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  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  - أوال  
  تفاقيةاالالدول األطراف يف   -ألف   

 للجنـة مناهـضة التعـذيب،     األربعـني   ، تاريخ اختتام الـدورة      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦ ىتح  - ١
العقوبـة   أو يف اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة        بلغ عدد الدول األطراف   

يف وكانت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمـدت االتفاقيـة            .  دولة ١٤٥املهينة   أوالالإنسانية   أوالقاسية  
ــا  ــؤرخ  ٣٩/٤٦قرارهــ ــانون األول١٠املــ ــسمرب / كــ ــاذ ،١٩٨٤ديــ ــدأ نفــ ــة وبــ  يف  االتفاقيــ

  .١٩٨٧يونيه /حزيران ٢٦
وتـرد يف املرفـق األول      . ومنذ صدور التقرير األخري أصبحت تايلنـد طرفـاً يف االتفاقيـة             - ٢

أمـا قائمـة    . انـضمت إليهـا    أوصـدقت علـى االتفاقيـة        أوهلذا التقرير قائمة بالدول الـيت وقعـت         
 مـن   ٢٠طراف اليت أعلنت أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املـادة              الدول األ 

وتـرد يف املرفـق الثالـث قائمـة بالـدول األطـراف الـيت أصـدرت                 . االتفاقية فترد يف املرفـق الثـاين      
  . من االتفاقية٢٢و ٢١اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني 

ــات     - ٣ ــى نــــص اإلعالنــ ــصول علــ ــن احلــ ــات  أووميكــ ــيت   أوالتحفظــ ــات الــ االعتراضــ
ـــدة الــــشبكي    الــــدول أبــــدهتا ــة مــــن موقــــع األمــــم املتحــ ــا يتعلــــق باالتفاقيــ   األطــــراف فيمــ

(www.un.org - Site index - treaties).  
  

  لجنةال ادورت  -باء   
وقــد  .األخــريعقــدت جلنــة مناهــضة التعــذيب دورتــني منــذ اعتمــاد تقريرهــا الــسنوي    - ٤
كتـب األمـم املتحـدة يف       مب) ٨١٠ إىل   ٧٨١اجللـسات مـن     (الثالثـون   التاسـعة و   ةقدت الـدور  ُع

ــرة جنيــف  ــاين ٢٣ إىل ٥مــن يف الفت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدورة األربعــون ٢٠٠٧ن  ، وُعقــدت ال
. ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٦أبريــل إىل / نيـسان ٢٨يف الفتــرة مــن ) ٨٣٦ إىل ٨١١اجللـسات مــن  (
ــو ــرض يــ ــدورتني يف ا  رد عــ ــاتني الــ ــة يف هــ ــداوالت اللجنــ ــصلة  ملــ ــوجزة ذات الــ ــر املــ حملاضــ
)CAT/C/SR.781-836(.  

  
  العضوية واحلضور يف الدورتني  -جيم   

أجرى االجتماع احلادي عشر للدول األطـراف يف اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، املنعقـد               - ٥
، انتخابـات لتعـيني أعـضاء حيلـون حمـل األعـضاء       ٢٠٠٧أكتـوبر  / تشرين األول ٨يف جنيف يف    

وتــرد يف املرفــق . ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١مــدة واليتــهم يف اخلمــسة الــذين انتــهت 
  .الرابع هلذا التقرير قائمة باألعضاء ومدة واليتهم

  



A/63/44

 

08-58933 2 
 

  العهد الرمسي املقدم من األعضاء املنتخبني حديثاً   -دال   
، أّدى كــل مــن الــسيدة مرينــا ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٨ املعقــودة يف ٨١١يف اجللــسة   - ٦

 مـن   ١٤واليي غايي العهد الرمسي عند تويل مهـام العـضوية، وفقـاً للمـادة               كليوباس والسيد أد  
  .النظام الداخلي

  
  انتخاب أعضاء املكتب  -هاء   

، انتخبـت اللجنـة الـسيد كلوديـو     ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ٢٨يف الـدورة األربعـني، ويف     - ٧
ورا سفياس نوابـاً    غرومسان رئيساً هلا والسيدة السعدية بلمري والسيد لويس غاليغوس والسيدة ن          

  .للرئيس والسيدة مرينا كليوباس مقرراً
  

  جدوال األعمال  -او و  
، اعتمدت اللجنـة البنـود      ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥، املعقودة يف    ٧٨١يف اجللسة     - ٨

 بوصـفها جـدول     (CAT/C/39/1)املدرجة يف جـدول األعمـال املؤقـت املقـدم مـن األمـني العـام                 
  .والثالثنيأعمال دورهتا التاسعة 

ــسة   - ٩ ــودة يف ٨١١ويف اجلل ــسان٢٨، املعق ــل / ني ــود  ٢٠٠٨أبري ــة البن ، اعتمــدت اللجن
 بوصـفها جـدول     )CAT/C/40/1(املدرجة يف جدول األعمـال املؤقـت املقـدم مـن األمـني العـام                

  .أعمال دورهتا األربعني
  

   أخرىاجتماعات أعضاء اللجنة يف مشاركة  -زاي   
شـارك أعـضاء اللجنـة يف خمتلـف االجتماعـات الـيت نظمتـها                ظـر، الن الفتـرة قيـد      خالل  - ١٠

فقد حـضرت الـسيدة بلمـري والـسيدة سـفياس           : مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
 إىل ١٨والسيد مافروماتيس االجتماَع السادس املشترك بني اللجان، الذي ُعقد يف الفتـرة مـن            

وماتيس أيضاً االجتمـاع التاسـع عـشر للرؤسـاء          ؛ وحضر السيد مافر   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠
وشـارك الـسيد غـاليغوس والـسيدة سـفياس يف حلقـة             . ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٢ و ٢١يومي  

ــدت يف    ــية للخــرباء عق ــسمرب / كــانون األول١١دراس ــدم تعــرض ذوي  ٢٠٠٧دي   ملناقــشة ع
ــذيب أو  ــة للتع ــة أو اإلعاق ــية   للمعامل ــة القاس ــسانية  أوالعقوب ــ أوالالإن ــا شــاركت  . ةاملهين كم

 ملـساعدة املقـرر اخلـاص       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٤السيدة سفياس يف اجتماع ُنظِّم يف       
  .بشأن كيفية حتسني سبل محاية النساء من التعذيب
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  التعليقات العامة  -حاء   
ــدول        - ١١ ــة تعليقهــا العــام املتعلــق بتنفيــذ ال ــثالثني، اعتمــدت اللجن ــدورة التاســعة وال يف ال

 CAT/C/GC/2وقـــد عممـــت هـــذه الوثيقـــة حتـــت الرمـــز  .  مـــن االتفاقيـــة٢املـــادة األطـــراف 
  .وباعتبارها املرفق السادس هلذا التقرير

  
  أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري لالتفاقية  -طاء   

عمالً مبا يقتضيه الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب               - ١٢
، ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٠املهينة، ُعقد يف     أوالالإنسانية   أوالعقوبة القاسية    أوة  املعامل

 وغـريه مـن      الفرعيـة ملنـع التعـذيب      اجتماع مشترك بني أعضاء جلنـة مناهـضة التعـذيب وجلنتـها           
ــة   ــة القاســية أو ال أوضــروب املعامل ــسانية أو عقوب ــة  الالإن ــرد يف املرفــق اخلــامس قائمــة   (املهين ي

ووافقـت جلنـة مناهـضة التعـذيب واللجنـة الفرعيـة ملنـع              ). ضاء اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب     بأع
التعذيب على إنشاء فريق اتصال غري رمسي مؤلف من السيد وانـغ والـسيدة سـفياس عـن جلنـة                

وصـدر  . مناهضة التعذيب والسيد كوريوالنو والسيد تـايلر عـن اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب                
ملـــشترك األول بيـــان مـــشترك يـــشري إىل التعـــاون املتبـــادل بـــني اللجنـــتني        عـــن االجتمـــاع ا 
(CAT/C/SR.802) .          ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٣وعقد اجتماع آخر بني اللجنة واللجنة الفرعيـة يف 

. Corr.1)  و (CAT/C/40/2قدمت فيه اللجنة الفرعيـة تقريرهـا الـسنوي العـام األول إىل اللجنـة                
  ).انظر املرفق السابع(ير إىل اجلمعية العامة وقررت اللجنة إحالة هذا التقر

  
  ساندة ضحايا التعذيب الدويل ملاملتحدةألمم ا مشترك مبناسبة يوم بيان  - ياء  

بيـان مـشترك تقـرر       مـد اعُتمبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب،           - ١٣
وق اإلنسان واللجنـة الفرعيـة      عن املفوضة السامية حلق   ،  ٢٠٠٨يونيه   /حزيران ٢٦يف  صدوره  

العقوبــة  أوملنـع التعــذيب؛ واملقـرر اخلــاص املعـين مبــسألة التعـذيب وغــريه مـن ضــروب املعاملـة       
ــسانية  أوالقاســية  ــرأة وأســبابه       أوالالإن ــسألة العنــف ضــد امل ــرر اخلــاص املعــين مب ــة؛ واملق املهين

ــضحايا ا      ــم املتحــدة للتربعــات ل ــاء صــندوق األم ــه؛ وجملــس أمن ــذيب وعواقب ــق  (لتع انظــر املرف
  ).الثامن

  
  مشاركة املنظمات غري احلكومية   -كاف   

اعترفت اللجنة منذ وقـت طويـل بعمـل املنظمـات غـري احلكوميـة واجتمعـت معهـا يف                    - ١٤
جلسات خاصة مزودة خبدمات الترمجة الـشفوية بعـد الظهـر الـسابق مباشـرة لنظـر تقريـر كـل                     

وتـرى اللجنـة أن هـذه املمارسـة اجلديـدة، الـيت             . ة مـن االتفاقيـ    ١٩دولة طـرف مبوجـب املـادة        
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حلت حمل جلسات اإلحاطة غري الرمسية اليت كانت تعقد يف فترة الغداء بـدون ترمجـة شـفوية،                  
وتعرب اللجنة عن تقـديرها     . هي ممارسة أجدى ألهنا تتيح جلميع األعضاء املشاركة يف النقاش         

ــسا     ــذه اجلل ــشاركتها يف ه ــة مل ــري احلكومي ــديرها اخلــاص حلــضور    للمنظمــات غ ــدي تق ت وتب
  .املنظمات غري احلكومية الوطنية اليت تقدم معلومات فورية ومباشرة

  مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -الم   
 مـع املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٥اجتمعت اللجنـة كـذلك ومنـذ عـام            - ١٥

تمع املدين التابعـة للبلـدان الـيت نظـرت          فضالً عن املؤسسات األخرى األكادميية ومؤسسات اجمل      
وتتخــذ االجتماعــات مــع كــل مؤســسة وطنيــة . يف تقاريرهــا يف حــال وجــود هــذه املؤســسات

حلقوق اإلنسان شكل جلسة خاصة، تعقد عادة يف اليوم السابق ملوعد النظـر يف تقريـر الدولـة                  
  .الطرف
من هذه املؤسـسات، وتتطلـع إىل       وتشعر اللجنة ببالغ االمتنان للمعلومات اليت تتلقاها          - ١٦

ــا            ــززت فهمه ــيت ع ــات وال ــذه اهليئ ــن ه ــستمدها م ــيت ت ــات ال ــن املعلوم ــتفادة م مواصــلة االس
  .للمعلومات املعروضة عليها

  
   من االتفاقية١٩تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب املادة   - ثانيا  

عـام سـبعة تقـارير مـن الـدول          خالل الفترة املشمولة هبذا التقريـر، قُـدمت إىل األمـني ال             - ١٧
. وقدمت هندوراس ونيكاراغوا وتـشاد تقريـراً أوليـاً        .  من االتفاقية  ١٩األطراف مبوجب املادة    

. وقدمت أذربيجان تقريراً دورياً ثالثـاً     . وقُدِّم تقرير دوري ثان من كل من السلفادور والفلبني        
  .تقريراً دورياً خامساًوقدمت كولومبيا تقريراً دورياً رابعاً بينما قدمت إسبانيا 

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٦ تقارير حىت ٢١٠وتلقت اللجنة ما جمموعه   - ١٨
ــار١٦وحــىت   - ١٩ ــايو / أي ــيت  ٢٠٠٨م ــارير ال ــغ عــدد التق ــدميها  ، بل ــأخر تق ــراً ٢٢٧ ت  تقري

  ).املرفق التاسع انظر(
يف  نظـر إال تونظراً إىل أن اللجنـة ال تعقـد سـوى دورتـني سـنوياً، فإهنـا ال تـستطيع أن                   - ٢٠
، توحيد التقارير الـيت تـأخر       ٢٠٠٥ تقريراً، وبالتايل فقد قررت، كتدبري استثنائي منذ عام          ١٤

وهــذا التــدبري خيــضع إلعــادة نظــر علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة بعــد النظــر يف    . تقــدميها
التقريــر، وخباصــة عنــدما تعتــرب اللجنــة أن املعلومــات الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف تغطــي فتــرة   

وحتـدد اللجنـة يف الفقـرة األخـرية مـن املالحظـات اخلتاميـة               . التقرير الذي تأخر تقدميه بالكامل    
  .الطرف  ينبغي أن تقدمه الدولةالتاريخ والرقم اجلديدين للتقرير الذي
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، اعتمــدت اللجنــة إجــراًء ٢٠٠٧مــايو /ويف الــدورة الثامنــة والــثالثني املعقــودة يف أيــار  - ٢١
يب يشمل إعداد واعتماد قائمة باملسائل حتال إىل الـدول األطـراف قبـل              جديداً على أساس جتري   

وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمـة املـسائل تقريـر           . تقدمي التقرير الدوري للدولة الطرف    
وترى اللجنة أن هذا اإلجـراء ميكـن أن يـساعد    .  من االتفاقية١٩الدولة الطرف مبوجب املادة   
فقــوائم املــسائل املرســلة قبــل تقــدمي التقــارير ميكــن . ارير مركــزةالــدول األطــراف يف إعــداد تقــ

ــد مــضمونه، كمــا  االسترشــاد هبــا يف إ  ــر وحتدي ــدول    عــداد التقري ــسر تقــدمي ال أن اإلجــراء سيي
األطـراف لتقاريرهـا ويعـزز قـدرهتا علـى الوفـاء بالتزاماهتـا بتقـدمي التقـارير علـى حنـو فعــال ويف            

  .الوقت احملدد
 أن تبدأ هذا اإلجراء فيمـا يتعلـق بالتقـارير الدوريـة الـيت ينبغـي تقـدميها                 وقررت اللجنة  - ٢٢

ولن يطبـق هـذا اإلجـراء علـى التزامـات الـدول األطـراف بتقـدمي                 . ٢٠١٠  و ٢٠٠٩يف عامي   
. تنظـر اللجنـة فيـه بعـد     ية اليت قُـدم تقريـر سـابق هلـا ومل      التقارير األولية وال على التقارير الدور     

، اجتمعـت اللجنـة مـع الـدول األطـراف وعرضـت اإلجـراء اجلديـد                 ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥ويف  
نــوفمرب /واعتمــدت اللجنــة، يف دورهتــا التاســعة والــثالثني املعقــودة يف تــشرين الثــاين  . وناقــشته
ــوائم املــسائل للــدول األطــراف الــيت حيــل موعــد    ٢٠٠٧ . ٢٠٠٩تقــدمي تقاريرهــا يف عــام  ، ق

سائل إىل الـدول األطـراف املعنيـة الـيت طُلـب             أحيلـت قـوائم املـ      ٢٠٠٨فربايـر   / شباط   ٢٨ ويف
، إذا مـا رغبـت الدولـة الطـرف          ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣٠ا تقدمي ردودها يف موعد أقصاه       إليه
 .اجلديد اإلجراءإلفادة من هذا يف ا

وإضافة إىل ذلك، طلبت اللجنة إىل الـدول األطـراف اإلحـدى عـشرة املؤهلـة لإلفـادة               - ٢٣
ــادة مــن اإلجــراء اجلديــد   مــن هــذا اإلجــراء أن تبل  ــزم اإلف ــة  . غهــا إن كانــت تعت وطلبــت اللجن

احلصول على هذه املعلومات حىت تتمكن من حتديد عدد االجتماعات الالزمـة للنظـر يف هـذه                 
، أكـدت رمسيـاً اجلمهوريـة التـشيكية         ٢٠٠٨مـايو   / أيار ١٦وحىت  . التقارير يف توقيت مناسب   

كمـا  . يـا رغبتـها يف اإلفـادة مـن اإلجـراء اجلديـد            وإكوادور واليونان والكويت ومونـاكو وترك     
  .أخطرت البوسنة واهلرسك وكمبوديا وبريو اللجنة رمسياً بأهنا تود اإلفادة من اإلجراء اجلديد

 ١٩الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة  النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن    - ثالثا  
  االتفاقية من
ــثال     - ٢٤ ــا التاســعة وال ــة، يف دورتيه ــن    ثني واألرنظــرت اللجن ــة م ــارير املقدم ــني، يف التق بع
وكـان معروضـاً   .  مـن االتفاقيـة    ١٩ مـن املـادة      ١دولة من الدول األطراف مبوجب الفقرة        ١٤

لجنـة املالحظـات اخلتاميـة      على اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني التقـارير التاليـة واعتمـدت ال            
  :هبا املتصلة
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CAT/C/BEN/2 CAT/C/BEN/CO/2  التقرير الدوري الثاين  بنن

CAT/C/80/Add.1 CAT/C/EST/CO/4  التقرير الدوري الرابع  إستونيا

CAT/C/38/Add.4 CAT/C/LVA/CO/2  التقرير الدوري الثاين  التفيا

 Corr.1 و CAT/C/81/Add.4 CAT/C/NOR/CO/5 التقرير الدوري اخلامس  النرويج
CAT/C/67/Add.6 CAT/C/PRT/CO/4  التقرير الدوري الرابع  الربتغال

CAT/C/UZB/3 CAT/C/UZB/CO/3  التقرير الدوري الثالث  أوزبكستان   
ــة       - ٢٥ ــة واعتمــدت اللجن ــة يف دورهتــا األربعــني التقــارير التالي وكــان معروضــاً علــى اللجن

  :املالحظات اخلتامية التالية
 CAT/C/DZA/3 CAT/C/DZA/CO/3 التقرير الدوري الثالث  اجلزائر
 CAT/C/67/Add.7 CAT/C/AUS/CO/3 تقرير الدوري الثالثال  أستراليا

 CAT/C/CRI/2 CAT/C/CRI/CO/2  التقرير الدوري الثاين  كوستاريكا
 CAT/C/ISL/3 CAT/C/ISL/CO/3 التقرير الدوري الثالث  آيسلندا

 CAT/C/72/Add.1 CAT/C/IND/CO/2  التقرير الدوري الثاين  إندونيسيا
ــدونيا ــة مقـــ مجهوريـــ

 فية السابقةاليوغوسال
 CAT/C/MKD/2 CAT/C/MKD/CO/2  التقرير الدوري الثاين

 CAT/C/SWE/5 CAT/C/SWE/CO/5التقرير الدوري اخلامس  السويد
   CAT/C/ZMB/2 CAT/C/ZMB/CO/2  التقرير الدوري الثاين  زامبيا
  من النظام الداخلي للجنـة، ُدعـي ممثلـون عـن كـل دولـة مـن الـدول          ٦٦ووفقاً للمادة     - ٢٦

أرسـلت مجيـع     وقـد .  عنـد النظـر يف تقريـر دولتـهم         املقدمة للتقارير إىل حضور جلسات اللجنة     
. الدول األطراف الـيت نظـرت اللجنـة يف تقاريرهـا ممـثلني هلـا للمـشاركة يف النظـر يف تقاريرهـا                      

  .وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك يف استنتاجاهتا وتوصياهتا
. مقررين مناوبني لكل تقريـر مـن التقـارير قيـد النظـر            وعينت اللجنة مقررين قطريني و      - ٢٧

  .وترد قائمة هبم يف املرفق العاشر هلذا التقرير
  :التاليتان وضاً على اللجنة أيضاً الوثيقتانوفيما يتعلق بالنظر يف التقارير، كان معر  - ٢٨

مبــادئ توجيهيــة عامــة بــشأن شــكل وحمتويــات التقــارير األوليــة الــيت تقــدمها    )أ(  
  ؛(CAT/C/4/Rev.2) من االتفاقية ١٩ من املادة ١ل األطراف مبوجب الفقرة الدو

مبادئ توجيهيـة عامـة بـشأن شـكل وحمتويـات التقـارير الدوريـة الـيت تقـدمها                   )ب(  
  .(CAT/C/14/Rev.1) من االتفاقية ١٩الدول األطراف مبوجب املادة 
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ــة      - ٢٩ ــادئ التوجيهي ــداً هلــذه املب ــة شــكالً جدي عقــب مــداوالت أجراهــا  واعتمــدت اللجن
ويـرد أدنـاه   . االجتماع املشترك بني اللجان واجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       

نص االسـتنتاجات والتوصـيات الـيت اعتمـدهتا اللجنـة بـشأن تقـارير الـدول األطـراف الـسالف                     
  .ذكرها
وهـي  . ٢٠٠٤م وتقوم اللجنة بإصدار قوائم املسائل اخلاصة بالتقارير الدورية منـذ عـا            - ٣٠

ومـع تفّهـم   . تليب بذلك طلباً قدمه إليها ممثلـو الـدول األطـراف يف اجتمـاع مـع أعـضاء اللجنـة                
اللجنة لرغبة الدولة األطراف يف إشعارها مسبقاً باملسائل اليت يتوقع مناقشتها يف أثنـاء احلـوار،                

ل الذي تضطلع بـه     فإن عليها أن تشري إىل أن صياغة قوائم املسائل زادت كثرياً من حجم العم             
  .وهذه مسألة بالغة األمهية يف جلنة حمدودة العضوية على هذا النحو. اللجنة
وقررت اللجنة تنقيح مبادئها التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير األوليـة والدوريـة لكـي                - ٣١

  .(HRI/MC/2005/3)تتمشى مع املبادئ التوجيهية للوثيقة األساسية املوحدة 
  بنن  - ٣٢

ــذيب     )١( ــضة التعــ ــة مناهــ ــرت جلنــ ــة”(نظــ ــاين   ) “اللجنــ ــدوري الثــ ــنن الــ ــر بــ يف تقريــ
)CAT/C/BEN/2 ( تـــــــشرين ١٦ و١٥ املعقـــــــودتني يـــــــومي  ٨٠٠  و٧٩٧يف جلـــــــستيها 

 املعقــودة يف   ٨٠٧، واعتمـدت يف جلـستها       )SR.800 و CAT/C/SR.797 (٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
  .اجات والتوصيات التاليةاالستنت) CAT/C/SR.807 (٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

  
  مقدمة  - ألف   

ترحب اللجنة بتقرير بنن الذي يتبع مبادئهـا التوجيهيـة إلعـداد التقـارير، وتعـرب عـن              )٢(
غـري أن اللجنـة تأسـف    . ارتياحها هلذه الفرصة املتاحة هلا الستئناف احلـوار مـع الدولـة الطـرف           

لدولة الطرف اجلهـود الالزمـة لتنفيـذ        لتأخر التقرير مثاين سنوات عن موعد تقدميه ولعدم بذل ا         
، A/57/44 (٢٠٠١كافــة توصــيات اللجنــة املنبثقــة عــن النظــر يف التقـــرير األويل لبــنن يف عــام   

  ).٣٥ إىل ٣٠الفقرات 
وتشيد اللجنة بصراحة التقرير الذي تعترف فيه الدولة الطرف بوجود جوانب قـصور             )٣(

هـا للحـوار البّنـاء الـذي جـرى مـع الوفـد الرفيـع                وتعـرب اللجنـة عـن ارتياح      . يف تنفيذ االتفاقية  
املستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وحتيط علماً مع االرتيـاح بـالردود املقدمـة علـى األسـئلة         

وتشيد اللجنة يف اخلتام حبـضور منظمـات غـري حكوميـة وطنيـة أثنـاء        . اليت طُرِحت أثناء احلوار   
  .النظر يف التقرير
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
ترحــب اللجنــة جبهــود الدولــة الطــرف إلصــالح نظامهــا القــانوين واملؤســسي، وحتــيط    )٤(

  :علماً مع االرتياح، على وجه اخلصوص، بالتطورات اإلجيابية التالية
 علـــى الربوتوكـــول ٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول٢٠تـــصديق الدولـــة الطـــرف يف   )أ(  

ــاري ال ــن ضـــروب املعام  االختيـ ــريه مـ ــذيب وغـ ــة مناهـــضة التعـ ــة تفاقيـ ــة  أولـ ـــة العقوبـ القاسيـ
  ؛)“االتفاقية” (املهينة أوالالإنسانية  أو

 علـى نظـام رومـا       ٢٠٠٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٢تصديق الدولـة الطـرف يف         )ب(  
  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛

 علـى الربوتوكـولني   ٢٠٠٥ينـاير  / كانون الثاين٣١تصديق الدولة الطرف يف       )ج(  
  ة حقوق الطفل؛االختياريني التفاقي

  :اجلهود األخرية الرامية إىل تعزيز اإلطار القانوين الوطين، مبا يف ذلك  )د(  
  ؛٢٠٠٧  سبتمرب/ أيلول٥نشر النص الكامل لالتفاقية يف اجلريدة الرمسية يف   ‘١‘  
 املتعلق بشروط هتجري القصَّر وبقمع االجتـار        ٠٤-٢٠٠٦اعتماد القانون رقم      ‘٢‘  

  ؛٢٠٠٦  يناير/ كانون الثاين٣٠باألطفال يف بنن يف 
 املتعلــق بقمــع ممارســة تــشويه األعــضاء      ٠٧-٢٠٠٣اعتمــاد القــانون رقــم      ‘٣‘  

  .٢٠٠٣مارس / آذار٣التناسلية لإلناث يف بنن يف 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥وتشيد اللجنة بتنفيذ خطة تعزيز النظامني القـانوين والقـضائي للفتـرة               )٥(

جل حتسني أحوال االحتجاز بدعم من برنـامج األمـم          وباجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف من أ      
  .املتحدة اإلمنائي

  
  دواعي القلق والتوصيات  - جيم   

  تعريف التعذيب
رغم أحكـام الدسـتور الـيت حتظـر التعـذيب، فـإن اللجنـة تأسـف لعـدم وجـود تعريـف                         )٦(

لــيت للتعــذيب ونــص حمــدد جيرِّمــه يف القــانون اجلنــائي للدولــة الطــرف، وذلــك رغــم التوصــية ا  
غـري أن اللجنـة     . ٢٠٠١قدمتها اللجنة هبذا اخلصوص أثناء النظر يف التقرير األويل لبنن يف عام             

حتيط علماً بااللتزام الـذي قطعـه الوفـد بـإدراج تعريـف التعـذيب وجترميـه يف مـشروع القـانون                      
  ).٤  و١املادتان (اجلنائي 
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 اجلنائي لكـي يتـضمن تعريفـاً        ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة ملراجعة تشريعها        
للتعذيب يغطي مجيع العناصر الواردة يف املادة األوىل من االتفاقية، فضالً عن أحكام جتـرِّم               

  .أفعال التعذيب وفرض عقوبات مناسبة، تأخذ يف االعتبار جسامة األفعال املقترفة
  

  احلظر املطلق للتعذيب
ي للدولــة الطــرف ال يتــضمن أحكامــاً تعــرب اللجنــة عــن القلــق إذ إن التــشريع اجلنــائ   )٧(

  ).١٥  و٢املادتان (واضحة تكفل احلظر املطلق والقاطع للتعذيب 
ينبغــي أن حتــرص الدولــة الطــرف علــى إدراج مبــدأ احلظــر املطلــق للتعــذيب يف تــشريعها    
اجلنائي الذي يتعني أن ينص على أنه ال جيوز االحتجاج باألمر الصادر عن مسؤول لتربير               

  .عذيب وأن حيظر استخدام االعترافات املنتزعة بالتعذيبممارسة الت
  

  االلتزام بإجراء حتقيق واحلق يف التظلم
تشعر اللجنة بالقلق إزاء األحكام السارية الواردة يف قانون اإلجـراءات اجلنائيـة بـشأن                 )٨(

ة العامـة   إقامة الدعوى القضائية واليت تنص على أنه ال جيوز إقامة الدعوى إالّ بطلب مـن النيابـ                
ــادة        ــشكل واضــح وأحكــام امل ــاىف ب ــا يتن ــضحية، وهــو م  مــن ١٢وبعــد ورود شــكوى مــن ال

  ).١٢املادة (االتفاقية 
ينبغي أن تنظر الدولة الطـرف يف إلغـاء نظـام املالحقـة التقديريـة كـي متتثـل ألحكـام املـادة            

ختـصة   من االتفاقيـة وتبـدد أي شـك يتعلـق بـااللتزام امللقـى علـى عـاتق الـسلطات امل                     ١٢
بالشروع من تلقاء نفسها يف إجراء حتقيقـات موضـوعية وحياديـة بـشكل منـهجي، ودون                 
ورود شكوى مسبقة من الضحية، يف حالة توافر سبب وجيه يدعو إىل االعتقـاد بـاقتراف                

  .فعل التعذيب
وتأسف اللجنـة لكــون أشخــاص مـشتبه يف اقتـرافهم أفعـال تعـذيب وقتـل اسـتفادوا،                     )٩(

ــها، مــن القــانون  حــسب تقــارير تل  ــصادر يف ٩٠/٠٢٨قت ــشرين األول٩ ال ــوبر / ت  ١٩٩٠أكت
عــام الــيت ارتكبــت يف الفتــرة مــن  بــشأن مــنح العفــو يف حالــة األفعــال غــري اخلاضــعة للقــانون ال  

 حــىت تــاريخ ســن القــانون، وتأســف حلــاالت اإلفــالت مــن ١٩٧٢أكتــوبر /تــشرين األول ٢٦
  ).١٢املادة (العقاب اليت نتجت عن ذلك 

ي أن حترص الدولة الطرف على أن ختـضع مجيـع االدعـاءات املتعلقـة بأفعـال التعـذيب           ينبغ
ــرِف منــها بــني عــامي      ، ١٩٩٠  و١٩٧٢وضــروب املعاملــة الــسيئة، مبــا يف ذلــك مــا اقُت
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للتحقيق وأن تنشئ جلنة حقيقة الستجالء هذه االدعاءات وأن تنظر يف مسألة إلغاء قانون 
  .األفعال مة ومعاقبة مقتريف هذهتتسىن حماك كي ١٩٩٠العفو لعام 

وُيقِلق اللجنة عدم وجود نصوص تشريعية مناسبة وآلية فعالة ومـستقلة تتـيح لـضحايا                 )١٠(
أفعــال التعــذيب وضــروب املعاملــة الــسيئة تقــدمي الــشكاوى والنظــر يف قــضاياهم علــى الفــور     

ــة ــضحايا       . وبرتاه ــة ال ــات حلماي ــوانني وآلي ــدم وجــود ق ــة كــذلك لع ــشهود وتأســف اللجن وال
  ).١٤  و١٣املادتان (

ينبغي أن تنشئ الدولة الطـرف آليـة لتقـدمي الـشكاوى تتمتـع باسـتقالل تـام، لفائـدة مجيـع           
ضحايا التعذيب، وأن حترص على اعتماد تدابري توفر احلمايـة الالزمـة جلميـع مـن يبلغـون                  

ات وينبغي للدولـة الطـرف كـذلك تعزيـز قـدر     . ضروب معاملة سيئة أوعن أفعال تعذيب   
اللجنة الدائمة لتعويض ضحايا األضرار الـيت تـسببت فيهـا الدولـة، الـيت أنـشئت مبقتـضى                   

  .١٩٩٨ يناير/  كانون الثاين٢٩ املؤرخ ٢٣-٩٨املرسوم رقم 
  

  عدم اإلعادة القسرية
تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار تشريعي يـنظم مـسائل الطـرد واإلعـادة القـسرية                 )١١(

جنة كذلك على وجه اخلصوص أن إجـراءات وممارسـات الطـرد واإلعـادة           وُيقلق الل . والتسليم
القــسرية والتــسليم احلاليــة املعمــول هبــا يف الدولــة الطــرف ميكــن أن تعــرِّض األشــخاص خلطــر   

  ).٨  و٣املادتان (التعذيب 
ينبغي أن تعتمـد الدولـة الطـرف إطـاراً تـشريعياً لتنظـيم مـسائل الطـرد واإلعـادة القـسرية                      

وينبغـي أيـضاً أن     .  مـن االتفاقيـة    ٣تيح الوفاء بااللتزام الـذي تـنص عليـه املـادة            والتسليم ي 
تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة كي تكون اإلجراءات واملمارسـات احلاليـة فيمـا يتعلـق                

  : من االتفاقية، وبصفة خاصة٣بالطرد واإلعادة القسرية والتسليم مطابقة متاماً للمادة 
 مــن مــشروع القــانون اجلنــائي حبيــث تــنص علــى ٢١دة ينبغــي تعــديل املــا  )أ(  

 مــن ٣ ضــمن أســباب رفــض التــسليم وفــق مــا تقتــضيه املــادة  “خطــر التعــّرض للتعــذيب”
  االتفاقية؛
ينبغي أن تكون قرارات طرد األشخاص، مبن فيهم من هـم يف وضـع غـري                  )ب(  

ة دقيقة خلطر قانوين، وإعادهتم قسراً وتسليمهم مستندة إىل حكم قضائي يصدر بعد دراس 
  التعذيب احملتمل مواجهته يف كل حالة ويكون قابالً الطعن عليه مع موقف تنفيذه؛
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ينبغي مراجعة أحكام اتفاقات التعاون القضائي املربمة مع البلدان اجملـاورة          )ج(  
لضمان إمتام نقـل احملتجـز إىل الدولـة املوقِّعـة يف إطـار إجـراء قـضائي مـع االمتثـال الـصارم             

  . من االتفاقية٣للمادة 
  

  الضمانات األساسية
تالحظ اللجنة بقلق أن أحكـام قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة املعمـول هبـا ال تـنص بـشكل               )١٢(

وُيقلق اللجنـة   . صريح على حق الشخص الذي يكون رهن احلبس االحتياطي يف االتصال مبحام           
العام للجمهورية ال ميكن    على وجه اخلصوص أن الفحص الطيب الذي جيريه طبيب يعيِّنه املدعي            

وأخرياً، تأسف اللجنة إذ ينـدر  . بطلب من الشخص احملتجز  أن يتم إالّ بقرار من املدعي العام أو       
  ).١١ و ٢املادتان (أن يطلب املدعى عليهم املساعدة القانونية 

ــاطي يف قانوهنــا اخلــاص       ــاحلبس االحتي ــة ب ــة الطــرف إصــالح األحكــام املتعلق ينبغــي للدول
ين بـشكل فعـال مـن األذى البـدين          ات اجلنائيـة ضـماناً حلمايـة األشـخاص احملتجـز          باإلجراء

وينبغي بوجه خاص أن يضمن هلم مشروع قانون اإلجراءات اجلنائيـة احلـق يف              . العقلي أو
استشارة حمام وطبيب من اختيارهم ويف االتصال بأفراد أسرهم وأن يتضمن مشروع هذا             

االلتزام بإعالم كل شخص يتم إلقاء القـبض عليـه حبقـه            النص أيضاً مبدأ افتراض الرباءة و     
  .يف احلصول على مساعدة قانونية

  
  إقامة العدل

تالحــظ اللجنــة بقلــق أن املعلومــات الــواردة تــشري إىل وجــود قــصور يف نظــام الدولــة     )١٣(
وتفيد بعض االدعاءات بوجود فساد مستشرٍ يف أوسـاط القـضاة   . الطرف اخلاص بإقامة العدل  

ــباط  ــانون   . الـــشرطة والـــدركوضـ ــة يف قـ ــام احلاليـ ــالقلق أيـــضاً إزاء األحكـ ــة بـ وتـــشعر اللجنـ
اإلجراءات اجلنائية اليت متنح املدعي العام صالحية تنحية قاض عن نظـر قـضية معينـة، ممـا ميـس             

  ).١٢  و٢املادتان (استقالل السلطة القضائية 
 سـيما  ال نظام إقامة العدل، وينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري الالزمة إلصالح اخللل يف 

وينبغي هلا كـذلك    . برصدها املوارد الكافية ومبواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة الفساد        
ــدوائر         ــة خريطــة ال ــسألة مراجع ــنقص يف عــدد القــضاة والنظــر يف م ــسد ال ــدابري ل اختــاذ ت

 القــضاء وينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري فعالــة لكفالــة اســتقالل . القــضائية للبلــد
  .استقالالً تاماً، طبقاً للمعايري الدولية ذات الصلة

 سنة ميكن، حـسب قـانون بـنن         ١٣وتأسف اللجنة لكون القاصر الذي يتجاوز عمره          )١٤(
  .اجلنائي، أن تصدر يف حقه عقوبة سالبة للحرية
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د ينبغــي للدولــة الطــرف اختــاذ التــدابري الالزمــة لرفــع ســن املــسؤولية اجلنائيــة وحتديــده عنــ
  . مستوى مقبول دولياً

  االختصاص القضائي الشامل
ختـول   ات اجلنائيـة املعمـول هبـا الـيت ال         تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكـام قـانون اإلجـراء           )١٥(

ــة الطــرف صــالحية إقــرار اختــصاصها القــضائي وممارســته علــى أفعــال التعــذيب، طبقــاً      للدول
 ).٨  و٦املادتان (ألحكام االتفاقية 

ذ الدولة الطرف التدابري الالزمة إلقرار وممارسـة اختـصاصها القـضائي علـى              ينبغي أن تتخ  
ض يف بـنن، سـواء ألغـراض تـسليمه          أفعال التعذيب يف حال وجود مرتكب اجلرميـة املفتـر         

  .ملباشرة اإلجراءات اجلنائية ضده، وذلك طبقاً ألحكام االتفاقية أو
 اتفــاق أبرمتــه بــنن مــع الواليــات وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء معلومــات تتعلــق بوجــود  )١٦(

املتحدة األمريكية ال جيوز مبوجبه تقدمي مواطين الواليات املتحدة املوجودين علـى أراضـي بـنن                
ــة  ــة الدولي ــى جــرائم حــرب أو  إىل احملكمــة اجلنائي ــهم عل ــة ضــد    بغــرض حماكمت جــرائم مرتكب

  ).٩املادة (اإلنسانية 
سـبة ملراجعـة أحكـام هـذا االتفـاق الـذي مينـع              ينبغي أن تتخـذ الدولـة الطـرف التـدابري املنا          

إحالة املواطنني األمريكيني املوجودين على أراضي بنن إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، طبقـاً                
  .ألحكام االتفاقية

  
  املراقبة املنهجية ألماكن االحتجاز وظروف العيش يف السجون

، علومـــات الـــواردةتأســـف اللجنـــة ألن بعـــض املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، حـــسب امل  )١٧(
غري أن اللجنة حتيط علماً بااللتزام الـذي قطعـه         . يسمح هلا بدخول مراكز االحتجاز بانتظام      ال

. الوفـد بإصـالح الوضــع للـسماح للمنظمــات غـري احلكوميــة دائمـاً بــدخول أمـاكن االحتجــاز      
وغـريه  تعـذيب   وبينما ترحب اللجنة بارتياح مبشروع القانون املتعلق بإنـشاء آليـة وطنيـة ملنـع ال               

، فإهنا تأسـف لعـدم وجـود آليـة       املهينة أوالالإنسانية   أواملعاملة القاسيـة    أوالعقوبة  من ضروب   
  ).١١املادة (للتفتيش املنهجي مطبقة حالياً يف بنن 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطـرف التـدابري املناسـبة للـسماح جلميـع املنظمـات غـري احلكوميـة                    
وينبغـي  . طبقاً لاللتزام الـذي قطعـه الوفـد هبـذا اخلـصوص     ، ازدائماً بدخول أماكن االحتج 

للدولة الطرف كذلك اختاذ التدابري الالزمـة العتمـاد القـانون املتعلـق باآلليـة الوطنيـة ملنـع         
  .التعذيب وتسريع عملية إنشائها
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ومع إحاطة اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف مـن أجـل حتـسني الوضـع يف الـسجون،               )١٨(
فاملعلومـات الـيت تلقتـها      .  تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف العيش يف أماكن االحتجاز          فإهنا ال 

تفيد بوجود مـشاكل اكتظـاظ وتقـدمي الـسجناء رشـى ملـوظفي الـسجون، وافتقـار إىل النظافـة                     
وتـشري التقـارير    . والغذاء الكايف، إىل جانب انتشار األمراض وانعدام الرعايـة الـصحية املالئمـة            

 اللجنة كذلك إىل أن القصِّر غـري مفـصولني بالكامـل عـن الكبـار وأن املتـهمني غـري                     اليت تلقتها 
  ).١٦ و ١١ املادتان(فصولني عن املدانني م

ــع        ــة ملن ــة الوطني ــشاء اآللي ــة، دون انتظــار إن ــدابري عاجل ــة الطــرف ت ينبغــي أن تتخــذ الدول
الـدنيا   النموذجيـة  األمـم املتحـدة  لقواعـد  التعذيب، ملطابقـة األحـوال يف مراكـز االحتجـاز        

وينبغي أن ختصص الدولة الطرف مجيع املـوارد املاليـة والبـشرية واملـوارد              . ملعاملة السجناء 
  :يلي ذا اجلهد وأن متنح األولوية ملااملتصلة بامليزانية الالزمة هل

احلد من اكتظاظ السجون وتقليص العدد املرتفع من السجناء املوضوعني   )أ(  
  رهن احلبس االحتياطي؛

  حتسني نوعية األغذية وأشكال الرعاية الصحية املقدمة للسجناء؛  )ب(  
إعــادة تنظــيم الــسجون حبيــث جيــري فــصل املتــهمني عــن املــدانني وحتــسني   )ج(  

  ظروف احتجاز القصَّر وضمان فصلهم عن الكبار يف مجيع األحوال؛
 الفـسـاد   اختاذ تدابري مالئمـة لوضع حد هنائي لالدعاءات املتعلقـة حبــاالت            )د(  

  وفرض األتاوات يف السجون؛
  .تعزيز اإلشراف القضائي على أوضاع االحتجاز  )ه(
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء األوضاع املترديـة الحتجـاز احملكـوم علـيهم باإلعـدام يف           )١٩(

املــادة ( املهينــة الالإنــسانية أو عاملــة القاســية أوانتظــار تنفيــذ احلكــم والــيت تــشكل نوعــاً مــن امل 
١٦(.  

ينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف مجيــع التــدابري الالزمــة لتحــسني ظــروف احتجــاز احملكــوم 
وينبغـي أن تتخـذ   . عليهم باإلعدام وذلك من أجل كفالة احتياجـاهتم وحقـوقهم األساسـية      

الدولة الطرف بشكل عاجل تدابري العتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعـدام وختفيـف هـذه               
مـــشروع الـــنص املتعلـــق بإلغـــاء    عهـــا أيـــضاً علـــى حالـــة    وتـــود اللجنـــة إطال . العقوبـــة
  .اإلعدام عقوبة
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  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
  ).١٣  و١١املادتان (تأسف اللجنة لتوقف جلنة بنن حلقوق اإلنسان عن العمل   )٢٠(

ينبغــي للدولــة الطــرف اختــاذ خطــوات لتفعيــل جلنــة بــنن حلقــوق اإلنــسان وجلعلــها مطابقــة 
  .ملبادئ باريس

  مال العنف اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانونأع
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء االدعــاءات املتعلقــة مبمارســة الــضرب الــيت يلجــأ إليهــا     )٢١(

املــسؤولون عــن إنفــاذ القــانون يف الدولــة الطــرف وتأســف لعــدم وجــود معلومــات عــن مــدى  
  ).١٦ و١٢املادتان (شيوع هذه املمارسة 

ولة الطرف توجيه رسالة واضحة إىل املكلفني بإنفـاذ القـانون مؤداهـا أن أعمـال                ينبغي للد 
وينبغي كذلك أن تتخـذ التـدابري الالزمـة لوضـع هنايـة             . العنف واملعاملة السيئة غري مقبولة    

هلذه املمارسة وأن حترص على إجراء حتقيقات فورية حيادية وفعالة يف االدعـاءات املتعلقـة        
ملكلفني بإنفاذ القانون لضروب من املعاملة السيئة وعلى حماكمـة اجلنـاة            مبمارسة املوظفني ا  

  .وإنزال العقوبات املناسبة هبم
  املهينة أوالالإنسانية  أوتعذيب األطفال وتعريضهم للمعاملة القاسية 

مع إحاطة اللجنة علماً جبهود الدولـة الطـرف يف اجملـال التـشريعي، وخباصـة مـن أجـل                      )٢٢(
وب املعاملة السيئة الـيت يتعـرض هلـا األطفـال، فإهنـا ال تـزال تـشعر باالنزعـاج                    القضاء على ضر  

إزاء التقارير اليت تتحدث عن االجتار باألطفال، واستغالهلم، ودفعهم إىل ممارسـة البغـاء، وعـن                
وتأسـف لعـدم    . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واالغتصاب، وقتل األطفال حديثي الـوالدة         

شأن حــاالت اإلبــالغ عــن أعمــال العنــف الــيت متــارس ضــد األطفــال         وجــود إحــصاءات بــ  
  ).١٦  و١٢  و٢  و١املواد (واإلدانات اليت صدرت يف هذا الصدد 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطـرف تـدابري فعالـة ملكافحـة واستئـصال ظـاهرة تعـذيب األطفـال                    
هنج شامل ملعاجلة هذه    املهينة وذلك باعتماد     أوالالإنسانية   أووتعريضهم للمعاملة القاسية    

وينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف مجيــع التــدابري الالزمــة لتطبيــق القــوانني ذات   . املــشكلة
وينبغي للدولة الطرف النظـر  . الصلة بصرامة وذلك مبحاكمة ومعاقبة مقتريف هذه األفعال 

يف مسألة إنشاء مرصد حلقوق الطفـل واسـتئناف حبـث مـشروع القـانون املتعلـق بالفتيـات         
 وتعزيــز نظــام رعايــة   “vidomégons”الالئــي يعملــن باخلدمــة املرتليــة ويتعرضــن لإليــذاء      

  .األطفال ضحايا العنف
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ـــدارس         )٢٣( ــدين يف امل ــاب الب ــة الطــرف حيظــر العق ــانون الدول ــة أن ق ــع مالحظــة اللجن وم
، فإهنا ال تزال قلقـة لعـدم وجـود قـانون حيظـر      )١٩٦٢ الصادر عام  MEN/CAB/100التعميـم(
وتـشعر اللجنـة بـالقلق      . ك العقاب يف األسرة ويف املؤسسات األخرى باإلضافة إىل املدرسـة          ذل

  ).١٦املادة (أيضاً إزاء شيوع هذه املمارسة يف نظام التعليم يف بنن 
ينبغي أن توّسع الدولة الطرف نطاق سريان التـشريع الـذي حيظـر العقـاب البـدين ليـشمل             

وينبغـي أن تكفـل الـصرامة يف تطبيـق          . إىل املدرسـة  األسرة واملؤسسات األخرى باإلضـافة      
  .القانون الذي حيظر العقاب البدين وأن تنظم محالت للتوعية والتثقيف هبذا اخلصوص

  العنف ضد املرأة
حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف من أجل تعزيز اإلطار القانوين املتعلق بـالعنف             )٢٤(

لكون مـشروع القـانون اجلنـائي ال يتـضمن نـصاً حمـدداً جيـرِّم                ضد املرأة واالتِّجار هبا، وتأسف      
ــساء   ــيت تتحــدث عــن العنــف      . العنــف املــرتيل واالجتــار بالن ــارير ال ــق التق ــة بقل وتالحــظ اللجن

ــصاب والعنــف داخــل األســرة،         ــرأة، وخباصــة االجتــار واالغت ــه امل ــذي تتعــرض ل ــشري ال املست
  ).١٦  و١٤  و١٢  و٤  و٢ املواد(وتأسف لقلة عدد حاالت اإلبالغ واإلدانة 

ينبغي أن تعتمد الدولـة الطـرف مجيـع التـدابري املناسـبة ملنـع ومكافحـة أعمـال العنـف الـيت                       
ُترَتكــب ضــد املــرأة واملعاقبــة عليهــا، وذلــك مــثالً بإدمــاج جــرائم العنــف داخــل األســرة     

ــا       ــائي وباعتم ــانون اجلن ــشروع الق ــساء يف م ــار بالن ــزواج واالجت ــار ال ــصاب يف إط د واالغت
وينبغـي  . مشروع القانون املتعلق مبنع ومكافحة وقمع العنف ضد املرأة يف بنن دون تأخري            

  .للدولة الطرف كذلك أن تنشئ نظاماً إلعادة تأهيل الضحايا ومساعدهتن
  حتقيق العدالة على يد الدمهاء

 حتقيـق   تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء املعلومـات الـيت تتناقلـها التقـارير ومفادهـا أن ظــاهرة                    )٢٥(
  ).١٦املادة (العدالة على يد الدمهاء ال تزال قائمة 

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل استئصال مشكلة حتقيق العدالة على يد              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء دراسة دقيقة للصعوبات اليت حتـول دون             . الدمهاء

  .عتماد ُنهج أكثر فعاليةالقضاء على هذه الظاهرة وإىل النظر يف ا
  التدريب يف جمال منع التعذيب

ــدريب         )٢٦( ــة الطــرف يف ت ــذهلا الدول ــيت تب ــاجلهود امللموســة ال ــة علمــاً ب مــع إحاطــة اللجن
ــدورات         ــشأن ال ــات ب ــدم وجــود معلوم ــا تأســف لع ــسان، فإهن ــوق اإلن ــا يف جمــال حق موظفيه
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ــذيب وضــروب       ــع التع ــد مبن ــى وجــه التحدي ــة عل ــة املتعلق ــة التدريبي ــة القاســية   أوالعقوب املعامل
  ).١٠املادة (املهينة  أوالالإنسانية  أو

ــدريب يف جمــال حقــوق اإلنــسان املوجهــة إىل       ــرامج الت ــة الطــرف ب ــدعم الدول ينبغــي أن ت
املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وذلـك بتـضمينها مـسألة منـع التعـذيب وضـروب املعاملـة              

وينبغي أن تتاح هذه الربامج التدريبية كـذلك        . املهينة وأالالإنسانية   أوالعقوبة القاسية    أو
  .للموظفني الطبيني

 والـيت   ٢٠٠١وتكرر اللجنة توصـيتها الـيت صـاغتها أثنـاء النظـر يف تقريـر بـنن يف عـام                       )٢٧(
 مــن  ٢٢  و٢١تــدعو الدولــة الطــرف إىل إصــدار اإلعالنــني املنــصوص عليهمــا يف املــادتني        

  .االتفاقية
نـــة الدولـــة الطـــرف علـــى إشـــراك املنظمـــات غـــري احلكوميـــة واخلـــرباء  وتـــشجِّع اللج  )٢٨(

 تلك اليت تتعلق مبـشروعي القـانون        سيما الاألكادمييني يف عملية مراجعة التشريعات الوطنية، و      
وينبغــي أن تتخــذ . اجلنــائي وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، بغــرض مطابقتــها ألحكــام االتفاقيــة   

  .العتماد هذين املشروعني دون تأخريالدولة الطرف التدابري الالزمة 
وينبغــي أن تنــشئ الدولــة الطــرف، مبــساعدة مــن املؤســسات األكادمييــة، آليــات فعالــة   )٢٩(

جلمــع البيانــات وإعــداد اإلحــصاءات اجلنائيــة واملتعلقــة بعلــم اجلرميــة ومجيــع اإلحــصاءات ذات 
الدولـة الطـرف بالتـايل يف       وينبغـي أن تـدرج      . الصلة لرصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد الـوطين       

 تنفيــذ عــنتقريرهــا الــدوري املقبــل البيانــات التاليــة الــيت ســتتيح للجنــة تكــوين صــورة أفــضل    
  :االلتزامات املترتبة على االتفاقية

إحـــصاءات بـــشأن الطاقـــة االســـتيعابية لكـــل ســـجن يوجـــد يف بـــنن وبـــشأن   )أ(  
، وعـدد احملتجـزين     )قاصـر /راشد(السجناء، مبا يف ذلك تصنيفهم حسب اجلنس والفئة العمرية          

  يف احلبس االحتياطي؛
إحصاءات بشأن أعمـال العنـف يف مراكـز االحتجـاز وخمـافر الـشرطة ومقـار                   )ب(  
  الدرك؛

  إحصاءات بشأن الشكاوى املتعلقة بادعاءات التعذيب ونتائجها؛  )ج(  
ات إحصاءات بشأن حاالت ارتشاء املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعقوبـ           )د(  

  احملكوم هبا عليهم؛
اإلعـادة القـسرية، مبـا يف ذلـك          أوالطـرد    أوإحصاءات بشأن حاالت التسليم       )ه(  

  معلومات عن تسليم احملتجزين مبوجب االتفاقات دون اإلقليمية؛
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إحصاءات بشأن العنف ضد املرأة والطفل ونتـائج احملاكمـات الـيت جـرت يف                 )و(  
  .هذا اجملال

د لتأكيده بأنه سـُتقدَّم إليهـا معلومـات خبـصوص املـسائل الـيت ال                وشكرت اللجنة الوف    )٣٠(
 سـنة والـيت اغتـصبها    ١٣تزال بال رد، مبا يف ذلك معلومات بشأن حالة الفتاة اليت يبلغ عمرها  

، وبشأن احملاكمات الـيت جـرت والعقوبـات الـيت أُنزِلـت             ٢٠٠٥أبريل  /ثالثة ممرضني يف نيسان   
  .باجلناة

لدولة الطرف علـى أن تنـشر علـى نطـاق واسـع التقـارير الـيت قدمتـها         وتشجع اللجنة ا    )٣١(
ــع        ــق املواق ــة واســتنتاجاهتا، باللغــات املناســبة عــن طري ــة، فــضالً عــن توصــيات اللجن إىل اللجن

  .الشبكية الرمسية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
ق املبــادئ التوجيهيــة وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل حتــديث وثيقتــها األساســية وفــ  )٣٢(

املنــسقة إلعــداد التقــارير الــيت وافقــت عليهــا مــؤخراً هيئــات رصــد املعاهــدات الدوليــة حلقــوق  
  ).HRI/GEN/2/Rev.4(اإلنسان 

وحتيط اللجنة علماً بااللتزام الذي قطعه وفـد الدولـة الطـرف بتنفيـذ توصـيات اللجنـة                     )٣٣(
سـنة، معلومـات عـن متابعتـها لتوصـيات          وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم إليها، يف غضون          

اللجنة بشأن التعديالت اليت يلزم إدخاهلا علـى مـشروعي القـانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات                  
  . أعاله١٨  و١١اجلنائية والتوصيات الواردة يف الفقرتني 

وإن اللجنة، وقد خلصت إىل أنه قُـدِّم إليهـا كـم مـن املعلومـات أثنـاء النظـر يف تقريـر                         )٣٤(
لدولة الطرف يكفـي لتـدارك التـأخر يف تقـدمي تقريرهـا الثـاين، تطلـب مـن الدولـة الطـرف أن                        ا

 ٣٠تقــدم تقريرهــا الــدوري املقبــل، الــذي ســُيعترب تقريرهــا الــدوري الثالــث، يف موعــد أقــصاه 
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  إستونيا  - ٣٣
ــع      )١( ــتونيا الرابـ ــر إسـ ــذيب يف تقريـ ــضة التعـ ــة مناهـ ــرت جلنـ يف ) CAT/C/80/Add.1(نظـ

ــستيها  ــودتني يف ) SR.796 وCAT/C/SR.793 (٧٩٦ و٧٩٣جلـــــ ــشرين ١٤ و١٣املعقـــــ  تـــــ
ــاين ــوفمرب /الثــ ــستها  ٢٠٠٧نــ ــدت يف جلــ ــودة يف  امل٨٠٤، واعتمــ ــاين ٢٠عقــ ــشرين الثــ /  تــ
  .االستنتاجات والتوصيات التالية) CAT/C/SR.804 (٢٠٠٧ نوفرب
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  مقدمة - ألف   

الدوري الرابع، الذي يتبع عامة املبادئ التوجيهية للجنـة         ترحب اللجنة بتقرير إستونيا       )٢(
) CAT/C/EST/Q/4/Add.1(فيما يتعلـق بتقـدمي التقـارير، وتعـرب عـن تقـديرها للـردود اخلطيـة                  

  ).CAT/C/EST/Q/4(على قائمة املسائل 
كما تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها حلـضور وفـد كـبري ورفيـع املـستوى للدولـة الطـرف                         )٣(

ء والصريح الذي أجرته معه، وكذلك للمعلومات الـشفوية اإلضـافية الـيت قـدمها               وللحوار البنا 
  .ممثلو الدولة الطرف عن املسائل اليت أثريت والشواغل اليت أُعرب عنها أثناء النظر يف التقرير

  
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

  :ترحب اللجنة بالتصديق على صكوك منها ما يلي  )٤(
ري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة           الربوتوكول االختيا   )أ(  

  ؛ ٢٠٠٦املهينة يف عام  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أو
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء    )ب(  

  ؛٢٠٠٤األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 
االختياري الثاين امللحـق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              الربوتوكول    )ج(  

  ؛٢٠٠٣والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف عام 
  .٢٠٠٣ مية املنظمة عرب الوطنية، يف عاماتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر  )د(  

  :كما ترحب اللجنة ببدء نفاذ ما يلي  )٥(
  ؛٢٠٠٧ وتعديله يف عام ٢٠٠٤ عام قانون دعم الضحايا يف  )أ(  
  ؛٢٠٠٥قانون املساعدة القانونية اليت تقدمها الدولة، يف عام   )ب(  
  ؛٢٠٠٤القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية، يف عام   )ج(  
  .٢٠٠٣تعديل قانون الالجئني، يف عام   )د(  

مرافـق االحتجـاز،    كما حتيط اللجنة علماً مع االرتياح باجلهود اهلامة املبذولة لتجديـد              )٦(
 سـجن تـارتو الـذي افتـتح يف          سـيما  الوغلق أماكن االعتقال القدميـة وبنـاء سـجون جديـدة، و           

، لتحــسني ظــروف املعيــشة العامــة جلميــع األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم يف    ٢٠٠٢عــام 
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الدولة الطرف، وكذلك االنتقال مـن نظـام الـسجن القـدمي الـذي كـان يف شـكل خميمـات إىل                      
  .ديث يتألف من زنزاناتنظام سجن ح

ــع           )٧( ــة ملن ــة األوروبي ــارير اللجن ــشر تق ــة ن ــا اللجن ــيت تالحظه ــة ال ــب اإلجيابي ــن اجلوان وم
التعذيب وردود الدولة الطرف، وهـو مـا ميكِّـن مـن إجـراء مناقـشة عامـة بـني مجيـع األطـراف                        

  . املعنية
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
  تعريف التعذيب

ــة الطــرف يف عــام     حتــيط الل  )٨( ــة يف الدول ــاذ االتفاقي ــدء نف ــة علمــاً بب ــانون ١٩٩١جن  وق
 ١٢٢، وتعـرب مـع ذلـك عـن أسـفها ألن التعريـف الـوارد يف املـادة                    ٢٠٠٢العقوبات يف عام    

ــواد        ــاالقتران مــع اجلــرائم الــيت تــنص عليهــا امل  ٢٩١مــن القــانون املــذكور، حــىت وإن قــرئ ب
 مـن   ١عكس متامـاً مجيـع العناصـر الـواردة يف املـادة              من قانون العقوبات، ال ي     ٣٢٤  و ٣١٢ و

 وســكوت موظــف رمســي عــن ذلــك      األمل والعــذاب النفــسي، والتمييــز  ســيما الاالتفاقيــة، 
  ).١ املادة(

ــسابقة     ــة توصــيتها ال ــرر اللجن ــرة CAT/C/CR/29/5(تك ــرِّف الدولــة   )) أ (٦، الفق ــأن تع ب
وتعترب اللجنة أن الدولة الطرف،     . تفاقية من اال  ١الطرف التعذيب مبا يتفق متاماً مع املادة        

بتحديدها جرمية التعذيب وتعريفها وفقاً لالتفاقية ومتييزها عن اجلـرائم األخـرى، ستـسهم              
مباشرة يف املضي قـدماً حنـو حتقيـق اهلـدف الـشامل لالتفاقيـة، وهـو منـع التعـذيب، وذلـك                      

لضحايا واجلمهـور، بـاخلطورة     بأمور منها تنبيه كل فرد، مبا يشمل تنبيه مرتكيب األفعال وا          
  .الشديدة جلرمية التعذيب وبتحسن عامل الردع الذي ينطبق عليه احلظر ذاته

  الضمانات القانونية األساسية للمحتجزين
تعـــرب تعـــرب اللجنـــة عـــن قلقهـــا إزاء عمليـــة تنفيـــذ الـــضمانات القانونيـــة األساســـية     )٩(

 طبيب مستقل، فضالً عن تسجيل مجيـع        للمحتجزين يف الواقع العملي، مبا يف ذلك اللجوء إىل        
  ).٢املادة (األشخاص احملتجزين 

ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن جلميع احملتجزين املشتبه فيهم الضمانات القانونية األساسية            
يف الواقع العملي أثناء احتجازهم، مبا يف ذلـك احلـق يف االسـتعانة مبحـامٍ، وإجـراء فحـص                    

باء، وإخطار احملتجـزين حبقـوقهم وقـت احتجـازهم، مبـا يف             طيب مستقل، وإبالغ أحد األقر    
  .ذلك بالتهم املوجهة إليهم، إىل جانب عرضهم فوراً على أحد القضاة
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  االحتجاز اإلداري
التوقيــف ”  و“االحتجــاز اإلداري يف الــسجن ”يــساور اللجنــة القلــق إزاء إمكانيــة      )١٠(

وعدم وجود أيـة معلومـات بـشأن    )  من تقرير الدولة الطرف    ٢١٥  و ٨٩الفقرتان   (“اإلداري
 فيمـا يتعلـق     سـيما  الذلك االحتجاز يف التقرير وعدم احلصول عليها أيـضاً مـن جانـب الوفـد،                

  ).٢املادة (بالسلطة املختصة وبالضمانات القانونية الواجبة التطبيق 
 وأن “االحتجـاز اإلداري ”ينبغي للدولة الطرف أن متد اللجنة مبعلومات مفـصلة عـن هـذا         

  . فل تطبيق الضمانات القانونية األساسية أيضاً يف تلك احلاالتتك
  املستشار العديل

 مـن   ٣بينما تالحظ اللجنة تعيني املستشار العديل كآلية للحماية الوطنية وفقـاً للمـادة                )١١(
الربوتوكول االختياري امللحـق باالتفاقيـة، وتقـر بـدوره يف تفتـيش أمـاكن االحتجـاز وترحـب                   

بلغات خمتلفة، فإن القلق ال يزال يـساورها بـشأن اسـتقالله، وواليتـه، ومـوارده،                بنشر تقاريره   
  ).١١  و٢املادتان (وكذلك قدرته على التحقيق يف مجيع شكاوى انتهاك أحكام االتفاقية 

ينبغي للدولة الطـرف أن تنظـر يف إنـشاء مؤسـسة وطنيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان،                      
وتزويـدها بـاملوارد الكافيـة      ) ، املرفـق  ٤٨/١٣٤معيـة العامـة     قـرار اجل  (وفقاً ملبادئ باريس    
  .لالضطالع بواليتها
  عدم اإلعادة القسرية

جملس املواطنة واهلجرة هو الذي يتخذ قرارات بـشأن سـالمة           ”حتيط اللجنة علماً بأن       )١٢(
 علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة وبقائمــة البلــدان الــيت رحــل إليهــا األشــخاص            “البلــد

 ميكـن أن حيـول      “سالمة البلد ” ومع ذلك ال يزال القلق يساورها ألن تطبيق مبدأ           املطرودون،
دون نظر الدولـة الطـرف يف مجيـع العناصـر الـيت تنطـوي عليهـا حالـة كـل فـرد، ومـن مث عـدم                            

بـشأن عـدم اإلعـادة    ) ٣املـادة  (وفائها جبميع التزاماهتا ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقيـة        
  .القسرية
لدولة الطرف أن جتـري دائمـاً تقييمـاً اللتزاماهتـا بعـدم اإلعـادة القـسرية املنـصوص                   ينبغي ل 

تتـيح للـشخص    ، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، وأن       مـن االتفاقيـة  ٣عليهـا يف املـادة   
  .املسلم مجيع الضمانات اإلجرائية يف الواقع العملي أواملعاد  أواملطرود، 
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  اسبة ألفعال التعذيبالنص يف قانون العقوبات على عقوبات من
ال تزال اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية العقوبـات املطبقـة علـى أفعـال تعـذيب، أي تلـك                      )١٣(

ــواد   ــواردة يف امل ــني    ٣٢٤  و٣١٢  و٢٩١  و١٢٢ال ــراوح ب ــيت تت ــات، وال ــانون العقوب  مــن ق
  ).٤ املادة(ملدة مخس سنوات كحد أقصى  والعقوبة بالسجن “العقوبة املالية”

ولــة الطــرف أن تــضمن املعاقبــة علــى أفعــال التعــذيب بعقوبــات مالئمــة تراعــي   ينبغــي للد
  .االتفاقية  من٤ من املادة ٢نص عليه الفقرة طبيعتها اخلطرية، على حنو ما ت

  التدريب على أحكام االتفاقية والتثقيف هبا
فني تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفري التدريب الكايف علـى أحكـام االتفاقيـة للمـوظ                 )١٤(

تالحظ اللجنة مـع     كما. فو السجون والقضاة واملدعون   املكلفني بإنفاذ القوانني مبن فيهم موظ     
القلــق عــدم تــدريب مــوظفي القطــاع الطــيب العــاملني يف مرافــق االحتجــاز تــدريباً حمــدداً علــى   

  ).١٥  و١٠املادتان (كشف عالمات التعذيب وإساءة املعاملة 
ج تدريب مجيع املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني علـى             ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برام     

حظر التعذيب وإساءة املعاملة حظراً مطلقاً وبرامج تدريب املدعني العامني والقـضاة علـى              
وينبغي أن يشمل ذلك عدم قبول االعترافـات        . التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية    

  .والبيانات اليت يتم احلصول عليها نتيجة التعذيب
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن تكفـل تـدريب مجيـع مـوظفي القطـاع الطـيب العـاملني مـع                      
احملتجزين تدريباً كافياً على كشف عالمات التعذيب وإساءة املعاملة وفقاً للمعايري الدولية 

  .احملددة يف بروتوكول اسطنبول
  الشكاوى، والتحقيقات وإصدار األحكام املناسبة

لماً بأنشطة اإلشـراف علـى الـسجون مـن جانـب وزارة العـدل، وعلـى                حتيط اللجنة ع    )١٥(
أماكن االحتجاز من جانب جملس الشرطة، وعلى مؤسسات الطب النفسي من جانب جملـس              
الصحة وعلى مركز إيلّوكا الستقبال ملتمسي اللجـوء مـن جانـب وزارة الـشؤون االجتماعيـة         

يــة آليــات الــشكاوى القائمــة يف مجيــع بيــد أن القلــق يــساورها إزاء عــدم كفا. وقــوات الــدفاع
األمـاكن الــيت حيــرم فيهــا األشــخاص مــن حريتــهم وعــدم كفايــة اإلشــراف والرقابــة علــى هــذه  

العقوبــة القاســية   أواملعاملــة  قلــة عــدد مــرتكيب أفعــال التعــذيب أو    األمــاكن، وكــذلك إزاء  
ــسانية  أو ــذين صــدرت ضــدهم أحكــام تتمــشى وجــسامة األفعــ     أوالالإن ــة ال ــة املهين ال املرتكب
  ).١٣  و١٢املادتان (
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ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود آليات لتقدمي الشكاوى يف مجيع األماكن اليت حيرم              
  .فيها األشخاص من حريتهم وتوفري قدر كاف من اإلشراف والرقابة على هذه األماكن

عـال التعـذيب   وينبغي للدولة الطرف أن حتقق يف مجيع احلاالت اليت يدَّعى فيها ارتكـاب أف  
املهينــة بــشكل ســريع  الالإنــسانية أو عقوبــة القاســية أوال أوغــريه مــن ضــروب املعاملــة  أو

وشــامل ونزيــه وأن تقــدم املــسؤولني عــن ذلــك إىل القــضاء وأن تعاقــب املــدانني بإصــدار    
  .أحكام تتناسب مع خطورة اجلرمية اليت ارتكبوها

  العنف بني السجناء
ــا     )١٦( ــن قلقه ــة ع ــرب اللجن ــق      ُتع ــا يتعل ــسجناء، وخباصــة فيم ــني ال ــف ب ــة العن  إزاء ممارس

 وقُتل فيهـا سـجينان، وعـدم كفايـة التـدابري            ٢٠٠٦باحلوادث اليت وقعت يف سجن مـورو عام        
  ).١٣  و١٢املادتان (املُتخذة ملنع وقوع حاالت العنف هذه والتحقيق فيها 

حـاالت الوفـاة أثنـاء    ينبغي للدولة الطرف أن حتقـق بـشكل سـريع وشـامل ونزيـه يف مجيـع                
االحتجاز ويف مجيع حاالت العنف بني السجناء، مبا يف ذلك أية حاالت حيتمل أن تنطـوي                
على إمهال مـن جانـب املكلفـني بإنفـاذ القـوانني، وأن تقـدم املـسؤولني إىل القـضاء للوفـاء                       

  . من االتفاقية١٢بالتزاماهتا مبوجب املادة 
  قانون اإلجراءات اجلنائية

 اللجنــة عــن قلقهــا ألن احملكمــة، مبوجــب قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، لــيس هلــا ُتعــرب  )١٧(
الفقـرة  (احلق يف مواصلة اإلجراءات، مستندة إىل سـلطتها التقديريـة إذا سـحب االدعـاء الـُتهم                  

، وألنه جيـوز لالدعـاء متديـد فتـرة االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة               ) من تقرير الدولة الطرف    ٦٤
  ).١٣املادة (تة األولية دون أي مربر بعد فترة الشهور الس

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف تعديل قانون اإلجراءات اجلنائيـة بغيـة تنظـيم صـالحيات          
االدعاء جتاه اجلهاز القضائي وإلزام االدعاء بأن يربر أمام احملكمة أي متديد لفترة الـشهور               

  .الستة األوَّلية لالحتجاز السابق للمحاكمة
  يا وإعادة تأهيلهمتعويض الضحا

بينما ترحب اللجنة بزيادة تعويض ضحايا جرائم معينة، إال أهنا ال تزال تـشعر بـالقلق                  )١٨(
الالإنـسانية   العقوبـة القاسـية أو    املعاملـة أو لعدم تعـويض ضـحايا التعـذيب وغـريه مـن ضـروب            

ــل ضــحايا التعــذيب، واملعاملــ      أو ــدابري مالئمــة إلعــادة تأهي ــة، وعــدم وجــود ت ــسيئة، املهين ة ال
  ).١٤املادة (واالجتار باألشخاص، والعنف املرتيل واجلنسي 
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ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفري تعويض كاٍف لضحايا التعذيب وغـريه مـن ضـروب            
املعاملة السيئة وإتاحة وسائل إعادة التأهيل إىل أقصى حد ممكن، جلميـع ضـحايا التعـذيب                

  . االجتار باألشخاص، والعنف املرتيل واجلنسيوغريه من ضروب املعاملة السيئة، وضحايا
  اكتظاظ السجون وظروف االحتجاز

 ٢٠٠١ سـجني يف عـام   ٤ ٨٠٠بينما ترحب اللجنة باخنفاض عدد السجناء من زهاء    )١٩(
، نتيجــة تطبيــق األشــكال املختلفــة مــن اإلجــراءات املعجلــة، الــيت  ٢٠٠٧ يف عــام ٣ ٦٠٠إىل 

اءات اجلنائية، واآلليات البديلـة لالحتجـاز، إال أهنـا ال تـزال             يف املائة من مجيع اإلجر     ٤٢بلغت  
تشعر بالقلق إزاء ظروف االحتجاز بشكل عام يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك ما يتعلق بتـوفري                 

  ).١٦املادة (الرعاية الطبية الكافية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 
يـف اكتظـاظ الـسجون بـالرتالء وحتـسـني      ينبغي للدولة الطرف أن تواصل العمـل علـى ختف     

 يف أمــاكن االحتجــاز الــيت يظــل فيهــا الــسجناء يف انتظــار   ســيما الظـــروف االحتجـــاز، و
احملاكمــة لفتــرات طويلــة يف ظــروف ســيئة وغــري مناســبة، كمــا ينبغــي هلــا أن تواصــل بــذل  

  .اجلهود خلفض فترة االحتجاز السابقة للمحاكمة
ــوفِّ   ــة الطــرف أن ت ــسجناء وأن حتــسِّن اخلــدمات     وينبغــي للدول ــع ال ــذاء الكــايف جلمي ر الغ

 ســـيما الالـــصحية والطبيـــة يف مرافـــق االحتجـــاز، مبـــا يف ذلـــك بإتاحـــة العـــالج املالئـــم،  
  .للمحتجزيـن املصابني بفريوس نقص املناعة البشريـة ومبرض السل

  االجتار باألشخاص
مبا يف ذلك مشروع التعـاون      (ة  يف حني ترحب اللجنة حبمالت وبرامج التوعية والوقاي         )٢٠(

وكذلك خبطة العمل الوطنية املتعلقة باالجتار باألشخاص، فـإن         ) EQUALمع االحتاد األورويب    
القلق ال يزال يـساورها إزاء اسـتمرار هـذه الظـاهرة وعـدم وجـود تـدابري تـشريعية حمـددة ملنـع                        

  ).١٦املادة (ومكافحة االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه 
دولــة الطــرف أن تعــزز تــشريعاهتا وأن تعتمــد تــدابري فعالــة أخــرى ملنــع ومكافحــة ينبغــي لل

االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه بشكل مناسب، وبصفة خاصة االجتار بالنساء واألطفال، 
وينبغي هلا القيام على وجه السرعة بـالتحقيق مـع مجيـع مـرتكيب تلـك اجلـرائم وحماكمتـهم          

  .ومعاقبتهم
لطرف أن متد اللجنة ببيانات إحصائية عن أثر االجتار باألشخاص وكذلك    وينبغي للدولة ا  

  .عن أهداف ونتائج التدابري املُنفَّذة، مبا فيها التحقيقات واحملاكمات واإلدانات
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وينبغي للدولة الطرف أن تعتمـد أيـضاً بـرامج حمـددة لتـدريب وتوعيــة املـوظفني املكلفـني                    
  .شربإنفاذ القوانني بشأن االجتار بالب

  العنف املرتيل
بينما تالحظ اللجنـة وجـود العديـد مـن الـربامج واخلطـط الراميـة إىل مكافحـة العنـف                       )٢١(

املــرتيل، ال يــزال القلــق يــساورها إزاء عــدد حــاالت العنــف هــذه وعــدم وجــود تــدابري قانونيــة  
  ).١٦املادة (حمددة ملنعه ومكافحته 

اجلرائم للعنف املـرتيل، وأن تـوفر للـضحايا         ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نوعاً حمدداً من         
  .احلماية وإمكانية احلصول على اخلدمات الطبية والقانونية، مبا فيها خدمات املشورة

وينبغـي للدولـة الطــرف كـذلك أن تقـوم علــى وجـه الـسرعة بــالتحقيق مـع مجيـع مــرتكيب         
توعيـة املـوظفني   أفعال العنف هذه ومقاضاهتم ومعاقبتـهم وضـمان تـوفري التـدريب املالئـم ل         

املكلفني بإنفاذ القوانني بالعنف املرتيل، مبا يف ذلك العنـف اجلنـسي والعنـف املمـارس ضـد                  
  .األطفال

  األشخاص عدميو اجلنسية
حتيط اللجنة علماً مبا أبدته جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنـة املعنيـة حبقـوق                  )٢٢(

وبينمــا ترحــب اللجنــة . دمتــه مــن توصــياتاإلنــسان وجلنــة حقــوق الطفــل مــن شــواغل ومــا ق
باخنفاض عدد األشخاص عدميي اجلنسية يف الدولة الطرف، ال تزال قلقة ألهنم يشكلون زهـاء               

املـادة  ( يف املائة مـن مجيـع سـكان الدولـة الطـرف              ٨ يف املائة من السجناء بينما ميثلون حنو         ٣٣
١٦.( 

ونيـة والعمليـة الكافيـة لتبـسيط وتيـسري          ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مجيـع التـدابري القان         
  .جتنس األشخاص عدميي اجلنسية وغري املواطنني وإدماجهم يف اجملتمع

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعتمد التدابري الالزمة لضمان إبـالغ األشـخاص عـدميي               
ــة         ــضمانات القانوني ــن ال ــتفادهتم م ــا واس ــة يفهموهن ــوقهم بلغ ــواطنني حبق ــسية وغــري امل اجلن

  .ساسية منذ حلظـة حـرماهنم مـن حريتهم، دون أي متييزاأل
ــسابقة     ــة توصــيتها ال ــرر اللجن ــرة (CAT/C/CR/29/5وتك ــيت تــدعو  )) ط(و) ح(٦، الفق ال

ــة الطــرف إىل أن تعــاجل أســباب بلــوغ الــسجناء عــدميي اجلنــسية عــدداً ال يتناســب      الدول
ري الالزمـة ملنـع هـذه       وعددهم الكلي ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن نتـائج وأن تعتمـد التـداب                  

  .الظاهرة
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وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر يف التصديق على االتفاقية املتعلقة بوضـع األشـخاص          
  .١٩٦١ واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام ١٩٥٤عدميي اجلنسية لعام 

  البطش واإلفراط يف استخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني
بينمـا ترحـب اللجنـة بإنـشاء خـط اتـصال مباشـر لتلقـي الـشكاوى تتـوىل منظمـة غـري               )٢٣(

حكوميــة إدارتــه، ال يــزال القلــق يــساورها إزاء ادعــاءات حــدوث حــاالت بطــش وإفــراط يف    
اســتخدام القــوة مــن جانــب املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني، وخباصــة فيمــا يتعلــق بأعمــال   

، والـيت مت توثيقهـا مبجموعـة شـكاوى          ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  الشغب اليت حـدثت يف تـاللني يف       
  ).١٦املادة (منفصلة 

ينبغــي للدولــة الطــرف إجــراء حتقيقــات ســريعة وشــاملة ونزيهــة يف مجيــع أعمــال الــبطش     
واالستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وإحالة مرتكيب تلك            

  .األعمال للقضاء
ة الطـرف أيـضاً أن تعـزز بـرامج التـدريب اخلاصـة بـاملوظفني املكلفـني بإنفـاذ                    وينبغي للدول 

 الربامج املتعلقة جبميع قوات الشرطة اخلاصة، وأن تـشجع علـى اعتمـاد    سيما الالقوانني،  
  .مشروع مدونة آداب السلوك ألفراد الشرطة

  مرافق الطب النفسي
 املــصابني بــأمراض نفــسية، مبــا يف بينمــا ترحــب اللجنــة بتحــسني املــساعدة املقدمــة إىل  )٢٤(

ذلك وضع قـانون الـصحة العقليـة موضـع التنفيـذ العملـي، تـشعر بـالقلق إزاء ظـروف املعيـشة                       
 ).١٦املادة (العامة يف مؤسسات الطب النفسي وعدم كفاية أشكال العالج 

ينبغي للدولة الطرف أن حتسن ظروف معيشة املرضى يف مؤسـسات الطـب النفـسي، وأن        
ــ ــارات منتظمــة جلميــع األمــاكن الــيت حيتجــز فيهــا     تــضمن قي ام هيئــات رصــد مــستقلة بزي

ــأمني        ــضمانات احملــددة لت ــذ ال ــة تنفي ــي لكفال ــة للعــالج اإللزام ــاألمراض العقلي ــصابون ب امل
  . العالج اجملتمعيسيما الحقوقهم تنفيذاً مالئماً واستحداث أشكال بديلة للعالج، 

  قيةمجيع البيانات املتصلة بتنفيذ االتفا
ــاملة ومـــصنفة عـــن الـــشكاوى       )٢٥( ــوفر بيانـــات شـ ــدم تـ ــفها لعـ ــة عـــن أسـ تعـــرب اللجنـ

ــة مــن جانــب       والتحقيقــات واحملاكمــات واإلدانــات املتعلقــة حبــاالت التعــذيب وإســاءة املعامل
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السجون وعـن االجتـار باألشـخاص والعنـف املـرتيل                 

  .والعنف اجلنسي
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للدولة الطـرف أن جتمـع بيانـات إحـصائية عـن رصـد تنفيـذ االتفاقيـة علـى الـصعيد                      ينبغي  
ــة، علـــى أن تـــشمل هـــذه البيانـــات الـــشكاوى والتحقيقـــات     ــا للجنـ الـــوطين وأن توفرهـ
واحملاكمـات واإلدانـات املتعلقـة حبــاالت التعـذيب وغـري ذلـك مــن أشـكال إسـاءة املعاملــة         

 اجلنسي والعنـف بـدافع عرقـي، والعنـف ضـد            واالجتار باألشخاص والعنف املرتيل والعنف    
الفئات الضعيفة، والعنف بني السجناء وبني املرضـى، إىل جانـب بيانـات عـن التعويـضات                 

  املقدمة للضحايا وعن إعادة تأهيلهم
ــا يف         )٢٦( ــصوص عليهم ــني املن ــالنظر يف إصــدار اإلعالن ــة الطــرف ب ــة الدول وتوصــي اللجن

  . من االتفاقية٢٢  و٢١املادتني 
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التـصديق علـى معاهـدات األمـم املتحـدة األساسـية                      )٢٧(

  .حلقوق اإلنسـان الـيت مل تصبح طرفاً فيها بعد
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبـات تقـدمي الوثيقـة             )٢٨(

نــسقة لتقــدمي التقــارير كمــا أقرهتــا هيئــات  األساســية املوحــدة الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة امل 
  .HRI/GEN/2/Rev.4املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ووردت يف الوثيقة 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر تقريرها على نطاق واسـع، إىل جانـب الـردود                  )٢٩(
ناسـبة عـن   اخلطية على أسئلة اللجنة وكـذلك اسـتنتاجات اللجنـة وتوصـياهتا، جبميـع اللغـات امل       

  .طريق املواقع الشبكية الرمسية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تقـدم هلـا يف غـضون عـام واحـد معلومـات عـن                        )٣٠(

  . أعاله٢٣ و٢٢ و٢٠ و١٦ و١٠استجابتها للتوصيات الواردة يف الفقرات 
هــا القــادم، الــذي ســيكون التقريــر الــدوري  والدولــة الطــرف مــدعوة إىل تقــدمي تقرير   )٣١(

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣٠اخلامس، يف موعد أقصاه 
  

  التفيا  -٣٤
 ٧٨٨ يف جلـستيها     (CAT/C/38/Add.4)نظرت اللجنة يف تقرير التفيـا الـدوري الثـاين             )١(
ــومي  790) و(CAT/C/SR.788 ٧٩٠ و ــودتني يـ ــاين ٩  و٨ املعقـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ، ٢٠٠٧نـ

، االســتنتاجات والتوصــيات 806)  و(CAT/C/SR.805 ٨٠٦  و٨٠٥دت، يف جلــستيها واعتمــ
  .التالية
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  مقدمة  - ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي التفيا تقريرها الدوري الثاين وباملعلومـات الـواردة فيـه، وتعـرب                 )٢(

نـة  تعـرب اللج   كما. املتابعة الذي وضعته اللجنة   عن تقديرها لردود الدولة الطرف على إجراء        
، (CAT/C/LVA/Q/2/Add.1)عـــن تقـــديرها لتقـــدمي ردود خطيـــة شـــاملة علـــى قائمـــة املـــسائل 

تضمنت معلومات إضافية عن التدابري التشريعية واإلدارية والقـضائية وغريهـا مـن التـدابري الـيت                 
العقوبـة القاسـية     أواختذهتا الدولة الطرف بغية منع أفعال التعذيب وغريها من ضروب املعاملـة             

وفـضالً عـن ذلـك، تنـوه اللجنـة، مـع االرتيـاح، بـاجلهود البنـاءة الـيت                    . املهينـة  أولالإنسانية  ا أو
بــذهلا وفــد الدولــة الطــرف املتعــدد القطاعــات لتقــدمي معلومــات وتوضــيحات إضــافية خــالل     

  .احلوار
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
ر يف تقريرهـا الـدوري      حتيط اللجنة علماً مـع التقـدير بقيـام الدولـة الطـرف، منـذ النظـ                  )٣(

  :التصديق عليها، ومنها أواألخري، باالنضمام إىل عدد من الصكوك الدولية 
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء    )أ(  

  ؛٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 
 التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإشــراك األطفــال يف  الربوتوكــول االختيــاري  )ب(  

  ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٩الرتاعات املسلحة، يف 
  ؛٢٠٠٥ يونيه/  حزيران٦ليات الوطنية؛ يف االتفاقية اإلطارية حلماية األق  )ج(  
بروتوكــول منـــع االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال، وقمعـــه    )د(  

 ٢٥مــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، يف واملعاقبــة عليــه، املك
  .٢٠٠٤مايو /أيار

ــة        )٤( ــة علــى مــستوى الدول ــاجلهود املــستمرة املبذول ــة علمــاً مــع االرتيــاح ب وحتــيط اللجن
والرامية إىل إصالح تشريعاهتا وسياساهتا وإجراءاهتا بغية ضمان حتسني محاية حقـوق اإلنـسان،           

العقوبــة القاســية  تعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أوذلــك احلــق يف عــدم التعــرض للمبــا يف 
  :سيما الاملهينة، و أوالالإنسانية  أو

 / تـــشرين األول١قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة الـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذ يف    )أ(  
  ؛٢٠٠٥أكتوبر 
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ز النفـاذ   قانون اإلجراءات املتعلقة حببس األشخاص احملتجزين، الذي دخل حي          )ب(  
  ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١يف 

/ متــوز ١٨يــاطي، الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف  قــانون إجــراءات احلــبس االحت  )ج(  
  ؛٢٠٠٦ يوليه

طــــيب، الــــيت دخلــــت حيــــز النفــــاذ يف  التعــــديالت علــــى قــــانون العــــالج ال   )د(  
شكل ، واليت اسـتحدثت إجـراًء للمراجعـة القـضائية إليـداع املرضـى بـ          ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢٩

  إلزامي وإجباري يف مستشفيات األمراض العقلية وعالجهم فيها؛
؛ لتحـل   ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ١إنشاء املؤسسة اجلديدة ألمني املظامل يف         )ه(  

  حمل املكتب الوطين الالتفي حلقوق اإلنسان؛
ــام     )و(   ــة يف عـ ــة احلكوميـ ــساعدة القانونيـ ــشاء إدارة املـ ــانون ٢٠٠٦إنـ ــن قـ ، وسـ
  ؛٢٠٠٥مارس / آذار١٧لقانونية اجملانية اليت تكفلها الدولة، يف املساعدة ا
وضع تصور لتطوير املؤسسات اإلصالحية الذي اعتمد بقـرار جملـس الـوزراء               )ز(  

 لتزويـد مجيــع الـرتالء بـالعالج الـذي يتمـشى مــع      ٢٠٠٥مـايو  /  أيـار ٢ الـصادر يف  ٢٨٠رقـم  
  املعايري الالزمة؛

  ؛٢٠٠٤يف عام ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤( االجتار بالبشر اعتماد برنامج الدولة ملنع  )ح(  
  .اعتماد مدونة آلداب املهنة وقواعد السلوك ملوظفي شرطة الدولة  )ط(  

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

  تعريف التعذيب
على الرغم من تأكيد الدولـة الطـرف أن القـانون اجلنـائي الالتفـي يعاقـب علـى مجيـع                       )٥(

 مـن االتفاقيـة، يـساور    ١ وفقـاً ملفهـوم املـادة    “تعـذيب ”صفها بأهنـا أفعـال    األفعال اليت ميكن و   
اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل ُتدرج يف القانون احمللـي جرميـة التعـذيب علـى النحـو الـذي        

  ).٤ و١املادتان ( من االتفاقية ١تعرفه املادة 
ي وأن تعتمد تعريفاً    ينبغي للدولة الطرف أن تدمج جرمية التعذيب يف القانون احملل           

وتـرى اللجنـة أن قيـام       .  مـن االتفاقيـة    ١للتعذيب يـشمل مجيـع العناصـر الـواردة يف املـادة             
الدول األطراف بتحديد وتعريف جرمية التعـذيب وفقـاً ألحكـام االتفاقيـة وبـشكل متميـز                 
عن اجلرائم األخرى، من شأنه أن ينهض مباشـرة هبـدف االتفاقيـة الـشامل املتمثـل يف منـع         
التعذيب، وذلك من خالل أمور منها تنبيه مجيع األشـخاص، مبـن فـيهم األشـخاص الـذين                  
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يرتكبون جرمية التعذيب، وضحايا التعذيب، واجلمهور، إىل اخلطورة اخلاصة الـيت تتـصف       
  .هبا جرمية التعذيب، ومن خالل حتسني األثر الرادع للحظر ذاته

  مؤسسة أمني املظامل
 / كـــانون الثـــاين١شاء املؤســـسة اجلديـــدة ألمـــني املظـــامل يف حتـــيط اللجنـــة علمـــاً بإنـــ  )٦(

وعلى الـرغم مـن أن      . ، لتحل حمل املكتب الوطين الالتفي السابق حلقوق اإلنسان        ٢٠٠٧ يناير
اللجنة تالحظ الوالية الواسعة النطاق املسندة إىل هذه املؤسسة ورصد مزيد مـن املـوارد املاليـة        

تشعر بالقلق ألن هذه املوارد ال تزال غـري كافيـة لالسـتجابة         ، فإهنا   ٢٠٠٧والبشرية هلا يف عام     
  ).٢املادة (لوالية املؤسسة اليت مت توسيع نطاقها ولعبء عملها الناجم عن ذلك 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التـدابري الالزمـة لـضمان أداء مؤسـسة أمـني املظـامل                    
وفـضالً عـن   . رية واملاليـة املطلوبـة  وظائفها بفعالية، مبا يف ذلك حـصوهلا علـى املـوارد البـش         

ذلــك، تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تلــتمس االعتمــاد مــن قبــل جلنــة التنــسيق   
ــادئ املتعلقــة مبركــز      ــة حلقــوق اإلنــسان لــضمان امتثاهلــا للمب الدوليــة للمؤســسات الوطني

معيـة  املرفقـة بقـرار اجل    ) مبـادئ بـاريس   (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان         
، مبــــا يف ذلــــك املبــــادئ املتعلقــــة  ١٩٩٤مــــارس / آذار١٤ املــــؤرخ ٤٨/١٣٤العامــــة 

  .باستقالليتها
  الضمانات األساسية

حتــيط اللجنــة علمــاً بــأن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــد يتــضمن إشــارة حمــددة إىل    )٧(
نـها تأسـف لعـدم      الضمانات القانونية األساسية للمحتجزين، مثل إمكانية االستعانة مبحـام، لك         

وفـضالً عـن ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن            . وجود إشـارة حمـددة إىل احلـق يف الوصـول إىل طبيـب             
قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بـأن احلـق يف االسـتعانة بـشكل فعـال مبحـام هـو حـق ال ُيمـنح يف                          

دد ويف هـذا الـصدد، يـساور اللجنـة القلـق إزاء التقـارير الـيت تفيـد بوجـود نقـص يف عـ              . الواقع
 املنـاطق الريفيـة، وألن ظـروف    سيما الحمامي الدفاع املمولني من الدولة، يف مناطق متعددة، و      

تيـــاطي ليـــست مرضـــية دائمـــاً العمـــل املـــوفرة للمحـــامني يف مراكـــز االحتجـــاز واحلـــبس االح
  ).١٦  و١٣  و٢ املواد(

ة األساسـية   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تـدابري فعالـة لـضمان تقـدمي الـضمانات القانونيـ                
وتؤكد اللجنـة علـى   . عملياً جلميع احملتجزين، مبا يف ذلك احلق يف االستعانة مبحام وطبيب         

أنــه ينبغــي أن يتمتــع األشــخاص احملتجــزون حبــق فعلــي يف الوصــول إىل حمــام وذلــك منــذ     
اللحظة األوىل حلرماهنم من احلرية وطوال مرحلة التحقيق، وطوال مرحلة احملاكمة وأثنـاء             
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وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفري ظروف عمـل            . االستئنافدعاوى  
مناسبة للمحامني يف مراكز االحتجاز واحلبس االحتياطي على غرار التسهيالت املتاحة يف       

  .السجون، وأن تقوم بتمويل وكالة املساعدة القانونية اليت مت إنشاؤها حديثاً
  ملتمسو اللجوء

، ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٠ة علمــاً بتعــديل قــانون اللجــوء يف بينمــا حتــيط اللجنــ  )٨(
وذلك حبذف احلكم الـذي يـنص علـى تقـدمي طلـب اللجـوء كتابـة، تأسـف النعـدام الوضـوح                       
بشأن جممل عدد األشخاص الذين يلتمسون اللجوء يف الدولـة الطـرف وكـذلك إزاء اخنفـاض                 

 كمـا يـساور اللجنـة القلـق إزاء سياسـة           .معدل حاالت اللجوء اليت اعترفت هبا الدولة الطـرف        
االحتجاز املطبقة على ملتمسي اللجوء وقصر املهلة الزمنية، وخباصة لتقـدمي اسـتئناف مبوجـب               

وفـضالً عـن ذلـك، تالحـظ اللجنـة أن األجانـب احملتجـزين، مبـن فـيهم          . إجراء اللجـوء املعجـل   
 لبلـداهنم كمـا حيـق هلـم تلقـي           ملتمسو اللجوء، يتمتعـون بـاحلق يف االتـصال بالـدوائر القنـصلية            

املساعدة القانونية، لكنها تـشعر بـالقلق إزاء املعلومـات الـيت قـدمها وفـد الدولـة الطـرف والـيت           
  ).١٦  و١١  و٣  و٢املواد (تفيد بأن هذه املساعدة القانونية مل يطلبها أي ملتمس جلوء 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
عــدم احتجــاز ملتمــسي اللجــوء إال يف ظــروف   أن تتخــذ تــدابري لــضمان    )أ(  

  كمالذ أخري، وألقصر فترة زمنية ممكنة؛ أواستثنائية 
أن تكفل حـصول أي شـخص يـتم احتجـازه مبوجـب قـانون اهلجـرة علـى                 )ب(  

ــرارا    ــة الق ــة للطعــن يف قانوني ــة فعال ــة باحتجــازه أو ســبل قانوني ــة املتعلق ــه  ت اإلداري ترحيل
إعادهتم احلق  أوألجانب الذين يتم احتجازهم هبدف ترحيلهم إعادته، وأن متنح عملياً ا أو

 يف االستعانة مبحام؛

أن متــدد املهــل الزمنيــة املنــصوص عليهــا مبوجــب إجــراء اللجــوء املعجــل،    )ج(  
ــرفض طلبــات التماســهم اللجــوء مــن تقــدمي       ــذين ُت وخاصــة لــضمان متكــني األشــخاص ال

  استئناف فعال؛
ي املقبل، إحصاءات مفصلة ومصنفة عن عدد أن تقدم، يف تقريرها الدور      )د(  

األشخاص الذين يلتمسون اللجـوء يف الدولـة الطـرف وعـدد املوجـودين منـهم يف مراكـز                 
  .االحتجاز
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وفضالً عـن ذلـك، تـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تعتمـد فـوراً مـشروع                     
جلنة جملس الوزراء القانون املتعلق باللجوء يف مجهورية التفيا الذي أقر رمسياً خالل جلسة           

  . وجيري النظر فيه حالياً يف الربملان٢٠٠٧مارس / آذار٢٦يف 
  التدريب

حتيط اللجنة علماً مع التقـدير باملعلومـات املفـصلة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن                      )٩(
تدريب القضاة، مبن فيهم قضاة التحقيق والقضاة اجلنائيون، والعـاملون يف احملـاكم، والعـاملون        

مبــن (وموظفــو وزارة الــصحة ) مبــن فــيهم العــاملون الطبيــون(لــس إدارة مرافــق الــسجون يف جم
، واملـدعون العـامون، وموظفـو وزارة الداخليـة          )فيهم العاملون يف مستـشفيات الطـب النفـسي        

ومـع ذلـك، تأسـف اللجنـة لقلـة          ). مبـا يف ذلـك الـشرطة وحـرس احلـدود          (والدوائر التابعـة هلـا      
رصــد وتقيــيم بــرامج التــدريب هــذه وعــدم وجــود معلومــات عــن أثــر  املعلومــات املتاحــة عــن 

التدريب املقدم للموظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني ومـوظفي الـسجون وحـرس احلـدود، وعـن                 
  ).١٠املادة (مدى فعالية برامج التدريب يف احلد من حاالت التعذيب وسوء املعاملة 

لتثقيفيـة لـضمان توعيـة مجيـع املـوظفني          ينبغي للدولة الطرف أن تضع مزيـداً مـن الـربامج ا           
املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السجون وحرس احلدود توعية كاملة بأحكـام االتفاقيـة،             

وينبغــي أن . وضـمان عـدم التــسامح إزاء االنتـهاكات، والتحقيــق فيهـا، وحماكمــة اجملـرمني     
. ذيب وسـوء املعاملـة  يتلقى مجيع العاملني تـدريباً خاصـاً بـشأن كيفيـة حتديـد عالمـات التعـ            

ــأن يــصبح بروتوكــول اســطنبول لعــام      ــة الطــرف ب ــة الدول دليــل  (١٩٩٩وتوصــي اللجن
العقوبــة القاســية   أوالتقــصي والتوثيــق الفعــالني للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة        

جزءاً ال يتجـزأ مـن التـدريب املقـدم لألطبـاء وأن يـتم ترمجتـه إىل                  ) املهينة أوالالإنسانية   أو
وفضالً عـن ذلـك، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تقـوم بوضـع وتنفيـذ منهجيـة                    . لالتفيةاللغة ا 

ــدريب والتثقيــف يف احلــ     ــرامج الت ــر ب ــة وأث ــيم فعالي د مــن حــاالت التعــذيب والعنــف   لتقي
  .املعاملة وسوء

  احلبس االحتياطي، مبا يف ذلك االحتجاز السابق للمحاكمة
ت اجلنائية اجلديد الذي خيفـض فتـرة التوقيـف          بينما حتيط اللجنة علماً بقانون اإلجراءا       )١٠(

ــق احلــبس       ٤٨ ســاعة إىل ٧٢مــن  ــذي يبــت يف تطبي ــق ال ــشئ نظــام قاضــي التحقي  ســاعة وين
االحتياطي، وكذلك بالتقارير اليت تفيد بتخفيض فترة احلبس االحتيـاطي، فإهنـا ال تـزال تـشعر             

ت مطولـة، مبـا يف ذلـك االحتجـاز       بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بتطبيق احلبس االحتياطي لفترا        
السابق للمحاكمة، وازدياد خطر التعرض لسوء املعاملة نتيجـة لـذلك، وتأسـف لعـدم اللجـوء                 

وبينمـا حتـيط اللجنـة علمـاً بـأن قـانون إجـراءات حـبس احملتجـزين يـنص                 . إىل بدائل لالحتجـاز   
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دة قـصرية، وحيـدد   على حبس املشتبه فيهم جنائياً يف زنزانات الـشرطة املخصـصة لالحتجـاز ملـ        
معايري لالحتجاز يف هذه الزنزانات، تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بـأن ذلـك ال ينطبـق           

 سـاعة   ١٢على زنزانات خمافر الـشرطة الـصغرية حيـث ميكـن حـبس احملتجـزين ملـدة تـصل إىل                     
  ).١٦  و١١  و٢املواد (

ض فتــرة احلــبس االحتيــاطي ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري مناســبة ملواصــلة ختفــي 
واالحتجاز السابق لتوجيه التهمة، وأن تقوم بوضع وتنفيذ بدائل للحرمان من احلرية، مبـا              

تعليـق   أوأداء خـدمات جمتمعيـة       أوالوسـاطة،    أويف ذلك نظام وقف التنفيذ رهن املراقبة،        
  .األحكام

الطـرف لتحـسني ظـروف      حتيط اللجنة علمـاً بعـدد مـن املبـادرات الـيت اختـذهتا الدولـة                   )١١(
 عامــاً، مبــا يف ذلــك يف مرافــق إصــالحيات األحــداث، مثــل ١٨احتجــاز األشــخاص دون ســن 

ــة       ــة حقــوق الطفــل برعاي ــة حلماي ــشاء مفتــشية الدول إنــشاء وزارة شــؤون الطفــل واألســرة وإن
الــوزارة املــذكورة لرصــد نظــام وظــروف احتجــاز األحــداث، واعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة          

-٢٠٠٧ياسة العامــة لتنفيــذ األحكــام بالــسجن واحتجــاز األحــداث للفتــرة       األساســية للــس 
ــد باســتمرار احتجــاز         . ٢٠١٣ ــيت تفي ــارير ال ــا إزاء التق ــن قلقه ــة ع ــرب اللجن ــك، تع ــع ذل وم

األحــداث قبــل احملاكمــة لفتــرات مطولــة يف معظــم األحيــان وارتفــاع النــسبة املئويــة لألحــداث 
  ).١٦  و١١  و٢اد املو(الذين يوضعون يف احلبس االحتياطي 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تزيــد جهودهــا جلعــل تــشريعاهتا وممارســاهتا املتعلقــة بتوقيــف          
املعتمـدة دوليـاً، بوسـائل تـشمل        األحداث اجلاحنني واحتجـازهم تتمـشى متامـاً مـع املبـادئ             

  :يلي ما
ــسابق         )أ(   ــك االحتجــاز ال ــا يف ذل ــة، مب ــن احلري ــان م ضــمان أن يكــون احلرم

  جراء استثنائياً ال يتخذ إال كمالذ أخري وألقصر فترة ممكنة؛للمحاكمة، إ
وضع وتنفيذ إجراءات بديلة للحرمان من احلريـة، مبـا يف ذلـك إجـراءات           )ب(  

  تعليق األحكام؛ أوأداء اخلدمات اجملتمعية  أوالوساطة،  أووقف التنفيذ رهن املراقبة، 
األساسية للسياسة العامـة،    اعتماد خطة عمل تستند إىل املبادئ التوجيهية          )ج(  

  وضمان توفري املوارد الالزمة لتنفيذها ومتابعتها على حنو فعال؛
اختــاذ مزيــد مــن التــدابري لتحــسني ظــروف املعيــشة يف مرافــق االحتجــاز،      )د(  

ووضع برامج عـصرية وحديثـة إلعـادة التأهيـل االجتمـاعي، وضـمان تـدريب العـاملني يف          
  .هين يف ضوء عملهم مع األحداثالسجون لرفع مستوى تأهيلهم امل
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  أوضاع االحتجاز
يساور اللجنة القلق ألنه على الرغم من التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتحـسني                     )١٢(

 للتصور املتعلق بتطوير نظـام الـسجون   ٢٠٠٥أوضاع االحتجاز، مبا يف ذلك اعتمادها يف عام      
 تـــزال الـــسجون مكتظـــة ، ال٢٠٠٧أغـــسطس / آب١وإنـــشاء مستـــشفى ســـجن أواليـــن يف 

ــسجناء ــق      . بال ــة عــن حتــسني الظــروف يف بعــض مراف ــة علمــاً باملعلومــات املقدم وحتــيط اللجن
ــالقلق إزاء األوضـــاع العامـــة لالحتجـــاز يف الـــسجون     االحتجـــاز والـــسجون لكنـــها تـــشعر بـ
األخرى، ومراكز احلبس االحتياطي وزنزانات االحتجاز لفترة قصري يف خمـافر الـشرطة، مبـا يف               

كمـا تـشعر بـالقلق إزاء       . لك عدم مالءمـة اهلياكـل األساسـية وظـروف املعيـشة غـري الـصحية               ذ
املـسمى  (الزيادة الكبرية يف عدد الطلبات املقدمة إىل املكتب الـوطين الالتفـي حلقـوق اإلنـسان                 

ــوم مبؤســسة أمــني املظــامل   ــة     )الي ــهاكات احلــق يف املعامل ــة بانت ــا يف ذلــك االدعــاءات املتعلق ، مب
يف خمتلـف أنـواع     ) املعاملة يف أماكن احلرمـان مـن احلريـة         أو(نسان  نية واحترام كرامة اإل   اإلنسا

وفــضالً عـــن ذلــك، يــساور اللجنــة القلــق إزاء . املؤســسات، مبــا فـــي ذلــك املؤســسات املغلقــة
ظاهرة العنف بني السجناء، ونقص البيانات اإلحصائيـة اليت ميكن أن تـوفر تفاصـيل املؤشـرات        

لتيسري مهمـة حتديد األسباب اجلذريــة هلـذه احلـوادث ورسـم اسـتراتيجيات ملنعهـا                ذات الصلة   
  ).١٦  و١١املادتان (واحلد منها 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تواصل جهودها للتخفيـف مـن شـدة اكتظـاظ املؤسـسات اإلصـالحية                 )أ(  

صــصات امليزانيــة لتطــوير بــالرتالء، بوســائل منــها تطبيــق تــدابري بديلــة للــسجن وزيــادة خم  
وجتديد اهلياكل األساسية للسجون وغريها من مرافق االحتجـاز يف سـياق التـصور املتعلـق       

  بتطوير املؤسسات اإلصالحية؛
أن تتخذ تدابري فعالة ملواصلة حتسني ظروف املعيشة يف مرافـق االحتجـاز،         )ب(  

  فر الشرطة؛مبا يف ذلك السجون وزنزانات االحتجاز لفترات قصرية يف خما
أن تقـوم برصــد وتوثيــق حــوادث العنــف بـني نــزالء الــسجن بغيــة كــشف     )ج(  

ــر        ــة يف التقري ــد اللجن ــا وتزوي ــع وقوعه ــة ووضــع اســتراتيجيات مناســبة ملن أســباهبا اجلذري
  .الدوري القادم هبذه البيانات، مصنفةً وفقاً للمؤشرات ذات الصلة

ى أن تشرع فـي صـياغة معـايري        وفضالً عـن ذلك، تشجع اللجنـة وزارة العدل عل         
  .ألماكن احلرمان من احلرية
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ــام          )١٣( ــة لع ــادئ التوجيهي ــذ املب ــاً بوضــع وتنفي ــة علم ــا حتــيط اللجن ــة ٢٠٠٥وبينم  املتعلق
بالعاملني يف الـسجون والـيت تـنص علـى تعليمـات ملعاملـة الـسجناء املعرضـني خلطـر االنتحـار،                      

ار والوفيــات املفاجئــة يف مرافــق االحتجــاز  يــساورها القلــق إزاء ارتفــاع عــدد حــاالت االنتحــ 
  ).١٦  و١١املادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودهـا لتجنـب خمـاطر االنتحـار وإيـذاء الـنفس يف أمـاكن                    
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد سياســة ملنــع انتحــار الــسجناء     . االحتجــاز

يب والتثقيـف وإنـشاء وحـدات إلعـادة     تتضمن املراقبة، واإلبالغ، ومجع البيانات، والتـدر      
منع ”التأهيل االجتماعي للسجناء على النحو املشار إليه يف حلقة التدريب املعقودة بشأن             

وينبغــي للدولــة الطــرف أيــضاً أن . ٢٠٠٥مــايو / أيــار١٨ يف “االنتحــار داخــل الــسجون
  .ئتكفل التحقيق فوراً وبصورة فعالة يف مجيع حاالت االنتحار واملوت املفاج

  
  الرصد املستقل

حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن عمليات الرصد الـيت تكفلـها الدولـة والـيت        )١٤(
 ٣تقوم هبا املنظمات غري احلكومية لألماكن اليت يتم فيها تقييد احلرية الشخـصية وبـأن الفقـرة                  

وقــات ودون يف أي وقــت مــن األ” مــن قــانون أمــني املظــامل تــنص علــى احلــق   ١٣مــن املــادة 
ترخيص خاص يف زيارة املؤسسات املغلقة، والتنقل حبريـة يف أرض املؤسـسات، وزيـارة مجيـع                

ومــع . “األمــاكن وإجــراء مقــابالت علــى انفــراد باألشــخاص احملتجــزين يف املؤســسات املغلقــة
ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الرصد املنتظم والفعال جلميـع أمـاكن االحتجـاز وتكـرر             

 أعاله بشـأن عـدم كفايـة املوارد املخصصة ملؤسـسة أمـني         ٦قلق الذي أعربت عنـه يف الفقرة       ال
كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجـود قائمــة شـاملة جبميـع أمـاكن االحتجـاز، مبـا                   . املظامل

  ).١٦  و١١  و٢املواد (يف ذلك أماكن احتجاز األجانب 
الالزمة لرصد مجيع أماكن االحتجـاز بـشكل فعـال          ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري       

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع قائمـة شـاملة جبميـع أمـاكن االحتجـاز، مبـا                 . ومنتظم
القيـام،   أويف ذلك أماكن احتجاز األجانـب، وبـأن تـضع سـجالً مركزيـاً بأمسـاء الـسجناء                   

جملـس إدارة مرافـق     بدالً من ذلك، باستكمال تطـوير قاعـدة بيانـات مـشتركة يـستخدمها               
الــسجن واملرفــق احلكــومي املعــين مبراقبــة الــسلوك، وتــسمح بتحديــد مكــان كــل حمتجــز     

ســجني مــدان يف إطــار نظــام الــسجون، وكــذلك يف إطــار نظــام وقــف التنفيــذ رهــن    أو/و
  .املراقبة
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  األوضاع يف مؤسسات ومستشفيات األمراض النفسية
رهتـا الدولـة مـؤخراً علـى قـانون العـالج الطـيب،              حتيط اللجنة علماً بالتعديالت الـيت أج        )١٥(

والــيت متثلــت يف األخــذ بــإجراء املراجعــة القــضائية لقــرارات اإليــداع اإللزامــي واإلجبــاري          
للمرضــى يف مستــشفيات األمــراض النفــسية ومعاجلتــهم فيهــا، وإنــشاء مركــز إســعاف حــديث 

لـك، ال تـزال اللجنـة تـشعر         ومـع ذ  . جديد لتقدمي املساعدة للمصابني بأمراض عقليـة، يف ريغـا         
ــك        ــا يف ذل ــسية، مب ــراض النف ــشفيات األم ــسائدة يف مؤســسات ومست ــالقلق إزاء الظــروف ال ب

  ).١٦  و١١املادتان (اللجوء إىل إجراءات لتقييد حركة املصابني وعزهلم 
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف اللجوء إىل تدابري تقييد احلركة وأن تنظر يف وضـع    

وجيهية بشأن اللجوء إىل هذه التدابري، وأال تلجأ إىل احلبس االنفرادي إال كمالذ مبادئ ت
أخري، وألقصر فترة زمنية ممكنة وحتـت إشـراف صـارم مـع إمكانيـة مراجعـة هـذا اإلجـراء                   

وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تعتمـد فـوراً مـشروع الربنـامج                  . مبوجب القانون 
  .٢٠١٣-٢٠٠٨ للسكان للفترة املتعلق بتحسني الصحة العقلية
  اللجوء إىل القوة وسوء املعاملة

ساور اللجنة القلق إزاء وجـود عـدد كـبري مـن االدعـاءات املتعلقـة بـاللجوء إىل القـوة                        )١٦(
ســيما أثنــاء االحتجــاز    ، والوســوء املعاملــة مــن جانــب املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني       

كمـا يـساور اللجنـة القلـق ألن     . ات يف مثل هذه احلاالت يتعلق به، وإزاء قلة عدد اإلدان      وفيما
حتـذيرات   أواملوظفني املتهمني بالتعذيب وسـوء املعاملـة يتلقـون، فيمـا يبـدو، جـزاءات تأديبيـة                  

  ).١٦  و١٢املادتان (وتأسف لعدم وجود بيان منفصل هلذه اجلزاءات التأديبية 
الة واضـحة ال لـبس فيهـا إىل مجيـع           ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة إلرسال رس        

املستويات يف اهليكل اهلرمي لقوات الشرطة، تفيد بأن التعذيب واللجوء إىل القوة وسـوء              
املعاملة هي أفعال غري مقبولة، مبا يف ذلـك مـن خـالل تطبيـق مدونـة آداب املهنـة وقواعـد                      

 قــوانني للقــوةالــسلوك ملــوظفي الــشرطة، وضــمان عــدم جلــوء املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ ال  
ــة، .  أداء الوظيفــةعنــد الــضرورة القــصوى، وإىل الدرجــة الــيت يتطلبــها   إال وتؤكــد اللجن
ــادة  ٢تــشري إىل الفقــرة   إذ ــة الطــرف أن تطبــق    ٤ مــن امل ــه ينبغــي للدول ــة، أن  مــن االتفاقي

جزاءات تتناسب مع اجلرائم، وتشجع الدولـة الطـرف علـى الـشروع يف مجـع إحـصاءات            
  .يبية املفروضةعن العقوبات التأد
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  التحقيقات السريعة والرتيهة
بينما حتيط اللجنة علماً بوجود هيئات متعددة لتلقي الشكاوى مكلفـة مبهمـة مراجعـة             )١٧(

الــشكاوى الفرديــة بــشأن ســوء ســلوك قــوات الــشرطة، يــساورها القلــق إزاء عــدد الــشكاوى   
ظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني       املتعلقة باالستخدام املادي للقوة وسوء املعاملـة مـن جانـب املـو            

وقلــة عــدد التحقيقــات الــيت أجرهتــا الدولــة الطــرف يف هــذه احلــاالت، وضــآلة عــدد اإلدانــات  
كمـا حتـيط اللجنـة علمـاً مـع القلـق، بـأن جرميـة         . الصادرة يف احلـاالت الـيت يـتم التحقيـق فيهـا           

ميــة يف حــد ذاهتــا، وإمنــا التعــذيب، الــيت ال يــنص القــانون اجلنــائي الالتفــي عليهــا باعتبارهــا جر 
يعاقب عليها مبوجب أحكام أخرى من القانون اجلنائي، قـد ختـضع يف بعـض احلـاالت لقـانون        

 ٤  و١املـواد  (وترى اللجنة أن أعمال التعذيب ال ميكـن أن ختـضع ألي قـانون تقـادم              . التقادم
  ).١٦  و١٢ و

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
ن إجــراء عمليــات حتقيــق ســريعة ونزيهــة وفعالــة يف تعزيــز تــدابريها لــضما  )أ(  

مجيع اإلدعاءات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملـة الـيت يرتكبـها املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ                
وبصفة خاصة، ينبغي أالّ جيري عمليات التحقيـق هـذه رجـال الـشرطة وأال تـتم                 . القوانني

 يتعلـق حبـاالت الـدعاوى الظـاهرة         وفيمـا . حتت سلطتهم، بل ينبغي أن جتريها هيئة مستقلة       
الوجاهة املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة، ينبغي، كقاعدة، أن يتم وقـف الـشخص املـشتبه     

إرساله إىل وجهـة عمـل أخـرى أثنـاء عمليـة التحقيـق، وخاصـة إذا كـان           أوفيه عن العمل    
  هناك احتمال ألن يعرقل عملية التحقيق؛

وبـات مناسـبة علـى األشـخاص املـدانني          حماكمة مرتكيب الفعـل وفـرض عق        )ب(  
بغية مكافحة إفالت مـوظفي إنفـاذ القـوانني املـسؤولني عـن االنتـهاكات احملظـورة مبوجـب                   

  االتفاقية، من العقاب؛
إعادة النظر يف قواعدها وأحكامها املتعلقة بقانون التقادم وجعلها تتمشى            )ج(  

التحقيـق يف أفعـال التعـذيب وكـذلك         بالكامل مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية، لكي يتـسىن         
األفعال اليت يرتكبها أي شخص وتشكل أفعال تواطؤ         أويف حاالت الشروع يف التعذيب      

  .مشاركة يف التعذيب، وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم دون االلتزام بقيود زمنية أو
  التعويض وإعادة التأهيل

خــدمات العــالج وإعــادة التأهيــل  بينمــا حتــيط اللجنــة علمــاً باملعلومــات الــواردة عــن     )١٨(
االجتمــاعي املقدمــة إىل أشــخاص، منــهم احملتجــزون واألطفــال ضــحايا العنــف، تأســف لعــدم   
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كمـا تأسـف اللجنـة لعـدم        . وجود برنامج حمدد لصون حقوق ضحايا التعذيب وسـوء املعاملـة          
 تــوفر معلومــات تتعلــق بعــدد ضــحايا التعــذيب وســوء املعاملــة الــذين ُيحتمــل حــصوهلم علــى    
تعــويض وباملبــالغ املقدمــة إلــيهم يف مثــل هــذه احلــاالت، وكــذلك عــدم تــوفر معلومــات عــن     

إعـادة التأهيـل النفـسي االجتمـاعي،         أوأشكال املساعدة األخرى، مبا يف ذلك املساعدة الطبية         
  ).١٤املادة (املقدمة إىل أولئك الضحايا 

اجلـرب وإعـادة التأهيـل بغيـة        ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها فيما يتعلق بـالتعويض و          
رد احلق للضحايا وتعويضهم بصورة عادلة وكافية، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تـوفري الـسبل                    

ــة الطــرف أن تــضع برناجمــاً حمــدداً    . إلعــادة تأهيلــهم إىل أقــصى حــد ممكــن   وينبغــي للدول
 وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقـدم        . ملساعدة ضحايا التعذيب وسوء املعاملة    

ــا يف ذلــك معاجلــة           ــة بــرامج للتعــويض، مب ــادم معلومــات عــن أي ــا الــدوري الق يف تقريره
الصدمات النفسية وغريها من أشكال إعـادة التأهيـل املقدمـة إىل ضـحايا التعـذيب وسـوء                  

  .املعاملة، وأن ختصص كذلك املوارد الكافية لضمان األداء الفعال هلذه الربامج
  حقوق اجملموعات الضعيفة والتمييز

بينما تالحظ اللجنة عدداً من التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف، مبـا يف ذلـك قيامهـا                      )١٩(
 مـــن القـــانون اجلنـــائي لتـــشمل الـــدافع العنـــصري كعامـــل مـــشدِّد ٤٨مـــؤخراً بتعـــديل املـــادة 

للمسؤولية اجلنائية، تعرب عن قلقها إزاء املعلومات اليت تشري إىل أعمـال العنـف والتمييـز الـيت                  
والـسحاقيات واملثليـون جنـسياً      ) الروما(عرض هلا أفراد اجملموعات الضعيفة، مبن فيهم الغجر         يت

ويـساور اللجنـة القلـق إزاء التقـارير الـيت تفيـد بارتفـاع عـدد                 . وثنائيو اجلنس واحملولون جنـسياً    
هيـة  اجلرائم اليت ُيّدعى أهنا ارتكبت بدافع عنصري يف الفتـرة األخـرية، وألن عـدد جـرائم الكرا     

. املبلغ عنها أقل من العدد احلقيقي بسبب عدم وجود نظام فعال لتسجيل ورصد هذه اجلـرائم               
وفضالً عن ذلك، حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت بذلتـها الدولـة الطـرف يف الـسنوات األخـرية                   

خاص ال يتمتعـون    فيما يتعلق بالتجنس، لكنـها ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار وجـود أشـ                  
ــصفة ــة أوب ــة كــ        املواطن ــو وضــع ميــس فئ ــسية، وه ــدميي اجلن ــن ع ــع الالتفــي   م ــن اجملتم برية م

  ).١٦ املادة(
ينبغي للدولة الطرف أن تكثـف جهودهـا ملكافحـة التمييـز وسـوء املعاملـة اللـذين تتعـرض               
هلما اجملموعات الضعيفة وبصفة خاصة مجاعة الغجر والسحاقيات واملثليون جنسياً وثنائيو           

لون جنسياً، بوسائل تشمل التطبيق الدقيق للتشريعات واألنظمة ذات الصلة   اجلنس واحملو 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل إجـراء عمليـات حتقيـق               . اليت تنص على فرض جزاءات    

سريعة ونزيهة وشاملة يف مجيع األفعال املرتكبة بدوافع من هذا القبيـل، وحماكمـة ومعاقبـة                
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حلسبان الطبيعة اخلطرية ألفعاهلم، وضمان توفري القدر       مرتكبيها بعقوبات مناسبة تأخذ يف ا     
وتــشجع . الكــايف مــن التــدريب والتعليمــات هليئــات إنفــاذ القــوانني وتوعيــة هيئــة القــضاء 

اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع الربنامج الوطين لتيسري التسامح وعلـى تقـدمي              
بري الفعالـة املعتمـدة ملنـع ومكافحـة         معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل بشأن التدا       

ــة الطــرف أن تبــسِّط وتيــسر عمليــة التجــنس وإدمــاج غــري     . هــذه األفعــال وينبغــي للدول
  .املواطنني وعدميي اجلنسية يف اجملتمع الالتفي

  العنف املرتيل
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء مواصــلة ممارســة العنــف ضــد املــرأة والطفــل مبــا يف ذلــك    )٢٠(

يف ذلـك خطـة    يل، وإن أحاطت علماً مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف، مبـا   العنف املرت 
ويــساور اللجنــة .  املتعلقــة بوثيقــة سياســة الدولــة يف جمــال األســرة٢٠١٣- ٢٠٠٤العمــل للفتــرة 

ــة      ــشريعات الوطني ــرَّف يف الت ــرتيل مل يع ــق ألن العنــف امل ــزواج   القل ــصاب يف إطــار ال وألن االغت
كما تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات علـى نطـاق الدولـة عـن              . كجرمية حمددة يعترف به    ال

العنــف املــرتيل وعــدم تقــدمي بيانــات إحــصائية عــن الــشكاوى واملالحقــات القــضائية واألحكــام    
وبينما حتيط اللجنة علماً بوجود بعض بـرامج املـساعدة، مبـا            . الصادرة بشأن أفعال العنف املرتيل    

دة التأهيــل واملــساعدة القانونيــة، فإهنــا تالحــظ أن معظــم هــذه الــربامج   يف ذلــك يف جمــاالت إعــا
تديرها منظمات غري حكوميـة وتتلقـى الـدعم مـن جهـات ماحنـة خارجيـة، كمـا تأسـف اللجنـة                    

  ).١٦ و ١٢ و ٢ و ١املواد (لعدم مشاركة الدولة مباشرة يف مثـل هـذه الربامج 
فعـال العنـف ضـد املـرأة والطفـل، مبـا يف             ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من جهودهـا ملنـع أ          

كما ينبغي للدولة الطرف أن تقـوم بـأمور         . ذلك العنف املرتيل، ومكافحتها واملعاقبة عليها     
ــصاب يف إطــار       ــراف باالغت ــائي واالعت ــا اجلن ــرتيل يف قانوهن ــها إدراج تعريــف للعنــف امل من

 املباشـرة يف بـرامج      وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى املـشاركة        . الزواج كجرمية حمددة  
إعـادة التأهيـل واملــساعدة القانونيـة وعلـى تنظــيم محـالت توعيـة أوســع نطاقـاً للمــسؤولني        

) هيئات إنفاذ القانون، والقضاة، وموظفو القضاء والعاملون يف جمال الرعايـة االجتماعيـة       (
ع تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشرو       كما. ين هلم صلة مباشرة بالضحايا    الذ

 كما أعلنته وزارة الشؤون ٢٠١٠-٢٠٠٧الربنامج املتعلق باملساواة بني اجلنسني للفترة 
 وعلـى وضـع خطـة عمـل ملنـع اجلـرائم اجلنـسية               ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٦االجتماعية يف   

  .واجلرائم املتعلقة بنوع اجلنس
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  االجتار بالبشر
لالســتغالل اجلنــسي بينمــا تالحــظ اللجنــة وجــود تــشريعات وتــدابري أخــرى للتــصدي   )٢١(

-٢٠٠٤(للمرأة والطفل واالجتار هبما مبا يف ذلك برنامج الدولة للقضاء علـى االجتـار بالبـشر                 
، يساورها القلق إزاء اسـتمرار التقـارير املتعلقـة باالجتـار بـاملرأة عـرب احلـدود ألغـراض                  )٢٠٠٨

لومـات الـواردة بـشأن      وحتيط اللجنة علماً باملع   . االستغالل اجلنسي وغريه من أنواع االستغالل     
إعادة التأهيل االجتماعي لضحايا االجتار، مبا يف ذلك توفري إعـادة التأهيـل االجتمـاعي املمـول                 
مــن الدولــة، لكنــها تأســف لعــدم وجــود معلومــات متعلقــة بتــدريب املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ  

  ).١٦  و١٠  و٢املواد (القوانني وغريهم من الفئات املعنية 
لطـرف أن تواصــل اختــاذ تـدابري فعالــة ملقاضــاة األشـخاص الــذين يتــاجرون    ينبغـي للدولــة ا 

وينبغـي للدولـة   . بالبشر، ومعاقبتهم، مبا يف ذلك التطبيـق الـدقيق للتـشريعات ذات الـصلة        
الطرف أن تشن محالت توعية على نطاق البالد، وأن توفر لضحايا االجتار بـرامج مناسـبة                

 وأن توفر التدريب ملـوظفي إنفـاذ القـوانني ومـوظفي     للمساعدة والتعايف وإعادة االندماج، 
ــها      اهلجــرة وشــرطة احلــدود بــشأن أســباب االجتــار وأشــكال االســتغالل األخــرى وعواقب

  .وانتشارها
  مجع البيانات

بينما حتيط اللجنة علماً بتقدمي بعض اإلحصاءات، إال أهنا تأسـف لعـدم تقـدمي بيانـات                   )٢٢(
يـات التحقيـق وعمليـات املالحقـة القـضائية واإلدانـات            شاملة ومصنفة بـشأن الـشكاوى وعمل      

املتصلة حباالت التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون، وكـذلك                
ــة لعــدم تقــدمي إحــصاءات تتعلــق    .بــشأن االجتــار والعنــف املــرتيل واجلنــسي   كمــا تأســف اللجن

ومع ذلـك حتـيط اللجنـة علمـاً       .  السجناء مبلتمسي اللجوء وغري املواطنني، وكذلك بالعنف بني      
بإنـــشاء وحـــدة اإلحـــصاءات والتحليـــل التابعـــة ملكتـــب األمـــن الـــداخلي لـــشرطة الدولـــة يف    

 مبوجــب أمــر صــادر عــن شــرطة الدولـة، للقيــام بعــدة مهــام منــها حتليــل  ٢٠٠٧أغـسطس  /آب
  .)١٣  و١٢املادتان (اإلحصاءات املتعلقة باجلرائم اليت يرتكبها ضباط الشرطة 

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعاالً جلمع مجيع البيانـات اإلحـصائية املتـصلة برصـد         
تنفيــذ االتفاقيــة علــى املــستوى الــوطين، مبــا يف ذلــك الــشكاوى، وعمليــات التحقيــق،          
واملالحقــات القــضائية، واإلدانــات املتعلقــة حبــاالت التعــذيب وســوء املعاملــة، واالجتــار        

وتـسلِّم  . نسي، وكذلك بشأن توفري التعويض وإعادة التأهيل للضحايا       والعنف املرتيل واجل  
اللجنة حبساسية مجع البيانات الشخصية وتؤكد على أنه ينبغي اختاذ تدابري مناسبة لضمان             

  .عدم إساءة استخدام هذه البيانات
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وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                    )٢٣(
  .املهينة أو الالإنسانية بة القاسية أوالعقو أوهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة منا
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التـصديق علـى معاهـدات األمـم املتحـدة األساسـية                      )٢٤(

  . حلقوق اإلنسان الـيت مل تصبـح طرفاً فيها بعد
ــة      )٢٥( ــأن تنظــر يف إمكاني ــة الطــرف ب ــة الدول إصــدار اإلعالنــني املنــصوص  وتوصــي اللجن

  . من االتفاقية٢٢  و٢١عليهما يف املادتني 
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن تقـدم وثيقتـها األساسـية وفقـاً ملتطلبـات الوثيقـة                       )٢٦(

ــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير، كمــا أقرهتــا هيئــات       ــادئ التوجيهي ــة يف املب األساســية املوحــدة املبين
  . HRI/GEN/2/Rev.4قوق اإلنسان وكما وردت يف الوثيقة املعاهدات الدولية حل

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقــوم بنــشر التقــارير الــيت تقــدمها التفيــا إىل    )٢٧(
اللجنة واستنتاجات وتوصيات اللجنة، على نطاق واسـع باللغـات املناسـبة، عـن طريـق املواقـع                

  . احلكوميةالشبكية الرمسية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري
وترجو اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنة واحـدة، معلومـات عـن                        )٢٨(

  . أعاله١٧  و١١  و٨  و٧استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبـل، الـذي سـيعترب التقريـر                  )٢٩(

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣٠وعد أقصاه الدوري اخلـامس، يف م
  النرويج  -٣٥

 يف جلـستيها    (CAT/C/81/Add.4)نظرت اللجنة يف التقريـر الـدوري اخلـامس للنـرويج              )١(
 (CAT/C/SR.791،  ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٣  و ١٢، املعقودتني يـومي     ٧٩٤  و ٧٩١

ــستها  CAT/C/SR.794) و ــدت يف جلــــ ــودة يف ٨٠٤، واعتمــــ ــاين  ٢٠ املعقــــ ــشرين الثــــ  /تــــ
  .، االستنتاجات والتوصيات التالية)CAT/C/SR.804 (٢٠٠٧ نوفمرب

  
  مقدمة  - ألف   

ترحــب اللجنــة بــالتقرير الــدوري اخلــامس للدولــة الطــرف الــذي أعــد وفقــاً للمبــادئ     )٢(
وتــشيد اللجنــة مبــا وردهــا مــن ردود خطيــة  . التوجيهيــة الــيت وضــعتها وقــدم يف الوقــت احملــدد 

، وتعرب عن تقديرها للحـوار املثمـر        (CAT/C/NOR/Q/5/Add.1)ئمة املسائل   مستفيضة على قا  
  .والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ميثل قطاعات متعددة
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
ــا          )٣( ــة، وجلهوده ــا مبوجــب االتفاقي ــا بالتزاماهت ــة الطــرف لوفائه ــى الدول ــة عل ــثين اللجن ت

وتالحــظ اللجنــة مــع . ســلوك خمــالف ألحكــام االتفاقيــة أو أي فعــل املــستمرة ملنــع واستئــصال
  :االرتياح بشكل خاص ما يلي

 ١إدراج حكم جديد يف قانون العقوبات حيظر التعذيب ويعاقـب عليـه، طبقـاً للمـادة           )أ(
  من االتفاقية؛

 لتقليـل اللجـوء عمومـاً إىل      اعتماد التعديل الذي أدخل على قانون اإلجراءات اجلنائيـة            )ب(
، فــضالً عــن إلغــاء احلــبس  احلــبس االنفــرادي الــسابق للمحاكمــة وتعزيــز اإلشــراف القــضائي   

  االنفرادي كعقوبة، وفقاً للقانون اجلديد اخلاص بتنفيذ األحكام والئحته التنفيذية؛
اعتماد تدابري تشريعية مؤخراً لتنظيم حقوق األشـخاص املوجـودين يف مركـز ترانـدوم              )ج(

 ة لـشؤون الالجـئني  املتحـد  األمـم  ملفوضـية  املنقحـة  التوجيهيـة  لمبـادئ اً لالحتجاز األجانب طبق

  ؛اللجوء ملتمسي احتجاز على املنطبقة والقواعد املعايري بشأن
إنــشاء وحــدة مركزيــة جديــدة للتحقيــق يف اجلــرائم الــيت ُيــّدعى أن أفــراد الــشرطة            )د(

ية للتحقيــق يف التقــارير ارتكبوهــا، مــع ختويلــها ســلطة إقامــة الــدعوى، وختــصيص مــوارد إضــاف
  اخلاصة باجلرائم اليت يرتكبها أفراد الشرطة؛

التــدابري املتخــذة لــضمان ترمجــة املالحظــات اخلتاميــة للّجنــة فــوراً إىل اللغــة النروجييــة      )ه(
  وتوزيعها على نطاق أوسع، مبا يف ذلك عن طريق نشرها يف املوقع الشبكي لوزارة اخلارجية؛

ها الدولــة الطــرف بانتظــام إىل صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات التربعــات الــيت تقــدم  )و(
لضحايا التعذيب منذ إنشائه، فضالً عن التعاون الثنائي واملساعدة اإلمنائية اهلادفـة إىل مكافحـة             

  . التعذيب
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

  دمج االتفاقية
رف فيمـا خيـص مبادئهـا العامـة املتعلقـة      تالحظ اللجنة التفسري الذي قدمته الدولـة الطـ      )٤(

بتحويل التزاماهتـا الدوليـة إىل قـانون وطـين، وأسـباب دمـج الـصكوك الدوليـة األكثـر عموميـة                      
فقــط يف قانوهنــا اخلــاص حبقــوق اإلنــسان، إال أهنــا تأســف لعــدم تغــيري الدولــة الطــرف موقفهــا  

  .حيال دمج االتفاقية حتديداً يف القانون النروجيي
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ولــة الطــرف مواصــلة النظــر يف دمــج االتفاقيــة فـــي القــانون احمللــي حــىت يتــسىن   ينبغــي للد
لألشــخاص االحتجــاج هبــا أمــام احملــاكم مباشــرة، وإبــراز أمهيتــها وتوعيــة أعــضاء الــسلطة  

  .القضائية وعامة اجلمهور بأحكامها
  تعريف التعذيب

ظــر التعــذيب تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير إدراج حكــم جديــد يف قــانون العقوبــات حي   )٥(
ــاً          ــات، خالف ــانون العقوب ــذيب يف ق ــف التع ــك أن صــياغة تعري ــع ذل ــرى م ــه، وت ــب علي ويعاق

 من االتفاقية، يعدد أشكاالً حمددة من التمييز كـدوافع حمتملـة بـدالً              ١للتعريف الوارد يف املادة     
  . من اإلشارة إىل مجيع أنواع التمييز

 اســتعمال صــياغة مماثلــة للــصياغة    ينبغــي أن تواصــل الدولــة الطــرف النظــر يف إمكانيــة     
املستخدمة يف االتفاقية لضمان اشتمال تعريف التعذيب على مجيع أنواع التمييـز كـدوافع              

  . حمتملة
  عدم اإلعادة القسرية

 لــرفض طلبــات ملتمــسي “ ســاعة٤٨  إجــراء ال”  تالحــظ اللجنــة وجــود مــا ُيعــرف ب   )٦(
أساس بعـد إجـراء    ة، والذين تعترب طلباهتم بال     عام اللجوء الوافدين من بلدان تعترب آمنة بصورة      

  .مقابلة معهم
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانيـة دراسـة كـل حالـة فرديـة دراسـة حقيقيـة يف إطـار                     

، وأن تستعرض باستمرار احلالة يف تلـك البلـدان الـيت ُيطبـق بـشأهنا                “ ساعة ٤٨”ل إجراء ا 
  . ذلك اإلجراء

طــرف يف عمليــة القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة يف  وفيمــا خيــص مــشاركة الدولــة ال  )٧(
أفغانستان، تالحظ اللجنـة التفـسري الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف والـذي يفيـد بـأن أي مـواطن                       
أفغاين يقبض عليه موظفـون نروجييـون مـشاركون يف تلـك العمليـة يـتم تـسليمه إىل الـسلطات                     

يـة باالمتثـال للمعـايري الدوليـة ذات الـصلة يف            األفغانية طبقاً ملذكرة تفاهم ُتلزم احلكومـة األفغان       
  . معاملة أي أشخاص ُيسلمون على هذا النحو

، )د(٤ ، و)ب(٤ الفقـرات  CAT/C/CR/33/3انظر الوثيقـة  (اتساقاً مع رأي اللجنة الدائم    
القائل بـأن املـادة     ) ٢١  و ٢٠، الفقرتان   CAT/C/USA/CO/2، والوثيقة   )و(٥ ، و )  ه(٥ و
االلتزام الوارد فيها بـشأن عـدم اإلعـادة القـسرية ينطبقـان علـى القـوات                  من االتفاقية و   ٣

املسلحة للدولة الطرف، أينما ُوجدت، يف حال ممارستها سـيطرة فعليـة علـى أي فـرد مـن                
األفراد، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تواصـل رصـدها عـن كثـب لوفـاء الـسلطات األفغانيـة                      
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ر احتجــاز أي أشــخاص يــسلمهم عــسكريون بالتزاماهتــا ذات الــصلة فيمــا يتعلــق باســتمرا 
  . نروجييون

اخلاضــعني   األشــخاص احملتجــزين بطــرق أخــرى أواالحتجــاز الــسابق للمحاكمــة ومعاملــة
  لتصرف السلطات

تالحظ اللجنة تعـديل التـشريع خلفـض فتـرة االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة واحلـد مـن             )٨(
القلــق يــساورها مــع ذلــك إزاء عــدم  اللجــوء إىل احلــبس االنفــرادي كتــدبري وقــائي، وال يــزال  

  .توافر إحصاءات وافية تؤكد فعالية هذه التدابري
ينبغي للدولة الطـرف مجـع إحـصاءات تفـصيلية عـن تطبيـق االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة                    
واللجوء إىل احلبس االنفرادي، بغية التحقق من فعالية التعديالت الـيت أدخلـت يف اآلونـة                

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن جتمع إحصاءات عـن         .  الصلة األخرية على تشريعاهتا ذات   
  .تطبيق التعديالت اليت أدخلت مؤخراً على قانون اهلجرة اخلاص باحتجاز األجانب

ويف حني ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخراً قـانون تـشريعي خـاص بتنظـيم                  )٩(
ب، تالحــظ أن اجمللــس  حقــوق األشــخاص املوجــودين يف مركــز ترانــدوم الحتجــاز األجانــ      

  . يتشكل بعد ركز طبقـاً لـذلك القانون ملاإلشرايف الذي سيتوىل اإلشراف على إدارة امل
ينبغي للدولة الطرف تشكيل اجمللس اإلشرايف ملركـز احتجـاز ترانـدوم املنـصوص عليـه يف                 
التــشريع احلــديث لــضمان احتــرام حقــوق األشــخاص احملتجــزين يف ذلــك املركــز يف مجيــع 

  .قاتاألو
وبالرغم مـن أن اللجنـة تالحـظ التـدابري املتخـذة للتـصدي لألحـداث األخـرية املتعلقـة                      )١٠(

ير الـيت تفيـد باسـتعمال القـوة     بإفراط الشرطة يف استعمال القـوة، فإهنـا تظـل قلقـة بـشأن التقـار         
  .داع يف بعض احلاالت، والتقارير عن املعاملة التمييزية القائمة على االنتماء العرقي بال

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اختاذ مجيـع اإلجـراءات املالئمـة ملواجهـة احتمـال اسـتمرار                  
املمارسات اليت تنطوي على استعمال القوة بال داع من جانب الشرطة، واملخاطر النامجـة              

  .عن أية معاملة متييزية يف هذا الصدد
  التثقيف بشأن حظر التعذيب

ختلــف الــربامج التدريبيــة املنفــذة بانتظــام لــضباط   علــى الــرغم مــن مالحظــة اللجنــة مل   )١١(
الشرطة والسجون يف جمال حقوق اإلنـسان وحقـوق احملتجـزين، مبـا يف ذلـك حظـر التعـذيب،                    
ــأثري التــدريب يف خفــض حــوادث العنــف وإســاءة       ــوافر معلومــات عــن ت فإهنــا تأســف لعــدم ت

  . عنصرية اليت حيتمل أن تكون وراءها دوافعاملعاملة، مبا يف ذلك احلوادث 
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ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عن طريق الربامج التثقيفية توعية املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ      
القانون وإقامة العدل توعية كاملة بأحكام االتفاقية، وبالقيود الواجبة التطبيـق فيمـا خيـص               

وفــضالً عــن ذلــك، ينبغــي للدولــة  . اســتعمال القــوة، وضــرورة جتنــب أيــة معاملــة متييزيــة  
رف وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية وأثر برامج التدريب ذات الـصلة علـى معـدل                الط

  .حدوث حاالت التعذيب، والعنف وإساءة املعاملة
  التحقيقات الفورية والرتيهة

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اختذت تدابري ملواصلة حتسني التعامـل مـع الـشكاوى                 )١٢(
يــع االدعــاءات ذات الــصلة، إال أهنــا تظــل قلقــة إزاء      املقدمــة ضــد الــشرطة والتحقيــق يف مج   

االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات اليت يرتكبـها املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القـانون، مبـا يف ذلـك                   
  .االدعاءات املتصلة باملعاملة التمييزية، وبشأن نزاهة التحقيقات املتعلقة هبا

راءات اجلديـدة للتحقيـق يف اجلـرائم    ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب فعالية اإلجـ   
 تلـك اجلـرائم الـيت       سـيما  الاليت ُيدعى أن املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون قد ارتكبوها، و         
وتطلب اللجنـة مـن الدولـة    . ُيدعى فيها حدوث معاملة متييزية على أساس االنتماء العرقي  

هـــا ريــة يف تقرير الطــرف تقــدمي معلومــات تفـــصيلية عــن نتــائج عمليـــة االســتعراض اجلا      
  . املقبل الدوري

  
  اإلجراءات املؤقتة

يف ضوء حالة حدثت مؤخراً مل ترد فيها الدولة الطرف رداً إجيابياً علـى طلـب اللجنـة       )١٣(
اختاذ تدابري مؤقتة، تشعر اللجنة بالقلق بشأن املوقف العام للدولـة الطـرف جتـاه التـدابري املؤقتـة           

  . اليت تطلبها اللجنة
لـة الطـرف النظـر يف موقفهـا جتـاه التـدابري املؤقتـة الـيت تطلبـها اللجنـة يف ضـوء            ينبغي للدو 

 من االتفاقية ومبدأ حسن النية، من أجل إتاحة وقت كاف للجنـة للنظـر يف أيـة              ٢٢املادة  
  . حالة قد تنشأ مستقبالً قبل اختاذ أي إجراء

ري للتــصديق علــى  وتالحــظ اللجنــة تأكيــد الدولــة الطــرف بأنــه جيــري اختــاذ التــداب          )١٤(
الربوتوكول االختياري لالتفاقية، وتشجع الدولة الطرف علـى املـضي قـدماً يف التـصديق علـى                 

  .الربوتوكول يف أقرب وقت ممكن
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل التـصديق علـى معاهـدات األمـم املتحــدة األساسيــة                    )١٥(

  . حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد
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ــاً ملتطلبــات الوثيقــة      و  )١٦( ــها األساســية وفق ــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقت ــة الدول ــدعو اللجن ت
األساســية املوحــدة املبينــة يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة إلعــداد التقــارير، كمــا وافقــت عليهــا   

HRI/GEN/2/Rev.4هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الدولية وكما ترد يف الوثيقة 
)١(.  

ة الطـرف علـى أن تنـشر، علـى نطـاق واسـع، التقـارير الـيت قدمتـها إىل             وُتشجَّع الدولـ   )١٧(
اللجنة فضالً عن استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، عـن طريـق املواقـع الـشبكية الرمسيـة، ووسـائط                  

  .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن اسـتجابتها                )١٨(
  . أعاله٩  و٨  و٧  و٦توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات ل
وبعد أن خلـصت اللجنـة إىل أنـه مت أثنـاء النظـر يف التقريـر املقـدم مـن الدولـة الطـرف                           )١٩(

تقــدمي معلومــات كافيــة تغطــي فتــرة التــأخري يف تقــدمي التقريــر اخلــامس، قــررت أن تطلــب إىل   
/  كــــانون األول٣٠اه  يف موعــــد أقــــصالدولــــة الطــــرف تقــــدمي تقريرهــــا الــــدوري الــــسابع

  .٢٠١١ ديسمرب
  الربتغال  -٣٦

ــع للربتغــال      )١( ــدوري الراب ــر الربتغــال ال ــة يف تقري ، يف )CAT/C/67/Add.6(نظــرت اللجن
ــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين١٥  و١٤ املعقـــــودتني يـــــومي ٧٩٨  و٧٩٥جلـــــستيها   ٢٠٠٧نـــ

)CAT/C/SR.795 نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢١   املعقودة يف  ٨٠٥، واعتمدت يف جلستها     )798  و
٢٠٠٧) CAT/C/SR.805(االستنتاجات والتوصيات التالية ،.  

  مقدمة  - ألف   
ترحــب اللجنــة بتقريــر الربتغــال الــدوري الرابــع، وبــالردود اخلطيــة املستفيــضة املقدمــة    )٢(

علــى قائمــة املــسائل، وبــالردود الــشفوية اإلضــافية املفــصلة للغايــة الــيت قــدمت أثنــاء النظــر يف    
وأخـرياً، ترحــب اللجنـة بــاحلوار البنـاء الــذي جـرى مــع الوفـد الرفيــع املـستوى الــذي       . التقريـر 

أوفدته الدولة الطرف، وتعرب له عن شكرها ملا قدمه من ردود صـرحية ودقيقـة علـى األسـئلة               
  ).CAT/C/PRT/Q/4/Add.1(املطروحة 

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
 الدولــة الطــرف يف جمــال محايــة وتعزيــز حقــوق ترحــب اللجنــة بالتقــدم الــذي أحرزتــه  )٣(

  ).CAT/C/44/Add.7 (٢٠٠٠اإلنسان منذ النظر يف التقرير الدوري الثالث يف عام 
__________ 

  .CAT/C/NOR/CO/5/Corr.1تعكس صياغة هذه الفقرة التغيريات الواردة يف الوثيقة   )١(  
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  :وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بدخول القوانني التالية حيز النفاذ  )٤(
ــه / متــوز٤ املــؤرخ ٢٣/٢٠٠٧القــانون   )أ(    الــذي يــنص علــى عــدم   ٢٠٠٧يولي

ــواز ترحيـــل ــه خلطـــر التعـــذيب   جـ ــية  أو األجـــنيب إىل أي بلـــد قـــد يتعـــرض فيـ ــة القاسـ املعاملـ
  املهينة؛ أوالالإنسانية  أو

 الـــذي يقـــر قـــانون ٢٠٠٧ســـبتمرب / أيلـــول٤ املـــؤرخ ٥٩/٢٠٠٧القـــانون   )ب(  
 الـذي يقـر قـانون       ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢٩ املـؤرخ    ٤٨/٢٠٠٧العقوبات اجلديد؛ والقانون    
  اإلجراءات اجلنائية اجلديد؛

 الـذي يقـر إعـادة       ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ املؤرخ   ٦٣/٢٠٠٧القانون    )ج(  
  .تنظيم احلرس الوطين اجلمهوري، حسب ما أعلنه وفد الدولة الطرف

  :كما ترحب اللجنة بالتدابري التالية  )٥(
  .٢٠٠٠إنشاء املفتشية العامة للخدمات القضائية يف عام   )أ(  
طة واعتمادهـا مبوجـب قـرار جملـس الـوزراء           وضع مدونة آلداب سـلوك الـشر        )ب(  

  ؛٢٠٠٢فرباير / شباط٢٨ املؤرخ ٣٧/٢٠٠٢رقم 
العقوبـة   تعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو          نشر أحكام اتفاقية مناهضة ال      )ج(  
 اليت تـصدرها    “صحيفة الوقائع ”بترمجة سلسلة   ) “االتفاقية”(املهينة   أوالالإنسانية   أوالقاسية  

  .اللغة الربتغاليةاألمم املتحدة إىل 
  

  دواعي القلق والتوصيات  - جيم   
  تعريف التعذيب

حتيط اللجنة علماً باإليضاحات اليت قدمها وفد الدولة الطرف واليت تفيـد بـأن التمييـز            )٦(
 مـن قـانون العقوبـات اجلديـد، غـري أهنـا مـا زالـت قلقـة ألن          ٢٤٠غري مـشروع مبوجـب املـادة     

 مــن قــانون العقوبــات ال يــشمل التمييــز ضــمن دوافــع ٢٤٣تعريــف التعــذيب الــوارد يف املــادة 
التعذيب، وبالتايل ال يشمل، على ما يبدو، مجيع الدوافع احملتملة للتعذيب، كما حددهتا املـادة               

  ).١املادة (األوىل من االتفاقية 
 مـن قـانون   ٢٤٣ينبغي للدولة أن تنظر يف اختاذ ما يلزم من تدابري تـشريعية لتعـديل املـادة            

وبات حبيث تشمل التمييز كدافع حمتمل ألفعال التعذيب، وفقاً ملا تنص عليه يف املـادة               العق
  . من االتفاقية١
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  التوقيف للتحقق من اهلوية
حتيط اللجنة علماً بإفادة الوفد الربتغايل بأن التوقيف ألغـراض التحقـق مـن اهلويـة هـو                    )٧(

قــد يفــضي يف ظــروف معينــة إىل إجــراء اســتثنائي، غــري أهنــا تأســف لوجــود إجــراء كهــذا، إذ  
وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا ألن الفتـرة الـيت ميـضيها الـشخص موقوفـاً                   . عمليات توقيف مجاعي  

ال ُتستقطع من جممل مدة االحتجاز اليت قـد تليهـا       ) ساعات كحد أقصى  ٦(للتحقق من هويته    
ة يلـزم النيابـة     وما يقلق اللجنة أيضاً هو عدم وجود حكم يف التشريعات الربتغالي          ).  ساعة ٤٨(

العامــة صــراحةً بــأن تطلــب تقريــر الطــب الــشرعي يف مجيــع احلــاالت الــيت تبلَّــغ فيهــا بتعــرض    
  ).٢املادة (شخص حمتجز قيد التحقيق إلساءة املعاملة 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري كافية يف سبيل ما يلي
غـراض التحقـق   التأكد من أن عمليات التوقيـف، مبـا يف ذلـك التوقيـف أل        )أ(  

  من اهلوية،  تتم على أساس فردي، ال مجاعي؛
 ســاعات كحــد ٦(ضــمان اســتقطاع فتــرة االحتجــاز للتحقــق مــن اهلويــة    )ب(  
  إن تقرر تطبيقه؛)  ساعة٤٨(من جممل فترة االحتجاز رهن التحقيق ) أقصى

تضمني تشريعاهتا حكماً يلزم النيابة العامة صراحةً بأن تـأمر بطلـب تقريـر       )ج(  
رض شــخص حمتجــز قيــد التحقيــق  لطــب الــشرعي يف مجيــع احلــاالت الــيت تبلَّــغ فيهــا بتعــ  ا

  .املعاملة إلساءة
  االحتجاز رهن احملاكمة

سـيما إشـارته إىل املـادة        حتيط اللجنة علماً باإليضاحات اليت قدمها الوفد الربتغـايل، وال           )٨(
اقيـــة األوروبيـــة حلقـــوق االتف”( مـــن اتفاقيـــة محايـــة حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية   ٥

، إال أهنا تعـرب عـن أسـفها ألن مـصطلح االحتجـاز رهـن احملاكمـة الـذي تـستخدمه                      )“اإلنسان
الدولة الطرف الدولة ال يشري إىل األشخاص احملتجزين رهـن احملاكمـة فحـسب، بـل يـشري أيـضاً                    

من طـرف  نقضه  إىل األشخاص الذين حكمت عليهم حمكمة ابتدائية وينتظرون تثبيت احلكم أو     
وقد تؤدي هـذه اللغـة إىل التبـاس فيمـا يتعلـق مبـدة احلـبس االحتيـاطي الفعليـة،             . حمكمة استئناف 

  ).١٦ و ٢املادتان (باملعىن الذي تقصده اللجنة، وعدد األشخاص احملتجزين رهن احملاكمة 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظـر يف اختـاذ مـا يلـزم مـن التـدابري للتمييـز بـني االحتجـاز رهـن                       
ــة واســتأنفوا       ــام حمكمــة ابتدائي ــهم أم ــذين جــرت حماكمت احملاكمــة واحتجــاز األشــخاص ال

  .احلكم، بغية تفادي أي التباس قد يدعو اللجنة إىل االعتقاد حبدوث انتهاك لالتفاقية



A/63/44

 

08-58933 48 
 

  نظام احلبس االنفرادي
د النـسيب مـا عـا      أوحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن نظـام احلـبس االنفـرادي املطلـق                 )٩(

مـن قـانون اإلجـراءات      ) ٤(١٤٣يطبق يف إطـار احلـبس االحتيـاطي، إال أهنـا تالحـظ أن املـادة                 
املنظمـة   أواجلنائية اجلديد، جتيز للنيابة العامة أن تـأمر، يف قـضايا اإلرهـاب واجلـرائم الوحـشية                   

 بدرجة كبرية، بوضع احملتجز قيد احلـبس االنفـرادي التـام قبـل مثولـه أمـام القاضـي، مـع منحـه              
  ).٢املادة (احلق يف االتصال مبحامٍ 

ينبغي للدولة الطـرف أن تتأكـد مـن أن نظـام احلـبس االنفـرادي قبـل املثـول أمـام القـضاء                        
العنف املنظم، لقواعد صرحية وصارمة حيددها القانون، كما         أوخيضع، يف قضايا اإلرهاب     

  .خيضع إلشراف قضائي مشدد
  االختصاص القضائي الشامل

 مـن قـانون العقوبـات اجلديـد جتيـز للدولـة             ٥نة علماً مع االرتياح بأن املادة       حتيط اللج   )١٠(
الطــرف ممارســة االختــصاص القــضائي الــشامل فيمــا يتــصل بأفعــال التعــذيب املرتكبــة خــارج   
أراضيها، إال أهنـا تالحـظ مـع القلـق أن مـن ميـارس هـذا االختـصاص هـو النائـب العـام، الـذي                

  ).٥املادة (لسلطة التنفيذية يظل، رغم استقالله، مرتبطاً با
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف أمر ختويـل حمكمـة مـستقلة صـالحية ممارسـة االختـصاص            

  .القضائي الشامل على االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل
  أوضاع السجون

ترحب اللجنة باإلصالح التشريعي الـذي أبلَـغ الوفـد الربتغـايل بأنـه جيـرى اآلن بـشأن                     )١١(
وتنـوِّه  . جون جلعل قانون تنفيذ األحكام متوافقـاً مـع القواعـد األوروبيـة الناظمـة للـسجون         الس

اللجنة كذلك بالتحسن الكبري املـسجَّل مـن حيـث التقليـل مـن اكتظـاظ الـسجون، كمـا تنـوِّه                      
ــة الــصحية   ــة يف جمــال الرعاي ــاجلهود املبذول بيــد أهنــا مــا زالــت قلقــة إزاء مــا ورد إليهــا مــن    . ب

شري إىل استمرار أعمـال العنـف بـني الـرتالء، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي، وإىل أن              معلومات ت 
 بــسبب اإلصـابات بفــريوس نقــص  ســيما العـدد حــاالت الوفـاة يف الــسجن مــا زال مرتفعـاً، و   

وإضـافة إىل ذلـك، تعـرب    . واالنتحـار ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب     /املناعة البشرية 
 املعلومــات الــيت تــشري علــى حــدوث حــاالت تعــذيب ومعاملــة قاســية  اللجنــة عــن قلقهــا، إزاء

مهينة يف مؤسسات السجون، وخباصـة حالـة الـسيد ألبينـو ليبـانيو، الـذي قيـل              أوإنسانية   ال أو
  ).١٦  و١١املادتان  (٢٠٠٣إنه أصيب جبروح عديدة إثَر تعرضه للضرب يف عام 
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 سـيما  حـسني أوضـاع الـسجون، وال      بذولـة لت  ينبغي للدولـة الطـرف أن تواصـل اجلهـود امل          
كما ينبغي هلا أن تعزز التدابري املتخذة للحيلولة دون         . باحلفاظ على معدل إشغال مناسب    

 العنــف اجلنــسي، واحليلولــة دون انتحــار    ســيما الوقــوع أعمــال عنــف بــني الــرتالء، و    
  .السجناء

لـسجناء البدنيـة   وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ ما يلزم مـن تـدابري لـضمان سـالمة ا              
  .والنفسية يف مجيع الظروف

  التحقيقات السريعة والرتيهة واإلنصاف
ــادة    )١٢( ــا ألن املـــ ــة عـــــن قلقهـــ ــانون ٤ تعـــــرب اللجنـــ ــؤرخ ٢١/٢٠٠٠ مـــــن القـــ  املـــ

 ال تــشمل التعــذيب كجرميــة ختــضع حــصرياً الختــصاص الــشرطة   ٢٠٠٠أغــسطس /آب ١٠
 القـانون، ممـا قـد يعـوق إجـراء حتقيقـات       القضائية ضـمن اجلـرائم الـثالثني املـشار إليهـا يف نـص        

سريعة ونزيهة يف احلاالت اليت يدعى فيها التعرض ألعمال تعـذيب يف أراضـي الدولـة الطـرف                  
  ).١٤  و١٢املادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري املناسبة إلدراج التعذيب يف قائمة اجلرائم اخلاضـعة              
ن حترص دائماً على إجراء حتقيق سريع ونزيـه يف          حصرياً الختصاص الشرطة القضائية، وأ    

احلاالت اليت يوجد فيها ما يدعو إىل االعتقاد بوقوع أعمـال تعـذيب يف أي إقلـيم خاضـع                   
  .لواليتها القضائية

كما ينبغي للدولـة الطـرف أن تـضمن حماكمـة األشـخاص الـذين يـشتبه يف ارتكـاهبم تلـك                      
بـوت التـهم املوجهـة إلـيهم، وإنـصاف          األعمال وصدور أحكـام مناسـبة ضـدهم يف حـال ث           

  . الضحايا بشكل كاف، مبا يف ذلك عن طريق حتمل تكاليف إعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً
شـرطة   سـيما  ال بإعـادة تنظـيم خمتلـف وحـدات قـوات الـشرطة، و             حتيط اللجنة علماً  و  )١٣(

 ٢٠٠٥ منـذ عـام   األمن العام واحلرس الوطين اجلمهوري، كما حتيط علماً مبنع احلـرس الـوطين        
باسـتثناء احلـاالت املنـصوص عليهـا     ”من اسـتخدام األسـلحة الناريـة يف املطـاردات بالـسيارات             

ــانون ــوح يف القـ ــرة CAT/C/67/Add.6( “بوضـ ــا ). ١١٧، الفقـ ــا مـ ــد أهنـ ــة إزاء  بيـ زالـــت قلقـ
االدعـــاءات املتعلقـــة بلجـــوء قـــوات الـــشرطة إىل اســـتخدام القـــوة بـــإفراط ووقـــوع إصـــابات   

لناريـة، وحـدوث حـاالت هتديـد باألسـلحة، وإسـاءة اسـتعمال للـسلطة، وحـدوث                  بالطلقات ا 
  ).١٤  و١٢  و١١املواد (وفاة يف إحدى احلاالت 

 تواصــل مــا تبذلــه مــن جهــود لتوعيــة قــوات الــشرطة بــضرورة   ينبغــي للدولــة الطــرف أن
لدولـة  كمـا ينبغـي ل  . االمتثال ألحكام االتفاقية عن طريق التدريب املستمر واحملدد اهلـدف        
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 أن حتــرص علــى إجــراء حتقيــق فــوري يف كــل شــكوى تتــهم فيهــا قــوات الــشرطة  الطــرف
، وعلى مقاضاة مـن يـشتبه يف        املهينة أوالالإنسانية   أواملعاملة القاسية    أو مبمارسة التعذيب 

  .ارتكاهبم تلك األفعال، وتقدمي تعويض مالئم للضحايا
  

  “Taser X26”استخدام األسلحة من نوع 
 اللجنة عن قلقها البالغ لشراء الدولة الطرف يف اآلونة األخرية أسـلحة مكهربـة               تعرب  )١٤(

توزيعهــا علـى قيـادة العاصـمة يف لـشبونة وعلـى كتيبـة         وألهنــا تعتــزم   “Taser X26”من نوع 
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن تلـك       . التدخل، وفريق العمليات اخلاصة وكتيبة األمن الشخصي      

تكـون قاتلـة يف بعـض         شـكالً مـن أشـكال التعـذيب، بـل قـد            شـديداً يعتـرب   األسلحة تسبب أملاً    
  ).١٦  و١ املادتان(قعت يف اآلونة األخرية احلاالت، كما َتبيَّن يف أحداث و

 Taser” تنظر يف التخلي عن استخدام األسلحة املكهربة من نوع ينبغي للدولة الطرف أن

X26“   العقلية لألشـخاص املـستهدفني علـى انتـهاك      اليت ينطوي تأثريها على احلالة البدنية و
  . من االتفاقية١٦  و١املادتني 

  
   ضد النساء واألطفالسيما الالعنف املرتيل، و

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن تعرض عدد كبري مـن النـساء               )١٥(
كمــا . ا العنــفواألطفــال للعنــف املــرتيل، وعــن وفــاة عــدد كــبري مــن النــساء إثــر تعرضــهن هلــذ

بـأن معاقبـة   ” ٢٠٠٦أبريـل  / نيـسان ٥تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قرار احملكمـة العليـا يف      
القاصر بعقوبة بدنية معقولة من قبل من حيق له ذلك ألغراض تربوية حبتة تتناسـب مـع احلالـة،             

  ).١٦املادة ( يف إطار األسرة “ليست حمظورة قانوناً
زز جهودهـا لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة هتـدف إىل منـع ممارسـة                 تعـ  ينبغي للدولة الطرف أن   

كمـا ينبغـي هلـا أن تتخـذ التـدابري الالزمـة             . العنف املرتيل ضد النساء واألطفال ومكافحتـه      
وينبغــي . لكــي حتظــر يف تــشريعاهتا العقوبــات البدنيــة الــيت يتعــرض هلــا األطفــال يف األســرة

ــساء و     ــة جلــوء الن ــضمن إمكاني ــة الطــرف أن ت ــات    للدول ــف إىل آلي ــال ضــحايا العن األطف
الشكاوى؛ كما ينبغي هلا أن تعاقب على النحو الواجب مرتكيب تلـك األفعـال وأن تيـسِّر          

  .إعادة تأهيل الضحايا بدنياً ونفسياً
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً حصول األفراد املكلفني بإنفاذ القـانون العـام علـى                

  .بشأن مسألة العنف ضد النساء واألطفالالتدريب املستمر واحملدد اهلدف 



A/63/44 

 

51 08-58933 
 

  االجتار بالبشر، مبن فيهم أشخاص يقيمون يف الربتغال
 ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٤ املؤرخ   ٢٣/٢٠٠٧حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن القانون          )١٦(

جييز لضحايا االجتار بالبشر احلصول علـى تـصريح إقامـة، وترحـب اللجنـة حبملـة التوعيـة الـيت                      
غـري أهنـا مـا زالـت قلقـة إزاء انتـشار ظــاهرة       . ا الدولـة الطـرف ملكافحـة هـذه الظـاهرة     تقـوم هبـ  

االجتار بالبشر وتعرض عدد كبري للغاية من النساء هلذا االجتار ألغراض االستغالل االقتـصادي              
  ).١٦املادة (واجلنسي 

دابري ينبغــي للدولــة الطــرف أن تواصــل جهودهــا ملكافحــة االجتــار بالبــشر، وأن تتخــذ التــ  
  .الضرورية لفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيه

  
 التمييز

 من قانون العقوبـات اجلديـد املتـصلة بعـدم التمييـز             ٢٤٠حتيط اللجنة علماً  بأن املادة         )١٧(
الـدين،   أوالقـومي   أواألصـل العرقـي    أواللـون،   أوال تقتصر على التمييز علـى أسـاس العنـصر       

ومع ذلـك، يـساورها   .  والتمييز القائم على التوجه اجلنسي  بل تشمل أيضاً التمييز بني اجلنسني     
القلــق إزاء املعلومــات الــيت تــشري إىل تعــرض عــدد كــبري مــن األفــراد املنــتمني إىل أقليــات ُمَعيَّنــة 

كما يقلقهـا أن األقليـات املقيمـة يف الربتغـال ليـست مجيعهـا               . ألعمال عنف ذات طابع متييزي    
  ).١٦ادة امل(ممثلة يف صفوف قوات الشرطة 

ينبغي للدولـة الطـرف أن تتخـذ مـا يلـزم مـن تـدابري ملكافحـة أعمـال العنـف القائمـة علـى                          
كمـا ينبغـي    . التمييز جبميع أشكاله وأن تفرض عقوبات مناسبة على مرتكيب تلك األفعـال           

للدولة الطرف أن حترص على أن ُتعيِّن يف قوات الـشرطة أفـراداً ميثلـون األقليـات املقيمـة                   
  .يهاعلى أراض

وتشجِّع اللجنة الدولة الطـرف علـى النظـر يف التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري                    )١٨(
  .لالتفاقية

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التــصديق علــى معاهــدات األمــم املتحــدة الرئيــسية    )١٩(
  .حلقوق اإلنسـان، اليت هي ليست طرفاً فيها بعد

ــى نــ     )٢٠( ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجِّع اللجن ــة، وكــذلك   وت ــة إىل اللجن ــا املقدم شر تقاريره
اســتنتاجات اللجنــة وتوصــياهتا، علــى نطــاق واســع باللغــة الوطنيــة عــن طريــق املواقــع الــشبكية  

كما تشجِّعها علـى تعمـيم تقاريرهـا علـى     . الرمسية ووسائط اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية     
 على املستوى الوطين، قبـل تقـدميها        املنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان       

  .إىل اللجنة
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ــاً ملتطلبــات الوثيقــة        )٢١( ــها األساســية وفق ــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقت ــة الدول ــدعو اللجن وت
األساسية املوحدة املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية املتـسقة لتقـدمي التقـارير، الـيت اعتمـدهتا               

  .HRI/GEN/2/Rev.4الواردة يف الوثيقة هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان و
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها، يف غضون سـنة واحـدة، مبعلومـات عـن              )٢٢(

  . أعاله١٤إىل  ١١اللجنة الواردة يف الفقرات من التدابري اليت اختذهتا عمالً بتوصيات 
الطــرف، قــدراً مــن وخلــصت اللجنــة، إىل أهنــا تلقــت، لــدى نظرهــا يف تقريــر الدولــة    )٢٣(

ــع، وقــررت أن تطلــب إىل       ــدوري الراب ــر ال ــأخري يف تقــدمي التقري ــدارك الت املعلومــات يكفــي لَت
ــا الـــدوري الـــسادس يف موعـــد أقـــصاه     ــا تقريرهـ ــدم إليهـ ــة الطـــرف أن تقـ ــانون ٣٠الدولـ  كـ

 .٢٠١١ديسمرب /األول

  أوزبكستان  -٣٧
 يف جلـستيها    (CAT/C/UZB/3)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالـث ألوزبكـستان            )١(

 / تـــشرين األول١٢  و٩، املعقـــودتني يف )CAT/C/SR.792 وCAT/C/SR.789 (٧٩٢  و٧٨٩
 تـــــشرين ٢٢، املعقودتيــــــن يف ٨٠٨  و٨٠٧، واعتمـــــدت يف جلـــــستيها  ٢٠٠٧أكتـــــوبر 

  .االستنتاجات والتوصيات التالية) CAT/C/SR.808 وCAT/C/SR.807 (٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
  

  مقدمة  - ألف   
ترحِّب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث ألوزبكـستان وبـالردود املستفيـضة املقدمـة مـن                 )٢(

ــسائل         ــة املـ ــى قائمـ ــشفوي علـ ــتعراض الـ ــاركوا يف االسـ ــذين شـ ــا الـ ــرف وممثليهـ ــة الطـ الدولـ
)CAT/C/UZB/Q/3/Add.1.(  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
ري اإلداريـة والتـشريعية وغريهـا مـن         ترحب اللجنة بالتطورات التالية، مبا يف ذلك التداب         )٣(

  :التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف
كـانون   ١حضار أمام احملكمة، ابتـداًء مـن        التطبيق املقرر لألحكام املتعلقة باإل      )أ(  

  ؛٢٠٠٨يناير /الثاين
  ؛٢٠٠٨ يناير/  كانون الثاين١ابتداًء من اعتماد قانون إلغاء عقوبة اإلعدام،   )ب(  
 مــن القــانون اجلنــائي، فيمــا خيــص بعــض العناصــر املتعلقــة ٢٣٥املــادة تعــديل   )ج(  

  بتعريف التعذيب؛
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 ٨(نقــل ســلطة إصــدار أوامــر القــبض مــن مكتــب املــدعي العــام إىل احملــاكم      )د(  
  ؛)٢٠٠٥أغسطس /آب

 الــذي يــنص علــى أن يقــوم املــدعون العــامون مباشــرةً بتطبيــق ٤٠األمــر رقــم   )ه(  
   الوطنية املعمول هبا؛أحكام االتفاقية والقوانني

توجيهــات احملكمــة العليــا مبنــع تقــدمي األدلــة، مبــا يف ذلــك شــهادات الــشهود،   )و(  
العديــد مــن ”الــيت يــتم احلــصول عليهــا بالتعــذيب، األمــر الــذي أدى إىل قيــام احملــاكم بإحالــة   
  ؛“الدعاوى اجلنائيـة إلجـراء مـزيد من التحقيق بعد أن تبني هلا أن األدلة غري مقبولة

 بـشأن  ٢٠٠٤مـارس  / آذار٩اخلطوات املتخـذة لتنفيـذ خطـة العمـل املؤرخـة             )ز(  
 بعــد النظــر يف التقريــر الــدوري  (CAT/C/CR/28/7)اعتمــاد توصــيات جلنــة مناهــضة التعــذيب   

الثاين، وإفادة وفد الدولة الطرف بأن مـن املزمـع اعتمـاد خطـة مماثلـة ملواصـلة اجلهـود املبذولـة                      
  تامية احلالية؛لتنفيذ املالحظات اخل

يف  ٥٧زيــادة عــدد شــكاوى التعــذيب املــسجلة لــدى وزارة الداخليــة بنــسبة    )ح(  
دلــيالً علــى زيــادة الثقــة يف الــسلطات املعنيــة بالــشؤون  ”املائــة، وهــو مــا تــراه الدولــة الطــرف  

  ؛“الداخلية
ـــالم      )ط(   ــة إلعـ ــة احملـــامني األمريكيـ ــتراك مـــع نقابـ إعـــداد كتيـــب إعالمـــي باالشـ
 ين حبقوقهم وتوزيعه على مجيع احملتجزين؛احملتـجز

  .احلد من اكتظاظ أماكن االحتجاز بالسجناء  )ي(  
  :كما حتيط اللجنة علماً مبا يلي  )٤(

  الوطنية؛ حدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عربالتصديق على اتفاقية األمم املت  )ك(  
  .لغريالتصديق على اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء ا  )ل(  

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

  احملاكمة على التعذيب باعتباره جرمية
ــذيب         )٥( ــشريعات إلدراج تعريــف التع ــديل الت ــة لتع ــاجلهود املبذول ــة ب ــسلِّم اللجن ــا ت بينم

املنصوص عليه يف االتفاقية يف القانون احمللي، إال أهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق بـصفة خاصـة ألن                      
 املعدَّلة مـن القـانون اجلنـائي يقـصر املمارسـة احملظـورة للتعـذيب                ٢٣٥الوارد يف املادة    التعريف  

وال يـشمل األفعـال الـيت يقـوم هبـا      على األفعال اليت يقوم هبا املوظفون املكلفون بإنفاذ القـانون           
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 مبا يف ذلك األفعال اليت تنجم عن حتريض موظـف           “أشخاص آخرون يتصرفون بصفة رمسية    ”
ــه  أوعمــومي  ــادة      أوموافقت ــع عناصــر امل ــشمل هــذا التعريــف مجي  مــن ١رضــاه، ومــن مث ال ي
  .االتفاقية

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري العتماد تعريـف للتعـذيب              
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل     .  مـن االتفاقيـة  ١يشمل مجيع العناصر الواردة يف املـادة        

 لألشخاص الـذين ليـسوا مـن املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون ولكنـهم                املالحقة القضائية 
رضــاه، علــى أفعــال التعــذيب دون  أومبوافقــة موظــف عمــومي  أويتــصرفون بــصفة رمسيــة 

 هـذه   “للمساعدة والتحـريض علـى    ”االكتفاء، على النحو املشار إليه، بتوجيه التهم إليهم         
  .املمارسات

  
  لةانتشار التعذيب وإساءة املعام

  :يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي  )٦(
ــادي       )أ(   ــتخدام االعتيـ ــة باالسـ ــة املتعلقـ ــستمرة واملنتظمـ ــدة املـ ــاءات العديـ االدعـ

املهينــة مــن جانــب  أوالالإنــسانية  أوالعقوبــة القاســية  أوللتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة 
بقبـوهلم، مـن أجـل احلـصول      أوبتحـريض منـهم     أواملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واحملققني،      

  اجلنائية؛ اوىمعلومات الستخدامها يف الدع أويف معظم األحيان على اعترافات 
التقارير املوثوق هبا الـيت تفيـد بـأن هـذه األفعـال عـادة مـا حتـدث قبـل توجيـه                         )ب(  

التــهم بــصورة رمسيــة، وأثنــاء االحتجــاز الــسابق للمحاكمــة، عنــدما يكــون الــشخص احملتجــز    
ويتفــاقم هــذا الوضــع .  إمكانيــة االســتعانة مبحــامٍســيما المــن الــضمانات األساســية، وحمرومــاً 

باستخدام اللـوائح الداخليـة، حـسبما تـشري التقـارير، الـيت تـسمح يف املمارسـة العمليـة بتطبيـق                      
  إجراءات ختالف القوانني املنشورة؛

  التفاقية؛عدم إجراء حتقيق فوري ونزيه يف االدعاءات املتعلقة بانتهاك ا  )ج(  
االدعــاءات بــأن األشــخاص الــذين يــتم احتجــازهم كــشهود يتعرضــون أيــضاً    )د(  

  .للتخويف واالستجواب حتت اإلكراه وللممارسات االنتقامية يف بعض احلاالت
ينبغي أن تطبق الدولة الطرف هنجاً قائماً على عدم التـهاون مطلقـاً إزاء مـشكلة التعـذيب                 

  :يلي وينبغي أن تقوم الدولة الطرف مبا. العقاباملستمرة، وممارسة اإلفالت من 
أن تدين علنـاً وبـصورة ال لـبس فيهـا ممارسـات التعـذيب جبميـع أشـكاله،                     )أ(  

وأن توجه ذلك بصفة خاصـة إىل رجـال الـشرطة ومـوظفي الـسجون، وأن يـصحب هـذه                    
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يـشترك يف    أويتواطـأ    أواإلدانة تنبيـه واضـح إىل أي شـخص يرتكـب مثـل هـذه األفعـال،                  
ــه ســيعد مــسؤوالً بــصفة شخــصية أمــام القــانون عــن هــذه األفعــال      مم ارســة التعــذيب، بأن

  ويتعرض لعقوبات جنائية؛
أن تعتمــد فــوراً تــدابري تــضمن عمليــاً التحقيــق الــسريع الرتيــه والفعــال يف   )ب(  

 وإسـاءة املعاملـة وحماكمـة ومعاقبـة املـسؤولني مبـن فهـم               بمجيع االدعاءات املتعلقة بالتعـذي    
ــ ــاً هبــذه    . ون املكلفــون بإنفــاذ القــانون وغريهــم  املوظف ــة مــستقلة متام وينبغــي أن تقــوم هيئ

  التحقيقات؛
أن تقــدم مجيــع األشــخاص الــذين ُيــشتبه يف ارتكــاهبم هــذه األفعــال إىل          )ج(  

العدالة، بغية القضاء على إفالت املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون وغريهـم مـن املـسؤولني                
  ة، من العقاب؛عن انتهاكات االتفاقي

أن تكفل يف املمارسة محايـة أصـحاب الـشكاوى والـشهود مـن أي إسـاءة                   )د(  
  .أي دليل يقدمونه أوختويف نتيجة شكواهم،  أومعاملة 

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء كثرة االدعاءات املتعلقـة بلجـوء أفـراد اجلـيش وقـوات                )٧(
ة وإساءة املعاملة يف األحـداث الـيت وقعـت يف           األمن يف أوزبكستان إىل االستخدام املفرط للقو      

 شخـصاً وفقـاً للدولـة الطـرف،     ١٨٧ يف أندجيان، األمر الـذي أدى إىل وفـاة       ٢٠٠٥مايو  /أيار
ــات آخــرين يف وقــت       أو شــخص ٧٠٠ و ــى مئ ــاً ملــصادر أخــرى، وإىل القــبض عل ــر وفق أكث

دعـاءات علـى أن     وعلى الرغم من إصرار الدولـة الطـرف يف ردهـا علـى مجيـع هـذه اال                 . الحق
التدابري املتخذة هي تدابري مالئمة يف الواقع، تالحـظ اللجنـة بقلـق عـدم إجـراء الدولـة الطـرف                 

  .لتحقيق كامل وفعال يف مجيع االدعاءات املتعلقة بلجوء موظفيها إىل القوة املفرطة
ــة الرصــد        )٨( ــة الطــرف قيــدت وعرقلــت عملي ــق كــذلك ألن الدول ــة القل ــساور اللجن وي

حلقوق اإلنسان بعـد هـذه األحـداث، ممـا أدى إىل زيـادة تقـويض القـدرة علـى إجـراء                      املستقل  
تصديقه للتجاوزات املبلّغ عنها، مبا يف ذلك التأكد مـن املعلومـات             أوتقييم ميكن التعويل عليه     

  .إساءة معاملتهم أوبتعذيبهم  أواملفقودين  أو/املتعلقة بأماكن وجود األشخاص احملتجزين و
اللجنــة أيــضاً تقــارير موثوقــاً هبــا تفيــد بــأن بعــض األشــخاص الــذين التمــسوا   وتلقــت   )٩(

اللجوء يف اخلارج والذين أعيدوا إىل البلد قد احتجزوا يف أماكن غري معروفة ومـن احملتمـل أن                  
وتالحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف مل توافـق          . يكونوا قد تعرضوا النتهاكات ألحكام االتفاقية     

دمت إليهـا إلنـشاء جلنـة دوليـة مـستقلة للتحقيـق يف هـذه األحـداث، علـى          على الطلبات اليت قُ  
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حنو ما طالبت به املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وأيـده األمـني العـام وأعـادت تأكيـده جلنـة                    
  .حقوق الطفل

  :ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لتحقيق ما يلي
مـايو  /حـداث الـيت وقعـت يف أيـار        إجراء حتقيـق كامـل وفعـال ونزيـه يف األ            )أ(  
 يف أندجيان لضمان إتاحة الفرصة لألفراد لتقدمي الشكاوى وإجراء حتقيق مع مجيع ٢٠٠٥

وعمـالً بتوصـية    . األشخاص املسؤولني عـن انتـهاك أحكـام االتفاقيـة وتقـدميهم إىل العدالـة              
لون ذوو  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وغريها، توصي اللجنة بـأن جيـري خـرباء مـستق              

مصداقية هذا التحقيق لدراسة مجيع املعلومات دراسة دقيقة والتوصل إىل استنتاجات فيما 
  يتعلق بالوقائع والتدابري املتخذة؛

ــخا     )ب(   ــع األشـ ــر مجيـ ــراد أسـ ــد أفـ ــيهم   تزويـ ــبض علـ ــاء القـ ــذين مت إلقـ ص الـ
  ليهم؛إ عن أماكن وجودهم، والتهم املوجهةاحتجازهم بعد أحداث أندجيان مبعلومات  أو

ــوة إال يف حــاالت        )ج(   ــراد اجلــيش ومــوظفي األمــن للق ضــمان عــدم جلــوء أف
  .الضرورة القصوى، وإخضاع أي فرد يتصرف مبا خيالف أحكام االتفاقية للمراجعة

تأسف اللجنة ألن معظم األشخاص القالئل الذين قامت الدولة الطرف مبحاكمتـهم،              )١٠(
 كما يساور اللجنـة القلـق ألن األحكـام الـصادرة            .طبقت عليه عقوبات تأديبية بصورة رئيسية     

 مـن القـانون اجلنـائي ال تتناسـب مـع            ٢٣٥حبق األشخاص الـذين متـت إدانتـهم مبوجـب املـادة             
  .خطورة جرمية التعذيب على النحو الذي تقتضيه االتفاقية

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف فوراً تدابري لـضمان تناسـب العقـاب علـى أفعـال التعـذيب                   
وينبغي كقاعدة عامة، وقف األشخاص الـذين       .  خطورة اجلرمية، وفقاً ألحكام االتفاقية     مع

. نقلهم إىل وظائف أخرى أثنـاء عمليـة التحقيـق         أويشتبه يف ارتكاهبم للتعذيب عن العمل       
  .وينبغي عدم السماح لألشخاص الذين خيضعون لعقوبات تأديبية بالبقاء يف مناصبهم

  
  أوضاع االحتجاز

نما ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيمـا يتعلـق باستقـصاء آراء               بي  )١١(
احملتجزين بشأن مرافق االحتجاز، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألنه رغم التحسينات املبلغ عنـها،               
هناك تقارير عديدة عن حدوث جتاوزات يف احلـبس وحـاالت وفـاة كـثرية، يـدعى أن بعـضها                  

وفـضالً عـن ذلـك، فـإن بعـض هـذه احلـاالت فقـط                . إسـاءة املعاملـة    أوذيب  حدث نتيجـة التعـ    
وتـدرك اللجنـة   . أعقبها عمليات تشريح مستقلة، ومل تـصبح هـذه التحقيقـات ممارسـة منتظمـة        

أيضاً الشواغل اليت أثارها املقرر اخلاص املعـين بالتعـذيب فيمـا يتعلـق مبرفـق احتجـاز جاسـليك                    
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ال  أوعقوبـة قاسـية      أوجاز تشكل، حسب التقارير، معاملة      الذي تؤدي عزلته إىل أوضاع احت     
  .مهينة لكل من احملتجزين وأقارهبم أوإنسانية 

ينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري فعالــة إلخــضاع مجيــع أمــاكن االحتجــاز للفحــص   
 يف يقـوم هبـا اخلـرباء املـستقلون، مبـا         املنتظم ولعدم عرقلة الزيارات االعتيادية املفاجئة الـيت         

ذلــك خــرباء اهليئــات الوطنيــة والدوليــة املــستقلة، إىل مجيــع أمــاكن االحتجــاز مبــا يف ذلــك 
  .سجن جاسليك

وينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري فوريــة لــضمان إجــراء حتقيقــات مــستقلة يف مجيــع 
حـوادث الوفــاة أثنــاء احلـبس، وحماكمــة األشــخاص الـذين يعتقــد أهنــم مـسؤولون عــن أيــة     

وتأمـل اللجنـة أن     . اإلمهـال املقـصود    أوإسـاءة املعاملـة      أوامجة عن التعذيب    حاالت وفاة ن  
تقدم الدولة الطرف تقريراً عن نتائج التحقيقات بعد االنتـهاء منـها، واحلـاالت الـيت ثبـت                  
فيها بالفعـل وقـوع حـاالت تعـذيب، وكـذلك معلومـات عـن اجلـزاءات املفروضـة وسـبل                     

طــرف معاجلــة األوضــاع الــسيئة الــسائدة يف أمــاكن  وينبغــي للدولــة ال. االنتــصاف املتاحــة
االحتجــاز، بطــرق تــشمل تطبيــق تــدابري بديلــة للــسجن وإنــشاء ســجون إضــافية عنــد          

  .الضرورة
  

  الضمانات املتاحة للسجناء
ة الــيت أجرهتــا الدولــة الطــرف  علــى الــرغم مــن التغــيريات التــشريعية األساســية العديــد   )١٢(

تجـزين ومـا يتـصل بـذلك مـن أمـور،           ضمانات املقدمة للمح  يتعلق بظروف االحتجاز، وال    فيما
تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقـارير املوثـوق هبـا الـيت تفيـد بـأن املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ                        ال

القانون يقومون بتأمني واتباع أنظمة وإجراءات داخلية تقتـصر علـى االسـتخدام الرمسـي فقـط                 
وهــذه القواعــد تتــرك قــضايا عديــدة للــسلطة      . ميهمحملــا أوتتــاح للمحتجــزين   أووال تعلــن 

وينتج عن ذلك شكاوى حبرمان احملتجزين عمليـاً مـن احلـق يف الوصـول         . التقديرية للمسؤولني 
ويـساور اللجنـة القلـق ألن هـذه القواعـد       . إىل أفراد أسـرهم    أوإىل أطباء مستقلني     أوإىل حمامٍ،   

  .ختلق ظروفاً تسمح حبدوث جتاوزات
فل الدولة الطرف عملياً لكل شخص حمتجز ممارسة حقه يف االستعانة مبحـامٍ،             ينبغي أن تك  

وبطبيب مستقل، واالتصال بأفراد أسرته وحقه يف ضمانات قانونية أخرى تكفـل احلمايـة              
  .من التعذيب
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  الرصد املستقل ألماكن االحتجاز
ز ختــضع بينمــا تالحــظ اللجنــة تأكيــد الدولــة الطــرف علــى أن مجيــع أمــاكن االحتجــا   )١٣(

لرصد تقوم به منظمات وطنية ودولية مستقلة دون أي قيود، وعلى ترحيبها بإجراء مزيـد مـن                 
عمليات التفتيش مبا يف ذلك من جانـب اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر، فإهنـا ال تـزال تـشعر                   

ن، بالقلق إزاء املعلومات الواردة اليت تشري إىل عدم تطبيق شروط مقبولة للوصول إىل احملتجـزي              
ب األمحـر عـن زيـارة الـسجون يف     األمر الذي سـبب أمـوراً منـها توقـف اللجنـة الدوليـة للـصلي          

  .٢٠٠٤ عام
ــسماح برصــد مرافــق االحتجــاز وغريهــا مــن مرافــق        ــة الطــرف أن تكفــل ال ينبغــي للدول
االعتقــال، رصــداً مــستقالً متامــاًً، مبــا يف ذلــك الرصــد املــستقل والرتيــه مــن جانــب اخلــرباء 

  .لدوليني واملنظمات غري احلكوميـة، وفقاً ملنهجياهتا املعتادةالوطنيني وا
  

  نتائج التحقيقات
بينما تقدر اللجنة الردود اليت قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلـق باحلـاالت الـيت أثارهتـا                   )١٤(

اللجنـة والـيت ُيــدعى فيهـا حــدوث انتـهاكات لالتفاقيـة، تالحــظ مـع القلــق أن الدولـة الطــرف        
قدم معلومات مفصلة عن اجلرائم اليت يدعى أن أشخاصـاً ارتكبوهـا بـدالً مـن تقـدمي         كثرياً ما ت  

  .معلومات عن نتائج التحقيقات يف ادعاءات التعذيب
ينبغي تذكري الدولة الطرف بأنه ال جيوز التذرع بأي ظروف استثنائية، سواء كانت تتعلق              

ئ عامـة أخـرى، كمـربر       بـأي حالـة طـوار      أوبعدم استقرار سياسـي داخلـي        أوحبالة حرب   
  .للتعذيب

  
  وجود آلية مستقلة متاماً لتلقي الشكاوى

على الرغم من وجود اهليئات اليت أنشأهتا الدولة الطـرف للتحقيـق يف الـشكاوى مثـل                   )١٥(
ــم    ــشأة مبوجـــب األمــر رق ــات املن ــيش   ٣٣٤اهليئ ــة ووحــدات التفت ــصادر عــن وزارة الداخلي  ال

ربملاين، يساور اللجنة القلق ألن هذه اهليئات ليست فعالـة يف           اخلاصة للموظفني وأمني املظامل ال    
عــرب اللجنــة عــن قلقهــا ألنــه رغــم      وت. مكافحــة التعــذيب وتفتقــر إىل االســتقالل الكامــل    

أشارت إليه الدولة الطرف من أنه جيري سنوياً تسجيل آالف احلـاالت املتعلقـة بانتـهاكات                 ما
، ورغم زيارات أمـني املظـامل ألمـاكن االحتجـاز،           يدعى أن موظفي إنفاذ القانون قد ارتكبوها      

وتالحظ اللجنـة أيـضاً أنـه    . أشري إىل أنه مل ترد أية طعون تتعلق بالتعذيب وإىل عدم تربير ذلك    
 ٢٢  و٢١ينبغـي أن تنظــر الدولــة الطــرف يف إصـدار اإلعالنــني املنــصوص عليهمــا يف املــادتني   

  .من االتفاقية
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 القــانون واملمارســة متتــع كــل شــخص بــاحلق يف تقــدمي ينبغــي أن تكفــل الدولــة الطــرف يف
شكوى إىل آلية مستقلة متاماً تقوم بـالتحقيق واالسـتجابة الفوريـة، وفقـاً للمبـادئ املتعلقـة                  

وحتـث  ). مبـادئ بـاريس   (مبركز املؤسسات الوطنية املعنيـة بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان              
ــع اإلجــر      ــى ضــمان أن تكــون مجي ــة الطــرف عل ــة الدول ــذه   اللجن اءات املتخــذة ملعاجلــة ه

الــشكاوى، فعالــة ومــستقلة وأن تتخــذ التــدابري الالزمــة لــضمان االســتقاللية التامــة ألمــني 
وفـضالً عـن ذلـك، ينبغـي أن تـصدر الدولـة الطـرف         . املظامل الربملاين، وفقـاً ملبـادئ بـاريس       

  . من االتفاقية٢٢  و٢١اإلعالنني الالزمني املنصوص عليهما يف املادتني 
  
  غالق منظمات حقوق اإلنسان وغريها من املنظمات املستقلةإ
يــساور اللجنــة القلــق إزاء املعلومــات الــواردة بــشأن ترهيــب أعــضاء منظمــات رصــد     )١٦(

حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم مـن فئـات اجملتمـع املـدين وفـرض قيـود                   
 منــذ ســيما الطنيــة والدوليــة، وعلــى حركتــهم وحبــسهم، وإغــالق العديــد مــن املنظمــات الو  

وتعرب اللجنة عـن ارتياحهـا لتلقيهـا معلومـات تفيـد بـأن معتـرب توجيبايافـا                  . ٢٠٠٥مايو  /أيار
أصبحت مؤهلة للعفو، ولكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بـشأن إسـاءة املعاملـة              

غريها من املدافعني عن حقـوق      واحلرمان من الضمانات األساسية املتعلقة مبحاكمتها وحماكمة        
  .اإلنسان واحملتجزين من أفراد اجملتمع املدين

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان محايـة مـراقيب حقـوق اإلنـسان       
العنف نتيجة أنشطتهم السلمية املتعلقـة حبقـوق         أوالترهيب   أواملستقلني من جور السجن     

  .اإلنسان
ــة الد  ــسان احملتجــزين       وحتــث اللجن ــوق اإلن ــدافعي حق ــراج عــن م ــى اإلف ــة الطــرف عل ول

الذين صدرت أحكام ضدهم، بسبب أنشطتهم املهنيـة الـسلمية وتيـسري إعـادة فـتح                 أو/و
منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية املستقلة، والـسماح هلـا بـأداء عملـها بالكامـل،                

تقلة مفاجئــة ألمــاكن االحتجــاز  مبــا يف ذلــك إتاحــة الفرصــة هلــا لكــي تقــوم بزيــارات مــس   
  .واحلبس

  تدريب العاملني
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املفصلة املقدمة بشأن تـدريب املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ                 )١٧(

وتالحـــظ اللجنـــة أن . القـــانون ومـــوظفي املؤســـسات اإلصـــالحية يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان
كمـا تالحـظ    . ان ذلـك التـدريب فعـاالً      املعلومات املقدمة من الدولـة الطـرف ال توضـح إن كـ            

  .اللجنة عدم تقدمي معلومات بشأن التدريب الذي يراعي الفروق بني اجلنسني
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ينبغي أن توفر الدولة الطرف للعاملني يف اجملال الطيب املعنيني باحملتجزين تدريباً حمدداً على       
توكـول اسـطنبول   كيفية حتديد عالمات التعذيب واملعاملة الـسيئة، وأن تـضمن إدراج برو       

ــام  ــة        (١٩٩٩لع ــن ضــروب املعامل ــذيب وغــريه م ــالني للتع ــق الفع ــل التقــصي والتوثي دلي
كجـزء أساسـي مـن التـدريب الـذي ُيقـدم إىل             ) املهينة أوالالإنسانية   أوالعقوبة القاسية    أو

  .األطباء وغريهم من األشخاص املعنيني بتوفري الرعاية الصحية للمحتجزين
ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفِّذ منهجية لتقييم فعالية وأثـر هـذه             وباإلضافة إىل ذلك،    

التثقيفية على حاالت التعذيب وإساءة املعاملة وأن تقدم معلومات بشأن /الربامج التدريبية
  .الربامج التدريبية اليت تراعي الفروق بني اجلنسني

  التعويض وإعادة التأهيل
ــاً باملعلو     )١٨( ــة علم ــيط اللجن ــا حت ــوق      بينم ــشأن احلق ــة الطــرف ب ــها الدول ــيت قدمت ــات ال م

املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون املدين فيما يتعلق حبصول الـضحايا علـى     
إعادة تأهيل مـادي ومعنـوي، فـإن القلـق يـساورها إزاء عـدم وجـود أمثلـة علـى احلـاالت الـيت                         

  .النفسي أودة التأهيل الطيب حصل فيها األفراد على هذا التعويض، مبا يف ذلك إعا
ينبغــي أن تــوفر الدولــة الطــرف التعــويض واإلنــصاف وإعــادة التأهيــل للــضحايا، ويــشمل 

  .ذلك إتاحة الوسائل إلعادة التأهيل الكامل قدر اإلمكان وتقدمي هذه املساعدة عملياً
  استقاللية هيئة القضاء

 مناصـبهم، وحـصر مهمـة تعـيني     ال تزال اللجنة قلقة إزاء عدم ضـمان بقـاء القـضاة يف          )١٩(
القضاة باحملكمة العليا يف رئاسة اجلمهورية وحدها، وتـرك مهمـة تعـيني القـضاة يف املـستويات                  

  .األدىن إىل السلطة التنفيذية اليت تقـوم بإعادة تعيني القضاة كل مخس سنوات
سـائل منـها    ينبغي أن تكفل الدولة الطـرف اسـتقاللية ونزاهـة اهليئـة القـضائية بالكامـل، بو                

  .ضمـان بقـاء القضـاة يف مناصبهم
  األدلة اليت يتم احلصول عليها بالتعذيب

بينما تقدر اللجنة إقرار ممثلي الدولـة الطـرف صـراحةً بـأن االعترافـات الـيت تـتم حتـت                   )٢٠(
التعذيب ُتستخدم كشكل من أشكال األدلة يف بعض الدعاوى، وعلى الـرغم مـن اإلجـراءات               

كمة العليا حلظر قبول هذه األدلة، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن احتـرام مبـدأ   اليت اختذهتا احمل  
  .عدم قبول هذه األدلة ال يتم يف كل حالة
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ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان عدم التذرع عملياً باألدلة املتحصلة 
 تعيـد الدولـة الطـرف       وتكـرر اللجنـة توصـيتها الـسابقة بـأن         . بالتعذيب كأدلة يف أية قضية    

النظر يف حاالت اإلدانة اليت تستند إىل االعترافات فقط، تسليماً منها بأن العديد من هذه 
إساءة املعاملة، وأن ُتجـري،   أواحلاالت رمبا استندت إىل أدلة مت احلصول عليها بالتعذيب        

  .بةحسب االقتضاء، حتقيقات سريعة ونزيهة وأن تتخذ التدابري العالجية املناس
  العنف ضد املرأة

يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن حاالت ممارسة العنف ضـد املـرأة، مبـا يف          )٢١(
ذلك يف أماكن االحتجاز ويف أماكن أخرى، وتالحظ عـدم وجـود معلومـات بـشأن املالحقـة       

  .القضائية لألشخاص املتورطني يف حاالت ممارسة العنف ضد املرأة
الدولــة الطــرف محايــة املــرأة يف أمــاكن االحتجــاز ويف األمــاكن األخــرى، ينبغــي أن تكفــل 

وينبغــي للدولــة . ووضــع إجــراءات واضــحة للــشكاوى وكــذلك آليــات للرصــد واملراقبــة
الطرف أن تكفل محايـة املـرأة باعتمـاد تـدابري تـشريعية حمـددة وتـدابري أخـرى ملنـع ممارسـة                       

قـرار اجلمعيـة   (لق بالقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة      العنف املرتيل عملياً، وفقاً لإلعالن املتع     
وأن تتخذ التدابري حلمايـة الـضحايا، وحـصوهلم علـى اخلـدمات الطبيـة            ) ٤٨/١٠٤العامة  

  .وينبغي أيضاً مساءلة مرتكيب أفعال العنف. واالجتماعية والقانونية واإليواء املؤقت
  .ستغالل اجلنسيويساور اللجنة القلق إزاء االجتار باملرأة ألغراض اال  )٢٢(

  .ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتعزز تدابري فعالة ملنع ومكافحة االجتار باملرأة
ــسجناء يف        )٢٣( ــشأن ممارســة العنــف بــني ال ــواردة ب ــة القلــق إزاء التقــارير ال ويــساور اللجن

  .مراكز االحتجـاز، مبـا يف ذلك العنف اجلنسي
رية حلمايـة احملتجـزين، عمليـاً، مـن هـذا العنـف       ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الفو      

وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم جبمع معلومات عن           . السائد بني السجناء  
هذه احلوادث وأن تزود اللجنة باالستنتاجات اليت تتوصل إليها والتدابري اليت تتخذها ملنع 

ص الــذين تثبــت مــسؤوليتهم معاقبــة األشــخا أوهــذه احلــوادث والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة  
  .عنها

  
  عدم اإلعادة القسرية

يساور اللجنـة القلـق إزاء االدعـاءات الـيت تـشري إىل عـدم حـصول أفـراد علـى احلمايـة               )٢٤(
الترحيـل مـن     أواإلعـادة    أو من االتفاقية فيما يتعلق بالطرد       ٣الكاملة املنصوص عليها يف املادة      
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صــة إزاء التقــارير الــواردة بــشأن اإلعــادة القــسرية ويــساور اللجنــة القلــق بــصفة خا. بلــد آخــر
ملتمسي اللجوء مـن البلـدان اجملـاورة وعـدم وجـود معلومـات        أو/لالجئني املعترف بوضعهم و  

عــن ظــروفهم، ومعاملتــهم وأمــاكن وجــودهم منــذ وصــوهلم إىل الدولــة الطــرف، وبعــضهم مت  
طـرف ذكـروا أنـه مل تعـد هنـاك       وعلى الرغم مـن أن ممثلـي الدولـة ال         . تسليمه من بلدان جماورة   

حاجة لوجود مفوضة األمم املتحدة الـسامية لـشؤون الالجـئني يف البلـد، يـساور اللجنـة القلـق          
ــة الطــرف      ٧٠٠ألن  ــى األقــل مــن الالجــئني املعتــرف بوضــعهم، يقيمــون يف الدول  الجــئ عل

  .وحيتاجون إىل احلماية وإعادة التوطني
وينبغي للدولة  .  لالجئني يتمشى مع أحكام االتفاقية     ينبغي أن تعتمد الدولية الطرف قانوناً     

الطرف أن تدعو مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون الالجـئني إىل العـودة واملـساعدة                  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف . على توفري احلماية لالجئني وإعادة توطينهم  

  وبروتوكوهلــــا١٩٥١لعــــام أن تــــصبح طرفــــاً يف االتفاقيــــة اخلاصــــة بوضــــع الالجــــئني  
  .١٩٦٧ لعام
  

  األشكال األخرى إلساءة املعاملة
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء التأخري يف نقل املسؤولية عن نظام الـسجون مـن                  )٢٥(

ــة ال   ــة إىل وزارة العــدل وتالحــظ أن الدول ــة    وزارة الداخلي ــدمت تفــسريات غــري كافي طــرف ق
  .الشأن هبذا

 الطــرف يف مــسألة نقــل املــسؤولية عــن نظــام الــسجون مــن وزارة   ينبغــي أن تنظــر الدولــة
الداخلية إىل وزارة العدل دون تأخري، هبدف إضفاء الطابع املؤسسي على عملييت املراقبـة              

  .واملساءلة املتعلقتني بالقـرارات التنفيذيـة للسلطة القضائية
النفـاذ، ال تـزال تـشعر       وبينما ترحب اللجنة بدخول قانون إلغـاء عقوبـة اإلعـدام حيـز                )٢٦(

بالقلق إزاء املمارسة السابقة للدولة الطـرف الـيت أدت إىل عـدم إعـالم أسـر األشـخاص الـذين                     
صدر حكم بإعدامهم، مبوعد ومكان تنفيذ أحكام اإلعدام ومكان وجـود اجلثـث ممـا يتـسبب                  

  .يف معاناهتم
م باإلعـدام  ينبغـي أن تكفـل الدولـة الطـرف معاملـة أقـارب األشـخاص الـذين حكـم علـيه          

معاملة إنـسانية لتجنـب زيـادة معانـاهتم بـسبب الـسرية احمليطـة باإلعـدام وأن تتخـذ تـدابري              
  .عالجية لذلك
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف أن تصبح طرفاً يف الصكوك التالية  )٢٧(
  الربوتوكول االختياري لالتفاقية؛  )أ( 

  الدولية؛نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية   )ب(  
ــية حلقـــ   )ج(   ــاً  معاهـــدات األمـــم املتحـــدة األساسـ وق اإلنـــسان الـــيت ليـــست طرفـ

  .بعد فيها
  مجع البيانات

تالحــظ اللجنــة أن تقريــر الدولــة الطــرف تــضمن معلومــاٍت كــثرية عــن عــدد مــن            )٢٨(
احلاالت، لكن هذه املعلومات مل تصنف بالطريقة اليت طلبتها اللجنة، فحال ذلـك دون حتديـد                

  .التدابري اليت تستدعي االهتمام هبا أواط احملتملة للتجاوزات األمن
ينبغي للدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحـصائية مفـصلة ومـصنفة             

القــومي، والعمــر، واملنطقــة اجلغرافيــة، ونــوع   أوحــسب نــوع اجلــنس، واالنتمــاء العرقــي 
ت التعذيب وغريه من إساءة املعاملة، مبا فيها        السجن ومكانه، عن الشكاوى املتعلقة حباال     

تلــك الــشكاوى الــيت رفــضتها احملــاكم، فــضالً عــن التحقيقــات واملالحقــات القــضائية          
ــا ي   ــصلة، وعمـ ــة ذات الـ ــة واجلزائيـ ــات التأديبيـ ــويض   والعقوبـ ــن تعـ ــضحايا مـ ــدم إىل الـ قـ

  .تأهيل وإعادة
ســية وفقــاً للمتطلبــات اخلاصــة وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقتــها األسا  )٢٩(

بالوثيقة األساسية املوحدة احملددة يف املبادئ التوجيهيـة املنـسقة إلعـداد التقـارير، بالـصيغة الـيت                
  .HRI/GEN/2/Rev.4أقرهتا هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، والواردة يف الوثيقة 

اسـع التقـارير الـيت تقـدمها        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنـشر علـى نطـاق و              )٣٠(
إىل اللجنة وردودها على قائمة املسائل، واحملاضـر املـوجزة لالجتماعـات وكـذلك اسـتنتاجات              
ــة ووســائط اإلعــالم         ــشبكية الرمسي ــع ال ــق املواق ــة وتوصــياهتا، باللغــات املناســبة عــن طري اللجن

  .واملنظمات غري احلكومية
 يف غـضون سـنة، معلومـات عـن اسـتجابتها      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم،     )٣١(

  . أعاله١٤ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٧  و٦لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 
ــذي ســيكون         )٣٢( ــادم، ال ــدوري الق ــا ال ــة الطــرف إىل تقــدمي تقريره ــة الدول ــدعو اللجن وت

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣٠تقريرها الدوري الرابـع، يف موعد أقصاه 
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  اجلزائر  -٣٨
ــر       )١( ــث للجزائ ــدوري الثال ــر ال ــة يف التقري ــستيها ) CAT/C/DZA/3(نظــرت اللجن يف جل

، واعتمـدت  )818  وCAT/C/SR. 815 (٢٠٠٨مايو / أيار٥ و٢ ، املعقودتني يف ٨١٨ و٨١٥
) SR.828  و CAT/C/SR.827 (٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٣ املعقودتني يف    ٨٢٨ و ٨٢٧يف جلستيها   

  . املالحظات اخلتامية التالية
  

  مقدمة  - لف أ  
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من اجلزائر، وبالردود اليت قدمتها الدولـة               )٢(

، وكـذلك  )CAT/C/DZA/Q/3(على قائمة املـسائل    ) CAT/C/DZA/Q/3/Add.1(الطرف خطياً   
 باملعلومــات التكميليــة املقدمــة شــفاهةً أثنــاء النظــر يف التقريــر، وإن كانــت تأســف لتقــدمي هــذا 

وأخـرياً، ترحـب اللجنـة باسـتئناف احلـوار البنـاء مـع              . التقرير متأخراً مثاين سنوات عـن موعـده       
الوفد الرفيع املستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وتوجه شكرها على الـردود الوافيـة املقدمـة      

  .على األسئلة املطروحة
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

  : تالحظ اللجنة بارتياح ما يلي  )٣(
 مكـــرراً ٢٦٣األحكـــام املدرجـــة يف التعـــديالت الـــيت أدخلـــت علـــى املـــواد    )أ(  

   مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات اليت جترم ممارسة التعذيب؛٢٦٣ مكرراً ثانياً و٢٦٣ و
العقوبـة القاسـية    أواتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة      نشر    )ب(  

يف اجلريدة الرمسية للجمهوريـة  ) “االتفاقية”ها فيما يلي باسم يرمز إلي (املهينة أو الالإنسانية أو
  ؛١٩٩٧فرباير / شباط٢٦ املؤرخ ١١اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، يف عددها رقم 

 مـن  األشـخاص  مجيـع  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة توقيـع الدولـة الطـرف علـى       )ج(  

  ؛٢٠٠٧فرباير /  شباط٢ يف قسريـال اءـاالختف
ــدء نفـــ   )د(   ــذ      بـ ــرف منـ ــة الطـ ــدام يف الدولـ ــة اإلعـ ــاري لعقوبـ ــف االختيـ اذ الوقـ

  ؛١٩٩٣ عام
عدم جلـوء الدولـة الطـرف إىل ممارسـة التمـاس ضـمانات دبلوماسـية مـن بلـد                      )ه(  

  طرد أي فرد إليه؛ أوإعادة  أوثالث ختطط لتسليم 
االلتـزام الـذي أبدتـه الدولـة الطـرف جتـاه املـصاحلة الوطنيـة، فـضالً عـن نيتـها              )و(  

  . ملعلنة يف مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانا
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  دواعي القلق والتوصيات  - جيم   

  تعريف اإلرهاب وحالة الطوارئ
تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء التعريـف الغـامض بعـض الـشيء الـذي وضـع لإلرهـاب                       )٤(

ــادة   ــوارد يف امل ــة الطــرف      ٨٧وال ــتفهم أن الدول ــات، وإن كانــت ت ــانون العقوب ــن ق  مكــرراً م
ــشكلها األعمــال       حرصــ ــيت ت ــدات ال ــا يف مواجهــة التهدي ــها وأمــن مواطنيه ــة أمن ــى محاي ت عل

ويــساور اللجنــة قلــق مــن أن هــذا التعريــف قــد يتــسع ليــشمل تــصرفات ال تــدخل   . اإلرهابيــة
ــذا          ــوفني مبوجــب ه ــرض األشــخاص املوق ــال تع ــن مث احتم ــاب وم ــرة اإلره ــضرورة يف دائ بال

وعــالوة علــى ذلــك، يــساور  . انتــهاكاً لالتفاقيــةالتعريــف إىل مالحقــات وهــو مــا قــد يــشكل  
، وذلــك ١٩٩٢اللجنــة أيــضاً قلــق مــن اإلبقــاء علــى حالــة الطــوارئ الــيت أعلــن عنــها يف عــام   

بالرغم من املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف نفـسها وتؤكـد فيهـا حـدوث حتـسن كـبري يف                    
سناد مهام الشرطة القـضائية إىل      وتتجلى حالة الطوارئ يف أمور منها استمرار إ       . الوضع األمين 

ــيهم، حــسب املعلومــات الــيت وردت،      ــذين تنــسب إل ــة االســتخبارات واألمــن، ال أفــراد مديري
إقلــيم الدولــة العديــد مــن حــاالت التعــذيب واملعاملــة القاســية والالإنــسانية واملهينــة املرتكبــة يف 

  ).االتفاقية  من٢املادة (الطرف 
 أن التدابري املتخـذة يف إطـار مكافحـة اإلرهـاب تراعـي              ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من     

وينبغي للدولة الطرف عـالوة  . التعهدات اليت أخذهتا اجلزائر على نفسها مبوجب االتفاقية 
 الـيت  ٢ مـن املـادة   ٢ الفقـرة  سـيما  العلى ذلك أن تكفل التطبيق الدقيق هلذه االتفاقيـة، و      

ة أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف تنص على عدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائي    
أيـة حالـة مـن حـاالت         أوعـدم اسـتقرار سياسـي داخلـي          أوهتديداً باحلرب    أوحالة حرب   

مث إن تعريف أعمال اإلرهاب والتخريب ينبغي       . الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب    
 العهد الدويل   أال يفضي إىل تأويالت تسمح بقمع التعبري املشروع عن احلقوق املكّرسة يف           

وينبغــي للدولــة . اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية بــدعوى مكافحــة أعمــال اإلرهــاب   
 ٤الطرف أيضاً مراجعة احلاجة إىل متديـد حالـة الطـوارئ يف ضـوء املعـايري املبّينـة يف املـادة             

  .من االتفاقية اليت تكون اجلزائر طرفاً فيها
  

  الضمانات األساسية للمحتجزين
ــالرغم  )٥( ــراءات        ب ــانون اإلج ــى ق ــت عل ــيت أُدخل ــديالت ال ــة الحظــت التع ــن أن اللجن  م

ــصوى للحــبس           ــدة الق ــا أن امل ــها ومؤداه ــيت تلقت ــات ال ــة إزاء املعلوم ــا تظــل قلق ــة، فإهن اجلزائي
وفضالً عن ذلـك،    . ميكن متديدها يف واقع األمر مرات عديدة      )  يوماً ١٢تصل إىل   (االحتياطي  
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نون ال يكفل احلق يف االسـتعانة مبحـامٍ أثنـاء هـذه الفتـرة وأنـه،                 تالحظ اللجنة مع القلق أن القا     
من الناحية العمليـة، ال ُيحتـرم حـق الـشخص اخلاضـع للحـبس االحتيـاطي يف أن ُيعـرض علـى                       

  ).٢املادة (طبيب ويف االتصال بأسرته 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عملياً احترام املدة القصوى للحبس االحتياطي وأن تتخـذ              

دابري الالزمة حبيث يكفل قانون اإلجراءات اجلنائيـة احتـرام حـق األشـخاص اخلاضـعني                الت
للحبس االحتياطي يف االستعانة مبحامٍ مبجرد إلقاء القبض عليهم وإعمـال هـذا احلـق دون            

  .شرط أوقيد 
وينبغي للدولة الطرف فضالً عـن ذلك أن تكفـل عمليـاً احتـرام حـق كـل شـخص معتقـل                  

 مـن   ٥١ خدمات طبيب ويف االتصال بأسرته، طبقاً ملا نصـت عليه املادة            يف احلصول على  
وينبغــي للدولــة الطـرف عـالوة علـى ذلـك أن تكفــل إنـشاء                 . قانون اإلجـراءات اجلنائيـة    

ــة        ــا مديريـ ــشرف عليهـ ــسات تـ ــون يف مؤسـ ــيهم املعتقلـ ــن فـ ــسجناء، مبـ ــين للـ ــجل وطـ سـ
  .االستخبارات واألمن

 ذكرت أن الشرطة القضائية قـد أنـشأت، حتـت إشـراف             وأخرياً، ما دامت الدولة الطرف    
النيابة العامة، إجراء لتسجيل اسـتجوابات األشـخاص الـذين يـشتبه يف ِصـلتهم باإلرهـاب                 
ــضاً أن تــضمن إتاحــة هــذه التــسجيالت حملــامي       ــديو، فينبغــي هلــا أي تــسجيالً بواســطة الفي

  .الدفاع
  مراكز االحتجاز السرية

ــة علمــاً بالــض   )٦( ــة الطــرف ومؤداهــا أن ضــباط   أحاطــت اللجن مانات الــيت قّدمتــها الدول
مديرية االستخبارات واألمن قد وضعوا حتت مراقبة النيابة العامـة، وأن املراكـز األمنيـة مل تعـد                  

غري أن اللجنة تظـل قلقة إزاء املعلومـات        . ١٩٩٦نوفمرب  /موجودة يف اجلزائر منذ تشرين الثاين     
مراكز احتجاز سرية تشرف عليها مديريــة االسـتخبارات   اليت تلقتها واليت تتحدث عن وجود   

واألمــن يقــال إهنــا تقــع يف ثكنــات عــسكرية تابعــة للمديريــة يف منطقــة عنتــر، حبــي حيـــدرة يف  
ويـساور اللجنـة قلـق أيـضاً إزاء عـدم وجــود       . العاصمة اجلزائرية، وال ختضع للمراقبة القـضائية     

صة قــد اختــذت تــدابري للتحقيــق يف هــذه املــزاعم  معلومــات تفيـــد بــأن الــسلطـة القــضائية املختــ 
  ).١١  و٢املادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل دون إبطاء وضع مجيع أماكن االحتجاز، مبا فيها تلك الـيت                
تشرف عليها مديرية االسـتخبارات واألمـن، حتـت مراقبـة إدارة الـسجون املدنيـة والنيابـة                  
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اذ السلطة القضائية املختصة التدابري الالزمة للتحقيـق       وينبغي هلا أيضاً أن تكفل اخت     . العامة
  .يف ادعاءات وجود مراكز سرية لالحتجاز تشرف عليها مديرية االستخبارات واألمن

  
  احتجاز األحداث

 اجلنائيــة علــى قُــصَّر أعمــارهم تعـرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء إمكانيــة إثبـات املــسؤولية    )٧(
كمــا يــساور اللجنـــة قلـــق إزاء    . مكافحــة اإلرهــاب عامــاً واحتجــازهم يف إطــار محلــة     ١٦

  املعلومــــات الــــيت تلقتـــها وتفيــــد بــــأن األحـــداث احملتجــــزين ال يــــتم فـــصلهم عــــن الكبــــار    
  ).١١  و٢املادتان (

ينبغي للدولة الطـرف النظـر يف رفـع الـسن الـدنيا للمـسؤولية اجلنائيـة فيمـا يتعلـق بقـضايا                     
وينبغــي .  املقبولــة بوجــه عــام يف هــذا الــصدداإلرهــاب حبيــث تنــسجم مــع املعــايري الدوليــة

للدولــة الطــرف أيــضاً أن تــضمن معاملــة القــصَّر وفقــاً لــسنهم ومبــا يتفــق وقواعـــد األمــم    
، ومبـادئ األمـم     )قواعـد بـيجني   (املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحــداث         

ــة ملنــع جنــ  ــة (ح األحــداث واملتحــدة التوجيهي ــادئ الريــاض التوجيهي ، وقواعــد األمــم  )مب
وينبغـي للدولـة الطـرف      ). قواعـد طوكيـو   ( من حريتهم    احملرومنيماية األحداث   حلاملتحدة  

  .الكبار احملتجزين عن األحداثكذلك ضمان فصل 
  استقاللية اللجنة االستشارية الوطنية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان 

 الوطنيـــة لترقيــة ومحايــة رغــم أن اللجنــة الحظــت بارتيــاح إنــشاء اللجنــة االستــشارية    )٨(
، فإهنـا تظـل قلقـة لعـدم وجـود معلومـات       ٢٠٠١أكتـوبر  / تـشرين األول ٩حقوق اإلنـسان يف     

ومــن دواعــي قلــق اللجنــة أيــضاً أن أعــضاء هــذه اللجنــة ُيعّينــون   . تتعلــق بأعمــال هــذه اللجنــة 
رئيس للبـت  مبرسوم رئاسي وأنه، حبسب للمعلومات اليت قّدمها الوفد اجلزائري، يعود األمر للـ       

يف القرار املناسب ملتابعة توصـيات اللجنـة، مبـا يف ذلـك نـشر تقريرهـا، وهـو مـا يـشكل عائقـاً                         
  ).٢املادة (حيول دون حتقيق الشفافية الالزمة حلسن سري أعمال هذه اللجنة واستقالليتها 

ــة        ــشأن أعمــال اللجن ــسنوية ب ــارير ال ــة الطــرف أن تــضمن اإلعــالن عــن التق ينبغــي للدول
. ارية الوطنية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان ونشر تلك التقـارير علـى نطـاق واسـع               االستش

وينبغــي للدولــة الطــرف أن تعــزز اســتقاللية اللجنــة متاشــياً مــع املبــادئ املتعلقــة مبركــز          
، والنـهوض بـدورها يف      )مبـادئ بـاريس   (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

تزاماهتا الوطنية والدولية يف جمال محاية حقوق اإلنسان، مبـا يف           مراقبة مدى وفاء اجلزائر بال    
  . ذلك تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً صارماً
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  عدم اإلعادة القسرية والطرد اجلماعي
يساور اللجنة قلق إزاء االدعاءات اليت تلقتها بـشأن عمليـات طـرد مهـاجرين باجلملـة                   )٩(

ؤالء النظـر يف حالتـهم فـرداً فـرداً وتتـيح هلـم إمكانيـة                انتهاكاً حلقوقهم األساسية الـيت تكفـل هلـ        
ويـساور اللجنـة قلـق كـذلك بـأن بعـض األشـخاص الـذين يواجهـون                  . الطعن يف قرار طـردهم    

  ).٣املادة (الطرد قد يطردوا إىل دول يتعرضون فيها خلطر التعذيب 
 كــامالً وأن  مــن االتفاقيــة تطبيقــا٣ًينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل تطبيــق أحكــام املــادة 

تكفل نظر السلطات املختصة يف حالة األشخاص اخلاضعني لواليتها على النحـو الواجـب              
 متكينهم من طلب النظر على سيما الومعاملتهم معاملة عادلة يف مجيع مراحل الدعـوى، و

اإلبعــاد الــيت ختــصهم، ومــن ممارســة حــق  أوحنــو فعــال ومــستقل ونزيــه يف قــرارات الطــرد 
  .االستئناف

 هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيـام الـسلطات املعنيـة باألجانـب يف كـل                  ويف
احلاالت، وقبل أن تتخذ قـراراً بـالطرد، بـإجراء تقيـيم متعمـق حلالـة األجـنيب الـذي دخـل                      

ــر  ــصورة غــري شــرعية، وذلــك للتأكــد مــن عــدم تعرضــه للتعــذيب        أواجلزائ ــيم فيهــا ب يق
  . يف البلد الذي ميكن أن ُيرّحل إليهمهينة أوملعاملة ال إنسانية  أو

  تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 
رغم إحاطة اللجنة باملعلومات اليت قّدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق باجلهود الـيت                )١٠(

بذلتها لتدريب املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون علـى احتـرام حقـوق اإلنـسان، إال أهنـا تظـل                 
 عدد وخطورة االدعاءات اليت بلغتها بشأن حاالت التعذيب واملعاملـة الـسيئة اللـذين               قلقة إزاء 

تعرض هلما احملتجزون على أيدي املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون، مبـن فـيهم ضـباط مديريـة                    
  ).١٠املادة (االستخبارات واألمن 

تـدريب يف جمـال حظـر       ينبغي للدولة الطرف تكثّيف اجلهود اليت تبذهلا لتـوفري التثقيـف وال           
التعذيب، وبوجه أخص يف صفوف عناصر مديريـة االسـتخبارات واألمـن، وإجيـاد آليـات                

  .للتقييم والرصد من أجل قياس النتائج
  إفالت أعضاء اجلماعات املسلحة وموظفي الدولة من العقاب

ة الـذي   املنـشئ مليثـاق الـسلم واملـصاحلة الوطنيـ         . ١-٠٦حتيط اللجنة علماً باألمر رقم        )١١(
ــة     ــأفراد  . يــنص علــى مــنح العفــو ألعــضاء اجلماعــات املــسلحة وملــوظفي الدول وفيمــا يتعلــق ب

اجلماعــات املــسلحة الــذين َســلّموا أنفــسهم للــسلطات، تالحــظ اللجنــة أهنــم يــستفيدون مــن     
اعتـداءات   أويرتكبوا جمـازر     من ختفيف العقوبة عنهم إن مل       أو إسقاط الدعوى القضائية عنهم   
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ــة الطــرف بــأن مثــة   ). الفــصل الثــاين(أعمــال االغتــصاب  أوبــاملتفجرات  وتــذكّر اللجنــة الدول
االختفاء القـسـري، ال ميكـن حبـال مـن األحـوال أن تكـون               أوجرائم دولية أخرى، كالتعذيب     
 مــن األمــر ٤٥وتالحــظ اللجنــة فــضالً عــن ذلــك أن املــادة  . حمــالً إلســقاط الــدعوى القــضائية

ال جيــوز الــشروع يف إقامــة أي دعــوى فرديــة  ”ة، علــى أنــه تــنص، فيمــا يتعلــق مبــوظفي الدولــ 
مجاعية يف حـق أي أفـراد مـن قـوى الـدفاع واألمـن للجمهوريـة، جبميـع أسـالكها، بـسبب                        أو

أعمال نفّذت من أجل محاية األشخاص واملمتلكـات، وجنـدة األمـة واحلفـاظ علـى مؤسـسات                  
وهــذه . ذيب واالختفــاء القــسري، دون أن تــستثين جــرائم دوليــة كالتعــ“اجلمهوريــة اجلزائريــة

األحكام ال تنسجم مع االلتزام الواقع علـى كـل دولـة طـرف بـإجراء حتقيـق نزيـه يف كـل مـرة                      
ارتكـب يف أي     د بأن عمالً من أعمال التعذيب قد      توجد فيها أسباب معقولة تدعو إىل االعتقا      

املـواد  (يض الـضحـايا    بقعة من اإلقليم اخلاضع لواليتها، ومبالحقة مرتكيب هذه األعمال، وتعـو          
  ).١٤ و١٣ و١٢

 حبيـث   ٠١-٠٦ بالفـصل الثـاين مـن األمـر رقـم            ٤٥ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل املادة       
توضح أن إسقاط الدعوى القضائية ال يسري بأي حال من األحوال على جرائم من قبيل 

. لتقـادم التعذيب ومبا يشمل االغتصاب واالختفاء القسري، باعتبارها جـرائم ال تـسقط با            
ــة الطــرف أن تتخــذ، دون إبطــاء، مجيــع التــدابري الالزمــة لــضمان خــضوع      وينبغــي للدول

احلديثة، مبا يف ذلك حوادث االغتصاب واالختفاء القـسري،        أوحاالت التعذيب السابقة    
لتحقيقات منهجية ونزيهة، ومالحقة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم مبا يتناسب وجـسامة            

وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، توّجــه اللجنــة  . وتعــويض الــضحايا تعويــضاً كافيــاًاألفعــال املرتكبــة، 
حيـث رأت اللجنـة   ) ٢٠٠٧(٢ من تعليقها العام رقم   ٥اهتمام الدولة الطرف إىل الفقرة      

حماكمـة مــرتكيب أفعـال التعــذيب   الـيت حتــول دون  األخــرى  بـات العق أوالعفــو قـرارات   أن
الـيت تـدل علـى       أو ومعاقبتهم علـى هـذه األفعـال         إساءة املعاملة حماكمة سريعة ومنصفة     أو

   .التقيدبدأ عدم عدم االستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً مل
  األشخاص املختفون

ــاء قـــسري آلالف      )١٢( ــاعتراف الدولـــة الطـــرف حبـــاالت اختفـ ــاً بـ ــة علمـ أحاطـــت اللجنـ
 أعلنــت عنــها وتالحــظ أيــضاً أن األرقــام الــيت . األشــخاص يف اجلزائــر منــذ مطلــع التــسعينات  

 ٧ ٠٠٠  و ٤ ٠٠٠احلكومة يف إطار إحصاء األشخاص املختفني منذ التسعينات تتـراوح بـني             
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم شروع الـسلطات القـضائية املختـصة، بـالرغم مـن                 . شخص

هذه الوقائع، يف مباشرة الدعوى العامة للتحقيق يف مصري األشخاص املخـتفني، وحتديـد هويـة                 
 ١٢وهــذا يــشكل انتــهاكاً للمــواد .  أفعــال االختفــاء القــسري ومالحقتــهم ومعاقبتــهممــرتكيب
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ويساور اللجنة أيضاً قلـق إزاء عـدم اإلعـالن حـىت اآلن عـن تقريـر                 .  من االتفاقية  ١٤  و ١٣ و
ــاملفقودين    ــة ب ــة املخصــصة املعني ــة الوطني ــيح ألي    . اللجن ــات أن يت ــشر هــذه البيان فمــن شــأن ن

مح بتحديد أماكن وجـود أشـخاص خمـتفني إبالغهـا إىل الـسلطات         شخص ميلك معلومات تس   
  ).١٤ و١٣ و ١٢ وادامل(املختصة 

السلطات القضائية املختـصة مـسؤولة عـن الـشروع مـن تلقـاء نفـسها يف إجـراء حتقيقـات                     
دون احلاجة إىل أن تقدمي شـكاوى فرديـة، وذلـك هبـدف الكـشف عـن مـصري األشـخاص                     

أفعال االختفاء القسري ومالحقتهم ومعاقبتـهم، وتعـويض        املختفني، وحتديد هوية مرتكيب     
وينبغــي للدولــة الطــرف أن تلتــزم بــالتحقيق يف كــل حالــة  . أســر املفقــودين تعويــضاًَ كافيــاً

اختفاء قسري وتقدمي نتائـج التحقيقات إىل أسر املفقودين، مبـا يـشمل اإلعـالن فـوراً عـن                   
  . باملفقودينالتقرير اخلتامي للجنة الوطنية املخصصة املعنية

كما ترى اللجنة أن نشر قائمة بأمساء املختفني الذين جرى تسجيلهم منـذ التـسعينات قـد                 
يكون مفيداً للغاية أثناء مجع املعلومات من أشخاص ميكـن أن يقـدموا وقـائع تـساعد علـى               

وترغب اللجنة فضالً عن ذلك يف أن تطلعهـا الدولـة الـطرف يف           . إحراز تقدم يف التحقيق   
  . ب وقت ممكن على قائمة األشخاص املختفني الذين جرى تسجيلهم منذ التسعيناتأقـر

 املتـضمن تنفيـذ     ٠١-٠٦وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء األحكام الواردة يف األمر رقم             )١٣(
ميثاق السلم واملـصاحلة الوطنيـة والـيت تـشترط علـى أسـر املفقـودين اإلقـرار بوفـاة املفقـود مـن                        

ــة      أبنائهــا مــن أجــل احلــ  صول علــى تعــويض، وهــو مــا قــد يــشكل شــكالً مــن أشــكال املعامل
ويسـاور اللجنة قلـق إزاء     . الالإنسانية واملهينـة هلؤالء األشخاص وذلك بإحلاق الغنب هبم مرتني        

  ).١٤املادة (عدم اإلعالن عن املعايري اليت ُحّددت لتعويض أسر املفقودين 
 بوفاة املفقود من أبنائها لكي تـتمكن مـن   ينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط إقرار األسر    

غــري  أووتــذكّر اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن االختفــاء القــسري   . احلــصول علــى تعــويض 
وينبغـي للدولـة    . الطوعي لألشخاص قد يـشكل معاملـة ال إنـسانية ألفـراد أسـر املفقـودين               

لــى الطــرف عــالوة علــى ذلــك أن تكفــل هلــذه األســر احلــق يف االنتــصاف ويف احلــصول ع
تعــويض عــادل وكــاف، مبــا يف ذلــك مــنحهم الــدعم النفــسي واالجتمــاعي واملــايل الــالزم   

وترغــب اللجنــة يف أن تطلعهــا الدولــة الطــرف يف . إلعــادة التكيــف بأكمــل صــورة ممكنــة
  . أقرب وقت ممكن على املعايري اليت ُحّددت لتعويض أسر املفقودين
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  التحقيق الرتيه
وح اليت قدمها الوفد اجلزائري خبصوص وفـاة مـنري محـوش            أحاطت اللجنة علماً بالشر     )١٤(

أثناء وجوده رهن احتجاز الشرطة ونتائج تشريح اجلثـة الـذي خلـص إىل أن الوفـاة نامجـة عـن              
انتحار الضحية، إال أهنـا تظـل قلقـة إزاء املعلومـات الـيت تفيـد بـأن أسـرة الفقيـد مل تطلـع علـى                           

قتها اللجنة، فإن أسرة الفقيد الحظت أيـضاً أن اجلثـة     ووفقاً للمعلومات اليت تل   . تقرير التشريح 
  ).١٢املادة (تبّين وجود جرح يف الرأس فضالً عن كدمات يف اليدين والقدمني 

ينبغي للدولة الطرف أن تباشر تلقائياً وبشكل منـهجي إجـراء حتقيقـات عاجلـة ونزيهـة يف          
تقـاد بـأن فعـالً مـن أفعـال          مجيع احلاالت الـيت توجـد بـشأهنا أسـباب معقولـة تـدعو إىل االع               
وينبغـي للدولـة الطـرف      . التعذيب قد ارتكب، مبا يف ذلك يف حالة وفاة الشخص احملتجـز           
  .كذلك أن تكفل ألسر الضحايا االطالع على نتائج التحقيق

  العنف ضد املرأة
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء التقــارير الــيت أفــادت بوقــوع عــدة آالف مــن حــاالت      )١٥(

. اء ارتكبـها أفـراد اجلماعـات املـسلحة أثنـاء الـرتاع الـداخلي يف الدولـة الطـرف                   اغتصاب النـس  
وفــضـالً عـــن ذلـــك، يــسـاور اللجنــة قلــق لعــدم وجــود حتقيقــات وال مالحقــات وال إدانــات     
ألفراد اجلماعات املسلحة بـسبب أعمـال االغتـصاب، وكـذلك لعـدم وجـود تـدابري للتعـويض                   

  ).١٤  و١٢املادتان (االجتماعي لضحايا هذه األفعال وإلعادة التأهيل الطيب والنفسي و
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن مالحقــة مقتــريف أعمــال العنــف اجلنــسي الــذين حــددت 

وينبغـي هلـا أيـضاً أن تعـّين جلنـة مـستقلة تكلّـف               . هويتهم ومعاقبتهم علـى النحـو الواجـب       
خلي واإلعــالن عــن نتــائج بــالتحقيق يف أعمــال العنــف اجلنــسي املرتكبــة أثنــاء الــرتاع الــدا

وينبغــي للدولــة الطــرف أيــضاً أن تكفــل حــصول مجيــع ضــحايا أعمــال العنــف    . التحقيــق
اجلنسي املرتكبة أثناء الرتاع الداخلي علـى تعـويض سـريع وكـاف واالسـتفادة مـن إعـادة                   

وتتفق هذه التوصيات مع توصـيات املقـررة اخلاصـة          . التأهيل الطيب والنفسي واالجتماعي   
ه الــواردة يف تقريرهــا إىل جملــس حقــوق مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــاملعنيــة 

  ).A/HRC/7/6/Add.2(اإلنسان 
  

  عنف الدمهاء 
يــساور اللجنــة القلــق إزاء املعلومــات الــيت تلقتــها وتتحــدث عــن ارتكــاب العديــد مــن    )١٦(

ين يـسعون بـشكل     أعمال العنف الـيت ميارسـها الـدمهاء ضـد األقليـات الدينيـة واألشـخاص الـذ                 
وتــشعر اللجنــة بــاجلزع إزاء أمــور منــها أن . قــانوين، إىل انتــهاج أمنــاط بديلــة للتعــبري والــسلوك
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املعلومات املتعلقة بأعمال العنف واالغتصاب اجلماعيـة املتكـررة الـيت تعرضـت هلـا نـساء، مبـن                   
ــدات، يــشك    ــساء وحي ــيهن ن ــدعارة، ال  ف د  يف حاســي مــسعو ســيما جرياهنــن أهنــن ميارســن ال

ويـساور اللجنـة قلـق كـذلك إزاء عجـز الدولـة الطـرف عـن إجـراء حتقيقـات ملالحقـة                       . وتبسة
  ).١٦  و١٢املادتان (مرتكيب مثل هذه األفعال 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة للتحقيــق يف حــاالت عنــف   
 الدينية واألشخاص الذين  أفعال العنف اجلماعية اليت تستهدف األقليات   سيما الالدمهاء،  

يسعون إىل انتهاج أمناط بديلة للتعبري والسلوك، من أجل مقاضـاة مـرتكيب أعمـال العنـف            
  .هذه ومعاقبتهم

  
  احلق يف سبيل انتصاف فعال 

على الرغم من إحاطة اللجنة علمـاً بالـضمانات الـيت قـدمها الوفـد اجلزائـري ومؤداهـا                     )١٧(
 املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية لـن يكـون           ٠١-٠٦ من األمر رقم     ٤٦أن املادة   

عائقاً أمام احلصول على سبيل انتصاف فعال، إال إهنا تظل قلقة مـع ذلـك إذ تـنص هـذه املـادة                
على املعاقبة باحلبس ملدة تتراوح بـني ثـالث سـنوات ومخـس سـنوات وبغرامـة ماليـة لكـل مـن                       

يــشوه صـورهتا علـى الــصعيد    أو موظفيهـا  يهـني كرامـة   أويقـوض مؤسـسات الدولـة الطــرف،    
ويساور اللجنة قلق من أن هذا احلكم قد حيد من حق كل شخص يـدعي أنـه تعـرض                   . الدويل

للتعـــذيب يف إقلـــيم الدولـــة الطـــرف يف تقـــدمي شـــكوى أمـــام الـــسلطات القـــضائية املختـــصة،  
  ).١٣املادة ( من االتفاقية ٢٢اللجوء إىل اللجنة مبقتضى املادة  أو

 املتـضمن تنفيـذ ميثـاق    ٠١-٠٦ من األمـر رقـم       ٤٦للدولة الطرف أن تعّدل املادة      ينبغي  
السلم واملصاحلة الوطنية حبيث تكفل لكـل شـخص يـدعي أنـه تعـرض للتعـذيب احلـصول                   

 ١٣على سبيل انتصاف فعال، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، وفقاً للمادة             
ضاً تعريـف اجلمهـور بـاحلق يف اللجـوء إىل اللجنـة             وينبغي للدولة الطـرف أيـ     . من االتفاقية 

  . من االتفاقية٢٢مبقتضى املادة 
  

  استخدام االعترافات يف اإلجراءات القضائية
على الرغم من إحاطة اللجنة علمـاً بالـضمانات الـيت قـّدمها الوفـد اجلزائـري ومؤداهـا                     )١٨(

 ٢١٥م فقـط بنـاًء علـى املـادة          أن االعترافات تستخدم يف اإلجراءات القضائية على سـبيل العلـ          
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، إال أهنــا تظــل قلقــة إزاء عــدم وجــود حكــم يف تــشريع الدولــة  
الطرف يبّين بوضوح أن أية إفادة يتبّين أهنـا انتزعـت عـن طريـق التعـذيب ال ميكـن االحتجـاج                  

إلضــافة إىل ذلــك، وبا.  مــن االتفاقيــة١٥هبــا كــدليل إثبــات يف الــدعوى، وذلــك وفقــاً للمــادة 
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 مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة الـــيت تـــنص علـــى أن  ٢١٣يـــساور اللجنـــة قلـــق إزاء املـــادة 
، وكـذلك إزاء    “االعتراف، شأنه كشأن مجيع عناصر اإلثبـات، ُيتـرك حلريـة تقـدير القاضـي              ”

معلومــات تلقتــها اللجنــة وأفــادت بــأن اعترافــات انتزعــت حتــت التعــذيب قــد قُبلــت يف إطــار    
  ).١٥املادة (قضائية دعاوى 

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانوهنا لإلجـراءات اجلنائيـة كيمـا يتـسق اتـساقاً كـامالً مـع                    
وينبغـي للدولة الطرف فضالً عن ذلك أن تزود اللجنة مبعلومات          .  من االتفاقية  ١٥املادة  

ديــد الته أواإلكــراه  أوتتعلــق بعــدد حــاالت االعترافــات الــيت انتزعــت نتيجــة التعــذيب    
  .تقبل كأدلة إثبات ومل
  

  العقوبة البدنية والعنف داخل األسرة
يف حني حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن العقوبـة البدنيـة علـى األطفـال يف املـدارس                    )١٩(

ممنوعة، فهي تظـل قلقـة لعـدم وجـود حكـم يف تـشريع الدولـة الطـرف حيظـر اللجـوء إىل هـذه                   
 ذلـك، تالحـظ اللجنـة مـع القلـق عـدم وجـود حكـم يف                  وعالوة علـى  . املمارسة داخل األسرة  

  ).١٦املادة (التشريع احمللي للدولة الطرف حيظر العنف املرتيل ضد النساء 
ينبغي للدولة الطرف أن تدرج يف تشريعها احمللي حكماً حيـرم اللجـوء إىل العقوبـة البدنيـة                  

  .على األطفال داخل األسرة وحيظر العنف املرتيل ضد النساء
ــة الطــرف بقــوة علــى التعــاون مــع اإلجــراءات اخلاصــة جمللــس        )٢٠( ــة الدول وتــشجع اللجن

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة والـسماح بزيـارات يقـوم هبـا املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة                     
املهينة، واملقرر اخلـاص     أوالالإنسانية   أوالعقوبة القاسية    أوالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة      

تعـسفاًً، والفريـق العامـل املعـين         أوبـإجراءات مـوجزة      أواالت اإلعدام خـارج القـضاء       املعين حب 
ــاء القــسري   ــرر اخلــاص املعــين حب    أوحبــاالت االختف ــة غــري الطــوعي، واملق ــز حقــوق  ماي وتعزي

ــرام الكامــل  األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب   نــسان واحلريــات اإل لواليــات ، مــع االحت
  .دة يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدةبعثات تقصي احلقائق املوف

وتـدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التــصديق علــى املعاهــدات الرئيــسية لألمــم املتحــدة    )٢١(
االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع  ســيما الاملتعلقــة حبقــوق اإلنــسان والــيت مل تنــضم إليهــا بعــد، و 

الربوتوكــول ، وخاص ذوي اإلعاقــةاتفاقيــة حقــوق األشــ، واألشــخاص مــن االختفــاء القــسري
الربوتوكـول  ، و املـسلحة الرتاعات  شراك األطفال يف    بإ املتعلقاالختياري التفاقية حقوق الطفل     

اهلـادف إىل إلغـاء   ة، لعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسي       امللحق با االختياري الثاين   
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القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          الربوتوكـول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة         ، و عقوبة اإلعـدام  
  .ضد املرأة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تـصّدق يف أقـرب وقـت ممكـن علـى الربوتوكـول                     )٢٢(
االختياري امللحـق باالتفاقيـة وإىل إنـشاء آليـة وطنيـة مكلفـة بالقيـام بزيـارات دوريـة إىل مجيـع                       

الالإنــسانية  أواملــة القاســية أمــاكن االحتجــاز مــن أجــل منــع التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املع
  .املهينة أو
نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة        وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى التـصديق علـى               )٢٣(

  .اجلنائية الدولية
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تنــشر علــى نطــاق واســع التقــارير الــيت تقــدمها    )٢٤(

اهتا، باللغـات الوطنيـة، عـن طريـق املواقـع      اجلزائر إىل اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصي 
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف     . الشبكية الرمسية، ووسائط اإلعالم واملنظمات غـري احلكوميـة       

أيضاً على توزيع تقاريرها على املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة بالـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان                     
  .على الصعيد الوطين قبل عرضها على اللجنة

للجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقتــها األساســية وفقــاً للمتطلبــات املتعلقــة وتــدعو ا  )٢٥(
بالوثيقــة األساســية املوحــدة كمــا جــاءت يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير، الــيت    

  .HRI/GEN/2/Rev.4اعتمدهتا هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، والواردة يف الوثيقة 
ــة الطــرف أن تقــدم هلــا، يف غــضون عــام، معلومــات عــن      وتطلــب الل  )٢٦( ــة مــن الدول جن

ــرات      ــواردة يف الفقــ ــة الــ ــيات اللجنــ ــة توصــ ــذهتا ملتابعــ ــيت اختــ ــراءات الــ  ١٢  و٦  و٤اإلجــ
  .أعاله ١٥ و
الــــدوري الرابــــع، يف موعــــد أقــــصاه وينبغــــي للدولــــة الطــــرف أن تقــــدم تقريرهــــا   )٢٧(

  .٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٠
  أستراليا  - ٣٩

 يف جلـستيها  (CAT/C/67/Add.7)رت اللجنـة يف التقريـر الـدوري الثالـث ألسـتراليا             نظ  )١(
، واعتمـدت  ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٣٠ و ٢٩ املعقودتني يف    815) و CAT/C/SR.812 (٨١٥ و ٨١٢

  . املالحظات اخلتامية التالية(CAT/C/SR.828) ٨٢٨يف جلستها 
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  مقدمة  - ألف   
لثالــث ألســتراليا فــضالً عــن الــردود املفــصلة  ترحــب اللجنــة بتقــدمي التقريــر الــدوري ا   )٢(

والشاملة على قائمة املسائل واإلضافة، اليت أتاحت معلومات إضـافية بـشأن التـدابري التـشريعية         
وتعـرب  . واإلدارية والقـضائية والتـدابري األخـرى الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتطبيـق االتفاقيـة                  

  .ي أجري مع وفد خمتص ومتعدد القطاعاتاللجنة أيضاً عن ارتياحها للحوار البناء الذ
وتالحــظ اللجنــة بارتيــاح أن الدولــة الطــرف قــدمت وثيقتــها األساســية وفــق شــروط     )٣(

املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة إلعـداد التقـارير مبوجـب            وضع الوثائق الرئيسية املوحدة الـواردة يف        
  .املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

  
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

 واملتعلقــة ٢٠٠٥تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير التعــديالت التــشريعية املعتمــدة يف ســنة     )٤(
  :وترحب اللجنة خاصة مبا يلي. باحتجاز املهاجرين

  التغيريات يف القانون واملمارسة فيما يتعلق باحتجاز أطفال املهاجرين؛  )أ(  
ــاورو       )ب(   ــة لدراســة ملفــات الالجــئني يف ن ــا  إغــالق املراكــز اخلارجي ــابوا غيني وب

  . اجلديدة وإصدار قرار بإهناء العمل مبا يسمى استراتيجية احمليط اهلادئ
وترحب اللجنة باعتذار احلكومة للسكان األصليني وسكان جزر مـضيق تـوريس عـن                )٥(

  .السياسات والقوانني السابقة اليت نتج عنها اختطاف األطفال من أسرهم وجمتمعاهتم
قدير التزام الدولة الطرف االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري         وتالحظ اللجنة مع الت     )٦(

  .لالتفاقية
وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة         )٧(

  .٢٠٠٢يوليه / متوز١الدولية يف 
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
  ١املادة 

ــة األســ    )٨( ــة أن احلكوم ــذيب يف   تالحــظ اللجن ــة خاصــة بالتع ترالية تنظــر يف إدراج جرمي
ــانون  ــيم وتــش   ق ــالقلق ألن التعــذيب   الكومنولــث يتجــاوز تطبيقهــا حــدود اإلقل عر مــع ذلــك ب

ــرات يف جتــرمي          ال ــاك ثغ ــادي وألن هن ــستوى االحت ــى امل ــة عل ــة الطــرف جرمي ــشكل يف الدول ي
  ).٤  و١املادتان (التعذيب يف بعض الواليات واألقاليم 
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دولة الطرف أن حترص على تعريف التعذيب تعريفاً وافياً وأن جترم هذه املمارسـة             ينبغي لل 
ــاليم علــى /علــى وجــه اخلــصوص علــى املــستوى االحتــادي وعلــى مــستوى الواليــات     األق

  . من االتفاقية١السواء، وفقاً ملـا هـو منصوص عليه يف املادة 
  

  ٢املادة 
ج إال جزئياً يف القانون االحتادي وتالحـظ أن         يساور اللجنة القلق ألن االتفاقية مل تدر        )٩(

قانونياً علـى املـستوى االحتـادي، أي     أوالدولة الطرف ال تؤمن محاية حقوق اإلنسان دستورياً    
ميثـاق للحقـوق حيمـي حقوقـاً مـن بينـها             أوأن ليس هناك مشروع قانون على مستوى االحتاد         

  .تلك الواردة يف االتفاقية
اج االتفاقية بالكامل يف القانون احمللي وذلك باختاذ إجراءات من     ينبغي للدولة الطرف إدر   

بينــها تــسريع عمليــة إصــدار حكــم يــنص صــراحة علــى أن التعــذيب يــشكل جرميــة علــى   
ويتعني علـى الدولـة الطـرف مواصـلة املـشاورات فيمـا يتعلـق باعتمـاد                 . املستوى االحتادي 

 دسـتورية شـاملة علـى املـستوى     مشروع قانون للحقوق يكفل محاية حقوق اإلنسان محايـة  
  .االحتادي

وإذ تالحظ اللجنة وجود عدد من الضمانات التشريعية واإلجرائية اليت تكفـل معاملـة                )١٠(
األفراد مبا يتمشى وحقوقهم، إال أهنا قلقـة إزاء املـسائل التاليـة املتعلقـة بقـوانني الدولـة الطـرف                  

  :وممارساهتا يف جمال حماربة اإلرهاب
لــصالحيات املمنوحــة ملنظمــة اســتخبارات األمــن األســترالية، ومــن ضــمنها        تزايــد ا  )أ(

يـثري   لتجديـد ألغـراض االسـتجواب، وهـو مـا         إمكانية احتجاز شـخص ملـدة سـبعة أيـام قابلـة ل            
 بسبب عدم متتع الشخص املعين بـاألمر حبـق اختيـار حمـام حيـضر أثنـاء                  سيما البعض املشاكل،   

  االحتجاز؛ ة قضائية ملعرفة مدى صحة قراراجعاالستجواب وحقه يف طلب إجراء مر
عدم وجود إجراء للمراجعة القضائية والسرية اليت تكتنف فرض أوامر احلجز الوقـائي               )ب(

  ؛٢٠٠٥لعام ) ٢رقم (واملراقبة اليت نص عليها قانون مكافحة اإلرهاب 
رتكــاب التقــارير املتعلقــة بقــسوة ظــروف احتجــاز الــسجناء غــري املــدانني واملتــهمني با   )ج(

كأشــخاص  ال(ة وضــعهم أيــضاً كأشــخاص متــهمني مــع مراعــا. جــرائم ذات صــلة باإلرهــاب
  ). مدانني
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  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي
ضمان أن تكون صالحيات االحتجاز املتزايدة املمنوحة ملنظمة استخبارات األمن            )أ(

لـدعوى أمـام احملكمـة للبـت     األسترالية متمشية مع احلق يف حماكمة عادلة واحلق يف إقامـة ا           
  يف قانونية االحتجاز؛

ضمان فرض أوامر احلجز الوقائي واملراقبة مبا يتمشى والتزامـات الدولـة الطـرف                )ب(
 يف جمال حقوق اإلنسان، ومن ضمنها احلق يف حماكمة عادلة تشمل ضمانات إجرائية؛

ألشخاص املدانني ضمان فصل األشخاص املتهمني واحملبوسني حبساً احتياطياً عن ا     )ج(
  .وإخضاعهم ملعاملة منفصلة تتناسب ووضعهم كأشخاص غري مدانني

ــدخلون        )١١( ــذين ي ــق إزاء سياســة االحتجــاز اإللزامــي لألشــخاص ال ــة القل ــساور اللجن وي
ويف هذا الصدد، تـشعر اللجنـة بقلـق خـاص بـشأن             . أراضي الدولة الطرف بطريقة غري شرعية     

ميكـن نقلـهم     راكز احتجاز املهاجرين والذين ال     يف م  دعنيعدميي اجلنسية املو  وضع األشخاص   
  .إىل أي بلد وحيتمل تعرضهم لالحتجاز إىل ما ال هناية

  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي
ــذين يــدخلون أراضــي       )أ( النظــر يف إلغــاء سياســة االحتجــاز اإللزامــي للمهــاجرين ال

ء إىل االحتجاز إال كمالذ أخري وجيب وال ينبغي اللجو. الدولة الطرف بطريقة غري شرعية
حتديد مدة زمنية معقولة لالحتجاز؛ وعــالوة علـى ذلـك، ينبغـي إتاحـة تـدابري غـري مقيـدة                     

  للحرية وبدائل لالحتجاز لألشخاص املودعني يف مراكز احتجاز املهاجرين؛
 .هناية ال األشخاص عدميي اجلنسية إىل مااختاذ تدابري عاجلة لتجنب احتجاز   )ب(

وترحب اللجنة باملعلومـات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف والـيت تفيـد بأنـه مت يف اآلونـة                        )١٢(
إال أهنـا   . األخرية إهناء العمل بسياسة نقل ملتمسي اللجوء إىل مراكز خارجية لدراسـة ملفـاهتم             

ــة    ــاكن اخلارجي ــستبعدة”تالحــظ أن هــذه األم ــزال  ســيما ال “امل ــسماس، ال ت ــرة كري  يف جزي
تجاز ملتمسي اللجوء الذين ال يسمح هلم فيما بعـد بتقـدمي طلـب احلـصول علـى                  تستخدم الح 

  .تأشرية إال يف احلاالت اليت ميارس فيها الوزير سلطته التقديرية
ألغـراض معاجلـة   " املـستبعدة ”ينبغي للدولة الطرف الكف عن استخدام املراكـز اخلارجيـة         
ــنح ملتمــسي الل     ــى التأشــرية هبــدف م ــات احلــصول عل ــدمي   جــوءطلب ــساوية لتق  فرصــة مت

  .التأشرية طلبات
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وتالحظ اللجنة أن تعيني طبيب خيتاره الشخص املوقوف ال ميثل حقاً قانونيـاً، بـل إن                   )١٣(
واجب توفري الرعاية يقع على عاتق أعضاء الشرطة الفيدرالية األسـترالية الـذين ميارسـون مهـام       

  .االحتجاز
قل متامـــاً ويفـــضل أن خيتـــاره  مـــستينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تكفـــل حـــق تعـــيني طبيـــب

  .املوقوف الشخص
ــة مــع التقــدير أعمــال     )١٤( ــة   وتالحــظ اللجن ــة حقــوق اإلنــسان وتكــافؤ الفــرص حلماي جلن

  :حقوق اإلنسان والنهوض هبا يف الدولة الطرف ولكنها تأسف ملا يلي
يف حــني أن جلنــة حقــوق اإلنــسان وتكــافؤ الفــرص هلــا صــالحية التحقيــق يف     )أ(  

ــشكاوى ــن ضــروب امل   ال ــريه م ــذيب وغ ــة بالتع ــة القاســية أو  املتعلق ــسانية أو عامل ــة  الالإن املهين
مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية واتفاقيـة حقـوق الطفـل، فـإن اتفاقيـة                   

  مناهضة التعذيب غري مدرجة يف اختصاصات اللجنة املتعلقة مبعاجلة الشكاوى؛
  در فقط توصيات ذات طبيعة استشارية؛إن اللجنة املذكورة تص  )ب(  
ــة يف معاجلــة الــشكاوى لتــشمل التحقيــق يف أفعــال      )ج(   ال متتــد صــالحيات اللجن

  وكاالت االستخبارات وممارساهتا؛
ينبغي للدولة الطرف النظر يف تعزيز والية جلنة حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص وتوسـيعها              

نتــهاك اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب، ومنــها ألغــراض عــدة منــها معاجلــة الــشكاوى املتعلقــة با
وباإلضـافة إىل ذلـك، حتـث اللجنـة         . األفعال اليت يرتكبها موظفـو وكـاالت االسـتخبارات        

الدولة الطرف على متابعة التوصيات الـيت تقـدمها جلنـة حقـوق اإلنـسان وتكـافؤ الفـرص                   
  .بشكل كاف

  
  ٣املادة 

ة الطرف حكـم صـريح ال جيـوز خمالفتـه           يساور اللجنة القلق ألنه ليس يف تشريع الدول         )١٥(
ــة        ــة لالتفاقي ــؤدي إىل حــدوث ممارســات خمالف ــد ي ــا ق ــشأن حظــر اإلعــادة القــسرية وهــو م . ب

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن بعـض أوجـه القـصور املتـصلة بااللتزامـات املنـصوص عليهـا                    
زير لـسلطته التقديريـة     يف االتفاقية، بشأن عدم اإلعادة القسرية ميكن أن تنشأ عن استخدام الـو            

ويف هــذا الــصدد، ترحــب اللجنــة باملعلومــات الــيت أوردهــا  . اســتخداماً حــصرياً يف هــذا اجملــال
وزير اهلجرة واملواطنة بضرورة إعادة النظر يف السلطات التقديرية الواسـعة املتاحـة لـه مبوجـب                 

  .التشريع القائم
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ي، علــى املــستوى االحتــادي ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــدرج صــراحة يف التــشريع الــداخل
تــسليم  أوإعــادة  أواألقــاليم قانونــاً حيظــر علــى الدولــة الطــرف طــرد /ومــستوى الواليــات

شخص إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو لالعتقاد بأنه سيكون عرضة     
ــة  . وأن تطبقــه علــى أرض الواقــع ) عــدم اإلعــادة القــسرية (للتعــذيب  ــتعني علــى الدول وي
يضاً تطبيق التوصيات السابقة اليت قدمتها اللجنة لدى النظر يف التقريـر الـدوري          الطرف أ 

الثاين للدولة الطرف العتماد نظام للحماية التكميلية حبيث ال تعتمد الدولـة الطـرف بعـد                
ذلك فقط على سلطات الوزير التقديرية للوفاء بالتزاماهتا املتعلقـة بعـدم اإلعـادة القـسرية                

  . االتفاقيةاملنصوص عليها يف
وتــذكّر اللجنــة الــدول األطــراف بأنــه ال جيــوز هلــا، حتــت أي ظــرف مــن الظــروف،       )١٦(

سـوء املعاملـة، مـىت كانـت هنـاك أسـباب             أواللجوء إىل الضمانات الدبلوماسية ضـد التعـذيب         
 .سوء املعاملة يف حالة إعادته أووجيهة تدعو لالعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة للتعذيب 

ولة الطرف، يف حالة جلوئها إىل الضمانات الدبلوماسـية يف أي ظـرف آخـر غـري                 ينبغي للد 
 من االتفاقية، أن تزود اللجنة مبعلومات يف تقريرها القادم عن           ٣الظروف املستثناة باملادة    

تأكيـدات   أواإلبعاد اليت خضعت لشرط احلصول على ضمانات         أوعدد حاالت التسليم    
؛ والشروط الدنيا اليت تفرضها الدولة الطـرف        ٢٠٠١  سبتمرب/ أيلول ١١دبلوماسية منذ   

التأكيدات؛ وتدابري الرصد الالحق الـيت اختـذهتا يف مثـل هـذه             أوخبصوص هذه الضمانات    
  .احلاالت فضالً عن قابلية إنفاذ هذه الضمانات إنفاذاً قانونياً

وجـوب   مـن قـانون اهلجـرة تـنص علـى       ١٩٨ مـن املـادة      ٦وتالحظ اللجنة أن الفقـرة        )١٧(
ويف هـذا  . إبعاد املهـاجر احملتجـز مـن أسـتراليا مـىت أمكـن القيـام بـذلك ضـمن احلـدود املعقولـة                      

الصدد، تالحظ اللجنـة أن الـسياسة احلاليـة الـيت تتبعهـا إدارة اهلجـرة واملواطنـة تتمثـل يف عـدم                       
مل يـسفر   أوطرد املهاجر احملتجز طالب تأشرية احلماية طاملا مل تظهـر نتيجـة املراجعـة القـضائية                

طلب التدخل الوزاري اخلاص بامللف املقـدم عـن اختـاذ قـرار بـشأنه، وتـشعر مـع ذلـك بـالقلق                       
إلغائها، ال يؤثر تلقائيـاً علـى وقـف          أورفض التأشرية    أوألن الطعن يف قرار رفض منح اللجوء        

 .تنفيذ ذلك القرار

 اللجــوء ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل ســبل تظلــم فعالــة للطعــن يف قــرار رفــض مــنح    
وجيـب أن تـسفر سـبل الـتظلم هـذه عـن وقـف تنفيـذ                 . إلغائهـا  أورفض طلب التأشـرية      أو

  . اإلبعاد أوالقرار املذكور أعاله، أي الطرد 
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  ٤املادة 
املهينـة   أوالالإنسانية   أوالعقوبة القاسية    أوتؤكد اللجنة أن الظروف اليت تولد املعاملة          )١٨(

 التدابري املطلوب اختاذهـا ملنـع التعـذيب جيـب تنفيـذها ملنـع               عادة ما تيسر أعمال التعذيب، وأن     
املهينة، وتعتقد مـع ذلـك أن حظـر سـوء املعاملـة لـه                أوالعقوبة القاسية أوالالإنسانية     أواملعاملة  

ويف هـذا الـصدد، تالحـظ اللجنـة مـع القلـق             . هو اآلخر طابع ال جيوز خمالفته مبوجب االتفاقية       
 ال يتــــضمن حكمــــاً جيــــرم املعاملــــة القاســــية ١٩٨٨لــــسنة ) التعــــذيب(أن قــــانون اجلــــرائم 

  ).١٦ و٤املادتان (املهينة  أوالالإنسانية  أو
 مـن  ١٦ينبغي للدولة الطرف إدراج تعريف جلرمية حمددة تشمل األفعال الواردة يف املادة   

ــة         ــار جرمي ــة الطــرف يف إط ــشريع الدول ــضاً يف ت ــة أي ــذه اجلرمي ــة؛ وميكــن إدراج ه االتفاقي
  .يب اجلديدة احملتمل إدراجها على املستوى االحتاديالتعذ

  
  ٥املادة 

يــساور اللجنــة القلــق إزاء تقــصري الدولــة الطــرف يف ممارســة اختــصاصها القــضائي يف    )١٩(
  .بعض القضايا اليت كان فيها مواطنون أستراليون ضحايا أعمال تعذيب يف اخلارج

قضائي بـصدد اجلـرائم املـشار إليهـا يف     ينبغي للدولة الطرف النظر يف ممارسة اختصاصها ال    
 مــن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك ٥ مــن االتفاقيــة يف كافــة احلــاالت املــذكورة يف املــادة ٤املــادة 

  .عندما يكون الضحية من مواطين الدولة الطرف
  ٩  و٨  و٧  و٦  و٣املواد 

 املتبادلـة  يساور اللجنة القلق إذ إن رفـض التـسليم ال يـشكل مبوجـب قـانون املـساعدة                   )٢٠(
إذا مل تكـن هنـاك أسـباب وجيهـة          ) وإمنـا سـلطة تقديريـة فقـط       (يف الشؤون اجلنائية أمراً إلزامياً      

  . تدعو لالعتقاد بأن هذا التسليم قد خيرق حقوق الشخص مبوجب االتفاقية
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل رفض التـسليم يف كافـة احلـاالت الـيت تتـوافر فيهـا أسـباب           

  .عتقاد بأن تسليم الشخص لدولة ما سيعرضه خلطر التعذيبوجيهة تدعو لال
  ١٠املادة 

تالحظ اللجنة أن رد الدولة الطرف أفاد بـأن كافـة املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون               )٢١(
واملالك العسكري مبن فيهم املتعاقدون، قد مت تدريبـهم علـى الوفـاء بواجبـاهتم مبوجـب اتفاقيـة                   

م يف اخلـارج، ولكنـها تـشعر بـالقلق ألن هـذا التـدريب ال جيـري                  مناهضة التعذيب قبـل وزعهـ     
  .بشكل منتظم
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ينبغي للدولة الطرف احلرص على تنظيم دورات لتثقيف وتدريب كافة املوظفني املكلفـني             
 بالنسبة سيما البإنفاذ القانون واملالك العسكري مبن فيهم املتعاقدون، على أساس منتظم، 

وجيب أن تشمل دورات التدريب هذه قواعد . ل يف اخلارجللموظفني الذين يوفدون للعم
وتوجيهــات وأســاليب االســتجواب، وتــدريباً حمــدداً علــى وســائل الكــشف عــن عالمــات  

وجيب أن يتلقى هؤالء املوظفـون أيـضاً   . املهينة أوالالإنسانية   أوالتعذيب واملعاملة القاسية    
  .تعليمات باإلبالغ عن هذه األحداث

لطرف أيضاً أن تقّيم بانتظام التـدريب املقـدم إىل املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ                وينبغي للدولة ا  
  .القانون واملالك العسكري واملتعاقدين وأن تكفل مراقبة سلوكهم بشكل منتظم ومستقل

وتالحظ اللجنة أنه يتم تنظيم دورات تدريبية عن االلتزامات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان       )٢٢(
رة اهلجرة واملوظفني العاملني يف مراكز احتجاز املهاجرين؛ وتـشعر مـع            لصاحل املسؤولني يف إدا   

  .ذلك بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بعدم كفاية هذا التدريب
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل تنظــيم دورات منتظمــة لتثقيــف وتــدريب كافــة األفــراد    

اخلـــدمات الـــصحية، واملـــوظفني املعنـــيني بـــاهلجرة، مبـــن فـــيهم املوظفـــون الـــذين يقـــدمون 
وعلــى الدولــة الطــرف أيــضاً أن تقــّيم بانتظــام   . والعــاملون يف مراكــز احتجــاز املهــاجرين 

  .التدريب املقدم
  

  ١١املادة 
يـــساور اللجنـــة القلـــق إزاء الترتيبـــات املتخـــذة الحتجـــاز األشـــخاص احملـــرومني مـــن    )٢٣(

  :وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة مع القلق. حريتهم
   يف غرب أستراليا؛سيما الجون بالرتالء، اكتظاظ الس  )أ(  
عــدم كفايــة خــدمات الرعايــة الــصحية العقليــة املتاحــة يف الــسجون والتقــارير   )ب(  

ــاً يف كــثري مــن        ــساً انفرادي ــة حب ــأمراض عقلي ــرتالء املــصابني ب ــاللجوء إىل حــبس ال ــد ب الــيت تفي
  احلاالت مع ما يترتب على ذلك الحقاً من زيادة حماوالت االنتحار؛

عــدم تناســب عــدد الــسجناء مــن الــسكان األصــليني األســتراليني مــع عــددهم   )ج(  
  الكلي، وبالذات تزايد معدالت حبس األطفال والنساء؛

ورود تقارير مـستمرة عـن وفـاة أشـخاص مـن الـسكان األصـليني يف الـسجن               )د(  
  .ألسباب مل حتدد بصورة واضحة
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رومني من حريتهم، ينبغـي للدولـة       من أجل حتسني الترتيبات املتخذة لسجن األشخاص احمل       
  :الطرف القيام مبا يلي

اختــاذ تــدابري لتقلــيص اكتظــاط الــسجون بــالرتالء، مبــا يف ذلــك النظــر يف     )أ(  
أشكال احتجاز غري املقيِّدة للحرية، ويف حالة األطفـال اجلـاحنني، ضـمان عـدم اللجـوء إىل       

  االحتجاز إال كمالذ أخري؛
لصحية العقلية الكافية جلميع األشخاص احملرومني      توفري خدمات الرعاية ا     )ب(  

 من حريتهم؛

إلغاء نظـام إصـدار األحكـام اإللزاميـة نظـراً ملـا خيلفـه ذلـك مـن آثـار غـري                      )ج(  
  متناسبة ومتييزية حبق السكان األصليني؛

السعي لتجنب وقوع حاالت وفاة يف الـسجن والتحقيـق فيهـا علـى وجـه                  )د(  
، ينبغي للدولة الطرف مواصلة تطبيق التوصيات املعلقة الـيت          وباإلضافة إىل ذلك  . السرعة

الــــسكان األصــــليني يف االحتجــــاز تقــــدمت هبــــا اللجنــــة امللكيــــة للتحقيــــق يف وفيــــات  
  .١٩٩١ سنة

الـسجون الـيت    ”ويساور اللجنة القلق إزاء النظام القاسي املفروض علـى احملتجـزين يف               )٢٤(
واللجنـة قلقـة بـصورة خاصـة بـشأن متديـد            . “دتطبق فيها إجراءات أمن مشددة إىل أقصى حـ        

فتــرات الــسجن االنفــرادي الــيت خيــضع هلــا الــسجناء ومــن ضــمنهم الــسجناء الــذين ينتظــرون     
  .احملاكمة وما ختلفه تلك املعاملة من آثار على صحتهم العقلية

السجون اليت تطبـق فيهـا      ”ينبغي للدولة الطرف مراجعة النظام املفروض على السجناء يف          
  .نفرادي املطولال ممارسة احلبس اسيما ال “اءات أمن مشددة إىل أقصى حدإجر

 والتــزام ٢٠٠٥وترحــب اللجنــة بالتعــديل الــذي أدخــل علــى قــانون اهلجــرة يف ســنة      )٢٥(
احلكومة اجلديدة بعدم إيداع األطفال بعد ذلك يف مراكز احتجاز املهـاجرين حتـت أي ظـرف        

ار تعـرض األطفــال ألشـكال احتجــاز بديلـة وقــضاء    إال أهنــا تأسـف إزاء اســتمر . مـن الظـروف  
. عـدد كــبري مــن األطفــال فتـرات طويلــة يف مراكــز االحتجــاز خـالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   

وباإلضافة إىل ذلـك، يـساور اللجنـة القلـق إزاء عـدم كفايـة خـدمات الرعايـة الـصحية العقليـة                       
  .املقدمة مللتمسي اللجوء احملتجزين
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  :ف القيام مبا يليينبغي للدولة الطر
التقيد بااللتزام بعدم إيداع األطفال يف مراكز احتجاز املهاجرين حتت أي    )أ(  

وعالوة على ذلك، ينبغي هلا أن تكفل عدم اللجوء إىل أي شكل من . ظرف من الظروف
  زمنية؛ الت، إال كمالذ أخري وألدىن فترةأشكال احتجاز األطفال، يف مجيع احلا

ــة   )ب(   ــة     ينبغــي للدول ــصحية البدني ــة ال ــوفري خــدمات الرعاي  الطــرف ضــمان ت
والعقلية الكافية مللتمسي اللجـوء احملتجـزين، مبـا يف ذلـك إجـراء عمليـات تقيـيم روتينيـة،                    

 .باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية

معـايري  ”وتعترب اللجنة أن اإلشارة الـواردة إىل االلتزامـات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان يف                   )٢٦(
 متثل خطوة إجيابية، وإن كانت تالحظ أهنـا غـري ملزمـة قانونـاً وتفتقـر إىل                  “هاجريناحتجاز امل 

  .آلية رصد مستقلة
 يف التـشريع وتـوفري آليـة رصـد         “معـايري احتجـاز املهـاجرين     ”ينبغي للدولة الطـرف تـدوين       

  .مستقلة هبدف حتسني محاية ملتمسي اللجوء
  ١٤  و١٣  و١٢املواد 

اء مجيــع احلــاالت املبلــغ عنــها الــيت يــدعى فيهــا قيــام املــوظفني  يــساور اللجنــة القلــق إز  )٢٧(
ــة       ــة القاســية   أواملكلفــني بإنفــاذ القــانون مبمارســة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل العقوب

  .املهينة، وتالحظ أنه مل جتر حتقيقات وحماكمات بشأن هذه احلاالت أوالالإنسانية  أو
ق فـوري مـستقل ونزيـه يف مجيـع احلـاالت الـيت              ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء حتقيـ       

الالإنـسانية   بـة القاسـية أو  العقو أويدعى فيها ممارسة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة        
 أي حاالت وفاة يف احلجـز،       سيما الاملهينة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون،         أو

وباإلضـافة إىل   . عقوبـات عليهـا   وأن تعمل، عند الضرورة، على مالحقتها قضائياً وفـرض          
ذلــك، يــتعني علــى الدولــة الطــرف ضــمان حــق ضــحايا ســوء تــصرف رجــال الــشرطة يف   

  . من االتفاقية٤االنتصاف والتعويض العادل واملناسب وفقاً ملا تنص عليه املادة 
ويساور اللجنة القلـق إزاء املعلومـات الـيت تفيـد بـأن مـسؤولني أسـتراليني عـن الـدفاع                       )٢٨(

كــانوا يــسدون املــشورة إىل ســلطة التحــالف املؤقتــة كــانوا علــى علــم بالتجــاوزات الــيت     ممــن 
ــنة     ــب يف سـ ــو غريـ ــجن أبـ ــت يف سـ ــات     ومل يط٢٠٠٣ارتكبـ ــراء حتقيقـ ــك إجـ ــع ذلـ ــوا مـ لبـ

  .وحمايدة فورية
ينبغي للدولة الطرف طلب إجراء حتقيقات فورية وحمايدة، مبا فيها إجراء حتقيق علين عند              

ت معلومـات تفيـد بـأن هنـاك أسـباباً معقولـة تـدعو لالعتقـاد بـأن أفعـال                     االقتضاء، إذا تلق  
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تــسدي فيــه النــصح بــشأن ممارســة   أوتعــذيب قــد ارتكبــت يف اختــصاص قــضائي أســدت  
  .السلطة املؤقتة

وإذ تــسلم اللجنــة بــاجلهود اهلامــة الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف لتقــدمي خــدمات إعــادة     )٢٩(
لتعذيب، فإهنا تأسف لعدم كفالة املـساواة يف حـصول ضـحايا            التأهيل لالجئني الذين تعرضوا ل    

  .بعينهم، مثل أولئك الذين لديـهم تأشرية دخول مؤقتة، على هذه اخلدمات
ينبغي للدولة الطرف توسيع حـق االنتفـاع خبـدمات إعـادة التأهيـل ليـشمل كافـة ضحايــا                    

 وضمان احلصول   التعذيـب، ومـن ضمنهم األشخاص الذين حيملون تأشرية دخول مؤقتة،        
  .فعلياً على هذه اخلدمات يف مجيع الواليات واألقاليم

  
  ١٥املادة 

يساور اللجنة القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إىل تشريع موحد لرفض األدلـة املنتزعـة                )٣٠(
وعــالوة علــى ذلــك، يـساور اللجنــة القلــق إزاء التقــارير الــيت تفيــد بــأن  . حتـت طائلــة التعــذيب 

يت جرى احلصول عليها نتيجة سـوء املعاملـة يف بلـدان أخـرى قـد اسـتخدمت يف                   االعترافات ال 
  .اإلجراءات اجلنائية يف أستراليا

 مـن االتفاقيـة بتطبيـق تـشريع موحـد           ١٥ينبغي للدولة الطرف أن تكفـل االمتثـال للمـادة           
ودقيق يف مجيع الواليات واألقاليم يرفض قبـول اإلفـادات كأدلـة إذا مـا متـت حتـت طائلـة                     

  .لتعذيبا
  

  ١٦املادة 
ــع         )٣١( ــال ليــست حمظــورة صــراحة يف مجي ــة حبــق األطف ــة البدني ــة أن العقوب تالحــظ اللجن

  .“ عقوبة معقولة”الواليات واألقاليم وقد يستمر تطبيقها بوصفها 
ينبغي للدولة الطرف اعتماد وتنفيـذ تـشريع حيظـر العقوبـة البدنيـة يف البيـت ويف املـدارس                 

اكــز االحتجــاز وكافــة مراكــز الرعايــة البديلــة يف مجيــع الواليــات  احلكوميــة واخلاصــة ومر
  .واألقاليم

وتعتــرف اللجنــة بــاجلهود املبذولــة علــى املــستوى الفيــدرايل ملكافحــة ظــاهرة االجتــار       )٣٢(
بالبشر، إال أهنا تالحظ تدين مستوى احملاكمات وتـشعر بـالقلق إزاء نقـص التـدابري املتخـذة يف                   

إذ تالحظ أنه مت وضع برامج للتعايف لفائدة ضحايا االجتـار بالبـشر، فإهنـا           و. الواليات واألقاليم 
  .تأسف لقصر إمكانية االستفادة منها على الضحايا الذين يتعاونون يف التحقيقات
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ينبغي للدولة الطـرف اختـاذ تـدابري فعالـة حملاكمـة املتـورطني يف جـرائم االجتـار باألشـخاص                     
للضحايا على أساس االحتياجـات دون ربطهـا بتعـاوهنم          ومعاقبتهم وتوفري خدمات التعايف     

  .يف التحقيقات
وإذ تالحـظ اللجنـة اجلهـود املبذولـة لتجــرمي عمليـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنــاث           )٣٣(

على مستوى الواليات واألقاليم، فإهنا ال تزال قلقة لعدم وجـود حكـم قـانوين يف هـذا الـصدد                    
  .حتقيقات وحماكمات بصورة عامةعلى مستوى االحتاد ولعدم إجراء 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إدراج حظر تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف القـانون               
ــائي االحتـــادي  ــة وجهــود      . اجلن ــدابري الوقائي ــادة الت ــضاً زي ــة الطــرف أي ــى الدول ــتعني عل وي

  .الكشف والتحقيق فضالً عن إجراء احملاكمات، عند االقتضاء
جنة الدولة الطرف على اسـتكمال مـشاوراهتا الداخليـة بـسرعة والتـصديق              وتشجع الل   )٣٤(

  .على الربوتوكول االختياري لالتفاقية هبدف تعزيز منع التعذيب
وحتــيط اللجنــة علمــاً مــع التقــدير بتربعــات الدولــة الطــرف الــسابقة لــصندوق األمــم       )٣٥(

  .املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب وتشجعها على استئناف دعمها
وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تقـــدم يف تقريرهـــا الـــدوري املقبـــل بيانـــات    )٣٦(

إحصائية مفـصلة، ومـصنفة حبـسب نـوع اجلرميـة واألصـل العرقـي والعمـر ونـوع اجلـنس، عـن                       
الشكاوى املتعلقة حباالت تعذيب وسوء معاملة يتم ارتكاهبا علـى يـد مـوظفني مكلفـني بإنفـاذ              

وجيـب أن يـشمل     . تأديبيـة  قيقات ومالحقـات وأحكـام جزائيـة أو        من حت  القانون وما يتعلق هبا   
التقرير أيضاً بيانات إحصائية مصنفة حبسب نوع اجلرمية واألصل العرقي والعمر ونوع اجلـنس              

وإضــافة إىل ذلــك ترجــو . عــن احملتجــزين الــذين مل يقــدموا للمحاكمــة بعــد والــسجناء املــدانني
  .ات أيضاً عن تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهماللجنة الدولة الطرف تقدمي معلوم

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنة واحـدة، معلومـات عـن                 )٣٧(
  . أعاله٢٥  و١١  و١٠  و٩استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

ة إىل وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن تنـشر علـى نطـاق واسـع تقاريرهـا املقدمـ           )٣٨(
اللجنــة واملالحظــات اخلتاميــة واحملاضــر املــوجزة للجنــة علــى وســائل اإلعــالم واملنظمــات غــري   

  .احلكومية عن طريق املواقع الرمسية على اإلنترنت
ــر        )٣٩( ــذي ســيعترب التقري ــل، ال ــدوري املقب ــة الطــرف مــدعوة إىل تقــدمي تقريرهــا ال والدول

  .٢٠١٢ه يوني/ حزيران٣٠الدوري اخلامس، يف موعد أقصاه 
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  كوستاريكا  - ٤٠
 يف جلــستيها (CAT/C/CRI/2)نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري الثــاين لكوســتاريكا    )١(

 CAT/C/SR.818(، ٢٠٠٨مــــــــــايو / أيــــــــــار٦  و٥ املعقـــــــــودتني يــــــــــومي  ٨٢١  و٨١٨
ــستيها  )CAT/C/SR.821 و ــدت يف جلـــــــــــــــ  CAT/C/SR.830 (٨٣١  و٨٣٠، واعتمـــــــــــــــ
  .ة التالية، املالحظات اخلتامي)CAT/C/SR.831 و
  

  مقدمة  - ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي كوستاريكا تقريرها الـدوري الثـاين، وبـاحلوار الـصريح واملنفـتح               )٢(

وتعرب عـن تقـديرها للـردود اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل        . الذي جرى مع وفد الدولة الطرف   
)CAT/C/CRI/Q/2/Add.1 و  Add.2(        كمـا  . جنـة ، اليت يسرت املناقشات بني الوفد وأعـضاء الل

  .تشكر الوفد على ردوده على أسئلة اللجنة والشواغل اليت أعربت عنها أثناء النظر يف التقرير
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
حتــيط اللجنــة علمــاً مــع االرتيــاح بــأن الدولــة الطــرف قامــت منــذ النظــر يف تقريرهــا       )٣(

 التعـذيب وغـريه مـن ضـروب        األويل، بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة        
وعلــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة  ، املهينــة أوالالإنــسانية  أوالعقوبــة القاســية  أواملعاملــة 

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
الدولــة الطــرف ملراجعــة كمــا حتــيط اللجنــة علمــاً مــع االرتيــاح بــاجلهود الــيت بذلتــها     )٤(

التشريعات والسياسات واملمارسات يف العمل لزيـادة محايـة حـق الـشخص مـن عـدم التعـرض                   
املهينـــة  الالإنـــسانية أو عاملـــة القاســـية أوامل أوألي شـــكل مـــن أشـــكال العقوبـــة  أوللتعـــذيب 

  :سيما الو
ر يف   الـصاد  ٨١٨٩اإلصالح التشريعي اجملرِّم للتعـذيب مبوجـب القـانون رقـم              )أ(  

ــانون األول٦ ــسمرب / ك ــادة     (٢٠٠١دي ــشكل إضــافة للم ــذي ي ــانون   ١٣٢ال ــن الق ــرراً م  مك
  ؛)اجلنائي

توفري وسائل خمتلفة منها خط هاتفي جمـاين لتيـسري تقـدمي الـشكاوى وطلبـات           )ب(  
  إحضار األشخاص أمام احملكمة؛

ــسان     )ج(   ــشريعية يف ني ــة الت ــاد اجلمعي ــل أ/اعتم ــانون بتجــرمي العنــف   ٢٠٠٧بري  ق
  املرأة؛ ضد
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ــتغال     )د(   ــة االسـ ــزز مكافحـ ــانون يعـ ــاد قـ ــران  اعتمـ ــّصر يف حزيـ ــسي للقـ / ل اجلنـ
  .٢٠٠٧ يونيه

  
  دواعي القلق األساسية والتوصيات  - جيم   

  احلبس االحتياطي
ــسان       )٥( ــوق اإلنــ ــة حبقــ ــة املعنيــ ــها اللجنــ ــشواغل الــــيت أعربــــت عنــ ــة الــ ــرر اللجنــ تكــ

(CCPR/C/CRI/CO/5) طي واحلــبس االنفــرادي املــصرح بــه   بــشأن طــول مــدة احلــبس االحتيــا
كما تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد احملبوسني حبـساً احتياطيـاً بـسبب زيـادة العنـف يف                 . قانوناً

  ).٢املادة (البلد بشكل عام، وفقاً ملا أفادت به الدولة الطرف 
يــتعني علــى الدولــة الطــرف أن تتخــذ مــا يلــزم مــن تــدابري للحــد مــن اللجــوء إىل احلــبس    

اطي، وحتديـد فتـرة هـذا احلـبس أيـضاً وذلـك باختـاذ تـدابري بديلـة كلمـا كـان ذلـك                         االحتي
  .ممكناً، وبشرط أال يشكل الشخص املتهم هتديداً للمجتمع

  التدابري البديلة
 سـيما   والعوامل اليت تـؤدي إىل ذلـك، ال        يساور اللجنة القلق إزاء زيادة عدد السجناء        )٦(

وإطالة األحكام بالسجن، وجترمي بعض األفعـال واللجـوء إىل   حمدودية اللجوء إىل تدابري بديلة،      
  ).٢املادة (احلبس االحتياطي كتدبري وقائي 

حتيط اللجنة علمـاً مبـشروع القـانون اجلنـائي اجلديـد الـذي سـيدرج تـدابري بديلـة، وحتـث                      
الدولة الطرف على التعجيل بـإجراء اإلصـالحات الالزمـة لـتمكني الـسلطة القـضائية مـن                  

  .بات بديلة للسجنفرض عقو
  عدم اإلعادة القسرية

تالحظ اللجنة مـع القلـق أن مـشروع القـانون املتعلـق بـاهلجرة ال يـنص علـى احلـق يف                        )٧(
كما تشعر بالقلق ألن هذا القـانون       . االعتراض على قرارات جلنة منح التأشريات وحق اللجوء       

داخـل دائـرة نـصف قطرهـا        يسمح للعاملني يف دوائر اهلجرة بـرفض املهـاجرين غـري الـشرعيني              
، ممــا خيــالف )دون أن يكــون هــذا القــرار موضــع انتــصاف إداري ( كيلــومتراً مــن احلــدود ٥٠

 مـن االتفاقيـة، ويـؤثر أيـضاً علـى           ٣االلتزام مببدأ عدم اإلعادة القسرية املنصوص عليه يف املـادة           
  ).٣املادة (محاية ضحايا االجتار 

 يف إطار إدارة عملية اهلجرة، تكفل إجراء حتليل يتعني على الدولة الطرف أن تتخذ تدابري
 بـشكل يكفـل     “املهـاجرون ”لكل حالة على حدة وحتليل الوضع يف البلدان اليت يأيت منـها             
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وجيب أن تتضمن هـذه اخلطـوات بـصفة خاصـة تـوفري             . احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية    
  .تدريب مناسب ومستمر للعاملني يف دوائر اهلجرة

   اللجوءحالة ملتمسي
  .تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التأخري املفرط يف البت يف وضع الالجئ  )٨(
كمـــــا تـــــشعر اللجنـــــة بـــــالقلق الـــــذي أبدتـــــه اللجنـــــة املعنيـــــة حبقـــــوق اإلنـــــسان    )٩(

(CCPR/C/CRI/CO/5) إزاء تــصرحيات كبــار املــوظفني بــأن هنــاك صــلة بــني زيــادة اجلرميــة يف ،
  .البلد ووجود الالجئني

 على الدولة الطرف أن تتخذ اخلطوات الالزمة، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحـدة              يتعني
  .، للتعجيل بإجراءات البت يف وضع الالجئالسامية لشؤون الالجئني

ويتعني على الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات ملنع موظفيهـا مـن إبـداء تـصرحيات تـشجع                  
  .على وصم الالجئني وملتمسي اللجوء

  
   املواطننياحتجاز غري

. يساور اللجنة القلـق لعـدم فـرض حـد زمـين علـى مـدة االحتجـاز اإلداري لألجانـب                      )١٠(
وحتــيط علمــاً بــاجلهود الـــيت بذلتــها الدولــة الطــرف لتحـــسني األوضــاع يف مركــز احتجـــاز         
األجانـــب، وخبطـــط حتـــديث املكاتـــب اإلقليميـــة واملراكـــز احلدوديـــة لتـــوفري ظـــروف مناســـبة 

ملخصـصة للمهـاجرين مـثرية للقلـق      تـزال ظـروف املعيـشة يف املراكـز ا       ومـع ذلـك، ال    . لالجئني
آليـة لتعـيني هويـة ضـحايا         أو بسبب اكتظـاظ املراكـز بـالالجئني وعـدم وجـود إجـراء               سيما ال

  ).١١  و٣  و٢املواد (االجتار باألشخاص وغريهم ممن حيق هلم احلصول على احلماية الدولية 
ما يلزم من إجراءات لكي يوفر التشريع بدائل أخرى         يتعني على الدولة الطرف أن تتخذ       

كما يتعني عليها حتديد فترة زمنية قـصوى لالحتجـاز يف           . غري حرمان املهاجرين من احلرية    
  .انتظار الترحيل حبيث ال متتد يف أي ظرف من الظروف إىل ما ال هناية

يع املهاجرين وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة جهودها لتحسني ظروف معيشة مج
الذين يشكل احتجازهم اإلداري ضرورة مطلقة، مبوجب جمموعـة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة               

الـسجن والقواعـد     ون ألي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو          مجيع األشخاص الذين يتعرض   
  .الدنيا ملعاملة السجناء

املـسؤولني  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد معايري وتوفري تدريب مناسب للموظفني       
عن مراقبة احلدود وموظفي املراكز اليت تستقبل األجانب احملتجزين حجـزاً إداريـاً، حبيـث               
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يتسىن هلم حتديد هوية ضحايا االجتار وغريهم من األشخاص الذين حيق هلم احلصول علـى               
  .احلماية الدولية

  سوء املعاملة وسوء استخدام السلطة
بذلتها الدولة الطرف ملكافحة إساءة استخدام الـسلطة        حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت        )١١(

 من خالل نشر توصيات حمددة كـي        سيما المن جانب حرس احلدود والعاملني يف السجون،        
غــري أهنــا ال تــزال تــشعر . يغفلــون عــن اختــاذ إجــراءات تنتــهك احلقــوق  أوال يتخــذ املوظفــون 

ــالقلق إزاء التجــاوزات الــيت يقــع ضــحيتها املهــاجرون وامل    ــون، ب ــوهلم  ســيما الواطن  بــسبب مي
وترى اللجنة بصفة خاصة أن قواعـد اآلداب العامـة ميكـن أن متـنح       . حتوهلم اجلنسي  أواجلنسية  

الشرطة والقضاة سلطة تقديرية ميكن أن تسفر، مع التحيزات واملواقـف التمييزيـة، عـن إسـاءة                  
  ).١٦  و١١ و ٢ املواد(م السلطة ضد هذه الفئة استخدا

الدولة الطرف، تعزيز سياسـة احتـرام حقـوق اإلنـسان جلميـع األشـخاص دون                يتعني على   
ويتعني عليها اختاذ تدابري تكفل . متييز وذلك من خالل تدريب وتوعية مجيع املعنيني باألمر   

رصد وتقييم فعاليـة مبـادرات التـدريب والتوعيـة الـيت تـستهدف رجـال الـشرطة وحـرس                    
  .مر ومنتظماحلدود والعاملني يف السجون بشكل مست

  الشكاوى والتحقيقات واإلدانات
حتــيط اللجنــة علمــاً مــع االرتيــاح بالقــضايا الــيت طبقــت فيهــا احملــاكم الوطنيــة أحكــام     )١٢(

ومـع ذلـك تــشري إىل أنـه مل يــتم تـسجيل سـوى شــكوى واحـدة مــن       . االتفاقيـة بـشكل مباشــر  
انون اجلديــد حيــز التعــذيب وإىل عــدم صــدور أيــة أحكــام بــشأن هــذه اجلرميــة منــذ دخــول القــ

وتالحـظ مـع القلـق أنــه جـرى التحقيـق يف بعـض حــاالت التعـذيب علـى أهنـا حــاالت          . النفـاذ 
 وتعــــرب باملثــــل عــــن قلقهــــا .تتعلــــق بإســــاءة اســــتخدام الــــسلطة وذلــــك رغــــم جــــسامتها

ــة        بعـــض إزاء ــة الكافيـ ــون باحلمايـ ــشهود ال يتمتعـ ــضحايا والـ ــأن الـ ــد بـ ــيت تفيـ ــات الـ   املعلومـ
  ).١٣  و١١  و٢املواد (

يتعني علـى الدولـة الطـرف أن تكفـل تطبيـق التـشريع املتعلـق بالتعـذيب تطبيقـاً فعـاالً وأن                      
 لرجال الـشرطة والعـاملني      سيما التوفر تدريباً مالئماً عن التشريع اجلديد جلميع املعنيني،         

كمـا يـتعني إعـالم احملتجـزين        . يف السجون وحرس احلدود واملالك الطيب وموظفي القـضاء        
ــام ا ــة بالتعــذيب       بأحك ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــد واملب ــوطين وبالقواع ــشريع ال ــة والت التفاقي

  .والصادرة لقوات الشرطة والعاملني يف السجون
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وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح مبشروع قانون محاية الضحايا والشهود، وتـشجع الدولـة           
 وشـــهود الطـــرف علـــى ضـــمان تـــوفري احلمايـــة املناســـبة يف أقـــرب وقـــت ممكـــن لـــضحايا

  .االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان
  التدريب على حظر التعذيب

ــاض عــدد الــساعات املخصــصة حلقــوق اإلنــسان يف          )١٣( ــساور اللجنــة القلــق إزاء اخنف ي
  ).١٠املادة (التدريب األساسي ألفـراد الشرطة 

يتعني على الدولة الطرف أن تكفل حصول قوات الشرطة على تـدريب حمـدد ومالئـم يف                 
  .ال حقوق اإلنسان ويف جمال االتفاقيةجم

  أوضاع االحتجاز
حتيط اللجنة علماً مع االرتياح جبهود الدولة الطرف لتحسني مرافق السجون، وإجيـاد               )١٤(

حلول ملشاكل االكتظاظ، وزيادة الرعاية الطبية والغذائية املقدمة للمحتجزين وضـمان متـتعهم             
 ٢٠٠٥سـبتمرب  /تتـاح مركـز لرعايـة األحـداث يف أيلـول         باحلق يف التعليم والعمل مبا يف ذلك اف       

  .(casa cuna)وإنشاء حضانة ألطفال السجناء، ممن تقل أعمارهم عن ثالث سنوات 
وتأسف اللجنة لعدم كفايـة امليزانيـة املخصـصة لـإلدارة العامـة ممـا يـؤدي إىل مواجهـة                      )١٥(

داريـــني الالزمـــني، وتلبيـــة صـــعوبات يف تزويـــد املؤســـسات باملعـــدات والعـــاملني الفنـــيني واإل 
  .احتياجات موظفي األمن

وتعرب اللجنة مرة أخـرى عـن القلـق الـذي أبدتـه بـشأن اخلـراب الـذي حلـق بالقـسم                         )١٦(
 سـاعة   ٢٣يف مركز احتجاز الريفورما، وكـذلك بـشأن نظـام االحتجـاز يف الزنزانـة ملـدة                   أوو

  ).١٣٦إىل  ١٣٠، الفقرات من A/56/44(واحلصول على ساعة واحدة خارجها 
. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الظروف العامة حلصول السجناء على الرعايـة الـصحية     )١٧(

ويــساورها قلــق خــاص لتحمــل مــوظفي األمــن مــسؤولية اختــاذ قــرارات نقــل الــسجني إىل           
املستشفى، دون أن تكـون لـديهم املهـارات الفنيـة الالزمـة، وذلـك يف احلـاالت الـيت ال تتـوافر                       

ــة يف مراكــز االحتجــاز فيهــا الرعايــ  ــة القلــق إزاء أوضــاع احتجــاز    . ة الطبي ــساور اللجن كمــا ي
  .السجينات

ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير املتعلقة باإليذاء اجلنسي والعنف البدين املوجـه ضـد                )١٨(
  .السجناء من املثليني جنسياً واحملولني جنسياً
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 الالزمـة لـإلدارة العامـة حبيـث تتمـشى           يتعني على الدولـة الطـرف أن تكفـل تـوافر املـوارد            
ظروف االحتجاز مع القواعـد واملبـادئ الدوليـة املتعلقـة حبقـوق األشـخاص احملـرومني مـن          

يف مركــز  أوويـتعني عليهـا أيـضاً أن تتخـذ التـدابري لتحـسني املرافـق يف القـسم و        . حريتـهم 
  .احتجاز ال ريفورما

يز محاية األشخاص األكثـر عرضـة للعنـف    وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتعز      
  . بوضع آلية تسمح باإلبالغ عن هذا العنف بشكل سريسيما الاجلنسي، 

ويتعني على الدولة الطرف أن تواصل جهودها فيما يتعلق بإعادة تنظـيم خـدمات الـصحة         
  .بغية تقدمي الرعاية الصحية بطريقة مناسبة، وبتزويد السجون باملالك الطيب الالزم

كمـا  . ني على املعهد الـوطين لعلـم اجلرميـة أن يطبـق سياسـة ُتعـىن بالنـساء الـسجينات                   ويتع
يــتعني عليــه تطبيــق سياســة الالمركزيــة اإلقليميــة علــى الــسجون املخصــصة للنــساء لعــدم   

  .إبعادهن عن مكان إقامتهن
  ألطفـال احملتجـزين ممـن تقـل    (casa cuna)وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بإنـشاء حـضانة   

  .أعمارهم عن ثالث سنوات وتوصي بإنشاء حضانات أخرى أيضاًَ يف السجون اإلقليمية
  تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم

يساور اللجنة القلـق إزاء عـدم وجـود بـرامج حكوميـة إلعـادة تأهيـل الـضحايا، وهـو                       )١٩(
، الفقـرات   A/56/44(قلق سبق هلا اإلعـراب عنـه أثنـاء النظـر يف التقريـر األويل للدولـة الطـرف                    

  ).١٤املادة ) (١٣٦ إىل ١٣٠من 
يتعني على الدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب وغـريه مـن أشـكال املعاملـة الـسيئة،                  
ــدر        ــأهيالً كــامالً ق ــهم ت ــة إعــادة تأهيل وضــحايا االجتــار والعنــف املــرتيل واجلنــسي، إمكاني

 املقبـل إحـصاءات     وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى تـضمني تقريرهـا الـدوري             . اإلمكان
بشأن تدابري التعويض اليت حتكم هبا احملاكم للنساء من ضحايا التعذيب، ومـا إذا كـان قـد                  

  .مت منح التعويض بالفعل
  

  مجع البيانات
تالحـــظ اللجنـــة عـــدم تـــوفر بيانـــات مـــصنفة حبـــسب الـــسن ونـــوع اجلـــنس واحلالـــة    )٢٠(

 اإلدارة القانونيـة املعنيـة مبـسائل        كمـا تالحـظ أن    . االجتماعية لألشخاص احملرومني مـن احلريـة      
العـرق   أوالعمـر     بيانـات مـصنفة حبـسب نـوع اجلـنس أو           االنضباط بوزارة األمن العام ال متلك     

  .األقلية أو
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ينبغي أن يتضمن التقرير املقبل للدولة الطرف بيانات مصنفة حبسب العمـر ونـوع اجلـنس      
تعني علـى الدولـة الطـرف أيـضاً أن          وي. واحلالة االجتماعية لألشخاص احملرومني من احلرية     

تضع نظاماً مناسباً جلمع البيانات بشأن حاالت االعتـداء، علـى أن تكـون مـصنفة حبـسب                  
  .نوع اجلنس والسن والعرق واألقلية

  إنتاج أدوات التعذيب
ــواد            )٢١( ــسويق امل ــر صــنع وت ــانوين حيظ ــدم وجــود حكــم ق ــق ع ــع القل ــة م تالحــظ اللجن

   .املستخدمة خصيصاً للتعذيب
يتعني على الدولة الطرف أن تنظر يف إمكانية وضع قواعـد وأنظمـة حتظـر صـنع وتـسويـق                   

  .أدوات مصممـة خصيصاً للتعذيب
  االجتار باألشخاص

حتيط اللجنة علماً بـاجلهود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار باألشـخاص،                     )٢٢(
 بإنــشاء االئــتالف الــوطين   ٢٠٠٥ القيــام مبوجــب مرســوم تنفيــذي صــادر يف عــام      ســيما ال

ملكافحة التهريب غري املشروع للمهاجرين واالجتار باألشخاص، وقيام املركز الـوطين للطفولـة            
ومـع ذلـك، تـشعر اللجنـة بـالقلق      . بوضع الربوتوكول املؤسسي لرعاية ضـحايا االجتـار بالبـشر        

  ).١٦املادة (ألن التشريع الوطين ال ُيجرِّم عملية االجتار باألشخاص 
يـتعني علــى الدولـة الطــرف أن جتــرم عمليـة االجتــار باألشــخاص، بربوتوكـول منــع االجتــار     
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة         

  .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  

  العقوبة البدنية
ــأن ا    )٢٣( ــاح ب ــة علمــاً مــع االرتي ــيم ويف   حتــيط اللجن ــة حمظــورة يف نظــام التعل ــة البدني لعقوب

 مــن قــانون األســرة علــى أنــه حيــق لآلبــاء   ١٤٣ومــع ذلــك، تــنص املــادة  . ســجون األحــداث
تصحيح تصرفات أطفاهلم بشكل معتدل، مما فسر علـى أنـه يـسمح باسـتخدام العقوبـة البدنيـة                   

  ).١٦املادة (
نية لألطفال واألحداث املقدم من أمني      حتيط اللجنة علماً مبشروع قانون إلغاء العقوبة البد       

وتــشجع الدولــة . املظــامل إىل اجلمعيــة التــشريعية وبإنــشاء جمموعــة ملناقــشة هــذا املوضــوع   
  .الطرف على تعجيل احلظر التام على معاقبة األطفال بعقوبة بدنية
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  العنف املرتيل والعنف ضد النساء واألطفال
. ها الدولـة الطـرف للقــضاء علـى العنـف املــرتيل    حتـيط اللجنـة علمــاً بـاجلهود الـيت بذلتــ      )٢٤(

يوجـد أي عـائق      لـيت قـدمها ممثـل الدولـة الطـرف، ال          وتشعر باالرتياح ألنه وفقـاً للمعلومـات ا       
 علـى العنـف املـرتيل الـذي ميارسـه شـريكان مـن جـنس                 ٧٥٨٦قانوين أمام تطبيق القانون رقم      

 غالبـاً مـا ال تـسجل الـسلطات وال           ومع ذلـك، تـبني املعلومـات الـيت تلقتـها اللجنـة أنـه              . واحد
ــدمها شــخص       ــيت يق ــرتيل ال ــف امل ــاجل شــكاوى العن ــسه     تع ــن نفــس جن ــع شــخص م ــيش م يع

  ).١٦ املادة(
وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس والعمـر تتعلـق بـالعنف                 )٢٥(

اسـتخدام  ضد النساء واألطفـال، وعـدم وجـود مفهـوم دقيـق هلـذه الظـاهرة وفئـات لتحليلـها و                    
  ).١٦املادة (املتغريات اخلاصة هبا 

يتعني على الدولة الطرف أن تكفـل محايـة مجيـع ضـحايا العنـف املـرتيل وغـريه مـن أشـكال             
ســوء املعاملــة، دون أي متييــز، وذلــك بتــسجيل مجيــع حــاالت التعــذيب والتحقيــق فيهــا،    

 الدولة الطـرف    وتشجع اللجنة . وحماكمة األشخاص املسؤولني عن هذه األفعال وإدانتهم      
على وضع برامج مالئمة لتوعية قوات األمـن مبـشكلة العنـف املـرتيل، مبـا يف ذلـك العنـف              

  .اجلنسي والعنف ضد األطفال
وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع نظـام جلمـع بيانـات مـصنفة عـن العنـف ضـد                  

  .النساء واألطفال، وعلى دراسة املسألة وحتليلها
 مـع االرتيـاح بإنـشاء منـصب أمـني املظـامل كوسـيلة ملنـع التعـذيب                   وحتيط اللجنة علماً    )٢٦(

مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب، وتوصـي تزويـده بـاملوارد الكافيـة                  
  .لالضطالع مبهمته بفعالية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنـشر علـى نطـاق واسـع التقـارير الـيت تقـدمها                      )٢٧(
كذلك الـردود علـى قائمـة املـسائل، وحماضـر اجللـسات واسـتنتاجات وتوصـيات                 إىل اللجنة، و  

اللجنــة، جبميــع اللغــات املناســبة، عــن طريــق املواقــع الرمسيــة علــى شــبكة اإلنترنــت ووســائط     
  .اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية

ئ وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقتــها األساســية املوحــدة مبوجــب املبــاد  )٢٨(
  .(HRI/MC/2006/3)التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير 

ــى          )٢٩( ــا عل ــا، يف غــضون ســنة واحــدة، برده ــة الطــرف إىل إبالغه ــة الدول ــدعو اللجن وت
  . من هذه املالحظات اخلتامية١٢  و١٠  و٧  و٦  و٥التوصيات الواردة يف الفقرات 



A/63/44

 

08-58933 94 
 

 املقبـل، وهـو التقريـر الثالـث،         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري         )٣٠(
  .٢٠١٢يونيه /  حزيران٣٠يف موعد أقصاه 

  يسلنداأ  -٤١
 ٨٢٦يف جلـستها  ) CAT/C/ISL/3(يـسلندا  نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث أل       )١(

املعقـودة يف   ٨٣١، واعتمـدت يف جلـستها     )CAT/C/SR.826 (٢٠٠٨مايو  / أيار ٩املعقودة يف   
  . التالية ، املالحظـات اخلتامية)CAT/C/SR.831 (٢٠٠٨مـايو / أيار١٥

  مقدمة  - ألف   
يسلندا، الذي أعـّد وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة          ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث أل       )٢(

كما ترحب اللجنـة بـالردود اخلطيـة الـشاملة املقدمـة علـى قائمـة        . للجنة وقُّدم يف املوعد احملدد   
وتعرب عن تقديرها للحوار املثمر والبناء الـذي أجرتـه مـع           ) CAT/C/ISL/Q/3/Add.1(املسائل  

  . وفد الدولة الطرف
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

ترحب اللجنة باجلهود املتواصلة الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب                    )٣(
وتالحـظ اللجنـة   . سلوكيات تتنـاىف مـع أحكـام االتفاقيـة         أواالتفاقية وملنع واستبعاد أية أعمال      

  : مجلة أمور منها
، مبـا يف ذلـك الئحتـاه التنظيميتـان     ٤٩/٢٠٠٥التطبيق اجلديد لقـانون العقوبـات رقـم           )أ(

  بشأن فرض العقوبة وتدريب ُحراس السجون؛ 
مـن قـانون العقوبـات، الـيت تـشكل إطـاراً للمعاقبـة              ) أ(٢٢٧األحكام الواردة يف املادة       )ب(

 علـــى اتفاقيـــة جملـــس أوروبـــا املتعلقـــة ٢٠٠٥مـــايو /قيـــع يف أيـــارعلـــى االجتـــار بالبـــشر، والتو
  بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر؛ 

ســن قــوانني بتعــديل قــانون العقوبــات اجلنائيــة، ووضــع خطــة عمــل هبــدف التــصدي      )ج(
 فيمــا يتعلــق بــسبل االنتــصاف  ســيما البــصورة أمشــل للعنــف ضــد النــساء والعنــف املــرتيل، و   

  ع حاالت اجلرائم اجلنسية؛ القانونية والتعامل م
ــة          )د( ــوة البدني ــرط للق ــق باالســتخدام املف ــا يتعل ــشرطة فيم ــات ال ــد ألخالقي إصــدار قواع

  .واإلساءة اللفظية
وتالحــظ اللجنــة مــرة أخــرى باالرتيــاح عــدم تلقــي شــكاوى مــن آيــسلندا تتعلــق             )٤(

  .بالتعذيب
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   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 
  هتعريف التعذيب وجترمي

يف حني تالحظ اللجنة التوضيحات املقدمة من الدولـة الطـرف يف تقريريهـا الـدوريني                  )٥(
الثاين والثالث ويف ردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل، فيمـا يتعلـق بتفـسري تعريـف التعـذيب                       
واستخدام هذا التعريف يف التشريعات اجلنائية احمللية، إال أهنا تعرب عن أسـفها لعـدم حـدوث                 

يف موقف الدولة الطرف بشأن عدم اإلدراج التام لتعريف التعذيب علـى حنـو مـا ورد يف            تغيري  
 من االتفاقية، وعـدم إدراج التعـذيب بوصـفه جرميـة حمـددة يف التـشريع اجلنـائي احمللـي                     ١املادة  

  ). ٤  و١املادتان (
 مــن ١ تكـرر اللجنـة توصـيتها الــسابقة املتعلقـة بـإدراج تعريـف التعــذيب الـوارد يف املـادة        

االتفاقية، يف التشريع اجلنائي اآليسلندي لتكفل تضمينه مجيع العناصر املتعلقـة بالتعـذيب،             
كمـا توجـه اللجنـة انتبـاه الدولـة      . وإدراج التعذيب يف القوانني احمللية بوصفه جرمية حمددة   

  . ٢ املتصل بتنفيذ املادة ٢الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم 
  الرصد املستقل

حــظ اللجنــة مــع التقــدير املعلومــات املقدمــة يف تقريــر الدولــة الطــرف ويف ردودهــا تال  )٦(
اخلطية على قائمة املسائل، ومفادها أن أمني املظامل التابع للربملان ميكن أن يقـوم، مببـادرة منـه،                  
ــسانية، وأن      ــة النفـ ــق الرعايـ ــسجون ومرافـ ــاز والـ ــاكن االحتجـ ــيش ألمـ ــد وتفتـ ــارات رصـ بزيـ

ومـع  . ها استناداً إىل هذه الزيارات تؤخذ يف االعتبار علـى النحـو األكمـل            التوصيات اليت يقدم  
التفتـيش املـستقـل     أوإداري للرصـد     أوذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل نظام قانوين          

  ). ١٣ و٢املادتان (  مرافق الرعاية النفسانيةسيما الهلذه املرافق، و
ان أمــني املظــامل التــابع للربملــان عــن طريــق تزويــده ينبغــي للدولــة الطــرف تعزيــز قــدرة ديــو

باملوارد البشرية واملالية الكافية للقيام برصد أماكن االحتجاز والـسجون ومرافـق الرعايـة              
كمـا ينبغـي للدولـة الطـرف        . النفسانية، ووضع نظام مستقل لرصد وتفتـيش هـذه املرافـق          

  .باريس متثاالً ملبادئة حلقوق اإلنسان االنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطني
  
  املهينة أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أو التعذيب وغريه من ضروب املعاملة منع

حتيط اللجنة علماً مع التقدير باملعلومات املقدمة يف تقريـر الدولـة الطـرف ويف الـردود        )٧(
د، ألسـباب   توجـ  جينات والـسجناء األحـداث الـذين ال       اخلطية علـى قائمـة املـسائل بـشأن الـس          

العقوبـة   أوالتعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة           ويف إطـار منـع      . عملية، سجون منفـصلة هلـم     
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، تـشدد اللجنـة علـى ضـرورة فـصل الـسجينات عـن الـسجناء                 املهينـة  أوالالإنـسانية    أوالقاسية  
  ). ١١  و٢املادتان (ووضع السجناء األحداث يف مرافق منفصلة متاماً عن السجناء الكبار 

ي للدولـة الطـرف أن تكفـل فـصل الـسجينات عـن الـسجناء، وأن حتـرص علـى وجـه                       ينبغ
كما يـتعني عليهـا أن تكفـل    . اخلصوص على فصل السجناء األحداث عن السجناء الكبار 

تدريب ُحراس السجون الذين يتعاملون مع السجينات والسجناء األحداث على التعامـل            
  . املطلوبةبالقدر الالزم من احلساسية والتحلي باخلصائص

وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء بعــض احلــاالت املبلــغ عنــها والــيت تــشري إىل قيــام مــوظفني    )٨(
ــانون وُحــــراس حــــدود بالتعامــــل بط   ــة مــــع بعــــض  مكلفــــني بتنفيــــذ القــ ــة غــــري مالئمــ ريقــ

وخــصوصاً يف مراكــز االحتجــاز واملطــارات وأثنــاء االحتجاجــات والتظــاهرات        األحــداث،
  ). ٧  و٢املادتان (

 النظر عن مدى تكرار وفداحـة هـذه األحـداث، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل                    بصرف
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا الـدوري              . التحقيق يف مجيع هـذه االدعـاءات      
  . نتائج  عن التحقيقات وما توصلت إليه منالقادم املزيد من املعلومات املفصلة

  
  احلبس االنفرادي

ــة القلــ    )٩( ــساور اللجن ــة بتكــرر اللجــوء إىل احلــبس      ي ــها املتعلق ــغ عن ق إزاء احلــاالت املبل
  ).١١املادة (االنفرادي واستخدامه بشكل مفرط ضد السجناء 

ينبغي للدولة الطرف إجراء حتقيق سريع يف مسألة االستخدام املفرط للحبس االنفـرادي،             
  . واعتماد تدابري فعالة ملنع هذه املمارسة

  
  لتماس اللجوءعدم اإلعادة القسرية وا

ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة أثناء احلوار الذي تنـاول تقريـر الدولـة الطـرف فيمـا                   )١٠(
ومـع ذلـك، تـشعر اللجنـة        . يتعلق بالتعاون مع مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني         

ــسنوات       ــة الطــرف علــى طلــبني فقــط مــن طلبــات اللجــوء خــالل ال ــالقلق إزاء موافقــة الدول ب
  ).٣املادة (شرين املاضية، وعدم موافقتها على إصدار تراخيص إقامة حىت ألسباب إنسانية الع

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عن طريق إجراءات قانونية وإدارية، مبا يف ذلك قيـام هيئـة     
قضائية مستقلة باستعراض الطلبات اليت ُرفـضت، أن يـتم النظـر علـى النحـو الواجـب يف                   

بل اختاذ قرار هنائي بشأهنا، وإجـراء اسـتعراض مـستمر لألوضـاع يف              كل حالة على حدة ق    
  .ُيرحل إليها األشخاص أوالبلدان اليت قد ُيعاد 
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ينبغي للدولة الطرف أن ُتضّمن تقريرها الدوري القادم املزيد من املعلومـات املفـصلة عـن                
 ٣ وفقـاً للمـادة      كيفية تأثري اعتبارات األمن الوطين على احلماية من عدم اإلعادة القسرية          

  . من االتفاقية
ويف حني تالحظ اللجنة املعلومـات املقدمـة بـشأن التحقيقـات يف إطـار جملـس أوروبـا                    )١١(

والرحالت اجلوية املدعاة يف أوروبا لنقل األشخاص خارج نطاق القضاء، فإهنا ال تـزال تـشعر                
لندا وعـدم رد الـسلطات      بالقلق إزاء ما ورد عن القيام برحالت جوية من هذا القبيل عرب آيـس             

  ). ٤  و٣املادتان (بطريقة وافية على هذه االدعاءات 
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم املزيد من املعلومات عن التـدابري               
املتخـذة للتحقيــق يف االدعــاءات املتعلقــة بــالرحالت اجلويـة لنقــل أشــخاص عــرب األراضــي   

  .  يف ذلك النتائج اليت توصلت إليها هذه التدابري والتحقيقاتواألجواء اآليسلندية، مبا
  

  التثقيف وتقدمي املعلومات
ــسجون         )١٢( ــراس ال ــدريب ُح ــشرطة وت ــدريب األساســي لرجــال ال ــة أن الت تالحــظ اللجن

وعــالوة علــى ذلــك، . يتــضمن عناصــر تتعلــق حبقــوق اإلنــسان وبااللتزامــات الدوليــة آليــسلندا
 املتعلـق حبـرس احلـدود يـنص علـى امتثـال       ٥٢/٢٠٠٦ن اجلديـد رقـم   تالحظ اللجنـة أن القـانو     

ومع ذلـك، تـشعر اللجنـة بـالقلق إذ          . حرس احلدود لقانون الشرطة وقانون اإلجراءات اجلنائية      
يتعــاملوا أحيانــاً مــع مجيــع  ود يف خمــافر الــشرطة واملطــارات ملإن رجــال الــشرطة وحــرس احلــد

  ). ١٠املادة (ان املتعلقة باألشخاص احلاالت باالحترام الواجب حلقوق اإلنس
ــانون علــى       ــذ الق ــع املــوظفني املكلفــني بتنفي ــة الطــرف أن تكفــل حــصول مجي ينبغــي للدول

 التزاماهتـا  سـيما  الالتدريب الكـايف واملنـتظم فيمـا يتعلـق بااللتزامـات الدوليـة آليـسلندا، و        
ولـة الطـرف اعتمـاد      وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على الد     . مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب   

التدريب بصورة رمسية يف جمايل حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل ألفـراد قـوات                
حفظ الـسالم واملـوظفني اآلخـرين امللحقـني مبهـام املراقبـة الدوليـة يف إطـار األمـم املتحـدة                      

  .وحلف مشال األطلسي واالحتاد األورويب
  

  ١٥احلصول على األدلة وفقاً للمادة 
يف حني حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة يف تقرير الدولـة الطـرف وأثنـاء احلـوار،                   )١٣(

ال يزال يساورها القلق من أن األدلة اليت ُتنتزع بواسـطة التعـذيب قـد تـستخدم يف اإلجـراءات          
  ).١٥املادة (القضائية 
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يعاهتا اجلنائيـة   تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأنه ينبغي للدولـة الطـرف مواءمـة تـشر              
 من االتفاقية لكي تستبعد صـراحةً أيـة أدلـة ُتنتـزع عـن طريـق                 ١٥احمللية مع أحكام املادة     

  . التعذيب
كما ينبغي للدولة الطرف مراجعة ممارساهتا املتعلقة بالتسجيل املصّور والصويت إلجراءات           

  . التحقيق بغية العمل يف املقام األول على محاية املتهمني
  

  بالبشراالجتار 
ــسياسية فيمــا يتعلــق        )١٤( ــة وال ــة مــا حــدث مــن تطــورات يف األطــر القانوني تالحــظ اللجن

باالجتــار بالبــشر، وخــصوصاً مــشروع القــانون اجلديــد الــذي يعكــف الربملــان علــى النظــر فيــه، 
  .والقيام بإعداد خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالبشر

  
غ عــن حــوادث اجتــار بالبــشر عــرب البلــد  ومــع ذلــك، تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء اإلبــال   

معاجلتـها بفعاليـة    أووداخله، وافتقار البلد إىل نظـام لرصـد وتقيـيم مـدى وتـأثري هـذه الظـاهرة            
  ). ١٦  و٢املادتان (

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل تــوفري الــدعم املــايل الــالزم لتنفيــذ خطــة العمــل، ووضــع  
الـة الفعليـة واختـاذ التـدابري الكافيـة ملنـع           برنامج حكومي منسق جلمع البيانات، ورصـد احل       

  . االجتار بالبشر وتقدمي املساعدة للضحايا
كما ينبغي للدولة الطرف تنفيـذ بـرامج حمـددة لتـدريب وتوعيـة املـوظفني املكلفـني بتنفيـذ                    
القانون وحرس احلدود، وتنظيم محالت توعيـة عامـة لكـشف الوضـع الـراهن فيمـا يتعلـق                   

  . البلدباالجتار بالبشر يف 
  

  العنف ضد النساء واألطفال
تالحظ اللجنة التطورات األخرية اليت حدثت يف اإلطار التـشريعي والـسياسي الـوطين                )١٥(

 التعـديالت   سـيما  اء واألطفال والعنف املرتيل، وال    فيما يتصل بتدابري التصدي للعنف ضد النس      
ووضــع أوامــر التقييــد الــيت تــنص علــى تــشديد العقوبــة عنــدما حيــدث العنــف داخــل األســرة،   

وترى اللجنـة إمكانيـة زيـادة التركيـز علـى تـوفري خـدمات               . وتوسيع معىن مصطلح االغتصاب   
طبية وقانونية مالئمة وتقـدمي املـساعدة لـضحايا العنـف ضـد املـرأة والعنـف املـرتيل، والتـصدي                     

  ). ١٦  و٤املادتان ( للسلوكيات واألفكار السائـدة يف اجملتمـع
طــرف أن تواصــل جهودهــا ملعاجلــة العنــف املــرتيل عــن طريــق اختــاذ تــدابري ينبغــي للدولــة ال

تشريعية وسياسية وأن تكفل توفري املوارد املالية والبشرية الكافية لتنفيـذ ذلـك اجلـزء مـن                 
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 الـيت تغطـي تـوفري احلمايـة واملـساعدة           ٢٠١١ إىل عـام     ٢٠٠٦خطة عمل الفترة من عـام       
لــى القيــام حبمــالت إعالميــة وطنيــة وتنــشيط   وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف ع . للــضحايا

املناقشات العامة على نطاق أوسع للتصدي للسلوكيات واألمناط املقولبـة الـيت تفـضي إىل      
ويتعني على الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري القـادم             . ممارسة العنف ضد املرأة   

  . للضحايااملزيد من املعلومات املفصلة عن املساعدة واخلدمات املتاحة 
ويف حني تالحظ اللجنة توقيـع الدولـة الطـرف علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                    )١٦(

  . مناهضة التعذيب، فإهنا حتثها على التصديق عليه يف أقرب وقت ممكن
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق علـى معاهـدات األمـم املتحـدة األخـرى يف                   )١٧(

مايـة حقـوق مجيـع       تـصبح طرفـاً فيهـا بعـد كاالتفاقيـة الدوليـة حل             جمال حقـوق اإلنـسان الـيت مل       
ــراد أســرهم   ــة  ، والعمــال املهــاجرين وأف ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق  والربوتوكــول اتفاقي

  .التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريامللحق هبا، وا
ــها ا     )١٨( ــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقت ــة الدول ــدعو اللجن ــاً ملتطلبــات الوثيقــة   وت ألساســية وفق

وافقــت عليــه مــا  علــى حنــو يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة إلعــداد التقــارير، املوحــدةاألساســية 
  .HRI/GEN/2/Rev.4ورد يف الوثيقة و ،هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الدولية

الـردود  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر تقريرها على نطـاق واسـع، إىل جانـب           )١٩(
اخلطية املقدمة على أسئلة اللجنة وكذلك االستنتاجات اخلتامية للجنة وحماضرها املوجزة، عـن             

  . غري احلكوميةتطريق املواقع الرمسية على شبكة اإلنترنت، ووسائط اإلعالم واملنظما
، معلومـات عـن    واحـدة  الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنة         إىلوتطلب اللجنة     )٢٠(

   . أعاله١٥ و١٤ و٩لتوصيات الواردة يف الفقرات لاستجابتها 
والدولــة الطــرف مــدعوة إىل تقــدمي تقريرهــا القــادم، الــذي ســيكون التقريــر الــدوري     )٢١(

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠اخلامس، يف موعد أقصاه 
  إندونيسيا  - ٤٢

ستيها  يف جلـ   (CAT/C/72/Add.1)نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري الثـاين إلندونيـسيا             )١(
ــومي  ٨٢٢  و٨١٩ ـــني يـــــــ ــار٧ و٦، املعقودتـــــــ ــايو / أيـــــــ  (CAT/C/SR.819، ٢٠٠٨مـــــــ

 ٢٠٠٨مـــــايو / أيــــــار١٥ املنعقـــــدة يف ٨٣٢، واعتمـــــدت يف جلـــــستها CAT/C/SR.822) و
)CAT/C/SR.832(املالحظات اخلتامية الواردة أدناه ،.  
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  مقدمة  - ألف   
يا الــذي وإن كــان قــد جــرى ترحــب اللجنــة بتقــدمي التقريــر الــدوري الثــاين إلندونيــس  )٢(

إعــداده عامــة وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة لتقــدمي التقــارير الــيت وضــعتها اللجنــة، إال أنــه ال يــوفر  
ــذ أحكــام ا    ــة بــشأن تنفي ــة  البيانــات اإلحــصائية و املعلومــات العملي ــة والتــشريعات احمللي التفاقي

  . الصلة ذات
يضة على قائمة املسائل الـيت وضـعتها        وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية املستف        )٣(

(CAT/C/IDN/Q/2) .           ومـستواه   حجمـه كما تعرب عن تقديرها خلربات وفـد الدولـة الطـرف و 
الرفيع واحلوار الشامل واملثمر الذي أجراه، إىل جانب املعلومات الشفوية اإلضافية اليت قـدمها              

  .رب عنها أثناء النظر يف التقريرممثلو الدولة الطرف عن املسائل اليت أثريت والشواغل اليت أُع
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

ترحـــب اللجنـــة بـــاجلهود املـــستمرة الـــيت تبـــذهلا الدولـــة الطـــرف لتعزيـــز مؤســـساهتا      )٤(
وتشريعاهتا لضمان محاية حقوق اإلنسان العاملية، مبا يف ذلك إنشاء احملكمة الدسـتورية، وجلنـة               

ــة أ   ــة القــضاء، وجلن ــوطين، وجلن ــة     القــانون ال ــشرطة وجلن ــة ال ــة االدعــاء، وجلن مــني املظــامل وجلن
  . املعين بالسلطة القضائية٤/٢٠٠٤ من القانون رقم ١٠ و٢استئصال الفساد عمالً باملادتني 

وترحب اللجنة أيضاً بعملية إصالح اإلطار القانوين اجلارية يف الدولـة الطـرف وذلـك                 )٥(
  :باعتماد القوانني التالية

   املتعلق مبكافحة جرائم االجتار باألشخاص؛٢١/٢٠٠٧القانون رقم   )أ(  
   املتعلق حبماية الشهود والضحايا؛١٣/٢٠٠٦القانون رقم   )ب(  
   املتعلق بتوظيف العمال املهاجرين ومحايتهم؛٣٩/٢٠٠٤القانون رقم   )ج(  
   املتعلق بالعنف املرتيل؛٢٣/٢٠٠٤القانون رقم   )د(  
  ية الطفل؛ املتعلق حبما٢٣/٢٠٠٢القانون رقم   )ه(  
 املتعلق خبطة العمـل الوطنيـة الثانيـة حلقـوق           ٤٠/٢٠٠٤املرسوم الرئاسي رقم      )و(  
  ؛ )٢٠٠٩-٢٠٠٤(اإلنسان 
 املتعلــق خبطــة العمــل الوطنيــة الستئــصال  ٨٧/٢٠٠٣املرســوم الرئاســي رقــم   )ز(  

  املتعلـق خبطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة     ٨٨/٢٠٠٢االستغالل اجلنسي للنساء واألطفال، ورقم     
 املتعلق خبطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االسـتغالل            ٨٧/٢٠٠٢االجتار بالنساء واألطفال، ورقم     

 املتعلــق خبطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة ٥٩/٢٠٠٢اجلنــسي لألطفــال ألغــراض جتاريــة، ورقــم 
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 املتعلقـة بـإجراءات   ٩/٢٠٠٨ ، فـضالً عـن الالئحـة احلكوميـة رقـم     أسوأ أشكال عمل األطفال 
  .دمات املتكاملة لشهود وضحايا االجتار باألشخاصوطرق توفري اخل

ــة      )٦( ــة بانـــضمام إندونيـــسيا إىل العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـ وترحـــب اللجنـ
  .٢٠٠٦والسياسية يف سنة 

وتالحظ اللجنة أيضاً مـع التقـدير، أن إندونيـسيا اسـتجابت بـشكل إجيـايب إىل توصـية                )٧(
العقوبـة   أو مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة              اللجنة باستقبال املقـرر اخلـاص املعـين       

نــوفمرب /املهينــة وأن زيــارة إىل الدولــة الطــرف متــت يف تــشرين الثــاين أوالالإنــسانية  أوالقاســية 
ــررين خاصــني       . ٢٠٠٧ ــضاً مق ــسيا اســتقبلت أي ــة إندوني ــة كــذلك أن حكوم وتالحــظ اللجن

ص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين،     آخرين جمللس حقوق اإلنسان ومن ضمنهم املقرر اخلـا     
واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، واملقـرر اخلـاص املعـين                   

 .باستقالل القضاة واحملامني

وتالحظ اللجنة أيضاً مع االرتياح، تقدمي تقريرين خاصني إىل اللجنـة مـن قبـل اللجنـة              )٨(
 واللجنــة الوطنيــة حلقــوق (Komnas Perempuan)ة العنــف ضــد املــرأة الوطنيــة املعنيــة مبكافحــ

 . ولكنها تأسف لعدم متكن هذه األخرية من حضور اجتماعاهتا(Komnas HAM)اإلنسان 

 املنظمـات   سـيما  الوترحب اللجنة أيضاً باجلهود اليت بذلتها املنظمات غري احلكومية،            )٩(
ملعلومات ذات الصلة وتشجع الدولة الطرف علـى زيـادة          لتزويدها بالتقارير وا  . الوطنية واحمللية 

  .تعاوهنا معها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام االتفاقية
  

  دواعي القلق والتوصيات  - جيم   
  انتشار التعذيب وإساءة املعاملة وعدم كفاية الضمانات أثناء فترة احتجاز الشرطة

ت املوثوقـة واملتـسقة الـيت أكـدها         يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تعدد واستمرار االدعـاءا          )١٠(
 وأكـدهتا مـصادر أخـرى،       (A/HRC/7/3/Add.7)املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف تقريـره         

بشأن ممارسة التعذيب ضد املشتبه فيهم وإساءة معاملتهم بـصورة روتينيـة وعلـى نطـاق واسـع                  
معلومــات تــستخدم يف  أو النتــزاع اعترافــات ســيما اليف مراكــز االحتجــاز التابعــة للــشرطة و 

وباإلضافة إىل ذلك، ال توجد ضمانات قانونية كافية للمحتجـزين، مبـا يف             . املالحقات اجلنائية 
  :ذلك ما يلي

عدم تقدمي احملتجزين للمثول فوراً أمام أحد القـضاة وبالتـايل اإلبقـاء علـيهم يف مراكـز                  )أ(
   يوما؛٦١احتجاز الشرطة لفترة مطولة تصل إىل 
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يل مجيع احملتجزين، مبن فيهم األحداث، بـشكل منـهجي، وعـدم االحتفـاظ              عدم تسج   )ب(
  بسجالت جلميع فترات االحتجاز السابقة للمحاكمة؛

حمدوديـة ســبل االتــصال مبحــامني وأطبــاء مـستقلني وعــدم إخطــار احملتجــزين حبقــوقهم     )ج(
  ).١١  و١٠  و٢املواد (وقت االحتجاز، مبا فيها حقهم يف االتصال بأفراد األسرة 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف على سبيل االستعجال، خطوات فورية ملنع أفعال التعذيب              
وإســاءة املعاملــة يف كامــل أرجــاء البلــد واإلعــالن عــن سياســة عــدم التــسامح إطالقــاً مــع   

  .األعمال املتعلقة بإساءة املعاملة والتعذيب اليت يرتكبها موظفو الدولة
لطرف أن تنفذ على الفور تدابري فعالة توفر بالفعل كافة          وكجزء من ذلك، ينبغي للدولة ا     

وتـشمل هـذه    . الضمانات القانونيـة األساسـية جلميـع املـشتبه فـيهم أثنـاء فتـرة احتجـازهم                
الضمانات، بشكل خاص، احلق يف االستعانة مبحـام وإجـراء فحـص طـيب مـستقل وإبـالغ                  

 مبـا يف ذلـك بالتـهم املوجـه        أحد األقارب وإخطار املشتبه فيهم حبقوقهم وقت احتجـازهم،        
. إليهم إىل جانب مثـوهلم أمـام قـاض يف غـضون فتـرة زمنيـة حمـددة وفقـاً للمعـايري الدوليـة                       

 األطفـال، أثنـاء     سيما الوينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تسجيل كافة املشتبه فيهم،           
  .التحقيقات اجلنائية

يع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برامج تدريب مج
ومن بينهم كافة أعضاء السلطة القـضائية واملـدعني العـامني، بِـشأن حظـر التعـذيب حظـراً          

وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي       . مطلقاً لكوهنا ملزمة بإجراء هـذا التـدريب مبوجـب االتفاقيـة           
دف منــع وقــوع إخـضاع قواعــد وتعليمــات وأسـاليب االســتجواب للمراجعــة املنهجيـة هبــ   

  .حاالت تعذيب
  االستخدام املفرط للقوة وانتشار ممارسة التعذيب أثناء العمليات العسكرية

ــة           )١١( ــاءات املوثوق ــتمرار االدع ــدد واس ــالغ إزاء تع ــشغاهلا الب ــن ان ــضاً ع ــة أي ــرب اللجن تع
خـرى،  واملتسقة اليت أكدها املقرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب يف تقريـره وأكـدهتا مـصادر أ           

بشأن استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي واللجوء إىل التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة         
املهينة على نطاق واسـع مـن قبـل قـوات األمـن والـشرطة،                أوالالإنسانية   أوالعقوبة القاسية    أو

 واجملموعـات   (”Brimob“)ومن ضمنهم أعضاء من القوات املسلحة ووحدات الـشرطة املتنقلـة            
 يف بــابوا ســيما ال “التمــشيط”سكرية وذلــك خــالل العمليــات العــسكرية وعمليــات شــبه العــ

  ).١١  و١٠  و٢املواد (وآشي وغريمها من املقاطعات اليت شهدت نزاعات مسلحة 
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ينبغي للدولة الطرف اختاذ كافة التدابري الضرورية على الفور ملنع قوات األمـن والـشرطة               
ــة و   ــوة املفرطـ ــوء إىل القـ ــن اللجـ ــا أو/مـ ــسكرية، ال لتعـ ــات العـ ــاء العمليـ ــيما  ذيب أثنـ سـ

  .األطفال ضد
وينبغي للدولة الطرف تنفيذ تدابري فعالة على الفور لكفالة توفري كافة الضمانات القانونية 

وتشمل هذه الضمانات، بشكل خاص، . األساسية جلميع األشخاص أثناء فترة احتجازهم
وينبغــي للدولــة . ظــر املطلــق للتعــذيبتنفيــذ بــرامج تدريبيــة لكافــة العــسكريني بــشأن احل 

الطرف أيضاً أن تكفـل علـى الـدوام تـسجيل كافـة األشـخاص احملتجـزين أثنـاء العمليـات                     
  .العسكرية

  اإلفالت من العقاب
ــق         )١٢( ــق يف ادعــاءات موثــوق هبــا تتعل ــة حــاالت التحقي ــالغ إزاء قل ــة قلــق ب ــساور اللجن ي

ــذيب و  ــال التعـ ـــ   أو/بأعمـ ــيت يرتكب ــة الـ ــوء املعاملـ ــانون   سـ ــاذ القـ ــون بإنفـ ــون املكلفـ ها املوظفـ
والعـسكريون وموظفــو أجهــزة االســتخبارات وإحالتـها إىل احملكمــة وإزاء نــدرة حــاالت إدانــة   

وتكــرر . فــرض عقوبــات خمففــة ال تتماشــى مــع خطــورة اجلــرائم الــيت ارتكبوهــا   أومرتكبيهــا 
ذيب مـن العقـاب ومـن    اللجنة التعـبري عـن بـالغ قلقهـا إزاء ظـاهرة إفـالت مـرتكيب أعمـال التعـ            

 أولئـك الـذين يتقلـدون       سـيما  الضمنهم أفراد اجليش والشرطة وغريهم من مـوظفي الدولـة، و          
. ارتكبوهـا  أوأمـروا بارتكاهبـا       خططوا للقيام بأعمال التعذيب أو     مناصب عليا ممن ُيدعى أهنم    

ل وتالحــظ اللجنــة مــع األســف أنــه مل جتــر إدانــة أي مــسؤول حكــومي ُيــدعى ارتكابــه أعمــا   
 ).١٢  و٢املادتان (التعذيب حبسب ما أكده املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفـل إجـراء حتقيقـات فوريـة وفعالـة وحمايـدة يف مجيـع ادعـاءات                  
 خلطـورة األفعـال املرتكبـة حـسب         التعذيب وإساءة املعاملة وحماكمة اجلنـاة وإدانتـهم وفقـاً         

  .تقتضيه االتفاقية ما
وبــالنظر إىل إعــادة تأكيــد الدولــة الطــرف اللتزامهــا مبكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب لــدى  

، ينبغي للمـوظفني    )٤-٧٦، الفقرة   (A/HRC/WG.6/1/IDN/4االستعراض الدوري الشامل    
املسؤولني يف الدولة اإلعالن عن سياسة عدم التسامح إطالقاً مع مرتكيب أعمال التعـذيب   

  .املهينة ودعم احملاكمات الالإنسانية أو عقوبة القاسية أوال أوة وغريها من ضروب املعامل
  تعريف التعذيب والعقوبات املناسبة ألعمال التعذيب

تالحــظ اللجنــة إقــرار الدولــة الطــرف بعــدم وجــود قــانون إندونيــسي يــشمل تعريــف     )١٣(
لعـدم تـضمن     من االتفاقية، وال يـزال القلـق يـساورها مـع ذلـك               ١التعذيب كما ورد يف املادة      
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 مــن ٤القــانون اجلنــائي اإلندونيــسي تعريفــاً للتعــذيب وألن جرميــة التعــذيب املعرفــة يف الفقــرة  
من املـادة   ) و( املتعلق حبقوق اإلنسان ويف الفقرة الفرعية        ٣٩/١٩٩٩ من القانون رقم     ١املادة  

ق ، حمـدودة حبيـث أهنـا ال تنطبـ          بـشأن حمـاكم حقـوق اإلنـسان        ٢٦/٢٠٠٠ من القانون رقـم      ٩
ومل جتـر إدانـة أي شـخص ارتكـب أعمـال            . “االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان    ”على   إال

ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء عـدم وجـود عقوبـات مناسـبة              . التعذيب مبوجب هذه القوانني   
 يف املـواد    “إساءة املعاملة ”يف القانون اجلنائي تنطبق على أعمال التعذيب واليت توصف بعبارة           

  ).٤ و١املادتان ( من القانون ٣٥٨إىل  ٣٥١من 
تكرر اللجنة توصياهتا السابقة وتوصيات املقرر اخلاص املعـين مبـسألة التعـذيب الـواردة يف                
التقرير املتعلق بزيارته إىل إندونيسيا، بضرورة قيـام الدولـة الطـرف، دون تـأخري، بـإدراج                 

ويوجـد  .  مـن االتفاقيـة    ١مـع املـادة     تعريف للتعذيب يف قانوهنا اجلنائي احلايل يتوافـق متامـاً           
) ب(االعتمـاد الفـوري ملـشروع قـانون العقوبـات الـشامل؛ و          ) أ: (هنجان يستحقان النظـر   

اعتماد مشروع قانون حمدد وقائم بذاته بشأن التعذيب اقتداء مبا قامت بـه إندونيـسيا مـن           
 هبـا يف    اعتماد قوانني فردية أخـرى يف جمـال حقـوق اإلنـسان كتلـك الـيت جـرى الترحيـب                   

  . أعاله٥الفقرة 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن كذلك معاقبة مجيع أفعال التعذيب جبزاءات مالئمة تراعي 

  . من االتفاقية٤ من املادة ٢طبيعتها اخلطرية، على حنو ما تنص عليه الفقرة 
  االعترافات باإلكراه

ة الطـرف الـذي يعتمـد       تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظـام التحقيقـات احلـايل يف الدولـ               )١٤(
على االعترافات كشكل شائع من أشكال احلـصول علـى األدلـة ألغـراض احملاكمـة، ممـا يهيـئ            

وتعرب اللجنة عـن أسـفها ألن       . الظروف اليت قد تسهل تعذيب املشتبه فيهم وإساءة معاملتهم        
أيـة إفـادات    الدولة الطرف مل توضح مبا فيه الكفاية األحكام القانونية اليت تكفل عدم التذرع ب             

مت اإلدالء هبا حتت التعذيب كأدلة يف مجيع إجـراءات احملاكمـة، كمـا تقـضي بـذلك االتفاقيـة،                    
  ).١٥املادة (وألهنا مل تقدم إحصاءات بشأن هذه احلاالت 

ينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف التــدابري الالزمــة لــضمان اعتمــاد اإلدانــات يف الــدعاوى   
ترافات اليت يديل هبا احملتجزون، ولضمان عـدم االعتـداد   اجلنائية على أدلة أخرى غري االع   

ــة، إال ضــد           ــع إجــراءات احملاكم ــذيب كأدلــة يف مجي ــا حتــت التع ــيت ُيــدىل هب ــادات ال باإلف
  .األشخاص املتهمني بارتكاب أعمال تعذيب، وذلك وفقاً ألحكام االتفاقية
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ئمة فقط على االعترافات وينبغي على الدولة الطرف إعادة النظر يف اإلدانات اجلنائية القا
هبدف حتديد حاالت اإلدانة الباطلة اليت تستند إىل أدلة جرى التحصل عليهـا حتـت وطـأة                 

  .سوء املعاملة، الختاذ تدابري االنتصاف املناسبة وإعالم اللجنة بنتائج حتقيقاهتا أوالتعذيب 
  األنظمة احمللية وانتهاكات االتفاقية

ون األنظمــة احملليــة، مثــل القــانون اجلنــائي إلقلــيم آتــشي  يــساور اللجنــة قلــق بــالغ لكــ   )١٥(
ويـساور  . ، قد أدرجت العقوبة البدنية خبصوص بعض اجلـرائم اجلديـدة          ٢٠٠٥املعتمد يف سنة    

ــة القلــق ألن إنفــاذ   ــسلطة   اللجن  الــيت تعــرف باســم  “شــرطة اآلداب”هــذه األحكــام خيــضع ل
كتــسي الغمــوض طريقــة إشــراف ، والــيت متــارس اختــصاصات غــري حمــددة وي“واليــة احلــسبة”

ــة عليهــا  ــة القلــق إزاء انعــدام   . املؤســسات العامــة يف الدول وباإلضــافة إىل ذلــك، يــساور اللجن
الضمانات القانونية األساسية الالزمـة لألشـخاص احملتجـزين مـن قبـل هـؤالء املـسؤولني، ومـن                   

العقوبـــة علنـــاً ضـــمنها انعـــدام احلـــق يف االســـتعانة مبحـــام وافتـــراض اإلدانـــة الواضـــح وتنفيـــذ 
الـيت ختـالف األحكـام      ) مثل اجللـد والـضرب بالعـصا      (واستخدام أساليب اإليذاء البدين املفرطة      

وباإلضـافة إىل ذلـك، أفيـد بـأن العقوبـات الـيت تفرضـها               . الواردة يف االتفاقية والقانون الـوطين     
  ).١٦  و٢املادتان ( هذه الشرطة تؤثر تأثرياً بالغاً على النساء 

 القـانون   سـيما  الولة الطرف أن تراجع مجيع تشريعاهتا اجلنائية الوطنيـة واحملليـة،            ينبغي للد 
، الــذي جييــز اســتخدام العقوبــة البدنيــة كجــزاءات   ٢٠٠٥اجلنــائي إلقلــيم آتــشي لــسنة  

ــيت تفرضــها         ــهاكاً لاللتزامــات ال ــشكل انت ــوراً ألهنــا ت ــا ف ــة، وذلــك مــن أجــل إلغائه جنائي
  .االتفاقية

 فــإن وجــود جهــاز شــرطة كهــذا إمنــا يــضعف أحكــام القــانون رقــم    وباإلضــافة إىل ذلــك،
ــم    ٢٢/١٩٩٩ ــانون رق ــق باالســتقالل اإلقليمــي والق ــاحلكم  ٣٢/٢٠٠٤ املتعل ــق ب  املتعل

احمللي، اليت تنص على بقاء املسائل املتعلقة بالقانون والـدين واألمـن حتـت سـلطة احلكومـة        
  .الوطنية

 مبمارسة اختصاص قضائي    “والية احلسبة ”اء  وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان قيام أعض      
 تلـك الـيت تتعلـق       سـيما  الحمدد وتلقي التدريب املناسب والعمل وفقـاً ألحكـام االتفاقيـة،            

حبظــر التعــذيب وإســاءة املعاملــة وأن ختــضع أعمــاهلم للمراجعــة مــن قبــل ســلطات قــضائية  
حلـسبة وضـمان    ويـتعني علـى املؤسـسات احلكوميـة اإلشـراف علـى أنـشطة واليـة ا                . عادية

. تطبيق الضمانات القانونية األساسية على كافة األشخاص املتهمني بانتهاك مـسائل تعنيهـا         
وعلى الدولة الطرف كذلك أن تكفل وجود آليـة للمـساعدة القانونيـة لـضمان متتـع كـل                   
شخص حبق االستعانة مبحام كحـق قابـل لإلنفـاذ وغـري ذلـك مـن ضـمانات احملاكمـة وفـق                      
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ة حبيـث تتـاح جلميـع املـشتبه فـيهم إمكانيـة الـدفاع عـن أنفـسهم وإيـداع            األصول القانونيـ  
  .شكاوى بشأن إساءة املعاملة اليت تنتهك القانون الوطين واالتفاقية

وينبغي للدولة الطرف مراجعة كافة اللوائح احمللية بواسطة مؤسساهتا املختصة، ومن بينها             
ــة والقــضائية علــى مجيــع املــستويات،     للتأكــد مــن متــشيها مــع الدســتور   اآلليــات احلكومي

  . والصكوك الدولية القانونية املصدق عليها، وبالذات االتفاقية
  العنف ضد النساء، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واملرتيل

يــساور اللجنــة القلــق إزاء االدعــاءات املتعلقــة بارتفــاع حــاالت االغتــصاب يف منــاطق   )١٦(
سكرية كـشكل مـن أشـكال التعـذيب وإسـاءة املعاملـة        الرتاع واليت يرتكبها أعضاء القوات العـ      

وباإلضـافة إىل ذلـك تعـرب اللجنـة       . وإزاء انعدام التحقيق مع مرتكبيها ومقاضـاهتم ومعاقبتـهم        
أيضاً عن قلقها إزاء التعريف الضيق لالغتـصاب الـوارد يف القـانون اجلنـائي وإزاء شـرط تقـدمي                    

قانون اإلجراءات اجلنائية والذي يقـضي بإثبـات         من   ١٨٥ من املادة    ٢الدليل الوارد يف الفقرة     
ــراف باعتمــاد القــانون رقــم   . شــكاوى االغتــصاب بواســطة شــاهدين   ٢٣/٢٠٠٤ومــع االعت

ــة        ــة قلقــة إزاء ارتفــاع حــاالت العنــف املــرتيل يف الدول ــزال اللجن ــالعنف املــرتيل، ال ت ــق ب املتعل
وتــدين مــستوى الــوعي لــدى الطــرف حــسب مــا أوردتــه التقــارير، وانعــدام اللــوائح التنفيذيــة  

املسؤولني املكلفني بإنفاذ القانون وعدم كفاية التدريب الذي يتلقونه وعدم كفاية ما ختصـصه              
. احلكومــة مــن أمــوال لــدعم النظــام اجلديــد وانعــدام البيانــات اإلحــصائية بــشأن هــذه الظــاهرة 

عـضاء التناسـلية لإلنـاث    وحتيط اللجنة علماً أيضاً باملعلومات اليت قدمها الوفد بشأن تـشويه األ           
  ).١٦املادة (وتظل شديدة القلق إزاء ممارسته على نطاق واسع يف الدولة الطرف 

ينبغــي أن تكفــل الدولــة الطــرف إجــراء حتقيقــات فوريــة فعالــة وحمايــدة يف مجيــع ادعــاءات 
االغتصاب والعنف اجلنسي، ومن ضمنها تلك اليت ارتكبت يف مناطق الرتاع العـسكري،             

وينبغـي للدولـة الطـرف، أن تقـوم دون          . جلنـاة ومعاقبتـهم وفقـاً خلطـورة أفعـاهلم         وحماكمة ا 
 من ٢تأخري؛ بإلغاء كافة القوانني اليت تنطوي على التمييز ضد النساء، مبا يف ذلك الفقرة 

  . من قانون اإلجراءات اجلنائية١٨٥املادة 
ملمارسـة املـستمرة املتعلقـة      وينبغي للدولة الطرف اعتماد كافة التدابري املناسبة الستئصال ا        

بتــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث بوســائل مــن بينــها تنظــيم محــالت توعيــة بالتعــاون مــع 
  .منظمات اجملتمع املدين

 ٢٣/٢٠٠٤وينبغي للدولة الطرف اعتماد كافـة التـدابري الـضرورية لتنفيـذ القـانون رقـم            
 بإنفـاذ القـانون بالتعـاون مـع     الذي ينص على مجلة أمـور منـها تـدريب املـسؤولني املكلفـني             
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منظمات اجملتمع املدين خاصة وختصيص األموال الكافية ومجع املعلومات ذات الـصلة ملنـع    
  .وقوع العنف املرتيل والتصدي له

  نظام قضاء األحداث
فيما حتيط اللجنة علماً بنية الدولة الطرف رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيـة إىل                 )١٧(

ولعـدم فـصل   .  سـنوات ٨هنـا تعـرب عـن بـالغ قلقهـا لكوهنـا ال تـزال حمـددة بـسن           سنة، فإ ١٢
األطفــال احملتجــزين فــصالً تامــاً عــن الكبــار، واحلكــم بالــسجن علــى عــدد كــبري مــن األطفــال   
الرتكاهبم خمالفات بسيطة، وملشروعية العقوبة البدنيـة وكثـرة حـاالت اسـتخدامها يف سـجون                

اور اللجنـة القلـق أيـضاً إزاء عـدم وجـود نظـام قـضائي                ويـس . األحداث مثل سجن كوتوارجو   
التنشئة االجتماعية لفائـدة األطفـال اجلـاحنني، فـضالً عـن      شامل لألحداث موجه حنو التثقيف و  

  ).١٦  و٢املادتان (عدم توافر محاية كافية ألطفال الشوارع ضد العنف 
ئيـة باعتبـار ذلـك مـسألة     ينبغي للدولة الطرف، أن ترفـع احلـد األدىن لـسن املـسؤولية اجلنا          

عاجلة كي يتمشى مع املعايري الدولية املقبولة عموماً بشأن هذا املوضـوع وأن تلغـي كافـة                 
  . العقوبات البدنية ضد األطفال

وينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ أيــضاً التــدابري الالزمــة لــضمان حــسن ســري نظــام قــضاء 
 تتناسب مع سنهم، وفقـاً لقواعـد األمـم          األحداث، بوسائل من بينها معاملة القصَّر مبعاملة      

، ومبـادئ األمـم     )قواعـد بـيجني   (املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قـضاء األحـداث          
، وقواعـد األمـم املتحـدة بـشأن     )مبـادئ الريـاض  (املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحـداث       

  .محاية األحداث اجملردين من حريتهم
  املشردون داخلياً

لجنة القلق إزاء وضع الالجئني واملشردين داخلياً بـسبب الرتاعـات املـسلحة،             يساور ال   )١٨(
 األطفــال الــذين يعيــشون يف خميمــات الالجــئني، ومــن ضــمنهم األطفــال التيموريــون   ســيما ال

  ).١٦ و ١٤املادتان (دة إلساءة املعاملة املنفصلون عن أسرهم واملعرضون عا
ملنـع العنـف الـذي يـؤثر علـى الالجـئني واملـشردين        ينبغي للدولة الطرف اختاذ تدابري فعالة      

ــاً،  ــوالدة وعــدم اســتخدامهم يف     ســيما الداخلي ــد ال ــسجيلهم عن ــتعني ت ــذين ي  األطفــال ال
ويتعني على الدولة الطرف أيضاً تعزيز التدابري املتخـذة لـضمان إعـادة    . الرتاعات املسلحة 

  .  مع األمم املتحدةتوطني كافة الالجئني واملشردين ونقلهم بشكل آمن بالتعاون
  ممارسة العنف ضد طائفة األمحدية واألشخاص املنتمني إىل أقليات أخرى
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تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء التحـريض وأعمـال العنـف ضـد األشـخاص املنـتمني إىل                      )١٩(
وباإلضـافة إىل ذلـك، توجـد       .  طائفـة األمحديـة وغريهـا مـن األقليـات الدينيـة            سـيما  الأقليات،  

رة ومزعجة بـشأن عـدم التحقيـق دائمـاً يف أعمـال العنـف هـذه ورفـض رجـال                     إدعاءات مستم 
إجــراء حتقيقــات فوريــة وحمايــدة   أوالــشرطة والــسلطات تــأمني احلمايــة الكافيــة هلــذه الطائفــة   

ويساور اللجنة قلق خاص جراء إعالن املدعي العام عن خطط لنـشر            . وفعالة يف تلك األعمال   
وحتــيط اللجنــة علمــاً مــع القلــق بتقريــر . ائفــة األمحديــةمرســوم وزاري مــشترك جيــرم أنــشطة ط

املعتقـد الـذي يـشري إىل نيـة الدولـة الطـرف حظـر أنـشطة                  أواملقرر اخلـاص املعـين حبريـة الـدين          
؛ وتكـرر اللجنـة وجهـة نظـر املقـرر       )١٦٣، الفقـرة    (E/CN.4/2006/5/Add.1الطائفة املـذكورة    

ومـا يقلقهـا بوجـه    . “ضد أعضاء تلك الطائفـة ال توجد أعذار الستخدام العنف     ”اخلاص بأنه   
ــة         ــذين جيــوز هلــم إصــدار مرســوم حيظــر طائف ــة الطــرف ال خــاص هــو أن املــسؤولني يف الدول
األمحدية ويعرض من مث أعضاءها ملزيـد مـن سـوء املعاملـة واالعتـداء البـدين يعربـون أيـضاً عـن                   

قون يف الواقع بالالئمـة علـى        أعضاء اجملتمع، ويل   “استفزاز”رأيهم بضرورة امتناع الطائفة عن      
  ).١٦  و١٢  و٢املواد (اجملموعة املعرضة للخطر 

ــم     ــة رق ــام للجن ــق الع ــرة ، ا(CAT/C/GC/2 ٢باإلشــارة إىل التعلي ــة  )٢١لفق ، ينبغــي للدول
الطرف تأمني محاية أفراد اجملموعات املعرضة بشكل خاص لسوء املعاملة، وذلـك مبقاضـاة              

يذاء ضـد هـؤالء األفـراد ومعاقبتـهم وكفالـة تنفيـذ تـدابري               كافة مرتكيب أعمال العنف واإل    
  .إجيابية للوقاية واحلماية

وينبغي للدولة الطرف إجراء حتقيقات فورية حمايدة وفعالة يف كافة أعمال العنف والتمييز             
القائمــة علــى أســباب عرقيــة واملوجهــة ضــد أشــخاص ينتمــون إىل أقليــات عرقيــة ودينيــة    

  .هم مبا يتناسب وطبيعة األفعال اليت يرتكبوهناوحماكمة اجلناة ومعاقبت
وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تدين علنـاً اخلطـب الـيت حتـض علـى الكراهيـة واجلـرائم                    
وغريها من أعمال التمييز العنصري العنيفة والعنف املتصل بذلك، وينبغي أن تعمـل علـى               

املوظفـون   أوالدولـة   استئصال شأفة التحريض والتخلص من أي دور قد يقوم بـه موظفـو              
وينبغـي أن   . املوافقـة علـى أعمـال العنـف هـذه          أواملكلفون بإنفاذ القانون يف إبـداء الرضـا         

التقـصري الـذي يـشكل انتـهاكاً         اسبة هؤالء املوظفني عن الفعـل أو      تكفل الدولة الطرف حم   
  .لالتفاقية

فــاذ القــوانني وينبغــي أن هتــتم الدولــة الطــرف فــوراً بتوســيع نطــاق التوظيــف يف ميــدان إن  
ليشمل األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقيـة ودينيـة وأن تـستجيب لطلـب املقـرر اخلـاص                  

  .املعين حبرية الدين لزيارة البلد
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  االجتار باألشخاص وممارسة العنف ضد العمال املهاجرين
 بشأن االجتـار باألشـخاص، فإهنـا        ٢١/٢٠٠٧فيما تالحظ اللجنة اعتماد القانون رقم         )٢٠(

قلقــة إزاء تقــديرات الدولــة الطــرف العاليــة بــشأن عــدد ضــحايا االجتــار مقارنــة بالعــدد     تظــل 
احملـــدود للتحقيقـــات يف هـــذه احلـــاالت وعـــدم وجـــود معلومـــات عـــن املالحقـــات القـــضائية  

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا أيــضاً إزاء احلــاالت املبلــغ عنــها بــشأن إســاءة معاملــة    . واإلدانــات
ــاجرين،  ــال املهـ ــيما الالعمـ ــركات التوظيـــف    سـ ــذاء شـ ــهن إليـ ــدعى تعرضـ ــساء الـــاليت ُيـ  النـ

اإلندونيسية اليت غالباً ما تضعهن يف ظروف متنعهن من التمتع حبقوق اإلنـسان أثنـاء وجـودهن      
خــارج البلــد ومــن بينــها إســار الــدين والــسخرة وغــري ذلــك مــن أشــكال ســوء املعاملــة، ومــن  

 ).١٦املادة (ضمنها اإليذاء اجلنسي 

ذ الدولة الطرف كافة التدابري الالزمة لتنفيذ القوانني احلالية ملكافحة االجتـار            ينبغي أن تتخ  
باألشخاص وأن توفر احلماية للضحايا وسبل حـصوهلم علـى اخلـدمات الطبيـة واخلـدمات                
املتعلقة بإعادة تأهيلهم يف اجملتمع واخلدمات القانونية، مبا فيها اخلدمات االستشارية، عنـد             

 هتيئ الدولة الطرف أيضاً الظروف املواتية لتمكني الضحايا مـن ممارسـة         وينبغي أن . اللزوم
حقهم يف تقدمي الشكاوى والتحقيق يف كل االدعاءات املتعلقة باالجتار باألشخاص بشكل           
فوري حمايد وفعال، وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة ومعاقبتهم بعقوبـات تتناسـب وطبيعـة               

  .اجلرائم املرتكبة
 الدولــة الطــرف كــثرياً علــى تعزيــز دور البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية وتــشجع اللجنــة

 املتعلقة بتعزيـز اخلـدمات      ٦/٢٠٠٦اإلندونيسية يف اخلارج وفقاً للتعليمات الرئاسية رقم        
ــاجرين          ــاالً مه ــستقبل عم ــيت ت ــدان ال ــع البل ــا م ــن تعاوهن ــضالً ع ــواطنني ف ــشارية للم االست

لـسفر والوصـول    رف ضـمان مراقبـة مـستقلة حملطـة ا         ويتعني علـى الدولـة الطـ      . إندونيسيني
  . يف مطار جاكرتا الدويل، بواسطة عدة جهات، ومنها منظمات اجملتمع املدين٣ رقم

  مضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان وممارسة العنف ضدهم
تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء املعلومـات الـيت تفيـد بـشيوع منـط تعـرض املـدافعني عـن                   )٢١(

املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة          نسان للمضايقات والعنف وهو مـا أكـده تقريـر           حقوق اإل 
 يف (A/HRC/7/28/Add.2)حبالــة املـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنــسان عـــن زيارهتـــا إىل إندونيـــسيا   

فهذه األعمال حتد بشدة من قدرة جمموعـات الرصـد التابعـة للمجتمـع              . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
وتالحظ اللجنة مع االرتيـاح، احلكـم الـذي أصـدرته احملكمـة العليـا               . مهااملدين على القيام مبها   

 بإدانة شخص بقتل منري سعيد ثالب واحلكم عليـه بالـسجن            ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٥يف  
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ــة مل      ــى هــذه اجلرمي ــها تأســف ألن احملرضــني عل ــد   عــشرين ســنة، ولكن ــة بع ــدموا إىل العدال  يق
  ).١٦ املادة(

 الطرف مجيع اخلطوات الالزمة لضمان محاية مجيـع األشـخاص، مبـن             ينبغي أن تتخذ الدولة   
العنـف   أوفيهم القـائمون علـى رصـد حقـوق اإلنـسان، مـن أي فعـل مـن أفعـال الترهيـب             

بسبب أنشطتهم وتطبيق الضمانات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، وأن تكفـل إجـراء حتقيقـات         
  .فورية حمايدة وفعالة يف هذه األفعال

  
  السلطة القضائيةإقامة العدل و

يساور اللجنة القلق إزاء تعدد االدعاءات املستفيـضة الـيت أكـدها املقـرر اخلـاص املعـين          )٢٢(
 وأكدهتا مصادر أخرى بـشأن      (E/CN.4/2003/65/Add.2)باستقالل القضاة واحملامني يف تقريره      

ظــاهريت  يف إطــار الــسلطة القــضائية، وتفــشي  ســيما التفــشي الفــساد يف جمــال إقامــة العــدل،  
التواطؤ واحملاباة يف جهاز النيابة العامة إىل جانب املمارسني ملهنة احملاماة، وهي مهنـة ال ختـضع             

 ).١٢  و٢املادتان (مبا فيه الكفاية للوائح تنظيمية 

ملــا كانــت الدولــة الطــرف تواصــل عمليــة انتقاهلــا إىل نظــام دميقراطــي يلتــزم بــدعم ســيادة  
ي هلا تعزيز استقالل السلطة القضائية ومنع ظواهر الفساد         القانون وحقوق اإلنسان، فينبغ   

  .والتواطؤ واحملاباة ومكافحتها يف جمال إقامة العدل وتنظيم مهنة احملاماة
  

  حماكم حقوق اإلنسان واحملاكم املخصصة حلقوق اإلنسان
تعرب اللجنة عن انزعاجها لعدم متكـن حمـاكم حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك احملـاكم                       )٢٣(
، ومـن بينـها     “حتديداً لالنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان       ”خصصة اليت أنشئت للتصدي     امل

، ٢٦/٢٠٠٠التعذيب واإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية، وفقـاً للقـانون رقـم                 
من إدانة أي من اجلناة املدعى ارتكاهبم انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق حبـاالت           

ــانيون بريــوك وقعــت يف   ســيما ال، )٢٠٠٠(وأبيبــورا ) ١٩٩٩(وتيمــور الــشرقية ) ١٩٨٤(ت
  ).١٢  و٦  و٢املواد (وأن احملكمة العليا قد برأت اآلن أنريكو غوترييس 

ينبغي للدولة الطرف النظر يف تعديل تشريعها بشأن حماكم حقوق اإلنسان مبـا أهنـا تواجـه                 
ــها القــضائية ممــ    ــذ واليت ــهاكات   صــعوبات كــبرية يف تنفي ا أفــضى إىل إفــالت مــرتكيب االنت

  .اجلسيمة حلقوق اإلنسان بالفعل من العقاب
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  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
ال تزال اللجنة قلقة بشأن الصعوبات اليت تعتـرض اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف                 )٢٤(

الطـرف، وعـدم    معرض أدائها ملهامها ألسباب منها عدم تعاون املؤسسات األخرى يف الدولـة             
قيام املسوؤلني يف الدولة بنشر التقارير عن التحقيقات اليت أجرهتـا، وعـدم قـدرهتا علـى الطعـن       
يف قرار املدعي العام برفض إحالـة قـضية مـا إىل احملاكمـة فـضالً عـن عـدم تـوافر األمـن لتعـيني                          

ــانون    . أعـــضائها ــدة املـــسؤولة مبوجـــب القـ ــة الوحيـ ــة هـــي اجلهـ ــة الوطنيـ ــا أن اللجنـ رقـــم ومبـ
، مبـا   “االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان       ”، عن إجراء التحقيقات األولية يف       ٢٦/٢٠٠٠

فيهــا التعــذيب، فــإن هــذه القيــود ميكــن أن تعــوق اجلهــود الراميــة إىل مقاضــاة مــرتكيب أعمــال  
ويساور اللجنة القلـق إزاء تـصريح أعـضاء مـن احلكومـة بوجـوب جتاهـل املـسؤولني             . التعذيب

ــا يتعلـــق     العـــسكريني أوا ــة حلقـــوق اإلنـــسان فيمـ ــة الوطنيـ ــر احلـــضور الـــيت تـــصدرها اللجنـ مـ
بالتحقيقات اليت جتريها بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان مثـل قـضية القتـل املرتكبـة                 

  ).١٢  و٢املادتان (يف تالنغساري ملبونغ 
الية مـن خـالل     ينبغي للدولة الطرف كفالة قيام اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبهامها بفع          

اعتماد التدابري املناسبة ومـن بينـها تعزيـز اسـتقالهلا وواليتـها ومواردهـا وإجراءاهتـا ودعـم           
ويتعني على أعضاء احلكومة وكبار املسؤولني فيها أن يتعـاونوا          . استقالل موظفيها وأمنهم  

  .تعاوناً تاماً مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
  شكل فعال من قبل املدعي العامعدم إجراء التحقيق واملقاضاة ب

يــساور اللجنــة القلــق إزاء عــدم إجــراء مكتــب املــدعي العــام حتقيقــات فوريــة حمايــدة      )٢٥(
وفعالة يف ادعاءات ممارسة التعـذيب وسـوء املعاملـة ومـن ضـمنها القـضايا الـيت قدمتـها اللجنـة                      

طتني باالختفـاء   املـرتب ) ١٩٩٨-١٩٩٧(الوطنية حلقوق اإلنـسان مثـل قـضييت واسـيور ووامينـا             
  ).١٢ املادة (٢ وسيمانغي ١ وسيمانغي قضايا تريساكيت أوالقسري 

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بإصالح مكتب املدعي العام لكي تكفل استقالليته وحيـاده              
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . يف إجراء حتقيقات جنائية بشأن ادعاءات التعذيب وإسـاءة املعاملـة          

إشراف فعالة ومستقلة لضمان إجراء حتقيقات فوريـة وحمايـدة وفعالـة            ينبغي هلا إنشاء آلية     
وينبغـي هلـا أيـضاً القيـام، دون تـأخري، بنـشر       . يف مجيع ادعـاءات التعـذيب وإسـاءة املعاملـة        

  .تقارير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن التحقيقات اليت أجرهتا
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  رصد مرافق االحتجاز وآليات الوقاية
وفعالـة لرصـد حالـة احملتجـزين،         القلـق إزاء االفتقـار إىل آليـات مـستقلة            يساور اللجنـة    )٢٦(
ويـساور اللجنـة القلـق      . االعتقال أويف ذلك الزيارات الفجائية على كافة أماكن االحتجاز          مبا

أيضاً إزاء نية الدولة الطرف إسناد جمموعة من هذه اآلليات إىل السلطات احمللية ومـا ميكـن أن                  
  ).٢املادة ( معايري رصد مرافق االحتجاز يف كامل أحناء الدولة الطرف سفر عنه من تفاوت

ينبغي للدولة الطرف وضع معايري متسقة وشاملة آلليات الرصد املـستقلة يف كافـة أمـاكن                
ــة وحمايــدة   أواالحتجــاز تــضمن ألي هيئــة تنــشأ علــى املــستوى احمللــي     الــوطين واليــة قوي

  .وموارد كافية
  

  يلالتعاون القضائي الدو
ــاً يف         )٢٧( ــضائياً دولي ــاً ق ــة الطــرف تعاون ــة عــن قلقهــا إزاء عــدم تعــاون الدول تعــرب اللجن

 سـيما  تـسليمهم، ال   مقاضاهتم أو  نسان أو التحقيق مع مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإل      
وباإلضـافة إىل ذلـك، تعـرب       . ١٩٩٩فيما يتعلق باألفعال املرتكبـة يف تيمـور الـشرقية يف سـنة              

عن انزعاجها الـشديد إزاء وجـود أدلـة تفيـد بــأن األشـخاص املـدعى ارتكـاهبم جـرائم                     اللجنة  
حرب واملطلوبني من اإلنتربول مثل العقيد سياجيان برهان الدين الذي أصـدر اإلنتربـول حبقـه               

وتعـرب اللجنـة    . إخطاراً عاجالً، ال يزالون يعملون يف صفوف القوات العسكرية اإلندونيـسية          
لدولـة الطــرف قـد رفــضت تقـدمي معلومـات عــن نتيجـة تعاوهنــا مـع األمــم       عـن أسـفها لكــون ا  

املتحدة واملؤسسات التيمورية، خاصـة وأنّ اللجنـة قـد أوصـت يف معـرض مالحظاهتـا اخلتاميـة          
ويساور اللجنة القلـق أيـضاً ألن جلنـة احلقيقـة والـصداقة بـني إندونيـسيا               . السابقة بالتعاون التام  

ــة  -وتيمــور  ــالعفو عــن أشــخاص مــن بينــهم أولئــك املتورطــون يف     ليــشيت هلــا والي التوصــية ب
  ).٩  و٨  و٧  و٦  و٥املواد (انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 

ينبغي للدولة الطرف أن تتعاون تعاونـاً كـامالً مـع مؤسـسات تيمـور الـشرقية ومؤسـسات             
دة لــدى  بتقــدمي املــساعسـيما  الاألمـم املتحــدة وغريهــا مـن املؤســسات الدوليــة املختــصة،   

ــة لالطــالع علــى      أوإجــراء التحقيقــات  ــة الكامل احملاكمــات، مبــا يف ذلــك إتاحــة اإلمكاني
امللفات املعنية، والتـصريح بـإجراء الزيـارات ونقـل املـشتبه فـيهم املطلـوبني مـن اإلنتربـول                    

وينبغي للدولة الطرف التحقيق بنشاط مـع       . غريها من اهليئات املعنية املصرح هلا بذلك       أو
مقاضــاهتم يف الدولــة  أو املــدعى انتــهاكهم حقــوق اإلنــسان ممــن ينبغــي تــسليمهم  املتــهمني

  . الطرف، وتوفري الضمانات هلم
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املــشاركة يف إنــشاء أيــة آليــة للمــصاحلة تــشجع علــى  أووال ينبغــي للدولــة الطــرف إنــشاء 
اجلــرائم ضــد  جــرائم احلــرب أو أعمــال التعــذيب أوإصــدار قــرارات بــالعفو عــن مــرتكيب 

  .نيةاإلنسا
  

  )٣املادة (عدم اإلبعاد القسري وخطر التعرض للتعذيب 
يساور اللجنة القلق بشأن تقصري الدولة الطرف يف توضيح كيفيـة إدراج حظـر إعـادة            )٢٨(

شــخص إىل بلــد يواجــه فيــه خطــراً حقيقيــاً بالتعــذيب يف قوانينــها وممارســاهتا الوطنيــة وبالتــايل   
  ).٣املادة ( من االتفاقية ٣املادة كيفية ضمان وفائها بالتزاماهتا مبوجب 

تـسليم شـخص     أوإعـادة    أوال ينبغي للدولة الطرف حتت أي ظرف من الظروف ترحيـل            
إىل دولة يوجد فيها من األسباب اجلوهرية ما يدفع إىل االعتقاد بأن هذا الـشخص سـوف          

   .يتعرض خلطر التعذيب
 مـن   ٣ لتزاماهتا، مبوجـب املـادة     تطبيق ا  وينبغي للدولة الطرف، عند البت يف مدى إمكانية       

االتفاقية، دراسة حيثيات كل قضية على حدة دراسة دقيقة، وضمان وضع آليات قضائية 
مناسبة الستعراض القرار وتوافر وسائل دفاع قانونية كافية لكل شخص خيضع للتـسليم،             

  .واختاذ ترتيبات رصد فعالة ملرحلة ما بعد إعادته
التشريعات املناسبة لتضمني قانوهنـا احمللـي التزامهـا مبوجـب           وينبغي للدولة الطرف اعتماد     

تـسليمه إىل دولـة أخـرى     أوإعادتـه   أو من االتفاقية وبالتايل منع طرد أي شـخص    ٣املادة  
  .إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأنه سوف يتعرض للتعذيب

  الوالية القضائية الشاملة
 الوضــوح واملعلومــات املتعلقــة بوجــود التــدابري القانونيــة تعــرب اللجنــة عــن أســفها لقلــة  )٢٩(

  ).٨  و٧  و٦  و٥املواد (لتفرض الدولة الطرف واليتها القضائية على أعمال التعذيب الالزمة 
ينبغي للدولة الطرف فرض واليتها القضائية على أفعال التعـذيب يف احلـاالت الـيت يكـون            

ي من األقاليم اخلاضعة لواليتـها، وذلـك لتـسليمه    فيها املدعى ارتكابه للجرم موجوداً يف أ 
  .مقاضاته، وفقاً ألحكام االتفاقية أو
  

  جلنة احلقيقة واملصاحلة
 املتعلـق بلجنـة     ٢٧/٢٠٠٤تقر اللجنة بأن احملكمة الدسـتورية قـد ألغـت القـانون رقـم                 )٣٠(

.  قابلة لالسـتثناء   احلقيقة واملصاحلة إذ كان سيتم مبوجبه املوافقة على منح العفو عن جرائم غري            
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ومع ذلك، ال تـزال اللجنـة قلقـة بـشأن واليـة اللجنـة املقبلـة، كمـا ورد يف رد الدولـة الطـرف                          
  ).١٤  و١٢ و ٢املواد (على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة 

ينبغي للدولة الطرف النظر بعناية يف والية جلنة احلقيقة واملصاحلة املقبلة يف ضوء التجارب 
وينبغـي ختويـل هـذه اللجنـة        . األخرى املـشاهبة ووفقـاً اللتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة          الدولية  

سـلطات مـن بينــها التحقيـق يف االنتــهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنــسان وتعـويض الــضحايا       
  .وحظر إصدار قرارات بالعفو عن مرتكيب أعمال التعذيب

  
  محاية الشهود والضحايا

 بشأن محاية الـشهود والـضحايا،     ١٣/٢٠٠٦انون رقم   فيما ترحب اللجنة باعتماد الق      )٣١(
فإن القلق ال يزال يساورها بشأن عدم تنفيذ اللوائح وإساءة معاملة الشهود والـضحايا، وعـدم          
كفايــة التــدريب الــذي يتلقــاه املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القــانون واالعتمــادات احلكوميــة          

  ).١٤  و١٣  و١٢املواد (املخصصة لدعم النظام اجلديد 
ينبغي للدولة الطرف، أن تقوم دون تأخري، بإنشاء هيئـة حلمايـة الـشهود والـضحايا تتخـذ                

، مبا يف ذلك ختـصيص األمـوال        ١٣/٢٠٠٦كافة التدابري ذات الصلة لتنفيذ القانون رقم        
الضرورية لتشغيل هذا النظام اجلديد وتوفري التدريب املناسـب للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ               

التعاون مـع منظمـات اجملتمـع املـدين علـى وجـه اخلـصوص وتـشكيل هـذه                   القانون وذلك ب  
  .اهليئات مع مراعاة التوازن املناسب بني اجلنسني

  التعويض وإعادة التأهيل
تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم تعـويض ضـحايا التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                     )٣٢(

 تدابري إعادة تأهيل ضحايا التعـذيب وإسـاءة       املهينة، وحمدودية  أوالالإنسانية   أواملعاملة القاسية   
  ).١٤املادة (املعاملة واالجتار والعنف املرتيل والعنف اجلنسي 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقـدمي تعويـضات كافيـة لـضحايا التعـذيب وإسـاءة املعاملـة                   
جتـار  وتوفري برامج مناسبة أيضاً إلعادة تأهيـل مجيـع ضـحايا التعـذيب وإسـاءة املعاملـة واال                 
  .والعنف املرتيل وغريه من أشكال العنف اجلنسي، مبا يف ذلك مساعدهتم طبياً ونفسياً

  
  املساعدة القانونية

تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء الــصعوبات الــيت يواجههــا األشــخاص، مبــن فــيهم أفــراد   )٣٣(
ــدمي الــش         ــذلوهنا ملمارســة احلــق يف تق ــيت يب ــار اجلهــود ال ــضعفة يف إط ــات املست كاوى، اجملموع
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ــة بوصــفهم ضــحايا       ــصفة وكافي ــى تعويــضات من ــصاف واحلــصول عل والوصــول إىل ســبل انت
  ).١٤  و١٣املادتان (ألعمال التعذيب 

ينبغي للدولة الطـرف اختـاذ تـدابري إلنـشاء نظـام لتقـدمي املـساعدة القانونيـة جمانـاً وبـشكل                      
وجيـب  . املستـضعفة املنـتمني إىل اجملموعـات       أو لألشخاص املعرضني للخطر     سيما الفعال،  

أن تكفل تزويد هذا النظام باملوارد الكافية لتضمن ممارسـة مجيـع ضـحايا أعمـال التعـذيب                  
  .وإساءة املعاملة حلقوقهم الواردة يف االتفاقية

  التدريب يف جمال حقوق اإلنسان
 تسلم اللجنة مبجموعة الربامج واألدلة اليت أعدهتا الدولة الطرف، إال أهنا تأسف لعـدم               )٣٤(

كفاية التدريب املقدم للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي األجهزة العـسكرية واألمنيـة             
كما تالحظ اللجنة مع القلـق عـدم تـدريب مـوظفي            . والقضاة واملدعني، على أحكام االتفاقية    

القطاع الطيب يف مرافق االحتجاز تدريباً حمدداً للكشف عن عالمات التعذيب وإسـاءة املعاملـة    
  ).١١  و١٠املادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج تدريب مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واملالك             
العسكري على حظر التعذيب حظراً مطلقاً، وبـرامج تـدريب مجيـع أفـراد اهليئـة القـضائية                  

  . االتفاقية تزامات احملددة املنصوص عليها يفواملدعني العامني على االل
ي للدولة الطرف أيـضاً أن تكفـل تـدريب مجيـع مـوظفي القطـاع الطـيب العـاملني مـع                      وينبغ

احملتجــزين تــدريباً كافيــاً للكــشف عــن عالمــات التعــذيب وإســاءة املعاملــة وفقــاً للمعــايري    
  .الدولية كما جاء يف بروتوكول اسطنبول

  مجع البيانات 
ــاملة ومـــصنف     )٣٥( ــوفر بيانـــات شـ ــدم تـ ــفها لعـ ــة عـــن أسـ ة عـــن الـــشكاوى تعـــرب اللجنـ

والتحقيقــات واحملاكمــات واإلدانــات املتعلقــة حبــاالت التعــذيب وإســاءة املعاملــة الــيت ارتكبــها  
املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون واملالك العسكري وباالجتار باألشـخاص وحـاالت االختفـاء             

والعنـف  القسري واملشردين داخليـاً والعنـف ضـد األطفـال وإسـاءة معاملـة العمـال املهـاجرين                   
  .ضد األقليات والعنف املرتيل والعنف اجلنسي

ينبغي للدولة الطرف أن جتمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ االتفاقيـة علـى الـصعيد                
الوطين، مبا يف ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقـات واحملاكمـات واإلدانـات املتعلقـة               

 وحـــاالت االختفـــاء القـــسري حبـــاالت التعـــذيب وإســـاءة املعاملـــة واالجتـــار باألشـــخاص 
واملشردين داخلياً والعنف ضـد األطفـال وإسـاءة معاملـة العمـال املهـاجرين والعنـف ضـد                 
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 يف منـاطق الـرتاع املـسلح، إىل جانـب           سـيما  الاألقليات والعنف املرتيل والعنـف اجلنـسي،        
  .بيانات عن التعويضات املقدمة للضحايا وإعادة تأهيلهم

ة الطرف على تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر املقـرر اخلـاص                وتشجع اللجنة الدول    )٣٦(
 (A/HRC/7/3/Add.7) ٢٠٠٧نــوفمرب /املعــين مبــسألة التعــذيب عــن زيارتــه يف تــشرين الثــاين      

ديـسمرب  /وتقرير املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين عـن زيارتـه يف كـانون األول              
٢٠٠٦ (A/HRC/4/24/Add.3)  اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة حبالـة املـدافعني عـن                وتقرير املمثلة 

 وتقريــر املقــرر (A/HRC/7/28/Add.2) ٢٠٠٧يونيــه /حقــوق اإلنــسان عــن زيارهتــا يف حزيــران
 ٢٠٠٢يوليـــــه /اخلـــــاص املعـــــين باســـــتقالل القـــــضاة واحملـــــامني عـــــن زيارتـــــه يف متـــــوز       

(E/CN.4/2003/65/Add.2).  
ى أن تنظر يف إصدار اإلعالن مبوجـب املـادة          وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك عل       )٣٧(

  . من االتفاقية، لكي تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات الفردية والنظر فيها٢٢
وتوصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بالنظر يف سحب حتفظاهتا وإعالناهتـا بـشأن                 )٣٨(

  .االتفاقية
 الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة وملــا كانــت إندونيــسيا قــد التزمــت التــصديق علــى   )٣٩(

، كما ورد ذلك يف خطة عملها الوطنية الثانية بشأن حقوق اإلنـسان، فـإن               ٢٠٠٩حبلول عام   
  .للوقاية ف على النظر يف إنشاء آلية وطنيةاللجنة تشجع الدولة الطر

ــة الطــرف النظــر يف التــصديق علــى معاهــدات األمــم املتحــدة الرئيــسية       )٤٠( وينبغــي للدول
 العمـال  مجيـع  حقوق حلماية الدولية التفاقيةوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، مثل احلق

  .أسرهم وأفراد املهاجرين
ــة الطــرف علــى نطــاق واســع تقريرهــا وردودهــا علــى قائمــة        )٤١( وينبغــي أن تنــشر الدول

ع الـشبكية   املسائل، وحماضر االجتماعات وكذلك املالحظات اخلتامية للجنة، عن طريـق املواقـ           
  .الرمسية ومن خالل وسائط اإلعالم، وخصوصاً على اجلماعات املُستضعفة

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف لتقـدمي وثيقتـها األساسـية وفقـاً ملتطلبـات تقـدمي الوثيقـة                      )٤٢(
األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير كما أوصـت هبـا هيئـات                

  ).Corr1  و(HRI/MC/2006/3ت الدولية حلقوق اإلنسان، ووردت يف الوثيقة املعاهدا
وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تقـدم هلـا يف غـضون عـام واحـد معلومـات عـن                        )٤٣(

 ٢١  و٢٠  و١٩  و١٥  و١٠اســــــتجابتها لتوصــــــيات اللجنــــــة الــــــواردة يف الفقــــــرات     
  .أعاله ٢٥ و
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قريرهــا الــدوري القــادم، الــذي ســيكون التقريــر  والدولــة الطــرف مــدعوة إىل تقــدمي ت   )٤٤(
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠الدوري الثالث، يف موعد أقصاه 

  السويد  - ٤٣
 يف جلــستيها  (CAT/C/SWE/5)نظــرت اللجنــة يف تقريــر الــسويد الــدوري اخلــامس        )١(

، ٢٠٠٨مــــايو / أيــــار٣٠  و٢٩ املعقــــودتني يــــومي 812)  و(CAT/C/SR.811 ٨١٢  و٨١١
  .، املالحظات اخلتامية التالية)(CAT/C/SR.827 ٨٢٧ جلستها واعتمدت يف

  
  مقدمة  - ألف   

. مس وباملعلومــات الــواردة فيــهترحــب اللجنــة بتقــدمي الــسويد تقريرهــا الــدوري اخلــا   )٢(
تعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية الشاملة املقدمـة مـن الدولـة الطـرف علـى قائمـة                كما

، والــيت تتــضمن معلومــات إضــافية عــن التــدابري التــشريعية (CAT/C/SWE/Q/2/Add.1)املــسائل 
واإلدارية والقضائية وغريها من التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف بغيـة منـع أفعـال التعـذيب                  

وفـضالً عـن ذلـك،      . املهينـة  نية أو الالإنـسا  أوالعقوبـة القاسـية      أووغريها مـن ضـروب املعاملـة        
هود البنـاءة الـيت بـذهلا وفـد الدولـة الطـرف املتعـدد القطاعـات                 تنوه اللجنة، مـع االرتيـاح، بـاجل       

  .لتقدمي معلومات وتوضيحات إضافية خالل احلوار
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولـة الطـرف قامـت منـذ النظـر يف آخـر تقريـر دوري                       )٣(

  :ق عليها، ومن هذه الصكوكبالتصدي أوهلا، باالنضمام إىل عدد من الصكوك الدولية 
الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلـق ببيـع األطفـال                   )أ(  

  ؛٢٠٠٧ يناير/  كانون الثاين١٩باحية، يف وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإل
بروتوكــول منـــع االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال، وقمعـــه    )ب(  
رميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، يف    ة عليــه، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجل     واملعاقبــ

  ؛٢٠٠٤يوليه /متوز ١
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             )ج(  

  ؛٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٤املرأة، يف 
 املتعلق بإشراك األطفـال     الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل       )د(  

  .٢٠٠٣فرباير / شباط٢٠يف الرتاعات املسلحة، يف 
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ســبتمرب / أيلــول١٤وعــالوة علــى ذلــك، ترحــب اللجنــة بتــصديق الدولــة الطــرف، يف   )٤(
 األخرية اليت قامت هبـا اللجنـة   ة، على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية وبالزيار     ٢٠٠٥

  .٢٠٠٨مارس / آذار١٤ إىل ١٠سويد يف الفترة من الفرعية ملنع التعذيب إىل ال
وتــشري اللجنــة مــع االرتيــاح إىل اجلهــود املــستمرة املبذولــة علــى مــستوى الدولــة بغيــة    )٥(

إصالح تشريعاهتا وسياساهتا وإجراءاهتا لكفالة حتسني محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلـق              
  :اسيم اليف عدم التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة، و

 الذي يعتمد نظامـاً     ٢٠٠٦تعديل القانون السويدي املتعلق باألجانب يف عام          )أ(  
جديداً للطعن ويتضمن حكماً صرحياً ينص على عدم اإلعادة القـسرية، كمـا يـنص علـى مـنح                   
مركز الالجئ لألشخاص الذين يـّدعون اخلـوف مـن التعـرض لالضـطهاد بـسبب نـوع اجلـنس             

  وامليول اجلنسية؛
 تـشريع جديـد بـشأن الـضمانات األساسـية، مبـا يف ذلـك الوصـول إىل                   اعتماد  )ب(  

ــز النفــاذ يف    القــانون رقــم  (٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١احملــامني واإلشــعار باالحتجــاز، دخــل حّي
  ؛)٦٧: ٢٠٠٨

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٦اعتماد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان للفترة   )ج(  
 ملكافحـة عنـف الرجـل    ،٢٠٠٧نـوفمرب  /اعتماد خطة عمل، يف تـشرين الثـاين      )د(  

 .Govt(ضــد املــرأة، والعنــف واالضــطهاد باســم محايــة الــشرف والعنــف يف العالقــات املثليــة   

Comm. 2007/08:39(؛  
اعتمـاد شـرطة مراقبــة احلـدود، وجملـس اهلجــرة واخلـدمات االجتماعيـة خلطــة         )ه(  

صحوبني عمل مـشتركة هتـدف إىل احلـد مـن خمـاطر اختفـاء األطفـال ملتمـسي اللجـوء غـري املـ                       
  .مبرافق ومنع وقوعهم ضحية لالجتار

وتثين اللجنة على مراعاة الدولـة الطـرف اللتزاماهتـا الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان،                    )٦(
لتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة  موقفهــا الواضــح والقــاطع مــن احلظــر املطلــق لســيما الو
  .املهينة أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أو
الحظ اللجنـة مـع االرتيـاح أن احلكومـة خصـصت مـوارد إضـافية إلدارة الـسجون                   وت  )٧(

واإلفراج حتت املراقبة من أجل إنشاء مرافق أفـضل، يف الـسجون ومراكـز احلـبس االحتيـاطي،                  
  .ولتشييد عدد جديد منها بطاقة استيعابية أكرب
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راض وحتليــل وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير أن الدولــة الطــرف تواصــل باســتمرار اســتع  )٨(
مدى امتثاهلا لاللتزامات الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان، وذلك عن طريق اللجان والدراسـات             

  .املخصصة هلذا الغرض وعن طريق تعيني حمققني خاصني
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

  تعريف التعذيب
دي يعاقـب علـى مجيـع       على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أن القانون اجلنائي الـسوي            )٩(

 مـن االتفاقيـة، تعـرب    ١ وفقـاً ملفهـوم املـادة    “تعـذيب ”األفعال اليت ميكن وصـفها بأهنـا أفعـال     
ــشأن إدراج جرميــة التعــذيب يف       ــر موقفهــا ب ــة الطــرف مل تغّي ــة عــن أســفها لكــون الدول اللجن

  ).٤  و١املادتان ( من االتفاقية ١القانون احمللي على النحو الذي تعرفه املادة 
ينبغي للدولة الطرف أن تدرج جرمية التعذيب يف قانوهنا احمللي وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب 

وتــرى اللجنــة أن قيــام الــدول  .  مــن االتفاقيــة١يــشمل مجيــع العناصــر الــواردة يف املــادة  
األطراف بتسمية وتعريف جرمية التعذيب وفقاً ألحكام االتفاقيـة علـى أهنـا جرميـة متميـزة                 

األخرى، من شأنه أن ينهض مباشرة باهلدف الشامل لالتفاقية املتمثـل يف منـع              عن اجلرائم   
التعذيب، وذلك عن طريق أمور منها حتـذير كـل شـخص، مبـا يف ذلـك األشـخاص الـذين                     
يرتكبون جرمية التعذيب، وضحايا التعذيب، واجلمهور، باخلطورة اخلاصة اليت تتصف هبـا            

  .الرادع للحظر نفسهجرمية التعذيب، وعن طريق حتسني األثر 
  

  قانون التقادم
يف القــانون  توجـد هبــذا املعـىن   قلـق أن جرميـة التعــذيب، والـيت ال   مــع التالحـظ اللجنـة     )١٠(

، ُيعاقب عليها مبوجب أحكام أخـرى مـن أحكـام القـانون اجلنـائي، وبالتـايل                 سويدياجلنائي ال 
ملقدمـة مـن الوفـد الـيت تفيـد      ويف حني تالحظ اللجنة املعلومات ا. فهي ختضع للسقوط بالتقادم  

تعرب عن قلقها من أن سـقوط الـدعوى         بأن قانون التقادم سيخضع إىل إعادة النظر فيه، فإهنا          
ــى أحكــام    ــق عل ــادم املطب ــق واحملاكمــة     البالتق ــد حيــول دون إجــراءات التحقي ــائي ق ــانون اجلن ق

 قــد ب العقــابالــذي يــستوج إذا كــان الفعــل ســيما الهــذه اجلــرائم اخلطــرية، علــى  واملعاقبــة
ومع أخذ الطبيعة اخلطرية ألعمال التعـذيب يف احلـسبان، تـرى اللجنـة أنـه                . رُتكب يف اخلارج  أ

  )١٢  و٤  و١ املواد(.  التقادملقانونال ميكن أن ختضع أعمال التعذيب 
التقـادم لتـصبح متمـشية      قـانون   ينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها وأحكامهـا املتعلقـة ب         

تزاماهتا مبقتضى االتفاقية، حبيث ميكن التحقيق واحملاكمة واملعاقبة دون قيـود           بالكامل مع ال  
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أية أفعـال مـن جانـب أي شـخص          على  زمنية على أعمال التعذيب والشروع يف ارتكاهبا و       
  . يف التعذيباملشاركة أوضرباً من التواطؤ تشكل 

  الضمانات األساسية
دة املتعلقــة بالــضمانات األساســية الــيت  تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير التــشريعات اجلديــ    )١١(

ــذ يف    ــز التنفي ــت حّي ــسان١دخل ــل / ني ــق بالوصــول إىل حمــام واإلشــعار    ٢٠٠٨أبري ــا يتعل  فيم
ومــع ذلــك، تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء عــدم ختــصيص حمــام للــدفاع إال إذا اعُتــرب    . باالحتجــاز

ين يف التـشريعات    وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عـدم وجـود حكـم قـانو            . الشخص مشتبهاً به  
السويدية بشأن الوصول إىل طبيب، وإزاء منح رجل الشرطة املسؤول الـسلطة التقديريـة فيمـا                

وتعــرب عــن أســفها كــذلك إزاء التقــارير الــيت تفيــد بــأن . يتعلــق بتقيــيم طلــب مقابلــة الطبيــب
االت اإلشعار باالحتجاز ال يرسل بصورة منهجية إىل األسر ويؤجل إرساله يف الكـثري مـن احلـ               

وتشري اللجنة إىل أن جملـس الـشرطة الوطنيـة قـد أعـد              . بزعم احتمال تعارضه مع سري التحقيق     
بالتعاون مع إدارة االدعاء العام السويدية نشرة إعالمية تتضمن احلقـوق األساسـية لألشـخاص               
املشتبه بتورطهم يف ارتكاب جرمية ما وجرى بالتايل احتجازهم وحرماهنم من احلرية، وجتـري              

  ).١٦  و١٣  و١١  و٢املواد (ليا ترمجة هذه النشرة إىل اللغات األكثر استخداماً حا
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري فعالــة تكفــل حــصول مجيــع احملتجــزين فعليــاً علــى   
الــضمانات القانونيــة األساســية، مبــا يف ذلــك احلــق يف الوصــول إىل حمــام وطبيــب، وحــق     

وتؤكـد  . طرف ثالـث خيتارونـه بـأهنم رهـن االحتجـاز           أوب  احملتجزين يف إشعار أحد األقار    
اللجنة على أنه ينبغي أن يتمتع األشخاص احملتجزون بـاحلق الفعلـي يف الوصـول إىل حمـام،                
وذلك منذ اللحظة األوىل حلرماهنم مـن احلريـة وطـوال مرحلـة التحقيـق ومرحلـة احملاكمـة            

ولة الطرف أن تـستكمل يف أقـرب        وفضالً عن ذلك، ينبغي للد    . وأثناء دعاوى االستئناف  
وقــت ممكــن ترمجــة النــشرة اإلعالميــة الــيت تتــضمن احلقــوق األساســية، وأن تنــشرها علــى 

  .نطاق واسع يشمل مجيع األماكن اليت قد يوجد هبا شخص ُحرِم من حريته
  احتجاز ملتمسي اللجوء

علـق باسـتقبال   تالحظ اللجنة حدوث تغريات إجيابية على سياسة جملس اهلجرة فيمـا يت    )١٢(
ملتمسي اللجوء غري املسجلني واالحتجاز السابق للترحيل، وهو ما أدى إىل تقليص معـدالت               

ومـع ذلـك، تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء شـيوع االحتجـاز الـسابق للترحيـل وتأسـف              . االحتجاز
وتـشعر  . لعدم وجود حد أقصى للفترة الزمنية اليت قد ميضيها ملتمس اللجـوء رهـن االحتجـاز               

جنة بالقلق أيضاً إزاء املعلومات اليت تفيد بأن ملتمسي اللجـوء الـذين يـشكلون خطـراً علـى                   الل
  ).١٦  و١١  و٣  و٢املواد (أنفسهم وعلى اآلخرين يوضعون أحياناً يف احلبس االحتياطي 
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعلية لـضمان عـدم احتجـاز ملتمـسي اللجـوء إال يف           
وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي        . كتدبري أخري، وألقصر فترة زمنيـة ممكنـة        أوظروف استثنائية   

للدولة الطرف النظر يف بدائل أخـرى إليـواء ملتمـسي اللجـوء الـذين حيتـاجون إىل رعايـة                   
  .تناسب حالتهم احملددة
  عدم اإلعادة القسرية

مثـل يف   ترحب اللجنة بتضمني قانون األجانب سبباً جديداً إلصدار رخـصة اإلقامـة يت              )١٣(
إحدى اهليئـات األخـرى للـشكاوى        أوحصول األجنيب على هذه الرخصة عندما ترى اللجنة،         

وتـشري اللجنـة أيـضاً إىل تـصريح         . الدولية، أن الدولة الطـرف قـد انتـهكت التزاماهتـا التعاهديـة            
وفد الدولة الطرف بأن بلده مل يـشارك يف أيـة عمليـات اسـتثنائية لتـسليم مطلـوبني ومل حيـصل            

.  ضمانات دبلوماسية ومل حياول اسـتخدامها إال يف حـاليت الـسيد عجيـزة والـسيد الزيـري            على
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات الوفرية اليت قدمتها الدولة الطـرف بـشأن التـدابري الـيت اُتخـذت                  

، مبـا يف ذلـك إصـدار تأشـريات دخـول      عجيـزة ضـد الـسويد   لتنفيذ قرار اللجنـة املتعلـق بقـضية         
وتالحـظ اللجنـة أيـضاً أن طلبـات إصـدار           . رته واستمرار تلقيه للزيـارات يف الـسجن       ألفراد أس 

ومـع ذلـك، تأسـف اللجنـة     . رخص اإلقامة والتعويضات ال تـزال بانتظـار صـدور قـرار بـشأهنا         
 املتعلقة بـإجراء حتقيـق متعمـق        سيما اللعدم التنفيذ التام للعناصر األساسية الواردة يف القرار، و        

وتعــرب عــن أســفها كــذلك لعــدم التنفيــذ التــام آلراء . ولني، حــسب االقتــضاءومقاضــاة املــسؤ
، مبــا يف ذلــك ســبل االنتــصاف  الزيــري ضــد الــسويداللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف قــضية  

  ).٤ و٣املادتان (املوصى هبا 
ينبغي للدولة الطرف اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ قـرار هـذه اللجنـة وآراء اللجنـة                      

  عـادالً   تعويـضاً  اومنحهـمملعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق بالسيد عجيزة والسيد الزيري          ا
ــق متعمــق يف أســباب       . ومناســباً ــة الطــرف إجــراء حتقي ــك، ينبغــي للدول ــى ذل وعــالوة عل

وأخرياً، ينبغـي للدولـة الطـرف       . ترحيلهما وحماكمة املسؤولني عن ذلك، حسب االقتضاء      
 مـن االتفاقيـة مـن أجـل     ٣االمتثال التـام اللتزاماهتـا مبوجـب املـادة     اختاذ تدابري فعالة تكفل     

  .منع حدوث حاالت مشاهبة يف املستقبل
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم حالياً بالتفاوض مـع احلكومـة األفغانيـة بـشأن                  )١٤(

 يــةالقــوة الدوليــة للمــساعدة األمنمــذكرة تفــاهم تتعلــق مبــشاركة الدولــة الطــرف يف عمليــات  
  ).٣املادة (

 ٢تشري اللجنة إىل رأيها الثابت، على حنو ما كررت تأكيـده يف تعليقهـا العـام علـى املـادة                     
 من االتفاقية وااللتزام الوارد فيهـا بـشأن عـدم    ٣، بأن املادة    )CAT/C/GC/2(من االتفاقية   
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ذه اإلعادة القـسرية ينطبـق علـى القـوات املـسلحة التابعـة للدولـة الطـرف أينمـا كانـت هـ                      
حبكـم األمـر الواقـع علـى         أوالقوات، وحيثما تقوم مبمارسـة سـيطرة فعليـة حبكـم القـانون              

ُعهـدة إحـدى الـدول      فعـالً يف    وفيما يتعلق باحتمـال نقـل حمتجـزين موجـودين           . شخص ما 
األطراف إىل أي دولة أخرى، ينبغي للدولة الطرف املعنيـة أن تكفـل، يف مجيـع الظـروف،                  

  . من االتفاقية٣االلتزام التام باملادة 
  

  التدريب
تالحظ اللجنة مع التقدير املعلومات املفصلة اليت قدمتها الدولـة الطـرف بـشأن بـرامج             )١٥(

التــدريب املقدمــة إىل عــدة جهــات منــها قــوات الــشرطة وســلطات االدعــاء وإدارة الــسجون     
 عـن تكتيكـات     وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة   . واملراقبة، مبا يف ذلك العاملون يف السجون      

. قوات الشرطة اخلاصة، مبا يف ذلك استخدام األساليب غري العنيفة والسيطرة على التجمعـات             
ومع ذلك، تأسـف اللجنـة لتـوفر معلومـات حمـدودة عـن رصـد وتقيـيم هـذه الـربامج التدريبيـة                        

يف وعدم توفر معلومات عن أثر التدريب املقدم للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون وللعـاملني                 
ــربامج يف احلــد مــن حــاالت      ــة هــذه ال ــة  الــسجون، وعــن مــدى فعالي التعــذيب وإســاءة املعامل

  ).١٠ املادة(
ينبغي للدولة الطـرف أن تـضع مزيـداً مـن الـربامج التثقيفيـة لكفالـة توعيـة مجيـع املـوظفني                       
املكلفني بإنفاذ القـانون ومـوظفي الـسجون توعيـة كاملـة بأحكـام االتفاقيـة، وكفالـة عـدم                    

وينبغي أن يتلقى مجيع العاملني     . امح مع االنتهاكات والتحقيق فيها، وحماكمة اجملرمني      التس
املعنــيني، مبــن فــيهم العــاملون يف الــسفارات الــسويدية، تــدريباً خاصــاً بــشأن كيفيــة حتديــد  
عالمات التعذيب وسوء املعاملـة، وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن يكـون بروتوكـول            

العقوبـة   أو والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة         دليل التقصي (اسطنبول  
وفـضالً عـن ذلـك،      . يتجـزأ مـن هـذا التـدريب        جـزءاً ال  ) املهينـة  لالإنـسانية أو  ا أوالقاسية  

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تقــوم بوضــع وتنفيــذ منهجيــة لتقيــيم فعاليــة وأثــر هــذه الــربامج   
  .التعذيب والعنف وإساءة املعاملةالتثقيفية يف احلد من حاالت /التدريبية

  فرض القيود على احملتجزين يف احلبس االحتياطي
ــأن        )١٦( ــد ب ــيت تفي ــات ال ــا إزاء املعلوم ــة عــن قلقه ــرب اللجن ــن  ٥٠ إىل ٤٠تع ــة م  يف املائ

احملتجزين يف احلبس االحتياطي يتعرضون لقيود وال يتمكنون يف الوقت الـراهن مـن االعتـراض       
وتعـرب اللجنـة    . اسـتمرارها  أولقرارات املتعلقة بفرض قيود حمـددة علـيهم         والطعن بفعالية يف ا   

ومـع  . عن أسفها أيضاً إزاء االفتقار إىل إحصاءات رمسية بـشأن تطبيـق القيـود مـن هـذا القبيـل                   
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ذلك، تشري اللجنة إىل أن وزارة العدل تعكـف حاليـاً علـى النظـر يف املقتـرح املقـدم مـن حمقـق                 
ن تعـديالت تنظيميـة الغـرض منـها كفالـة اسـتخدام القيـود بـشكل                 خاص عينته احلكومة يتضم   

  ).١٦  و١١  و٢املواد (موحد وقانوين 
وتـرى  . ينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري املالئمـة ملواصـلة تقلـيص فـرض القيـود ومـدهتا                

اللجنة أن القيود ينبغي أن تستند دائما إىل أسس ملموسة، وأن تكـون ذات طـابع فـردي                  
. مع احلالـة املعنيـة، علـى أن ُترفـع عنـدما تـزول األسـباب الـيت أدت إىل فرضـها                  وتتناسب  

وكتدبري استثنائي، ينبغي تفسريها تفسريا صارماً يكون لصاحل األشـخاص يف حالـة وجـود               
وفضالً عن ذلـك، تالحـظ اللجنـة أن احلكومـة كلّفـت سـلطات اإلدعـاء مـؤخراً                   . شكوك

 وإحـصاء   ٢٠٠٨عـدد األشـخاص احملتجـزين يف عـام          بالقيام، حبلول هناية العـام، بإحـصاء        
عدد احلاالت اليت فُرِضـت فيهـا قيـود، وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى موافاهتـا هبـذه                       

  .املعلومات
   وعزهلماحملتجزينالتدابري القسرية، مبا يف ذلك تقييد حركة 

توسـط فتـرة    تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف مل تقدم بيانات مفصلة عن م              )١٧(
ومــع ذلــك، . العــزل يف املؤســسات واملستــشفيات النفــسية  اللجــوء إىل تقييــد احلركــة البدنيــة أو 

تشري إىل أن اجمللس الوطين للـصحة والرعايـة يعكـف حاليـاً علـى إعـداد ِسـجِل إليكتـروين يتعلـق                   
لـة أمـور منـها      بالرعاية العقلية اإللزامية والرعاية العقلية املرتبطة بالطب الشرعي هبـدف حتقيـق مج            

  ).١٦ و ١١املادتان (توفري بيانات إحصائية موثوقة بشأن استخدام التدابري القسرية 
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف اللجوء إىل تـدابري تقييـد احلركـة البدنيـة وأن تنظـر        

عدم اللجوء إىل احلبس االنفـرادي إال كتـدبري أخـري وألقـصر فتـرة ممكنـة وحتـت رقابـة                     يف  
ــى اســتكمال    . ارمةصــ ــة الطــرف عل ــة الدول ــرب   وحتــث اللجن ــروين يف أق ــِسجِل اإللكت  ال
  .ممكن وقت

  
  عمليات التحقيق السريعة والرتيهة

ــام         )١٨( ــشئت يف ع ــد أُن ــشرطة ق ــصلة بال ــة للجــرائم املت ــة أن الوحــدة الوطني تالحــظ اللجن
ــام  ٢٠٠٥ ــر عـ ــون ٢٠٠٧، وأن تقريـ ــصلة ” املعنـ ــستقلة للتح  -احملـ ــة مـ ــشاء هيئـ ــق يف  إنـ قيـ

 مل يــوص بإنــشاء هيئــة مــستقلة  “االدعــاءات اجلنائيــة ضــد رجــال الــشرطة واملــدعني العــامني؟  
إلجراء هذه التحقيقات بل أوصى بإنـشاء وحـدة مـستقلة متامـاً تتـوىل التحقيقـات الداخليـة يف                    

ومــع ذلــك، يــساور اللجنــة القلــق إزاء املعلومــات الــيت تفيــد بــأن املفــاهيم األساســية  . الــشرطة
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سوء تقالل والفعاليــة والــسرعة رمبــا ال تكــون قــد روعيــت يف مجيــع الــشكاوى املتعلقــة بــ لالســ
  ).١٦  و١٢املادتان  ( الشرطةسلوك رجال

تعزيز تدابريها لضمان إجراء حتقيقات سـريعة نزيهـة وفعالـة يف مجيـع           ينبغي للدولة الطرف  
ــو      ــها موظف ــيت يرتكب ــة ال ــذيب وإســاءة املعامل ــة بالتع ــاءات املتعلق ــاذ  االدع ــون بإنف ن مكلف

ــانون ــة أن الـــشرطة ال ي . القـ ــذه التحقيقـــات أو وتـــرى اللجنـ ــوم  نبغـــي أن تـــضطلع هبـ تقـ
  .باإلشراف عليها، بل تتوالها هيئة مستقلة

وتالحظ اللجنة أن احملاكم السويدية هلا والية قـضائية فيمـا يتعلـق جبميـع اجلـرائم الـيت                     )١٩(
د أثناء قيامها بتأديـة مهامهـا، بـصرف النظـر عـن             ترتكبها القوات السويدية املنتشرة خارج البل     

كمـا حتـيط اللجنـة علمـاً باملعلومـات املقدمـة            . قوانني البلد الذي قد ُيرتكب فيه الفعل اجلنـائي        
التابعـة  قوة حفـظ الـسالم   من الوفد بشأن احلادثة اليت وقعت أثناء العمليات الدولية اليت نفذهتا           

ومع ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن     . ٢٠٠٣ عام  يف الكونغو ويب األور بقيادة االحتاد لألمم املتحدة   
قلقها إزاء االدعاءات املتعلقـة بقيـام جنـود فرنـسيني بتعـذيب أحـد الـسجناء يف حـضور جنـود                      

  )١٢  و٥املادتان . (سويديني ومل تطلب الدولة الطرف إجراء حتقيق فوري ونزيه هبذا الشأن
رية وسـريعة إذا تلقـت معلومـات تـشري          ينبغي للدولة الطرف أن تطلب إجراء حتقيقات فو       

إىل وجــود أســباب كافيــة تــدعو إىل االعتقــاد بوقــوع أفعــال تعــذيب وإســاءة معاملــة أثنــاء  
ــة إليهــا    ــة املوكل ــة املهــام الدولي ــة الطــرف أن تكفــل إصــدار   . قيامهمــا بتأدي وينبغــي للدول

 أخــرى، إذا تعليمــات إىل قواهتــا بــاإلبالغ عــن أيــة أحــداث مــن هــذا القبيــل واختــاذ تــدابري
  .اقتضى األمر ذلك

  
  التعويض وإعادة التأهيل

يف حني تشري اللجنة إىل املعلومات الواردة عن توفري خدمات العـالج وإعـادة التأهيـل                  )٢٠(
االجتمــاعي املقدمــة إىل أشــخاص منــهم ضــحايا التعــذيب وإســاءة املعاملــة، وبــالنظر إىل تقــدمي 

ر بــالقلق إزاء صــعوبة احلــصول علــى معلومــات هــذه اخلــدمات بعــدة طــرق خمتلفــة، فإهنــا تــشع 
ويف هـذا الـصدد،   . شاملة عن الوضع الفعلـي، مبـا يف ذلـك معرفـة التفاوتـات اإلقليميـة احملتملـة         

تأسف اللجنـة لعـدم تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن عـدد املـرات الـيت اسـُتخدمت فيهـا األنـواع                        
ــن هــذه اخلــدمات،    ــة م ــدمي    أواملختلف ــوارد املخصــصة لتق ــضحايا   عــن امل ــسية ل اخلــدمات النف

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بـالقلق لعـدم وجـود قـضية جـرى               . إساءة املعاملة  أوالتعذيب  
قيد النظر أمام احملاكم السويدية تتعلق بـشكاوى مقدمـة للحـصول علـى تعـويض                 أوالبت فيها   

  ).١٤املادة (أي نوع آخر من أنواع اجلرب لضحايا التعذيب  أو
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لطــرف أن تواصــل تعزيــز جهودهــا فيمــا يتعلــق بــالتعويض واجلــرب وإعــادة   ينبغــي للدولــة ا
التأهيل بغية رد احلق للضحايا وتعويضهم بـصورة عادلـة وكافيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                     

  .توفري السبل إلعادة تأهيلهم بصورة كاملة قدر اإلمكان
  حقوق اجملموعات الضعيفة والتمييز

العنـصرية وكـره األجانـب     املتعلقـة مبناهـضة   ٢٠٠١تالحظ اللجنة أن خطة عمل عام    )٢١(
 قد أُدرجت يف خطـة العمـل اجلديـدة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان             والتمييزجنسياً   املثلينيوكراهية  

، وُترحــب باملبــادرة األخــرية الــيت اختــذهتا احلكومــة لــدمج التــشريعات   ٢٠٠٩-٢٠٠٦للفتــرة 
ومـع  . )٢(لتمييـز يـشمل سـبعة أسـباب للتمييـز         احلالية ملناهضة التمييز يف قانون واحـد ملناهـضة ا         

ذلك، تعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء التقـارير املتعلقـة باسـتمرار التمييـز ضـد الفئـات الـضعيفة،                
ويساور اللجنة القلـق أيـضاً إزاء التقـارير املتعلقـة جبـرائم الكراهيـة يف الدولـة                  .  الروما سيما الو

  ).١٦  و١٣  و١٢  و٢املواد (هية العنصرية الطرف، مبا يف ذلك ارتفاع عدد جرائم الكرا
، الضعيفة جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد الفئات تكثفينبغي للدولة الطرف أن  

ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطـرف أن تتخـذ املزيـد مـن اخلطـوات       . الروما  ذلك  يف امب
فـضالً عـن مكافحـة      لك،   التمييز العنصري وكراهية األجانب والعنف املـرتبط بـذ         ملكافحة

 وشاملة يف مجيع حاالت العنف ونزيهة إجراء حتقيقات سريعة    جرائم الكراهية، وأن تكفل   
 وفرض عقوبـات مناسـبة علـيهم تأخـذ يف احلـسبان         اجلناةذات الدوافع التمييزية ومقاضاة     

  . اخلطري ألفعاهلمالطابع
  

  بات دليل إثانتزع بالتعذيب بوصفهُت أقوال ةحظر االحتجاج بأي
حتــيط اللجنــة علمــاً باملعلومــات املقدمــة الــيت تفيــد بــأن نظــام العقوبــات واإلجــراءات      )٢٢(

السويدي، القائم على مبدأ دراسة األدلة حبرية، يتضمن العديـد مـن الـضمانات اإلجرائيـة ملنـع                  
تـشعر  ومـع ذلـك،   . املوظفني العامني من اللجوء إىل ممارسة التعذيب أثنـاء التحقيقـات اجلنائيـة          

 بأيـة   االحتجـاج  على أحكـام حمـددة تـضمن عـدم           السويديبالقلق لعدم احتواء القانون     اللجنة  
ــادة ــا  إف ــذيب  يثبــت أهن ــة دعــوى، انُتزِعــت بالتع ــادة     كــدليل يف أي ــه امل ــا تقــضي ب ــاً مل  ١٥ وفق
  .االتفاقية من

__________ 
املعتقـدات   الـدين أو   اخللفيـة العرقيـة أو      أو اهلويـة اجلنـسانية    أوامليول اجلنسية    أوالتمييز على أساس نوع اجلنس        )٢(  

  .العمر أواإلعاقة  أوالدينية األخرى 
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ــة الطــرف أن تكفــل    ــدميها يف     ينبغــي للدول ــيت ينبغــي تق ــة ال ــق باألدل ــشريع املتعل جعــل الت
 من االتفاقية حبيث يستبعد صراحة أي أدلـة      ١٥عاوى القضائية متفقاً مع أحكام املادة       الد

  .ُتنتزع بالتعذيب
  

  العنف املرتيل
يف حني تالحظ اللجنة التدابري املتعددة اليت اختذهتا الدولة الطـرف، مبـا يف ذلـك خطـة                    )٢٣(

لقلق إزاء اسـتمرار العنـف       بـشأن العنـف ضـد املـرأة، فإهنـا تـشعر بـا              ٢٠٠٧العمل املتعلقة بعام    
ــة          ــة ضــدهم باســم محاي ــرتيل واجلــرائم املرتكب ــف امل ــك العن ــا يف ذل ــال، مب ــساء واألطف ضــد الن

وتشعر اللجنة باألسف كذلك إزاء افتقار الدولـة إىل إحـصاءات عـن العنـف املـرتيل،                 . الشرف
وعـالوة  . اتمبا يف ذلـك البيانـات اإلحـصائية املتعلقـة بالـشكاوى وعمليـات املقاضـاة والعقوبـ                 

علــى ذلــك، يــساور اللجنــة القلــق إزاء املعلومــات الــيت تفيــد بوجــود تفــاوت بــني البلــديات يف  
توفري اخلـدمات االجتماعيـة، وعجـز بعـض البلـديات عـن تـوفري املـأوى جلميـع النـساء ضـحايا                    

  ).١٦  و١٢  و٢املواد (العنف، مبا يف ذلك النساء ذوات االحتياجات اخلاصة، كاملعوقات 
ي للدولة الطرف زيادة جهودهـا ملنـع العنـف ضـد املـرأة والطفـل ومكافحتـه واملعاقبـة                    ينبغ

كمـا ينبغـي للدولـة      . عليه، مبا يف ذلك العنف املرتيل واجلرائم املرتكبة باسم محاية الـشرف           
الطــرف رصــد تــوفري اخلــدمات االجتماعيــة هبــدف كفالــة تــوافر العــدد الكــايف مــن مرافــق  

ب نساء ذوات احتياجـات خاصـة، مبـا يف ذلـك املعوقـات، يف مجيـع             اإليواء اجملهزة الستيعا  
  .أحناء الدولة الطرف وختصيص التمويل الكايف هلا

  مجع البيانات
يف حني تالحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بتقدمي بعض اإلحصاءات، فإهنا تعرب عـن                )٢٤(

قيــق واملالحقــة أســفها لعــدم تقــدمي بيانــات شــاملة ومفــصلة بــشأن الــشكاوى وعمليــات التح   
القــضائية واإلدانــات املتــصلة حبــاالت التعــذيب وإســاءة املعاملــة مــن جانــب املــوظفني املكلفــني 
بإنفــاذ القــوانني، وبــشأن العنــف ضــد النــساء واألطفــال، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل واجلــرائم   

وإعـادة  املرتكبة ضدهم باسم محاية الشرف، فضالً عن االفتقار إىل معلومات بـشأن التعـويض               
  )١٦  و١٣  و١٢املواد . (التأهيل

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعاالً جلمع كافة البيانات اإلحـصائية املتـصلة برصـد                
تنفيــذ االتفاقيــة علــى املــستوى الــوطين، مبــا يف ذلــك الــشكاوى، وعمليــات التحقيــق،          

املعاملـة، والعنـف ضـد      واملالحقات القضائية، واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب وإسـاءة         
النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املرتيل واجلرائم املرتكبة ضد النساء واألطفـال باسـم               
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وتـسلِّم  . الشرف، فضال عن البيانات املتعلقة بالتعويض وإعادة التأهيل املـوفَّرين للـضحايا           
ختـاذ تـدابري    اللجنة مبا يتسم به مجع البيانات الشخصية من حساسية وتؤكد على ضرورة ا            

  .مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام هذه البيانات
  اآلليات الوقائية الوطنية املنشأة مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف كلّفت ديوان أمـني املظـامل التـابع للربملـان واملستـشار              )٢٥(
ومـع ذلـك،   . ية الوطنية مبوجب الربوتوكول االختياريالعديل باالضطالع بدور اآلليات الوقائ 

تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء طبيعــة عمــل هــذه اآلليــات الــذي يكــون علــى أســاس رد الفعــل 
وليس توفري الوقايـة، وإزاء افتقارهـا إىل مـوظفني ذوي ختصـصات مهنيـة متعـددة، وعـدم قيـام                     

امـل مـع مهامهـا اجلديـدة، حـسبما      احلكومة بتخصيص أي موارد مالية إضـافية متكنـها مـن التع        
  .علمت اللجنة من هذه اآلليات نفسها

توصي اللجنة بأنه ينبغي للدولة الطـرف إعـادة النظـر يف قـرار احلكومـة الـسويدية املتعلـق                    
 باالضـطالع بـدور اآلليـات       ديـوان أمـني املظـامل التـابع للربملـان واملستـشار العـديل             بتكليف  

القيـام، عوضـاً عـن ذلـك، بكفالـة عملـهما بفعاليـة كآليـات                 أوالوقائية الوطنية السويدية،    
وقائيــة، وذلــك عــن طريــق أمــور منــها ختــصيص املــوارد الالزمــة لكفالــة الوفــاء باملتطلبــات 

  .الواردة يف الربوتوكول االختياري
وتالحظ اللجنة مع التقدير املـسامهات املاليـة الـسابقة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف إىل                  )٢٦(

  .، وحتثها على استئناف تقدمي دعمهامم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيبصندوق األ
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل النظــر يف التــصديق علــى معاهــدات األمــم املتحــدة    )٢٧(

املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعـد، كاالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع                    
ــرا  ــة والربوتوكــول    العمــال املهــاجرين وأف ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق د أســرهم، واتفاقي

  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياالختياري امللحق هبا، واالتفاقية الدولية 
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن تقـدم وثيقتـها األساسـية وفقـاً ملتطلبـات الوثيقـة                       )٢٨(

لتوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، على حنو ما أقرهتا هيئـات          األساسية املوحدة املبينة يف املبادئ ا     
  ).HRI/GEN/2/Rev.4انظر الوثيقة (املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تقـوم بنـشر التقـارير الـيت تقـدمها الـسويد إىل                       )٢٩(
واسع وباللغات املناسبة، عـن طريـق       اللجنة واملالحظات اخلتامية واحملاضر املوجزة، على نطاق        

  .املواقع الرمسية على شبكة اإلنترنت ووسائط اإلعـالم واملنظمـات غري احلكومية
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وترجو اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنة واحـدة، معلومـات عـن                        )٣٠(
  . أعاله١٧  و١٦  و١٣  و١١استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

 ٣٠دعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الـدوري الـسابع يف موعـد أقـصاه               وت  )٣١(
  .٢٠١٢يونيه /حزيران

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  -٤٤
ــر الـــدوري الثـــاين جلمهوريـــة مقـــدونيا          )١( ــرت جلنـــة مناهـــضة التعـــذيب يف التقريـ نظـ

ــسابق واليوغ ــالفية الـــ ــستيها ) CAT/C/MKD/2(ة ـســـ  CAT/C/SR.822 (٨٢٥  و٨٢٢يف جلـــ
ــودتني يف ) 825 و ــار٨  و٧املعقــ ــايو / أيــ ــستيها ٢٠٠٨مــ  ٨٣٣  و٨٣٢ واعتمــــدت يف جلــ
)CAT/C/SR.832التالية اخلتامية  املالحظات٢٠٠٨مايو / أيار١٥املعقودتني يف ) 833 و.  

  مقدمة  - ألف   
ة الـسابقة   سـالفي وترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين جلمهوريـة مقـدونيا اليوغ            )٢(

 عـن الـردود الـواردة علـى قائمـة املـسائل والـيت وفـرت معلومـات إضـافية بـشأن التـدابري                         فضالً
. التشريعية واإلدارية والقضائية والتـدابري األخـرى الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف تنفيـذاً لالتفاقيـة            

متعـدد   وى عن ارتياحها للحـوار البنـاء الـذي أجـري مـع وفـد رفيـع املـست                  وتعرب اللجنة أيضاً  
  .القطاعات

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
  :ترحب اللجنة مبا يلي  )٣(

 إدراج جرميـة    سـيما  ال و ٢٠٠٤التعديالت املدخلـة علـى القـانون اجلنـائي يف             )أ(  
  التعذيب يف التشريع احمللي؛

اعتمـــاد خطـــة عمـــل لتطبيـــق التوصـــيات األخـــرية الـــيت تقـــدمت هبـــا اللجنـــة   )ب(  
  ؛٢٠٠٦ إثر زيارهتا األخرية يف األوروبية ملنع التعذيب

   استراتيجية ملنع العنف املرتيل ومكافحته؛تنفيذ  )ج(  
  ؛٢٠٠٨إدراج جرمية منفصلة تتعلق باالجتار باألشخاص يف بداية   )د(  
اإلصالح الواسع اجملال الذي يهـدف إىل حتـسني النظـام القـضائي مثـل قـانون                   )ه(  

  . واملدعني العامني وقانون مكتب املدعي العامجملس القضاء وقانون أكادميية تدريب القضاة
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وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة         )٤(
  .٢٠٠٢مارس / آذار٦الدولية يف 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
  ٢املادة 

 يف  “٢٠٠١ملتعلقة بـرتاع    كافة األفعال اإلجرامية ا   ” إدراج   إذ إن يساور اللجنة القلق      )٥(
الظــروف لإلفــالت مــن العقــاب بالنــسبة  قــد ينــشئ ، ٢٠٠٢يف  دـو املعتمـــون العفـــنطــاق قانــ

لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل ومـن ضـمنها                 
  .انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب

العقبات األخرى  أو، أن قرارات العفو ٢م رقم  يف تعليقها العاأشارتترى اللجنة، مثلما 
إسـاءة املعاملـة حماكمـة سـريعة ومنـصفة           أواليت حتول دون حماكمة مرتكيب أفعال التعذيب        

ويف هذا الصدد، ينبغـي     .  تشكل انتهاكاً ملبدأ عدم التقيد      قد ومعاقبتهم على هذه األفعال،   
ــهاكات اخلطــرية    ــة الطــرف ضــمان عــدم إدراج االنت ــدويل حلقــوق  علــى الدول ــانون ال  للق

لعفو وأن ختضعها للتحقيقات املعمقـة وأن  بااإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف أي قرار       
  .عند االقتضاءوتعاقب مرتكبيها تالحق 

 يف اجملـال التـشريعي لتعزيـز اسـتقالل مكتـب            وإذ تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة حاليـاً        )٦(
 عنـدما يتعلـق     سـيما  ال إزاء طريقـة سـري عملـه غـري املالئمـة و            تـشعر بـالقلق   املدعي العـام، فإهنـا      

الالإنـسانية   أوضروب املعاملـة القاسـية    وغريه من   السريع يف ادعاءات التعذيب     بالتحقيق  األمر  
القـرارات الـصادرة عـن احملكمـة األوروبيـة      شـىت  التعـبري عـن ذلـك القلـق يف     كمـا مت    . املهينة أو

  .حلقوق اإلنسان
لة الطرف ضمان استقاللية مكتب املدعي العام وفعالية سري عملـه لتكفـل             ينبغي على الدو  

املهينــة إىل  الالإنــسانية أو عاملــة القاســية أواملومنــها إخــضاع االدعــاءات بالتعــذيب أمــوراً 
ومـن أجـل   . ومالحقة مرتكيب هـذه األفعـال ومعاقبتـهم، عنـد االقتـضاء     ونزيه حتقيق سريع   

ــة الطــرف ا   ــتعني علــى الدول ــز   ذلــك، ي ــة اإلصــالح الــذي يهــدف إىل تعزي ســتكمال عملي
  .استقاللية املكتب املذكور وفعاليته، على وجه االستعجال

 التـابع لـوزارة الداخليـة    “املراقبـة الداخليـة واملعـايري املهنيـة       قطاع  ”وتالحظ اللجنة أن      )٧(
 آليــة دعــدم وجــوإزاء تــشعر بــالقلق ســلوك رجــال الــشرطة، إال أهنــا برصــد هــو اهليئــة املكلفــة 

ــشرطة       ــها رجــال ال ــيت يرتكب ــال ال ــة األفع ــة ملراقب ــستقلة وخارجي ــا  . م ــصدد، فإهن ــذا ال  ،ويف ه
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 ألن وظـائف هـذا      هـا قلقتبـدي   ،  ٢٠٠٣ترحب باعتماد قانون يعزز مكتب أمني املظـامل يف           إذ
  .املكتب ال تزال حمدودة وألن قراراته ليست ملزمة

ظام رصـد مـستقل وحمايـد للتحقيـق يف          ينبغي على الدولة الطرف تكثيف جهودها إلقامة ن       
ويف هــذا الــصدد، يــتعني علــى الدولــة الطــرف .  الــشرطة ورصــدهاســلوكادعـاءات ســوء  

النظر يف تعزيز والية أمني املظامل وتوسيعها لتـشمل القـدرة علـى التحقيـق يف األفعـال الـيت                    
راقبــة  املقطــاعوباإلضــافة إىل ذلــك، جيــب حتــسني التعــاون بــني  .  الــشرطةضــباطيرتكبــها 

لتوصـيات الـيت    املختـصة ل  الداخلية واملعـايري املهنيـة وأمـني املظـامل ومتابعـة كافـة الـسلطات                
  .يتقدم هبا أمني املظامل، متابعة مناسبة

  
  ٣املادة 

والبــت فيهــا  أداء نظــام معاجلــة طلبــات اللجــوء  يفقــصوراليــساور اللجنــة القلــق إزاء   )٨(
  .“اإلجراء املعجل”ريق ما يسمى عن طاملقدمة  بالطلباتوخاصة فيما يتعلق 

ينبغــي علــى الدولــة الطــرف ضــمان إجــراء مراجعــة معمقــة لكــل حالــة فرديــة مــن طلبــات 
فعالـة  سـبل انتـصاف     ، يـتعني علـى الدولـة الطـرف ضـمان إتاحـة              الصددويف هذا   . اللجوء

اإلجـراء  ” عنـدما يقـدم الطلـب عـن طريـق            سـيما  الو قرار رفض طلب اللجوء،   للطعن يف   
وقف تنفيذ القرار أعاله، أي الطرد على هذه سبل االنتصاف  ويتعني أن تنطوي .“املعجل

  .الترحيل أو
 املراقبـة الداخليـة واملعـايري    قطـاع  مبوقف الدولة الطرف ومفـاده أن   وحتيط اللجنة علماً    )٩(

أخـرى يف قـضية     سـلطة   أيـة    أو موظفـو وزارة الداخليـة       اارتكبـه إسـاءات   املهنية مل يـسجل أي      
إال أهنـا، إذ تالحـظ الـشواغل الـيت أعربـت عنـها عـدة هيئـات         . لد املـصري املـشهورة  السيد خا 

دوليــة مــن بينــها جلنــة الــشؤون القانونيــة وحقــوق اإلنــسان التابعــة جمللــس أوروبــا بــشأن هــذه    
إزاء عدم توضيح األحـداث الـيت صـاحبت توقيـف الـسيد خالـد املـصري           تشعر بالقلق   املسألة،  

  . كامالًآخر، توضيحاًواحتجازه ونقله إىل بلد 
تذكّر اللجنة مبوقفها إزاء اإلجراءات اليت تتخـذها الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ملواجهـة                  

التـصديق  اضـطلعت هبـا ب    خطر اإلرهاب الدويل واليت جيـب أن تتمـشى مـع التزاماهتـا الـيت                
آخر ويف هذا الصدد، يتعني على الدولة الطرف ضمان إجراء حتقيق معمق . على االتفاقية

 ملعــايري االتفاقيــة واملعــايري قــد امتثلــتهبــدف تقيــيم مــا إذا كانــت معاملــة الــسيد املــصري  
  .حلقوق اإلنساناألخرى الدولية 
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  ٤املادة 
علـى األشـخاص   املفروضـة  العقوبـات  ندرة تالحظ اللجنة مع القلق البيانات اليت تفيد    )١٠(

 املعاملــة أثنــاء قيــامهم وإســاءة) نــائي مــن القــانون اجل١٤٢املــادة (التعــذيب  املــدانني يف جــرائم
  ).١٦  و٤املادتان ( ) من القانون اجلنائي١٤٣املادة (بواجباهتم الرمسية 

التعذيب بعقوبات مناسـبة تراعـي مـا    على أعمال عاقبة املينبغي على الدولة الطرف ضمان    
 وإذ تؤكــد اللجنــة أن الظــروف الــيت تــؤدي إىل. تتــسم بــه تلــك اجلــرائم مــن طــابع خطــري

تسهل التعذيب، ولذلك جيـب     كثرياً ما   املهينة   أوالالإنسانية   أوالعقوبة القاسية    أواملعاملة  
الالإنسانية  أوالعقوبة القاسية     التعذيب من أجل منع املعاملة أو      تطبيق التدابري الالزمة ملنع   

لقــة علــى األفعــال املتعكــذلك العقوبــات املناســبة تطبيــق املهينــة، فإهنــا تــؤمن بــضرورة   أو
  .املهينة أوالالإنسانية  أوباملعاملة القاسية 

  
  ٥املادة 

متـارس   ال ، قـد  التعذيب يف اخلـارج   إذ إنه يف حالة ممارسة أعمال        ،يساور اللجنة القلق    )١١(
إذا كانـت  إال  اجلـاين املزعـوم يف إقليمهـا        اختصاصها القضائي عليها عند وجود      لدولة الطرف   ا

.  الذي اقترفت فيه اجلرائم تصل إىل مخـس سـنوات علـى األقـل              عقوبة السجن املتوقعة يف البلد    
ويف هذا الصدد، فـإن اللجنـة قلقـة مـن أن يـؤدي ذلـك إىل إجيـاد حـاالت إفـالت مـن العقـاب                  

لـيس لديـه تـشريع       أو يف االتفاقيـة     ال يكون البلد الذي ترتكب فيه أعمال التعذيب طرفـاً         حني  
  .تقل عن مخس سنواتعليها عقوبات يفرض  أوخاص جبرمية التعذيب 

بالنـسبة جلرميـة التعـذيب     التجـرمي املـزدوج     ينبغي على الدولة الطرف النظر يف إلغاء شرط         
ارتكابه أعمال التعذيب يكون اجلاين املدعى عندما احملاكمة  أوتسليم إما الوأن تطبق مبدأ 

  .ةمن االتفاقي ٥من املادة  ٢الفقرة ب داخل أراضيها، عمالًموجوداً يف اخلارج، 
  ٩  و٨  و٧  و٦املواد 

ــة الطــرف علــى نظــام رومــا األساســي للمحكمــة     و  )١٢( ــة بتــصديق الدول إذ ترحــب اللجن
دف إىل إعفـاء    هتـ اتفاقيـة ثنائيـة مـع دولـة طـرف أخـرى             لعقـدها   اجلنائية الدوليـة، فإهنـا تأسـف        

نائيـة  على أراضي الدولة الطرف مـن تـسليمهم إىل احملكمـة اجل           املوجودين  هذه األخرية   مواطين  
  .للمحكمة ومن ضمنها جرمية التعذيبتندرج يف االختصاص القضائي الدولية بسبب جرائم 

، النظر يف مراجعة شروط تلك     ٨  و ٦ينبغي على الدولة الطرف، وفق ما تقتضيه املادتان         
مجهوريـة  على أراضـى  دول معينة موجودين مواطين مثول االتفاقات ذات الصلة اليت متنع     

  .الفية السابقة أمام احملكمة اجلنائية الدوليةسومقدونيا اليوغ
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 باملعلومات اليت تلقتها الدولة الطـرف بـشأن تطـورات التحقيقـات            وحتيط اللجنة علماً    )١٣(
  .٢٠٠١واملالحقة يف قضايا تتعلق حباالت االختفاء القسري اليت حصلت خالل الرتاع يف 

حـاالت االختفـاء املـذكورة        يفتوصى اللجنـة الدولـة الطـرف باسـتكمال التحقيـق املعمـق              
سالفيا وة ليوغي بأربع حاالت أحالتها احملكمة اجلنائية الدول     املتصلةأعاله ومن ضمنها تلك     

ويتعني علـى الدولـة     . السابقة إىل الدولة الطرف ومبالحقة مرتكيب تلك اجلرائم ومعاقبتهم        
اللجنة باملعلومـات   عن تزويد ، فضالً على املألالطرف اإلعالن عن نتائج تلك التحقيقات   

  ).١٣  و١٢  و٩ و ٨  و٧  و٦املواد (يف هذا الشأن 
  

  ١٠املادة 
تالحظ اللجنة اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف يف جمـال التثقيـف ونـشر املعلومـات                       )١٤(

اخلاصة حبظر التعذيب، ومن ضمنها التـدريب املـنظم بالتعـاون مـع منظمـة األمـن والتعـاون يف                     
  عـامي   يف “الـشرطة وحقـوق اإلنـسان واحلريـات       ” عـن ضـابط شـرطة      ٥ ٥٠٠أوروبا لفائدة   

وظفي ملـ  ٢٠٠٨ عن خطة إنشاء مركز تـدرييب دائـم جديـد يف هنايـة              فضالً ،٢٠٠٥  و ٢٠٠٤
ــسجون ــا . ال ــالقلق  إال أهن ــشعر ب ــار إىل إزاء ت ــة  االفتق ــرامج تدريبي ــب ــة  مل وظفي اخلــدمات الطبي

وباملثـل، فـإن التـدريب      . ادة تأهيل الـضحايا    عن إع  الكتشاف حاالت التعذيب وتوثيقها فضالً    
ــع هنـــج   ــدم لوضـ ــاة املقـ ــر مراعـ ــة،   ل أكثـ ــة والطبيـ ــسات القانونيـ ــسانية، يف املؤسـ ــسائل اجلنـ لمـ

  .كاف غري
  :ينبغي على الدولة الطرف

ضــمان تثقيــف كافــة املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــانون وتدريبــهم بــصورة   )أ(  
  منتظمة؛
لــق بقواعــد االســتجواب وتعليماتــه ووســائله  تتعمنــاذج تــضمني التــدريب   )ب(  
ــدريباً ــة القاســية      خمصــصاًوت ــة وســائل اكتــشاف عالمــات التعــذيب واملعامل ــاء ملعرف  لألطب

  املهينة؛ أو الالإنسانية أو
 عن التقييم املنتظم للتدريب املوفر للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون فضالً  )ج(  

  ؛بشكل منتظم ومستقلضمان رصد سلوكهم 
 املـسائل اجلنـسانية لتـدريب كـل مـن لـه       يراعيتعزيز جهودها لتطبيق هنج       )د(  
. السجن أواالعتقال  أوالتوقيف أي شخص خيضع ألي شكل من أشكال باحتجاز عالقة 

  .معاملته أو استجوابه أو
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  ١١املادة 
 نظام السجون ومن ضمنها بنـاء مرافـق  لإذ تسلم اللجنة باإلصالحات املكثفة املقررة     و  )١٥(

ــالقلق جديــدة وجتديــد املرافــق القائمــة، فإهنــا    ــة  تــشعر ب لالحتجــاز إزاء الظــروف املاديــة احلالي
  . السجونومشاكل االكتظاظ يف

إنـشاء  مبـا يـشمل   املعجل إلصالح نظام السجون     التنفيذ  ينبغي على الدولة الطرف ضمان      
تعني علـى   ويـ . يف قـانون تنفيـذ العقوبـات      علـى النحـو املتـوخى       شبكة جديدة من السجون     

 الظـروف الـصحية     سيما الالدولة الطرف حتسني الظروف املادية لالحتجاز يف السجون و        
  .الطبيةوالرعاية 

  ١٤  و١٣  و١٢املواد 
العقوبـة القاسـية     أوباملعاملـة    أوبالتعـذيب   يساور اللجنة القلق إزاء االدعاءات املتعلقـة          )١٦(
 وتالحـظ مـع القلـق       ،ون املكلفـون بإنفـاذ القـانون      املهينة الـيت يرتكبـها املوظفـ       أوالالإنسانية   أو

).  أعـاله ٥ الفقـرة  أيـضاً  انظـر (ريـة والفعالـة يف هـذا الـشأن        واملالحقات الفو نقص التحقيقات   
تفيـد بـأن وحـدة خاصـة مـن          الـيت   دعـاءات   االعلى وجه اخلصوص بشأن     بالقلق  اللجنة  تشعر  و

وترتـدي مالبـس عاديـة، هـي الـيت          ، مكلفة مبكافحـة اجلـرائم يف املـدن          “ألفي”الشرطة تسمى   
 باملعلومـات الـيت تلقاهـا الوفـد         ويف هذا الصدد، حتيط اللجنة علمـاً      .  أخطر التجاوزات  ترتكب

  . قريباً ستنهي أنشطتها“ألفي”ومفادها أن وحدة 
  :ينبغي على الدولة الطرف أن تضمن ما يلي

طـة بأفعـال    بـشأن االدعـاءات املرتب    ونزيهـة    فوريـة مـستقلة      حتقيقاتإجراء    )أ(  
املهينــة الــيت يرتكبــها املوظفــون  أوالالإنــسانية  أوالعقوبــة القاســية  أواملعاملــة  أوالتعــذيب 

مالحقـة  و،  “ألفـي ”املكلفون بإنفاذ القانون، مبا فيها األفعال اليت ارتكبها أعضاء يف وحدة            
  ؛ عند االقتضاءمرتكبيها ومعاقبتهم

اسـتخدام القـوة واألسـلحة مـن قبـل      القوانني واألنظمة اليت تتعلق ب   اتساق    )ب(  
  ؛املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون مع املعايري املعترف هبا دولياً

تعويض واحلصول على   سوء املعاملة يف اإلنصاف      أوضحايا التعذيب   حق    )ج(  
  . من االتفاقية١٤كما هو منصوص عليه يف املادة عادل ومناسب 

تتنـاول  بعدم وجـود خـدمات فيهـا        دة الدولة الطرف     مع القلق بإفا   حتيط اللجنة علماً  و  )١٧(
  . وأشكال أخرى من إعادة تأهيل ضحايا التعذيبالنفسية عالج الصدمات حتديداً 
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  .املناسبة إلعادة تأهيل ضحايا التعذيبتوافر اخلدمات ينبغي على الدولة الطرف ضمان 
  ١٥املادة 

تـشريع واضـح يـستبعد بالكامـل       يساور اللجنة القلـق ألن الدولـة الطـرف لـيس لـديها                )١٨(
إزاء تقـارير تفيـد     كمـا يـساورها القلـق       . األدلة اليت جيري احلصول عليها حتت طائلـة التعـذيب         

  .عليها نتيجة سوء املعاملة يف اإلجراءات اجلنائيةاملتحصل  استخدام األدلة عملياًيتم بأنه 
أدلـة يـتم    ة، قبـول أيـة      املمارسـ فـضالً عـن      التشريع   يفظر،  أن حت ينبغي على الدولة الطرف     

 سوء املعاملة واستخدامها يف اإلجراءات اجلنائية، عمـالً        أوالتعذيب  نتيجة  عليها  احلصول  
  . من االتفاقية١٥باملادة 

  
  ١٦املادة 

تنفيـذ  الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ومـن بينـها            إن اللجنة، إذ حتيط علماً بـشىت التـدابري            )١٩(
وتضمني القانون اجلنـائي جرميـة منفـصلة بـشأن العنـف املـرتيل يف               استراتيجية ملنع العنف املرتيل     

العنــف مبــا يف ذلــك ، تعــرب عــن قلقهــا إزاء اســتمرار العنــف ضــد النــساء واألطفــال    ٢٠٠٤
االغتـصاب بإلغـاء شـرطي      جـرائم   الدولة الطرف تعديل عناصر     اعتزام  وإذ تقدر اللجنة    . املرتيل

ــا      ــضحية، فإهن ــشطة لل ــة الن ــالج واملقاوم ــالقلق  اإلي ــدد   تــشعر ب ــاض ع ــشأن اخنف التحقيقــات ب
  .العنف املرتيلقضايا واملالحقات يف 

مبـا يف ذلـك     ينبغي على الدولة الطرف مضاعفة اجلهود ملنع العنف ضد النساء واألطفال،            
املالئـم لالسـتراتيجية الوطنيـة      التنفيـذ    وضـمان    ،ومعاقبة مرتكبيه ومكافحته  املرتيل،  العنف  

توعيـة أوسـع نطاقـاً      محـالت   شـن   وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . ملنع العنف املرتيل  
اهليئات املختـصة بإنفـاذ القـانون       (وظفي الدولة   مل وتنظيم دورات تدريبية عن العنف املرتيل     

 ،الـضحايا باتـصال مباشـر     علـى   الذين هم   ) واألخصائيون االجتماعيون ن  ووالقضاة واحملام 
  .لجمهور بكل فئاتهوكذلك ل

للجنـة مـع القلـق التقـارير املتعلقـة بظـاهرة التعـصب والكراهيـة املوجهـة ضـد                    تالحظ ا   )٢٠(
ويف هذا الـصدد، فـإن اللجنـة قلقـة إزاء املعلومـات             . )الروما(الغجر   سيما ال و العرقيةاألقليات  

 سـيما  الاليت تفيد بأن حاالت سوء املعاملـة الـيت يرتكبـها موظفـون مكلفـون بإنفـاذ القـانون و                   
  .عرقيةتتعلق بأشخاص ينتمون إىل أقليات الشرطة، عادة ما 

جمموعات معرضة بشكل خاص     أوأفراد مهّمشني    أومعينة  أن محاية أقليات    بتذكّر اللجنة   
ويف هذا الصدد، ينبغي . سوء املعاملة أو من االلتزام مبنع التعذيب     للتعذيب، تشكل جزءاً  

نتمــون إىل أقليــات ســوء معاملــة أشــخاص يملكافحــة علــى الدولــة الطــرف تعزيــز جهودهــا 
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للتـدابري  الـصارم   ضـمان االحتـرام     ومبـا يـشمل      ، الروما، والتمييز ضدهم   سيما ال، و عرقية
التدريبيـة واحلمـالت اإلعالميـة      املنـاهج   القانونية واإلدارية القائمة ذات الصلة وأن تعمـل         

 سـتفرض  وأن عقوبـات     نيالعنف غـري مقبـول    التمييز و باستمرار على نقل رسالة مفادها أن       
  . لذلك، وفقاًاملرتكبنيعلى 

 ضــد األطفــال ليــست حمظــورة بــشكل صــريح يف البدنيــةوتالحــظ اللجنــة أن العقوبــة   )٢١(
  .وأهنا وسيلة شائعة ومقبولة لتنشئة األطفالالسياقات كافة 

الـسياقات   يف مجيـع    البدنيـة تشريع حيظـر العقوبـة      وتنفيذ  ينبغي على الدولة الطرف اعتماد      
يف االعتبار دراسـة األمـني العـام        آخذة   ،اجلمهور وتثقيفه لتوعية  تدابري   مبا يلزم من  ودعمه  

  .العنف ضد األطفالعن لألمم املتحدة 
 االجتــار باألشــخاص ومــن ضــمنها مــؤخراًملكافحــة وتعتــرف اللجنــة بــاجلهود املبذولــة   )٢٢(

ة مـشكلة   إال أهنـا ال تـزال قلقـة إزاء خطـور          . إدراج جرمية منفصلة تتعلـق باالجتـار باألشـخاص        
االجتــار بالنــساء والفتيــات يف الدولــة الطــرف، ألغــراض االســتغالل اجلنــسي خاصــة، وألن         

  .التعايف وإعادة االندماج غري كافيةخدمات 
ــة الطــرف مواصــلة مالحقــة املتــورطني يف جــرائم االجتــار باألشــخاص،       ينبغــي علــى الدول

التعـايف وإعـادة    خـدمات      وتكثيف جهودها لتوفري   ، النساء واألطفال، ومعاقبتهم   سيما الو
يف كامـل البلـد     توعيـة   محـالت   شـن    ويتعني على الدولـة الطـرف أيـضاً       . لضحايالاالندماج  

وتنظيم دورات تدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي اهلجرة وشرطة احلدود           
  .حدوثهوتواتر ونتائجه األخرى الستغالل اأسباب االجتار باألشخاص وأشكال تعىن ب

 علـى    الدولـة الطـرف أن احلكومـة تعمـل حاليـاً           بإعالنمع التقدير   علماً  اللجنة  وحتيط    )٢٣(
ويف هذا الصدد، فإهنـا     . مراجعة مشروع قانون للتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية       

  .التعذيبمنع تشجع الدولة الطرف على التصديق عليه هبدف تعزيز 
: النــضمام إىل معاهــدات حقــوق اإلنــسان التاليــة إىل اوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف    )٢٤(

ــراد أســرهم      ــع العمــال املهــاجرين وأف ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــة حقــوق  ،االتفاقي  واتفاقي
  .ن االختفاء القسريـاص مـاألشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخ

يرها الدوري املقبل بيانـات إحـصائية     اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقر       وترجو    )٢٥(
شكاوى الـ اجلـنس، عـن     نـوع   والعمـر و  العرقـي   مفصلة، مـصنفة حبـسب نـوع اجلرميـة واألصـل            

يتـصل   ومـا    ،حباالت تعذيب وسوء معاملة نسبت إىل مـوظفني مكلفـني بإنفـاذ القـانون             املتصلة  
احملاكمــة  احملتجــزين قبــل   عــن  و ،وتأديبيــة وجــزاءات عقابيــة  ومالحقــات  حتقيقــات  هبــا مــن  
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 عــن أي تعــويض وإضــافة إىل ذلــك، ترجــو اللجنــة تقــدمي معلومــات أيــضاً. والــسجناء املــدانني
  .لضحايالإعادة تأهيل  أو
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقتــها األساســية وفــق شــروط الوثيقــة            )٢٦(

الــيت اعتمــدهتا هيئــات  التقــاريرلتقــدمي  يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة املبينــة املوحــدة األساســية
  ..HRI/GEN/2/Rev.4املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان والواردة يف الوثيقة 

الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنة واحـدة، معلومـات عـن                  مـن    اللجنة   وترجو  )٢٧(
  . أعاله٢٠  و١٣  و٨  و٦استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

الطرف علـى أن تنـشر علـى نطـاق واسـع تقاريرهـا املقدمـة إىل        وتشجع اللجنة الدولة     )٢٨(
اللجنة واملالحظات اخلتامية واحملاضر املوجزة للجنـة عـن طريـق املواقـع الرمسيـة علـى اإلنترنـت                

  .ووسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
لتقريـر  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الـدوري املقبـل، الـذي سـتعتربه ا                 )٢٩(

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠د أقصاه ـالث، يف موعـالدوري الث
  زامبيا  - ٤٥

 يف  (CAT/C/ZMB/2)نظرت جلنة مناهضة التعـذيب يف التقريـر الـدوري الثـاين لزامبيـا                 )١(
ــستيها  ــودتني يف ٨٢٧  و٨٢٤جل ــار٩  و٨ املعق ــايو / أي ، )827  و(CAT/C/SR.824 ٢٠٠٨م

ــستيها   ــدت يف جلـــ ـــ ا٨٣٢  و٨٣١واعتمـــ ــار١٥ و ١٤ن يف ملعقودتيـــ ــايو /  أيـــ  ٢٠٠٨مـــ
CAT/C/SR.831)املالحظات اخلتامية التالية) 832 و.  

  
  مقدمة  - ألف   

ترحِّب اللجنة بتقرير زامبيا وباحلوار املفتوح والصريح الذي أُجـري مـع الوفـد الرفيـع                  )٢(
 بـاجلهود الـيت   وترحِّـب اللجنـة أيـضاً   . املستوى، وبالردود علـى األسـئلة املطروحـة أثنـاء احلـوار         

إال أن  . تبذهلا الدولة الطرف لإلقرار بالتحديات والـصعوبات الـيت تواجههـا يف تنفيـذ االتفاقيـة               
اللجنة تأسف ألن الدولة الطرف مل تتمكن من تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمتها اللجنـة أثنـاء             

  ).٦٧-٥٩، الفقرات A/57/44 (٢٠٠١النظر يف التقرير األويل لزامبيا يف عام 
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

  :ترحِّب اللجنة بالتطورات اإلجيابية التالية  )٣(
 تـشرين   ١٣التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة يف              )أ(  

  ؛٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
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التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،            )ب(  
 املنظَّمـة َعـرب الوطنيـة يف        ليـه املكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة             وقمعه واملعاقبـة ع   

  ؛٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٤
ــوطين    )ج(   املكلَّــف ) ٢٠٠٧ لعــام ١٩القــانون رقــم (إنــشاء املــؤمتر الدســتوري ال

  بإجراء عملية إصالح دستوري؛
ــة عــن طريــق ســن القــانون رقــم      )د(   ــة البدني  املعــدل ٢٠٠٣ لعــام ٩إلغــاء العقوب

 املعدل لقانون العقوبات، والقـانون     ٢٠٠٣ لعام   ١٠لقانون اإلجراءات اجلنائية، والقانون رقم      
 ١٦رقــــم ) تعــــديل(انون الــــسجون ، املعــــدل لقــــانون التعلــــيم وقــــ ٢٠٠٣ لعــــام ١١رقــــم 
  ؛٢٠٠٤ لعام

ــشاء  ٢٠٠٤ لعــام ١٦رقــم ) تعــديل(قــانون الــسجون   )ه(   ، الــذي يــنص علــى إن
ية يف السجون؛ وقيـام مفـوض الـسجون بـاإلفراج املـشروط عـن الـسجناء                 جهاز للرعاية الصح  

بناء علـى توصـية جملـس اإلفـراج املـشروط؛ وإطـالق سـراح أي سـجني مـريض مـشرف علـى                        
  املوت بناًء على موافقة الوزير؛

 تــنص علــى معــايري ٢٠٠٣إصــدار وزارة الداخليــة مبــادئ توجيهيـــة يف عـــام    )و(  
  املة احملتجزين؛الستجواب املشتبه فيهم ومع

إنشاء خمتَبر الطب الشرعي التابع للشرطة الزامبية واملتـاح لـضباط الـشرطة يف                )ز(  
لوساكا، ويوفر للمحققني أسـاليب علميـة راقيـة للتحقيـق يف اجلـرائم بـدالً مـن االعتمـاد علـى                      

  .االعترافات
  دواعي القلق والتوصيات  - جيم   

  تعريف التعذيب
) ٦٤، الفقـرة    A/57/44(عنه يف استنتاجاهتا وتوصياهتا السابقة      تكرر اللجنة ما أعربت       )٤(

من قلق ألن الدولة الطـرف مل تـدرج االتفاقيـة يف تـشريعاهتا ومل تعتمـد أحكامـاً منـاِظرة لعـدد               
  :من املواد وخباصة ما يلي

  ؛)١املادة (تعريف التعذيب   )أ(  
  ؛)٤املادة (جترمي التعذيب   )ب(  
  ؛)١٦ املادة(ملهينة يف نظام العقوبات ا أوالالإنسانية  أو حظر املعاملة القاسية  )ج(  
  ؛)٨املادة (االعتراف بالتعذيب جرمية تستوجِب تسليم مرتكبيها   )د(  
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  ؛)١١املادة (االستعراض املنتظم لقواعد االستجواب   )ه(  
الوالية القضائية على أعمال التعذيب، مبـا يف ذلـك األعمـال الـيت ُترتكَـب يف                   )و(  
  ).٥املادة  (اخلارج

تكرر اللجنة توصياهتا السابقة وحتث الدولة الطرف على املـسارعة إىل إدراج االتفاقيـة يف               
نظامها القانوين وتضمني تشريعاهتا اجلنائية وغريها من األحكام اليت جترِّم أعمـال التعـذيب              

 مناسـبة    مـن االتفاقيـة وعقوبـات      ١تعريفاً للتعذيب يشمل مجيع العناصر الـواردة يف املـادة           
  .تأخذ يف االعتبار جسامة األفعال املرتكَبة

  
  احلظر املطلق للتعذيب

 من دسـتور الدولـة الطـرف ال تـنص بوضـوح علـى       ٢٥تشعر اللجنة بالقلق ألن املادة       )٥(
  ).٢املادة (حالة الطوارئ العامة  أواحلظر املطلق للتعذيب، بصرف النظر عن حالة احلرب 

ج يف دستورها وقوانينها األخرى مبدأ احلظر املطلق للتعذيب ينبغي للدولة الطرف أن ُتدر
  .الذي يقضي بعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية لتربيره

  
  عدم اإلعادة القسرية والتسليم

ترحِّب اللجنـة بالتعـاون القـائم بـني الدولـة الطـرف ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                       )٦(
لـة الطـرف علـى محايــة الالجـئني، وتالحـظ مـع التقــدير       الالجـئني الرامـي إىل تعزيـز قــدرة الدو   

اخلطوات اإلجيابية اليت سبق أن اختذهتا لالعتراف بضرورة االستعاضة عن قانون مراقبة شـؤون              
إال أهنـا تـشعر بـالقلق ألن قـانون مراقبـة           .  مبشروع قانون مـنقح لالجـئني      ١٩٧٠الالجئني لعام   

راحةً علـى احلمايـة مـن اإلعـادة القـسرية وألن            شؤون الالجـئني املعمـول بـه حاليـاً ال يـنص صـ             
إجــراءات وممارســات الطــرد واإلعــادة والتــسليم املعمــول هبــا حاليــاً قــد تعــرِّض األفــراد خلطــر    

  ).٣املادة (التعذيب 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفَــل توافــق مــشروع قــانون الالجــئني اجلديــد وقــانون اهلجــرة 

وينبغـي للدولـة الطـرف أيـضاً أن         .  مـن االتفاقيـة    ٣ملـادة   الوافدة والترحيل توافقاً تاماً مع ا     
الطـرد بـسبب    اإلعـادة أو  حاالت رفض التسليم أوتقدم إىل اللجنة معلومات مفصلة عن   

  .عقوبة اإلعدام لدى عودته أوسوء املعاملة  أواحتمال تعّرض الشخص خلطر التعذيب 
 بوجــود معاهــدة لتــسليم وتالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف جتعــل التــسليم مــشروطاً   )٧(

إال أن . املطلـــوبني وأن قـــانون التـــسليم جييـــز تـــسليم اجملـــرمني مـــن بلـــدان الكمنولـــث وإليهـــا 
تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة أخرى ال تربطهـا                 اللجنة
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ــا ــا       هبــ ــاس قــ ــذيب كأســ ــر التعــ ــة حظــ ــتج باتفاقيــ ــوبني، ال حتــ ــسليم املطلــ ــدة لتــ نوين معاهــ
   مـــــــن االتفاقيـــــــة ٤خيـــــــص اجلـــــــرائم املنـــــــصوص عليهـــــــا يف املـــــــادة   فيمـــــــا للتـــــــسليم

  ).٨  و٧املادتان (
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية املناسبة الـيت تكفَـل االحتجـاج              
بأحكام هذه االتفاقية كأساس قانوين للتسليم فيما خيص اجلرائم املنصوص عليهـا يف املـادة     

 من االتفاقية عندما تتلقى طلباً بالتسليم من أي دولة طرف أخرى ال تربطها هبا معاهدة ٤
  . من االتفاقية٣لتسليم املطلوبني، مع مراعاة أحكام املادة 

  
  االلتزام بالتحقيق واحلق يف الشكوى

تالحظ اللجنة بارتياح أنه جيـوز للجنـة حقـوق اإلنـسان أن تقـوم بعمليـات تفتـيش يف                    )٨(
إال أهنــا تــشعر بــالقلق ألن تلــك اللجنــة تفتقــر إىل املــوارد املاليــة  . جون وزنزانــات الــشرطةالــس

والبشرية الكافية إلجراء تلـك الزيـارات وتفتقـر إىل صـالحية اختـاذ إجـراءات ضـد األشـخاص                    
وتعـرب  . الذين تثبت عليهم التهمة، إذ ال جيوز هلا إال تقـدمي توصـيات إىل الـسلطات املختـصة      

ضاً عن قلقها لتخلف الدولة الطـرف يف كـثري مـن األحيـان عـن تنفيـذ توصـيات جلنـة              اللجنة أي 
حقوق اإلنسان ولعدم منح تلك اللجنـة اختـصاصاً إلقامـة دعـاوى باسـم أصـحاب الـشكاوى                   

  ).١١املادة (
ينبغي للدولة الطرف أن تزود جلنة حقوق اإلنسان مبوارد مالية وبشرية كافية وأن تسمح              

وينبغـي هلـا أيـضاً أن تعـزز اسـتقالل           . املـايل دون موافقـة الـرئيس املـسبقة        هلا بتلقـي الـدعم      
. أعضاء اللجنة، وخباصة فيما يتعلق بتعيينهم، وأن تدعم صالحية اللجنـة يف جمـال اإلنفـاذ               

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن متنح اللجنة اختصاصاً إلقامة الـدعاوى وأن              
  . كامالً وسريعاً من جانب السلطات املقصودة هباتكفل تنفيذ توصياهتا تنفيذاً

وبينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت صوغ سياسة للمالحقـة القـضائية فإهنـا                 )٩(
تشعر بالقلق لعدم اختاذ أية تدابري لنقل وظيفة املالحقة القضائية من الـشرطة إىل النائـب العـام،        

  ).١٢املادة ( (A/57/44)ل سبع سنوات رغم االلتزام الذي قطعته الدولة الطرف قب
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اإلسراع يف وضع سياسة مناسـبة للمالحقـة القـضائية بغيـة                 

ويف . ضمان استفادة ضحايا التعذيب من آلية لتقدمي الشكاوى تتمتع باالستقالل الكامـل           
 الــشرطة إىل هــذا الــصدد، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تنقــل وظيفــة املالحقــة القــضائية مــن 

  .النائب العام من أجل ضمان حقوق املشتبه فيهم يف إقامة العدل
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وبينما تالحظ اللجنة أن رجال الشرطة الذين ختلص سـلطة الـشكاوى العامـة املتعلقـة                  )١٠(
بالشرطة إىل ثبوت التهمة عليهم ُتفـرض علـيهم عقوبـات إداريـة، فإهنـا تأسـف لعـدم املالحقـة                     

املهينــة،  أوالالإنــسانية  عاملــة القاســية أو ب وغــريه مــن ضــروب امل  القــضائية ملــرتكيب التعــذي  
وتـشعر اللجنـة بـالقلق أيـضاً      . وكذلك لعدم فرض عقوبات مناسبة على مرتكيب هذه األعمـال         

  ).١٤  و٤املادتان (لعدم منح تعويض مناسب لضحايا التعذيب 
حـو الواجـب وأن     ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مالحقة مرتكيب أعمال التعذيب على الن          
ويف هـذا الـصدد،   . تكفل لضحايا التعذيب تعويـضاً مناسـباً يـشمل إعـادة التأهيـل الكامـل        

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمِّن تقريرهــا الــدوري القــادم معلومــات إحــصائية عــن عــدد  
  .حاالت التعذيب اليت ُعرضت على احملاكم وعن التعويض املمنوح للضحايا

  
  الضمانات األساسية

تالحــظ اللجنــة بقلــق أن جهــاز الــشرطة يعتمــد علــى قواعــد القــضاة، الــيت ال تطبــق،     )١١(
لالسترشاد هبـا يف اإلجـراءات الـيت جيـب علـى مـوظفي الـشرطة اتباعهـا لـدى احتجـاز املـشتبه                        

وتعرب اللجنة عن قلقهـا أيـضاً لعـدم وجـود قواعـد رمسيـة تكفـل احلــق يف                    . فيهم واستجواهبم 
يف االستعانة مبحامٍ، مبا يف ذلك لألطفال، والفحص الطيب منـذ بـدء             االتصال باألقارب، واحلق    

  ).١١  و٢املادتان (االحتجاز 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تنظــر يف تعــديل قانوهنــا املتعلــق بــاإلجراءات اجلنائيــة وأن تتخــذ 
تدابري فعالة لكفالة احترام موظفي الشرطة للضمانات القانونية األساسية للمحتجزين، مبا           

 ذلك احلق يف إبالغ األقارب، واحلق يف االسـتعانة مبحـامٍ، ويف احلـصول علـى مـساعدة                 يف
  .طبية مستقلة منذ بدء االحتجاز

ــشرعي يف لوســاكا، فإهنــا تأســف ألن        )١٢( ــرب الطــب ال ــشاء خمت ــة بإن وبينمــا ترحــب اللجن
ن مباشـــرة التحقيـــق بكفـــاءة مـــوظفي الـــشرطة العـــاملني فيـــه هـــم وحـــدهم الـــذين يـــستطيعو 

  ).١١ ملادةا(
ينبغي للدولـة الطـرف أن تنـشئ خمتـربات للطـب الـشرعي يف مجيـع املراكـز اإلقليميـة وأن                 

  .توفر التدريب على استخدام هذه املختربات
  

  إقامة العدل
تالحظ اللجنة اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف ملعاقبـة مـوظفي الـشرطة والـسجون                   )١٣(

إال أهنــا تظــل قلقــة ألن . تــهاكات حقــوق اإلنــسانان أوالتجــاوزات  أوعلــى أعمــال التعــذيب 
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معظم األشخاص الذين يعيـشون يف الدولـة الطـرف، بـاعتراف الدولـة الطـرف نفـسها، ليـسوا                    
احملـاكم   أوعلى علم حبقوقهم ومن مث فهم غري قـادرين علـى عـرض ادعـاءاهتم علـى الـسلطات                    

  ).١٣املادة (املناسبة 
ية لضمان أن يكون مجيـع األشـخاص يف الدولـة           ينبغي للدولة الطرف أن تشن محالت توع      

  . من االتفاقية١٣الطرف على علم حبقوقهم، على النحو املنصوص عليه يف املادة 
ــى         )١٤( ــانون ال يعتمــدون عل ــاذ الق ــوظفني املكلفــني بإنف ــة بكــون امل ــا ترحــب اللجن وبينم

 عــدم وجــود االعترافــات مــا مل يــتم احلــصول علــى أدلــة مــستقلة أخــرى، فإهنــا تالحــظ بقلــق   
تدابري أخرى تكفل عدم االستشهاد بأية أقـوال ُيـدىل هبـا نتيجـة التعـذيب كـدليل               أوتشريعات  

  ).١٥املادة (يف أية إجراءات 
اإلداريـة الالزمـة     أوالقـضائية    أوينبغي للدولة الطرف أن تعتمـد مجيـع التـدابري التـشريعية             

 أن تقــدم إىل اللجنــة معلومــات  مــن االتفاقيــة وينبغــي١٥لكفالــة التطبيــق الــصارم للمــادة 
  .استخدام هذه األدلة وعن التدابري املتخذة أومفصلة عن أية حاالت جرى فيها استبعاد 

  االستعراض املنتظم ملرافق االحتجاز واألوضاع املعيشية يف السجون
ترحب اللجنة بالتدابري العديدة اإلداريـة وغـري اإلداريـة الـيت اختـذت لتحـسني ظـروف                    )١٥(

إال أن اللجنة تكرر ما أعربت عنه مـن         . جاز وبالتزام الدولة الطرف مواصلة هذه اجلهود      االحت
 بـشأن االكتظـاظ الـشديد يف مرافـق االحتجـاز،      (A/57/44)قلق يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة      

وتـشعر  . واستمرار األوضاع املادية املزريـة يف الـسجون، واالفتقـار إىل النظافـة والغـذاء الكـايف       
  ).١٦املادة (نة بالقلق أيضاً إزاء تقليص كمية الوجبات كشكل من أشكال العقاب اللج

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة جلعل األوضاع الـسائدة يف مراكـز االحتجـاز           
ــدنيا ملعاملــة الــسجناء     ــة . متماشــية مــع قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة ال وينبغــي للدول

رد املادية والبشرية وموارد امليزانية الالزمة هلذا الغـرض وأن          الطرف أن ختصص مجيع املوا    
  :متنح األولوية ملا يلي

احلـــد مـــن االكتظـــاظ الـــشديد يف الـــسجون وتقليـــل العـــدد املرتفـــع مـــن   )أ(  
  السجناء؛
  حتسني الغذاء املقدم للمحتجزين؛  )ب(  
وجبـات  اإلسراع يف إلغـاء القـوانني واملمارسـات املتعلقـة بتقلـيص كميـة ال           )ج(  
  .الغذائية
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 الـذي يـنص علـى إنــشاء    ٢٠٠٤وبينمـا ترحـب اللجنـة بتعـديل قـانون الــسجون لعـام         )١٦(
أقسام للرعاية الصحية يف السجون، علـى حنـو ميكـن إدارات الـسجون مـن اسـتخدام مـوظفني                    
طبيني خمتصني لتلبية االحتياجات الصحية للرتالء، فإهنا تـشعر بـالقلق إزاء انتـشار أمـراض مثـل                  

اإليــدز والــسل ومعــدل العــدوى املرتفــع بــني الــرتالء ومــوظفي   /وس نقــص املناعــة البــشريةفــري
  ).١٦املادة (السجون بسبب االكتظاظ ونقص الرعاية الصحية املناسبة 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــسرع يف إنــشاء أقــسام للرعايــة الــصحية يف الــسجون وتعــيني   
  . مع املعايري الدوليةموظفني طبيني بغية جعل ظروف االحتجاز متماشية

 الـذي يـنص علـى اإلفـراج     ٢٠٠٤وبينما ترحب اللجنة بتعديل قـانون الـسجون لعـام             )١٧(
املشروط عـن الـسجناء، مبـن فـيهم الـسجناء املرضـى املـشرفون علـى املـوت، فإهنـا تظـل تـشعر                         

  ).١٦املادة (بالقلق ألن سلطات السجون قلما تلجأ إىل هذه الوسيلة 
ف أن حتث سـلطات الـسجون املختـصة علـى أن تـستخدم يف املمارسـة                 ينبغي للدولة الطر  

العمليــة مجيــع اإلمكانــات القانونيــة لكــي يقــوم مفــوض الــسجون بــاإلفراج عــن الــسجناء   
إفراجــاً مــشروطاً بنــاء علــى توصــية جملــس اإلفــراج املــشروط وإطــالق ســراح أي ســجني  

  .مريض مشرف على املوت
 كــثري مــن األحيــان عــن الكبــار،  ث ال يفــصلون يفوتالحــظ اللجنــة بقلــق أن األحــدا   )١٨(

وتــشعر اللجنــة . النــساء عــن الرجــال، وال احملتجــزين قبــل احملاكمــة عــن الــسجناء املــدانني   وال
  ).١٦املادة ) (مثاين سنوات(بالقلق أيضاً لتدين السن القانونية للمسؤولية اجلنائية 

ــصل ا       ــضمان ف ــة ل ــدابري عاجل ــة الطــرف أن تتخــذ ت ــي للدول ــن   ينبغ ــهمني ع حملتجــزين املت
احملتجزين املدانني، وفصل احملتجزين األطفال عـن الكبـار وفـصل النـساء عـن الرجـال، يف                  

وينبغي للدولة الطرف أن ترفع سن املسؤولية اجلنائية إىل سنٍّ أكثـر قبـوالً              . مجيع الظروف 
  .على الصعيد الدويل

 احملكوم علـيهم باإلعـدام، الـيت        وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوضاع احتجاز السجناء         )١٩(
املهينة، وخباصـة بـسبب االكتظـاظ     أوالالإنسانية  أوميكن أن ترقى إىل مستوى املعاملة القاسية   

  ).١٦املادة (الشديد وطول مدة انتظار تنفيذ حكم اإلعدام 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف اختاذ تدابري لتقييـد تطبيـق عقوبـة اإلعـدام وينبغـي هلـا أن                

كما ينبغي للدولة الطرف أن . تعتمد إصالحات إجرائية تشمل إمكانية تطبيق تدابري العفو
تكفل إدراج ُحكم يف تشريعاهتا ينص على إمكانيـة ختفيـف حكـم اإلعـدام بعقوبـة أدىن يف                   
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وينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل جلميــع األشــخاص   . احلــاالت الــيت يتــأخر فيهــا تنفيــذه 
  .جوانب احلماية املنصوص عليها يف االتفاقيةاحملكوم عليهم باإلعدام 

  أعمال العنف اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون
ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تشري إىل ممارسة املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ                  )٢٠(

هينـة أثنـاء التحقيقـات      امل أوالالإنـسانية    أوالقانون التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية          
  ).١٦  و١املادتان (اجلنائية يف أقسام الشرطة 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء حتقيق مـستفيض يف ادعـاءات اإلفـراط يف اسـتخدام                 
القوة أثناء التحقيقات اجلنائية، وتقدمي املتهمني للمحاكمة عنـد االقتـضاء وتوقيـع العقوبـة                

  .تهم عن ذلكاملناسبة عليهم إذا ثبتت مسؤولي
  املهينة أوالالإنسانية  أومحاية األطفال من املعاملة القاسية 

بينما تالحظ اللجنـة أن تـشريعات الدولـة الطـرف حتظـر العقوبـة البدنيـة يف املـدارس،                      )٢١(
فإهنا تظل قلقة إزاء عدم وجود تـشريعات حتظـر هـذه العقوبـة يف األسـرة ويف املؤسـسات غـري                      

قوبـة البدنيـة علـى نطـاق واسـع يف املمارسـة العمليـة وقبوهلـا كوسـيلة               املدرسة وإزاء شـيوع الع    
  ).١٦املادة (للتربية 

ينبغي للدولة الطرف أن توسِّع نطاق سريان التشريعات اليت حتظر العقوبة البدنية لتـشمل              
األسرة ومؤسسات أخرى غري املدرسة، وأن تكفل تطبيق التـشريعات الـيت حتظـر العقوبـة                

  . صارماً وأن تنظِّم محالت للتوعية والتثقيف يف هذا الصددالبدنية تطبيقاً
  العنف ضد املرأة

تنّوه اللجنة بالعملية اجلارية يف الدولة الطرف ملراجعة قانون العقوبـات مـن أجـل منـع                   )٢٢(
العنف القائم على نوع اجلنس واملعاقبة عليه، كمـا تنـّوه خبطـة العمـل الوطنيـة املتعلقـة بـالعنف                     

إال أن اللجنة تالحظ بقلق التقارير اليت تـشري إىل انتـشار العنـف ضـد                . نوع اجلنس القائم على   
كمــا تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء التبــاين بــني .  االغتــصاب والعنــف يف األســرةســيما الاملــرأة، و

نـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس  القـــانون النظـــامي والقـــانون العـــريف فيمـــا خيـــص مـــسائل الع 
  ).١٦ املادة(

لـة الطـرف أن تواصـل جهودهـا املبذولـة ملنـع العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس                ينبغي للدو 
واملعاقبة عليه وأن تعتمد مجيع التدابري املناسبة ملنـع العنـف ضـد املـرأة ومكافحتـه واملعاقبـة             
عليــه، وخباصــة عــن طريــق اإلســراع يف اعتمــاد التــشريع اجلــاري إعــداده ملكافحــة العنــف 

 جرمييت العنـف األسـري واالغتـصاب يف إطـار الـزواج يف            القائم على نوع اجلنس وإدراج    
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وينبغي للدولة الطرف أن تكفـل أسـبقية القـانون النظـامي علـى القـانون                . قانون العقوبات 
  .العريف واملمارسات العرفية واحلق يف االستئناف

ــة الطــرف مــن جهــود لــضمان خــضوع الــسجينات       )٢٣( ــه الدول ــة مــا تبذل وتالحــظ اللجن
إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل ارتكاب املـوظفني             . إلشراف موظفات 

 يف املناطق الريفية، وتأسف لقلة عـدد        سيما الاملكلفني بإنفاذ القانون أعمال العنف اجلنسي، و      
  .الشكاوى وعدم وجود إدانات يف هذا الصدد

وضــع اإلجــراءات ينبغــي للدولــة الطــرف أن تواصــل عمليــة تعــيني موظفــات وأن تكفــل   
وينبغـي للدولـة الطـرف أن حتقـق         . الالزمة لرصد سلوك املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون          

بسرعة ونزاهة يف مجيع ادعاءات التعـذيب وإسـاءة املعاملـة، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي،            
وينبغي للدولة الطـرف أن ُتنـشئ نظامـاً إلعـادة           . بغية مقاضاة املسؤولني عن هذه األعمال     

  . هيل ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس وتقدمي الدعم هلمتأ
  التدريب يف جمال حظر التعذيب

بينما تنّوه اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتدريب املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ              )٢٤(
القــانون، مبــن يف ذلــك أفــراد الــشرطة، يف جمــال حقــوق اإلنــسان فإهنــا تبقــى قلقــة إزاء مــا يلــي 

  ):١٠ملادة ا(
العقوبــة  ل منــع وحظــر التعــذيب واملعاملــة أو عــدم تقــدمي التــدريب علــى ســب   )أ(  

القاسية والالإنسانية واملهينة للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون على مجيع املستويات، مبن فـيهم             
  أفراد الشرطة وموظفو السجون والقضاة والعسكريون؛

  شف آثار التعذيب وإساءة املعاملة؛عدم تدريب املوظفني الطبيني على ك  )ب(  
ــة، و     )ج(   ــة املتاحـ ــواد التدريبيـ ــة املـ ــدم كفايـ ــيما العـ ــد   سـ ــة بقواعـ ــواد املتعلقـ  املـ

  .االستجواب
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل توفري التـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان هبـدف إحـداث                   

 املهنــيني تغــيري يف املواقــف والــسلوك وإدراج التــدريب يف جمــال حظــر التعــذيب جلميــع      
كما ينبغي للدولة الطرف أن .  من االتفاقية وعلى مجيع املستويات١٠املذكورين يف املادة 

. تــوفر التــدريب العملــي للمــوظفني الطبــيني علــى كــشف آثــار التعــذيب وإســاءة املعاملــة  
  .وينبغي للدولة الطرف أن توفر مواد تدريبية كافية تركز حتديداً على حظر التعذيب
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 اللجنـــة مـــع التقـــدير التـــزام الدولـــة الطـــرف التـــصديق علـــى الربوتوكـــول   وتالحـــظ  )٢٥(
ــروب    ــن ضـ ــريه مـ ــذيب وغـ ــضة التعـ ــة مناهـ ــاري التفاقيـ ــة أواالختيـ ــية    املعاملـ ــة القاسـ العقوبـ

  .املهينة أوالالإنسانية  أو
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة                

  .املهينة الالإنسانية أو عقوبة القاسية أوال أوه من ضروب املعاملة التعذيب وغري
وُتعــرب اللجنــة عــن أســفها ألن الدولــة الطــرف مل ُتــصدر بعــد اإلعالنــني املنــصوص      )٢٦(

 من االتفاقية، على الرغم من االلتـزام الـذي قطعتـه أثنـاء النظـر يف      ٢٢ و٢١عليهما يف املادتني  
  .٢٠٠١ام التقرير األويل لزامبيا يف ع

ــادتني      ــة الطــرف أن تنظــر يف إصــدار اإلعالنــني املنــصوص عليهمــا يف امل  ٢١ينبغــي للدول
  . من االتفاقية٢٢ و
. وتالحظ اللجنة قيام املكتب املركزي لإلحصاء حالياً بتطوير قاعـدة بيانـات مركزيـة               )٢٧(

الـيت مـن شـأهنا أن       وينبغي للدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري القـادم البيانـات التاليـة                 
  :تيسِّر تقييم اللجنة ملدى تنفيذ االلتزامات الناشئة عن االتفاقية

يف  ل سـجن يف زامبيـا وعـن نزالئـه، مبـا           إحصاءات عن الطاقـة االسـتيعابية لكـ         )أ(  
وعدد احملتجـزين قبـل     ) األطفال/الكبار(ذلك بيانات مصّنفة حبسب نوع اجلنس والفئة العمرية         

  احملاكمة؛
ــساء واألطفــال      إحــصا  )ب(   ــذاء الن ــوع اجلــنس وإي ــى ن ــائم عل ءات عــن العنــف الق

احملتجـــزين الـــذين جـــرى التحقيـــق معهـــم ومقاضـــاهتم وعـــن إدانـــات مـــرتكيب هـــذه األفعـــال  
  والتعويضات املقدمة للضحايا؛

اإلعـادة، مبـا يف ذلـك معلومـات          أوالطـرد    أوإحصاءات عن حاالت التـسليم        )ج(  
  .عن حاالت تسليم احملتجزين

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التــصديق علــى معاهــدات األمــم املتحــدة حلقــوق       )٢٨(
اإلنــسان وبروتوكوالهتــا الــيت هــي ليــست طرفــاً فيهــا بعــد، أال وهــي االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة   
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                 

ــسري، ــاء القـ ــاري،   االختفـ ــا االختيـ ــة وبروتوكوهلـ ــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــة حقـ  واتفاقيـ
والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والربوتوكـول            
االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، والربوتوكــول االختيــاري 

إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكـول االختيـاري         التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب    
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ــواد         ــال يف امل ــال واســتغالل األطف ــاء األطف ــال وبغ ــع األطف ــق ببي ــة حقــوق الطفــل املتعل التفاقي
  .اإلباحية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن تنـشر علـى نطـاق واسـع التقـارير الـيت قدمتـها             )٢٩(
ة واحملاضر املوجزة، باللغات املناسبة، عن طريق املواقع الـشبكية          إىل اللجنة واملالحظات اخلتامي   

  .الرمسية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل حتـديث وثيقتـها األساسـية وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة            )٣٠(

ات الدوليــة حلقــوق املنــسقة إلعــداد التقــارير الــيت وافقــت عليهــا مــؤخراً هيئــات رصــد املعاهــد 
  .(HRI/GEN/2/Rev.4)اإلنسان 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضون سنة واحـدة معلومـات عـن ردهـا                    )٣١(
  . أعاله٢٠  و١٥ و ١٣ و ١١ و ١٠على توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

ذي ســُيعترب وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم تقريرهــا الــدوري القــادم، الــ   )٣٢(
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠تقريرها الدوري الثالث، يف موعد أقصاه 

  متابعة االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بتقارير الدول األطراف  -رابعاً   
جتــري اللجنــة يف هــذا الفــصل حتــديثاً لنتائجهــا وأنــشطتها يف متابعــة لالســتنتاجات           - ٤٦

االتفاقيـة، عمـالً بتوصـيات مقررهتـا املعنيـة مبتابعـة           مـن    ١٩والتوصيات املعتمدة مبوجـب املـادة       
وترد أدناه أنشطة املقرر، وردود الـدول األطـراف، وآراء املقـرر بـشأن              . االستنتاجات القطرية 

 تـاريخ  ٢٠٠٨مـايو  /الشواغل اليت تكرر ظهورها من خـالل هـذا اإلجـراء وحتـديثها حـىت أيـار          
  .هناية الدورة األربعني للجنة

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥جنة، يف الفصل الرابع من تقريرها السنوي املتعلق بـالفترة           أوردت الل   - ٤٧
)A/61/44(            وصفاً لإلطار الذي وضعته للمتابعة بعد اعتماد االستنتاجات والتوصيات املتعلقـة ،

ــادة      ــة مبوجـــب امل ــدول األطــراف املقدم ــارير ال ــة ١٩بتق ــن االتفاقي ــضاً   .  م ــة أي ــدمت اللجن وق
 تلقــي املعلومــات مــن الــدول األطــراف منــذ بدايــة اإلجــراء يف  معلومــات عــن جتربــة اللجنــة يف

  . ٢٠٠٨مايو / وحىت أيار٢٠٠٣مايو /أيار
 مــن النظــام الــداخلي، أنــشأت اللجنــة منــصب املقــرر  ٦٨ مــن املــادة ٢ووفقــاً للفقــرة   - ٤٨

ــة وعيَّنــت  ١٩املعــين مبتابعــة االســتنتاجات والتوصــيات املوضــوعة مبوجــب املــادة      مــن االتفاقي
وكمــا كــان احلــال يف املاضــي، عرضــت الــسيدة غــاير . يدة فيلــيس غــاير يف ذلــك املنــصبالــس

  . عن نتائج هذا اإلجراء٢٠٠٨مايو /تقريراً مرحلياً على اللجنة يف أيار
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زيادة فعالية النـضال ضـد التعـذيب        ”وشددت املقررة على أن إجراء املتابعة يرمي إىل           - ٤٩
جـاء يف ديباجـة    ، كمـا  “املهينـة  أوالالإنـسانية    أوالقاسية  العقوبة   أووغريه من ضروب املعاملة     

ويف اختتــام اسـتعراض اللجنــة لتقريـر كــل دولــة طـرف، حتــدد اللجنـة دواعــي القلــق     . االتفاقيـة 
وتوصي بإجراءات حمددة ترمي إىل تعزيـز قـدرة كـل دولـة طـرف علـى تنفيـذ التـدابري الالزمـة                       

ة القاسـية ومـن مثّ مـساعدة الـدول األطـراف علـى              واملناسبة بغية منع أعمـال التعـذيب واملعاملـ        
  .جعل قوانينها وممارساهتا متتثل امتثاالً كلياً لاللتزامات احملددة يف االتفاقية

وحــددت اللجنــة، يف إجرائهــا اخلــاص باملتابعــة، عــدداً مــن هــذه التوصــيات كمــسوغ   - ٥٠
ملتابعـة هـذه ألهنـا توصـيات        وحتدَّد توصيات ا  . لطلب معلومات إضافية عن هذا اإلجراء حتديداً      

والـدول األطـراف مـدعوة إىل تقـدمي     . جادة ووقائية وُتعترب ممكنة اإلجناز يف ظرف سنة واحـدة  
معلومات يف غضون سنة بشأن التدابري املتخذة إلنفاذ توصيات املتابعة اخلاصة هبا واليت ُتـدرج               

تعلقـة باسـتعراض تقـارير      بشكل حمدد يف فقـرة بـالقرب مـن هنايـة االسـتنتاجات والتوصـيات امل               
  .١٩الدول األطراف مبوجب املادة 

 وحـىت هنايـة الـدورة       ٢٠٠٣مـايو   /ومنذ أن أُنشئ اإلجـراء يف الـدورة الـثالثني يف أيـار              - ٥١
ومـن  .  دولة حددت هلا توصيات متابعـة      ٦٧، استعرضت اللجنة    ٢٠٠٨مايو  /األربعني يف أيار  

مـايو  / أيـار ١٦ارير متابعتـها إىل اللجنـة حبلـول     دولة طرفاً كان من املقرر أن تقدم تق  ٥٣أصل  
ــشرط    ٣٣، اســتوفت ٢٠٠٨ ــذا ال ــاً ه ــة طرف ــتني،    ( دول ــاد الروســي، أذربيجــان، األرجن االحت

إكوادور، ألبانيا، أملانيا، البحرين، البوسنة واهلرسـك، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كوريـا،          
ا، فنلنـدا، قطـر، كرواتيـا، كنـدا،         جورجيـا، سـري النكـا، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـاال، فرنـس            

ــا، املغــرب، امل   ــا، ليتواني ــا، التفي ــدا  كولومبي ــا العظمــى وأيرلن ــشمالية، ملكــة املتحــدة لربيطاني  ال
). موناكو، النمـسا، نيبـال، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، الـيمن، اليونـان                  

ومــات متابعــة كــان مــن املقــرر   دولــة قــد قــدمت بعــد معل٢٠مــايو، مل تكــن / أيــار١٦وحــىت 
أوغندا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغاريا، بوروندي، بولندا، بريو، توغو، مجهورية الكونغـو           (تقدميها  

الدميقراطية، جنوب أفريقيا، الدامنرك، طاجيكستان، غيانا، الكامريون، كمبوديـا، لكـسمربغ،           
 رسـالة تـذكري   ٢٠٠٨مـارس  /ر، ووجهـت املقـررة يف آذا      )املكسيك، مولدوفا، هولندا، اليابان   

تطلب فيها املعلومات املتأخرة إىل كل واحدة مـن الـدول الـيت كـان موعـد تقـدميها ملعلومـات                     
يت مل يرسـل إليهـا رسـالة تـذكري          ، لكنـها مل تقـدم، والـ       ٢٠٠٧نـوفمرب   /املتابعة يف تـشرين الثـاين     

  .قبل من
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دميها منـذ التقريـر الـسنوي        تقرير متابعة قد حان موعد تق      ١٤وأشارت املقررة إىل أن       - ٥٢
 قـدمت   ١٤ ـ  مـن أصـل الـدول ال      ) روسـي وهنغاريـا   االحتـاد ال  (غـري أن دولـتني فقـط        . )٣(السابق

ورغــم ذلــك، ذهبــت املقــررة إىل أن إجــراء املتابعــة كــان  . معلومــات املتابعــة يف املوعــد احملــدد 
تـدابري الوقائيـة    ناجحا بشكل ملحوظ يف استخالص معلومات إضافية قيِّمة من الدول بـشأن ال            

كانـت قلـة مـن الـدول نـسبياً       وإذا. الستعراض التقارير الدوريةاملتخذة يف أثناء املتابعة الفورية   
 ردت مبعلومـات يف الوقـت احملـدد    ٣٣دولة من أصل  ٢٥ يف الوقت احملدد متاماً، فإن  قد ردت 

ذكري سـاعدت يف    ويبـدو أن رسـائل التـ      . يف غضون شهر إىل أربعة أشهر من التاريخ احملـدد          أو
وأعربت املقـررة أيـضاً عـن تقـديرها للمنظمـات غـري احلكوميـة،               . إثارة العديد من هذه الردود    

  .اليت شجع العديد منها الدول األطراف على تقدمي معلومات املتابعة يف الوقت احملدد
 ومن خالل هذا اإلجراء تسعى اللجنـة إىل حتقيـق الـشرط الـوارد يف االتفاقيـة وهـو أن               - ٥٣
أيـة إجـراءات أخـرى       أوقـضائية فعالـة      أوإدارية   أوتتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية       ”

أعمـال أخـرى مـن    ... منـع  ”  بوالتعهـد  ) ٢ مـن املـادة   ١الفقـرة   (“....ملنع أعمال التعـذيب   
  ).١٦املادة  (“...املهينة  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوأعمال املعاملة 

قـررة عـن تقـديرها للمعلومـات الـيت قدمتـها الـدول األطـراف فيمـا يتـصل                    وأعربت امل   - ٥٤
وباإلضافة إىل ذلك، قّيمـت الـردود الـيت         . بالتدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية      

عـادة مـا بـني ثـالث        (تلقتها خبصوص ما إذا كانت املسائل مجيعها اليت حددهتا اللجنة للمتابعة            
د متت معاجلتها ومـا إذا كانـت املعلومـات املقدمـة تـستجيب لقلـق اللجنـة،           ق) وست توصيات 

ومىت كانـت هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن املعلومـات             . وهل حيتاج األمر إىل مزيد من املعلومات      
ــن          ــد م ــى مزي ــات حمــددة للحــصول عل ــة بطلب ــة الطــرف املعني ــاً إىل الدول ــررة خطي تتوجــه املق

يت مل تقدم معلومات املتابعـة علـى اإلطـالق، تتوجـه خطيـاً              وفيما يتعلق بالدول ال   . اإليضاحات
  .لطلب املعلومات املتأخرة

 أن تعلـن عـن   ٢٠٠٧مايو  /وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني املعقودة يف أيار          - ٥٥
. وستوضع هذه الرسائل على صفحة اللجنة علـى الـشبكة         . رسائل املقررة إىل الدول األطراف    

كذلك أن تـسند رمـزاً مـن رمـوز وثـائق األمـم املتحـدة إىل مجيـع ردود الـدول                    وقررت اللجنة   
ــا الــــــــشبكي    ــة مــــــــع نــــــــشرها علــــــــى موقعهــــــ ــراء املتابعــــــ : األطــــــــراف علــــــــى إجــــــ

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm).(  

__________ 
  .(A/62/44) ٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم   )٣(  
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يف ومبا أن التوصيات املوجهة إىل كل دولة طرف ُيقصد هبا أن تعكـس الوضـع احملـدد                 - ٥٦
ذلك البلد، فإن ردود املتابعة من الدول األطراف والرسائل املوجهة مـن املقـررة لطلـب املزيـد                   

ومــن بــني املوضــوعات الــيت يــتم  . مــن اإليــضاحات تتطــرق جملموعــة واســعة مــن املوضــوعات  
التطرق هلا يف الرسائل املوجهة إىل الدول األطراف لطلب املزيد من املعلومات هناك عـدد مـن         

ومت التشديد على عدد من املـسائل حـىت   . احملددة اليت تعد أساسية لتنفيذ التوصية املعنيةاملسائل  
ال تعكس املعلومات املقدمة فقط بل تتضمن أيضاً املسائل غـري املُعالَجـة والـيت ُتعتـرب مـع ذلـك                     
اء أساســية يف عمــل اللجنــة اجلــاري لتحقيــق الفعاليــة يف اختــاذ التــدابري الوقائيــة واحلمائيــة للقــض

  .على التعذيب وسوء املعاملة
يــتم  ظــت املقــررة تكــرر الــشواغل الــيت ال ويف املراســالت مــع الــدول األطــراف، الح   - ٥٧

  :وقائمة البنود التالية توضح ذلك وإن مل تكن شاملة. تناوهلا بالكامل يف ردود املتابعة
هـم  احلاجة إىل مزيد الدقة خبصوص السبل اليت يسلكها موظفو الـشرطة وغري              )أ(  

من املوظفني إلطالع احملتجزين على حقهم يف احلصول بـسرعة علـى خـدمات طبيـب مـستقل                  
  وحمامٍ وتلقي زيارة فرد من أفراد األسرة، وضمان هذا احلق؛

هـذه اخلدمــات    علـى   أمهية تقدمي أمثلة حـاالت حمـددة فيمـا يتـصل باحلـصول                )ب(  
  وتنفيـذ توصيات املتابعة األخرى؛

ــهاكات     احلاجــة إىل هيئــ   )ج(   ــة للنظــر يف شــكاوى انت ــستقلة ونزيه ــصلة م ات منف
االتفاقية ألن اللجنة الحظت مراراً وتكراراً أنه من املستبعد أن يتوجه ضحايا التعـذيب وسـوء                
املعاملة إىل سـلطات النظـام نفـسها الـيت ُيـدعى أهنـا املـسؤولة عـن هـذه األفعـال؛ وأمهيـة محايـة                      

  األشخاص العاملني يف تلك اهليئات؛
أمهية تقدمي معلومات دقيقة مثل قوائم الـسجناء الـيت تعطـي مثـاالً جيـداً علـى                    )د(  

الشفافية، ولكنها كثرياً مـا تكـشف عـن حاجـة إىل تقـصٍ أكثـر صـرامة للحقـائق ورصـد أدق                       
  ملعاملة األشخاص الذين يواجهون خرقاً حمتمالً لالتفاقية؛

يـل اإلحـصاءات املتعلقـة    التحـديات العديـدة املتواصـلة يف مجـع وتـصنيف وحتل       )ه(  
ــد      ــل تق ــرق تكف ــدل بط ــة الع ــشرطة وإقام ــوظفني أو   بال ــن امل ــة ع ــات وافي ــاالت مي معلوم  الوك

  اجلهات احملددة املسؤولة عن التجاوزات املدعاة؛ أو
األمهيـــة الوقائيـــة الـــيت تكتـــسيها التحقيقـــات الـــسريعة والرتيهـــة يف ادعـــاءات   )و(  

جلــان حقــوق اإلنــسان  أويــة اللجــان الربملانيــة حــدوث جتــاوزات، وخاصــة املعلومــات عــن فعال
ــة  ــاء املظــامل كمحققــني، و  أوالوطني ــة   ســيما الأمن ــة، وأمهي ــيش املفاجئ ــات التفت ــسبة لعملي  بالن
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السماح للمنظمات غري احلكومية بالقيام بزيارات للسجون؛ وأمهيـة التـدابري التحوطيـة حلمايـة               
  املعرقل لعملهم؛العنف  أواحملققني والزوار الرمسيني من التحرش 

احلاجة إىل معلومـات عـن بـرامج تدريبيـة حمـددة للـشرطة احملترفـة، بتعليمـات                    )ز(  
واضحة بشأن حظر التعذيب واملمارسة املتمثلة يف حتديد مضاعفات التعذيب؛ وإىل معلومـات             

 مــن قبــل مــوظفني طبــيني مــدربني، عــن إجــراء الفحــوص الطبيــة، مبــا فيهــا عمليــات التــشريح، 
علومات عن مدى كوهنم على علم بضرورة توثيق آثار التعذيب مبا يف ذلـك العنـف                 م سيما ال

  اجلنسي وضمان احلفاظ على أدلة التعذيب؛
غـريه   مر ملعرفـة إن كـان خطـر التعـذيب أو          احلاجة إىل التقـدير والتقيـيم املـست         )ح(  

  من ضروب سوء املعاملة ناجتاً عن تدابري رمسية ملكافحة اإلرهاب؛
ــرا  )ط(   ــات املتعلقــة بــاجلرائم       الثغ ت القائمــة يف اإلحــصاءات وغريهــا مــن املعلوم

والُتهم واإلدانات، مبا يف ذلك أية جـزاءات تأديبيـة حمـددة تتخـذ ضـد املـسؤولني وغريهـم مـن                      
ــيت خــضعت حــديثاً للبحــث يف إطــار         ــسائل ال ــصل بامل ــا يت ــصني، وخاصــة فيم ــوظفني املخت امل

تمــاء العرقــي مــع ســوء املعاملــة والتعــذيب، واســتخدام  االن أواالتفاقيــة، مثــل تقــاطع العنــصرية 
 لألشخاص الذين يـتم إبعـادهم إىل بلـد آخـر ملواجهـة ُتهـم جنائيـة،            “الضمانات الدبلوماسية ”

  .وحوادث العنف اجلنسي، والشكاوى من التجاوزات داخل اجليش، وما إىل ذلك
، ٢٠٠٨مـايو  / أيـار  ١٦حـىت   وُيفصِّل اجلدول أدناه حالة الـردود فيمـا يتـصل باملتابعـة               - ٥٨

  .تاريخ اختتام الدورة األربعني للجنة
  

  ٢٠٠٨ يونيه/  إىل حزيران٢٠٠٣مايو /أيارإجراء متابعة االستنتاجات والتوصيات من 
  )٢٠٠٣مايو /أيار(الدورة الثالثون 

  
  الدولة الطرف

التــــــاريخ احملــــــدد لتقــــــدمي
  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  املعلومات

  ٢٠٠٤يوليه / متوز٧  ٢٠٠٤مايو /أيار  يجانأذرب
CAT/C/CR/30/RESP/1

  
  طلب مزيد من التوضيح

  رسالة تذكري  مل يرد  ٢٠٠٣أغسطس /آب  كمبوديا
  رسالة تذكري  مل يرد  ٢٠٠٣أغسطس /آب  مولدوفا
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  )٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة احلادية والثالثون 
  

  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد   املعلوماتالتاريخ احملدد لتقدمي  الدولة الطرف

  رسالة تذكري  مل يرد  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  الكامريون
  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٤  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  كولومبيا

CAT/C/COL/CO/3/Add.1 
ــن   ــد مــــ طلــــــب مزيــــ

  التوضيح
  ٢٠٠٧  أكتوبر/األول  تشرين  ١٧    

CAT/C/COL/CO/3/Add.2  
  االستعراضالرد قيد 

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  التفيا
CAT/C/CR/31/RESP/1 

ــن   ــد مــــ طلــــــب مزيــــ
  التوضيح

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٤    
CAT/C/LVA/CO/1/Add.2  

  الرد قيد االستعراض

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٧  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  ليتوانيا
CAT/C/CR/31/RESP/1 

ــن  طلــــــب مز ــد مــــ يــــ
  التوضيح

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥    
CAT/C/LTU/CO/1/Add.2  

  الرد قيد االستعراض

  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين٢٢  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  املغرب
CAT/C/CR/31/2/Add.1 

طلب مزيد من 
  التوضيح

  ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١    
CAT/C/MAR/CO/3/Add.2    

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧    
CAT/C/MAR/CO/3/Add.3  

  الرد قيد االستعراض

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٢  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  اليمن
CAT/C/CR/31/4/Add.1 

طلب مزيد من 
  التوضيح

          
  )٢٠٠٤مايو /أيار(الدورة الثانية والثالثون 

  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  الدولة الطرف

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٤  ٢٠٠٥مايو /أيار  أملانيا
CAT/C/CR/32/7/RESP/1 

 طلب مزيد من التوضيح

  رسالة تذكري  مل يرد  ٢٠٠٥مايو /أيار  بلغاريا

اجلمهورية 
  التشيكية

  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥  ٢٠٠٥مايو /أيار
CAT/C/CZE/CO/3/Add.1 

 طلب مزيد من التوضيح



A/63/44

 

08-58933 152 
 

  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  الدولة الطرف

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٤    
CAT/C/CZE/CO/3/Add.2  

  الرد قيد االستعراض

  *٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢  ٢٠٠٥مايو /أيار  شيلي
CAT/C/38/CRP.4 

 طلب مزيد من التوضيح

  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٢  ٢٠٠٥مايو /أيار  كرواتيا
CAT/C/HRV/CO/3/Add.1 

 طلب مزيد من التوضيح

  ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠  ٢٠٠٥مايو /أيار  موناكو
CAT/C/MCO/CO/4/Add.1 

 طلب مزيد من التوضيح

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٩  ٢٠٠٥مايو /أيار  نيوزيلندا
CAT/C/CR/32/4/RESP/1 

  

٢٠٠٦ديسمرب /األول  كانون  ١٩    
CAT/C/NZL/CO/3/Add.2  

 طلب مزيد من التوضيح

          
  .معلومات متابعة وردت بوصفها جزءاً من التقرير الدوري  *  

  
  )٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين(ثون الدورة الثالثة والثال

  
  الدولة الطرف

التــاريخ احملــدد لتقــدمي 
  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  املعلومات

نوفمرب /تشرين الثاين  األرجنتني
٢٠٠٥  

  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢
CAT/C/ARG/CO/4/Add.1 

طلب مزيد من التوضيح

اململكة املتحدة لربيطانيا
  الية الشمأيرلنداالعظمى و

نوفمرب /تشرين الثاين
٢٠٠٥  

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٤
CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

 
 الرد قيد االستعراض

نوفمرب /تشرين الثاين  اليونان
٢٠٠٥  

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٤
CAT/C/GRC/CO/4/Add.1 

 الرد قيد االستعراض

          
  )٢٠٠٥مايو /أيار(الدورة الرابعة والثالثون 

  الدولة الطرف
ــدد ــاريخ احملـــــ ــدمي التـــــ  لتقـــــ

  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  املعلومات

  ٢٠٠٦مايو /أيار  ألبانيا
  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥

CAT/C/ALB/C/4/Add.1 
  الرد قيد االستعراض

  رسالة تذكري  مل يرد  ٢٠٠٦مايو /أيار  أوغندا
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  الدولة الطرف
ــدد ــاريخ احملـــــ ــدمي التـــــ  لتقـــــ

  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  املعلومات

  ٢٠٠٦مايو /أيار  البحرين
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١

CAT/C/BHR/CO/1/Add.1 
  د االستعراضالرد قي

  ٢٠٠٦مايو /أيار  سويسرا

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦
CAT/C/CR/34/CHE/Add.1 

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٥
CAT/C/CHE/CO/4/Add.2 

  الرد قيد االستعراض

  ٢٠٠٦مايو /أيار  فنلندا
  ٢٠٠٦مايو / أيار١٩

CAT/C/FIN/CO/4/Add.1 
طلب مزيد من التوضيح

  ٢٠٠٦مايو /أيار  كندا
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢

CAT/C/CAN/CO/4/Add.1 
  الرد قيد االستعراض

  
  )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة اخلامسة والثالثون 

  
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرداإلجراء املتخذ

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ الرد قيد االستعراض
CAT/C/ECU/CO/3/Add.1 

  إكوادور  ٢٠٠٦نوفمرب /ثاينتشرين ال

طلب مزيد من 
  التوضيح

  ٢٠٠٦فرباير / شباط١
CAT/C/BIH/CO/1/Add.1 

  ٢٠٠٧مايو / أيار٦
CAT/C/BIH/CO/1/Add.2

  

  البوسنة واهلرسك  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

  الكونغـو مجهوريـة  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  مل يرد  رسالة تذكري
  الدميقراطية

طلب مزيد من 
  وضيحالت

نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
٢٠٠٦  

CAT/C/LKA/CO/2/Add.1 

  سري النكا  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٣ الرد قيد االستعراض
CAT/C/FRA/CO/3/Add.1 

  فرنسا  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ الرد قيد االستعراض
٢٠٠٦  

CAT/C/AUT/CO/3/Add.1 

  النمسا  ٢٠٠٦نوفمرب /الثاينتشرين 

طلب مزيد من 
  التوضيح

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١
CAT/C/NPL/CO/2/Add.1 

  نيبال  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
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  )٢٠٠٦مايو /أيار(الدورة السادسة والثالثون 
  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  الدولة الطرف

  رسالة تذكري  مل يرد  ٢٠٠٧ايو م/أيار  بريو
  رسالة تذكري  مل يرد  ٢٠٠٧مايو /أيار  توغو

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧  ٢٠٠٧مايو /أيار  مجهورية كوريا
CAT/C/KOR/CO/2/Add.1

 
  الرد قيد االستعراض

  ٢٠٠٧مايو / أيار٣١  ٢٠٠٧مايو /أيار  جورجيا
CAT/C/GEO/CO/3/Add.1 

  الرد قيد االستعراض

٢٠٠٧نوفمرب /الثاين  تشرين  ١٥  ٢٠٠٧مايو /أيار  غواتيماال
CAT/C/GTM/CO/4/Add.1 

  الرد قيد االستعراض

ديسمرب/ كانون األول١٢  ٢٠٠٧مايو /أيار  قطر
٢٠٠٦  

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1 

  الرد قيد االستعراض

املتحدة   الواليات
  األمريكية

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥  ٢٠٠٧مايو /أيار
CAT/C/USA/CO/2/Add.1  

   االستعراضالرد قيد

  
  )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة السابعة والثالثون 

  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  الدولة الطرف

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  االحتاد الروسي
CAT/C/RUS/CO/4/Add.1 

  الرد قيد االستعراض

  رسالة تذكري  مل يرد  ٢٠٠٧نوفمرب /ين الثاينتشر  بوروندي
  رسالة تذكري مل يرد  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  جنوب أفريقيا
  رسالة تذكري مل يرد  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  طاجيكستان

  رسالة تذكري مل يرد  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  غيانا
  رسالة تذكري مل يرد  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  املكسيك
  ٢٠٠٧  نوفمرب/ تشرين الثاين١٥  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  هنغاريا

CAT/C/HUN/CO/4/Add.1  
  الرد قيد االستعراض
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  )٢٠٠٧مايو /أيار(الدورة الثامنة والثالثون 
  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  الدولة الطرف

    يردمل  ٢٠٠٨مايو /أيار  أوكرانيا
  ٢٠٠٨مايو / أيار٩  ٢٠٠٨مايو /أيار  إيطاليا

CAT/C/ITA/CO/4/Add.1 
الرد قيد 

  االستعراض
   مل يرد  ٢٠٠٨مايو /أيار  بولندا

   مل يرد  ٢٠٠٨مايو /أيار  الدامنرك
   مل يرد  ٢٠٠٨مايو /أيار  لكسمربغ

   مل يرد  ٢٠٠٨مايو /أيار  هولندا
   مل يرد  ٢٠٠٨مايو /أيار  اليابان

  
  )٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين(التاسعة والثالثون الدورة 

  اإلجراء املتخذ  تاريخ تلقي الرد  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  الدولة الطرف

   -  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين  تشرين  إستونيا
  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٩  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين  تشرين  أوزبكستان

CAT/C/UZB/CO/3/Add.1 
الرد قيد 
  اضاالستعر

    -   ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين  تشرين  الربتغال

   -  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين  تشرين  بنن
   -  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين  تشرين  التفيا

            -  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين  تشرين  النرويج
  )٢٠٠٨مايو /أيار(الدورة األربعون 

  املتخذاإلجراء   تاريخ تلقي الرد  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  الدولة الطرف
   -   ٢٠٠٩مايو /أيار  أستراليا

   -   ٢٠٠٩مايو /أيار  إندونيسيا
   -   ٢٠٠٩مايو /أيار  آيسلندا

   -   ٢٠٠٩مايو /أيار  اجلزائر
مقدونيا   مجهوريـة

  اليوغوسالفية السابقة
   -   ٢٠٠٩مايو /أيار

   -   ٢٠٠٩مايو /أيار  زامبيا
    -   ٢٠٠٩مايو /أيار  السويد

  -   ٢٠٠٩مايو /أيار  كوستاريكا
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   من االتفاقية٢٠أنشطة اللجنة مبوجب املادة   - خامساً 
  معلومات عامة  -ألف   

 من االتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً هبا يبـدو           ٢٠ املادة   من ١ للفقرة   وفقاً  - ٥٩
 هلا أساس قوي تشري إىل أن التعذيب ميارس على حنو منـهجي يف أراضـي          دالئلأهنا تتضمن   هلا  

الدولة الطرف إىل التعـاون يف دراسـة هـذه املعلومـات، وإىل     تلك  اللجنة   تدعو،   ما رفدولة ط 
  .املعلومات لغاية، بتقدمي مالحظات خبصوص تلك حتقيقاً هلذه االقيام،
انتبـاه اللجنـة    وجـه    النظام الداخلي للجنة، على األمني العام أن ي        من ٦٩ للمادة   ووفقاً  - ٦٠
 الفقـرة ها، أو اليت يبدو أهنا أحيلت إليها، لكي تنظر فيها مبوجب             اليت أحيلت إلي   املعلوماتإىل  
  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١

 ١ معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقـاً للفقـرة             أي تستلم اللجنة    وال  - ٦١
ــادة   ــن ٢٨مــن امل ــة، م ــى هــذه االتف  االتفاقي ــصديق عل ــا    وقــت الت ــا، أهن ــضمام إليه ــة أو االن اقي

، مـا مل تكـن هـذه الدولـة الطـرف      ٢٠وص عليـه يف املـادة       ـ اللجنـة املنـص    باختـصاص عترف  ت ال
  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢ بعد ذلك وفقاً للفقرة حتفظهاسحبت  قد
ــد  - ٦٢ ــال  وق ــة اســتمرت أعم ــادة  اللجن ــد    ٢٠ مبوجــب امل ــرة قي ــة خــالل الفت ــن االتفاقي  م
 مـن النظـام الـداخلي،       ٧٣ و ٧٢تفاقية واملـادتني     اال من ٢٠ملادة  ألحكام ا اً  ـ ووفق .عراضـاالست

 مـن االتفاقيـة سـرية،       ٢٠ املتعلقـة مبهامهـا مبوجـب املـادة          اللجنـة إجـراءات   تكون مجيع وثائق و   
أنـه جيـوز للجنـة، وفقـاً         إال. هتا مبوجب هذه املادة مغلقة     بإجراءا املتعلقةوتكون مجيع اجللسات    

د التشاور مع الدولة الطرف املعنيـة، أن تقـرر إدراج            من االتفاقية، وبع   ٢٠ املادة   من ٥للفقرة  
. العامـة يف تقريرهـا الـسنوي إىل الـدول األطـراف وإىل اجلمعيـة          إلجـراءات   نتـائج ا  ب موجز   بيان

  .ويرد طيه هذا البيان املوجز فيما يتعلق بالربازيل
ة ترمـي إىل  بأنـشط  االضـطالع  ٢٠واصل املقرر املعين باملادة    ملتابعة،  ا ةيف إطار أنشط  و  - ٦٣

علـى اختـاذ تـدابري لتنفيـذ        ها   نشرت نتائج  حتقيقاتتشجيع الدول األطراف اليت أجريت بشأهنا       
  . توصيات اللجنة

  
  بيان موجز عن نتائج اإلجراءات املتعلقة بالتحقيق يف حالة الربازيل  -باء   

التـصديق  ومل ُتعلن عنـد     . ١٩٨٩سبتمرب  / أيلول ٢٨صدَّقت الربازيل على االتفاقية يف        - ٦٤
 من االتفاقية، كما كـان بوسـعها        ٢٠أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادة          
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وبنـاًء علـى ذلـك، فـإن اإلجـراء املنـصوص عليـه يف               .  مـن االتفاقيـة    ٢٨أن تفعل مبوجب املـادة      
  . واجب التطبيق على الربازيل٢٠املادة 
ــاين   - ٦٥ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــدمت منظمتــ ٢٠٠٢ن ان غــري حكــوميتني، مهــا املنظمــة   ، ق

املنظمـتني  ” ــ باملشار إليهما فيما يلي     (تعذيب  العاملية ملناهضة التعذيب وعمل املسيحيني ضد ال      
معلومــات إىل اللجنــة عــن ممارســة التعــذيب الــيت ُيــدعى ارتكاهبــا بــصورة   ) “غــري احلكــوميتني

 مــن ٢٠يــل مبوجــب املــادة   منهجيــة يف الربازيــل وطلبتــا مــن اللجنــة دراســة احلالــة يف الرباز      
وهذه املعلومات تلخـص تقريـراً سـابقاً أعدتـه سـبع منظمـات غـري حكوميـة برازيليـة                . االتفاقية

يتصل عملها بالسجون ومراكز االحتجاز بشأن ادعاءات وقوع تعـذيب يف واليـة سـاو بـاولو                 
  .٢٠٠٢ و٢٠٠٠يف الفترة ما بني عامي 

نـــوفمرب /لعـــشرين املعقـــودة يف تـــشرين الثـــاينوقامـــت اللجنـــة، يف دورهتـــا التاســـعة وا  - ٦٦
، بدراسة املعلومات اليت قدمتها املنظمات غري احلكومية يف جلـسات خاصـة واعتـربت                ٢٠٠٢

أن املعلومات موثوق هبـا وأهنـا تتـضمن دالئـل هلـا أسـاس قـوي تـشري إىل أن التعـذيب ُيمـارس                         
  .على حنو منهجي يف الربازيل

ــة، يف جلــستها    - ٦٧ نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١املعقــودة يف ) املغلقــة (٥٩١وقــررت اللجن
، أن ُتجري حتقيقاً سرياً وعيَّنـت الـسيد كالوديـو غـرومسن، والـسيد فرنانـدو مـارينيو،                   ٢٠٠٣

ودعت اللجنة حكومة الربازيـل إىل التعـاون        . والسيد أويل فيديل رامسوسن للقيام هبذا التحقيق      
 ممثل معتمد لالجتماع مـع األعـضاء الـذين عينتـهم     مع اللجنة يف إجراء التحقيق، ومن مث تعيني      

اللجنــة؛ وإىل تزويــد هــؤالء األعــضاء بــأي معلومــات ميكــن أن يعتربوهــا أو تعتربهــا احلكومــة    
. مفيدة؛ واإلشارة إىل أي شكل آخر من أشكال التعـاون الـيت ميكـن أن تيـسِّر إجـراء التحقيـق                

  . ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٤وأُحيل هذا القرار إىل وزير خارجية الربازيل يف 
ــارة     - ٦٨ ــاء الزيـ ــل إرجـ ــة الربازيـ ــت حكومـ ــة    وطلبـ ــفوية مؤرخـ ــذكرة شـ ــرتني، ويف مـ  مـ
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأهنـا توافـق علـى زيارهتـا ووافقـت علـى               ٢٠٠٥فرباير  /شباط ٣

 ٢٩ إىل ١٣ومتـــت الزيـــارة يف الفتـــرة مـــن  . ٢٠٠٥يوليـــه /أن جتـــري هـــذه الزيـــارة يف متـــوز 
ــ ــه /وزمت ــدو مــارينيو من  ٢٠٠٥يولي . نــديث والــسيد كالوديــو غــرومسن ، وقــام هبــا الــسيد فرنان
  .السيد رامسوسن فلم يتمكن من املشاركة يف الزيارة أما
تقريــر الربازيــل الــذي أعدتــه جلنــة  ”، اعتمــدت اللجنــة ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران١ويف   - ٦٩

تعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة       من اتفاقية مناهضة ال٢٠مناهضة التعذيب، مبوجب املادة  
 ٤ وقررت، وفقاً للفقرة     “)CAT/C/36/R.1/Add.1(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

ودعــت اللجنــة يف .  مــن االتفاقيــة، أن حتيــل هــذا التقريــر إىل حكومــة الربازيــل  ٢٠مــن املــادة 
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يتعلـق بالنتـائج الـيت توصـلت إليهـا       ادهتا باإلجراء الـذي اختذتـه فيمـا   الوقت ذاته احلكومة إىل إف   
  . اللجنة وباالستجابة الستنتاجاهتا وتوصياهتا

ــارة        - ٧٠ ــل تعاونــت بالكامــل مــع زي ــة الربازي ــة يف اســتنتاجاهتا أن حكوم والحظــت اللجن
اللجنة وأهنا أبـدت باسـتمرار وعيـاً خبطـورة املـشاكل القائمـة وقلقـاً بـشأهنا، كمـا أبـدت إرادة            

ومع ذلك، الحظت اللجنـة أن عـشرات اآلالف مـن األشـخاص             . ألوضاعسياسية يف حتسني ا   
 ويف أمــاكن أخــرى تابعــة لنظــام الــسجون (delegacias)مــا زالــوا حمتجــزين يف أقــسام الــشرطة 

حيــث ال يــزال التعــذيب وغــريه مــن أنــواع ســوء املعاملــة ُيمــاَرس علــى نطــاق واســع وبــصورة 
  .منهجية
 احلكومــة املعلومــات املطلوبــة الــيت أبلغــت هبــا ، قــدمت٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٦ويف   - ٧١

وذكــرت . اللجنــة أن الربازيــل متتثــل فعــالً أو تنظــر يف االمتثــال للتوصــيات الــواردة يف التقريــر  
احلكومة أن عدداً كبرياً مـن تـدابري االسـتجابة لتوصـيات اللجنـة قـد اُتخـذ بالفعـل مببـادرة مـن                   

مة أن توصيات اللجنة كانـت بالغـة الفائـدة يف           والحظت احلكو . السلطات احلكومية الربازيلية  
منع ومكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                  

  .يف ظروف كثرية، وأعربت عن أملها يف تعميق وتوسيع حوارها مع اللجنة يف هذا الشأن
ومـة اللجنـة بأهنـا توافـق علـى نـشر       ، أبلغت احلك٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ويف    - ٧٢

  .CAT/C/39/2ويرد كالمها يف الوثيقة . النص الكامل للتقرير ومعه رد احلكومة
  

   من االتفاقية٢٢النظر يف الشكاوى املقدمة مبوجب املادة   -سادساً  
  مقدمة  -ألف   

تـهاك دولـة    مـن االتفاقيـة، جيـوز لألفـراد الـذين يـّدعون أهنـم ضـحايا ان              ٢٢عمالً باملـادة      - ٧٣
طرف ألحكام االتفاقية التقدم بـشكاوى إىل جلنـة مناهـضة التعـذيب للنظـر فيهـا وفقـاً للـشروط                     

 دولة انضمت إىل االتفاقية أو      ١٤٥وقد أعلنت اثنتان وستون دولة من بني        . املبينة يف تلك املادة   
 ٢٢ادة صدقت عليها أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي الـشكاوى والنظـر فيهـا مبوجـب املـ          

وال جيوز أن تنظر اللجنـة يف أيـة شـكوى           . وترد قائمة هبذه الدول يف املرفق الثالث      . من االتفاقية 
  .٢٢إذا كانت تتصل بدولة طرف يف االتفاقية مل تعترف باختصاص اللجنة مبوجب املادة 

 من االتفاقيـة يف جلـسات مغلقـة         ٢٢وجيري النظر يف الشكاوى املقدمة مبوجب املادة          - ٧٤
، أي  ٢٢وتكون مجيع الوثائق املتصلة بأعمال اللجنة مبوجب املـادة          ). ٢٢ من املادة    ٦الفقرة  (

 ١٠٧واملادتـان   . البيانات املقدمة من األطراف وغريهـا مـن وثـائق عمـل اللجنـة، وثـائق سـرية                 
  . من النظام الداخلي للجنة حتددان إجراءات تقدمي الشكاوى بالتفصيل١٠٩ و
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رارهـا يف الـشكوى يف ضـوء كـل املعلومـات الـيت أتاحهـا هلـا صـاحب             وتتخذ اللجنة ق    - ٧٥
 مـن املـادة     ٧ الفقـرة (يقـات اللجنـة إىل الطـرفني        وترسـل نتـائج حتق    . الشكوى والدولـة الطـرف    

، وتتــاح تلــك النتــائج لعامــة    ) مــن النظــام الــداخلي للجنــة   ١١٢ مــن االتفاقيــة، واملــادة   ٢٢
اللجنـة الـيت تعلـن فيهـا عـدم مقبوليـة الـشكاوى        ويتاح للجمهور أيضاً نص قـرارات       . اجلمهور

 من االتفاقيـة، وذلـك بـدون الكـشف عـن هويـة الـشاكي ولكـن مـع حتديـد              ٢٢مبوجب املادة   
  . اسم الدولة الطرف املعنية

 مـن نظامهـا الـداخلي، أن تقـرر إدراج     ١١٥ من املـادة    ١وجيوز للجنة، عمالً بالفقرة       - ٧٦
ــا يف    ــيت نظــرت فيه ــسنوي مــوجز للبالغــات ال ــا   .  تقريرهــا ال ــضاً يف تقريره ــة أي ــدرج اللجن وت

  .  من االتفاقية٢٢ من املادة ٧السنوي نصوص قراراهتا املعتمدة مبوجب الفقرة 
  

  تدابري احلماية املؤقتة  -باء   
ــة وقا       - ٧٧ ــشكاوى محاي ــب أصــحاب ال ــا يطل ــثرياً م ــرد    ك ــيما يف حــاالت الط ــة، وال س ئي
وعمــالً .  مــن االتفاقيــة٣وث انتــهاك ألحكــام املــادة التــسليم الوشــيكة حيــث حيتجــون حبــد أو

 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، جيــوز للجنــة عــرب مقررهــا املعــين         ١٠٨ مــن املــادة  ١بــالفقرة 
بالــشكاوى اجلديــدة والتــدابري املؤقتــة، يف أي وقــت بعــد تلقــي الــشكوى، أن توجــه طلبــاً إىل    

ن تـدابري مؤقتـة لتفـادي أي ضـرر          اً مـ  الدولة الطرف املعنية لكي تتخـذ مـا تـراه اللجنـة ضـروري             
ويـتم إبـالغ الدولـة الطـرف        . ميكن جربه قد يلحـق بـضحية أو ضـحايا االنتـهاكات املـدعاة              ال

ويقــوم املقــرر . بـأن هــذا الطلــب ال يعــين البــت يف مقبوليــة الــشكوى أو يف أســسها املوضــوعية 
تثـال لطلبـات اللجنـة فيمـا     املعين بالـشكاوى اجلديـدة والتـدابري املؤقتـة برصـد منـتظم ملـدى االم        

  .خيص التدابري املؤقتة
وقد طـور املقـرر املعـين بالـشكاوى اجلديـدة والتـدابري املؤقتـة بتفـصيل أسـاليب العمـل                       - ٧٨

فحـني تـشري الظـروف إىل إمكـان مراجعـة طلـب             . فيما يتعلـق بـسحب طلبـات التـدابري املؤقتـة          
شكوى، تـضاف إىل الطلـب مجلـة بـصيغة          اختاذ تدابري مؤقتة قبل النظر يف األسس املوضوعية لل        

ــذكرة صــاحب         ــواردة يف م ــات ال ــى أســاس املعلوم ــدم عل ــا أن الطلــب مق ــذكر فيه موحــدة ي
الــشكوى، وأن الطلــب قــد خيــضع للمراجعــة بنــاء علــى مبــادرة مــن الدولــة الطــرف ويف ضــوء 
ــة تعليقــات أخــرى، إن وردت، مــن        ــة الطــرف وأي ــواردة مــن الدول املعلومــات والتعليقــات ال

وقـد اعتمـدت بعـض الـدول األطـراف املمارسـة املتمثلـة يف القيـام بـشكل                   . حب الـشكوى  صا
وكـان موقـف املقـرر     . منهجي بتوجيه طلب إىل املقرر لسحب طلبه اختاذ تدابري احلماية املؤقتة          

ندت إىل معلومــات جديــدة ووجيهــة   إذا اســت ذه الطلبــات ال يــتعني توجيههــا إال  أن مثــل هــ 
  .اذ قراره األول بشأن التدابري املؤقتةتكن متاحة له عند اخت مل
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وحـــددت اللجنـــة مفـــاهيم املعـــايري الرمسيـــة واملوضـــوعية الـــيت يطبقهـــا املقـــرر املعـــين     - ٧٩
بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة يف االستجابة لطلبات تدابري احلمايـة املؤقتـة أو رفـض هـذه            

 تــدابري احلمايــة املؤقتــة يف  وإىل جانــب تقــدمي طلــب مــن صــاحب الــشكوى بتــوفري  . الطلبــات
 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، علــى صــاحب ١٠٨ مــن املــادة ١الوقــت احملــدد مبوجــب الفقــرة 

 مـن  ٢٢ من املـادة  ٥ إىل  ١الشكوى أن يستويف معايري القبول األساسية املبينة يف الفقرات من           
ء مـن شـرط     وجيـوز اإلعفـا   . االتفاقية لكي يتخذ املقرر إجـراء بـشأن طلـب صـاحب الـشكوى             

اســتنفاد ســبل االنتــصاف احملليــة إذا مل يكــن لــسبل االنتــصاف الوحيــدة املتاحــة للــصاحب          
الــشكوى أي أثــر إيقــايف، أي ســبل انتــصاف ال توقــف تلقائيــاً تنفيــذ أمــر طــرد إىل دولــة قــد     
يتعرض فيهـا صـاحب الـشكوى للتعـذيب، أو إذا كـان مـن احملتمـل ترحيلـه فـوراً بعـد الـرفض                     

ويف مثــل هــذه احلــاالت، جيــوز للمقــرر أن يطلــب إىل الدولــة الطــرف  . اللجــوءالنــهائي لطلبــه 
االمتناع عن ترحيل صاحب الشكوى طاملا ظلت شـكواه قيـد نظـر اللجنـة، وذلـك حـىت قبـل                     

وفيما يتعلق باملعـايري املوضـوعية الـيت يطبقهـا املقـرر فإنـه ال بـد               . استنفاد سبل االنتصاف احمللية   
 لنجاح الشكوى بناء على أسسها املوضـوعية يف اخللـوص إىل أن             أن يكون هناك احتمال كبري    

  .الضحية املدعاة ستعاين ضرراً ال ميكن جربه يف حالة ترحيله
وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول األطـراف قـد أعـرب عـن القلـق للعـدد املفـرط مـن                        - ٨٠

 مـن االتفاقيـة،     ٣ة  حاالت طلب تدابري احلمايـة املؤقتـة، ُيـدعى فيهـا حـدوث انتـهاكات للمـاد                
توجـد عناصـر     شـيك وال  وخاصة يف احلاالت اليت ُيدعى فيهـا أنّ ترحيـل صـاحب الـشكوى و              

وتأخذ اللجنة عبارات القلق تلك مأخـذ اجلـد وهـي           . وقائعية كافية لتربير طلب التدابري املؤقتة     
 تـشري إىل    ويف هـذا الـصدد، تـود اللجنـة أن         . على استعداد ملناقشتها مع الدول األطراف املعنية      

أن املقــرر اخلــاص قــد ســحب يف حــاالت عديــدة طلبــات محايــة مؤقتــة اســتناداً إىل معلومــات    
  .وجيهة وردت من الدولة الطرف املعنية وترفع احلاجة إىل اختاذ تدابري مؤقتة

  
  سري العمل  -جيم   

 شـكوى ختـص   ٣٣٨ وإىل حـني اعتمـاد هـذا التقريـر     ١٩٨٩سجلت اللجنة منذ عـام        - ٨١
 ٥٨ شـكوى، وأعلنـت أن       ٩٣ومن أصل هـذه الـشكاوى، أوقفـت النظـر يف            . طرفاًً دولة   ٢٦

واعتمــدت اللجنــة قــرارات هنائيــة بــشأن األســس املوضــوعية الــيت ختــص  . شــكوى غــري مقبولــة
وظلــت ثــالث وثالثــون .  منــها٤٥ شــكوى، وتــبني هلــا وجــود انتــهاكات لالتفاقيــة يف  ١٤٩

  .ىل حني استنفاد سبل االنتصاف احملليةشكوى تنتظر البت فيها، وعلقت أربع شكاوى إ
 ٢٦٤/٢٠٠٥وأعلنت اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني عدم مقبولية الشكوى رقـم              - ٨٢

ــسا . و. ع. ب. أ( ــد فرنـ ــم  )ضـ ــشكوى رقـ ــد  . ز. ل( ٣٠٤/٢٠٠٦، والـ ــرون ضـ ب وآخـ



A/63/44 

 

161 08-58933 
 

 وتتعلـــق الـــشكاوى الـــثالث ).ضـــد الـــسويد. أ. ك( ٣٠٨/٢٠٠٦ والـــشكوى رقـــم ،)كنـــدا
وأعلنـت اللجنـة عـدم مقبوليـة هـذه الـشكاوى، علـى        .  من االتفاقية٣ت يف إطار املادة     بادعاءا

وقد استنسخ نـص    . التوايل، لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية وعدم وجود أساس واضح هلا          
  .التقرير ع باء من املرفق احلادي عشر هلذاهذه القرارات يف الفر

نة أيضاً، اعتمدت اللجنـة آراء بـشأن الـشكوى رقـم            ويف الدورة التاسعة والثالثني للج      - ٨٣
ــونس  ( ٢٦٩/٢٠٠٥ ــن ســامل ضــد ت ــشكوى رقــم  )علــي ب ضــد  ســوجي( ٢٩٧/٢٠٠٦، وال
ــدا ــسرا  (٢٠٠٦/ ٢٩٩، والــشكوى رقــم  )كن ــا ضــد سوي  ٣٠٣/٢٠٠٦ والــشكوى رقــم  )إي

وقد استنـسخ نـص هـذه القـرارات يف الفـرع ألـف مـن املرفـق احلـادي                    . )ضد السويد . ع.ت(
  . التقريرعشر هلذا

مبــواطن تونــسي ) علــي بــن ســامل ضــد تــونس( ٢٠٠٥/ ٢٦٩وتتعلــق الــشكوى رقــم   - ٨٤
ــونس    ــسان يف ت ــشطة حقــوق اإلن ــاة    . شــارك يف أن ــه بتعرضــه آلالم ومعان ــدت ادعاءات ــد تأي وق

وعلـى الـرغم مـن    . شديدين من جانب الـشرطة التونـسية بـشهادات طبيـة وأدلـة ماديـة أخـرى               
تقــم الدولــة   بارتكــاب األفعــال قيــد البحــث، مل ظفني حكــومينياألدلــة الــوفرية علــى قيــام مــو 

ووجدت اللجنة أنه حدث انتهاك حلق صـاحب الـشكوى          . الطرف بإجراء حتقيق فوري ونزيه    
يف أن تقوم السلطات املختصة للدولة الطرف بإجراء حتقيق فوري ونزيه يف دعواه، فضالً عـن                

عمال اليت تعـرض هلـا صـاحب الـشكوى          وارتأت اللجنة أن األ   . حقه يف احلصول على تعويض    
وارتــأت أيــضاً أن املــدة الــيت  .  مــن االتفاقيــة١  وفقــاً للمعــىن املقــصود يف املــادة تــشكل تعــذيباً

انقضت قبل بدء التحقيق يف ادعاءات التعذيب واليت تزيد على سـبع سـنوات هـي مـدة طويلـة           
ذلك إىل أن الدولــة وخلــصت كــ.  مــن االتفاقيــة١٢بــشكل مفــرط وتتنــاىف مــع أحكــام املــادة  
 . من االتفاقية١٤  و١٣الطرف مل تف بالتزاماهتا مبوجب املادتني 

 مبواطن هندي اهتم بانتمائـه إىل       )سوجي ضد كندا  ( ٢٩٧/٢٠٠٦ويتعلق البالغ رقم      - ٨٥
ــه يف عــدة         ــه وتعذيب ــى هــذا األســاس اعتقال ــه جــرى عل ــسيخ وأن ــة للناشــطني ال منظمــة إرهابي

 صـاحب الـشكوى اللجـوء يف كنـدا ورفـضت الـسلطات الكنديـة                والـتمس . مناسبات يف اهلند  
توفري احلماية له على أساس أنـه عـضو يف منظمـة بابـار خالـسا الدوليـة اإلرهابيـة وميثـل خطـراً                        

وقامـت الدولـة الطـرف بعـد احتجـازه مـدة أربـع سـنوات تقريبـاً                  . على األمن القومي يف كندا    
عنها ومل تسمح لـه يف أي وقـت مبعرفتـها أو مبعرفـة              بترحيله إىل اهلند بناًء على أدلة مل تكشف         

التهم املوجهة إليـه رغـم مطالبـة اللجنـة مـراراً بعـدم ترحيلـه مـا دامـت احلالـة قيـد البحـث مـن                            
وبررت الدولـة الطـرف قرارهـا بعـدم تقـدمي صـاحب الـشكوى مـا يـدل علـى وجـود                       . جانبها

ــر حقيقــي للتعــذيب يف بلــده األصــلي     ــت الــشرطة اهلنديــ  . خط ة القــبض علــى صــاحب   وألق
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تعـرض للـضرب وسـوء املعاملـة      الشكوى لدى وصوله باملطار ونقلته إىل مركز الشرطة حيـث 
ورأت اللجنــة أن صــاحب . واهتــم بتــوفري متفجــرات لــشخص أديــن مبوجــب القــوانني الكنديــة

الشكوى قدم، يف وقت اإلبعاد، أدلة كافية على أنـه يواجـه خطـراً متوقعـاً وحقيقيـاً وشخـصياً                    
وعـالوة علـى ذلـك، مل يتمتـع صـاحب الـشكوى             . عرض للتعذيب يف حال ترحيله إىل اهلند      للت

وخلــصت اللجنــة علــى هــذا . بالــضمانات الالزمــة يف اإلجــراءات الــسابقة للترحيــل مــن كنــدا 
ــالرغم مــن      ــة الطــرف، إذ قامــت بترحيــل صــاحب الــشكوى إىل اهلنــد ب األســاس إىل أن الدول

 ٢٢  و٣ مؤقتـــة، قـــد أخلّـــت بالتزاماهتـــا مبوجـــب املـــادتني مطالبتـــها مـــراراً باختـــاذ إجـــراءات
  . االتفاقية من
أن ، رأت اللجنـة     )إيـا ضـد سويـسرا     ( ٢٩٩/٢٠٠٦ويف آرائها بـشأن الـشكوى رقـم           - ٨٦

ــة الطــرف مل تبحــث قــضية صــاحب الــشكوى مــن حيــث       ــة املختــصة للدول الــسلطات الوطني
 وثـائق هويتـه الشخــصية يف   املوضـوع ورفـضت طلـب اللجــوء مـرتني علـى أسـاس عــدم تقـدمي       

كما رفضت طلبيـه بفـتح بـاب املرافعـة مـن جديـد ألسـباب                . غضون املهلة األوىل احملددة فقط    
وأخذت اللجنة يف االعتبـار أن الدولـة الطـرف مل تقـدم أدلـة كافيـة للطعـن يف صـحة                      . إجرائية

ابقة ورأت أن أنـشطة صـاحب الـشكوى الـس         . األدلة املقدمة من صاحب الشكوى وتصرحياته     
الكونغـــو كـــصحفي وكأحـــد مناضـــلي حـــزب معـــارض واحتجـــازه األخـــري يف مجهوريـــة        

الدميقراطيــة، فــضالً عــن حبــث الــسلطات عنــه يف هــذا البلــد، أدلــة كافيــة للخلــوص إىل وجــود  
لـذلك خلـصت    . الدميقراطيـة الكونغـو   خطر يهـدده شخـصياً بالتعـذيب إذا أعيـد إىل مجهوريـة              

ى إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ُتـشكل انتـهاكاً مـن       اللجنة إىل أن إعادة صـاحب الـشكو      
  . من االتفاقية٣جانب سويسرا حلقوقه مبوجب املادة 

ــة بــشأن الــشكوى رقــم     - ٨٧ ، رأت )ضــد الــسويد. ع.ت( ٣٠٣/٢٠٠٦ويف قــرار اللجن
 من االتفاقية لعـدم     ٣اللجنة أن إبعاد صاحب الشكوى إىل أذربيجان ال يشكل انتهاكاً للمادة            

  .د خطر متوقع وحقيقي يهدده شخصياً بالتعذيب عند إعادته إىل هذا البلدوجو
واعتمــدت اللجنــة يف دورهتــا األربعــني قــرارات بــشأن األســس املوضــوعية للــشكاوى    - ٨٨

ــم  ــدا  . أ. م. أ. ج( ٢٩٣/٢٠٠٦رق ــم )وآخــرون ضــد كن ضــد . ك. ز( ٣٠١/٢٠٠٦، ورق
ــسويد ــسويد  . ك. ر( ٣٠٩/٢٠٠٦ ، و)ال ضــد . س. م( ٣١١/٢٠٠٧ ، و)وآخــرون ضــد ال
ع ألــف مــن املرفــق احلــادي عــشر      وقــد استنــسخ نــص هــذه القــرارات يف الفــر     . )سويــسرا

  .التقرير هلذا
ــم       - ٨٩ ــشكوى رق ــشأن ال ــة ب ــرار اللجن وآخــرون ضــد  . أ. م. أ. ج( ٢٩٣/٢٠٠٦ويف ق
ــهاكاً مــن     )كنــدا ، فيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــشكوى أن إبعــاده إىل املكــسيك يــشكل انت
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 من االتفاقية، الحظت اللجنـة عـدم تـوفر أدلـة موضـوعية        ٣دا حلقوقه مبوجب املادة     جانب كن 
وبنــاًء علــى ذلــك، . تــشري إىل قيــام خطــر تعــرض صــاحب الــشكوى وزوجتــه وابنتــه للتعــذيب

  . من االتفاقية٣خلصت اللجنة إىل أن طردهم إىل املكسيك ال يشكل انتهاكاً ألحكام املادة 
 يـدعي صـاحب الـشكوى أن        )ضد الـسويد  . ك. ز( ٣٠١/٢٠٠٦ويف الشكوى رقم      - ٩٠

 من االتفاقية، حيث إنه سيواجه خطـر التوقيـف          ٣ترحيله إىل أذربيجان سيمثل انتهاكاً للمادة       
والتعذيب والقتل بسبب أنشطته السياسية ودوره كمراقـب خـالل االنتخابـات العامـة املاضـية                

ن الـضروري، بعـد مـرور عـدة سـنوات      وخلصت اللجنـة إىل أنـه لـيس مـ        . اليت ُنظمت يف البلد   
من وقوع إساءة املعاملة املزعومة علـى أيـدي الـسلطات يف أذربيجـان، أن يظـل خطـر تعـرض                      

وإضافة إىل ذلـك، مل يثبـت صـاحب         . صاحب الشكوى للتعذيب قائماً إذا أعيد إىل أذربيجان       
 إليــه الــشكوى أن أنــشطته بوصــفه عــضواً يف احلــزب كانــت مــن األمهيــة مبكــان حبيــث جتــذب 

واعتــربت اللجنــة كــذلك أن صــاحب الــشكوى مل يقــدم أيــة . اهتمــام الــسلطات يف أذربيجــان
معلومات تفيد أنـه كـان مـشاركاً مـن الـسويد يف أنـشطة سياسـية تتعلـق بأذربيجـان، باسـتثناء                       

، حـىت يكـون حمـط اهتمـام أو يتعـرض لالضـطهاد          ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٢٥االحتجاج بتاريخ   
عـاد صـاحب الـشكوى إىل أذربيجـان     لك، خلـصت اللجنـة إىل أن إب      لـذ . من جانب الـسلطات   

  .  من االتفاقية٣يشكل خرقاً للمادة  ال
ــم    - ٩١ ــشكوى رق ــسويد . ك. ر( ٣٠٩/٢٠٠٦ويف ال ــدعي صــاحب  )وآخــرون ضــد ال  ي

ــادة         ــام امل ــهاكاً ألحك ــشكل انت ــرته إىل أذربيجــان سي ــراد أس ــه وأف ــشكوى أن ترحيل ــن ٣ال  م
ه خطر التعذيب بسبب أنشطته السياسية كعـضو يف حـزب املـساواة،             االتفاقية، حيث إنه يواج   

وأنشطته بوصفه صحفياً، وبـسبب الـشهادة الـيت ُيـدعى أنـه أدىل هبـا كـشاهد أمـام احملكمـة يف                       
، وبــسبب األدلــة ٢٠٠٣أذربيجــان فيمــا يتعلــق باالحتجاجــات الــيت اقترنــت بانتخابــات عــام   

طرابات نفسية نامجـة عـن اإلجهـاد الالحـق لإلصـابة            الطبية اليت يدعي أهنا تثبت معاناته من اض       
والحظــت اللجنــة أن صــاحب الــشكوى . نتيجــة مــا خــضع لــه يف املاضــي مــن أعمــال تعــذيب

ــيت           مل ــاهرات ال ــشاركته يف املظ ــى م ــيالً عل ــدم دل ــه مل يق ــاً يف احلــزب، وأن ــصباً قيادي ــول من يت
 إدانة بأية هتمة عقـب تلـك      ، وأنه يقر بأنه مل يصدر بشأنه قرار       ٢٠٠٣صاحبت انتخابات عام    

وفيما يتعلق بتعرضه للتعذيب يف املاضي، اعتربت اللجنة أنه، وبـصرف النظـر عـن               . املظاهرات
حمتوى التقارير الطبية، فإنه من غري املؤكد أنـه، وبعـد عـدة سـنوات مـن وقـوع مـا ُيـدعى مـن                         

وخلـصت  .  القريـب أحداث، ال يزال يواجه خطر التعذيب إذا أعيد إىل أذربيجان يف املـستقبل    
ــن         ــة م ــدعوى املقدم ــاويهم بال ــة دع ــراد أســرته املرتبط ــشكوى، وأف ــل صــاحب ال إىل أن ترحي

  . من االتفاقية٣صاحب الشكوى، لن يشكل خرقاً ألحكام الفقرة 
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، الـيت يـّدعي     )ضـد سويـسرا   . س. م( ٣١١/٢٠٠٧ويف قرار اللجنـة بـشأن الـشكوى           - ٩٢
س سيشكل خرقاً مـن جانـب سويـسرا اللتزاماهتـا           فيها صاحب الشكوى أن ترحيله إىل بيالرو      

 من االتفاقية، أحاطت اللجنة علماً بعـدم تـوفر أدلـة كافيـة جتعلـها تعتقـد بأنـه                    ٣مبوجب املادة   
ســيواجه خطــراً متوقعــاً وحقيقيــاً وشخــصياً يتمثــل يف تعرضــه للتعــذيب إذا أعيــد إىل بلــده          

س لــن يــشكل انتــهاكاً مــن  وخلــصت إىل أن ترحيــل صــاحب الــشكوى إىل بــيالرو . األصــلي
  .  من االتفاقية٣جانب الدولة الطرف للمادة 

  
  أنشطة املتابعة  -دال   

ــار      - ٩٣ ــة والعــشرين املعقــودة يف أي ــة مناهــضة التعــذيب، يف دورهتــا الثامن مــايو /قامــت جلن
، بتنقــيح نظامهــا الــداخلي وإنــشاء وظيفــة مقــرر يتــوىل متابعــة تنفيــذ القــرارات بــشأن    ٢٠٠٢

ــشكاوى امل ــادة   الـ ــب املـ ــة مبوجـ ــررت اللجنـــ . ٢٢قدمـ ــستها وقـ ــودة يف ٥٢٧ة، يف جلـ  املعقـ
رصد االمتثـال لقـرارات     : ، أن يشارك املقرر يف مجلة أنشطٍة منها ما يلي         ٢٠٠٢مايو  /أيار ١٦

اللجنة بإرسال مذكراٍت شـفوية إىل الـدول األطـراف لالستفـسار عـن التـدابري املعتمـدة عمـالً                    
جنـة باختـاذ اإلجـراءات املناسـبة لـدى اسـتالم الـردود مـن الـدول                  بقرارات اللجنـة؛ وتوصـية الل     

األطراف يف حاالت عـدم االسـتجابة، ولـدى اسـتالم كافـة الرسـائل مـن أصـحاب الـشكاوى                     
فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ ومقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول األطراف لتـشجيع              

املـساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها مفوضـية           الستـشارية أو   إذا كانت اخلدمات ا    االمتثال وحتديد ما  
حقــوق اإلنــسان مناســبة أو مستــصوبة؛ وتنظــيم زيــارات متابعــة إىل الــدول األطــراف مبوافقــة   

  .اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية للجنة عما يضطلع به من أنشطة
راف، عــرب وقــررت اللجنــة أثنــاء دورهتــا الرابعــة والــثالثني أن تطلــب إىل الــدول األطــ    - ٩٤

املقرر اخلاص املعين باملتابعـة، ويف احلـاالت الـيت خلـصت فيهـا إىل انتـهاكات لالتفاقيـة، مبـا يف                      
ذلك القرارات اليت اختذهتا اللجنة قبـل إنـشاء آليـة املتابعـة، تقـدمي معلومـات عـن مجيـع التـدابري             

كنـــدا . بـــاتلومل تـــرد حـــىت اآلن الـــدول التاليـــة علـــى الط . املتخـــذة لتنفيـــذ قـــرارات اللجنـــة
فيمـا  (؛ وهولنـدا    )١٥/١٩٩٤، رقـم    الطـاهر حـسني خـان     يتعلق بالشكوى املرفوعة مـن       فيما(

 Encarnacion؛ وإســبانيا )٩١/١٩٩٧، رقــم علــي جلجلــي يتعلــق بالــشكوى املرفوعــة مــن   

Blanco Abad) ــم ــدي،٥٩/١٩٩٦، رق ــم  وأورا غوري ــل  )٢١٢/٢٠٠٢، رق ؛ وصــربيا واجلب
 ودانيــــل ،١٧١/٢٠٠٠رقــــم دميتــــروف املرفوعــــة مــــن فيمــــا يتعلــــق بالــــشكوى (األســــود 

 ،١٧٤/٢٠٠٠، رقــــم ونيكــــوليتش ســـلوبودان وليليانــــا ، ١٧٢/٢٠٠٠، رقــــم دمييتـــريفيتش 
علـي  فيما يتعلق بالـشكوى املرفوعـة مـن         (؛ وتونس   )٢٠٧/٢٠٠٢، رقم   ودراجان دميتريفيتش 

  ).٢٦٩/٢٠٠٥، رقم بن سامل
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االت التاليـة ميثـل امتثـاالً تامـاً لقـرارات           واإلجراء الذي اختذته الـدول األطـراف يف احلـ           -٩٥
  نـدييب قـواين ضـد النمـسا        ‐حليمـي   : اللجنة، ولن تتخذ أي إجراء آخـر يف إطـار آليـة املتابعـة             

 وموتومبــو ضــد سويــسرا ؛ )٤()٢١٤/٢٠٠٢رقــم  (ضــد أملانيــا. ك. أ. وم؛ )٨/١٩٩١رقــم (
ــم ( ــسرا؛ )١٣/١٩٩٣رقــ ــد سويــ ــم  (وآالن ضــ ـــ ؛ )٢١/١٩٩٥رقــ ــد سويـ ــاي ضــ  سراوأمــ
ــم( ــسرا . ل. وف؛ )٣٤/١٩٩٥ رق ــم  (ضــد سوي ــسرا  ؛ )٢٦٢/٢٠٠٥رق ــق ضــد سوي  والرقي
 وكيـسوكي ضـد الـسويد     ؛  )٣٩/١٩٩٦رقم   (وطابيا باييز ضد السويد   ؛  )٢٨٠/٢٠٠٥رقم  (
وأفيــديس محايــاك قربــان ضــد ؛ )٤٣/١٩٩٦رقــم  (وطــاال ضــد الــسويد؛ )٤١/١٩٩٦رقــم (

وأورهـان  ؛  )٨٩/١٩٩٧رقـم    (سويدوعلي فاالكـافالكي ضـد الـ      ؛  )٨٨/١٩٩٧رقم   (السويد
؛ )١٠١/١٩٩٧رقـم    (وخليـل هايـدن ضــد الـسويـد       ؛  )٩٧/١٩٩٧رقـم    (آياس ضـد الـسويد    

ــسويد . س. وأ ــد الـ ــم  (ضـ ــسويد   ؛ )١٤٩/١٩٩٩رقـ ــد الـ ــروي ضـ ــد القـ ــن أمحـ ــشاذيل بـ  والـ
رقـــم  (وتارينـــا ضـــد الــسويـد ؛ )٢٤٩/٢٠٠٤ ()٥(ودار ضــد النرويـــج؛ )١٨٥/٢٠٠١ رقــم(

 باتريـك إيـا     ‐وجـان   ؛  )٢٩٧/٢٠٠٥رقـم    (ضد الـسويد  . م. وك. ت. وس؛  )٢٦٦/٢٠٠٣
  ).٢٩٩/٢٠٠٦رقم  (ضد سويسرا

وخبصوص احلاالت التالية، اعتربت اللجنة أنه ال ينبغي اختاذ أي إجراء إضايف مبوجـب               - ٩٦
وأرانـا ضـد   ؛ )١٢٠/١٩٩٨رقـم   (علمي ضـد أسـتراليا   : إجراء املتابعة، وذلك ألسباب عديدة    

ويف حالــة أخــرى، ). ١٨٩/٢٠٠١رقــم  (ضــد تــونس؛ واللّطّيــف )٦٣/١٩٩٧رقــم (فرنــسا 
 حيـث   ٣أعربت اللجنة عن اسـتيائها مـن عـدم تقيـد الدولـة الطـرف بالتزاماهتـا مبوجـب املـادة                      

قامت بترحيل صاحب الشكوى رغم أن اللجنة قد خلصت إىل وجود أسـباب حقيقيـة تـدعو                 
  ).٢٥٨/٢٠٠٤رقم (دا دادار ضد كن: إىل االعتقاد أنه سيواجه خطر التعذيب

وفيما يتعلق باحلاالت التالية، فإما ُينَتظَر تقدمي معلومات إضـافية مـن الـدول األطـراف          - ٩٧
فــالكون ريــوس ضــد : أو إن احلــوار مــستمّر مــع الدولــة الطــرف/أو مــن أصــحاب الــشكوى و

 وبــرادة ضــد فرنــسا  ؛ )٢٥٨/٢٠٠٤رقــم  (دادار ضــد كنــدا ؛ و)١٣٣/١٩٩٩رقــم  (كنــدا
ــم( ــسنغال    ؛ )١٩٥/٢٠٠٣ رق ــوين وآخــرون ضــد ال ــليمان غوينغ ؛ )١٨١/٢٠٠١رقــم  (وس

وآخـرون  ؛ وهـاجريزي دزميايـل   )١١٣/١٩٩٨رقـم   (وريستيتكش ضد صـربيا واجلبـل الـسود    
؛ )٢٣٣/٢٠٠٣رقـم  (وعجيزة ضد الـسويد   ؛  )١٦١/٢٠٠٠رقم   (ضد صربيا واجلبل األسود   

ومبـارك  ؛  )١٨٨/٢٠٠١رقـم    (وعبـديل ضـد تـونس     ؛  )١٨٧/٢٠٠١رقـم   (وثابيت ضد تونس    
__________ 

رغم أن اللجنة مل ختلص إىل وقوع انتهاك يف هذه القضية، فقد رحبـت باسـتعداد الدولـة الطـرف لرصـد حالـة                          )٤(  
  ).انظر اجلدول أدناه(د صاحب الشكوى وتقدميها يف مرحلة تالية معلومات كافية يف هذا الصد

  .عاجلت الدولة الطرف اخلرق قبل النظر يف القضية  )٥(  
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وبيليــت ضــد ؛ )١١٠/١٩٩٨رقــم (وتــشيبانـا ضــد فرتويــال ؛ )٦٠/١٩٩٦رقــم  (ضــد تــونس
؛ )٢٩٧/٢٠٠٦رقــم  (وباشــان سينـــغ سوجـــي ضـــد كنــدا ؛ )٢٨١/٢٠٠٥رقــم  (أذربيجــان

  ).٣٠٠/٢٠٠٦رقم  (وتربسقي ضد فرنسا
ص املعـين مبتابعـة     وخالل الدورة التاسعة والثالثني والـدورة األربعـني، قـدم املقـرر اخلـا               - ٩٨

القرارات معلومات جديدة عن املتابعة حـصل عليهـا منـذ التقريـر الـسنوي األخـري فيمـا يتعلـق                     
 وتـشيبانا ضـد فرتويـال   ؛ )٨/١٩٩١رقـم   ( ندييب ضد النمـسا ‐قواين حليمي   : باحلاالت التالية 

 ودادار ضــد كنــدا؛ )١٣٣/١٩٩٩رقــم (وفــالكون ريــوس ضــد كنــدا ؛ )١١٠/١٩٩٨رقــم (
ــم ( ــسنغال    ؛ )٢٥٨/٢٠٠٤رق ــوين وآخــرون ضــد ال ــليمان غوينغ ؛ )١٨١/٢٠٠١رقــم  (وس

؛ )٢٦٩/٢٠٠٥رقـم  (وعلي بن سامل ضد تـونس      ؛  )٢٣٣/٢٠٠٣رقم  (وعجيزة ضد السويد    
رقـم   (وباشان سينـغ ســوجي ضــد كنــدا     ؛  )٢٨١/٢٠٠٥رقم   (وإيليف بيليت ضد أذربيجان   

ــسرا   ‐وجــان ؛ )٢٩٧/٢٠٠٦ ــا ضــد سوي ــم ( باتريــك إي ضــد ؛ وتربســقي )٢٩٩/٢٠٠٦رق
  ).٣٠٠/٢٠٠٦رقم  (فرنسا
وميثل اجلدول أدناه تقريراً شامالً عن الردود الواردة فيما خيص مجيـع احلـاالت، البـالغ          - ٩٩

تــهاكات لالتفاقيــة وحالــة واحــدة   حالــة، الــيت خلــصت فيهــا اللجنــة إىل وقــوع ان ٤٥عــددها 
  . توصيةختلص فيها إىل وقوع انتهاك لالتفاقية إمنا قدمت بشأهنا مل
  

  األربعني انتهاكات لالتفاقية حىت الدورةالشكاوى اليت خلصت فيها اللجنة إىل وقوع 
  

  النمسا    الدولة الطرف

  ٨/١٩٩١ ندييب قواين، -حليمي     القضية
ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ

   الترحيل إذا انطبق ذلك
 يوغوساليف 

  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨    آراء معتمدة يف

ملـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصتا
    إليها اللجنة

  ١٢ املادة -عدم التحقيق يف ادعاءات بشأن التعذيب 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال شيء

  االنتصاف املقترح
  

طُلب إىل الدولة الطـرف أن تكفـل عـدم حـدوث انتـهاكاٍت مماثلـة
  .يف املستقبل

  ال شيء    الدولة الطرفالتاريخ احملدد لرد 
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  النمسا    الدولة الطرف

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٢    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

وطُلـب. أُبلغ قرار اللجنة إىل رؤساء مكاتب املدعني العـامني كافّـة          
إىل سلطات النيابة العامة أن تأخـذ باملبـادئ العامـة الـواردة يف آراء

ــصلة  ــة ذات ال ــصادر عــن وزارة ا   . اللجن ــر ال ــد أكــد األم ــدلوق لع
 من جديد األمـر الـدائم١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٣٠االحتادية املؤرخ   

املوجه إىل املـدعني العـامني مبتابعـة كـل حالـة مـن حـاالت االدعـاء
نيبالتعرض لسوء املعاملة على أيدي موظفني مكلفني بإنفـاذ القـوان          

.حتقيقـات عدليـة تـسبق احملاكمـة      عن طريق فتح حتقيقـات أوليـة أو       
ــسلطاتويف الوقــت نفــس  ــة إىل ال ــة االحتادي ه طلبــت وزارة الداخلي

ــدعني ــسرعة إىل امل ــى وجــه ال ــغ عل ــوانني أن تبل ــاذ الق ــة بإنف املكلف
العــامني املختــصني ادعــاءات ســوء املعاملــة املرفوعــة ضــد موظفيهــا

وعـالوة. وأية مؤشرات أخرى تدل على قيام قضية من هذا القبيـل   
ــصادر عــن وزارة      ــر ال ــنص األم ــك ي ــى ذل ــاريخ  الداعل ــة بت ١٠خلي

 علـــى أن الـــسلطات املكلفـــة بإنفـــاذ٢٠٠٠نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين
ــائع ــصالً للوق ــاً مف ــأخري بيان ــل دون ت ــأن حتي ــزام ب ــا الت ــوانني عليه الق

ملف الشكوى إىل النيابة العامة إذا كان أحد موظفيها حمل ادعـاء أو
ــة   ــاءة املعامل ــق بإس ــدل. يتعل ــن وزارة الع ــوم صــادر ع ــضي مرس ويق

 بـــأن يتبـــع مـــديرو٢٠٠٠ديـــسمرب / كـــانون األول٣١اديـــة يف االحت
مراكز اإلصالح والسجون اإلجـراءات ذاهتـا يف حالـة قيـام ادعـاءات

  .ضد موظفني مكلفني بإنفاذ العقوبات
  .ال يوجد    رد صاحب البالغ

  قرار اللجنة

  

ــة ــرة الزمني ــالنظر إىل الفت ــرّد كــان مرضــياً، ب ــة أن ال ــربت اللجن اعت
. اعتمـاد آرائهـا والطـابع العـام لالنتـصاف املُوصـى بـه              املنقضية منذ 

  .وقررت وقف النظر يف القضية يف إطار إجراء املتابعة
  أستراليا    الدولة الطرف

  ١٢٠/١٩٩٨شيخ علمي،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  صومايل والترحيل إىل الصومال

  ١٩٩٩ مايو/ أيار٢٥    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 
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  النمسا    الدولة الطرف

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ُمنحت تدابري مؤقتة واستجابت هلا الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

 صاحب الـشكوى قـسراًرف ملزمة باالمتناع عن إعادة    ـ الط الدولة
ــصومال  ــدإىل ال ــردأو إىل أي بل ــر الط ــه خلط ــرض في ــد يتع ــر ق  آخ

  .اإلعادة إىل الصومال أو
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠١مايو / أيار١ و١٩٩٩أغسطس / آب٢٣    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

أغــــسطس/ آب٢٣ردت الدولـــة الطــــرف علــــى آراء اللجنــــة يف  
اهلجرة وتعـدد الثقافـاتوأخربت اللجنة بأن وزير شؤون      . ١٩٩٩
 أن الصاحل العـام يقتـضي ممارسـة١٩٩٩أغسطس  /آب ١٢قرر يف   

 والـسماح١٩٥٨ باء من قـانون اهلجـرة        ٤٨سلطاته مبوجب املادة    
وأُخـرب. للسيد علمي تقدمي طلبٍ آخر للحصول على تأشرية محاية        

، وتبلــغ١٩٩٩أغــسطس / آب١٧حمــامي الــسيد علمــي بــذلك يف  
  .١٩٩٩أغسطس / آب١٨ياً يف السيد علمي ذلك شخص

ــار١ويف  ــايو / أيـ ــة أن٢٠٠١مـ ــرف اللجنـ ــة الطـ ــت الدولـ ، أعلمـ
“سـحب ”صاحب الشكوى كان قد غادر أستراليا طوعاً ومن مث          

وبينت أن صاحب الشكوى كـان قـد. شكواه ضد الدولة الطرف   
ــة يف      ــرية احلمايــ ــى تأشــ ــصول علــ ــاين للحــ ــه الثــ ــدم بطلبــ ٢٤تقــ

ــسطس /آب ــشرين٢٢ويف . ١٩٩٩أغـ ــوبر / األول تـ ،١٩٩٩أكتـ
ويف. حضر السيد علمي ومستشاره مقابلة مـع موظـف يف الـوزارة           

، أعــرب وزيــر شــؤون اهلجــرة٢٠٠٠مــارس / آذار٢قــرار مــؤرخ 
وتعدد الثقافات عن ارتياحـه ألن صـاحب الـشكوى لـيس شخـصاً
تفرض االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني بشأنه التزامات محاية علـى

وأكــد أعــضاء احملكمــة.  تأشــرية احلمايــة أســتراليا ورفــض منحــه
ــة الطــرف. الرئيــسية هــذا القــرار لــدى االســتئناف   وأخــربت الدول

ــامالً ــاً شــ ــّيم تقييمــ ــد قُــ ــد قــ ــذا الطلــــب اجلديــ ــأن هــ ــة بــ اللجنــ
ــة اجلديــدة الــيت ظهــرت إثــر نظــر اللجنــة    واحملكمــة. يف ضــوء األدل

ليست متأكدة مـن مـصداقية مقـدم الـشكوى ومل تقبـل بزعمـه أنـه
  .بن أحد أعيان قبيلة شيكاالا

  ال شيء    رد صاحب الشكوى
  قرار اللجنة

  
ــاذ ــاً، اختـ ــشكوى طوعـ ــاحب الـ ــادرة صـ ــوء مغـ ــب، يف ضـ مل يطلـ

  .إجراءات إضافية يف إطار املتابعة
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  النمسا    الدولة الطرف

  أذربيجان    الدولة الطرف

  ٢٨١/٢٠٠٥بيليت،     القضية

جنـــــسية صـــــاحبة الـــــشكوى وبلـــــد
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  ل إىل تركياتركية والترحي

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

  ٢٢ واملادة ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

ُمنحــــت تــــدابري مؤقتــــة لكــــن الدولــــة الطــــرف مل توافــــق عليهــــا
  .)٦()منحت ضمانات(

  وصى بهاالنتصاف امل
  

 والتشاور مع السلطات التركية بـشأن٣التعويض عن انتهاك املادة     
  .مصري صاحبة الشكوى وحالتها

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

ــأال ــسلطات يف أذربيجــان علــى ضــمانات دبلوماســية ب حــصلت ال
.حبة الشكوى إلساءة املعاملة أو التعـذيب بعـد إعادهتـا          تتعرض صا 

وبنــاًء. وقــد ُوضــعت آليــات عديــدة لرصــد احلــاالت بعــد الترحيــل 
عليه تلقت زيارة األمني العام لـسفارة أذربيجـان خـالل إقامتـها يف

وخـالل اللقـاء صـرحت أّنهـا. رادالسجن وجرت الزيارة علـى انفـ      
أّنهـا خـضعت لفحـص طـيبملعاملـة و  تتعرض للتعـذيب أو سـوء ا       مل
وُمنحــت صــاحبة الــشكوى. يكــشف عــن أيــة مــشاكل صــحية  مل

وُسـمح. فرصة لاللتقاء مبحاميها وأقارهبا وإلجراء مكاملات هاتفيـة       
.هلا أيـضاً بتلقـي الطـرود اخلاصـة والـصحف وغريهـا مـن املؤلفـات                

ــسان١٢ويف  ــل / نيـ ــة١٩٩٧أبريـ ــن حمكمـ ــرار مـ ــها بقـ ــرج عنـ  أُفـ
  . رائم اخلطرةاسطنبول املختصة باجل

__________ 
 ٢٢أعربت اللجنة عن قلقها وأكدت من جديد أن الدولـة عنـدما تـصدر اإلعـالن املنـصوص عليـه يف املـادة                          )٦(  

د صـاحبة   ؛ وقـد أبطـل طـر      ٢٢من االتفاقية، فإهنا تقبـل طوعـاً التعـاون حبـسن نيـة مـع اللجنـة مبوجـب املـادة                      
  .الشكوى املمارسة الفعلية حلقها يف تقدمي شكوى
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  النمسا    الدولة الطرف

  رد صاحبة الشكوى

  

، أبلغ حمامي صـاحبة الـشكوى٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣يف  
ــضت يف   ــة قـ ــة أن احملكمـ ــاين ١اللجنـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ٢٠٠٧نـ

قــام حماميهــا يف اســطنبولو.  أعــوام٦بــسجن الــسيدة بيليــت ملــدة  
  . احلكم باستئناف

  قرار اللجنة

  

 وقررت أنه ينبغي للدولـة الطـرف أنتعترب اللجنة أن احلوار مستمرّ 
تواصــل رصــد حالــة صــاحبة الــشكوى يف تركيــا وأن حتــيط اللجنــة

  .علماً بأية تطورات

  كندا    الدولة الطرف

  ١٥/١٩٩٤طاهر حسني خان،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  باكستاين والترحيل إىل باكستان

   ١٩٩٤نوفمرب /رين الثاين تش١٥    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  طُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به
  

 قسراًن ترحيل طاهر حسني خان    الدولة الطرف ملزمة باالمتناع ع    
  .باكستان إىل

  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ال شيء    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

مل تزود الدولة الطرف املقرر بأيـة معلومـات، إال أهنـا أعلنـت أثنـاء
 أهنـا٢٠٠٥مايو /تعذيب يف أيارمناقشة تقريرها إىل جلنة مناهضة ال     

  .تقم بترحيل صاحب الشكوى مل
  ال شيء    احب الشكوىرد ص

  ١٣٣/١٩٩٩فالكون ريوس،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  مكسيكي والترحيل إىل املكسيك

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠    آراء معتمدة يف 
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  النمسا    الدولة الطرف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

ــة امل  ــدابري املؤقتـ ــتجابةالتـ ــة واسـ منوحـ
    الدولة الطرف

  .طُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  اختاذ تدابري مناسبة    االنتصاف املوصى به
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  تاريخ الرد
  

وكانـت قـد ردت (٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٤آخر رد مـؤرخ
  ).٢٠٠٧مايو / أيار١٧ ويف ٢٠٠٥مارس / آذار٩قبل ذلك يف 

  رد الدولة الطرف

  

، قــدمت الدولــة الطــرف معلومــات عــن٢٠٠٥مــارس / آذار٩يف 
وذكرت أن صاحب الشكوى قدم طلباً لتقيـيم اخلطـر قبـل. املتابعة

العــودة إىل املكــسيك وأن الدولــة الطــرف ســتعلم اللجنــة بنتــائج
ــيم ــات أحــد مــربرات. التقي ــشكوى مــن إثب وإذا متكــن صــاحب ال
ــهطلـــب  ــئني، فإنـ ــة الالجـ ــانون اهلجـــرة ومحايـ ــة مبوجـــب قـ احلمايـ

ومـن املفتـرض أن. سيستطيع تقدمي طلب اإلقامـة الدائمـة يف كنـدا         
ــة وأن ــرار اللجن يراعــي املوظــف املــسؤول عــن النظــر يف الطلــب ق
ــرورةً ــوزير ضـ ــاحب الـــشكوى إذا رأى الـ ــفوياً إىل صـ ــستمع شـ يـ

دء سـريان قـانونومبـا أنـه مت النظـر يف طلـب اللجـوء قبـل بـ              . لذلك
، فــإن٢٠٠٢يونيــه /اهلجــرة ومحايــة الالجــئني، أي قبــل حزيــران    

موظـف اهلجــرة لـن يقتــصر علـى تقيــيم الوقـائع بعــد رفـض الطلــب
األويل وإمنــا ســيتمكن أيــضاً مــن النظــر يف مجيــع مــا قدمــه صــاحب

ويف هــذا. الــشكوى مــن وقــائع ومعلومــات، القــدمي منــها واجلديــد 
٥-٧طـرف اسـتنتاج اللجنـة يف الفقـرة     السياق، عارضت الدولـة ال  

ــر حــصراً يف ــال أن ينظ ــه إىل احتم ــذي خلــصت في ــا ال ــن قراره م
  .املعلومات اجلديدة أثناء هذه املراجعة

ــار١٧ويف  ــايو / أيـ ــة أن٢٠٠٧مـ ــة الطـــرف اللجنـ ، أبلغـــت الدولـ
، اسـتئنافني إىل٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٨صاحب الـشكوى رفـع يف       

ندا مل تكن تعتـزم يف تلـك املرحلـةاحملكمة االحتادية وأن حكومة ك    
  .تنفيذ األمر القاضي بإعادة صاحب الشكوى إىل املكسيك

، أبلغت الدولـة الطـرف اللجنـة٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف  
٢٠٠٧يونيـه   /أن احملكمة االحتادية رفـضت االسـتئنافني يف حزيـران         

توأن القرارات اليت اختذها املوظـف املعـين بـشؤون اهلجـرة أصـبح      
ــة  ــذلك هنائي ــة إعــادة. ب ــذه املرحل ــزم يف ه ــك فإهنــا ال تعت ــع ذل وم

ــة تطــورات. صــاحب الــشكوى إىل املكــسيك  ــة بأي وســُتعلم اللجن
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  .مقبلة تتعلق هبذه القضية
  رد صاحب الشكوى

  

، أحــال صــاحب الــشكوى إىل اللجنــة٢٠٠٧فربايــر / شــباط٥يف 
ليــهنـسخة مــن نتــائج تقييمـه للمخــاطر، ُرفــض فيهـا طلبــه وطُلــب إ   

  .ومل تقدم أية معلومات أخرى. مغادرة الدولة الطرف
  .تعترب اللجنة أن احلوار مستمّر    قرار اللجنة

  ٢٥٨/٢٠٠٤دادار،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  إيراين والترحيل إىل إيران

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣   آراء معتمدة يف 

تـــهاكات الـــيت خلـــصتاملـــسائل واالن
    إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

 مـن١١٢ مـن املـادة      ٥حتث اللجنـة الدولـة الطـرف، وفقـاً للفقـرة            
 يومــاً مــن تــاريخ٩٠ غــضون نظامهــا الــداخلي، علــى أن تبلغهــا يف

إحالـــة هـــذا القـــرار بـــاخلطوات املتخـــذة اســـتجابةً للقـــرار املعـــرب
  .عنه أعاله

  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٦    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  تاريخ الرد

  

٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول١٠كــان آخــر رد تلقتــه اللجنــة يف  
٢٤، ويف ٢٠٠٦مــــــــارس / آذار٢٢هلــــــــا أن ردت يف  ســــــــبق(

 ويف- A/61/44 انظـــر التقريـــر الـــسنوي - ٢٠٠٦أبريـــل /نيـــسان
 انظــــر-٢٠٠٧أبريــــل / نيــــسان٥ ويف ٢٠٠٦أغــــسطس /آب ٩

  ).A/62/44التقرير السنوي 
  رد الدولة الطرف

  

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف رحلت صاحب الشكوى إىل إيران
ويف رد.  رغــم ثبــوت انتــهاك لالتفاقيــة٢٠٠٦مــارس / آذار٢٦يف 
، ذكرت الدولة أنه٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٤دولة الطرف بتاريخ    ال

بعــد عــودة صــاحب الــشكوى، تكلــم ممثــل لكنــدا مــع ابــن أخــت
صاحب الشكوى وقال إن السيد دادار قـد وصـل إىل طهـران دون

ومل يكن للدولـة الطـرف. وقوع حادث، وأنه اآلن يقيم مع أسرته      
يف ضـــوء هـــذهو. أي اتـــصال مباشـــر معـــه منـــذ إعادتـــه إىل إيـــران

املعلومات، وقرار كندا بأنـه ال يواجـه خطـراً كـبرياً للتعـذيب لـدى
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ــزوم هلــا للنظــر يف ــة الطــرف أن ال ل ــرى الدول ــران، ت ــه إىل إي عودت
لالطالع علـى العـرض. (مسألة وجود آليات للرصد يف هذه احلالة      

  ).A/61/44الكامل لرد الدولة الطرف انظر التقرير السنوي 
، أبلغــت الدولــة الطــرف اللجنــة بــأن٢٠٠٦أغــسطس / آب٩ويف 

ــايو / أيـــار١٦صـــاحب الـــشكوى أتـــى يف    إىل الـــسفارة٢٠٠٦مـ
ــة يف الكنديــة يف طهــران ملتابعــة بعــض القــضايا الشخــصية واإلداري

ومل يـشتك مـن. كندا ال تتعلق باالدعـاءات املعروضـة علـى اللجنـة      
أي إساءة معاملـة يف إيـران وال هـو قـدم شـكوى بـشأن الـسلطات

ومبا أن زيارة صاحب الشكوى أكدت معلومـات سـابقة. إليرانيةا
 يف هـذهوردت من ابن أخته، طلبت السلطات الكندية عدم النظـر         

  .املتابعة املسألة يف إطار إجراء
  

، ردت الدولـة الطـرف علـى تعليقـات٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٥ويف  
وذكرت أن ال علم هلـا. ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٤احملامي املؤرخة   

الة صاحب الشكوى وأن مواصلة اسـتجوابه مـن قبـل الـسلطاتحب
وتـرى الدولـة الطـرف. اإليرانية كان بسبب اكتشاف قرار اللجنـة      

 عـودة صـاحب الـشكوى إىل، بعـد  “عامل تـدخل  ”أن هذا القرار
وباإلضـافة إىل ذلـك،. كـان هلـا أن تراعيـه وقـت إعادتـه           إيران وما 

كوى كــان مــنتــنم عــن أي شــال صــاحب الــشكوى فـإن شــواغل  
ــو  ــهاك حلــق شــأهنا، ل ــوت انت ــؤدي إىل ثب ــة، أن ت ــدمت إىل اللجن ق

مث إن اســتجواب الــسلطات لــصاحب الــشكوى. مبوجــب االتفاقيــة
ويف أي حال، فإن خوفه من التعـذيب يف أثنـاء. ليس مبثابة تعذيب  

ونظــراً إىل تــصديق إيــران علــى. االســتجواب هــو ختمــني وافتــراض
وق املدنية والسياسية وإمكانيـة اسـتخدامالعهد الدويل اخلاص باحلق   

صاحب الشكوى آلليـات اإلجـراءات اخلاصـة لألمـم املتحـدة مثـل
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، ترى الدولـة الطـرف أن األمـم
املتحـــدة هـــي املكـــان األنـــسب إلجـــراء التحقيقـــات بـــشأن حالـــة

  .صاحب الشكوى
الدولـــة الطـــرف، أكـــدت ٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول١٠ويف 

جمــدداً أن صــاحب الــشكوى مل يتعــرض للتعــذيب منــذ إعادتــه إىل
لذلك، فإن كندا قد امتثلت امتثـاالً تامـاً اللتزاماهتـا مبوجـب. إيران
 من االتفاقية ولـيس عليهـا أي التـزام برصـد حالـة صـاحب٣املادة  

وإن عـدم تـوفر أدلـة علـى تعرضـه للتعـذيب بعـد إعادتـه. الشكوى
ندا الذي مفـاده أنـه ال ميكـن اعتبـار كنـدا مـسؤولةيدعم موقف ك  

 مبا أن األحـداث التاليـة لإلعـادة تؤكـد٣عن انتهاك مزعوم للمادة    
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تقييمهــا الــذي اعتــربت فيــه أن صــاحب الــشكوى ال يواجــه خطــر
ويف ظل هذه الظروف تؤكد الدولة الطرف جمدداً طلبها. التعذيب

  .سحب القضية من جدول أعمال إجراء املتابعة
  رد صاحب الشكوى

  

اعترض حمامي صاحب الـشكوى علـى قـرار الدولـة الطـرف الـذي
غـري أنـه. يقضي بترحيل صاحب الشكوى رغم استنتاجات اللجنة      

مل يقدم إىل اآلن أي معلومات قد تتوفر لديه بـشأن حالـة صـاحب
  .الشكوى منذ وصوله إىل إيران

نيــهيو/ حزيــران٢٤ويــذكر حمــامي صــاحب الــشكوى أنــه مســع يف  
 من صاحب الشكوى فأبلغه أن السلطات اإليرانيـة قـدمت٢٠٠٦

ــة وطلبــت حــضوره قــصد اســتجوابه     ــرار اللجن ــه نــسخة مــن ق .إلي
.وكان يبدو قلقاً من صوته يف اهلاتف ومل يسمع عنه احملامي منذئذ           
وباإلضــافة إىل ذلــك، يــذكر احملــامي أن الــسيد دادار شــخص غــري

يع العمـل أو الـسفر وغـري قـادرفهو ال يستط  . مرغوب فيه يف إيران   
على احلصول على املعاجلة الطبية اليت تلقاها يف كندا لعـالج حالتـه

  .الصحية
، أبلـــغ حمـــامي صـــاحب الـــشكوى٢٠٠٦يونيـــه / حزيـــران٢٩يف 

اللجنة أن صاحب الـشكوى قـد ُوضـع بعـد فتـرة االحتجـاز األوىل
ــسنة    ــه امل ــة إىل جانــب والدت ــة اجلربي ــد اإلقام ــسل . قي ــه ال طاتودعت

.اإليرانيــة يف مناســبات عديــدة للحــضور جمــدداً ملواصــلة اســتجوابه 
ومشــل االســتجواب مــسائل منــها أنــشطته الــسياسية أثنــاء إقامتــه يف

وأعرب صاحب الشكوى عـن اسـتيائه مـن وضـعه يف إيـران. كندا
بوصــفه غــري مرغــوب فيــه وقــال إن وضــعه ال يــسمح لــه باحلــصول

زد على ذلك أنه مل حيصل. فرعلى عمل وجيعله غري قادر على الس      
.على األدوية اليت كان حيصل عليها يف كندا لعالج حالته الـصحية           
وإضــافة إىل ذلــك ســلمت الــسلطات اإليرانيــة إىل بيتــه نــسخة مــن

  .قرار اللجنة وطلبت إليه احلضور لالستجواب
، أبلــغ احملــامي اللجنــة أن صـــاحب٢٠٠٧يونيــه  / حزيــران ١ويف 

مبا ُيعدم لوال تدخل أخيه قبل عودته إىلالشكوى كان سُيعذب ور   
إيران وأثناء فترة احتجازه مباشرة إثر وصـوله لـدى أحـد املـوظفني

وطلـب اسـتبقاء القـضية قيـد نظـر. السامني يف املخـابرات اإليرانيـة     
  .اللجنة يف إطار إجراء املتابعة

  اإلجراء املتخذ
  

ضمونلالطــالع علــى مــ ) A/61/44(انظــر التقريــر الــسنوي للجنــة  
  .املذكرات الشفوية اليت أرسلها املقرر اخلاص إىل الدولة الطرف
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  قرار اللجنة

  

يف أثناء النظر يف املتابعـة يف الـدورة الـسادسة والـثالثني، اسـتنكرت
؛ ورأت٣اللجنة عدم تقُيد الدولة الطرف بالتزاماهتا مبوجب املـادة          

٣املــادة أن الدولــة الطــرف قــد خالفــت التزاماهتــا القائمــة مبوجــب 
أو تـسليم أي شـخص إىل دولـة أخـرى) رد(طرد أو إعادة    ”بعدم  

إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تـدعو إىل االعتقـاد بأنـه سـيواجه
  .وال يزال احلوار مستمراً. “خطر التعرض للتعذيب

  ٢٩٧/٢٠٠٦باشان سينغ سوجي     القضية
ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ

    الترحيل إذا انطبق ذلك
  الترحيل إىل اهلندهندي و

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف     آراء معتمدة
املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت

    إليها اللجنة
  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .)٧(طُلب اختاذ تدابري مؤقتة ولكن رفضتها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

 مـن االتفاقيـة، والقيـام، بالتـشـاور مــع البلـد٣ة انتهاك املادة    معاجل
الــــــذي أُبعــــــد إليــــــه صــــــاحب الــــــشكوى، بتحديــــــد مكــــــان

  .إقامته ومصريه
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩    تاريخ الرد

__________ 
ــه الل      ”  )٧(   ــذي قدمتـ ــل الـ ــق الترحيـ ــب تعليـ ــرام طلـ ــدم احتـ ــق بعـ ــا يتعلـ ــة يف وفيمـ ــران١٤جنـ ــه مث يف / حزيـ يونيـ

، تذكر اللجنـة بـأن الدولـة الطـرف، إذ صـدقت علـى االتفاقيـة وقبلـت مبـلء إرادهتـا                       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣٠
، فقــد تعهــدت بالتعــاون حبــسن نيــة مــع اللجنــة لــضمان اإلنفــاذ الكامــل   ٢٢ املــادة اختــصاص اللجنــة مبوجــب

وتذكر اللجنـة أيـضاً بـأن       . إلجراءات النظر يف الشكاوى اليت يتقدم هبا األفراد واليت تنص عليها املادة املذكورة            
ها عن االتفاقية، مبا فيها     التزامات الدولة الطرف تتضمن احترام القواعد اليت تعتمدها اللجنة واليت ال ميكن فصل            

انظر دار ضد   . ( من االتفاقية معىن وبعداً    ٢٢  و ٣ من النظام الداخلي اليت هتدف إىل إعطاء املادتني          ١٠٨املادة  
؛ وتربسـقي ضـد     ٣-١٦، الفقـرة    ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١١، آراء معتمـدة يف      ٢٤٩/٢٠٠٤النرويج، الـبالغ رقـم      
وبنــاًء عليــه، تعتــرب ). ٦-٨، الفقــرة ٢٠٠٧مــايو / أيــار١ة يف ، آراء معتمــد٣٠٠/٢٠٠٦فرنــسا، الــبالغ رقــم 

اللجنة أن الدولة الطرف، إذ قامت بترحيـل صـاحب الـبالغ إىل اهلنـد بـالرغم مـن طلـب اللجنـة املكـرر باختـاذ                           
  .“ من االتفاقية٢٢  و ٣ لت بالتزاماهتا مبوجب املادتنيإجراءات مؤقتة، قد أخ
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  رد الدولة الطرف

  

. ميكنـها تنفيـذ آراء اللجنـة       تعرب الدولة الطرف عن أسفها ألنه ال      
فهــي ال تعتــرب أن طلبــات اللجنــة اختــاذ تــدابري محايــة مؤقتــة أو آراء

ــا أوفــ     ــرى أهن ــاً، وت ــة قانون ــة نفــسها ملزم ــااللجن ــع التزاماهت ت جبمي
ينبغي تفسري عـدم امتثاهلـا آلراء اللجنـة بوصـفه موقفـاً وال. الدولية

.تضطلع به اللجنـة ينم عن عدم احترام الدولة الطرف للعمل الذي       
كما ترى الدولة الطرف أن حكومة اهلنـد يف وضـع أفـضل إلبـالغ
اللجنة عـن مكـان وجـود صـاحب الـشكوى وعـن حالتـه، وتـذكر
ــدويل اخلــاص ــد ال ــة ويف العه ــد طــرف يف االتفاقي ــأن اهلن ــة ب اللجن

ــضاً   ــسياسية أي ــة وال ــاحلقوق املدني ــك، فقــد وجهــت إىل. ب ومــع ذل
وبــاً تعلــم فيــه بــآراء اللجنــة، اهلنــد مكتوزارة الــشؤون اخلارجيــة يف

سيما طلبها احلصول على معلومات حمددة عـن حالـة صـاحب وال
  .الشكوى

وتؤكــد الدولــة الطــرف أن قــرار إعــادة صــاحب الــشكوى ال ميثــل
 بعكس مـا تـوحي بـه“الظروف االستثنائية ”حالة تدخل يف نطاق     

ــة  ــرة (اللجن ــذكّ). ٢-١٠الفق ــرار   وُت ــأن الق ــة ب ــصادر يفر اللجن ال
ــسمرب /كــانون األول ٢ ــرار صــدر عــن٢٠٠٣دي  أُلغــي مبوجــب ق

 وأن ترحيــل٢٠٠٥يوليــه / متــوز٦حمكمــة االســتئناف االحتاديــة يف 
مــايو/ أيــار١١اســتند إىل القــرار املــؤرخ    صــاحب الــشكوى قــد  

ــوزير إىل أن. ٢٠٠٦ ويف هــذا القــرار األخــري، خلــصت مندوبــة ال
للتعـذيب، لـذلك فإنـهصاحب الـشكوى ال يواجـه خطـر التعـرض           

مــن غــري الــضروري املوازنــة بــني خطــر تعــرض صــاحب الــشكوى
للتعذيب، من جهة أوىل، واخلطر الذي ميثله على اجملتمع، من جهة
أخرى، لتحديد ما إذا كانت حالة صاحب الشكوى تنطوي علـى

  . تربر إعادته رغـم خطر التعرض للتعذيب“ظروف استثنائية”
ــة الطــرف علــ    ــرض الدول ــاده أنوتعت ــذي مف ــة ال ــتنتاج اللجن ى اس

مندوبة الوزير أنكرت وجـود خطـر التعـرض للتعـذيب وأن قرارهـا
فمندوبة الوزير مل تؤسس قرارها علـى. غري قائم على سند صحيح    

فقـد أخـذت يف االعتبـار احلالـة. وجود قانون جديد يف اهلنـد فقـط       
طـةالعامة حلقـوق اإلنـسان يف اهلنـد وكـذلك الظـروف اخلاصـة احملي        

ــة صـــاحب الـــشكوى  ــتئناف. حبالـ ــة االسـ ــرار حمكمـ وقـــد أكـــد قـ
 سالمة القرار الـذي٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣االحتادية الصادر يف    
  .اختذته مندوبة الوزير

وتعتــرض الدولــة الطــرف أيــضاً علــى رأي اللجنــة الــذي مفــاده أن
الدولة الطرف خلصت إىل عدم قيـام خطـر التعـذيب باالسـتناد إىل
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ــات مل ي ــشكوى  معلوم ــصاحب ال ــها ل ــة. كــشف عن وتؤكــد الدول
ــصورة ــيم خطــر التعــرض للتعــذيب جــرى ب الطــرف جمــدداً أن تقي
مــستقلة عــن مــسألة اخلطــر الــذي يــشكله صــاحب الــشكوى علــى
.اجملتمع وأن األدلة ذات الصلة تتعلـق مبـسألة اخلطـر املطـروح فقـط             
نوإضافة إىل ذلك، اعتربت حمكمـة االسـتئناف االحتاديـة أن القـانو            

يطلـع عليهـا صـاحب الـشكوى نفسه الذي جييز أخذ معلومـات مل      
يف احلسبان ال يتناقض مع الدستور، كمـا أن اللجنـة املعنيـة حبقـوق
اإلنسان مل تعترب إجراًء ممـاثالً بوصـفه إجـراًء خمالفـاً ألحكـام العهـد

غـري أن الدولـة الطـرف. الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية      
تعديالت أُدخلـت علـى هـذا القـانون الـذي أصـبح،تبلغ اللجنة أن    

“حمـامٍ خـاصٍ   ”، جييـز تعـيني      ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٢اعتباراً مـن    
للــدفاع عــن الطــرف املعــين يف حــال اقتــران غيابــه بغيــاب حماميــه،

  .عندما ُينظر يف مثل هذه املعلومات يف جلسة سرية
وقــائعوفيمــا يتعلــق بــرأي اللجنــة الــذي مفــاده أهنــا مؤهلــة لتقــدير   

، تشري الدولة الطـرف)٣-١٠الفقرة  (ومالبسات كل قضية حبرية     
إىل أحكــام ســابقة خلــصت فيهــا اللجنــة إىل أهنــا لــن تــضع موضــع
ــة ــسلطات الوطنيــ ــا الــ ــيت ختلــــص إليهــ ــتنتاجات الــ ــشك االســ الــ
ما مل يوجد خطـأ بـيِّن أو إسـاءة اسـتخدام لإلجـراءات أو خمالفـات

ــك   ــا إىل ذلــــ ــسيمة، ومــــ ــضيت (جــــ ــر القــــ ٢٨٢/٢٠٠٥ني انظــــ
ويف هــذا الــسياق، تــشري الدولــة الطــرف إىل أن). ١٩٣/٢٠٠١ و

ار املندوبــة بالتفــصيل،حمكمــة االســتئناف االحتاديــة استعرضــت قــر 
ــداً كمــا ــة تأيي ــستندات األصــلية املقدم ــع امل قامــت باســتعراض مجي

ميكنها أن ختلص لك الوثائق اجلديدة، ورأت أنه ال     للشكاوى وكذ 
  .املندوبة غري معقولةإىل أن استنتاجات 

  ال شيء    رد صاحب الشكوى
  .تعترب اللجنة أن احلوار املندرج يف إطار املتابعة مستمر    قرار اللجنة

  فرنسا    الدولة الطرف

  ٦٣/١٩٩٧أرانا،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  إسباين والترحيل إىل إسبانيا

  ١٩٩٩نوفمرب /رين الثاين تش٩    آراء معتمدة يف
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املــسائل واالنتــهاكات الــيت خلــصت
    إليها اللجنة

  .٣شكل طرد صاحب الشكوى إىل إسبانيا خرقاً للمادة 

التـــدابري املؤقتـــة املمنوحـــة واســـتجابة
    الدولة الطرف

مل توافق الدولة الطرف على الطلب زاعمةً أهنا تلقت طلب اللجنـة
  .)٨(بعد طرد صاحب الشكوى

  تدابري ينبغي اختاذها    تصاف املوصى بهاالن
  ٢٠٠٠مارس / آذار٥    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١كان آخر رد تلقته اللجنة يف    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

ينـاير/ كـانون الثـاين  ٨تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف قدمت يف     
ــة ذكــ  ٢٠٠١ ــور أن، معلومــات عــن املتابع ــة أم رت فيهــا مــن مجل

 ليجيز٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٣٠إجراًء إدارياً جديداً قد وضع منذ       
إصدار حكمٍ مستعجل يرجئ اختاذ أي قـرار، مبـا يف ذلـك قـرارات

ولالطـالع علـى عـرض كامـل لـرد الدولـة الطـرف انظــر. الترحيـل 
  ).A/61/44(التقرير السنوي للجنة 

  رد صاحب الشكوى

  

، رد صــاحب الــشكوى قــائال٢٠٠٦ًأكتــوبر /ول تــشرين األ٦يف 
ــه يف  ــاين ١٧إن ــاير / كــانون الث ــة١٩٩٧ين ــة األوروبي ــه اللجن ، زارت

املعنيـــة مبنـــع التعـــذيب واملعاملـــة أو العقوبـــة الالإنـــسانية أو املهينـــة
وأدانتـه احملكمـة العليـا. وذكرت أن ادعاءات إساءة املعاملة موثوقة     

 وحكمــت عليــه بالــسجن١٩٩٨يونيــه / حزيــران١٢اإلســبانية يف 
 سنة، علـى أسـاس اعترافـات انتزعـت منـه حتـت التعـذيب٨٣ملدة  

ومل يكن هنـاك أي إمكانيـة للطعـن. وبشكل مناف للوائح التسليم   
  .يف قرار احملكمة العليا

وباإلضافة إىل ذلك، ذكر أنه منـذ أن اختـذت اللجنـة قرارهـا وبعـد
ي قـام بـه رعايـااحتجاجات عديدة، منها اإلضراب عن الطعام الذ      

باسك حتت هتديد الطرد من فرنسا إىل إسـبانيا، توقفـت الـسلطات
الفرنسية عـن تـسليم هـؤالء األفـراد إىل الـسلطات اإلسـبانية لكنـها

ــة إىل إســبانيا  ــدهم حبري ــاين ١٨ويف . تعي ــاير /  كــانون الث ٢٠٠١ين
أيــضاً، ذكــرت وزارة الداخليــة الفرنــسية مــن مجلــة مــا ذكرتــه أهنــا

ــصـدرُمنعــت مــن ــا الباســك خــارج إجــراء تــسليم ُي  ترحيــل الرعاي
  .مبوجبه أمر اعتقاهلم عن السلطات اإلسبانية

__________ 
وقد أثارت اللجنة املـسألة مـع الدولـة الطـرف أثنـاء النظـر يف التقريـر الـدوري         . ليقمل يتضمن القرار ذاته أي تع       )٨(  

  .الثالث للدولة الطرف يف الدورة اخلامسة والثالثني
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غري أن الوزارة أضافت قائلة إن قيام قوى األمن اإلسـبانية بتعـذيب
ــصورة ــهم بـــ ــاب ومعاملتـــ ــهمني باإلرهـــ ــك املتـــ ــا الباســـ الرعايـــ

ثابـتال إنسانية وتسامح السلطات اإلسبانية مع هـذه املعاملـة أمـر             
  .من عدة مصادر

  قرار اللجنة
  

سـنوات، ١٠نظراً إىل أن صـاحب الـشكوى قـد ُرحـل منـذ حـوايل                
  .ينبغي للجنة اختاذ أي إجراء آخر ملتابعة القضية ال

  ١٩٥/٢٠٠٣برادة،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  جزائري والترحيل إىل اجلزائر

   ٢٠٠٥مايو / أيار١٧    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

  ٢٢  و٣ املادتان -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .)٩(ُمنحت تدابري مؤقتة ولكن مل توافق عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

فاقيــة وحتديــد مكــان مــن االت٣تــدابري التعــويض عــن انتــهاك املــادة 
وجود صاحب الشكوى حالياً وحالته الصحية، بالتشاور مع البلـد

  .الذي أعيد إليه) الذي هو أيضاً دولة طرف يف االتفاقية(

  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١    تاريخ الرد

__________ 
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف، إذ صادقت على االتفاقيـة وقبلـت طوعـاً باختـصاص اللجنـة مبوجـب املـادة                 ”  )٩(  

.  يف تطبيق إجراء الشكاوى الفردية املنـشأ مبوجبـها وإنفـاذه إنفـاذاً كـامالً               ، فقد تعهدت بالتعاون حبسن نية     ٢٢
 طلــب اللجنــة مــنح تــدابري مؤقتــة واإلجــراء الــذي أقــدمت عليــه الدولــة الطــرف بطــرد صــاحب الــشكوى رغــم

 وجعـل قـرار اللجنـة النـهائي بـشأن       ٢٢أبطل املمارسة الفعلية حلق صاحب الشكوى الذي تنص عليه املادة            قد
وبالتــايل، ختـــلص اللجنــة إىل أن الدولــة الطــرف إذ طــردت . ســس املوضــوعية عــدمي اجلــدوى وال طائــل منــهاأل

  .“ من االتفاقية٢٢صاحب الشكوى يف الظروف اليت طردته فيها فقد انتهكت التزاماهتا مبوجب املـادة 
  



A/63/44

 

08-58933 180 
 

  النمسا    الدولة الطرف

  رد الدولة الطرف

  

 بـشأن تـدابري٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٧وفقاً لطلـب اللجنـة املـؤرخ     
املتابعة املتخذة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الـشكوى
ــذلك ــسية إذا رغـــب بـ ــالعودة إىل األراضـــي الفرنـ ـــه بـ سيـــسمح لـ
ــادة ــة مبوجــــــــب املــــــ ــة خاصــــــ ــصريح إقامــــــ ــتمنحه تــــــ وســــــ

وقــد.  مــن القــانون النــاظم لــدخول وإقامــة األجانــب ٣-٥٢٣الم 
١٨ يف بـوردو الـذي صـدر يف    مسح بذلك حكم حمكمة االستئناف 

، وألغـى قـرار حمكمـة ليمـوج اإلداريـة٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين 
وقـد أكـد هـذا القـرار. ٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٨الصادر يف   

.أن اجلزائــر هــي البلــد الــيت ينبغــي أن يعــاد إليــه صــاحب الــشكوى 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الدولة الطرف تعلـم اللجنـة أهنـا يف صـدد              
االتصال بالسلطات اجلزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية ملعرفة

  . مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية
  ال شيء    رد صاحب الشكوى

  ٣٠٠/٢٠٠٦تربسقي،    القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  تونسي، والترحيل إىل تونس

  ٢٠٠٧مايو / أيار١    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

  ٢٢  و٣ املادتان -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .)١٠(ُمنحت تدابري مؤقتة ولكن مل توافق عليها الدولة الطرف

__________ 
ينفـصم   مها الـداخلي الـذي أصـبح ال   وضع نظا متنحها اختصاص )١٨ة  داملا( إىل أن االتفاقية     اللجنة أيضاً تشري    )١٠(  

 مـن النظـام الـداخلي بالتحديـد إىل إعطـاء            ١٠٨ويف هذه القضية، ترمي املـادة       . عن االتفاقية ما دام ال يناقضها     
 من االتفاقية اللتني، لوال ذلك، ملا وفرتا مللتمسي اللجوء الذين يدعون التعـرض              ٢٢  و ٣معىن ومدى للمادتني    

تـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف، بطردهـا         ًء عليه، انوب. اية نسبية، إن مل تكن نظرية     خلطر تعذيب حقيقي إال مح    
صاحب الشكوى إىل تونس يف الظروف اليت جرى فيها ذلك ولألسباب املذكورة، واضعة بـذلك اللجنـة أمـام     

سب، وإمنـا   األمر الواقع، مل تتصرف حبسن النية املفترض توفره يف أية دولة طرف يف معاهدة من املعاهدات فح                
  . من االتفاقية٢٢  و٣تنكرت أيضاً اللتزاماهتا املنصوص عليها يف املادتني 
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  االنتصاف املوصى به

  

ع مــن االتفاقيــة والتــشاور مــ ٣تــدابري التعــويض عــن انتــهاك املــادة  
الـــسلطات التونـــسية بـــشأن مكـــان وجـــود صـــاحب الـــشكوى

  .وحالته الصحية
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

ــى ــصول علـ ــرف للحـ ــة الطـ ــها الدولـ ــدة قدمتـ ــات عديـ ــاً لطلبـ تبعـ
الــشكوى التونــسية إىل أن صــاحب معلومــات، أشــارت الــسلطات

أغــسطس/ آب٧تــونس يف يتعــرض للمــضايقة منــذ وصــوله إىل   مل
فهـو يقـيم إىل جانـب. يكن حمـل أي إجـراء قـانوين         وأنه مل  ٢٠٠٦

وتـسعى الدولـة الطـرف، الـيت. أفراد أسرته يف تستور بواليـة باجـة       
تقــوم برصــد حالــة صــاحب الــشكوى، إىل التحقــق مــن املعلومــات

  .املقّدمة من السلطات التونسية
  .مل يرد بعد    رد صاحب الشكوى

  .تعترب اللجنة أن احلوار مستمر    قرار اللجنة

  هولندا    الدولة الطرف

  ٩١/١٩٩٧علي جلجلي،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  تونسي والترحيل إىل تونس

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣    آراء معتمدة يف

اكات الـــيت خلـــصتاملـــسائل واالنتـــه
    إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .طُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة صـاحب الـشكوى قـسراً
فيــه خلطــر حقيقــي بــالطرد يتعــرض إىل تــونس أو إىل أي بلــٍد آخــر

  .اإلعادة إىل تونس أو
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ال شيء    تاريخ الرد
  مل تزود بأية معلومات    رد الدولة الطرف
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  ال يوجد    رد صاحب الشكوى

  النرويج    الدولة الطرف

  ٢٤٩/٢٠٠٤دار،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    ذلكالترحيل إذا انطبق 

  باكستاين والترحيل إىل باكستان

  ٢٠٠٧مايو / أيار١١    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

   ٢٢ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .)١١(طُلبت تدابري مؤقتة لكن الدولة الطرف مل توافق عليها

  .استدركت الدولة الطرف االنتهاك فعالً. ال شيء    ى بهاالنتصاف املوص
  .ال يوجد    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  السنغال    الدولة الطرف

  ١٨١/٢٠٠١سليمان غوينغوين وآخرون،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  ال يوجد

  ٢٠٠٦مايو / أيار١٧    آراء معتمدة يف

__________ 
، ٢٢، بتصديقها على االتفاقية وبقبوهلا طوعاً اختصاص اللجنة مبوجب املادة    بأن الدولة الطرف   تذكّر اللجنة ”  )١١(  

ألفراد، املنشأ مبوجـب تلـك املـادة،    قد تعهدت بالتعاون معها حبسن نية يف تطبيق إجراء الشكاوى اليت يقدمها ا           
، نظامها الـداخلي أناطت هبا اختصاص حتديد ) ١٨املادة (وتشري اللجنة أيضاً إىل أن االتفاقية       . وإنفاذه بالكامل 

 من النظام الـداخلي     ١٠٨ويف هذه القضية، ترمي املادة      . ال ينفصم عن االتفاقية ما دام ال يناقضها        الذي أصبح 
 من االتفاقية اللتني، لـوال ذلـك، ملـا وفرتـا مللتمـسي اللجـوء         ٢٢  و ٣ معىن ومدى للمادتني     بالتحديد إىل إعطاء  

ة ـ طلـب التـدابري املؤقتـ   مـن خـالل عـدم احتـرام     و. الذين يدعون التعرض خلطر تعذيب حقيقـي إال محايـة نظريـة           
لتزاماهتـا بـأن تتعـاون     با قـد أخلـت  الدولـة الطـرف  صاحب الشكوى فـإن    اللجنة بإبعاد   عدم تبليغ   دم إليها و  ـاملق

القضية، تالحظ أن الدولـة الطـرف       هذه   يف    اللجنة، لكن.  من االتفاقية  ٢٢حبسن نية مع اللجنة، مبوجب املادة       
، وأهنـا أبلغـت اللجنـة بعـد         ٢٠٠٦مـارس    / آذار ٣١ج يف   ـإىل النرويـ  لـصاحب الـشكوى     رت العـودة اآلمنـة      يّس

صـاحب  لك، تشري اللجنة إىل أن الدولـة الطـرف منحـت            وعالوة على ذ  . أبريل/ نيسان ٥ذلك بوقت قصري يف     
خالهلـا بالتزاماهتـا مبوجـب    وهبـذا اإلجـراء، تكـون قـد اسـتدركت إ          . إقامة مدته ثالث سنوات   تصريح   الشكوى

  .“ من االتفاقية٢٢ املادة
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ل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصتاملـــسائ
    إليها اللجنة

  ٧، واملادة ٥ من املادة ٢عدم املتابعة، الفقرة 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال يوجد

  االنتصاف املوصى به

  

 من النظام الداخلي، تطلب اللجنـة١١٢ من املادة    ٥عمالً بالفقرة   
 يومـاً مـن تـاريخ إحالـة٩٠من الدولة الطرف إخبارهـا يف غـضون         

ــها ــدابري الــيت اختــذهتا اســتجابةً لــآلراء املعــرب عن هــذا القــرار، بالت
  .أعاله

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٦    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  تاريخ الرد

  

١٨سـبق للدولـة الطـرف أن ردت يف           (٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٧
٢٠٠٧مـارس   / آذار ٨ و ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٨أغسطس و /آب
  ).٢٠٠٧يوليه / متوز٣١ و

  رد الدولة الطرف

  

، نفـت الدولـة الطـرف أهنـا انتـهكت٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨يف  
االتفاقية، وكررت حججها فيما يتعلق باألسس املوضوعية، مبـا يف

 مـن أن الدولـة الطـرف ليـست ملزمـة٥ذلك حجتها بـشأن املـادة       
مـل مـع طلـبفقد مت التعا. بالوفاء بالتزاماهتا ضمن مدة زمنية معينة 

التــسليم يف إطــار القــانون الــوطين املعمــول بــه بــني الدولــة الطــرف
وذكـرت أن أي طريقـة. والدول اليت مل تربم معها معاهدة للتـسليم  

.أخرى للتعامل مـع هـذه القـضية كانـت سـتنتهك القـانون الـوطين               
ــادة  ــانون الـــوطين يوجـــد يف مرحلتـــه٥مث إن إدراج املـ  ضـــمن القـ
ولتجنـب. سلطة التـشريعية يف الـنص ذي الـصلة        النهائية وستنظر الـ   

إمكانية اإلفالت من العقـاب، أوردت الدولـة الطـرف أهنـا أحالـت
القــضية إىل االحتــاد األفريقــي للنظــر فيهــا، وبالتــايل تفــادي انتــهاك

ومبـــا أن االحتـــاد األفريقـــي مل ينظـــر يف القـــضية يف تلـــك. ٧املــادة  
 إىل أصــــحابالفتـــرة، ســـيكون مـــن املــــستحيل تقـــدمي تعـــويض     

  .الشكوى
، أبلغت الدولـة الطـرف اللجنـة بـأن٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف  

جلنة احلقوقيني البـارزين التابعـة لالحتـاد األفريقـي قـد اختـذت قـراراً
ــهم ــابري بالت ــسيد ه ــة ال ــة حماكم ــسنغال مهم ــه إىل ال ــسند مبوجب ُت

وذكــرت أن الــسلطات القــضائية التابعــة هلــا بــصدد. املوجهــة إليــه
ظر يف إمكانيـة ذلـك مـن الناحيـة القـضائية ويف العناصـر الالزمـةالن

لعقد يربم بني الدولـة الطـرف واالحتـاد األفريقـي بـشأن اإلمـدادات
  .والتمويل
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، قــدمت الدولــة الطــرف املــستجدات٢٠٠٧مــارس / آذار٧ويف 
 تـــشرين٩فقـــد ذكـــرت أن جملـــس الـــوزراء اعتمـــد يف     . التاليـــة
جديـدين مـتعلقني بـاالعتراف جبرميـة قـانونني    ٢٠٠٦نـوفمرب   /الثاين

اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية إضـافة إىل
ويـسد اعتمـاد. الوالية القضائية العاملية والتعاون يف اجملال القـضائي       

ــة الــيت كانــت حتــول دون اعتــراف هــذين القــانونني الثغــرة القانوني
نـــوفمرب/ن الثـــاين تـــشري٢٣ويف . الدولـــة الطـــرف بقـــضية هـــابري

، أنشئ فريق عامل للنظر يف التدابري الالزم اختاذهـا حملاكمـة٢٠٠٦
وراعــى الفريــق العامــل يف ذلــك مــا. الــسيد هــابري بطريقــة عادلــة

نــصوص اجلمعيــة الوطنيــة املتعلقـة بــإجراء التغــيريات القانونيــة: يلـي 
إلزالــة العقبــات الــيت ســلط الــضوء عليهــا يف أثنــاء النظــر يف طلــب

ــؤرخ  ال ــسليم املـ ــول٢٠تـ ــبتمرب / أيلـ ــيريات٢٠٠٥سـ ــار التغـ ؛ وإطـ
الالزمة على مستوى اهلياكل األساسية والتشريع واإلدارة من أجـل
امتثال طلب االحتاد األفريقي بإجراء حماكمـة عادلـة؛ والتـدابري الـيت
يتعني اختاذها على الصعيد الدبلوماسـي لـضمان التعـاون بـني مجيـع

 األخرى واالحتاد األفريقي؛ والقضايا األمنية؛البلدان املعنية والدول  
ــر إىل االحتــاد. والــدعم املــايل وقــد أدرجــت هــذه العناصــر يف تقري

 كــانون٣٠  و٢٩األفريقــي يف دورتــه الثامنــة الــيت عقــدت يــومي   
وأكد التقريـر ضـرورة تعبئـة املـوارد املاليـة مـن. ٢٠٠٧يناير  /الثاين

  .اجملتمع الدويل
  

  

، أبلغـــت الدولـــة الطـــرف اللجنـــة أن٢٠٠٧ه يوليـــ/ متـــوز٣١ويف 
جرمية التعذيب، خالفاً ملا ورد يف تـصريح احملـامي، معّرفـة يف املـادة

 وأنـه قـد جـرى توسـيع نطـاق١٥-٩٦ من القانون رقم     ١-٢٩٥
 مــــــــــن القــــــــــانون٦-٤٣١اجلرميــــــــــة مبوجــــــــــب املــــــــــادة   

وتؤكــد أيــضاً أن القيــام بــإجراءات ضــد الــسيد. ٠٢-٢٠٠٧رقــم 
ــستلزم ــة كــبرية هــابري ي وهلــذا الــسبب، دعــا االحتــاد.  مــوارد مالي

األفريقي الدول األعضاء فيه واجملتمع الـدويل إىل مـساعدة الـسنغال
وعـالوة علــى ذلــك، أُحيلـت االقتراحــات املقدمــة. يف هـذا الــصدد 

من الفريق العامل املشار إليه أعاله واملتعلقة مبحاكمة السيد هابري
دول واحلكومـات يف االحتـاد األفريقــيإىل املـؤمتر الثـامن لرؤسـاء الــ   

والـــسلطات الـــسنغالية بـــصدد تقيـــيم تكلفـــة. الـــذي وافـــق عليهـــا
ــاً      ــذا الـــصدد قريبـ ــُيعتمد قـــرار يف هـ ــراءات وسـ ويف مجيـــع. اإلجـ

األحوال، تعتـزم الـسلطات الـسنغالية تنفيـذ الواليـة الـيت كلفهـا هبـا
  .اهداتاالحتاد األفريقي والوفاء بالتزامات السنغال مبوجب املع

، أكدت الدولـة الطـرف املعلومـات٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧ويف  
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اليت قدمها ممثل الدولة الطرف إىل املقرر خالل اجتماعه املعقود يف
 وأشارت إىل أن الربملـان سيـصدِّق بعـد فتـرة٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥

وسيضيف هذا القـانون. وجيزة على قانون يقضي بتعديل الدستور     
 من الدسـتور، وهـي فقـرة ال ُتلغـي احلظـر٩ادة  فقرة جديدة إىل امل   

الــساري يف الوقــت الــراهن فيمــا يتعلــق بــاألثر الرجعــي للقــانون
اجلنائي، وستجيز حماكمة األفراد املدانني بارتكاب جرائم، مبا فيهـا
جـرائم اإلبـادة اجلماعيــة واجلـرائم ضـد اإلنــسانية وجـرائم احلــرب،

.ون الـدويل يف وقـت ارتكاهبـا       اليت كانت ُتعترب جرائم مبوجب القان     
وفيما يتعلق بامليزانيـة، تـشري الدولـة الطـرف إىل أن امليزانيـة األوليـة

٤٣ ٠٠٠مـا يعـادل حنـو       ( مليـون فرنـك أفريقـي        ١٨املتوقَّعة تبلـغ    
وتضيف بـالقول إن جملـس). دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    

يف داكـار مـعالوزراء نظـر يف اقتـراح جديـد وأن اجتماعـاً سـُيعقد              
وقـــد. اجلهــات املاحنــة املُحتَملـــة حــال االنتــهاء مـــن هــذا التقريــر      

مـا يعـادل(أسهمت الدولة نفسها مببلغ قدره مليون فرنـك أفريقـي           
لبـدء العمليـة، مبيِّنـة) دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة   ٢ ٤٠٠

وأخذت الدولة الطرف أيضاً يف اعتبارها التوصـية. بذلك التزامها هبا  
املقدمة مـن خـرباء االحتـاد األورويب، وعّينـت الـسيد ابراهيمـا غـوي،

وتوقَّعـت. العمليـة “ منـسِّق ”قاضي ورئيس حمكمـة الـنقض، بوصـفه         
أيضاً تعزيز املوارد البشرية للمحكمـة يف داكـار الـيت سـتتوىل حماكمـة

   .السيد هابري، إضافة إىل تعيني العدد الالزم من القضاة
  رد صاحب الشكوى

  

، علق أصـحاب الـشكوى علـى٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٩ يف
وذكـروا أن. ٢٠٠٦أغـسطس  / آب ١٨رد الدولة الطرف املـؤرخ      

ــة الطــرف مل تقــدم أي معلومــات عــن طبيعــة اإلجــراء الــذي الدول
فحىت بعد انقـضاء ثالثـة. تعتزم القيام به من أجل تنفيذ قرار اللجنة       
بضرورة حماكمة الـسنغالأشهر على قرار االحتاد األفريقي القاضي       

للــسيد هــابري، مــا تــزال الدولــة الطــرف مل توضــح كيفيــة عزمهــا
  .تنفيذ القرار

، رد أصحاب الـشكوى علـى رسـالة٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤ويف  
وشــكروا اللجنــة. ٢٠٠٧مــارس / آذار٧الدولــة الطــرف املؤرخــة  

على قراراها وعلى إجراء املتابعـة الـذي يوقنـون بأنـه سـيقوم بـدور
ــة إىل تنفيــذ القــرار  هــا ــة الطــرف الرامي ــوا. م يف جهــود الدول ورحب

بالتعديالت القضائية اليت أشارت إليها الدولة الطـرف، والـيت كـان
  .حيول غياهبا دون االعتراف بقضية هابري

ومع التسليم باجلهود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف حـىت اآلن، سـلط
الكامــل حــىتأصــحاب الــشكوى الــضوء علــى أن القــرار مل ينفــذ ب 
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وأبـرزوا. اآلن وأن هذه القضية مل تقدم بعد إىل السلطات املختصة         
  :أيضاً النقاط التالية

ال يضم القانون اجلديد جرمية التعذيب وإمنا يقتـصر علـى  - ١
ذكــــــــر اإلبــــــــادة اجلماعيــــــــة، واجلــــــــرائم ضــــــــد اإلنــــــــسانية

  .وجرائم احلرب
الــسيدمبــا أن الدولــة الطــرف ملزمــة باملــضي يف حماكمــة     - ٢

هابري أو تسليمه، فإن األمر ذاته ال ينبغي أن ُيشرط بتلقـي الدولـة
ــة  ــشكوى أن هــذا. الطــرف للمــساعدة املالي ويفتــرض أصــحاب ال

ــاً علــــــى إجــــــراء احملاكمــــــة يف أفــــــضل الطلــــــب قُــــــدم حرصــــ
  .الظروف املمكنة

بصرف النظر عما يقرره االحتاد األفريقي فيما يتعلق هبذه  - ٣
ذلك أن تكــون لــه أي آثــار فيمــا خيــص التــزامالقــضية، ال ميكــن لــ

ــسلطة ــى ال ــاالعتراف هبــذه القــضية وعرضــها عل ــة الطــرف ب الدول
  .القضائية املختصة

، أعرب احملامي عن قلقه من٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف  
ــة قرارهــا دون أن١٧أن  شــهراً قــد مــضت منــذ أن اختــذت اللجن

.ي قرار فيما يتعلق بالترحيـل     تفتح أية إجراءات جنائية وأن ُيتَّخذ أ      
وأكد أن العنصر الزمين مهم جداً بالنسبة إىل الـضحايا وأن واحـداً

تعرض له من سوء معاملة اب الشكوى قد تويف نتيجة ما     من أصح 
وطلب احملامي إىل اللجنة أن تواصل احلـوار. أثناء قيام نظام هابري

  .مع الدولة الطرف يف إطار إجراء املتابعة
، كـرر احملـامي اإلعـراب عـن قلقـه مـن٢٠٠٨أبريل  /سان ني ٧ويف  

أن السيد هابري مل ُيقدَّم إىل احملكمـة ومل ينفَّـذ بـشأنه قـرار ترحيـل
وذكّـر بـأن الـسفري.  شهراً منذ صدور قـرار اللجنـة  ٢١رغم مضي  

قـــد أشـــار، يف اجتماعـــه مـــع املقـــرر اخلـــاص خـــالل دورة اللجنـــة
، إىل أن الـسلطات كانـت٢٠٠٧نـوفمرب   /املعقودة يف تشرين الثاين   

وقُــدِّم طلــب. تنتظــر احلــصول علــى دعــم مــايل مــن اجملتمــع الــدويل 
،٢٠٠٧يوليـــه /احلــصول علـــى املعونــة، علـــى مـــا يبــدو، يف متـــوز   

ووردت ردود مـــــن بلـــــدان منـــــها االحتـــــاد األورويب، وفرنـــــسا،
ــدا   ــا، وهولن ــسرا، وبلجيك ــا. وسوي ــدان إىل أهن ــذه البل وأشــارت ه

نـوفمرب/ويف تـشرين الثـاين    . ساعدة املاليـة والتقنيـة    مستعدة لتقدمي امل  
املاضي، قدمت السلطات السنغالية ضـمانات إىل الـضحايا مفادهـا
ــى اآلن أي ــراءات، ولكــن، مل حيــدَّد حّت ــف اإلج ــرر وق ــه مل يتق أن

  .موعد لبدء اإلجراءات اجلنائية
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 املطلوبة/اإلجراءات األخرى املتَّخذة

  

ثني، اجتمـــع املقـــرر اخلـــاص املعـــينخـــالل الـــدورة التاســـعة والـــثال
باملتابعة مع ممثل البعثة الدائمة للسنغال الذي أعرب لـه عـن اهتمـام
.الدولــة الطــرف مبواصــلة التعــاون مــع اللجنــة بــشأن هــذه القــضية   
وأشار إىل أنه قد جرى تقييم تكاليف احملاكمـة وأنـه مـن املقـرر أن

  . دان أوروبيةلبُيعقَد قريباً اجتماع للماحنني ستشارك فيه 
، اجتمـع املقـرر اخلـاص جمـدداً مـع ممثـل٢٠٠٨مـايو   / أيار ١٥ويف  

وُسلِّمت إىل ممثل البعثة نسخة مـن الرسـالة املقدمـة. الدولة الطرف 
،٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٧من حمـامي أصـحاب الـشكوى، املؤرخـة          

ــرار. لإلعــالم ــذ ق ــستَجدة خبــصوص تنفي وعــن آخــر التطــورات امل
الدولـة الطـرف إىل أن فريقـاً عـامالً يتـألف مـناللجنة، أشـار ممثـل      

ــدء اإلجــراءات ــشأن أســاليب ب ــة ب ــره إىل احلكوم ــدم تقري خــرباء ق
وامليزانية الالزمة لذلك، وأن هـذا التقريـر قـد قُـدِّم إىل البلـدان الـيت

وأعادت بلدان. كانت قد أعربت عن استعدادها ملساعدة السنغال      
بعد أن ضّمنته اقتراحاً بـديالً، جيـرياالحتاد األورويب املعنية التقرير     

وإضافة إىل ذلك، قام. يف الوقت الراهن استعراضه من ِقَبل الرئيس      
ــة القــ    ــه بأمهي ــاً من ــرئيس، إميان ــّينال ــايل مع ــغ م ضية، بتخــصيص مبل

ــغ  مل( ــوفَّر املبلــ ــرا ) يــ ــدء اإلجــ ــالحات. ءاتلبــ ــضاً إصــ ــة أيــ ومثــ
  . جارية تشريعية

رف ستقّدم توضـيحاً خطيـاً كـامالً،وأشار املمثل إىل أن الدولة الط     
ومنح املقرر الدولة الطرف مهلة شهر اعتباراً من تـاريخ االجتمـاع

  .نفسه إلدراج التوضيح يف هذا التقرير السنوي
  .تعترب اللجنة أن حوار املتابعة مستمر    قرار اللجنة

  صربيا واجلبل األسود    الدولة الطرف

  ١١٣/١٩٩٨ريستيتكش،     القضية

ــسية ــشكوى وبلــــدجنــ ــاحب الــ  صــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  يوغوساليف

  ٢٠٠١مايو / أيار١١    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

-عـــدم التحقيـــق يف ادعـــاءات بـــشأن ممارســـة الـــشرطة للتعـــذيب 
  ١٣  و١٢املادتان 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال شيء
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  االنتصاف املوصى به
  

.حث الدولة الطرف على االضطالع هبـذه التحقيقـات دون إبطـاء         
  .وهو سبيل انتصاف مالئم

  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٦    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  تاريخ الرد

  

كانـت قـد (٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٢٨تاريخ آخر مذكرة شفوية هو      
التقريـر الـسنوي للجنـة، انظر - ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٥ردت يف   
A/61/44(  

  رد الدولة الطرف

  

تذكر اللجنة بأن الدولة الطـرف أكـدت، يف مـذكرٍة شـفوية مؤرخـة          
، أن احملكمـة البلديـة األوىل ببلغـراد رأت يف٢٠٠٥أغسطس  /آب ٥

ــه يف   ــرار اختذت ــه ينبغــي دفــع٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٣٠ق  أن
ن هـــذه القـــضيةولكــن مبـــا أ . تعــويض لوالـــدي صـــاحب الـــشكوى 

مستأنفة لدى حمكمة بلغراد احمللية، فإن هذا القـرار ال يتـسم بالفعاليـة
كما أعلمت الدولة الطـرف اللجنـة. وال يقبل التنفيذ يف هذه املرحلة     

أن احملكمة البلدية قد رأت عدم قبـول طلـب إجـراء حتقيقـات شـاملة
اونزيهــة يف االدعــاءات املتعلقــة بقــسوة تــصرف الــشرطة الــيت رمبــ       

  .تسببت يف وفاة السيد ريستيتكش
، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة بـأن٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨ويف  

حمكمة بلغراد احمللية قد رفـضت الـشكوى الـيت قدمتـها مجهوريـة
مــايو/صــربيا والدولــة االحتاديــة لــصربيا واجلبــل األســود يف أيــار  

ــباط٨ويف . ٢٠٠٥ ــر / ش ــا٢٠٠٦فرباي ــة العلي ــضت احملكم ، رف
ــة االحتاديــ  لــصربي ــان املــنقح للدول ة لــصربيا واجلبــل األســودا البي

يـــستند إىل أســاس، قائلـــة إن الدولــة ملزمـــة بالوفـــاء  بوصــفه ال 
وُحملت أيـضاً مـسؤولية. بالتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية    

ــسيد ــاة الـ ــل يف وفـ ــه وكامـ ــوري نزيـ ــق فـ ــدء يف حتقيـ ــدم البـ عـ
  .ريستيتكش

  رد صاحب الشكوى

  

ــارس / آذار٢٥يف  ــة معلومــات مــن مركــز٢٠٠٥م ، تلقــت اللجن
القانون اإلنساين يف بلغراد تفيد أن احملكمة البلدية األوىل يف بلغـراد
قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعـويض قـدره مليـون دينـار لوالـدي
صاحب الشكوى لتقصريها يف إجـراء حتقيـق سـريع ونزيـه وشـامل

ــرا     ــاالً لق ــشكوى امتث ــاة صــاحب ال ــضةيف أســباب وف ــة مناه ر جلن
  . التعذيب

  ١٦١/٢٠٠٠هاجريزي دزميايل وآخرون،     القضية
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ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  يوغوساليف

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١   آراء معتمدة يف 
املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت

    إليها اللجنة
 املـواد-ويض  حرق وتدمري منازل، وعدم التحقيـق وعـدم مـنح تعـ           

  .)١٢(١٣  و١٢ ، و)١(١٦
ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ

    الدولة الطرف
  ال شيء

  االنتصاف املوصى به

  

حتث اللجنة الدولة الطرف علـى إجـراء حتقيـق مالئـم يف األحـداث
ــت يف   ــيت وقعـ ــسان١٥الـ ــل / نيـ ــة١٩٩٥أبريـ ــاة ومعاقبـ ، ومقاضـ

 الـشكوى، مبـا يفاملسؤولني عـن تلـك األفعـال وإنـصاف أصـحاب          
  .ذلك منحهم التعويض املنصف واملالئم

  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
 CAT/C/32/FU/1انظر     تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

عقـــب الـــدورة). CAT/C/32/FU/1(انظـــر تقريـــر املتابعـــة األول   
الثالثــة والــثالثني، رأت اللجنــة، يف الوقــت الــذي رحبــت فيــه مبــنح

ــهاكاتا ــن االنت ــشكوى ع ــويض ألصــحاب ال ــة الطــرف التع لدول
املوجودة، أنه ينبغي تـذكري الدولـة الطـرف بالتزامهـا الـذي يقـضي

  .بإجراء حتقيق سليم يف القضية
  ال يوجد    رد صاحب البالغ

  ١٧١/٢٠٠٠دمييتروف،     القضية
ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ

    الترحيل إذا انطبق ذلك
 يوغوساليف 

  ٢٠٠٥مايو / أيار٣    مدة يفآراء معت

__________ 
 مــن ١٤املــادة  مــن االتفاقيــة ال تــشري إىل ١٦ مــن املــادة ١أعلنــت اللجنــة أن الفقــرة ، ١٤يتعلــق باملــادة ا فيمــ  )١٢(  

 مبنح ضحية الفعل الذي ملزمة من االتفاقية ال تعين أن الدولة الطرف ليست      ١٤ومع ذلك فإن املادة     . االتفاقية
وااللتزامات اإلجيابية اليت تنبثـق عـن اجلملـة    . املناسب من االتفاقية سبيل االنتصاف والتعويض     ١٦ينتهك املادة   

 التزاماً مبنح ضحايا الفعل الذي ينتـهك ذلـك احلكـم سـبيل االنتـصاف             تشمل االتفاقية من   ١٦األوىل من املادة    
 مـن االتفاقيـة     ١٦ املـادة ومـن مث، فـإن اللجنـة تـرى أن الدولـة الطـرف مل متتثـل اللتزاماهتـا مبوجـب                      . والتعويض
 أصحاب الشكاوى من فرصة احلصول علـى سـبيل االنتـصاف ومـنحهم التعـويض املنـصف                  متكني يفبتقصريها  
  .والكايف
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املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

ــرة -التعــــذيب وعــــدم التحقيــــق   ــادة  ١ الفقــ ــة٢مــــن املــ  مقترنــ
  ١٤  و١٣  و١٢ و ١ باملواد

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال يوجد

  االنتصاف املوصى به
  

راء حتقيق سليم يف الوقـائع الـيتحتث اللجنة الدولة الطرف على إج     
  .يدعيها صاحب الشكوى

   ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ال شيء    تاريخ الرد

  ال شيء    رد الدولة الطرف
  ال يوجد    رد صاحب الشكوى

  ١٧٢/٢٠٠٠دمييتريفيتش،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  صريب

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦    آراء معتمدة يف

ــدهتا ــيت وجـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
    اللجنة

 واملـواد٢ مـن املـادة   ١ والفقـرة  ١التعذيب وعـدم التحقيـق، املـادة        
  ١٤  و١٣  و١٢

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال يوجد

  االنتصاف املوصى به

  

لة الطرف على حماكمة املسؤولني عن االنتهاكاتحتث اللجنة الدو  
اليت مت الكشف عنها وعلى منح تعويض لصاحب الشكوى، عمالً

ــن املــادة  ٥بــالفقرة   مــن نظامهــا الــداخلي وأن تبلغهــا يف١١٢ م
ــيت٩٠غــضون  ــاخلطوات ال ــرار ب ــذا الق ــة ه ــاريخ إحال ــاً مــن ت  يوم

  .اختذهتا استجابة لآلراء الواردة أعاله
   ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٦    حملدد لرد الدولة الطرفالتاريخ ا

  ال شيء    تاريخ الرد
  ال شيء    رد الدولة الطرف
  ال يوجد    رد صاحب البالغ

   ١٧٤/٢٠٠٠نيكوليتش،     القضية
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ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  ال يوجد

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٤    آراء معتمدة يف

النتـــهاكات الـــيت خلـــصتاملـــسائل وا
    إليها اللجنة

  ١٣  و١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال يوجد

  االنتصاف املوصى به

  

ع آراء اللجنـة موضـع التطبيـق،معلومات عن التـدابري املتخـذة لوضـ     
سات حادثـة وفــاةسيما املتعلق منها بإجراء حتقيقٍ نزيه يف مالب        وال

  .ابن صاحب الشكوى ونتائج ذلك التحقيق
   ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ال شيء    تاريخ الرد
  ال شيء    رد الدولة الطرف

  ال يوجد    رد صاحب الشكوى

  ٢٠٧/٢٠٠٢دراجان دمييتريفيتش،     القضية
ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ

     ذلكالترحيل إذا انطبق
 صريب 

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٤    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

ــرة -التعــــذيب وعــــدم التحقيــــق   ــادة ١ الفقــ ــة٢ً مــــن املــ  مقترنــ
   ١٤  و١٣  و١٢  و١باملواد 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال شيء

  .إجراء حتقيق سليم يف الوقائع اليت ادعاها صاحب الشكوى    هاالنتصاف املوصى ب
   ٢٠٠٥فرباير /شباط    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ال شيء    تاريخ الرد
  ال شيء    رد الدولة الطرف
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  رد صاحب الشكوى

  

، أعلـم ممثـل صـاحب الـشكوى اللجنـة٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١يف  
جريــت مل تــدل علــى أن الدولــةأن نتــائج التحريــات األخــرية الــيت أُ

الطــرف قــد شــرعت يف إجــراء أي حتقيــق يف الوقــائع الــيت يــدعيها
  .صاحب الشكوى

  إسبانيا    الدولة الطرف

   ٥٩/١٩٩٦إيكارناثيون بالنكو آباد،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

 إسباين 

  ١٩٩٨مايو / أيار١٤    آراء معتمدة يف

ائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصتاملـــس
    إليها اللجنة

   ١٣  و١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال شيء

  .تدابري ذات صلة    االنتصاف املوصى به
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ال شيء    تاريخ الرد
   أية معلوماتمل تقدم    رد الدولة الطرف

  ال يوجد    رد صاحب الشكوى

  ٢١٢/٢٠٠٢أورا غوريدي،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

 إسباين 

   ٢٠٠٥مايو / أيار١٧    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

لٍ لالنتـصافالتقصري يف منع التعذيب واملعاقبة عليه، ويف مـنح سـبي          
   ١٤  و٤  و٢ املواد -

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال شيء
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  النمسا    الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

ــٍة ــة الطــرف علــى أن تــضمن فعــالً فــرض عقوب ــة الدول حتــث اللجن
مالئمة علـى األفـراد املـسؤولني عـن أعمـال التعـذيب، حـىت ُيكفـل

  . لصاحب الشكوى االنتصاف التام
   ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨    ريخ احملدد لرد الدولة الطرفالتا

  ال شيء    تاريخ الرد
  مل تقدم أية معلومات    رد الدولة الطرف

  ال يوجد    رد صاحب الشكوى

  السويد    الدولة الطرف

  ٣٩/١٩٩٦طابيا باييز،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  بريوي والترحيل إىل بريو 

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٨   آراء معتمدة يف 

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به
  

الـسيد غـوركي إرنـستوالدولة الطرف ملزمة باالمتنـاع عـن إعـادة          
  . طابيا باييز قسراً إىل بريو

  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

 بـشأن املتابعـة،٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥عمالً بطلب اللجنـة املـؤرخ       
أعلمــت الدولــة الطــرف اللجنــة أن صــاحب الــشكوى قــد مــنح

  .١٩٩٧يونيه / حزيران٢٣دائمة يف تصريح إقامة 
  ال شيء    رد صاحب الشكوى

  قرار اللجنة
  

ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف
  .امتثلت لقرار اللجنة
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   ٤١/١٩٩٦كيسوكي،    القضية

جنـــــسية صـــــاحبة الـــــشكوى وبلـــــد
    الترحيل إذا انطبق ذلك

قراطيــة والترحيــل إىل مجهوريــةمواطنــة مــن مجهوريــة الكونغــو الدمي
  .الكونغو الدميقراطية

  ١٩٩٦مايو / أيار٨   آراء معتمدة يف 

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــدابري املؤقتــة واملمنوحــة واســتجابة
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  املوصى بهاالنتصاف 
  

الدولــة الطــرف ملزمــة باالمتنــاع عــن إعــادة بــولني مــوزونزو بــاكو
  .كيسوكي قسراً إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

ابعـة، بـشأن املت   ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥عمالً بطلب اللجنـة املـؤرخ       
ــة الطــرف اللجنــة أن صــاحبة الــشكوى قــد منحــت أعلمــت الدول

  .١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٧تصريح إقامة دائمة يف 
  ال شيء    رد صاحبة الشكوى

  قرار اللجنة
  

ال حاجة ملزيٍد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف
  .امتثلت لقرار اللجنة

  ٤٣/١٩٩٦طاال،     القضية

ــسي ــشكوى وبلــــدجنــ ــاحب الــ ة صــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  إيراين والترحيل إىل إيران

  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .يها الدولة الطرفمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عل

  االنتصاف املوصى به
  

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة السيد كافيـه يـاراغ طـاال
  . قسراً إىل إيران
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  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

املتابعـة، بـشأن    ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥عمالً بطلب اللجنـة املـؤرخ       
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد ُمنح تـصريح

  .١٩٩٧فرباير / شباط١٨إقامة دائمة يف 
  ال شيء    رد صاحب البالغ 

  قرار اللجنة
  

ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف
  . امتثلت لقرار اللجنة

   ٨٨/١٩٩٧أفيديس حاماياك قربان،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  عراقي والترحيل إىل العراق

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٦    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .قتة ووافقت عليها الدولة الطرفُمنحت تدابري مؤ

  االنتصاف املوصى به

  

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة صـاحب الـشكوى قـسراً
كما أهنا ملزمة باالمتناع عن إعـادة صـاحب الـشكوى. إىل العراق 

ــد إىل ــذا البل ــن ه ــراً خلطــر تعرضــه للطــرد م ــسراً إىل األردن، نظ ق
  .العراق

  ال شيء    لة الطرفالتاريخ احملدد لرد الدو
  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

 بـشأن املتابعـة،٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥عمالً بطلب اللجنـة املـؤرخ       
أعلمــت الدولــة الطــرف اللجنــة أهنــا منحــت صــاحب الــشكوى

  .١٩٩٩فرباير / شباط١٨تصريح إقامة دائمة يف 
  ال شيء    رد صاحب البالغ

  قرار اللجنة
  

جة ملزيٍد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرفال حا 
  .امتثلت لقرار اللجنة
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  ٨٩/١٩٩٧علي فاالكافالكي،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  إيراين والترحيل إىل إيران

  ١٩٩٨مايو / أيار٨    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
     اللجنةإليها

  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به
  

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة صاحب الـشكوى الـسيد
  .علي فاالكافالكي قسراً إىل مجهورية إيران اإلسالمية

  ال شيء    اريخ احملدد لرد الدولة الطرفالت
  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

 بـشأن املتابعـة،٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥عمالً بطلب اللجنـة املـؤرخ       
أعلمــت الدولــة الطــرف اللجنــة أن صــاحب الــشكوى قــد ُمــنح

  .١٩٩٨يوليه / متوز١٧تصريح إقامة دائمة يف 
  ال شيء    رد صاحب البالغ

  قرار اللجنة
  

ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف
  .امتثلت لقرار اللجنة

  ٩٧/١٩٩٧أورهان آياس،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  تركي والترحيل إىل تركيا

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢    آراء معتمدة يف

النتـــهاكات الـــيت خلـــصتاملـــسائل وا
    إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
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  االنتصاف املوصى به

  

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة صـاحب الـشكوى قـسراً
عرض فيـه خلطـرٍ حقيقـي بـالطرد أوإىل تركيا أو إىل أي بلد آخر يت       

  .اإلعادة إىل تركيا
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

 بـشأن املتابعـة،٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥عمالً بطلب اللجنـة املـؤرخ       
أعلمــت الدولــة الطــرف اللجنــة أن صــاحب الــشكوى قــد ُمــنح

  .١٩٩٩يوليه / متوز٨ة دائمة يف تصريح إقام
  ال شيء    رد صاحب الشكوى

  قرار اللجنة
  

ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف
  .امتثلت لقرار اللجنة

  ١٠١/١٩٩٧خليل هايدن،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  تركي والترحيل إىل تركيا

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠    ء معتمدة يفآرا
املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت

    إليها اللجنة
  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

عادة صـاحب الـشكوى قـسراًالدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إ     
 يتعــرض فيــه خلطــر حقيقــي بــالطردإىل تركيــا أو إىل أي بلــد آخــر

  .اإلعادة إىل تركيا أو
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

 بـشأن املتابعـة،٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥عمالً بطلب اللجنـة املـؤرخ       
للجنــة الدولــة الطــرف أن صــاحب الــشكوى قــد ُمــنحأعلمــت ا

  .١٩٩٩فرباير / شباط١٩تصريح إقامٍة دائمة يف 
  ال شيء    رد صاحب الشكوى
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  قرار اللجنة
  

ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف
  .امتثلت لقرار اللجنة

  ١٤٩/١٩٩٩، .س. أ    القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    لترحيل إذا انطبق ذلكا

  إيراين والترحيل إىل إيران

  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤   آراء معتمدة يف 
املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت

    إليها اللجنة
  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة صـاحب الـشكوى قـسراً
ــالطردإىل إيــران أو إىل أي بلــٍد آخــر   يتعــرض فيــه خلطــر حقيقــي ب

  .اإلعادة إىل إيران أو
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠١فرباير / شباط٢٢    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

ولة الطرف اللجنة أن جملس طعون األجانب قد نظر يفأعلمت الد
 يف طلـبٍ جديـد تقـدم بـه صـاحب٢٠٠١ينـاير   / كانون الثاين  ٣٠

ــة    ــصريح إقام ــى ت ــشكوى للحــصول عل ــرر اجمللــس مــنح. ال ــد ق وق
ــر ـــاء أم ــسويد وإلغ ــة يف ال ــة دائم ــصريح إقام ــشكوى ت صــاحب ال

كمــا مــنح اجمللــس ابــن صــاحب الــشكوى تــصريـح إقامــة. الطــرد
  .ئمةدا

  ال شيء    رد صاحب الشكوى
  قرار اللجنة

  
ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف

  .امتثلت لقرار اللجنة

  ١٨٥/٢٠٠١الشاذيل بن أمحد القروي،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  تونسي والترحيل إىل تونس

  ٢٠٠٢مايو / أيار٨    آراء معتمدة يف
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املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  ال شيء    االنتصاف املوصى به
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣    ردتاريخ ال
  رد الدولة الطرف

  

انظر تقريـر املتابعـة. ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة        
٤ الــذي جـــاء فيـــه أن اجمللـــس ألغـــى يف  (CAT/C/32/FU/1)األول 
 قــرارات الطــرد املتعلقــة بــصاحب الــشكوى٢٠٠٢يونيــه /حزيــران

ة علـى أسـاس هـذاكما منحهم تـصاريح إقامـٍة دائمـ       . وأفراد أسرته 
  . القرار

  ال شيء    رد صاحب الشكوى

  ٢٢٦/٢٠٠٣تارينا،    القضية
جنـــــسية صـــــاحبة الـــــشكوى وبلـــــد

    الترحيل إذا انطبق ذلك
 بنغالديشية والترحيل إىل بنغالديش 

  ٢٠٠٥مايو / أيار٦    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

نظراً ملالبسات هذه القـضية اخلاصـة، تعتـرب اللجنـة ترحيـل صـاحبة
ــهاك للمــادة    ــة انت ــها مبثاب ــة٣الــشكوى وابنت وترغــب.  مــن االتفاقي

 يوماً مـن تـاريخ٩٠لومات، يف غضون    اللجنة يف احلصول على مع    
إحالة هذا القرار، عن التدابري املتخذة استجابةً لـآلراء الـيت أعربـت

  .عنها آنفاً
   ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  تاريخ الرد

  

ــسان، (٢٠٠٥أغــسطس / آب١٧ ــوق اإلن ــاه مفوضــية حق مل تتلق
/ حزيـــــران٢٩له يف وبالتـــــايل أعـــــادت الدولـــــة الطـــــرف إرســـــا

  )٢٠٠٦يونيه 
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  رد الدولة الطرف
  

ــران٢٠يف  ــه / حزيـ ــرد٢٠٠٥يونيـ ــرار الطـ ــاء قـ ــس إلغـ ــرر اجمللـ ، قـ
  .يتعلق بصاحبة الشكوى وابنتها ومنحهما ترخيصاً باإلقامة فيما

  ال شيء    رد صاحبة الشكوى
  قرار اللجنة

  
رفال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـ                 

  .امتثلت لقرار اللجنة

  ٢٣٣/٢٠٠٣عجيزة،     القضية

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  مصري والترحيل إىل مصر

  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

انتـهاكات موضـوعية (٣ انتهكت مرتني كل من املـادة        -الترحيل  
  )١٣(٢٢واملادة ) وإجرائية

__________ 
 مـن   ٢٢تالحظ اللجنة، باإلضـافة إىل ذلـك، أن الدولـة الطـرف، إذ أصـدرت اإلعـالن مبوجـب املـادة                        )١(  )١٣(  

االتفاقية، قـد تعهـدت مبـنح األشـخاص اخلاضـعني لواليتـها القـضائية احلـق يف التـذرع باختـصاص اللجنـة يف                 
ن ذلــك الزمــاً، لوقــف وذلــك االختــصاص يــشمل ســلطة حتديــد التــدابري املؤقتــة، مــىت كــا . جمــال الــشكاوى

ولكـي تكـون ممارسـة هـذا احلـق يف           . الترحيل وعدم املساس جبوهر موضوع القضية يف انتظار القرار النـهائي          
التشكي جمدية وليست ومهيـة، ال بـد إذن مـن مـنح الـشخص املعـين فتـرة زمنيـة معقولـة قبـل تنفيـذ أي قـرار                        

.  والقيام بذلك فعالً عند االقتـضاء      ٢٢ مبوجب املادة    هنائي للتفكري يف التوجه إىل اللجنة يف إطار اختصاصها        
غري أنه يف احلالة الراهنة تالحظ اللجنة أن صـاحب الـشكوى قـد أوقفتـه الدولـة الطـرف ورّحلتـه فـور اختـاذ                    
احلكومة قرار طرده؛ واإلخطار الرمسي بـالقرار مل يـسلم يف واقـع األمـر إىل حمـامي صـاحب الـشكوى إال يف                       

، ناهيـك عـن     ٢٢يجة لذلك، تعذر على صاحب الشكوى التفكري يف إمكانية التذرع باملادة            ونت. اليوم التايل 
 مـن  ٢٢هلذا، ختلص اللجنـة إىل أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت التزاماهتـا مبوجـب املـادة                  . التوجه إىل اللجنة  

  .االتفاقية باحترام احلق الفعلي لتقدمي البالغات الفردية املنصوص عليه يف هذه املادة
وعلــى اللجنــة، بعــد النظــر يف األســس املوضــوعية للــشكوى، أن تعــاجل مــسألة تقــصري الدولــة الطــرف يف    )٢(    

وتالحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف إذ تـصدر اإلعـالن املنـصوص          . التعاون كلياً مع اللجنة يف تسوية الـشكوى       
نة مىت زعموا انتهاك دولة طرف ما ملا  والذي مينح فرادى املشتكني احلق يف التشكي إىل اللج  ٢٢عليه يف املادة    

عليها من التزامات مبوجب االتفاقية، إمنا تتعهد بالتعاون كلياً مع اللجنة، من خالل اإلجراءات املبينـة يف املـادة                    
 الدولـة الطـرف بـأن تتـيح     ٢٢ من املادة ٤وعلى وجه التحديد، تطالب الفقرة  .  ويف النظام الداخلي للجنة    ٢٢

وتالحـظ اللجنـة أن   . لزمها من معلومات هامة لتسوية الشكوى املعروضة عليها بصورٍة مالئمةللجنة مجيع ما ي  
إجراءاهتا تتسم مبا يكفي من املرونة وسلطاهتا مبا يكفي من الشمولية ملنع إسـاءة اسـتعمال اإلجـراءات القـضائية         

من االتفاقية بامتناعها عـن كـشف    ٢٢وعليه، فإن الدولة الطرف انتهكت التزاماهتا مبوجب املادة . يف قضية ما  
  .املعلومات ذات الصلة للجنة وأيضاً بعدم عرض شواغلها على اللجنة لكي تتخذ القرار اإلجرائي املالئم

  



A/63/44 

 

201 08-58933 
 

  النمسا    الدولة الطرف
ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ

    الدولة الطرف
  ال شيء

  االنتصاف املوصى به

  

 من النظام الداخلي، تطلب اللجنـة١١٢ من املادة    ٥عمالً بالفقرة   
 يوماً من تاريخ إحالـة٩٠إىل الدولة الطرف بأن ختربها يف غضون        

ــذهت     ــدابري الــيت اخت ــرار، بالت ــذا الق ــتجابةً ملالحظــات اللجنــة  ه .ا اس
ــة يف ــهاكات مماثل ــع حــدوث انت ــضاً مبن ــة أي ــة الطــرف ملزم والدول

  .املستقبل
   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٠    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  تاريخ الرد

  

أكتـوبر/ تـشرين األول   ٥مـايو و  / أيار ٢٥آخر معلومات وردت يف
ــة الطــــــرف قــــــد قدمـــــــت رداً يف   (٢٠٠٧ ١٨كانــــــت الدولــــ

،A/61/44 انظــر التقريــر الــسنوي للجنــة، - ٢٠٠٥أغــسطس /آب
  ).A/62/44 التقرير السنوي للجنة، - ٢٠٠٦سبتمرب /ويف أيلول

  رد الدولة الطرف

  

تذكر اللجنة برسالة الدولة الطـرف املتعلقـة باملتابعـة والـيت أشـارت
ــد لألجانــب والرصــد ــانون جدي ــها ســن ق ــور من ــة أم ــا إىل مجل فيه

 الشكوى مـن قبـل مـوظفي الـسفارة الـسويدية يفاملستمر لصاحب 
لالطــالع علــى) A/61/44(انظــر التقريــر الــسنوي للجنــة  . القــاهرة

  .العرض الكامل للرسالة
، قــــدمت الدولــــة الطــــرف آخــــر٢٠٠٦ســــبتمرب / أيلــــول١ويف 

وذكــرت أن مــوظفي. مــا اســتجد يف رصــدها لــصاحب الــشكوى 
وكـان الـسيد. ةالسفارة قاموا بسبع زيـارات أخـرى للـسيد عجيـز          

عجيزة دائماً مبعنويات جيدة ويتلقى يف سجنه زيارات منتظمة مـن
وقيـل إن صـحته مـستقرة وأنـه يـزور مستـشفى املنيـل. أمه، وأخيـه

 زاره موظفـو الـسفارة حـىتوقـد . مرة يف األسبوع للعالج الطبيعي    
  .مرة وسيستمرون يف ذلك ٣٩اآلن 
ــة الطــ  ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٥ويف  ــت الدول رف أن صــاحب، أبلغ

الـــشكوى تلقّـــى مخـــس زيـــارات إضـــافية، وبالتـــايل بلـــغ جممـــوع
وتبـــّين أن.  زيـــارة٤٤الزيـــارات الـــيت تلقّاهـــا صـــاحب الـــشكوى 

وقــد حــصل يف مناســبة. حالتــه العامــة وحالتــه الــصحية مــستقرتان 
على ترخيص لالتصال بزوجته وأطفاله عن طريق اهلاتف، يف حـني

يف كــانونوتــويف والــده .  عديــدةتلقّــى زيــارة والدتــه يف مناســبات
ــسمرب /األول ــرخيص حلــضور ، إال٢٠٠٦دي ــى ت ــه مل حيــصل عل أن
، قدم السيد عجيزة طلباً التمس فيـه٢٠٠٧ويف بداية عام    . اجلنازة

ــسويد وعلــى تعــويض       .احلــصول علــى رخــصة إقامــة دائمــة يف ال
وأوعزت احلكومـة إىل مكتـب وزيـر العـدل أن يـسعى إىل التوصـل
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وجيـري يف. ع السيد عجيزة خبـصوص مـسألة التعـويض        إىل اتفاق م  
الوقت الراهن النظر يف طلبه احلصول على رخصة إقامة من جانـب

  . جملس اهلجرة
، أبلغت الدولة الطرف اللجنـة٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥ويف  

يوليه/ متوز ١٧بأن السيد عجيزة قد تلقّى زيارتني إضافيتني بتاريخ         
وقـد أكـد جمـدداً أنـه يف.  على التـوايل   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩ و

حالة جيدة رغم تذمُّره خالل فصل الصيف من عدم تلقّـي العـالج
ــايف  ــد    . الطــيب الك وقــد زاره. ويبــدو أن حالتــه حتــسنت مــن جدي

. مـــرة، وسيـــستمرون يف ذلـــك ٤٦موظفـــو الـــسفارة يف الـــسجن 
وعالوة على ذلك، ال ميكـن يف الوقـت احلـايل توقُّـع التـاريخ الـذي
ســيختتم فيــه جملــس اهلجــرة ووزيــر العــدل نظرمهــا يف ملفــي الــسيد

  . عجيزة
  رد صاحب الشكوى

  

، رد حمامي صاحب الشكوى٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣١يف  
وذكر أنه اجتمع مع الـسفري الـسويدي. على رسالة الدولة الطرف   

ويف هـــذا االجتمـــاع، أكـــد. ٢٠٠٦ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٤يف 
 الـالزم أن تـستمر الـسفارة يف زياراهتـا بـالوترية ذاهتـااحملامي أن من  

وطلب احملامي إىل الدولة الطـرف النظـر. اليت كانت عليها من قبل    
يف إعادة احملاكمة يف السويد أو متكينـه مـن إمتـام مـدة سـجنه هنـاك
ــة     ــة إن هــذه اخلطــوات غــري ممكن ــة الطــرف ردت قائل .لكــن الدول

 للتعــويض علــى ســبيل اهلبــةوباإلضــافة إىل ذلــك، ُرفــضت طلبــات 
.وقـد مت ذلـك    . واقترح تقدمي طلب رمسي مبوجب قانون التعـويض       

ــة ــق برصــد جهــود الدول وحــسب احملــامي، رغــم أن اجلانــب املتعل
الطرف إجيـايب فـإن جهودهـا ككـل غـري كافيـة فيمـا يتعلـق بطلـب

  .االتصال بأسرته يف السويد، وإعادة احملاكمة وما إىل ذلك
  

  

 أبلـــغ احملـــامي أن االجتماعـــات الـــيت٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٠ويف 
ــسويدية متــت يف ــسفارة ال ــوظفي ال ــزة وم ــسيد عجي ــني ال جــرت ب
.حضور مـسؤويل الـسجن وُسـجِّلت وقائعهـا علـى شـريط الفيـديو              
ــسجن ــد أوضــاع ال ــأال ينتق ــزة ب ــسيد عجي ــسؤولون ال ــر امل ــد أم وق

وعــالوة علــى ذلــك مل يتلــق. وهــّددوه بنقلــه إىل ســجن نــائي بعيــد
ــها ــن بينـ ــة اضـــطرابات مـ ــاىن جمموعـ ــايف وعـ ــالج الطـــيب الكـ العـ
اضــطرابات عـــصبية جعلتـــه يفقـــد الـــسيطرة علـــى يديـــه ورجليـــه،

وألغــت الدولــة. وصــعوبات يف التبــول ومــشكلة يف مفــصل الركبــة
.٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ١٨الطرف قرار الطرد الصادر يف      
ــس    ــذ جملـ ــك، مل يتخـ ــع ذلـ ــدل أي قـــ   ومـ ــر العـ ــرة ووزيـ رار اهلجـ

  . اآلن حىت
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أو/اإلجــــــراءات األخــــــرى املتَّخــــــذة
  املطلوبة

  

قــدمت الدولــة الطــرف معلومــات تتعلــق باملتابعــة خــالل النظــر يف
تقريرها الـدوري الثالـث املقـدم إىل اللجنـة، وذلـك يف أثنـاء انعقـاد

أبريـل إىل/ نيـسان  ٢٨الدورة األربعني للجنة املعقودة يف الفترة مـن         
وأخربت الدولة الطرف اللجنة بأن مكتـب. ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦

وزيــر العــدل ينظــر حاليــاً يف الطلــب املقــدم مــن صــاحب الــشكوى
ــه ــهاك حقوقـــــــ ــن انتـــــــ ــويض عـــــــ ــى تعـــــــ ــصول علـــــــ للحـــــــ

  .مبوجب االتفاقية
  .تعترب اللجنة أن احلوار مستمر    قرار اللجنة

  .م. وك. ت. ، س٢٩٧/٢٠٠٥    القضية
جنـــــسية صـــــاحيب الـــــشكوى وبلـــــد

    طبق ذلكالترحيل إذا ان
  روانديان والترحيل إىل رواندا

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧    آراء معتمدة يف

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  وصى بهاالنتصاف امل

  

 من٣ترحيل صاحيب البالغ إىل رواندا مبثابة خرق للمادة         سيكون  
 مـن املـادة٥وحتث اللجنة الدولـة الطـرف، وفقـاً للفقـرة            .االتفاقية
 يوماً من٩٠ من نظامها الداخلي، على أن تبلغها يف غضون          ١١٢

تاريخ إحالة هذا القرار، باخلطوات املتخذة اسـتجابةً للقـرار الـوارد
  .أعاله

  ٢٠٠٧مارس / آذار١    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٩    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

، قرر جملس اهلجرة مـنح صـاحيب٢٠٠٧يناير / كانون الثاين ٢٩يف  
ــة الدائمــة   ــصاً باإلقام ــشكوى ترخي ــضاً مركــز الجــئ. ال ومنحــا أي

  .ووثائق سفر
  قرار اللجنة

  

مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرفال حاجة ملزيد    
  .امتثلت لقرار اللجنة
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  الدولة الطرف
  سويسرا  

 القضية 

  ١٣/١٩٩٣موتومبو،   

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  

  زائريي والترحيل إىل زائري

  آراء معتمدة يف
  ١٩٩٤أبريل / نيسان٢٧  

صتاملـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــ
    إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن طرد الـسيد موتومبـو إىل زائـري،
ــا   ــٍد آخـــــر يتعـــــرض فيـــــه خلطـــــر حقيقـــــي بـــ لطردأو إىل أي بلـــ

  . أو اإلعادة إىل زائري أو يتعرض فيه للتعذيب
  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

 للحصول علـى٢٠٠٥مارس / آذار٢٥عمالً بطلب اللجنة املؤرخ    
معلومات عن املتابعـة، أعلمـت الدولـة الطـرف اللجنـة أهنـا منحـت

 نظـرا١٩٩٤ًيونيـه   / حزيـران  ٢١ الشكوى قبوالً مؤقتـاً يف       صاحب
وقــد منحتــه فيمــا بعــد رخــصة. للطــابع غــري القــانوين لقــرار إعادتــه

ــة يف  ــران٢٠إقامـ ــه / حزيـ ــة١٩٩٧يونيـ ــن مواطنـ ــه مـ ــر زواجـ  إثـ
  .سويسرية

  ال شيء    رد صاحب الشكوى
  قرار اللجنة

  

لدولـة الطـرفال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فا              
  .امتثلت لقرار اللجنة

  القضية
  ٢١/١٩٩٥آالن،   

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  

  تركي والترحيل إىل تركيا

 آراء معتمدة يف 

  ١٩٩٦مايو / أيار٨  

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
  إليها اللجنة

  

  ٣ املادة -الترحيل 
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ــة    ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ ــتجابةالتـ واسـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

ــسراً ــل آالن ق ــادة إمساعي ــاع عــن إع ــة باالمتن ــة الطــرف ملزم الدول
  .إىل تركيا

  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

 للحصول علـى٢٠٠٥مارس / آذار٢٥طلب اللجنة املؤرخ   عمالً ب 
معلومات بشأن املتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أهنـا منحـت

كـــانون ١٤ؤرخ صـــاحب الـــشكوى اللجـــوء مبوجـــب القـــرار املـــ
  ١٩٩٩يناير /الثاين

  ال شيء    رد صاحب الشكوى
  قرار اللجنة

  

لدولـة الطـرف فا ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة،             
  امتثلت لقرار اللجنة

  القضية
   ٣٤/١٩٩٥أماي،   

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  

  إيراين والترحيل إىل إيران

  آراء معتمدة يف
  ١٩٩٧مايو / أيار٢٩  

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
  إليها اللجنة

  

  ٣ املادة -الترحيل 

ــة املمنوحـــ   ــدابري املؤقتـ ــتجابةالتـ ة واسـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

الدولــة الطــرف ملزمــة باالمتنــاع عــن إعــادة صــاحب الــشكوى
وأســرته قــسراً إىل إيــران أو إىل أي بلــد آخــر يتعرضــون فيــه خلطــر

  . حقيقي بالطرد أو اإلعادة إىل إيران
 من االتفاقيـة ال يـؤثر بـأي٣انتهاك للمادة   واستنتاج اللجنة وجود    

السلطات الوطنية املختصة) قرارات(شكلٍ من األشكال على قرار      
واسـتنتاج وجـود انتـهاك للمـادة. فيما يتعلق مبنح اللجوء أو رفـضه      

ــابع إعــالين  ٣ ـــه ط ــة.  ل ــة الطــرف غــري مطالب ــإن الدول ــايل، ف وبالت
؛ بل هـي مـسؤولة، مـنبشأن منح اللجوء  ) قراراهتا(بتعديل قرارها   

ــها    ــول متكن ــٍة أخــرى، عــن إجيــاد حل ــدابريجه ــع الت  مــن اختــاذ مجي
ال يكـون هلـذه وقد.  من االتفاقية  ٣لالمتثال ألحكام املادة     الالزمة
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)مثـل قـرار قبـول مقـدم الطلـب بـصفٍة مؤقتـة             (احللول طابع قـانوين     
كالعمل علـى إجيـاد دولـة ثالثـة مـستعدة(فقط، بل سياسي كذلك     

قبل مقدم الطلب على أراضيها وتتعهـد بـدورها بعـدم إعادتـهألن ت 
  ). أو طرده

  ال شيء    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  تاريخ الرد

  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥  
  رد الدولة الطرف

  

 للحصول علـى٢٠٠٥مارس / آذار٢٥عمالً بطلب اللجنة املؤرخ    
 أهنـا قبلـتمعلومات بشأن املتابعة، أعلمـت اللجنـة الدولـة الطـرف        

٥ويف . ١٩٩٧يوليـــه / متـــوز٨أصـــحاب الـــشكوى كالجـــئني يف 
ــران ــه /حزي ــة٢٠٠٣يوني ــصاريح إقام ــة الطــرف ت ــهم الدول ، منحت

وهلــذا الــسبب، تنــازل الــسيد أمــاي عــن حقــه يف. لــدوافع إنــسانية
ــوء يف   ــعية اللجـ ــران٥وضـ ــه / حزيـ ــد. ٢٠٠٣يونيـ ــسب أحـ واكتـ

  . أطفاهلما اجلنسية السويسرية
  شكوىرد صاحب ال

  ال شيء  
  قرار اللجنة

  

ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف
  . امتثلت لقرار اللجنة

  القضية

  ٢٦٢/٢٠٠٥، .ل. ف  

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  
  بيالروسية والترحيل إىل بيالروس

  آراء معتمدة يف

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
  إليها اللجنة

  
  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

 مــن٣يعــد ترحيــل صــاحبة الــشكوى إىل بــيالروس خرقــاً للمــادة   
 مـن املـادة٥ة الدولـة الطـرف، وفقـاً للفقـرة          وحتث اللجن . االتفاقية
 يومــا٩٠ً مــن نظامهــا الــداخلي، علــى إطالعهــا، يف غــضون ١١٢

من تاريخ إحالة هذا القرار، على اخلطوات املتخذة استجابة لآلراء
  .املعرب عنها أعاله

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
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  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صـاحبة الـشكوى قـد تلقـت اآلن
ــسرا    ــة يف سوي ــصاً باإلقام ــد   مل(ترخي ــة بالتحدي ــوع اإلقام ــدم ن ) يق

  .تعد تواجه خطر الترحيل إىل بيالروس ومل
  قرار اللجنة

  
ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف

  .  لقرار اللجنةامتثلت

  القضية
  ، الرقيق٢٨٠/٢٠٠٥  

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  
  لييب والترحيل إىل اجلماهريية العربية الليبية

  آراء معتمدة يف
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥  

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
  إليها اللجنة

  
  ٣ املادة -الترحيل 

ــدابري امل ــتجابةالتـ ــة واسـ ــة املمنوحـ ؤقتـ
    الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

تشكل اإلعادة القـسرية لـصاحب الـشكوى إىل اجلماهرييـة العربيـة
الليبية انتهاكاً من جانب سويسرا حلقوقه املنـصوص عليهـا مبوجـب

لدولـة الطـرف إىل إبالغهـا،وتـدعو اللجنـة ا    .  من االتفاقيـة   ٣املادة  
 يوماً من تـاريخ إحالـة هـذا القـرار، بـاخلطوات الـيت٩٠يف غضون   

  .اختذهتا استجابة للمالحظات املذكورة أعاله
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

، أعـاد مكتـب اهلجـرة االحتـادي٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ١٧يف  
وقـد حـصل. ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٥النظر جزئيـاً يف قـراره املـؤرخ         

صــاحب الــشكوى اآلن علــى وضــع الجــئ ومل يعــد يواجــه خطــر
  .الترحيل إىل ليبيا

  قرار اللجنة

  

ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إجـراء املتابعـة، فالدولـة الطـرف
  . امتثلت لقرار اللجنة

  ٢٩٩/٢٠٠٦ باتريك إيا، -جان     القضية
ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ

    الترحيل إذا انطبق ذلك

مواطن من مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والترحيـل إىل مجهوريـة
  الكونغو الدميقراطية



A/63/44

 

08-58933 208 
 

  النمسا    الدولة الطرف

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦    آراء معتمدة يف 
املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت

    إليها اللجنة

  ٣ املادة -ترحيل ال

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  االنتصاف املوصى به

  

ستشكل اإلعادة القسرية لصاحب الشكوى إىل مجهوريـة الكونغـو
وتـدعو اللجنـة الدولـة.  مـن االتفاقيـة    ٣الدميقراطية انتـهاكاً للمـادة      

 مـن نظامهـا الـداخلي، إىل١١٢ من املـادة     ٥رف، وفقاً للفقرة    الط
ــا، يف غـــضون  ــرار،٩٠إبالغهـ ــة هـــذا القـ ــاريخ إحالـ ــاً مـــن تـ  يومـ

  . باخلطوات اليت اختذهتا استجابة للقرار املذكور أعاله
  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٨    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٩    تاريخ الرد
  ة الطرفرد الدول

  

ــر / شــباط٧يف  ــب٢٠٠٨فرباي ــابع للمكت ــنح جملــس اهلجــرة الت ، م
ــاً”االحتــادي لــشؤون الالجــئني    لــصاحب الــشكوى،“قبــوالً مؤقت

ــاً خبطــــــر الترحيــــــل إىل مجهوريــــــة ــد ُمعرَّضــــ ــايل مل يعــــ وبالتــــ
  . الكونغو الدميقراطية

  قرار اللجنة

  

لـة الطـرفجـراء املتابعـة، فالدو    ال حاجة ملزيد مـن النظـر يف إطـار إ          
  .امتثلت لقرار اللجنة قد

  الدولة الطرف
  تونس  

  القضية
   ٦٠/١٩٩٦مبارك،   

ــشكوى وبلــــد ــاحب الــ ــسية صــ جنــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  

 تونسي 

  آراء معتمدة يف
  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠  

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
    إليها اللجنة

    ١٣  و١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال شيء

  االنتصاف املوصى به

  

ــة الطــ    ــة مــن الدول ــا يف غــضون  تطلــب اللجن ــا٩٠ًرف إبالغه  يوم
  .اختذته من تدابري استجابةً ملالحظات اللجنة مبا
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   ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٢    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٢أبريل /ان نيس١٥    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

لقـد طعنـت الدولـة. CAT/C/32/FU/1)(انظر تقريـر املتابعـة األول       
ورأت اللجنـــة يف أثنـــاء الـــدورة الثالثـــة. الطـــرف يف قـــرار اللجنـــة

والــــثالثني أن علــــى املقــــرر اخلــــاص ترتيــــب لقــــاٍء مــــع ممثــــل
  . الدولة الطرف

  ال شيء    رد صاحب الشكوى
  لة الطرفمشاورات مع الدو

  

انظــر املــذكرة أدنــاه املتعلقــة باملــشاورات الــيت أجريــت مــع الــسفري
  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥التونسي يف 

  القضية

  

،١٨٨/٢٠٠١ ، و١٨٧/٢٠٠١ثــــابيت وعبــــدلّي واللطيــــف، 
   ١٨٩/٢٠٠١ و

ــد ــسية أصــــحاب الــــشكوى وبلــ جنــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  

  اجلنسية تونسية

  آراء معتمدة يف
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
  إليها اللجنة

  

  ١٣ و١٢ املادتان -عدم التحقيق 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  ال شيء

  االنتصاف املوصى به

  

إجراء حتقيـق يف ادعـاءات أصـحاب الـشكاوى بـالتعرض للتعـذيب
 من تاريخ إحالة هـذا يوماً ٩٠رها يف غضون    وسوء املعاملة، وإخبا  

اختذتــــه مــــن تــــدابري اســــتجابة لــــآلراء الــــيت أعــــرب القــــرار مبــــا
  . عنها آنفاً

   ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٣    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦  و٢٠٠٤مارس / آذار١٦    تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف

  

١٦ويف ). CAT/C/32/FU/1(ول انظــــــــر تقريــــــــر املتابعــــــــة األ  
ويف. ، طعنــت الدولــة الطــرف يف قــرار اللجنــة ٢٠٠٤مــارس /آذار

الدورة الثالثة والثالثني، رأت اللجنـة أنـه ينبغـي للمقـرر اخلـاص أن
وقد مت ترتيب هذا اللقاء الـذي. يرتب لقاًء مع ممثل الدولة الطرف     

  .يرد أدناه موجز عن مضمونه
.، أرسـلت الدولـة الطـرف رداً آخـر     ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ٢٦ويف  

)١٨٩/٢٠٠١(وأشارت إىل طلب من أحد أصحــاب الـشكاوى           
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 شـكواه، األمـر الـذي“سـحب ” لــ  ٢٠٠٥مـايو   / أيار ٣١قدم يف   

يثري يف نظرها شكوكاً حول الدوافع احلقيقية وراء تقـدمي املـشتكني
١٨٨/٢٠٠١ ، و١٨٧/٢٠٠١(الــــــشكاوى الــــــثالث مجيعهــــــا 

الدولة الطرف حججها الـسابقة وتقـولوتكرر  ). ١٨٩/٢٠٠١ و
إن ســحب الــشكوى يؤكــد حججهــا بــأن هــذه الــشكوى هــي
استغالل للعملية، وأن أصحاهبا مل يستنفدوا سبل االنتـصاف احملليـة
وأن دوافع املنظمات غري احلكومية اليت متثل أصحاب الشكاوى ال

  . تنم عن حسن نية
  رد صاحب الشكوى

  

رسـالة إىل األمانــة) ١٨٩/٢٠٠١(بعـث أحــد أصـحاب الــشكوى   
 قضيته، ويرفق هبـا“سحب” يطلب فيها    ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١يف  

  . رسالةً يتخلى فيهـا عن مركز اللجوء يف سويسرا
، ُبعثـــت رســـالة صـــاحب الـــشكوى٢٠٠٦أغـــسطس / آب٨ويف 

 إىل صـاحيب الـشكوى يف القـضيتني٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٣١املؤرخة  
 كـانون١٢ويف  . عليها للتعليق   ١٨٨/٢٠٠١ و ١٨٧/٢٠٠١رقم  
، رد كــال الــشاكيني معــربني عــن دهــشتهما٢٠٠٦ديــسمرب /األول

 شكواه دون تقدمي أي أسـباب“سحب”لكون صاحب الشكوى  
ومل يستبعدا أن يكون ضغط مــن الـسلطات التونـسية سـبباً. لذلك

وأصرا على أن شكوامهــا مـشروعة وشـجعا اللجنـة علـى. يف ذلك 
  .ار إجراء املتابعةالنظر يف قضيتيهما يف إطـ

ــسمرب / كــانون األول١٢ويف  ــسخة مــن٢٠٠٦دي ، وبعــد تلقــي ن
 الــيت قــدمها صــاحب الــشكوى مــن املــشتكيني“الــسحب”رســالة 

اآلخرين، رد ممثل صاحب الشكوى على رسالة صاحب الشكوى
وأعــرب ممثــل صــاحب الــشكوى. ٢٠٠٥مــايو / أيــار٣١املؤرخــة 

ــذي عــز     ــىعــن اســتغرابه مــن الــسحب املزعــوم ال اه إىل ضــغط عل
صــاحب الـــشكوى وأســرته وإىل هتديـــدات مــن ســـلطات الدولـــة

.ويتــضح ذلــك مــن الطريقــة الــيت ســحبت هبــا الــشكوى  . الطــرف
وقال إن السحب ال يعد تراجعـاً عـن وقـائع القـضية وال هـو يعفـي

ــشكوى مــن املــسؤولية    ــاموا بتعــذيب صــاحب ال ــه. مــن ق ــال إن وق
 مواصـلة النظـر يفيعرب عن أسـفه للـسحب ويـشجع اللجنـة علـى           

  .هذه القضية يف إطار إجراء املتابعة
  مشاورات مع الدولة الطرف

  

، التقـى املقــرر اخلــاص املعـين٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٥يف  
ــضايا      ــشأن القـــــ ــونس بـــــ ــفري تـــــ ــة ســـــ ،١٨٧/٢٠٠١باملتابعـــــ

ــراء. ١٨٩/٢٠٠١  و١٨٨/٢٠٠١ و ـــه مـــضمون إجـ وأوضـــح لـ
٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٣١لٍة أرسلت يف    فأشار السفري إىل رسا   . املتابعة

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أحـد مقـدمي الـشكاوى،
ــد اهللا     ــو عب ــف ب ــسيد اللطي ــم  (وهــو ال ــضية رق ).١٨٩/٢٠٠١الق
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 شـكواه وإنـه“سحب” صاحب الشكوى يف رسالته إنه يود        وقال
ــا عـــــــــن صـــــــــفة الجـــــــــئ أرفـــــــــق رســـــــــالة ختلـــــــــى فيهـــــــ

ــسرا ــاحب  . يف سويـ ــسفري أن صـ ــر الـ ــصلوذكـ ــد اتـ ــشكوى قـ  الـ
بالـــسفارة لتـــصدر لــــه جـــواز ســـفر وبأنـــه بـــصدد اســـتنفاد ســـبل

وهــو ال يــزال مقيمــاً يف سويــسرا الــيت. االنتــصاف احملليــة يف تــونس
ــه عــن صــفة اللجــوء      ــاء رغــم ختلي ـــه بالبق ــا خيــص. مسحــت ل وفيم

القــضيتني األخــريني، بــّين املقــرر اخلــاص أنــه ال بــد مــن تنــاول كــل
خرى وأن اللجنة قد طلبـت إجـراء حتقيقـات يفقضية مبعزلٍ عن األ   

وتساءل السفري عن السبب الذي دفع اللجنة ألن ترى. هذا الشأن 
النظر يف األسس املوضوعية أمراً مناسباً يف وقـٍت تعتقـد فيـه الدولـة

فأوضــح املقــرر أن. الطــرف أن ســبل االنتــصاف احملليــة مل تــستنفد 
إليهـــا الدولــة الطـــرفلـــيت أشــارت  اللجنــة اعتقـــدت أن التــدابري ا  

تكن فعالة، ومما يؤكد ذلك عدم إجـراء أي حتقيقـات بـشأن أي مل
من هذه القضايا خالل فتـرٍة تزيـد عـن عـشر سـنوات مـضت علـى

  .تاريخ االدعاءات
وأكــد الــسفري أنــه ســينقل إىل الدولــة الطــرف دواعــي قلــق اللجنــة

ــضيتني    ــات يف القـــ ـــة بالتحقيقـــ ــات املتعلقـــ ١٨٧/٢٠٠١والطلبـــ
 وسيبلغ اللجنة مبا يستجد من معلومات بشأن أي١٨٨/٢٠٠١ و

  .إجراء ُيتخذ فيما بعد للمتابعة
  قرار اللجنة

  

ــشكوى     ــب صــاحب ال ــة طل ــت اللجن ــم“ســحب”قبِل ــضيته رق  ق
 وقررت عدم مواصلة النظر يف هذه القـضية يف إطـار١٨٩/٢٠٠١

  .إجراء املتابعة

    القضية 
  ٢٦٩/٢٠٠٥علي بن سامل، 

ــاحب الــــ   ــسية صــ شكوى وبلــــدجنــ
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  غري متاحة

    آراء معتمدة يف
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧

املـــسائل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصت
  إليها اللجنة

  

العجز عن منع أعمال تعذيب وعدم املعاقبـة عليهـا، وإجـراء حتقيـق
ســريع ونزيــه، واحلــق يف تقــدمي شــكوى، واحلــق يف احلــصول علــى

  .١٤  و١٣  و١٢  و١ املواد -كاٍف تعويض منصف و
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  االنتصاف املوصى به

  

حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إكمـال التحقيـق يف الوقـائع قيـد
النظر، هبـدف مالحقـة األشـخاص املـسؤولني عـن معاملـة صـاحب

 يومــاً مــن تــاريخ هــذا القــرار،٩٠الــشكوى وإبالغهــا يف غــضون  
لمالحظات الواردة أعـاله،بالتدابري اليت تكون قد اختذهتا استجابة ل      
  .مبا يف ذلك تعويض صاحب الشكوى

    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٦

    تاريخ الرد
  ال شيء

  ال شيء    رد الدولة الطرف
  رد صاحب الشكوى

  

، أكد صاحب الشكوى أنه تعّرض، منـذ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣يف  
ملعاملــة واملــضايقة علــىصــدور قــرار اللجنــة، مــن جديــد إلســاءة ا  

ــة الطــرف    ــدي ســلطات الدول ــانون األول٢٠ويف . أي ــسمرب/ ك دي
، قام أفراد يف الـشرطة يـسهرون علـى مراقبتـه مراقبـة دائمـة٢٠٠٧

خارج البيـت، بطرحـه علـى األرض وضـربه، عنـدما خـرج ليحيـي
وكانت اإلصابات اليت حلقته حـادة. أصدقاء وزمالء قدموا لزيارته

ــيّ  ــه تع ــشفى لدرجــة أن ــه إىل املست ــددت. ن نقل ــوايل، ن ــوم امل ويف الي
ــة ملناهــضة ــة العاملي ــا املنظم ــا فيه ــدة، مب ــة ع منظمــات غــري حكومي

وال يـزال صــاحب الـشكوى حـىت اآلن حتــت. التعـذيب، باحلـادث  
الرقابة طوال ساعات الليل والنـهار، وهـو بالتـايل حمـروم مـن حريـة

ــع اآلخــرين   ــصال م ــصورةويتعــرض خطــه اهلــ . التنقــل واالت اتفي ب
منتظمة للقطع، يف حني ختضع عناوينه اإللكترونية للرقابـة والتـدمري

  .املنهجي
ــة يف      كــانون٨وفيمــا عــدا حــضوره أمــام قاضــي احملكمــة االبتدائي

املــــسّجلة يف عــــام( لالســــتماع إىل شـــكواه  ٢٠٠٨ينــــاير /الثـــاين 
وإضـافة إىل . ، مل ُيتَّخذ أي قرار ملتابعة التحقيق يف القـضية  )٢٠٠٠

٨ذلك، يتساءل صاحب الشكوى عن مدى الصلة بـني إجـراءات            
ويؤكـد أن حالتـه الـصحية. يناير وتنفيـذ قـرار اللجنـة      /كانون الثاين

ــة ــدفع الفــواتري الطبي ــه يفتقــر إىل املــال الكــايف ل قــد تــدهورت، وأن
ويــذكِّر بــأن النفقــات الطبيــة الــيت تــستلزمها إعــادة تأهيــل ضــحايا

  .لتزامات بالتعويضالتعذيب تدخل يف نطاق اال
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  النمسا    الدولة الطرف

  قرار اللجنة

  

  .تعترب اللجنة أن حوار املتابعة مستمر
وأعربت اللجنة للدولة الطرف عـن خيبـة أملـها ألهنـا مل تتلـّق حـىت

وإضافة إىل ذلك، أعربـت اللجنـة. اآلن معلومات عن تنفيذ قرارها  
ــها أل  ــة أملـ ــسبعـــن خيبـ ــّرض، حـ ــد تعـ ــاحب الـــشكوى قـ ن صـ

واملــضايقة علــىة، إلســاءة املعاملــة وردهــا مــن ادعــاءات جديــد مــا
  .الطرف أيدي سلطات الدولة

  الدولة الطرف
  مجهورية فنـزويال البوليفارية  

  القضية
  ١١٠/١٩٩٨تشيبانا،  

جنــــسية صــــاحبة الــــشكوى وبلــــد
    الترحيل إذا انطبق ذلك

  بريوية والترحيل إىل بريو

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠    آراء معتمدة يف

ل واالنتـــهاكات الـــيت خلـــصتاملـــسائ
    إليها اللجنة

  .٣َشكَّل تسليم صاحبة الشكوى إىل بريو انتهاكاً للمادة 

ــتجابة ــة واسـ ــة املمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
    الدولة الطرف

  .)١٤(ُمنِحت تدابري مؤقتة لكن الدولة الطرف مل توافق عليها

  ال شيء    االنتصاف املوصى به
  ١٩٩٩مارس / آذار٧    رفالتاريخ احملدد لرد الدولة الط

  تاريخ الرد

  

وكانت الدولة الطرف قـد ردت (٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٩
 كــــــانون٩ ويف ٢٠٠١يونيــــــه / حزيــــــران١٣قبــــــل ذلــــــك يف 

  )٢٠٠٥ديسمرب /األول
  رد الدولة الطرف

  

ــران١٣يف  ــه / حزي ــراً عــن٢٠٠١يوني ــة الطــرف تقري ــدمت الدول ، ق
نــوفمرب/شرين الثــاين تــ٢٣ويف . ظــروف احتجــاز صــاحبة الــشكوى 

، قـــام ســـفري فنــــزويال يف بـــريو بزيـــارة صـــاحبة الـــشكوى يف٢٠٠٠
السجن مصطحباً معه ممثلني عن اإلدارة يف بريو، والحظ أن السجينة

__________ 
تـستجب   ببـالغ القلـق ألن الدولـة الطـرف مل    عالوة علـى ذلـك، فـإن اللجنـة تـشعر      ”: ذكرت اللجنة ما يلي    )١٤(  

تـسليم صـاحبة    امهـا الـداخلي االمتنـاع عـن طـرد أو      مـن نظ ١٠٨ة   مـن املـاد    ٣لطلب اللجنة مبوجب الفقرة     
وتـرى اللجنـة    . الشكوى يف الوقت الذي تنظر فيه اللجنة يف بالغها، وبالتايل، فإهنـا مل متتثـل لـروح االتفاقيـة                  

، فقـد   ٢٢أن الدولة الطرف إذ صادقت على االتفاقية وقبلت عن طواعية باختـصاص اللجنـة مبوجـب املـادة                   
واالمتثال للتـدابري املؤقتـة الـيت تـدعو إليهـا اللجنـة يف احلـاالت        . تعاون حبسن نية يف تطبيق اإلجراء     تعهدت بال 

اليت ترى أهنا معقولة أساسي حلماية الشخص املعين من األذى الذي ال يعوض والـذي ميكـن أيـضاً أن ُيبطـل                      
  .“النتيجة النهائية لإلجراءات أمام اللجنة
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  النمسا    الدولة الطرف
ســبتمرب/وكانــت قــد ُنقلــت يف أيلــول. كانــت تبــدو يف صــحٍة جيــدة

“األمن اخلـاص املتوسـط  ” من جناح األمن املشدد إىل جناح        ٢٠٠٠
ــرى حيـــث متتعـــ  ــازاٍت أخـ ــشرين األول١٨ويف . ت بامتيـ ــوبر/ تـ أكتـ

، أشارت الدولة الطرف إىل زيارة تلقتها صاحبة الشكوى يف٢٠٠١
، وذكـرت خالهلـا أن ظـروف٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ١٤السجن يف   

احتجازها قد حتسنت وبات يف مقدورها رؤية أسرهتا أكثر مـن قبـل،
 وقد ُنقلت من جنـاح.وأخربت بنيتها الطعن يف احلكم الصادر حبقها      

 حيـــث“األمـــن املتوســـط” إىل جنـــاح “األمـــن اخلـــاص املتوســـط ”
وكانـت صـاحبة الـشكوى تتمتـع. أصبحت تتمتع بامتيـازات إضـافية     

ومل تتعـرض ألي. بصحٍة جيدة، فيما عـدا أهنـا تـشكو مـن االكتئـاب        
نفسانية، وتتلقـى زيـارات أسـبوعية مـن أفـراد سوء معاملة جسدية أو   

  . يف أنشطة مهنية وتعليمية يف السجنأسرهتا وتشارك
، أعلمت الدولة الطـرف اللجنـة٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٩ويف  

ــصل يف     ــد ات ــريو ق ـــزويال يف ب ــاين ٢٣أن ســفري فن ــشرين الث ــوفمرب/ ت ن
وقــد أعربــت صــاحبة الــشكوى عــن.  بالــسيدة نــونيز تــشيبانا٢٠٠٥

ن فنــزويالأسفها ألن السلطات البريوية قد منعت أخاها الذي جاء م      
وذكرت أهنا تتلقى عالجـاً طبيـاً. خصيصاً لزيارهتا من دخول السجن   

وميكنــها تلقــي زيــارات مــن ابنــها، وإهنــا تعــيش يف ظــل نظــام ســجن
ــى احملتجــزين     ــود عل ــن القي وأشــارت صــاحبة. يفــرض احلــد األدىن م

ــصادر حبقهــا وأهنــا الــشكوى أيــضاً إىل أهنــا ســتطلب إلغــاء احلكــم ال
 احلاضر إىل تقدمي التماس جديد تأمل أن ُيفـضي إىلتستعد يف الوقت  

واعتــربت الدولــة الطــرف أهنــا قــد امتثلــت للتوصــية بتجنُّــب. تربئتــها
حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل عن طريق اعتماد القانون املتعلق

، وهـو قـانون تقـوم مبوجبـه اللجنـة الوطنيـة٢٠٠١بالالجئني يف عـام     
شئت يف الفترة األخرية بتجهيز مجيع الطلباتلشؤون الالجئني اليت أُن   

.املقدمــة مــن الالجــئني املمِكــنني وكــذلك النظــر يف قــضايا الترحيــل    
وطلبت إىل اللجنة أن ُتعلن أهنا قد امتثلت لتوصياهتا، وأن تعفيهـا مـن

  . مهمة رصد حالة صاحبة الشكوى يف بريو
، ردت الدولـــة الطـــرف علـــى٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول٩ويف 

طلــب اللجنــة احلــصول علــى معلومــات بــشأن اإلجــراء اجلديــد الــذي
وأخربت الدولة الطرف اللجنة بأن بريو. بادرت به صاحبة الشكوى   

مل تطلب أن ُيدَخل على شروط اتفـاق الترحيـل تعـديل مـن شـأنه أن
ــشكوى الرتكاهبــا جــرائم خبــالف تلــك ــز هلــا حماكمــة صــاحبة ال جيي

جرميـة اإلخـالل بالنظـام(ار الترحيـل    اجلرائم اليت صدر مـن أجلـها قـر        
- “الـدرب املـنري   ” -العام واالنتمـاء إىل حركـة سـانديرو لومينـوزو           

ومل تقدِّم أية معلومات بشأن اإلجراء اجلديد الذي بـادرت).املتمردة
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  النمسا    الدولة الطرف

  .به صاحبة الشكوى
  ال شيء    رد صاحبة الشكوى

  
ة حــىت دورهتــا األربعــني بــل معلومــات هــا اللجنــة أي انتــهاكات لالتفاقيــالــشكاوى الــيت مل جتــد في

  متابعة هلا
  

  أملانيا    الدولة الطرف

  ٢١٤/٢٠٠٢ك، . أ. م    القضية

ية صــاحب الــشكوى وبلــد الترحيــلجنــس
    انطبق ذلك إذا

  تركي والترحيل إىل تركيا

  ٢٠٠٤مايو / أيار١٢    آراء معتمدة يف

  جد أي انتهاكال يو   املسائل واالنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

التدابري املؤقتـة املمنوحـة واسـتجابة الدولـة
  الطرف 

  

ــة الطــرف      ــا الدول ــة ووافقــت عليه ــدابري مؤقت ــرر. منحــت ت ورفــض املق
اخلاص املعـين بالبالغـات اجلديـدة طلـب الدولـة الطـرف سـحب التـدابري

  .املؤقتة املطلوبة
  االنتصاف املوصى به

  

انتهاك لالتفاقيـة، فقـد رحبـترغم أن اللجنة خلصت إىل عدم وجود أي         
باســتعداد الدولــة الطــرف لرصــد حالــة صــاحب الــشكوى إثــر عودتــه إىل

  .تركيا، وطلبت من الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع
  ال يوجد    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠    تاريخ الرد
  رد الدولة الطرف

  

ــىأعلمــت الدو ــق عل ــد واف ــشكوى ق ــة أن صــاحب ال ــة الطــرف اللجن ل
 وأنه ذكر يف رسـالٍة٢٠٠٤يوليه  /مغادرة األراضي األملانية طوعاً يف متوز     

ــه يف  ــا حماميـ ــران٢٨وجههـ ــه يون/ حزيـ ــا يف٢٠٠٤يـ ــيغادر أملانيـ ــه سـ  أنـ
ويف الرسـالة ذاهتـا، وكـذلك يف حمادثـة هاتفيــة يف. ٢٠٠٤يوليـه  /متـوز  ٢
 قـال حماميـه إن صـاحب الـشكوى ال يرغـب،٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٧

ــة الطــرف ترصــده    ــساعدهتايف أن تظــل الدول ــب م ــن يطل ــا، ول يف تركي
وهلذا السبب، ال تـرى الدولـة الطـرف ضـرورة لبـذل. يف حالة إيقافه   إال

  .جهود إضافية لرصد احلالة يف الوقت احلاضر
  ال يوجد    رد صاحب الشكوى

   آخر ال حاجة الختاذ إجراء    قرار اللجنة
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  االجتماعات املقبلة للجنة  -سابعاً   
ــادة     - ١٠٠ ــاً للم ــة وفق ــد اللجن ــدا  ٢تعق ــا ال ــن نظامه ــاديتني كــل ســنة   م ــني ع . خلي، دورت
حددت اللجنة، بالتشاور مع األمـني العـام، مواعيـد انعقـاد دوراهتـا العاديـة لفتـرة الـسنتني              وقد

  :وهذه املواعيد هي كما يلي. ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ -أبريل / نيسان٢٨    ربعونالدورة األ  
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١-٣  الدورة احلادية واألربعون  
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ -أبريل / نيسان٢٧   الدورة الثانية واألربعون  
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢   الدورة الثالثة واألربعون  

 املقـدم مـن اللجنـة إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا               إذ تشري اللجنة إىل التقريـر الـسنوي         - ١٠١
 من الفصل الثـاين مـن هـذا التقريـر، تالحـظ أهنـا سـتطلب        ٢٥، وإىل الفقرة )١٥(الثانيـة والستني 

 للنظــر يف التقــارير املقدمــة مبوجــب ٢٠١٠ختــصيص وقــت إضــايف لعقــد االجتماعــات يف عــام 
دمها الــدول األطــراف رّداً علــى قــوائم  إجــراء اإلبــالغ اجلديــد، أي يف تلــك التقــارير الــيت تقــ  

وختصيص وقـت إضـايف لعقـد االجتماعـات بـصفة اسـتثنائية بعقـد ثـالث                 . املسائل قبل اإلبالغ  
دورات يف الــسنة ُيمثــل شــرطاً هاّمــاً للنظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف الــيت           

  .استفادت من اإلجراء اجلديد
  

  للجنة عن أنشطتهااعتماد التقرير السنوي   -ثامناً   
 مـن االتفاقيـة، تقريـراً سـنوياً عـن أنـشطتها إىل الـدول                ٢٤تقدم اللجنة، وفقاً للمادة       - ١٠٢

وملّــا كانــت اللجنــة تعقــد دورهتــا العاديــة الثانيــة يف كــل ســنة   . األطــراف وإىل اجلمعيــة العامــة
ديـة للجمعيـة   نـوفمرب، وهـي فتـرة تـصادف الـدورات العا     /تقوميية يف أواخر شـهر تـشرين الثـاين       

العامة، فإهنا تعتمد تقريرها السنوي يف هناية دورهتا الربيعية، ليتسّنى تقدميـه إىل اجلمعيـة العامـة                 
ــة  ــسنة التقوميي ــستها    . يف نفــس ال ــة يف جل ــذلك، نظــرت اللجن ــاً ل ــودة يف ٨٣٥وتبع  ١٦، املعق

ــار ــايو /أي ــثال     ٢٠٠٨م ــعة وال ــشطتها يف الــدورتني التاس ــق بأن ثني واألربعــني ، يف التقريــر املتعل
  .واعتمدته باإلمجاع

__________ 
 .٢٤-٢٣ ، الفصل الثاين، الفقرتان(A/62/44) ٤٤ية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمع  )١٥(  



A/63/44 

 

217 08-58933 
 

   األولاملرفق
 املعاملـة   ضـروب  الـيت وقعـت علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن                  الدول    

انـضمت إليهـا      أو عليهـا القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو صدقت        العقوبة   أو
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦حىت 

  
  )ب(اخلالفة أو  )أ(ضمام التصديق أو االنتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

  ١٩٨٧مارس / آذار٣  ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٠   الروسياالحتاد
  )أ(١٩٩٤مارس / آذار١٤   إثيوبيا

  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٦   أذربيجان
  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٤  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  األرجنتني
  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٣   األردن
  )أ(١٩٩٣سبتمرب /ول أيل١٣   أرمينيا
  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  إسبانيا
  ١٩٨٩أغسطس / آب٨  ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٠  أستراليا
  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١   إستونيا
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٢  إسرائيل

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  أفغانستان
  ١٩٨٨مارس / آذار٣٠  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  إكوادور
  )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١   ألبانيا
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٣  أملانيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٩    وبربوداأنتيغوا
 )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢  ٢٠٠٢أغسطس / آب٥  أندورا

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٣  ياإندونيس
  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٤  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  أوروغواي
  )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨   أوزبكستان

  )أ(١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٣   أوغندا
  ١٩٨٧فرباير / شباط٢٤  ١٩٨٦فرباير / شباط٢٧  أوكرانيا
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٢٨  أيرلندا
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ ١٩٨٥فرباير / شباط٤  آيسلندا
  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٢  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  إيطاليا

  ١٩٩٠مارس / آذار١٢  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  باراغواي
   ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧  باكستان
  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٦   البحرين
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  )ب(اخلالفة أو  )أ(ضمام التصديق أو االنتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

  ١٩٨٩سبتمرب /  أيلول٢٨  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٣  الربازيل
   ١٩٨٩ فرباير/ شباط٩  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   الربتغال
  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   بلجيكا
  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٦   ١٩٨٦يونيه / حزيران١٠  بلغاريا
  )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٧    بليز

  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥   بنغالديش

  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٤  ١٩٨٥فرباير / شباط٢٢  بنمـا
  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢   بنن

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨   بوتسوانا
  )أ(١٩٩٩ يناير/ كانون الثاين٤    فاسوبوركينا

  )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٨   بوروندي

  )ب(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١    واهلرسك البوسنة
  ١٩٨٩يوليه / متوز٢٦  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٣   بولندا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   بوليفيا
  ١٩٨٨يونيه / متوز٧  ١٩٨٥مايو / أيار٢٩   بريو

  ١٩٨٧مارس / آذار١٣  ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٩  بيالروس
  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢   تايلند

  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥   تركمانستان

  ١٩٨٨أغسطس / آب٢ ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٥   تركيا
  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩   تشاد
  ١٩٨٧نوفمرب /تشرين الثاين ١٨  ١٩٨٧مارس / آذار٢٥  توغو
  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٢٣  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٦  تونس
  )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦    ليشيت- تيمور

  )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣    اجلبل األسود
  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢  ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  اجلزائر
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢   القمر جزر

  )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦    العربية الليبيةاجلماهريية

  )ب(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢    التشيكيةاجلمهورية
   ١٩٨٥فرباير / شباط ٤   الدومينيكيةاجلمهورية
  )أ(٢٠٠٤أغسطس / آب١٩  سورية العربية الاجلمهورية
  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين٩    كوريامجهورية
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  )ب(اخلالفة أو  )أ(ضمام التصديق أو االنتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

 الكونغو مجهورية
  الدميقراطية 

  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١٨ 

 مقدونيا مجهورية
  اليوغوسالفية السابقة

  )ب(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٢ 

  )أ(١٩٩٥نوفمرب /شرين الثاين ت٢٨     مولدوفامجهورية
  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٩٣يناير /كانون الثاين ٢٩   أفريقيا جنوب
  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦    جورجيا

  )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥   جيبويت
  ١٩٨٧مايو / أيار٢٧  ١٩٨٥فرباير / شباط ٤  الدامنرك
  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران٤    األخضر الرأس
  )أ(١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨   رومانيا
 )أ(١٩٩٨ أكتوبر/ تشرين األول٧    زامبيا
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ٦   تومي وبرينسييب سان

ــانت ــزرســـ  فنـــــسنت وجـــ
  )أ(٢٠٠١أغسطس / آب١   غرينادين

  )أ(٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨   مارينوسان
   )أ(١٩٩٤يناير /نون الثاين كا٣    النكا سري

  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٧   السلفادور

  )ب(١٩٩٣مايو / أيار٢٨   سلوفاكيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٦   سلوفينيا
   ١٩٨٦أغسطس / آب٢١   ١٩٨٥فرباير / شباط٤   السنغال
  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦    سوازيلند
   ١٩٨٦يونيه / حزيران٤   السودان
  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٨   ١٩٨٥اير فرب/ شباط٤  السويد
  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٢  ١٩٨٥فرباير / شباط ٤  سويسرا
   ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥  ١٩٨٥مارس / آذار١٨   سرياليون
  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥    سيشيل
  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٣  شيلي
  )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢    صربيا
  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤   الالصوم
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٤ ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٢  الصني

  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١١   طاجيكستان
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢١  غابون
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  )ب(اخلالفة أو  )أ(ضمام التصديق أو االنتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٣  غامبيا
  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غانا

  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٥   غواتيماال
  ١٩٨٨مايو / أيار١٩  ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٥   غيانا
  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٠  ١٩٨٦مايو / أيار٣٠   غينيا
  )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨    االستوائيةغينيا
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢   بيساو- غينيا
   ١٩٨٦فرباير / شباط١٨  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  رنساف

  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران١٨   الفلبني

ــال ــة  (فرتويــــــ -مجهوريــــــ
  ١٩٩١يوليه / متوز٢٩  ١٩٨٥فرباير / شباط١٥  )البوليفارية

  ١٩٨٩أغسطس / آب٣٠  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  فنلندا
  ١٩٩١يوليه / متوز١٨   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٩  قربص
  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١١    قطر

  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول٥   قريغيزستان

  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٦   كازاخستان
  )أ(١٩٨٦ديسمرب /كانون األول ١٩    الكامريون

  )أ(٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦    الرسويلالكرسي
  )ب(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٢   كرواتيا

  )أ(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥   مبودياك
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٤  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣   كندا
  ١٩٩٥مايو / أيار١٧  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٧  كوبا
  )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨    ديفواركوت

   ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  كوستاريكا
  ١٩٨٧ ديسمرب/ كانون األول٨  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٠   كولومبيا
  )أ(٢٠٠٣يوليه / متوز٣٠    الكونغو
  )أ(١٩٩٦مارس / آذار٨    الكويت
  )أ(١٩٩٧فرباير / شباط٢١   كينيا
   )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤   التفيا
  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥   لبنان

  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٩  ١٩٨٥فرباير / شباط٢٢  لكسمربغ
  )أ(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢   ليبرييا
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  )ب(اخلالفة أو  )أ(ضمام التصديق أو االنتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

  )أ(١٩٩٦فرباير / شباط١   ليتوانيا
   ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٧  ليختنشتاين

  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢   ليسوتو
  )أ(١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣   مالطة
  )أ(١٩٩٩فرباير / شباط٢٦    مايل

 )أ(٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١   مدغشقر

  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران٢٥    مصر
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٨   املغرب

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٣   املكسيك
  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١    مالوي
  )أ(٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢٠   ملديف
   )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣     العربية السعودية اململكة
 املتحدة اململكة
  ى العظم لربيطانيا

   الشمالية أيرلنداو
  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٨  ١٩٨٥مارس / آذار١٥

  )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤    منغوليا
  )أ(٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧   موريتانيا

  )أ(١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩ ١٩٨٥مارس / آذار١٨  موريشيوس
  )أ(١٩٩٩مرب سبت/ أيلول١٤   موزامبيق
  ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٦   موناكو
  )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨    ناميبيا
   ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين ١٢   ناورو
  ١٩٨٦يوليه / متوز٩  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   النرويج
   ١٩٨٧يوليه / متوز٢٩  ١٩٨٥مارس / آذار١٤   النمسا
   )أ(١٩٩١ مايو/ أيار١٤    نيبال
  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥    النيجر
  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨  ١٩٨٨يوليه / متوز٢٨   نيجرييا

 )أ(٢٠٠٥يوليه /متوز ٥  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٥   نيكاراغوا
  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٤   نيوزيلندا

   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٤   اهلند
  )أ(١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٥     هندوراس

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١٥  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨   هنغاريا
  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   هولندا

   ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١ ١٩٨٨أبريل / نيسان١٨ املتحدة األمريكية الواليات
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  )ب(اخلالفة أو  )أ(ضمام التصديق أو االنتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩    اليابان
  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٥    اليمن

  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٦  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   اليونان
  

  ). بلدا٧٦ً(انضمام   )أ(  
  ). بلدان٧(خالفة   )ب(  
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  املرفق الثاين
أو االنـضمام إليهـا،      الدول األطراف اليت أعلنت، لدى التصديق علـى االتفاقيـة             

 مـن االتفاقيـة، حـىت       ٢٠املادة   جنة الذي تنص عليه   أهنا ال تعترف باختصاص الل    
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦

  إسرائيل
  أفغانستان

  بولندا
  اجلمهورية العربية السورية

  الصني
  غينيا االستوائية

  الكويت
  اململكة العربية السعودية

  موريتانيا



A/63/44

 

08-58933 224 
 

  املرفق الثالث
ــادتني          ــا يف امل ــصوص عليه ــات املن ــيت أصــدرت اإلعالن ــدول األطــراف ال  ٢١ ال

  )أ(٢٠٠٨ مايو/ أيار١٦حىت   من االتفاقية،٢٢ و

  
  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف

  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١ االحتاد الروسي 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ األرجنتني 

  ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ إسبانيا 
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٩  أستراليا 

  ١٩٨٨أبريل /ن نيسا٢٩ إكوادور 
  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢  أوكرانيا

   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٩ أملانيا 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ أوروغواي 

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  أيرلندا
  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  آيسلندا
  ١٩٨٩فرباير /شباط١١ إيطاليا 

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٩  باراغواي
  ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٦  الربازيل

  ١٩٨٩مارس / آذار١١ الربتغال 
  ١٩٩٩يوليه / متوز٢٥ بلجيكا 
   ١٩٩٣يونيه / حزيران١٢ بلغاريا 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤  البوسنة واهلرسك
  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٢ بولندا 
  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤  بوليفيا
  ١٩٨٨يوليه / متوز٧  بريو
   ١٩٨٨ سبتمرب/ أيلول١  تركيا
   ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٨ توغو 
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ تونس 

  )ج(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود

  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٢ اجلزائر 
  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣ اجلمهورية التشيكية 

   ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ جنوب أفريقيا 
  ٢٠٠٥نيه يو/ حزيران٣٠  جورجيا
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  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ الدامنرك 
  ١٩٩٥أبريل / نيسان١٧ سلوفاكيا 
  ١٩٩٣يوليه / متوز١٦ سلوفينيا 
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول١٦ السنغال 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ السويد 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ سويسرا 
  ٢٠٠٤مارس / آذار١٥  شيلي

  ٢٠٠١مارس / آذار١٢  صربيا واجلبل األسود
  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٧  غانا

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  فرنسا
   ١٩٩٤أبريل / نسيان٢٦  فنـزويال
  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول٢٩  فنلندا

  ١٩٩٣أبريل / نسيان٨ قربص 
  ٢٠٠٠ نوفمرب/ تشرين الثاين١١ الكامريون 

  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٨  كرواتيا 
  ١٩٨٧ يوليه/ متوز٢٤ كندا 

  ٢٠٠٢ فرباير/ شباط٢٧ كوستاريكا 
  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢٩ لكسمربغ 

  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢ ليختنشتاين 
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٣ مالطة 
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩  املغرب

  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٦ موناكو 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ النرويج 

   ١٩٨٧أغسطس / آب٢٨ سا النم
  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٩  نيوزيلندا
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ هنغاريا 
   ١٩٨٩يناير / كانون الثاين٢٠  هولندا 
  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين٥  اليونان
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 مـن االتفاقيـة،     ٢١يف املـادة     الدول األطراف اليت مل تصدر سوى اإلعالن املنصوص عليـه         
  ٢٠٠٨مايو /ار أي١٦حىت 

  
    الدولة الطرف

  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٩ أوغندا 
  ١٩٨٨ ديسمرب/ كانون األول٨   الشمالية أيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١ الواليات املتحدة األمريكية 
  ١٩٩٩يونيه /  حزيران٢٩ اليابان 

  
مـن االتفاقيـة،     ٢٢املـادة     تصدر سوى اإلعالن املنصوص عليـه يف       الدول األطراف اليت مل   

  )ب(٢٠٠٨مايو / أيار١٦حىت 
  

    الدولة الطرف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط ٤  أذربيجان
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  بوروندي
  ٢٠٠١أغسطس / آب٦ سيشيل 
  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  غواتيماال
  ٢٠٠٢مارس / آذار١٥ املكسيك 

  
  .٢١ دولة طرفاً اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٦٠ر ما جمموعه أصد  )أ(  

  .٢٢ دولة طرفاً اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٦١أصدر ما جمموعه   )ب(  
  . باخلالفة٢٢  و٢١أصدرت الدولة الطرف اإلعالن املنصوص عليه يف املادتني   )ج(  
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  املرفق الرابع
  ٢٠٠٨أعضاء جلنة مناهضة التعذيب يف عام     

  
  بلد اجلنسية  اسم العضو

 مـــــــدة العــــــضـوية تنتــــــهي يف 
 ديسمرب / كانون األول٣١

  ٢٠٠٩  املغرب  السيدة السعدية بلمري
 ٢٠١١  الواليات املتحدة األمريكية  السيدة فيليس غاير

 ٢٠١١  إكوادور  السيد لويس غاليغوس تشرييبوغا
  ٢٠١١  السنغال  السيد عبدوالي غاي
 ٢٠١١  شيلي  انالسيد كلوديو غرومس
  ٢٠١١  قربص  السيدة مرينا كليوباس

 ٢٠٠٩  االحتاد الروسي  السيد ألكساندر كوفالييف
 ٢٠٠٩  إسبانيا  السيد فرناندو مارينيو
  ٢٠٠٩  النرويج  السيدة نورا سوايس
 ٢٠٠٩  الصني  السيد سييسيان وانغ
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  املرفق اخلامس
  ٢٠٠٨أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف عام     

  
  بلد اجلنسية  سم العضوا

٣١مـدة العضـوية تنتهي يف     
 ديسمرب / كانون األول

اململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا     السيدة سيلفيا كاسال
   الشماليةأيرلنداالعظمى و

٢٠٠٨  

  ٢٠٠٨  األرجنتني  السيد ماريو لويس كوريوالنو
 ٢٠١٠  كرواتيا  السيدة مارييا ديفينيس غويانوفيتش

 ٢٠٠٨  اجلمهورية التشيكية  يكالسيد زدينيك هاي

 ٢٠٠٨  بولندا  السيد زبينيوي السوتشيك

 ٢٠١٠  الدامنرك  السيد هانس درامينسكي بيترسن

 ٢٠٠٨  كوستاريكا  السيد فيكتور مانويل رودريغيس ريسكيا

 ٢٠١٠  املكسيك  السيد ميغيل ساري إيغوينيز

 ٢٠١٠  أوروغواي  السيد ويلدر تايلر سوتو

  ٢٠١٠  إسبانيا  س بورسوالسيد ليوبولدو توري
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  املرفق السادس
  ٢التعليق العام رقم     

  ٢تنفيذ الدول األطراف للمادة   -أوالً   
، اليت ُيحدد كـل واحـد منـها مبـادئ         ٢يتناول هذا التعليق العام األجزاء الثالثة للمادة          - ١

. يف االتفاقيـة  أساسية مميَّزة ومترابطة فيمـا بينـها تـدعم احلظـر املطلـق للتعـذيب املنـصوص عليـه                    
ومنذ اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب، أصبح الطابع املطلق وغري القابـل لالنتقـاص هلـذا احلظـر                 

وتؤكـد أحكـام املـادة      . مقبوالً على أنه ميثل مسألة من املسائل املشمولة بالقانون الدويل العريف          
ي تـستند إليـه سـلطة        هذه القاعـدة القطعيـة املُلزِمـة ملناهـضة التعـذيب وُتـشكل األسـاس الـذ                 ٢

اللجنة يف تنفيذ وسائل فعالة ملنعه تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، التدابري الواردة يف املـواد                 
  . التالية، من أجل التصدي للتهديدات والقضايا واملمارسات الناشئة١٦ إىل ٣من 
ت ُتعــزز  كــل دولــة مــن الــدول األطــراف باختــاذ إجــراءا٢ مــن املــادة ١وُتلــزِم الفقــرة   - ٢

حظــر التعــذيب عــن طريــق وضــع تــدابري تــشريعية أو إداريــة أو قــضائية فعالــة أو أيــة إجــراءات 
ولــضمان اختــاذ تــدابري فعالــة متنــع شــىت أعمــال  . أخــرى تكفــل يف هنايــة املطــاف منــع التعــذيب

التعذيب أو تعاقب عليها، تنص االتفاقية يف مواد تاليـة علـى التزامـات تقـع علـى عـاتق الدولـة                      
  . رف باختاذ التدابري املُحدَّدة يف تلك املوادالط
وااللتزامـات مبنـع   .  بطابع واسع النطاق٢ويتسم االلتزام مبنع التعذيب الوارد يف املادة     - ٣

املـشار إليهـا    (التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                  
، هـي التزامـات غـري قابلـة         ١٦  مــن املـادة    ١ مبوجب الفقرة    )“إساءة املعاملة ”فيما يلي بعبارة    

ويتــداخل االلتــزام مبنــع إســاءة املعاملــة يف املمارســة   . للتجزئــة ومتداخلــة ومترابطــة فيمــا بينــها 
، الـيت ُتحـدد     ١٦وتؤكـد املـادة     . الفعلية مع االلتزام مبنع التعذيب، وينسجم معه إىل حـد بعيـد           

، ١٣ إىل   ١٠، علـى التـدابري املبيَّنـة يف املـواد مـن             “ه خـاص  بوجـ ”وسائل منع إسـاءة املعاملـة،       
ولكنها ال جتعل املنع الفعال مقصوراً على هذه املواد، مثلما أوضحت اللجنة ذلك فيمـا يتعلـق                

ــادة    ــالتعويض مبوجــب امل ــة    . ١٤مــثالً ب ــاً إن احلــد الفاصــل بــني مفهــومي إســاءة املعامل وعملي
وُتثبـت التجربـة أن الظـروف الـيت تـؤدي       . عدم الوضوح والتعذيب يتسم يف كثري من األحيان ب      

إىل إساءة املعاملة ُتسهِّل التعذيب يف كثري مـن األحيـان، ولـذلك جيـب تطبيـق التـدابري الالزمـة                     
وبنـاًء علـى ذلـك، اعتـربت اللجنـة أن حظـر إسـاءة               . ملنع التعذيب من أجل منع إسـاءة املعاملـة        
نتقــاص مبوجــب االتفاقيــة، كمــا اعتــربت أن مكافحــة املعاملــة يــشكل أيــضاً مبــدأً غــري قابــل لال

  .إساءة املعاملة تشكل تدبرياً فعاالً وغري قابل لالنتقاص
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والدول األطراف ُملزمة بإزالة مجيع العقبات القانونية أو العقبات األخـرى الـيت حتـول                 - ٤
ن منـع حـدوث   دون القضاء على التعذيب وإساءة املعاملـة؛ وباختـاذ تـدابري إجيابيـة فعالـة لـضما         

كما أن الدول األطراف ُملزمة مبواصلة استعراض وحتـسني         . هذا السلوك وتكرره بشكل فعال    
قوانينها الوطنية وأدائهـا مبوجـب االتفاقيـة وفقـاً للمالحظـات اخلتاميـة للجنـة وآرائهـا املعتمـدة                    

ن حتقيـق   وإذا ما عجزت التدابري املعتمـدة مـن ِقبـل الدولـة الطـرف عـ               . بشأن البالغات الفردية  
أو /اهلدف املتمثل يف القضاء على أعمال التعذيب، فإن االتفاقية تقضي بتنقـيح هـذه التـدابري و                

وجتــدر اإلشــارة إىل أن فهــم اللجنــة للتــدابري الفعالــة      . باعتمــاد تــدابري جديــدة أكثــر فعاليــة    
، لألسـف،  والتوصيات الـيت تقـدمها يف هـذا الـشأن تتطـور بـشكل مـستمر مثلمـا تتطـور أيـضاً           

  .املعاملة أساليب التعذيب وإساءة
  

  احلظر املطلق  -ثانياً   
 علــى أن حظــر التعــذيب هــو حظــر مطلــق وغــري قابــل    ٢ مــن املــادة ٢تــنص الفقــرة   - ٥

ظــروف اســتثنائية أيــاً وتــشدد علــى أنــه ال جيــوز ألي دولــة طــرف أن تتــذرع بأيــة . لالنتقــاص
وحتـدد االتفاقيـة    . تـها القـضائية    كمربر حلدوث أعمال تعذيب يف أي إقلـيم خيـضع لوالي           كانت

يف مجلة هـذه الظـروف حالـة احلـرب أو التهديـد بـاحلرب أو انعـدام االسـتقرار الـسياسي علـى            
ــة األخــرى      ــة مــن حــاالت الطــوارئ العام ــة حال ــداخلي أو أي ــصعيد ال ــشمل ذلــك كــل  . ال وي

لح، سـواًء كـان     التهديدات املتعلقة باألعمال اإلرهابية أو اجلـرائم العنيفـة وكـذلك الـرتاع املـس              
وُتعرب اللجنة عن بالغ قلقها ورفضها املطلـق أليـة جهـود متارسـها الـدول                . دولياً أم غري دويل   

ــن         ــا م ــع هــذه الظــروف وغريه ــاء حــاالت الطــوارئ يف مجي ــة أو باتق ــسالمة العام ــذرع بال للت
علـى  كما أن اللجنة ترفض أية تربيرات تقـوم         . الظروف كافةً كمربر للتعذيب وإساءة املعاملة     

ــد مــن شــأهنا أن ُتخــلَّ هبــذا احلظــر      ــدين أو التقالي ــقأســاس ال ــرارات العفــو  . املطل ــرى أن ق وت
العقبات األخرى اليت حتول دون حماكمة مرتكيب أعمال التعذيب أو إساءة املعاملة يف إطـار                أو

 حماكمة سريعة وُمنِصفة ومعاقبتهم على هذه األعمال أو اليت تدل على عـدم االسـتعداد للقيـام                 
  .بذلك، تشكل انتهاكاً ملبدأ عدم االنتقاص

ــاص          - ٦ ــل لالنتق ــابع غــري القاب ــة بالط ــدول األطــراف يف االتفاقي ــع ال ــة مجي ــذكِّر اللجن وُت
وأوضــحت اللجنــة يف . لاللتزامــات الــيت قطعتــها علــى نفــسها لــدى تــصديقها علــى االتفاقيــة   

مبوجبـها   الـيت  (٢املـادة   زامـات الـواردة يف       أن االلت  ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلول ١١أعقاب هجمات   
حظـر   (١٥، ويف املـادة     )“ال جيوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت كمـربر للتعـذيب           ”

اعتبـــار االعترافـــات املنتَزعـــة بواســـطة التعـــذيب كـــدليل، إال إذا كـــان ذلـــك ضـــد مرتكـــب    
) أو املهينـة حظر ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية      (١٦، ويف املادة   )التعذيب
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وترى اللجنة أن املـواد     . )١٦(هي ثالثة أحكام من األحكام اليت جيب مراعاهتا يف مجيع الظروف          
 مــن االتفاقيــة هــي مــواد إلزاميــة أيــضاً مــن حيــث تطبيقهــا علــى التعــذيب وإســاءة     ١٥ إىل ٣

االلتزامـات،  وُتقر بأنه جيوز للدول األطراف أن ختتار التدابري اليت تفي بواسطتها هبذه              . املعاملة
  . ما دامت هذه التدابري فعالة ومتسقة مع أهداف االتفاقية ومقاصدها

، الـذي يـرتبط   “أي إقلـيم خيـضع لواليتـها القـضائية    ”وُتدرك اللجنـة أيـضاً أن مفهـوم          - ٧
مببدأ عدم االنتقاص، يشمل أي إقليم أو مرافق، وجيـب تطبيقـه حلمايـة أي شـخص أو مـواطن                    

 رهناً بالسيطرة الـيت متارسـها الدولـة الطـرف حبكـم القـانون أو حبكـم                  أو غري مواطن دون متييز    
وتؤكد اللجنة أن التزام الدولة مبنع التعذيب ينطبق أيضاً علـى مجيـع األشـخاص الـذين                  . الواقع

يتصرفون حبكـم القـانون أو حبكـم الواقـع، سـواًء باسـم الدولـة الطـرف أو باالشـتراك معهـا أو               
لحة أن ترصد كل دولة طرف عـن كثـب موظفيهـا ومـن يتـصرفون            ومن املسائل املُ  . بأمر منها 

بالنيابة عنها، وأن حتدد أية حاالت تعذيب أو إساءة معاملة حتدث نتيجة اختاذ تـدابري ملكافحـة        
اإلرهاب، يف مجلة أمـور أخـرى، وتتـابع التـدابري املتخـذة للتحقيـق يف هـذه األعمـال، ومعاقبـة                      

ــستق    ــا يف امل ــع تكرره ــا، ومن ــام خــاص      مرتكبيه ــالء اهتم ــع إي ــذلك، م ــة ب ــغ اللجن بل، وأن ُتبل
للمسؤولية القانونيـة الـيت يتحملـها كـل مـن املـرتكبني املباشـرين هلـذه األعمـال واملـسؤولني يف                      

  .التسلسل القيادي، سواًء من جراء التحريض عليها أو القبول هبا أو السكوت عنها
  

  نع التعذيبمضمون االلتزام باختاذ تدابري فعالة مل  -ثالثاً   
جيب أن ُتـصنِّف الـدول األطـراف جرميـة التعـذيب يف فئـة اجلـرائم املـستوجِبة للعقـاب                   - ٨

هـي حمـددة يف      ىن، حسب أركان جرمية التعذيب كمـا      مبوجب قانوهنا اجلنائي، وذلك كحد أد     
  .  منها٤ من االتفاقية، ووفقاً ملتطلبات املادة ١املادة 

التعريـف الـوارد يف االتفاقيـة وذلـك الـوارد يف القـانون              وتؤدي التناقضات الكبرية بني       - ٩
ــاب       ــن العق ــالت م ــة اإلف ــيح إمكاني ــة تت ــة أو حمتمل ــرات فعلي ــي إىل ثغ ــصيغة  . احملل ــم أن ال ورغ

ــستخدمها        ــيت ت ــصيغة ال ــة لل ــد تكــون يف بعــض احلــاالت مماثل املــستخدمة لتعريــف التعــذيب ق
لي أو التفسري القضائي، وبالتايل فـإن اللجنـة         االتفاقية، فإن املعىن قد يتحدد مبوجب القانون احمل       

ــالتعريف       ــزام مجيــع أجهــزة حكومتــها ب ــة مــن الــدول األطــراف إىل ضــمان الت تــدعو كــل دول
وتـدرك اللجنـة يف الوقـت نفـسه أن          . املنصوص عليه يف االتفاقية لغرض حتديد التزامات الدولة       

__________ 
 أُرسل إىل ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١، اعتمدت اللجنة بياناً بشأن أحداث ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢يف   )١٦(  

 ٤٤لدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، ا(مجيع الدول األطراف يف االتفاقية 
)A/57/44( ١٨  و١٧، الفقرتان.( 
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اف االتفاقيـة ومقاصـدها، شـريطة    إجياد تعاريف حملية أوسع نطاقاً يـساهم أيـضاً يف حتقيـق أهـد      
وتؤكـد اللجنـة    . أن تتضمن املعايري الواردة يف االتفاقية وأن ُتطبَّق وفقاً هلذه املعايري كحـد أدىن             

 ال ينطويـان علـى إجـراء حتقيـق ذايت يف            ١بوجه خاص أن عنـصري القـصد والغـرض يف املـادة             
. يف ظـل الظـروف القائمـة      دوافع اجلنـاة، وإمنـا جيـب أن يـشكال عنـصرين موضـوعيني للحكـم                 

ومـن الــضروري إجــراء حتقيقــات وحتديــد مـسؤولية خمتلــف األشــخاص يف التسلــسل القيــادي،   
  ).اجلناة املباشرين(وكذلك مسؤولية اجلاين املباشر 

وتـــسلِّم اللجنـــة بـــأن معظـــم الـــدول األطـــراف حتـــدد أو تعـــرِّف يف قوانينـــها اجلنائيـــة   - ١٠
وقـد ختتلـف إسـاءة املعاملـة عـن التعـذيب مـن              . ءة معاملة سلوكيات معينة على أهنا تشكل إسا     

وتــشدد . حيــث شــدة األمل واملعانــاة وهــي ال تتطلــب دلــيالً إلثبــات أغــراض غــري مــسموح هبــا
اللجنة على أن اإلدانة بارتكاب جرمية إساءة املعاملـة فقـط رغـم تـوفر أركـان جرميـة التعـذيب                   

  . أيضاً، إمنا تشكل انتهاكاً لالتفاقية
لـــف عـــن جـــرائم االعتـــداء العاديـــة بتعريـــف جرميـــة التعـــذيب علـــى أهنـــا جرميـــةٌ ختتو  - ١١
اجلرائم األخرى، فإن اللجنة تـرى أن الـدول األطـراف ستـسعى بـصورة مباشـرة إىل حتقيـق                     أو

ومن شأن وصـف اجلرميـة وتعريفهـا        . اهلدف العام لالتفاقية، وهو منع التعذيب وإساءة املعاملة       
بوسائل منها تنبيه اجلميع، مبن فيهم اجلنـاة، والـضحايا، واجلمهـور، إىل             تعزيز أهداف االتفاقية    

تأكيـد  ) أ: (وسوف يؤدي أيضاً تدوين هذه اجلرمية إىل مـا يلـي          . مدى جسامة جرمية التعذيب   
تعزيـز األثـر الردعـي للحظـر حبـد          ) ب(ضرورة توقيـع عقوبـة مناسـبة تراعـي خطـورة اجلـرم، و             

ختويـل  ) د( املـسؤولني علـى تتبـع جرميـة التعـذيب حتديـداً، و             تعزيـز قـدرة املـوظفني     ) ج(ذاته، و 
اً لالتفاقيـــة، والطعـــن يف ذلـــك اجلمهـــور ومتكينـــه مـــن رصـــد فعـــل أو تقـــصري الدولـــة انتـــهاك

  . اللزوم عند
ومن خالل استعراض اللجنة التقارير املتتالية للـدول األطـراف، ونظرهـا يف البالغـات                  - ١٢

ة، فقــد بيَّنــت بوضــوح، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة، فهمهــا  الفرديــة، ورصــد التطــورات املــستجد 
وفيمــا يتعلــق بكــل مــن مبــادئ  . ملكونــات التــدابري الفعالــة، الــيت ُنبــيِّن أبرزهــا يف هــذه الوثيقــة  

 والتطورات اليت تستند إىل مواد حمـددة مـن االتفاقيـة، أوصـت اللجنـة                ٢االنطباق العام للمادة    
يز قدرة مجيع الدول األطراف علـى تنفيـذ التـدابري الالزمـة             باختاذ إجراءات حمددة ترمي إىل تعز     

واملناســبة ملنــع أعمــال التعــذيب وإســاءة املعاملــة بــسرعة وفعاليــة، وبالتــايل مــساعدهتا يف جعــل  
  .االتفاقية ارساهتا متسقة اتساقاً تاماً معقوانينها ومم

وبعـض  . ريتـهم وتطبيق ضمانات أساسية معينة على مجيع األشخاص احملـرومني مـن ح           - ١٣
هذه الـضمانات حمـدد يف االتفاقيـة، ومـا فتئـت اللجنـة تـدعو الـدول األطـراف إىل تنفيـذ هـذه                         
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وهتدف توصيات اللجنة املتعلقة بالتدابري الفعالة إىل توضيح خـط األسـاس احلـايل،              . الضمانات
وتشمل هذه الضمانات، ضـمن مـا تـشمل، مـسك سـجل رمسـي               . وهي توصيات غري حصرية   

تجزين، وحق املعتقلني يف إبالغهم حبقوقهم، واحلق يف احلـصول فـوراً علـى مـساعدة                بأمساء احمل 
ــات نزيهــة       ــشاء آلي ــارب، وضــرورة إن ــصال باألق ــة مــستقلتني، ويف االت ــة ومــساعدة طبي قانوني
لتفتيش أماكن االحتجاز واحلبس وزيارهتا، وتوفري سبل االنتصاف القضائي وغريهـا مـن سـبل               

شـخاص املعرضـني خلطـر التعـذيب وإسـاءة املعاملـة إلفـساح اجملـال          االنتصاف للمحتجزين واأل  
أمامهم لكي ُينظر يف شكاواهم بسرعة ونزاهة، والدفاع عـن حقـوقهم، والطعـن يف مـشروعية           

  .احتجازهم ومعاملتهم
وقــد دعمــت التجربــة املكتــسبة منــذ دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ فهــم اللجنــة لنطــاق    - ١٤

أسـاليب التعـذيب، وعواقبـه والـسياقات الـيت حيـدث فيهـا، وكـذلك                وطبيعة حظر التعـذيب، و    
وأكدت اللجنـة مـثالً علـى أمهيـة تعـيني           . التدابري الفعالة الناشئة املتخذة ملنعه يف سياقات خمتلفة       

ومـع اكتـشاف وسـائل جديـدة ملنـع التعــذيب      . حـراس مـن نفـس اجلـنس احترامـاً للخــصوصية     
ــدي  ( و، أو اســتخدام إجــراءات حتقيــق مثــل بروتوكــول   مثــل تــصوير مجيــع االســتجوابات بالفي

واختبـار  ) أو اتباع هنج جديدة لتثقيف اجلمهـور أو محايـة القاصـرين            )١٧(١٩٩٩اسطنبول لعام   
 ختـوِّل سـلطة البنـاء علـى بـاقي املـواد وتوسـيع               ٢هذه الوسائل والتأكد من فعاليتها، فإن املـادة         

  . نطاق التدابري الالزمة ملنع التعذيب
  

  نطاق التزامات الدول ومسؤوليتها  - رابعاً  
وتتحمــل الــدول . تفــرض االتفاقيــة التزامــات علــى الــدول األطــراف ال علــى األفــراد     - ١٥

املسؤولية الدولية عن األفعال اليت يقوم هبا أو ميتنع عن القيام هبا موظفوها وغريهـم، مبـن فـيهم               
يــة أو باســم الدولــة، أو   الــوكالء واملتعاقــدون اخلاصــون وغريهــم ممــن يتــصرفون بــصفة رمس      

وبنـاًء  . باالقتران معهـا، أو بتوجيههـا أو حتـت سـيطرهتا، أو بـصفة أخـرى حتـت مظلـة القـانون           
على ذلك، ينبغي لكل دولة طرف أن حتظر التعذيب وإساءة املعاملـة ومتنعهمـا وجتـرب األضـرار           

لمـا هـو احلـال يف       النامجة عنهما يف مجيع سياقات احتجاز األفراد أو وضـعهم حتـت املراقبـة، مث              
السجون واملستشفيات واملـدارس واملؤسـسات الـيت تنـشط يف جمـال رعايـة األطفـال واملـسنني،             
واملصابني بأمراض عقلية أو املعوقني، ويف اخلدمة العـسكرية، ويف املؤسـسات األخـرى، فـضالً        

مـن  عن السياقات اليت يؤدي فيها عدم تدخل الدولة إىل تـشجيع وتفـاقم خطـر إحلـاق الـضرر                    
غري أن االتفاقية ال تقيـد املـسؤولية الدوليـة الـيت ميكـن أن تتحملـها الـدول                  . قبل جهات خاصة  

__________ 
 .املهينة عقوبة القاسية أو الالإنسانية أودليل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ال  )١٧(  
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ــدات أخـــ     ــدويل ومعاهـ ــريف الـ ــانون العـ ــب القـ ــراد مبوجـ ــذيب   أو األفـ ــة التعـ ــرَّاء ممارسـ رى جـ
  .املعاملة وإساءة
  بــأن تتخــذ كــل دولــة طــرف تــدابري فعالــة ملنــع أعمــال ٢ مــن املــادة ١وتقــضي الفقــرة   -  ١٦

يف أي إقلـيم خيـضع الختـصاصها    ”التعذيب ال يف اإلقليم اخلاضع لسيادهتا فحـسب، وإمنـا أيـضاً           
 تــشمل مجيــع املنــاطق الــيت متــارس فيهــا “أي إقلــيم”وقــد أقــرَّت اللجنــة بــأن عبــارة . “القــضائي

جزئيـة،   الدول األطراف، وفقاً ألحكام القانون الدويل، سيطرة مباشرة أو غـري مباشـرة كليـة أو               
، شــأهنا شــأن ٢ يف املــادة “إقلــيم أي”وال تــدل اإلشــارة إىل . كــم القــانون أو حبكــم الواقــع حب

، علــى األفعــال احملظــورة الــيت ُترتكــب  ١٦  و١٣ و ١٢ و ١١ و ٥اإلشــارة الـــواردة يف املــواد 
على ظهر سفينة أو علـى مـنت طـائرة مـسجلة مـن قبـل إحـدى الـدول األطـراف فحـسب، وإمنـا             

عمال املرتكبة أثناء االحتالل العسكري أو عمليات حفظ الـسالم ويف أمـاكن       تدل أيضاً على األ   
مثل السفارات، أو القواعـد العـسكرية، أو مرافـق االحتجـاز، أو غريهـا مـن املنـاطق الـيت متـارس           

مـن  ) ب(١وتالحـظ اللجنـة أن هـذا التفـسري يـدعم الفقـرة              . الدولة فيها سيطرة واقعية أو فعليـة      
 بأنه جيب أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة ملمارسة واليتها القـضائية             ، اليت تقضي  ٥املادة  

 “إقلـيم ”وتـرى اللجنـة أن نطـاق لفظـة     . “عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم مـن مواطنيهـا       ”
 جيــب أن يــشمل أيــضاً احلــاالت الــيت متــارس فيهــا دولــة طــرف ســيطرهتا علــى   ٢مبوجــب املــادة 

  .  أو غري مباشر، حبكم الواقع أو حبكم القانونأشخاص حمتجزين بشكل مباشر
وتالحظ اللجنة أن الدول األطراف ملزمة باعتماد تـدابري فعالـة ملنـع الـسلطات العامـة                   - ١٧

واألشخاص اآلخرين الذين يتـصرفون بـصفة رمسيـة مـن ارتكـاب أعمـال التعـذيب، كمـا هـي                      
ــا أ   ــا أو احلـــث عليهـ ــة، أو التحـــريض عليهـ ــة يف االتفاقيـ ــرة و تـــشمعرَّفـ ــا مباشـ جيعها أو قبوهلـ

وبنــاء عليــه، ينبغــي أن تتخــذ الــدول  . املــشاركة فيهــا أو التــورط فيهــا بــأي طريقــة أخــرى   أو
األطراف تدابري فعالة ملنع مثل هذه السلطات أو اجلهـات األخـرى الـيت تتـصرف بـصفة رمسيـة                    

. وت عنــهالــسك  علــى أي عمــل مــن أعمــال التعــذيب أوأو حتــت مظلــة القــانون، مــن املوافقــة
ــذه          ــاء هب ــن الوف ــدما تعجــز ع ــة عن ــهك االتفاقي ــراف تنت ــدول األط ــة إىل أن ال ــصت اللجن وخل

فعندما تكون مثالً مراكز االعتقال مملوكة جلهات خاصة أو مـدارة مـن قبـل هـذه                 . االلتزامات
اجلهات، تعترب اللجنة أن العاملني فيها يتـصرفون بـصفة رمسيـة ألهنـم يـضطلعون مبـسؤولية أداء                   

ة الدولة دون االنتقاص من التـزام املـسؤولني احلكـوميني برصـد أعمـال التعـذيب وإسـاءة                   وظيف
  .املعاملة واختاذ مجيع التدابري الفعالة ملنعها

وأوضحت اللجنة أنه إذا اعترفت سـلطات الدولـة أو اجلهـات األخـرى الـيت تتـصرف                    - ١٨
و أطـراف فاعلـة خاصـة       بصفة رمسية أو حتت مظلـة القـانون بوجـود مـوظفني غـري حكـوميني أ                
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ــسلطات أو     ــة أو كــان لــدى هــذه ال جلهــات مــن ا يرتكبــون أعمــال التعــذيب أو إســاءة املعامل
األسباب املعقولة ما يدفع إىل االعتقاد بارتكاهبا، وعجزت عن ممارسـة احليطـة الواجبـة ملـنعهم                  

حمل مـسؤولية   والتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهم مبا يتفق وأحكام االتفاقية، فإن الدولة تت          
ظـــورة أو متـــواطئني يف ارتكاهبـــا ذلـــك وينبغـــي اعتبـــار موظفيهـــا مـــرتكيب هـــذه األعمـــال احمل 

ونظـراً إىل أن  . مسؤولني هبذا الشكل أو ذاك مبوجب االتفاقية عن قبوهلا أو السكوت عنـها            أو
عدم ممارسة الدولة احليطـة الواجبـة للتـدخل هبـدف وقـف أعمـال التعـذيب ومعاقبـة مرتكبيهـا                      

توفري سبل االنتصاف لضحاياها يسهِّل على اجلهات غـري التابعـة للدولـة ارتكـاب أفعـال غـري           و
مسموح هبا مبوجب االتفاقية مع اإلفالت من العقاب، وميكِّن هذه اجلهات من ارتكاهبـا، فـإن                

جيع علــى ارتكــاب هــذه األفعــال تقاعــسها ميثــل شــكالً مــن أشــكال التــش ال مبــاالة الدولــة أو
وقد طبَّقت اللجنـة هـذا املبـدأ علـى الـدول األطـراف الـيت تعجـز                . الفعلي بارتكاهبا اإلذن   أو/و

عــن منــع العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، كاالغتــصاب، والعنــف املــرتيل وتــشويه األعــضاء    
  . التناسلية لإلناث واالجتار باألشخاص، وعن توفري احلماية لضحايا هذا العنف

ــني نقــ     - ١٩ ــك، إذا تع ــة     ل شــخص أوإضــافة إىل ذل ــدف وضــعه حتــت حراس ــاله هب و إرس
سيطرة فرد أو مؤسسة معروفـة مبـشاركتها يف التعـذيب أو إسـاءة املعاملـة أو بعـدم تنفيـذها                    أو

لضمانات كافية، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك ويكـون موظفوهـا عرضـة للعقوبـة بـسبب                 
عـارض مـع التـزام الدولـة باختـاذ          إصدارهم أوامر هبذا النقل أو السماح به أو املشاركة فيه مبا يت           

أعربـت اللجنـة عـن القلـق كلمـا           وقـد . ٢ مـن املـادة      ١وفقـاً للفقـرة     تدابري فعالة ملنع التعـذيب      
أرسلت الدول األطراف أشخاصاً إىل هذه األماكن دون مراعـاة اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة         

  .٣  و٢حبسب ما تقتضيه املادتان 
  

  من األفراد واجلماعات بفعل التمييز أو التهميشمحاية املستضعفني   -خامساً  
تفـسري  وجوهريـاً ل  نـسان    حقوق اإل  ة يف محاي  اًوعاماً  ساسيمبدأً أ مبدأ عدم التمييز    يعترب    - ٢٠
 ١ ة يف الفقـر  الـوارد تعريـف التعـذيب ذاتـه     نطـاق    ضمن   ويندرج هذا املبدأ  .  وتطبيقها التفاقيةا

مــن ي ســبب أل” نفــذددة حينمــا ُتحمــ عــاالًأفحة  حتظــر صــرا مــن االتفاقيــة، الــيت ١مــن املــادة 
أو اإليـذاء   لعنـف   اسـتخدام ا  ن  أ وتؤكد اللجنة    .“…أياً كان نوعه  يقوم على التمييز    األسباب  

  . تعذيباًميثلذا كان الفعل إحتديد ما بشكل متييزي هو عامل مهم يف  أو البدين نفسيال
بـصفة خاصـة    املعرضني  شني  املهّمو السكان   أفراد  و األ أقليات   بعض األ  ةمحايوتشكل    - ٢١

ن تكفــل الــدول أجيــب و. ةســاءة املعاملــإو أنــع التعــذيب االلتــزام مب مــن اًخلطــر التعــذيب جــزء
قوانينـها  انطبـاق    مبوجـب االتفاقيـة،      ئةااللتزامات الناش بقدر ما يكون األمر متصالً ب     طراف،  ألا

النتمـاء   أو ا، أو اللـون ،، بـصرف النظـر عـن العـرق     األشـخاص علـى مجيـع  ة الفعليـة   يف املمارس 
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،  الــسياسيو غــريأي الــسياسي أالــر وأالــديين، أو االنتــساب املعتقــد  و، أالــسن والعرقــي، أ
ــومي  أو ــاعيالو اأ األصــل الق ــوع أو ، جتم ــسي،  ، اجلــنسن ــه اجلن ــة احملــولني  أو التوج أو هوي

 احلالــة أوالوضــع الــصحي،   وأ، اإلعاقــة العقليــة أو غريهــا مــن حــاالت اإلعاقــة     و جنــسياً، أ
ــصادي ــشعوب  أو ة االقت ــاء إىل ال ــدعاة الحتجــاز     ، وةصــلياألاالنتم ــا م ــى أهن ــا عل ــر إليه أال ُينظ

 وطـالب  وأ،  ةرهابيـ إعمـال   أو  أن بارتكـاب جـرائم سياسـية        وملتهماألشخاص، مبن فيهم األفراد ا    
ــ وأاللجــوء  ــةاحلأشــخاص آخــرون مــشمولون ب و أن والالجئ ــماي ، أو أي وضــع آخــر  ة الدولي

املعرضـة بوجـه    ماعـات   أفـراد اجل   ةطراف محاي لدول األ أن تكفل ا  ينبغي  لذلك،  و.  ضار متييز أو
ضـد  اإليـذاء   عمـال العنـف و    أمجيـع   مـرتكيب   حماكمة ومعاقبـة    طريق  ن  علتعذيب،  اطر  خاص خل 

، مبـا    للوقايـة واحلمايـة    جيابية أخـرى  إضمن تنفيذ تدابري    أن ت  و األفراد على النحو األكمل   هؤالء  
  .الهالتدابري املبينة أعثال ال احلصر سبيل املفيها على 

افيــة عــن تنفيــذ كحمــددة وإىل معلومــات   يف كــثري مــن األحيــانالــدولوتفتقــر تقــارير   - ٢٢
صائص فاخلـ .  عامـل رئيـسي    نـوع اجلـنس   ن  أوتـشدد اللجنـة علـى       . أةاالتفاقية فيما يتعلـق بـاملر     

 ، والـدين  نـسية، اجلو ،رقمثـل العـ   ،  ا الـيت متتـزج مـع هويـة املـرأة كـأنثى أو مـع وضـعه                 خرىاأل
ووضــعها كمهـاجرة ومــا إىل ذلـك، حتــدد الكيفيـة الــيت ختـضع هبــا      ، والـسن ،والتوجـه اجلنــسي 
اآلثـار  واليت تكون هبا عرضة هلذا اخلطـر   أو إساءة املعاملة أو   لتعذيب  ألعمال ا  النساء والفتيات 

احلرمـان مـن احلريـة     تكـون فيهـا املـرأة معرضـة للخطـر،     السياقات اليت   ومن  .  ذلك املترتبة على 
جنــاب، والعنــف اإلب تتعلــققــرارات عنــدما ينطــوي األمــر علــى ســيما  العــالج الطــيب، والمــن و

كمـا يتعـرض    . يف املـرتل  واجملتمعـات احملليـة     ة يف   اصـ خ ةجهـات فاعلـ   قبـل   مـن   املمارس ضـدها    
 يـذاء و العنـف واإل   أاالغتـصاب   ، ك  نـوع اجلـنس    لالتفاقيـة تقـوم علـى     الرجال النتهاكات معينة    

 النتـهاكات   عرضـةً علـى حـد سـواء       الرجال والنـساء والفتيـان والفتيـات        وقد يكون   . اجلنسيني
عدم انسجام أدوارهـم فعليـاً أو افتراضـياً مـع األدوار الـيت حيـددها اجملتمـع               على أساس    ةالتفاقيا

ة ذه احلاالت والتدابري املتخـذ    ُيطلب إىل الدول األطراف أن حتدد يف تقاريرها ه        و. هلذه الفئات 
  .عليها ةعاقبامل وهاملنع
دأبـت   وقـد . فعالـة التـدابري  مـن عناصـر ال     جوهريـاً  اًالتقييم املستمر عنصر  ولذلك، ميثل     - ٢٣
سب الـسن ونـوع   صنفة حبـ بيانات مـ أن تقدم يف تقاريرها    طراف ب الدول األ ة على توصية    اللجن

 االتفاقيــة تنفيــذمــدى متكــني اللجنــة مــن تقيــيم بغيــة العوامــل الرئيــسية  اجلــنس وغــري ذلــك مــن
 حــاالت طــراف واللجنــة لتحديــدالــدول األاملــصنفة اجملــال أمــام بيانــات وتتــيح ال. ينبغــي كمــا
 اومنـ وتظـل د  حـد   أن يلحظها   أ دون   ، يف حال غياب هذه البيانات،     اليت قد متر  ة   التمييزي ةاملعامل
ُيطلـب  و. ت هـذه احلـاال    لتـصحيح الالزمـة   طـوات   ، وإجراء املقارنات املناسـبة واختـاذ اخل       عالج
لتعــذيب يف مــدى انتــشار االــيت تــؤثر  العوامــلأن تــشرح قــدر املــستطاع طــراف الــدول األإىل 
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شــرائح ضــد  ارتكاهبمــا منــع املُواجهــة يف الــصعوباتإىل جانــب ، إســاءة املعاملــة ومنعهمــا  أو
، مــع مراعــاة األشــكال طفــال والنــساء واأل،ضــحايا التعــذيبو ،قليــات، مثــل األسـكانية معينــة 

  .وإساءة املعاملةهذا التعذيب  واخلاصة اليت قد يتخذها ةالعام
ت سياقاالـ يف والتدريب املـستمر يف جمـال التوعيـة    القضاء على التمييز يف العمل      وُيعَترب    - ٢٤

ملنـع وقـوع    أو إساءة املعاملة، من األمـور األساسـية أيـضاً           التعذيب   هااليت يرجح أن ُيرتكب في    
ــ. قليــاتملــرأة واألاتــرام هــذه االنتــهاكات وبنــاء ثقافــة اح نــساء الــدول علــى توظيــف ع جََّشوُت

ــون إشـــخاص وأ ــات، مجاعـــات األىل ينتمـ ــادين يف وخـــصوصاً قليـ ــامليـ ــة والتعليميـ ويف  ةالطبيـ
 والقانونيــة، اجملــاالت القــضائيةنفــاذ القــانون واهليئــات املكلفــة بإوز االحتجــاأمــاكن /نوسجالــ

ــة والقطــاع اخلــاص    ــ. داخــل مؤســسات الدول ــَضمِّن ايوينبغ ــدول األ أن ُت ــا  ل طــراف تقاريره
سب نــوع اجلــنس والعــرق  ُتــصّنف حبــ، سائلاملــ يف هــذهالــذي حتــرزه معلومــات عــن التقــدم  

  .وأي وضع آخر ذي صلةصل القومي واأل
  

  التدابري الوقائية األخرى اليت تقتضيها االتفاقية  -سادساً  
طــراف األ الــدولتعتربهــا حمــددة  مــن االتفاقيــة تــدابري وقائيــة ١٥ إىل ٣تــشكل املــواد   - ٢٥
وتــشدد . االحتجــاز وأاحلــبس حــاالت  يف ســيما ال، ووإســاءة املعاملــةساســية ملنــع التعــذيب أ

يف االتفاقيـة  حتديـداً   ةفعالـة يتجـاوز البنـود املدرجـ     ن االلتـزام باختـاذ تـدابري وقائيـة    أاللجنة علـى  
ن بتـاريخ حظـر      عامـة الـسكا    تثقيـف  فمـن املهـم مـثالً     . هذا التعليق العام   الواردة يف    طالبامل أو

 عـن   ، فـضالً  ة وبالطابع غري القابل لالنتقاص هلذا احلظر ونطاقه ولزومـه         املعاملإساءة  والتعذيب  
وظفني علـى تثقيـف بـشأن التعـرف         وغريهـم مـن املـ     حصول املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون          

اليت اكتسبتها اللجنـة    طويلة  الة  رب اخل يف ضوء ووباملثل،  . ة ومنعهما املعامل وإساءة   لتعذيبعلى ا 
ــدول   جمــاليف ــارير ال ــيم تق ــيت      اســتعراض وتقي ــة ال ــذيب أو إســاءة املعامل ــة بأعمــال التع  املتعلق

  تكييــف مفهــوم رصــدفإهنــا تــرى أنــه مــن املهــم ، ارتكبتــها أو عاقبــت عليهــا ســلطات الدولــة 
ــإســاءة الظــروف ملنــع التعــذيب و  حتــدث يف اجملــال   الــيت  العنــفحبيــث يالئــم حــاالت  ةاملعامل

إىل اللجنـة   املقدمـة   تقاريرهـا    وجـه التحديـد    طـراف علـى   لـدول األ  أن تـضّمن ا   وينبغي  . اخلاص
  .الصلة ذاتئية مصنفة حبسب احلالة  التدابري الوقاهامعلومات مفصلة عن تنفيذ

  
  األوامر الصادرة من جهات عليا  -سابعاً   

منـذ وقـت طويـل      ىل املبـدأ املطبـق      إن عدم جواز االنتقاص من حظر التعذيب يـستند إ           - ٢٦
والقائل إنه ال جيوز التـذرع بـاألوامر الـصادرة عـن مـوظفني        ،  ٢ من املادة    ٣ ة يف الفقر  املُجسد

 التحــصنذا، ال جيــوز للمرؤوســني هكــو. أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمــربر للتعــذيب  
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ميكـن للمـوظفني    ال  ويف الوقـت نفـسه،      . حماسـبتهم علـى أسـاس فـردي       السلطة العليـا وينبغـي      ب
و اهلـرب  أ املـساءلة  الـتملص مـن   -مون ا مبـن فـيهم املوظفـون العـ    -الذين ميارسون سلطة عليـا    

كـانوا  ، يف حـال  نو املرؤوسـ يرتكبـها  الـيت  ةاملعاملـ أو إساءة  عن التعذيب  ئيةمن املسؤولية اجلنا  
أو بأنـه    ، يف الواقـع   سموح بـه  املـ هـذا الـسلوك غـري       علـيهم أن يعرفـوا حبـصول        و كـان    أ رفونيع

ترى اللجنـة   و. الالزمةو ئية املعقولة  اختاذ التدابري الوقا   عجزوا عن ، و كان من املرجح أن حيصل    
ــضروري  أن ــستقلة      مــن ال ــصة امل ــسلطات القــضائية املخت ــة وال ــة العام أن جتــري ســلطات النياب

ــار املــوظفني  مــسؤولية والرتيهــة حتقيقــاً كــامالً يف   عــن التحــريض  ، ســواء أي موظــف مــن كب
. أو املوافقـة عليهمـا أو الـسكوت عنـهما       ةاملعاملـ أو إسـاءة    التعـذيب   لتشجيع املباشـر علـى      ا أو

 أياً كان نوعه لألشخاص الذين يعـصون مـا يرونـه مـن أوامـر                من االنتقام وينبغي توفري احلماية    
، مبـا يف ذلـك      ةاملعاملـ أو إسـاءة    التعـذيب   أعمـال   يتعـاونون يف التحقيـق يف       غري شـرعية والـذين      

  .من ذوي الرتب العاليةمسؤولني ر واألعمال اليت تصدر عن األوام
صـك   هذا التعليق العـام دون املـساس بـأي        ه ينبغي أن ُينظر إىل      نأ تؤكد اللجنة جمدداً  و  - ٢٧

ــانون وطــين  أدويل   القــانون مــادام هــذا الــصك أو ، ةعلــى مــن احلمايــ أدرجــة يــنص علــى  و ق
  .دىن، معايري االتفاقيةأتضمن، كحد ي
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  السابعاملرفق 
ضـروب املعاملـة    التقـرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغـريه مـن              

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  )٢٠٠٨مارس / إىل آذار٢٠٠٧فرباير /شباط(

    
  احملتويات
الصفحة  الفصل

٢٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مقدمة  -  أوال  
٢٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية اللجنة الفرعية  - ثانيا  

٢٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . هداف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيبأ  - ألف    
٢٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السمات الرئيسية لوالية اللجنة الفرعية  - اء ـب    
٢٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . صالحيات اللجنة الفرعية مبوجب الربوتوكول االختياري  -  جيم    
٢٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهج الوقائي  - دال     

٢٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زيارات اللجنة الفرعية  -  ثالثا  
٢٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الزياراتوضع برنامج  - ألف    
٢٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨ وأوائل عام ٢٠٠٧الزيارات اليت متت يف عام   - اء ـب    

٢٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اآلليات الوقائية الوطنية  -  رابعا  
٢٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . أعمال اللجنة الفرعية املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية  - ألف    
٢٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ توجيهية أولية ملواصلة إنشاء آليات وقائية وطنية  - اء ـب    

٢٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع اهليئات األخرى  - خامسا  
٢٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدول األطراف  - ألف    
٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئات األمم املتحدة ذات الصلة  - اء ـب    
٢٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة  -  جيم    
٢٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجملتمع املدين  - دال     
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٢٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شؤون اإلدارة وامليزانية  -  سادسا  
٢٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧املوارد يف عام   - ألف    
٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتراضات امليزانية  - اء ـب    

٢٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة التنظيمية  -  سابعا  
٢٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دورات اللجنة الفرعية  - ألف    
٢٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظام الداخلي واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالزيارات  - اء ـب    
٢٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع أساليب العمل  -  جيم    
٢٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السرية واالتصاالت املؤمنة  - دال     

٢٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  -  ثامنا  
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  مقدمة  -أوالً   
الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب       هذه الوثيقة هي التقرير السنوي األول للجنة          - ١

  .الالإنسانية أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو
ــران )١٨(وقـــد أنـــشئت  - ٢ ــة يف حزيـ ــة الفرعيـ ــه / اللجنـ ــاذ   )١٩(٢٠٠٦يونيـ ــدء نفـ ــر بـ يف إثـ

ــة      الربوتوكــول ا ــة أو العقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــاري التفاقي الختي
 كانـت قـد انـضمت       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣١وحىت  . )٢٠(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

  .)٢١( بلدا٣٣ دولة طرفاً ووقع عليه ٣٤إىل الربوتوكول االختياري 
ــشرين األ     - ٣ ــذاك يف ت ــدول األطــراف آن ــوبر /ولوانتخبــت ال ــا جمموعــه  )٢٢(٢٠٠٦أكت م

/  شــباط١٩ للمــرة األوىل يف خــرباء كأعــضاء مــستقلني يف اللجنــة الفرعيــة، واجتمعــوا      ١٠
ويتضمن هذا التقريـر    .  يف جنيف مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        ٢٠٠٧ فرباير

فربايــر / شــباطعرضــاً ألعمــال اللجنــة الفرعيــة خــالل عامهــا األول ويغطــي الفتــرة املمتــدة مــن 
  .)٢٣(٢٠٠٨مارس / آذار١٥ إىل ٢٠٠٧

، تقـدم اللجنـة الفرعيـة تقاريرهـا الـسنوية العلنيـة إىل         )٢٤(ووفقاً للربوتوكول االختياري    - ٤
  .وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةجلنة مناهضة التعذيب 

__________ 
  . من الربوتوكول االختياري٢ من املادة ١وفقاً للفقرة   )١٨(  
، أي يف اليوم الثالثني مـن تـاريخ إيـداع صـك     ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣توكول االختياري يف بدأ نفاذ الربو    )١٩(  

  . من الربوتوكول االختياري٢٨ من املادة ١االنضمام العشرين، وفقاً للفقرة / التصديق
 كــانون ١٨ املــؤرخ ٥٧/١٩٩اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة الربوتوكــول االختيــاري يف قرارهــا    )٢٠(  

: وهنــاك وصــلة متاحــة علــى اإلنترنــت لــنص الربوتوكــول االختيــاري علــى املوقــع    . ٢٠٠٢ديــسمرب /ألولا
http://www2.ohchr.org/English/law/cat-one.htm  

  .قائمة بالدول األطراف يف الربوتوكول االختياري) CAT/C/40/2(ترد يف املرفق األول لتقريرها   )٢١(  
 عــضواً بعــد ٢٥ى أن رفــع عــدد أعــضاء اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب إىل   علــ٥ مــن املــادة ١تــنص الفقــرة   )٢٢(  

  .تصديق العضو اخلمسني على الربوتوكول االختياري
ُيعَتَزم يف السنوات القادمة أن تغطي التقارير السنوية العلنية اليت تـصدرها اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب فتـرة                        )٢٣(  

ا، دعيت اللجنة الفرعية إىل اعتماد تقريرها السنوي يف اختتام دورهتا            شهراً؛ ويف السنة األوىل منذ نشأهت      ١٢
اجتمعـت للمـرة األوىل يف       ررت عدم القيام بـذلك، إذ إهنـا قـد         ، إال أهنا ق   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣األوىل يف   

  .فرباير لبدء أعماهلا/ شباط١٥
  .١٦ من املادة ٣الفقرة   )٢٤(  
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  والية اللجنة الفرعية  -ثانياً   
  أهداف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  -ألف   

متثل اللجنـة الفرعيـة منطـاً جديـداً مـن هيئـات معاهـدات األمـم املتحـدة، فقـد أُنـشئت                         - ٥
بوالية فريـدة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                 

  . )٢٥(املهينةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
 من الربوتوكـول االختيـاري علـى إنـشاء نظـام قوامـه زيـارات منتظمـة                  ١وتنص املادة     - ٦

تضطلع هبا هيئات دولية ووطنية ملنـع مجيـع أشـكال املعاملـة الـسيئة لألشـخاص الـذين حيرمـون             
 وينـشئ الربوتوكـول اللجنـة الفرعيـة بوصـفها اآلليـة الوقائيـة الدوليـة الـيت تتمتـع                   . من حريتـهم  

بتفويض عاملي، ويطلب من كل دولة طرف بأن تنشئ أو تعني أو تستبقي هيئة زائـرة واحــدة       
أو أكثــر علــى املــستوى احمللــي ملنــع التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية    

 .)٢٦(الالإنسانية أو املهينة، هي اآلليات الوقائية الوطنية أو
  

  جنة الفرعيةالسمات الرئيسية لوالية الل  -باء   
 من الربوتوكول االختياري اليت تـنص علـى         ١١حتددت والية اللجنة الفرعية يف املادة         - ٧

  :أن تقوم اللجنة الفرعية مبا يلي
ــون أو ميكــن أن يكونــوا          )أ(   ــا أشــخاص حمروم ــيت يوجــد فيه ــاكن ال ــارة األم زي

  حمرومني من حريتهم؛
إسـداء املـشورة وتقـدمي املـساعدة        فيما خيص اآلليات الوقائيـة الوطنيـة، تقـوم ب           )ب(  

للدول األطراف، عند االقتضاء، لغرض إنشاء هذه اآلليات واحلفاظ على االتـصال املباشـر هبـا                
وتوفري التـدريب واملـساعدة التقنيـة هلـا؛ وتـوفري املـشورة واملـساعدة لآلليـات الوطنيـة يف تقيـيم                    

ملعاملـــة الـــسيئة؛ وتقـــدمي االحتياجـــات والوســـائل الالزمـــة لتحـــسني ضـــمانات احلمايـــة مـــن ا 
التوصــيات واملالحظــات الالزمــة للــدول األطــراف بغيــة تعزيــز قــدرة وواليــة اآلليــات الوقائيــة  

  الوطنية؛
ــة       )ج(   التعــاون مــع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة فــضالً عــن اهليئــات الدولي

  .واإلقليمية والوطنية ملـع املعاملة السيئة
__________ 

ــة علـــى صـــفحة الويـــب خم    )٢٥(   ــلة متاحـ ــة وصـ ــايل   مثـ ــوان التـ ــة ملنـــع التعـــذيب علـــى العنـ ــة الفرعيـ : صـــصة للجنـ
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/.  

  .“والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب”اجلزء الثالث   )٢٦(  
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العناصر الثالثـة الـيت تـشكل قـوام واليتـها علـى أهنـا أساسـية                 وتنظر اللجنة الفرعية إىل       - ٨
  .املهينة عقوبة القاسية أو الالإنسانية أوملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ال

  
  صالحيات اللجنة الفرعية مبوجب الربوتوكول االختياري  -جيم   

ت واسـعة مبوجـب املـادة       لتمكني اللجنة الفرعية من أداء واليتها، فإهنا ُتمـنح صـالحيا            - ٩
ويطلـب إىل كـل دولـة طـرف أن تتـيح للجنـة الفرعيـة القيـام                  .  من الربوتوكول االختياري   ١٤

بزيارات إىل أي مكان خيضع لواليتها ولـسيطرهتا، يوجـد فيـه أشـخاص حمرومـون أو ميكـن أن          
ها  عامـة أو بنـاء علـى إيعـاز منـ          يكونوا حمرومني من حريتهم إما مبوجب أمر صـادر عـن سـلطة            

  .)٢٧(مبوافقتها أو سكوهتا أو
وتتعهد الدول األطراف، عالوة على ذلك، بأن تتيح للجنة الفرعية وصوالً غـري مقيـد        -١٠

لكافــة املعلومــات الــيت تتعلــق باألشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم ولكافــة املعلومــات املتعلقــة     
يح للجنـة الفرعيـة    ويطلب إليهـا أيـضاً أن تتـ    )٢٨(مبعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهم    

. )٢٩(فرصة إجراء مقـابالت خاصـة مـع األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم دون وجـود شـهود                   
وتتاح للجنة الفرعية حرية اختيار األماكن اليت ترغب يف زيارهتا واألشخاص الـذين ترغـب يف     

وباملثــــل يــــتعني مــــنح صــــالحيات مماثلــــة لآلليــــات الوقائيــــة الوطنيــــة وفقــــاً   . )٣٠(مقابلتــــهم
  .)٣١(توكولللربو
   النهج الوقائي-دال 
تسترشد اللجنة الفرعية يف عملها مببادئ السرية والرتاهة وعدم االنتقائيـة، والـشمولية               -١١

ويــشكل التقريــر املتعلــق بزيــارة .  مــن الربوتوكــول االختيــاري٣-٢واملوضوعيـــة وفقــاً للمــادة 
الرامــي إىل منــع التعــذيب جــزءاً مــن احلــوار الــذي يــدور بــني اللجنــة الفرعيــة والــسلطات و  مــا

ويظـل التقريـر املتعلـق    . وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة               

__________ 
  ١٢من املادة ) أ(الفقرة  و٤الربوتوكول االختياري، املادة   )٢٧(  
  .١٤من املادة ) ب( و) أ(١ والفقرة ١٢من املادة ) ب(املرجع نفسه، الفقرة   )٢٨(  
  .١٤من املادة ) د(١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٩(  
  .١٤من املادة ) ه(١املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(  
  .٢٠  و١٩املرجع نفسه، املادتان   )٣١(  
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بالقيــام بزيــارة دولــة طــرف ســرياً إىل أن حيــني الوقــت الــذي يــصبح فيــه علنيــاً وفقــاً ألحكــام    
  .)٣٢(الربوتوكول االختياري

اء كان هناك معاملـة سـيئة مـن الناحيـة العمليـة أم              ويتطلب األمر دوماً من الدول، سو       - ١٢
فنطـاق العمـل الوقـائي واسـع ويـشمل منـع أي شـكل مـن أشـكال                   . ال، أن تكون يقظة ملنعهـا     

اإلســاءة إىل األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم والــيت، إن مل ترتــدع، قــد تــستفحل لتــصل إىل  
وترمــي . الالإنــسانية أو املهينــة  املعاملــة أو العقوبــة القاســية أوالتعــذيب أو غـــريه مــن ضــروب 

الزيارات الوقائية إىل النظر يف السمات القانونية ومسات النظام واملمارسة الراهنـة، مبـا يف ذلـك        
األوضــاع الــسائدة، بغيــة حتديــد أيــن توجــد الثغــرات يف احلمايــة، وحــصر الــضمانات الــالزم     

ة الفرعيـة، يف معـرض دراسـتها    وتـسعى اللجنـ  . والنهج الوقائي للجنة الفرعيـة تطلعـي      . تعزيزها
لألمثلة على املمارسات اجليدة والـسيئة علـى الـسواء، إىل البنـاء علـى جوانـب احلمايـة القائمـة                     

  .وإزالة إمكانات حدوث جتاوز أو التقليل منها إىل أدىن حد
ويستلزم األمر من اللجنة الفرعية أن تراعي السرية يف عملـها الوقـائي، وأن تتطلـع إىل          - ١٣
ــالتزام مــشترك         الت ــرية وب ــاري يف س ــراف يف الربوتوكــول االختي ــدول األط ــع ال ــع مجي ــاون م ع

  .بتحسني الضمانات، ملنع مجيع أشكال املعاملة السيئة لألشخاص احملرومني من حريتهم
  

  زيارات اللجنة الفرعية  -ثالثاً   
  وضع برنامج الزيارات  -ألف   

يـارتني كجـزء مـن مرحلـة عملـها الوقـائي            قامت اللجنة الفرعية خالل عامها األول بز        - ١٤
 ألن اللجنــة الفرعيــة ملزمــة وفقــاً    طبيعــة متفــردة وكــان برنــامج الزيــارات األويل ذا   . األوىل

. للربوتوكــول االختيــاري بــأن تــضع خيــاراً أوليــاً بــسحب القرعــة علــى الــدول الــيت ســتزورها 
بعـد اختـذت اللجنـة       يمـا وف.  السويد وملـديف وموريـشيوس     والبلدان اليت اختريت بالقرعة هي    

قرارها بشأن الدول اليت ستزورها عن طريق عملية منطقيـة مـع اإلشـارة إىل املبـادئ املـذكورة                   
وتشمل العوامل اليت ميكن مراعاهتـا يف اختيـار البلـدان           .  من الربوتوكول االختياري   ٢يف املادة   

__________ 
تنـشر اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب تقريرهـا مـشفوعاً بـأي تعليقـات                  . ١٦ادة   من امل  ٢املرجع نفسه، الفقرة      )٣٢(  

كـشفت الدولـة    وإذا مـا . دولـة الطـرف أن تفعـل ذلـك    صادرة عن الدولة الطرف املعنية كلما طلبت هـذه ال         
 وإذا امتنعت الدولـة . الطرف عن جانب من التقرير جيوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشر جزء منه              

الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو عن اختاذ خطوات لتحسني احلالة علـى ضـوء توصـية                     
اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب، جـاز للجنـة الفرعيـة أن تطلـب إىل جلنـة مناهـضة التعـذيب إصـدار بيـان علـين                            

لفرصــة للدولــة الطــرف  حــة احــول املوضــوع أو نــشر تقريــر اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب، وذلــك بعــد إتا   
  .آرائها إلبداء
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ــصديق    ــاريخ الت ــة، ت ــة الفرعي ــات الوقائ /الــيت ســتزورها اللجن ــشاء اآللي ــع  إن ــة، والتوزي ــة الوطني ي
  .اجلغرايف، وحجم الدولة وتعقيداهتا، والرصد الوقائي اإلقليمي واملسائل العاجلة املبلغ عنها

، بــدأت اللجنــة الفرعيــة وضــع هنجهــا يف التخطــيط االســتراتيجي       ٢٠٠٧ويف عــام   - ١٥
فرعيـة أنـه،    ورأت اللجنـة ال   .  دولـة  ٣٤لربنامج زياراهتا للدول األطـراف احلاليـة البـالغ عـددها            

بعد انقضاء املرحلة األوىل من إنشائها، ينبغـي أن يـستند برنـامج الزيـارات يف األجـل املتوسـط        
وأسـاس هـذا املعـدل الـسنوي للزيـارات      .  شـهراً ١٢إىل فكرة القيام بثماين زيارات على مدى   

لـى اللجنـة    هو أنه للقيام بزيارة فعالة إىل الدول األطراف هبدف منع املعاملة السيئة، سيكون ع             
الفرعية أن تزور كـل دولـة مـن هـذه الـدول األطـراف مـرة كـل أربـع أو مخـس سـنوات علـى                            

وتــرى اللجنــة الفرعيــة أن الزيــارات األقــل تــواتراً قــد تقــوض فعاليــة رصــد . األقــل يف املتوســط
كيفيـة أداء اآلليــات الوقائيـة الوطنيــة لــدورها واحلمايـة الــيت يتلقاهــا األشـخاص احملرومــون مــن     

 دولـة طرفـاً، أن علـى اللجنـة الفرعيـة أن تقـوم بزيـارة مـا متوسـطه                     ٣٤ويعين وجود   . تهمحري
  . مثاين دول كل عام

ويف املرحلة التمهيدية األوىل من الزيـارات، وضـعت اللجنـة الفرعيـة هنجهـا وأسـاليب             - ١٦
 عملها وقواعدها املرجعيـة، وحـددت سـبل العمـل، يف إطـار مـن التعـاون اجليـد والـسرية، مـع                      

كمـا بـدأت اللجنـة يف تطـوير عالقـات      . الدول األطراف اليت بدأت تقيم حواراً متواصالً معها   
ويف تلـك  . عمل جيدة مع اآلليات الوقائية الوطنية أو املؤسـسات الـيت قـد تـصبح هـي اآلليـات       

ولذلك، قامـت   . املرحلة، مل تكن قد أنشئت بعد األمانة الالزمة لدعم برنامج كامل للزيارات           
  . الفرعية بزيارات بأقل من قدرهتا القصوى خالل الفترة املشمولة هبذا التقريراللجنة
االنـضمام مـا    يت سـتبلغ فيهـا عمليـات التـصديق أو    وعلى املدى األبعد، تظل املرحلة ال       - ١٧

وبعـد حـدوث    .  عمليـة، متثـل مـتغرياً جمهـوالً يف التخطـيط االسـتراتيجي للزيـارات               ٥٠جمموعه  
 مع ما يواكب ذلك من متطلبـات        )٣٣( عضوا ٢٥لفرعية هيئة مؤلفة من     ذلك، ستصبح اللجنة ا   

وتتوقع اللجنة الفرعيـة يف تلـك املرحلـة فتـرة تكيـف قبـل أن تـتمكن مـن               . زيادة موارد امليزانية  
  .استخدام قدراهتا املتزايدة بالكامل

  
  ٢٠٠٨ وأوائل عام ٢٠٠٧الزيارات اليت متت يف عام   -باء   

أكتــوبر / تــشرين األول١٨ إىل ٨يــة موريــشيوس يف الفتــرة مــن    زارت اللجنــة الفرع  - ١٨
؛ وزارت الـسويد يف الفتـرة   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧ إىل   ١٠، وملديـف مـن    ٢٠٠٧

__________ 
  . من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ١(وفقاً للفقرة   )٣٣(  
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وخالل هذه الزيـارات، ركـزت الوفـود علـى عمليـة            . )٣٤(٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥ إىل   ١٠من  
بتوفري احلماية من املعاملة الـسيئة، وخاصـة        إنشاء اآللية الوقائية الوطنية وعلى احلالة فيما يتعلق         

لألشـــخاص احملـــرومني مـــن حريتـــهم يف مراكـــز الـــشرطة والـــسجون ويف املرافـــق املخصـــصة   
  .لألطفال

، أعلنت اللجنـة الفرعيـة عـن برناجمهـا القـادم للزيـارات املنتظمـة                ٢٠٠٧ويف هناية عام      - ١٩
ووضـعت اللجنـة    . )٣٥(د واملكـسيك   إىل باراغواي وبـنن والـسوي      ٢٠٠٨اليت ستقوم هبا يف عام      

 .الفرعية أيضاً خططاً لعدد من الزيارات اليت متهد لبدء عملية حوار مع الدول األطراف

وتتيح الزيارة التمهيدية إىل دولة طرف فرصة لنقـل رسـائل هامـة عـن اللجنـة الفرعيـة                     - ٢٠
أكـدت اللجنـة    و. وعن شـواغلها الرئيـسية إىل البلـد الطـرف وإىل حمـاورين ذوي صـلة آخـرين                 

واجتمعـت اللجنـة   . الفرعية ما يكتـسيه عملـها مـن طـابع سـري وفقـاً للربوتوكـول االختيـاري         
الفرعية، يف الزيارات الثالث األوىل اليت قامـت هبـا، بكـثري مـن املـسؤولني بغيـة إقامـة عالقـات                  

. مــاًتعاونيــة مــع الــدول األطــراف وتوضــيح واليــة اللجنــة الفرعيــة وهنجهــا الوقــائي توضــيحاً تا
واجتمعت اللجنة الفرعية أيضاً بأعـضاء اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة الـيت جيـري إنـشاؤها وبـأفراد                   

 .من اجملتمع املدين

وشارك يف الزيارتني األوليني عـدد مـن أعـضاء اللجنـة الفرعيـة أكـرب مـن املعتـاد كيمـا               - ٢١
وهذا األمـر جـزء     . ٢٠٠٧يتسىن جلميع األعضاء املشاركة يف زيارة واحدة على األقل يف عام            

مــن اســتراتيجية اللجنــة الفرعيــة الراميــة إىل وضــع هنــج متــسق للزيــارات وإن تغــريت تــشكيلة   
وقــد . وكانــت الزيــارة الــيت قامــت هبــا اللجنــة الفرعيــة إىل الــسويد أقــل مــدة   . الوفــود الزائــرة

ت هبـا إىل    اعتمدت هنجاً أكثـر توجهـاً للهـدف، مـع مراعـاة الزيـارة الوقائيـة الـيت سـبق أن قامـ                      
اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة          السويد، واستناداً إىل التشاور والتعاون مع       

 .)٣٦(الالإنسانية أو املهينة

وقام وفد اللجنة الفرعية يف هناية كل زيارة بعرض مالحظاتـه األوليـة علـى الـسلطات                    - ٢٢
دم بالشكر إىل سلطات موريـشيوس وملـديف        وتود اللجنة الفرعية أن تتق    . يف إطار من السرية   

__________ 
  .CAT/C/40/2لالطالع على تفاصيل األماكن اليت جرت زيارهتا، انظر املرفق الثالث للوثيقة   )٣٤(  
 -إثــر عمليــة القرعــة األوىل    عــن البلــدان الثالثــة الــيت ُســحبت أمساؤهــا      ٢٠٠٧يونيــه /أُعلــن يف حزيــران   )٣٥(  

ولالطـالع علـى   .  بوصفها البلـدان الـيت سيـشملها برنـامج الزيـارات األويل     -موريشيوس وملديف والسويد   
  .CAT/C/40/2، انظر املرفق الرابع للوثيقة ٢٠٠٨برامج الزيارات العادية للجنة الفرعية ملنع التعذيـب يف عام 

ختياري اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واهليئات املنـشأة مبوجـب اتفاقيـات     من الربوتوكول اال٣١تشجع املادة    )٣٦(  
  .إقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي االزدواج والتعزيز الفعال ألهداف الربوتوكول العادي
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والسويد على الروح اليت حتلت هبا عند تلقي املالحظات األولية لوفود اللجنة، وعلـى املناقـشة                
ــدماً     ــضي ق ــيت دارت حــول ســبل امل ــاءة ال ــة إىل    . البن ــة الفرعي ــارة، طلبــت اللجن ــة الزي ويف هناي

 اختاذهـا لتنـاول املـسائل املطروحـة         املخطط  تعليقات على اخلطوات املتخذة أو     السلطات تقدمي 
وإضافة إىل ذلك، عمدت اللجنة الفرعية، بعـد كـل زيـارة، إىل إرسـال     . يف املالحظات األولية 

خطاب إىل السلطات تطلـب فيـه تقـدمي معلومـات حمدثـة عـن أي خطـوة اختـذت منـذ زيارهتـا                        
وأشارت اللجنة الفرعيـة    . ةوعن مسائل معينة ميكن أو يتعني تناوهلا يف األسابيع اليت تلي الزيار           

 .إىل أن الردود املباشرة اليت أرسلتها السلطات ستتجلى يف تقرير الزيارة

واسـتغرقت عمليـة اسـتكماله وقتـاً     . ٢٠٠٧بدأت صياغة تقرير الزيارة األويل يف عـام     - ٢٣
 انظر الفرع خامـساً   (أطول من املستصوب بسبب حالة مالك املوظفني يف أمانة اللجنة الفرعية            

ــة أن     ). أدنــاه ــاً علــى تقريــر الزيــارة، وتأمــل اللجنــة الفرعي وســُيطلب إىل الــسلطات الــرد خطي
وحـىت ذلـك    . )٣٧(تطلب السلطات يف الوقت املناسب نشر تقرير الزيـارة مـشفوعاً بردهـا عليـه              

 .الوقت تظل تقارير الزيارة سرية
  

  اآلليات الوقائية الوطنية  -رابعاً   
  ية املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنيةأعمال اللجنة الفرع  -ألف   

أجرت اللجنة الفرعية يف عامهـا األول اتـصاالت متكـررة مـع مجيـع الـدول األطـراف                     - ٢٤
اليت كان من املقرر هلا أن ُتنشئ أو تستبقي آليات وقائية وطنية، لتشجيعها علـى التواصـل مـع                   

وطُلـب إىل الـدول األطـراف يف        . تاللجنة الفرعية بشأن العمليـة املتواصـلة لتطـوير هـذه اآلليـا            
مثل الوالية القانونيـة    (الربوتوكول االختياري أن ترسل معلومات تفصيلية تتعلق بإنشاء آليات          

. )٣٨()هلــذه اآلليــات وتــشكيلتها وحجمهــا وخربهتــا واملــوارد املاليــة املتاحــة هلــا وتــواتر زياراهتــا  
، مل تقــدم ٢٠٠٧نــوفمرب /ن الثــاينوحــىت الــدورة الثالثــة للجنــة الفرعيــة الــيت عقــدت يف تــشري  

وقررت اللجنة الفرعيـة إرسـال رسـالة تذكرييـة إىل           . سوى مخس دول أطراف هذه املعلومات     
  .وقائية وطنية) آليات(كل دولة طرف لدى انقضاء املوعد احملدد للوفاء بالتزامها بإنشاء آلية 

وقائيــة الوطنيــة  وأجــرت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً اتــصاالت مــع عــدد مــن اآلليــات ال          - ٢٥
واملنظمات، من بينها مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمـات غـري حكوميـة شـاركت يف                 

وكانت مبادرة إقامة هذه االتـصاالت نابعـة مـن كـل مـن اللجنـة الفرعيـة               . إنشاء تلك اآلليات  
فرعيـة  وتنظر اللجنة ال  . واآلليات الوقائية الوطنية اليت طلب بعضها املساعدة من اللجنة الفرعية         

__________ 
  . من الربوتوكول االختياري١٦ من املادة ٢وفقاً للفقرة   )٣٧(  
  . من الربوتوكول االختياري١٢  و١١  و٤  و٣واد مع مراعاة العناصر احملددة يف امل  )٣٨(  
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يف كيفية الوفاء بواليتها استجابة لطلبات املـساعدة املقدمـة مـن تلـك اآلليـات لعـدم تـوافر أي                     
  ).انظر الفرع سادساً أدناه(بند يف امليزانية خمصص هلذا اجلزء من واليتها 

واجتمع وفـد اللجنـة الفرعيـة أثنـاء زياراتـه الـثالث، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،                       - ٢٦
لجنتني الوطنيتني حلقوق اإلنسان يف موريـشيوس وملـديف الـذين كلفـوا مبهـام تتعلـق                 مبمثلي ال 

واجتمع أيضاً بأمناء املظامل الربملـانيني وبقاضـي القـضاة يف الـسويد     . بإنشاء آليات وقائية وطنية  
واجتمعــت اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الثالثــة  . الــذين جــرت تــسميتهم كآليــات وقائيــة وطنيــة 

يــة الوقائيــة يف املكــسيك بنــاء  ، مبمــثلني لآلليــة الوطن٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــايناملعقــودة يف
  .طلبها على
وشارك أعضاء يف اللجنـة الفرعيـة أيـضاً يف عـدد مـن االجتماعـات الـيت عقـدت علـى                        - ٢٧

وعلـى الـرغم    . املستويات الوطين واإلقليمي والدويل، فيمـا يتعلـق بإنـشاء آليـات وقائيـة وطنيـة               
ود بند خمصص لألنشطة املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية يف امليزانية العادية لألمـم             من عدم وج  

املتحدة، فإن أعضاء اللجنة الفرعيـة، ينظـرون إىل هـذا اجلـزء مـن واليتـهم علـى أنـه هـام جـداً                         
أو مـصادر  /لدرجة جعلتهم يبذلون قصارى جهودهم لالخنراط فيه عن طريق التمويل الـذايت و     

ــخية،   ــم سـ ــالربوتوكول        دعـ ــين بـ ــصال املعـ ــق االتـ ــن فريـ ــدم مـ ــايل املقـ ــدعم املـ ــها الـ ــن بينـ مـ
وقامــت هــذه املنظمــات الــيت تــشارك يف األعمــال املتعلقــة بتنفيــذ الربوتوكــول  . )٣٩(االختيــاري

االختيــاري، برعايــة مــشاركة أعــضاء اللجنــة الفرعيــة يف جمموعــة مــن التجمعــات اهلامــة الــيت     
 اللجنـة الفرعيـة يف برناجمهـا اخلـاص بتطـوير أسـاليب              ضمت حماورين رئيسيني، كمـا سـاعدت      

  ).انظر الفرع خامساً أدناه(العمل 
  

  بادئ توجيهية أولية ملواصلة إنشاء آليات وقائية وطنيةم  -باء   
تيسرياً للحوار مع اآلليات الوقائية الوطنية بوجه عام، تود اللجنة الفرعيـة اإلشـارة إىل                 - ٢٨

ولية فيما يتعلق بعملية إنشاء هذه اآلليات، عن طريـق إقامـة هيئـات              بعض املبادئ التوجيهية األ   
  :جديدة أو تطوير اهليئات القائمة، وببعض السمات الرئيسية لتلك اآلليات كما يلي

ينبغي أن ترد والية اآللية الوقائية الوطنيـة وصـالحياهتا بـشكل واضـح وحمـدد                  )أ(  
وجيـب أن يتجلـى يف هـذا الـنص التعريـف            . يف التشريعات الوطنية كنص دستوري أو تشريعي      

  الواسع ألماكن احلرمان من احلرية حسبما ورد يف الربوتوكول االختياري؛

__________ 
 قائمـة باملنظمــات املـشتركة يف فريـق االتـصال املعـين بــالربوتوكول      CAT/C/40/2تـرد يف املرفـق التاسـع للوثيقـة       )٣٩(  

  .االختياري التفاقية مناهضة التعذيب



A/63/44 

 

249 08-58933 
 

ينبغي إنشاء اآللية الوقائيـة الوطنيـة عـن طريـق عمليـة علنيـة وجامعـة وشـفافة                     )ب(  
ر يف تشمل اجملتمع املدين وغريه من اجلهات الفاعلة الـيت تـشارك يف منـع التعـذيب؛ وحـني ُينظـ                

ــسألة مفتوحــة للمناقــشة            ــي أن تكــون امل ــة وقائيــة وطنيــة، ينبغ ــة قائمــة كآلي ــر تــسمية هيئ أم
  ومبشاركة اجملتمع املدين؛

ينبغي تعزيز استقاللية اآللية الوقائية الوطنيـة الفعليـة واملتـصورة علـى الـسواء،                 )ج(  
يــشغلون   والاختيــار وتعــيني أعــضاء مــستقلنيمــن خــالل عمليــة تتــسم بالــشفافية جيــري فيهــا  

  منصباً من شأنه أن يثري تساؤالت عن تضارب املصاحل؛ 
ينبغــي أن يــستند اختيــار األعــضاء علــى املعــايري املعلنــة املتــصلة بالتجــارب           )د(  

  واخلربات املطلوبة لتنفيذ عمل اآللية الوقائية الوطنية بفعالية ونزاهة؛
ة حتقيق التـوازن بـني اجلنـسني        ينبغي أن ُيراعى يف عضوية اآللية الوقائية الوطني         )ه(  

  والتمثيل الكايف للفئات العرقية ولألقليات وجلماعات السكان األصليني؛
تتخذ الدولة التدابري الضرورية لكـي تـضمن أن يتـوافر للخـرباء أعـضاء اآلليـة                   )و(  

يــة وينبغــي تــوفري التــدريب لآلليــات الوقائ. الوقائيــة الوطنيــة القــدرات الالزمــة والدرايــة املهنيــة
  الوطنية؛
ينبغي توفري موارد كافية للعمل احملـدد لآلليـات الوقائيـة الوطنيـة وفقـاً للمـادة                   )ز(  

 مــن الربوتوكــول االختيــاري؛ وينبغــي أن يتحقــق ذلــك حــصرياً يف مــوارد امليزانيــة         ٣-١٨
  واملوارد البشرية على السواء؛

 األمـاكن احملتملـة     ينبغي أن يشمل برنامج عمل اآلليات الوقائية الوطنيـة مجيـع            )ح(  
  والفعلية املخصصة حلرمان األشخاص من حريتهم؛

ينبغي أن تكفل جداول زيـارات اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة رصـد تلـك األمـاكن                    )ط(  
  بفعالية فيما يتعلق بضمانات احلماية من املعاملة السيئة؛

ديـد  ينبغي وضع أساليب عمل لآلليات الوقائية الوطنيـة ومراجعتـها هبـدف حت              )ي(  
  املمارسات اجليدة والثغرات يف احلماية حتديداً فعاالً؛

ــة علــى إعــداد تقــارير عــن        )ك(   ــة الوطني ــدول اآلليــات الوقائي ــشجع ال ينبغــي أن ت
الزيـــارات مـــشفوعة بتعليقـــات علـــى املمارســـات اجليـــدة والثغـــرات يف احلمايـــة وتقـــدميها إىل 

ــسلطات املــ      ــه توصــيات إىل ال ــى توجي ــة، وعل ــق بالتحــسينات يف  املؤســسات املعني سؤولة تتعل
  املمارسات والسياسات والقوانني؛
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ينبغي أن تقيم اآلليات الوقائية الوطنية حواراً متواصـالً مـع الـسلطات اسـتناداً           )ل(  
إىل التوصـــيات إجـــراء التغـــيريات الـــيت متخـــضت عنـــها الزيـــارات، وإىل اإلجـــراءات املتخـــذة  

  من الربوتوكول االختياري؛ ٢٢لالستجابة هلذه التوصيات وفقاً للمادة 
 مـــن ٢٣إصـــدار التقريـــر الـــسنوي لآلليـــات الوقائيـــة الوطنيـــة وفقـــاً للمـــادة    )م(  

  الربوتوكول االختياري؛
ينبغي اعتبار تطوير اآلليات الوقائية الوطنية على أنه التزام متواصل مـع تعزيـز                )ن(  

  .اجلوانب األساسية وصقل أساليب العمل وحتسينها تدرجيياً
وتعــرب اللجنــة الفرعيــة عــن قلقهــا إزاء عــدم إحــراز تقــدم إىل اليــوم يف دول أطــراف    - ٢٩

كثرية فيما يتعلق بعملية التشاور املطلوبة بشأن إنشاء آليات وقائية وطنية واألحكام التـشريعية              
ومـا مل تـتمكن اآلليـات       . والعملية الالزمة لضمان أن تتمكن تلـك اآلليـات مـن العمـل بفعاليـة              

رها كآليات زائرة للمواقع من أجل منع املعاملة الـسيئة، فـإن عمـل اللجنـة الفرعيـة             من أداء دو  
وحتـرص اللجنـة الفرعيـة علـى مواصـلة اتـصاهلا املباشـر              . سيكون حمـدوداً للغايـة وسـيتأثر سـلبياً        

باآلليات الوقائية الوطنية وتكثيفـه، وتتطلـع إىل أن تكـون يف وضـع ميكنـها مـن تكـريس املزيـد                      
  ).انظر الفرع سادساً أدناه(هلذا اجلزء اهلام من واليتها من املوارد 

  
  التعاون مع اهليئات األخرى  -خامساً  

  الدول األطراف  -ألف   
خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، سـعت اللجنـة الفرعيـة إىل إقامـة عالقـات مـع الـدول              - ٣٠

  . واستعداداً لبدء عملها التنفيذي)٤٠(األطراف وفقاً ملبدأ التعاون
وعقدت اللجنة الفرعية، يف سياق دوراهتا املعقـودة يف جنيـف، اجتماعـاً مـشتركاً مـع                   - ٣١

الـيت اخـتريت يف بـادئ األمـر         ) ملـديف وموريـشيوس والـسويد     (ممثلي الدول األطراف الثالث     
ــاري   ــاً للربوتوكــول االختي ــة    . )٤١(بالقرعــة وفق ــة للجن ــاح ذلــك االجتمــاع، فرصــة مثين ــد أت وق

 هذه الدول األطراف الثالث بربنامج زياراهتا األوىل ولتتبادل معهـا وجهـات   الفرعية لكي تبلغ  
وفيمــا بعــد، اجتمعــت اللجنــة الفرعيــة مبمــثلني لفــرادى . النظــر فيمــا يتعلــق بالزيــارات الوقائيــة

ــة       ــارة، إلعالمهــم بربنــامج الزيــارات املقبل ــاء علــى طلبــهم، قبيــل بــدء الزي الــدول األطــراف بن
ل الناشــئة فيمــا يتعلــق مبــسار زيــارات اللجنــة الفرعيــة مبــا يف ذلــك تيــسري  وملناقــشة شــىت املــسائ

__________ 
  .٢ من املادة ٤الربوتوكول االختياري، الفقرة   )٤٠(  
  .١٣ من املادة ١رة املرجع نفسه، الفق  )٤١(  
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السلطات للزيارات، وصالحيات الوصول املتاحـة للجنـة الفرعيـة، وهنـج الوفـود التابعـة للجنـة            
وخــالل الفتــرة . الفرعيــة، والتعليقــات األوليــة وإعــداد التقــارير عــن الزيــارة ومواصــلة احلــوار   

  . قدت اجتماعات فردية مع ممثلي موريشيوس وملديف والسويد وبنناملشمولة هبذا التقرير ُع
  هيئات األمم املتحدة ذات الصلة  -باء   

ــة         - ٣٢ ــة مناهــضة التعــذيب واللجن ــة خاصــة بــني جلن ــاري عالق ــشئ الربوتوكــول االختي ين
الفرعية وينص على أن تعقد اهليئتـان علـى الـسواء دورات متزامنـة مـرة واحـدة يف الـسنة علـى                  

وعقدت الدورة الثالثة للجنة الفرعية بالتزامن مع جزء من الدورة التاسعة والـثالثني             . )٤٢(قلاأل
ــهما يف     ــا بينـ ــشترك فيمـ ــاع األول املـ ــد االجتمـ ــذيب؛ وُعقـ ــضة التعـ ــة مناهـ ــشرين ٢٠للجنـ  تـ

ومشلت املناقـشات، مـن مجلـة مـا مشلتـه، تنفيـذ الربوتوكـول االختيـاري                 . ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
ت التصديق؛ واآلليات الوقائية الوطنية؛ والزيارات القطرية وجـداوهلا الزمنيـة؛           عن طريق عمليا  

والتعــاون بــني جلنــة مناهــضة التعــذيب واللجنــة الفرعيــة وتــشاطر املعلومــات بينــهما؛ والتقــارير 
واتفقــت اهليئتــان التعاهــديتان علــى بيــان مــشترك وجيــز يــسلّم . الــسنوية العلنيــة للجنــة الفرعيــة

 واملثمر لذلك االجتمـاع األول التـارخيي مـع التوصـل إىل اتفـاق باإلمجـاع علـى                 بالطابع الودي 
  . العمل معاً بشأن أداء واليتيهما املتكاملتني

ــضم          - ٣٣ ــصال ي ــق ات ــشاء فري ــى إن ــة عل ــة الفرعي ــذيب واللجن ــة مناهــضة التع واتفقــت جلن
 .عضوين من كل هيئة تعاهدية تيسرياً لالتصاالت

ختياري على وظائف هامة معينة للجنة مناهـضة التعـذيب فيمـا            وينص الربوتوكول اال    - ٣٤
فاللجنــة الفرعيــة تعــرض تقاريرهــا الــسنوية العلنيــة علــى جلنــة مناهــضة . يتعلــق باللجنــة الفرعيــة

وإضافة إىل ذلك، تتمتع جلنة مناهضة التعذيب بـصالحية رفـع سـتار الـسرية املطبقـة                 . التعذيب
ا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنـة الفرعيـة أو   عادة على زيارات اللجنة الفرعية إذ 

واللجنـة الفرعيـة    . )٤٣(عن اختاذ خطوات لتحـسني احلالـة علـى ضـوء توصـيات اللجنـة الفرعيـة                
علــى ثقــة بــأن هــذا االحتمــال لــن حيــدث وتتطلــع إىل التعــاون مــع مجيــع الــدول األطــراف يف    

 .الربوتوكول االختياري

الفرعيــة خــالل جلــساهتا العامــة العالقــات مــع أعــضاء هيئــات  ونــاقش أعــضاء اللجنــة   - ٣٥
ونظـراً للتـشابه بوجـه خـاص     . األمم املتحدة األخرى ذات الـصلة وحـضروا اجتماعـات معهـم           

وغـريه مـن    بني عمل اللجنة الفرعية والعمل الذي يقوم به املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب               
__________ 

  .١٠ من املادة ٣املرجع نفسه، الفقرة   )٤٢(  
  .٢٤ واملادة ١٦ من املادة ٤املرجع نفسه، الفقرة   )٤٣(  
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، ظلت اللجنـة الفرعيـة علـى اتـصال          إنسانية أو املهينة  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال      
ــشأن مــسائل         ــه اآلراء ب ــاءة وتبادلــت مع ــه مناقــشات بن ــرر اخلــاص وأجــرت مع ــق مــع املق وثي

 . مشتركة بني الواليتني

  املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة   -جيم   
ــشاور مــ      - ٣٦ ــة بالت ــة الفرعي ــاري علــى أن تقــوم اللجن ع اهليئــات يــنص الربوتوكــول االختي

املنــشأة مبوجــب اتفاقيــات إقليميــة هبــدف التعــاون معهــا وتفــادي االزدواجيــة مــن أجــل تعزيــز   
  .)٤٤(أهداف الربوتوكول االختياري بفعالية ملنع التعذيب وغريه من أشكال املعاملة السيئة

فربايـر  /شـباط  ٢٣ إىل ١٩خـالل دورهتـا األوىل مـن       واجتمع أعـضاء اللجنـة الفرعيـة،          - ٣٧
 مباورو باملا الذي كان يـشغل آنـذاك منـصب النائـب األول لـرئيس اللجنـة األوروبيـة                    ،٢٠٠٧

، وتريفـور   )يشغل حالياً منصب الرئيس   (ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة         
ومشلت املسائل الـيت نوقـشت خـالل االجتمـاع، إمكانيـة التعـاون، مبـا        . ستيفرت أمينها التنفيذي  

لك أن حتال إىل اللجنة الفرعية، بشكل منهجي على أساس سري ومبوافقة الدولـة املعنيـة،               يف ذ 
 للبلـــدان األطـــراف يف الربتوكـــول االختيـــاري ويف  )٤٥(تقـــارير الزيـــارات والـــردود احلكوميـــة 

االتفاقيــة األوروبيــة ملنــع التعــذيب علــى الــسواء ؛ والزيــارات إىل الــدول األطــراف يف االتفاقيــة 
نع التعذيب؛ واآلليات الوقائية الوطنية يف الدول األطراف يف االتفاقية األوروبية ملنـع             األوربية مل 

التعذيب؛ واتساق املعايري؛ وتبـادل املعلومـات بـصورة منتظمـة؛ وتبـادل اآلراء بـصورة دوريـة؛             
  .وتقدمي املساعدة يف تنفيذ التوصيات

، سـانتياغو   ٢٠٠٧يونيـه   /يف حزيـران  ودعت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثانية املعقودة          - ٣٨
كانتون، األمني التنفيذي للجنة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان، إىل املـشاركة يف عمليتـها                  

ة لتبــادل اآلراء واملعلومــات  وقــد أتــاح ذلــك فرصــة مفيــد    . املتعلقــة بوضــع أســاليب للعمــل   
 حمرومــون أو ميكــن أن يتعلــق بالنــهج املتبعــة لزيــارة األمــاكن الــيت يوجــد فيهــا أشــخاص   فيمــا

يكونــوا حمــرومني مــن حريتــهم، ومســح بالتــشاور وتبــادل املعلومــات املتعلقــة بالعمــل التكميلــي 
  . مبا يف ذلك فيما يتعلق مبتابعة التوصيات وتنفيذها)٤٦(للهيئتني

__________ 
  .٣١، واملادة ١١من املادة ) ج(املرجع نفسه، الفقرة   )٤٤(  
ت الـصلة بنـاء علـى    تنص القاعدة على أن تنشر تقارير الزيارات اليت تقوم هبا جلنة مناهضة التعذيب والردود ذا            )٤٥(  

طلب من الدول املعنية؛ والطابع السري لتقارير الزيـارات والـردود ذات الـصلة يتعلـق فقـط بـالفترة الـيت تـسبق                     
  .طلب النشر املقدم من الدولة

  . من الربوتوكول االختياري٣١  و١١وفقاً للمادتني   )٤٦(  
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ودارت حمادثات أولية يف وارسو مع مكتب املؤسسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان                - ٣٩
يونيــه /ومــن املقــرر عقــد اجتمــاع آخــر يف حزيــران . مــن والتعــاون يف أوروبــاالتــابع ملنظمــة األ

٢٠٠٨.  
واستفادت اللجنة الفرعية يف مرحلة إنـشائها األوىل اسـتفادة عظيمـة مـن دعـم اللجنـة           - ٤٠

الدوليــة للــصليب األمحــر، الــيت كــان خلربهتــا الطويلــة كهيئــة دوليــة تعمــل يف امليــدان، مبوجــب   
وتواصل اهليئتـان التعاهـديتان     . ات جنيف، صلة وثيقة بعمل اللجنة الفرعية      اتفاقيات منها اتفاقي  

  .احلوار عن كثب بشأن مسائل هتم الطرفني
  

  اجملتمع املدين  -دال   
ــة خــالل العــام األول مــن عملــها مــع املؤســسات واملنظمــات       - ٤١ ــة الفرعي تعاونــت اللجن

واجتمعـت  . ألشـخاص مـن التعـذيب      والوطنية اليت تعمـل علـى تعزيـز محايـة مجيـع ا             )٤٧(الدولية
اللجنة الفرعية بكـثري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة مـن بينـها هيئـة العفـو الدوليـة ورابطـة منـع                     
ــدويل املــسيحي للعمــل علــى إلغــاء التعــذيب ومركــز التأهيــل والبحــوث       التعــذيب واالحتــاد ال

ــضحايا التعــذيب   ــدامنرك(ل ــة واملنظمــ  ) ال ــة احلقــوقيني الدولي ــوجلن ة ملناهــضة التعــذيب،  ة العاملي
تعاونت مـع أعـضاء مؤسـسات أكادمييـة مثـل جامعـة بريـستول الـيت يكتـسي مـشروعهما                 كما

  .الفرعية وكول االختياري أمهية خاصة للجنةاملتعلق بتنفيذ الربوت
وعقدت اللجنة الفرعية اجتماعات دورية مع رابطة منع التعذيب يف جنيـف، وخـالل          - ٤٢

ــة الف   ــة للجن ــسات العام ــة       اجلل ــتقبال املتعلق ــالت االس ــن حف ــسلة م ــة سل ــة، نظمــت الرابط رعي
بالربوتوكول االختياري مجعت بني ممثلني للبعثات الدائمة ولعدة منظمات من بينـها منظمـات              

وكانت املواد واملعلومات اليت أعدهتا الرابطة مفيـدة        . غري حكومية تعمل يف جماالت ذات صلة      
  .بشكل خاص للتحضري للزيارات

ل الفترة املشمولة هبذا التقرير، احتدت جمموعة من هذه املنظمات بوصفها فريـق             وخال  - ٤٣
ووجهت جزء من اجلهود اليت تبـذهلا إىل مـساعدة      . )٤٨(االتصال املعين بالربوتوكول االختياري   

اللجنة الفرعيـة، وخاصـة، عـن طريـق تـوفري اخلـربات املتعلقـة باآلليـات الوقائيـة الوطنيـة ودعـم                      
انظــر (اللجنــة الفرعيــة يف اجتماعــات هامــة متــصلة بــالربوتوكول االختيــاري مــشاركة أعــضاء 

  ). أعاله٢٧الفقرة 

__________ 
  . من الربوتوكول االختياري١١من املادة ) ج(وفقاً للفقرة   )٤٧(  
  .CAT/C/40/2انظر املرفق التاسع للوثيقة   )٤٨(  
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واختذت العالقـة بـني فريـق االتـصال املعـين بـالربوتوكول االختيـاري واللجنـة الفرعيـة                     -٤٤
 عنـدما ُدعـي ممثلـون عـن الفريـق حلـضور الـدورة الرابعـة                 ٢٠٠٨فربايـر   / صفة رمسية يف شـباط    

ية املعقودة يف جنيف من أجـل تبـادل اآلراء، ونظمـوا حلقـة عمـل تتعلـق باآلليـات                   للجنة الفرع 
  .  وقدموا هلا ما لديهم من خربات٢٠٠٨فرباير / شباط١٦الوقائية الوطنية يف 

وترحب اللجنة الفرعية بإسهام اجملتمع املدين، خـالل إعـداد الربوتوكـول االختيـاري،                - ٤٥
ى الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه ويف دعم تلـك          يف التشجيع على عملية التصديق عل     
  . العملية ويف املساعدة على تنفيذه

  
  شؤون اإلدارة وامليزانية  -سادساً  

  ٢٠٠٧املوارد يف عام   -ألف   
 مــن الربوتوكــول االختيــاري، تتحمــل األمــم املتحــدة النفقــات الــيت  ٢٥وفقــاً للمــادة   - ٤٦

يلـزم مـن     ر األمـني العـام لألمـم املتحـدة مـا          يذ الربوتوكول، ويوف  تتكبدها اللجنة الفرعية يف تنف    
املـــوظفني واملرافـــق ألداء اللجنـــة الفرعيـــة ملنـــع التعـــذيب مهامهـــا علـــى حنـــو فعـــال مبقتـــضى    

  .الربوتوكول
، مل يكـن قـد أقـر هلـا أي متويـل       ٢٠٠٧وعندما بـدأت اللجنـة الفرعيـة عملـها يف عـام               - ٤٧

ــسامية حلقــوق    لكــي تــضطلع بواليتــها، حــسب املع  ــها هلــا إدارة املفوضــية ال لومــات الــيت قدمت
ومنذ البداية، التمست اللجنـة الفرعيـة       . اإلنسان اليت كانت تقدم املشورة للجنة الفرعية آنذاك       

معلومات عن امليزانية املتاحة هلا للوفـاء بواليتـها، اقتناعـاً منـها بـأن هـذه املعلومـات حيويـة هلـا                       
، قُــّدمت للجنــة ٢٠٠٨ فربايــر/ ويف شــباط.  لعملــهاراتيجيكــي تــتمكن مــن التخطــيط االســت 

غـضون ذلـك، متكنـت اللجنـة الفرعيـة        ويف.  عن مـسائل تتعلـق بامليزانيـة       الفرعية تفاصيل معينة  
من بدء عملها بفضل دعم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان الـيت قـدمت هلـا مـوارد مـن أمـوال                    

وتعــرب اللجنــة الفرعيــة عــن . ة مــن األمانــةخارجــة عــن امليزانيــة مشلــت تقــدمي مــساعدة مؤقتــ 
 .امتناهنا العميق للمفوضة السامية على دعمها القوي

ــاء علــى ذلــك مــع         - ٤٨ ــة، بن ــة الفرعي ــة، عملــت اللجن ــة عادي وبــسبب عــدم وجــود ميزاني
، وستواصـل   ٢٠٠٧موظفني كلفوا بصفة مؤقتة وعلـى فتـرات متقطعـة مبـساعدهتا خـالل عـام                 

 عنـدما حيـل موعـد تعـيني مـوظفني دائمـني يف وظـائف            ٢٠٠٨ف عـام    القيام بذلك لغاية منتص   
وكان لدى اللجنة خالل العام األول من عملـها، أربعـة أمنـاء             . أساسية يف أمانة اللجنة الفرعية    

مؤقتني، ومل يعمل لـدى اللجنـة أي موظـف بـصورة مـستمرة، باسـتثناء شـخص واحـد، كـان                      
ــسكرتا     ــة يف جمــال األعمــال ال ــساعدة فعال ــدم م ــةيق ــة إىل   . رية واإلداري ــة الفرعي ــع اللجن وتتطل
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 بواليتـها   استمرار األمانة وما حيدثه هذا االستمرار من تأثري مفيد على قدرهتا علـى االضـطالع              
 .٢٠٠٨ اعتباراً من منتصف عام

ــن         - ٤٩ ــة م ــة نابع ــق أساســي يف األمان ــوظفني وإىل فري ــالك امل إن احلاجــة إىل اســتمرارية م
ومن املهم أن يظل املوظفـون   . تضطلع هبا اللجنة الفرعية ومن طبيعة عملها      الوالية الفريدة اليت    

ــارة، وخــالل      ــة الفرعيــة علــى األقــل طــوال دورة التخطــيط والتحــضري للزي يعملــون مــع اللجن
الزيارة ذاهتا، واحلوار الذي يعقب الزيارة، وأثناء صياغة تقرير الزيارة واعتماده وكـذلك أثنـاء               

ــشاء اآلليــ   ــى إن ــة العمــل عل ــة الوطني ــق    . ات الوقائي إن إتاحــة االســتمرارية للمــوظفني عــن طري
توظيف وتعيني أفراد يف أمانة حمددة األهـداف مكلفـة بـدعم العمـل األساسـي للجنـة الفرعيـة،                    
من شأهنا أن حتقق فائـدة إضـافية تتمثـل يف أن يكتـسب املوظفـون الـذين يقومـون بزيـارات يف                       

وتعرب اللجنة الفرعية عن خـالص      .  عمل اللجنة الفرعية   إطار اللجنة الفرعية خربة يف أساليب     
 على أن يكـون للجنـة الفرعيـة         ٢٠٠٧أبريل  /امتناهنا للمفوضة السامية على موافقتها يف نيسان      

 .٢٠٠٨ يعّين يف عام “حمددة اهلدف”فريق أمانة 
  

  افتراضات امليزانية  -باء   
فرعية بأن امليزانية العادية الـيت أقـرت        أبلغت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اللجنة ال        - ٥٠

مبتوسـط   أي( دوالر   ٩٢٥ ٦٠٠ يبلـغ جمموعهـا      ٢٠٠٩-٢٠٠٨للجنة الفرعية لفترة الـسنتني      
وأنـه ال يتـوخى ختـصيص اعتمـادات خارجـة عـن             )  دوالر يف العـام    ٤٦٠ ٠٠٠يزيد قليالً عن    

ة اللجنـة الفرعيـة بالقيـام    وتـسمح االفتراضـات الـيت تـستند إليهـا ميزانيـ       . امليزانية للجنـة الفرعيـة    
بــأربع زيــارات منتظمــة يف العــام مــدة كــل منــها عــشرة أيــام وزيــارتني قــصريتني علــى ســبيل      

 مــدة كــل منــهما ثالثــة أيــام؛ ويفتــرض أن يــشارك يف هــذه الزيــارات عــضوان مــن   )٤٩(املتابعــة
 وعلــى هــذا األســاس، لــن تــتمكن. اللجنــة الفرعيــة وموظفــان مــن األمانــة وخــبريان خارجيــان 

اللجنة الفرعية حىت من القيام بزيارة منتظمة مرة كـل مثـاين سـنوات إىل كـل دولـة مـن الـدول                       
  . دولة٣٤األطراف احلالية البالغ عددها 

ويــنص الربوتوكــول االختيــاري علــى أن يقــوم بالزيــارة عــضوان مــن اللجنــة الفرعيــة      - ٥١
واسـتناداً إىل  . احلـد األقـصى  ويف افتراضـات امليزانيـة، أصـبح هـذا احلـد األدىن هـو       . كحد أدىن 

جتربــة أعــضاء اللجنــة الفرعيــة وخــربهتم يف الزيــارات الوقائيــة، تتطلــب الزيــارة عــادة أكثــر مــن  

__________ 
مبا أن اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب ال تـزال بعيـدة كـل البعـد عـن زيـارة معظـم الـدول األطـراف، ولـو للمـرة                       )٤٩(  

  .األوىل، فإن زيارات املتابعة ال تعد ذات أولوية يف هذه املرحلة
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ومع ذلك، سيكون من املناسب ملعظم الزيارات وجـود خـبريين خـارجيني             . عضوين للقيام هبا  
  . وموظفني اثنني من األمانة

 يف امليزانيــة املتعلقــة بنفقــات الزيــارة العاديــة  وإضــافة إىل ذلــك، يبــدو أن االفتراضــات   - ٥٢
تقلل إىل حد كبري من شأن التكلفة الفعلية لزيارة تقوم هبا اللجنة الفرعية، وستطبق يف أحـسن                 
األحوال على بلد صغري خيلو من عوامل معقدة مثل وجود نظام احتـادي أو وجـود عـدد كـبري                    

  .من السجناء على سبيل املثال ال احلصر
ــة      وت  - ٥٣ ــة العادي ــالغ قلقهــا لعــدم وجــود بنــد حمــدد يف امليزاني ــة عــن ب ــة الفرعي عــرب اللجن

خيصص لوالية اللجنة الفرعية املتمثلة يف العمل باالتصال املباشر مـع اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة،             
ــة القائمــة ت  ــالنظر إىل أن بنــود امليزاني ــارات ب ــدورات والزي ــة  وقــد. قتــصر علــى ال أكــدت للجن

ــة اإل ــسامي الفرعي ــا للمفوضــية ال ــه ال دارة العلي ــسان، أن ــراهن   ة حلقــوق اإلن ــوافر يف الوقــت ال تت
  .اعتمادات يف امليزانية لعمل اللجنة الفرعية مع اآلليات الوقائية الوطنية خارج سياق زياراهتا

ويف املرحلة األوىل احلامسة إلنشاء آليات وقائيـة وطنيـة والـيت تكـون كـل دولـة طـرف              - ٥٤
أو تستبقي آليات وقائية وطنيـة، تـرى اللجنـة الفرعيـة أنـه يـتعني أن                 /ا بأن تنشئ و   ملزمة خالهل 

وإذا اقتــصر هــذا العمــل علــى الزيــارات، . تتــوافر هلــا القــدرة الالزمــة للعمــل مــع هــذه اآلليــات
ومتت هذه الزيـارات وفقـاً لالفتراضـات احلاليـة للميزانيـة، سـتحتاج اللجنـة الفرعيـة إىل مخـس                     

ســط لكــي تقــيم اتــصاالً مباشــراً مــع اآلليــات يف املوقــع، وســيكون علــى هــذه   ســنوات يف املتو
وتـستند عمليـة   .  سنوات قبل أن يتحقق ذلك١٠ إىل ٩اآلليات يف بعض البلدان أن تنتظر من   

ــالغ   احلــساب هــذه إىل العــدد  ــدول األطــراف الب ــات   ٣٤ احلــايل لل ــة، وإذا زاد عــدد عملي دول
  .  سيزداد هذا السيناريو سوءاًالتصديق على الربوتوكول االختياري

ومنذ بداية الفترة املشمولة بالتقرير الـسنوي، طُلـب إىل اللجنـة الفرعيـة أن تـشارك يف               - ٥٥
وعنـدما طلبـت اللجنـة      . األنشطة املتعلقـة بإنـشاء آليـات وقائيـة وطنيـة وأن تقـدم املـساعدة هلـا                 

ظ باملوافقـة علـى التمويـل مـن قبـل      الفرعية التمويل هلذا العمل، أُبلغت بأن تلك األنشطة مل حتـ          
األمــم املتحــدة، وأن أعــضاء اللجنــة الفرعيــة، إن شــاركوا يف تلــك األنــشطة بــدون متويــل مــن   

وقـررت اللجنـة الفرعيـة أن تواصـل         . األمم املتحدة، فإهنا ال تصبح أنشطة رمسية للجنة الفرعية        
اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة؛ وتـرى        قدر اإلمكان االستجابة بصورة إجيابية هلذه الطلبات املتعلقة ب        

أن أعضاءها الذين يضطلعون هبذه األنشطة مبوافقة اللجنة الفرعية، يعملون رمسيـاً بامسهـا حـىت                
ــصادر         ــها م ــت التكــاليف األخــرى تتحمل ــضونه وكان ــذي يق ــون بالوقــت ال وإن كــانوا يتربع

عيـة بـأن الــصندوق   ويف هـذا اخلــصوص، أُبلغـت اللجنـة الفر   . خارجيـة أو تـتم بالتمويـل الـذايت    
 من الربتوكول االختياري ميكـن أن يـوفر التمويـل لتلـك     ٢٦اخلاص الذي أنشئ مبوجب املادة    
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بيد أن اللجنة الفرعية كانت تعتقد دوماً أن هذا الصندوق خمصص لتقـدمي املـساعدة               . األنشطة
 الـيت تقـدمها     للدول األطراف وآللياهتا الوقائية الوطنية، وللمساعدة يف متويـل تنفيـذ التوصـيات            

اللجنة الفرعية بعد زيارهتا لدولة طرف، فـضالً عـن متويـل الـربامج التثقيفيـة املتعلقـة باآلليـات،                    
  . وعليه فإنه غري متاح لعمل اللجنة الفرعية

وانطالقاً من االعتبارات املشار إليها أعاله، ترى اللجنـة الفرعيـة أن امليزانيـة احلاليـة ال          - ٥٦
النفقات الضرورية هلا لكي تنفذ الربوتوكول االختياري تنفيذاً تامـاً، وأنـه    تغطي بالقدر الكايف    

مل يوفَّر هلا ما يلزم من املوظفني واملرافـق واملـوارد األخـرى الالزمـة ألداء مهامهـا بفعاليـة علـى                      
وعليه، تعترب اللجنـة أهنـا ليـست بعـد يف وضـع ميكنـها       . النحو احملدد يف الربوتوكول االختياري  

  . طالع بواليتهامن االض
  
  األنشطة التنظيمية  -سابعاً   

  دورات اللجنة الفرعية  -ألف   
خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، عقدت اللجنة الفرعية أربع دورات مدة كل منـها                - ٥٧

 إىل ٢٥؛ ومــــن ٢٠٠٧فربايــــر /شــــباط ٢٣ إىل ١٩أســــبوع واحــــد خــــالل الفتــــرات مــــن  
ــه /حزيــران ٢٩  إىل ١١؛ ومــن ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣ إىل ١٩؛ ومــن ٢٠٠٧يوني
وقـــد خصـــصت هـــذه الـــدورات لعـــدد مـــن األنـــشطة الداخليـــة  . ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط١٥

وللتخطيط لألنشطة امليدانيـة، فـضالً عـن االجتمـاع مبمثلـي البعثـات الدائمـة للـدول األطـراف            
مـم املتحـدة ومنظمـات     اليت سيتم زيارهتا يف املستقبل القريب، ومع ممثلي هيئات يف منظومة األ           

  .أخرى ناشطة يف ميدان منع املعاملة السيئة
ــار        - ٥٨ ــايري االختي ــة التخطــيط االســتراتيجي ووضــع مع ــة الفرعي ــضمنت دورات اللجن وت

لربنامج الزيـارات؛ وحتديـد النـهج املتبعـة يف العالقـات مـع الـدول األطـراف واآلليـات الوقائيـة                   
ــشأن مــشروع ا    ــشات ب ــة؛ وإجــراء مناق ــة،    الوطني ــة الفرعي ــارة األوىل للجن ــق بالزي ــر املتعل لتقري

وأساليب العمل يف امليدان وإصدار سلسلة من املـواد املخصـصة لتـوفري معلومـات أساسـية عـن                  
ــة      ــة الفرعي ــارة اللجن ــا خمطــط لزي ــا فيه ــة مب ــة الفرعي ــة   )٥٠(اللجن ــة الفرعي ــة اللجن ؛ ومــوجز لوالي

 ميكــن تقدميــه )٥٢( اللجنــة الفرعيــة وصــحيفة معلومــات؛ وإعــداد ملــف وقــائع عــن )٥١(ولعملــها
  .ألشخاص يتم االلتقاء هبم أثناء الزيارات من أجل توفري شرح مباشر عن هيئة املعاهدة

__________ 
  .CAT/C/40/2انظر املرفق اخلامس للوثيقة   )٥٠(  
  .CAT/C/40/2انظر املرفق السادس للوثيقة   )٥١(  
  .CAT/C/40/2انظر املرفق السابع للوثيقة   )٥٢(  
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وقامت اللجنـة، يف معـرض جلـساهتا العامـة الـيت عقـدت يف العـام األول بإعـداد إطـار                       - ٥٩
وال تـزال   . واعتمادهـا لتجميع املالحظـات املتعلقـة بالزيـارة وصـياغة تقـارير الزيـارة وتنقيحهـا                

هذه العملية جارية؛ وتتوقع اللجنة الفرعية أن يتغري حمتوى اجللسات العامـة تغـرياً كـبرياً خـالل      
ويف املــستقبل . العــام املقبــل مــع اســتكمال العمــل التنظيمــي التمهيــدي وزيــادة عــدد الزيــارات 
الـدول األطـراف   سيكّرس جزء أكرب من وقت الدورة للتخطيط للزيـارات واالجتمـاع مبمثلـي         

وتتوقـع اللجنـة الفرعيـة، مـع قـدوم أمانتـها            . اليت ستجري زيارهتـا، والعتمـاد تقـارير الزيـارات         
وقـد صـاغت اللجنـة الفرعيـة     . احملددة اهلدف، أن تعتمد يف املتوسط ثالثة تقارير يف كـل دورة     

د التقريـر خـارج   تقريرها السنوي األول، بيد أنه بالنظر إىل مسائل توقيت تتعلق باملوارد، اعتم       
  .دورات اللجنة الفرعية

  
  النظام الداخلي واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالزيارات  -باء   

ــائق العمــل          - ٦٠ ــاد بعــض وث ــى وضــع واعتم ــة عل ــة الفرعي ــدورات األوىل للجن ركــزت ال
لجنـة  وترى ال . الداخلي األساسية مبا فيها النظام الداخلي واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالزيارات         

الفرعية يف هـذه األخـرية وثيقـة عمـل ملواصـلة االسـتعراض والتطـوير كجـزء مـن عمليـة صـقل                        
  .أساليب عملها

  
  وضع أساليب العمل  -جيم   

. ترى اللجنة الفرعية أن وضع أساليب العمل ميثل جزءاً أساسـياً مـن أنـشطتها اجلاريـة               - ٦١
إنـشاء هيئـة معاهـدة جديـدة تـضطلع      ومن البديهي أن يوىل اهتمام خـاص هلـذا األمـر يف بدايـة           

فمجال عمل اللجنة الفرعية معقـد ومتطـور باسـتمرار، مـع ظهـور مـسائل ذات                 . بوالية فريدة 
أمهيـة كـبرية نـشأت يف مـسار عملـها التجـرييب، وتقتـضي أن ينظـر فيهـا كامـل أعـضاء اللجنـة             

ــتمعن  ــة ب ــة إجــراء م    . الفرعي ــسات العام ــزمين احملــدود للجل ــيح اإلطــار ال ــة  وال يت ــشة متعمق ناق
وقد وجدت اللجنة الفرعية أن من الضروري إدراج عنـصر مـن عناصـر هـذا العمـل                  . ومركزة

التطويري يف دوراهتا القصرية عن طريق متديد الفترة األساسية البالغـة مخـسة أيـام لفتـرة نـصف          
  .يوم إىل يوم خالل عطلة هناية األسبوع قبل كل دورة أو بعدها

يــة الــدعم يف عمليــة وضــع أســاليب عملــها عــن طريــق عــدد مــن وتلقــت اللجنــة الفرع  - ٦٢
ــدان   ــذا املي ــة يف ه ــة     . املنظمــات العامل ــصليب األمحــر دورة تدريبي ــة لل ــة الدولي ونظمــت اللجن

أتاحت التدريب للموظفني يف مركزها التـدرييب يف دورة دامـت يـومني ركـزت علـى اإلعـداد                   
 الـيت دامـت يـومني وعقـدت أيـضاً يف املركـز           ويف الـدورة التدريبيـة الثانيـة      . للزيارات وتنفيـذها  

التدرييب للجنة الدولية للصليب األمحر، مولت املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان جـزءاً منـها،                 
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ــة،           ــة الوطني ــات الوقائي ــع اآللي ــل م ــشرطة والعم ــز ال ــارة مراك ــسألة زي ــى م ــز عل جــرى التركي
ــذي      ــدمها ســانتياغو كــانتون، األمــني التنفي ــسامهات ق ــضمنت م ــة   وت ــدان األمريكي ــة البل للجن

حلقوق اإلنسان، ومارك كيلي الذي عمل كخبري لألمـم املتحـدة ورئـيس سـابق لوحـدة أمانـة                    
اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة، وموظفـون مـن رابطـة               

ال املعـــين ونظـــم التـــدريب الثالـــث الـــذي اســـتمر نـــصف يـــوم فريـــق االتـــص . منـــع التعـــذيب
  .بالربوتوكول االختياري كحلقة عمل تتعلق باآلليات الوقائية الوطنية

ــة يف       - ٦٣ ــة الفرعي ويــنص الربوتوكــول االختيــاري علــى أنــه قــد يرافــق العــضوين يف اللجن
الزيارات خرباء مشهود هلم بـاخلربة والدرايـة الفنيـة ينتقـون مـن قائمـة بـاخلرباء جيـري إعـدادها                  

قتراحــات املقدمــة مــن الــدول األطــراف واملفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان   باالســتناد إىل اال
ومل يقدم إىل اليـوم سـوى عـدد قليـل مـن الـدول       . )٥٣(ومركز األمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية   

األطراف اقتراحات للقائمة اليت ختتـار منـها اللجنـة الفرعيـة خـرباء خـارجيني للقيـام بزيـارات،                    
ة إىل الــدول األطــراف الــيت مل تقــدم اقتراحــات بــشأن قائمــة اخلــرباء أن وطلبــت اللجنــة الفرعيــ

ومل يــشارك أي خــبري مــن . تفعــل ذلــك مــع مراعــاة احلاجــة إىل اخلــربة واالســتقاللية املناســبتني 
اخلرباء اخلارجيني يف الزيارة األوىل إىل موريشيوس نظراً للمشاكل اإلداريـة بيـد أنـه يف الزيـارة                  

، ورافقـه خـبري     )فاسو بيالي ومارك كيلي   .ر( رافق خبريان خارجيان الوفد      الثانية إىل ملديف،  
  .يف الزيارة الثالثة إىل السويد) أفيتيك إشكانيان(خارجي واحد 

  
  السرية واالتصاالت املؤمنة  -دال   

على ضوء احلاجة إىل السرية التامة لبعض املعلومات الناشـئة عـن الواليـة الفريـدة الـيت                    - ٦٤
للجنــة الفرعيــة، وحــساسية بعــض املعلومــات والوثــائق واالجتماعــات، ظــل أمــن  تــضطلع هبــا ا

وبعد أن أعربت اللجنة الفرعية منـذ البدايـة عـن           . البيانات يشكل مسألة مالزمة للجنة الفرعية     
قلقها إزاء ضمان السرية حلماية األشـخاص املعرضـني للخطـر، اسـتمرت طـوال العـام يف بـذل                    

 من أجـل أمـن االجتماعـات خـالل دورهتـا، وأمـن املعلومـات         جهودها للحصول على ترتيبات   
والوثــائق املخزنــة خــالل الــدورات وفيمــا بينــها، واملعلومــات املتعلقــة بالزيــارات واخلطــط الــيت 
وضعت مـن أجلـها، وجمموعـة مـن جوانـب العمـل الـذي تـضطلع بـه خـالل الزيـارات، وأمـن                         

ن أمــن املناقــشات وتبــادل البيانــات  االتــصاالت الــيت جتريهــا يف أعقــاب زياراهتــا هبــدف ضــما   
  . الوثائق داد تقارير الزيارات وغريها مناملستخدمة يف إع

__________ 
  . من الربوتوكول االختياري١٣ من املادة ٣الفقرة   )٥٣(  
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ــاين   - ٦٥ ــشرين الثــ ــوفمرب /ويف تــ ــو ٢٠٠٧نــ ــاح موظفــ ــوق    أتــ ــسامية حلقــ ــية الــ  املفوضــ
ــة فـــرص الوصـــول إىل مرفـــق مـــؤمن علـــ   اإلنـــسان ــة الفرعيـ ــبكة الويـــب للجنـ الـــشبكة (ى شـ
ــة ــاحوا   )اخلارجيـ ــا كتـــدبري مؤقـــت، وأتـ ــانون الثـ ــا يف كـ ــاير /ينهلـ  فـــرص الوصـــول ٢٠٠٨ينـ
ــع    املؤقـــــت ــرية، مـــــن مواقـــ ــة ســـ ــشفر وحممـــــي بكلمـــ ــع، مـــ ــل إىل موقـــ ــول نقـــ  بروتوكـــ
عيــة ممتنــة ألن  واللجنــة الفر. تطــوير موقــع مــؤمن علــى شــبكة إنترنــت      يــتم ريثمــا امللفــات
بيعـة  احلاضـر تبـادل املعلومـات يف ظـروف مـن الـسرية تتناسـب أكثـر مـع ط           الوقت يف بإمكاهنا
  .عملها

  
  االستنتاجات  -ثامناً   

  
ــة          - ٦٦ ــاً جملموع ــها أن جتــري تقييم ــة مــن عمل ــة األولي ــة يف هــذه املرحل ــة الفرعي ــود اللجن ت

ــا احملــدد يف الربوتوكــول          ــؤدي دوره ــا لكــي ت ــصدى هل ــا وتت ــيت ســوف تواجهه التحــديات ال
  .االختياري

ألخــرى لألمــم املتحــدة، وختتلــف اللجنــة الفرعيــة عــن غريهــا مــن هيئــات املعاهــدات ا   - ٦٧
حيث إن عملـها األساسـي هـو يف امليـدان وال يـشمل القيـام بزيـارات إىل الـدول األطـراف يف                        
الربوتوكـول االختيــاري فحـسب بــل أيـضاً تقــدمي املـشورة واملــساعدة إىل تلـك الــدول وتــوفري      

ــة، هبــد       ــة الوطني ــات الوقائي ــدريب لآللي ــا يف ذلــك الت ــة، مب ــساعدة التقني ــشورة وامل ــز امل ف تعزي
وشرعت اللجنـة   . حاالت محاية األشخاص احملرومني من حريتهم من التعذيب واملعاملة السيئة         

الفرعيــة يف عامهــا األول يف البحــث عــن الــسبل الكفيلــة بــالتركيز علــى هــذه العناصــر املكونــة  
يت وملــا كانــت املــوارد القائمــة الــ. لواليتــها والــيت وإن كانــت خمتلفــة فإهنــا تتــساوى يف أمهيتــها 

توفرها األمم املتحدة للجنة الفرعية يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير ال تغطـي سـوى االجتماعـات                   
املعقــودة يف جنيــف والزيــارات الوقائيــة إىل الــدول األطــراف، فقــد كــان علــى أعــضاء اللجنــة   
الفرعية أن يسعوا إىل ابتكار وسيلة خارج نطاق األمم املتحدة متكنهم من تنفيذ أعمال إنـشاء                 

وقاموا بـذلك يف املقـام األول عـن طريـق املـشاركة يف املبـادرات الـيت          . آلليات الوقائية الوطنية  ا
تنظمها ومتوهلا املنظمات األكادمييـة والدوليـة حلقـوق اإلنـسان علـى املـستويني اإلقليمـي ودون                 

ــة         . اإلقليمــي ــة الفرعي ــدرة اللجن ــل أن تعتمــد ق ــدى الطوي ــى امل ــن غــري املناســب عل ــه م ــد أن بي
عم اخلـارجيني فقـط كمـا هـو         ضطالع هبذا اجلانب احليوي مـن واليتـها علـى املـصادر والـد             لال

  .اآلن احلال
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ومل ُيــضطلع بعــد مــن الناحيــة العمليــة بالواليــة الكاملــة املنــصوص عليهــا بوضــوح يف      - ٦٨
الربوتوكول االختياري، بسبب موارد امليزانية واملوارد البشرية احملدودة، وهي حالة قـد تكـون              
مألوفة خالل املرحلة األولية من عمليـات تـشغيل هيئـة جديـدة، لكـن جيـب إجيـاد حـل كامـل                       

وتتطلع اللجنة الفرعية إىل األمم املتحـدة لتزويـدها مبـا           . ودائم هلا من أجل مرحلة العمل املقبلة      
يلـــزم مـــن املـــوارد املاليـــة والبـــشرية كيمـــا تـــتمكن مـــن الوفـــاء جبميـــع عناصـــر واليتـــها وفقـــاً 

  . كول االختياريللربوتو
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  املرفق الثامن
  بيان مشترك مبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب    

أفـادت ســتة كيانــات تابعـة لألمــم املتحــدة ُتعـىن بــشكل منــتظم بالقـضايا املتــصلة مبنــع       
ــوي ُيجــرِّم          ــانوين دويل ق ــار ق ــام إط ــن قي ــرغم م ــى ال ــه، وعل ــساعدة ضــحاياه بأن ــذيب ومب التع

ــه يف ســبيل    ال ــا ينبغــي عمل ــر اجلميــع مــن هــذا   ”تعــذيب، مــا زال هنــاك الكــثري ّمم ضــمان حتري
  . ، وحثّت على إيالء عناية خاصة لضمان محاية أفضل للنساء“البالء

وتضم مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان صـوهتا إىل أصـوات الكيانـات                     
الـيت اعتمـدت البيـان الـصادر مبناسـبة يـوم األمـم           املعنية حبقوق اإلنسان وهيئـات اخلـرباء التاليـة          

  . املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب
جلنـة مناهـضة التعـذيب، واللجنـة        : واجلهات اخلمس األخـرى الـيت وقَّعـت البيـان هـي             

ــة ملنــع التعــذيب، واملقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة ال    ــة   الفرعي تعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
 أو الالإنـسانية أو املهينـة، واملقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة                     العقوبة القاسية  أو

  .التعذيب ق األمم املتحدة للتربعات لضحاياوأسبابه وعواقبه، وجملس أمناء صندو
ــسنوية الــستني العتمــاد اإلعــالن العــاملي حلقــوق    ٢٠٠٨يــصادف عــام ”    الــذكرى ال

يـنص يف مادتـه اخلامـسة علـى       و حلقوق اإلنـسان،     أساس القانون الدويل  الذي يشكل   اإلنسان،  
ــي  ــا يل ــة أو الللتعــذيب وال جيــوز إخــضاع أحــد  ال ´: م ــسانية  للمعامل ــة القاســية أو الالإن عقوب

ومـع   .وقد ارتكزت معاهدات حقـوق اإلنـسان املتتاليـة علـى هـذا احلكـم              . بالكرامةاحلاطة   أو
زال هنـاك الكـثري ممـا يلـزم          ذيب، فمـا  وين الـشامل ملناهـضة التعـ      هذا، وبالرغم من اإلطـار القـان      

حتريـر اجلميـع مـن      يكفـل    ومبـا اإلعـالن العـاملي،     صـدور   القيام به، بعد مـرور سـتة عقـود علـى            
  .البالء هذا

ــبس فيهــا      ”   ــاملي رســالة واضــحة ال ل ــة  -لقــد بعــث اعتمــاد اإلعــالن الع ــأن الكرام  ب
هنيـب   رور سـتني سـنة، فإننـا   وبعـد مـ   .والعدالة حق للجميع، مبا يف ذلـك النـساء بطبيعـة احلـال         

تصميمها على كفالة تطبيق إطـار احلمايـة مـن التعـذيب علـى حنـو                تؤكد من جديد    بالدول أن   
بـذل  وجـود آليـات و    أن تكفـل    واملـرأة؛   يراعي نوع اجلنس للمـساعدة علـى إهنـاء العنـف ضـد              

 ة عليهـا؛  جهود حمددة اهلدف ملنع أعمال العنـف ضـد املـرأة وإجـراء التحريـات بـشأهنا واملعاقبـ                  
ــوفري فــرص الوصــول الكامــل    ــا يف ذلــك    إىل ســبل اوت ــة، مب ــصاف الفعلي ــة ووســائل االنت لعدال

   . عن الضرراخلدمات الصحية ورد االعتبار تعويضاً
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لتعذيب بأوجه خمتلفة، على حنـو مـا أبرزتـه احلملـة العامليـة              اضحايا  تصبح املرأة من    و”  
ــادة األمــني ال     ــرأة بقي ــى العنــف ضــد امل ــضاء عل ــان كــي  للق ــام، ب ــيت انطلقــت يف   - ع ــون، ال  م

 ، وســواها مــن املبــادرات املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة مثــل مبــادرة األمــم ٢٠٠٨فربايــر /شــباط
ومـن الواضـح أن بعـض أشـكال العنـف            .املتحدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف حـاالت النــزاع           

ــضالً       ــدول، ف ــة ل ــها جهــات تابع ــيت ترتكب ــوع اجلــنس ال ــى ن ــائم عل ــرا الق  د خــواص أو عــن أف
بـه أن العنـف القـائم علـى نـوع           حاليـاً   تعذيب، وقد بات من املـسلم       تعد يف حكم ال   منظمات،  

جيـري التعامـل    وإذا مـا     .اجلنس يدخل ضمن تعريف التعذيب حسب اتفاقية مناهضة التعـذيب         
من منظور اإلطار القانوين الدويل الـذي حيظـر          احلملة العاملية للقضاء على العنف ضد املرأة      مع  

اجة إىل نطاق أوسع مـن النطـاق القـائم          احل  حيث تدعو  :تعزيزهاألصبح من املمكن    التعذيب،  
فـرص احلـصول    تـوفري   ملنع واحلماية والعدالة وتعويض الـضحايا، مبـا يف ذلـك            مبا يكفل ا  ،  حالياً

   .على املساعدة الدولية
الــذي  حريتــهن، معرضــات بوجــه خــاص للعنــف اجلنــسي، احملرومــات مــن والنــساء ”  

. ن أعمـال العنـف   عـ تفـاقم املعانـاة الناشـئة     تـؤدي إىل     مـا ينطـوي علـى وصـمة عـار قويـة              الباًغ
ُيـواجهن حتـديات حمـددة جيـب     حيـث  من االحتياجـات اخلاصـة،   عدد  تجزات أيضاًنساء احمل ولل

   .أخذها يف احلسبان يف كافة جهود احلماية والوقاية
احلمايــة إطــار  مــن ين أيــضاً مــا وجــد األشــخاص املعوقــون أنفــسهم مــستبعدوكــثرياً”  

وهكذا فإن دخول اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       .املقدمة مبوجب الصكوك الدولية   
يــستوجب الترحيــب ، حــدث ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣وبروتوكوهلــا االختيــاري حيــز التنفيــذ يف  

ة فاالتفاقية ال تعيد فحسب تأكيد حـق اجلميـع يف التحـرر مـن التعـذيب واملعاملـ          .بوجه خاص 
أو العقوبــة القاســية والالإنــسانية واملهينــة، بــل توجــب علــى الــدول األطــراف فيهــا اختــاذ كافــة 

من التدابري للحـؤول دون تعـرض     وما يف حكمها    التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية الفعالة      
  .البغيضة خاص ذوي اإلعاقات هلذه املمارساتاألش

التعـذيب، جنـدد الثنـاء علـى كافـة احلكومـات       ويف هذا اليوم الدويل ملساندة ضـحايا       ”  
ومنظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات حقـوق اإلنـسان الوطنيـة واألفـراد الـذين ينفـذون أنـشطة          

وكفالـة حـصول مجيـع الـضحايا علـى وسـائل            املـسؤولني عنـه     ترمي إىل منع التعـذيب ومعاقبـة        
 مبـا يف ذلـك تـوفري الوسـائل          ، لإلنفاذ يف تعويض عادل وكافٍ      قابالً االنتصاف وأن يعطوا حقاً   

ونعـرب عـن امتناننـا جلميـع اجلهـات املاحنـة الـيت               .الالزمة إلعادة االعتبار الكامل هلم ما أمكن      
وهنيـب جبميـع الـدول،      . قدمت تربعات إىل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعـذيب         
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تعــذيب، أن تتــربع لل منتظمــة ســيما تلــك الــيت ثبتــت مــسؤوليتها عــن ممارســات واســعة أو  وال
  .لصندوق التربعات كجزء من التزام شامل برد االعتبار إىل ضحايا التعذيب

الــدول الــيت حنــث الــدول األعــضاء كافــة علــى االنــضمام إىل صــفوف   يف اخلتــام، و”  
، ٣٤صــدقت حــىت اآلن علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب، وعــددها    

  .“نع التعذيبملعية التعاون مع اللجنة الفروعلى 
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  املرفق التاسع
  التقارير اليت تأخر تقدميها    

  
  )أ(املنقح التاريخ  التقرير لتقدمي احملدد التاريخ  الطرف الدولة

      األولية التقارير
    ١٩٩٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٨  غينيا

    ١٩٩١ فرباير/شباط ٢٢  الصومال
    ١٩٩٣ يونيه/حزيران ٣  سيشيل
    ١٩٩٣ يوليه/متوز ٣  األخضر الرأس
    ١٩٩٤ أغسطس/آب ٧  وبربودا أنتيغوا
    ١٩٩٥ أبريل/نيسان ١٢  إثيوبيا
    ١٩٩٧ يناير/الثاين كانون ١٦  ديفوار كوت
    ١٩٩٨ يوليه/متوز ١٠  مالوي

    ١٩٩٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٤  بنغالديش
    ١٩٩٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٣  النيجر
    ٢٠٠٠ فرباير/شباط ٢  فاسو بوركينا
    ٢٠٠٠ مارس/آذار ٢٧  مايل

    ٢٠٠٠ يوليه/متوز ٢٥  تركمانستان
    ٢٠٠٠ أكتوبر/األول تشرين ١٤  موزامبيق

    ٢٠٠١ أكتوبر/األول تشرين ٦  غانا
    ٢٠٠١ أكتوبر/األول تشرين ٧  بوتسوانا
    ٢٠٠١ أكتوبر/األول تشرين ٧  غابون
    ٢٠٠١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣  لبنان

    ٢٠٠٢ يوما/أيار ٢٥  سرياليون
    ٢٠٠٢ يونيه/حزيران ٢٨  نيجرييا
    ٢٠٠٢ أغسطس/آب ٣٠  غرينادين وجزر فنسنت سانت
    ٢٠٠٢ ديسمرب/األول كانون ١١  ليسوتو
    ٢٠٠٣ فرباير/شباط ٢٣  منغوليا
    ٢٠٠٣ مايو/أيار ١١  أيرلندا

    ٢٠٠٣ يوليه/متوز ٢٥  الرسويل الكرسي
    ٢٠٠٣ نوفمرب/الثاين تشرين ٧  االستوائية غينيا

    ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ٥  جيبويت
    ٢٠٠٤ مايو/أيار ١٦  ليشيت -  تيمور
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  )أ(املنقح التاريخ  التقرير لتقدمي احملدد التاريخ  الطرف الدولة

    ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٣٠  الكونغو
    ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٥  سوازيلند
    ٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٠  ملديف
    ٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ٢٢  ليبرييا

    ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ١٩  السورية العربية اجلمهورية
    ٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ١٧  موريتانيا
    ٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ١٣  مدغشقر
    ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٢٢  أندورا
    ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٨  مارينو سان

      الثانية الدورية التقارير
    ١٩٩٢ يونيه/حزيران ٢٥  أفغانستان

    ١٩٩٢ يونيه/حزيران ٢٥  بليز
  ]٢٠٠٨ يونيه/زيرانح ٢٥[  ١٩٩٢ يونيه/حزيران ٢٥  أوغندا
  ]٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٧[  ١٩٩٢ ديسمرب/األول كانون ١٧  توغو
  ]٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١[  ١٩٩٣ يونيه/حزيران ١٧  غيانا

    ١٩٩٤ أكتوبر/األول تشرين ٢٧  الربازيل
    ١٩٩٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٨  غينيا

    ١٩٩٥ فرباير/شباط ٢٢  الصومال
    ١٩٩٦ يناير/الثاين نكانو ١٦  رومانيا
    ١٩٩٦ ديسمرب/األول كانون ٤  اليمن
    ١٩٩٦ ديسمرب/األول كانون ١٢  األردن
  ]٢٠٠٩ مارس/آذار ٥[   ١٩٩٧ مارس/آذار ٥  واهلرسك البوسنة
    ١٩٩٧ يونيه/حزيران ٣  سيشيل
    ١٩٩٧ يوليه/متوز ٣  األخضر الرأس

    ١٩٩٧ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣  كمبوديا
  ]٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١[  ١٩٩٨ مارس/آذار ١٩  بوروندي
    ١٩٩٨ أغسطس/آب ١٧  وبربودا أنتيغوا
    ١٩٩٩ أبريل/نيسان ١٢  إثيوبيا
  ]٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٩[   ١٩٩٩ يونيه/حزيران ٩  ألبانيا
    ١٩٩٩ ديسمرب/األول كانون ٢٧  ناميبيا

  ]٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١[  ٢٠٠٠ فرباير/شباط ٩  طاجيكستان
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  )أ(املنقح التاريخ  التقرير لتقدمي احملدد التاريخ  الطرف الدولة

    ٢٠٠٠ يونيه/حزيران ١٥  كوبا
    ٢٠٠٠ يوليه/متوز ٩  تشاد

  ]٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ٢٧[   ٢٠٠٠ ديسمرب/األول كانون ٢٧  مولدوفا
    ٢٠٠١ يناير/الثاين كانون ١٦  ديفوار كوت

  ]٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٦[   ٢٠٠١ أبريل/نيسان ١٦  الدميقراطية الكونغو مجهورية
    ٢٠٠١ أبريل/نيسان ٦  الكويت
    ٢٠٠٢ يوليه/متوز ١٠  مالوي

    ٢٠٠٢ يناير/الثاين كانون ٣  هندوراس
    ٢٠٠٢ مارس/آذار ٢٢  كينيا

    ٢٠٠٢ أكتوبر/األول تشرين ٤  قريغيزستان
    ٢٠٠٢ أكتوبر/األول تشرين ٢١  السعودية العربية اململكة
  ]٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٤[   ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٤  البحرين
    ٢٠٠٣ نوفمرب/ثاينال تشرين ٣  بنغالديش
    ٢٠٠٣ نوفمرب/الثاين تشرين ٣  النيجر
  ]٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١[  ٢٠٠٤ يناير/الثاين كانون ٨  أفريقيا جنوب
    ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢  فاسو بوركينا
    ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٧  مايل

    ٢٠٠٤ مايو/أيار ١١  بوليفيا
    ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٤  تركمانستان

  ]٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠[  ٢٠٠٤ يوليه/وزمت ٢٩  اليابان
    ٢٠٠٤ أكتوبر/األول تشرين ١٣  موزامبيق

  ]٢٠٠٥ فرباير/شباط ١٠[  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١٠  قطر
    ٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ٧  بوتسوانا
    ٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ٨  غابون
    ٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ٥  لبنان
    ٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ١٨  غانا

    ٢٠٠٦ مايو/أيار ٢٥  سرياليون
    ٢٠٠٦ يوليه/متوز ٢٨  نيجرييا
    ٢٠٠٦ أغسطس/آب ٣١  غرينادين وجزر فنسنت سانت
    ٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٢  ليسوتو
    ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٣  منغوليا
  ]٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٤[  ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٤  البحرين
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    ٢٠٠٧ مايو/أيار ١١  أيرلندا
    ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٩  ياألبان

    ٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٥  الرسويل الكرسي
    ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٧  االستوائية غينيا

    ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٥   جيبويت
    ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٦  ليشيت -  تيمور

      الثالثة الدورية التقارير
    ١٩٩٦ يونيه/حزيران ٢٥  أفغانستان

    ١٩٩٦ يهيون/حزيران ٢٥  بليز
    ١٩٩٦ يونيه/حزيران ٢٥  الفلبني
    ١٩٩٦ يونيه/حزيران ٢٥  السنغال

    ١٩٩٦ يونيه/حزيران ٢٥  أوروغواي
      

  ]٢٠٠٥ أغسطس/آب ٣١[   ١٩٩٧ أغسطس/آب ٣١  تركيا
  ]١٩٩٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠[   ١٩٩٧ أكتوبر/األول تشرين ٢٢  تونس
    ١٩٩٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٧  الربازيل

    ١٩٩٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٨  نياغي
    ١٩٩٩ فرباير/شباط ٢٢  الصومال
  ]٢٠٠٠ ديسمرب/األول كانون ١[   ١٩٩٩ أكتوبر/األول تشرين ١٢  مالطة

    ١٩٩٩ ديسمرب/األول كانون ١  ليختنشتاين
    ٢٠٠٠ يناير/الثاين كانون ١٦  رومانيا
  ]٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٢[   ٢٠٠٠ يونيه/حزيران ١٢  نيبال
    ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٣  بياصر
    ٢٠٠٠ ديسمرب/األول كانون ٤  اليمن
    ٢٠٠٠ ديسمرب/األول كانون ١٢  األردن
  ]٢٠٠٩ مارس/آذار ٥[   ٢٠٠١ مارس/آذار ٥  واهلرسك البوسنة

  ]٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣٠[  ٢٠٠١ أبريل/نيسان ١٠  بنن
    ٢٠٠١ يونيه/حزيران ٣  سيشيل
    ٢٠٠١ هيولي/متوز ٣  األخضر الرأس

    ٢٠٠١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣  كمبوديا
    ٢٠٠٢ يناير/الثاين كانون ٧  موريشيوس
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    ٢٠٠٢ مايو/أيار ٢٧  سلوفاكيا
    ٢٠٠٢ أغسطس/آب ١٧  وبربودا أنتيغوا
    ٢٠٠٢ أكتوبر/األول تشرين ١٢  أرمينيا

    ٢٠٠٢ ديسمرب/األول كانون ١٠  كوستاريكا
  ]٢٠٠٧ فرباير/شباط ١[   ٢٠٠٣ فرباير/شباط ١  النكا سري
    ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ١٢  إثيوبيا

اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية
  السابقة

  ]٢٠١٢ يونيه/حزيران ٣٠[  ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ١١

    ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ٢٧  ناميبيا
  ]٢٠١٢ فرباير/شباط ٧[  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٧  كوريا مجهورية
    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١٥  كوبا
    ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٩  تشاد
    ٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون ١٦  ديفوار كوت
    ٢٠٠٥ مارس/آذار ١  ليتوانيا
    ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٥  الكويت
  ]٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٦[   ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٦  الدميقراطية الكونغو مجهورية
    ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١٦  السلفادور
    ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٣  هندوراس

    ٢٠٠٦ مارس/آذار ٢٢  كينيا
    ٢٠٠٦ يوليه/متوز ١٠  مالوي
    ٢٠٠٦ أغسطس/آب ١٤  سلوفينيا

    ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٢٤  كازاخستان
    ٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ٤  قريغيزستان

    ٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ٢٠  السعودية العربية اململكة
    ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٣  بنغالديش

    ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٣  رالنيج
  ]٢٠١٢ يونيه/حزيران ٣٠[  ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٦  زامبيا

  ]٢٠١٢ يونيه/حزيران ٣٠[  ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧  إندونيسيا
    ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢  فاسو بوركينا
    ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٠  بوليفيا
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      الرابعة الدورية التقارير
    ٢٠٠٠ يونيه/يرانحز ٢٥  أفغانستان
    ٢٠٠٠ يونيه/حزيران ٢٥  بيالروس

    ٢٠٠٠ يونيه/حزيران ٢٥  بليز
  ]٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٥[   ٢٠٠٠ يونيه/حزيران ٢٥  فرنسا
    ٢٠٠٠ يونيه/حزيران ٢٥  الفلبني

      
    ٢٠٠٠ يونيه/حزيران ٢٥  السنغال

     ٢٠٠٠ يونيه/حزيران ٢٥  أوروغواي
  ]٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١[   ٢٠٠٠ أغسطس/آب ٢٧  النمسا
    ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٢٢  بنما

  ]٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٨[   ٢٠٠١ أبريل/نيسان ٢٨  إكوادور
    ٢٠٠١ أكتوبر/األول تشرين ٢٢  تونس

    ٢٠٠٢ يونيه/حزيران ١٤  الليبية العربية اجلماهريية
  ]٢٠١٢ يونيه/حزيران ٢٠[  ٢٠٠٢ أكتوبر/األول تشرين ١١  اجلزائر
    ٢٠٠٢ أكتوبر/األول تشرين ٢٧  يلالرباز
    ٢٠٠٢ نوفمرب/الثاين تشرين ٨  غينيا

    ٢٠٠٣ فرباير/شباط ٢٢  الصومال
    ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ١٠  باراغواي

    ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ١  ليختنشتاين
    ٢٠٠٤ يناير/الثاين كانون ١٦  رومانيا
  ]٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٢[  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١٢  نيبال

  ]٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٥[  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  لغارياب
    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  الكامريون

    ٢٠٠٤ أغسطس/آب ١٦  قربص
    ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٠  البوليفارية فرتويال مجهورية
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٧[  ٢٠٠٤ أكتوبر/األول تشرين ٧  كرواتيا
    ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٣  صربيا
  ]٢٠١٢ ديسمرب/األول كانون ٣٠[  ٢٠٠٤ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩  إستونيا
    ٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ٤  اليمن
    ٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ١٢  األردن
  ]٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١[  ٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ٣١  النمسا
  ]٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٤[  ٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون ٤  موناكو
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  ]٢٠٠٩ مارس/آذار ٥[  ٢٠٠٥ مارس/آذار ٥  واهلرسك وسنةالب
    ٢٠٠٥ ابريل/نيسان ١٠  بنن

    ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٣  األخضر الرأس
    ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣  كمبوديا
  ]٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١[  ٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ٣١  التشيكية اجلمهورية
    ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٧  موريشيوس
    ٢٠٠٦ مايو/أيار ٢٧  سلوفاكيا
    ٢٠٠٦ يوليه/متوز ٢٠  املغرب
    ٢٠٠٦ أغسطس/آب ١٧  وبربودا أنتيغوا
    ٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ١٢  أرمينيا
  ]٢٠٠٧ فرباير/شباط ١[  ٢٠٠٣ فرباير/شباط ١  النكا سري
    ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١٢  إثيوبيا

    ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٤  بنغالديش
  ]٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٤[  ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٤  ياجورج
    ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٢٧  ناميبيا

    ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢  فاسو بوركينا
  ]٢٠١٢ فرباير/شباط ٧[  ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٧  كوريا مجهورية
      اخلامسة الدورية التقارير

    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  أفغانستان
  ]٢٠٠٨ يونيه/حزيران  ٢٥[  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  نياألرجنت
    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  بيالروس

    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  بليز
    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  مصر
  ]٢٠٠٨ يونيه/حزيران  ٢٥[   ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  فرنسا
  ]٢٠١٠ديسمرب / األول كانون ٣١[  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  هنغاريا

  ]٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١[  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  املكسيك
    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  الفلبني
  ]٢٠١٠ديسمرب / األول كانون ٣١[  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  الروسي االحتاد
    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  السنغال
  ]٢٠٠٨ يونيه/حزيران  ٢٥[   ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  سويسرا

    ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  أوروغواي
  ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١[   ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٧  النمسا
    ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٢٧  بنما
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    ٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون ٦  كولومبيا
  ]٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٨[   ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٥  إكوادور
  ]٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٤[  ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٤  اليونان
    ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين نتشري ٢  الصني

    ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٤  الليبية العربية اجلماهريية
  ]٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩[  ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩  األمريكية املتحدة الواليات
ــة ــدة اململكــ ــا املتحــ  لربيطانيــ
  الشماليةأيرلندا و العظمى

  ]٢٠٠٨ ريناي/الثاين كانون ٦[  ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٦

  ]٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣٠[  ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٠  الربتغال
    ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٢٨  فنلندا

    ٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ٢٧  الربازيل
    ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٨  غينيا

    ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٢  الصومال
    ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١٠١  باراغواي
    ٢٠٠٧ رأكتوب/األول تشرين ٢٢  تونس

    ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١١  ليختنشتاين
    ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١٦  رومانيا

        
 للمقـرر  وفقـاً  الطـرف،  الدولـة  تقريـر  لتقـدمي  املـنقح  التـاريخ  هو معقوفني، قوسني بني الوارد التاريخ  )أ(  

  .الطرف لةللدو السابق بالتقرير املتعلقة التوصيات اعتماد عند اللجنة اختذته الذي
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  العاشر املرفق
اليت نظـرت    املقررون القطريون واملقررون املناوبون املعنيون بتقارير الدول األطراف           

  )حبسب ترتيب النظر فيها( واألربعني  والثالثنيالتاسعةفيها اللجنة يف دورتيها 
  والثالثون التاسعة الدورة  - ألف  

  
  املناوب  املقرر  التقرير

  ر الدوري لثاينالتقري: التفيا
)CAT/C/38/Add.4( 

  السيدة سفيِاس  السيد غرومسان

  التقرير الدوري الثالث: أوزبكستان
)CAT/C/UZB/3( 

  السيد كوفاليف  السيدة غاير 

  التقرير الدوري اخلامس: النرويج
)CAT/C/81/Add.4( 

  السيد وانغ  السيد مارينيو منيندس

  التقرير الدوري الثاين: إستونيا
)CAT/C/55/Add.11(  

  السيد كوفاليف  السيدة سفيياس

  التقرير الدوري الرابع: الربتغال
)CAT/C/67/Add.6(  

  السيد كامارا  السيد مارينيو منيندس

  التقرير الدوري الثاين: بنن
)CAT/C/BEN/2(  

  السيد غاييغوس  السيدة بلمري

  
  األربعون الدورة  - باء  

  املناوب  املقرر  التقرير

  تقرير الدوري الثالثال: أستراليا
)CAT/C/44/Add.8( 

  السيد غاييغوس  السيد مارينيو منيندس

  التقرير الدوري اخلامس: السويد
)CAT/C/SWE/5( 

  السيد وانغ  السيد غرومسان 

  التقرير الدوري الثالث: اجلزائر
)CAT/C/DZA/3( 

  السيدة بلمري  السيد غرومسان

  التقرير الدوري الثاين: كوستاريكا
)CAT/C/CRI/2(  

  السيد غاييغوس  السيدة سفيياس

  التقرير الدوري الثاين: إندونيسيا
)CAT/C/72/Add.1(  

  السيد غرومسان  السيدة غاير

: مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  التقرير الدوري الثاين

)CAT/C/MKD/2(  
  السيدة سفيياس  السيد غاييغوس

  التقرير الدوري الثاين: زامبيا
)CAT/C/ZMB/2(  السيد كوفاليف  السيد مارينيو منيندس  
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  عشر احلادي املرفق
  االتفاقية من ٢٢ املادة مبوجب التعذيب مناهضة جلنة قرارات    

  املوضوعية األسس بشأن قرارات  - ألف  
  ٢٦٩/٢٠٠٥ رقم البالغ    

  )حمام ميثله( سامل بن علي        :من مقدم
  الشكوى صاحب    :ضحية أنه املدعى الشخص
  تونس        :الطرف الدولة
  )األوىل الرسالة( ٢٠٠٥ مايو/أيار ٢       :الشكوى تاريخ

 التعــذيب مناهــضة اتفاقيــة مــن ١٧ املــادة مبوجــب املنــشأة التعــذيب، مناهــضة جلنــة إن  
  املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه

  ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ يف اجتمعت وقد  
ــ   ــن فرغــت دوق ــشكوى يف النظــر م ــة ،٢٦٩/٢٠٠٥ ال ــي باســم املقدم ــن عل  ســامل ب
 القاسـية  العقوبـة  أو املعاملـة  ضـروب  مـن  وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة مبوجب

  املهينة، أو الالإنسانية أو
 والدولـة  الـشكوى  صـاحب  هلـا  أتاحهـا  الـيت  املعلومـات  مجيـع  اعتبارها يف أخذت وقد  
  الطرف،
  .التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة من ٧ الفقرة مبوجب التايل القرار مدتعت  

 العمــر مــن يبلــغ تونــسي مــواطن وهــو ســامل، بــن علــي الــسيد هــو الــشكوى صــاحب  - ١
 مـع  مقترنـة  ٢ املـادة  مـن  ١ الفقـرة  ألحكـام  تـونس  انتهاكات ضحية وقوعه ويؤكد .عاماً ٧٣
 مــع مقترنــة أو منفــردة ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ وادواملــ ؛١٦ املــادة مــن ١ والفقــرة ؛١ املــادة
  .حمام وميثله .االتفاقية من ١٦ املادة من ١ الفقرة

  
  الشكوى صاحب عرضها كما الوقائع

 .تـونس  يف اإلنـسان  حقـوق  تعزيز إىل ترمي بأنشطة حافل ماضٍ له الشكوى صاحب  ١-٢
 اإلنـسان  حقـوق  لرصـد  منظمـات  إنشـاء يف ساعد املاضية، والعشرين األربع السنوات وخالل

 إنــشاء فـــي شــارك ،١٩٩٨ عــام ويف .املنظمــات هــذه داخــل قياديــة مناصــب وتــوىل البلــد يف
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 غــري كمنظمــة تــسجيله التونــسية احلكومــة رفــضت الــذي تــونس يف للحريــات الــوطين اجمللــس
ــة ــة حتــت ووضــعته مــشروعة، حكومي ــستمرة املراقب ــام ويف .امل  تأســيس يف شــارك ،٢٠٠٣ ع
 وأعمـال  والتهديدات للمضايقات هدفاً وزمالؤه هو وكان .التعذيب ملقاومة سيةالتون اجلمعية
  .التونسية احلكومة جانب من العنف

ــارس/آذار ويف  ٢-٢ ــدر ،٢٠٠٠ مـ ــوطين اجمللـــس أصـ ــات الـ ــونس للحريـ ــراً بتـ ــورد تقريـ  يـ
 يف مبـا  التونـسية،  احلكومـة  ترتكبـها  الـيت  اإلنـسان  حلقـوق  املنهجيـة  االنتهاكات مجيع بالتفصيل
 صــحفي وهــو بريــك، بــن الــسيد بــدأ ،٢٠٠٠ أبريــل/نيــسان ٣ ويف .التعــذيب أعمــال ذلــك

 التونــسية الــسلطات قيــام علــى لالحتجــاج الطعــام عــن إضــراباً الــشكوى، لــصاحب وصــديق
 اإلعـالم  وسـائط  وقيـام  الـشرطة  قـوات  أيـدي  علـى  للمـضايقة  وتعرضـه  سـفره،  جـواز  بسحب
 الـشكوى  صاحب كان ،٢٠٠٠ أبريل/نيسان ٢٦ ويف .عمل من به يقوم ما مبقاطعة التونسية

 وتعـرفَّ  .مرتلـه  حـول  األشـخاص  من جمموعة وجود الحظ عندما صديقه زيارة إىل طريقه يف
 يف شــارك قــد بعــضهم كــان مــدين، زي يف الــشرطة رجــال مــن عــدد علــى الــشكوى صـاحب 
 .متعـددة  اتمـر  إغالقهـا  عمليـات  ويف بتونس للحريات الوطين اجمللس مكاتب مراقبة عمليات

 وحـاول  .بريـك  بـن  السيد مرتل من االقتراب من األجانب الصحفيني الشرطة رجال منع وقد
ــه املكــان، مــن الفــرار الــشكوى صــاحب ــه خلــف ضــربة تلقــى لكن ــه وفقــد رقبت ــاً وعي  .جزئي

  .عليهم القبض الشرطة وألقت للضرب آخرون أشخاص تعرض كما
 حيـث  األول، املنـار  شـرطة  خمفـر  ىلإ اآلخـرون  واألشـخاص  الـشكوى  صاحب واقتيد  ٣-٢

 مت مث .عديـدين  ضباط أيدي على ركالت وكذلك والعنق، الرأس خلف عديدة لكمات تلقوا
 إىل يـؤدي  الـذي  الـسلم  أعلـى  حـىت  فنـاء  يف متـراً  ١٥ ملـسافة  بطنـه  على الشكوى صاحب جّر
 مـن  األسـفل  اجلـزء  يف بـسحجات  وأصـيب  ثيابـه  متزقـت  أن ذلـك  علـى  وترتـب  .الشرطة خمفر

 رجــال مــن واحــد أيــدي علــى ســيما وال اللكمــات يتلقــي الــشكوى صــاحب وظــل .جــسده
 آخـر  شـرطي  وقـام  .علـي  بـن  البـاقي  عبـد  الـسيد  هو الشرطي هذا أن بعد فيما وعلم .الشرطة
 وقــام .التــنفس مــن ومنعــه عينيــه حــرق إىل أدى ممــا وجهــه، علــى للــدموع املــسيل الغــاز بــرش
 وعنـدما  .حمـددة  غـري  ملـدة  الـوعي  فقدانـه  إىل أدى ممـا  احلـائط،  يف بعنـف  رأسـه  بضرب شرطي
 مـن  بركـة  يف الـشرطة  خمفـر  يف الرئيـسية  القاعـة  أرض علـى  مطروحاً نفسه وجد وعيه، استعاد
 مــن يعــاين كــان الــيت الربوســتات يف بــأمل يــشعر كــان ألنــه املــراحيض إىل اقتيــاده وطلــب .املــاء

 إىل الـشكوى  صـاحب  اضـطر  ذلك، يالشرط رفض وعندما .عديدة سنوات منذ فيها مشاكل
  .املراحيض إىل وصل أن إىل األرض على الزحف
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 املكـان  عـن  أمتـار  بـضعة  يبعـد  مكتـب  إىل بالـذهاب  أمـر  لــه  وجـه  قـصرية،  فتـرة  وبعد  ٤-٢
 رجـال  مـن  ثالثـة  وحـاول  .األرض علـى  الزحـف  إىل جديد من واضطر .فيه يوجد كان الذي

 خلـف  ضـربة  بعـد  فيمـا  الـشكوى  صـاحب  لقـى وت .مقعـد  علـى  اجللـوس  علـى  إجبـاره  الشرطة
 سـيارة  مـؤخرة  يف نفـسه  وجـد  وعيـه،  اسـتعاد  وعنـدما  .للحظة الوعي فقدانه إىل أدى مما عنقه
 النـهار  هنايـة  يف عمـال  ثالثـة  عليـه  عثـر  حيـث  بنـاء  موقع يف وُترك .األمل جراء من وعيه فقد مث

ــه وجــدوا ــه أجــرة ســيارة ل ــشفى، ويف .املستــشفى إىل نقلت ــة الفحــوص كــدتأ املست  أن الطبي
 يف ورضـوض  إصـابات  ومـن  الِفقـري،  العمـود  يف خطـرية  جـروح  مـن  يعاين الشكوى صاحب
 اليـوم  يف املستـشفى  مغـادرة  الـشكوى  صـاحب  قـرر  األطبـاء،  قلـق  مـن  الرغم وعلى .اجلمجمة

 ذلـك  ومنـذ  .بـرترت  يف داره إىل وعـاد  الـشرطة،  رجـال  مـن  نفسه على خيشى كان ألنه التايل
 يف وحـىت  بـل  واملـشي  الوقـوف  يف صعوبة ومن الظهر يف خطرية مشاكل من يعاين هوو اليوم،
 يعـاين  كمـا  .ظهـره  يف جراحيـة  عمليـة  بـإجراء  األطبـاء  أوصـاه  وقـد  .احلجم صغرية أشياء محل

 جراحيـة،  عمليـة  مـصاريف  حتمـل  يـستطيع  ال أنه ومبا .كتفيه يف جروح من الشكوى صاحب
  .األمل لتخفيف أدوية لتعاطي مضطر فإنه
 املـدعي  مكتـب  إىل شـكوى  الـشكوى  صـاحب  قـدم  ،٢٠٠٠ يونيـه /حزيران ٢٠ ويف  ٥-٢

 خمفـر  يف الـشرطة  رجـال  أيـدي  علـى  هلـا  تعرض اليت املعاملة سوء فيها وصف للجمهورية العام
 وزيـر  وحتميـل  الواقعـة  هذه يف جنائي حتقيق إجراء العام املدعي إىل وطلب األول، املنار شرطة

 الـشكوى  هذه قبول العام املدعي مكتب ورفض .ذلك مسؤولية الوطين األمن ووزير الداخلية
 ٢٢ ويف .نفــسيهما الــوزيرين ِقَبــل مــن حتــدث مل الــشكوى صــاحب معاملــة إســاءة أن حبجــة
 العـام  املـدعي  مكتـب  إىل شـكواه  جديـد  مـن  الـشكوى  صاحب أرسل ،٢٠٠٠ أغسطس/آب

 مكتـب  إىل باليد الشكوى هذه وىالشك صاحب سلّم ،٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٤ ويف .بالربيد
  .حتقيق أي ُيفتح مل احلني ذلك ومنذ .رد أي على حيصل ومل .العام املدعي

 بــصورة الــشرطة ملراقبــة الــشكوى صــاحب أُخــضع ٢٠٠٠ أبريــل/نيــسان ٢٦ ومنــذ  ٦-٢
 صـاحب  مـرتل  حـول  دائمـة  شـبه  بـصورة  مدين زي يف شرطة رجال متركز فقد .مستمرة شبه

 الـشرطة  أن يف يـشك  وهـو  مقطوعـاً  الـشكوى  صـاحب  هاتف خط كان ما وكثرياً .الشكوى
 الـشرطة  رجـال  جانب من جديد اعتداء ضحية البالغ صاحب وقع وقد .عليه تتنصت كانت

 إنـشائها  يف شـارك  قد كان اليت املنظمة تسجيل حياول كان عندما ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٨ يف
  .التعذيب ملقاومة التونسية اجلمعية وهي
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  الشكوى
 الدولــة ألن ١ املــادة مــع مقترنــة ٢ للمــادة انتــهاك حــدوث الــشكوى صــاحب يــدعي  ١-٣

 اسـتخدمت  إهنـا  بـل  فحـسب  التعـذيب  أفعـال  ملنـع  فعالة تدابري باختاذ اللتزامها متتثل مل الطرف
 عـن  الطـرف  الدولـة  أخـضعت  وقد .األفعال هذه ملثل إلخضاعه هلا التابعة الشرطة قوات أيضاً
 جمـال  يف أنـشطته  علـى  معاقبتـه  هبـدف  بالتعـذيب  تشبيهها ميكن عاملةمل الشكوى صاحب قصد

ــسان حقــوق ــام عــن يتوقــف لكــي وختويفــه اإلن ــل القي ــشطة هــذه مبث  صــاحب ويالحــظ .األن
 فيهـا  رأت أخـرى  قـضايا  مـع  مقارنتها ميكن هلا تعرض اليت املعاملة إساءة خطورة أن الشكوى
 فـإن  ذلـك،  عـن  وفضالً .) أ(١ للمادة وفقاً عذيباًت تشكل القبيل هذا من املعاملة سوء أن اللجنة
 يعـاين  الـيت  الـصحية  واملـشاكل  الضحية، سن يراعي بشكل تقييمها ينبغي املعاملة سوء خطورة
 آنـذاك  كـان  بأنـه  وُيـذكر  .هذه املعاملة سوء على املترتبة الدائمة والعقلية اجلسدية واآلثار منها
  .الربوستات يف مشاكل من يعاين كان وأنه عاماً ٦٧ العمر من يبلغ
 الدولـة  سـلطات  ألن ١١ املـادة  انتـهكت  الطـرف  الدولـة  أن الـشكوى  صاحب ويرى  ٢-٣
 بنفـسها  هـي  أيضاً قامت بل التعذيب، لوقف اإلشرافية صالحيتها ممارسة عن فحسب متتنع مل

 القواعـد  علـى  منهجيـة  بـصورة  تـشرف  مل الطـرف  الدولـة  أن الواضـح  فمن ولذلك .بالتعذيب
  .التعذيب حاالت من حالة أي جتنب إىل الرامية واملمارسات والطرق جيهاتوالتو
ــهاك للمــادتني       ٣- ٣ ــع ضــحية انت ــه وق ــشكوى أن ــة ١٣  و١٢ويؤكــد صــاحب ال  ألن الدول

الطــرف مل جتــرِ حتقيقــاً بــشأن أفعــال التعــذيب الــيت ارُتكبــت ضــده، علــى الــرغم مــن اإلثباتــات    
وكان صاحب الشكوى قد قدم شـكوى       . عال التعذيب الكثرية بأن مسؤويل احلكومة ارتكبوا أف     

إىل منظمــات دوليــة متعــددة قامــت بإصــدار بيانــات رمسيــة تــشري فيهــا إىل قــضيته وتقــدم وصــفاً  
ويـذكر أنـه وفقـاً الجتـهاد        . للمعاملة السيئة اليت تعرض هلا علـى أيـدي رجـال الـشرطة التونـسية              

  .) ب(تصبح السلطات ملزمة بالنظر فيهااللجنة، يكفي أن تقدم الضحية إدعاًء بالتعذيب حىت 
، فإن صاحب الشكوى يؤكد أن الدولة الطـرف مل تـف            ١٣وفيما يتعلق بانتهاك املادة       ٤-٣

وعلـى العكـس مـن    . بالتزامها حبمايتـه مـن أي إسـاءة معاملـة أو مـن أي ختويـف بـسبب شـكواه               
ويـذكر أنـه   . ة هلـا  ذلك يرى أن الدولة الطرف عرضته للتخويف على أيدي قوات الشرطة التابع           

  .أُخضع منذ هذه األحداث لرقابة شبه مستمرة من جانب قوات الشرطة التونسية
 الطـرف  الدولـة  أن الـشكوى  صـاحب  يـرى  ،١٤ املـادة  بانتـهاك  باالدعاء يتعلق وفيما  ٥-٣

 وعلـى  تعـويض  علـى  احلـصول  يف حقه من حرمته فإهنا وبالتايل شكوى تقدمي يف حقه جتاهلت
 املدنيــة اإلجــراءات تــشكل أن النظريــة الناحيــة مــن ممكنــاً كــان إذا وحــىت .هتأهيلــ إعــادة ســبل

 متعــذراً إليهــا الوصــول يكــون أن إمــا اإلجــراءات هــذه فــإن التعــذيب، لــضحايا كافيــاً تعويــضاً
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ــة غــري تكــون أو ــاً .كافي ــادة ووفق ــانون مــن ٧ للم ــة اإلجــراءات ق ــسي، اجلنائي  ميكــن ال التون
 إقامـة  اختـار  قـد  الشكوى صاحب يكون عندما املدنية لدعوىا يف حكماً تصدر أن للمحاكم
 الـدعوى  أن ومبـا  .اجلنائية التهم بشأن هنائي حكم صدور بعد إال جنائية وأخرى مدنية دعوى
 مـن  الـشكوى  صـاحب  حرمـت  الطـرف  الدولـة  فـإن  الراهنـة،  احلالـة  يف مطلقـاً  ترفع مل اجلنائية
 مدنيــة، دعــوى رفــع يف حقــه الــشكوى احبصــ مــارس وإذا .مــدين بتعــويض املطالبــة إمكانيــة
 جنائيـة  دعـوى  أي تقـدمي  عـن  ميتنـع  أن عليـه  فيـتعني  جنائية، دعوى أي رفع قد يكون أن دون
 مـن  احملـدود  النـوع  هـذا  فـإن  قـضيته،  الـشكوى  صـاحب  كـسب  إذا وحـىت  وبتـايل،  .ذلك بعد

  .) ج(مناسباً وال عادالً يكون لن التعويض
 إذا أنــه الــشكوى صــاحب يؤكــد ،١٦ املــادة بانتــهاك علــقاملت باالدعــاء يتعلــق وفيمــا  ٦-٣

 قاسـية  معاملـة  بالفعـل  تـشكل  فإهنـا  تعـذيب،  مبثابة ُتعترب ال هلا تعرض اليت املعاملة إساءة كانت
  .مهينة أو إنسانية أوال
 حــاول أنــه الــشكوى صــاحب يــدعي احملليــة، االنتــصاف ســبل باســتنفاد يتعلــق وفيمــا  ٧-٣

ــة االنتــصاف ســبل يــعمج إىل اللجــوء جــدوى بــدون  .التونــسي القــانون إطــار يف املتاحــة احمللي
 ٥-٢ الفقـرة  انظـر ( العـام  املـدعي  مكتـب  إىل شـكوى  تقـدمي  مـرات  ثـالث  حـاول  بأنه ويذكِّر
ــر ).أعـــاله ــه وذكـ ــدمها الـــيت بالـــشكاوى يتعلـــق رد أي يتلـــق مل أنـ ــاً قـ ــه علمـ ــدمها بأنـ  يف قـ
 اخلطـورة  مـن  درجـة  إىل تـصل  التعـذيب  تادعـاءا  أن اعتـربت  اللجنـة  أن ويذكِّر .٢٠٠٠ عام
 بـأن  االعتقـاد  إىل تـدعو  معقولة أسباب فيها تتوفر اليت األوىل اللحظة منذ الطرف، الدولة ُتلزم
 هـذه  مثـل  ويف .) د(وسـريع  نزيـه  حتقيـق  إجـراء  يف تلقائيـاً  بالـشروع  ارُتكبـت،  قد تعذيب أفعال

 .) هه(االلتــزام هــذا مثــل يظهــر كــيل الــسلطات إىل الوقــائع الــضحية تقــدم أن يكفــي القــضايا،
 شـجبت  دوليـة  منظمـات  إن بـل  فحـسب  شـكواه  رفع على األمر يقتصر مل الراهنة، احلالة ويف

  .ضحيتها وقع اليت الوحشية العمليات عالنية
 الــسنوات خــالل إجــراء أي العــام املــدعي اختــاذ عــدم أن الــشكوى، صــاحب ويــرى  ٨-٣

 ويـذكِّر  .تربيرهـا  ميكـن  وال معقولـة  غـري  مـدة  يـشكل  اجلنائية الشكوى تقدمي تلت اليت اخلمس
 بادعـاءات  املختـصة  الـسلطة  إخطـار  وقـت  بـني  عديـدة  أشهر مدهتا فترة أن اعتربت اللجنة بأن

 .) و(الطـول  مفرطـة  فترة تشكل حتقيق، إلجراء تدابري بالفعل فيه اختذت الذي والوقت التعذيب
ــونس يف توجــد وال ــصاف ســبل ت ــة متاحــة انت ــضحا وفعال ــذيب يال ــصاف ســبل ألن التع  االنت

 دعـوى  رفـع  الـشكوى  صـاحب  ويستطيع .العملية الناحية من عيوب تشوهبا األخرى القضائية
 فيمـا  القيـام  إمكانيـة  مـن  سـيحرمه  ذلـك  لكـن  حتقيـق،  إجراء العام املدعي يرفض عندما خاصة
 اختــاذ عــدم أن اعتــربت اللجنــة أن ويــذكِّر .تعــويض علــى للحــصول جنائيــة دعــوى برفــع بعــد
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ــة ”يــشكل إجــراءات  كــبري حــد إىل احملتمــل غــري مــن جيعــل ذلــك ألن "ختطيهــا ميكــن ال عقب
 جيـرون  ال العـامني  املـدعني  أن الـشكوى  صـاحب  ويالحـظ  .) ز(تعـويض  علـى  الضحية حصول
 الـشكاوى  هـذه  مثل منتظمة بصورة يرفضون القضاة وأن والعنف التعذيب ادعاءات يف حتقيقاً
 فإهنـا  نظريـاً،  موجـودة  االسـتئناف  إجـراءات  كانت إذا فحىت وبالتايل، .فيها حتقيق إجراء دون
  .) ح(عملياً مرضية غري
ــشكوى صــاحب ويطلــب  ٩-٣ ــة إىل ال ــة توصــي أن اللجن ــاد الطــرف الدول ــدابري باعتم  الت

 مبـا  وإبالغـه  لــه،  تعرض الذي بالتعذيب املتعلقة الظروف بشأن كامل حتقيق إلجراء الضرورية
 ذلـك،  تـربر  الوقـائع  كانـت  وإذا التحقيـق  نتائج إىل استناداً والقيام، ومات،معل من عليه حتصل
 الطـرف  الدولـة  إىل يطلـب  كمـا  .العدالـة  إىل التعذيب أفعال عن املسؤولني لتقدمي إجراء باختاذ
  .به حلقت اليت األضرار عن وكامالً مناسباً تعويضاً ملنحه خطوات من يلزم ما اختاذ

  
  املقبولية بشأن الطرف الدولة مالحظات

ــوبر/األول تـــشرين ٢١ يف  ١-٤ ــة قـــدمت ،٢٠٠٥ أكتـ ــا الطـــرف الدولـ  بـــشأن مالحظاهتـ
ــة ــشكوى مقبولي ــى واعترضــت .ال ــة عل ــشكوى مقبولي ــشكوى صــاحب ألن ال ــستخدم مل ال  ي

 الدولـة  وتـدعي  .ملزاعمـه  خالفـاً  فعالـة  سـبل  وهـي  املتاحـة،  احملليـة  االنتـصاف  سـبل  يستنفد ومل
 املـدعي  نائـب  أن الطـرف  الدولـة  وادعت .شكواه مبتابعة يقم مل الشكوى صاحب أن الطرف
 سـبتمرب /أيلـول  ٤ يف تـونس  يف االبتدائيـة  احملكمـة  إىل الـشكوى  تقـدمي  يـوم  نفـس  يف وجه العام

 يف ذكـر  مـا  تثبـت  اليت الطبية الشهادة يقدم لكي الشكوى صاحب إىل مكتوبة دعوة ،٢٠٠٠
 الـشهادة  يقـدم  مل الـشكوى  صـاحب  أن بيـد  .بـه  جـسدية  أضـرار  بإحلـاق  ادعاءات من شكواه
 إجـراء  تـونس  إقلـيم  أمـن  مـدير  مـن  العـام  املدعي طلب ذلك، من الرغم وعلى .املطلوبة الطبية

 ،٢٠٠١ أبريـل /نيـسان  ١٧ ويف .هبـا  وإبالغـه  إليهـا  املـشار  الوقائع بشأن الضرورية التحقيقات
 صـحتها  تثُبـت  مل الـشكوى  بصـاح  ذكرهـا  الـيت  الوقـائع  أن إىل تـونس  إقلـيم  أمـن  مدير أشار
 قـاموا  الـشرطة  رجـال  أن إىل أشـار  لـذلك،  وخالفـاً  .جارية تزال ال التحقيقات فإن ذلك ومع
 بـسبب  أشـخاص  علـى  قبض وإلقاء احتجاز بعمليات إليها، املشار واألماكن التواريخ نفس يف

 املـدعي  أسـند  املعلومـات،  هـذه  إىل وباالستناد .العام الطريق يف به مرخص غري بتجمع قيامهم
 رجـال  أي الـشكوى  يف أمسـاؤهم  املـذكورة  األشـخاص  اسـتجواب  مهمـة  نوابـه  أحـد  إىل العام

ــة الـــشرطة ــدما .الـــشكوى وصـــاحب الثالثـ ــيهم املـــدعى اســـتجوب وعنـ ــة، علـ  ١٢ يف الثالثـ
 التـوايل،  علـى  ،٢٠٠٢ يوليه/متوز ١١و ٢٠٠١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣ و ٢٠٠١ يوليه/متوز

 يكــون أن ميكـن  ال أنــه أحـدهم  وأكــد .الـشكوى  صـاحب  ذكرهــا الـيت  وقــائعال مجيعـاً  أنكـروا 
 وكـان  .أخـرى  ضـاحية  إىل مهمـة  يف أُرسـل  قـد  كـان  ألنـه  املزعومـة  احلادثة مكان يف متواجداً
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 فإهنمـا  ذلـك،  ومع .به املرخص غري التجمع وقوع مكان يف متواجدين اآلخران الشرطة رجال
 يـرد  مل الـشكوى  صـاحب  أن ومبـا  .املتظـاهرين  أحد عتداءال تعرضا أن بعد املستشفى إىل ُنقال
 بـني  مواجهـة  إجـراء  ٢٠٠٣ مـايو /أيار ٢٩ يف تونس يف العامة النيابة قررت الوقائع، هذه على

 تـونس  إقلـيم  أمـن  مديرية إىل العامة النيابة وأسندت .الثالثة الشرطة ورجال الشكوى صاحب
ــشكوى صــاحب اســتدعاء مهمــة ــه ال ــاوين اســم عــن علومــاتم بتقــدمي ومطالبت ــشهود وعن  ال

 متواجـداً  يكـن  مل الـشكوى  صاحب ألن استجابة بال الطلب هذا وظل .شكواه يف املذكورين
 العامـة  النيابـة  وكيـل  قـرر  ،٢٠٠٣ يونيـه /حزيران ١٢ ويف .األوىل شكواه يف املذكور بالعنوان
  .األدلة كفاية لعدم القضية حفظ
 تتعلــق الــشكوى صــاحب إليهــا أشــار الــيت اءاتاالدعــ أن إىل الطــرف الدولــة وتــشري  ٢-٤

 .سـنوات  عـشر  بعـد  إال تتقـادم  ال الـصفة  هبـذه  وهـي  التونـسي،  القـانون  يف جرائم تعترب بوقائع
 أن الطــرف الدولــة وتؤكــد .يــتظلم أن لــذلك وفقــاً الــشكوى صــاحب يــزال ال أنــه وذكــرت
ــشكوى صــاحب ــدم مل ال ــربر جــاد ســبب أي يق ــى إجــراء، أي اختــاذه عــدم ي ــرغم عل  مــن ال

 احملــاكم أمــام دعــاوى لرفــع العمليــة الناحيــة ومــن القــضائية الناحيــة مــن لــه املتاحــة اإلمكانــات
 املـدعي  أصدره الذي الشكوى حفظ قرار على يعترض أن الشكوى لصاحب وميكن .الوطنية
 اســتدعاء يطلــب أن أو التحقيــق قاضــي أمــام حتقيــق إجــراء علــى املوافقــة علــى وحيــصل العــام

 اإلجـراءات  قـانون  مـن  ٣٦ املـادة  مبقتضى العليا للمحكمة اجلنائية الدائرة أمام مباشرة املتهمني
 إقامـة  مـع  مـدين  تعـويض  علـى  احلـصول  لطلـب  املدنيـة  الـدعوى  بـني  اجلمـع  وبإمكانـه  .اجلنائية

 احملـاكم  أمـام  تعـويض  بطلـب  مدنيـة  دعـوى  يرفـع  مث إدانـة  قرار ينتظر أن أو اجلنائية اإلجراءات
 مـوظفي  ألن إداري انتـصاف  سـبيل  الـشكوى  صـاحب  أمام ذلك، عن وفضالً .هاوحد املدنية
 أيـضاً  ويكونـون  هـذا  خطـئهم  عـن  املسؤولية الدولة حيّملون فادحاً خطأ يرتكبون الذين الدولة

 مـدة  ألن الـشكوىً  صـاحب  أمـام  متاحـاً  يـزال  ال هـذا  الـتظلم  وسـبيل  .شخصياً عنه مسؤولني
 أن الطـرف  الدولـة  وتؤكد .عاماً ١٥ هي تعويض على حصوللل التظلم من النوع هذا التقادم
 .بـذكاء  هـذه  االنتصاف سبل من يستفد مل الشكوى صاحب وأن فعالة احمللية االنتصاف سبل
 يف التونـسي،  القـضاء  أمـام  االسـتئناف  دعـاوى  أن تـبني  عديـدة  أمثلة إىل الطرف الدولة وتشري
  .فعالة ضاًأي هي بل فحسب ممكنة دعاوى ليست مماثلة، حاالت

 تقـــدمي يف احلـــق اســـتعمال أســـاء قـــد الـــشكوى صـــاحب أن الطـــرف الدولـــة وتـــرى  ٣-٤
 مـن  حيركـه  كـان  مـا  إىل بـالنظر  االتفاقية من ٢٢ املادة من ٢ الفرعية الفقرة مبوجب البالغات
 هـو  الـشكوى  صـاحب  أن وتـذكِّر  .تـشهري  عبـارات  من بالغه عليه انطوى وما سياسية دوافع
 للحريــات الــوطين اجمللــس ومهــا تــونس، يف قانونــاً هبمــا معتــرف غــري ملنظمــتني مؤســس عــضو
 خـارج  التـصرف  تواصـالن  املنظمـتني  هـاتني  وأن التعـذيب،  ملقاومـة  التونـسية  واجلمعية بتونس
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ــانون إطــار ــان وال الق ــه عــن تكف ــارات توجي ــشهري عب ــستهدف ت ــة ت ــة مؤســسات إهان  .الدول
 التونـسية  القضائية السلطات إىل خطرية ةتشهريي اهتامات يوجه الشكوى صاحب أن وتالحظ

  .أدلة أي إىل الواقع يف تستند ال
  

  الطرف الدولة مالحظات على الشكوى صاحب تعليقات
 إىل جلـأ  أنـه  جديـد  مـن  الـشكوى  صـاحب  أكـد  ،٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٢١ يف  ١-٥

 وقـد  .فعاليتـها  دمعـ  من الرغم على التونسي القانون يف عليها املنصوص احمللية االنتصاف سبل
 املـستوى  علـى  عليهـا  واحلكم الوقائع يف التحقيق طلب أجل من منه مطلوباً كان مما بأكثر قام

 يف جــاد حتقيــق إىل ُتفــضي أن املفــروض مــن كــان الــيت اخلطــوات مجيــع اختــذ إنــه بــل الــوطين،
 باختـاذ  ضحيةالـ  قيـام  عـدم  حالـة  يف حـىت  الدولـة  عاتق على يقع حتقيق بإجراء فااللتزام .الوقائع

 الـسلطات  مقـر  إىل بنفسه توجه أنه الشكوى صاحب يذكِّر حال، أية وعلى .رمسي إجراء أي
 أو إخطـار  أي يتلـق  ومل .قبـل  مـن  مرتني شكوى تقدمي حاول أن بعد شكواه، لتقدمي املختصة
 فيمـا  يتقـاعس  مل أنـه  يـرى  هنـا،  ومـن  .ملفـه  حالـة  بـشأن  معلومـات  أية وال توجيه أو استدعاء

 وحـىت  .التحقيـق  سري عن الوحيدة املسؤولة هي الطرف الدولة أن ويرى .شكواه مبتابعة قيتعل
 يغــري ال ذلــك فــإن بــشكواه، يتعلــق فيمــا اهتمامــاً يبــد مل الــشكوى صــاحب أن افتــراض علــى
 أن أعلنـت  قـد  اللجنـة  بـأن  ويـذكِّر  .الطـرف  الدولـة  عـاتق  علـى  تقع اليت االلتزامات من مطلقاً
 إجـراء  يف الطـرف  الدولـة  تقـصري  يـربر  سـبباً  يكـون  أن ميكـن  ال إجـراء  بـأي  الـضحية  قيام عدم
  .) ط(التعذيب باهتامات يتعلق حتقيق

 أي عـن  أنبـاء  مطلقاً يتلق مل ألنه نتيجة إىل تؤد مل شكواه أن الشكوى صاحب ويرى  ٢-٥
 بـالتحقيق  ةاملتعلقـ  املراسـالت  مـن  وغريها والرسائل باحملاضر يتعلق فيما أما .بشأهنا متت متابعة
 مـن  أياً بالغه على ردها يف تقدم مل الطرف الدولة أن يالحظ فإنه الطرف، الدولة ذكرهتا اليت
 مبثابـة  اعتبارهـا  ميكـن  ال اإلجـراءات  هـذه  جممـل  أن يـرى  فإنـه  احلـال،  كـان  وأيـاً  .الوثائق هذه
 عـدم  مبـسألة  قيتعلـ  وفيمـا  .االتفاقية من ١٢ املادة تقتضيه الذي النحو على ونزيه شامل حتقيق
 صــاحب فــإن مرتلــه، عــن غيابــه بــسبب ،٢٠٠٣ يونيــه /حزيــران املــؤرخ اســتدعائه أمــر تلقيــه

 معقـوالً  سـبباً  لـيس  واحـدة  مناسبة يف مرتله عن غيابه فإن األمر كان مهما بأنه حياج الشكوى
 أنـه  الـشكوى  صـاحب  يـدعي  الطبيـة،  بالشهادات يتعلق وفيما .اإلجراءات من متاماً الستبعاده

 صـاحب  يتلقـاه  مل طلـب  وهو - ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول يف طلباً أرسل قد العام املدعي كان لو
 حماولـة  أي ذلـك  بعـد  تبـذل  مل فإنـه  الطبيـة  الـشهادات  تقـدمي  إىل فيه يدعوه - إطالقاً الشكوى
 تـونس  إقلـيم  أمـن  مـدير  أن الـبالغ  صـاحب  ويالحـظ  .الـشهادات  هـذه  علـى  للحصول أخرى
 مـرور  بعـد  أي ،٢٠٠١ أبريـل /نيـسان  ١٧ املؤرخـة  رسـالته  يف مؤقـت  بـشكل  خلـص  قد كان
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 دون أدلـة،  إىل تـستند  ال املـذكورة  الوقـائع  أن إىل املزعوم، التحقيق باب فتح على أشهر سبعة
 أن وبـــدون علـــيهم، املـــدعى إىل وال الـــشكوى، صـــاحب إىل وال شـــاهد، أي إىل يـــستمع أن

 مـن  أكثـر  مـرور  بعـد  الثالثـة  علـيهم  ملـدعى ا اسـتجواب  مت وقـد  .الطبية الشهادات أمامه تكون
 يتعلــق فيمــا عــامني مــن أكثــر مــرور وبعــد األول عليــه باملــدعى يتعلــق فيمــا الوقــائع علــى عــام

 مجيعـاً  هبـم  االتصال على قادرة كانت القضائية الشرطة أن من الرغم على األخري عليه باملدعى
 مـن  مزيـداً  تقـدم  أن دون تـذكر،  الطـرف  الدولـة  أن الـشكوى  صـاحب  يالحظ كما .بسهولة

 جـرى  أنـه  إىل إشارة أي توجد ال وأنه الوقائع، اأنكرو قد الثالثة عليهم باملدعى أن التفاصيل،
 جـاداً  فوريـاً  حتقيقـاً  جتر مل السلطات أن الشكوى صاحب ويرى .أقواهلم من بعد فيما التحقق
 .ونزيهاً شامالً

 الدولـة  إليهـا  أشـارت  الـيت  ألخرىا احمللية االنتصاف سبل أن الشكوى صاحب ويرى  ٣-٥
ــرف ــي الطـ ــضاً هـ ــري أيـ ــة غـ ــه فعالـ ــذا وأنـ ــسبب هلـ ــاج ال الـ ــها إىل حيتـ ــة متابعتـ ــام تلبيـ  ألحكـ
 اإلجـراءات  خـالل  من االنتصاف بسبل يتعلق وفيما .االتفاقية من ٢٢ املادة من )ب(٥ الفقرة

 العـام  املـدعي  قيـام  عـدم  منـها  سـابقاً،  اإليهـ  أشـار  عّدة صعوبات واجه بأنه يذّكر فإنه اجلنائية،
 يف الـدعوى  بـرفض  قرار إصدار حالة ويف ذلك، عن وفضالً .الدعوى إقامة بعدم قرار بإصدار
 جنائيـة  مـسؤولية  مـسؤوالً  الـشكوى  صـاحب  ُيعتـرب  قـد  مدنيـة،  دعـوى  برفـع  حتقيـق  فـتح  إطار

 يـذكّر  تملـة، احمل املدنية االنتصاف بسبل يتعلق وفيما .رادعاً عنصراً يشكل الذي األمر ومدنية،
 دعـوى  تقـدمي  يتوقـف  اجلنائيـة،  اإلجـراءات  قـانون  مـن  ٧ للمـادة  وفقـاً  بأنـه  الـشكوى  صاحب
 مـن  متاحـاً  خيـاراً  ليـست  اجلنائيـة  الـدعوى  أن بيـد  .عليهـا  ويعتمد اجلنائية الدعوى على مدنية

ــة  احتمــال أن الــشكوى صــاحب يــذكر اإلداري، باالنتــصاف يتعلــق وفيمــا .العمليــة الناحي
 النتيجـة  نفـس  إىل التوصـل  احتمـال  مـن  أكرب ليس اإلدارية احملاكم يف إجيابية نتيجة إىل لالتوص
 احملتملـة  النهايـة  علـى  جيـد  مؤشـر  هـي  جنائيـة  هتم توجيه حماولته نتيجة وأن اجلنائية، احملاكم يف

 ســواء حــد علــى واإلداريــة املدنيــة الــدعاوى أن يــرى ذلــك، عــن وفــضالً .اإلداري للتقاضــي
 :التعـذيب  حالـة  يف ومناسـب  كامـل  جـرب  علـى  احلصول لضمان طبيعتها، حبكم ية،كاف ليست

ــية للحقـــوق االنتـــهاك هـــذا مـــن لالنتـــصاف املناســـب الوحيـــد فالـــسبيل  هـــو للفـــرد األساسـ
  .اجلنائي السبيل

 للحـق  اسـتخدام  إساءة يشكل الشكوى صاحب بالغ بأن القائلة باحلجة يتعلق وفيما  ٤-٥
 يف حقــه مبمارســة إال يقــم مل أنــه الــشكوى صــاحب يؤكــد جنــة،الل إىل بالغــات تقــدمي يف

 أقـواالً  الطـرف  الدولـة  إىل يوجـه  ومل سياسـية،  دوافـع  أيـة  لديـه  ليـست  وأنه الفعال، االنتصاف
 ألي الــسياسي النــشاط أن إىل خلــصت قــد كانــت اللجنــة بــأن ويــذّكر .تــشهري علــى تنطــوي
  .) ي(شكواه يف النظر من مينع ال شكوى يقدم شخص
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 الطرفني من مقدمة إضافية حظاتمال

 الــشكوى صــاحب أن تأكيــد الطــرف الدولــة أعــادت ،٢٠٠٦ أبريــل/نيــسان ٢٦ يف  ١-٦
 أكثـر  مرور بعد إال شكواه يقدم مل أنه وخاصة عليه باالعتداء ادعائه منذ إمهاله بوضوح أثبت
 رجـال  عـن  كافيـة  معلومـات  يقـدم  ومل بـشكواه  الطبيـة  الـشهادة  يرفق مل وأنه أشهر، أربعة من

 جانــب إىل أنــه الطــرف الدولــة وتــضيف .إلــيهم أشــار الــذين والــشهود اهتمهــم الــذين الــشرطة
 ألنــه الــشكوى متابعــة يف إمهالــه أثبــت الــشكوى صــاحب فــإن هــذه، اخلطــرية التقــصري أوجــه

 .متابعتــها مــن والتأكــد نتيجتــها ملعرفــة شــكواه تقــدمي منــذ األوقــات مــن وقــت أي يف يــسَع مل
ــرى ــة وت ــذا أن الطــرف الدول ــصرف ه ــدل الت ــى ي ــه عل ــسيئة نيت ــة ال ــار واملُبيت ــبيل أن إلظه  س

 إذ القـضية  هبـذه  اسـتثنائية  بصورة اهتمامه العام املدعي أثبت املقابل، ويف .فعال غري االنتصاف
 اليـوم  يف الـشكوى  بفحـص  قـام  وقـد  .قاطعـة  أدلـة  تـدعمها  ال اليت الدعاوى حيفظ ما عادة إنه

 تقـدمي  الـشكوى  صـاحب  مـن  وطلـب  الطبيـة،  الـشهادة  وجـود  عدم والحظ فيه، قدمت الذي
 يف كافيـة  عناصـر  تـوفر  عدم من الرغم وعلى .للشكوى فرصة إتاحة فضل ألنه الطبية الشهادة
 .الـشكوى  صـاحب  ذكرهـا  الـيت  الوقـائع  يف بـالتحقيق  منـه  مببادرة العام املدعي قام فقد امللف،
 داره مـن  عديـدة  مـرات  الـشكوى  صاحب ابغي من لوحظ ما فإن اهتمامه، من الرغم وعلى
  .عليها يعول معلومات جتميع خطرية بصورة أعاق
 قـانون  أن الطرف الدولة توضح امللف، حالة عن معلومات أية توفر بعدم يتعلق وفيما  ٢-٦

 أو إلبـالغ  خاصـة  إجـراءات  أيـة  اختـاذ  علـى  الـشكوى،  تقـدمي  عند ينص ال اجلنائية اإلجراءات
 مبتابعـة  الـشكوى  صاحب يقوم أن املنطقي ومن عليه املتعارف من وأن الشكوى، مقدم إعالم

 يف ومــدنياً جنائيــاً مــسؤوالً يكــون قــد الــشكوى صــاحب بــأن باإلدعــاء يتعلــق وفيمــا .شــكواه
 قـائم  االحتمـال  هـذا  أن الطـرف  الدولـة  تؤكـد  مدنيـة،  تعويـضات  طلب يف دعوى رفض حالة
 أن إىل الطـرف  الدولـة  تـشري  باألدلـة،  يتعلق فيماو .السمعة تشوه اهتامات توجيه حالة يف فقط

  .القضية ملف يف وردت رمسية وثائق إىل بالكامل استندت تعليقاهتا
 يف مثـابراً  كـان  أنـه  علـى  التأكيـد  الـشكوى  صـاحب  أعـاد  ٢٠٠٦ مـايو /أيار ١٠ ويف  -٧

 بـأي  كـن مي ال عليهـا  أقـدم  الـيت  القانونيـة  اخلطـوات  فعاليـة  عـدم  وأن الـشكوى  لتقـدمي  حماوالته
 مـسار  أي العمليـة،  الناحيـة  مـن  ميلـك،  ال أنـه  وأضـاف  .تـصرفه  إىل إسـناده  األحـوال  من حال
  .معقولة ترضية إمكانية مينحه بديل قانوين
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  الشكوى مقبولية يف اللجنة نظر
ــة نظــرت  ١-٨ ــا يف اللجن ــسابعة دورهت ــثالثني ال ــسألة يف وال ــة م ــشكوى مقبولي ــت ال  وأعلن

  .٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ رخاملؤ قرارها يف مقبوليتها
 املـادة  مـن  )أ(٥ الفقـرة  أحكام مبقتضى منها مطلوب هو حسبما اللجنة، تأكدت وقد  ٢-٨

 آخـر  إجـراء  أي مبوجـب  حبثهـا،  جيـري  وال حبثهـا،  جيـر  مل نفـسها  املـسألة  أن االتفاقية، من ٢٢
  .الدولية التسوية أو الدويل التحقيق إجراءات من
ــت  ٣-٨ ــة وطلب ــة إىل طــرفال الدول ــن أن اللجن ــدم تعل ــة ع ــبالغ مقبولي ــى ال  أن أســاس عل

 سـبل  مجيـع  يـستنفد  مل وألنـه  الـشكوى  هـذه  تقـدمي  يف احلـق  اسـتعمال  أساء الشكوى صاحب
 أنـه  وأكـد  الطـرف  الدولـة  ادعـاءات  نـازع  فقد الشكوى بصاح أما .املتاحة احمللية االنتصاف

ــهإ بــل اللجنــة، إىل اللجــوء يف احلــق اســتعمال يــسئ مل  أن يف احتمــال أي هنــاك أن يــرى ال ن
  .نتيجة أي إىل التونسية السلطات أمام اختذها اليت اخلطوات تؤدي

 اللجنـة  لفتـت  وقوعـه،  الطرف الدولة تدعي الذي احلق، استعمال بإساءة يتعلق وفيما  ٤-٨
 مبقتـضى  اللجنـة  إىل شـكوى  تقـدمي  يف للحـق  اسـتعمال  إسـاءة  هناك يكون لكي أنه إىل االنتباه
 يف احلـق  ممارسـة  تـشكل  أن :التـاليني  الـشرطني  أحـد  يتـوافر  أن ينبغـي  االتفاقيـة،  مـن  ٢٢ املادة
 بقـصد  تكـون  األقـل  علـى  أو نيـة  سـوء  علـى  تنطـوي  أو كيـدياً  فعـالً  اللجنـة  إىل شـكوى  تقدمي

ــضليل ــا يكــون أو الت ــتخفاف؛ فيه ــل يكــون أال أو اس ــصري أو للفع ــشار التق ــه امل  صــلة أي إلي
 للتعــذيب تعرضــه عــن أبلــغ الــشكوى صــاحب أن الراهنــة احلالــة يف تأكــد أنــه دبيــ .باالتفاقيــة

 الدولـة  واهتـم  الـشرطة  مركـز  يف أو الـشارع  يف الـشرطة  رجـال  أيـدي  على املعاملة إساءة أو/و
  .االتفاقية أحكام بانتهاك الطرف

 عـاة مرا ومـع  احملليـة،  االنتـصاف  سـبل  اسـتنفاد  عـدم  بـسبب  املقبولية بعدم يتعلق وفيما  ٥-٨
 الوقـائع  أن اللجنـة  الحظـت  والقـضائي،  القـانوين  لنظامهـا  وصـف  من الطرف الدولة قدمته ما
 التحقيقـات  وأن األول، املنـار  شـرطة  مركـز  يف ٢٠٠٠ أبريل/نيسان ٢٦ يف حدثت النظر قيد

 حفــظ إىل انتــهى الــذي العــام واملــدعي تــونس إقلــيم أمــن مــدير هبــا قــام أجريــت الــيت الوحيــدة
 ٢٠٠٥ يوليـه /متـوز  ٦ يف التعـذيب  مناهـضة  جلنـة  إىل الـشكوى  تقـدمي  تـاريخ  وحىت الشكوى؛

 األمــر وأن موضــوعي، قــرار أي ُيتخــذ مل )احلــدث وقــوع مــن ســنوات مخــس مــن أكثــر بعــد(
 التـشريع  يف باجلرميـة  توصـف  للغايـة،  خطـرية  وقـائع  معاجلة قبل طبيعية غري طويلة مدة استغرق
 شـروط  أن اللجنـة  رأت أعـاله،  جـاء  ملـا  ونظراً .ديدةش عقوبات مبرتكبها يرتل الذي التونسي
  .استوفيت قد االتفاقية من ٢٢ املادة من ٥ الفقرة أحكام
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 مـن  ١ الفقرة بأحكام يتعلق فيما الشكوى قبول التعذيب مناهضة جلنة قررت وعليه،  ٦-٨
 منفـصلة  ،١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ واملواد ؛١٦ املادة من ١ والفقرة ؛١ باملادة مقترنة ٢ املادة
  .١٦ املادة من ١ بالفقرة مقترنة أو
  

  الطرف الدولة مالحظات
 أي انتـهاك  جيـر  مل أنـه  علـى  التأكيد الطرف الدولة أعادت ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢ يف  ١-٩

ــن حكــم ــام م ــة أحك ــت االتفاقي ــن وأعرب ــها ع ــة ألن اندهاش ــررت اللجن ــول ق ــشكوى قب  .ال
 العواقـب  من الشكوى صاحب بتهرب يسمح أال جيب اللجنة إىل شكوى تقدمي بأن وذكّرت
  .املتاحة احمللية االنتصاف سبل استنفاده وعدم إمهاله على املترتبة

 بعـد  املـضمون  بـشأن  موضـوعي  قرار أي إىل التوصل يتم مل أنه إىل اللجنة رأت وفيما  ٢-٩
 أن الطـرف  الدولـة  تؤكـد  الـسلطات،  إىل الـشكوى  تقـدمي  علـى  سـنوات  مخس من أكثر مرور

 صــاحب ارتكبــها الــيت العديــدة اجلــسيمة األخطــاء بــسبب الــشكوى حبفــظ قــام عــامال املــدعي
 الــشرطة رجــال عــن كافيــة تفاصــيل تقــدمي عــدم أو طبيــة شــهادة تقــدمي عــدم وهــي الــشكوى،
ــهمني ــشهود املت ــشار وال ــيهم، امل ــة وعــدم إل ــشكوى متابع ــدم ونظــراً .ال ــدمي لع ــة تق ــة أدل  ُمقْنع

ــ أمســاء عــن ومفــصلة دقيقــة ومعلومــات ــهم، شهودال  األشــخاص تكــذيب جانــب إىل وعناوين
 بـــشأن قـــرار اختـــاذ املـــستحيل مـــن جعـــل الـــبالغ، صـــاحب ذكرهـــا الـــيت للوقـــائع املتـــهمني
  .الشكوى جوهر

 الـيت  املتاحـة  االنتـصاف  سـبل  عـن  مفـصلة  معلومـات  قـدمت  أهنا الطرف الدولة وترى  ٣-٩
 يـزال  فـال  بعـد،  تتقـادم  مل ئيـة اجلنا اإلجـراءات  أن ومبـا  .الـشكوى  صاحب أمام متوفرة تزال ال

 احملليـة  االنتـصاف  سـبل  فعاليـة  أن وتؤكـد  .القـضاء  أمام دعوى رفع الشكوى صاحب بإمكان
 الدولـة  مـوظفي  حبـق  وقـضائية  تأديبيـة  عقوبـات  إنـزال  جـرى  بأنـه  وتذكّر .شك موضع ليست
 احلالـة  ويف .الطـرف  للدولـة  الـسابقة  الردود يف إليه املشار النحو على مسؤوليتهم، ثبتت الذين

ــة، ــة وســع يف كــان الراهن ــشكوى صــاحب توصــي أن اللجن ــع ال  ســبل واســتنفاد دعــوى برف
 النظـر  إعـادة  إىل اللجنـة  الطـرف  الدولة تدعو وبالتايل .االتفاقية ألحكام وفقاً احمللية االنتصاف

 باألسـس  تتعلـق  مالحظـات  أي الطـرف  الدولـة  تقدم ومل .االعتبارات هذه ضوء يف موقفها يف
  .وضوعيةامل
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  الطرفان قدمها إضافية مالحظات
 مبجـرد  اكتفت الطرف الدولة أن الشكوى صاحب رأى ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٨ يف  - ١٠

 بـشأن  مالحظـات  أية تقدم أن دون البالغ مقبولية بشأن أبدهتا أن سبق اليت املالحظات تكرار
  .املوضوعية األسس
 إزاء أســفها عــن جديــد مــن رفالطــ الدولــة أعربــت ،٢٠٠٧ أبريــل/نيــسان ١٢ ويف  - ١١

 قدمتـها  الـيت  التوضـيحات  مجيـع  مـن  الـرغم  علـى  الـبالغ  مقبوليـة  عـن  بـاإلعالن  اللجنة تصرف
 املــادة ألحكــام وفقــاً جديــدة خطــوات اختــاذ مت أنــه الطــرف الدولــة وذكــرت .الطــرف الدولــة
ــداخلي النظــام مــن ١١١ ــة ال ــونس يف االســتئناف مبحكمــة العــام املــدعي طلــب فقــد .للجن  ت

 احملكمــة لــدى العــام املــدعي مــن اجلزائيــة، اإلجــراءات قــانون مــن ٢٣ للمــادة وفقــاً العاصــمة،
 ضـد  أويل حتقيـق  بـدأ  وهكذا .الشكوى موضوع بالوقائع إعالمه العاصمة، تونس يف االبتدائية

ــيهم أشــار الــذين األشــخاص  مكتــب عــن املــسؤول القاضــي إىل املهمــة وأســندت التحقيــق إل
 قاضـي  لـدى  القـضية  ُسـجلت  وقـد  .العاصـمة  تونس يف االبتدائية احملكمة ىلد العاشر التحقيق
 الـيت  التدابري ضوء ويف القضائي التحقيق نتائج انتظار ويف .) ك(٨٦٩٦/١٠ الرقم حتت التحقيق
  .باملقبولية املتعلق قرارها يف النظر إعادة إىل اللجنة الطرف الدولة تدعو السلطات، اختذهتا
 قدمتـها  الـيت  املالحظـات  أن الـشكوى  صـاحب  يـذكر  ،٢٠٠٧ بريلأ/نيسان ٢٠ ويف  ١-١٢

 الدولـة  تقـم  ومل .بالفعـل  اختـذ  قد املقبولية قرار ألن باملوضوع صلة ذات تعد مل الطرف الدولة
 صــاحب يالحــظ ذلـك،  ومــع .الـسابق  يف قدمتــها قــد كانـت  الــيت احلجـج  بتكــرار إال الطـرف 
 فـصاحب  .ادعاءاتـه  من العديد عن يحةصح غري معلومات قدمت الطرف الدولة أن الشكوى
 مــن وبــدالً .٢٠٠٠ يونيــه/حزيــران يف التونــسية الــسلطات إىل األوىل شــكواه قــدم الــشكوى

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ عـامي  يف الطـرف  الدولة استمرت احمللية، االنتصاف سبل إىل وصوله تيسري
 اإلقامــة يف أودع وقــد .املــشددة الدائمــة للمراقبــة إخــضاعه ذلــك يف مبــا وختويفــه، مــضايقته يف

 مـن  وُمنـع  مؤقتـة  بـصورة  توقيفـه  مت ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣ ويف .عديدة مناسبات يف اجلربية
 .البالد مغادرة

ــرفض ونظــراً  ٢-١٢ ــة ل ــستمر الطــرف الدول ــا عــن ناإلعــال امل ــا موقفه ــق فيم  باألســس يتعل
 الوقـائع  إىل قرارهـا  يف االسـتناد  إىل اللجنـة  يـدعو  الـشكوى  صاحب فإن للشكوى، املوضوعية

 دائمـاً  أكـدتا  التعـذيب  مناهـضة  وجلنـة  اإلنـسان  حبقوق املعنية اللجنة بأن ويذّكر .وصفها كما
 الدولــة تقــدم ال عنــدما الواجــب النحــو علــى الــشكوى صــاحب ادعــاءات مراعــاة ينبغــي أنــه

 أن ومبـا  الراهنـة،  احلالـة  ويف .الـشكوى  صـاحب  ادعـاءات  تنـاقض  توضـيحات  أو أدلـة  الطرف
 اختــذ يكــون الــشكوى صــاحب فــإن املوضــوعية، األســس بــشأن رأيهــا تبــد مل الطــرف الدولــة
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 الطــيب، ملفــه عــن نــسخاً تــضمنت الــيت الوثــائق مــن بعــدد هادعاءاتــ بإثبــات الــصحيح اإلجــراء
  .عديدة إضافية ووثائق الشهود وإفادات التونسية، القضائية السلطات إىل املقدمة وشكواه

 االنتـصاف  سـبل  أن إثبـات  من تتمكن مل الطرف دولةال أن الشكوى صاحب ويؤكد  ٣-١٢
 للـضحايا  ميكـن  الـيت  احملليـة  االنتـصاف  لـسبل  وصفاً وقدمت .تونس يف للضحايا بالفعل متاحة
 تؤيــد واحملــاكم مــستقالً، لــيس تــونس يف القــضائي فالنظــام .النظريــة الناحيــة مــن إليهــا اللجــوء
 تتحمـل  الـيت  هـي  الطـرف  الدولـة  إنفـ  الظـروف،  هـذه  ظـل  ويف .عام بشكل احلكومة قرارات
ــق فيمــا اإلثبــات عــبء ــة يتعل ــة ويف .االنتــصاف ســبل بفعالي ــة، احلال ــة تتحمــل مل الراهن  الدول
 أن دون النظريـة،  الناحيـة  مـن  إال املتاحـة  االنتصاف سبل تصف مل ألهنا اإلثبات عبء الطرف
  .الواقع يف متاحة غري االنتصاف سبل أن إلثبات الشكوى صاحب قدمها اليت األدلة تكذب
ــار ١٥ ويف  ١-١٣ ــايو/أي ــة الحظــت ،٢٠٠٧ م ــشكوى صــاحب أن الطــرف الدول ــهم ال  يت

 الدولـة  تـدعي  الـشكوى،  تقـدمي  بتـاريخ  يتعلق وفيما .سيئة نوايا له يضمر بأنه التونسي القضاء
 أنــه علــى إثباتــاً مطلقــاً يــشكل ال الــشكوى صــاحب قدمــه الــذي االســتالم إيــصال أن الطــرف
 إىل حـىت  وال بـل  املرسـلة  الرسالة طبيعة إىل يشري ال املعين اإليصال ألن الشكوى لبالفع أرسل

 تــشهِّر اهتامـات  أخـرى  مـرة  وجــه الـشكوى  صـاحب  أن الطـرف  الدولــة وتـرى  .منـها  الغـرض 
 عـام  ومنـذ  .جنائيـاً  مالحقته يف شرعت العامة النيابة بأن وتذكر .التونسية القضائية بالسلطات
ــل ،٢٠٠٠ ــر أحي ــن أكث ــن موظــف ١٠٠ م ــوظفني م ــني امل ــاذ املكلف ــانون بإنف ــاكم إىل الق  حم
 يف التـشكيك  ميكـن  ال ولـذلك  .ملهامهم ممارستهم أثناء انتهاكات الرتكاهبم وجنائية إصالحية
 .احمللية االنتصاف سبل فعالية

 اإلجـراءات  إفـشال  بغيـة  بالوقـائع  يتالعـب  الشكوى صاحب أن الطرف الدولة وترى  ٢-١٣
ــةاجلا القــضائية ــات ووضــع ري ــام عقب ــسري أم ــصحيح ال ــسبل ال ــصاف ل ــة االنت ــصاحب .احمللي  ف
 يف االبتدائيـة  احملكمـة  يف العام املدعي بذهلا اليت الكثرية اجلهود إفشال يف جنح أن بعد الشكوى
 نائـب  بـذهلا  اليت واجلهود ،٢٠٠٠ عام سبتمرب/أيلول يف الشكوى تقدمي عقب العاصمة تونس
 .املتعـاون  غـري  موقفـه  علـى  يـصر  االدعـاءات،  بشأن األويل التحقيق جراءإل املعّين العام املدعي
 صـاحب  رفـض  ،٢٠٠٧ أبريـل /نيـسان  ٣٠ يف التحقيـق  قاضـي  أمام باملثول إبالغه مت أن وبعد

 حـىت  احملكمـة،  إىل باحلـضور  حملاميـه  يـؤذن  مل أنـه  حبجـة  بأقوالـه  اإلدالء أخـرى،  مرة الشكوى،
 ال وأنـه  حمـام  مـساعدة  يتطلـب  ال كـشاك  وضـعه  أن مـه أعل قـد  كــان  التحقيـق  قاضـي  أن رغم
 اختـاذ  يف التحقيـق  قاضـي  شرع وعليه، .التحقيق إجراءات ملتابعة حمام إىل االستماع إىل حاجة
 ال والـدعوى  .الـشكوى  صـاحب  هبـم  استـشهد  آخـرين  أشخاص استدعاء مشلت أخرى تدابري
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 إعـادة  اللجنـة  إىل تطلـب  أن حقهـا  من يزال ال أنه الطرف الدولة ترى وعليه، .النظر قيد تزال
 .اجلاري القضائي التحقيق نتائج تظهر ريثما املقبولية قرار يف النظر

 الدولــة أن جديــد مــن الــشكوى صــاحب الحــظ ،٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول ١٣ ويف  - ١٤
 املـسؤولية  أن جديـد  مـن  ويؤكـد  .سـابقاً  قدمتـها  قد كانت مالحظات بتكرار اكتفت الطرف

 بـأن  ويـذكر  .الطـرف  الدولـة  إىل حـصراً  تعـود  احملليـة  اإلجـراءات  يف قـدم ت أي إحراز عدم عن
 اســتدعي عنــدما حمــام مــساعدة مــن االســتفادة مــن الــشكوى صــاحب منعــت الطــرف الدولــة

 مـن  واحلرمـان  .الواقعـة  هـذه  علـى  الطـرف  الدولـة  تعتـرض  ومل .التحقيـق  قاضي أمام للحضور
  .سيالتون للقانون انتهاكاً يشكل مبحام االستعانة

ــشرين ٢٥ ويف  - ١٥ ــوبر/األول ت ــة كــررت ،٢٠٠٧ أكت ــها الطــرف الدول  اللجنــة إىل طلب
ــستنفد التحقيــق ينتــهي ريثمــا للــشكوى املوضــوعية األســس يف البــت بإرجــاء  ســبل مجيــع وت

 القـضائية  الـسلطات  بـأن  الـشكوى،  صـاحب  لتأكيدات خالفاً أنه وذكّرت، .احمللية االنتصاف
 :يلي مبا أمرت إذ القضية هبذه الواجب اهتمامها أبدت

 دليل؛ أي إىل تستند ال شكوى على بناء األويل التحقيق باب فتح  •  

 دون بالتحقيــــق شخـــصياً يقـــوم العامـــة النيابـــة يف عـــضو إىل التحقيـــق مهمـــة إســـناد  •  
 القضائي؛ التحقيق دائرة مساعـدة

 قـد  أنـه  رغـم  حـىت  جنـائي  حتقيق بفتح الشكوى، حفظ العامة النيابة قرار رغم القيام،  •  
 .املتعاون غري الشكوى صاحب موقف بسبب نتيجة أي عن يسفر ال

 يعتــرف ال التونــسي القــانون بــأن التــذكري جيــدر األخــرية، النقطــة هبــذه يتعلــق وفيمــا  
 مــساعدة علــى احلاصــل الــشاهد”ـ  ب املتعلــق اإلجــراء وأن حمــام يــساعده أن يف بــاحلق للــشاهد

 قاضـي  استدعى وقد .حمتمل كضحية صفته إىل بالنظر وىالشك صاحب على قينطب ال “حمام
 ١٦ يف احملــددة االســتماع جلــسة حلــضور الــشكوى صــاحب الــدعوى عــن املــسؤول التحقيــق
 .حيضر مل الشكوى صاحب لكن ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين

  املوضوعية األسس يف النظر
 الطرفـان،  قـدمها  يتالـ  املعلومـات  مجيـع  احلـسبان  يف وأخـذت  الـبالغ  يف اللجنة نظرت  ١-١٦
  .االتفاقية من ٢٢ املادة من ٤ الفقرة ألحكام وفقاً
ــة وحتـــــيط  ٢-١٦ ــاً اللجنـــ ــة مبالحظـــــات علمـــ ــة الطـــــرف الدولـــ  مـــــارس/آذار ٢ املؤرخـــ
 .الــبالغ  مقبوليــة  علــى  فيهــا  اعترضــت  الــيت  ٢٠٠٧ مــايو /أيــار  ١٥ و أبريــل /نيــسان ١٢ و

ــة، ــيط إذ واللجنـ ــاً حتـ ــب علمـ ــل بطلـ ــذي التأجيـ ــه الـ ــةال قدمتـ ــرف دولـ ــشرين ٢٥ يف الطـ  تـ
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 اللجنـة  مـن  تتطلـب  ال الطـرف  الدولـة  قدمتـها  الـيت  العناصر أن تالحظ ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول
 مــن مقنعــة إضــافية أو جديــدة معلومــات ورود لعــدم وخاصــة املقبوليــة، قــرار يف النظــر إعــادة
 أكثـر  بعـد  الـشكوى  صـاحب  شـكوى  بـشأن  قـرار  أي إىل التوصـل  بعدم تتعلق الطرف الدولة
 يـربر  مـا  اللجنـة  رأي يف وهـو،  احملكمـة  أمـام  معلقـة  ذاهتا الدعوى وجود على سنوات سبع من

 معقولـة  غـري  طويلـة  زمنيـة  فترة استغرقت احمللية االنتصاف سبل استنفاد مسألة أن إىل اخللوص
 قرارهـا  تغـيري  إىل يـدعوها  مـا  هنـاك  لـيس  أنـه  اللجنة ترى وبالتايل، ).أعاله ٥-٨ الفقرة انظر(
 .باملقبولية تعلقامل

 والحظـت  املوضـوعية  األسس حيث من الشكوى يف النظر إىل اللجنة انتقلت ولذلك  ٣-١٦
 باملـادة  مقترنـة  ٢ املـادة  مـن  ١ الفقـرة  انتـهكت  الطـرف  الدولة أن يدعي الشكوى صاحب أن
 ١ بـالفقرة  مقترنـة  أو منفـردة  ،١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ واملـواد  ؛١٦ املـادة  مـن  ١ والفقرة ؛١
  .االتفاقية من ١٦ ملادةا من
 مؤكـداً  االتفاقيـة،  من ٢ املادة من ١ للفقرة انتهاك حدوث الشكوى صاحب وادعى  ٤-١٦
 هـذه  وتنطبـق  .عليهـا  واملعاقبـة  التعـذيب  أفعـال  وقوع مبنع اللتزاماهتا متتثل مل الطرف الدولة أن

 للمعـىن  وفقـاً  تعـذيب  أفعـال  الـبالغ  صـاحب  هلـا  تعـرض  الـيت  األفعـال  تعتـرب  مـا  بقـدر  األحكام
 والـشهادات  ىالـشكو  الـصدد  هـذا  يف اللجنـة  وتالحـظ  .االتفاقيـة  من األوىل املادة يف املقصود
 والـيت  هلـا،  تعـرض  الـيت  اجلـروح  تـصف  الـيت  شكواه لدعم الشكوى صاحب قدمها اليت الطبية
 ىعلـ  معاقبتـه  هبـدف  عمداً حكوميون موظفون به أحلقها حادة ومعاناة آالم بأهنا وصفها ميكن
 تعتـرض  مل الطـرف  الدولـة  أن اللجنـة  تالحـظ  كمـا  .ختويفـه  وهبـدف  ارتكبـها  أنه ُيدعى أفعال
 أن إىل اللجنـة  ختلـص  الظـروف،  هـذه  ظـل  ويف .الـشكوى  صـاحب  عرضـها  كما الوقائع على

 كمـا  الوقـائع  وأن الواجـب  النحـو  علـى  االعتبـار  يف أخـذها  جيـب  الـشكوى  صاحب ادعاءات
  .االتفاقية من ١ املادة يف املقصود للمعىن وفقاً يباًتعذ تشكل الشكوى صاحب عرضها
 ليـست  أهنـا  االتفاقيـة،  مـن  ١ للمـادة  انتـهاك  حـدوث  الحظـت  أن بعـد  اللجنة، وترى  ٥-١٦

 تعـرض  الـيت  املعاملـة  ألن ،١٦ املـادة  من ١ للفقرة انتهاك حدث كان إذا فيما النظر إىل حباجة
 هـي  االتفاقيـة  مـن  ١ املـادة  النتـهاك  ضحية هبأن االعتراف إىل أدت واليت الشكوى صاحب هلا

  .١٦ املادة يف عليها املنصوص تلك وتشمل أخطر
، تـرى اللجنـة أنـه ال يوجـد يف الوثـائق الـيت وردهتـا أي              ١١  و ٢وفيما يتعلق باملادتني      ٦-١٦

دليل على أن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا اليت تعهـدت هبـا يف إطـار أحكـام هـاتني املـادتني             
  . االتفاقيةمن
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 أنــه اللجنــة تالحــظ االتفاقيــة، مــن ١٣ و ١٢ املــادتني انتــهاك بادعــاءات يتعلــق وفيمــا  ٧-١٦
 خـالل  أجـري  أو جـار  حتقيـق  هنـاك  كـان  إن العام املدعي لـه يبني مل الشكوى، لصاحب وفقاً

 أن تالحــظ ذلــك عــن وفــضالً .٢٠٠٠ عــام يف للــشكوى تقدميــه تلــت الــيت الــثالث الــسنوات
 كفايـة  لعـدم  ،٢٠٠٣ عـام  يف الـشكوى  حفـظ  العـام  املـدعي  نائـب  بأن تعترف طرفال الدولة
 ملـف  فـتح  أعـادت  املختـصة  الـسلطات  أن اللجنـة  الطـرف  الدولـة  أعلمـت  ذلـك،  ومع .األدلة
 مـرور  بعد جار، التحقيق أن إىل الطرف الدولة أشارت كما ).أعاله ١١ الفقرة انظر( القضية
 أو التحقيـق  تفاصـيل  إىل بالتحديـد  تـشري  أن دون املـدعاة،  الوقـائع  علـى  سنوات سبع من أكثر
 ادعـاءات  بشأن التحقيق إجراء قبل مرت اليت املدة هذه أن اللجنة وترى .قرار اختاذ يتوقع مىت

 الــيت ،) ل(االتفاقيــة مــن ١٢ املــادة أحكــام مــع وتتنــاىف مفــرط بــشكل طويلــة مــدة هــي التعـذيب 
 أسـباب  فيهـا  توجد مرة كل نزيه حتقيق بإجراء فوراً مبالقيا االلتزام الطرف الدولة على تفرض
 مل الطـرف  الدولـة  أن كمـا  .ارتكـب  قـد  التعـذيب  أفعـال  مـن  فعـالً  بـأن  لالعتقاد تدعو معقولة
ــا تــف ــادة مبوجــب بالتزامه ــة، مــن ١٣ امل ــضمان االتفاقي ــشكوى صــاحب حــق ب  تقــدمي يف ال

 الفــور علــى قــضيته يف النظــر يف الــسلطات هــذه وشــروع املختــصة الــسلطات إىل شــكوى
  .نزيهة وبصورة

 بادعـاءات  علمـاً  اللجنـة  حتـيط  االتفاقيـة،  من ١٤ للمادة املدعى باالنتهاك يتعلق وفيما  ٨-١٦
 شـكواه  حبـث  بعـدم  ،لالنتـصاف  سـبيل  أي مـن  حرمتـه  فالطـر  الدولـة  بـأن  الشكوى صاحب
ــة وتــذكر .فــوراً عــام حتقيــق أي جتــر مل وألهنــا ــةاالت مــن ١٤ املــادة بــأن اللجن  تعتــرف ال فاقي
 حـصول  بـضمان  أيـضاً  األطـراف  الـدول  تلـزم  بـل  ومناسـب،  عـادل  تعويض يف باحلق فحسب
 األضـرار  جممـل  يـشمل  أن جيـب  االنتـصاف  أن اللجنـة  وترى .االنتصاف على التعذيب ضحية
 وكــذلك الــضحية تأهيــل وإعــادة والتعــويض، احلــق، رد ذلــك يف مبــا بالــضحية، حلقــت الــيت

 للمـدة  ونظـراً  .دائمـاً  حالـة  كل ظروف مراعاة مع االنتهاكات، تكرار عدم تكفل اليت التدابري
 الدولـة  أن ومبـا  احمللـي،  الـصعيد  علـى  الـدعوى  رفع الشكوى صاحب حاول أن منذ مرت اليت

 أن إىل ختلــص اللجنــة فــإن اجلــاري، التحقيــق اســتكمال إىل تــشري معلومــات تقــدم مل الطــرف
  .االتفاقية من ١٤ املادة أحكام مبقتضى تعهداهتا أيضاً خرقت الطرف الدولة
 مـن االتفاقيـة،    ٢٢ مـن املـادة      ٧إن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تتـصرف مبوجـب الفقـرة              - ١٧

 مـن اتفاقيـة     ١٤  و ١٣  و ١٢  و ١ترى أن الوقائع املعروضة عليها ُتظهر انتهاكاً ألحكـام املـواد            
  .الالإنسانية أو املهينة اسية أومناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق

 الدولـة  اللجنـة  حتـث  الـداخلي،  نظامهـا  مـن  ١١٢ املـادة  مـن  ٥ الفقرة بأحكام وعمالً  - ١٨
 عـن  املـسؤولني  األشـخاص  حماكمـة  هبـدف  النظـر،  قيد الوقائع يف التحقيق إكمال على الطرف
 بأيـة  القـرار  اهـذ  إحالـة  تـاريخ  مـن  يومـاً  تسعني غضون يف وإبالغها الشكوى، صاحب معاملة
  .الشكوى صاحب تعويض ذلك يف مبا اللجنة، آلراء استجابة اختذهتا قد تكون تدابري
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  ٢٩٧/٢٠٠٦ رقم البالغ
  )متثله احملامية السيدة يوهان دويون(باشان سينغ سوجي       :من املقدم

  الشكوى صاحب  :ضحية أنه املدعى الشخص
  كندا      :الطرف الدولة
  )األوىل الرسالة تاريخ( ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١١     :الشكوى تاريخ
  ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦   :القرار هذا اعتماد تاريخ

 التعــذيب مناهــضة اتفاقيــة مــن ١٧ املــادة مبوجــب املنــشأة ،التعــذيب مناهــضة جلنــة إن  
  املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه

  ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ يف اجتمعت وقد  
 ســينغ باشــان باســم املقــدم ،٢٩٧/٢٠٠٦ رقــم الــشكوى يف النظــر مــن فرغــت وقــد  
 العقوبــة  أو املعاملـة  ضـروب  من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة مبوجب سوجي
  املهينة، أو الالإنسانية أو القاسيـة

 والدولـة  الـشكوى  صـاحب  من إليها املقدمة املعلومات مجيع اعتبارها يف وضعت وقد  
  الطرف،
  .التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة من ٧ الفقرة مبوجب التايل القرار تعتمد  

 ســنة مواليــد مــن هنــدي مــواطن وهــو ســوجي، ســينغ باشــان هــو الــشكوى صــاحب  ١-١
 .اهلنـد  إىل بإبعـاده  قـرار  حبقـه  وصـدر  الـشكوى  هـذه  تقـدمي  وقـت  بكنـدا  مقيمـاً  وكان ١٩٦١
 التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  مـن  ٣ املـادة  أحكــام  انتهــاك  ضـحية  أنـه  الـشكوى  احبصـ  ويؤكد
 الـسيدة  احملاميـة  ومتثلـه  .املهينـة  أو الالإنـسانية  أو القاسيــة  العقوبـة أو املعاملة ضروب من وغريه
  .دويون يوهان

 الدولــة نظــر اللجنــة وجهــت االتفاقيــة، مــن ٢٢ املــادة مــن ٣ الفقــرة بأحكــام وعمــالً  ٢-١
 الوقـت  ويف .٢٠٠٦ يونيـه /حزيـران  ١٤ مؤرخـة  شفوية مذكرة بواسطة الشكوى إىل طرفال

 الـداخلي،  نظامهـا  مـن  ١٠٨ املـادة  مـن  ١ الفقرة مبوجب تتصرف وهي اللجنة، طلبت نفسه،
ــة إىل ــرف الدولـ ــوم أال الطـ ــل تقـ ــاحب بترحيـ ــشكـوى صـ ـــد إىل الـ ــا اهلنـ ــت مـ ــكواه دامـ  شـ
  .الدراسة قيد
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ــران ٢٨ ويف  ٣-١ ــه/حزي ــام ،٢٠٠٦ يوني ــة الــشكوى صــاحب مــن كــل ق  الطــرف والدول
 اللجنـة  بـه  تقدمت الذي الطلب من بالرغم الشكوى صاحب إبعاد سيجري أنه اللجنة بإبالغ
  .التنفيذ لوقف

ــة جــددت ،٢٠٠٦ يونيــه/حزيــران ٣٠ مؤرخــة شــفوية مــذكرة ويف  ٤-١  إىل طلبــها اللجن
  .الشكوى صاحب إبعاد قرار بتعليق الطرف الدولة

ــة احملاميــة بلغــتوأ  ٥-١ ــه/متــوز ٢ يــوم طُــرد الــشكوى صــاحب أن اللجن  وأن ٢٠٠٦ يولي
 الدولـة  أكـدت  وقـد  .إليهـا  طُـرد  الـيت  الوجهـة  عـن  الكـشف  رفـضت  الكنديـة  احلدود سلطات
 يثبـت  مل األخـري  هـذا  أن بـدعوى  القـرار  هذا وبررت اهلند إىل الشكوى صاحب إبعاد الطرف
  .األصلي بلده يف للتعذيب لتعرضه جدي خطر وجود

 يف موجــود الــشكوى صــاحب أن اللجنــة احملاميــة أبلغــت ،٢٠٠٦ يوليــه/متــوز ٥ ويف  ٦-١
 تعــرض قــد الــشرطة ملعلومــات وفقــاً وأنــه، باهلنــد، البنجــاب، يف غورداســبور يف حملــي ســجن
 قبلـت  الدوليـة  العفـو  منظمـة  أن وأضـافت  .احملليـة  السلطات أيدي على املعاملة وسوء للضرب
  .الشكوى صاحب حالة برصد

  
  الشكوى صاحب عرضها كما الوقائع

 سـيخ  ناشـطون  بـأهنم  حـق  وجـه  بغري اهتموا عائلته وأفراد أنه الشكوى صاحب يدعي  ١-٢
 ويـدعي  .اهلنـد  يف مناسـبات  عـدة  يف وتعذيبـهم  اعتقـاهلم  جرى االفتراض هذا أساس على وأنه

   .البلد مغادرة على أجربه األمر هذا أن الشكوى صاحب
 املخـاطر  تقـدير  هيئـة  إطـار  يف ٢٠٠٣ يونيـه /حزيـران  ٢٦ يف الـصادر  قرارال ويكشف  ٢-٢

 البنجــاب إقلــيم يف مــزارع أنــه الكنديــة للــسلطات أكــد الــشكوى صــاحب أن الترحيــل، قبــل
 يف أجـربوا  وعائلتـه  أنـه  يفـسر  ممـا  باكـستان  مـع  احلـدود  عـن  بعيـد  غـري  كان مسكنه وأن باهلند
ــواء علــى مناســبات عــدة ــسي مــن ناشــطني إي ــد .خال ــشرطة اعتقلــت وق ــشكوى صــاحب ال  ال

 ١٩٩٣ فربايــر/وشــباط ١٩٩١ مــايو/أيــار يف الــسيخ الناشــطني حركــة إىل انتمائــه يف لالشــتباه
 وقــال .٢٠٠١ ينــاير/الثــاين وكــانون ١٩٩٧ ديــسمرب/األول وكــانون ١٩٩٧ أغــسطس/وآب
 الـشرطة  رجـال  يأيت املنطقة، يف إرهابيني ناشطني إىل منسوب هجوم فيها ينفَّذ مرة كل يف إنه
 األخـري  هـذا  وأن باإلرهـاب  أيـضاً  اهتمـا  قـد  وعمـه  أخاه أن ويدعي .بتفتيشه ويقومون بيته إىل
 بـني  النـار  إلطـالق  تبـادل  يف أيـضاً  حتفـه  لقي قد أباه وأن ،١٩٩٣ عام يف الشرطة قوات قتلته

  .١٩٩٥ عام يف شرطة ورجال إرهابيني ناشطني
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 إىل ١٩٩٥ يوليــه/متــوز مــن املتحــدة اململكــة يف أقــام بأنــه الــشكوى صــاحب ويــدعي  ٣-٢
 يف بـالرفض  طلبـه  قوبـل  وقـد  .الالجـئ  وضـع  علـى  للحـصول  طلبـاً  وقـدم  ١٩٩٧ فرباير/شباط
“ دال أكـايل  ”حـزب  انتخـب  عنـدما  اهلنـد  إىل العـودة  قـرر  بأنـه  وأفـاد  .١٩٩٦ سبتمرب/أيلول

 جانــب مــن اتوالتجــاوز العنــف بوقــف ووعــد ١٩٩٧ فربايــر/شــباط يف املقاطعــة يف للحكــم
 إىل عودتـه  عنـد “ دال أكـايل  ”حـزب  إىل انـضم  أنـه  وذكـر  البنجاب، والية يف الشرطة رجال
 غـادر  أن لـه  سـبق  أخـاه  أن وادعـى  .مـضايقته  يف الـشرطة  رجال استمر إفادته، وحسب .بلده
 شـجعه  قـد  ذلـك  فـإن  الـشكوى،  صـاحب  وحـسب  .الالجـئ  وضـع  منح حيث كندا إىل اهلند
  .٢٠٠١ مايو/أيار يف اهلند نم أيضاً هو اهلرب على
 وضـع  منحــه  وطلـب  تورنتـو  إىل الـشكوى  صـاحب  وصـل  ،٢٠٠١ مـايو /أيار ٨ ويف  ٤-٢

 ذكـر  تقريـراً  الكندي واالستخبارات األمن جهاز أصدر ،٢٠٠٢ أغسطس /آب ويف .الالجئ
 مجاعـة  يف عـضواً  كـان  الشكوى صاحب بأن االعتقاد إىل تدعو معقولة مربرات ”لديه أن فيه
ــا“ ــة خالــسا رباب  وهــدفها اإلرهــاب مبمارســة متهمــة للــسيخ منظمــة وهــي اإلرهابيــة “الدولي

 إىل واسـتناداً  .اهلنـدي  البنجـاب  إقلـيم  وتـضم “ خالـستان  ”تسمى للسيخ مستقلة دولة تأسيس
  .لكندا القومي األمن على خطراً ميثل العتباره عليه بالقبض أمر صدر التقرير، هذا
 يعتــرب الــذي التقريــر يف للنظــر جلــسة عقــدت ،٢٠٠٢ رأكتــوب/األول تــشرين ٨ ويف  ٥-٢

  .بإبعاده أمراً والالجئني اهلجرة جملس وأصدر إرهابية منظمة يف عضواً الشكوى صاحب
 تـشرين  ٨ املـؤرخ  اإلبعـاد  لقـرار  قـضائية  مراجعة إلجراء طلباً الشكوى صاحب وقدم  ٦-٢

 إىل ٢٠٠٣ ديـسمرب /األول نكانو ٨ يف االحتادية احملكمة خلصت وقد .٢٠٠٢ أكتوبر/األول
 باملوضـوع  صـلة  هلـا  املعلومات بعض أن رأى عندما خيطئ مل التحقيق أجرى الذي املوظف أن

 عـن  الكـشف  جيـب  ال أنه وأكدت القومي، باألمن تتعلق ألسباب عنها الكشف جيب ال لكن
 دتأكيـ  جـرى  وقـد  .االعتبـار  عـني  يف أخـذها  ذلـك  مـع  احملكمـة  بإمكـان  ولكن املعلومات هذه
 حمكمـة  عـن  صـادر  ٢٠٠٤ مـايو /أيـار  ٢٨ مـؤرخ  حكـم  مبوجـب  االسـتئناف  لـدى  القرار هذا

   .االحتادية االستئناف
 .الترحيـل  قبـل  املخـاطر  تقـدير  هليئـة  طلبـاً  الـشكوى  صاحب قدم ذلك، مع وبالتوازي  ٧-٢

 رغـم  أنـه  ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٢٦ بتاريخ الصدد هذا يف اهليئة تلك عن الصادر القرار واعترب
 جهــاز تقريــر خيلــص البنجــاب، يف ناشــطة حركــة بــأي لـــه عالقــة أي الــشكوى صــاحب نفــي
 كــان أنــه االعتقــاد إىل تــدعو معقولــة مــربرات توجــد أنــه إىل الكنــدي واالســتخبارات األمــن
 عــدة ضــد العتــداءات ختطيطــه يف يــشتبه وأنــه“ الدوليــة خالــسا بابــار ”منظمــة يف عــضواً

 النبـذة  بـشأن  ثبـت  مـا  إىل وبـالنظر  .مـستعارة  أمساء عدة الباستعم اهلند يف سياسية شخصيات
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 ،“الدوليـة  خالسا بابار ”منظمة إىل انتمائه يف مشتبه كشخص الشكوى، لصاحب الشخصية
 الـيت  املعاملـة  وإىل بلـدان  عـدة  يف الدوليـة  اإلرهابية املنظمات قائمة يف املنظمة هذه إدراج وإىل

 خطـر  يوجـد  ”أنـه  إىل القـرار  خلـص  فقـد  هبـم  املـشتبه  اإلرهابيني على الشرطة أجهزة تفرضها
  .“اهلند إىل رجع إذا عادية وغري قاسية ولعقوبات للتعذيب الشكوى صاحب لتعرض حقيقي

 طلـب  الـوزير  مندوبة رفضت ،٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ٢ مؤرخ قرار ومبوجب  ٨-٢
 حـال  يف للتعذيب التعرض خطر بوجود اإلقرار ومع .الشكوى صاحب به تقدم الذي احلماية
 العامـة  املـصلحة  تغليـب  جيـب  أنـه  إىل خلـصت  للخطـر،  املعرضـة  املـصاحل  موازنة وبعد الترحيل
 الـشكوى  صـاحب  انتماء على كافية أدلة توجد أنه واعتربت .املطروحة القضية يف كندا ألمن
ــار ”منظمــة إىل ــسا باب ــة خال ــى“ الدولي ــه وعل ــستعارة أمســاء اســتخدام نيت ــة، م ــا خمتلف  لالغتي

   .البنجاب يف الشرطة جلهاز السابق والرئيس األول الوزير بينها ومن اهلند يف عامة شخصيات
 ٢ املـؤرخ  الوزيــر  مندوبـة لقرار قضائيـة مراجعـة إلجراء طلباً الشكوى صاحب وقدم  ٩-٢

 تورنتـــو حمكمـــة أشــارت  ،٢٠٠٤ يونيـــه/حزيــران  ١١ ويف .٢٠٠٣ ديـــسمرب /األول كــانون 
 ســيما وال - العليــا للمحكمــة القــضائية للــسواق وفقــاً يعــين، التعــذيب خطــر أن إىل االحتاديــة
 للقـانون “ ناشـئة  آمـرة  قاعـدة ”،  ) أ(الـشكوى  صـاحب  به احتج الذي سوريش قضية يف احلكم
 مـصاحل  تعـرض  حالـة  يف حـىت  التعـذيب  ملواجهـة  الترحيـل  يـرفض  الـدويل  القانون وأن” الدويل
ــن ــومي األمـ ــر القـ ــد .للخطـ ــة أن بيـ ــدرت احملكمـ ــضية يف قـ ــة، القـ ــود املطروحـ ــروف وجـ  ظـ

 خالــسا بابــار ”منظمــة يف حمنــك قاتــل ”الــشكوى صــاحب أن باســتنتاج تــسمح ) ب(اســتثنائية
ــة ــة وســيكذب“ الدولي ــسه حلماي ــف االســتثنائية الظــروف إن إذ ،“نف ــضية عــن كــثرياً ختتل  ق
 قــرار يف خطــأين ارتكبــت قــد الــوزير مندوبــة أن احملكمــة واعتــربت .آنفــاً املــذكورة ســوريش
 خطــر ليواجــه الترحيــل غــري أخــرى بــدائل أي القــرار يتــوخى ال األول، املقــام ففــي .الترحيــل
 ثانيـاً،  .التهديـد  هذا لتقليص بدائل أية املوازنة، يف القرار، هذا يقترح أن جيب فكان :التعذيب

 .دالتهديـ  هـذا  مـضمون  كـاف  بـشكل  يوضـح  ومل القومي لألمن القائم التهديد القرار حيدد مل
 تأخـذ  منقحـة  صـيغة  إعـداد  أجـل  مـن  الوزير مندوبة إىل الترحيل قرار احملكمة أعادت وبالتايل،

 الـذي  التهديـد  وجـه  وحتـدد  الشكوى صاحب اقترحها اليت للترحيل البديلة احللول االعتبار يف
  .دقيق بشكل وتشرحه ميثله
 وأحالــت افاالســتئن طلــب االســتئناف حمكمــة أيــدت ،٢٠٠٥ يونيــه/حزيــران ٦ ويف  ١٠-٢

 ٣١ يف اهليئـة  تلـك  مـن  ثان قرار وصدر .الترحيل قبل املخاطر تقدير هيئة إىل جديد من امللف
 يف التعـذيب  خلطـر  معـرض  الـشكوى  صاحب أن إىل جديد من خلص ،٢٠٠٥ أغسطس/آب
   .“الدولية خالسا بابار ”منظمة يف مهماً عضواً كونه يف لالشتباه نظراً اهلند
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 احلمايـة  طلـب  بـشأن  جديـداً  قـراراً  الوزير مندوبة أصدرت ٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ ويف  ١١-٢
 بـسبب  اهلنـد  يف للمالحقة الشكوى صاحب تعرض إمكانية من بالرغم أنه املرة هذه واعتربت

 مـن  املتـهمني  حيمـي  التنفيـذ  حيـز  دخـل  جديـداً  قانونـاً  فإن االغتيال، حماوالت يف املزعوم دوره
 أن إىل خلـصت  األسـاس،  هـذا  وعلـى  .) ج(عنـها  يتجـاوز  القـدمي  القـانون  كـان  الـيت  التجاوزات
 إىل أيـضاً  وخلـصت  .اهلنـد  إىل رجوعـه  حـال  يف التعـذيب  خلطـر  يتعرض لن الشكوى صاحب

  .بالرفض قوبل احلماية طلب فإن وبالتايل .القومي األمن على خطراً يشكل أنه
  

  الشكوى
 احلمايـة  رفـض  قـرار  أن ويؤكد .االتفاقية من ٣ املادة انتهاك الشكوى صاحب يدعي  ١-٣

 طبيعـة  مثل للموضوع، بصلة متت ال معايري استخدم ٢٠٠٣ ديسمرب /األول كانون ٢ املؤرخ
 االتفاقيـة  خيـالف  وهـو  كنـدا،  أمن على الشخص ميثله الذي اخلطر أو املاضية األفعال وخطورة

 إىل تـدفع  جديـة  أسـباب  فيـه  توجـد  بلد إىل شخص ترحيل بشأن استثناء أي على تنص ال اليت
 وجـود  تـبني  أن منـذ  بأنـه،  ويـذكّر  .التعـذيب  خلطـر  فيـه  سيتعرض املبعد الشخص بأن االعتقاد
ــشخص بتعــرض خطــر ــذيب ال ــه للتع ــن فإن ــادئ املخــالف م ــواردة للمب ــة يف ال ــق االتفاقي  تطبي

 الـوزير  مندوبـة  أن ويـضيف  .)د(احلمايـة  طلـب  رفـض  تربيـر  أجـل  مـن  صـلة  ذات غري اعتبارات
 صـلة  ذات غـري  اعتبارات ٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ املؤرخ احلماية قرار يف أخرى مرة استخدمت

 والقــانون االتفاقيــة خيــالف مبــا القــضية، هــذه يف الــشكوى صــاحب محايــة طلــب رفــض لتربيــر
ــدويل ــدعي .ال ــة أن كــذلك، وي ــواردة األدل ــف يف ال ــربهن املل ــبس أي دون ت ــى ل ــة عل  إمكاني
 سـبقت  الـيت  الثالثة القرارات إليه خلصت ما هذاو اهلند، إىل اإلبعاد حال يف للتعذيب التعرض
  .٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ املؤرخ احلماية رفض قرار
 مـــايو/أيـــار ١١ املـــؤرخ قرارهـــا يف الـــوزير، مندوبـــة أن الـــشكوى صـــاحب ويـــدعي  ٢-٣

ــسبة زادت قــد ،٢٠٠٦ ــه احملــدق اخلطــر ن ــدما ب ــه نــسبت عن  .شخــصياً يقترفهــا مل جــرائم إلي
 أن مبعــىن أخطــاء عــدة يتــضمن القــرار هــذا أن الــشكوى حبصــا يــدعي ذلــك، علــى وعــالوة
 هـذه  وحسب .اهلند يف التعذيب استخدام على تربهن اليت الوثائق االعتبار يف تأخذ مل املندوبة
 يـدربون  الـشرطة  رجـال  وأن االسـتجواب  أشـكال  مـن  عاديـاً  شكالً ميثل التعذيب فإن الوثائق
 بـأن  الـشكوى  صـاحب  ويفيـد  .مرئية آثاراً تركت ال متطورة أساليب باستعمال استخدامه على

 اكتفـت  الـشرطة،  قـوات  قبـل  مـن  التعـذيب  اسـتخدام  إمكانيـة  تقيـيم  مـن  بـدالً  الوزير، مندوبة
 الـصناعات  وقلـة  الريفيـة  املنـاطق  يف العمـل  بفـرص  تتعلـق  البنجـاب  يف املشاكل أهم أن بإعالن
 ال البنجــاب يف العامــة الظــروف تحــسنب املتعلــق املندوبــة تأكيــد أن إىل أيــضاً ويــشري .الغذائيــة
 بابــار منظمــة ”يف بــارزاً عــضواً يعتــرب الــذي الــشخص أن علــى األحــوال مــن حــال بــأي يــدل



A/63/44

 

08-58933 296 
 

 وضـعه  تأخـذ  مل املندوبـة  أن الـشكوى  صـاحب  ويـدعي  .للتعذيب يتعرض لن“ الدولية خالسا
 العفـو  نظمـة م تقريـر  مثـل  موضـوعية  أدلـة  مربر بال رفضت أهنا يدعي كما .االعتبار يف اخلاص
 بكـثري  أدىن البنجاب يف القضائي النظام أن يبني الذي ٢٠٠٣ يناير/الثاين كانون لشهر الدولية

 .التعـذيب  علـى  القـضاء  إىل يرمـي  الذي التشريعي اإلصالح من بالرغم املطلوب، املستوى من
 جلـوء  علـى  بوضـوح  تـربهن  قـدمت  الـيت  العامـة  الوثـائق  أن الشكوى صاحب يؤكد اخلتام ويف

 كـــوهنم يف املـــشتبه أو الناشـــطني ضـــد ســـيما وال التعـــذيب اســـتخدام إىل اهلنديـــة الـــسلطات
  .قائمة زالت ما اهلند إىل ترحيله حالة يف للتعذيب التعرض خماطر أن ويؤكد .إرهابيني

  
  املوضوعية وأسسها الشكوى مقبولية بشأن الطرف الدولة مالحظات

 يف املوضــوعية وأســسها الــشكوى بوليــةمق بــشأن مالحظاهتــا الطــرف الدولــة قــدمت   ١-٤
 طلـبني  أن مـن  بـالرغم  أنه إىل وأشارت .٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ١٢ مؤرخة شفوية مذكرة
 هـذه  يف تعتـرض،  ال فإهنـا  االحتادية، احملكمة لدى الدرس قيد يزاالن ال قضائية مراجعة إلجراء
 أهنـا  رغم احمللية، االنتصاف سبل الشكوى استنفاد عدم بسبب الشكوى مقبولية على املرحلة،
   .الكندية احملاكم أمام املرفوعة الدعوى نظر من االنتهاء عند بذلك القيام يف حبقها حتتفظ

وتؤكــد الدولــة الطــرف أن الــشكوى جيــب رفــضها مــن حيــث األســس املوضــوعية ألن     ٢-٤
وتالحـظ  .  اهلند صاحبها مل يثبت أنه يواجه خطراً شخصياً وحقيقياً ومتوقعاً للتعرض للتعذيب يف           

  .أن وضع حقوق اإلنسان يف البنجاب قد حتسن بشكل ملحوظ منذ انتهاء انتفاضة السيخ
 الـشكوى  صـاحب  ادعـاءات  بعناية درست واهلجرة املواطنة وزير مندوبة أن وتضيف  ٣-٤

 عـن  تـستعيض  أن للجنة ينبغي وال .اهلند يف للتعذيب التعرض خطر يواجه ال أنه إىل وخلصت
 أو لإلجـراءات  اسـتخدام  إسـاءة  أو بـّين  خطـأ  يوجد مل ما هي باستنتاجاهتا املندوبة استنتاجات

 دفــوع فــإن الطــرف، الدولــة وحــسب .اإلجــراءات يف جــسيمة خمالفــات أو حتيــز أو نيــة ســوء
 اللجنـة  ويـدعو  احلمايـة  طلبـه  بـرفض  املندوبـة  قـرار  يف تـشكك  اللجنـة  أمـام  الـشكوى  صاحب
 دور بــأن الطــرف الدولــة وتــذكّر .القــرار هلــذا قــضائية عــةمراج إجــراء إىل مباشــر غــري بــشكل
 لقـرار  قضائية مراجعة إجراء وليس االتفاقية من ٣ للمادة انتهاك وجود حتديد يف يتمثل اللجنة
  .املندوبة

  
  الطرف الدولة من إضافية مالحظات

كنـدا   بـأن احملكمـة االحتاديـة ل    ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ٢٨أبلغت الدولة الطرف اللجنة يف        - ٥
 طليب املراجعة القضائية اللذين تقـدم هبمـا صـاحب           ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١كانت قد رفضت يف     

الشكوى وكان أحدمها يتعلـق بقـرار مندوبـة الـوزير بـرفض طلـب احلمايـة الـذي قدمـه واآلخـر                       
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وقد وجدت احملكمة أن هذين الطلبني مل ُيبـت فيهمـا قانونـاً وأنـه               . يتعلق بقرار تنفيذ أمر اإلبعاد    
وذكرت . يس بوسعها ممارسة سلطتها التقديرية للنظر يف الطلبني استناداً إىل األسس املوضوعية           ل

أن حكــم احملكمــة قابــل لالســتئناف أمــام حمكمــة االســتئناف االحتاديــة إذا مــا أكــد القاضــي أن    
وملا كـان كـل مـن صـاحب الـشكوى وحكومـة كنـدا          . القضية تثري مسألة خطرية هلا أمهية عامة      

 تأكيد هذه املـسألة خـالل املهلـة الـيت حـددهتا احملكمـة، ومل تؤكـد احملكمـة نفـسها هـذه                 يطلبا مل
  .املسألة، فإن احلكم الذي أصدرته احملكمة االحتادية أصبح نافذاً

  
  الطرف الدولة مالحظات على احملامية تعليقات

 توأبلغـ  الطـرف  الدولـة  مالحظـات  على ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٦ يف احملامية اعترضت  ١-٦
  .لديها الشكوى إيداع منذ وقائع من استجد مبا اللجنة

  
  اللجنة إىل الشكوى تقدمي منذ استجدت اليت الوقائع

 قــضائية مراجعــة طلــب أودع ،٢٠٠٦ يونيــه/حزيــران ١١ يــوم يف أنــه احملاميــة تــذكر  ٢-٦
 طلـب  يف تنظر االحتادية احملكمة تزال ال ذاته، الوقت ويف .الشكوى صاحب إبعاد تنفيذ لقرار
 أُبلغـت  أهنـا  احملاميـة  وتـضيف  .مـايو /أيار ١١ املؤرخ احلماية لقرار قضائية مراجعة إلجراء آخر
 ١٦ يــــوم تنفيــــذه تقــــرر الــــشكوى صــــاحب ترحيــــل بــــأن ٢٠٠٦ يونيــــه/حزيــــران ١٢ يف

 الدقـة  وجـه  علـى  الترحيل ساعـة معرفة العديدة طلباهتا رغم أنه وتؤكد .٢٠٠٦ يونيه/حزيران
   .معلومات أية على حتصل مل إهناف الصحيحة والوجهة

وحينئــذ أودع التمــاس طلــب مؤقــت لــدى احملكمــة االحتاديــة مــع طلــب مســاع أقواهلــا       ٣- ٦
وقبلـت احلكومـة الكنديـة وقـف        . بصورة مستعجلة عن طريـق تنظـيم جلـسة حتـاور عـرب اهلـاتف              

تمـاس وقـف    تنفيذ ترحيل صاحب الشكوى مؤقتاً ريثما تصدر احملكمة االحتادية قرارها بـشأن ال            
 ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٣ويف  .  أو يف تـاريخ قريـب منـه        ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٦التنفيذ يف   

  .رفضت احملكمة االحتادية طلب الوقف املؤقت مما جعل أمر اإلبعاد نافذاً منذ ذلك احلني
 املتخـذ  القـرار  ضـد  اسـتئناف  مـذكرة  ٢٠٠٦ يونيـه /حزيـران  ٣٠ يف احملاميـة  وأودعت  ٤-٦

 يف رفـضتها  الـيت  االحتاديـة  االسـتئناف  حمكمـة  لدى املودع للتنفيذ املؤقت الوقف التماس بشأن
  .نفسه اليوم
 اهلنـد  إىل الـشكوى  صـاحب  الكنديـة  احلكومـة  أبعدت ،٢٠٠٦ يوليه/متوز ٢ يوم ويف  ٥-٦

ــالرغم ــة طلــب مــن ب ــذ اللجن ــة إجــراءات تنفي ــد .مؤقت ــة وتعي ــد احملامي  تبلــغ مل أهنــا علــى التأكي
 ٢٠٠٦ يوليـه /متـوز  ٥ يـوم  ُبلّغـت  الشكوى صاحب ترحيل إثر على أهنا، إىل وتشري .بالوجهة

 إىل ُنقـل  وأنـه  املطـار  إىل وصـوله  لـدى  الـشكوى  صـاحب  اعتقلت احمللية الشرطة بأن حنوه، أو
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ــشرطة مركــز ــد بقــي حيــث غورداســبور يف ال ــوم إىل االحتجــاز قي ــه/متــوز ١٠ ي  ٢٠٠٦ يولي
 قـد  الـشكوى  صـاحب  بـأن  كـذلك  ُبلغـت  أهنـا  ؤكـد وت .خطـرية  جنائيـة  هتـم  عدة لـه ووجهت
 شـرطة  مركـز  يف احتجـازه  أثنـاء  اهلنديـة  الـسلطات  أيـدي  علـى  املعاملـة  وسـوء  للضرب تعرض

 التـابع  االحتجـاز  مركـز  مـن  ذلـك  بعـد  الـشكوى  صـاحب  ُنقـل  احملامية، وحسب .غورداسبور
  .القضاة رئيس على وأُحيل للشرطة

 القـضائية  املراجعـة  وطلـب  اإلذن طلـب  مـن  لكـ  قُبل الشكوى، صاحب ترحيل وبعد  ٦-٦
 ٢٩ ويف .الـشكوى  صـاحب  ترحيـل  تنفيـذ  وقـرار  ٢٠٠٦ مـايو /أيار ١١ املؤرخ احلماية لقرار
 هــذا يف مناقــشتها يــتعني جــادة مــسائل توجــد أنــه إىل القاضــي خلــص ،٢٠٠٦ أغــسطس/آب
  .٢٠٠٧ نايري/الثاين كانون ٢٢ يف االحتادية احملكمة على الطلبان ُعرض مثّ ومن امللف
ــباط ١ ويف  ٧-٦ ــر/شـ ـــة رفـــضت ،٢٠٠٧ فربايـ ـــة احملكمـ ــيب االحتاديـ ــة اإلذن طلـ  واملراجعـ

 وأدى .الـشكوى  صـاحب  ترحيـل  قـرار  تنفيـذ  بعد نظريني أصبحا أهنما إىل وخلصت القضائية
 سـبل  مـن  حرمانـه  إىل النظـر،  قيـد  كانـا  اللـذين  الطلـبني  مـن  بالرغم الشكوى، صاحب ترحيل

   .احمللية االنتصاف سبل مجيع بذلك فاستنفد كندا، يف لـه متاحة نتكا اليت االنتصاف
 وشـرح  .٢٠٠٧ مـارس /آذار ١٣ يف اهلنـد  يف الـشكوى  بصاحب احملامية اتصلت وقد  ٨-٦
 املتعلقــة الكنديــة القــوانني مبوجــب أديــن لــشخص متفجــرات بتــوفري متــهم أنــه األخــري هــذا هلــا

 أثنــاء الــشرطة قــوات أيــدي علــى للــضرب ضتعــر أنــه أيــضاً وأوضــح .واملتفجــرات باألســلحة
  .األفعال هذه بشأن شكوى قدم إن الضرب من باملزيد ُهدد وأنه السجن يف وجوده

  
  املوضوعية األسس على تعليقات

 إجـراء  مبوجـب  الـشكوى  صاحب حقوق انتهكت الطرف الدولة أن إىل احملامية تشري  ٩-٦
 إىل إعادتـه  علـى  أقـدمت  عنـدما  االتفاقية من ٣ املادة وانتهكت للتعذيب التعرض خماطر حتديد
 التعـذيب  خلطـر  الـشكوى  صـاحب  تعـرض  خمـاطر  نفـت  الكنديـة  الـسلطات  بـأن  وتذكّر .اهلند
ــتمكن لكــي ــشكل إبعــاده مــن ت ــانوين ب ــرى .ق ــة احلكومــة أن وت  تقــديرها يف أخطــأت الكندي
 أدلـة  إىل جزئيـاً  االلتجـاء  بـسبب  الترحيـل  حـال  يف للتعـذيب  الـشكوى  صاحب تعرض ملخاطر
  .عليها االعتراض من يتمكن مل وبالتايل األخري هذا عليها يطلع مل سرية
 املتـصل  القـرار  يف طرفـاً  كانـت  الكندية احلكومة أن ذلك إىل باإلضافة احملامية وتدعي  ١٠-٦

 وتالحـظ  .وحمايـد  مـستقل  طـرف  حياكمه أن يف حقه بذلك منتهكةً الشكوى، صاحب حبماية
 احلـرب  وجـرائم  األمـن  وحـدة  يف موظـف  أرسلها اليت اإللكترونية لرسالةا من يتبني أنه احملامية
 هـذه  أن ٢٠٠٦ مـايو /أيـار  ١٠ بتـاريخ  احلـدود  خلـدمات  الكندية الوكالة إىل للحكومة التابعة
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 الترحيـل  إجـراء  وأن سـلبياً  سـيكون  احلمايـة  قرار بأن التاريخ ذلك يف علم على كانت الوكالة
 احلاســوبية الــسجالت يف بعــد يظهــر مل املــذكور القــرار كــان وإن حــىت تنفيــذه، بــدأ قــد كــان
 الـسليب  بـالقرار  يبلـغ  مل الشكوى صاحب أن إال ).امليدانية العمليات دعم نظام( اهلجرة إلدارة
 أنــه رغــم الــشكوى صــاحب إبعــاد تنفيــذ بــدأ فقــد .٢٠٠٦ مــايو/أيــار ١٥ يف إال يعنيــه الــذي

 هـذا  ضـد  لالنتـصاف  خمتلفـة  سـبل  املرحلـة  تلـك  يف أمامـه  تـزال  ال وكانـت  القـرار  هبذا يبلغ مل
 بـشكل  تتـصرف  مل احلمايـة  قـرار  بإصـدار  املكلفة الوزير مندوبة أن إىل احملامية وختلص .القرار
  .وحمايد مستقل

ــرى  ١١-٦ ــة وت ــرار أن احملامي ــؤرخ الق ــران ٢٣ امل ــه/حزي ــرفض ٢٠٠٦ يوني ــب ب ــف طل  الوق
 وجـود  بالـدليل  ثبـت  ألنـه  والقـانون  الواقـع  كـم حب وخـاطئ  قـانوين  غري قرار هو للتنفيذ املؤقت
ــشكوى صــاحب لتعــرض حمتمــل خطــر ــذيب ال ــه حــال يف للتع ــهاكاً إعادت ــادة انت ــن ٣ للم  م

 ألهنـا  نظـراً  مؤقت بشكل التنفيذ وقف التماس تقدمي إىل اضطرت أهنا احملامية وتؤكد .االتفاقية
 طلـب  وتقـدمي  إلعـداد  الوقـت  نمـ  القليـل  غـري  أمامهـا  تبقى قد يكن ومل الترحيل بتاريخ ُبلغت
 مؤقتـة  جلـسة  عقـد  رفـض  اجللـسة  يـرأس  كـان  الـذي  القاضـي  ولكـن  .املعقـد  امللف هذا بشأن
 األسـلوب  وهـذا  .املوضوعية األسس بشأن حججهم احملامون يقدم بأن وطالب الطلب لبحث

 قـرار  أن وتـرى  .مناسـب  بـشكل  ممثالً يكون أن يف الشكوى صاحب حق ينتهك التصرف يف
 للتعـرض  حمتمـل  خطـر  وجـود  علـى  الـدليل  جتاهـل  االبتـدائي  القاضـي  ألن خـاطئ  لتنفيذا وقف

 هيئــة عــن الــصادرة الثالثــة القــرارات أي اهلنــد، إىل الرجــوع حــال يف االضــطهاد أو للتعــذيب
  .الترحيل قبل املخاطر تقدير
 ربعـة أ قاربـت  ملـدة  واحُتجـز  عليه القبض أُلقي الشكوى صاحب أن إىل احملامية وتشري  ١٢-٦

 وقـد  .ضـده  املوجهـة  واألدلـة  التـهم  معرفـة  مـن  يـتمكن  أن دون سـرية  أدلـة  أسـاس  علـى  أعوام
ــا احملكمــة خلــصت ــدا العلي ــصادر احلكــم يف مــؤخراً لكن  عقــد أن إىل )ه(شــرقاوي قــضية يف ال
 مقبوليـة  بـشأن  علنيـة  جلـسة  غيـاب  ويف الطلـب  مقدم عن ُتحجب أدلة يف للنظر سرية حماكمة
 هـو  كمـا  الشخـصي،  األمـن  يف واحلـق  احلريـة  يف واحلـق  احليـاة  يف احلـق  ينتـهك  إمنا األدلة هذه

   .الكندي واحلريات احلقوق ميثاق من ٧ املادة يف عليه منصـوص
 املـستمر  التهديـد  حتـت  االعتقال من األربعة األعوام هذه الشكوى صاحب عاش وقد  ١٣-٦

 التعـذيب  أشـكال  مـن  شـكالً  تـه بذا يشكل وضع وهذا للتعذيب فيه يتعرض قد بلد إىل بإبعاده
 مــن وعــاىن الــشديد النفــسي الكــرب مــن حبالــة مــر وقــد .)و(االتفاقيــة مــن ٣ للمــادة وانتــهاكاً
 يـضيف  ممـا  ،٢٠٠٣ عـام  يف املقـدم  النفـسي  الطبيب تقرير أكد مثلما واإلجهاد األرق أعراض
  .الترحيل حال يف إضافياً خطراً
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 معــرض شــخص لترحيــل الــدويل، القــانون بمبوجــ التــام، بــاحلظر احملاميــة وتــذكّر  ١٤-٦
 لاللتزامــات ومباشــراً متعمــداً انتــهاكاً ميثــل الــشكوى صــاحب ترحيــل أن وتــدعي )ز(للتعــذيب
  .االتفاقية من ٣ املادة وألحكام الطرف للدولة الدولية

 أقـرت  الـيت  القـرارات  مـن  بـالرغم  الـشكوى،  صاحب ترحيل أن إىل احملامية وخلصت  ١٥-٦
 تـدابري  اختـاذ  اللجنـة  وطلـب  الظـروف  تغـري  وعـدم  واالضـطهاد  للتعذيب ضالتعر خطر بوجود
 للتعـذيب،  للتعـرض  حـايل  خطـر  وجود على والدليل الشكوى لصاحب الصحية واحلالة مؤقتة
 علـى  الـدليل  إن وتقـول  .االتفاقيـة  مـن  ٣ للمـادة  مباشـراً  انتـهاكاً  وميثـل  دستوري غري قرار هو

 اخلطــرية واالهتامــات اهلنــد إىل وصــوله فــور ىالــشكو صــاحب علــى القــبض إلقــاء هــو ذلــك
  .اهلندية السلطات قبل من والتهديد للضرب تعرضه وكذلك إليه املوجهة

  
  الطرفني من إضافية مالحظات

 الـيت  الـصلة  ذات الوحيـدة  النقطة أن ٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٦ يف الطرف الدولة ذكرت  ١-٧
 بـأن  لالعتقـاد  تـدعو  جديـة  أسباب توجد كانت إذا ما حتديد هي فيها البت اللجنة على يتعني

 الــيت االدعــاءات أمــا .ترحيلــه وقــت اهلنــد يف للتعــذيب شخــصياً ســيتعرض الــشكوى صــاحب
 حيـث  مـن  تتطـابق  ال فهـي  الترحيل تسبق اليت العملية مراحل ببعض تتعلق واليت احملامية أثارهتا

 تقـر  ال ٣ املـادة  بـأن  طـرف ال الدولـة  وتـذكّر  .االتفاقيـة  من ٣ املادة مع املوضوعي االختصاص
 يف الـشخص  وحـق  مبحـام  املناسـب  التمثيـل  يف واحلـق  وحمايـدة  مـستقلة  حمكمـة  أمام املثول حبق

 وقـف  وطلـب  احلمايـة  طلـب  رفـضت  الـيت  القـرارات  بـأن  فاالدعاء .ضده املقدمة األدلة معرفة
 أن كــنمي ال قانونيــة وغــري تعــسفية كانــت الــشكوى صــاحب هبمــا تقــدم اللــذين اإلبعــاد تنفيــذ
 أن اللجنـة  مـن  األمـر  واقع يف تطلب احملامية أن الطرف الدولة وترى .٣ املادة انتهاك إىل يشري
  .كندية حماكم اختذهتا قرارات ضد استئناف يف تنظر
 الــذي القــرار يف“ طرفــاً كانــت ”الطــرف الدولــة بــأن القائــل باالدعــاء يتعلــق وفيمــا  ٢-٧

 مل احملاميـة  ألن أيـضاً  مقبـول  غـري  االدعـاء  هـذا  أن فالطـر  الدولـة  تـرى  الـوزير،  مندوبـة  اختذته
 اللجنـة  أمـام  مـرة  ألول ذلـك  أثـار  قـد  الـشكوى  صـاحب  دام ما احمللية االنتصاف سبل تستنفد
  .لكندا االحتادية احملكمة أمام النقطة هذه يثري أن عليه كان بينما
 غـري  للترحيـل  لـسابقة ا بـاإلجراءات  املتعلقـة  احملاميـة  ادعـاءات  أن الطرف الدولة وترى  ٣-٧

ــة ــا مقبول ــدم ال ألهن ــن األدىن احلــد تق ــسوغات م ــة امل ــة املطلوب ــات لتلبي ــادة متطلب  مــن ٢٢ امل
 انتـهاكاً  للترحيـل  الـسابقة  بـاإلجراءات  املتعلقـة  االدعـاءات  تشكل ال ذلك، وخبالف .االتفاقية
 رفـض  بـشأن  الـشكوى  صاحب ادعاءات أن إىل الطرف الدولة وتشري .االتفاقية من ٣ للمادة
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 مــستقلة حمكمــة أمــام املثــول يف حقــه وبــشأن مؤقــت بــشكل الطــرفني مســاع االحتاديــة احملكمــة
 طلـب  لتقـدمي  املتاحـة  املهلـة  أن اعتـربت  الـيت  االحتادية احملكمة أمام الواقع يف أثريت قد وحمايدة
ــذ وقــف ــة كانــت التنفي ــشكوى صــاحب أن إىل وأشــارت عادي ــى كــان ال ــم عل ــذ عل  ١٥ من
 .الترحيــل إجــراءات تنفيــذ ســيبدأ وأنــه بــالرفض قوبــل احلمايــة طلــب بــأن ٢٠٠٦ مــايو/أيــار

 وقـف  طلـب  إلعـداد  الوقت من متسع لديه كان الشكوى صاحب بأن الطرف الدولة وجتادل
 القاضـي  أشـار  الثـاين،  االدعاء خيص وفيما .طويلة بفترة ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٢ قبل التنفيذ
 يف عليـه  نفـسه  امللف عرض جمرد أن إىل التنفيذ وقف بطل بفحص اخلاصة اجللسة رأس الذي
 إىل الطـرف  الدولـة  وختلص .بالتحيز معقولة خماوف ذاته حد يف يولد ال سابقة إجراءات إطار
  .بالرفض قوبلت وأهنا للقانون وفقاً الوطنية احملاكم حبثتها قد الشكوى صاحب ادعاءات أن
 قــانوين غــري كــان التنفيـذ  وقــف طلــب ضيـرف  الــذي القــرار بـأن  االدعــاء خيــص وفيمـا   ٤-٧

 مبـا  املـستندية،  األدلـة  مجيـع  علـى  اطلعـت  االحتاديـة  احملكمـة  أن الطـرف  الدولـة  تؤكد وخاطئاً،
 صــاحب بــأن مقتنعــة غــري أهنــا وأعلنــت الــشكوى، صــاحب قدمــه الــذي اجلديــد الــدليل فيهــا

  .ترحيله حال يف للتعذيب سيتعرض الشكوى
 اختذتـه  الـذي  القـرار  يف شـاركت  قـد  الطـرف  الدولـة  بـأن  لالقائـ  االدعـاء  خيص وفيما  ٥-٧

 الدولـة  تـشري  الـشكوى،  صـاحب  محايـة  طلـب  بـرفض  ٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ يف الوزير مندوبة
 الكنديـة  بالوكالـة  موظـف  إىل أُرسـلت  إلكترونيـة  رسالة إىل يستند االدعاء هذا أن إىل الطرف
 اختذتـه  الذي القرار على األشكال من شكل بأي تؤثر مل الوكالة أن وتؤكد .احلدود خلدمات
 الطـرف  الدولـة  توضـح  أخـرى،  جهـة  ومـن  .الكامـل  احليـاد  بالتزام تصرفت اليت الوزير مندوبة

 كـانون  ٢ مـؤرخ  قـرار  بـل  الـشكوى  صاحب لصاحل“ سابقة قرارات ”ثالثة هناك يكن مل أنه
 هيئـة  موظفـو  مهـا أجرا للتعـذيب  التعـرض  ملخاطر وتقديران أُلغي، وقد ،٢٠٠٣ ديسمرب/األول
ــل للتعــذيب التعــرض خمــاطر تقــدير ــل قب ــران ٢٦ مؤرخــان( الترحي ــه/حزي  ٣١ و ٢٠٠٣ يوني
 االعتبـار  يف التقـديرات  هـذه  يأخـذوا  أن جيـب  املندوبني أن إىل وتشري ).٢٠٠٥ أغسطس/آب

  .إليهم يرجع احلماية طلب بشأن النهائي القرار وأن هبا ملزمني غري ولكنهم
 تقـدير  بـني  صـلة  توجـد  ال أنـه  الطـرف  الدولـة  تؤكـد  ،“الـسرية  ”ةاألدلـ  خيـص  وفيما  ٦-٧

ــذي املخــاطر ــه ال ــسلطات جتري ــة ال ــة وفحــص الكندي ــشكوى صــاحب عــن احملجــوب األدل  ال
 اخلطــر يف تنظــر مل للتعـذيب  التعــرض احتمـال  مــسألة املندوبـة  درســت فعنـدما  .أمنيــة ألسـباب 
 .حمجوبـة  أدلة إىل يستند مل تاجهااستن فإن لذلك .كندا أمن على الشكوى صاحب ميثله الذي

 للقاضـي  يـسمح  الالجـئني  ومحايـة  بـاهلجرة  املتعلـق  الكندي القانون أن الطرف الدولة وتضيف
ــق أي يف ــد حتقي ــا لتحدي ــاً أجــنيب شــخص كــان إذا م ــن ممنوع ــد، دخــول م ــأن البل  يف ينظــر ب
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 الـوطين  األمـن  يعـرض  كـشفها  كـان  إذا عليهـا  الطلـب  مقـدم  إطالع دون صلة ذات معلومات
ــر ــشرط ولكــن للخط ــاة ب ــدم مواف ــب مق ــات، مبلخــص الطل ــذا للمعلوم ــا وه ــضية يف مت م  الق
  .املطروحة

 طالبـت  الـيت  املؤقتـة  التـدابري  تطبيق عدم بشأن االدعاءات أن إىل الطرف الدولة وتشري  ٧-٧
 أمـام  قـطّ  تثر مل للتعذيب فيه يتعرض قد بلد إىل الشكوى صاحب بترحيل والتهديد اللجنة هبا

 ولكنـها  االتفاقيـة  مبوجـب  الدوليـة  التزاماهتـا  مـع  جبديـة  تتعامـل  كنـدا  إن وتقـول  .احمللية احملاكم
 القـرار  نقـيض  وعلـى  لـذلك،  ونتيجـة  .قانونيـاً  ملزمـة  غـري  املؤقتة التدابري تطبيق طلبات أن ترى
 االمتثـال  عـدم  أن الطـرف  الدولـة  تؤكـد  ،)ح(فرنـسا  ضـد  تربسـلي  قـضية  يف اللجنة اختذته الذي
 يف أنـه  إىل وتـشري  .االتفاقيـة  مـن  ٢٢ و ٣ املـادتني  انتهاك على ذاته حبد ينطوي ال الطلب هلذا
 االتفاقيـة  مـن  ٣ املادة تنتهك مل كندا أن إىل اللجنة خلصت ،)ط(كندا ضد .س .ب .ت قضية

 الطـرف  الدولـة  امتثـال  لعـدم  قلقهـا  عـن  أعربـت  أهنـا  ولـو  اهلند، إىل الشكوى صاحب بترحيل
  .مؤقتة تدابري باختاذ إليها وجهامل للطلب

 ذاتــه حبــد يــشكل“ التعــذيب حيــث إىل باإلعــادة التهديــد ”بــأن االدعــاء خيــص وفيمــا  ٨-٧
 حيــث  مــن  متوافــق  غــري  اعتبــاره  يــتعني  أنــه  تــرى  الطــرف  الدولــة  فــإن  ،٣ للمــادة  انتــهاكاً

 قبـول م غـري  االدعـاء  هـذا  فـإن  األحـول،  كـل  ويف .املـذكورة  املـادة  مع املوضوعي االختصاص
 الـشكوى  صـاحب  أخـضعت  أهنـا  الطـرف  الدولـة  وتنفـي  .التربيـر  من األدىن احلد يقدم ال ألنه

 مـا  بلـد  يف شـخص  مقبوليـة  لتحديـد  القانونيـة  اإلجـراءات  سـري  بـأن  وجتادل النفسي، للتعذيب
 يـشكل  أن ميكـن  ال فيـه،  التعـذيب  خلطـر  تعرضـه  ُيـدعى  بلـد  إىل لترحيله إمكانية وجود وجمرد

  .االتفاقية من ١ املادة يف املقصود املعىنب“ تعذيباً”
 دائمـاً  فائقـة  بعنايـة  مؤقتة تدابري باختاذ اللجنة طلبات تدرس إهنا الطرف الدولة وتقول  ٩-٧

 فحــص بعــد الطــرف، الدولــة رأت املطروحــة، القــضية ويف .الطلبــات هلــذه عــادةً متتثــل وأهنــا
 إىل باإلعـادة  املتـصلة  باملخاطر املتعلق زيرالو ملندوبة السليب القرار أساس على سيما وال امللف،
 الـشكوى،  صـاحب  بـه  تقـدم  الـذي  التنفيـذ  وقـف  طلب االحتادية احملكمة رفض وكذلك اهلند
  .اهلند يف للتعذيب للتعرض جدية خماطر وجود على أدلة يقدم مل الشكوى صاحب أن
 الـشكوى  صـاحب  دةإعـا  أسـاس  على االتفاقية من ٣ املادة انتهاك بادعاء يتعلق وفيما  ١٠-٧
 كانـت  الـيت  املعلومات كافة ضوء على املسألة فحص يتعني أنه الطرف الدولة تذكّر اهلند، إىل

 صـاحب  بـأن  وتـذكّر  .الطـرد  وقـت  هبـا  تعلم أن عليها كان أو هبا علم على الكندية السلطات
 وإن للتعـذيب،  للتعـرض  وحقيقـي  متوقـع  شخـصي  خطـر  وجـود  علـى  إثباتـاً  يقدم مل الشكوى

 أن إىل وتــشري .البنجــاب فيهــا مبــا اهلنــد، يف األحيــان بعــض يف ميــارس يــزال ال التعــذيب نكــا
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 للـضرب  تعـرض  األخـري  هـذا  بـأن  الـشكوى  صـاحب  صـهر  طريـق  عن ُبلغت إهنا قالت احملامية
 صـاحب  بـأن  الطـرف  الدولـة  وتـذكّر  .احتجـازه  أثنـاء  اهلنديـة  السلطات قبل من املعاملة وسوء

 وزنـاً  تقـيم  ال أن بالتـايل  اللجنة على وأن الكندية السلطات لدى صداقيةبامل يتمتع ال الشكوى
 حتمـي  وال التعـذيب  علـى  إال تطبـق  ال ٣ املـادة  فـإن  األحوال، كل ويف .االدعاءات هلذه كبرياً
  .االتفاقية من ١٦ املادة يف إليها املشار املعاملة سوء من
ــا مجيـــع اميـــةاحمل كـــررت ،٢٠٠٧ ســـبتمرب/أيلـــول ٢٤ مؤرخـــة رســـالة ويف  -٨  حججهـ

  .السابقة
  

  اللجنة على املطروحة واإلجراءات املسائل
  املقبولية يف النظر

 حتـدد  أن التعـذيب  مناهضة جلنة على جيب الشكوى، يف الواردة الشكوى فحص قبل  ١-٩
 يـتعني  كمـا  اللجنـة،  تأكدت وقد .االتفاقية من ٢٢ املادة مبوجب مقبوالً الشكوى كان إذا ما

 تنظــر مل ذاهتــا املــسألة أن مــن االتفاقيــة، مــن ٢٢ املــادة مــن )أ(٥ الفقــرة وجــبمب فعلــه عليهــا
 احمللـــي االنتـــصاف ســـبل كافـــة وأن أخـــرى، دوليـــة تـــسوية أو حتقيـــق هيئـــة فيهـــا تنظـــر وال
  .استنفدت قد
 الــشكوى صــاحب ادعــاءات أن ومفادهــا الطــرف الدولــة حبجــة علمــاً اللجنــة وحتــيط  ٢-٩

ــق ــاإلجراءات تتعل ــسابقة ب ــل، ال ــاءات أي للترحي ــة االدع ــرارات املتعلق ــسلطات بق ــة ال  الكندي
 ختــصيص االحتاديــة احملكمــة ورفــض معينــة أدلــة عــن الكــشف وعــدم املــشروعة وغــري اخلاطئــة
 مـع  املوضـوعي  االختصاص حيث من تتناىف إمنا املزعوم، وحتيزها الطرفني لسماع مؤقتة جلسة
 التأكـد  هبـدف  املـذكورة  املخالفـات  دراسـة  جيـب  هأن تعترب اللجنة ولكن .االتفاقية من ٣ املادة
  .االتفاقية من ٣ للمادة انتهاك حدوث من
 قـد  بلـد  إىل بترحيلـه  الـشكوى  لـصاحب  املستمر التهديد بأن احملامية ادعاء وخبصوص  ٣-٩

 نفــسياً كربــاً ”لـــه وســبب أعــوام أربعــة ملــدة وطأتــه حتــت ظــل والــذي للتعــذيب فيــه يتعــرض
 مفادهـا  هلـا  سـابقة  بأحكـام  اللجنـة  تـذكّر  التعذيب، أشكال من شكالً تهذا حبد ميثل ،“شديداً

 املطروحـة،  القـضية  يف كمـا  أو - البلـد  مـن  طـرده  إثـر  علـى  شكوى صاحب صحة تدهور أن
 أشــكال مــن شــكالً ذاتــه حــد يف ميثــل ال - قــضيته يف النظــر أثنــاء بترحيلــه التهديــد إثــر علــى

 ١٦ املـادة  أو ١ املادة يف املقصود باملعىن املهينة أو نسانيةاإل غري أو القاسية املعاملة أو التعذيب
  .)ي( االتفاقية من
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 مـن  ٣ املادة بانتهاك املتعلقة الشكوى أن ومفادها الطرف الدولة حبجة يتعلق فيما أما  ٤-٩
ــة ــى االتفاقي ــل أســاس عل ــشكوى صــاحب ترحي ــد إىل ال ــست اهلن ــة لي ــشكل مدعوم  كــاف ب
 تـتمكن  لكـي  العناصـر  مـن  يكفـي  ما قدم الشكوى صاحب أن نةاللج ترى املقبولية، ألغراض

  .املوضوعية األسس حيث من القضية دراسة من
 علـى  ٣ املـادة  انتـهاك  بادعـاءات  يتعلـق  فيمـا  مقبولـة  الـشكوى  أن اللجنة تقرر وعليه،  ٥-٩

 لالترحيـ  بتعليـق  اللجنـة  طلب احترام بعدم املتعلق االدعاء أما .اهلند إىل صاحبها ترحيل أساس
  .االتفاقية من ٢٢ و ٣ املادتني مبوجب املوضوعية األسس يف النظر أيضاً يتطلب فإنه
  

  املوضوعية األسس يف النظر
 املوضــوعية األســس يف اللجنــة نظــرت االتفاقيــة، مــن ٢٢ املــادة مــن ٤ بــالفقرة عمــالً  ١-١٠

  .الطرفان إليها قدمها اليت املعلومات مجيع ضوء يف للشكوى،
 يف اسـتندت  الـوزير  مندوبـة  أن ومفادهـا  الـشكوى  صـاحب  حبجة علماً نةاللج وحتيط  ٢-١٠

 اخلطــر يف تتمثــل صــلة ذات غــري معــايري إىل ٢٠٠٣ ديــسمرب/األول كــانون ٢ املــؤرخ قرارهــا
 املـادة  بـأن  اللجنـة  وتذكّر .احلماية منحه رفض أجل من كندا أمن على الشخص يشكله الذي
 صـفات  عـن  النظر بصرف طرف دولة أراضى لىع يوجد شخص لكل املطلقة احلماية متنح ٣

 إىل قرارهـا  يف خلـصت  الوزير مندوبة أن إىل اللجنة وتشري .)ك(اجملتمع على خطره أو الشخص
 ولكنـها  .الـشكوى  صـاحب  ترحيـل  حال يف للتعذيب للتعرض وحقيقي شخصي خطر وجود

 كوىالــش صــاحب تعــرض خطــر علــى كنــدا ألمــن العامــة املــصلحة تغليــب جيــب أنــه اعتــربت
  .األساس هذا على احلماية منحه ترفض جعلها ما للتعذيب

 يف تأخـذ  مل الـوزير  مندوبـة  بـأن  الـشكوى  صـاحب  بادعـاء  أيـضاً  علمـاً  اللجنـة  وحتيط  ٣-١٠
 حتـسن  عـن  بـاإلعالن  واكتفـت  ٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ املؤرخ قرارها يف اخلاص وضعه االعتبار
 الدولــة ردت وقــد .احلمايــة منحــه ضرفــ أجــل مــن البنجــاب يف العامــة األوضــاع يف مفتــرض
 للقـرارات  قضائية مراجعة ممارسة يف يتمثل ال اللجنة دور أن مؤكدةً االدعاء هذا على الطرف
 املندوبــة اســتنتاجات عــن اللجنــة تــستعيض أن ينبغــي ال وأنــه كنديــة هيئــات تتخــذها الــيت

 أو حتيـز  أو نيـة  سـوء  أو لإلجـراءات  اسـتخدام  إسـاءة  أو بّين خطأ يوجد مل ما هي باستنتاجاهتا
ــات ــسيمة خمالفـ ــراءات يف جـ ــذكّر .اإلجـ ــة وتـ ــا، اللجنـ ــت وإن بأهنـ ــيم كانـ ــاً تقـ ــبرياً وزنـ  كـ

 وقــائع تقـدير  أهليــة هلـا  فـإن  الطــرف، الدولـة  أجهــزة إليهـا  ختلـص  الــيت الوقائعيـة  لالسـتنتاجات 
 يف الـوزير،  مندوبـة  أن إىل اللجنـة  تشري املطروحة، القضية ويف .)ل(حبرية قضية كل ومالبسات

 وشخـصي  حقيقـي  خطـر  وجـود  نفـت  ،٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ واملؤرخ باحلماية املتعلق قرارها
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 لقــانون اهلنــد اعتمــاد بــذكر واكتفــت للملــف جديــدة دراســة أســاس علــى للتعــذيب للتعــرض
 أو القـانون  هلذا الفعلي التطبيق يف النظر دون التعذيب من محاية املتهمني مينح أنه تدعي جديد
  .الشكوى لصاحب اخلاص الوضع على تبعاته
 الــشكوى صــاحب عــن حمجوبــة أدلــة إىل الكنديــة الــسلطات اســتناد خيــص وفيمــا  ٤-١٠

 القـانون  جييزهـا  املمارسـة  هـذه  بـأن  الطـرف  الدولـة  بادعـاء  علمـاً  اللجنـة  حتـيط  أمنيـة،  ألسباب
 األسـاس  األدلة هذه تشكل مل األحوال، مجيع يف وأنه الالجئني ومحاية باهلجرة املتعلق الكندي
 صـاحب  ميثلـه  الـذي  اخلطـر  يف تنظـر  مل ألهنا قرارها، الختاذ الوزير مندوبة عليه اعتمدت الذي

 الـوزير  مندوبـة  أن للجنـة  يتـبني  أنـه  غـري  .املخاطر مسألة حبثت عندما كندا أمن على الشكوى
  .الوطين األمن على خطر وجود مسألة قراريها كال يف حبثت قد
 بالـضمانات  يتمتـع  مل الـشكوى  صـاحب  أن اللجنـة  تعتـرب  تقـدم،  ما كل أساس وعلى  ٥-١٠

 لوجـود  حتديـدها  لـدى  ملزمـة،  الطـرف  فالدولة .الترحيل قبل السابقة اإلجراءات يف الضرورية
 لألشــخاص عادلــة حماكمــة بــإجراء االتفاقيــة، مــن ٣ املــادة إطــار يف للتعــذيب التعــرض خطــر
  .بالطرد أوامر حبقهم الصادر
 علــى الــشكوى، صــاحب إبعــاد وقــت للتعــذيب التعــرض خطــر بوجــود تعلــقي وفيمــا  ٦-١٠

 الدولـة  اللتـزام  خرقـاً  يـشكل  اهلنـد  إىل الشكوى صاحب ترحيل كان إذا ما يف تبت أن اللجنة
 إذا أخـرى  دولـة  إىل إعادتـه  أو شـخص  أي طـرد  بعـدم  االتفاقيـة  مـن  ٣ املـادة  مبوجـب  الطرف
 تقـرر  ولكـي  .التعـذيب  خلطـر  سـيتعرض  بأنـه  تقـاد االع إىل تدعو حقيقية أسباب لديها توافرت
 خطـر  يف سـيكون  بأنـه  إبعـاده  وقـت  االعتقـاد  إىل تـدعو  جديـة  أسـباب  هناك كانت إن اللجنة
 ذلـك  يف مبـا  االعتبـارات،  مجيـع  تراعـي  أن عليها فإن اهلند، إىل ترحيله مت إذا للتعذيب التعرض
 ذلـك،  ومـع  .اإلنـسان  حلقوق اعيةواجلم والصارخة اجلسيمة االنتهاكات من ثابت منط وجود
 التعــرض خطــر شخــصياً ســيواجه املعــين الــشخص كــان إن تقريــر يف ذلــك مــن الغــرض يتمثــل

  .إليه ُرّحل الذي البلد يف للتعذيب
 تقـدير  يـتعني  بأنـه  يقـضي  والـذي  ،٣ املـادة  تنفيـذ  بـشأن  العـام  بتعليقهـا  اللجنة وتذكّر  ٧-١٠

 ويف .الـشك  أو االفتـراض  جمـرد  تتجـاوز  أسـس  إىل باالسـتناد  ”للتعـذيب  التعرض خطر وجود
  .)م(“حمدقاً يكون أن لشرط اخلطر هذا خيضع أن يتحتم ال األحوال، مجيع
 ضــوء علــى للتعــذيب التعــرض بــشأن جديــة أســباب وجــود يف تبــت أن اللجنــة وعلـى   ٨-١٠

 علـم  علـى  تكـون  أن جيـب  كان أو هبا علم على الطرف الدولة سلطات كانت اليت املعلومات
 هلـا  قـدمت  الـيت  املعلومـات  حسب اللجنة، تالحظ املطروحة، القضية ويف .اإلبعاد وقت يف اهب
 قبـل  املخـاطر  بتقيـيم  املـتعلقني  والقـرارين  الكنديـة  واالسـتخبارات  األمن جهاز تقرير سيما وال
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 الدوليـة  خالـسا  بابـار  منظمـة  إىل انتمائه يف مشتبهاً ناشطاً كان الشكوى صاحب أن الترحيل،
 نـسبت  قـد  هندية سياسية شخصيات استهدفت اليت االعتداءات بعض وأن باإلرهاب، همةاملت
 لــسوء وتعرضــه احتجــازه نبــأ أي الترحيــل، بعــد عليهــا احلــصول مت الــيت املعلومــات أمــا .إليــه

 علـى  تـساعد  إهنـا  حيـث  من إال القضية هتم ال فإهنا غورداسبور، يف احتجازه فترة أثناء املعاملة
 للتعـذيب  التعـرض  خطر وجود بشأن استنتاجاً، أو فعالً تعلمه، الطرف الدولة كانت ما تقييم
  .)ن(الشكوى صاحب طرد عند
 الـيت  والتقـارير  متعـددة  مـصادر  مـن  الـواردة  املعلومـات  حـسب  أيضاً، اللجنة وتالحظ  ٩-١٠

 ضـمن  التعـذيب،  ممارسـة  تواصـل  اهلنديـة  والـشرطة  األمـن  قـوات  أن الشكوى، صاحب قدمها
 يف يـشتبه  أشـخاص  ضد سيما وال االحتجاز، مراكز ويف االستجوابات أثناء أخرى، ممارسات

  .إرهابيون أهنم
 كونـه  يف املـشتبه  الـشكوى،  صاحب لوضع اخلاصة املراعاة ومع تقدم ما أساس وعلى ١٠-١٠

 نفـذت  اعتـداءات  بـسبب  بلـده  يف مالحقتـه  إىل وبالنظر إرهابية، تعترب منظمة إىل ينتمي ناشطاً
 اإلبعـاد،  وقـت  قـدم،  الـشكوى  صـاحب  أن اللجنـة  تـرى  البنجـاب،  يف خمتلفـة  اتشخصي ضد
 يف للتعـذيب  للتعـرض  وشخـصياً  حقيقيـاً  متوقعـاً  خطراً يواجه كان أنه تثبت اليت الكافية األدلة
 إىل الـشكوى  صـاحب  ترحيل أن إىل اللجنة ختلص عليه، وبناء .األصلي بلده إىل ترحيله حال
   .االتفاقية من ٣ للمادة انتهاكاً كليش الظروف هذه يف اهلند
 ٣٠ و ١٤ يف اللجنـة  مـن  املقدمـة  الترحيـل  تعليـق  لطلبـات  االمتثـال  بعدم يتعلق وفيما ١١-١٠

 وقبلـت  االتفاقيـة  علـى  صـدقت  وقـد  الطـرف،  الدولة بأن اللجنة تذكّر ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران
 يف اللجنــة مــع نيــة حبــسن بالتعــاون تتعهــد ،٢٢ املــادة مبوجــب اللجنــة اختــصاص إرادهتــا مبــلء

 عليـه  تـنص  والـذي  األفـراد  هبـا  يتقـدم  الـيت  الـشكاوى  يف النظر إلجراء الكامل واإلنفاذ التطبيق
 الـيت  القواعـد  احتـرام  تـشمل  الطـرف  الدولـة  التزامات بأن أيضاً اللجنة وتذكّر .املذكورة املادة

 الـداخلي  النظـام  مـن  ١٠٨ ادةاملـ  فيهـا  مبـا  االتفاقيـة،  عـن  فصلها ميكن ال واليت اللجنة تعتمدها
 هـذا  علـى  اللجنـة  وتعتـرب  .)س(وُبعـداً  معـىن  االتفاقيـة  من ٢٢ و ٣ املادتني إعطاء إىل هتدف اليت

 اللجنــة طلبـات  مــن بـالرغم  اهلنـد  إىل الــشكوى صـاحب  بإعادهتـا  الطــرف، الدولـة  أن األسـاس 
  .االتفاقية من ٢٢و ٣ ادتنيامل مبوجب التزاماهتا خرقت قد تكون مؤقتة، تدابري باختاذ املتكررة

 اتفاقيــة مـن  ٢٢ املـادة  مـن  ٧ الفقـرة  مبقتـضى  تتـصرف  إذ التعـذيب،  مناهـضة  جلنـة  إن  - ١١
 تـرى  املهينـة،  أو الالإنـسانية  أو القاسـية  العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة

ــه /متــوز ٢ يف اهلنــد إىل الــشكوى صــاحب طــرد أن  ٣ للمــادتني انتــهاكاً يــشكل ٢٠٠٦ يولي
  .االتفاقية من ٢٢ و
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 يف ،احلــصول الــداخلي، نظامهــا مــن ١١٢ املــادة مــن ٥ ةفقــرلل طبقــاً اللجنــة، وتــود  - ١٢
 اسـتجابة  اختـذهتا  قـد  الطـرف  الدولة تكون اليت التدابري حول معلومات على يوماً، ٩٠ غضون
 البلـد  مـع  بالتـشاور  ام،والقيـ  االتفاقيـة،  مـن  ٣ املـادة  انتـهاك  تدارك سيما وال املالحظات، هلذه
  .ومصريه إقامته مكان بتحديد الشكوى، صاحب إليه أُبعد الذي

  
  
  

 احلواشي
ــم     ) أ(   ــبالغ رق ــل األســود،    ، ٢٠٧/٢٠٠٢انظــر ال ــريفيتش ضــد صــربيا واجلب ــرار املعتمــد يف  دمييت ــشرين ٢٤الق  ت

  .٣-٥  و٢-٢  و١-٢، الفقرات ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
  .٦-٨،الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٤ر املعتمد يف ، القرابالنكو أباد ضد إسبانيا، ٥٩/١٩٩٦انظر البالغ   )ب(  
، القـرار املعتمـد يف      هاجريزي ديزمياجيل وآخرون ضد صـربيا واجلبـل األسـود         ،  ١٦١/٢٠٠٠انظر البالغ رقم      )ج(  

  .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١
، الفقـرة   ٢٠٠٣نـوفمرب   /لثـاين  تـشرين ا   ١٤، القرار املعتمد يف     ثابيت ضد تونس  ،  ١٨٧/٢٠٠١انظر البالغ رقم      )د(  

٤-١٠.  
  .٤-١٠ ، الفقرة١٩٩٤أبريل / نيسان٢٦ يف ، القرار املعتمدباروت ضد إسبانيا، ٦/١٩٩٠انظر البالغ رقم   )ه(  
ــر الــبالغ رقــم     )و(   ــبانيا   ، ٥٩/١٩٩٦انظ ــرار املعتبالنكــون أبــاد ضــد إس ، ١٩٩٨مــايو / أيــار١٤مــد يف ، الق

  .٥-٨ الفقرة
ــم     )ز(   ــبالغ رق ــل األســود   ، ٢٠٧/٢٠٠٢انظــر ال ــريفيتش ضــد صــربيا واجلب ــرار املعتمــد يف  دمييت ــشرين ٢٤، الق  ت

  .٤-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
ديـسمرب  / كـانون األول ١٨، اعتراضـات أوليـة،   أكـسوي ضـد تركيـا   انظر احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان،        )ح(  

  .٥٣ رابعاً، الفقرة - ١٩٩٦، جمموعة القرارات واألحكام ١٩٩٦
  .٧-٨ ، الفقرة١٩٩٨مايو / أيار١٤مد يف ، القرار املعتبالنكو أباد ضد إسبانيا، ٥٩/١٩٩٦انظر البالغ رقم   )ط(  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٤ القرار املعتمد يف ،ثابيت ضد تونس، ١٨٧/٢٠٠١انظر على سبيل املثال البالغ رقم      )ي(  

  .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣
كاتب احملكمـة مبكتـب التحقيـق العاشـر     ”جيل املرفقة واملترمجة إىل الفرنسية فإن   حسب ما جاء يف شهادة التس       )ك(  

، الـيت   ٨٦٩٦/١٠لدى احملكمة االبتدائية يف تونس العاصمة، يشهد حبضوره بـأن القـضية املـسجلة حتـت الـرقم                   
ت  مــن قــانون اإلجــراءا٣١تتعلــق بــالتحقيق مــع كــل شــخص يــشار إليــه يف التحقيــق، مبقتــضى أحكــام املــادة   

امل ـي بـن سـ    ـ، علـى الـسيد علـ      ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦اجلزائية، ألغراض حتديـد مالبـسات إلقـاء القـبض، يف            
  .“ يف تونس العاصمة والوقائع اليت رافقت ذلك، ال تزال قيد التحقيق١ار رقم ـة املنـازه يف مركز شرطـواحتج

ــ/ تــشرين الثــاين١٨ء املؤرخــة يف ، اآلرا نيــدزييب ضــد النمــسا‐حليمــي ، ٨/١٩٩١انظــر الــبالغ رقــم   )ل(   وفمرب ـن
  .٥-١٣، الفقرة ١٩٩٣
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 .S C. R. 3, 2002 SCC 1 1 [2002]، )واهلجرة املواطنةوزير (ضد كندا  سوريش  )أ(  

 تظهـر الظـروف    الـوزير مندوبـة  علـى  أعـاله، فـإن األدلـة املعروضـة     شار إليـه املـ االحتاديـة  قـرار احملكمـة    حـسب   )ب(  
  :االستثنائية التالية

ــوزير األول يف       •       ــه الــيت هتــدف إىل اغتيــال ال اســتخدم مقــدم الــشكوى امســاً مــستعاراً ليــساعده يف خطت
  ؛“بابار خالسا الدولية”البنجاب وابنه والرئيس السابق جلهاز الشرطة يف املقاطعة حلساب منظمة 

امرة االغتيـال    مـؤ  ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٩بتـاريخ   " تاميز أوف إنـديا   "وصفت مقالة وردت يف جريدة        •      
  وأكدت أنه لو قدر هلا النجاح ألدت إىل زعزعة استقرار حكومة اهلند؛

 املـذكور يف  غواملدعو غورنام سـين مقدم الشكوى أن من ملعلومات اليت أكدهتا مصادر موثوقة    حتققت ا   •      
  ؛املقالة مها شخص واحد

 لطريانا التابعة لشركة ١٨٢ذ ضد الرحلة ر خالسا الدولية يف اهلجوم بالقنابل املنف  ابابمنظمة  شاركت    •      
  اهلندية؛

م ـا اسـ ـن بينهـ ـدم ستة أمساء مستعارة ومـ    ـد استخ ـ ق الشكـوى صاحب بإثبات أن    مسحت األدلة السرية    •      
  غ؛غورنام سين

  املتطورة؛  معارف متقدمة يف جمال استخدام األسلحة واملتفجرات شكوى الصاحبميتلك   •      
بأنـه مل  (ملخـاطر قبـل الترحيـل،    ا ديرتقـ املقدم إىل هيئـة    يف إطار طلبه     شكوىالصاحب  ه   ملا ادعا  خالفاً  •      

 ورفض  اململكة املتحدة إىل  لجوء  الأنه طلب   تشري إىل   ، فإن الرسائل    ) آخر أي مكان إىل  يطلب اللجوء   
  .طلبه

وهذا . ٢٠٠٢  لعام بقانون منع اإلرهاب٢٠٠١ام حسب مندوبة الوزير، استعيض عن قانون منع اإلرهاب لع  )ج(  
القانون اجلديد يقـدم علـى مـا يبـدو بعـض الـضمانات للمتـهمني، مثـل حظـر انتـزاع االعترافـات بـالقوة وحــق                

 .املتهمني يف أن تدرس شكاواهم بشأن التعرض للتعذيب
 يستــشهـد صاحـــب البـــالغ حبكـــم احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان يف قــضية شــهال ضــد اململكــة املتحـــدة   )د(  

[1996] 23 ECHR 413.  
  .SCC 9 2007، )املواطنة واهلجرة(شرقاوي ضد كندا   )ه(  
 Break” املعنـون  Physicians for Human Rights “أطباء من أجـل حقـوق اإلنـسان   ”تستشهد احملامية بتقرير   )و(  

them down - Systematic use of psychological torture by US forces“ )والـذي  ) ٢٠٠٥مـايو  /أيـار  ٢٠
  .يعترب أن استخدام التهديد بالترحيل إىل بلد ميارس التعذيب يشكل يف حد ذاته شكالً من أشكال التعذيب

ــا         )ز(   ــسان يف قــضية أكــسوي ضــد تركي ــة حلقــوق اإلن ــسياق حبكــم احملكمــة األوروبي ــة يف هــذا ال تستــشهد احملامي
(100/1995/606/694).  

  .٧-٨  و٦-٨، الفقرتان ٢٠٠٧ ٥ ش١تمدة يف ، اآلراء املع٣٠٠/٢٠٠٦البالغ رقم   )ح(  
  .١-١٦، الفقرة ٢٠٠٠ ٥ ش١٦، اآلراء املعتمدة يف ٩٩/١٩٩٧البالغ رقم   )ط(  
، الفقـرة   ٢٠٠٤مايــو   / أيــار  ١٢، اآلراء املعتمـدة يف      ١٨٣/٢٠٠١ضد كندا، الـبالغ رقـم       . س. س. ب. انظر م   )ي(  

  .٧-٦، الفقرة ١٩٩٨ ٥ ش١٥راء املعتمدة يف ، اآل٨٣/١٩٩٧ضد السويد، البالغ رقم . ب. ر. ؛ وغ٢-١٠
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. ٢-٨، الفقـرة    ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١، اآلراء املعتمـدة يف      ٣٠٠/٢٠٠٦انظر تربسقي ضد فرنـسا، الـبالغ رقـم            )ك(  

وهبذا املعىن، فسرت احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان مـن جهتـها احلظـر املطلـق للتعـذيب يف حالـة الترحيـل،                     
ــوارد يف املــادة  ــة حلقــوق اإلنــسان، مــشريةً إىل    مــ٣ال ــة األوروبي ــه ال جيــب أخــذ ســلوك الــضحية،   ن االتفاقي أن

انظر احلكـم الـصادر يف قـضية شـهال          . (هتديده لألمن القومي يف االعتبار لدى حبث شكوى من الشكاوى          وال
  ).ضد اململكة املتحدة

، ٢٠٠٥نــوفمرب /شرين الثــاين تــ٢٣، اآلراء املعتمــدة يف ٢٥٨/٢٠٠٤انظــر دادار ضــد كنــدا، الــبالغ رقــم       )ل(  
  .٨-٨ الفقرة

ــم        )م(   ــة واخلمــسون، امللحــق رق ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ـــق(A/53/44) ٤٤الوث  التاســـع، ، املرف
  .٦ الفقرة

-١٣، الفــقرة    ٢٠٠٥مــايو   / أيـار  ٢٠، اآلراء املعتمدة يف     ٢٣٣/٢٠٠٣انظر عجيزة ضد السويد، البالغ رقم         )ن(  
  .١-٨، الفقرة ٢٠٠٧مايو / أيار١، اآلراء املعتمدة يف ٣٠٠/٢٠٠٦تربسقي ضد فرنسا، البالغ رقم ؛ و٢

؛ ٣-١٦، الفقـرة    ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١١، اآلراء املعتمـدة يف      ٢٤٩/٢٠٠٤انظر دار ضد النرويج، البالغ رقـم          )س(  
  .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٧مايو / أيار١، اآلراء املعتمدة يف ٣٠٠/٢٠٠٦وتربسقي ضد فرنسا، البالغ رقم 
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  ٢٩٩/٢٠٠٦ رقم البالغ
  )إيهرلري غيدو السيد هو حمامٍ، ميثله( إيا باتريك جان      :من املقدم

  الشكوى صاحب  :ضحية أنه املدَّعى الشخص
  سويسرا      :الطرف الدولة
  )األوىل الرسالة تاريخ( ٢٠٠٦ يونيه/نحزيرا ٢٧    :الشكوى تقدمي تاريخ

 التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  مـن  ١٧ املـادة  مبوجـب  املنـشأة  ،التعـذيب  مناهـضـة  جلنة إن  
  املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه

  ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ يف اجتمعت وقد  
ــد   ــن فرغــت وق ــشكوى يف النظــر م ــ ال ــة ٢٩٩/٢٠٠٦ مرق ــة إىل املقدم  مناهــضة جلن
 وغـريه  التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  مـن  ٢٢ املـادة  مبوجب إيا باتريك جان السيد باسم التعذيب

  املهينة، أو الالإنسانية أو القاسيـة العقوبة أو املعاملة ضروب من
 وحماميـه  الـشكوى  صـاحب  هلـا  أتاحهـا  الـيت  املعلومـات  مجيع اعتبارها يف وضعت وقد  

  الطرف، لدولةوا
  .التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة من ٧ الفقرة مبوجب التايل القرار تعتمد  

 الكونغـو  مجهوريـة  مـن  مـواطن  وهـو  إيـا،  باتريـك  جـان  الـسيد  هـو  الـشكوى  صاحب  ١-١
 إىل ويـذهب  .األصـلي  بلـده  إىل سويـسرا  مـن  الترحيـل  ويواجه ١٩٦٨ عام يف ولد الدميقراطية

 الـسيد  هـو  امٍحمـ  وميثلـه  .االتفاقيـة  مـن  ٣ للمـادة  سويـسرا  جانب من تهاكاًان يشكل ترحيله أن
  .إيهرلري غيدو

 إىل الطـرف  الدولـة  انتبـاه  اللجنـة  وجهـت  االتفاقية، من ٢٢ املادة من ٣ للفقرة وفقاًو  ٢-١
 الدولـة  إىل اللجنـة  طلبـت  ذاتـه  الوقـت  ويف .) أ(٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كانون ٢١ يف الشكوى
 مجهوريـة  إىل الـشكوى  صاحب ترحيل عدم ،الداخلي نظامها من ١٠٨ املادةب عمالً ،الطرف
 .الطلب هذا على الطرف الدولة ووافقت .النظر قيد شكواه دامت ما الدميقراطية الكونغو

 املوضـوعية  األسـس  علـى  تعليقاهتا الطرف الدولة قدمت ،٢٠٠٦ فرباير/شباط ٢٠ يف  ٣-١
 ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٢٢ ويف .مؤقتـة  تدابري باختاذ بهاطل تسحب أن اللجنة إىل وطلبت للقضية
  .مؤقتة تدابري باختاذ طلبها على اإلبقاء اللجنة قّررت



A/63/44 

 

311 08-58933 
 

  الشكوى صاحب عرضها كما الوقائع
ــشكوى صــاحب عمــل  ١-٢ ــدة يف صــحفياً ال ــا” جري ــةجب (Elima) “إليم ــو مهوري  الكونغ

 عـن  معلومـات  مجـع  يف يـسية الرئ مهمتـه  ومتثَّلـت  ،١٩٩٧ عـام  إىل ١٩٩٥ عام من الدميقراطية
 خـالل  أنـه،  إىل ويـشري  .ونشرها موبوتو حكم نظام ظل يف املرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات

ــك ــرة، تل ــشر الفت ــاالت ن ــن مق ــة ع ــة ٣٠٠ قراب ــهاكات حال ــوق النت ــسان حق ــّرض و اإلن  تع
 ،١٩٩٧ عـام  يف الـسلطة  كابيال الرئيس تويل وعقب .لذلك نتيجةً موبوتو نظام مع “ملشاكل
  .“إليما” جريدة نشر ُحظر ١٩٩٧ عام أواخر ويف عديدة، مرات الشكوى صاحب احُتجز

 مــن االحتــاد ”حــزب إىل الــشكوى صــاحب انــضم ،١٩٩٧ ينــاير/الثــاين كــانون ويف  ٢-٢
ــة أجــل ــد مــسؤولية وتــوىل“ االجتمــاعي والتقــدم الدميقراطي ــشباب مــن مناضــلني جتني  ويف .ال
 يف عملـه  أهنـى  ممـا  الـصحفية،  بطاقتـه  وصـودرت  عليه بضالق أُلقي ،١٩٩٨ يناير/الثاين كانون

  .احلكومية غري املنظمات إحدى يف عمل ٢٠٠٢ عام إىل ٢٠٠٠ عام ومن .الصحافة
 الدميقراطيــة أجـل  مـن  االحتــاد ”نظـم  ،٢٠٠٣ مـايو /وأيــار ٢٠٠٢ يونيـه /حزيـران  ويف  ٣-٢

ــرئيس نظــام ضــد مظــاهرات“ االجتمــاعي والتقــدم  صــاحب علــى القــبض وأُلقــي .كــابيال ال
 أن دون احُتجــز األوىل، املــرة يف .املــرتني كلتــا يف منظميهــا، بــني مــن كــان الــذي الــشكوى،

 حيــث غومبيــه، ســجن إىل ذلــك بعــد وُنقــل العــسكري تشاتــشي معــسكر يف هتمــة إليــه ُتوجــه
 إىل ُنقـل  مث تشاتـشي  يف احُتجـز  الثانيـة،  املرة ويف .أسبوعني بعد سراحه وأُطلق ُجلد أنه يدعي
   .٢٠٠٣ مايو/أيار ٢٢ يف صدر قد كان مؤقتاً عليه القبض إلقاءب ألمرٍٍ تنفيذاً ماكاال، سجن

 برِشــَوة الــسجن مـن  هــرب ،٢٠٠٤ مـايو /أيــار ١ يف أنــه، الـشكوى  صــاحب ويـدعي   ٤-٢
 عنـد  نـزل  حيـث  الكونغـو،  مجهوريـة  يف برازافيـل،  إىل متوجهـاً  البلـد  وغـادر  .حراسه من اثنني
 سـافر  أيـام،  أربعـة  وبعـد  .“االجتماعي والتقدم الدميقراطية أجل من االحتاد” حلزب حملي ممثل
 واسـتقل  .٢٠٠٤ يونيـه /حزيـران  ٢٦ حـىت  هنـاك  ظـل  حيـث  نيجرييـا،  الوس، إىل مزيفة هبوية

 حيـث  سويـسرا،  إىل أخـرياً  ووصـل  نـيجريي  مـواطن  سفر جبواز إيطاليا إىل نيجرييا من الطائرة
 تثبــت وثــائق تقــدمي منــه طُلــب سويــسرا، ويف .٢٠٠٤ يونيــه/حزيــران ٢٩ يف اللجــوء الــتمس
 مجهوريـة  يف بعائلتـه  االتـصال  مـن  يـتمكن  مل إذ ذلـك  عليه فتعذر ساعة، ٤٨ غضون يف هويته

  .الدميقراطية الكونغو
 أمـراً  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف األمن قوات أصدرت ،٢٠٠٤ مايو/أيار ٣ ويف  ٥-٢

 األمـن  ضد جرائم ارتكاب بتهمة عليه القبض اًمطلوب كان إذ الشكوى، صاحب عن بالبحث
  .الدولة رئيس وضد العام
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 الالجـئني  لـشؤون  السويـسري  االحتـادي  املكتب رفض ،٢٠٠٤ أغسطس/آب ٩ ويف  ٦-٢
 هـذا  اختـاذ  وجـاء  .بترحيلـه  وأمـر  الـشكوى  صـاحب  جلـوء  لطلـب  املوضـوعية  األسس يف النظر
 مـن  ساعة ٤٨ غضون يف الشخصية هلويةا وثائق الشكوى صاحب تقدمي عدم على بناًء القرار
 االحتـادي  املكتـب  واعتـرب  .املكتـب  ادعـاء  حبـسب  التأخري هلذا ُمقنع مربر دون الشكوى تقدميه

 إبــان صــودرت الشخــصية هويتــه بطاقــة إن الــشكوى صــاحب قــول أن الالجــئني لــشؤون
 مبـهمٌ  ملزعـوم ا اضطهاده بشأن تصرحيه وأن املصداقية تعوزه ٢٠٠٣ عام مايو/أيار يف احتجازه

   .ملموسة وقائع إىل يستند وال
ــسطس/آب ١٩ ويف  ٧-٢ ــضت ،٢٠٠٤ أغ ــة رف ــون حبــث جلن ــات طع  طعــن اللجــوء طلب

 العزوبـة  شـهادة  مهـا  هويته، إلثبات وثيقتني قدم الشكوى صاحب أن ومع .الشكوى صاحب
 غـضون  يف الـوثيقتني  هـاتني  تقـدمي  ينبغـي  كـان  أنـه  اعتـربت  الطعـون  جلنـة  فـإن  علمية، وشهادة
 تعـــوزه الــشكوى  صــاحب  أن الطعــون  جلنــة  اعتــربت  كمــا  .ســاعة  ٤٨ وهــي  األوىل املهلــة 

   .املصداقية
 وقـدم  اإلجراءات فتح إعادة الشكوى صاحب طلب ،٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٤ ويف  ٨-٢

 الدميقراطيـة  أجـل  مـن  االحتـاد ” يف عـضوية  بطاقـة  بينـها  مـن  هويتـه،  إلثبـات  الوثـائق  من مزيداً
 فـضالً  احلـزب،  ولوائح ناشط، بصفة االحتاد يف اشتراكه تؤكد وشهادة ،“االجتماعي والتقدم

 الطعـون  جلنة رفضت ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ٢٢ ويف .احلزب بأنشطة متصلة أخرى وثائق عن
 مـا  للقـضية،  املوضـوعية  األسـس  يف النظـر  بعدم قرار إبطال ميكن ال أنه منطلق من الطلب هذا
  .الصلة ذات الوثائق تقدمي يف التأخر لسبب كاف توضيح يقدَّم مل
 قدمــه الــذي الثــاين الطلــب ٢٠٠٦ ينــاير/الثــاين كــانون ٤ يف الطعــون جلنــة ورفــضت  ٩-٢

 كمـا  .القـضائية  للرسـوم  تـسديده  عـدم  أسـاس  على اإلجراءات، فتح بإعادة الشكوى صاحب
  .بالتقسيط الرسوم تسديد طلبه الطعون جلنة رفضت

  
  الشكوى

 الكونغـــو مجهوريـــة إىل سويـــسرا مـــن ترحيلـــه أن إىل الـــشكوى صـــاحب يـــذهب  ١-٣
 بأنـه  لالعتقـاد  تـدعو  جوهريـة  أسـباباً  مثـة  إن إذ ،االتفاقية من ٣ للمادة انتهاكاً ميثل الدميقراطية

 وأن حبقـه  صـدر  عنـه  بالبحـث  أمـراً  أن ويالحـظ  .إعادتـه  حـال  يف التعـذيب  خلطـر  يتعـرض  قد
ــذيب ــة يف شــائعة ممارســة التع ــو مجهوري ــةالدميق الكونغ ــشري .راطي ــر إىل وي ــو منظمــة تقري  العف
 .هذا قوله ليؤكد ٢٠٠٥ لعام الدولية
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 الـيت  واألدلـة  اللجـوء  طلبـه  يف املوضـوع  حيـث  مـن  النظـر  عدم أن إىل كذلك ويذهب  ٢-٣
  .٣ املادة ملبادئ انتهاكاً يعد هبا تقدم

  املوضوعية األسس على الطرف الدولة مالحظات
 وفيمــا .الــشكوى مقبوليــة يف الطــرف الدولــة تطعــن مل ،٢٠٠٧ فربايــر/شــباط ٢٠ يف  ١-٤

 وجـود  ُيثبـت  مل الشكوى صاحب بأن الطرف الدولة تدفع للقضية، املوضوعية باألسس يتعلق
 الكونغـو  مجهوريـة  إىل عودتـه  لـدى  ومتوقعـة  حقيقيـة  شخـصية  بصورة للتعذيب التعرض خطر

 الكونغـــو مجهوريـــة يف اإلنـــسان حقـــوق حالـــة الطـــرف الدولـــة تـــدرك وبينمـــا .الدميقراطيـــة
 أن إىل للخلـوص  كافياً عنصراً ذاهتا حد يف تشكل ال احلالة هذه أن إىل تشري فإهنا ،الدميقراطية
 صـاحب  أن إىل كـذلك  وتـشري  .إعادتـه  حـال  يف التعـذيب  خلطر يتعرض قد الشكوى صاحب
 ملعانـاة ا ادعـى  الـيت  املعاملـة  إسـاءة  أفعـال  ُيثبـت  دليـل  أي الوطنيـة  للـسلطات  يقـدم  مل الشكوى

  .غومبيه سجن يف حمتجزاً كان بينما منها
 صـاحب  ضـد  اإلجـراءات  اختاذ وقت النافذ للقانون وفقاً أنه، الطرف الدولة وتالحظ  ٢-٤

 الـسلطات  بإمكـان  يكـن  مل ،١٩٩٨ يونيـه /حزيـران  ٢٦ املـؤرخ  اللجوء قانون وهو الشكوى،
 يف الشخـصية  هويتـه  وثـائق  اللجـوء  طالـب  يقـدم  مل إن جلـوء  طلب أي يف تنظر أن السويسرية
 االحتـادي  القـانون  مبوجـب  القـانون  هـذا  ُعدِّل وقد .اللجوء طلب تقدمي من ساعة ٤٨ غضون
 ديــسمرب/األول كــانون ٣١ يف نفــاذه بــدأ والــذي ،٢٠٠٥ ديــسمرب/األول كــانون ١٦ املــؤرخ
 االحتــادي املكتــب مــن كــل حبــث التــاريخ، ذلــك منــذ بأنــه، الطــرف الدولــة وحتــتج .٢٠٠٥
 تعرضـه  الـشكوى  صـاحب  ادعـاء  قـضية  اللجـوء  طلبـات  طعـون  حبـث  وجلنـة  الالجـئني  ونلشؤ

ــاً لالضــطهاد ــاً حبث ــصا دقيق ــوال أن إىل وخل ــشكوى صــاحب أق ــت ال ــة كان ــر مبهم  إىل وتفتق
  .السجن من هروبه بوصف يتصل فيما سيما وال املصداقية،

 العمـل  يف راطـه اخن علـى  أدلـة  أي يقدم مل الشكوى صاحب بأن الطرف الدولة وتدفع  ٣-٤
 قـد  الـذي  الوحيـد  الـدليل  أن الطرف الدولة وترى .لالضطهاد التعرض ادعائه وعلى السياسي

 املمثـل  إياهـا  منحـه  شـهادة  يف يتمثـل  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف السياسية أنشطته يثبت
ــي ــن لالحتــاد” احملل ــة أجــل م ــدم الدميقراطي ــاعي والتق ــاً .الغــوس يف “االجتم ــ ووفق  بللمكت

 الكونغـو  مجهوريـة  يف بـسهولة  “شـراؤها ” ميكـن  الوثيقـة  هذه فإن الالجئني، لشؤون االحتادي
 كـذلك  .ناقـصة  الوثيقـة  أن عـن  فـضالً  هـذا  ونصها، يتفق ال الشهادة عنوان إن مث .الدميقراطية
 املُـدَعى  عنـه  البحـث  وأمر القبض بإلقاء املؤقت األمر من كل صحة يف الطرف الدولة ُتشكّك

 صــاحب أن وتالحــظ الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف العامــة النيابــة جانــب مــن اصــدورمه
ــشكوى ــح مل ال ــة يوّض ــن كيفي ــن أســرته متكُّ ــى احلــصول م ــسخ عل ــذه األصــلية الن ــائق هل  الوث
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 الكونغـو  مجهوريـة  عـن  الـصادرة  تاالسـتمارا  علـى  احلـصول  اليسري من أنه وتضيف .الداخلية
   .املُراد النص افةإض عندها ميكن وأنه الدميقراطية

 ،٢٠٠٤ يوليـه  /متـوز  ٢٢ املؤرخـة  االستجواب حملاضر طبقاً الطرف، الدولة وتالحظ  ٤-٤
 عـن  ُتفـصح  مل الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية يف السياسي بالوضع الشكوى صاحب معرفة أن
 .البلـد  يف اجلاريـة  الـصحفية  باألنـشطة  اهتمـام  أي عن سيما وال جانبه، من سياسي اهتمام أي

 أجـل  من االحتاد” قادة من أيٍ اسم ذكر من الشكوى صاحب يتمكن مل احملاضر، هلذه ووفقاً
 الدولــة وتــدفع .احلــزب هبيكــل مفــّصلة معرفــة أي ُيبــِد ومل ”االجتمــاعي والتقــدم الدميقراطيــة

 وعليـه،  كافيـة،  أدلـة  إىل تـستند  وال مبهمـة  ذلـك  غـري  يف الـشكوى  صاحب أقوال بأن الطرف
  .به الوثوق ميكن ال فإنه
  

   املوضوعية باألسس املتعلقة الطرف الدولة مالحظات على الشكوى صاحب تعليقات
 اإلنـسان  حلقـوق  املرّوعـة  باحلالـة  الشكوى صاحب ذكّر ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٧ يف  ١-٥
 ممارسـتها  األمـن  قـوات  مبواصـلة  نـّددت  اللجنـة  أن ويالحـظ  .الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية يف

 .) ب(للتعـــذيب احملتجـــزين وإخـــضاعها قـــضائية رقابـــة أي دون التعـــسفي جـــازاالحت عمليـــات
 الطبيـة،  الرعايـة  وانعـدام  التغذيـة  وسـوء  االحتجـاز  مراكـز  اكتظاظ فيها مبا االحتجاز، فأحوال
 حـزب  أن كـذلك  ويالحـظ  .منـهم  عـدد  وفـاة  عـن  أُبلـغ  وقـد  للخطـر،  احملتجـزين  حياة ُتعرض
 مجهوريـة  يف املعارضـة  أحـزاب  أقـدم  مـن  ُيعـدّ  االجتمـاعي  موالتقـد  الدميقراطية أجل من االحتاد

ــو ــام صــيف ويف .الدميقراطيــة الكونغ  تأجيــل ضــد مظــاهرات احلــزب هــذا نظّــم ،٢٠٠٥ ع
 أعـضاء  تظـاهر  ،٢٠٠٦ عـام  مـارس /آذار ويف .مـصرعهم  متظـاهرين  عـشرة  ولقـي  االنتخابات

 بالعــصي األمــن واتقــ وقمعتــهم اجلديــد االنتخــايب القــانون إصــدار ضــد كنــشاسا يف احلــزب
 أعـضاء  علـى  القـبض  ألقـي  ،٢٠٠٦ عـام  يونيه/وحزيران مايو/أيار ويف .للدموع املسيل والغاز

ــزب ــسفاً احلـ ــيئت تعـ ــهم وأسـ ــوجي يف معاملتـ ــايي مبـ ــشري .مـ ــاحب ويـ ــشكوى صـ  أن إىل الـ
 هـذا  ويف .الكونغوليـة  السلطات جانب من الدوام على مستهدفون للنظام املنتِقدين الصحفيني
 يف وذلـك  إعادتـه،  حـال  يف التعـذيب  خلطـر  ُيعـّرض  قـد  بأنـه  الـشكوى  صـاحب  حيتج ،السياق
 والتقـدم  الدميقراطيـة  أجـل  مـن  االحتـاد  حـزب  مناضـلي  وكأحـد  كـصحفي  املزدوج عمله ضوء

   .السجن من هروبه منذ عنه حبثها يف السلطات استمرار عن فضالً االجتماعي،
 األدلـة  كفايـة  عـدم  منطلـق  من ُيرفض مل اللجوء طلبه أن إىل الشكوى صاحب ويشري  ٢-٥

 عـدم  بـسبب  ولكـن  الدميقراطيـة،  الكونغو مجهورية يف منها عاىن اليت املعاملة إساءة أفعال على
ــائق تقدميــه ــسفر وث ــه اخلاصــة ال ــصر .الطلــب تقــدمي مــن ســاعة ٤٨ غــضون يف ب ــى وُي  أن عل
  .جوهرها حيث من إطالقاًً شكواه تبحث مل الوطنية اهلجرة سلطات
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ــشري  ٣-٥ ــاحب ويـ ــشكوى، صـ ــا الـ ــق فيمـ ــدام يتعلـ ــصداقيته، بانعـ ــرض أن إىل مـ ــن الغـ  مـ
 بـاإلجراء  وإعالمهـم  اللجوء ملتمسي تسجيل هو التسجيل مركز يف ُتجرى اليت االستجوابات

 طلـب  ببحـث  يتعلـق  فيمـا  حمـدودةً  قيمةً كأدلة االستجواب حملاضر فإن وعليه، .اتباعه الواجب
 حنـو  علـى  ”جـرى  اللجـوء  طلبـه  أسـباب  عـن  اسـتجوابه  أن نمـ  بـالرغم  أنـه،  ويضيف .اللجوء
 كـان  أنـه  إلثبـات  والتـرابط  والتفـصيل  الدقـة  مـن  كـاف  قدر على كانت تصرحياته فإن ،“أويلّ

 مـن  االحتـاد  ”حـزب  هبيكل معرفته انعدام وخبصوص .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف مالحقاً
 مــا أن علــى يــدل االســتجواب حمــضر أن إىل يــذهب ،“االجتمــاعي والتقــدم الدميقراطيــة أجــل
 ألنـه  ذلـك  معرفته إمكانية بنفي رده وجاء للحزب، احلايل اهليكل عن ُيسأل كان أنه هو فهمه
 الالجـئني  لـشؤون  االحتـادي  املكتـب  ملـوظفي  ينبغـي  كـان  أنـه  ويالحـظ  .عـام  ملدة سجيناً كان
 حماضـر  تعكـس  الطـرف،  ةالدول تؤكده مما النقيض على أنه، ويضيف .هذا التفاهم سوء تبديد

   .لبلده السياسي بالوضع كافية دراية على كان أنه االستجواب
ــشكوى صــاحب يالحــظ  ٤-٥ ــة أن ال ــشر مل الطــرف الدول ــصادر إىل ت ــات م ــيت املعلوم  ال

 الدولــة أن ويــضيف .اهلجــرة ســلطات إىل املقدمــة الوثــائق صــحة يف لتــشكّك إليهــا اســتندت
 أرض علـى  دقيقـاً  حترياً الشكوى لصاحب السياسي النشاط بتحري اللتزامها متتثل لـم الطرف
 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف الوثـائق  هـذه  مـن  أي“ شراء ”ميكن بأنه حجتها وأن الواقع

 .دليل إىل تستند ال

 حقيقـة  يف أو هويتـه  يف تـشكّك  تعـد  مل الطرف الدولة أن الشكوى صاحب ويالحظ  ٥-٥
 بـأن  وُيـذكّر  .املعارضـة “ إليمـا  ”جريـدة  يف عمـل  وأنـه  الصحافة يف علمية درجة على حصوله

 حقـــوق النتــهاكات  خاصــة  بــصفة  معرضــون  الدميقراطيــة  الكونغــو  مجهوريــة  يف الــصحفيني 
  .اإلنسان

 مـن  وغريهـا  الدوليـة  العفو منظمة عن الصادرة املقاالت من العديد أن يوضح وأخرياً،  ٦-٥
 هـذا  وأن الدميقراطيـة  الكونغـو  هوريـة مج يف ُسـجن  سياسـي  معارض أنه على صّورته املنظمات
  .بلده إىل إعادته حال يف التعذيب خلطر بتعريضه وحده كفيل الواقع

  
   اللجنة على املطروحة واإلجراءات املسائل

 مـا،  شكوى يف واردة ادعاءات أي يف تنظر أن قبل التعذيب، مناهضة جلنة على جيب  ١-٦
 هـو  حسبما اللجنة، حتققت وقد .االتفاقية من ٢٢ املادة مبوجب الشكوى مقبولية يف تبت أن

 ُتبحـث  مل نفـسها  املسألة أن من االتفاقية، من ٢٢ املادة من )أ(٥ الفقرة مبوجب منها مطلوب
 .الدوليــة التــسوية أو الــدويل التحقيــق إجــراءات مـن  آخــر إجــراء أي مبوجــب حبثهــا جيـرى  وال
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ــة تالحــظ كمــا ــة االنتــصاف ســبل أن اللجن ــة وأن اســُتنفدت احمللي  يف تنــازع ال الطــرف الدول
ــة ــشكوى مقبولي ــه، .ال ــرب وعلي ــة تعت ــشكوى أن اللجن ــة ال ــشرع مقبول  أســسها يف النظــر يف وت

   .املوضوعية
ــل  ٢-٦ ــسألة تتمث ــى املعروضــة امل ــة عل ــا يف اللجن ــاد كــان إذا م ــشكوى صــاحب إبع  إىل ال

 مبوجــب الطــرف، ولــةالد اللتــزام انتــهاكاً يــشكل أن شــأنه مــن الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة
 جوهريـة  أسـباب  فيهـا  تتـوافر  دولـة  إىل شـخص  أي إعـادة  أو طـرد  بعدم االتفاقية، من ٣ املادة
   .للتعذيب التعرض خطر يواجه قد بأنه االعتقاد إىل تدعو
 صـاحب  بـأن  االعتقـاد  إىل تـدعو  جوهريـة  أسباب هناك كانت إن اللجنة تقدير وعند  ٣-٦

 فإنـه  الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهوريـة  إىل أعيـد  إذا تعـذيب لل التعـرض  خطر يواجه قد الشكوى
ــع حــسباهنا يف تأخــذ أن جيــب ــارات مجي ــصلة، ذات االعتب ــا ال  ثابــت منــط وجــود ذلــك يف مب

 التحليـل  هـذا  مـن  اهلـدف  أن غـري  .اإلنـسان  حلقـوق  مجاعيـة  أو صارخة أو جسيمة النتهاكات
 البلـد  يف للتعـذيب  التعـرض  طـر خل شخـصياً  ُمعّرضـاً  الشكوى صاحب كان إن تقرير يف يكمن
 الـصارخة  أو اجلـسيمة  االنتـهاكات  مـن  ثابـت  منط وجـود أن ذلـك ويستتبـع .إليه سُيعاد الذي
 قـد  بعْينـه  شخـصاً  أن لتقريـر  كافيـاً  سبباً بذاته ُيشكل ال ما بلٍد يف اإلنسان حلقوق اجلماعية أو

 إضـافية  أسـباب  تقـدمي  جيـب  إذ البلـد؛  هـذا  إىل إعادتـه  حـال  يف للتعـذيب  التعرض خطر يواجه
 منـط  وجـود  عـدم  فـإن  العكـس،  وعلـى  .للخطـر  شخـصياًً  معرضـاً  سـيكون  املعّين الفرد أن ُتبّين
 للتعـذيب  ُيعـرَّض  ال قـد  مـا  شخصاً أن يعين ال اإلنسان حلقوق الصارخة االنتهاكات من ثابت
  .احملددة ظروفه يف
 ُيقـّدر  أن جيـب ” بأنـه  يفيـد  الـذي  ٣ ادةاملـ  تنفيذ بشأن العام تعليقها إىل اللجنة وتشري  ٤-٦

 هــذا يفــي أن يتحــتم ال أنــه غــري .الــشك أو النظريـة  جمــرد تتجــاوز أســس علــى التعــذيب خطـر 
   .) ج(“وقوعه رجحان مبعيار اخلطر

ــدفع  ٥-٦ ــشكوى، صــاحب وي ــة، القــضية يف ال ــأن احلالي  وماثــل شخــصيٍّ خلطــر تعرضــه ب
 مناضـلي  وكأحـد  كـصحفي  الـسابقة  أنـشطته  رهتـرب  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية يف للتعذيب
 كمـا  معاملتـه،  وأسيئت عـديدة مرات احُتجز بأنه ادعاؤه عليه يترتب ما وهو معارض، حزب
 .٢٠٠٤ عـام  يف غومبيـه  سـجن  مـن  هروبـه  منذ البلد هذا يف عنه السلطات حبث ادعاؤه يربره
 ذاتـه،  الوقـت  ويف .الـشكوى  صـاحب  مـصداقية  يف شـكّكت  الطرف الدولة أن اللجنة وتذكُر
 حيـث  من إطالقاً طلبه تبحث مل احمللية السلطات بأن الشكوى صاحب حجة إىل اللجنة تشري

 االحتـادي  القـانون  نفـاذ  ببـدء  علمـاً  اللجنـة  وحتـيط  .إجرائيـة  منطلقـات  من رفضته بل املوضوع
 عــام يف الــصادر اللجــوء لقــانون املُعــدِّل ٢٠٠٥ ديــسمرب/األول كــانون ٣١ يف السويــسري
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 تنظـر  كـي  سـاعة  ٤٨ ومـدهتا  النهائيـة  املهلـة  شـرط  علـى  منه ٣٨ املادة نّصت والذي ،١٩٩٨
 ذلـك  منـذ  بأنـه،  الطرف الدولة وحتتج .جلوء طلب ألي املوضوعية األسس يف اهلجرة سلطات
 .املوضـوع  حيـث  مـن  دقيقـاً  حبثـاً  الـشكوى  صـاحب  طلـب  الوطنيـة  الـسلطات  حبثـت  التاريخ،

ــة أن إال ــة الالجــئني لــشؤون االحتــادي املكتــب مــن كــالً أن تالحــظ اللجن  طعــون حبــث وجلن
 الشخـصية  هويتـه  وثـائق  تقدميه عدم أساس على الشكوى صاحب طلب رفض اللجوء طلبات

 مـن  كـذلك  بـالرفض  قـوبال  اإلجـراءات  فـتح  بإعـادة  طلبيه وأن األولية النهائية املهلة غضون يف
ــة جانــب ــة منطلقــات مــن الطعــون جلن ــة ظتالحــ كمــا .إجرائي  القــرارات هــذه كــل أن اللجن
 املــؤرخ األخــري الطعــون جلنــة قــرار باســتثناء اجلديــد االحتــادي القــانون نفــاذ بــدء قبــل اُتخــذت

 الرسـوم  سـداده  عدم أساس على الشكوى صاحب طلب برفض ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٤
 حيـث  مـن  قـاً إطال قـضيته  تبحـث  مل الوطنيـة  الـسلطات  أن اللجنـة  تعتـرب  هـذا،  وعلى .القانونية
  .املوضوعية األسس

 ويف .الـشكوى  صـاحب  قـدمها  اليت األدلة حجّية يف كذلك الطرف الدولة وشكّكت  ٦-٦
 حبثـاً  قـدمها  الـيت  األدلـة  تبحـث  مل الوطنية السلطات بأن الشكوى صاحب جيادل ذاته، الوقت
 صــاحب أن اللجنــة وتالحــظ .الواقـع  أرض علــى تــصرحياته صــحة مـن  حتققــت هــي وال دقيقـاً 

 وعليـه،  .الوقـائع  هـذه  إلثبـات  الـصلة  ذات ولألدلة للوقائع منطقياً مترابطاً سرداً قدم الشكوى
ــص ــة هــذه صــحة يف للطعــن الطــرف الدولــة حجــج أن إىل اللجنــة ختلُ  تــصرحيات ويف األدل
  .كافية أدلة إىل تستند ال الشكوى صاحب

 قــوات جانــب مــن ملتــهممعا وإســاءة احملتجــزين تعــذيب أن إىل اللجنــة تــشري وأخــرياً،  ٧-٦
   .) د(شائعاً زال ما الدميقراطية الكونغو مجهورية يف األمن وأجهزة

 يف األخــري واحتجــازه الــسياسي للنــشاط الــشكوى صــاحب مزاولــة أن اللجنــة وتعتــرب  ٨-٦
 كافيـة  حجـجٌ  هـي  البلـد،  هذا يف عنه السلطات حبث عن فضالً الدميقراطية، الكونغو مجهورية
ــه إىل للخلــوص ــد أن ــصورة التعــذيب خطــر يواجــه ق ــد إذا شخــصية ب ــسراً أعي ــة إىل ق  مجهوري
  .الدميقراطية الكونغو

ــرى  -٧ ــة وت ــذيب، مناهــضة جلن ــصرف إذ التع ــرة مبوجــب تت ــن ٧ الفق ــادة م ــن ٢٢ امل  م
 شـأهنا  مـن  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  إىل الـشكوى  لصاحب القسرية اإلعادة أن االتفاقية،

  .االتفاقية من ٣ املادة مبوجب حلقوقه سويسرا جانب من انتهاكاً تشكل أن
 الـداخلي،  نظامهـا  مـن  ١١٢ املـادة  من ٥ بالفقرة عمالً الطرف، الدولة اللجنة وتدعو  -٨
 وفقـاً  اختـذهتا  الـيت  بـاخلطوات  القـرار،  هـذا  صـدور  تاريخ من يوماً ٩٠ غضون يف إعالمها، إىل

  .أعاله للمالحظات
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 احلواشي
، ُوجِّــه انتبــاه البعثــة الدائمــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف جنيــف خطــأً إىل    ٢٠٠٦يوليــه  / متــوز١٤يف   )أ(  

  . وُعمم تصحيحه على الفور٢٠٠٦ديسمرب /واكُتشف اخلطأ يف أوائل كانون األول. الشكوى
  .٧، الفقرة CAT/C/DRC/CO/1  )ب(  
ــة للجم   )ج(   ــائق الرمسي ــم     الوث ــة واخلمــسون، امللحــق رق ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ـــق التاســـع،  (A/53/44) ٤٤عي ، املرف

  .٦ الفقرة
 مـن املالحظـات اخلتاميـة للجنـة بـشأن التقريـر املُقـّدم مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             ٧  و ٦انظر الفقـرتني      )د(  

ــة أو العقوبــ      ــن ضــروب املعامل ــذيب وغــريه م ــة مناهــضة التع ــة  مبوجــب اتفاقي ــسانية أو املهين ة القاســية أو الالإن
)CAT/C/DRC/CO/1(   من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن التقريـر املُقـّدم             ١٦؛ والفقرة 

، )(CCPR/C/COD/CO/3مــن الدولــة الطــرف مبوجــب العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية          
  . ١٦ الفقرة
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  ٢٩٣/٢٠٠٦البالغ رقم     
  ، .ن. س. ، بامسه وباسم زوجته، السيدة ر.أُ. م. أ. السيد ج      :املقدم من

  )حمامٍ ميثلهم. (س. م. خ. وابنته، اآلنسة ت         
  أصحاب الشكوى  :األشخاص املدعى أهنم ضحية

  كندا      :الدولة الطرف
  ٢٠٠٦مايو / أيار٨    :تاريخ تقدمي الشكوى

مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب  ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب   
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  ،٢٠٠٨مايو / أيار٩ يف وقد اجتمعت   
. م. أ. ، املقدمة باسـم الـسيد ج      ٢٩٣/٢٠٠٦ من النظر يف الشكوى رقم       وقد فرغت    
ــسيدة ر .أُ ـــه، ال ــسة ت .ن. س. ، وزوجت ــه، اآلن ــادة  .س. م. خ. ، وابنت ــن ٢٢، مبوجــب امل  م

الالإنـــسانية  اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبــــة القاسيــــة أو
  املهينة، أو

ــد وضــعت يف اعتبارهــا     ــشكوى     وق ــه إليهــا مــن معلومــات أصــحاب ال ــا قدم ــع م  مجي
  والدولة الطرف،

  .التعذيب ية مناهضة من اتفاق٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد   
ــسيد ج    ١-١ ــدا،   . أُ. م. أ. صــاحب الــشكوى هــو ال هــو مــواطن مكــسيكي يقطــن يف كن

. س. وهو يقدم شكواه نيابةً عن زوجتـه الـسيدة ر         . وصدر حبقه قرار بالطرد إىل بلده األصلي      
 ٣ويـدَّعي أن كنـدا، إذا أعادتـه قـسراً إىل املكـسيك سـتنتهك املـادة                  . خ. وابنته اآلنسة ت  . ن
ن اتفاقيـة مناهـضـة التعــذيب وغــريه مــن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                       م
  .وميثل صاحب الشكوى حمامٍ. املهينة أو
 مــن االتفاقيــة، وجهــت اللجنــة نظــر الدولــة  ٢٢ مــن املــادة ٣وعمــالً بأحكــام الفقــرة   ٢-١

الوقت نفـسه    ويف. ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩الطرف إىل الشكوى بواسطة مبذكرة شفوية مؤرخة        
 مـن نظامهـا الـداخلي، فطلبـت إىل الدولـة            ١٠٨ مـن املـادة      ٩تصرفت اللجنـة مبوجـب الفقـرة        

ــا     ــشكوى إىل املكــسيك م ــوم بطــرد صــاحب ال ــد الدراســة   الطــرف أالّ تق . دامــت شــكواه قي
  .واستجابةً لذلك الطلب، قررت الدولة الطرف تأجيل الترحيل
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  الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى
ــبتمرب /يف أيلـــول  ١-٢ ــستودع   ١٩٩٥سـ ــة يف مـ ــاحب الـــشكوى علـــى وظيفـ ، حـــصل صـ

 يف مدينــة (Procuraduría General de la Justicia) التــابع للنيابــة العامــة  ١الــسيارات رقــم 
وكان يعمل حتـت إشـراف كـل مـن الـسيد            . مكسيكو حيث كان مسؤوالً عن املوارد البشرية      

ويؤكـد  . يفته، الحـظ الفـساد املتفـشي يف املـستودع         وفور أن تسلم وظ   . ب. والسيد أ . ك. خ
يطلبـون  ”وكـانوا  . على أن العـاملني كـانوا يبتـزون أمـوال مـالكي الـسيارات مبوافقـة املـشرفَني             

املال مقابل إعادة الـسيارات وقطرهـا وبيعهـا ومقابـل شـراء سـيارات أو أجـزاء مـن الـسيارات                      
لــى معلومــات ومقابــل احلــصول  ومقابــل احلــصول ع'خــدمات أســرع'ومقابــل احلــصول علــى 

والحــظ أيــضاً أنــه كــان هنــاك مــن يتــاجر   . “بــشكل تفــضيلي علــى شــاحنات خاصــة للقطــر  
  .باملخدرات والسالح فضالً عّمن يربمون صفقات غري مشروعة مع شركات التأمني

الـذي اهتمـه بأنـه وشـى بـه إىل           . ك. وتلقى صاحب الشكوى هتديـدات مـن الـسيد خ           ٢-٢
مث اسـتدعى يف وقـت مـا صـاحب الـشكوى إىل مكتبـه               . األفعال اآلنفة الذكر  النيابة العامة عن    

وبـسبب مـا حـصل،     . حيث ُضرب ضـرباً مربحـاً علـى أيـدي شخـصني كانـا موجـودين هنـاك                 
مث ُنقـل بعـد ذلـك إىل     . ١٩٩٧مـارس   /طَلب نقله إىل املستودع أِلـف مبدينـة مكـسيكو يف آذار           
ــسيارات وكــان ذلــك دائمــاً بت    ــسيد أ مــستودعات أخــرى لل / ويف أيلــول. ب. حــريض مــن ال

وابتداًء مـن اليـوم التـايل، بـدأ صـاحب الـشكوى يتلقـى عـرب                 . ، قُتل هذا األخري   ١٩٩٧سبتمرب  
وراء ذلـك،   . ك. وملّـا كـان يـشك يف كـون الـسيد خ           . اهلاتف هتديدات بالقتل جمهولة املـصدر     

سيكو مـن أجـل العمـل       فقد قدم استقالته وانتقل يف كُووتال بينمـا بقيـت زوجتـه يف مدينـة مكـ                
، تلقـى صـاحب الـشكوى مـن جديـد           ١٩٩٩يوليـه   /ويف متوز . ولكنها انتقلت إىل شقة أخرى    
الــذي كــان يتهمــه بتــدمري شــبكة االبتــزاز الــيت كــان قــد   . ك. هتديــدات بالقتــل مــن الــسيد خ 

ومل جيـرؤ صـاحب الـشكوى علـى تبليـغ الـشرطة عـن تلـك الوقـائع إذ كـان خيـشى أن             . أقامها
ــسيد  ــون الـ ــك     . ب.  أيكـ ــى ذلـ ــدم علـ ــه أقـ ــل ألنـ ــد قُتـ ــشكوى أن   . قـ ــاحب الـ ــّدعي صـ ويـ

، عمدة مدينة مكسيكو سابقاً، كان أكرب املـسؤولني عـن شـبكة الفـساد تلـك           .ف .إ .أُ السيد
  .على صاحب الشكوى وأسرته كي حيموا رئيسهم“ للقضاء”وأن معاونيه يسعون 

فقة أسـرته متجهـاً     ، غادر صاحب الشكوى املكسيك بر     ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ويف    ٣-٢
.  طلـب، هـو وأسـرته، احلـصول علـى وضـع الالجـئ         ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٢٣إىل كندا، ويف    

، رفــضت اللجنــة الكنديــة املعنيــة بــاهلجرة وبوضــع الالجــئني طلبــه ٢٠٠٠يوليــه / متــوز١٠ويف 
وقـدم  . لكونه مل يقدم أدلة كافية علـى وجـود اخلطـر الـذي ميكـن أن يتعـرض لـه يف املكـسيك                      

لشكوى للمحكمة االحتادية طلب إذن باملراجعة القضائية فُرفض ذلـك الطلـب أيـضاً              صاحب ا 
  .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٨يف 
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، عاد صاحب الشكوى وأسرته إىل املكسيك حيث تلقـوا          ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٤ويف    ٤-٢
فطلــب صــاحب الــشكوى عندئــذ العــودة إىل كنــدا  . هتديـــدات جديـــدة مشلــت األســرة أيــضاً 

يعـد بإمكانـه االحتفـاظ     ، مل ٢٠٠٣أكتـوبر   / ، ولكن بعـد انقـضاء شـهر تـشرين األول          كسائح
وخـالل الفتـرة    . بتلك الصفة وبقي يف البلد بصورة غري شرعية بينما ظلت أسرته يف املكـسيك             

، تلقى ابنـه هتديـدات متكـررة مـن          ٢٠٠٣أبريل  / ونيسان ٢٠٠٢ديسمرب  /ما بني كانون األول   
  . هيدالغو كانوا، على ما يبدو، يبحثون عن والدهجنود ورجال شرطة يف والية

، شـــب حريـــق يف شـــقة صـــاحب الـــشكوى فأصـــيب  ٢٠٠٤أغـــسطس / آب٢ويف   ٥-٢
وبعـد ذلـك احلـادث، التحقـت بـه          . حبروق خطرية مكث على إثرها يف املستشفى عدة شـهور         

  .زوجته وابنته يف كندا
تــشرين  ١٩يــل يف وقــّدم صــاحب الــشكوى طلــب إجــراء تقــدير للمخــاطر قبــل الترح  ٦-٢

وقـدم هـو وأسـرته      . ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٧، وُرفـض طلُبـه يف       ٢٠٠٤نـوفمرب   /الثاين
يف ) الــسماح باإلقامــة ألســباب إنــسانية وبــدافع الــشفقة (طلبــاً للحــصول علــى تأشــرية هجــرة  

وأُمـروا باحلـضور للمغـادرة    . ٢٠٠٥يوليه / متوز٤، وُرفض ذاك الطلب يف  ٢٠٠٥مارس  /آذار
 ولكـن أُجـل الترحيـل حـىت يتـسىن لـصاحب الطلـب مواصـلة عالجـه                   ٢٠٠٥يوليـه   /وز مت ٥يف  

  .الطيب يف كندا
واســـتناداً إىل مـــشاكل صـــاحب الـــشكوى الـــصحية، قـــدم هـــذا األخـــري وأســـرته يف     ٧-٢

 طلـب إقامـة ألسـباب إنـسانية حـىت يـتمكن مـن البقـاء يف كنـدا ألنـه لـن                        ٢٠٠٥فربايـر   /شباط
يوليـه  /متـوز  ٤وُرفض ذلك الطلـب يف      .  الضروري يف املكسيك   يتسىن له احلصول على العالج    

٢٠٠٥.  
، الـيت كانـت قـد بقيـت        .ج. ف. زوجـة إبنـه، ف    كشف صاحب الشكوى عن أن      و  ٨-٢

يف املكسيك وتسكن يف مرتل صاحب الشكوى منذ أن غـادر زوجهـا إىل كنـدا بعـد احلـادث                    
أغـسطس وتـشرين    /الذي تعرض لـه صـاحب الـشكوى، قـد زارهـا مـراراً مـا بـني شـهري آب                    

وتلقـت أيـضاً هتديـدات      .  أشخاص جمهولون سألوا عنه وهددوها مبسدس      ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
وكان بعض أولئك اجملهولني يرتدون معاطف تشكل جزءاً من البزة النظاميـة اخلاصـة          . باهلاتف

ت  ويتنقلــون يف ســيارة بــدون لوحــا(Procuraduría General de la Justicia)بالنيابــة العامــة 
 كـانون   ٢ولذلك السبب، غادَرْت املكسيك يف      . وحدث مرةً أن تعرض بيته للسطو     . تسجيل
 كــانون ٢١ويف .  إىل كنـدا لطلــب احلـصول علــى صـفة الالجئــة هنـاك    ٢٠٠٤ديـسمرب  /األول
ــة جنيــف يف حــني أن    ٢٠٠٥ديــسمرب /األول ــوارد يف اتفاقي ــاملعىن ال ــة ب ، مت قبوهلــا بــصفة الجئ

  . كامل على حالة صاحب الشكوىحالتها كانت ترتكز بشكل
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وأرسل صاحب الـشكوى إىل جلنـة مناهـضة التعـذيب نـسخةً مـن قـرار اللجنـة املعنيـة                       ٩-٢
وأخــذت . ج. ف. بــاهلجرة وبوضــع الالجــئني يف كنــدا، الــيت قبلــت طلــب جلــوء الــسيدة ف  

 أفــادت صــاحبة الطلــب بأهنــا حاولــت مــرتني االتــصال  ”: اللجنــة يف االعتبــار العناصــر التاليــة 
وفــّسرت احملكمــة الــشك لــصاحل  . بالــشرطة دون جــدوى ومل حتــصل علــى أيــة مــساعدة منــها  

صاحبة الطلب فيما خيص هذه النقطة حيث إهنا امرأة شابة كانـت تعـيش وحـدها وحتـاول أن                   
واســتناداً إذن إىل جممــوع األدلــة . تعــيش حياهتــا اليوميــة بــال ســند ومبــا لــديها مــن مــوارد قليلــة 

توجيهات الرئيس املتعلقة بالنساء اللوايت يطالنب باحلـصول علـى صـفة            كمة وإىل   املقدَّمة إىل احمل  
 يرى الفريق أن صاحبة الطلب قد رفعـت عـن           الالجئات خشية االضطهاد بسبب كوهنن إناثاً،     

  .“نفسها عبء اإلثبات ويفّسر الشك لصاحلها يف بعض املسائل املثارة خبصوص املصداقية
 قدم صاحب الشكوى طلبني جديدين لإلعفـاء مـن التأشـرية            وبعد صدور هذا القرار،     ١٠-٢

 ١٩ألسباب إنسانية وإلجراء تقـدير للمخـاطر قبـل الترحيـل، وُرفـض هـذان الطلبـان أيـضاً يف                    
، حـضر أصـحاب الـشكوى إىل      ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٢١وقبـل ذلـك، يف      . ٢٠٠٦مـايو   /أيار

الـذهاب إىل مطـار تـرودو يف        مقر وكالة اخلدمات احلدودية يف كندا حيـث أُخطـروا بـضرورة             
، رفــضت ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧ويف .  لكــي يغــادروا كنــدا٢٠٠٦مــايو / أيــار٢٠

احملكمة االحتادية طلـب املراجعـة القـضائية للقـرار املتعلـق بتقـدير املخـاطر قبـل الترحيـل، الـذي            
  .كان قد صدر من قبل

  
  الشكوى

 ألن يتعرضـوا خلطـر التعـذيب وسـوء         يقول أصحاب الشكوى إن هنـاك احتمـاالً قويـاً           -٣
  .  من االتفاقية٣املعاملة بل وحىت القتل إذا أُعيدوا إىل املكسيك، وهو ما يتناىف مع املادة 

  
  مالحظات الدولة الطرف

 قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بـشأن مقبوليـة الـشكوى واسـتطراداً بـشأن أسـسها                  ١-٤
وأكدت أن الشكوى غري مقبولـة      . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٧املوضوعية يف مذكرة شفوية مؤرخة      

ألهنمـا غـري معنيـتني بـإجراء الترحيـل          . س. م. خ. واآلنـسة ت  . ن. س. فيما يتعلق بالـسيدة ر    
والشكوى غـري مقبولـة أيـضاً فيمـا يتعلـق بـصاحب             . لذا فإن شكوامها سابقة ألواهنا    . من كندا 

دام األدلـة وبـسبب كـون       الشكوى ألنـه مـن الواضـح أنْ ال أسـاس لـه مـن الـصحة بـسبب انعـ                    
وبالتـايل فـإن    .  مـن االتفاقيـة    ١املخاطر املدَّعى وجوُدها ال تندرج يف التعريف الـوارد يف املـادة             

  .٢٢الشكوى تتناىف مع املادة 
. وتصف الدولة الطـرف سـبل االنتـصاف املختلفـة الـيت تـذرع هبـا صـاحب الـشكوى                     ٢-٤

 املعنيـة بـاهلجرة وبوضـع الالجـئني يف          ففيما يتعلـق بـرفض منحـه صـفة الالجـئ، قـررت اللجنـة              
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وأشـارت كـذلك إىل أن   . كندا أن الدليل املقدم غري كاٍف للخلوص إىل وجود أساس للطلـب    
بيـد أن الـدليل املعـروض علـى اللجنـة           . صاحب الشكوى مل يطلب محاية السلطات املكسيكية      

وحـسب إفـادة    . ةاملذكورة يـشري إىل أن محايـة الدولـة كانـت يف الوقـت نفـسه متـوفرة وناجعـ                   
صــاحب الــشكوى، كانــت الــسلطات املكــسيكية قــد أجــرت حتقيقــاً يف الفــساد يف مــستودع    
الــسيارات عقــب شــكوى تقــدم هبــا أحــد الزبــائن ونفــذت بعــض عمليــات توقيــف بعــد قتــل     

وحـسب تلـك االدعـاءات، كانـت        . الشخص الذي كان رئيس صـاحب الـشكوى يف الـسابق          
وأعربــت اللجنــة  . املزعومــة“ شــبكة الفــساد ”فكِّك الــسلطات املكــسيكية، يف الواقــع، ســت   

املــذكورة أيــضاً عــن شــكوكها فيمــا يتعلــق بوجــود خــشية ذاتيــة، مــشدِّدةً علــى أن أصــحاب    
مث تنـازلوا  . الشكوى مل يسارعوا إىل طلب احلصول على صفة الالجئ بعـد وصـوهلم إىل كنـدا       

 ١٤ني مغـادرة كنـدا طوعـاً يف         يف فترة الحقة عن إجـراء تقـدير املخـاطر قبـل الترحيـل، مفـضِّل               
ــه /متــوز ــا مل يكــن      ٢٠٠٢يولي ــة كيبيــك يف املكــسيك وهــو م  وطلــب تأشــرية هجــرة مــن بعث

  .بيد أن طلبهم قوبِل بالرفض. باستطاعتهم فعلُه لو بقوا يف كندا
، قــدم صــاحب الــشكوى طلــب إجــراء تقــدير  ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩ويف   ٣-٤

وجـود نفـس خمـاطر االضـطهاد الـواردة يف طلبـه احلـصولَ علـى           للمخاطر قبـل الترحيـل زاعمـاً        
والحظ املوظف املكلف بإجراء تقدير للمخاطر قبـل        . صفة الالجئ، وهو طلب قُوبِل بالرفض     

الترحيل أوالً أن صاحب الشكوى مل يقدم أي دليل يثبـت وجـود هتديـدات يـدعي أنـه تلقاهـا                     
والحــظ . ٢٠٠٢أكتــوبر /تــشرين األول ١٦يوليــه إىل / متــوز١٤أثنــاء زيارتــه للمكــسيك مــن 

أيضاً أن سلوك صاحب الشكوى ال يؤكـد وجـود تلـك التهديـدات حيـث إنـه عـاد إىل كنـدا                        
مبفرده تاركاً وراءه زوجته وابنه وابنته بينما كانت أسرته مبجملها، حـسب قولـه، هـدفاً لتلـك      

ا يريــدون بــه التهديــدات اجلديــدة وخــضع بنــوه ومرتلــه لزيــارات وملراقبــة مــن أشــخاص كــانو  
أغـسطس  /مث إن أسرته كانت قد بقيت يف املكسيك دون أيـة مـشكلة ظـاهرة حـىت آب        . سوءاً

، وهــو التــاريخ الــذي عــادت فيــه إىل كنــدا بــسبب احلــادث الــذي تعــرض لــه صــاحب ٢٠٠٤
وأشـار  . الشكوى وليس هرباً من التهديدات أو األخطار الـيت كانـت حتـدق هبـم يف املكـسيك                 

اء تقـدير املخـاطر كـذلك إىل أن عـودة صـاحب الـشكوى إىل كنـدا يف             املوظف املكلـف بـإجر    
 ال تربهن على وجود خشية ذاتيـة لديـه، حيـث كـان خيطـط      ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول ١٦

لعودته طيلة تلك الفترة إذ ترك مجيع ممتلكات األسرة يف الشقة الـيت كـان يـستأجرها يف كنـدا                    
جراء تقــدير املخــاطر أيــضاً عــدم وجــود دليــل واســتنتج املوظــف املكلــف بــإ. ١٩٩٩منــذ عــام 

ميكِّــن مــن اســتنتاج أنــه مل يكــن يف ُوســع صــاحب الــشكوى االســتفادة مــن محايــة الــسلطات    
ومل يطعن أصحاب الشكوى يف رفض طلبهم إجراَء تقدير للمخاطر قبـل الترحيـل              . املكسيكية

  .أمام احملكمة االحتادية يف كندا
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علــى اعتبــارات إنــسانية، الحــظ املوظــف املكلــف باختــاذ  وفيمــا يتعلــق بالطلــب املــبين   ٤-٤
القــرار أن الطلــب ال حيتــوي علــى أي دليــل جديــد يتــيح لــه اخللــوص إىل اســتنتاج خيتلــف عــن  
استنتاج اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع الالجئني وعن استنتاج املوظف املكلف بتقـدير املخـاطر              

حـىت ذلـك احلـني مـا يـربهن علـى وجـود              ومل يكن أصحاب الشكوى قد قـدموا        . قبل الترحيل 
ومحل انعداُم األدلة أيضاً املوظف املكلف على رفض االدعاء املبين على حالـة             . املخاطر املدعاة 

صاحب الشكوى الصحية إذ مل ُيفلح هذا األخري يف الربهنة على أنه لن يستطيع تلقـي العـالج                  
  .الضروري يف املكسيك

أبريـل  /نيـسان  ١٢ لتقـدير املخـاطر قبـل الترحيـل يف           وقدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً      ٥-٤
، كانت قد حـصلت علـى   .ج. ف. وأبرز يف ذلك الطلب أن زوجة ابنه، السيدة ف  . ٢٠٠٦

صفة الالجئة يف كنـدا وأن طلـب اللجـوء الـذي قدمتـه هـذه األخـرية يـستند كليـاً إىل حكايتـه                         
مــدة مدينــة مكــسيكو الــسابق،  ، ع.ف. إ. وادعــى أيــضاً للمــرة األوىل أن الــسيد أُ . وشــهادته

والحـظ املوظـف املكلـف      . كان وراء التهديدات بالقتل اليت يدعي أنه تعرض هلا يف املكـسيك           
بتقدير املخاطر قبل الترحيل الـذي رفـض الطلـب أن كـل طلـب للحـصول علـى احلمايـة ُيعتـرب           

 يف حالـة زوجـة     حالة خاصة وأنه غري ملَزم باستنتاجات اللجنة املعنية باهلجرة ووضع الالجـئني           
والحظ أن صاحب الشكوى مل يقدم مجيع األدلة والوثـائق الـيت كانـت قـد قُـدمت إىل                   . االبن

وهـو مل يقـدم علـى اخلـصوص         . اللجنة املذكورة دعماً لطلب اللجوء الذي قدمته زوجة االبـن         
 استمارة البيانات الشخصية املتعلقة هبا والـيت كانـت ستوضـح بالـضبط األسـباب الكامنـة وراء                

وكانت اللجنـة اآلنفـة الـذكر قـد فـسرت الـشك لـصاحل هـذه األخـرية،                   . تقدميها طلب اللجوء  
رغم أن إفادهتا تضمنت تناقضات معينة، باعتبار أهنـا امـرأة شـابة تعـيش لوحـدها يف املكـسيك                 

توجيهــات الــرئيس املتعلقــة بالنــساء اللــوايت يطــالنب باحلــصول علــى صــفة الجئــات  ”  وعمــالً ب
والحظ املوظف املكلف بتقدير املخاطر بعـد ذلـك أن          . “ بسبب كوهنن إناثاً   خشية االضطهاد 

طلب اللجوء الذي قدمته زوجة االبن مل يكن يستند إىل ادعـاءات صـاحب الـشكوى وإفادتـه                  
فــابن صــاحب الــشكوى كــان قــد قــدم هــو اآلخــر إفــادة خطيــة مــشفوعة بــيمني دعمــاً  . فقــط

وبالتـايل فمـن غـري    . بت صلتهما بصاحب الشكوىللطلب أورد فيها هتديدات واضطهاداً مل تث   
. الواضح أيُّ اإلفـادتني محلـت اللجنـة اآلنفـة الـذكر علـى مـنح صـفة الالجئـة إىل زوجـة االبـن               

ومن جهة أخرى، خلص املوظف املكلف بتقدير املخـاطر إىل أن صـاحب الـشكوى مل يـربهن            
 اليت يدعي صـاحب الـشكوى   على وجود صلة بني املشاكل القانونية للعمدة السابق واملشاكل 

ــذين عمــل فيهمــا      ــسيارات الل ــه مــع مــديري مــستودعي ال والحــظ كــذلك أن  . أهنــا كانــت ل
صاحب الشكوى مل يِشر إىل ذلك اخلطـر مـن قبـل وأن الـدليل املقـدم مل يـسمح بتأكيـد ذلـك              

هــذا ومل يطعــن أصــحاب الــشكوى يف رفــض طلبــهم إجــراء تقــدير للمخــاطر قبــل      . االدعــاء
  . احملكمة االحتاديةالترحيل أمام
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وفيمــا يتعلــق بالطلــب الثــاين املــبين علــى اعتبــارات إنــسانية، الحــظ املوظــف املكلــف     ٦-٤
 ٢٠٠٦أبريـل   /باختاذ القرار أن صاحب الشكوى كان قد أهنـى عالجـه الطـيب يف شـهر نيـسان                 

 أنـه   ورغم أنه إدعى أنه حيتـاج إىل متابعـة وخـدمات طبيـة مناسـبة، إال               . وأنه أعلن لياقته للعمل   
وفيمـا يتعلـق    . مل يقدم أي معلومة مفصلة عن املتابعـة أو اخلـدمات الطبيـة اللـتني حيتـاج إليهمـا                  

بالروابط اليت جتمع بـني أصـحاب الـشكوى وكنـدا، الحـظ املوظـف املكلـف بتقـدير املخـاطر                      
 أهنم مل حيققوا اسـتقالالً ماليـاً يف كنـدا وأهنـم مل يقـدموا مـا يكفـي مـن األدلـة علـى انـدماجهم                          

لذلك، قرر املوظف املكلف باختاذ القرار أن عـودة أصـحاب الـشكوى إىل              . املزعوم يف اجملتمع  
املكــسيك لــن تــسبب هلــم أي صــعوبات غــري مألوفــة وغــري مــربَّرة أو مفرطــة يف ظــل الظــروف 

  .السائدة
 مــن االتفاقيــة إذ إن املخــاطر ٢٢وتؤكــد الدولــة الطــرف أن الطلــب يتنــاىف مــع املــادة    ٧-٤

والتعـذيب، وفـق التعريـف      .  ال تشكل ضرباً من ضـروب التعـذيب ألغـراض االتفاقيـة            املزعومة
أو حيـرص عليـه أو يوافـق عليـه أو يـسكت عنـه       ”، يقتضي أن ُيلِحق العذاب    ١الوارد يف املادة    

ويف هذه احلالة بالذات، مل يثبـت       . “موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية        
ومـن البـديهي أن الـسيد       . ظٌف عمومي أو يتـصرف بـصفته الرمسيـة        أن العنصر املضطَهِد هو مو    

ــة نيابــةً عــن        . ف. إ. أُ ــشغل أي وظيفــة عموميــة يف املكــسيك وال يتــصرف بــصفة رمسي ال ي
، فلــم يقــدم .ف. إ. املزعــومني مــع الــسيد أُ“ املتعــاونني”وفيمــا خيــص . الــسلطات املكــسيكية

 األمـــر يتعلـــق مبـــوظفني عمـــوميني أصـــحاب الـــشكوى أي دليـــل ميكِّـــن مـــن اخللـــوص إىل أن
الوحيد الذي عرَّفه صـاحب الـشكوى هـو         “ املتعاون”و  . بأشخاص يتصرفون بصفة رمسية    أو

الــذي قــد يكــون ضــالعاً هــو اآلخــر، حــسب زعــم صــاحب الــشكوى، يف          . ك. الــسيد خ
 ونظـراً النعـدام أي دليـل      . ايلبيد أنه مل تقـدَّم أيـة معلومـات عـن وضـعه احلـ              . منازعات قضائية 

وأعوانــه يتــصرفون بــصفة رمسيــة، فإنــه جيــب إعــالن هــذه . ف. إ. حــىت ادعــاء بــأن الــسيد أُ أو
  .مقبولة الشكوى غري

ومن الواضح أن الـشكوى ال أسـاس هلـا مـن الـصحة نظـراً لالنعـدام التـام لألدلـة الـيت                          ٨-٤
. ف. إ. وال يوجـد دليـل ميكِّـن مـن اخللـوص إىل أن الـسيد أ               . تؤيد وجود هتديدات واضطهاد   

صــاحب الــشكوى وعلــى أســرته أو قــد تكــون لديــه مــصلحة يف   “ القــضاء علــى”يــسعى إىل 
  .فما تستند إليه الشكوى حمُض افتراضات غري مقبولة وال معقولة. ذلك
وتؤكد الدولة الطرف أن إفـادة صـاحب الـشكوى يف اجللـسة املخصـصة لزوجـة ابنـه                     ٩-٤

فقـد  . ات الكنديـة يف سـياق شـكواه   تناقض ما عرضه من ادعـاءات علـى اللجنـة وعلـى الـسلط             
ادعى أنه تلقى هتديدات بالقتل استهدفت أسرته أيضاً أثناء إقامته يف واليـة هيـدالغو ملـدة ثالثـة       

 تـشرين   ١١غـري أنـه يف      . ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦يونيـه إىل    / حزيـران  ١٤أشهر مـن    
أعلن أنه مل يكـن ضـحية   ، ودعماً لطلب اللجوء الذي قدمته زوجة ابنه،         ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
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ونظراً لذلك التناقض، تؤكد الدولة الطرف على أنـه         . أي هتديد أو اضطهاد خالل تلك الفترة      
وتؤكـد فـضالً عـن ذلـك أن أصـحاب الـشكوى        . ال ميكن تصديق ادعاءات صاحب الشكوى     

  .نياملزعوم. ف. إ. مل يقدِّموا ما يثبت عدم توافر سبل االنتصاف احمللية من أعوان السيد أ
ــه ينبغــي رفــض        ١٠-٤ ــة، أن ــشأن املقبولي ــة الطــرف باإلضــافة إىل مالحظاهتــا ب وتؤكــد الدول

  .أساس الشكوى بناء على أُسسها املوضوعية لألسباب املبيَّنة أعاله لكوهنا ال تستند إىل أي
  

  تعليقات أصحاب الشكوى
رز احملـامي   فيما يتعلق مبقبوليـة الـشكوى بالنـسبة لزوجـة صـاحب الـشكوى وابنتـه، أبـ                   ١-٥

ــل مــن     ــداأهنمــا يف وضــع هــش جــداً وأهنمــا معرضــتان للترحي ــشكال جــزءاً  .  كن وينبغــي أن ت
  .يتجزأ من الشكوى ألهنما معرضتان عالوة على ذلك للخطر بصفتهما من أفراد األسرة ال
ويرى صاحب الشكوى أيضاً أنه قدم ما يكفي من األدلة للحصول علـى محايـة الدولـة                   ٢- ٥

، جيـزم صـاحب الـشكوى بـأن هـذا األخـري يتمتـع بـدعم                 .ف. إ. ص الـسيد أُ   وفيما خيـ  . الطرف
ــد         ــى ي ــد اضــطُهدت عل ــه ق ــة املكــسيكية وأن زوجــة ابن ــوذ كــبري يف احلكوم أشــخاص ذوي نف
أشخاص يبـدو أهنـم مـن مـوظفي الـشرطة القـضائية ويـشبهون الرجـال الـذين كـانوا يعملـون يف                        

مل يعد مـن   . ف. إ. حظات الدولة الطرف بأن السيد أُ     أّما عن مال  . املستودع التابع للنيابة العامة   
املــوظفني الــرمسيني، فــإن صــاحب الــشكوى يؤكــد علــى أن ذلــك الــشخص كــان عمــدة مدينــة   

وبالتـايل فـإن هنـاك خطـراً        . مكسيكو وأن له اتصاالت مبوظفني رمسيني ذوي نفوذ يف املكـسيك          
  .فني رمسيني حاليني وسابقنيبأن يتعرض صاحب الشكوى وأفراد أسرته للتعذيب على يد موظ

ودأب صاحب الشكوى علـى اجلـزم بأنـه مل يتلـق هتديـدات بالقتـل يف واليـة هيـدالغو                   ٣-٥
ولكــن التهديــدات وصــلت إىل مرتلــه يف املقاطعــة االحتاديــة حيــث كــان . حيــث كــانوا خمتبــئني

ــداه  ــسكن وال ــة، مل يــ    . ي ــه احلكوم ــا أكدت ــد  وهــو، خبــالف م ــه مل يكــن ضــحية هتدي  صرِّح بأن
  .اضطهاد خالل تلك الفترة ولكنه قال إنه مل يتلق هتديدات مباشرة يف والية هيدالغو أو
ويشري صاحب الـشكوى إىل أنـه قـدم رسـالة مـن قنـصلية املكـسيك تفيـد بعـدم وجـود                         ٤-٥

وأفادت رسالة مـن طبيبـه الكنـدي بتـاريخ     . مركز استشفائي يف املكسيك ميكنه تلقي العالج فيه 
بأنه ال يزال يف حاجة إىل عالج يف وحدة متخصصة يف إعادة التأهيـل ملـدة                 ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣

ومل يؤجَّل ترحيله مـن     . بيد أن السلطات الكندية مل تأخذ شيئاً من ذلك يف االعتبار          . سنة تقريباً 
  .كندا ملدة ستة أشهر إالّ بعد نشر عدة مقاالت يف الصحف تناولت حالته

ل أي هيئة كنديـة االسـتماع إىل حججـه بعـد         وحسب رأي صاحب الشكوى، مل تقب       ٥-٥
وعنـد تقدميـه كـل طلـب        . ومتت كل اإلجراءات كتابةً   . جلسة االستماع املتعلقة بطلبه اللجوء    

من طلبات تقدير املخاطر قبـل الترحيـل، كـان باإلمكـان اسـتدعاؤه جللـسة اسـتماع مـن أجـل                      
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 مـا كانـت القـرارات تتخََـذ         وكـثرياً . فهم ادعاءاته جبدية أكرب، ولكـن مل يـتم اسـتدعاؤه لـذلك            
ــة   ــيم األدل ــة ودون تقي ــسرعة فائق ــه     . ب ــام املوظــف نفــسه بالبــت يف طلبي ــك، ق ــى ذل عــالوة عل

ويتمثــل ســبيل . املــستندين إىل أســباب إنــسانية ويف طلبــه الثــاين املتعلــق بــإجراء تقيــيم املخــاطر  
 ترغـب الدولـة     االنتصاف الفعلي يف قسم االستئناف اخلاص بالالجئني، وهو سبيل انتصاف مل          

ومتثــل احملكمــة االحتاديــة ســبيل  . الطــرف يف تفعيلــه مــع أن قــانون اهلجــرة اجلديــد يــنص عليــه   
فهـي ال تـدرس احلالـة مـن حيـث          . انتصاف فعاالً ولكنه يقتصر حصراً على األخطاء اإلجرائيـة        

ى أسسها املوضوعية، وعندما تصدر قراراً ملصلحة أصحاب الطلب فإن القضية حتال جمـدداً علـ         
وال يـشكل طلـب إجـراء تقـدير       . اهليئة السابقة لدراسة القـضية مـن جديـد واختـاذ قـرار بـشأهنا              

املخـاطر سـبيل انتــصاف فعـاالً وكافيـاً واملوظفــون ال يبـالون مبعانـاة األشــخاص الـذين خيــشون        
ملعاملـــة أو العقوبــة القاســـية،  الترحيــل إىل بلـــدان قــد خيـــضعون فيهــا للتعـــذيب أو لــضروب ا    

  . باملخاطر اليت يتعرض هلا هؤالء األشخاصيبالون وال
وفيما خيص عدم طعن صاحب الشكوى يف رفض طلبه األول إجراء تقـدير للمخـاطر         ٦-٥

قبل الترحيل، جيزم صاحب الشكوى بأنه ال ميلك إمكانيات مادية وال إمكانيـة احلـصول علـى                
  .كما أنه مل يكن واثقاً من فعالية هذا االنتصاف. مساعدة قانونية

وفيمــا يتعلــق بتقدميــه طلــب احلــصول علــى تأشــرية هجــرة إىل مندوبيــة كيبيــك يف            ٧-٥
ــوز  ــه /املكــسيك يف مت ــادرة املكــسيك ألن      ٢٠٠٢يولي ــرر مغ ــه ق ــشكوى أن ــربز صــاحب ال ، ُي

ــال    ــه يف مونتري ــرِد مقابلت ــك مل ُت ــب     . ســلطات كيبي ــامج طل ــشاركة يف برن ــدل عــن امل ــد ع وق
تــرف بوضــعهم كالجــئني ألن احلــصول علــى صــفة  احلــصول علــى فئــة طــاليب اللجــوء غــري املع 

الالجــئ عــن طريقــه أصــعب مــن احلــصول عليهــا بطلــب إجــراء تقــدير املخــاطر وألن صــاحب 
  .الشكوى كان واثقاً من منحه تأشرية هجرة

وخالفاً ملا قالته الدولة الطرف، مل يأت صاحب الـشكوى إىل كنـدا بعـد مـرور ثالثـة                   ٨-٥
 كـان قـد قدمـه ولكـن بعـد يـومني فقـط مـن تلقيـه رفـضاً            أشهر على رفض طلب اهلجرة الذي     
وهذا إن دلّ على شيء إمنا يدل على اخلـوف الـذي كـان      . لطلب إعادة النظر يف القرار األويل     

وعنــدما توجهـت أختــه إىل  . وبقيـت أسـرته خمتبئــة يف املكـسيك   . يـشعر بـه مــن اخلطـر املزعــوم   
خيهـا شـهادة عمـل كـان عليـه أن يقـدمها إىل              النيابة العامة يف املقاطعة االحتادية كـي تطلـب أل         

ــائلني إن هلــم حــسابات       ــه ق ــة عنوان ــة، أحل املوظفــون علــى حــضوره أو معرف ــسلطات الكندي ال
  .يريدون تصفيتها معه

وفيما يتعلق بـروابط أصـحاب الـشكوى بكنـدا، يقـدم صـاحب الـشكوى نـسخاً مـن                      ٩-٥
 من صـاحب عملـه يف كـانون         ورسالة) إدارة فندق بارك   (٢٠٠٤شهادة عمل مؤرخة يف عام      

وإشـعار املـسامهة يف إيـرادات كنـدا املتعلـق           ) بيزنس سرفيـسز  . إي.سي.أو (٢٠٠٧يناير  /الثاين
ويقدم أيضاً رخصة العمل املؤقتة الصادرة لزوجته ورسائل تشهد على مـشاركة            . ٢٠٠٦بعام  
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 العمـل   صاحب الشكوى يف مشروع البحث الذي تديره مدرسة العالج الطبيعي ودراسة بيئـة            
جبامعة ماكغيل، باإلضـافة إىل شـهادة مـشاركة يف جمموعـة مـساندة ضـحايا احلـروق اخلطـرية،                    

  .وتأكيد ملشاركته يف دراسة بشأن احلروق اخلطرية أجراها مستشفى مونتريال اجلامعي
  

  تعليقات بشأن أسرة صاحب الشكوى
ه يف الفتـرة    ، أشـار صـاحب الـشكوى إىل أنـ         ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٤يف رسالة مؤرخـة       ١-٦

اليت عرض فيها حالته على اللجنـة، كانـت زوجتـه وابنتـه تنتظـران جوابـاً علـى طلبيهمـا متديـَد                   
ومتت املوافقـة علـى     . وبالتايل فإهنما مل تكونا عرضة للترحيل من كندا       . مدة إقامتهما كزائرتني  

ــا يف  ــر / شــباط٢٨طلبيهم ــط٢٠٠٧أغــسطس / آب١٥ ولكــن حــىت  ٢٠٠٧فرباي ــن .  فق وم
طلـب احلـصول علـى وضـع الالجـئ، وطلبـان       :  أهنمـا اسـتنفدتا مجيـع سـبل االنتـصاف          الواضح

ألسباب إنسانية، وثالثـة طلبـات مقدمـة إىل احملكمـة االحتاديـة يف كنـدا، وطلـب إجـراء تقـدير                      
فوضـع الزائـر وضـع غـري مـأمون علـى اإلطـالق وال يـضمن هلمـا             . للمخاطر قبـل الترحيـل، إخل     

وجة االبن أن مضطهدي صاحب الشكوى قـد قـرروا اسـتهداف            وتوضح حالة ز  . إقامة بالبلد 
وبالتــايل، جيــب أن يــشكل هــذان الشخــصان جــزءاً مــن الــشكوى   . أفــراد آخــرين مــن أســرته 

  .املقدَّمة إىل اللجنة
ــران٢٦ويف رســالة مؤرخــة   ٢- ٦ ــه / حزي ــة الطــرف بــأن الــشكوى  ٢٠٠٧يوني ، رّدت الدول

فهمـا  . واالبنة مل تكونا قط موضوع أمر ترحيـل       بيد أن الزوجة    . قدمت باسم األشخاص الثالثة   
وبنــاء . ٢٠٠٧أغـسطس  / آب١٥حتمـالن تأشـرييت زيــارة قـابلتني للتجديـد وصــاحلتني إىل غايـة      

  .على ذلك، فإنه من الواضح أن الشكوى كانت سابقة ألواهنا وغري مقبولة فيما يتعلق هبما
  

  مالحظات إضافية من الدولة الطرف
 كـررت الدولـة الطـرف قوهلـا إنـه           ،٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٣١رخـة   يف مذكرة شفوية مؤ     ١-٧
يوجد أي دليل ميكِّن من إثبات ما يدعي أصحاب الشكوى تعرضهم لتهديـدات واضـطهاد     ال

وال تــسمح أي وثيقـة مــن الوثــائق الـيت قــدموها بإثبــات وجـود أي رابــط بينــهم    . يف املكـسيك 
تـــسمح باســـتنتاج أن الـــشروط ومل يقـــدم أصـــحاب الـــشكوى أدلـــة  . ف. إ. وبـــني الـــسيد أُ

. معاونيـه املزعـومني    أو. ف. إ.  مـن االتفاقيـة تنطبـق علـى الـسيد أُ           ١املنصوص عليها يف املادة     
. هــارب مــن العدالــة املكــسيكية . ف. إ. وحــسب ادعــاءات صــاحب الــشكوى فــإن الــسيد أ 

ن متمتعـاً   وحـىت لـو كـا     . وهذا يتناقض مع االدعاء القائل إنه يتمتع بدعم السلطات املكـسيكية          
ــات أن اال     ــشكوى إثب ــى أصــحاب ال ــدعم، فعل ــذلك ال ــه    ب ــاز من ــوم حــدث بإيع ضــطهاد املزع

  .بيد أنه مل ُيقدَّم دليلٌ من هذا النوع. مبوافقته أو
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يــستند . خ. ف. ومــن جهــة أخــرى، مل يكــن طلــب اللجــوء الــذي قدمتــه الــسيدة ف  ٢-٧
، ابـن صـاحب الـشكوى       .س. م. إ. فالـسيد ج  . فقط إىل ادعاءات وشهادة صاحب الشكوى     

، قدم هو اآلخر إفادة خطيـة مـشفوعة بـيمني دعمـاً لطلـب اللجـوء            .خ.ف. وزوج السيدة ف  
أربعة أفـراد مـن اجلـيش واثـنني     ”الذي قدمته هذه األخرية ادعى فيها أنه كانت له مشاكل مع      

أّي لذا فإنه من غري الواضـح       . مل تثبت عالقتهم بأصحاب الشكوى    “ من موظفي النيابة العامة   
من اإلفادتني أفضت باللجنـة املعنيـة بـاهلجرة ووضـع الالجـئني إىل مـنح وضـع اللجـوء للـسيدة                      

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن رفــض اللجنــة املعنيــة بــاهلجرة ووضــع الالجــئني طلــب . خ. ف. ف
  .ال خيلو من مغزى. خ. ف. اللجوء الذي قدمه زوج السيدة ف

ــدعى أن صــاحب       ٣-٧ ــيت ي ــدات ال ــا خيــص التهدي ــه يف    وفيم ــاء إقامت ــا أثن ــشكوى تلقاه ال
، فإنه كان سُيطِلع اللجنة املعنيـة بـاهلجرة ووضـع الالجـئني عليهـا               ٢٠٠٢املكسيك خالل عام    

حمـامي الـسيدة     غـري أنـه ال هـو وال ولـده وال          . لو كانت حقيقية، من أجل تربير خوفه املزعـوم        
  . تلك الفترةأخربوا اللجنة املذكورة بوجود أي هتديد مت تلقيه خالل. خ. ف. ف
اليت يدعي أنـه تلقاهـا   “ التهديدات”ومل يقدم صاحب الشكوى إالّ مثاالً واحداً على       ٤-٧

وهـو يـدعي    . ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٦يوليه و / متوز ١٤يف املكسيك يف الفترة ما بني       
أن أخته توّجهت إىل مكان عمله السابق كي حتصل له على شهادة عمل وأهنا طُرحـت عليهـا                  

بيـــد أن هـــذا االدعـــاء ال يـــستند إىل حجـــة وال ميكـــن تـــصديقه إذ إن . اح أســـئلةٌ بـــشأنهبإحلـــ
أخت صاحب الـشكوى أعطوهـا مـع        “ هددوا”الذين ُيدعى أهنم    ) اجملهويل اهلوية (األشخاص  

دي إىل أن أصــحاب الــشكوى ومــن جهــة أخــرى، يــشري الــدليل املــستن . ذلــك شــهادة العمــل
 والــيت ٢٠٠٢لغو أثنــاء فتــرة زيــارهتم للمكــسيك يف عــام  يكونــوا موجــودين يف واليــة هيــدا مل

ويف خمتلــف الطلبــات الــيت قُــدمت إىل الــسلطات الكنديــة، صــرحوا بــأهنم . دامــت ثالثــة أشــهر
أثنـاء الفتـرة املـشار إليهـا، أي يف املكـان الـذي يـدعون                ) موريلـوس (كانوا يقيمون يف كُـووتال      

  .أهنم تلقوا فيه هتديدات بالقتل
ُيِقـم   علق بادعـاء أن املوظـف املكلـف بـإجراء تقـدير املخـاطر قبـل الترحيـل مل                  وفيما يت   ٥-٧

، .خ. ف. الــوزن الكــايف لقــرار اللجنــة املعنيــة بــاهلجرة ووضــع الالجــئني يف حالــة الــسيدة ف  
  .كفيالً بدعم ادعاءات أصحاب الشكوى“ دليالً”تكرر الدولة الطرف قوهلا إن هذا ليس 

ــة الطــرف قوهلــ   ٦-٧ ــة فيمــا يتعلــق    وتكــرر الدول ا إن الــشكوى ســابقة ألواهنــا وغــري مقبول
  .فهما ليستا معنيَتْين بأمر الطرد. س. م. خ. وباآلنسة ت. ن. س. بالسيدة ر

ويف نفس املذكرة الـشفوية، طلبـت الدولـة الطـرف رفـع التـدابري املؤقتـة عـن صـاحب                       ٧-٧
.  إذا ُرحِّـل إىل املكـسيك  الشكوى حيث إنه مل َيثْبت أن هذا األخري سيتعرض لضرر ال يعوَّض      

 يعـين   ٢٠٠٦مـايو   /أيار ١٩ومن جهة أخرى، مل يكن الطلب املتعلق بالتدابري املؤقتة املقدم يف            



A/63/44

 

08-58933 330 
 

ــشكوى   ــاحب الـ ــري صـ ــسيدة ر  . غـ ــت الـ ــال كانـ ــسة ت. ن. س. ويف حـ . س. م. خ. واآلنـ
 مشمولتني أيضاً بطلـب التـدابري املؤقتـة، تؤكـد الدولـة الطـرف أنـه ينبغـي سـحب هـذا الطلـب                 

  .فيما يتعلق جبميع أصحاب الشكوى للسبب املبني أعاله
وتؤكد الدولـة الطـرف أن طلبـات التـدابري املؤقتـة ليـست مناِسـبة يف احلـاالت الـيت ال                        ٨-٧

تكشف، كما هو الشأن بالنسبة للحالة موضـوع الـشكوى، عـن ارتكـاب الـسلطات الكنديـة                  
وء نيـة أو حتيـز واضـح أو خمالفـات           ألي خطأ واضح ومل َيـُشْبها أي إخـالل بـاإلجراءات أو سـ             

  .إجرائية خطرية
  

  تعليقات صاحب الشكوى
، طلـب احملـامي مـن اللجنـة مـنح الـسيدة             ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١٢يف رسالة مؤرخة      ١-٨
تـــدابري مؤقتـــة نظـــراً ألن صـــفتهما كزائـــرتني كانـــت      . س. م. خ. واآلنـــسة ت. ن. س. ر

  .) أ(٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ستنقضي يف 
، كـرر صـاحب الـشكوى قولـه إن طلـب            ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢ؤرخة  ويف رسالة م    ٢-٨

ارتكز باألساس، عكس ما تدعي احلكومـة الكنديـة،    . خ. ف. اللجوء الذي قدمته السيدة ف    
ومل يـرد يف طلـب      . على االضطهاد الذي عـاىن منـه وكانـت لـه انعكاسـات علـى أفـراد أسـرته                  

  .سباب تتعلق بنشاطات محيهااللجوء أي سبب آخر ما عدا كوهنا تعرضت لالضطهاد أل
، يؤكــد هــؤالء ٢٠٠٢وفيمــا يتعلــق بعنــوان أصــحاب الــشكوى يف املكــسيك يف عــام   ٣-٨

ــدالغو  ــة هيـ ــانوا يـــسكنون يف واليـ وإذا مل يكـــن ذلـــك واضـــحاً مـــن خـــالل بعـــض   . أهنـــم كـ
يعتـربون ذلـك    االستمارات اليت ملؤوها، فإن ذلك خطأ غري مقـصود ُيعـزى إىل أهنـم كـانوا ال               

  .ن عنواهنم احلقيقياملكا
  

  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة
  النظر يف املقبولية

قبل النظر يف الشكوى الواردة يف أي بـالغ، جيـب علـى اللجنـة أن حتـدد مـا إذا كـان                         ١-٩
وقـد تأكـدت اللجنـة، كمـا يـتعني عليهـا أن             .  من االتفاقيـة   ٢٢الشكوى مقبوالً مبوجب املادة     

جيـر حبثهـا،      مـن االتفاقيـة، مـن أن املـسألة نفـسها مل            ٢٢مـن املـادة     ) أ(٥تفعل مبوجـب الفقـرة      
  .التسوية الدولية جيري حبثها يف إطار أي إجراء من إجراءات التحقيق الدويل أو وال
وحتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أبدت اعتراضـاً علـى مقبوليـة الـشكوى يـستند                    ٢-٩

سبب انعــدام األدلــة وإىل كــون اخلطــر الــذي يدعيــه      إىل افتقارهــا الواضــح إىل أي أســاس بــ   
لــذا فــإن الــشكوى .  مــن االتفاقيــة١صــاحب الــشكوى ال يتطــابق والتعريــف الــوارد يف املــادة 
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إالّ أن اللجنة ترى أن احلجج املعروضة عليها تثري أسـئلة ينبغـي             .  من االتفاقية  ٢٢يتناىف واملادة   
وإذ ال يوجـد سـبب آخـر    . يث املقبولية فحـسب النظر فيها من الناحية املوضوعية وليس من ح   

  .أُ. م. إ. يعوق املقبولية، تعلن اللجنة أن الشكوى مقبول فيما يتعلق بالسيد ج
وتعتــرض الدولــة الطــرف أيــضاً علــى املقبوليــة فيمــا يتعلــق بزوجــة صــاحب الــشكوى    ٣-٩

رتني ولكوهنمـا   ، لكوهنما تتمتعان بصفة زائـ     .س. م. خ. ، وابنته، اآلنسة ت   .ن. س. السيدة ر 
إالّ أن اللجنة حتيط علماً حبجة صـاحب الـشكوى املتعلقـة بكـون              . غري معنيتني بإجراء الترحيل   

وبالتايل فإن اللجنة تعتـرب هـذا اجلـزء     . تلك الصفة وقتية وتعترب أهنما أيضاً عرضة خلطر الترحيل        
  .من الشكوى مقبوالً أيضاً

  
  النظر يف األسس املوضوعية للبالغ

ــة مــا إذا كــان ترحيــل أصــحاب الــشكوى قــسراً إىل املكــسيك     جيــب   ١-١٠ أن حتــدد اللجن
 مـن االتفاقيـة، بعـدم طـرد أو إعـادة      ٣سيشكل انتهاكاً اللتزام الدولـة الطـرف، مبوجـب املـادة         

أي شــخص إىل دولــة أخــرى توجــد أســباب حقيقيــة لالعتقــاد بأنــه ســيتعرض فيهــا خلطــر           
  .التعذيب

ــيم خطــ    ٢-١٠ ــة إذ تباشــر تقي ــارات ذات   واللجن ــع االعتب ر التعــذيب، تــضع يف حــسباهنا مجي
ط ثابـت مـن االنتـهاكات الفادحـة     ، مبـا يف ذلـك وجـود منـ    ٣ مــن املـادة   ٢الصلة طبقـاً للفقـرة     

غـري أن القـصد مـن هـذا التحليـل هـو حتديـد مـا إذا              . الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنـسان      أو
. ب يف البلــد الــذي ســريحَّلون إليــه كــان األشــخاص املعنيــون معرضــني شخــصياً خلطــر التعــذي  

ــة حلقــوق  وبالتــايل فــإن وجــود منــط ثابــت مــن االنتــهاكات الفادحــة أو الــصارخة أو     اجلماعي
ســيتعرض خلطــر التعــذيب  اإلنـسان ال يــشكل يف حــد ذاتــه سـبباً كافيــاً إلثبــات أن شخــصاً مـا   

اد بـأن الـشخص   فيجب أن تتوفر أسباب إضافية حتمل على االعتقـ     . لدى عودته إىل ذلك البلد    
وباملثل فإن انعدام منط ثابت من االنتهاكات الفادحة حلقـوق          . املعين سيتعرض شخصياً للخطر   

  .اإلنسان ال يعين أنه ال ميكن أن يتعرض شخٌص ما للتعذيب يف حالة معينة خاصة به
اق  مــن االتفاقيــة يف ســي٣ املتعلــق بتطبيــق املــادة ١وتــذكِّر اللجنــة بتعليقهــا العــام رقــم   ٣-١٠

، والذي تقول فيه إنه يتعني عليها معرفـة مـا إذا كانـت هنـاك أسـباب حقيقيـة تـدعو                      ٢٢املادة  
ولـيس مـن    . إىل االعتقاد بأن صـاحب الـشكوى سـيتعرض للتعـذيب إذا ُرحـل إىل البلـد املعـين                  

الضروري الربهنة على أن اخلطر خطر شديد االحتمال ولكن جيـب أن يكـون التعـرض لـذلك                  
  .اثالًاخلطر شخصياً وم

ــام وســوابقها         ٤-١٠ ــا الع ــذكر كــذلك بتعليقه ــة ت ــإن اللجن ــات، ف ــق بعــبء اإلثب وفيمــا يتعل
القضائية اليت تفيد بأنّ مسؤولية تقدمي حجج مقنعة تقـع عمومـاً علـى صـاحب الـشكوى وأنـه                    
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ــذيب باالســتناد      ــدير وجــود خطــر التعــرض للتع ــتعني تق ــراض   ي إىل أســس تتجــاوز جمــرد االفت
  .الشك أو
ط اللجنة علماً بأن حجج أصحاب الـشكوى واألدلـة املقدمـة إلثباهتـا قـد قُـدمت                وحتي  ٥-١٠

وهي تذكّر، يف هذا الصدد، بتعليقها العام الـذي تعطـي           . إىل سلطات خمتلفة يف الدولة الطرف     
فيه وزناً كبرياً للحيثيات اليت توردها أجهزة الدولـة الطـرف؛ بيـد أن اللجنـة غـري ملزمـة بتلـك                      

 مـن االتفاقيـة، لتقـدير       ٢٢ من املـادة     ٤ا، على العكس، مؤهلةٌ، مبوجب الفقرة       احليثيات بل إهن  
ويتعني على اللجنـة، باخلـصوص، أن تقـدر         . الوقائع حبرية يف ضوء الظروف احمليطة بكل قضية       

الوقائع واألدلـة املتعلقـة بقـضيٍة بعينـها عنـدما يثبـت بوضـوح أن الطريقـة الـيت جـرى هبـا تقيـيم                      
انــت تعــسفية أو تــصل إىل حــد إنكــار العدالــة، أو أن احملــاكم احملليــة أخلّــت الوقــائع واألدلــة ك

القضيـة قيـد البحث، ال تبيِّن عناصر األدلـة املعروضـة علـى             ويف. ) ب(بوضوح بالتزامات الرتاهة  
ــة الطــرف الدعــاءات صــاحب الــشكوى    ــة أن حبــث الدول ــة خمالفــات مــن   اللجن ــه أي  قــد اعترت

  .القبيل ذلك
ذ تقيِّم خطـر التعـرض للتعـذيب يف القـضية قيـد النظـر، حتـيط علمـاً بانعـدام                    واللجنة، إ   ٦-١٠

إن . األدلة املوضوعية اليت تشري إىل وجود خطر باستثناء ما ورد مـن أقـوال صـاحب الـشكوى          
عدم سعي صـاحب الـشكوى بـاملرة إىل التمـاس محايـة الـسلطات املكـسيكية، وعـدم الدقـة يف                     

 يـشتكي منـها، واملـدة الزمنيـة الـيت انقـضت منـذ أن تـرك                  حتديد هوية أصحاب التهديدات اليت    
صــاحب الــشكوى عملــه يف مــستودع الــسيارات ومنــذ أن غــادر البلــد، وحيــث إنــه يبــدو أن   
زوجتـه وابنتــه ليــستا هــدفاً لتلــك التهديــدات، كلُّهــا أمــوٌر ال تــسمح بإثبــات تعــرض أصــحاب  

 متوقـع حقيقـي وشخـصي       الشكوى لالضطهاد على يد الـسلطات املكـسيكية أو وجـود خطـر            
  .بأهنم سيتعرضون خلطر التعذيب يف حال إبعادهم إىل بلدهم األصلي

وفيما يتعلق باحلجة اليت قدمها صاحب الشكوى بأن طلب اللجوء املقدم من الـسيدة                ٧-١٠
استند أساساً إىل ما كان قد تعرض له من اضطهاد، حتيط اللجنة علماً بأن قـرار                . خ. ف. ف

ــة  ــة املعنيــ ــة  بــــاهلجرة وبوضــــع الالجــــئني أخــــذ يف احلــــسبا اللجنــ ــة حبالــ ــارات خاصــ ن اعتبــ
اول أن حتيــا حياهتــا ، مبــا يف ذلــك كوهنــا امــرأة شــابة تعــيش مبفردهــا وحتــ .خ. ف .ف الــسيدة

الـرئيس التوجيهيـة املتعلقـة    لديها من موارد قليلـة، كمـا أخـذ يف احلـسبان مبـادئ                سند ومبا  بال
  .اجلنس املتصل بنوع اليت خيشني االضطهادبالنساء املطالبات حبق اللجوء وال

 مـن  ٢٢ مـن املـادة   ٧وعليه فإن جلنـة مناهـضة التعـذيب، إذ تتـصرف مبقتـضى الفقـرة             - ١١
عقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو ال 

يــشكل   املكــسيك الاملهينــة، تــرى أن قيــام الدولــة الطــرف بترحيــل أصــحاب الــشكوى إىل أو
  . من االتفاقية٣انتهاكاً للمادة 
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 احلواشي
 .غري أنه مت اإلبقاء على التدابري املؤقتة لفائدة صاحب الشكوى. هذا الطلبمل تلبِّ اللجنة   )أ(  

نظـر أيـضاً، علـى      ا). ٦‐٧الفقرة  (ضد كندا   . أ. ب. س، قضية   ٢٨٢/٢٠٠٥انظر قرار اللجنة يف البالغ رقم         )ب(  
يف  إهنـا  نـة ، الـذي قالـت فيـه اللج   دادار ضد كنـدا ، قضية ٢٥٨/٢٠٠٤سبيل املثال، قرار اللجنة يف البالغ رقم       

تعطي وزناً كبرياً لتقرير الواقع الذي ختلص إليه أجهزة الدولة الطرف، فإن لديها سلطة إجراء تقييم حـر                "حني  
 ).٨-٨الفقرة " (للوقائع الناشئة يف ظل ظروف كل قضية
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  ٣٠١/٢٠٠٦البالغ رقم 
  ميثلـــــــــه حمـــــــــامٍ، مكتـــــــــب احملامـــــــــاة . (ك. الـــــــــسيد ز      :املقدم من
        Confrere Juristbyrå(  

  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية
  السويد      : الدولة الطرف

  )رسالة األوىلتاريخ ال (٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٢    :تاريخ تقدمي الشكوى
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب  

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ، ٢٠٠٨مايو / أيار٩يف وقد اجتمعت   
ة ، املقدمــة إىل جلنــة مناهــض  ٣٠١/٢٠٠٦ يف الــشكوى رقــم  وقــد اختتمــت نظرهــا    

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب     ٢٢مبوجب املادة   . ك. التعذيب من السيد ز   
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 مجيع املعلومات الـيت أتاحهـا هلـا صـاحب الـشكوى، وحماميـه               وقد أخذت يف احلسبان     
  والدولة الطرف،

  . التعذيب  من اتفاقية مناهضة٢٢ من املادة ٧ة القرار التايل مبوجب الفقرتعتمد   
ــسيد ز    ١-١ ــشكوى هــو ال ــام    .ك. صــاحب ال ــود يف ع ــواطن مــن أذربيجــان مول ، وهــو م

ويــدعي أن ترحيلــه ســيمثل . ، وهــو حاليــاً بانتظــار ترحيلــه مــن الــسويد إىل أذربيجــان ١٩٦١
ن ضـروب املعاملـة      من اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـ          ٣انتهاكاً من جانب السويد للمادة      

  . وميثله حمام. أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 من االتفاقية، أحالت اللجنة الـبالغ إىل الدولـة الطـرف            ٢٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     ٢-١

 مــن النظــام ١٠٨ مــن املــادة ١، وطلبــت إليهــا، مبوجــب الفقـرة  ٢٠٠٦أغـسطس  / آب٢٢يف 
ل صاحب الشكوى إىل أذربيجان ما دامت شـكواه قيـد النظـر مـن               الداخلي للجنة، عدم ترحي   

  . جانب اللجنة
  

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
ــراب، ويعمــل ســائق شــاحنة        ١-٢ ــة زي ــيش يف قري ــشكوى يع ــام . كــان صــاحب ال ويف ع

 كلــم مــن ٤٠علــى بعــد (، أُســس فــرع حلــزب الــشعب األذربيجــاين يف مدينــة أوغــوز ١٩٨٩
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الــشكوى عــضواً نــشطاً يف احلــزب، وأخــذ يعقــد حلقــات دراســية    ، وأصــبح صــاحب )قريتــه
ــسمرب /ويف كــانون األول. واجتماعــات ــوز،    ١٩٩٢دي ــساواة يف أوغ ــرع حلــزب امل ، أُســس ف

. ١٩٩٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٠وتــسلّم صــاحب الــشكوى بطاقــة عــضويته يف احلــزب يف  
باسـتقطاب األعـضاء    وقد توىل منـصب نائـب رئـيس حـزب املـساواة يف املنطقـة، وكـان يقـوم                    

وكان أخـوه رئيـساً حلـزب       . كما عمل مستشاراً للشؤون االنتخابية    . اجلدد وتنظيم املظاهرات  
  .املساواة يف منطقة أوغوز

ــة أيــــ      ٢-٢ ــدة ثالثــ ــسه ملــ ــه وحبــ ــرى اعتقالــ ــاهرة يف   وجــ ــشاركته يف مظــ ــسبب مــ ام بــ
املـربح أثنـاء   وقد اعتدى عليه أفراد من اجلـيش والـشرطة بالـضرب      . ١٩٩٨سبتمرب  /أيلول ١٢

وعنـدما أُطلـق ســراحه يف   . املظـاهرة ويف احلجـز، وهـو مــا أحـدث إصـابات يف ظهـره وكليتيــه      
  . آخر األمر، كان يف حالة جسدية وعقلية سيئة للغاية

تـشرين   ٥االنتخابـات العامـة الـيت جـرت يف     وقد ترشح شـقيق صـاحب الـشكوى يف       ٣-٢
نتخابـات، تعـرض صـاحب الـشكوى وشـقيقه          ، وأثناء احلملة الـسابقة لال     ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين

ويف يــوم االنتخابــات العامــة ألقــت الــشرطة القــبض علــى صــاحب  . للتهديــد بفقــدان عملــهما
ويف أثنـاء االحتجـاز، حـاول أفـراد الـشرطة محلـه             . الشكوى الذي كـان مراقبـاً يف االنتخابـات        

شكوى وظـل   وألقوا القـبض علـى صـاحب الـ        . على تزوير حمضر االنتخابات، وقد رفض ذلك      
  . يف احلبس يوماً كامالً

وواصل صاحب الشكوى أنـشطته الـسياسية، وعمـل مـرة أخـرى مستـشاراً للـشؤون                    ٤-٢
ويف ذلـك   . ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥االنتخابية يف االنتخابات العامـة الـيت جـرت يف           

ــة رئــيس قــ       ــسلطات احملليــة وأمرتــه مبقابل ــوم، اســتجوبته ال ــشرطة احملليــة يف  الي . أوغــوزسم ال
وتعــرض أثنــاء . ٠٠/١٦ وحــىت الــساعة ٣٠/٨رفــض تنفيــذ األمــر واحُتجــز مــن الــساعة  وقــد

وقــد حــضر مراقبـون أجانــب إىل مركــز  . االحتجـاز لــألذى اجلــسدي علـى يــد قــوات الـشرطة   
وأخرب رئـيس مركـز الـشرطة صـاحب         . الشرطة، ونتيجة لذلك أُطلق سراح صاحب الشكوى      

  .قت الحقالشكوى بأهنم سيتولون أمره يف و
وبعد إطـالق سـراحه علـم بتنظـيم حـزب املـساواة مظـاهرة يف بـاكو، فقـرر املـشاركة                  -٥-٢

، وكانـت املظـاهرة حينـها       ٥٠/١٥وسافر إىل باكو صباح اليوم التـايل ووصـلها الـساعة            . فيها
وقــد شــاهد اعتــداء الــشرطة علــى صــحفية، وحــاول . قــد تفرقــت وعمــت حالــة مــن الفوضــى

ك تعـرض للـضرب املـربح بـاهلراوات، مث أُلقـي القـبض عليـه واقتيـد إىل               ونتيجة لـذل  . مساعدهتا
وتواصــلت عمليــة اإليــذاء اجلــسدي، إذ تعــرض للــضرب واجللــد علــى . أقــرب مركــز للــشرطة

وأُطلـق سـراحه مـا بـني الـساعة التاسـعة والعاشـرة مـن مـساء ذلـك اليـوم بـسبب                        . باطن قدميه 
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وعقـب إطـالق سـراحه،      . ها نـزف داخلـي    تدخل مراقب نروجيـي، وألن إصـاباته قـد ينـتج عنـ            
واســُتدعيت ســيارة إســعاف وقُــدمت لــه إســعافات أوليــة ألن . ُنقــل إىل مــرتل شــقيقه يف بــاكو

ــة   ــة عاجل ــة طبي ــه شــارك يف   . حالتــه كانــت تــستدعي رعاي ــدما علــم رجــال اإلســعاف بأن وعن
 طلــــب أخــــوه مــــن طبيــــب، صــــديق وبعــــد ذلــــك. مظــــاهرة رفــــضوا نقلــــه إىل املستــــشفى

  .فحصه لألسرة،
، غــادر صــاحب الــشكوى بــاكو عائــدا إىل     ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين األول١٧ويف   ٦-٢

وعنـد احلـدود بـني املنطقـتني، أوقـف أفـراد مـن              . أوغوز، برفقة شـقيقه وبعـض أعـضاء احلـزب         
الشرطة احلافلة الصغرية الـيت كانـت تـستقلها اجملموعـة، وألقـوا القـبض علـيهم، وأخـذوهم إىل                    

 وقــد أُخــذ شــقيق صــاحب الــشكوى وابــن شــقيقه وابــن عمــه إىل   .مركــز الــشرطة يف أوغــوز
 ٢٢٠ ٠٠٠وفُرضـت عليـه غرامـة ماليـة بلغـت           . احملكمة، يف حني ظـل هـو يف مركـز الـشرطة           

 تـــشرين ١٩ويف . مانـــات، واحُتجـــز ليـــومني مـــع آخـــرين، دون أن ُيقـــدم هلـــم أي طعـــام       
كوى وأعــضاء ، وصــل مراقبــون دوليــون، وأُطلــق ســراح صــاحب الــش  ٢٠٠٣أكتــوبر /األول

 تـشرين  ٢٠وبأمر مـن الـسلطات، فُـصل صـاحب الـشكوى مـن عملـه يف            . آخرين من احلزب  
  . ، وعليه قرر االختفاء خوفاً على حياته٢٠٠٣أكتوبر /األول

وأثناء فترة اختفائه، حـضر أفـراد مـن الـشرطة إىل مرتلـه عـدة مـرات وهـددوا زوجتـه                        ٧-٢
 مـن قـسم الـشرطة يف أواهـو، وآخـر يف             ٢٠٠٤مارس  / آذار ١وتلقى أمر حضور يف     . وأطفاله

.  من قسم شـرطة منطقـة يامسـال يف بـاكو أُرسـل إىل عنـوان شـقيقه             ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣١
وبالتـايل، قـرر    . وتلقت زوجة صاحب الشكوى هتديـدات، أحـدها مـن حـاكم منطقـة أوغـوز               

ووصـل إىل الـسويد برفقـة       . ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١صاحب الشكوى مغـادرة أذربيجـان يف        
وبعــد مغادرتــه . ، وتقــدم بطلــب اللجــوء ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول٤وجتــه وطفليــه يف ز

  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣٠أذربيجان، تلقى أمر حضور آخر يف 
يذكر صاحب الشكوى أنه واجـه صـعوبة بالغـة يف فهـم     (وبعد إجراء ثالث مقابالت    ٨-٢

املــذكرات اخلطيــة الــيت تقــدم هبــا وبعــد ) مــا يقولــه املتــرجم الــشفوي، ولكنــه خــاف أن يــشكو
  . رفض طلب اللجوء٢٠٠٥مايو / أيار٢٥احملامي، قرر جملس اهلجرة يف 

واستأنف صاحب الشكوى أمـام جملـس طعـون األجانـب الـذي رفـض االسـتئناف يف              ٩-٢
وعليه أصبح أمر الطرد نافـذاً، وأُعيـدت        . ، مؤيداً قرار جملس اهلجرة    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٤

  . لس اهلجرة للتنفيذحالته إىل جم
، بطلــب جديــد إىل جملــس ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٣وتقــدم صــاحب الــشكوى، يف   ١٠-٢

 ٢٠وأكـد أنـه أراد البقـاء يف الـسويد حـىت             . طعون األجانب للحـصول علـى تـصريح باإلقامـة         
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، وهــو موعــد إجــراء االنتخابــات يف أذربيجــان، آمــالً أن يــصبح ٢٠٠٥نــوفمرب /تــشرين الثــاين
وغـادر  . ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ورفض جملس طعون األجانب الطلـب يف        . راطياًالبلد دميق 

ــسويد يف   ــشكوى ال ــشرين األول١٠صــاحب ال ــوبر / ت ــا بغــرض التمــاس  ٢٠٠٥أكت  إىل أملاني
 ٥ومبوجب اتفاقية دبلن، أُعيد إىل السويد حيث تقدم مـرة أخـرى بطلـب اللجـوء يف                  . اللجوء

س اهلجرة مقابلة مـع صـاحب الـشكوى قـدم فيهـا             وأجرى جمل . ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
وقد رفـض جملـس     . قائمة بأمساء أشخاص يف السويد يعتربهم حزب املساواة حباجة إىل احلماية          

، ورأى ضـرورة تنفيـذ قـرار الترحيـل، إذ إنـه             ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢١اهلجرة الطلب الثاين يف     
اس اللجـوء والقائمـة الـيت أرفقهـا         اعترب سلفاً أن األسباب اليت أوردها صاحب الـشكوى اللتمـ          

ر حــصوله علــى تــصريح إقامــة  وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن حـــالة كليتيــه ال تــرب . مل تغــري قــراره
  .إنسانية ألسباب

، قدم صاحب الشكوى طلـب اسـتئناف إىل جملـس طعـون             ٢٠٠٦مارس  / آذار ١ويف    ١١-٢
مها ُمنحـوا اللجـوء، وأن   األجانب ذكر فيه أن بعض األشخاص املذكورين يف القائمـة الـيت قـد           

ُرفـض اسـتئنافه يف     وقـد . ئمـة يف قراراتـه الـيت اختـذها        جملس اهلجرة مل يـشكك يف مـصداقية القا        
ــارس / آذار٢١ ــة     ٢٠٠٦م ــسألة احلاجــة إىل احلماي ــلفاً يف م ــر س ــد نظ ــس ق ــدم .  ألن اجملل وتق

صاحب الشكوى كذلك بطلب للحصول على تصريح إقامـة دائمـة مبوجـب التـشريع املؤقـت               
وقـد  ). ١٩٨٩ من قانون األجانـب لعـام        ٢من الفصل   ) ب(٥املادة  (الذي كان سارياً حينئـذ     

 ألن صـــاحب الـــشكوى ٢٠٠٦يونيـــه /ن حزيـــرا١٩رفـــض جملـــس اهلجـــرة هـــذا الطلـــب يف 
. ميكث يف السويد فترة طويلة تؤهله للحصول على تصريح إقامـة مبوجـب التـشريع املؤقـت                 مل

 صـاحب الـشكوى مـرة أخـرى بطلـب اللجـوء مبوجـب               ، تقدم ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٦ويف  
قــانون األجانــب لعــام  (٢٠٠٦مــارس / آذار٣١التــشريع اجلديــد الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف  

، ميكــن جمللــس اهلجــرة وحمــاكم اهلجــرة   ١٢ مــن الفــصل ١٩ووفقــاً للمــادة ). ٧١٦: ٢٠٠٥
  .بإرجاء اإلنفاذاملنشأة حديثاً إعادة النظر يف طلبات احلصول على اإلقامة وإصدار أمر 

ــران٢٩ويف   ١٢-٢ ــه / حزي ــشكوى     ٢٠٠٦يوني ــنح صــاحب ال ــرر جملــس اهلجــرة عــدم م ، ق
ورفــضت حمكمــة . تــصرحياً باإلقامــة لعــدم اســتيفاء الــشروط الــيت نــص عليهــا القــانون اجلديــد  

وقـدم صـاحب الـشكوى اسـتئنافاً لـدى حمكمـة            . ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ١٤اهلجرة االستئناف يف    
 ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢٨، واليت قررت يف     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١باهلجرة يف   االستئناف اخلاصة   

  .املتاحة هكذا اسُتنفدت مجيع سبل االنتصافعدم منح اإلذن لالستئناف، و
، شــارك صــاحب الــشكوى يف مظــاهرة يف ســتكهومل ضــد  ٢٠٠٥أبريــل /ويف نيــسان  ١٣-٢

وقــد ورد اســم . لمــشاركنيوالــتقط ممثلــو الــسفارة األذربيجانيــة صــوراً ل . حكومــة أذربيجــان
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مـريزي  ´صاحب الشكوى يف مقاالت نشرهتا صحيفة حزب املساواة والصحيفة األذربيجانيـة            
ــرين  ســوف جتعــل وضــعه يف أذربيجــان   واملــشاركة يف هــذه املظــاهرة . Mirze Xezerin´ زيزي

  .صعوبة أكثر
  

  الشكوى
ــا    -٣  مـــن ٣دة يـــدعي صـــاحب الـــشكوى أن ترحيلـــه إىل أذربيجـــان ميثـــل انتـــهاكاً للمـ

ــسياسية ودوره       ــشطته ال ــسبب أن ــل ب ــه معــرض خلطــر االعتقــال والتعــذيب والقت ــة، ألن االتفاقي
كمـا ميكـن اعتبـار أنـه يعمـل ضـد النظـام القـائم،                . بوصفه مراقباً يف االنتخابات العامة السابقة     

  . “عدو للدولة” ـکوُيصنَّف بالتايل 
  

  ضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املو
ــة الطــرف علــى مقبوليــة الــبالغ وأســسه   ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٩يف   ١-٤ ، علقــت الدول

تـشتمل علـى املبـدأ      وذكـرت بالقـانون ذي الـصلة، مـشرية إىل أن أحكامـاً عديـدة                . املوضوعية
فحالـة صـاحب الـشكوى جـرى        .  مـن االتفاقيـة    ٣ مـن املـادة      ١نفسه الذي تنص عليـه الفقـرة        

، مبــا يف ذلــك التــشريع املؤقــت، ١٩٨٩جــب قــانون األجانــب لعــام تقييمهــا بــصورة أوليــة مبو
  . ٢٠٠٥ولكن طُبق عليها أيضاً قانون األجانب لعام 

وفيما يتعلق باملقبولية، تذكر الدولة الطرف أن تأكيـد صـاحب الـشكوى أنـه معـرض                   ٢-٤
يتـضمن احلـد    اقيـة إذا ُرّحـل إىل أذربيجـان، مل   خلطر أن ُيعامـل بطريقـة ُتعتـرب مبثابـة خـرق لالتف      

ووفقـاً لـذلك، ينبغـي إعـالن عـدم مقبوليـة الـبالغ              . األدىن من األدلة املطلوبة ألغراض املقبولية     
  .لعدم استناده إىل أساس سليم

وفيمـا خيـص األسـس املوضـوعية واحلالــة العامـة حلقـوق اإلنـسان يف أذربيجـان، تــشري           ٣-٤
، ١٩٩٦ مناهـضة التعـذيب يف عـام       اتفاقيـة    الدولة الطرف إىل أن أذربيجان أصـبحت طرفـاً يف         

كما أهنا عضو يف جملـس أوروبـا منـذ كـانون            . ٢٢وأصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة       
ــاين ــوفمرب /الث ــن       ٢٠٠١ن ــا م ــسان وغريه ــوق اإلن ــة حلق ــة األوروبي ــة طــرف يف االتفاقي ، ودول

ــسان   ــسية حلقــوق اإلن ــصكوك الرئي ــوق     . ال ــة حق ــا ظــل يرصــد حال ــضيف أن جملــس أوروب وت
بيد أن الدولة الطـرف تعتـرف بأنـه علـى الـرغم             . إلنسان يف البلد، وأنه مت إحراز بعض التقدم       ا

ــشري إىل حــدوث         ــواردة عــن أذربيجــان ت ــارير ال ــإن التق ــيت حتققــت، ف ــة ال ــائج اإلجيابي مــن النت
جتاوزات يف جمال حقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا حـاالت االحتجـاز التعـسفي، وضـرب احملتجـزين                     

ــز  ــهم النت ــاهتموتعذيب ــل مــن شــأن هــذه      . اع اعتراف ــود التقلي ــة الطــرف بأهنــا ال ت ــسلم الدول وت
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املخاوف، بيـد أهنـا ليـست كافيـة يف حـد ذاهتـا إلثبـات أن عـودة صـاحب الـشكوى سـيترتب                         
  . من االتفاقية٣عليها انتهاك للمادة 

ت وفيما يتصل باملقابالت اليت أجراها جملس اهلجرة، تدفع الدولة الطرف بأن الـسلطا              ٤-٤
الوطنيــة يف أفــضل موقــع ميكّنــها مــن تقيــيم املعلومــات الــيت قــدمها صــاحب الــشكوى وتقيــيم    

وفيما يتعلق بنوعية الترمجة الشفوية املتوفرة أثناء املقابالت، تالحظ الدولـة الطـرف             . مصداقيته
أن صاحب الشكوى ادعى فقط أن الترمجة الـشفوية رمبـا تكـون قـد أثـرت يف نتيجـة املقابلـة،                      

أمـا مـسألة مـا إذا    .  تكن له أية تعليقات علـى جـودة الترمجـة يف هنايـة تلـك املقـابالت               ولكن مل 
كان صـاحب الـشكوى يعتـرب ذا مـصداقية أم ال، فإهنـا مل تكـن حامسـة يف قـرار اجمللـس املتعلـق              

  . برفض طلب اللجوء
وتوضح الدولة الطرف أنه، بنـاء علـى طلـب احلكومـة، أجـرت الـسفارة الـسويدية يف               ٥-٤
. قرة بتركيا حتقيقاً عن األنشطة السياسية لصاحب الشكوى وعن صحة الوثـائق الـيت قـدمها               أن

بيد أنـه مل ُيعثـر علـى املعلومـات          . وأكد التحقيق هويته وحقيقة كونه عضواً يف حزب املساواة        
وتأكــد أن حكــم احملكمــة الــيت وقعــت عليــه . اخلاصــة باملنــصب احملــدد الــذي تــواله يف احلــزب

وفيمـا خيـص أمـر احلـضور املـؤرخ          . ، وكذلك أوامر احلضور أمام نفس احملكمة      الغرامة صحيح 
ــسلطة     ٢٠٠٤أغــسطس / آب٣١ ــه مــزور، إذ مل يعمــل لــدى ال ، فقــد خلــص احملققــون إىل أن

ومل يــتم اسـتيفاء العديــد مـن املتطلبــات   . عزيـزوف . املختـصة علـى اإلطــالق شـخص باســم ج   
ب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعيـد        وبشأن مسألة ما إذا كان صاح     . الشكلية األخرى 

إىل أذربيجان، اعتربت السفارة خطر التعـذيب أمـراً مـستبعداً بدرجـة كـبرية، ألن االنتمـاء إىل                  
  .أحزاب املعارضة أمر طبيعي وال ميثل مشكلة يف أذربيجان

مل حيتجز أبداً ألكثر من ثالثة أيـام، وفقـاً    وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى      ٦-٤
وتـرى أن الـسلطات     . ١٩٩٨للمعلومات اليت قدمها، وأن أطول فترة احتجاز كانـت يف عـام             

ــداً      يف أذربيجــان كانــت ســتبقيه رهــن االحتجــاز لفتــرات أطــول إذا اعتــربت أنــه يــشكل هتدي
وباإلضافة إىل ذلك، ووفقاً لتقارير منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا ومرصـد حقـوق                . للنظام

 تـــشرين ١٦ فـــرد احُتجـــزوا أثنـــاء املظـــاهرة الـــيت نظمـــت يف ٦٠٠ني اإلنـــسان، فإنـــه مـــن بـــ
وتـذكر  .  بالـسجن لفتـرات تـصل إىل مخـس سـنوات           ١٢٥، ُحكم علـى     ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

، صدر عفو رئاسي عن مجيع زعماء املعارضة السبعة يف أذربيجـان، الـذين    ٢٠٠٥أنه، يف عام    
وعليـه، فـإن صـاحب الـشكوى،        . ٢٠٠٣ كانوا قد اعُتقلوا وُسجنوا يف أعقاب انتخابات عام       

  .الذي تقل مكانته اليت يدعيها كثرياً عن منصب زعيم احلزب، لن يواجه خطر التعذيب
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وفيما خيص أوامر احلضور الـيت تـذرع هبـا صـاحب الـشكوى، جتـادل الدولـة الطـرف                      ٧-٤
 ، كـان غرضـهما    ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٣٠مارس و / آذار ١بأن األمرين الصادرين يف     

أمـا مـا خيـص      . الرئيسي هو ضمان قيام صاحب الشكوى بسداد الغرامة املاليـة املفروضـة عليـه             
، حـىت ولـو كـان صـحيحاً، فلـيس مثـة مـا يؤيـد       ٢٠٠٤أغسطس / آب٣١أمر احلضور املؤرخ   

ــشرين        ــيت جــرت يف ت ــشأن املظــاهرة ال ــه اســُتدعي الســتجوابه ب ــشكوى بأن ادعــاء صــاحب ال
فة إىل ذلك، فـإن تلـك الوثيقـة ال تثبـت أن صـاحب الـشكوى          وباإلضا. ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

  .٢٠٠٥مطلوب اليوم، وال سيما يف ضوء العفو الرئاسي الذي صدر يف عام 
وفيما يتعلق بادعاءات اإليذاء البدين وإصابة كلـييت صـاحب الـشكوى، تقـول الدولـة                  ٨-٤

التعـذيب اللـذين تعـرض      الطرف إنه ليس مثة دليـل علـى أن حالـة الكليـتني ناجتـة عـن اإليـذاء و                   
 فقد وقـع قبـل فتـرة طويلـة جـداً لدرجـة       ١٩٩٨وفيما ُيدعى من إيذاء يف عام . هلما يف املاضي 

أنه ال ميكـن أن يـستويف شـرط أن يكـون التعـذيب قـد حـدث يف املاضـي القريـب حـىت يكـون             
  .) أ(مرتبطاً خبطر التعرض للتعذيب

  
  تعليق صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

ــادة النظــر يف      ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣يف   ١-٥ ــتم إع ــه مل ت ــشكوى بأن ــر صــاحب ال ، ذكّ
، علـى الـرغم مـن أنـه مل يثـر ظروفـاً جديـدة وفقـاً                  ٢٠٠٥حالته مبوجب قانون األجانـب لعـام        

ويشري إىل أن تقارير املقابالت اليت أجراها معـه جملـس اهلجـرة كانـت مـوجزة      . للقانون اجلديد 
  .ابات اليت قدمهاللغاية وال تشمل مجيع اإلج

ــذيب يف أذربيجــان يتجــاوز جمــرد         ٢-٥ ــشكوى أن خطــر تعرضــه للتع ــذكر صــاحب ال وي
النظرية أو الشك، وجيب أن ُيعترب أمراً مرجحاً، وذلك يف ضوء املـضايقات واإليـذاء اجلـسدي                 

ويـدعي أن هنـاك أسـباباً    . الشديد والتعذيب الـذي القـاه مـن الـسلطات األذربيجانيـة مـن قبـل             
أو االعتقــال بــسبب معتقداتــه الــسياسية إذا أُعيــد إىل /ضــح أنــه ســيتعرض لالضــطهاد وقويـة تو 
عـدداً مـن التـدابري      ”ويشري إىل شهادة أصدرها حـزب املـساواة تفيـد بأنـه سـيواجه               . أذربيجان
  .ويدفع بأن السلطات األذربيجانية ال تزال مهتمة بأمره. ) ب( إذا عاد إىل أذربيجان“القانونية

ص رأي الدولــة الطــرف بــشأن عــدم وجــود حاجــة عامــة حلمايــة ملتمــسي   وفيمــا خيــ  ٣-٥
ويتـساءل  . اللجوء القادمني من أذربيجان، يدفع صاحب الـشكوى بأنـه مل يطالـب بـذلك قـط           

عما إذا كانت سلطات اهلجرة يف السويد تطبق املعيار نفسه الذي تطبقه اللجنة عنـد النظـر يف         
ــام     ــانون األجانــب لع ــيت    . ١٩٨٩طلــب جلــوء مبوجــب ق ــرارات ال ــإن الق ــا ذكــره، ف ــاً مل ووفق
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ــشأن ملتمــسي اللجــوء      ــسويدية ب ــصدرها ســلطات اهلجــرة ال ــي    ت ــن أذربيجــان ه ــادمني م  الق
  .روتينية قرارات

وفيمــا خيــص صــحة الوثــائق الــيت قــدمها صــاحب الــشكوى كأدلــة، فهــو جيــادل بأهنــا    ٤-٥
شــهادة أصــدرها ، يــشري إىل ٢٠٠٤أغــسطس / آب٣١وبــشأن أمــر احلــضور املــؤرخ  . أصــلية

وعـالوة علـى ذلـك،    . عزيـزوف عمـل بالفعـل مـع الـسلطة املعنيـة      . حزب املساواة تفيد بأن ج  
. ليس من املنطقي أن يقدم وثيقة واحدة مزورة يف حـني أن بقيـة الوثـائق قـد تأكـدت صـحتها            

  . ويفيد أن ما ُيدعى من افتقاره للمصداقية قد أثر يف نتيجة قرار جملس اهلجرة
تعلــق مبــا تعــرض لــه صــاحب الــشكوى مــن تعــذيب يف املاضــي، فقــد وردت   وفيمــا ي  ٥-٥

 تفيـد  ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١٨اإلشارة إىل شهادات أصدرها مستشفى دندريـد اجلـامعي يف     
بأنه على الرغم من أن أصل بعض الندوب يف جسمه ال ميكن حتديده، فليس هنالـك مـا يـشري             

كمـا وردت  .  والوقـوع علـى أسـطح صـلبة    إىل أهنا مل حتدث نتيجـة للـضرب بأسـلحة والركـل        
اإلشارة كذلك إىل رأي خبري نفساين خلـص إىل أنـه مـن احملتمـل أن صـاحب الـشكوى يعـاين                 

  . من اضطرابات نفسية نامجة عن اإلجهاد الالحق لإلصابة
  

  تعليقات إضافية قدمها الطرفان
ــشرين األول١٥يف   ١-٦ ــوبر / ت ــات   ٢٠٠٧أكت ــة الطــرف التعليق اإلضــافية ، أوردت الدول

  .التالية
 بـشأن   “قـرارات موحـدة   ”فيما خيص االدعاء بـأن سـلطات اهلجـرة الـسويدية تـصدر                ٢-٦

إذا كانـت    ن سـلطاهتا احملليـة قيمـت أوالً مـا         األجانب مـن أذربيجـان، تـدفع الدولـة الطـرف بـأ            
اصـة  احلالة العامة يف أذربيجان تشكل أساساً كافياً ملنح اللجوء، مث أجرت تقييماً للظـروف اخل           

  .اليت أثارها صاحب الشكوى
، تـدفع الدولـة الطـرف       ٢٠٠٤أغـسطس   /وفيما يتعلق بصحة أمر احلضور املؤرخ آب        ٣-٦

عزيـزوف ال ميكـن اعتبارهـا داحـضة         . بأن الشهادة اليت أصـدرها حـزب املـساواة خبـصوص ج           
  . بالفعل للنتائج اليت توصل إليها حمام مستقل كلفته السفارة السويدية

يـسبق   طرف أهنا اسـتجدت علـى احلالـة، ومل   شهادات الطبية، تذكر الدولة ال وبشأن ال   ٤-٦
وتـرى أن الـشهادات تقـدم     . عرضها على السلطات أو احملاكم السويدية أو تقيمها من جانبـها          

ــدوب       ــق بتعرضــه للتعــذيب يف املاضــي ألن الن ــشكوى املتعل ــداً ضــعيفاً الدعــاء صــاحب ال تأيي
واالستنتاج النهائي خلـبري    . من معرفة الكيفية اليت حدثت هبا     جبسمه غري حمددة لدرجة ال متكّن       

الطب الشرعي هو أن نتـائج الفحـص اجلـسدي رمبـا تؤيـد إفـادات صـاحب الـشكوى املتعلقـة                      
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وباملثل، خلص اخلبري النفساين إىل احتمال أنه يعـاين مـن اضـطرابات نفـسية            . باإليذاء اجلسدي 
  . نامجة عن اإلجهاد الالحق لإلصابة

، قدم صاحب الشكوى تعليقـات إضـافية كـرر       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤يف  و  ٥-٦
وبــشأن الــشهادات الطبيــة، مل يقــدم صــاحب الــبالغ . فيهــا تأكيــد احلجــج الــيت أوردهــا ســابقاً

ويـذكر أنــه كـان مــن املمكـن أن ترتــب    . تفـسرياً لعــدم عرضـها علــى الدولـة الطــرف مـن قبــل    
  . طيب عند تقييم طلبهسلطات اهلجرة السويدية إخضاعه لفحص 

  
  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة

  النظر يف املقبولية
قبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى من الشكاوى، جيب أن تقـرر جلنـة مناهـضة        ١-٧

  . من االتفاقية٢٢التعذيب إن كانت الشكوى مقبولة أم ال مبوجب املادة 
 ٢٢مـن املـادة    ) أ(٥بـة بـأن تفعـل مبوجـب الفقـرة           وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطال       ٢-٧

من االتفاقية، من أن هذه املـسألة نفـسها مل ُتبحـث وال جيـري حبثهـا مبوجـب إجـراء آخـر مـن                         
  .إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

 من االتفاقية، فإن اللجنـة ال تنظـر يف أي بـالغ مـا               ٢٢من املادة   ) ب(٥ووفقاً للفقرة     ٣-٧
وتــشري . كـد مـن أن صـاحب الـشكوى قـد اسـتنفد مجيـع سـبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة           مل تتأ

اللجنة إىل اعتراف الدولة الطرف باستنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة، وهكـذا تـرى أن صـاحب                   
  .٢٢من املادة ) ب(٥الشكوى قد امتثل للفقرة 

 مــن ٢٢ملــادة  مــن ا٢وتــدعي الدولــة الطــرف أن الــبالغ غــري مقبــول مبوجــب الفقــرة   ٤-٧
االتفاقيــة، وذلــك اســتناداً إىل أنــه مل يقــدم احلــد األدىن مــن األدلــة املطلوبــة ألغــراض املقبوليــة    

بيد أن اللجنة تـرى أن احلجـج املعروضـة أمامهـا            .  من االتفاقية  ٢٢ من املادة    ٢مبوجب الفقرة   
فقـاً لـذلك، تـرى    وو. تثري مسائل موضوعية ينبغي التعامل معها استناداً إىل األسـس املوضـوعية          

  .اللجنة أن البالغ مقبول وتشرع يف النظر يف أسسه املوضوعية
  

  النظر يف األسس املوضوعية
املــسألة املعروضــة علــى اللجنــة هــي هــل كــان إبعــاد صــاحب الــشكوى إىل أذربيجــان   ١-٨

 مــن االتفاقيــة بعــدم ترحيــل أو إعــادة ٣يــشكل انتــهاكاً اللتــزام الدولــة الطــرف مبوجــب املــادة 
ص إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سـيواجه خطـر                 شخ

  .التعرض للتعذيب



A/63/44 

 

343 08-58933 
 

وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب، تأخذ اللجنـة يف احلـسبان مجيـع االعتبـارات ذات              ٢-٨
الصلة، مبا يف ذلك مدى وجود منط ثابت من االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو اجلماعيـة                   

بيـد أن اهلـدف مـن هـذا التحديـد هـو إثبـات إن كـان الفـرد                    . ق اإلنسان يف الدولة املعنية    حلقو
وعليـه، فـإن وجـود      . املعين سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعود إليـه           

منط ثابت مـن االنتـهاكات اجلـسيمـة أو الـصارخة أو اجلماعيـة حلقـوق اإلنـسان يف بلـد مـا ال                         
ته سبباً كافياً لتقرير أن شخـصاً بعينـه سـيواجه خطـر التعـرض للتعـذيب عنـد                   يشكل يف حد ذا   

عودتـه إىل ذلـك البلـد؛ فــال بـد مـن تــوفر أسـباب إضـافية تبـّين أن الفــرد املعـين سـيتعرض هلــذا           
وباملثــل، ال يعــين عــدم وجــود منــط ثابــت مــن االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق  . اخلطــر شخــصياً

كــن اعتبــار أنــه يواجــه التعــرض للتعــذيب يف ظــل الظــروف   اإلنــسان أن الــشخص املعــين ال مي 
  .احملددة اخلاصة به

 الذي جـاء فيـه أن علـى اللجنـة     ٣ املتعلق باملادة  ١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٣-٨
تقييم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو لالعتقـاد بـأن صـاحب الـشكوى يواجـه خطـر                

ــة ترح  ــيم خطــر التعــرض     التعــرض للتعــذيب يف حال ــه جيــب تقي ــسليمه، وأن ــه أو ت ــه أو إعادت يل
 أنــه ال يتحــتم أن يــستويف هــذا بيــد. ) ج(للتعــذيب علــى أســس تتجــاوز جمــرد النظريــة أو الــشك

ويف هـذا  . ) هه(ولكـن جيـب أن يكـون شخـصياً وحمـدقاً     ، ) د(اخلطر معيار ترجيح احتمـال وقوعـه      
ر التعــذيب جيــب أن يكــون متوقعــاً الــصدد، فقــد حــددت اللجنــة، يف قــرارات ســابقة، أن خطــ

وعــالوة علــى ذلــك، تالحــظ اللجنــة أهنــا ســتويل، يف ممارســة ســلطاهتا  . ) و(وحقيقيــاً وشخــصياً
 من االتفاقية، أمهية كبرية للنتـائج الوقائعيـة الـيت خلـصت إليهـا هيئـات الدولـة                   ٣مبوجب املادة   

 مـن  ٤خمولـة، مبوجـب الفقـرة    الطرف؛ ولكنها غري ملزمة بتلك النتائج، وبدالً مـن ذلـك فإهنـا             
علــى أســاس مجيــع الظــروف اخلاصــة   مــن االتفاقيــة، صــالحية التقيــيم احلــر للوقــائع  ٢٢املــادة 
  .) ز(حالة بكل
سيتعرض للتعـذيب إذا أُعيـد إىل أذربيجـان، وذلـك         . ك. وتشري اللجنة إىل ادعاء أن ز       ٤-٨

ه للتعذيب يف املاضي، وأنـه      كما تشري إىل أنه يدعي تعرض     . بسبب أنشطته ومعتقداته السياسية   
ُتعـرض علـى جملـس       بيـد أن هـذه التقـارير مل       . ة العهـد  قدم، دعماً الدعائـه، تقـارير طبيـة حديثـ         

اهلجــرة يف الــسابق، ومل يقــدم صــاحب الــشكوى أي تفــسري يوضــح ســبب عــدم عرضــها يف     
ــة عرضــها مل تكــن متاحــة     ــذكر أن إمكاني ــسابق، كمــا مل ي ــدمي   . ال ومــن الواضــح أن عــدم تق

وعلى كـل، تالحـظ اللجنـة أنـه يف حـني أن هـذه التقـارير        . تقارير سيمثل سبباً كافياً لرفضها  ال
رمبـا يعـاين مـن اضـطرابات نفـسية نامجـة عـن اإلجهـاد الالحـق                  ”الطبية تشهد على حقيقة أنـه       

النـدوب علـى    ” فإهنا مل جتزم بأنه قد تعرض للتعذيب، بل تـذكر بـدالً مـن ذلـك أن                   “لإلصابة
، وال ميكــن بالــضبط معرفــة الكيفيــة الــيت حــدثت هبــا هــذه اإلصــابات يف  “دةجــسمه غــري حمــد
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ومن مثّ، ال ميكن االستنتاج بصورة قطعية من الشهادات الطبية أن صاحب الـشكوى              . املاضي
ويف الوقت نفسه، ال ميكن إغفـال هـذه التقـارير الطبيـة متامـاً ألهنـا تـذكر                   . قد تعرض للتعذيب  

وحـىت إذا سـلمت     . ) ح(شكوى قد تكون ناجتة عـن التعـذيب       أن الندوب على جسد صاحب ال     
 “حاليـاً ”اللجنة بتعرض صاحب الشكوى للتعذيب يف املاضي، يظل السؤال هو هـل يتعـرض              

ولــيس مــن الــضروري، بعــد مــرور عــدة ســنوات مــن . خلطــر التعــذيب إذا أُعيــد إىل أذربيجــان
ذيب قائمـاً إذا أُعيـد      وقوع ما ُيدعى من أحداث، أن يظل خطر تعرض صاحب الشكوى للتع           

  .) ط(إىل أذربيجان يف املستقبل القريب
وفيما خيص األنشطة الـسياسية الـسابقة لـصاحب الـشكوى، وعلـى الـرغم مـن أنـه ال                      ٥-٨

كان عضواً يف حزب املساواة، مل يتضح للجنة أن أنـشطته بوصـفه عـضواً               . ك. جدال يف أن ز   
.  اهتمام السلطات إذا أُعيد إىل أذربيجـان       يف احلزب كانت من األمهية مبكان حبيث جتذب إليه        

تثبـت أنـه مطلـوب حاليـاً يف          ألدلة اليت قـدمها صـاحب الـشكوى مل        وباإلضافة إىل ذلك، فإن ا    
وفيما يتصل بأنشطته الـسياسية يف الـسويد، فإنـه مل يقـدم أيـة معلومـات تفيـد بأنـه              . ذلك البلد 

جـان ميكـن أن جتعلـه حمـط اهتمـام أو          كان مشاركاً من السويد يف أنشطة سياسية تتعلـق بأذربي         
  .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ُعرضة لالضطهاد، باستثناء االحتجاج الذي ُنظّم يف 

ويف ضوء مـا تقـدم، مل تقتنـع اللجنـة بـأن صـاحب الـشكوى سـيواجه خطـر التعـرض                         ٦-٨
للتعــذيب إذا مت ترحيلــه إىل أذربيجــان، وأن هــذا اخلطــر حقيقــي وشخــصي ومتوقــع، وبالتــايل   

  .االتفاقية  من٣للمادة إىل أن ترحيله إىل ذلك البلد ال يشكل خرقاً ختلص 
 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ٢٢ مـن املـادة      ٧وختلص جلنة مناهـضة التعـذيب، عمـالً بـالفقرة             - ٩

التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، إىل أن قيـام                       
  . من االتفاقية٣ الشكوى إىل أذربيجان لن يشكل خرقاً للمادة الدولة الطرف بإبعاد صاحب

 احلواشي
ايو مــ/ أيــار٥ضــد هولنــدا، اآلراء املعتمـــدة يف . س. ، س١٩١/٢٠٠١تــشري الدولــة الطــرف إىل الــبالغ رقــم   )أ(  

 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٤
 .مل ترد أية معلومات عن طبيعة هذه التدابري القانونية  )ب(
، املرفـق التاسع، التعليـق     )A/53/44 (٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم            )ج(

 .٦ الفقرة ١العام رقم 
 .املرجع نفسه  )د(  

 .٧املرجع نفسه، الفقرة   )ه(  
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، الفقـرة  ٢٠٠٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢١، اآلراء املعتمــدة يف      ضـد هولنـدا   . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢البالغ رقـم      )و(  

٣-٧. 
، املرفق التاسـع، التعليـق      )A/53/44 (٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم            )ز(  

 .٩ الفقرة ١العـام رقم 
مات النفسية، من مجلة    ، الصادرة عن مركز األزمات والصد     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ملؤرخة  تذكر الشهادة ا   )ح(  

 ال ميكن أن حتدث نتيجة ضربات بأسلحة وركـالت وسـقوط   “الندوب”ليس مثة ما يشري إىل أن     ”أمور، أنه   
 بأداة   على ذلك اجلانب   اإلصابة على اجلانب األيسر قد يكون سببها ضربات قوية        ”؛ وأن   “على أسطح صلبة  

 .“هكذا، ميكن أن تؤكد نتائج الفحص أنه تعرض العتداء خطري بالطريقة اليت وصفها” ، و“... كليلة 
، ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ضــد كنـــدا، اآلراء املعتمـــدة يف . س. س. ، س٢٤٥/٢٠٠٤الــبالغ رقــم  )ط(  

 .٢٠٠٠ مايو/ أيار١٠، هآد ضد سويسرا، آراء اعتمدت يف ١٢٦/١٩٩٩والبالغ رقم 
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  ٣٠٣/٢٠٠٦البالغ رقم 
  )ميثله حمام. (ع. ت        :املقدم من

  صاحب الشكوى    :الشخص املدعى أنه ضحية
  السويد        :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥      :تاريخ تقدمي الشكوى
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة لتعــذيبإن جلنــة مناهــضة ا   

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ يف وقد اجتمعت   
 مناهـــضة جلنـــة إىل ةاملقدمـــ ٣٠٣/٢٠٠٦ رقـــم الـــشكوى يف اختتمـــت نظرهـــا وقـــد   

 ضـروب  مـن  وغـريه  التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  مـن  ٢٢ املـادة  مبوجب. ع. باسم ت  التعذيب،
  املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة

 صــاحب الــشكوى وحماميــه مــنتاحــة هلــا امل املعلومــات مجيــع االعتبــار يف أخــذت وقـد   
  الطرف، والدولة

  .التعذيب مناهضة تفاقيةا من ٢٢ املادة من ٧ الفقرة مبقتضى التايل القرار تعتمد  
، وهو مواطن أذربيجاين ينتظر ترحيلـه مـن الـسويد إىل            .ع. صاحب الشكوى هو ت     ١-١

ــهاكاً للمــادة    . أذربيجــان ــه ألذربيجــان سيــشكل انت ــة مناهــضة  ٣ويــدعى أن ترحيل  مــن اتفاقي
  .ه حماموميثل. التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، طلب املقرر املعين بالشكاوى اجلديـدة والتـدابري     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٩ويف    ٢-١
املؤقتة إىل الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إىل أذربيجان طاملا كانت قـضيته حمـل              

أبريــل / نيــسان٢٤ويف .  مــن نظامهــا الــداخلي ١٠٨ مــن املــادة ١نظــر اللجنــة، وفقــاً للفقــرة  
  .تجابت الدولة الطرف لطلب اللجنة، اس٢٠٠٧

  
  الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

صاحب الشكوى مهندس أصـبح عـضواً يف حـزب اجلبهـة الوطنيـة ألذربيجـان عنـدما                    ١-٢
. وهــو ابــن أخ س م. وأصــبح رئيــساً للــسياسيني الــشباب. كــان يف التاســعة عــشرة مــن عمــره

، تــوىل حــزب جديــد ١٩٩٣ عــام ويف. ١٩٩٢الــذي أصــبح وزيــر داخليــة أذربيجــان يف عــام 
 أعــوام بــسبب عــضويته يف ٨وُحكــم عليــه بالــسجن ملــدة . م. الــسلطة وألُقــي القــبض علــى س

  .من الفرار من أذربيجان وهو يقيم حالياً يف روسيا. م. ومتكن س. حزب اجلبهة الوطنية
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وألقــي القــبض علــى صــاحب الــشكوى وُعــذب يف مناســبات عديــدة منــذ أن تولــت      ٢-٢
ويـدعي أن سـبب القـبض عليـه هـو      .  اجلديدة مقاليد احلكم، مبا يف ذلك أثناء مظاهرة    احلكومة

. رغم مـا قيـل لـه مـن أن الـسبب هـو انتقـاده للحـزب احلـاكم             . م. يف الواقع عالقته بالسيد س    
وأعقبـت  . ، أوفد إىل بـاكو ملراقبـة االنتخابـات الرئاسـية          ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ويف  

وألقــي القــبض علــى صــاحب الــشكوى مــع بعــض       . غب يف املدينــةاالنتخابــات أعمــال شــ  
  . املشاركني اآلخرين ومت تعذيبهم

ويـدعى أنـه    . وأفرج عنه بعد عدة أيام    . فتعرض للضرب والسب وأبقي يف املياه ألكثر من يوم        
ويقـدم  . ٢٠٠٤عاىن من مشاكل يف كليتيه علـى أثـر تعذيبـه وأن حالتـه سـاءت يف بدايـة عـام                

صـدرها مستـشفى يف الـسويد تؤيـد زعـم إصـابته يف الكليـة الـيت أصـبحت مزمنـة                      تقارير طبية أ  
واحتمال توقف وظائف الكليـتني يف أي وقـت مـع مـا ميكـن أن يترتـب علـى ذلـك مـن نتـائج                    

  .) أ(تفضي إىل الوفاة
. وبعــد احلــادث الــذي وقــع يف بــاكو، تعــرض صــاحب الــشكوى الضــطهاد مــستمر      ٣-٢

.  مركــز الـشرطة وأُرغـم علــى تـرك حقيبتــه خـارج املركــز    فاقتـاده ضـباط شــرطة ذات مـرة إىل   
ــه واهتــم علــى هــذا        ــاً يف حقيبت ــاً ســالحاً ناري ويــدعي أن ضــباط شــرطة آخــرين وضــعوا الحق

ــل وُســجن  ــه إىل احملكمــة مبــساعدة بعــض     . األســاس بالقت ــسجن وهــو يف طريق وهــرب مــن ال
ــة عمــه واجتــه إىل روســيا   . األصــدقاء ، ٢٠٠٥مــارس / آذار٣١ويف . وغــادر أذربيجــان مبعاون

وأكــد هــذا القــرار جملــس طعــون . رفــض جملــس اهلجــرة الــسويدي طلــب اللجــوء الــذي قدمــه 
  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠األجانب يف 

  
  الشكوى

يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله من السويد إىل أذربيجان سيشكل انتهاكاً للمـادة               -٣
ليــه وتعرضــه للتعــذيب نتيجــة ألنــشطته  مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ألنــه خيــشى القــبض ع٣

السياسية وبالنظر إىل ما تعرض له من تعذيب يف السابق وعالقته بعمه الذي كـان فيمـا مـضى                   
  .وزيراً للداخلية

  
  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية

ــا يف     ١-٤ ــرف مالحظاهتـ ــة الطـ ــدمت الدولـ ــسان٢٤قـ ــل / نيـ ــشأن مقبول٢٠٠٧أبريـ ــة  بـ يـ
 ١٩٨٩وتورد األحكـام ذات الـصلة مـن قـانون األجانـب لعـام             . الشكوى وأسسها املوضوعية  

مشرية إىل أن أحكاماً عديدة منه تعكـس نفـس املبـدأ الـوارد يف               ) الذي ألغي منذ ذلك الوقت    (
فاهليئة الوطنية اليت تتوىل إجـراء املقـابالت اخلاصـة بـاللجوء     .  من االتفاقية٣ من املادة   ١الفقرة  

 ٩ويف . ي بطبيعــة احلــال يف مركــز يؤهلــها لتقيــيم املعلومــات الــيت يقــدمها ملتمــسو اللجــوء  هــ
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ويف . ١٩٨٩، أدخلت تعديالت مؤقتة على قانون األجانب لعـام          ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 
، بـدأ نفـاذ هـذه التعـديالت وظلـت سـارية إىل أن بـدأ نفـاذ                   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥

وأسـست هـذه التعـديالت املؤقتـة أسـباباً          . ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣١يـد يف    قانون األجانب اجلد  
 دخــوهلم هنائيــاً أو صــدر ضــدهم قانونيــة إضــافية ملــنح تــصاريح اإلقامــة لألجانــب الــذين رفــض

  .بالترحيل أمر
 اجلديد منه على أنه جيوز جمللـس        ٢من قانون األجانب يف الفصل      ) ب(٥وتنص املادة     ٢-٤

و ظهرت ظروف جديدة بـشأن إنفـاذ رفـض الـدخول أو أمـر الطـرد،                اهلجرة السويدي، فيما ل   
أن يقوم، بناء على طلب يقدمـه األجـنيب أو مببادرتـه الذاتيـة، مبـنح تـصريح باإلقامـة إذا كانـت                     
هناك أسباب منها ما يدعو إىل االعتقاد بأن البلـد املقـرر إعادتـه إليـه لـن يكـون علـى اسـتعداد                        

وعـالوة علـى ذلـك،      .  عقبـات طبيـة حتـول دون إنفـاذ األمـر           لقبول األجنيب أو إذا كانت هناك     
ويؤسـس  . جيوز مـنح تـصريح اإلقامـة إذا كانـت هنـاك حاجـة إنـسانية عاجلـة لـدواعي أخـرى                     

وتتـوىل  .  نظاماً جديداً لبحث طلبات اللجوء وتصاريح اإلقامـة والبـت فيهـا            ٢٠٠٥قانون عام   
رة وحمكمـة شـؤون اهلجـرة وحمكمـة         جملـس اهلجـ   : حالياً ثالث هيئات إدارة هـذه احلـاالت هـي         

  .طعون اهلجرة
وتــرى الدولــة الطــرف أن جملــس اهلجــرة رفــض طلــب اللجــوء الــذي قدمــه صــاحب      ٣-٤

أوالً، أن احلالــة العامــة يف أذربيجــان ال تــشكل يف حــد ذاهتــا   : الــشكوى خلمــسة أســباب هــي 
عـد مغادرتـه   سبباً للجوء؛ ثانياً، أن صاحب الـشكوى قـضى أربعـة أشـهر يف موسـكو وبـرلني ب           

أذربيجان ومل يقدم طلب جلـوء يف أول بلـد آمـن وصـل إليـه؛ ثالثـاً، أن حـزب اجلبهـة الوطنيـة                         
حزب معارض يف أذربيجان ومل يقتنع اجمللس بتأكيد صاحب الشكوى أنه كـان عـضواً قياديـاً                 

 سنة؛ رابعـاً، أن قـرار حماكمـة صـاحب الـشكوى علـى جرميـة قتـل بعـد                     ١٩يف احلزب يف سن     
ام فقط من إلقاء القبض عليه، كما يدعي، قـرار يفتقـر إىل املـصداقية يف نظـر اجمللـس،                    عشرة أي 

فضالً عن عدم علمه باسم الشخص املدعى أنه ضحية ومتكنه من الفرار وهـو رهـن االحتجـاز     
لدى الشرطة؛ خامساً، وجد اجمللس أن صحة مقدم الطلب ال تستدعي منحه تصرحياً باإلقامـة               

 ٢٠فض اســتئناف صــاحب الــشكوى أمــام جملــس طعــون األجانــب يف   فــُر. ألســباب إنــسانية
وشكك جملس الطعون يف صحة بياناته بـشأن هروبـه مـن الـشرطة              . ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 

كمــا أشــار إىل حتــسن حالــة . وكونــه متكــن مــن مغــادرة أذربيجــان رغــم حبــث الــسلطات عنــه 
 ٢٠٠١ينـاير   /بـا يف كـانون الثـاين      حقوق اإلنسان يف أذربيجان منـذ انـضمامها إىل جملـس أورو           

وأن االنضمام إىل أحزاب سياسية معارضة ال ينطوي عموماً على هتديـد بانتقـام الـسلطات إال                 
وأخـرياً، رئـي أن صـحة صـاحب الـبالغ ليـست             . إذا كان األشخاص املعنيون يف مراكز قيادية      

  .) ب(سيئة لدرجة تشكل أساساً ملنحه تصرحياً باإلقامة ألسباب إنسانية
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وقرر جملس اهلجرة مببادرة منه حبث ما إذا كـان صـاحب الـشكوى مـؤهالً للحـصول                     ٤-٤
 مـن قـانون األجانـب       ٢مـن الفـصل     ) ب(٥على تصريح باإلقامة مبوجب النص املؤقت للمادة        

، وجد أن صـاحب الـشكوى مل يـورد          ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٨ويف  . وعني حمامياً لتمثيله أمامه   
ــة العامــة القائمــة يف    ظــروف أو حجــج جديــدة وأن احل  جــج املقدمــة تتعلــق يف معظمهــا باحلال

وبينت التقارير الطبية أنه يعاين من مرض مزمن، ومع ذلك، تعـذر اخللـوص إىل أن                . أذربيجان
ــه    ــه الــصحية تــشكل خطــراً علــى حيات ــة وأن   . حالت ــة كافي ــة طبي وذكــر أن يف أذربيجــان رعاي

ة الطبيــة أو اخنفــاض مــستوى الرعايــة الطبيــة يف املــشاكل املاليــة املرتبطــة باحلــصول علــى الرعايــ
  .أذربيجان عنه يف السويد ال يشكل يف حد ذاته سبباً ملنحه تصرحياً باإلقامة

، قدم صاحب الـشكوى طلبـاً لوقـف تنفيـذ أمـر             ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٤ويف    ٥-٤
 مـن   ١٢ الفـصل     مـن  ١٩الطرد ومنحه تصرحياً باإلقامة وإعادة النظر يف شكواه مبوجب املـادة            

، رفض جملس اهلجـرة طلبـه اسـتناداً       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧ويف  . ٢٠٠٥قانون األجانب لعام    
إىل أن صــاحب الــشكوى مل يــذكر حــدوث ظــروف جديــدة، وأن اجمللــس ســبق وأن نظــر يف   

  . ادعاءات التعذيب، وأن احلالة يف أذربيجان مل تتدهور بشكل قاطع منذ صدور آخر قرار
 باملقبولية، تعترف الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قـد اسـتنفد سـبل              وفيما يتعلق   ٦-٤

االنتصاف احمللية وترى مع ذلك أن الشكوى غري مقبولة ألهنـا ال تـستند بكـل وضـوح إىل أي                    
 ألهنـا ختـرج عـن نطـاق أحكـام           االختصاص املوضـوعي  سبب وجيه وأهنا غري مقبولة من حيث        

، تـذكر حتديـداً أن االدعـاءات املتعلقـة بـصحة صـاحب              وفيما يتعلق باحلجـة األخـرية     . االتفاقية
االتفاقيــة، يقــصد بالتعــذيب أمل  مــن ١ ألنــه وفقــاً للمــادة ٣الــشكوى ختــرج عــن نطــاق املــادة 

يلحقه أو حيرض عليه أو يوافـق عليـه أو يـسكت عنـه موظـف رمسـي أو أي       ”عذاب شديد    أو
  .“شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية

املوضوعية، تشري الدولـة الطـرف إىل النتـائج الـيت خلـصت إليهـا               وفيما يتعلق باألسس      ٧-٤
فيما يتعلـق حبالـة حقـوق اإلنـسان بوجـه عـام يف أذربيجـان،                : السلطات احمللية وتضيف ما يلي    

 وأهنـا قـدمت إعالنـاً       ١٩٩٦تؤكد أن أذربيجان طرف يف اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب منـذ عـام                
على عدة صكوك أخرى تتعلق حبقـوق اإلنـسان،    لتناول البالغات وصدقت   ٢٢مبوجب املادة   

ــة حلقــوق       ــة األوروبي ــة والــسياسية واالتفاقي ــاحلقوق املدني مبــا يف ذلــك العهــد الــدويل اخلــاص ب
 وطـرف يف االتفاقيـة      ٢٠٠١ينـاير   /كما أهنا طرف يف جملس أوروبا منذ كانون الثاين        . اإلنسان

الة حقوق اإلنـسان ويبـدو أن قـدراً         وقد قام جملس أوروبا برصد ح     . األوروبية حلقوق اإلنسان  
ومــن أمثلــة ذلــك، قيــام أذربيجــان يف األعــوام األخــرية   . مــن التقــدم قــد أحــرز يف هــذا اجملــال  

ومـع  . باإلفراج عن عدد من األشـخاص الـذين عـّرفهم جملـس أوروبـا بـأهنم سـجناء سياسـيون                   
تـزال التقـارير تفيـد      ذلك، تسلم الدولـة الطـرف بأنـه رغـم النتـائج اإلجيابيـة الـيت حتققـت، فـال                     

يف ذلـك ضـرب وتعـذيب        بارتكاب عدة جتاوزات يف جمال حقـوق اإلنـسان يف أذربيجـان، مبـا             
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وتذكر أيضاً أهنا وإن كانت ال تـود التـهوين مـن دواعـي     . احملبوسني على يد أفراد قوات األمن  
تـهاك  القلق هذه، فإهنا ال تكفي يف حد ذاهتا لتأكيد أن إعادة صاحب الشكوى ستـسفر عـن ان               

 ) ج(وتلقــي الدولــة الطــرف الــضوء أيــضاً علــى قــرار اختذتــه اللجنــة يف اآلونــة األخــرية . ٣املــادة 
وأحاطــت فيــه علمــاً حبجــة الدولــة الطــرف ومفادهــا أنــه رغــم اســتمرار اإلبــالغ عــن ارتكــاب 
جتاوزات يف جمال حقوق اإلنسان يف أذربيجان، فإن البلد قد أحـرز قـدراً مـن التقـدم لتحـسني                    

ويف ضوء ذلك، خلـصت اللجنـة إىل نتـائج مـن بينـها أن إعـادة صـاحب                   .  هذا اجملال  سجله يف 
  . من االتفاقية٣الشكوى إىل أذربيجان يف هذه القضية لن تشكل انتهاكاً للمادة 

ــسمرب /ويف كــانون األول  ٨-٤ ــسفارة     ٢٠٠٦دي ــن ال ــساعدة م ــة الطــرف امل ، طلبــت الدول
وكـان لـدى الـسفارة معظـم        . ارة يف هـذه القـضية     السويدية يف أنقـرة بـشأن بعـض القـضايا املثـ           

املستندات املقدمة إىل اللجنة وكذلك بعض املستندات األخرى املقدمة من صـاحب الـشكوى              
واستعانت مبحامٍ متخصص يف جمال حقوق اإلنسان سبق أن عينتـه قبـل         . إىل السلطات الوطنية  

راسـات الـيت تلقاهـا هـي     وأكـدت أن املعلومـات املتعلقـة بأسـرة صـاحب الـشكوى والد        . ذلك
معلومات صحيحة وأن بطاقة هويته وشهادة ميالده أصـليتان ولكـن تعـذر التحقـق مـن صـحة                   

. جواز سفره أو احلصول على معلومات ملعرفة ما إذا كان قـد غـادر أذربيجـان بـشكل قـانوين            
 وتؤكد أنه رغم كونه عـضواً يف حـزب اجلبهـة الوطنيـة فإنـه كـان عـضواً عاديـاً ومل يكـن قـط                         

وكان مع ذلك لفترة قصرية حارسـاً شخـصياً غـري رمسـي             . كما يدعي . ح. مساعداً لرئيسه ك  
كمـا تؤكـد    . وتؤكد أن عمه كان رئيساً للشرطة وأصبح الحقاً وزيراً للداخلية         . ح. للسيد ك 

وهـو  . أنه قضى مثانية أعوام يف السجن ولكنه انتقل بعد اإلفراج عنه إىل روسيا مبحـض إرادتـه                
  . كرجل أعمال ويتنقل بانتظام بني أذربيجان وروسيايعمل حالياً

ــسفارة           ٩-٤ ــدمت ال ــشكوى، ق ــن صــاحب ال ــة م ــستندات املقدم ــصحة امل ــق ب ــا يتعل وفيم
أوالً، فيما يتعلق ببطاقة يدعي أهنا تشهد على أنه عمل كمراقب يف انتخابـات              : البيانات التالية 

بعـة حلـزب اجلبهـة الوطنيـة بأنـه ال      ع، رئيس اجلمعيـة العامـة التا  . ، صرح السيد غ  ٢٠٠٠عام  
ووفقــاً ملــا أفــاد بــه الــشخص املعــين مبــسائل . يتــذكر صــدور مــستند كهــذا لــصاحب الــشكوى

 هـذا النـوع مـن املـستندات         ٢٠٠٠االنتخابات يف مكتب احلزب، مل يصدر يف انتخابات عـام           
 الـسفارة   ويف ضوء هذه املعلومـات، خلُـصت      . اليت قدمها صاحب الشكوى ملراقبة االنتخابات     

ثانياً، فيما يتعلق بثالثـة مـستندات قـدمت خـالل اإلجـراءات الوطنيـة            . إىل أن املعلومات مزيفة   
، رئـيس حـزب     .ع. ، زعـم التوقيـع عليهـا مـن جانـب الـسيد غ             )قدم اثنان منـهما إىل اللجنـة      (

يــستطيع التحقــق مــن  اجلبهــة الوطنيــة، أكــد األخــري أنــه وقــع علــى هــذه املــستندات ولكنــه ال  
لومــات الــواردة فيهــا ألنــه وقــع عليهــا فقــط بطلــب مــن أســرة صــاحب الــشكوى وبــسبب   املع

ثالثـاً، تـذكر الـسفارة أن املقـال الـصحفي املنـشور يف جريـدة        . العالقة الوثيقة اليت تربطـه بعمـه      
 الـذي تأكـدت صـحته، يفيـد بـأن صـاحب الـشكوى        ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٧يف  “ أزدليك”
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مــن . أ. رابعــاً، فيمـا يتعلــق ببيــان قيـل إنــه بتوقيــع ف  . يةغـادر أذربيجــان بــسبب حالتـه الــصح  
خامــساً، فيمــا يتعلــق  . بنفــسه أن هــذا البيــان مزيــف . أ. جملــس أذربيجــان العــاملي، صــرح ف 

مبــستندين ادعــى صــدورمها مــن منظمــة حقــوق اإلنــسان يف القــرن احلــادي والعــشرين، أفــادت 
دين صـدرا عـن مؤسـسة أذربيجـان لتنميـة           وأخـرياً، وفيمـا يتعلـق مبـستن       . السفارة بأهنما مزيفان  

  .الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان، أفيد أيضاً بأهنما مزيفان
وتفيــد الدولــة الطــرف بــأن الــسفارة مل تــتمكن مــن العثــور علــى أيــة معلومــات تــدعم   ١٠-٤

 أو باعتقــال أخيــه يف ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ادعــاءات صــاحب الــشكوى باســتدعاء الــشرطة لــه يف   
وختلـص الـسفارة إىل أن حالـة    . ما ادعـى ذلـك أمـام الـسلطات احملليـة          ك ٢٠٠٥أغسطس  /آب

، خاصـة فيمـا يتعلـق حبريـة         ٢٠٠٦حقوق اإلنسان قد تدهورت يف أذربيجـان يف خريـف عـام             
ولـيس  . وال تزال املعارضة مشتتة وضـعيفة     . بيد أهنا مل متس أنشطة املعارضة يف البلد       . الصحافة

وفيمـا  . بأنـشطة عـضو يف املعارضـة علـى مـستوى متـدن      هناك ما يدعو السلطات إىل االهتمام   
، فإن هذا األخري يتنقل بانتظام داخل وخارج أذربيجـان دون أيـة             .م. يتعلق بعالقته بالسيد س   

ووفقاً للمعلومـات الـيت مت احلـصول عليهـا مـن أفـراد مقـربني مـن صـاحب الـشكوى،                . صعوبة
.  احلـصول علـى عـالج ملـشكلة كليتـه          فإن السبب الوحيد الذي دفعه إىل مغادرة أذربيجان هو        

وتقول الدولة الطرف إن هذا ما أكده مقال قدمه صاحب الشكوى يؤكد فيه شـقيقه أن هـذا     
  .كان سبب رحيله

ومن رأي الدولة الطرف أن عدد املستندات املزيفة اليت قـدمها صـاحب الـشكوى إىل              ١١-٤
قيته، فـضالً عـن إثـارة قـضايا     السلطات السويدية وإىل اللجنة تـثري شـكوكاً جـادة حـول مـصدا       
وتنسحب هـذه الـشكوك     . ٣تتعلق بدقة البيانات اليت قدمها لدعم ادعاءاته بشأن انتهاك املادة           

فحـىت إذا كانـت األدلـة الطبيـة تـشهد      . أيضاً على ادعائه تعرضه سـابقاً للتعـذيب يف أذربيجـان     
لـيس هنـاك مـن دليـل     على أنه تعرض للضرب بأدوات كليلة وحادة، ترى الدولـة الطـرف أنـه           

يفيد بأن سلطات أذربيجان هي سبب هذا العنف أو يدعم ادعاء ظهور مشكلة الكلـى نتيجـة                 
وتؤكـد الدولـة الطـرف أن    . ٢٠٠٣للتعذيب الـذي ادعـى التعـرض لـه أثنـاء احتجـازه يف عـام             

ــاً مــن     ــراً طبي ــاك بالفعــل تقري ــه    ٢٠٠٥مــارس / آذار١٠هن ــد بعكــس ذلــك حــني ذكــر أن  يفي
وأفـادت حتقيقـات    . “ة بـني احلـبس أو االعتـداء البـدين ومـرض متالزمـة الكلـى               توجد صل  ال”

السفارة أيـضاً بـضعف احتمـال أن يكـون إلقـاء القـبض علـى صـاحب الـشكوى بـشبهة القتـل              
، وأنـه متكـن مـن    ٢٠٠٤مـارس  /وحيازة خمدرات قد وقـع عنـدما حـاول مغـادرة البلـد يف آذار            

وتـرى الدولـة الطـرف أن الـسلطات األذربيجانيـة           . اهلروب بعد عشرة أيام لدى نقله حملاكمتـه       
  .ال تبحث عنه وأنه ليس حمل اهتام يف أذربيجان
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ــة    ــة واألســس    تعليقــات صــاحب الــشكوى علــى مالحظــات الدول ــشأن املقبولي الطــرف ب
  املوضوعية

يقول صاحب الشكوى إنه مكث يف موسكو فقط إىل حني إمتـام ترتيباتـه للتوجـه إىل                   ١-٥
وقــال إنــه كــان نــشطاً يف قــسم الــشباب بــاحلزب   .  فقــط عــن طريــق أملانيــا الــسويد وأنــه عــرب 

وفضل هو وأخـوه أن تعتقـد   . السياسي مما يفسر املسؤولية اليت أنيطت به يف هذه السن املبكرة   
الــشرطة أنــه تــرك البلــد بــسبب مــشاكل صــحية لعــدم لفــت انتبــاه الــسلطات إىل ســبب فــراره   

 لآلراء الطبية الـصادرة عـن مركـز األزمـات والـصدمات             ووفقاً. احلقيقي، وهو التماس اللجوء   
النفسية مبستشفى داندريد، فإن الوضع الصحي لصاحب الشكوى يتمـشى مـع الظـروف الـيت                
وصفها وأن االضطراب النفـسي الالحـق لإلصـابة واملـرض البـدين نتجـا مباشـرة عـن التعـذيب                    

  .الذي تعرض له يف بلده
ان بوجه عـام يف أذربيجـان، يـذكر صـاحب الـشكوى             وفيما يتعلق حبالة حقوق اإلنس      ٢-٥

أن هناك مصادر مستقلة تصف حالة حقوق اإلنسان الراهنـة بأهنـا أسـوأ مـن ذي قبـل، خاصـة                 
فيما يتعلق حبرية التعبري وباالعتقاالت التعسفية والدوافع السياسية، وسـوء أوضـاع االحتجـاز،              

االعتبـار االضـطهاد املنـهجي الـذي        وإذا أخـذ يف     . ) د(والتعذيب رهـن االحتجـاز لـدى الـشرطة        
يتعــرض لــه املنــشقون الــسياسيون والــصحفيون، فمــن املــرجح يف رأي صــاحب الــشكوى أن    

 ال يريــدون أن تكــون هلــم عالقــة باملــستندات الــيت تنتقــد ٩-٤األفــراد املــشار إلــيهم يف الفقــرة 
لـة يف الـسجن   النظام بشدة، ذلك أن بعض األفراد الذين جرى االتصال هبم قـضوا فتـرات طوي              

وفيمـا يتعلـق بقلـة      . وحجتهم قوية من مث يف أال تكون السلطات على علم بأنشطتهم السياسية           
املستندات الـيت تـشري إىل اهتمـام الـشرطة بـصاحب الـشكوى، يـستنتج هـذا األخـري أن النظـام                       
الذي لديه سجل زاخر حباالت االحتجاز التعسفي والتجاوزات يف جمال حقوق اإلنـسان ضـد               

ويــضيف . تجــزين كــثرياً مــا يتعمــد عــدم تــسجيلهم لتجنــب املــساءلة عــن هــذه االنتــهاكاتاحمل
صاحب البالغ أن تقرير حكومة السويد بشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف أذربيجـان يفيـد بـأن                 
املنشقني السياسيني قد صدرت ضدهم يف مناسبات كثرية أحكام بالـسجن ملـدة طويلـة بتهمـة                 

  .باملخدراتارتكاب جرائم ملفقة تتعلق 
يونيـه  / حزيـران  ٥وقدم صاحب الشكوى يف اسـتئنافه أمـام حمكمـة شـؤون اهلجـرة يف                  ٣-٥

ينـاير  / معلومات جديدة، مبا يف ذلك مقاالت نشرت يف جرائد تركية يف كـانون الثـاين               ٢٠٠٧
 بتـورط ضـابط تركـي       ٢٠٠١ ورد فيها ذكره كمـصدر للمعلومــات اعتبـاراً مـن عـام               ٢٠٠٧

وذكـر صـاحب الـشكوى      . دريب العسكري جلماعات إرهابية يف أذربيجان     برتبة جنرال يف الت   
  .أن املقال لفت قدراً كبرياً من االنتباه بسبب تورط اجلماعة يف اغتيال صحفي تركي
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  مالحظات أخرى قدمتها الدولة الطرف
ــة      ٢٠٠٧أغــسطس / آب٢٠يف   -٦ ــأن حمكم ــاً ب ــة علم ــة الطــرف اللجن ، أحاطــت الدول

 ٥ استئناف صـاحب الـبالغ املقـدم يف          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٦و رفضت يف    شؤون اهلجرة يف مامل   
وفيمــا يتعلــق باملــستندات الــيت قــدمها صــاحب الــشكوى إىل حمكمــة   . ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران

، صـرحت احملكمـة   )مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، مقاالت مـن الـصحف التركيـة    (شؤون اهلجرة   
وأبلغـت  . كن أن تشكل سـبباً لوقـف التنفيـذ   بأن هذه املستندات ال تشري إىل ظروف جديدة مي     

الدولة الطرف اللجنة أيضاً بـأن صـاحب الـشكوى قـد طعـن يف حكـم حمكمـة شـؤون اهلجـرة                       
، أحاطـت الدولـة الطـرف اللجنـة     ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ١١ويف  . أمام حمكمـة طعـون اهلجـرة      

 طلــب صــاحب ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣١علمــاً بــأن حمكمــة طعــون اهلجــرة قــد رفــضت يف   
  .كوى باإلذن له بالطعن، وأن هذا قرار هنائيالش
  

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة
  النظر يف املقبولية 

قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، جيب على جلنة مناهضة التعـذيب أن تقـرر إن        ١-٧
سبما تقتـضيه   وقد حتققـت اللجنـة حـ      .  من االتفاقية  ٢٢كان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب املادة        

 مـن االتفاقيـة، مـن أن املـسألة نفـسها مل ُتبحـث وال جيـري حبثهـا يف               ٢٢من املادة   ) أ(٥الفقرة  
وتالحـظ أن الدولـة     . إطار أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدويل أو التـسوية الدوليـة                  

  .الطرف قد أكدت يف بياناهتا أن سبل االنتصاف احمللية قد استنفدت
وتعتـرب أن   .  أنه ليست هناك عقبات أخرى حتول دون عـدم قبـول الـبالغ             وجتد اللجنة   ٢-٧

  .الشكوى مقبولة وتشرع من مث يف النظر فوراً يف أسسها املوضوعية
  

  النظر يف األسس املوضوعية
إن املـسألة املطروحـة علـى اللجنـة تتمثــل يف مـا إذا كـان إبعـاد صـاحب الــشكوى إىل           ١-٨

 مـن االتفاقيـة بـأن متتنـع عـن          ٣ الدولـة الطـرف مبوجـب املـادة          أذربيجان يشكل انتهاكاً اللتزام   
ــدعو إىل       ــة ت ــديها أســباب جوهري ــوافرت ل ــة أخــرى إذا ت ــه إىل دول طــرد أي شــخص أو إعادت

  .االعتقاد بأن هذا الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب
وجيــب علــى اللجنــة عنــد تقيــيم خطــر التعــرض للتعــذيب، أن تــضع يف اعتبارهــا مجيــع   ٢-٨

النتــهاكات اجلــسيمة أو الــصارخة وف ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك وجــود منــط ثابــت مــن االظــر
فاهلدف من ذلك هو إثبات مـا إذا كـان          . اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف املعنية       أو

وهذا يستتبع القول إن وجـود      . الفرد املعين سيتعرض شخصياً للخطر يف البلد الذي سيعاد إليه         
نتـــهاكات اجلـــسيمة أو الـــصارخة أو اجلماعيـــة حلقـــوق اإلنـــسان يف بلـــد  منـــط ثابـــت مـــن اال
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يشكل بذاته سبباً كافياً لتقريـر أن شخـصاً بعينـه سـيواجه خطـر التعـرض للتعـذيب لـدى            ال ما
عودته إىل ذلك البلد؛ بل جيب أن تكون هناك أسباب إضـافية تـربر االعتقـاد بـأن الفـرد املعـين                      

، فــإن عــدم وجــود منــط ثابــت مــن االنتــهاكات اجلــسيمة  وباملثــل. ســيتعرض شخــصياً للخطــر
ــه         ــين ســيواجه، يف ظــل ظروف ــشخص املع ــار أن ال ــه ال ميكــن اعتب ــين أن ــسان ال يع ــوق اإلن حلق

  .الشخصية احملددة، خطر التعرض للتعذيب
، الـذي يقـضي بـأن علـى اللجنـة      ٣ بـشأن املـادة   ١وتذكّر اللجنـة بتعليقهـا العـام رقـم         ٣-٨

ا إذا كانت هنـاك أسـباب جوهريـة تـدعو إىل االعتقـاد بـأن صـاحب الـشكوى                  التزاماً بتقدير م  
ســيتعرض خلطــر التعــذيب إذا طُــرد أو أُعيــد أو ُســلم، وأنــه جيــب تقــدير خطــر التعــذيب علــى   

غــري أنــه ال يتحــتم أن يكــون هــذا اخلطــر ملبيــاً ملعيــار . أســس تتجــاوز جمــرد النظريــة أو الــشك
كــون اخلطــر مرجحــاً إىل حــد كــبري، بــل جيــب أن  ومــن غــري الــضروري أن ي. تــرجيح وقوعــه

ويف هذا الصدد، أفادت اللجنة يف قرارات سابقة بأنـه جيـب أن يكـون               . يكون شخصياً وحمدقاً  
  .خطر التعرض للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً

ــسبب        ٤-٨ ــد إىل أذربيجــان ب ــذيب إذا أعي ــه ســيتعرض للتع ــشكوى أن ــدعي صــاحب ال وي
ــال  ــسياسية، وب ــشطته ال ــراً      أن ــذي كــان وزي ــه بعمــه ال نظر إىل تعرضــه للتعــذيب ســابقاً، وعالقت

تعتـرض   وفيما يتعلق بأنشطته السياسية املاضية، فـإن الدولـة الطـرف، وإن كانـت ال            . للداخلية
علــى أن صــاحب الــشكوى كــان فيمــا يبــدو عــضواً منتظمــاً يف حــزب اجلبهــة الوطنيــة، فإهنــا    

وفيمـا  .  حيتمـل تعذيبـه لـدى إعادتـه إىل أذربيجـان           تعترض على إمكانيـة اعتبـاره شخـصاً بـارزاً         
، والـيت   ٢٠٠٧ينـاير   /يتعلق باملقاالت اليت وردت يف وسـائل اإلعـالم التركيـة يف كـانون الثـاين               

ادعى صاحب الشكوى أهنا أسفرت عن زيادة االهتمام بـه، تالحـظ اللجنـة أن هـذه املقـاالت              
 وأنه مل ُيثبت كيف ميكـن أن        ٢٠٠١م  تشري إىل معلومات قدمها صاحب الشكوى علناً يف عا        

  . تعرضه للخطر إذا أعيد إىل أذربيجان
وفيما يتعلق بإمكانية تعرض صاحب االلتماس للتعذيب علـى يـد الدولـة لـدى إعادتـه                   ٥-٨

إىل أذربيجان، أحاطت اللجنة علماً على النحو الواجب بادعاء احتجازه وتعذيبـه سـابقاً علـى                
كما تالحظ أن صاحب االلتماس قدم تقارير طبية تـشهد علـى   . يةيد أفراد الشرطة األذربيجان  

ومع ذلـك، تالحـظ اللجنـة أنـه حـىت إذا كـان       . تعرضه إلصابات مطابقة للظروف اليت وصفها   
صاحب الشكوى قد احتجز وُعـذب يف أذربيجـان يف املاضـي، فـال يترتـب علـى ذلـك تلقائيـاً                      

ت علـى وقـوع األحـداث املزعومـة يف     اسـتمرار تعرضـه خلطـر التعـذيب بعـد مـرور أربـع سـنوا        
وعالوة على ذلك، تسلم اللجنة بـأن صـاحب         . حالة إعادته إىل أذربيجان يف املستقبل القريب      

الشكوى، وإن كان يعاين من مرض كلوي، فإنـه مل يثبـت بـشكل واضـح أن مرضـه نـتج عـن                
  .أذربيجانتعرضه للتعذيب سابقاً وال أن الرعاية الطبية لن تتوافر له بشكل مالئم يف 
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وفيما يتعلق باملخاوف بشأن عالقته بعمـه، يبـدو أن هـذا األخـري، وهـذا أمـر ال نـزاع                       ٦-٨
وعليـه، فـإن عالقتـه بالـسيد        . فيه، يتنقل حبرية بـني االحتـاد الروسـي وأذربيجـان بـدون أي قيـد               

نـة  وتالحـظ اللج  . لن تكون هلا فيما يبدو أية تأثريات سلبية عنـد إعادتـه إىل أذربيجـان              . م. س
حجة الدولة الطرف بأن صاحب البالغ ليس متهماً بارتكاب جرميـة يف أذربيجـان ومل يـصدر       

ومـن مث، تـستنتج أن صـاحب الـشكوى مل يقـدم أدلـة تـدعم                 . أمر من السلطات بـالقبض عليـه      
  .ادعاءه بأنه سيتعرض خلطر حقيقي بالقبض عليه لدى إعادته

ن املـستندات إىل الـسلطات احملليـة        وتالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قـدم عـدداً مـ            ٧-٨
وتــشري اللجنــة إىل أن الدولــة  . وإىل اللجنــة، وهــي مــستندات يــدعي أهنــا تؤكــد بيانــه للوقــائع  

الطرف تعترض على مصداقية صاحب الشكوى وعلى صحة جزء مـن املـستندات الـيت قـدمها         
تعتـرض   رف ملوتالحـظ أن الدولـة الطـ   . على أساس التحقيقات اليت أجرهتا سـفارهتا يف تركيـا    

وتشري اللجنة إىل أن صـاحب الـبالغ        . على صحة الشهادات الطبية اليت قدمها صاحب البالغ       
وتعتـرب اللجنـة أن   . ١مل يستوف شرط تقدمي قضية ميكن الدفاع عنها وفقاً لتعليقها العـام رقـم           

ــام هبــا قبــل        ــسياسية الــيت ق ــشطته ال صــاحب الــشكوى مل يثبــت صــحة املــستندات املتعلقــة بأن
  .غادرته أذربيجانم
ولألسباب املشار إليها أعاله، ختلص اللجنة إىل أن صاحب الشكوى مل يثبـت ادعـاءه         - ٩

  .بأنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً يهدده شخصياً بالتعذيب عند إعادته إىل أذربيجان
 مــن اتفاقيــة ٢٢ مــن املـادة  ٧إن جلنـة مناهــضة التعـذيب، إذ تتــصرف مبوجــب الفقـرة      - ١٠
ــة،     م ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل

  .االتفاقية  من٣ختلص إىل أن إعادة صاحب الشكوى إىل أذربيجان لن تشكل خرقاً للمادة 

 احلواشي
 . أدناه٢انظر احلاشية   )أ(  
وقـدم األخـري شـهادة    . قام جملس اهلجرة يف هذا الصدد بتقييم الشهادات الطبية اليت قدمها صاحب الـشكوى             )ب(  

 تفيد بأنه تعرض للضرب بأدوات كليلة وحـادة علـى ظهـر يديـه،               ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٠طبية مؤرخة   
 يفيد بأنه عاىن ٢٠٠٥مارس / آذار١٠كما قدم تقريراً طبياً يف      .  والرأس وعلى اجلذع، وعظم الصدر، والرقبة    
 وهـو وضـع ينطـوي علـى اخنفـاض شـديد يف مـستوى        “متالزمة الكلـى ”من اضطراب يف الكلى يعرف باسم      

ويفيد بأن حالته ميكن أن تتـدهور إذا مل حيـصل علـى العـالج املالئـم وحيتمـل أن يتطلـب العـالج فتـرة               . الزالل
 .ن طريق غسيل الكلى بشكل مستمرطويلة ع

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦، اآلراء املعتمدة يف ٢٦٥/٢٠٠٥ضد السويد، البالغ رقم . ه. انظر أ )ج(  
مـايو  /؛ تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة، أيـار          ٢٠٠٧يناير  /تقرير مرصد هيئة مراقبة حقوق اإلنسان، كانون الثاين         )د(  

 .٢٠٠٧مارس /ية األمريكية عن احلاالت القطرية، آذار؛ وتقارير وزارة اخلارج٢٠٠٧
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  ٣٠٩/٢٠٠٦البالغ رقم 
ميثلــــهم حمــــامٍ، مكتــــب احملامــــاة (وآخــــرون . ك. الــــسيد ر      :املقدم من

Confrere Juristbyrå(  
  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية

  السويد      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢  :تاريخ تقدمي الشكوى

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب  
  و الالإنسانية أو املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أ

  ،٢٠٠٨مايو / أيار١٦يف وقد اجتمعت   
، املقدمــة إىل جلنــة مناهــضة   ٣٠٩/٢٠٠٦ يف الــشكوى رقــم  وقــد اختتمــت نظرهــا    

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن         ٢٢وآخرين مبوجب املادة    . ك. التعذيب من السيد ر   
  و املهينة،ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ

 مجيع املعلومات الـيت أتاحهـا هلـا صـاحب الـشكوى، وحماميـه               وقد أخذت يف احلسبان     
  والدولة الطرف،

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد   
ــة. و. وزوجتــه ت. ك. أصــحاب الــشكوى هــم الــسيد ر   ١-١ . ك. ت: وأطفاهلمـــا الثالث

، ١٩٩٢فربايــر / شــباط٨املولــود يف . س. ، وت١٩٨٩نــوفمرب /  تــشرين الثــاين٢ املولــود يف
، وهـم حاليـاً بانتظـار ترحيلـهم مـن الـسويد إىل       ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤املولود يف   . ك. وس

 مـن اتفاقيـة     ٣ويـدعون أن ترحيلـهم سيـشكل انتـهاكاً مـن جانـب الـسويد للمـادة                  . أذربيجان
ــة  مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب ا   ــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهين ــة أو العقوب . ملعامل

  .Confrere Juristbyråوأصحاب الشكوى ميثلهم حمامٍ من مكتب احملاماة 
، طلـــب املقـــرر املعـــين بالـــشكاوى اجلديـــدة ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٣ويف   ٢-١

التـهم قيـد النظـر    والتدابري املؤقتة إىل الدولة الطرف عدم ترحيل أصحاب الشكوى مادامـت ح           
 ١٣ويف  .  من النظـام الـداخلي للجنـة       ١٠٨ من املادة    ١من جانب اللجنة، وذلك وفقاً للفقرة       

  .، وافقت الدولة الطرف على هذا الطلب٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
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  الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى
يف ) حـــزب معـــارض (عـــضواً يف حـــزب املـــساواة   . ك. ، أصـــبح ر١٩٩٨يف عـــام   ١-٢

، أُنُتخـب  ١٩٩٨ويف عـام   ). صـحيفة معارضـة    (“ياين مـساواة  ”، وعمل صحفياً يف     أذربيجان
وكــان نــشطاً للغايــة داخــل احلــزب، وقــد شــارك يف . أمينــاً حلــزب املــساواة يف مقاطعــة فيــزويل

تنظيم االجتماعـات واملظـاهرات، كمـا كتـب معظـم املقـاالت الـسياسية الـيت نـشرهتا صـحيفة                     
اشـــتهرت “ ريتيـــنج”فة معارضـــة أخـــرى باســـم  وأســـس كـــذلك صـــحي . “يـــاين مـــساواة”

  .النظام بانتقاد
، بـــسبب أنـــشطته الـــسياسية، إىل املـــضايقات واإليـــذاء اجلـــسدي يف  .ك. وتعـــرض ر  ٢-٢

، ويف صـيف    ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ١٠يف  (وقد أُلقي القبض عليه ثالث مـرات        . مناسبات عديدة 
بـسبب تنظـيم اجتماعـات      وتعـرض للمعاملـة الـسيئة       ) ٢٠٠٢يونيـه   /، ويف حزيران  ٢٠٠١عام  

ــه يف عــام    . ومظــاهرات ، أبلغــه نائــب ١٩٩٨ويف إحــدى املــرات الــيت أُلقــي فيهــا القــبض علي
، أُمــر بــدفع تعويــضات ٢٠٠١ويف عــام .  الــسلطات“أثــار غــضب”مفــوض الــشرطة أنــه قــد 

ويف العـام نفـسه، أُلقـي     .) أ(بتهمة القذف، بعد كتابته مقاالً عن عضو يف حزب جبهـة الـشعب     
واحُتجـز حـىت   . عليه يف أثناء إجرائه مقابلة مـع الجـئني يعيـشون يف مبـان تقـرر هـدمها                القبض  

ــسه   ــوم نف ــساء الي ــارس /ويف آذار. م ــا كــان ر ٢٠٠٢م ــذي كــان  .ج. ي. و. ك. ، وبينم ، ال
زعيماً حلزب املساواة حينئذ، وبعض أعـضاء احلـزب يـستقلون سـيارة يف طـريقهم إىل حـضور                   

. ك. وعنـدما تنـاول ر  .  الشرطة وتـسببوا يف إيـذائهم جـسدياً       أحد االجتماعات، هامجهم أفراد   
ويف . ، تلقـــى هتديـــداً مـــن الـــشرطة   ٢٠٠٢مـــارس / آذار٢٤هـــذه احلادثـــة يف صـــحيفته يف   

ــه /حزيــران ك بعــد التقاطــه صــوراً المــرأة كانــت تتعــرض   .، أُلقــي القــبض علــى ر ٢٠٠٢يوني
ولـــون مكاتـــب  داهـــم أشـــخاص جمه٢٠٠٣مـــايو /ويف أيـــار. للـــضرب مـــن جانـــب الـــشرطة

وعلى الرغم مـن إبـالغ الـشرطة باحلادثـة، مل جيـر            . ك.  يف وجه ر   “ألقيت أشياء  ”الصحيفة و 
ــسلطا   ــد أصـــحاب الـــشكوى أن الـ ــا، ويعتقـ ــةأي حتقيـــق فيهـ ــازت املدامهـ ــار. ت أجـ / ويف أيـ

عــن صــحة الــرئيس إلــدر علييــف املتــدهورة، وأعلنــت الــسلطات  . ك. ، كتــب ر٢٠٠٣ مــايو
  .“ياين مساواة”تغـلق حزب املسـاواة وصحيفـة عقب ذلك فوراً أهنا س

ويف . ، أُجريــت االنتخابــات الرئاســية يف أذربيجــان٢٠٠٣أكتــوبر /ويف تــشرين األول  ٣-٢
أكتوبر، وهو اليوم السابق لالنتخابـات، ويف يـوم االنتخابـات ذاتـه، وقعـت             / تشرين األول  ١٥

مـن أنـصار حـزب املـساواة      وتعـرض مئـات     . اشتباكات بني قوات احلكومة ومؤيدي املعارضـة      
وُهـوجم كـذلك مقـر حـزب        . للّكم والضرب باهلراوات املطاطية يف هجوم مل يـسبقه اسـتفزاز          

وحذر سفري النرويج املوظفني من أن حياهتم يف خطر ودعاهم إىل البقـاء يف الـسفارة                . املساواة
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ء بـشهادته يف  وعقـب ذلـك، طُلـب منـه اإلدال        . يف السفارة تلـك الليلـة     . ك. وبقي ر . النروجيية
حماكمة أُجريت ألعضاء يف حزب املساواة ُوجهت إليهم هتمة التحريض علـى أعمـال الـشغب                

بـشهادته أثنـاء احملاكمـة، وأكـد فيهـا          . ك. ، أدىل ر  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٦ويف  . يف الشارع 
وعقـب احملاكمـة، والتهديـدات الـيت تلقاهـا مـن            . أنه شجع املتظاهرين على اخلـروج يف مـسرية        

  .سلطات، فّر برفقة أسرته من أذربيجانال
، وصـل أصـحاب الـشكوى إىل الـسويد وطلبــوا     ٢٠٠٤أكتـوبر  / تـشرين األول ٥ويف   ٤-٢

، رفض جملس اهلجرة طلبهم معترباً أن كـثرياً مـن التـدابري     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٣ويف  . اللجوء
. دفه شخــصياًك، فيمــا يتــصل باملظــاهرات، ال ميكــن اعتبــار أهنــا تــسته  . الــيت اُتخــذت ضــد ر

، فـإن طلبـات التمـاس       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١ووفقاً للتشريع السويدي الذي كان سارياً قبل        
اللجوء ينظر فيها أوالً جملس اهلجرة، ويعيد النظر فيها بعد ذلك جملس طعون األجانـب وميثـل                 

، دخـل قـانون     ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣١وبعـد   ). ١٩٨٩قانون األجانـب لعـام      (املرحلة النهائية   
 حيز النفاذ، وأُحيلت مبوجبه إعادة النظـر يف قـرارات جملـس اهلجـرة مـن           ٢٠٠٥جانب لعام   األ

ــاهلجرة     ــا بــني  . جملــس طعــون األجانــب إىل ثــالث حمــاكم خاصــة ب ــرة م ــشرين ١٥ويف الفت  ت
ــاين ــوفمرب /الث ــذين    ٢٠٠٦مــارس / آذار٣١ و٢٠٠٥ن ــة مــن ملتمــسي اللجــوء ال ، حــصلت قل

ديــدة للحــصول علــى تــصريح إقامــة مبوجــب قــانون  ُرفــضت طلبــاهتم مــن قبــل علــى فرصــة ج 
وهـــذه احلــاالت أجــرى هلـــا جملــس اهلــــجرة حتلــيالً وال ختـــضع     . مؤقــت كــان ســـارياً وقتــها   

وبناًء على طلب أصحاب الشكوى، أعاد جملس اهلجرة النظـر يف طلبـهم مبوجـب               . لالستئناف
  .القانون املؤقت

ــول٤ويف   -٥-٢ ــه  لــس طلــب أصــ ، رفــض اجمل٢٠٠٦ســبتمرب / أيل ــشكوى حبجــة أن حاب ال
ووفقــاً للقــرار نفــسه، مل تنــشأ ظــروف . ميكــن اعتبــارهم قــد أقــاموا يف الــسويد لفتــرة كافيــة ال

ــة مبوجــب       ــصاريح إقام ــنحهم ت ــباباً مل ــشكل أس ــدة ت ــرة    جدي ــا أن األس ــب، كم ــانون األجان ق
. تؤسس روابط بالسويد خالل فترة إقامتها، جتعلها تستحق تـصاريح إقامـة لتلـك األسـباب                مل

ويرى أصحاب الشكوى أن جملـس اهلجـرة قـد نظـر يف حالتـهم بطريقـة روتينيـة بـدون إعطـاء                      
  .االهتمام الكايف للمقابلة الشفوية

  
  الشكوى

ــسراً إىل        -٣ ــدوا قـ ــا أعيـ ــذيب إذا مـ ــون للتعـ ــم سيتعرضـ ــشكوى أهنـ ــحاب الـ ــدعي أصـ يـ
اسية، بوصـفه  الـسي . ك.  من االتفاقيـة، وذلـك بـسبب أنـشطة ر        ٣أذربيجان، يف انتهاك للمادة     

عضواً يف حزب املساواة؛ وأنشطته الصحفية يف صـحيفة معارضـة هـي يـاين مـساواة؛ وبـسبب            
ســبتمرب / أيلــول١٦الــشهادة الــيت يــدعي أنــه أدىل هبــا كــشاهد أمــام احملكمــة يف أذربيجــان يف    



A/63/44 

 

359 08-58933 
 

ووفقاً ملا ذكره أصحاب الشكوى، فإن أذربيجان مشهورة مبمارستها التعـذيب أثنـاء        . ٢٠٠٤
  .قات، كما قدموا عدداً من التقارير إلثبات رأيهمالتحقي

  
  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية

، طعنـت الدولـة الطـرف يف مقبوليـة الـشكوى وأسـسها              ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣يف    ١-٤
وتؤكــد . ك. ومل تــرد ســوى علــى االدعــاءات الــيت أُثــريت فيمــا يتــصل بالــسيد ر  . املوضــوعية

ة الطرف أنه استنفد سبل االنتصاف احمللية، ولكنها تدفع بأنـه مـن الواضـح أن الـشكوى                  الدول
ــستند إىل أســاس ســليم  ــيت     . ال ت ــة الطــرف أن األحكــام ال ــدعي الدول ــائع، ت وفيمــا خيــص الوق

بــشأن القــذف ليــست إدانــات جنائيــة، إمنــا إجــراءات  . ك. أصــدرهتا حمــاكم أذربيجــان ضــد ر
 ومفادهـا أن وجـود منـط ثابـت مـن االنتـهاكات              ) ب(القضائية للجنـة  وتشري إىل السوابق    . مدنية

اجلـسيمة أو الــصارخة أو اجلماعيــة حلقــوق اإلنــسان يف بلـد مــا ال يــشكل يف حــد ذاتــه أساســاً   
كافياً ألن يتقرر أن شخصاً معيناً سيتعرض خلطر التعذيب عند عودتـه إىل ذلـك البلـد؛ وجيـب                   

كمــا أشــارت إىل . عــين ســيتعرض شخــصياً للخطــرأن توجــد أســس إضــافية تظهــر أن الفــرد امل
 مــن االتفاقيــة، أن يواجــه ٣ ومفادهــا أنــه يــتعني، ألغــراض املــادة  ) ج(الــسوابق القــضائية للجنــة

الشخص املعين بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعرض للتعذيب يف البلـد الـذي سـيعاد                
ــه ــشكو    . إلي ــه يقــع علــى عــاتق صــاحب ال ى أن يعــرض قــضية ذات  وباإلضــافة إىل ذلــك، فإن

حجية، كما جيب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد النظريـة والـشك، علـى الـرغم         
وتلفــت الدولــة . ) د(أنــه ال يتحــتم أن يــستويف هــذا اخلطــر معيــار تــرجيح احتمــال وقوعــه   مــن 

، وقـانون   ١٩٨٩الطرف انتباه اللجنة إىل أن أحكاماً عديدة يف كل من قـانون األجانـب لعـام                 
، تــشتمل علــى املبــدأ نفــسه ٢٠٠٦مــارس /األجانــب اجلديــد الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف آذار 

وتـشري الدولـة الطـرف إىل أن الـسلطات          .  مـن االتفاقيـة    ٣ من املادة    ١الذي تنص عليه الفقرة     
ــواع املعــايري نفــسها الــيت تطبقهــا اللج     ــشكاوى   الــسويدية تطبــق بالتــايل أن ــد النظــر يف ال ــة عن ن

  .ةاالتفاقي مبوجب
إىل أذربيجـان لـن يترتـب عليهـا خـرق للمـادة         . ك. وتدعي الدولة الطرف أن عودة ر       ٢-٤
وتدفع بوجوب إيالء أمهيـة كـبرية لقـرارات سـلطات اهلجـرة الـسويدية، نظـراً             .  من االتفاقية  ٣

إىل أهنــا مؤهلــة لتقيــيم املعلومــات املقدمــة هلــا تأييــداً لطلــب اللجــوء وتقيــيم مــصداقية ادعــاءات 
من إثبـات ادعاءاتـه بـشأن مـا وقـع لـه مـن إيـذاء يف املاضـي،               . ك. ومل يتمكن ر  . طلبمقدم ال 

كما مل يقدم أي دليل يؤيد هذه االدعاءات، سواء أكان ذلك يف شكل تقـارير طبيـة أو صـور                    
رض فيهـا لإليـذاء،     ومـا قدمـه هـو جمـرد وصـف عـام للحـاالت الـيت يـدعي أنـه تعـ                     . فوتوغرافية

كما مل يثبت أن أيـاً مـن االعتـداءات الـيت يـدعي حـدوثها              . حوادثيقدم تفاصيل حمددة لل    ومل
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كانت موجهة ضده شخصياً، ويبدو أهنا وقعت فيمـا يتـصل باجتماعـات سياسـية ومظـاهرات         
ورغم أنه يدعي أنه أُلقي القبض عليـه واقتيـد إىل مركـز الـشرطة يف                . أعقبتها اعتقاالت مجاعية  

يـشري إىل أنـه تعـرض ألي نـوع مـن اإليـذاء يف أثنـاء            ليس مثة ما     ثالث مناسبات يف أذربيجان،   
احتجازه، على الرغم من ادعائه أن إلقاء القبض عليه كـان مرتبطـاً بأنـشطته الـسياسية وعملـه                   

ومل حيـدث أن احُتجـز أكثـر مـن سـاعات قليلـة، كمـا مل حيـدث أن متـت مقاضـاته                        . كصحفي
 الدولـة الطـرف أنـه ال بـد أن اهتمـام      وتـستنتج . بشأن األفعال اليت قادت إىل إلقاء القبض عليه      

سلطات أذربيجان به كان أقل مما يـدعي، إذا كانـت قـد ألقـت القـبض عليـه لفتـرة قـصرية يف                        
  .ثالث مناسبات

مل يثبــت صــدور أمــر بالفعــل بإلقــاء القــبض  . ك. وتــدعي الدولــة الطــرف أيــضاً أن ر   ٣-٤
الدولة الطـرف إىل شـهادته الـيت        وتشري  . عليه، كما أنه مل يوضح سبب عدم إلقاء القبض عليه         

 واليت اعترف فيهـا     ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٦يدعي أنه أدىل هبا يف إحدى جلسات احملكمة يف          
، ولكنــها ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين األول١٦بتحــريض املتظــاهرين علــى اخلــروج يف مــسرية يف 

م كـانوا خيططـون   ويـدعي أهنـ  . تشري أيضاً إىل أنه مل ُيلق القبض عليه يف أثنـاء هـذه اإلجـراءات            
وقــد استــشهد صــاحب الــشكوى، تأييــداً الدعائــه املتعلــق .  بأســلوب آخــر“لالهتمــام بــأمره”

ــشر يف  ‘ يــاين مــساواة‘بــشهادته، مبقــال صــحفي يف صــحيفة   ســبتمرب / أيلــول١٧يــدعي أنــه ُن
 عن حتقيق أجراه حمام يعمـل يف أذربيجـان،          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٤ووفقاً لتقرير بتاريخ    . ٢٠٠٤

مل يـرد ذكـره يف احلكــم   . ك. ًء علـى طلـب مــن الـسفارة الـسويدية يف أنقـرة، اتــضح أن ر     وبنـا 
وهو لـيس مطلوبـاً لـدى الـسلطات،         . الصادر عقب إجراءات احملاكمة اليت أشار إليها يف مقاله        

وعلى أي حال، تذكر الدولة الطرف أنه بناء على العفـو الـصادر يف   . ومل تتم إدانته بأية جرمية  
ن مجيــع زعمــاء املعارضــة الــسبعة الــذين صــدرت أحكــام بــسجنهم يف أعقــاب   عــ٢٠٠٥عــام 

، وهو العفـو الـذي ألغيـت مبوجبـه إدانـاهتم، يبـدو مـن املـستبعد                  ٢٠٠٣أحداث انتخابات عام    
جداً أن يكون لدى السلطات اهتمام بإلقاء القـبض علـى صـاحب الـشكوى وتوجيـه هتـم إليـه            

  . االنتخاباتفيما خيص أنشطته املزعومة املتصلة بتلك
، أكـدت الـسفارة الـسويدية يف أنقـرة          ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٤ويف التقرير نفسه املـؤرخ        ٤-٤

عضو يف حزب املساواة، ولكنه مل يتـول قـط منـصباً قياديـاً يف احلـزب، وأن نـشاطه                    . ك. أن ر 
ويفيد التقرير كذلك أن حزب املـساواة       . ‘ياين مساواة ‘السياسي اقتصر على عمله صحفياً يف       

يتــصل بتزويــر   مــع الــسلطات، وبــصورة رئيــسية فيمــاحـزب معــارض يواجــه متاعــب مــستمرة 
االنتخابــات، وأن الــصحفيني الــذين ينتقــدون النظــام احلــايل يتعرضــون للتهديــد باســتمرار مــن  

الــذين (بيــد أن الــصحفيني . الــسلطات، مبــا يف ذلــك االعتــداءات، واإليــذاء والعنــف اجلــسدي 
 “املـساواة ”وتالحظ الدولـة الطـرف أن حـزب    . مل يغادروا البلد ) ئهمأورد احملامي قائمة بأمسا   
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وأنــه مل يفــز ســوى خبمــسة . حــزب قــانوين مــسجل رمسيــاً وأن العــضوية فيــه ال تــشكل جرميــة 
نــوفمرب / مقعــداً يف االنتخابــات التــشريعية الــيت جــرت يف تــشرين الثــاين  ١٢٥مقاعــد مــن بــني 

ــه كحــزب    ٢٠٠٥ ــذلك الكــثري مــن موقع ــداً ب ــسي يف أذربيجــان ، فاق وهكــذا، . معــارض رئي
تتــساءل الدولــة الطــرف عمــا إذا كانــت الــسلطات ســتويل اهتمامــاً كــبرياً لألنــشطة الــسياسية   

  .ألعضاء حزب املساواة
وفيما يتعلق باحلالة العامة حلقـوق اإلنـسان يف أذربيجـان اليـوم، تـشري الدولـة الطـرف                     ٥-٤

ا علـى العديـد مـن الـصكوك الرئيـسية حلقـوق       إىل عضوية أذربيجان يف جملس أوروبا وتصديقه  
وتــدفع الدولــة الطــرف بــأن أذربيجــان أحــرزت . اإلنــسان، مبــا فيهــا اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب

 مـن أفـراد الـشرطة       ١٠٠تقدماً يف جمال حقوق اإلنسان، وتشري يف هذا الصدد إىل معاقبة حنـو              
ء ديوان أمني املظامل الـوطين،      ، وإىل إنشا  ٢٠٠٦بشأن جتاوزات متصلة حبقوق اإلنسان يف عام        
، خطــة عمــل جديــدة حلمايــة  ٢٠٠٦ديــسمرب /وإىل إعــالن الــرئيس علييــف، يف كــانون األول 

وتذكر الدولة الطـرف أهنـا ال تـود التقليـل مـن شـأن القلـق املـشروع املُعـرب                     . حقوق اإلنسان 
قــوق عنــه فيمــا خيــص ســجلها املتــصل حبقــوق اإلنــسان، وتــشري إىل تقــارير عــن جتــاوزات حل    

اإلنــسان، مبــا فيهــا حــاالت االحتجــاز التعــسفي والــضرب وتعــذيب أشــخاص يف احلجــز علــى  
أيدي قوات األمن، وخباصـة الناشـطون البـارزون، والقلـق إزاء حريـة وسـائط اإلعـالم وحريـة                    

بيد أهنا تشاطر جملس اهلجـرة رأيـه بـأن احلالـة الراهنـة              . التعبري، وال سيما فيما خيص الصحفيني     
  .ن ال تربر وجود حاجة عامة إىل محاية ملتمسي اللجوء القادمني من هذا البلديف أذربيجا

غـري أن ذلـك     . وتقر الدولة الطرف بأن حالة الصحفيني يف أذربيجان تـدعو إىل القلـق              ٦-٤
ال يعين أن كون ملتمس اللجوء صحفياً حمترفاً انتقـد النظـام يف مقـاالت نـشرت يف املاضـي يف             

ويف هـذا الـصدد، تـدفع    . ٣افياً إلثبـات إمكانيـة حـدوث انتـهاك للمـادة      أذربيجان يعّد سبباً ك   
مل يكن ناشطاً سياسياً، كمـا مل ُتنـشر لـه أيـة مقـاالت يف أذربيجـان           . ك. الدولة الطرف بأن ر   

  .٢٠٠٤سبتمرب /منذ مغادرته البلد يف أواخر أيلول
  

  تعليقات أصحاب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف
. ك. ، دفــع أصــحاب الــشكوى بــأن شــهادة ر ٢٠٠٧ديــسمرب / األول كــانون١٠يف   ١-٥

جعلــت ” هــي، يف هنايــة األمــر، الــيت    ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول١٦الــيت أدىل هبــا كــشاهد يف   
فقـد  . ، كما أهنا السبب يف هروب األسرة بأكملها من البلد         “السلطات راغبة يف التخلص منه    

ومل ُتــتح هلــم . لداخليــة ووزارة األمــنهتديــدات مــن مــوظفني يعملــون يف وزارة ا. ك. تلقــى ر
. فرصة لتنفيذ هتديداهتم نظراً لوجود عدد كـبري مـن النـاس خـارج قاعـة احملكمـة عنـد مغادرتـه                     

والـسبب يف عـدم إلقـاء القـبض عليـه      . وقد أدرك أن مسألة تنفيذ التهديدات هي مـسألة وقـت        
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فـت نظـر اجملتمـع    ، هو خوف السلطات من ل  ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ و ١٥يف يومي   
فقد كان موجوداً يف مقر الصحيفة مع العديد من املـراقبني الـدوليني أثنـاء احلادثـة، يف                  . الدويل

وقد واجهـت الـسلطات   . حني كان املوجودون باخلارج يتعرضون لإليذاء اجلسدي واالعتقال     
تنتظــــر اللحظــــة املناســــبة لكــــي انتقــــادات يف الــــصحف عقــــب احلادثــــة املعنيــــة، وكانــــت  

  .“خيتفي” لهجتع
ــوارد مــن الــسفارة الــسويدية يف أنقــرة، فقــد ســلط أصــحاب        ٢-٥ ــر ال وفيمــا خيــص التقري

ــضوية ر    ــد ع ــى تأكي ــضوء عل ــشكوى ال ــة    . ك. ال ــه يف صــحيفة تابع ــساواة وعمل يف حــزب امل
يواجـه  ”وعالوة على ذلك، يشري التقريـر إىل أن حـزب املـساواة             . للحزب، وهي ياين مساواة   
، وأن الــصحفيني الــذين ينتقــدون النظــام هتــددهم الــسلطات “لطاتمتاعــب مــستمرة مــع الــس

ــف اجلــسدي     ــذاء والعن ــداءات واإلي ــشكوى أن ر  . ويتعرضــون لالعت ــد أصــحاب ال . ك. وأك
بيـد أن هـذه احلقيقـة       .  لدى السلطات  “رمسياً”يتهم قط يف جرمية جنائية، ومل يكن مطلوباً          مل

 وينفـي صـاحب الـشكوى عـدم وجـود حـاالت             .مبفردها ال تنفي أنه ُيعترب خطـراً علـى النظـام          
لــصحفيني آخــرين غــادروا البلــد، كمــا يــدعي التقريــر، ويــشري إىل حالــة صــحفي حــصل علــى 

ــسويد يف احلكــم، فتفــسري ذلــك هــو أن  . ك. وفيمــا يتعلــق بعــدم ورود اســم ر . اللجــوء يف ال
وقـد  . السلطات ما كانت لتورد شهادة الشاهد تلك يف حكم رمسي مـن شـأنه تلطـيخ مسعتـها                 

اعترفت السلطات بأنه مل يكن يف موقع قيادي يف احلزب، ولكنـها ذكـرت أنـه كـان شخـصية            
  .بارزة يف صحيفة ياين مساواة

بــشأن . ك. وفيمــا خيــص احلجــج املتعلقــة بالطبيعــة العامــة للوصــف الــذي قدمــه ر          ٣-٥
أن . ك. التجاوزات اليت حدثت يف حقـه، يـدفع أصـحاب الـشكوى بأنـه مـن الـصعب علـى ر                    

ــا أن التفاصــيل        ــة ومفاده ــة للّجن ــسوابق القانوني ــشريون إىل ال ــا ي ــع التفاصــيل، كم ــذكر مجي يت
اخلاصة بتعذيب وقع يف املاضـي ميكـن أن تكـون هبـا بعـض التناقـضات، أو تكـون غـري دقيقـة،                        

كمـا قـدموا تقريـراً للطـب الـشرعي      . ) هه(ولكن الدقة التامة ليست متوقعة من ضحايا التعـذيب   
 علـى التـوايل، ذكـروا       ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٣ و ٢٢سي مـؤرخني    وآخر للطب النف  

أهنما يشتمالن على تفصيل دقيق لالضـطهاد واملـضايقات واإليـذاء اجلـسدي الـذي تعـرض لـه                   
ويشري تقرير الطب الـشرعي إىل أن نتـائج الفحوصـات ميكـن أن تؤكـد دعـواه املتعلقـة                    . ك. ر

يعـاين اضـطرابات   . ك. رير الطـب النفـسي أن ر  بتعرضه للضرب بأدوات كليلة؛ كما يؤكد تق  
. ووفقاً ألصحاب الشكوى، فقد أثبتـوا أن حالـة ر         . نفسية نامجة عن اإلجهاد الالحق لإلصابة     

ــه مــن اضــطهاد      . ك ــا تعــرض ل ــشأن م ــشري . املَرضــية تتــسق مــع املعلومــات الــيت أدىل هبــا ب وي
بغي أن تؤخـذ يف احلـسبان حقيقـة    أصحاب الشكوى إىل السوابق القانونية للّجنة بالدفع بأنه ين    
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يعـاين مـن اضـطرابات نفـسية نامجـة عـن اإلجهـاد الالحـق لإلصـابة، وذلـك عنـد                      . ك. كون ر 
  .) و(تقييم حالته

وفيمــا خيــص رأي الدولــة الطــرف بــشأن عــدم وجــود حاجــة عامــة حلمايــة ملتمــسي      ٤-٥
لك قـط، ولكنـهم    اللجوء القادمني من أذربيجان، يدفع أصحاب الشكوى بأهنم مل يطـالبوا بـذ            

ويتـساءلون عمـا   . يتعـرض حاليـاً خلطـر شخـصي    . ك. يعتمدون على حجتـهم املتمثلـة يف أن ر   
إذا كانت سـلطات اهلجـرة يف الـسويد تطبـق املعيـار نفـسه الـذي تطبقـه اللجنـة عنـد النظـر يف                          

اخلــوف ”، إذ إن املعيــار املطبــق هــو معيــار ١٩٨٩طلــب جلــوء مبوجــب قــانون األجانــب لعــام 
 لالعتقاد بإمكانية تعـرض صـاحب الطلـب    “األسباب القوية” وليس معيار “ ما يربره الذي له 

ووفقــاً ألصــحاب الــشكوى، فــإن احلالــة هــذه ُنظــر فيهــا . للتعــذيب، حــسبما ورد يف االتفاقيــة
  .، كما مل ينظر فيها جملس اهلجرة بشكل متوازن وموضوعي وحمايد“بطريقة روتينية”
حلقوق اإلنسان يف أذربيجـان، يـذكر أصـحاب الـشكوى أن       وفيما خيص احلالة العامة       ٥-٥

وقــد أُعــرب عــن القلــق إزاء حريــة وســائط  . احلالــة مترديــة، وال ســيما بالنــسبة إىل الــصحفيني 
اإلعالم وحرية التعبري، ويتعرض الصحفيون بصورة متزايـدة للتهديـدات واملـضايقات واإليـذاء              

ــة بالقــذف للت  . اجلــسدي ــهم الباطل ــستعمل الت ــادة كــبرية يف هتــم   . خويــفكمــا ُت وحــدثت زي
التشهري اليت وجهها مسؤولون حكوميـون ضـد صـحفيني، وُيحتجـز يف أذربيجـان اليـوم مثانيـة                   

ويتعـرض الـصحفيون املنتمـون حلــزب املـساواة للمـضايقات واالعتقـال واالحتجــاز       . صـحفيني 
. يا ضـدها  والضرب، كما جرت حماوالت إلغالق صحيفة ياين مساواة برفع العديد من القضا           

ــنني مــن مؤيــدي املعارضــة يف ظــروف غامــضة       ــاة اث ــادت بعــض املــصادر عــن وف وتلجــأ . وأف
ومن الشائع أن يظـل هـؤالء يف        . احلكومة إىل االعتقاالت ذات الدافع السياسي لقمع املعارضة       

االحتجاز السابق للمحاكمة ألكثر من سنة بعد إلقاء القبض عليهم، وال تـزال املنظمـات غـري                 
  .) ز( تتلقى تقارير خاصة بالتعذيب، وخباصة يف الزنزانات التابعة للشرطةاحلكومية

  
  مالحظات تكميلية للدولة الطرف

ينبغـي   الطرف أن ردها احملـدود املرفـق ال  ، ذكرت الدولة  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٥يف    ١-٦
هنـا،  تتناوهلـا    من مالحظات صاحب الشكوى الـيت مل أن ُيفهم على أنه يعين أهنا تقبل األجزاء     

ــصادرة يف    ــه يف مالحظاهتــا ال ــذي أعلنت ــول١٣ كمــا تتمــسك مبوقفهــا ال . ٢٠٠٧ســبتمرب / أيل
وفيما خيـص شـهاديت الطـب الـشرعي والنفـسي اللـتني احـُتج هبمـا تأييـداً لـصاحب الـشكوى،                       

ــسويدية        ــا ســلطات اهلجــرة ال ــدتان مل تقيمهم ــان جدي ــا وثيقت ــة الطــرف إىل أهنم ــشري الدول . ت
 يقدم صاحب الشكوى أي تفسري لعدم إجرائـه الفحوصـات املعنيـة يف              وباإلضافة إىل ذلك، مل   

وترى الدولة الطرف أن االستنتاج الوارد يف الشهادتني ميثل دعماً ضـعيفاً لـدعواه              . وقت أبكر 
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التقريـر أشـار إىل   ”اخلاصة بالتجاوزات اليت وقعت يف املاضي، وخباصة يف ضوء االستنتاج بأن   
 عن اسـتعمال القـوة بـأداة كليلـة، وميكـن تأكيـد اإلصـابة بـصورة         إصابة خارجية متكررة ناجتة   

وتـرى  . “ورمبا تؤيد نتيجة الفحص ما ذكـره مـن اعتـداء وتعـذيب            . جزئية عن طريق الفحص   
يقدم األدلة اليت تؤيد دعـواه اخلاصـة بالتجـاوزات الـيت             الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل     

  .وقعت يف املاضي
  

  شكوىمالحظات تكميلية لصاحب ال
، قــدم أصــحاب الــشكوى مــذكرة تكميليــة أكــدوا فيهــا ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٨يف   ٢-٦

عدم عرض الـشهادتني الطبيـتني علـى سـلطات اهلجـرة الـسويدية وعـدم تقيـيم هـذه الـسلطات                      
وقالوا إن صالحية اختـاذ القـرار اخلـاص بـإجراء حتقيـق كامـل بـشأن التعـذيب مـن                     . للشهادتني

وعلــى الــرغم مــن أن جملــس اهلجــرة مل يطعــن يف دعــوى  . هلجــرةعدمــه أمــر عائــد إىل جملــس ا 
صاحب الشكوى املتعلقة بتعرضه إليذاء جـسدي خطـري، فـإن مـسألة مـا إذا كـان قـد تعـرض                      

ومــن مث، يــري صــاحب الــشكوى أن . للتعــذيب أم ال، ونتــائج ذلــك عليــه، مل ُينظــر فيهــا قــط
تعـذيب يف املاضـي غـري ذي        السلطات السويدية ارتأت أن مـا تعـرض لـه صـاحب الـبالغ مـن                 

وقد ُدهش أصحاب الشكوى عنـد      . صلة عند تقييم حاجة أصحاب الشكوى للجوء واحلماية       
، واملتمثــل يف أن ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٣ يف “اجلديــد”علمهــم مبوقــف الدولــة الطــرف    

فقـد  . صاحب الشكوى مل يقدم األدلـة الـيت تـدعم دعـواه اخلاصـة بتعرضـه لإليـذاء يف املاضـي                    
 صـاحب الـشكوى مـن الـضروري إجـراء حتقيـق كامـل بـشأن التعـذيب مـن أجـل تقـدمي                         اعترب

وهكذا، فإن اعتراض الدولـة الطـرف هـو الـذي دفـع صـاحب الـبالغ            . األدلة اليت تثبت دعواه   
قد قامت مبراجعـة التقيـيم الـذي        ”فإذا مل تكن الدولة الطرف      . لتقدمي وثائق جديدة إىل اللجنة    

ملا كان هناك سبب لكي يتقـدم صـاحب الـبالغ بوثـائق جديـدة إىل                ،  “أجرته السلطات احمللية  
ويطعن صاحب الشكوى يف استنتاج الدولة الطرف الذي يفيد بأن التقريـرين املعنـيني              . اللجنة

وُيرفـق كـذلك بيانـاً صـدر يف         . سيكون تأييدمها ضعيفاً لـدعواه، كمـا يعـرض نتـائج التقريـرين            
 يـشري إليـه، ويـذكر أنـه ُوصـف           “لون بال حـدود   مراس”، من منظمة    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٧
 بأنه صـحفي ناشـط سياسـياً ينتمـي حلـزب معـارض يف          ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٩منذ  

  .أذربيجان، ويدعم البيان طلبه اخلاص باللجوء
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  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة
  النظر يف املقبولية

 من الشكاوى، جيب أن تقـرر جلنـة مناهـضة    قبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى    ١-٧
  . من االتفاقية٢٢التعذيب إن كانت الشكوى مقبولة أم ال مبوجب املادة 

مـن املـادة    ) أ(٥ وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك مبوجب الفقـرة               ٢-٧
ء آخـر   من االتفاقية، من أن هذه املـسألة نفـسها مل ُتبحـث وال جيـري حبثهـا مبوجـب إجـرا                     ٢٢

  .من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية
إن اللجنــة ال تنظــر يف أي بــالغ  مــن االتفاقيــة، فــ٢٢مــن املــادة ) ب(٥ووفقــاً للفقــرة   ٣-٧
وتـشري  . مل تتأكد من أن صاحب الشكوى قد استنفد مجيـع سـبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة         ما

 االنتـصاف احملليـة، وهكـذا تـرى أن أصـحاب            اللجنة إىل اعتراف الدولة الطرف باستنفاد سبل      
  . ٢٢من املادة ) ب(٥الشكوى قد امتثلوا للفقرة 

 مــن ٢٢ مــن املــادة ٢وتــرى الدولــة الطــرف أن الــبالغ غــري مقبــول مبوجــب الفقــرة     ٤-٧
االتفاقيــة، اســتناداً إىل أنــه مل يقــدم احلــد األدىن مــن األدلــة املطلوبــة ألغــراض املقبوليــة مبوجــب 

ومن رأي اللجنة أن احلجج املعروضة أمامها تثري مـسائل          .  من االتفاقية  ٢٢ن املادة    م ٢الفقرة  
موضــوعية ينبغــي التعامــل معهــا اســتناداً إىل األســس املوضــوعية ولــيس اســتناداً إىل اعتبــارات     

  .املقبولية وحدها
ــسها        ٥-٧ ــر يف أسـ ــشرع يف النظـ ــة وتـ ــشكوى مقبولـ ــة أن الـ ــرى اللجنـ ــذلك، تـ ــاً لـ ووفقـ

  .املوضوعية
  

  النظر يف األسس املوضوعية
املسألة املعروضة على اللجنة هـي هـل يـشكل إبعـاد صـاحب الـشكوى إىل أذربيجـان                ١-٨

 من االتفاقية بعدم ترحيل شخص أو إعادتـه إىل          ٣انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة       
طـر التعـرض    دولة أخرى إذا كانت هنـاك أسـباب حقيقيـة تـدعو إىل االعتقـاد بأنـه سـيواجه خ                   

  .للتعذيب
ولتقيــيم خطــر التعــرض للتعــذيب، تأخــذ اللجنــة يف احلــسبان مجيــع االعتبــارات ذات      ٢-٨

اجلماعيـة   النتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو       الصلة، مبا يف ذلك مدى وجود منط ثابت من ا         
الفـرد  إذا كـان     هلدف من هذا التحديد هو إثبات مـا       بيد أن ا  . حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية    

وعليـه، فـإن وجـود      . املعين سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعود إليـه           
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منـط ثابـت مـن االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو اجلماعيـة حلقـوق اإلنـسان يف بلـد مـا ال            
يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخـصاً بعينـه سـيواجه خطـر التعـرض للتعـذيب عنـد                      

إىل ذلـك البلـد؛ فــال بـد مـن تــوفر أسـباب إضـافية تبـّين أن الفــرد املعـين سـيتعرض هلــذا          عودتـه  
وباملثــل، ال يعــين عــدم وجــود منــط ثابــت مــن االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق  . اخلطــر شخــصياً

اإلنسان أن الشخص املعين ال ميكن اعتباره يواجه التعـرض للتعـذيب يف ظـل الظـروف احملـددة                 
  .اخلاصة به

 الذي جـاء فيـه أن علـى اللجنـة     ٣ املتعلق باملادة  ١ اللجنة إىل تعليقها العام رقم       وتشري  ٣-٨
أن تقّيم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو لالعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجـه خطـر                 
التعرض للتعذيب إذا ُرّحل أو أُعيـد أو ُسـلِّم، وأن خطـر التعـرض للتعـذيب جيـب تقييمـه علـى              

 أنـه ال يتحـتم أن يـستويف هـذا اخلطـر معيـار تـرجيح                 بيـد . لنظريـة والـشك   أسس تتجاوز جمرد ا   
. وال يلـزم أن يكـون اخلطـر مرجحـاً ولكـن جيـب أن يكـون شخـصياً وحمـدقاً                    . احتمال وقوعـه  

ويف هذا الصدد، قررت اللجنة، يف قرارات سابقة، أن خطـر التعـذيب جيـب أن يكـون متوقعـاً        
  .وحقيقياً وشخصياً

سيتعرض للتعـذيب إذا ُرحِّـل إىل أذربيجـان بـسبب           . ك. ىل ادعاء أن ر   وتشري اللجنة إ    ٤-٨
أنـــشطته الـــسياسية املاضـــية، وأنـــشطته كـــصحفي، والـــشهادة الـــيت أدىل هبـــا أمـــام حمكمـــة يف  

ــام   ــاً       . ٢٠٠٤أذربيجــان يف ع ــدم، دعم ــه ق ــذيب، وأن ــدعي تعرضــه للتع ــه ي ــشري إىل أن ــا ت كم
. لـس اهلجـرة، وفقـاً ملـا أكدتـه الدولـة الطـرف             الدعائه، تقارير طبيـة حديثـة مل ُتعـرض علـى جم           

إىل حـزب العدالـة، فقـد       . ك. وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من أنه ال جـدال بـشأن انتمـاء ر              
اعترف بأنه مل يتول منصباً قيادياً يف احلزب ومل يقدم دليالً على قيامه بأي نشاط سياسـي مـن                    

كما مل يقـدم دلـيالً علـى مـشاركته يف     . انيةاألمهية حبيث جيعله حمط اهتمام السلطات األذربيج    
ويقر بأنه مل تتم إدانتـه بأيـة هتمـة عقـب تلـك              . ٢٠٠٣املظاهرات اليت صاحبت انتخابات عام      

املظاهرات، وحىت إذا قبلت اللجنة أنه أدىل بشهادة أثناء احملاكمة اليت جـرت عقـب األحـداث                 
ــرغم مــن عــدم وجــ     ــإن   فيمــا خيــص مــشاركته يف املظــاهرات، علــى ال ــك، ف ــل علــى ذل ود دلي

ويف حقيقة األمر، فإنه مل ُيتهم قـط ومل         . السلطات مل تلق القبض عليه، ومل يكن مطلوباً لديها        
  .تتم مقاضاته بشأن أية هتمة جنائية يف أذربيجان

وفيما يتعلق بادعاء تعرضـه للتعـذيب يف املاضـي، تـشري اللجنـة، مثلمـا أبـرزت الدولـة                      ٥-٨
دم معلومات عامة وليست حمددة التفاصيل عن حـوادث التعـذيب أو            ق. ك. الطرف، إىل أن ر   

وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من ادعائه أنه أُلقي القـبض عليـه ثـالث مـرات،                 . إساءة املعاملة 
وحىت التقـارير الطبيـة، الـيت       . فإنه مل يتعرض للتعذيب وال إساءة املعاملة يف هذه املرات الثالث          
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فتقر إىل التفاصيل، علـى الـرغم مـن ادعائـه عكـس ذلـك، وتـشري                ، ت ٢٠٠٧قُدمت أواخر عام    
ــررة ”إىل  ــوادث عنـــف متكـ ــاهرات، وأن ر “حـ ــصل باملظـ ــا يتـ ــرض . ك.  فيمـ ــد ”تعـ للتهديـ

 تـشرين   ٢٢ومـع التـسليم بـأن نتـائج تقريـر الطـب الـشرعي املـؤرخ                 . “...واالعتداء واإليذاء   
ــه بــشأن االعتــداء و  ”، ٢٠٠٧أكتــوبر /األول ، وأن تقريــر الطــب “التعــذيبرمبــا تــدعم روايت

، يؤكـد أنـه يعـاين اضـطرابات نفـسية نامجـة       ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٣النفسي، املؤرخ  
 خلطـر التعـذيب إذا      “حاليـاً ”عن اإلجهاد الالحق لإلصابة، فالسؤال هـو مـا إذا كـان يتعـرض               

ــاً، وبعــد عــدة ســنوات مــن وقــوع مــا يـُـ    . أُعيــد إىل أذربيجــان دعى مــن وال يعــين ذلــك تلقائي
ــستقبل         ــد إىل أذربيجــان يف امل ــذيب إذا أُعي ــزال عرضــة خلطــر التعــرض للتع ــه ال ي أحــداث، أن

  .) ح(القريب
ــل ملمــوس يثبــت أن ر      ٦-٨ ــة أن أصــحاب الــشكوى مل يقــدموا أي دلي . ك. وتــرى اللجن

ســيواجه خطــر التعــرض للتعــذيب إذا أُعيــد إىل أذربيجــان، وأن هــذا اخلطــر متوقــع وحقيقــي     
 األســباب، ويف ضــوء أن قــضية أصــحاب الــشكوى اآلخــرين وثيقــة الــصلة  وهلــذه. وشخــصي
ك، ختلص اللجنـة إىل أن أصـحاب الـشكوى اآلخـرين مل يقـدموا أي دليـل ملمـوس                   . بقضية ر 

ــدوا إىل أذربيجــان، وأن هــذا اخلطــر      يثبــت أهنــم ســيواجهون خطــر التعــرض للتعــذيب إذا أُعي
إعـادهتم إىل ذلـك البلـد لـن تـشكل خرقـاً       متوقع وحقيقي وشخصي، وبالتـايل تـرى اللجنـة أن          

  . من االتفاقية٣للمادة 
 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ٢٢ مـن املـادة      ٧وختلص جلنة مناهـضة التعـذيب، عمـالً بـالفقرة             -٩

التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، إىل أن إبعـاد                     
  . من االتفاقية٣شكل خرقاً للمادة أصحاب الشكوى إىل أذربيجان لن ي

 احلواشي
بـدفع املزيـد مـن التعويـضات عقابـا علـى هتمـة القـذف فيمـا                  . ك. ، أُمـر ر   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١يف    )أ(  

 .خيص ادعاءات بالفساد يف إحدى املدارس

، ٣-٦، الفقــرة ٢٠٠١ايو مــ/ أيــار١١ضــد الــسويد، اآلراء املعتمــدة يف . ل. ، س١٥٠/١٩٩٩الــبالغ رقــم   )ب(  
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٤ضـــد الـــسويد، اآلراء املعتمـــدة يف . م. ف. ج. ، ي٢١٣/٢٠٠٢والـــبالغ رقـــم 

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٣

، الفقـرة   ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٥ضد السويد، اآلراء املعتمدة يف      . ر. م. وم. ر.م. ، س ١٠٣/١٩٩٩البالغ رقم    )ج(  
٧-٩. 

، املرفـق احلـادي عـشر،       )A/53/44 (٤٤عية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقـم         الوثائق الرمسية للجم    )د(  
ضـد الـسويد،    . ل. ، س ١٥٠/١٩٩٩ مـن االتفاقيـة؛ والـبالغ رقـم          ٣ اخلاص بتنفيذ املادة     ١التعليق العام رقم    
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ــار١١اآلراء املعتمــدة يف  ــايو / أي ــرة ٢٠٠١م ــم  ٤-٦، الفق ــبالغ رق ــسويد، ضــد. ه. ، أ٢٦٥/٢٠٠٥؛ وال  ال
 .٦-١١، الفقرة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦اآلراء املعتمدة يف 

 .١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥،طاال ضد السويد، اآلراء املعتمدة يف ٣٩/١٩٩٦البالغ رقم   )ه(

 .١٩٩٨مايو / أيار٦ضد السويد، اآلراء املعتمدة يف . و. أ. ، ي٦٥/١٩٩٧البالغ رقم   )و(  

تقــارير املقــرر اخلــاص التــابع لألمــم املتحــدة املعــين   : شكوى، تأييــداً لــدعواه، التقــارير التاليــة قــّدم صــاحب الــ   )ز(  
خـرباء حقـوق اإلنـسان يف األمـم املتحـدة           ” ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦ية الصادرة يف    بالتعذيب، يف النشرة اإلخبار   

 ٩الالجئني يف كندا، يف     ؛ ومعلومات من جملس اهلجرة و     “يعربون عن قلقهم إزاء حرية الصحافة يف أذربيجان       
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٤؛ وتقريـر مـن منظمـة العفـو الدوليـة يف             ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٠ و ٢٠٠٧مارس  /آذار

، وأحـداث عـام    ٢٠٠٤ينـاير   /؛ وتقرير من مرصد حقوق اإلنسان عن سحق املعارضة يف كانون الثاين           ٢٠٠٧
 ٢٠، و٢٠٠٧فربايــر / شــباط١، يف "ال حــدودمراســلون بــ"؛ وتقــارير ٢٠٠٧، والتقريــر العــاملي لعــام ٢٠٠٦
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و٢٠٠٧يوليه /متوز

، ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ضــد كنــدا، اآلراء املعتمــدة يف  . س. س. ، س٢٤٥/٢٠٠٤الــبالغ رقــم  )ح(  
 .٢٠٠٠مايو / أيار١٠، هاد ضد سويسرا، اآلراء املعتمدة يف ١٢٦/١٩٩٩والبالغ رقم 
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  ٣١١/٢٠٠٧البالغ رقم 
  )ال ميثله حمام. (س. م        :املقدم من

  صاحب الشكوى    :الشخص املدعى أنه ضحية
  سويسرا        :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩      :تاريخ تقدمي الشكوى
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧مبوجــب املــادة ، املنــشأة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب   

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠٠٨مايو / أيار٧يف وقد اجتمعت    
، املقدمــة إىل جلنــة مناهــضة   ٣١١/٢٠٠٧ يف الــشكوى رقــم  وقــد اختتمــت نظرهــا     

ناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة     من اتفاقية م٢٢مبوجب املادة . س.التعذيب من م  
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 مجيــع املعلومــات الــيت أتاحهــا هلــا صــاحب الــبالغ والدولــة   وقــد أخــذت يف احلــسبان   
  الطرف،

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢املادة  من ٧ الفقرة مبوجبالقرار التايل تعتمد    
وقــام . ١٩٥٢س، وهــو مــواطن بيالروســي مولــود يف عــام .هــو مصــاحب الــشكوى   ١-١

ــسرا عــام       ــسياسي يف سوي ؛ وُرفــض ٢٠٠٢املــذكور بتقــدمي طلــب للحــصول علــى اللجــوء ال
ــام   ــيالروس   . ٢٠٠٣الطلــب يف ع ــسراً إىل ب ــاده ق ــدعي أن إبع ــا(وي ــشكل ) أو إىل أوكراني سي

.  اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب       مـن  ٣انتهاكاً من جانب سويـسرا حلقوقـه املكفولـة مبوجـب املـادة              
  .وال ميثله حمام

وطلب صاحب الشكوى إىل اللجنة، عنـد تقـدمي بالغـه األويل، أن تطلـب إىل الدولـة                    ٢-١
، قـرر   ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠ويف  . الطرف عدم إبعـاده  حـىت انتـهاء النظـر يف قـضيته             

اسـم اللجنـة، عـدم االسـتجابة لطلـب          املقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة، ب       
  . صاحب الشكوى املتعلق بالتدابري املؤقتة للحماية

  
  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

يؤكــد صــاحب الــشكوى أنــه كــان مــن الناشــطني الــسياسيني يف بــيالروس منــذ عــام     ١-٢
وكــان يعمــل لــدى شــركة .  وشــارك هبــذه الــصفة يف العديــد مــن املظــاهرات الــسياسية١٩٩٨

وم بإصــدار منــشورات ضــد النظــام احلــاكم؛ وكانــت املنــشورات ُتطبــع يف االحتــاد الروســي  تقــ
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ويدعي أنه بدأ يتعـرض لالضـطهاد       . وتسدد مجيع املبالغ عن طريق احلسابات املصرفية للشركة       
حيـدده، إىل    ، وأنـه تعـرض، يف تـاريخ مل        ١٩٩٨من جانب السلطات اعتباراً من منتـصف عـام          

ه فحواهــا لتنظــيم عمليــات شــغب وتــرويج دعايــة مناهــضة للدولــة   إقامــة دعــوى جنائيــة ضــد 
  . وقد أُقفل ملف هذه الدعوى الحقاً. والتشكيك يف السلطة

ويدعي صاحب الشكوى أن سلطات بيالروس منحتـه جـواز سـفر أجنبيـاً يف تـشرين                   ٢-٢
 وقـد رفـض االنـصياع وواصـل       .  وطلبت منـه مغـادرة البلـد إىل أوكرانيـا          ١٩٩٨أكتوبر  /األول

ويــدعي أن الــشرطة قامــت باعتقالــه واحتجــازه  . املــشاركة يف املظــاهرات وتوزيــع املنــشورات
ــة يف فيتبــسك يف     ــصقات احتجاجي ــه بوضــع مل ــاء قيام ــاين ١٨أثن ــشرين الث ــوفمرب / ت ؛ ١٩٩٩ن

ويقول إنه تعرض أثنـاء التحقيقـات األوليـة للـضرب           . ٢٠٠٠فرباير  / شباط ٨وأُخلي سبيله يف    
كمـا عـاىن مـن      . بسبب رفضه إعطاء معلومات عن األنشطة الـيت يزاوهلـا         أحد احملققني   على يد   

 ٢٥-٢٠ أسـرة فقـط بينمـا كـان عـدد احملتجـزين              ١٠كانت هنـاك    (اكتظاظ مركز االحتجاز    
وتعـرض للـضرب والتهديـد بواسـطة        . ، ومل يتمكن من النوم بسبب اإلضـاءة املـستمرة         )حمتجزاً

 كمـا يـدعي أنـه تعـرض    . ه كـان سـجيناً سياسـياً     نزالء آخـرين، هـم مـن اجملـرمني العـاديني، ألنـ            
ويـدعي أن الـرتالء تلقـوا أوامـر مـن      .  مـن نـزالء آخـرين أثنـاء فتـرة احتجـازه      ) أ(العتداء جنـسي  

  .الشرطة للقيام بتخويفه
/ ويف أيلــــول . وانتقــــل صــــاحب الــــشكوى إىل أوكرانيــــا عقــــب إخــــالء ســــبيله        ٣-٢

، قـام   ٢٠٠٢مـارس   /ويف آذار ). RUKH(، أصبح عضواً يف احلـزب األوكـراين         ٢٠٠٠ سبتمرب
ويدعي أنه اكتشف عدداً من املخالفات وأخرب قيادة احلـزب          . بدور املراقب االنتخايب للحزب   

وقـال إن الـشرطة منعتـه مـن مزاولـة أي            . وقامت الشرطة باعتقاله بعد ذلـك بوقـت قـصري         . هبا
ة بعـدم وجـود أيـة       وطُلـب منـه التوقيـع علـى حمـضر اعتقالـه وإفـاد             . نشاط سياسـي يف أوكرانيـا     
. ورفـض التوقيـع علـى احملـضر لكونـه ال يبـّين مالبـسات االعتقـال         . شكوى لديه ضـد الـشرطة     

  . ويدعي أنه تعرض نتيجة لذلك إىل التهديد والضرب إىل حد فقدان الوعي
، طلب منـه حـزب األوكـراين التحقيـق يف وفـاة أحـد األعـضاء               ٢٠٠٢يوليه  /ويف متوز   ٤-٢

وخلُص صاحب الـشكوى إىل أن املـذكور قـد    ). دة مدينة مخلينتسكي عم(البارزين يف احلزب    
. ويدعي أنه تلقـى عقـب ذلـك بوقـت قـصري هتديـدات بقتلـه مـن جانـب أجهـزة األمـن                   . اغتيل

 ووصـل إىل سويـسـرا يف   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٥وغادر أوكرانيا خوفاً على حياته يف       
  .  السياسي حيث طلب اللجوء٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
. ، رفض املكتب االحتادي لـشؤون الالجـئني طلـب اللجـوء           ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٤ويف    ٥-٢

 ١١وقام صـاحب الـشكوى بتقـدمي طلـب اسـتئناف إىل جلنـة حبـث طعـون طلبـات اللجـوء يف                        
 وطُلـب   ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥وُرفض طلب االستئناف يف     . ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٥منه مغادرة البلد قبل 
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، قـال صـاحب الـشكوى إنـه قـّدم           ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٣ويف رسالة الحقة مؤرخـة        ٦-٢
  . طلباً إىل سفارة بيالروس يف سويسرا بالتخلي عن جنسيته

وقــدم صــاحب الــشكوى، يف تــاريخ مل ُيحــدد، طلــب اســتئناف إىل احملكمــة اإلداريــة     ٧-٢
 ٢٨، قدم نسخة من قرار احملكمة اإلداريـة املـؤرخ           ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٧ويف  . االحتادية
 الذي رفضت فيه النظر يف طلب االسـتئناف لكونـه مل ُيقـّدم بواحـدة مـن                ٢٠٠٧فرباير  /شباط

فرنـــك  ١ ٢٠٠(اللغـــات الرمسيـــة لالحتـــاد السويـــسري ولعـــدم تـــسديد الرســـوم اإلداريـــة        
مجيــع الــشكاوى املــشاهبة جيــري  ويــدعي أنــه ال يــستطيع دفــع هــذه الرســوم وأن  ). سويــسري

  .رفضها على أية حال ألسباب خمتلفة، حىت إذا قُدمت بواسطة حمامني
  

  الشكوى
يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستكون قد انتهكت حقوقه مبوجب املـادة               -٣
  ). أو أوكرانيا( من اتفاقية مناهضة التعذيب إذا قامت بترحيله قسراً إىل بيالروس ٣
  

  الدولة الطرفمالحظات 
وتـشري إىل أن صـاحب      . ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٠قدمت الدولة الطرف مالحظاهتـا يف         ١-٤

 علــى جــواز ســفر جديــد مــن ســفارة بــيالروس يف ٢٠٠٧مــارس / آذار٦الــشكوى حــصل يف 
 وادعــى أنــه طلــب فيهــا ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٣أمــا نــسخ الرســائل الــيت قــدمها يف . سويــسرا

توجــد  وال. م الدليـــل عـــلى أنــه أرســلها إىل الــسفارة بالربيــد  التخلــي عــن جنــسيته، فلــم يقــد  
معلومات تبني ما ترتب على تلك الرسائل من نتائج، ولـيس مـن الواضـح إن كـان القـانون يف         

وعلــى أيــة حــال، لــيس مــن الواضــح . بــيالروس يــسمح ملواطنيهــا بــأن يكونــوا عــدميي اجلنــسية
ــاح    ــال تعـــرض صـ ــى احتمـ ــائق علـ ــذه الوثـ ــأثري هـ ــة تـ ــر كيفيـ ــشكوى خلطـ ــذيب يف اب الـ لتعـ

  .) ب(بيالروس
ــوء        ٢-٤ ــلطات اللجـ ــام سـ ــى أمـ ــشكوى ادعـ ــاحب الـ ــرف إىل أن صـ ــة الطـ ــشري الدولـ وتـ

وأكـد أيـضاً أنـه غـادر        . السويسرية أنه تعرض لالضطهاد يف بيالروس بسبب أنشطته السياسية        
ة عقــب ويــدعي أنــه واصــل ممارســة أنــشطته الرمسيــ. بــيالروس عمــالً بتوصــية الــسلطات احملليــة
ووفقــاً للمعلومــات الــواردة يف هــذا الــبالغ، فقــد . عودتــه إىل بــيالروس بطريقــة غــري مــشروعة

كانت الشركة اليت يعمل لديها مبثابة مركز تبادل فيمـا يتعلـق بطباعـة املنـشورات الـسياسية يف         
أغــسطس /ويقــول إنــه أقــام يف أوكرانيــا يف آب. روســيا ومــا يتــصل بــذلك مــن عمليــات ماليــة

واعتقلتـه الـشرطة   . ١٩٩٩أبريـل  /د أن متكنت السلطات من معرفة مكانه يف نيسان    بع ٢٠٠٠
وقـــد واجـــه صـــعوبات مـــع . الحقـــاً يف أوكرانيـــا بـــسبب أنـــشطته كمراقـــب يف االنتخابـــات 

السلطات بسبب مشاركته املزعومة يف إزالة الغموض عن مالبسات حادث سـري وقـع يف عـام                 
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ــسك  ٢٠٠١ ــة مخلينت ــدة مدين ــاة عم ــد أن    . ي وأودى حبي ــسرا بع ــه إىل سوي ــو وزوجت ــادر ه وغ
  . إقامتهماتصريح أبلغتهما سلطات اهلجرة يف أوكرانيا بانتهاء 

وتالحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يدع قط أمـام الـسلطات السويـسرية                 ٣-٤
ومع ذلـك، يؤكـد يف رسـالته األوىل، حـسبما ورد يف هـذا               . أنه تعرض لالحتجاز يف بيالروس    

ــبالغ، أ ــل يف  ال ــه اعُتِق ــاين ١٨ يف فيتبــسكن ــوفمرب /  تــشرين الث  ٨ وأُطلــق ســراحه يف  ١٩٩٩ن
وأكـد الحقـاً، يف     .  بعـد إقفـال ملـف الـدعوى اجلنائيـة الـيت قُـدمت ضـده                ٢٠٠٠فرباير  /شباط
  . ، أنه تعرض لإلهانة بواسطة حمتجزين آخرين٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥
قية متنع الدول األطـراف مـن ترحيـل أي          من االتفا  ٣وتالحظ الدولة الطرف أن املادة        ٤-٤

شخص إىل دولة أخـرى إذا كانـت هنـاك أسـباب قويـة تـدعو إىل االعتقـاد بأنـه سـيواجه فيهـا                         
وهـي تؤيـد األسـس الـيت اسـتند إليهـا املكتـب االحتـادي لالجـئني وجلنـة حبـث                      . خطر التعذيب 

 قدمـه صـاحب   طعون طلبـات اهلجـرة يف دعـم قراريهمـا املـتعلقني بـرفض طلـب اللجـوء الـذي            
ــه  ــد ترحيل ــشكوى وتأيي ــشري إىل أن وجــود منــط   . ال ــصارخة   كمــا ت ــهاكات ال ثابــت مــن االنت

 ال يـشكل سـبباً كافيـاً يـدعو إىل اسـتنتاج احتمـال تعـرض شـخص                   واجلسيمة حلقـوق اإلنـسان    
حمــدد للتعــذيب عنــد عودتــه إىل بلــده، وجيــب بالتــايل وجــود أســباب إضــافية تــربر أن احتمــال  

  . “وشخصي متوقع وحقيقي ”٣ من املادة ١ألغراض الفقرة  وفقاً التعرض للتعذيب،
ــام    ٥-٤ ــق الع ــم وباإلشــارة إىل التعلي ــأن الوضــع يف     ١رق ــة الطــرف ب ــة، جتــادل الدول للجن

 يدعو إىل استنتاج أن صاحب الـشكوى سـيواجه    كافياً بيالروس ال يشكل، يف حد ذاته، سبباً      
مــات كافيــة تـؤدي إىل اســتنتاج أنــه ســيواجه  كمــا أنـه مل يقــدم معلو . خطـر التعــرض للتعــذيب 

يتعلــق  وفيمــا. يف بــيالروس“ متوقعــة وحقيقيــة وشخــصية”خطــر التعــرض للتعــذيب بــصورة  
بالوضع يف أوكرانيا، تالحظ اللجنة التغريات الـسياسية اهلامـة الـيت طـرأت بعـد األحـداث الـيت                    

.  هــذا البلــدأوردهــا صــاحب الــشكوى عنــدما ادعــى أنــه يواجــه خطــر التعــرض للتعــذيب يف   
وكانت تلك التغريات السياسية ذات طابع جعل اجمللس االحتادي السويسري يـصف أوكرانيـا              

  . ، ألغراض القانون السويسري املتعلق باللجوء“بلد آمن”بأهنا 
 أحكـام   ة أو أربعـ   ةوتؤكد الدولة الطرف أن صـاحب الـشكوى اعتـرف بـصدور ثالثـ               ٦-٤

وباإلضـافة  . وقد كانـت ذات صـلة بأنـشطته الـسياسية         ضده يف بيالروس بدفع غرامات مالية،       
إىل ذلك، ادعى أن تـورط الـشركة الـيت كـان يعمـل لـديها يف أنـشطة سياسـية قـد لفـت انتبـاه                           

ومــع ذلــك، تالحــظ الدولــة الطــرف أنــه مل يــشر قــط إىل تعرضــه إلســاءة  . ســلطات الــضرائب
ا القبيـل يف الرسـالة األوىل       ومل ترد ادعاءات من هـذ     . املعاملة من جانب السلطات يف بيالروس     

  . اليت قدمها إىل اللجنة
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 أنـه تعـرض     ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٥ و ١٩ومل يؤكد إال يف رسالتيه املؤرختني         ٧-٤
ويف . أثنــاء احتجــازه يف فيتبــسك ملعاملــة مهينــة وال إنــسانية، دون تقــدمي أي دليــل علــى ذلــك  

 كــانون ١٩احب الــشكوى املؤرخــة الوقــت نفــسه، فــإن رســالة الفــاكس املرفقــة برســالة صــ   
، كانـت   ٢٠٠٠-١٩٩٩ ويقول إهنا تؤكد تعرضه لالحتجاز خالل الفتـرة          ٢٠٠٧يناير  /الثاين

. ، بيــد أهنــا مل تقــدم قــط إىل ســلطات اللجــوء السويــسرية   ٢٠٠٠أبريــل / نيــسان١٢مؤرخــة 
 وخلصت الدولة الطرف يف ضوء العناصر أعاله إىل أن ادعاءات صـاحب الـشكوى غـري قابلـة         

  .للتصديق فيما يتعلق باحتجازه وإساءة معاملته يف بيالروس
وتالحظ الدولة الطرف كـذلك أن صـاحب الـشكوى ادعـى يف طلـب اللجـوء الـذي                     ٨-٤

قدمه أن الشرطة اعتقلته يف أوكرانيا عندما كان يعمل كمراقب انتخابات وتعـرض لالحتجـاز               
ــة   ــرة مــن  يف وإســاءة املعامل ــس٢مــارس إىل / آذار٣١الفت ــل /ان ني ــة  . ٢٠٠٢أبري وتــشري الدول

الطــرف إىل أهنــا كانــت ســتوافق علــى صــحة ادعــاءات صــاحب الــشكوى إذا كــان قــد متكــن  
. خالل إجراءات اللجوء من إثبات مـدى خطـورة إسـاءة املعاملـة الـيت تعـرض هلـا يف أوكرانيـا                     
. وقــد تعــرض إلســاءة املعاملــة علــى حــد زعمــه بــسبب رفــضه التوقيــع علــى حمــضر االحتجــاز  

ــة الطــرف أن تــصرفات الــشرطة تــشكل ســوء اســتغالل للــسلطة    وع ــه، تــرى الدول بيــد أن . لي
الحتجازه لن تقـود باملقابـل إىل أي خطـر يتمثـل يف تعرضـه لالضـطهاد،                 “ احلقيقية”األسباب  

وتــرى الدولــة الطــرف أن جتــاوزات الــشرطة هــذه هــي أفعــال . ناهيــك عــن التعــرض للتعــذيب
الـبالغ لالضـطهاد بـشكل منـهجي مـن جانـب الـشرطة              معزولة وال تشري إىل تعـرض صـاحب         

  .بسبب أنشطته السياسية
صاحب الـشكوى يف بـيالروس، تالحـظ        السياسية اليت مارسها    نشطة  األوفيما يتعلق ب    ٩-٤

يف طلــب اللجــوء الــذي قدمــه أنــه كــان مــن الناشــطني الــسياسيني يف ذكــر الدولــة الطــرف أنــه 
وواصـل أنـشطته يف بـيالروس بعـد         .  ماليـة  بيالروس وقد صدرت ضده أحكـام بـدفع غرامـات         

وقد نظر املكتب االحتادي لالجـئني وجلنـة حبـث طعـون طلبـات اللجـوء                . مغادرته إىل أوكرانيا  
  .يف هذه االدعاءات على النحو الواجب

 كـانون   ٢٥تالحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أضاف يف رسـالته املؤرخـة             و  ١٠-٤
.  كان يعمل لديها كانت هلا صلة أيـضاً بأنـشطته الـسياسية             أن الشركة اليت   ٢٠٠٧يناير  /الثاين

ومـع ذلـك، ذكـر صـاحب        . ويدعي أن الشركة كانت تقوم بطلب وطباعة منـشورات دعائيـة          
الــشكوى يف طلــب االســتئناف املقــدم إىل جلنــة الطعــون أنــه مل يكــن ينــوي اســتخدام الــشركة  

 أن ممارسة أنشطة مـن هـذا القبيـل    وتالحظ الدولة الطرف  . لتمويل إعداد املطبوعات املذكورة   
من شـأهنا أن تـؤدي بالتأكيـد إىل رد فعـل فـوري مـن جانـب الـسلطات يف بـيالروس، كإلغـاء                         

ويف الوقـت نفـسه،     . تصريح الطباعة أو تعرض صاحب الشكوى إىل املساءلة اجلنائية واعتقالـه          
غادرتــه إىل ، واصــلت عملــها بعــد م ٢٠٠٠يعتــرف بــأن الــشركة، الــيت أُغلقــت يف هنايــة عــام   
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وباإلضـافة إىل   . أوكرانيا، وعلم الحقاً ببدء الـسلطات يف اختـاذ إجـراءات ضـده والبحـث عنـه                
ذلك، تشري الدولة الطـرف إىل أن صـاحب الـشكوى سـجل نفـسه لـدى سـفارة بـيالروس يف                      

ــام   ــا يف ع ــام      ٢٠٠٠أوكراني ــسفارة جــواز ســفر يف ع ــذه ال ــه ه ــهي ٢٠٠٢؛ وأصــدرت ل  تنت
 ويف ضــوء هــذه املالبــسات، ختلــص الدولــة الطــرف إىل أن مــن       .٢٠٠٦صــالحيته يف عــام  

  .املستبعد أن يكون صاحب الشكوى قد مارس أية أنشطة سياسية معارضة يف بلده األصلي
وتشري الدولة الطرف بعد ذلك إىل أن صـاحب الـشكوى ادعـى أنـه وزوجتـه أصـبحا                    ١١-٤

ــار   ــايو /عــضوين يف احلــزب األوكــراين يف أي ــام يف ال. ٢٠٠٠م وقــت نفــسه بتقــدمي شــهادة   وق
. ٢٠٠٢ تــبني أنــه أصــبح عــضواً يف احلــزب يف عــام ٢٠٠٢ديــسمرب /يف كــانون األولصــادرة 

 رسالة من الـرئيس األوكـراين احلـايل، األمـر       ٢٠٠٢مارس  /ويدعي أنه تلقى يف هناية شهر آذار      
راقـب  الذي حثه على ممارسة النشاط السياسي يف أوكرانيا واالضطالع مبهـام منـها العمـل كم               

ويف ضــوء مــا ذُكــر أعــاله، تــرى الدولــة  . ٢٠٠٢مــارس /يف االنتخابــات الــيت ُنظمــت يف آذار
  . الطرف وجود شكوك فيما يتعلق باخنراط املذكور يف العمل السياسي يف أوكرانيا

وفيما يتصل مبصداقية صاحب الشكوى بشكل عام، تشري الدولة الطرف إىل أنه قـدم                ١٢-٤
ــق  ــة، فيمــا يتعل ــام      إىل اللجن ــا أم ــيت مل حيــتج هب ــيالروس، الكــثري مــن األســباب ال  بالوضــع يف ب

ــة    ــسرية أو حــىت يف رســالته األوىل إىل اللجن ــد املتعلــق  . ســلطات اللجــوء السوي ــدليل الوحي وال
وبـالنظر إىل   . باحتجازه املزعوم هو التأكيد الذي يدعي أنـه تلقـاه عـن طريـق الفـاكس مـؤخراً                 

الدولــة الطــرف عــن دهــشتها مــن أن صــاحب الــشكوى   مــدة االحتجــاز املــشار إليــه، تعــرب  
يقدم أي دليل آخر فيما يتعلق باالحتجاز والـسياق الـذي وقـع فيـه، ال سـيما وأنـه مل يقـدم                        مل

  . دليالً يثبت ادعاءات تعرضه ملعاملة مهينة وال إنسانية أثناء االحتجاز
عـاءات صـاحب     وتالحظ الدولـة الطـرف كـذلك عـدم اتـساق الوقـائع الـواردة يف اد                  ١٣-٤

فهـي تالحـظ أوالً أن صـاحب الـشكوى أكـد أن سـلطات بـيالروس شـجعته علـى                  . الشكوى
ــام   ــد يف ع ــادرة البل ــا، اســتمر يف ممارســة     . ١٩٩٨مغ ــه إىل أوكراني ــد مغادرت ــك، وبع ــع ذل وم

فعودتـه املتكـررة علـى مـدى أكثـر مـن عـامني              . أنشطته والعودة بـصورة منتظمـة إىل بـيالروس        
ــ ــبني، يف رأي الدول ــيالروس،    ت ــه مل يكــن يواجــه خطــر التعــرض لالضــطهاد يف ب ة الطــرف، أن

  . خالفاً ملا يدعيه
ــة طعــون طلبــات       ١٤-٤ ــة الطــرف أيــضاً أن صــاحب الــشكوى قــدم إىل جلن وتالحــظ الدول

 صـادرة مـن دائـرة الـشرطة يف فيتبـسك            ٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٨اللجوء رسالة مؤرخة    
  .ال تسعى إىل القبض عليهتشري إىل أن السلطات يف بيالروس 

ــة الطــرف إىل أن صــاحب الــشكوى ادعــى أنــه تعــرض لالضــطهاد مــن       ١٥-٤ وتــشري الدول
جانــب أجهــزة األمــن األوكرانيــة بــسبب رفــضه اطالعهــا علــى نتــائج حتقيقــه يف اغتيــال عمــدة 
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وتـشري إىل أنـه مل يـشرح لـسلطات اللجـوء السويـسرية أو يف بالغـه سـبب                    . مدينة مخلينتسكي 
وتعـرب الدولـة    .  متكنه من إجراء حتقيق علمي يف أسباب ونتائج وتبعات حادث السري           وكيفية

عــدم قيــام املــذكور، علــى الــرغم مــن الفتــرة الزمنيــة الــيت انقــضت،  إزاء الطــرف عــن دهــشتها 
بتقـدمي أدلــة تثبــت ادعاءاتـه، إمــا بتحديــد األسـباب الــيت دفعتــه إىل إجـراء التحريــات أو حتديــد     

. ختصاصيني الذين استشارهم، أو عرض النتائج اليت توصلت إليهـا حترياتـه           أمساء ومؤهالت اال  
وختلــص الدولــة الطــرف إىل أن ادعــاءات صــاحب الــشكوى املتعلقــة بتعرضــه لالضــطهاد مــن   

وأخرياً، تالحظ الدولـة الطـرف أن احلـزب         . جانب قوات األمن األوكرانية غري قابلة للتصديق      
ومل يشر صاحب الـبالغ مطلقـاً إىل سـبب          .  قومية  هو حزب لديه توجهات    RUKHاألوكراين  

  . انضمامه إىل هذا احلزب والعمل فيه بنشاط
وبالتايل، ختلص الدولة الطرف إىل عدم وجود أسـباب جديـة تـدعو إىل االعتقـاد بـأن                    ١٦-٤

صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب، بـصورة ملموسـة وشخـصية، إذا أُعيـد إىل                
وباإلضـافة إىل ذلـك، فإنـه ال يتعـرض خلطـر الطـرد إىل أوكرانيـا لكونـه                   . بيالروس أو أوكرانيا  
  .من مواطين بيالروس

  
  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، كرر صاحب الـشكوى تأكيـد ادعاءاتـه         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨يف رسالة مؤرخة      ١-٥
ا وأوكرانيـا طلـبني بـالتخلي عـن         وأشار إىل أنه قدم إىل سـفاريت بـيالروس يف سويـسر           . السابقة

وذكر أن هذين الطلبني وضـعاه يف خطـر إضـايف شخـصي ومتوقـع يف حالـة                  . جنسية بيالروس 
  . إعادته إىل بيالروس

ويقول كذلك إن املقابلة األوىل اليت أُجريت له يف إطار إجراءات اللجـوء يف سويـسرا       ٢-٥
 خـالل املقابلـة الثانيـة، لكنـه         ضـيحات وكـان يريـد تقـدمي املزيـد مـن التو          . كانت موجزة للغايـة   

 لــشعوره باخلجــل بــسبب وجــود يــتمكن مــن وصــف ظــروف احتجــازه يف بــيالروس نظــراً  مل
وقـدم يف  . جرى لـه  فتيات أثناء املقابلة وخوفه من أن يعلم ملتمسو اللجوء اآلخرون حبقيقة ما           

بعــد :  يلــيهــذا الــسياق تفاصــيل عــن االعتــداء الــذي يــدعي أنــه تعــرض لــه يف بــيالروس كمــا 
اخلضوع لالستجواب، يف وقت مل حيدده، عـاد منـهكاً إىل زنزانتـه الـيت كـان حمتجـزاً فيهـا مـع                       

وبينما هو نائم أقدم أحـدهم علـى ركلـه فأفـاق مـن النـوم؛ مث فقـد الـوعي بـسبب                 . ثالثة نزالء 
بـدى  وعندما أ . وحينما استعاد الوعي قام أحد الرتالء بشتمه      . الركالت اليت اهنالت على رأسه    

وعندما استعاد الـوعي    . احتجاجه على ذلك تعرض للمزيد من الركل وفقد الوعي مرة أخرى          
ــدماء  علــى األرض ووجهــه خمــضباً وجــد نفــسه مــستلقياً  ــأمل يف ظهــره  بال ــه  . وشــعر ب فظــن أن

  . “لألسوأ” تعرض
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 عـدة مـرات يف      اعُتِقـل ويدعي صـاحب الـشكوى أنـه أبلـغ الـسلطات السويـسرية أنـه                  ٣-٥
وكــان ُيعــرض علــى حمكمــة بعــد عــدة ســاعات أو أيــام    . اقتيــد إىل خمــافر الــشرطة بــيالروس و

  . وُيحكم عليه بغرامات مالية
ويعترض صـاحب الـشكوى علـى طريقـة تقيـيم الدولـة الطـرف لألدلـة املوجـودة الـيت                       ٤-٥

 ويكــرر تأكيــد أن إعادتــه قــسراً إىل بــيالروس أو أوكرانيــا ستــشكل انتــهاكاً   . تــدعم ادعاءاتــه
  .  من االتفاقية٣ مبوجب املادة حلقوقه

  
  املالحظات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف وتعليقات صاحب الشكوى عليها

ــاين ٨يف   ١-٦ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــات     ٢٠٠٧ن ــن التعليق ــد م ــة الطــرف املزي ــدمت الدول ، ق
وتعتــرف الدولــة الطــرف بــأن صــاحب الــشكوى قــّدم   . وكــررت تأكيــد اســتنتاجاهتا الــسابقة 

طلباً بالتخلي عن جنسيته، بيد أن ردود سفاريت بـيالروس يف سويـسرا وأوكرانيـا تـبني                 بالفعل  
أو إذا مل تكــن هنــاك (أنــه ال ميكــن أن يتنــازل عــن جنــسيته إذا مل حيــصل علــى جنــسية أخــرى  

  ). ضمانات كافية حبصوله على جنسية أخرى
وس بـشكل  وتكرر الدولة الطـرف تأكيـد أن صـاحب الـشكوى كـان يعـود إىل بـيالر              ٢-٦

كمـا قـدم شـهادة صـادرة عـن          . منتظم بعد مغادرته إىل أوكرانيا ومل يكـن يتعـرض لالضـطهاد           
وباإلضـافة  .  تبّين عدم صدور مذكرة بالبحث عنه يف بـيالروس ٢٠٠١شرطة فيتبسك يف عام   

  .إىل ذلك، فإن سفارة بيالروس يف سويسرا قد أصدرت له جواز سفر جديداً
 أن مجيــع املعنــيني بــإجراءات اللجــوء يف سويــسرا ملزمــون  وتــشري الدولــة الطــرف إىل  ٣-٦

. باحملافظة على األسرار املهنية، وهو مـا يكفـل تـوفري محايـة فعالـة خلـصوصية ملتمـسي اللجـوء                     
ويف الوقت نفسه، تقع على عاتق ملتمسي اللجـوء مـسؤولية تقـدمي مجيـع العناصـر الـيت تـستند                     

ن صاحب الـشكوى رمبـا امتنـع، مـن بـاب اللياقـة،              وتوافق الدولة الطرف على أ    . إليها طلباهتم 
يفـسر   بيـد أهنـا تـرى أن ذلـك ال    . يف بداية إجراءات اللجوء عن ذكر االعتداء الذي تعرض لـه    

عــدم إبالغــه ســلطات اللجــوء السويــسرية مطلقــاً بأنــه قــد تعــرض لالحتجــاز يف بــيالروس يف    
  . ذا الصدد، حىت عندما طُرحت عليه أسئلة حمددة يف ه٢٠٠٠-١٩٩٩الفترة 

وأشـار  . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦وقدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية يف         ١-٧
يف البدايــة إىل أن املالحظــات اإلضــافية الــيت أبــدهتا الدولــة الطــرف هــي يف واقــع األمــر تكــرار   

  ). ٢٠٠٧يوليه /متوز(ملالحظاهتا األولية 
 سية البيالروســية يــستوجب وفقــاًواعتــرف بــأن املوافقــة علــى طلــب التنــازل عــن اجلنــ   ٢-٧

ويـرى أن   . لقانون بيالروس احلصول على جنسية أخرى أو وجود ضـمانات باحلـصول عليهـا             
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يف حلقـوق اإلنـسان     هذا الـشرط مل يتـوفر يف حالتـه، بيـد أن لـه احلـق مبوجـب القـانون الـدويل                       
  .حتديد شكل حياته الشخصية

ى مـا يبـدو بأنـه تعـرض إلسـاءة           ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تعترف عل         ٣-٧
املعاملة واإلهانة يف بيالروس، بيد أهنا ترفض يف الوقت نفسه تعرضه لالعتقـال يف ذلـك البلـد،          

 إنـه   وأضـاف قـائالً   .  من وثيقتني رمسيتني تؤكـدان مـا ذهـب إليـه           على الرغم من أنه قدم نسخاً     
 ٢٠٠٠ينـاير  /ر كـانون الثـاين   إىل القسم الطيب الذي تلقى فيه العـالج يف بدايـة شـه           أرسل طلباً 

، قــدم نــسخة مــن شــهادة   ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٤ويف . يف مركــز االحتجــاز املعــين 
 ورد  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٤ يف فيتبسك مؤرخة     ٢صادرة من مركز االحتجاز رقم      

املركــز ال يـستطيع تزويــد صــاحب الـشكوى بــأي ســجل طـيب ألن الــسجالت الطبيــة    أن فيهـا  
ويكـرر صـاحب الـشكوى كـذلك        . ين جيري التخلص منها بعد مرور مخس سنوات       للمحتجز

ادعاءاته بشأن ظروف االحتجاز السيئة يف مركز التحقيقات ويؤكد أن وصـفه هلـذه الظـروف         
  .  لالحتجاز على أنه تعرض فعالً كافياًينبغي أن ُيعترب دليالً

ــالغ ســلطات اللجــوء مبــ       ٤-٧ ــشكوى أن ســبب عــدم إب سألة تعرضــه ويؤكــد صــاحب ال
 خشيته من أن يعلم ملتمـسو اللجـوء اآلخـرون           لالعتداء اجلنسي ليس احلياء فحسب، بل أيضاً      

  . هبذا األمر فيصبح ُعرضة لإلهانة والسخرية
وفيما يتعلق مبالحظة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أغفـل خـالل املقابلـة األوىل       ٥-٧

هـم بتعرضـه لالعتقـال لفتـرات قـصرية كـان            ذكر تعرضه لالحتجاز يف بيالروس، يقول إنه أبلغ       
وأوضح أنه يعترب أن احتجـازه يف بـيالروس كـان لفتـرات     . يتم خالهلا اقتياده إىل خمافر الشرطة 

  . وليس يف السجن) يف مركز حتقيقات( يوماً أمضاها يف احلبس ٨٠قصرية بلغت 
  

  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة للنظر يف املقبولية
بل النظر يف أي ادعاءات ترد يف شكوى من الشكاوى، جيب أن تقرر جلنـة مناهـضة            ق  - ٨

ــة أم ال مبوجــب املــادة     ــة ٢٢التعــذيب إن كانــت الــشكوى مقبول تأكــدت  وقــد.  مــن االتفاقي
 مــن االتفاقيــة، مــن أن هــذه املــسألة ٢٢مــن املــادة ) أ(٥اللجنــة، علــى حنــو مــا تقتــضيه الفقــرة 

ثها مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدويل أو التـسوية          نفسها مل ُتبحث وال جيري حب     
قــد اســُتنفدت وأن الدولــة الطــرف  كمــا تالحــظ اللجنــة أن ســبل االنتــصاف احملليــة   . الدوليــة

وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع يف النظـر           . تطعن يف مقبولية الشكوى    ال
  .يف أسسها املوضوعية
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  ملوضوعيةالنظر يف األسس ا
املسألة املعروضة على اللجنة هي هل إن إبعاد صاحب الشكوى إىل بيالروس يـشكل                ١-٩

ــادة     ــة الطــرف مبوجــب امل ــزام الدول ــهاكاً اللت ــدم طــرد شــخص     مــن اال٣انت ــق بع ــة املتعل تفاقي
إعادتـه إىل دولــة أخــرى إذا كانـت هنــاك أســباب حقيقيــة تـدعو إىل االعتقــاد بأنــه ســيواجه     أو

  .للتعذيبخطر التعرض 
ولتقييم ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن صـاحب الـشكوى سـيواجه                  ٢-٩

خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إىل بـيالروس، جيـب علـى اللجنـة أن تأخـذ يف احلـسبان مجيـع                 
االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك وجـود منـط ثابـت مـن االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة           

بيد أن اهلدف من هذا التحديد هو إثبات مـا إذا           . ة حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية     أو اجلماعي 
. كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطـر التعـرض للتعـذيب يف البلـد الـذي سـيعاد إليـه                   

وتكرر اللجنة تأكيد أن وجود منط ثابـت مـن االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو اجلماعيـة                    
ما ال يشكل يف حد ذاته سـبباً كافيـاً لتقريـر أن شخـصاً بعينـه سـيواجه                   حلقوق اإلنسان يف بلد     

خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل ذلـك البلـد؛ فـال بـد مـن تـوفر أسـباب إضـافية تبـّين أن                         
وعلى النقيض مـن ذلـك، ال يعـين عـدم وجـود منـط             . الفرد املعين سيتعرض هلذا اخلطر شخصياً     
ق اإلنــسان أن الــشخص املعــين ال ميكــن اعتبــاره ُعرضــة ثابــت مــن االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــو

  .للتعذيب يف ظل الظروف احملددة اخلاصة به
جيب تقييم خطـر    ” الذي جاء فيه     ٣وتشري اللجنة إىل تعليقها العام بشأن بتنفيذ املادة           ٣-٩

ومـع ذلـك، ال يلـزم أن يكــون    . التعـرض للتعـذيب علـى أســس تتجـاوز جمـرد النظريـة والــشك      
  .) ج(“مالً إىل حد كبرياخلطر حمت

 أن سـلطات بـيالروس اسـتهدفته بعـد عـام      القـضية ويدعي صاحب الـشكوى يف هـذه          ٤-٩
ويـدعي أنـه    . وقد ُمنح جواز سفر وطُلب إليـه مغـادرة البلـد          .  بسبب أنشطته السياسية   ١٩٩٨

-١٩٩٩تعرض لالعتداء اجلنسي بواسطة أشـخاص حمتجـزين معـه خـالل احتجـازه يف الفتـرة                 
وتالحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف اعترضـت قائلـة      . رجال الشرطةبإيعاز من  ، وذلك ٢٠٠٠

ــاً تعرضــه لالحتجــاز أو        ــسرية مطلق ــسلطات اللجــوء السوي ــذكر ل ــشكوى مل ي إن صــاحب ال
يـذكره حـىت يف      االعتداء املزعوم، لكنه ذكر هذا األمـر للجنـة فقـط يف إطـار هـذا الـبالغ، ومل                  

ــالته األوىل ــق باالعتــداء     وتالحــظ اللجنــة أن صــ  . رس ــل يتعل ــشكوى مل يقــدم أي دلي احب ال
  . املزعوم، خصوصاً وأنه مل يقدم شهادة طبية هبذا الشأن

والعنــصر الوحيــد املقــدم إلثبــات هــذه االدعــاءات هــو شــهادة صــادرة مــن مركــز            ٥-٩
 تـشرين   ١٨االحتجاز تؤكد فقـط أن صـاحب الـشكوى احُتجـز يف املركـز خـالل الفتـرة مـن                     

وتالحـــظ اللجنـــة كـــذلك أن صـــاحب . ٢٠٠٠فربايـــر / شـــباط٨ إىل ١٩٩٩نـــوفمرب /الثـــاين
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تـسعى   الشكوى قدم شهادة صادرة من شرطة فيتبـسك مفادهـا أن الـسلطات يف بـيالروس ال                
ــذكور  ــى امل ــة إىل ســوابقها      . إىل القــبض عل ــشري اللجن ــات، ت ــسألة عــبء اإلثب ــق مب ــا يتعل وفيم

حججـاً ميكـن    ى عاتقه عادة أن يقدم      أن صاحب الشكوى هو الذي يقع عل      القانونية اليت ترى    
النظـري  ، وأن تقدير خطر التعذيب جيب أن يقوم على أسس تتعـدى جمـرد االفتـراض        الدفع هبا 
  . ) د(والشك

يقـدم   واستناداً إىل مجيع املعلومات اليت قُدمت، تـرى اللجنـة أن صـاحب الـشكوى مل                 ٦-٩
 وحقيقيــاً مــن تعرضــه للتعــذيب أدلــة كافيــة جتعلــها تعتقــد بأنــه يواجــه شخــصياً خطــراً متوقعــاً 

  .أُعيد إىل بلده األصلي إذا
أُعيـد   وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه يواجـه خطـر التعـرض للتعـذيب إذا       ٧-٩

إىل أوكرانيا، تالحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مـن مـواطين بـيالروس         
ويف ضوء هذه املالبـسات، تـرى       . روس فقط ال ميكن ترحيله إىل أوكرانيا، بل إىل موطنه بيال        و

  . اللجنة أهنا ليست حباجة إىل النظر يف هذا اجلزء من البالغ
 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ٢٢ مـن املـادة      ٧وختلص جلنة مناهـضة التعـذيب، عمـالً بـالفقرة             - ١٠

ن إعـادة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، إىل أ                 
 مـن   ٣صاحب الشكوى إىل بيالروس لـن تـشكل انتـهاكاً مـن جانـب الدولـة الطـرف للمـادة                     

  .االتفاقية
  
 احلواشي

 .كر صاحب الشكوى يف الرسالة األوىل فقط أنه تعرض للتهديد باالعتداء اجلنسي أثناء االحتجازذ  )أ(  
فيما يتعلق بتأكيد صاحب الشكوى أنه يواجه خطر طرده إىل أوكرانيا، تشري الدولة الطرف إىل أن املـذكور                   )ب(  

وال ميكـن ترحيلـه إال إىل       . وكرانيـة كان يقيم يف أوكرانيا ولديه أقرباء فيها، فـضالً عـن كـون رفيقتـه مواطنـة أ                 
إىل أن  ،  علـى حنـو سـليم     وبالتايل، خلُصت جلنة طعون طلبـات اللجـوء         . بيالروس اليت ال حيمل سوى جنسيتها     

وبـصرف النظـر عـن      . ادعاءات صاحب الـشكوى املتعلقـة بتعرضـه لعمليـات اضـطهاد يف أوكرانيـا ذات صـلة                 
  .واجه خطر التعرض لالضطهاد يف أوكرانياذلك، تؤكد الدولة الطرف أهنا ستبني أنه ال ي

ــائق ال )ج(   ــم     وث ــة واخلمــسون، امللحــق رق ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــق التاســع،  )A/53/44( ٤٤الرمسي ، املرف
  .٦ الفقرة

  ،٢٠٠٦مــــايو / أيــــار١٢ضــــد الــــسويد، اآلراء املعتمــــدة يف . ز. ، م٢٥٦/٢٠٠٤انظــــر البالغــــات رقــــم   )د(  
  ، ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٢ضــد أملانيــا، اآلراء املعتمــدة يف . ك. أ. ، م٢١٤/٢٠٠٢غ رقــم ؛ والــبال٣-٩الفقــرة 
، ٢٠٠١مـايو  / أيـار  ١١ضد الـسويد، اآلراء املعتمـدة يف        . ل. ، س ١٥٠/١٩٩٩؛ والبالغ رقم    ٥-١٣الفقرة  
 .٣-٦الفقرة 
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  قرارات بشأن املقبولية  - باء   
  ٢٦٤/٢٠٠٥البالغ رقم 
  )ميثله حمامٍ. (و. ع. ب. أ        :املقدم من

  صاحب الشكوى    :الشخص املدعى أنه ضحية
  فرنسا        :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٤      :لشكوىتاريخ تقدمي ا

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب   
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٨يف وقد اجتمعت    
، املقدمـة إىل جلنـة مناهـضة التعـذيب        ٢٦٤/٢٠٠٥ النظر يف الشكوى     غت من وقد فر    

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب          ٢٢مبوجب املادة   . و. ع. ب. بالنيابة عن أ  
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

ــا     ــذت يف اعتبارهـ ــد أخـ ــاح   وقـ ــا صـ ــا هلـ ــيت أتاحهـ ــات الـ ــع املعلومـ ــشكوى  مجيـ ب الـ
  الطرف، والدولة

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة  تعتمد   
أبريـل  /نيسان ٤، وهو مواطن تونسي من مواليد       .و. ع. ب. صاحب الشكوى هو أ     ١-١

. تقــدمي الــشكوى حمتجــزاً يف مركــز احتجــاز ببــاريس يف انتظــار إبعــاده وقــت ، وكــان ١٩٥٧
احب الــشكوى أن إعادتــه قــسراً إىل تــونس سيــشكل انتــهاكاً مــن جانــب فرنــسا    ويؤكــد صــ

مركــز اإلعــالم وتوثيــق ومتثلــه منظمتــان غــري حكــوميتني مهــا  .  مــن االتفاقيــة٣ألحكــام املــادة 
  .) أ(التعذيب بتونس، ومجعية اجلالية التونسية يف أوروبا

الــت اللجنــة الــشكوى إىل  مــن االتفاقيــة، أح٢٢ مــن املــادة ٣ووفقــاً ألحكــام الفقــرة   ٢-١
، طلبــت فيهــا إىل  ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين ٢٥الدولــة الطــرف مبــذكرة شــفوية مؤرخــة     

ومالحظـات بـشأن مقبوليـة االدعـاءات وأسـسها          معلومـات   احلكومة أن توافيها مبـا لـديها مـن          
 مـن   ١٠٨ مـن املـادة      ١كما طلبـت اللجنـة، وهـي تتـصرف وفقـاً ألحكـام الفقـرة                . املوضوعية

ها الداخلي، إىل الدولة الطرف أال ترحِّـل صـاحب الـشكوى إىل تـونس ريثمـا تفـرغ مـن                نظام
ــا  ــة  . النظــر فيه ــد وكــررت اللجن ــذكرة شــفوية مؤرخــة   تأكي ــها يف م ــاين ١٩طلب /  كــانون الث

  .٢٠٠٧ يناير
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ــا املؤرخــة       ٣-١ ــة، يف تعليقاهت ــة الطــرف اللجن ــارس / آذار٢٥وأبلغــت الدول ، أن ٢٠٠٥م
 .يــة الالجــئني وعــدميي اجلنــسية مــنح صــاحب الــشكوى محايــة إضــافية  املكتــب الفرنــسي حلما

، قـررت اللجنـة،     ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١٥ويف  . ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٤مبوجب قرار مؤرخ    
 مــن نظامهــا الــداخلي، أن تنظــر يف ١٠٩ مــن املــادة ٣وهــي تتــصرف مبوجــب أحكــام الفقــرة 

  .مقبولية الشكوى مبعزل عن أسسها املوضوعية
  

  كما عرضها صاحب الشكوىالوقائع 
، أصدر مدير الشرطة أمراً إدارياً يقـضي بإبعـاد صـاحب      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٦يف    ١-٢

، ٢٠٠٣يونيـه  / حزيـران ٢٨ويف قرار صـادر يف  . الشكوى إىل احلدود بقصد اعادته إىل تونس    
  .ألغت حمكمة باريس اإلدارية هذا األمر ألن البلد املقصد احملدد فيه هو تونس

، أُلقـي القـبض علـى صـاحب الـبالغ أثنـاء عمليـة               ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ١٧يف  و  ٢-٢
ويـدعي صـاحب    . تدقيق عاديـة وأُودع رهـن االحتجـاز اإلداري يف انتظـار ترحيلـه إىل تـونس                

الــشكوى أنــه كــان يتفــاوض مــع املكتــب الفرنــسي حلمايــة الالجــئني وعــدميي اجلنــسية وقــت    
  .توقيفه

، أصـدر مـدير الـشرطة أمـراً إداريـاً جديـداً يقـضي               ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٩ويف    ٣-٢
ــبالغ إىل احلــدود   ــاد صــاحب ال ــة، يف    . بإبع ــاريس اإلداري ــد رفــضت حمكمــة ب  كــانون ٢٢وق

  .، طعنه يف هذا األمر٢٠٠٥يناير /الثاين
  

  الشكوى
 مـن  ٣يدعي صاحب الشكوى أن طـرده إىل تـونس سيـشكل انتـهاكاً ألحكـام املـادة                   ١-٣

ويدفع بأنه يعد من أبرز املعارضني حلكومة تونس اليت ما فتئت تالحقه منـذ سـنوات      . االتفاقية
  .بل إن زوجته ُهددت مبمارسة العنف ضدها حلملها على تطليقه. عديدة

 عـن حمكمـة     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٨ويشري صاحب الشكوى إىل القرار الصادر يف          ٢-٣
حب الشكوى خيضع لـضغوط وهتديـدات مـن         باريس اإلدارية الذي تالحظ فيه احملكمة أن صا       

 من األمـر    ٢٧ املادة   خالفوحسب هذا القرار، فإن مدير الشرطة       . جانب السلطات التونسية  
ال جيـوز إرجـاع أجـنيب    ”:  الذي ينص على أنه١٩٤٥نوفمرب / تشرين الثاين ٢اإلداري املؤرخ   

 فيــه ملعاملــة تــشكل إىل بلــٍد يثبــت فيــه وجــود هتديــد علــى حياتــه أو حريتــه، أو يكــون معرضــاً 
 من االتفاقيـة األوروبيـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                ٣انتهاكاً ألحكـام املادة    

ألغت احملكمة القرار الـصادر عـن مـدير الـشرطة الـذي حـدد تـونس              إىل ذلك،    استناداًو. “...
  .كبلد املقصد
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لسة عامة، أشـارت لـدى      ويدفع صاحب البالغ أيضاً بأن جلنة مناهضة التعذيب يف ج           ٣-٣
  .“ثقافة التعذيب”مناقشتها التقرير الدوري الثاين لتونس، إىل أن تونس بلٌد تسود فيه 

  
  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية

 ٢٥اعترضـــت الدولـــة الطـــرف علـــى مقبوليـــة الـــشكوى يف مالحظاهتـــا املؤرخـــة          ١-٤
ى قـد دخـل إىل فرنـسا        وخبـصوص الوقـائع، دفعـت بـأن صـاحب الـشكو           . ٢٠٠٥مارس  /آذار

مـارس  / آذار ١٩ويف  . وببطاقـات هويـة خمتلفـة     غري قانونية    بطريقة   ١٩٨٦منذ عام   عدة مرات   
، بعد دخوله إىل فرنسا للمـرة الثالثـة بطريقـة غـري قانونيـة، تقـدم إىل املكتـب الفرنـسي                      ١٩٩٦

 يف  حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية بطلب للحصول على مركـز الالجـئ، وهـو طلــب ُرفـض                
اللجنـة املعنيـة بـالنظر      أيـدت   ،  ٢٠٠١فربايـر   / شباط ١٩ويف  . ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣

  .يف طعون الالجئني قرار الرفض
ــد اســُتجوِب يف        ٢-٤ ــشكوى ق ــة الطــرف إن صــاحب ال ــول الدول ــسان٢٤وتق ــل / ني أبري

 يف  يف إطــار تفكيــك شــبكة لالجتــار بالوثــائق املــزورة، وأن التحقيــق أثبــت أنــه متــورط١٩٩٦
 ٢٨ويف . االجتــار بالوثــائق املــزورة وأن لديــه روابــط وثيقــة مــع احلركــة اإلســالمية الراديكاليــة 

، أُديــن صــاحب الــشكوى بالــسجن ملــدة ســنتني مــع وقــف التنفيــذ ١٩٩٧ينــاير /كــانون الثــاين
وظـل يف   .  األراضـي الفرنـسية ملـدة ثـالث سـنوات          دخـول بالنسبة لنصف املـدة، مـع منعـه مـن           

  .١٩٩٧فرباير / شباط٨ إىل ١٩٩٦أبريل /يسان ن٢٦السجن من 
ــة يف صــادر عــن احملكمــة   قــضائيبتفــويض وعمــالً   ٣-٤ ــاريس، اســُتجوِب صــاحب  احمللي ب

عمــل اجلنــائي علــى ارتكــاب بتهمــة التواطــؤ  ٢٠٠٣يونيــه /  حزيــران٢٤الــشكوى جمــدداً يف 
 خـالل  ، اسـُتجوِب صـاحب الـشكوى مـن جديـد       ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ١٧ويف  . إرهايب

 أمـر إداري جديـد يقـضي بإبعـاده          ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ١٩عملية تدقيق وصدر حبقه يف      
وبعد إيداعه رهن االحتجـاز اإلداري، تقـدم بـشكوى إىل جلنـة مناهـضة التعـذيب           . إىل احلدود 

  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٤يف 
 الطـرف إىل أنـه      وخبصوص الوضع احلايل لـصاحب الـشكوى يف فرنـسا، تـشري الدولـة               ٤-٤

، إىل املكتــب الفرنــسي حلمايــة الالجــئني وعــدميي  ٢٠٠٥ينــاير /  كــانون الثــاين٢٥تقــدم، يف 
  . اللجوءالنظر يف طلباجلنسية بطلب إلعادة 

وتالحظ الدولة الطرف أن املكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعـدميي اجلنـسية اعتـرب،                ٥-٤
ن صــاحب الــشكوى ال تنطبــق عليــه أحكــام   ، أ٢٠٠٥فربايــر / شــباط٤يف قــراره الــصادر يف 

وخلـص املكتـب يف قـراره إىل أن نـشاط صـاحب      . اخلاصة بوضع الالجئني  ١٩٥١اتفاقية عام   
ــب          ــدمي طل ــة لتق ــة الظــروف الالزم ــا يهــدف إىل هتيئ ــع سياســية وإمن ــشكوى ال حتركــه دواف ال

  .احلصول على احلماية واحلؤول دون إرجاعه إىل بلده
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ــك، ونظــراً ل    ٦-٤ ــع ذل ــشكوى      وم ــصرف صــاحب ال ــع عــن ت لوضــع الناشــئ حبكــم الواق
ونشاطه، مهما كانت دوافعه، فقد وافق املكتب الفرنسي حلمايـة الالجـئني وعـدميي اجلنـسية،                
يف القــرار ذاتــه، علــى مــنح صــاحب الــشكوى محايــة إضــافية لفتــرة ســنة قابلــة للتمديــد عمــالً   

 ١٩٥٢يوليــه / متــوز٢٥املــؤرخ  ٨٩٣-٥٢ مــن القــانون رقــم  ٢ - ثانيــاً - ٢بأحكــام املــادة 
  .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١املتعلق حبق اللجوء، بصيغته املعدلة بقانون 

ــر / شــباط١١ويف   ٧-٤ صــاحب الــشكوى مــنح ، صــدر قــرار يقــضي بــرفض  ٢٠٠٥فرباي
 ،ويف اليـوم نفـسه أُلغـي   . رخصة إقامة حبجـة أن وجـوده يف فرنـسا يـشكل هتديـداً للنظـام العـام          

األمـــر اإلداري املتعلـــق بإبعـــاد صـــاحب الـــشكوى إىل احلـــدود ف املـــستجدة، مراعـــاةً للظـــرو
إىل بإبعـاده  يناير، وأصدر مـدير الـشرطة أمـراً إداريـاً جديـداً يقـضي             / كانون الثاين  ١٩واملؤرخ  
ويف اآلن نفسه أصدر مدير الشرطة أمـراً إداريـاً بفـرض اإلقامـة اجلربيـة علـى صـاحب              . احلدود

أن القـرار الـصادر عـن املكتـب           ىلإيـذ إجـراء اإلبعـاد إىل تـونس نظـراً            الشكوى حبجة تعذُّر تنف   
  .الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية مبنح صاحب الشكوى محاية إضافية

يف األمـر   اإلداريـة   بـاريس   طعنـاً أمـام حمكمـة       صـاحب الـشكوى     قّدم  نفسه،  ويف اليوم     ٨-٤
 ٤حملكمــة اإلداريــة، يف حكمهــا املــؤرخ  وقــد رفــضت ا. اإلداري القاضــي بإبعــاده إىل احلــدود

 صاحب الشكوى إلغاء القرار الـذي حيـدد بلـد املقـصد اسـتناداً إىل                طلب،  ٢٠٠٥مارس  /آذار
ــه إىل    ــة الطــرف بــأن  . موطنــه األصــليمــا ســيواجهه مــن خمــاطر يف حــال عودت ودفعــت الدول

 اإلضــافية الــيت احملكمــة اعتــربت أن تنفيــذ قــرار الترحيــل إىل تــونس غــري ممكــن يف ظــل احلمايــة 
يتمتع هبا صاحب الشكوى ووضعه حتت اإلقامة اجلربيـة مبوجـب األمـر اإلداري الـصادر حبقـه                  

  .٢٠٠٥فرباير / شباط١١يف 
وتؤكــد الدولــة الطــرف أنــه ولــئن صــدر حبــق صــاحب الــشكوى قــرار يقــضي بإبعــاده   ٩-٤

يـوم دون أي أثـر   بسبب سلوكه الذي يشكل خطراً على النظام العام، فإن هذا القرار يـصبح ال      
وتـرى الدولـة الطـرف أن احلمايـة اإلضـافية الـيت يتمتـع هبـا صـاحب الـشكوى واألمــر           . قـانوين 

اإلداري القاضي بوضعه حتت اإلقامة اجلربية حيوالن دون تنفيـذ أي إجـراء يتعلـق بإرجاعـه إىل                
  .تونس

وعــدميي وتــبني الدولــة الطــرف أنــه يف حــال قــرر املكتــب الفرنــسي حلمايــة الالجــئني     ١٠-٤
اجلنسية عدم متديد فترة احلماية اإلضافية اليت يتمتع هبـا صـاحب الـشكوى، ميكـن هلـذا األخـري                    

كمـا ميكـن لـصاحب      . االعتراض على هذا القرار أمام اللجنة املعنية بالنظر يف طعـون الالجـئني            
ه الشكوى الطعـن أمـام القـضاء اإلداري يف أي قـرار إداري يقـضي بإلغـاء األمـر املتعلـق بوضـع                  

  .حتت اإلقامة اجلربية
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وتستشهد الدولـة الطـرف بقـرارين صـادرين عـن احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان                     ١١-٤
ــرار ( ــؤرخ ٤٢٢١٦/٩٨القـ ــاين١٤ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ـــرار ٢٠٠٠نـ  ٦٥٧٣٠/٠١، والقـ

، اعتــربت فيهمــا احملكمــة أن صــاحب الــشكوى غــري )٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١٨املــؤرخ 
وقت الراهن خلطـر مباشـر باإلبعـاد بـسبب اإلجـراء القاضـي بوضـعه حتـت اإلقامـة            معرض يف ال  

كمــا تستــشهد الدولــة الطــرف بقــرارين  . الــشكوينيمقبوليــة وأعلنــت احملكمــة عــدم  . اجلربيــة
ــة    ــرار (ممــاثلني صــدرا عــن احملكمــة األوروبي ــمالق ــؤرخ  ٣٠٩٣٠/٩٦ رق ــول٧امل ســبتمرب / أيل

وختلـــص الدولـــة ). ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان١٠خ املـــؤر ٥٣٤٧٠/٩٩ رقـــم، والقـــرار ١٩٩٨
ــذه الــ      ــى ه ــق عل ــادئ ميكــن أن ُتطب ــضيه   الطــرف إىل أن نفــس املب ــا يقت ــاة م ــع مراع شكوى م

  .احلال اختالف
ختلــص الدولــة الطــرف إىل أن صــاحب الــشكوى يتمتــع حبمايــة مؤكــدة        بالتــايل، و  ١٢-٤

 من االتفاقية قد تنـشأ      ٣دة  ومستدامة من خطر التعرض ألية معاملة تشكل انتهاكاً ألحكام املا         
عن تنفيذ أمر الطرد، وأنه ال ميكنه بالتايل االدعاء بأنه ضـحية حـسب املفهـوم الـوارد يف املـادة                     

  . من االتفاقية٢٢
  

  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف
، يسلم حمامي صاحب الشكوى بـأن موكلـه مل يعـد معرضـاً              ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠يف    ١-٥

 وقـــد ُمنحـــت لــــه هـــذه احلمايـــة يف .اإلبعـــاد إىل تـــونس نظـــراً لتمتعـــه حبمايـــة إضـــافيةخلطـــر 
 ملدة سنة قابلة للتجديد ما مل يقـرر املكتـب الفرنـسي حلمايـة الالجـئني                 ٢٠٠٥فرباير  /شباط ٤

  .وعدميي اجلنسية رفع هذه احلماية
ــه    ٢٠٠٦أغــسطس / آب٧ويف   ٢-٥ ــة برغبت ــشكوى اللجن ــغ صــاحب ال التمــسك يف ، أبل

ــشكواه ــدم يف ،ب ــوبر / تــشرين األول٦ وق ــه بــشأن  ٢٠٠٦أكت ــة الطــرف   تعليقات ــة الدول  رواي
 ال يتـضمن يف أي جـزء   ١٩٩٧ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٨وأكد أن احلكم الصـادر فـي     . للوقائع

، وأن هـذه االهتامـات   “لديه روابط وثيقة مع احلركة اإلسالمية الراديكاليـة ” إشارة إىل أن    همن
التواطـؤ اجلنـائي علـى ارتكـاب        ”ادعـاءات    ند صـحيح، وأن احملكمـة مل تؤكـد        ال تقوم على سـ    

  .“عمل إرهايب
بعــدم منحــه تــصريح إقامــة  ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١١ يف القــرار الــصادروجيــادل بــأن   ٣-٥

 املكتــب أشــار ،ذلــكمــع أن وجــوده يف فرنــسا ميثــل هتديــداً للنظــام العــام، و اســتند إىل حجــة 
، إىل أن   ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٤وعـدميي اجلنـسية يف قـراره املـؤرخ          الفرنسي حلمايـة الالجـئني      

روابطه باحلركة اإلسالمية الراديكالية مل حتركها دوافـع سياسـية بـل رغبـة يف هتيئـة الظـروف                   ”
هذه العناصـر إىل اعتـراف ضـمين مـن جانـب الدولـة       وتشري  . “الالزمة لتدابري احلماية اإلضافية   
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وده يف فرنسا على النظـام العـام لـيس حقيقيـاً، وبالتـايل كـان                الطرف بأن اخلطر الذي ميثله وج     
  .على الدولة الطرف أال ترفض تسوية وضعه اإلداري

وخبصوص مقبوليـة الـشكوى، يـدفع صـاحب الـشكوى بـأن احلمايـة الـيت منحتـها لــه                       ٤-٥
ــه، خبــالف ا    ــة وأن ــسية ومهي ــسلطات الفرن ــاءات ال ــاً    دع ــراً حقيقي ــة الطــرف، يواجــه خط الدول

 األمر اإلداري املتعلـق بوضـعه حتـت اإلقامـة اجلربيـة مـرهتن بـإجراء              فإلغاء .جاع إىل تونس  باإلر
أمـام احملكمـة   مـن هـذا القبيـل    إجـراء   الطعـن يف يف حـني أن  شكلي ميكـن اختـاذه يف أي وقـت،       

 الطعـن   وبـالرغم مـن متتعـه حبـق       وعالوة على ذلك،    . على وقف إنفاذه  اإلدارية ليس لـه أي أثر      
ــالنظر يف طعــون الالجــئني  أمــام اللجنــة قــرار يتخــذه املكتــب الفرنــسي حلمايــة  أي يف  املعنيــة ب

 الالجئني وعدميي اجلنسية بعدم متديد فترة احلماية اإلضافية، فـإن هـذا الطعـن لـيس لــه أي أثـر                    
  .على وقف إنفاذه

، علـق صـاحب الـشكوى بأنـه ملـزم باحلـضور علـى        ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٩ويف    ٥-٥
وهــو مــا يــدل علــى أن الــسلطات الفرنــسية  . تظمــة إىل إدارة الــشرطة يف ســان ديــين فتــرات من

  .٢٠٠٧فرباير / شباط٤ تنقضي مدة احلماية اإلضافية يف حاملاتستعد إلرجاعه 
  

  مالحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
، أبلغت الدولة الطـرف اللجنـة بـأن احلمايـة اإلضـافية الـيت              ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣يف    ١-٦

 وبـدأ   ٢٠٠٣ديـسمرب   /يف كـانون األول   الربملـان   يتمتع هبـا صـاحب الـشكوى هـي إجـراء أقـره              
 -ويتفق هذا اإلجراء مع أحكام املـادة الم         . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١العمل به اعتباراً من     

 من القانون املتعلق بدخول وإقامـة األجانـب واحلـق يف اللجـوء، وهـي أحكـام ميكـن                    ١-٧٢١
ــاعتبارهــا  ــوجيهي   اًذتنفي ــاً لألمــر الت ــصادر عــن اجمللــس األورويب يف  CE/2004/83متوقع  ٢٩ ال
  . واملتعلق بوضع الالجئني وأشكال احلماية اإلضافية٢٠٠٤أبريل /نيسان

وُتذكِّر الدولة الطرف بأن هذه احلماية ُتمـنح مـن املكتـب الفرنـسي حلمايـة الالجـئني                     ٢-٦
 رمســي، رهنــاً مبوافقــة اللجنــة املعنيــة بــالنظر يف  وعــدميي اجلنــسية املؤهــل لرفعهــا مبوجــب قــرار 

الطعــون املقدمــة مــن الالجــئني، وذلــك يف حالــة تــوافر عناصــر تــدل علــى أنّ التهديــدات الــيت   
 رخصة إقامـة مؤقتـة ملـدة        متنح تلقائياً وهذه احلماية   . يستند إليها قرار منح احلماية مل تعد قائمة       

ــاً، ســنة  الرخــصة قابلــة للتمديــد مــا دام صــاحبها متمتعــاً   وهــذه.  النظــام العــامقتــضياتمب رهن
  .باحلماية

وبناًء عليه، فإن تطبيق نظام احلمايـة اإلضـافية ال يـساوي اختـاذ تـدبري مؤقـت مبوجـب                      ٣-٦
بـل إن هـذا النظـام يـشكل، حـسب الدولـة الطـرف،               .  مـن النظـام الـداخلي للجنـة        ١٠٨املادة  

  . لب باللجوءطل األسس املوضوعيةتدبرياً يتخذ بعد النظر يف 
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وتؤكد الدولة الطرف أنه ال تتوافر لديها، يف هذه القـضية، أيـة عناصـر تـدل علـى أن                      ٤-٦
. األسباب اليت اسـتند إليهـا قـرار مـنح صـاحب الـشكوى احلمايـة اإلضـافية مل تعـد قائمـة اآلن                       

لذلك، تؤكد الدولة الطرف من جديد أنه ال ميكن لصاحب البالغ أن يدعي أنـه ضـحية ألنـه                   
  .  يواجه أي خطر باإلبعاد من األراضي الفرنسيةال
  

  مالحظات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى
، أكـد صـاحب الـشكوى جمـدداً أن إلغـاء قـرار منحـه احلمايـة              ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢يف    ١-٧

ودفع بأن منحـه احلمايـة اإلضـافية مل حيـل مـسألة إقامتـه               . اإلضافية مرهتن بإجراء شكلي بسيط    
سلطات الفرنــسية رفــضت منحــه تــصريح إقامــة حبجــة أن وجــوده يف فرنــسا   يف فرنــسا ألن الــ

ونتيجــة لــذلك، ال حيــق لـــه العمــل وال االنتفــاع باالســتحقاقات  . يــشكل هتديــداً للنظــام العــام
ــراغ ا      ــذا الف ــشكوى أن ه ــرب صــاحب ال ــة، ويعت ــه معاملــة     االجتماعي ــد ذات ــشكل حب ــانوين ي لق

  . إنسانية ال
اً الدعائــه، رســالتني صــادرتني عــن منظمــتني غــري      وقــدم صــاحب الــشكوى، دعمــ     ٢-٧

، ورسـالة أخـرى مـن    ٢٠٠٥ينـاير  / كانون الثاين  ٢٥ و ١٩٩٩يوليه  / متوز ١حكوميتني بتاريخ   
، وشــهادة ٢٠٠٧ينــاير /  كــانون الثــاين٨مؤرخــة األخــصائية االجتماعيــة ملستــشفيات بــاريس 

ليــة، إضــافة إىل وثــائق عائ حيــصل علــى إعانــة التفيــد بأنــه  ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٣ مؤرخــة
  .اجلنائية كما قدم صورة من سجله الشخصي للسوابق. أخرى تتعلق بوضعه االجتماعي

  
  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

 يف بالغ ما، جيب على جلنـة مناهـضة التعـذيب أن تبـت               تردقبل النظر يف أي شكوى        ١-٨
  . ن االتفاقية م٢٢إن كان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب املادة 

أن صـاحب الـشكوى يتمتـع حبمايـة إضـافية،           بـ الدولة الطرف    حجةإىل  اللجنة  وتشري    ٢-٨
 التهديـدات الـيت اسـتند        مل حتصل على معلومـات قـد تـدعوها إىل االعتقـاد بـأن              اللجنةأن  إىل  و

مل يتنـاول يف    وتالحظ أيضاً أن صـاحب الـشكوى        . إليها قرار منحه محاية إضافية مل تعد قائمة       
 ينكــر أنــه يتمتــع باحلمايــة  وال وإىل وضــعه احلــايلترحيلــه إىل تــونس، احتمــال تعليقاتــه ســوى
  . وأن السلطات الفرنسية مل تتخذ بشأنه أي إجراء قضائي املذكورة أعاله

صــاحب ميــنح قــرار املكتــب الفرنــسي حلمايــة الالجــئني وعــدميي اجلنــسية  ىلإوبــالنظر   ٣-٨
 أمـراً   ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١١لـشرطة قـد أصـدر حبقـه يف          الشكوى محاية إضـافية وأن مـدير ا       

نفـاذ األمـر اإلداري     إدون  حالت  إدارياً يقضي بوضعه حتت اإلقامة اجلربية، وأن هذه األسباب          
ــاريخ نفــسه،  ه عــادبالقاضــي بإ ــة تــشري إىل احلــدود يف الت أن صــاحب الــشكوى غــري  إىل اللجن

  .معرض خلطر مباشر بالطرد
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ــشكوى غــري معــرض خلطــر مباشــر     ويف هــذه الظــروف، تــ   ٤-٨ ــة أن صــاحب ال رى اللجن
 مـن االتفاقيـة   ٢٢ مـن املـادة     ٢مبوجـب الفقـرة      غـري مقبـول   البالغ  بالطرد، وبناًء عليه تعترب أن      

  . ) ب(االتفاقية من ٣املادة تفق وأحكام يوال 
  :وبناًء عليه، تقرر جلنة مناهضة التعذيب ما يلي  - ٩
  أن البالغ غري مقبول؛  )أ(   
 مـــن نظامهـــا ١٠٩أن هـــذا القـــرار ميكـــن مراجعتـــه مبوجـــب أحكـــام املـــادة    )ب(   

ــه        ــوب عن ــن ين ــشكوى أو م ــن صــاحب ال ــة م ــداخلي، يف حــال تلقــت اللجن ــاً ال ــضمن طلب يت
  معلومات تفيد بأنّ أسباب عدم املقبولية قد انتفت؛

  .أن يُبلغ هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحب الشكوى وممثله  )ج(   

 احلواشي
حــق، أبلــغ صــاحب ويف وقــت ال. ُرفعــت الــشكوى األوىل مــن ِقَبــل مركــز اإلعــالم وتوثيــق التعــذيب بتــونس   )أ(  

 .الشكوى اللجنة بأنه ممثل أيضاً من ِقَبل مجعية اجلالية التونسية يف أوروبا
ــة    )ب(   ــر الوثيقـ ــا .  ه. ، إCAT/C/22/D/62/1996انظـ ــد هنغاريـ ــرار ضـ ــؤرخ ، قـ ــران١١مـ ــه / حزيـ   ، ١٩٩٩يونيـ

 .٢-٦ الفقرة
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  ٣٠٤/٢٠٠٦رقم البالغ 
  )حمامميثلهما . (ز. ف. بامسها وباسم ابنتها ج. ب. ز. ل        :املقدمة من

  صاحبتا الشكوى    :الشخص املدعى أنه ضحية
  كندا        :الدولة الطرف

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦      :تاريخ تقدمي الشكوى
 التعــذيب  مــن اتفاقيــة مناهــضة١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب   

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٨ يف وقد اجتمعت   
. ب. ز. ، املقدمــة باســم ل ٣٠٤/٢٠٠٦ يف الــشكوى رقــم  نظرهــااختتمــت  وقــد   

روب املعاملـة   من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـ    ٢٢مبوجب املادة   . ز. ف. وابنتها ج 
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 مجيع املعلومات الـيت أتاحتـها هلـا صـاحبتا الـشكوى والدولـة               وقد وضعت يف اعتبارها      
  الطرف،

  .  مناهضة التعذيب من اتفاقية٢٢ املادة  من٧الفقرة  التايل مبوجب تعتمد القرار   
، مها مواطنتان مكـسيكيتـان مــن   .وابنتها ج) ةالشاكي. (ب. ز. صاحبتا الشكوى، ل    ١-١

 طلبـهما املقـدم     ٢٠٠٦وقـد ُرفـض يف عـام        . ، علـى التـوايل    ١٩٩٢ وسـنة    ١٩٦١مـواليد سـنة    
وتــدعي صــاحبتا الــشكوى أن إعادهتمــا قــسراً إىل . للحــصول علــى اللجــوء الــسياسي يف كنــدا

  . وميثلهما حمام. املكسيك ستعرضهما خلطر التعذيب أو املوت
، رفــضت اللجنــة، مــن خــالل مقررهــا املعــين   ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول١٠ويف   ٢-١

 من نظامهـا الـداخلي، أن تتخـذ أي          ١٠٨بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة، ومبوجب املادة       
اللجنــة إىل الدولــة الطــرف تعليــق قــرار  أن تطلــب إجــراء خبــصوص طلــب صــاحبيت الــشكوى  

  .إعادهتما إىل املكسيك
  

  ما عرضتها صاحبة الشكوىالوقائع ك
ــت يف       ١-٢ ــشرطة قام ــأن ال ــارير ب ــادت التق ــول١١أف ــبتمرب / أيل ــدَّعى،  ٢٠٠٢س ــا ُي ، كم

بتعذيب وقتل رفيق صـاحبة الـشكوى يف تشيلبانـشينغو باملكـسيك حيـث كـان يعمـل كـسائق                    
هـا  رفيقوأسباب قتله ليست واضحة لصاحبة الشكوى، لكنها تدعي أنه كانـت لـدى              . شاحنة



A/63/44 

 

389 08-58933 
 

وهـو شـخص ينتمـي إىل عـشرية ذات     . كن أن تنال من صـاحب عملـه، الـسيد ب      معلومات مي 
  .نفوذ وكان مرشحاً يف االنتخابات احمللية

وتقــول صــاحبة الــشكوى إن قتلــة رفيقهــا يعتقــدون أن حبوزهتــا مظروفــاً حيتــوي علــى    ٢-٢
وهـي تـدعي أهنـا تلقـت هتديـدات بالقتـل مـن جهـات                . معلومات مسيئة لصاحب عمل رفيقها    

ــ ــها   جمهول ــع ابنت ــة مكــسيكو م ــال إىل مدين ــة أشــخاص  . ة واضــطرت إىل االنتق ــول إن ثالث وتق
ــة مكــسيكو يف    ــا يف مدين ــون   ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٢اعترضــوا طريقه ــدعني أهنــم موظف  م

حكوميــون، مث وجهــوا إليهــا إهانــات وطالبوهــا بتــسليمهم املظــروف وهــددوها بقتــل ابنتــها،    
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦وى إىل كنــدا يف ووصــلت صــاحبتا الــشك. فقــررت مغــادرة الــبالد

  .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢ وقدمتا طلب اللجوء هناك يف ٢٠٠٣
، رفـضت شـعبة محايـة الالجـئني التابعـة جمللـس             ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٦ويف    ٣-٢

وترى صاحبة الشكوى، أن هذا القرار خـاطئ وجمحـف ألن شـعبة             . اهلجرة والالجئني طلبهما  
وسـعت صـاحبتا الـشكوى إىل احلـصول        . الالجئني كانت متحيزة عنـد نظرهـا يف األدلـة         محاية  

علــى إذن لتقــدمي طلــب إىل احملكمــة االحتاديــة لكــي تقــوم مبراجعــة قــضائية لقــرار شــعبة محايــة   
ــهما يف    ــد ُرفــض طلب ــار١٠الالجــئني؛ وق ــايو / أي ــران١٥ويف . ٢٠٠٥م ــه / حزي ، ٢٠٠٦يوني

أغـسطس  / آب١٤خـاطر قبـل الترحيـل، لكـن طلبـهما ُرفـض يف          قدمتا طلباً إلجـراء تقـدير للم      
 إىل وكالـــة ٢٠٠٦فربايـــر / شـــباط٢وكانتـــا يف غـــضون ذلـــك قـــد قـــدمتا طلبـــاً يف  . ٢٠٠٤

ألســباب إنــسانية، وقــدمتا يف الوقــت   اخلــدمات احلدوديــة الكنديــة إلعــادة النظــر يف وضــعهما 
، ومت ٢٠٠٦أكتـوبر  / األول تـشرين ٥وقد ُرفض هـذا الطلـب يف     . نفسه طلباً لوقف ترحيلهما   

، ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ويف  . إعالم صاحبيت الشكوى بأهنما سُتعادان إىل املكسيك      
  .رفضت وكالة اخلدمات احلدودية الكندية طلبهما إلعادة النظر يف قضيتهما ألسباب إنسانية

 اجمللـس  وتعتقد صاحبتا الشكوى أهنما ضحية عدد مـن األخطـاء الـيت ارتكبـها أعـضاء           ٤-٢
، ومسؤولو اهلجرة، بل واحملامون الذين مل يقوموا، على حد قوهلما، بدراسـة طلبـهما              )القضاة(

إىل وجــود ) أي شــعبة محايــة الالجــئني(وبالتحديــد، خلــصت احملكمــة  . علــى النحــو الواجــب
أوجه تناقض فيما يتعلق مبكان وفاة رفيـق مقدمـة الـشكوى لكـن هـذه األخـرية تـصر علـى أن                       

ــرى أن هــذا كــان خطــأً كــبرياً ألن    . ) أ(قــضات نامجــة عــن خطــأ يف الترمجــة  تلــك التنا وهــي ت
وكـان املتـرجم قـد أشـار إىل       . نشينغو هي مكـان الوفـاة     تشيلباالشهادة األصلية للوفاة تفيد بأن      

ومـع ذلـك، فقـد قـرر       . تشيماهلواكان ولكن باعتبارها املكـان الـذي أُرسـلت إليـه جثـة رفيقهـا              
الــذي أشــارت إليــه صــاحبة الــشكوى كــان خطــأ، ممــا يــدل، يف رأي القاضــي أن اســم املكــان 

وهي تـرى أنـه كـان       . صاحبة الشكوى، على أن هذا الدليل قد مت تقييمه بصورة تعسفية جلّية           
كتفي بالتحقق من صحة الوثيقـة فحـسب بـل مـن صـحة              تيتعني على شعبة محاية الالجئني أالّ       

  . ترمجتها أيضاً
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ــدى القاضــي أيــ     ٥-٢ ــد كانــت ل ــة    وق ــق مقدم ــصحيح لرفي ضاً شــكوك خبــصوص العمــر ال
الــشكوى ومل يقبــل مــا قدمتــه مــن تفــسري مفــاده أن الــشرطة املكــسيكية قــرأت خطــأ تفاصــيل  

كـان  . وُيقالُ إن القاضي قد الحظ، وفقاً لـصاحبة الـشكوى، أن الـسيد ب             . بطاقته االنتخابية 
تـه دائمـاً هـو أنـه كـان      مرشحاً ملنصب حـاكم واليـة مكـسيكو يف حـني أهنـا تقـول إن مـا ذكر               

وبــذلك تكــون شــعبة محايــة الالجــئني قــد قيمــت . ) ب(مرشــحاً ملنــصب حــاكم نيتزهواكويوتــل
  .الدليل بصورة تعسفية هنا أيضاً

ــة إلجــراء         ٦-٢ ــدم إىل احملكمــة االحتادي ــهما املق ــسخة مــن طلب ــشكوى ن وتقــدم صــاحبتا ال
وتعتقـد صـاحبتا الـشكوى أن    . مراجعة قضائية لقرار الرفض الصادر عن شعبة محايـة الالجـئني    

الطلب كان خمتصراً للغاية، ولكنـه مل يـشر إىل اخلطـأ يف الترمجـة، وأنـه مل يـتم تكـريس الوقـت             
الكــايف للنظــر يف طلبــهما ال مــن قبــل احملــامي الــذي كــان يــدافع عنــهما آنــذاك، وال مــن قبــل    

  .القاضي
ــشكوى أن هــذه األخطــاء     ٧-٢ ــدعي صــاحبتا ال ــصورة   أي عــدم النظــر يف -وت ــهما ب  طلب

 كانــت فادحــة بالنــسبة هلــم، بيــد أنــه ال ميكــن   -دقيقــة، واألخطــاء يف الترمجــة ومــا إىل ذلــك  
هـي أسـرة ذات نفـوذ       . وفضالً عن ذلك، فـإن أسـرة ب       . لومهما على أخطاء ارتكبها آخرون    

ــوذ يف املكــسيك     ــساسة فاســدين وذوي نف ــا صــالت ب ــاة صــاحبيت    . وتربطه ــإن حي ــذلك ف ول
  .لخطر هناكالشكوى ستتعرض ل

  
  الشكوى

مـن جانـب    تؤكد صاحبتا الشكوى أن إعادهتما قسراً إىل املكسيك ستـشكل انتـهاكاً               -٣
  . من االتفاقية٣كندا حلقهما مبوجب املادة 

  
  مالحظات الدولة الطرف

ــة الطــرف مالحظاهتــا يف     ١-٤ ــسان١٧قــدمت الدول ــل / ني ــأن  . ٢٠٠٧أبري ــذكّر ب وهــي ت
مل  ا أن تنظر يف تقييم الوقـائع واألدلـة علـى املـستوى الـوطين مـا                اللجنة ارتأت دائماً أنه ليس هل     

يكن ذلك التقييم تعسفياً على حنو واضح أو يصل إىل حد احلرمان من العدالة، أو مـا مل يكـن                    
وتالحـظ  . أصحاب القرار قد تصرفوا بصورة متحيزة، وهذا ليس هو احلال يف هذه الـشكوى             

الوقــائع الــيت نظــرت فيهــا الــسلطات الكنديــة الــيت  الدولــة الطــرف أن الــشكوى تتنــاول نفــس  
  .خلصت إىل أن صاحبيت الشكوى تفتقران إىل املصداقية

فقد وصلت صـاحبتا    . وتقدم الدولة الطرف وصفاً مفصالً إلجراءات اللجوء يف كندا          ٢-٤
ــدا يف  ــاين٢٦الــــشكوى إىل كنــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــرتني٢٠٠٣نــ ــانون ٢٢ويف .  كزائــ  كــ

، أبلغت صاحبة الشكوى إدارة املواطنة واهلجرة الكندية أهنـا ترغـب يف             ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
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، ٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ٩ويف . تقدمي طلب جلوء باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنتـها      
وقد ُعقدت جلـسة اسـتماع شـعبة محايـة الالجـئني         . ) ج(أُرسل طلبهما إىل شعبة محاية الالجئني     

وُرفـض طلبـهما يف   . ، حبـضور حمـامي صـاحبيت الـشكوى    ٢٠٠٤بر أكتـو / تشرين األول٢٦يف  
وخلـصت احملكمـة إىل أن صـاحبيت الـشكوى ليـستا الجئـتني أو          . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٦

شخصني حيتاجان للحمايـة، نظـراً لعـدم مـصداقية طلبـهما بـشكل عـام وعـدم متكنـهما مـن أن            
عرضهما للتعذيب أو للمعاملـة القاسـية   ُتثبتا بوضوح وجود خطر كبري يهدد حياهتما أو خطر ت      

  .أو وجود احتمال معقول لتعرضهما لالضطهاد يف املكسيك
وأن هنــاك “ مــشّوشة”وقــد خلــصت احملكمــة إىل أن ردود صــاحبة الــشكوى كانــت   ٣-٤

اختالفات كبرية بني االدعاءات الواردة يف بعض الوثائق املقدمـة إىل احملكمـة وشـهادة صـاحبة                  
  . التفسريات اليت مت تقدميها مجيع النقاط املتضاربة هذهومل توضح. الشكوى

ورد  صاحبة الشكوى، وفقاً ملـا ذكرتـه هـذه األخـرية ومـا            رفيق  والحظت احملكمة أن      ٤-٤
لكن ترمجة شهادة وفاته اليت مت تقـدميها        ) والية غرييرو (يف الصحف، قد توىف يف تشيلبانشينغو       

يــة مكــسيكو ومكــان إقامــة رفيــق صــاحبة الــشكوى  وال(إىل احملكمــة تــشري إىل تــشيماهلواكان 
ورداً علـى ذلـك، قالـت صـاحبة الـشكوى إهنـا قـد تعرفـت علـى هويـة صـاحب                       ). كما ُيدعى 

وبعد جلسة االسـتماع، أرسـلت إىل احملكمـة وثيقـة تتعلـق بنقـل اجلثـة،                 . اجلثة يف تشيلبانشينغو  
هلواكان باعتبارهـا املكـان الـذي      لكن هذه الوثيقة مل تبني ملاذا أشارت شهادة الوفـاة إىل تـشيما            

  .حدثت فيه الوفاة
وفـــضالً عـــن ذلـــك، كانـــت مقدمـــة الـــشكوى قـــد ذكـــرت يف اســـتمارة املعلومـــات   ٥-٤

 يف حــني أن ٢٠٠٢ينــاير /الشخــصية اخلاصــة هبــا أهنــا أقامــت يف مكــسيكو منــذ كــانون الثــاين 
ت خبـصوص هـذه   وعندما اسـُتجوب . الصحف تشري إىل أن رفيقها كان يعيش يف تشيماهلواكان     
وتــشري احملكمــة إىل أن تــصحيحات  . النقطــة يف جلــسة االســتماع، كــان ردهــا أهنــا أخطــأت   

  .وأخطاء من هذا النوع تنتقص من مصداقية صاحبة الشكوى
ووفقــاً ملقــاالت وردت يف الــصحف، فــإن رفيــق صــاحبة الــشكوى قــد وقــع ضــحية       ٦-٤

اجلنائيـة وقـاموا بـسرقة كـل مـا ميلكـه       عصابة من اجملرمني تظاهروا بأهنم من ضباط التحقيقـات   
وأوضــحت صــاحبة الــشكوى أن مــا وقــع هــو مــؤامرة مت . ) د(مــا عــدا أوراق هويتــه الشخــصية

وقـد قبلـت احملكمـة مـا ورد يف الـصحف            . تدبريها للتغطية على الدور الذي لعبه أفراد الشرطة       
وتـساءلت  . مـاً لكنها رفـضت ادعـاءات صـاحبة الـشكوى الـيت اعتربهتـا تفتقـر للمـصداقية عمو                 

احملكمة عن األسباب اليت جعلت األفراد الذين تدعي صاحبة الـشكوى أهنـم قـاموا مبالحقتـها،         
ينتظرون ملدة ثالثة أشهر ملطالبتها بتسليمهم هذا املظـروف الــذي هـو يف غايـة األمهيـة، وملـاذا                    

مـا يف   تكون ابنة صاحبة الشكوى قد واصـلت الـذهاب إىل نفـس املدرسـة بعـد أن غريتـا مرتهل                   
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هـذا اإلمهـال مـن جانـب أم ال يتمـشى مـع           ”ورأت احملكمـة أن مثـل       . ) هه(٢٠٠٣فرباير  /شباط
  .“شخص خيشى حقاً على سالمة أسرته] تصرف[
 الفـرار   ٢٠٠٣أغسطس  /ويبدو أن صاحبة الشكوى قد قررت يف وقت يعود إىل آب            ٧-٤

مة أن هـذه الفتـرة الزمنيـة        وقد وجدت احملك  . من البلد لكنها مل تفعل ذلك إال بعد ثالثة أشهر         
حيـث يتوقـع    : طويلة للغاية، ال سيما عندما تكون هناك هتديدات بالقتل موجهة للفرد وأسرته           

  . من أي شخص يف مثل هذه احلالة مغادرة البلد يف أقرب فرصة
ــة         ٨-٤ ــة لتقــدمي طلــب للمراجع ــاً مــن احملكمــة االحتادي ــشكوى إذن ــد طلبــت صــاحبتا ال وق

مـايو  /أيـار  ١٠لكن هذا الطلـب ُرفـض يف         ) و(صادر عن شعبة محاية الالجئني    القضائية للقرار ال  
٢٠٠٥.  

 إلجـراء تقـدير     ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٥ومن مثّ قـدمت صـاحبتا الـشكوى طلبـاً يف              ٩-٤
للمخاطر قبل الترحيل، حيث أشارتا إىل نفس املخاطر اليت ذُكرت يف الطلب املقـدم إىل شـعبة    

نه حىت لو كانتا قد استقرتا يف مكان آخر يف املكسيك، فقـد كـان            واحتجتا بأ . محاية الالجئني 
وفضالً عـن ذلـك، فـإن كوهنمـا قـّدمتا طلبـاً للجـوء يف كنـدا         . من املمكن تتبع مكان وجودمها   

  .هو أمر من شأنه أن يعرضهما لوضع أخطر يف املكسيك
مل يـتغري عمـا     ورأى املسؤول عن تقدير املخاطر قبل الترحيل أن الوضـع يف املكـسيك                ١٠-٤

 ١٤ويف . ) ز(كـــان عليـــه عنـــدما رفـــضت شـــعبة محايـــة الالجـــئني طلـــب صـــاحبيت الـــشكوى  
ــات      ٢٠٠٦أغــسطس /آب ــة واملعلوم ــب اللجــوء، واألدل ــد أن درس طل ــسؤول بع ، خلــص امل

األخرى املتعلقـة باحلالـة الراهنـة يف املكـسيك، إىل أنـه ال توجـد أسـس جوهريـة لالعتقـاد بـأن                        
ن خلطــر التعــذيب يف املكــسيك أو أن حياهتمــا ســتكون معرضــة      صــاحبيت الــبالغ ستتعرضــا  

  .للخطر
ــراد أســرة         ١١-٤ ــاقي أف ــل أن ب ــل الترحي ــدير املخــاطر قب والحــظ املوظــف املــسؤول عــن تق

صــاحبيت الــشكوى ال يزالــون يعيــشون يف املكــسيك، وإن كــان مــن املعقــول افتــراض أن مــن    
مـا بـالنظر إىل احملتويـات املـسيئة املـدعى           مصلحة األفراد الـذين يالحقوهنمـا أن يـستهدفوا أقارهب         

  .وجودها يف املظروف
، قامت صاحبتا الـشكوى، وقـد واجهتـا إمكانيـة     ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣ويف    ١٢-٤

إعادهتما قسراً إىل املكسيك، بتقـدمي طلـب لوقـف أمـر الترحيـل ريثمـا تتخـذ وكالـة اخلـدمات                      
 تـشرين   ٥ويف  .  النظر يف حالتهما ألسباب إنـسانية      احلدودية الكندية قراراً بشأن طلبهما إعادة     

، رفــضت وكالــة اخلــدمات احلدوديــة الكنديــة طلــب وقــف تنفيــذ أمــر    ٢٠٠٦أكتــوبر /األول
 رفضت الوكالـة الطلـب املقـدم إلعـادة النظـر           ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٦ترحيلهما، ويف   

ىل كـون صـاحبيت الـشكوى       وتوضح الدولة الطـرف أنـه بـالنظر إ        . يف حالتهما ألسباب إنسانية   
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قــد أشــارتا إىل املخــاطر الــيت تتهــدد حياهتمــا وســالمتهما يف املكــسيك، فقــد قُــيّم طلبــهما مــن   
جانب موظـف هبيئـة تقـدير املخـاطر قبـل الترحيـل، أي موظـف لـشؤون اهلجـرة حاصـل علـى                        

  .تدريب متخصص يف تقييم خماطر العودة
 قد ذكرتـا لوكالـة اخلـدمات احلدوديـة     وتشري الدولة الطرف إىل أن صاحبيت الشكوى       ١٣-٤

الكندية نفس املخاطر اليت كانتا قد أوردتاها يف طلـب اللجـوء ويف طلـب تقـدير املخـاطر قبـل                     
وقــد ادعــت مقدمــة الــشكوى أيــضاً أهنــا ســتواجه وضــعاً ماليــاً عــسرياً يف املكــسيك   . الترحيــل

). كنـدا (إقامـة دائمـة يف      لكوهنا أماً وحيدة، وهو أمر سيمنعها من تقدمي طلب للحصول علـى             
والحظت وكالة اخلدمات احلدوديـة الكنديـة أن لـصاحبيت الـشكوى أقـارب يف املكـسيك، يف             
حني يالحـظ، مـن منظـور مـصلحة الطفـل الفـضلى أن ابنـة صـاحبة الـشكوى الـيت عاشـت يف                
كنــدا ثــالث ســنوات ليــست هلــا عالقــات محيمــة مــع الــسكان احمللــيني حبيــث إهنــا قــد تواجــه     

ورفـاه الطفـل يكمـن يف العـيش         . ال داعي هلا أو غري معقولة يف حـال ابتعادهـا عنـهم            صعوبات  
  .مع والديه ما مل ُيشر إىل غري ذلك

وقد نظرت وكالـة اخلـدمات احلدوديـة الكنديـة بـصورة دقيقـة يف مجيـع املخـاطر الـيت                       ١٤-٤
 الـيت تـشري     كما فحصت ترمجة شهادة الوفاة    . ذكرهتا صاحبة الشكوى ويف احلالة يف املكسيك      

إىل تشيلبانشينغو كمكان للوفاة، خالفاً ملا ورد يف الترمجـة املقدمـة إىل شـعبة محايـة الالجـئني،                   
وأيـاً كـان احلـال، فقـد الحظـت وكالـة          . لكنها قررت أنه ال ميكن إعطاؤها قيمة إثباتية كـبرية         

 ال تثبـت أن     اخلدمات احلدودية الكندية أنه حىت ولو قبلـت شـهادة الوفـاة، فـإن هـذه الـشهادة                 
ومل تـتمكن الوكالـة مـن مـنح إعفـاء مـن هـذا               . رجال الشرطة هم الذين ارتكبـوا جرميـة القتـل         

  .الشرط ألسباب إنسانية

كما تؤكد الدولة الطـرف، مستـشهدةً يف ذلـك بـسوابق قـضائية للجنـة اعترفـت فيهـا            ١٥-٤
لب لوقـف تنفيـذ     بفعالية تقدمي طلب للحصول على إذن إلجراء مراجعة قضائية فيما يتصل بط           

ــة       ــة الفعال ــصاف احمللي ــستنفدا ســبل االنت ــشكوى مل ت ــل، أن صــاحبيت ال ــرار الترحي إذ كــان . ق
بإمكاهنما أن تطلبا إىل احملكمة االحتادية منحهما إذناً بطلب إجراء مراجعة قـضائية لقـرار هيئـة                 

نفيـذ قـرار   تقدير املخاطر قبل الترحيل، كما كان بإمكاهنمـا يف الوقـت نفـسه أن تطلبـا وقـف ت         
وكان بإمكاهنما تقدمي الطلـب نفـسه للحـصول علـى إذن بطلـب              . الترحيل ريثما تظهر النتيجة   

ــا أيــضاً بطلــب وقــف التنفيــذ    -إجــراء مراجعــة قــضائية   ــة  - يكــون مــصحوباً هن  لقــرار وكال
ــاً ريثمــا يــتم النظــر يف الطلــب       ــة بعــدم وقــف تنفيــذ الترحيــل إداري ــة الكندي اخلــدمات احلدودي

وأخرياً، كان بإمكاهنما طلب إذن بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار وكالـة            . سانيةألسباب إن 
ومبـا أنـه مل يـتم       . اخلدمات احلدودية الكنديـة رفـض طلـب النظـر يف طالبـهما ألسـباب إنـسانية                

  .استنفاد سبل االنتصاف هذه، فإن الشكوى تعترب غري مقبولة
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مقبولـة ألنـه مـن الواضـح أهنـا ال تـستند             وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن الشكوى غري          ١٦-٤
ــة ــدمومل . إىل أدل ــة بتعرضــهما خلطــر      تق ــا املتعلق ــدعم ادعاءاهتم ــة ت ــشكوى أي أدل  صــاحبتا ال

مجيـع أصـحاب القـرار الكنـديني إىل أن صـاحبيت الـشكوى              وقد توصل   . التعذيب يف املكسيك  
دوديـة الكنديـة، فـإن      وفيمـا يتعلـق بقـرار وكالـة اخلـدمات احل          . تفتقران بشكل عام للمـصداقية    

الدولة الطرف تذكِّر بأن احملكمة االحتادية مل تر أن من الـضروري التـدخُّل وأهنـا رفـضت مـنح          
  . جراء مراجعة قضائية للقرارإلطلب بتقدمي اإلذن 

ــذ    ١٧-٤ ــق هب ــا يتعل ــدعيان      اوفيم ــشكوى ت ــة الطــرف أن صــاحبيت ال ــبالغ، تالحــظ الدول  ال
وتذكر الدولة الطـرف    .  قامتا بتوكيلهم للدفاع عنهما    نووقوعهما ضحية أخطاء ارتكبها حمام    

ــد رأت أن   ــة ق ــه    ”أن اللجن ــها حمــامٍ يوكل ــشكوى (األخطــاء املزعومــة الــيت يرتكب ) صــاحب ال
وتــرى الدولــة الطــرف أن  . ) ح(“حلــسابه اخلــاص ال ميكــن أن تعــزى عــادة إىل الدولــة الطــرف  

رض والتنــاقض الــيت الحــظ  الــشكوى ال تتــضمن أيــة معلومــات ميكــن أن توضــح أوجــه التعــا   
  . صانعو القرار الكنديون حدوثها

وتالحـــظ الدولـــة الطـــرف أن الـــسلطات الكنديـــة، لـــدى نظرهـــا يف قـــضية صـــاحبيت   ١٨-٤
ــك          ــا يف ذل ــام يف املكــسيك، مب ــق بالوضــع الع ــدة تتعل ــائق عدي ــد رجعــت إىل وث ــشكوى، ق ال

يـزال   وال. رير دوري للمكـسيك   التعليقات النهائية اليت أبدهتا اللجنة بعد أن نظرت يف آخر تق          
  .التعذيب، فيما يبدو، يشكل مشكلة يف النظام اجلزائي املكسيكي

وترى الدولة الطرف أن كون صاحبيت البالغ مل تثبتا وجود أسـس موضـوعية ظـاهرة                  ١٩-٤
لالعتقــاد بأهنمــا ســتواجهان شخــصياً خطــراً حقيقيــاً ومتوقعــاً للتعــرض للتعــذيب يف املكــسيك  

فقــد عجزتــا عــن إثبــات أن األشــخاص الــذين يالحقوهنمــا هــم   . غــري مقبولــةجيعــل شــكوامها 
بالفعـــل موظفـــون عموميـــون أو أشـــخاص يتـــصرفون بـــصفة رمسيـــة أو بتحـــريض أو مبوافقـــة   

  .السلطات املكسيكية أو بعلمها، وهو شرط ضروري إلثبات وجود خطر التعرض للتعذيب
 تتمكنا من إثبات حدوث انتـهاك       وعليه، ترى الدولة الطرف أن صاحبيت الشكوى مل         ٢٠-٤

ومـن ناحيـة أخـرى،      .  من االتفاقية ولذلك ينبغي اعتبـار الـشكوى غـري مقبولـة            ٣ظاهر للمادة   
  .جتادل الدولة الطرف بأن الشكوى ال تقوم على أدلة كافية

  
  تعليقات صاحبيت الشكوى

 تعليقــات علــى مالحظــات ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٧قــدمت صــاحبتا الــشكوى، يف   ١-٥
لدولــة الطــرف، فكررتــا ادعاءاهتمــا الــسابقة وادعتــا أيــضاً، فيمــا يتعلــق باختــصاص اللجنــة يف  ا

تقييم الوقائع واألدلة، أن تقييم السلطات الكندية لألدلة املتعلقـة بقـضيتهما كـان تعـسفياً علـى                  
  .حنو واضح وأدى إىل حرماهنما من العدالة
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اءات صاحبيت الشكوى بأهنمـا وقعتـا      وفيما يتعلق مبالحظات الدولة الطرف بشأن ادع        ٢-٥
، تـذكر صـاحبتا الـشكوى أيـضاً أهنمـا           )ومترمجـون فوريـون   (ضحية ألخطاء ارتكبها حمامومهـا      

وبالتحديد كان قاضي شـعبة محايـة       . اشتكتا من وقوع أخطاء ارتكبها صانعو القرار الكنديون       
يف الــصحف ويف الالجــئني قــد قــرر أن مكــان وفــاة رفيــق صــاحبة الــشكوى الــذي أُشــري إليــه   

  .إفادهتا كان خيتلف عن اسم املكان املذكور يف شهادة الوفاة
. وتذكر مقدمة الشكوى أهنا استنفدت بالفعـل مجيـع سـبل االنتـصاف الفعالـة املتاحـة                  ٣-٥

وقدمت إىل احملكمة االحتاديـة طلبـاً للمراجعـة         . فقد قدمت طلباً للجوء مع ابنتها وُرفض طلبها       
. هذا؛ وقدمت طلباً هليئة تقدير املخـاطر قبـل الترحيـل ألسـباب إنـسانية              القضائية لقرار الرفض    

واآلن وبعـد رفـض مجيـع هـذه     . وقدمت طلباً للحصول علـى إذن إداري لوقـف قـرار الترحيـل            
  . الطلبات، تصر صاحبة الشكوى على عدم وجود أية سبل أخرى متاحة أمامها

 وخطــر التعــرض لالضــطهاد وفيمــا يتعلــق بعــدم وجــود أســس تقــوم عليهــا الــشكوى،  ٤-٥
شخصياً، تقول صاحبة الـشكوى وإن الـدليل الرئيـسي الـذي تـستند إليـه قـضيتها، أي شـهادة                     

فهــذا الــدليل يبــّين بوضــوح أهنــا وابنتــها . وفــاة رفيقهــا، قــد مت تقييمــه بــصورة تعــسفية وجــائرة
  . ستتعرضان شخصياً خلطر مباشر يف املكسيك

ــأ     ٥-٥ ــول ب ــشكوى الق ــدم النظــر يف     وتكــرر صــاحبتا ال ــاء، الناشــئة عــن ع ــذه األخط ن ه
قضيتهما بصورة صحيحة، قد أثرت عليهما تأثرياً سلبياً، مما ميهد الـسبيل إلعادهتمـا إىل مكـان            

  .قد تتعرضان فيه للتعذيب أو االختفاء بل وحىت إىل املوت
  

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة 
  النظر يف املقبولية

أن  مناهضة التعـذيب، قبـل النظـر يف أي ادعـاءات واردة يف بـالغ مـا،         جلنة  على جيب  ١-٦
 ولقـد تأكـدت  .  مـن االتفاقيـة   ٢٢مبوجـب املـادة     أم غـري مقبـول      ان الـبالغ مقبـوالً      ـ كـ  نإتقرر  
تبحـث    مل ذاهتـا مـن أن املـسألة       ٢٢مـن املـادة     ) أ(٥علـى النحـو الـذي تقتـضيه الفقـرة            ،اللجنة
  .الدولية التسوية راءات التحقيق الدويل أواء آخر من إج أي إجريف إطار حبثها يجير وال
جيـب أن تتأكـد اللجنـة        من االتفاقية،    ٢٢من املادة   ) ب(٥الفقرة  تنص عليه    ووفقاً ملا   ٢-٦

تنطبـق   ة املتاحـة؛ غـري أن هـذه املـادة ال          من أن الشخص قد استنفد مجيع سبل االنتـصاف احملليـ          
أهنـا ال حيتمـل      فترة زمنيـة تتجـاوز احلـدود املعقولـة أو         إذا ثبت أن استنفاد تلك السبل يستغرق        

  .أن تؤدي إىل إنصاف الضحية إنصافاً فعاالً 
وتالحـظ اللجنــة أن الدولـة الطــرف تعتــرض علـى مقبوليــة الـشكوى باعتبــار أن ســبل       ٣-٦

ــستنفد  ــة مل ُت ــع ســبل     . االنتــصاف احمللي ــشكوى هــو أهنمــا اســتنفدتا مجي وكــان رد صــاحبيت ال
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فقد قدمتا طلباً للحصول على اللجوء وبعد رفض طلبهما هذا قـدمتا            : لية الفعالة االنتصاف احمل 
مثّ قـدمتا طلبـاً   . طلباً إىل احملكمة االحتادية إلجراء مراجعة قضائية ورفضت احملكمة هذا الطلـب      

ــل    ــل الترحي ــدير املخــاطر قب ــة تق ــة ألســباب     . إىل هيئ ــى إذن لإلقام ــاً للحــصول عل ــدمتا طلب وق
وأخــرياً، قــدمتا طلبــاً للحــصول علــى وقــف إداري  .  رفــض هــذين الطلــبني أيــضاً إنــسانية، ومت

  .لتنفيذ قرار الترحيل
أوالً، فيما يتعلق برفض طلب صاحبيت الشكوى مراجعـة قـضيتهما ألسـباب إنـسانية،                 ٤-٦

 بأهنـا قامـت، يف دورهتـا اخلامـسة والعـشرين، ويف مالحظاهتـا اخلتاميـة املتعلقـة                   ) ط(تذكِّر اللجنـة  
. رير الدولة الطرف، ببحـث مـسألة طلبـات إصـدار وقـف وزاري مؤقـت ألسـباب إنـسانية                   بتق

اخلاص إزاء عدم حتلي موظفي اخلدمة املدنية املكلفـني بالبـت يف   قلقها  وقد أبدت اللجنة وقتها     
باالســتقاللية الالزمــة وإزاء إمكانيــة إبعــاد الــشخص قبــل االنتــهاء مــن البــت يف  “ التظلمــات”

خلصت اللجنة إىل أن ممارسة كهذه ميكن أن تقلل من فعاليـة محايـة احلقـوق                و. طلب املراجعة 
والحظـت اللجنـة أنـه بـالرغم مـن أن      .  مـن االتفاقيـة  ٣ مـن املـادة   ١املنصوص عليها يف الفقرة     

احلق يف احلصول على مساعدة ألسـباب إنـسانية هـو سـبيل انتـصاف مبوجـب القـانون، إال أن                     
ستناداً إىل معـايري إنـسانية حبتـة ولـيس علـى أسـاس قـانوين، وهـي                  هذه املساعدة مينحها الوزير ا    

ــاً ُيــسدى بــال مقابــل    ــة كــذلك أن احملكمــة  . تــشكل علــى هــذا النحــو معروف والحظــت اللجن
االحتادية تقوم، عند قبول إجراء مراجعـة قـضائية، بإحالـة امللـف إىل اجلهـة الـيت اختـذت القـرار                      

تقـوم هـي نفـسها مبراجعـة القـضية أو اختـاذ              الاألصلي أو إىل جهة أخرى صاحبة اختـصاص و        
املخولـة للـوزير ومـن مث علـى الـسلطة      التقديريـة  ويعتمـد القـرار علـى الـسلطة       . أي قرار بـشأهنا   

وتضيف اللجنة أن االنتصاف القائم على أسـباب إنـسانية لـيس مـن الـسبل الواجـب                  . التنفيذية
يـة وعليـه فـإن مـسألة الـتظلم مـن قـرار        أن ُتـستنفَد للوفـاء بـشرط اسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملل      

  .كهذا غري مطروحة
 اليت تفيد بـأن مبـدأ اسـتنفاد سـبل االنتـصاف           ) ي (كما تذكّر اللجنة بسوابقها القضائية      ٥-٦

احملليــة يتطلــب مــن أصــحاب الــشكوى اســتخدام ســبل االنتــصاف ذات الــصلة املباشــرة خبطــر   
 الــسبل الــيت قــد تــسمح هلــم بالبقــاء يف التعــرض للتعــذيب يف البلــد الــذي ســُيعادون إليــه ولــيس

  .املكان الذي يوجدون فيه
ثانيــاً، تالحــظ اللجنــة أن صــاحبيت الــشكوى مل تبينــا ملــاذا مل تعتــربا أن مــن الــضروري   ٦-٦

تقدمي طلب إىل احملكمة االحتادية لإلذن هلما بتقدمي طلب إلجراء مراجعة قضائية لقرار الـرفض               
وتـذكّر اللجنـة بأهنـا قـد خلـصت سـابقاً إىل أن              . قبـل الترحيـل   الصادر عن هيئة تقدير املخاطر      

ســبل االنتــصاف هــذه ليــست جمــرد شــكليات، وأن احملكمــة االحتاديــة قــد تنظــر، يف احلــاالت    
ويف احلالــة الراهنــة، مل تعتــرض صــاحبتا الــشكوى يف الواقــع . ) ك(املناســبة، يف موضــوع القــضية

 حتتجا بأن االستنفاذ النـهائي لـسبيل االنتـصاف          على فعالية سبيل االنتصاف هذا، كما أهنما مل       
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كما تالحظ اللجنة أنه رغم اعتقاد صاحبيت الشكوى بـأن          . قد استغرق فترة زمنية غري معقولة     
يف قــضيتهما، “ حاســم”النــسخة الــصحيحة لــشهادة وفــاة رفيــق مقدمــة الــشكوى هــي دليــل  

 الظروف، ترى اللجنة أنه مل يـتم يف         ويف ظل هذه  . فإهنما مل تلفتا انتباه السلطات القضائية إليه      
، وعليـه تكـون     ٢٢من املادة   ) ب(٥هذه الشكوى استيفاء الشروط املنصوص عليها يف الفقرة         

  .الشكوى غري مقبولة
  :وبناًء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي  ٧-٦
  عدم مقبولية الشكوى؛  )أ(   
  .الطرفأن ُيبلّغ هذا القرار إىل صاحبيت الشكوى وإىل الدولة   )ب(   

 احلواشي
ص بــإجراء تقــدير للمخــاطر قبــل طلبــهما اخلــاقــدمتا شــهادة وفــاة أخــرى مــع  هنمــاإصــاحبتا الــشكوى قــول ت  )أ(  

 .الترحيل
) مخـس سـنوات مـن التعلـيم االبتـدائي          (هاأن مستوى تعليم  إىل  صاحبة الشكوى   مي  حماهذا الصدد، يشري     يف  )ب(  

قـصاصة مـن جريـدة     احملـامي ويقـدم  . يكون له حـاكم ل ال ميكن أن تزهواكويو أن مكاناً مثل نَيجعلها ال تفهم
هـا يف   إجراؤالنتخابات احمللية املزمـع     ُرشّح ل قد  .  تشري إىل أن ب    ٢٠٠٢مرب  ديس/ كانون األول  ٢٤  يف ةصادر
 .٢٠٠٣مارس /آذار

عقـد جلـسات اسـتماع      ت) وهـي حمكمـة إداريـة مـستقلة        (نيجمللس اهلجرة والالجـئ   عة  التاب نيمحاية الالجئ شعبة     )ج(  
االتفاقيـة   املقصود يفالجئ باملعىن إما مي هو احملشخص الو. بشأن ما إذا كان الشخص حممياً أم ال قرارالختاذ 

 .املتعلقة بوضع الالجئني أو شخص حباجة للحماية
 .وفقاً هلذه اإلفادات، فإن رفيق صاحبة الشكوى قد تعرض لسرقة شاحنته بكامل محولتها  )د(  
 .تالحظ احملكمة أن صاحبة الشكوى اعترفت بذلك يف جلسة االستماع  )ه(  
ي تدبري قانوين ميكن أن خيضع ملراجعة قـضائية مـن جانـب احملكمـة االحتاديـة إذا مت          تالحظ الدولة الطرف أن أ      )و(  

واملعيـار املنطبـق يف مـنح اإلذن فيمـا يتــصل مبـسائل اهلجـرة هـو مـا إذا كانـت هنـاك قــضية           . مـنح اإلذن بـذلك  
  .وجيهة تتعلق مبوضوع خطري

هو رسالة وردت من أخت صاحبة الشكوى تشري    وفقاً ملا ذكرته الدولة الطرف، كان العنصر اجلديد الوحيد            )ز(  
والحـظ  . إىل أن شخصاً آخر قـد أعلمهـا أن أشخاصـاً جـاؤوا إىل مـرتل صـاحبة الـشكوى الـسابق حبثـاً عنـها                          

ــهم، إن         ــك األشــخاص أو عالقت ــة أولئ ــد هوي ــستحيل حتدي ــن امل ــة، وأن م ــسؤول أن الرســالة مل تكــن موقع امل
ــشرطة    ــع رجــال ال ــا . وجــدت، م ــشر إىل ت ــالة إال يف     ومل ُي ــر الرس ــع ومل تظه ــذي وق ــوم ال ريخ احلــادث املزع

 .٢٠٠٢، يف حني كانت صاحبة الشكوى تتعرض للمالحقة منذ عام ٢٠٠٦يونيه /حزيران
 .٤-٦ ، الفقرة)٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١ (٢٨٤/٢٠٠٦ضد كندا، الشكوى رقم . ن. أ. س. قضية ر )ح(  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٣ الـصادر يف ، القـرار  ١٣٣/١٩٩٩لبالغ رقم   انظر قضية فالكون ريوس ضد كندا، ا       )ط(  

 .٤-٧  و٣-٧ ، الفقرات و٢٠٠٤
، ٢٠٠١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٣، آنـوب روي ضـد الـسويد، القـرار الـصادر يف              ١٧٠/٢٠٠٠رقـم   البالغ    )ي(

 .١-٧الفقرة 
  .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦مايو /أيار ١٥، القرار الصادر يف ٢٧٣/٢٠٠٥ رقم البالغضد كندا، . أ. قضية ت )ك(  
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  ٣٠٨/٢٠٠٦البالغ رقم 
  ) ال ميثلها حمام. (أ. ك      :املقدم من

  .أ. وف. أ. وطفالمها أ. أ. صاحبة الشكوى وزوجها ر  :األشخاص املدعى أهنم ضحايا
  السويد      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٦    :تاريخ تقدمي الشكوى
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة يبإن جلنــة مناهــضة التعــذ   

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ يفوقد اجتمعت    
، املقدمــة إىل جلنــة مناهــضة   ٣٠٨/٢٠٠٦ يف الــشكوى رقــم  وقــد اختتمــت نظرهــا     

 ٢٢مبوجـب املـادة     . أ. وف. أ. ، وطفليهمـا أ   .أ. ها وباسـم زوجهـا ر     بامس. أ. التعذيب من ك  
مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية    

  املهينة، أو
   مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا أصحاب الشكوى،وقد وضعت يف اعتبارها 
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧مبوجب الفقرة التايل القرار  تعتمد 
ــشكوى ك   ١-١ ــام    . أ. صــاحبة ال ــد ع ــن موالي ــة م ــة أذربيجاني ــدم  . ١٩٧٨مواطن وهــي تق

ــد عــام    .أ. الــشكوى بامسهــا وباســم زوجهــا ر   ــسية مــن موالي ، ١٩٧٨، وهــو أذربيجــاين اجلن
. لى التـوايل  ، ع ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤، املولودين يف السويد يف عامي       .أ. وف. أ. وباسم طفليهما أ  

وعند تقدمي البالغ، كانت صاحبة الشكوى وأفراد أسرهتا ينتظـرون ترحيلـهم مـن الـسويد إىل                 
  .وال ميثل صاحبة الشكوى حمام. أذربيجان

 ما هي وقـائع     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ومل يتضح من الرسالة األوىل املؤرخة         ٢-١
 تــــشرين ٢٦  و١٩  و١٧ويف . القــــضية وهــــل اســــُتنفذت مجيــــع ســــبل االنتــــصاف احملليــــة

، طُلب من صـاحبة الـشكوى تقـدمي         ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢، و ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
وطُلــب منــها . معلومــات مفــصلة عــن وقــائع القــضية وإثبــات ادعاءاهتــا وتقــدمي وثــائق داعمــة   

تفاصــيل وشــروح إضــافية ملــا حــصل يف املاضــي يف أذربيجــان   ) ١: (بالتحديــد تقــدمي مــا يلــي 
معلومـات عـن سـبب      ) ٢(ملخاطر اليت قد تتعرض هلا هي وزوجهـا يف حـال عودهتمـا إليهـا؛                وا

توضيحات لألسـباب الـيت تـدعوها       ) ٣(تعرض زوجها إلساءة املعاملة أثناء خدمته يف اجليش؛         
سـيتعرض إلسـاءة املعاملـة إذا مـا صـدر عليـه حكـم بالـسجن؛                 . أ. إىل االعتقاد بـأن زوجهـا ر      

ر طبية تشهد على تعرض زوجها إلساءة املعاملة يف اجليش وأي أوامـر             نسخ من أي تقاري   ) ٤(
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نسخ من مجيع قرارات سلطات اهلجرة الـسويدية وأي وثـائق تتعلـق      ) ٥(توقيف أو غري ذلك؛     
تأكيد إن كانت صاحبة الشكوى وأفـراد أسـرهتا خمتبـئني عـن الـسلطات               ) ٦(بتاريخ الترحيل؛   

  .إبان تقدمي الشكوى
 ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٧، ويف ٢٠٠٦أكتـوبر  /شرين األول تـ ٢٣ و١٩ويف   ٣-١

وأكدت أن أسـرهتا مل تكـن خمتبئـة وقـدمت معلومـات جزئيـة               . أرسلت صاحبة الشكوى ردها   
وقد أدرجت املعلومات الواردة من صـاحبة الـشكوى يف          . بشأن بعض املسائل املذكورة أعاله    

 أعـاله مل حتـصل علـى        ٢-١ملـذكورة يف الفقـرة      بيـد أن العديـد مـن األسـئلة ا         . اخللفية الوقائعية 
يف . أ. فلم تقدم صاحبة الشكوى مثالً أي أدلة موثقة تشهد على إسـاءة معاملـة ر    . أجوبة بعد 

  .اجليش األذربيجاين
ومل حتدد صاحبة الشكوى تـاريخ الترحيـل، بـدعوى أن الـسلطات الـسويدية رفـضت                   ٤-١

ومل حتــتج صــاحبة .  قــد حيــدث يف أيــة حلظــةإعطــاء تــاريخ حمــدد، ولكنــها اّدعــت أن الترحيــل 
الشكوى بأي مواد معينة من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة                    

  .٣القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بيد أن الوقائع املعروضة قد تثري مسائل يف إطار املادة 
 أحالت اللجنة الـبالغ إىل الدولـة الطـرف           من االتفاقية،  ٢٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     ٥-١

، وطلبـت منـها عـدم إبعـاد صـاحبة الـشكوى وأسـرهتا إىل           ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤يف  
 مــن النظــام ١٠٨ مــن املــادة ١أذربيجــان مــا دامــت اللجنــة تنظــر يف الــشكوى، وفقــاً للفقــرة   

 يف رسـائل صـاحبة الـشكوى    وقد أُرسل الطلب استناداً إىل املعلومات الـواردة       . الداخلي للجنة 
وميكن إعادة النظر فيه بناء على طلب الدولة الطـرف يف ضـوء املعلومـات والتعليقـات الـواردة                   

  . من الدولة الطرف وصاحبة الشكوى
ــار٩ويف رســالة مؤرخــة    ٦-١ ــايو / أي ــة أن جملــس   ٢٠٠٧م ــة الطــرف اللجن ، أبلغــت الدول

، وقـف إنفـاذ أوامـر الطـرد الـصادرة           ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٥اهلجرة السويدي قرر يف     
  .ضد صاحبة الشكوى وأسرهتا، بناء على طلب املقرر اخلاص املعين بالشكاوى اجلديدة

  
  ) أ(اخللفية الوقائعية

صاحبة الشكوى وزوجها مواطنان أذربيجانيان من أصـل أذربيجـاين، رغـم أن والـدة                 ١-٢
 ســنوات ١٠ يبلــغ مــن العمــر  .أ. وكــان ر. تنحــدر مــن أصــل أرمــين حــسب ادعائهمــا  . أ. ر

عنــدما نــشب نـــزاع مــسلح بــني أذربيجــان وأرمينيــا، حيــث اضــطرت والدتــه إىل مغــادرة           
فتـرة طويلـة حبيـث إنـه        . أ. وقـد أخفـى الوالـد ابنـه ر        . أذربيجان، تاركةً خلفها ابنها مع والـده      

  عامــاً، رفــضت الــسلطات ١٦وعنــدما بلــغ مــن العمــر  . يــتمكن مــن الــذهاب إىل املدرســة  مل
وعندما بلغ سن اخلدمة العسكرية، اختبأ عـدة أشـهر لتفـادي        . إصدار جواز سفر أذربيجاين له    
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ويف تـاريخ غـري   . جتنيده، إذ كـان خيـشى التعـرض ملكـروه أثنـاء خدمتـه يف اجلـيش األذربيجـاين          
  .خلدمة العسكريةاحمدد، علمت السلطات األذربيجانية مبكانه وأرغمته على أداء 

 قّدم الزوجان طلب جلوء يف السويد بعـد ثالثـة أيـام مـن               ٢٠٠٣تمرب  سب/ أيلول ٨ويف    ٢-٢
ومل تكن حبوزهتمـا وثـائق سـفر أو هويـة، حيـث مل ُتقـّدم إىل                 . وصوهلما إليها حسب ادعائهما   

ــة      ــسلطات األذربيجاني ــة أو غريهــا صــادرة عــن ال ــائق هوي ــسويدية أي وث . ســلطات اللجــوء ال
وأثنــاء . أوىل مــع صــاحبة الــشكوى وزوجهــا  أجريــت مقابلــة ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١٥ ويف

أثنـاء  يف مجلة أمور أنه قد تعـرض للـضرب واإلصـابة باألسـلحة وللتعـذيب                . أ. املقابلة، ذكر ر  
وهلـذا الـسبب فـّر مـن     . بسبب األصـل األرمـين لوالدتـه    ٢٠٠١يوليه  /خدمته العسكرية يف متوز   

 خمتلفــة، ومل يفـصح عـن امسـه     وقد تنقل بعـد ذلـك يف أمـاكن       .  يوماً ٦٥اخلدمة العسكرية بعد    
بـصاحبة الـشكوى يف     . أ. وتـزوج ر  . الكامل علناً قط وظل خمتفيـاً عـن الـسلطات ملـدة سـنتني             

حيــث كــان يرعــى املاشــية يف  ) بأذربيجــان( واســتقرا يف إحــدى القــرى ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان
ولكنـه  . ويف تاريخ غري حمدد، طلب منه رئيسه تـسجيل إقامتـه يف تلـك القريـة               . إحدى املزارع 

. مل ميتثــل لطلبــه، خــشية أن تطلــع الــسلطات والنــاس مــن حولــه علــى خلفيتــه العرقيــة املختلطــة
ــى ر ــسية      . أ. واّدعـ ــدان اجلنـ ــر فقـ ــون خلطـ ــة معرضـ ــن أم أرمنيـ ــدرين مـ ــخاص املنحـ أن األشـ

  .التعرض للقتل يف أسوأ احلاالت أو
 وأهنـا تؤيـد     وذكرت صاحبة الشكوى أنه ليس لـديها أسـباب منفـصلة لطلـب اللجـوء                ٣-٢

وأثناء املقابلة الثانية، أكـدت صاحبــة الـشكوى         . األسباب اليت عرضها زوجها ملتمساً اللجوء     
  .قد تعرض إلساءة املعاملة أثناء خدمته العسكرية. أ. أن ر
. يف حــادث ســيارة بالــسويد  . أ. ، أصــيب ر٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين األول١٠ويف   ٤-٢

وقد تلقى عالجـاً يف مستـشفى أوميـا يف          . يف الفخذ باملخ وكسر    نزفوتعرض إلصابات منها    
 كـانون  ١٩املستـشفى يف  . أ. وغـادر ر . البداية مث ُنقل الحقاً إىل مستـشفى سـاندريب يف لوليـا           

  .٢٠٠٣ديسمرب /األول
 أجرى جملس اهلجرة مقابلة ثانيـة مـع صـاحبة الـشكوى             ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٠ويف    ٥-٢

يــستخدم . أ. ويف تلــك املقابلــة، كــان ر). للجــوء يف أســباب طلــب اشــاملحتقيــق (وزوجهــا 
، يف مجلـة أمـور، بـأن حـادث الـسيارة سـبب لــه        .أ. و أثناء املقابلـة صـّرح ر     . عكازين للمشي 

. أ. ومنــذ وقــوع احلــادث، تعــرض ر . إثــره ألربــع عمليــات جراحيــة علــى نزفــاً بــاملخ خــضع  
تذكر أنه كـان يعـيش يف قريـة    وقد . لفقدان ذاكرة وصعوبات يف املشي ويف حتريك يده اليمىن    

ومل يتـذكر حـىت أيـن    . خارج باكو، ولكنـه مل يـتمكن مـن إعطـاء أي تفاصـيل يف هـذا الـصدد           
. أ. وتـذكّر ر . كان حمل إقامته املسجل أو املدرسة اليت ذهب إليها أو اسـم رب عملـه الـسابق         
كل أو حجمهـا  أنه كان يعاين مشاكل كثرية يف أذربيجان، ولكنه مل يتـذكر طبيعـة تلـك املـشا               

ومل يـتمكن مـن إعطـاء املـستجوب الـذي أجـرى             . على النحو الـذي وصـف يف مقابلتـه األوىل         
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معــه املقابلــة أي معلومــات مفــصلة عــن رحلتــه إىل الــسويد مــثالً، أو أن يــشرح أســباب طلــب  
أنـه ينتظـر منـه تقـدمي شـهادة طبيـة، وأن             . أ. وقد أبلغ املستجوب ر   . اللجوء اليت ذكرها سابقاً   

أنــه قــد أعطــى . أ. وذكــر ر. ، إذا دعــت الــضرورةقــاً مكمــالً قــد ُيجــرى يف وقــت الحــقحتقي
  .جواز سفره للشخص الذي أوصله إىل السويد وليس حبوزته أي وثائق أخرى

ويف . ، متّ تعيني حمام خمتص لـصاحبة الـشكوى وزوجهـا          ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٢ويف    ٦-٢
مي أن أسـباب طلـب اللجـوء قـد وردت     ، أكّـد احملـا   ٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٢٧مذكرة مؤرخـة    

يعـاين  . أ. ، وقـال يف مجلـة أمـور إن ر   ٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ١٠على النحو الواجب يف حمـضر       
. أ. وقـال إن ر   . ازدواجاً يف الرؤيـة وأن يـده الـيمىن أصـيبت بـشلل جزئـي بـسبب نزيـف املـخ                    

، يف الوقـت    خيضع لفحوص طبية كل شهر يف عيـادة األعـصاب مبستـشفى لوليـا، ويـتعني عليـه                 
لـن يـتمكن مـن    . أ. كمـا أوضـح أن ر    . احلاضر، أن يأخذ عـشرين قـرص دواء خمتلفـاً يف اليـوم            

وهـذه الظـروف تـشكل      . علـى الرعايـة الـيت تقتـضيها حالتـه الـصحية           يف بلده األصلي    احلصول  
وعالوة على ذلـك، فإنـه قـد يتعـرض لتوقيفـه واسـتجوابه إذا               . أسباباً إنسانية ملنح رخصة إقامة    

  .د إىل أذربيجان لفراره من اخلدمة العسكريةأعي
ذكرته سجالت من مستشفى لوليا، مبـا يف ذلـك سـجل خروجـه مـن                مبوأرفق احملامي     ٧-٢

ــصحية   . ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول١٩املستــشفى يف  ــة ال وتــصف تلــك الــسجالت احلال
فـسية العـصبية     املستشفى وتتضمن استنتاج الطبيب بـأن تقيـيم حالتـه الن           عند مغادرته للمذكور  

  . ال يشري إىل استمرار وجود اضطراب إدراكي لديه
وقُــدم . أ. ، أجنبــت صــاحبة الــشكوى ابنــاً، هــو أ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين١١ويف   ٨-٢

  . طلب جلوء بامسه، حيث نظر جملس اهلجرة يف طلبه جنباً إىل جنب مع استئناف والديه
ــوز٢٢ويف   ٩-٢ ــه / مت ــس اهلجــر  ٢٠٠٤يولي ــى    ، رفــض جمل ــات األســرة احلــصول عل ة طلب

رخص إقامة ورخص عمل وعلى وضع الجئني وعلى وثائق سـفر، وأمـر بإبعـادهم إىل بلـدهم              
وخبصوص ما إذا كان ينبغي اعتبار صـاحبة الـشكوى وأسـرهتا الجـئني أو حباجـة إىل                  . األصلي

لـس  ، الحـظ جم   ١٩٨٩ من الفصل الثالث من قـانون األجانـب لعـام            ٢٣احلماية مبوجب املادة    
، وأن ٢٠٠١اهلجــرة، مــن مجلــة أمــور، أن أذربيجــان أصــبحت عــضواً يف جملــس أوروبــا عــام   

السلطات األذربيجانية تعهـدت مبباشـرة عـدة إصـالحات قانونيـة، وأن هنـاك هدنـة قائمـة بـني                
، وأن الدستور األذربيجاين يكفل املـساواة يف احلقـوق بـني            ١٩٩٤أذربيجان وأرمينيا منذ عام     

كما الحظ أن مثة أقلية أرمنية تقطن البلـد، وتتـألف يف معظمهـا             .  األذربيجانيني مجيع املواطنني 
ويــستطيع الزوجــان اللــذان ينحــدر أحــدمها مــن أصــل  .  أذربيجانيــة-مــن أســر خمتلطــة أرمنيــة 

أرمين أن يعيشا حيـاة طبيعيـة عـادةً يف بـاكو، خاصـةً إذا كانـت الزوجـة هـي الـيت تنحـدر مـن                           
ــة ومــضايقات يف    وقــد وردت تقــا . أصــل أرمــين  ــاة املهني ــز يف احلي رير عــن حــدوث أفعــال متيي

كمـا أن مـن حـق       . املدارس وأماكن العمل، ولكن ليس هناك متييز أو اضـطهاد تقـره احلكومـة             
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األطفال املولودين من زجيـات خمتلطـة أن خيتـاروا اجملموعـة العرقيـة الـيت يريـدون االنتمـاء إليهـا                      
  . عند بلوغهم سن السادسة عشرة

إنـه  . أ. وخلص جملس اهلجرة، دون التشكيك يف صحة وقائع االعتداءات الـيت قـال ر              ١٠-٢
تعــرض هلــا أثنــاء خدمتــه العــسكرية، إىل أن الوضــع العــام يف أذربيجــان ال يــشكل أساســاً ملــنح 

إىل الـــسلطات ال ميكـــن أن ُتنـــسب واعتـــرب اجمللـــس أن تلـــك احلــــوادث . اللجـــوء يف الـــسويد
ــها أشــخاص معينــون، وأن ر   األذربيجانيــة بــل ينبغــي ال  ــة ارتكب . أ. نظــر إليهــا كأفعــال إجرامي

ــن       مل ــه مـ ــى محايتـ ــدرة علـ ــة إىل اإلرادة أو القـ ــسلطات األذربيجانيـ ــار الـ ــال افتقـ يثبـــت احتمـ
وعــالوة علــى ذلـــك، الحـــظ اجمللــس أن رفـــض تأديــة اخلدمــة العــسكرية . االعتــداءات املــدعاة

واسـتنتج  . نوات، إذا ما طُبقت عقوبـة الـسجن  ميكن أن تفضي إىل السجن ملدة أقصاها سبع س  
اجمللس أن رفض تأديـة اخلدمـة العـسكرية أو الفـرار منـها ال يـشكل عـادةً أساسـاً ملـنح رخـصة                         
إقامــة وأنــه ال ميكــن مــنح هــذه الرخــصة إال إذا كــان الــشخص املــستدعى للخدمــة العــسكرية   

ــصرامة    ــة ال ــة بالغ ــات   . معرضــاً لعقوب ــى صــحة املعلوم ــها صــاحبة   ودون احلكــم عل ــيت قدمت  ال
وأفـراد أسـرته    . أ. تنتاج بـأن ر   الشكوى أو زوجهـا، فـإن جملـس اهلجـرة مل جيـد مـا يؤيـد االسـ                  

يتعرضون، حال عودهتم إىل أذربيجـان، إىل االضـطهاد أو إىل عقوبـة غـري معقولـة ألسـباب                 قد
مـا يتعلـق   وفي. حلمايـة  ا ىلإتشمل العرق واجلنسية، علـى حنـو يـربر اعتبـارهم الجـئني أو حباجـة                 

نح أسرة صاحبة الشكوى رخصة إقامة ألسباب إنسانية، خلص جملـس اهلجـرة إىل أن احلالـة                 مب
د الـــذي يـــشكل أساســـاً ملـــنحهم البدنيـــة والعقليـــة ألفـــراد األســـرة ليـــست متـــدهورة إىل احلـــ

  .إقامة رخصة
وقد استأنف احملامي املعـّين للـدفاع عـن صـاحبة الـشكوى وزوجهـا ضـد قـرار جملـس                       ١١-٢
عـادة  فإ. وذكر دعماً السـتئنافه أن اجمللـس قـد أسـاء تقـدير الوضـع العـام يف أذربيجـان                   . جرةاهل
للتوقيف والـسجن بـسبب رفـضه تأديـة اخلدمـة العـسكرية، ومـن               تعرضه  إىل أذربيجان س  . أ .ر

ال يــزال يعـاين مــن آثـار حــادث الــسري     . أ. وأوضـح أن ر . احملتمـل أن يلقـى حتفـه يف الـسجن    
علــى صــاحبة الــشكوى رعايــة سيــصعب أصــبح مــن الــسهل اســتثارته وإذ  الـــذي تعــرض لـــه،

، رفـض جملـس طعـون األجانـب االسـتئناف، مبينـاً             ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٦ويف  . ابنهما وحدها 
ة، وأن الظـــروف املعروضـــة أمامـــه أنـــه يؤيـــد االســـتنتاجات الـــيت توصـــل إليهـــا جملـــس اهلجـــر

  .تستدعي اختاذ موقف مغاير ال
وقُـّدم بامسهــا  . أ. ، أجنبـت صــاحبة الـشكوى ابنتــهما، ف  ٢٠٠٥يوليــه / متـوز ٣١ويف   ١٢-٢

ــضه جملــس اهلجــرة يف    ــول٨طلــب جلــوء رف ــراً بإبعادهــا مــع   ٢٠٠٥ســبتمرب / أيل ، وأصــدر أم
 ٢٥واستؤنف القرار لدى جملس طعـون األجانـب الـذي رفـض االسـتئناف بـدوره يف                  . أسرهتا

  .٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول



A/63/44 

 

403 08-58933 
 

كوى وزوجهـا وابنـهما طلبـات جديـدة جمللـس طعـون األجانـب          وقّدمت صـاحبة الـش      ١٣-٢
ــامٍ آخــر   ــق حم ــسجون يف أذربيجــان وحــدوث       . عــن طري ــردي أوضــاع ال ــا عــن ت وحتــدثا فيه
سـيتعرض لعقوبـة سـجن مـدهتا سـبع سـنوات بـسبب              . أ. وذكـرا أن ر   . ممارسات تعذيب فيهـا   

عـل مـن املتعـذر عليـه حتمـل          وبّينا أنه يعاين من إصـابة عـصبية جت        . رفضه تأدية اخلدمة العسكرية   
ــة ســجن طويلــة، وأن األســرة   وال توجــد شــبكة ضــمان اجتمــاعي يف   ال متتلــك مــسكناًعقوب

  . أذربيجان
، نظــر جملــس طعــون األجانــب يف الطلبــات مبوجــب    ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢١ويف   ١٤-٢

ورفـض  . قبـل دخـول القـانون املؤقـت حيـز النفـاذ           صـيغته    حسب   ١٩٨٩قانون األجانب لعام    
لس الطلبات، موضحاً أن الظروف املعروضة قد خضعت للفحـص سـابقاً وأن احلجـج الـيت            اجمل

  . نتيجة مغايرة الستخالصعرضتها األسرة على اجمللس غري كافية
، نظـر جملـس اهلجـرة يف القـضية مببـادرة منـه للبـّت فيهـا          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١١ويف    ١٥-٢

 جملس اهلجرة أنه رغم مكـوث أسـرة صـاحبة           ورأى. مبوجب القانون املؤقت املتعلق باألجانب    
الشكوى يف السويد ملـدة ثـالث سـنوات تقريبـاً، ورغـم والدة طفليهـا وتنـشئتهما يف الـسويد،               
فإنه ال ميكـن اعتبـار أن األسـرة قـد كّونـت أواصـر وثيقـة تربطهـا بالـسويد حبيـث يتـسىن مـنح                           

اجمللـس أن مـن املمكـن    وعــالوة علـى ذلـك، الحـظ       . رخص اإلقامة على هـذا األساس وحـده     
وباإلضـافة إىل ذلـك، مل خيلـص اجمللـس          . إعادة أشخاص إىل أذربيجان باستخدام تدابري قسريـة      

ومن هـذا املنطلـق، وحيـث إنـه مل تـستجد         . إىل وجود حاجة إنسانية ملّحة ملنح رخص اإلقامة       
أنـه مـن    أي ظروف يف القضية، على النحو الـذي يقتـضيه القـانون املؤقـت، خلـص اجمللـس إىل                    

  .غري املمكن منح األسرة رخص إقامة مبوجب هذا القانون
سرة صـاحبة الـشكوى طلبـاً إىل جملـس اهلجـرة           األ، قّدمت   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٢ويف    ١٦-٢

يتعلــق بــأمور تــشمل موانــع إنفــاذ أوامــر الطــرد، وقــّدمت طلبــاً للحــصول علــى رخــص إقامــة    
اضـطر إىل   . أ. وأوضـحوا أن أ   . اجلديـد  من قانون األجانـب      ١٢ من الفصل    ١٨مبوجب املادة   

 بــسبب إصــابته ٢٠٠٦يونيــه / وحزيــران٢٠٠٥ديــسمرب /دخــول املستــشفى يف كــانون األول 
بالتــهاب رئــوي، األمــر الــذي اســتدعى عالجــاً باملــضادات احليويــة، وأن هــذه احلالــة الــصحية   

ــنتني   ــدة سـ ــستمرة ملـ ــة مـ ــضي متابعـ ــرة يف   . تقتـ ــات األسـ ــرة رفـــض طلبـ ــد أن جملـــس اهلجـ  بيـ
  . ٢٠٠٦أغسطس /آب ١١
  

  الشكوى
مل حتتج صاحبة الـشكوى بـأي مـواد حمـددة مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن                ١-٣

بيــد أن بياناهتــا تعــادل اإلدعــاء  . ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة  
بيجـان، وذلـك لوجـود خطـر       من االتفاقية بترحيلها مع أسـرهتا إىل أذر        ٣بانتهاك السويد املادة    
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ــذيب   ــا للتع ــا  . حقيقــي بتعــرض زوجه ــشكوى أن زوجه ــّدعي صــاحبة ال ــاً  ســيتعرضوت ، وفق
فــراره مــن اخلدمــة بــسبب  ســنوات كحــد أدىن ٧ لعقوبــة الــسجن ملــدة للدســتور األذربيجــاين،

كمـا تـّدعي أن ظـروف       . وأنه سيتعرض للتعذيب أثنـاء احتجـازه ألنـه نـصف أرمـين             العسكرية
ــسجن يف أ ــة وأن ممارســة التعــذيب فيهــا شــائعة   ال ــذي  . ذربيجــان متردي ــا ال وتؤكــد أن زوجه

  .أصيب برتيف باملخ وشلل نصفي بيده، لن يصمد سبع سنوات يف السجن
ــوا مــن العــيش يف          ٢-٣ ــن يتمكن ــا أهنــم ل ــا وباســم طفليه ــشكوى بامسه ــّدعي صــاحبة ال وت

، ألن األسـرة ال متلـك    أذربيجان مبفـردهم يف الوقـت الـذي يقـضي زوجهـا عقوبتـه يف الـسجن                
نـوفمرب  /ويف تشرين الثـاين   . طبياً أو مصدر دعم آخر    . أ. مكاناً تعيش فيه أو ماالً ملعاجلة ابنها أ       

، اعتمدت احلكومة السويدية قانون األجانب املؤقت لألسـر الـيت لـديها أطفـال عاشـوا        ٢٠٠٥
، الـذي   .أ.  أن أ  ، خلـص جملـس اهلجـرة إىل       ٢٠٠٦أبريـل   /ويف نيـسان  . يف السويد فتـرة طويلـة     

وتـّدعي  . كان يبلغ من العمر سـنتني وأربعـة أشـهر آنـذاك، مل يـرتبط بالـسويد بأواصــر وثيقــة                    
صاحبة الشكوى أنـه لـو كـان يبلـغ مـن العمـر ثـالث سـنوات يف ذلـك احلـني لـُسمح لألســرة                           

يــذهب إىل حــضانة أطفــال ســويدية ويــتكلم اللغــة  . أ. وتوضــح أن ابنــها أ. بالبقــاء يف الــسويد
، ٢٠٠٦يوليـه   /السويدية فقط، وأنه باإلضافة إىل ذلك مصاب بالربو وفقـاً لتشخيـصه يف متـوز              

  .وسيتطلب إشرافاً طبياً منتظماً على مدى سنوات عدة
  

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
ا ، أقّرت الدولة الطـرف بـأن قـضية صـاحبة الـشكوى وزوجهـ              ٢٠٠٧مايو  / أيار ٩يف    ١-٤

، الــذي حــلّ حملــه قــانون ١٩٨٩جــرى تقييمهــا أساســاً مبوجــب قــانون األجانــب القــدمي لعــام  
وحتـتج الدولـة الطـرف    . ، وأن سـبل االنتـصاف احملليـة قـد اسـتنفدت     ) ب(٢٠٠٥األجانب لعـام   

بأن تأكيـد صـاحبة الـشكوى وزوجهـا بـشأن خطـر تعرضـهما ملعاملـة تـشكل خرقـاً لالتفاقيـة                       
وتــدفع بالتــايل بــأن . ساســي مــن اإلثبــات املطلــوب ألغــراض املقبوليــةيرقــى إىل املــستوى األ ال

 مـن  ٢٢ مـن املـادة   ٢البالغ يفتقر بوضوح إىل أساس ولذلك فإنه غري مقبـول مبوجـب الفقـرة        
وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، جتـادل الدولـة الطـرف بـأن الـبالغ ال يكـشف عـن           . االتفاقية

  .وجود انتهاك لالتفاقية
 ) ج( للجنـة  القانونيـة تعلق باألسس املوضوعية، تشري الدولة الطرف إىل الـسوابق          وفيما ي   ٢-٤

الــيت تفيــد بــأن وجــود منــط ثابــت مــن االنتــهاكات اجلــسيمة أو الــصارخة أو اجلماعيــة حلقــوق 
اإلنــسان يف بلــد مــا ال يــشكل يف حــد ذاتــه أساســاً كافيــاً لتقريــر أن شخــصاً مــا قــد يتعــرض     

ــه إىل ذلــك    ــدللتعــذيب لــدى عودت ــهاك للمــادة    . البل  مــن ٣فلكــي يتــسىن إثبــات حــدوث انت
  .االتفاقية، يتعني وجود أسس إضافية تثبت أن الفرد املعين قد يتعرض هلذا اخلطر شخصياً



A/63/44 

 

405 08-58933 
 

وتــذكّر الدولــة الطــرف بــأن أذربيجــان طــرف يف اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب منــذ عــام    ٣-٤
يف العهـد  طـرف  كما أهنا . الفردية، وأهنا تعترف باختصاص اللجنة يف تناول البالغات       ١٩٩٦

الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية والربوتوكـول االختيـاري امللحـق بـه، ويف االتفاقيـة                   
وأذربيجـان عـضو يف جملـس    . األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبـة الالإنـسانية أو املهينـة      

ــاين   ــذ كــانون الث ــا من ــاير /أوروب ــة طــرف  ٢٠٠١ين ــة حلقــوق  ، وهــي دول ــة األوروبي يف االتفاقي
ويف إطار هذه العضوية، تعهـدت أذربيجـان بإدخـال إصـالحات       . اإلنسان واحلريات األساسية  

وقد رصد جملس أوروبـا احلالـة يف أذربيجـان فتـرة            . لتعزيز احترام الدميقراطية وحقوق اإلنسان    
: طورات اإلجيابيـة التاليـة    وتورد الدولة الطرف الت   . من الزمن لضمان إحراز تقدم يف هذا اجملال       

ــا صــّنفهم أطلقــت أذربيجــان ســراح عــدة أشــخاص  ) أ( سجناء سياســيني، يف كــجملــس أوروب
وفقـاً لـوزارة الداخليـة    ) ب(؛ ٢٠٠٥ و٢٠٠٤عامي  الصادرة  سلسلة من أوامر العفو الرئاسية      

ة يف  األذربيجانية ومنظمات مراقبـة حقـوق اإلنـسان، اُتخـذت إجـراءات جنائيـة وتـدابري تأديبيـ                 
 ضـــد أفـــراد شـــرطة ومـــسؤولني حكـــوميني ثبـــت ارتكـــاهبم انتـــهاكات حلقـــوق  ٢٠٠٥عـــام 

اُتخذت مبادرات لتدريب موظفي الـشرطة وغريهـم مـن املمـثلني احلكـوميني              ) ج(؛  ) د(اإلنسان
أنـشأت أذربيجـان يف عـام      ) د(بدعمٍ من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمـات أخـرى؛            

يف العام نفسه ُعرِّف التعذيب بأنه جرميـة يف القـانون اجلنـائي             ) ه(مل؛   مكتباً ألمني املظا   ٢٠٠٢
  .اجلديد وأصبح ُيعاقب عليه بالسجن ملدة تتراوح بني سبع وعشر سنوات

وتقّر الدولة الطرف بأنه رغم النتائج اإلجيابية اليت حتققت، فال تزال التقارير تفيد بـأن                 ٤-٤
ــسان ُترتكــب    ــدة حلقــوق اإلن ــهاكات عدي ــا يف ذلــك عمليــات االحتجــاز   انت يف أذربيجــان، مب

قوى األمن، باإلضـافة إىل      رجالالتعسفي، وضرب األشخاص احملتجزين وتعذيبهم على أيدي        
  .) هه(تفشي الفساد

، الـذي   ٢٠٠٥وتشري الدولة الطرف إىل تقرير وزارة خارجية الواليات املتحـدة لعـام               ٥-٤
رمــين، الــذين ُيقــّدر عــددهم حبــوايل     جــاء فيــه أن بعــض األشــخاص املنحــدرين مــن أصــل أ      

 شخص يعيشون يف أذربيجان، اشتكوا من التمييز وأن املـواطنني األذربيجـانيني مـن               ٢٠ ٠٠٠
ــوازات           ــي يف ج ــيري وصــفهم العرق ــق تغ ــن طري ــاء أصــلهم ع ــادةً إخف ــؤثرون ع ــين ي أصــل أرم

لالجـئني يف عـام     ووفقاً ملسح أجراه الشريك املنفّذ ملفوضية األمم املتحدة لـشؤون ا          . ) و(سفرهم
وهنـاك  . ، فإن معاملـة األشـخاص مـن أصـل أرمـين تتفـاوت مـن جمتمـع حملـي إىل آخـر                      ٢٠٠٣

ــع          ــة ودف ــشمل الوصــول إىل الوظــائف احلكومي ــذي ي ــالتمييز ال ــة ب ــارير املتعلق ــن التق الكــثري م
بصورة عامة ملـشاكل مـع      التعرض  املعاشات التقاعدية وغريها من االستحقاقات االجتماعية، و      

وختلص مفوضية األمـم    . ) ز(كما ينتشر التمييز يف مكان العمل     . ات عند املطالبة باحلقوق   السلط
 إىل أنـه يف حـني ال يـشكل التمييـز ضـد األشـخاص مـن أصـل أرمـين            الالجـئني شؤون  املتحدة ل 

سياسة رمسية متبعـة يف أذربيجـان، فـإن مـن الواضـح وجـود قـدر معـني مـن التمييـز ضـدهم يف                  
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ــهاو  ــة تت ــاة اليومي ــسلطات احلي ــغ حــد     . ن معــه ال ــاً للمفوضــية، ال يبل ــز، وفق ــد أن هــذا التميي بي
  .) ح(االضطهاد يف ذاته، ولكن ميكن أن تصل آثاره التراكمية إىل االضطهاد يف حاالت فردية

وفيمـا يتعلــق بقـضية التمييــز، تــشري الدولـة الطــرف إىل أن أذربيجـان قــد انــضمت إىل       ٦-٤
 أشكال التمييز العنـصري وأعلنـت قبوهلـا اختـصاص اللجنـة             االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع    
ــة   .  مــن االتفاقيــة١٤يف تلقــي بالغــات مبوجــب املــادة   كمــا صــّدقت أذربيجــان علــى االتفاقي

ــة   ــة األقليــات القومي ــة االستــشارية أن أذربيجــان   . اإلطاريــة املتعلقــة حبماي وقــد الحظــت اللجن
قيــة اإلطاريــة لتــشمل طائفــة واســعة مــن  بــذلت جهــوداً حممــودة إذ فتحــت نطــاق تطبيــق االتفا 

 كارابـاخ بـني أذربيجـان وأرمينيـا وآثـاره عـرقال إىل         -بيد أن النـزاع بشأن ناغورنو      . األقليات
وقـد سـّنت أذربيجـان قـوانني جديـدة          . ) ط(حد بعيـد اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ االتفاقيـة اإلطاريـة            

  .جلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيةتتضمن أحكاماً مناهضة للتمييز، مبا يف ذلك القانون ا
وختلــص الدولــة الطــرف إىل تأييــد ســلطات اهلجــرة الــسويدية بــأن الوضــع احلــايل يف      ٧-٤

مــن القــادمني أذربيجــان ال يبــدو مــن الــسوء حبيــث توجــد حاجــة عامــة حلمايــة طــاليب اللجــوء  
 نـصف أرمـين     يعتـرب . أ. وتسلط الضوء على أن هذا االستنتاج ينطبق سـواء كـان ر           . أذربيجان

  .أم ال بسبب األصل العرقي لوالدته
طر التعرض شخصياً للتعذيب، تشري الدولة الطـرف إىل تأكيـد صـاحبة             وفيما يتعلق خب    ٨-٤

الشكوى أمام السلطات الوطنية بأنه ليس لديها أسـباب منفـصلة لطلـب اللجـوء، وأهنـا لـذلك                   
طـرف عنايـة اللجنـة إىل أن        كمـا توجـه الدولـة ال      . تدعم أسباب طلب زوجهـا التمـاس اللجـوء        

 وقـانون األجانـب اجلديـد يعكـس املبـدأ ذاتـه       ١٩٨٩العديد من أحكـام قـانون األجانـب لعـام        
 بأنــه ) ي( للجنــةالقــضائيةوتــشري إىل الــسوابق .  مــن االتفاقيــة٣ مــن املــادة ١الــوارد يف الفقــرة 

ــادة   ــتعني، ألغــراض امل ــة، أن يواجــه الــشخص املعــين خطــراً مت   ٣ي ــاً   مــن االتفاقي ــاً وحقيقي وقع
وباإلضــافة إىل ذلــك، جيــب أن يقــدم . وشخــصياً بــالتعرض للتعــذيب يف البلــد الــذي ُيعــاد إليــه

صــاحب الــشكوى قــضية ذات حجيــة وأن ُيقــيم التعــذيب علــى أســاس يتجــاوز جمــرد التــنظري   
وعليــه فــإن . الــشك، وإن كــان ال يــتعني أن يفــي التقيــيم مبعيــار تــرجيح حــدوث التعــذيب   أو

  .) ك(شكوى هو من يتحمل عبء جتميع األدلة اليت تدعم عرض الوقائع وتقدميهاصاحب ال
وجتـــادل الدولـــة الطـــرف بأنـــه يـــتعني إعطـــاء الثقـــة الواجبـــة آلراء ســـلطات اهلجـــرة      ٩-٤

السويدية، على النحو الذي أعربـت عنـه يف قراراهتـا املتمثلـة يف رفـض مـنح صـاحبة الـشكوى                      
يوليـه  / متـوز  ٢٢أهنـا تعتـرب قـرار جمــلس اهلــجرة املـؤرخ             كمـا   . وأسرهتا رخص إقامة يف السويد    

 - ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٦ الذي يشري إليه جملـس طعـون األجانـب يف قـراره املـؤرخ                - ٢٠٠٤
  .موزوناً ومربراً
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وتدفع الدولة الطرف بأن املسألة األساسية املطروحـة علـى اللجنـة هـي ادعـاء صـاحبة           ١٠-٤
ة إىل أذربيجـان ستعرضـهما خلطـر التوقيـف والتعـذيب            الشكوى وزوجهـا أن إعادهتمـا القـسري       

. تأديـة اخلدمـة العـسكرية أو فـراره منـها          . أ. على يـد الـسلطات األذربيجانيـة بـسبب رفـض ر           
ووفقــاً للدولــة الطــرف، فــإن املــصداقية الــيت ميكــن إعطاؤهــا لبياناهتمــا تكتــسي أمهيــة كــبرية يف 

اد بأهنما يواجهـان خطـراً حقيقيـاً للتعـرض     تقييم ما إذا كانت هناك أسس حقيقية تدعو لالعتق       
ورغــم أن جملــس اهلجــرة وجملــس طعــون األجانــب   .  مــن االتفاقيــة٣ملعاملــة تتعــارض واملــادة  

ــإن ذلــك ال يعــين أن        مل ــا يف قراراهتمــا، ف ــشكوى وزوجه ــاوال مــسألة مــصداقية صــاحبة ال يتن
 مثــة ظروفــاً عديــدة تؤيــد وتــدفع الدولــة الطــرف بــأن. بياناهتمــا ال غبــار عليهــا مجلــة وتفــصيالً

  .التشكيك يف ادعاءاهتما املتعلقة بإساءة املعاملة
املتعلقة باملضايقات وسوء املعاملة الـيت      . أ. وتشري الدولة الطرف أوالً إىل أن بيانات ر         ١١-٤

أ، أثنــاء مقابلتــه األوىل يف . فقــد ذكــر ر. تعــرض هلــا يف املاضــي غامــضة وتفتقــر إىل التفاصــيل 
 أنه تعرض للضرب واإلصابة باألسلحة والتعذيب أثناء تأديته اخلدمـة العـسكرية             جملس اهلجرة، 

كما أنه مل يقـدم أي أدلـة        . ، ولكنه مل يعط أي تفاصيل إضافية عن هذه األحداث         ٢٠٠١عام  
تـدعم بياناتـه املتعلقـة بـسوء املعاملـة، رغـم أنــه كـان يـستطيع احلـصول علـى شـهادة طبيـة مــن             

أي وثـائق، أمـر     . أ. وعـالوة علـى ذلـك، مل يقـدم ر         . ة العـسكرية  طبيب بعد فـراره مـن اخلدمـ       
احتجاز مثالً، لدعم ادعائه بأن السلطات األذربيجانية قد تستهدفه وأنه قد ُيرسل إىل الـسجن                

كمـا تـشدد الدولـة الطـرف     . يف حال عودته إىل أذربيجـان، ومل يقـدم أي تربيـر لغيـاب األدلـة              
. ما أي وثـائق هويـة إىل سـلطات اهلجـرة الـسويدية            على أن صاحبة الـشكوى وزوجهـا مل يقـد         

إىل خلفيـة عرقيـة     . أ. وبالتايل، فمن غري املستبعد أن يكـون لألسـرة اسـم خمتلـف وأن ينتمـي ر                
  .ختتلف عن تلك املعلنة أمام سلطات اهلجرة الوطنية

 وتدفع الدولة الطرف بأهنا طلبت مساعدة السفارة النروجييـة يف بـاكو بأذربيجـان، يف                 ١٢-٤
ــاين  ــاير /كــانون الث ــة      ٢٠٠٧ين ــن اخلدم ــة اهلــروب م ــشأن عقوب ــات ب ــى معلوم ، للحــصول عل

ــاك عقــوبتني خمتلفــتني هلــذه اجلرميــة، األوىل    . العــسكرية يف أذربيجــان  ــأن هن ــسفارة ب وردت ال
والثانيــة )  مــن القــانون اجلنــائي ١-٣٢١املــادة (تتمثــل يف الــسجن لفتــرة تنــاهز أربــع ســنوات  

ــر   ــسجن لفت ــل يف ال ــالث وســت ســنوات    تتمث ــني ث ــراوح ب ــادة (ة تت ــانون  ٢-٣٢١امل ــن الق  م
ووفقاً للمصادر القانونية، فإن الشخص املذنب بارتكاب هذه اجلرميـة يتلقـى حكمـاً              ). اجلنائي

وإذا تكـرر ارتكـاب اجلرميـة، فـإن الـشخص املعـين قـد ُيعاقـب                 . مع وقف التنفيذ كقاعدة عامة    
قـد فـّر مـن    . أ. الـشكوى وزوجهـا ذكـرا أن ر   وتالحـظ الدولـة الطـرف أن صـاحبة        . بالسجن

. ، وأن ذلك حدث قبل ستة أعـوام تقريبـاً         ٢٠٠١يوليه  /اخلدمة العسكرية مرة واحدة، يف متوز     
بقـضاء فتـرة    . أ. ومن هذا املنطلق، ترى الدولة الطرف أن من املستبعد جداً أن ُيحكم علـى ر              
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أُديــن أساســاً هبــذا اجلــرم لــدى  يف الــسجن بــسبب رفــضه تأديــة اخلدمــة العــسكرية، ، هــذا إذا  
  .عودته إىل أذربيجان

ويف هذا السياق، توجه الدولة الطرف عناية اللجنة إىل أن صاحبة الـشكوى احتجـت        ١٣-٤
لــدى عودتــه إىل “ ســبع ســنوات كحــد أدىن”ســُيعاقب بالــسجن ملــدة . أ. أمــام اللجنــة بــأن ر

هلجـرة ال يتـضمن أي بيانـات علـى     ويف الوقت نفسه فإن الـبالغ املقـدم إىل جملـس ا           . أذربيجان
فقد ذكـرت صـاحبة   . لعقوبة السجن إذا أعيد إىل أذربيجان. أ. اإلطالق بشأن خطر تعرض ر    

ســُيعاقب بالــسجن ســبع ســنوات بــسبب رفــضه تأديــة . أ. الــشكوى وزوجهــا ألول مــرة أن ر
روض أمـام   بيـد أن االدعـاء املعـ      . اخلدمة العسكرية يف طلبهما املقدم إىل جملس طعون األجانـب         

 ال وجود لـه يف ملفـات   ) ل(“كحد أدىنسبع سنوات ”بالسجن ملدة  . أ. اللجنة بشأن معاقبة ر   
وهــذا املثــال علــى إضــافة معلومــة جديــدة مــؤخراً  . القــضية املوجــودة لــدى الــسلطات الوطنيــة

يستدعي، يف رأي الدولة الطرف، التشكيك يف مصداقية ادعاءات صاحبة الـشكوى وزوجهـا              
تأديـة اخلدمـة   . أ. كما يشري إىل أن روايتهما بـشأن العواقـب احملتملـة لـرفض ر    . ديف هذا الصد  

العسكرية قد تضخمت أثناء سري التحقيق يف طلب اللجـوء ومـن مث أمـام اللجنـة؛ األمـر الـذي                     
  .يثري شكوكاً إضافية بشأن مصداقية صاحبة الشكوى وزوجها بشكل عام

جهـا أمـام الـسلطات الوطنيـة، تـدفع الدولـة       وفيما يتعلق بسلوك صاحبة الشكوى وزو   ١٤-٤
قد ذكر، أثناء مقابلته الثانية يف جملس اهلجرة، أنه قد تعـرض لفقـدان ذاكـرة           . أ. الطرف بأن ر  

وهلذا السبب فإنـه مل يـتمكن مـن إعطـاء أي تفاصـيل تتعلـق مـثالً باملكـان                    . جراء حادث السري  
وقـد تـذكّر    . ن كـان يعمـل يف أذربيجـان       الذي كان يقيم فيه أو املدرسة اليت ذهب إليهـا أو أيـ            

ــشاكل          ــذكر طــابع تلــك امل ــه مل يت ــشاكل يف أذربيجــان، ولكن ــن امل ــد م ــاين العدي ــه كــان يع أن
مــن إعطــاء أي . أ. ومل يــتمكن ر. وحجمهــا علــى النحــو الــذي وصــف خــالل مقابلتــه األوىل

ر هبــا طلــب تفاصـيل عــن رحلتــه إىل الـسويد مــثالً أو أن يوضــح بعمـق أكثــر األســباب الـيت بــرّ    
كمــا أن الوثيقــة الوحيــدة الــيت قُــّدمت لتأييــد إصــاباته، أي ســجل املستــشفى    . اللجــوء ســابقاً

، مل تدعم إصابته بفقدان الـذاكرة بعـد خروجـه مـن             ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٩املؤرخ  
ومل يتضمن أي من االدعاءات الـيت قُـّدمت جمللـس اهلجـرة أو              ).  أعاله ٧-٢الفقرة  (املستشفى  

ذاكرته جراء اإلصـابات الـيت تعـرض هلـا          . أ. س طعون األجانب أي حجج تتعلق بفقدان ر       جمل
وترى الدولة الطـرف أن سـلوك       . شهادة طبية يف هذا الصدد    . أ. يف حادث السري، ومل يقّدم ر     

أمام جملس اهلجرة يشري إىل أن من غـري املـستبعد أن يكـون قـد عرقـل التحقيـق يف طلـب          . أ. ر
فسلوكه يثري شكوكاً حول صدق بياناته وادعاءاتـه املعروضـة          . بةً عن قصد  اللجوء وزاده صعو  

  . على سلطات اهلجرة السويدية وعلى اللجنة
للـضرب والتعـذيب أثنـاء      . أ. وتدفع الدولة الطرف بأنه مـا مـن دليـل يـدعم تعـرض ر                ١٥-٤

لـك،  وعـالوة علـى ذ  . تأديته اخلدمة العسكرية سواء بـسبب أصـله العرقـي أو ألي سـبب آخـر               
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يوجد دليل يدعم االستنتاج القائل إنه سيخضع لعقوبة السجن مـدة طويلـة يف حـال عودتـه                   ال
إىل أذربيجان بسبب فراره مـن اخلدمـة العـسكرية، وأنـه سـيتعرض إلسـاءة املعاملـة يف الـسجن                  

ومـن هـذا املنطلـق، فـإن صـاحبة الـشكوى وزوجهـا        . بسبب أصله العرقي أو ألي سـبب آخـر       
سيتعرض ألي استهداف خـاص مـن الـسلطات األذربيجانيـة لـدى عودتـه إىل       . أ. يثبتا أن ر  مل

وعليه، حتتج الدولة الطرف بأهنما مل يقدما أي أسس حقيقية تربر االعتقـاد بـأن               . بلده األصلي 
ــادة        ــارض وامل ــة تتع ــن تعرضــهما ملعامل ــاً وشخــصياً م ــة خطــراً حقيقي ــهما  ٣مث  يف حــال ترحيل

  .آذربيجان إىل
ة الطـرف يف ختـام مالحظاهتــا أن األدلـة والظـروف الــيت استـشهدت هبــا       وتـرى الدولـ    ١٦-٤

صــاحبة الــشكوى وزوجهــا ال تكفــي إلثبــات أن خطــر التعــذيب املــدعى يفــي باشــتراطات أن 
ونظــراً ملــشاركة أذربيجــان يف اتفاقيــة مناهــضة     . يكــون خطــراً منظــوراً وحقيقيــاً وشخــصياً    
ضي حبجة الدولة الطرف بـأن أذربيجـان أحـرزت          التعذيب وأن اللجنة قد أحاطت علماً يف املا       

بعض التقدم يف حتـسني وضـع حقـوق اإلنـسان لـديها منـذ انـضمامهـا إىل جمــلس أوروبـا، فـإن            
ومبا أن ادعاءات صاحبة الـشكوى      .  من االتفاقية  ٣إنفاذ أوامر الطرد ال يشكل انتهاكاً للمادة        

ي املطلـوب مـن اإلثبـات، ينبغـي اعتبـار            ال ترقى إىل املستوى األساس     ٣وزوجها يف إطار املادة     
  .البالغ غري مقبول الفتقاره الواضح إىل أساس

وال يبدو أن صاحبة الشكوى وزوجها يّدعيان أن إنفاذ أوامر الطرد قد ينطـوي علـى                   ١٧-٤
بيـد أن الدولـة الطـرف تـضيف أن      . الـصحية . أ.  من االتفاقيـة نظـراً حلالـة ر        ١٦انتهاك للمادة   
  . ال تنّم عن أي انتهاك لالتفاقية يف هذا الصددالقضية يف رأيها

  
  تعليقات صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، أعادت صـاحبة الـشكوى التأكيـد علـى الوقـائع الـيت أّدت            ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١١يف    ١-٥
كـان مطلوبـاً مـن الـسلطات العـسكرية          . أ. وأضـافت أن ر   . إىل مغادرهتا أذربيجان مع زوجها    

 يتمكن من طلب اللجوء يف االحتاد الروسـي بـسبب االتفاقيـة الثنائيـة لتـسليم املطلـوبني                   وأنه مل 
وتؤكـد صـاحبة الـشكوى جمـدداً أن زوجهـا خيـشى التعـرض            . بني أذربيجان واالحتـاد الروسـي     

يلقـــون حـــتفهم يف اجلـــيش   “ كـــثريين مـــن الـــشباب  ”للقتـــل إذا عـــاد إىل أذربيجـــان، ألن   
  .رضون للضرب والتعذيب، وبعضهم هرب إىل أرمينيااألذربيجاين، ومئات منهم يتع

وتؤكــد صــاحبة الــشكوى أنــه مل تكــن لــديها أســباب منفــصلة لطلــب اللجــوء عنــدما    ٢-٥
، ولكنـها تـدفع بأنـه أصـبح لـديها أسـباب لطلـب             ٢٠٠٣جاءت إىل السويـد مـع زوجهـا عـام         

الن مولــودان يف فقــد أصــبح لــديها طفــ. اللجــوء اآلن بعــد أن عاشــت أربعــة أعــوام يف الــسويد
 وكـــانون ٢٠٠٥نـــوفمرب /الـــسويد، والتحـــق كالمهـــا باحلـــضانة الـــسويدية يف تـــشرين الثـــاين  

وتطعــن . ، علــى التــوايل، وكالمهــا منــدمج جيــداً يف اجملتمــع الــسويدي  ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
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 بأن ابنها، الـذي كـان       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١١صاحبة الشكوى يف استنتاج جملس اهلجرة يف        
 وأربعة أشهر آنذاك، مل ينشئ أواصر قوية تربطه بالسويد، وتتـساءل كيـف ميكـن               عمره سنتني 

وتــدفع صــاحبة الــشكوى بــأن . التوصــل إىل مثــل هــذا االســتنتاج دون معرفــة أســرهتا وأطفاهلــا
لديها نسخة من قرار ُمنحت مبوجبه رخـصة إقامـة دائمـة ألسـرة أخـرى مـن أذربيجـان، فقـط                      

  .ث سنوات ُولد يف السويدألن طفلها البالغ من العمر ثال
وفيمــا يتعلــق بالوقــائع، تــضيف صــاحبة الــشكوى أهنــا كانــت أيــضاً طرفــاً يف حــادث     ٣-٥

، والذي أسفر عن إحلـاق عـدة إصـابات          ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٠السري الذي وقع يف     
مل يتمكن من إعطاء أي معلومات مفصلة عـن أسـباب طلبـه اللجـوء               . أ. ورغم أن ر  . بزوجها

ناء مقابلته الثانيـة مـع جملـس اهلجـرة، فإهنـا أجابـت علـى أسـئلة املـستجوب بـشأن رحلتـه إىل             أث
وتؤكــد صــاحبة الــشكوى أن زوجهــا تعــرض لفقــدان ذاكــرة وتعثــر يف النطــق جــراء  . الــسويد

ــسري  ــات      . حــادث ال ــاط والتقلب ــاه باإلضــافة إىل اإلحب ــتفكري واالنتب فقــد عــاىن صــعوبات يف ال
احلــادث يتــصرف كطفــل وكــأن كــل خرباتــه املاضيـــة قــد ُمحيــت مــن  وأصــبح بعــد . املزاجيــة
. علــى حــد تعبريهــا“ يــدة متامــاًلقــد أضــحى شخــصاً جديــداً وبــدأ يعــيش حيــاة جد”. ذاكرتــه

، شـــّخص طبيـــب حملـــي حالتـــه الطبيـــة مؤكـــداً أنـــه يعـــاين مـــن  ٢٠٠٦مـــارس / آذار١٧ ويف
  .اضطرابات نفسية الحقة لإلصابة

قد عرقـل التحقيـق يف     ” تأكيد الدولة الطرف بأن زوجها       وتطعن صاحبة الشكوى يف     ٤-٥
، إذ كـان مـن الواضـح لـسلطات اهلجـرة أهنـا كانــت       “طلـب اللجـوء وزاده صـعوبةً عـن قـصد     

كما تـدحض حجـة الدولـة الطـرف القائلـة إن            . جتري مقابلة مع شخص مريض، حسب قوهلا      
 اخلدمـة العـسكرية     كان يستطيع احلـصول علـى شـهادة طبيـة مـن طبيـب بعـد فـراره مـن                   . أ. ر
وتدفع صـاحبة الـشكوى حتديـداً بأنـه كـان يـتعني علـى زوجهـا، كـي             ).  أعاله ١١-٤الفقرة  (

حيصل على مثل هذه الشهادة، أن يشرح أين تلقى اإلصابات املعنية وحتت أية ظـروف، األمـر                 
  .الذي كان سيحدو بالطبيب إىل استدعاء الشرطة

ية أذربيجـان يف جملـس أوروبـا ال تعـين أنـه             وأخرياً، تدفع صاحبة الـشكوى بـأن عـضو          ٥-٥
وتشري يف هذا الصدد إىل عدة منشورات صادرة عن منظمة األمن والتعـاون يف              . بلد دميقراطي 

ــاذ الطفولــة           ــاد إنق ــة، واحت ــو الدولي ــا، ومنظمــة العف ــس أوروب ــة جملل ــة الربملاني ــا، واجلمعي أوروب
ــسويدي ــتمس     ) م(ال ــسعني ألــف مل ــاً ت ــاك حالي ــضيف أن هن ــا   ، وت . جلــوء أذربيجــاين يف أوروب

وختلــص صــاحبة الــشكوى إىل القــول إهنــا ليــست حماميــة كــي حتــدد انتــهاكات االتفاقيــة الــيت    
  .ارتكبتها الدولة الطرف ولكنها على يقني من أن أسرهتا ال تستطيع العودة إىل أذربيجان
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  مالحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
، بأن املهمة األساسـية     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٣مؤرخة  تذكّر الدولة الطرف يف رسالة        ١-٦

سـيتعرض شخـصياً خلطـر التعـذيب      . أ. اليت تقع على عـاتق اللجنـة هـي البـّت فيمـا إذا كـان ر                
وتـدفع بـأن صـاحبة الـشكوى        . عودته إىل أذربيجان بـسبب فـراره مـن اخلدمـة العـسكرية            عند  

وعليـه فـإن مـسألة إن كـان         . دوزوجها مل يعرضا أي مالبسات أو أدلـة جديـدة يف هـذا الـصد              
قرار جملس اهلجرة عدم االستجابة لطلبات احلصول على رخص إقامـة يف الـسويد املقدمـة مـن                   

 وهـي طلبـات تـستند إىل وجـود     -سرة صاحبة الـشكوى مبوجـب قـانون األجانـب املؤقـت          األ
ا  يــشكل انتــهاكاً لالتفاقيــة أم ال، هـــي مــسألـة ال عالقــة هلــ      -أطفــال صــغار لــدى األســرة    

وباإلضــافة إىل ذلــك، تعتــرض الدولــة الطــرف بــأن إفــادة . بــاإلجراءات املعروضــة علــى اللجنــة
صاحبة الشكوى بشأن تعرض العديد من الشبان للقتل والتعذيب أثناء اخلدمـة العـسكرية هـي                

  .مالحظة عامة وغري مؤكدة
ــق حبا        ٢-٦ ــا يتعل ــسابقة فيم ــتنتاجاهتا ال ــا واس ــة الطــرف ببياناهت ــوق  وتتمــسك الدول ــة حق ل

كمـا تالحـظ أنـه مل ُتقـدم أي شـهادات طبيـة يف               . الـصحية . أ. اإلنسـان يف أذربيجان وحالة ر    
  .سياق هذه القضية

  
  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

  النظر يف املقبولية
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بـالغ مـا، يـتعني علـى جلنـة مناهـضة التعـذيب أن تبـت                      ١-٧

ــة،  .  مــن االتفاقيــة٢٢ن الــبالغ مقبــوالً أم ال مبوجــب املــادة  فيمــا إذا كــا وقــد تأكــدت اللجن
 مـن االتفاقيـة، أن املـسألة نفـسها          ٢٢مـن املـادة     ) أ(٥حسبما هو مطلوب منها مبوجب الفقرة       

مل تبحــث وال جيــري حبثهــا يف إطــار أي هيئــة أخــرى مــن هيئــات التحقيــق الــدويل أو التــسوية  
/  أيـــار٩ن الدولـــة الطـــرف تؤكـــد أيـــضاً، يف رســـالتها املؤرخـــة وتالحـــظ اللجنـــة أ. الدوليـــة
  .، أن سبل االنتصاف احمللية قد استنفدت٢٠٠٧ مايو
 مـن االتفاقيـة واملـادة       ٢٢وتذكّر اللجنة بأنه كي يكون الـبالغ مقبـوالً مبوجـب املـادة                ٢-٧

الـالزم  من نظامها الـداخلي، فإنـه جيـب أن يفـي باملـستـوى األســاسي مـن اإلثبـات            ) ب(١٠٧
وتالحظ أن صاحبة الشكوى مل تقدم أدلة موثقة تؤيد روايتها للوقـائع الـيت              . ألغراض املقبولية 

وتــّدعي صــاحبة الــشكوى . إىل الــسويد. أ. حــدثت يف أذربيجــان قبــل رحيلــها مــع زوجهــا ر
 للــضرب والتعــذيب أثنــاء تأديتــه اخلدمــة     ٢٠٠١يوليــه /حتديــداً أن زوجهــا تعــرض يف متــوز   

ولكـن باسـتثناء هـذا االدعـاء        . اجليش األذربيجاين بسبب األصل األرمـين لوالدتـه       العسكرية يف   
اجملرد فإهنا مل تقدم، هي أو زوجها، أي معلومـات مفـصلة عـن هـذه الوقـائع أو أي أدلـة طبيـة                        

وحـىت  . تؤيد هذا االدعاء، مبا يف ذلك إثبـات اآلثـار الـيت ميكـن أن ختلفهـا إسـاءة املعاملـة هـذه                      
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 أثنـاء خدمتـه العـسكرية،    ٢٠٠١يوليـه  /قد تعرض إلسـاءة املعاملـة يف متـوز   . أ. افُترض أن ر  لو
  .فإن ذلك مل حيصل يف املاضي القريب

كما تالحظ اللجنة أن الـسبب الرئيـسي الـذي بـررت بـه صـاحبة الـشكوى وزوجهـا                      ٣-٧
 العـــيش يف اجملتمـــع األذربيجـــاينإســـاءة املعاملـــة املـــّدعاة يف اجلـــيش األذربيجـــاين وصـــعوبات  

بيـد أن صـاحبة الـشكوى وزوجهـا مل يقـّدما أي إثبـات علـى                 . أصله العرقي النصف أرمين    هو
األصـــل العرقـــي املخـــتلط للـــزوج أو أي وثـــائق هويـــة لـــسلطات اهلجـــرة يف الدولـــة الطـــرف  

ــة أو ــاً لفــراره مــن اخلدمــة    . أ. كمــا ال يوجــد دليــل علــى أن ر  . للجن ــزال مطلوب كــان أو ال ي
  .العسكرية أو ألي سبب آخر

وحتــيط اللجنــة علمــاً حبجــة صــاحبة الــشكوى، الــيت اعترضــت عليهــا ســلطات الدولــة    ٤-٧
الطرف، بأن زوجها قد عاىن من فقدان ذاكرة جراء حادث السري الذي تعـرض لـه يف تـشرين           

، ولـــذلك فإنـــه مل يـــتمكن مـــن إعطـــاء أي تفاصـــيل عمـــا وقـــع لـــه يف  ٢٠٠٣أكتـــوبر /األول
ــان ــصدد، تالحـــظ  . أذربيجـ ــذا الـ ــة ويف هـ ــة أن مقابلـ ــرة  . أ.  راللجنـ ــع جملـــس اهلجـ األوىل مـ

، قبــل وقــوع حــادث الــسري، وكــان بوســعه آنــذاك ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١٥أجريــت يف  قــد
. السابقة وتقدمي بعض األدلـة املوثقـة علـى األقـل لتأييـد ادعاءاتـه              حمنته  إعطاء تفاصيل أكثر عن     

بفقـدان ذاكـرة،   . أ. د إصـابة ر وعالوة على ذلـك، مل حتـصل اللجنـة علـى أي أدلـة طبيـة تؤكـ         
ــشكوى         ومل ــسويدية رغــم اســتعانة صــاحبة ال ــة إىل ســلطات اهلجــرة ال ــل هــذه األدل ــدم مث ُتق

دور صــاحبة الــشكوى، الــيت تزوجــت وباإلضــافة إىل ذلــك، كــان مبقــ. وزوجهــا مبحــامٍ خمــتص
 ، أن حتصل أيـضاً علـى نـسخة مـن وثائقهـا ووثـائق زوجهـا الـيت           ٢٠٠٣أبريل  /يف نيسان . أ .ر

  .أو خلفيتهما العرقية/تثبت هويتهما و
ــشكوى           ٥-٧ ــصاحبة ال ــاح ل ــد أت ــسويدي ق ــس اهلجــرة ال ــة أن جمل وأخــرياً، تالحــظ اللجن

وأسرهتا متسعاً من الوقت إلثبات ادعاءاهتم، عن طريـق إجـراء عـدة مقـابالت معهـم واملبـادرة                   
طلــب ودراســة ب، قــضيتهم للبــّت فيهــا مبوجــب القــانون املؤقــت املتعلــق باألجانــ   دراســة إىل 

وتالحـظ اللجنـة أن صـاحبة الـشكوى مل تقـدم أدلـة       . األسرة املتعلق مبوانـع إنفـاذ أوامـر الطـرد       
ــون األجانـــب أو يف     ــرة وجملـــس طعـ ــتنتاجات جملـــس اهلجـ ــدة ميكـــن أن تـــشكك يف اسـ جديـ

  .للوقائع تقييمهما
ن وعليــه تعتــرب اللجنــة أن ادعــاءات صــاحبة الــشكوى مل تــف باملــستوى األساســي مــ     - ٨

) ب(١٠٧ مـن االتفاقيـة واملـادة        ٢٢اإلثبات الالزم ألغراض املقبوليـة، وختلـص، عمـالً باملـادة            
  .) ن(من نظامها الداخلي، إىل أن البالغ يفتقر بوضوح إىل أي أساس وهو بالتايل غري مقبول

  :وبناًء عليه تقرر جلنة مناهضة التعذيب  - ٩
  أن البالغ غري مقبول؛  )أ(   
  .دولة الطرف وصاحبة الشكوى هبذا القرارأن ُتبلغ ال  )ب(   
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 احلواشي

إىل قـرارات   بـصورة أساسـية      يف هـذه الـشكوى باالسـتناد         صياغة املعلومات األساسية املتعلقة بالوقـائع     أعيدت    )أ(  
 . صاحبة الشكوى مل تشرح مالبسات القضية بوضوحإىل أن نظراً ،السلطات السويدية

 تــشرين ١٥ويف الفتــرة بــني . ٢٠٠٦مــارس /ار آذ٣١ حيــز النفــاذ يف ٢٠٠٥دخــل قــانون األجانــب لعــام   )ب(  
ــاين ــوفمرب /الثـ ــارس / آذار٣١ و٢٠٠٥نـ ــام   ٢٠٠٦مـ ــانون األجانـــب لعـ ــي قـ ــ نا١٩٨٩، بقـ ــع بعـــض  اًذفـ  مـ

 .املؤقتة التعديالت
مــايو / أيــار١١، اآلراء املعتمــدة يف ١٥٠/١٩٩٩ضــد الــسويد، الــبالغ رقــم . ل. حتيــل اإلشــارة إىل قــضية س )ج(  

دة يف ـ، اآلراء املعتمــ٢١٣/٢٠٠٢م ـضــد الــسويد، الــبالغ رقــ . م. ف. ج. ية إ؛ وقــض٣-٦، الفقــرة ٢٠٠١
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب /ن الثاينـ تشري١٤

أن ـرية بــشـارير قطـــأذربيجــان، تقــ” بعنــوان ٢٠٠٥حتيــل اإلشــارة إىل تقريــر وزارة اخلارجيــة األمريكيــة لعــام   )د(  
 .“ممارسات حقوق اإلنسان

 الصادر عن وزارة اخلارجية الـسويدية، والتقـارير القطريـة       ٢٠٠٦ تقرير حقوق اإلنسان لعام      حتيل اإلشارة إىل    )ه(  
والتقريـر الـسنوي لعـام       ٢٠٠٦يف  بـشأن ممارسـات حقـوق اإلنـسان،         الصادرة عن وزارة اخلارجيـة األمريكيـة        

 .الصادر عن منظمة العفو الدولية، ٢٠٠٦
 . أعاله٤احلاشية انظر   )و(  
ــر م  )ز(   ــشؤون الالجــئني   فوضــيةتقري ــم املتحــدة ل ــة   ” األم ــة الدولي ــارات احلماي  اللجــوء والالجــئني  مللتمــسياعتب

 .١١٧، الفقرة ٢٠٠٣سبتمرب /، أيلول“األذربيجانيني
 .١٢٤الفقرة . املرجع نفسه )ح(  
 .FC/INF/OP/I(2004)001 )ط(  
ـــ أي٥د يف ـملعتمــــ، القــــرار ا١٠٣/١٩٩٨د، الــــبالغ رقــــم ـضــــد الــــسوي. ر. م. وم. ر. م. ة سـقــــضي )ي(   / ارـــ

 .٧-٩، الفقرة ١٩٩٩ مايو
، ٢٠٠٦مرب ـنوفـ / تـشرين الثـاين  ١٦د يف ـقرار املعتمـ ـ، الـ ٢٦٥/٢٠٠٥الغ رقم  ـد السويد، الب  ـض.    ه. ة أ ـقضي )ك(  

 .٦-١١الفقرة 
 . املائلة أضيفت من الدولة الطرفحلروفا )ل(  
اثـنني  أشـعر بالـصدمة لتوقيـف       ”اإلعـالم   وسـائل   ريـة   ورد عن ممثل منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا بـشأن ح              )م(  

امتــهان حقــوق اإلنــسان ” ، تقريــر اجلمعيــة الربملانيــة جمللــس أوروبــا بعنــوان “صــحافيي أذربيجــانآخــرين مــن 
  .“واملبادئ الدميقراطية يف أذربيجان

، ٢٠٠٣مــايو /يــار أ٢، القــرار املعتمــد يف ٢١٦/٢٠٠٢أ ضــد الــسويد، الــبالغ رقــم . إ.  انظــر مــثالً قــضية ه )ن(  
مـايو  / أيـار ١٢، القـرار املعتمـد يف   ٢٢٩/٢٠٠٣ضد الـسويد، الـبالغ رقـم    . ف. س.  ؛ وقضية ه٢-٦الفقرة  
 تـشرين   ٢٤، القـرار املعتمـد يف       ٢٤٢/٢٠٠٣، الـبالغ رقـم      أملانيـا ضد  . ت. ؛ وقضية ر  ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٤
    .٧، الفقرة ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

___________  
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