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  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -أوالً   
  تفاقيةاالالدول األطراف يف   -ألف   

للجنــة مناهــضة الثانيــة واألربعــني ، تــاريخ اختتــام الــدورة ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٥ حــىت  - ١
 يف اتفاقيـة مناهـضة    بلـغ عـدد الـدول األطـراف       ،)“اللجنـة ” ــ باملشار إليها فيما يلي      (التعذيب

املـشار إليهـا     ( ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة              التعذيب وغريه من  
ــبفيمــا يلــي   ــة” ـ ــة ١٤٦ )“االتفاقي ــة    .  دول ــة العامــة قــد اعتمــدت االتفاقي يف وكانــت اجلمعي
ــا ــؤرخ ٣٩/٤٦ قرارهــ ــانون األول١٠ املــ ــسمرب / كــ ــاذ ،١٩٨٤ديــ ــدأ نفــ ــة وبــ  يف  االتفاقيــ

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

أمـا قائمـة    . هلذا التقرير قائمة بالدول الـيت وقعـت أو صـدقت علـى االتفاقيـة أو انـضمت إليهـا                   
 مـن   ٢٠الدول األطراف اليت أعلنت أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املـادة               

وتـرد يف املرفـق الثالـث قائمـة بالـدول األطـراف الـيت أصـدرت                 . يف املرفـق الثـاين    االتفاقية فترد   
  . من االتفاقية٢٢ و ٢١اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني 

  وميكــــــن احلــــــصول علــــــى نــــــص اإلعالنــــــات أو التحفظــــــات أو االعتراضــــــات    - ٣
ــا يتعلـــق باالتفاقيـــة مـــن موقـــع األمـــم امل    ـــدة الـــشبكي الـــيت أبـــدهتا الـــدول األطـــراف فيمـ تحـ

(www.un.org-Siteindex-treaties).  
  

  لجنةال ادورت  -باء   
وقــد  .األخــريعقــدت جلنــة مناهــضة التعــذيب دورتــني منــذ اعتمــاد تقريرهــا الــسنوي    - ٤
كتـب األمـم املتحـدة يف    مب) ٨٦٥ إىل ٨٣٦اجللـسات مـن   (احلاديـة واألربعـون      ةقدت الـدور  ُع

، وُعقـــدت الـــدورة الثانيـــة ٢٠٠٨نـــوفمرب /اين تـــشرين الثـــ٢١ إىل ٣مـــن يف الفتـــرة جنيـــف 
مـايو  / أيـار  ١٥ريـل إىل    أب/ نيـسان  ٢٧يف الفترة من    ) ٨٩٥ إىل   ٨٦٦اجللسات من   ( واألربعون
ــدورتني يف احملاضــر املــوجزة ذات الــصلة    رد عــرض يــو. ٢٠٠٩ ــة يف هــاتني ال ملــداوالت اللجن

)CAT/C/SR.836-895(.  
  

  العضوية واحلضور يف الدورتني  -جيم   
وتــرد يف . خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر ظلــت العــضوية يف اللجنــة دون تغــيري     - ٥

  .املرفق الرابع هلذا التقرير قائمة باألعضاء ومدة واليتهم
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  جدوال األعمال  -دال   
، اعتمدت اللجنـة البنـود      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣، املعقودة يف    ٨٣٦يف اجللسة     - ٦

 بوصـفها جـدول     (CAT/C/41/1) املؤقـت املقـدم مـن األمـني العـام            املدرجة يف جـدول األعمـال     
  .أعمال دورهتا احلادية واألربعني

ــسة   - ٧ ــودة يف ٨٦٦ويف اجلل ــسان٢٧، املعق ــل / ني ــود  ٢٠٠٩أبري ــة البن ، اعتمــدت اللجن
 بوصـفها جـدول     )CAT/C/42/1(املدرجة يف جدول األعمـال املؤقـت املقـدم مـن األمـني العـام                

  .ثانية واألربعنيأعمال دورهتا ال
  

   أخرىاجتماعات أعضاء اللجنة يف مشاركة  -هاء   
شـارك أعـضاء اللجنـة يف خمتلـف االجتماعـات الـيت نظمتـها                النظـر،  الفتـرة قيـد      خالل  - ٨

فقـد حـضر كـل مـن الـسيدة غـايري والـسيد              : مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان          
لجــان، الــذي ُعقــد يف الفتــرة مــن املــشترك بــني الغرومســان والــسيد مــارينو االجتمــاَع الــسابع 

ــران٢٥إىل  ٢٣ ؛ وحــضر الــسيد مــارينو أيــضاً االجتمــاع التاســع عــشر       ٢٠٠٨يونيــه / حزي
وشـارك الـسيد مـارينو والـسيد وانـغ          . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧  و ٢٦للرؤساء املنعقد يومي    

 / كـــانون األول٣إىل  ١يف االجتمـــاع الثـــامن املـــشترك بـــني اللجـــان املعقـــود يف الفتـــرة مـــن  
  .٢٠٠٨ ديسمرب

  
  أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري لالتفاقية  -واو   

ــارس / آذار٣١يف   - ٩ ــدول األ ٢٠٠٩م ــغ عــدد ال ــاري  ، بل عــضاء يف الربوتوكــول االختي
وعمالً مبا يقتضيه الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة، ُعقـد يف    ). انظر املرفق اخلامس  (دولة   ٤٦
الفرعيــة ملنــع  اجتمــاع مــشترك بــني أعــضاء اللجنــة وجلنتــها ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨

املـشار إليهـا    ( وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                  التعذيب
ووافقـت اللجنـة واللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب            ). “اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب     ”ب فيما يلي   

علــى طرائــق التعــاون  ) يــرد يف املرفــق الــسادس قائمــة بأعــضاء اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب  (
وواصـل فريـق االتـصال    . بينهما، كالتبادل املشترك للمعلومات، مع مراعاة شروط السرية       فيما

غــري الرمســي الــذي يــضم أعــضاء مــن كــل مــن اللجنــة واللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب تيــسري     
 / أيـار  ١٢وعقد اجتماع آخر بني اللجنة واللجنة الفرعية يف         . يئتني التعاهديتني االتصال بني اهل  

 (CAT/C/42/2مـــايو قـــدمت فيـــه اللجنـــة الفرعيـــة تقريرهـــا الـــسنوي العـــام الثـــاين إىل اللجنـــة  
  ).انظر املرفق السابع(وقررت اللجنة إحالة هذا التقرير إىل اجلمعية العامة . Corr.1) و
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  ساندة ضحايا التعذيب الدويل ملاملتحدةألمم امبناسبة يوم  مشترك بيان  - يزا  
بيـان مـشترك تقـرر       مـد اعُتمبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب،           - ١٠

عــن اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب؛ واملقــرر اخلــاص  ، ٢٠٠٩يونيــه  /حزيــران ٢٦يف صــدوره 
عاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة؛            املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب امل       

وجملس أمنـاء صـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لـضحايا التعـذيب؛ وجلنـة حقـوق األشـخاص                     
  ).انظر املرفق الثامن(ذوي اإلعاقة 

  
  بيان اللجنة بشأن اعتماد مالحظاهتا اخلتامية  -حاء   

بعــني، بيانــاً خبــصوص اعتمــاد مالحظاهتــا     اعتمــدت اللجنــة، يف دورهتــا الثانيــة واألر     - ١١
ويؤكــد البيــان مــن جديــد أن اللجنــة هــي هيئــة مــن هيئــات املعاهــدات املــستقلة الــيت  . اخلتاميــة

تضطلع مبهامها مبوجب االتفاقية، وتتألف من خرباء على مستوى أخالقي عـالٍ ومـشهود هلـم                
خبـــون مـــن الـــدول بالكفـــاءة يف ميـــدان حقـــوق اإلنـــسان، يعملـــون بـــصفتهم الشخـــصية وينت

كما يكّرر البيان تأكيد أن اللجنة تؤدي مهمتـها         . األطراف مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل     
  .بطريقة مستقلة وتقوم على أساس اخلربة

ويؤكد البيان أن املالحظات اخلتامية هـي أداة للتعـاون مـع الـدول األطـراف، تعكـس                    - ١٢
متها فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامـات الـيت تقـع علـى عـاتق              التقييم املشترك الذي تقوم به اللجنة بر      

الدولة الطرف املعنية مبوجـب االتفاقيـة، كمـا يؤكـد البيـان أن مجيــع الـدول األطـراف ملزمــة                      
  ).انظر املرفق التاسع(بالتعاون مع اللجنة وباحترام استقالل وموضوعية أعضائها 

  
  لجانتوصيات االجتماع الثامن املشترك بني ال  -طاء   

ناقشت اللجنة، يف دورهتا الثانية واألربعـني، توصـيات االجتمـاع الثـامن املـشترك بـني                 - ١٣
  :اللجان، ومن بينها التوصيات التالية على وجه اخلصوص

إمكانية دمج االجتماع املشترك بني اللجان واجتماع الرؤساء وإحالة املـسألة            )أ(  
  ختاذ قرار بشأهنا، وهي توصية أيدهتا اللجنة؛إىل االجتماع التاسع املشترك بني اللجان ال

إمكانية تعزيز دور االجتماع املشترك بـني اللجـان يف اختـاذ القـرارات املتعلقـة              )ب(  
  بتنسيق أساليب العمل، وهي توصية مل حتظ بتأييد اللجنة؛

ضرورة أن ختـصص املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان مـوارد بـشرية وماليـة                    )ج(  
ل هيئـات   معاهدات حقـوق اإلنـسان بغيـة ضـمان الـدعم الفّعـال واملتواصـل لعمـ                إضافية لشعبة   

  دهتا اللجنة؛املعاهدات، وهي توصية أي
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احلاجــة إىل تقيــيم وحتليــل إجـــراء املتابعـــة، مــع حتديــد الــصعوبات والعقبــات      )د(  
  والنتائج، وهي توصية أيدهتا اللجنة؛

ملعاهـدات وجملـس حقـوق اإلنـسان        احلاجة إىل إقامة تعاون فّعال بني هيئـات ا          )ه(  
  وتعزيز الروابط املؤسسية بينهما؛

إمكانيــة مواصــلة تــصنيف الــشواغل الــيت تــرد يف املالحظــات اخلتاميــة حــسب   )و(  
درجة األولوية كيما يتسىن إدراج تلك الشواغل علـى النحـو املناسـب يف وثـائق التجميـع الـيت            

  حدة؛تتضمن موجزات للمعلومات املقدمة من األمم املت
ــدول األطــراف يف ســياق      )ز(   ــها ال اإلشــارة إىل التعهــدات وااللتزامــات الــيت تعلن

االســتعراض الــدوري الــشامل خــالل احلــوار الــذي جتريــه هيئــة املعاهــدة مــع الــدول األطــراف   
  .وكذلك يف مالحظاهتا اخلتامية

  
  االجتماع غري الرمسي مع الدول األطراف يف االتفاقية  -ياء   

، خالل دورهتا الثانية واألربعـني، اجتماعـاً        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨نة يف   عقدت اللج   - ١٤
وناقـشت اللجنـة مـع الـدول     .  دولـة مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة          ٤٧غري رمسي مع ممثلي     

أســاليب العمــل؛ والتقــارير أو قــوائم املــسائل املنــشودة قبــل تقــدمي    : األطــراف القــضايا التاليــة 
ــة؛ ومتابعــ  ــارير الدوري ــادتني التق ــة     ٢٢  و١٩ة امل ــة واللجن ــني اللجن ــة ب ــة؛ والعالق ــن االتفاقي  م

يص وقــــت الفرعيــــة ملنــــع التعــــذيب؛ وإمكانيــــة توســــيع عــــضوية اللجنــــة؛ وإمكانيــــة ختــــص 
  .لالجتماعات إضايف

  
  مشاركة املنظمات غري احلكومية   -كاف   

هـا يف  اعترفت اللجنة منذ وقـت طويـل بعمـل املنظمـات غـري احلكوميـة واجتمعـت مع                  - ١٥
جلسات خاصة مزودة خبـدمات الترمجـة الـشفوية بعـد الظهـر الـسابق مباشـرة للنظـر يف تقريـر                      

وتعرب اللجنـة عـن تقـديرها للمنظمـات غـري      .  من االتفاقية١٩كل دولة طرف مبوجب املادة    
احلكوميـــة ملـــشاركتها يف هـــذه اجللـــسات وتبـــدي تقـــديرها اخلـــاص حلـــضور املنظمـــات غـــري 

  .يت تقدم معلومات فورية ومباشرةاحلكومية الوطنية ال
  

  مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -الم   
 مـع املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٥اجتمعت اللجنـة كـذلك ومنـذ عـام            - ١٦

فضالً عن املؤسسات األخرى للمجتمع املدين التابعة للبلدان اليت نظرت يف تقاريرهـا يف حـال                
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خذ االجتماعات مع كـل مؤسـسة وطنيـة حلقــوق اإلنـسان شـكل               وتت. وجود هذه املؤسسات  
  .جلسـة خاصة، تعقـد عـادة يف اليوم السابق ملوعد النظر يف تقرير الدولة الطرف

وتشعر اللجنة ببالغ االمتنان للمعلومات اليت تتلقاها من هذه املؤسـسات، وتتطلـع إىل                - ١٧
هذه اهليئـات والـيت عـززت فهمهـا للقـضايا          مواصلة االستفادة من املعلومات اليت تستمدها من        

  .املعروضة عليها
  

  النظام الداخلي  -ميم   
شـــــرعت اللجنـــــة، يف دورهتـــــا الثانيـــــة واألربعـــــني، يف تنقـــــيح نظامهـــــا الـــــداخلي   - ١٨

(CAT/C/3/Rev.4)           نـوفمرب  /تشرين الثـاين  (، الذي سبق أن عّدلته اللجنة يف دوراهتا الثالثة عشرة
ــسة عــشرة  ) ١٩٩٦ ــاين (واخلام ــشرين  ) ١٩٩٧نــوفمرب /تــشرين الث مــايو /أيــار(والثامنــة والع
، بغيـة حتـديث هـذا النظـام، ال سـيما فيمـا يتعلـق بـاملقررات الـيت تتخـذها اجتماعـات            )٢٠٠٢

رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان واالجتماعـات املـشتركة بـني اللجـان، ومواءمتـه مـع         
  .فيذها، وإدراج اعتماد إجراءات جديدةأساليب العمل اجلديدة اليت شرعت اللجنة يف تن

  
  املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي تقارير خاصة مبعاهدات بعينها  -نون   

ــة        - ١٩ ــة املتعلق ــا التوجيهي ــيح مبادئه ــة واألربعــني، يف تنق ــا الثاني ــة، يف دورهت شــرعت اللجن
ــسقة     ــة املن ــادئ التوجيهي ــها يف ضــوء املب  لتقــدمي التقــارير  بتقــدمي تقــارير خاصــة مبعاهــدات بعين

مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يشمل املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بوضـع وثيقـة                 
 ).HRI/GEN/2/Rev.5على النحو الوارد يف الوثيقة (أساسية موّحدة 

  
ــت        -سني    ــصيص وقـ ــى ختـ ــة علـ ــة العامـ ــة اجلمعيـ ــب موافقـ ــة طلـ ــرار اللجنـ ــايف  قـ إضـ

  ٢٠١١  و٢٠١٠لالجتماعات يف سنيت 
، إجــراًء ٢٠٠٧مــايو /اعتمــدت اللجنــة، يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني املعقــودة يف أيــار   - ٢٠

جديــداً يــشمل إعــداد واعتمــاد قائمــة باملــسائل حتــال إىل الــدول األطــراف قبــل تقــدمي التقريــر    
ــة الطــرف  ــدوري للدول ــة     . ال ــر الدول ــة الطــرف علــى قائمــة املــسائل تقري وتــشكل ردود الدول

وقــررت اللجنــة أن تبــدأ هــذا اإلجــراء فيمــا يتعلــق  .  مــن االتفاقيــة١٩ب املــادة الطــرف مبوجــ
، على أن ال يطبق هـذا اإلجـراء         ٢٠١٠  و ٢٠٠٩بالتقارير الدورية املستحق تقدميها يف عامي       

  .على التقارير األولية أو التقارير الدورية اليت قّدمت بالفعل ومل تنظر اللجنة فيها بعد
عدد الدول األطراف يف االتفاقية اليت حيلّ موعد تقدمي تقاريرهـا يف عـام      ونظراً إىل أن      - ٢١

ــة ١١ يبلــغ ٢٠٠٩ ــة التــشيكية،   ( دول إكــوادور، البوســنة واهلرســك، بــريو، تركيــا، اجلمهوري
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وأن ) مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، جنــوب أفريقيــا، كمبوديــا، الكويــت، مونــاكو، اليونــان 
االحتــاد ( دول ٩ هــو ٢٠١٠وعــد تقــدمي تقاريرهــا يف عــام عــدد الــدول األطــراف الــيت حيــلّ م 

الروسي، الربازيل، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، فنلنـدا، قريغيزسـتان، املكـسيك، اململكـة العربيـة                
فإن هناك حاجة إىل ختـصيص وقـت إضـايف لالجتماعـات يف             ) السعودية، موريشيوس، هنغاريا  

ــامي  ــن أد   ٢٠١١  و٢٠١٠ع ــة م ــتمكن اللجن ــادة    حــىت ت ــسؤولياهتا مبوجــب امل ــن ١٩اء م  م
وحرصاً على فعالية اإلجراء اجلديد، جيب أن ينظـر         . االتفاقية بشكل فّعال ويف الوقت املناسب     

 شهراً مـن تـاريخ ورودهـا، حيـث إن ذلـك سـيعفي مـن احلاجـة إىل            ١٢يف التقارير يف غضون     
ة إىل الــردود اخلطّيــة حتــديث املعلومــات مــن قبــل الــدول األطــراف، ويعفــي بالتــايل مــن احلاجــ 

  .ووضع قوائم املسائل بعد تلقي التقارير
وحرصاً من اللجنة على تنفيـذ هـذا اإلجـراء االختيـاري بـشكل فّعـال، واعترافـاً منـها                       - ٢٢
لقرارها من تأثريات على امليزانية الربناجمية، فقد قررت اللجنة أن تطلب إىل اجلمعيـة العامـة                 امب

ناســب لتمكينــها مــن عقــد دورة إضــافية مــدهتا أربعــة أســابيع يف عــام  أن تقــدم الــدعم املــايل امل
، إضافة إىل الدورتني العاديتني اللتني تنعقدان لفترة ثالثـة أسـابيع كـل    ٢٠١١ ويف عام  ٢٠١٠

  ).انظر املرفق العاشر(سنة 
  

   من االتفاقية١٩تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب املادة   -ثانياً   
ــرة    - ٢٣ ــام    خــالل الفت ــدِّم إىل األمــني الع ــر، ق ــدول  ١١املــشمولة هبــذا التقري ــراً مــن ال  تقري

. وقـدمت اجلمهوريـة العربيـة الـسورية تقريـراً أوليـاً           .  مـن االتفاقيـة    ١٩األطراف مبوجب املادة    
وقــدمت ليختنــشتاين وســلوفينيا . وقــدِّم تقريــر أويل ثــاٍن مــن كــل مــن األردن وألبانيــا والــيمن 

وقـدمت النمـسا   . وقدِّم تقرير دوري رابع من كلٍ مـن الكـامريون واملغـرب   . تقريراً دورياً ثالثاً  
وقـدمت سويـسرا تقريـراً موحـداً يـشمل          . تقريريها الدوريني الرابع واخلامس يف وثيقة موحـدة       

التقريرين الدوريني اخلامس والسادس، يف حني قـدمت فرنـسا تقريـراً موحـداً يـشمل تقاريرهـا                  
  .لسادسالدورية الرابع واخلامس وا

  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥ تقريراً حىت ٢٢١وتلقت اللجنة ما جمموعه   - ٢٤
ــار١٥وحــىت   - ٢٥ ــايو / أي ــأخر تقــدميها    ٢٠٠٩م ــيت ت ــارير ال ــغ عــدد التق ــارير ٢١٠، بل  تق

  ).املرفق احلادي عشر انظر(
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  دعوة لتقدمي التقارير الدورية  -ألف   
ن تــدعو الــدول األطــراف، يف الفقــرة قــررت اللجنــة، يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني، أ  - ٢٦

ــع        ــة يف غــضون أرب ــة القادم ــا الدوري ــدِّم تقاريره ــة، إىل أن تق األخــرية مــن املالحظــات اخلتامي
سنوات من تاريخ اعتماد املالحظات اخلتامية، وأن تبـيِّن يف نفـس الفقـرة موعـد تقـدمي التقريـر             

جيـه دعـوة إىل الـدول األطـراف     وقررت اللجنة أيضاً أال تطلب تقارير موحـدة عنـد تو      . القادم
  . لتقدمي تقريرها الدوري القادم

  
  اإلجراء االختياري املتعلق باإلبالغ  -باء   

نظراً لـردود الفعـل اإلجيابيـة الـيت تلقتـها اللجنـة مـن الـدول الـيت أبـدت موافقتـها علـى                 - ٢٧
يـة واألربعـني، أن     اإلجراء االختيـاري اجلديـد املتعلـق بـاإلبالغ، قـررت اللجنـة، يف دورهتـا الثان                

 خـالل دورهتـا الثامنـة       ٢٠٠٧مايو  /تستمر بشكل منتظم يف العمل هبذا اإلجراء املعتمد يف أيار         
ويتمثل هذا اإلجراء يف إعداد واعتماد قائمة باملسائل حتال إىل الدول األطراف قبـل              . والثالثني

  :ويف هذا الصدد، قامت اللجنة مبا يلي. تقدمي تقريرها الدوري
تمــدت قــوائم باملــسائل ختــص الــدول األطــراف الــيت حيــل موعــد تقــدمي          اع  )أ(  

االحتـــاد الروســـي، الربازيـــل، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، فنلنـــدا،   (٢٠١٠تقاريرهـــا يف عـــام 
وقد اعُتمدت قـوائم    ). قريغيزستان، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، هنغاريا      

قــرار اللجنــة اعتمــاد مجيــع قــوائم املــسائل الــيت تــضعها يف املــسائل هــذه يف جلــسة عامــة عقــب 
وسـتحال كـل قائمـة إىل الدولـة الطـرف املعنيـة مـشفوعة بطلـب يرجـى فيـه مـن                       . جلسة عامة 

، إذا كانـت  ٢٠١٠سـبتمرب  /الدولة الطرف أن تقدِّم ردودهـا علـى القائمـة حبلـول شـهر أيلـول         
ويف هـذا الـصدد، سـتطلب اللجنـة أيـضاً           . الدولة الطرف ترغب يف اإلفادة من اإلجراء اجلديـد        

 هـل ترغـب يف اإلفـادة مـن     ٢٠٠٩يوليـه  / متوز٣١إىل الدول األطراف التسع أن تبلغها حبلول     
فهــذه املعلومــات ســتمكِّن اللجنــة مــن حتديــد احتياجاهتــا مــن االجتماعــات    . اإلجــراء اجلديــد

   ؛لضمان النظر يف التقارير يف الوقت املناسب
تعتمـد وحتيـل قائمـة املــسائل اخلاصـة بكـل دولـة مـن الــدول        قـررت أن تعـد و    )ب(  

، وهـي إسـتونيا، أملانيـا، أوزبكـستان،         ٢٠١١األطراف اليت حيل موعد تقـدمي تقريرهـا يف عـام            
أوكرانيــا، إيطاليــا، بــاراغواي، البحــرين، الربتغــال، بــنن، بولنــدا، تــونس، جورجيــا، الــدامنرك،  

ــا، لكــسمربغ،   ــات املتحــدة   ســري النكــا، غواتيمــاال، التفي ــدا، الوالي ــرويج، هولن ــا، الن  ناميبي
  .األمريكية، اليابان
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  رسائل تذكريية لتقدمي التقارير األولية اليت تأخر تقدميها  -جيم   
ــع        - ٢٨ ــة إىل مجي ــة واألربعــني، أن ترســل رســائل تذكريي ــة، يف دورهتــا احلادي قــررت اللجن

ــة ملــد     ــأخر تقــدمي تقاريرهــا األولي ــيت ت ــدول األطــراف ال ــر  ة ثــالث ال ــا، (ســنوات أو أكث إثيوبي
وبربـــودا، آيرلنـــدا، بـــنغالديش، بوتـــسوانا، بوركينـــا فاســـو، تركمانـــستان، مجهوريـــة  أنتيغـــوا
 ليــشيت الدميقراطيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، جيبــويت، الــرأس األخــضر، ســانت  - تيمــور

ينيـــا، غينيـــا فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين، ســـوازيلند، ســـرياليون، الـــصومال، غـــابون، غانـــا، غ 
االستوائية، الكرسي الرسويل، كوت ديفوار، الكونغو، لبنان، ليبرييا، ليسوتو، مايل، مـالوي،            

  ).ملديف، منغوليا، موزامبيق، النيجر، نيجرييا
ووجهت اللجنة نظر هذه الدول األطراف إىل كـون التـأخري يف تقـدمي التقـارير يعـوِّق                   - ٢٩

لدول األطراف وحيول دون أداء اللجنة لوظيفتها املتمثلـة يف          إىل حد بعيد تنفيذ االتفاقية لدى ا      
وطلبت اللجنة احلصول على معلومات بشأن التقدم الـذي أحرزتـه تلـك الـدول          . رصد التنفيذ 

األطراف يف جمال الوفـاء بالتزاماهتـا املتعلقـة بتقـدمي التقـارير ومبـا تواجهـه مـن عقبـات يف ذلـك                        
 من نظامهـا الـداخلي،      ٦٥اللجنة خمولة، مبوجب املادة     وأحاطت تلك الدول أيضاً أن      . الصدد

أن تقــوم باســـتعراض حالـــة تنفيــذ االتفاقيـــة يف الدولـــة الطــرف يف غيـــاب تقريـــر عنـــها، وأن    
االستعراض ميكن أن جيرى على أسـاس املعلومـات الـيت تتـاح للجنـة، مبـا يف ذلـك مـصادر مـن           

  .خارج األمم املتحدة
  

 ١٩ملقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة  النظـــر يف التقـــارير ا  -ثالثاً   
  االتفاقية من
نظرت اللجنة، يف دورتيهـا احلاديـة واألربعـني والثانيـة واألربعـني، يف التقـارير املقدمـة                    - ٣٠
ــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب الفقــرة   ١٤مــن  وكــان .  مــن االتفاقيــة١٩ مــن املــادة ١ دول

ــة واأل    ــا احلادي ــة يف دورهت ــى اللجن ــة     معروضــاً عل ــد اعتمــدت اللجن ــة، وق ــارير التالي ربعــني التق
  :املالحظات اخلتامية املتصلة هبا
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CAT/C/BEL/2  CAT/C/BEL/CO/2  لتقرير الدوري الثاينا  بلجيكا

  الصني
     هونغ كونغ

     ماكاو

  Corr.1 و CAT/C/CHN/4  التقرير الدوري الرابع

CAT/C/HKG/4  

CAT/C/MAC/4 و  Corr.1-2 

CAT/C/CHN/CO/4

CAT/C/HKG/CO/4

CAT/C/MAC/CO/4

CAT/C/KAZ/2 CAT/C/KAZ/CO/2  التقرير الدوري الثاين  كازاخستان

CAT/C/KEN/1 CAT/C/KEN/CO/1  التقرير األويل  كينيا

CAT/C/LTU/2 CAT/C/LTU/CO/2  التقرير الدوري الثاين  ليتوانيا

CAT/C/MNE/1 CAT/C/MNE/CO/1  التقرير األويل  اجلبل األسود

Corr.1 CAT/C/SRB/CO/1 و CAT/C/SRB/2  التقرير األويل  بياصر

    
وكان معروضاً على اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني التقـارير التاليـة، وقـد اعتمـدت                  - ٣١

  :اللجنة املالحظات اخلتامية التالية
  

CAT/C/TCD/1 CAT/C/TCD/CO/1  التقرير األويل  تشاد

CAT/C/CHL/5 CAT/C/CHL/CO/5  التقرير الدوري اخلامس  شيلي

CAT/C/HND/1 CAT/C/HND/CO/1  التقرير األويل  هندوراس

CAT/C/ISR/4 CAT/C/ISR/CO/4  التقرير الدوري الرابع  إسرائيل

CAT/C/NZL/5 CAT/C/NZL/CO/5  التقرير الدوري اخلامس  نيوزيلندا

CAT/C/NIC/1 CAT/C/NIC/CO/1  التقرير األويل  نيكاراغوا

CAT/C/PHL/2 CAT/C/PHL/CO/2  التقرير الدوري الثاين  الفلبني

    
 من النظام الداخلي للجنـة، ُدعـي ممثلـون عـن كـل دولـة مـن الـدول           ٦٦ووفقاً للمادة     - ٣٢

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

  .وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك يف استنتاجاهتا وتوصياهتا
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. وعينت اللجنة مقررين قطريني ومقررين مناوبني لكل تقريـر مـن التقـارير قيـد النظـر                  - ٣٣
  .وترد قائمة هبم يف املرفق الثاين عشر هلذا التقرير

  :التقارير، كان معروضاً على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتانوفيما يتعلق بالنظر يف   - ٣٤
مبــادئ توجيهيــة عامــة بــشأن شــكل وحمتويــات التقــارير األوليــة الــيت تقــدمها    )أ(  

  ؛(CAT/C/4/Rev.2) من االتفاقية ١٩ من املادة ١الدول األطراف مبوجب الفقرة 
دوريـة الـيت تقـدمها    مبادئ توجيهيـة عامـة بـشأن شـكل وحمتويـات التقـارير ال               )ب(  

  .(CAT/C/14/Rev.1) من االتفاقية ١٩الدول األطراف مبوجب املادة 
ويــرد أدنــاه نــص املالحظــات اخلتاميــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة بــشأن تقــارير الــدول            - ٣٥

  .األطراف السالف ذكرها
وهـي  . ٢٠٠٤وتقوم اللجنة بإصدار قوائم املسائل اخلاصة بالتقارير الدورية منـذ عـام             - ٣٦

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،                

ضطلع بـه   فإن عليها أن تشري إىل أن صياغة قوائم املسائل زادت كثرياً من حجم العمل الذي ت               
  .وهذه مسألة بالغة األمهية يف جلنة حمدودة العضوية على هذا النحو. اللجنة
  بلجيكا  - ٣٧

 ٨٥٠ يف جلـستيها  (CAT/C/BEL/2)نظـرت اللجنـة يف تقريـر بلجيكـا الـدوري الثـاين         )١(
، 853)  و(CAT/C/SR.850 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٣  و ١٢ املعقودتني يومي    ٨٥٣ و

 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٩ املعقودة يف    (CAT/C/SR.860) ٨٦٠ستها  واعتمدت يف جل  
  .املالحظات اخلتامية التالية

  
  مقدمة  -ألف   

ترحب اللجنة بتقرير بلجيكا الدوري الثاين ولكنها تعـرب عـن أسـفها ألنـه قُـدم بعـد                     )٢(
دود اخلطيـة   وترحـب اللجنـة مـع التقـدير بـالر         . فوات أربع سـنوات علـى املوعـد احملـدد لتقدميـه           

ــة        ــيت وضــعتها اللجن ــسائل ال ــة امل ــى قائم ــة عل ــشاملة املقدم ، )Add.1 ، وCAT/C/BEL/Q/2(ال
وأخــرياً تعــرب . وباملعلومــات التكميليــة املفــصلة للغايــة املقدمــة شــفوياً أثنــاء النظــر يف التقريــر  

ه الدولـة   اللجنة عن اغتباطها للحوار البناء الذي أجري مع الوفد الرفيـع املـستوى الـذي أوفدتـ                
  .الطرف وتشكر الوفد للردود الصرحية والدقيقة اليت قدمها على األسئلة املطروحة
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة بالتقـدم الـذي أحرزتـه الدولـة الطـرف يف جمـال محايـة حقـوق اإلنـسان                       )٣(

ــر األويل يف عــام     ــذ النظــر يف التقري ــا من ــة وحتــ). (CAT/C/52/Add.2 ٢٠٠٣وتعزيزه يط اللجن
علماً مـع االرتيـاح بـأن الدولـة الطـرف قامـت، منـذ النظـر يف التقريـر األويل، بالتـصديق علـى                         

 / حزيـران  ١٧الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف               
، والتوقيــع علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وعلــى بروتوكوهلــا        ٢٠٠٤يونيــه 
، وعلـــى االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع  ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٣يـــاري يف االخت

ــة . ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠األشــخاص مــن االختفــاء القــسري، يف   وتــشجع اللجن
  .الدولة الطرف على االنضمام إىل هذه الصكوك انضماماً كامالً

  :الية أو بدخوهلا حيز النفاذوحتيط اللجنة علماً مع االرتياح باعتماد القوانني الت  )٤(
ــانون الـــصادر يف   )أ(   ــاين١٢القـ ــانون الثـ ــاير / كـ  بـــشأن مبـــادئ إدارة ٢٠٠٥ينـ

  مؤسسات السجون ومركز املعتقلني القانوين؛
 الـــذي يقـــضي بعـــدم جـــواز    ٢٠٠٦مـــايو / أيـــار١٨القـــانون الـــصادر يف    )ب(  

  االحتجاج بنظرية حالة الضرورة لتربير التعذيب؛
ــ  )ج(   ، املعــدِّل للقــانون الــصادر يف  ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٥صادر يف القــانون ال

 واخلـاص بـدخول األجانـب األراضـي اإلقليميـة، وبقـائهم،       ١٩٨٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٥
 خاصـة بـبعض ملتمـسي اللجـوء ممـن           وإقامتهم، وإبعادهم، وهـو يـنص علـى آليـة محايـة فرعيـة             

لالجئ ولكـن توجـد أسـباب حقيقيـة تـدعو      يستوفون املعايري املطلوبة للحصول على مركز ا     ال
النتـهاكات  ”إىل االعتقاد بأهنم إذا أعيدوا إىل بلدان منشئهم فإنه ُيخـشى بالفعـل أن يتعرضـوا                 

، من قبيل احلكـم باإلعـدام أو اإلعـدام، أو التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة الالإنـسانية              “جسيمة
  أو املهينة؛
ــصادر يف    )د(   ــانون الـ ــار١٥القـ ــايو / أيـ ــصادر يف   ٢٠٠٧مـ ــانون الـ ــدِّل للقـ ، املعـ

 بــشأن تــسليم ١٨٧٤مــارس / آذار١٥ والقــانون الــصادر يف ١٨٣٣أكتــوبر /تــشرين األول ١
اجملــرمني، والــذي يعــزز محايــة احلقــوق األساســية لــدى اختــاذ إجــراءات التــسليم، وهــو يــنص     
ــأن        ــاد ب ــدعو إىل االعتق ــة ت ــسليم إن وجــدت أســباب حقيقي ــى وجــوب رفــض الت صــراحةً عل
الشخص املعين قد يتعرض أو تعرض بشكل صارخ إلنكار العدالة أو أنه مهدد خبطـر التعـرض                

  .للتعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة
  :وترحب اللجنة مع االرتياح أيضاً بالتدابري التالية  )٥(
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اعتماد معايري دنيا خاصة بأماكن االحتجـاز التابعـة للـشرطة ووجـوب وضـع                 )أ(  
  ي لالحتجاز؛سجل تأرخي

التدابري اليت اختذت عقـب حـادث وفـاة مسـرية آدامـو املأسـاوي، وعلـى وجـه                     )ب(  
ــدريب اخلــاص املكــرس        ــاد والت ــصلة باإلبع ــيم التعليمــات املت ــة بتقي ــة معني ــشاء جلن ــد، إن التحدي

  ملوظفي الشرطة املكلفني بتنفيذ تدابري اإلبعاد؛
ــدعاوى األج      )ج(   ــس ل ــشاء جمل ــة وإن ــس الدول ــانون   إصــالح جمل ــالً بالق ــب، عم ان

  ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥الصادر يف 
إعادة فتح ملف أي دعوى جنائية أفضت إىل إدانـة فـرد إن خلـصت احملكمـة                   )د(  

ق األساســية للمــدان انتــهكت يف   األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان يف وقــت الحــق إىل أن احلقــو     
  الدعوى؛ تلك

ال سـيما تلـك املنـصوص    إدراج قيود خاصة تقيـد عمليـات طـرد األجانـب، و       )ه(  
، بـشأن احلـاالت الـيت ال جيـوز          ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٧عليها يف التوجيهات الوزارية الصادرة يف       

  فيها طرد الرعايا األجانب من بلجيكا إن كانت لديهم فيها روابط دائمة؛
  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف بني الزوجني للفترة   )و(  

  
  ق والتوصياتدواعي القل  -جيم   

  طرد األجانب    
تالحظ اللجنة، بقلق، عدم كفاية املراقبة اخلارجية لعمليات اإلبعاد يف الدولـة الطـرف      )٦(

اليت جتريها اللجنة الدائمة املعنية مبراقبة أقسام الشرطة واملفتشية العامة للشرطة االحتاديـة وعـدم             
 غـري احلكوميـة الـيت ال تتـاح هلـا            إخضاع عمليات إبعاد األجانب ملراقبـة مـن جانـب املنظمـات           

  ).١١  و٣املادتان (إمكانية الوصول إىل الزنزانات ومناطق الطرد 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إقامة رقابـة مـستقلة وفعالـة وأكثـر تـواتراً                

. تستفيد منها مجيع األطـراف ألهنـا تـسمح مبكافحـة ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب                  
أن تتخذ السلطات البلجيكية تدابري بديلـة هتـدف       وتوصي اللجنة، بصفة خاصة، ب    

إىل تعزيز عمليات املراقبة، من قبيل استخدام أشـرطة الفيـديو وإخـضاع عمليـات       
  .اإلبعاد للرصد من جانب اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات غري احلكومية
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  القّصر غري املصحوبني    
ر غـري املـصحوبني، ضـمن مكتـب         تالحظ اللجنة بارتياح إنشاء مكتـب خـاص بالقُـصَّ           )٧(

وحتـيط اللجنـة علمـاً أيـضاً بعـدد مـن       . األجانب، مكلف مبعاجلة طلبـات اإلقامـة الـيت يقـدموهنا       
ــصحوبني          ــري امل ــال غ ــشاء مراكــز خمصــصة الســتقبال األطف ــشمل إن ــيت ت ــشطة األخــرى ال األن

  ).١١املادة (ومشروعاً إلنشاء قسم الوصاية اإلدارية 
الطرف بتسريع ما تبذله من جهود لتـوفري املـساعدة          توصي اللجنة الدولة        

  .للقّصر غري املصحوبني واستقباهلم وإتاحة خدمات املتابعة املتخصصة هلم
  

  إجراءات االنتصاف الفعال يف املراكز املغلقة    
تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء عـدم إعمـال تـدابري االنتـصاف علـى النحـو الواجـب يف                        )٨(

وتعـرب اللجنـة    .  كانت تالحـظ أن إمكانيـة رفـع الـشكاوى متاحـة نظريـاً              املراكز املغلقة، وإن  
  :عن قلقها أيضاً

ــبه مـــــستحيل بالنـــــسبة إىل ا    )أ(   ألشـــــخاص ألن احتمـــــال رفـــــع شـــــكوى شـــ
  بالفعل؛ املطرودين
ــيت تكتنــف الطــرد       )ب(   ــات االدعــاءات، نظــراً إىل أن الظــروف ال إزاء صــعوبة إثب

ألحيـان، وبالتـايل، عـدم وجـود شـهود غـري معنـيني              تفترض عدم وجـود جهـة ثالثـة يف أغلـب ا           
بالقضية، بل وإزاء صـعوبة إثبـات الوقـائع ألنـه كـثرياً مـا يـذكر يف احملاضـر الـيت يعـدها املراِفـق                          

 الشخص املطـرود، وهـو أمـر يـصعب التحقـق منـه ألن األجـنيب املـدعي ال يكـون،                      “عصيان”
  اء التحقيق؛نتيجة طرده من األراضي اإلقليمية، حاضراً أثناء إجر

إزاء الطابع املتشدد للغاية ملعايري املقبوليـة املعمـول هبـا حاليـاً، وال سـيما مهلـة             )ج(  
اخلمسة أيام احملددة لرفع شكوى خطية اعتبـاراً مـن تـاريخ وقـوع االنتـهاك املزعـوم للحقـوق،                    

  ).١٣املادة (وألنه ال يترتب عليها أثر إيقايف لتدبري اإلبعاد أو الطرد 
ــذ     ينبغــي      ــاً فعــاالً وشــفافاً للتأكــد مــن تنفي ــة الطــرف أن تــضع نظام للدول

االتفاقية على الصعيد الـوطين وإتاحـة ضـمانات االسـتقالل واحليـاد لكـي يـتمكن                 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيـام      . الضحايا من ممارسة حقهم يف رفع شكوى      

  :مبا يلي
ــوفِّر كافــة املعلومــات الالزمــة لألشــخاص امل      )أ(     عنــيني وتبحــث  أن ت

  إمكانية منح فرصة للمشتكني الستئناف قرار الطرد من بلدان املنشأ؛
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ــة       )ب(     ــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق مبهل أن تعيــد النظــر يف معــايري املقبولي
  اخلمسة أيام املعمول هبا حالياً؛

ــهادا     )ج(     ــدار شـ ــن إصـ ــد مـ ــل    أن تتأكـ ــام قبـ ــة بانتظـ ــة موثوقـ ت طبيـ
  .وبعده الطرد

 ٣٩/٨٢إذ حتيط علماً بأن أمر احملكمة الدستورية يلغي جزئياً أحكـام املـادة              واللجنة،    )٩(
 بـشأن دعـاوى االنتـصاف العاجلـة         ١٩٨٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥من القانون الـصادر يف      

وإمكانية التنفيذ القسري يف حال عـدم صـدور قـرار مـن جملـس دعـاوى األجانـب، تـشعر مـع               
 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣٠ حىت تاريخ    ٣٩/٨٢ام املادة   ذلك بالقلق إزاء استمرار سريان أحك     

  ).١٣املادة (فيما يتعلق مبهلة األربع وعشرين ساعة احملددة لرفع دعوى انتصاف عاجلة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إىل اختاذ تـدابري إلضـفاء مفعـول                 

صاف إيقايف ليس فقط على دعاوى االنتـصاف العاجلـة، بـل وعلـى دعـاوى االنتـ                 
اليت يرفعها األجنيب الذي ُيتخـذ قـرار بإبعـاده مـن األراضـي اإلقليميـة إللغـاء ذاك                 

وتوصـي  . القرار متمسكاً بأنه معـرض خلطـر التعـذيب يف البلـد الـذي سـيعاد إليـه                 
اللجنة، من جهة أخرى، بتمديد مهلة األربع وعشرين ساعة املتاحة لرفـع دعـوى              

 يف احلكـــم الـــذي أصـــدرته احملكمـــة  انتـــصاف عاجلـــة عمـــالً باملالحظـــة الـــواردة 
ك الدســتورية طالبــة أن تكــون هــذه املهــل معقولــة، يف حــني أن احلــال لــيس كــذل  

  .يتعلق مبهلة األربع وعشرين ساعة احملددة فيما
  

  متابعة أحوال األشخاص املطرودين    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات الواردة من مصادر غـري حكوميـة بـشأن وضـع            )١٠(
وتالحظ اللجنـة، بقلـق، أن املعلومـات        . ض األشخاص املطرودين بعد عودهتم إىل بلد املنشأ       بع

املقدمة من الدولة الطرف بشأن مراقبة هؤالء األشخاص ومتابعة أحـواهلم، مـن جهـة، وبـشأن      
ضمانات اإلجـراءات املنـصفة، مـن جهـة أخـرى، غـري كافيـة وال ميكـن تقييمهـا، بالتـايل، مـن                        

ولكــن اللجنــة تقــر، مــع ذلــك، بــأن الدولــة  .  مــن االتفاقيــة٣حكــام املــادة حيــث مطابقتــها أل
  ).٣املادة (الطرف ضمنت متابعة بعض احلاالت عن طريق ممثليها الدبلوماسيني يف اخلارج 

توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تعـزز تـدابري متابعـة أحـوال األشـخاص                     
إىل دولة يوجـد فيهـا احتمـال    املعادين لتضمن عدم إبعاد أحد أو طرده أو تسليمه   

كــبري بــأن يتعــرض خلطــر اإلعــدام أو التعــذيب أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو     
  .العقوبة الالإنسانية أو املهينة
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  معاجلة الشكاوى    
إن اللجنة، إذ حتيط علماً باإليضاحات اليت قدمها وفد بلجيكا بشأن اسـتقالل اللجنـة                )١١(

لكبري املبذول يف جمال التحقيق، تأسـف لوجـود عـدد كـبري مـن               الدائمة، وإذ تثين على اجملهود ا     
أفراد الشرطة واألشـخاص املنتـدبني مـن أقـسام الـشرطة يف عـضوية اللجنـة املـذكورة، ممـا يـثري                  
القلق بشأن ضمانات االستقالل املتوقعة من هيئة مراقبة خارجيـة، وال سـيما فيمـا خيـص إدارة         

ولقــد أخــذت هــذه  . والعقوبــات املفروضــة علــيهم الــشكاوى املتــصلة بــسلوك أفــراد الــشرطة  
 ٢٠٠٦الظــاهرة أبعــاداً دفعــت اللجنــة الدائمــة نفــسها إىل أن تــذكر يف تقريرهــا الــسنوي لعــام 

وتعـرب اللجنـة عـن      . “أن النظام اجلنائي اخلاص مبوظفي الشرطة يبدو بالفعل متساحماً للغاية         ”
يقدمها املـدعون وتلـك الـيت يقـدمها املوظفـون           قلقها أيضاً إزاء التناقض الدائم بني الوقائع اليت         

املكلفون بإنفاذ القوانني، وعلى وجه التحديد، إزاء احتمال استخدام الشهادات اليت يـديل هبـا               
  ).١٣املادة (أفراد الشرطة ضد املدعني لتغطية سلوك جدير بالعقاب ارتكبه أفراد الشرطة 

 لـضمان اسـتقالل اللجنـة       ينبغي للدولة الطرف أن تتخـذ التـدابري املالئمـة             
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـضمان ضـم            . الدائمة من خالل إعادة تـشكيلها     

الدعاوى تلقائياً إذا كان الشخص الذي رفع شكوى ضد موظفني مكلفني بإنفـاذ             
القــوانني هــو نفــسه مالحقــاً مــن جانــب املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني بتهمــة   

  .العصيان أو بتهم مشاهبة
  

  املؤسسة الوطنية    
تأسف اللجنة ألنه، على الـرغم مـن التوصـية املدرجـة يف املالحظـات اخلتاميـة املقدمـة                     )١٢(

مــن هيئــات عديــدة بــني هيئــات املعاهــدات، مل ُتنــشأ حــىت اآلن مؤســسة وطنيــة مــستقلة معنيــة 
لمبـادئ  باحلقوق األساسية ومنوطة بوالية واسعة يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان وفقـاً ل              

  ).٢املادة ) (٤٨/١٣٤انظر قرار اجلمعية العامة (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، مبوجب جدول زمين حيـدد بـسرعة،                

بإنــشاء مؤســسة وطنيــة مــستقلة معنيــة بــاحلقوق األساســية طبقــاً للمبــادئ املتعلقــة  
انظــر قــرار اجلمعيــة (“مببــادئ بــاريس”ضاً مبركــز املؤســسات الوطنيــة واملعروفــة أيــ

  ).٤٨/١٣٤العامة 
  

  دعاءات املتصلة بإساءة املعاملةاال    
تالحظ اللجنة، بقلق، أن املنظمات غـري احلكوميـة تـستمر يف تقـدمي معلومـات يـدعى                     )١٣(

فيها جلوء أفراد الشرطة إىل ضروب من إساءة املعاملـة، كـالتوقيف التعـسفي، وبتوجيـه شـتائم                  
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ة الطـابع، ورفـض متابعـة الـشكاوى، وممارسـة العنـف البـدين، وغـري ذلـك مـن أشـكال                       عنصري
ــة شــرطة بروكــسل     ــاطق الواقعــة ضــمن والي ــة، وال ســيما يف املن ــسانية أو املهين ــة الالإن  /املعامل

وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا أيـضاً إزاء ازديـاد             ). ٥٣٤١(وبروكسيل ميدي   ) ٥٣٣٩(إيكسيل  
ــشكاوى املرفوعــة ضــد ا   ــزي     عــدد ال ــسلوك التميي ــوانني بتهمــة ال ــاذ الق ملــوظفني املكلفــني بإنف

  ).١٦ املادة(
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة إساءة املعاملة، مبـا                

فيهــا املعاملــة القائمــة علــى أســاس التمييــز بــشىت أنواعــه، مكافحــة فعالــة، وفــرض  
 ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعـزز          كما.العقوبات الواجبة على مرتكيب تلك األفعال     

اجلهود الرامية إىل وضع حد لتلك األفعال يف املناطق الواقعة ضـمن واليـة شـرطة                
وأن تـضّمن تقريرهـا     ) ٥٣٤١(وبروكـسيل ميـدي     ) ٥٣٣٩(إيكـسيل   /بروكسل

ــام      ــة يف ع ــه إىل اللجن ــع تقدمي ــل املزم ــدوري املقب ــصلة يف  ٢٠١٢ال ــات مف  معلوم
  .الشأن هذا

  
  تعريف التعذيب    

إن اللجنة، إذ حتيط علماً باإليضاحات الـيت قـدمها وفـد الدولـة الطـرف مبـا مفـاده أن                       )١٤(
 مكـرراً مـن القـانون اجلنـائي أوسـع نطاقـاً مـن التعريـف                 ٤١٧تعريف التعذيب الوارد يف املادة      

الوارد يف االتفاقية، تشعر مع ذلك بـالقلق ألن التعريـف املـدرج يف القـانون اجلنـائي البلجيكـي         
موظـف رمسـي أو   ... أو حيرض عليها أو يوافق عليها    ” يشمل صراحة األفعال اليت يرتكبها       مل

 حـسب مـا ورد يف املـادة األوىل          “أي شخص آخر يتـصرف بـصفته الرمسيـة، عمـداً أو ضـمنياً             
  ).١املادة (من االتفاقية 

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف اختاذ التدابري التـشريعية الالزمـة لتعـديل                  
 مكرراً من القانون اجلنائي البلجيكي للتأكد من إدراج مجيع العناصر           ٤١٧ ادةامل

املــــشمولة بتعريــــف املــــادة األوىل مــــن االتفاقيــــة يف التعريــــف العــــام الــــوارد يف 
 مـن   ٦ مكرراً من القانون املذكور، كما أوصت به اللجنـة يف الفقـرة              ٤١٧ املادة

  ).CAT/C/CR/30/6(مالحظاهتا اخلتامية السابقة 
  

  منع التعذيب    
مــايو / أيــار٣٠ترحــب اللجنــة بــدخول مدونــة قواعــد ســلوك الــشرطة حيــز النفــاذ يف    )١٥(

 وتركيزها على واجب مراعاة ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الواقـع علـى    ٢٠٠٦
ولكــن . عــاتق أقــسام الــشرطة، وتــضمينها شــروطاً صــارمة إلجــازة اللجــوء إىل القــوة والقــسر 
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وتالحـظ اللجنـة أن     . لجنة مع ذلك ألن املدونة ال تنص صراحة على حظـر التعـذيب            تأسف ال 
املدونة املذكورة حتتوي مواد عديدة خاصة بالسلوك الذي ينبغي أن تعتمـده سـلطات الـشرطة                
جتــاه األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم ولكنــها ال تــزال قلقــة لعــدم ذكــر العقوبــات الــيت قــد   

  ).١١املادة ( حال إخالهلم بواجباهتم يتعرض هلا موظفو الشرطة يف
ينبغـي للدولــة الطــرف أن تتخــذ التــدابري املناســبة إلدراج احلظــر الــصريح      

للتعذيب يف مدونة قواعـد سـلوك الـشرطة والـسهر علـى أن يقـوم أفـراد الـشرطة              
بعملهم وهم على علم بأن التعذيب حمظور قطعاً يف مجيع أرجاء األراضي اخلاضعة 

وتوصي اللجنة، من جهة أخـرى، بـأن ُتحـدَّد يف           . ئية للدولة الطرف  للوالية القضا 
  .القانون العقوبات اليت قد يتعرض هلا أفراد الشرطة يف حال إخالهلم بواجباهتم

  
  محاية القُصَّر    

 مــن القــانون الــصادر يف ١٥ادة إن اللجنــة، إذ حتــيط علمــاً بالتعــديل املــدخل علــى املــ   )١٦(
لذي ينص على حق القاصر يف االستعانة مبحام لـدى املثـول أمـام               وا ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ١٣

قاضــي التحقيــق، تعــرب مــع ذلــك عــن قلقهــا البــالغ ألن احلــضور اإللزامــي للمحــامي أو ألي  
  ).١١املادة (شخص آخر موثوق به أثناء استجواب القاصر ال يزال يعترب أمراً ثانوياً 

 النموذجي الـذي يقـضي      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق املشروع          
بتسجيل جلسات استجواب القُصَّر على أشرطة فيديو، ولكنها تؤكد أنه ال ميكن 
االستعاضة هبذه املبادرة عن حضور جهة ثالثة مسؤولة أثنـاء االسـتماع إىل أقـوال               

وينبغـي للدولـة    . القُصَّر مبن فيهم القُصَّر شهود أو ضـحايا بعـض األفعـال اجلرميـة             
اجلهـود الـيت تبـذهلا لتـضمن للقُـصَّر حـضور حمـام وجهـة ثالثـة                  الطرف أن تواصـل     

مسؤولة يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبـا يف ذلـك أثنـاء اسـتماع موظـف الـشرطة                  
  .إىل أقوال القاصر، سواء كان القاصر حمروماً من حريته أو مل يكن

  
  إدارة شؤون قضاء األحداث    

 مـن قـانون محايـة الـشباب         ٣٨وجب املادة   ما زالت اللجنة تشعر بالقلق ألنه ميكن، مب         )١٧(
 عامـاً مـن العمـر كأشـخاص         ١٨، حماكمة األشـخاص دون      ١٩٦٥أبريل  / نيسان ٨الصادر يف   

 ٢٠٠٢وإذ تكرر اللجنة املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا جلنة حقـوق الطفـل يف عـام               . بالغني
)CRC/C/15/Add.178(    تأخذ يف االعتبـار الكـايف   ، فإهنا تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف مل

النــهج الــشامل الــذي ينبغــي انتهاجــه يف املــسائل املتــصلة جبنــوح األحــداث، مبــا يــشمل األمــور 
  ).١١املادة (املتصلة بالوقاية واإلجراءات والعقوبات 
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توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــضع نظامــاً لقــضاء األحــداث يكــون     
كـام اتفاقيـة حقـوق الطفـل وأن تـسهر علـى       مطابقاً متاماً يف احلقوق واملمارسة ألح    

  . عاماً كما حياكم البالغون١٨عدم حماكمة األشخاص دون سن 
  

  اكتظاظ السجون    
إن اللجنــة، إذ تأخــذ يف االعتبــار التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف ملعاجلــة مــشكل    )١٨(

 البديلــة اكتظــاظ الــسجون، وعلــى وجــه التحديــد، بنــاء مؤســسات جديــدة ودراســة احللــول    
وتعـرب  . لالعتقال، ال تزال تشعر بالقلق إزاء ظروف االعتقال السيئة يف مؤسـسات الـسجون             

اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء عدم كفاية عمليات التفتيش الداخلي وعـدم مالءمـة املبـاين                 
ــدمها وكــذلك إزاء تــردي أوضــاع النظافــة   ــاد   . وِق ــة عــن قلقهــا أيــضاً إزاء ازدي وتعــرب اللجن

  ).١٦  و١١املادتان ( العنف بني الرتالء أحداث
توصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف التــدابري الالزمــة للتــصديق يف        

أقرب وقت ممكن على الربوتوكول االختياري لالتفاقية وإنشاء آلية وطنية مكلفة 
بإجراء زيارات منتظمة ألماكن االعتقال بغية منع التعذيب أو أي شكل آخر مـن             

وتوصي اللجنة، من جهة أخرى،   . عاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     أشكال امل 
بــأن تنظــر الدولــة الطــرف يف اختــاذ تــدابري بديلــة لالعتقــال بــدالً مــن زيــادة طاقــة   

  .استيعاب السجون
  

  نظام األمن اخلاص الفردي    
ــانون الـــصادر يف      )١٩( ــه مبوجـــب القـ ــاً مـــع االرتيـــاح بأنـ ــة علمـ ــانون١٢حتـــيط اللجنـ   كـ

 بشأن إدارة مؤسسات السجون ومركز املعـتقلني القـانوين، ال جيـوز تطبيـق              ٢٠٠٥يناير  /الثاين
نظــام اســتثنائي إالَّ علــى املعــتقلني الــذين يــشكلون خطــراً دائمــاً يهــدد األمــن وشــريطة مراعــاة  
بعــض الــشروط احملــددة يف القــانون، وترحــب اللجنــة بوضــع إطــار قــانوين يــضبط هــذا النظــام   

إال أن اللجنـة قلقـة مـع ذلـك     . روط تطبيق شاملة وإجراءات خاصة ومدة حمددةوينص على ش 
ن جهـة أخـرى، إزاء      وتـشعر اللجنـة بـالقلق، مـ       . لعدم إعمال حق املعتقـل يف الطعـن حـىت اآلن          

ورد إليها من ادعاءات تفيد بأن اإلجراء ال يراعى وأنه ال يتم االستماع إىل أقوال املعـتقلني                  ما
الءمــة التــدابري وأن جلــسات االســتماع تعقــد دون حــضور متــرجم ودون فيمــا يتعلــق مبــدى م

  ).١٣  و١١املادتان (حضور حمام 
 مـن   ١٠توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن ُتعمـل بـسرعة أحكـام الفقـرة                     

ــادة ــصادر يف  ١١٨ امل ــانون ال ــاين ١٢ مــن الق ــاير / كــانون الث ــه يف ٢٠٠٨ين ، ألن
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وع من التدابري حبق الطعـن، سـيبقى احتمـال          صورة عدم متتع املعتقل املعين هبذا الن      
وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلـك، بـأن تـسمح الدولـة      . وقوع االنتهاكات قائماً  

الطرف بإخضاع هذه التدابري ملراقبة مستقلة ونزيهة، وذلك مـثالً، بتكليـف جهـة              
  .من خارج السجن واجملتمع املدين بإجراء هذه املراقبة

  
  سجل املعتقلني    

 ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٥حتــيط اللجنــة علمــاً مــع االرتيــاح بــأن القــانون الــصادر يف     )٢٠(
، ولكنـها  “كـل إجـراء حيـرم الـشخص مـن حريتـه يـسجل يف سـجل املعـتقلني             ”ينص علـى أن     

وتـشعر اللجنـة بـالقلق، مـن        . تتساءل عما إذا كان هذا القانون قد وضع بالفعل موضع التنفيذ          
 يف هــذا الــسجل إىل الوضــع البــدين للــشخص املوقــوف  جهــة أخــرى، لعــدم إدراج أي إشــارة

  ).١١املادة ) (وخباصة العالمات اليت تتركها اإلصابات(
ينبغي للدولـة الطـرف أن تتخـذ التـدابري املالئمـة لتـضمن إعمـال القـانون                      

 إعمـاالً فعليـاً وتتحقـق بـصورة منتظمـة مـن             ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٥الصادر يف   
حرومني من حريتهم عـن طريـق التحقيـق واملراقبـة           الوفاء بواجب حفظ سجل للم    

وتوصـي  . والتفتيش وتبيِّن مـا تتوصـل إليـه مـن نتـائج يف تقريرهـا الـدوري القـادم                  
اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تدرج يف هذا السجل بنداً تبني فيه، فور الوصول           

  .إىل املخفر، عالمات اإلصابات املوجودة
م احملرز يف جمـال االحتجـاز اإلداري بفـضل القـانون الـصادر      واللجنة، إذ ترحب بالتقد    )٢١(

، تعــرب عــن أســفها مــع ذلــك لعــدم االعتــراف حبــق املعتقــل يف   ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٥يف 
احلصول على مساعدة قـضائية، وألن مـشروع القـانون اخلـاص بـاحلبس القـضائي ال يقـر حـق                     

 يواحلـال أن الفتـرة الـيت تلـ        . اعاتاحلصول على مساعدة قضائية إالَّ بعد مـرور مهلـة مثـاين سـ             
مباشــرة حرمــان الــشخص مــن حريتــه هــي الفتــرة الــيت يكــون فيهــا خطــر التعــرض للتخويــف    

  ).١١ و ٢املادتان (وإلساءة املعاملة أكرب 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن االعتـراف حبـق الفـرد يف االتـصال مبحـام                    

ت اللجنـــة يف توصـــياهتا فـــور إخـــضاعه لالعتقـــال اإلداري أو القـــضائي كمـــا بينـــ
  ).CAT/C/CR/30/6(السابقة 

  
  اإلفراج املشروط    

تعرب اللجنـة عـن قلقهـا لالخنفـاض الكـبري املـسجل يف عـدد احلـاالت الـيت ميـنح فيهـا                          )٢٢(
ومن جهة أخـرى، أصـبح احلـصول علـى إذن اخلـروج أو إجـازات اخلـروج           . اإلفراج املشروط 
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اء اإلفراج املشروط، أصعب مما كـان عليـه يف املاضـي    من السجن اليت متثل شرطاً أساسياً إلجر 
  ).١١املادة (على ما يبدو 

  .ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لتيسري منح اإلفراج املشروط    
  

  احتجاز اجلاحنني املصابني مبرض عقلي    
 تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا لظــروف اعتقــال احملتجــزين املــصابني مبــرض عقلــي يف نظــام   )٢٣(

ــسابقة       ــياهتا الـــ ــصدد يف توصـــ ــذا الـــ ــفها يف هـــ ــدت أســـ ــد أبـــ ــي، وقـــ ــسجون البلجيكـــ الـــ
)CAT/C/CR/30/6 وال ســيما فيمــا يتعلــق بعــدم كفايــة املــوظفني املــؤهلني، وِقــدم )٧، الفقــرة ،

اإلنشاءات، والعناية اليت ال تستويف معـايري اجلـودة الالزمـة، وعـدم ضـمان اسـتمرارية العـالج،                
شاكل اليت تتفـاقم بـصورة ملموسـة لـدى إضـراب مـوظفي الـسجون                والفحوصات الطبية، وامل  

وتعرب اللجنة عن قلقها، من جهة أخـرى، إزاء فتـرات االنتظـار الطويلـة الـيت ميـر                  . عن العمل 
هبا العديد من املعتقلني املوجـودين يف الفـروع املخصـصة للمـصابني بـأمراض عقليـة ريثمـا يـتم                     

ونظــراً إىل اكتظــاظ تلــك املؤســسات، قــد . اعينقلــهم إىل إحــدى مؤســسات الــدفاع االجتمــ
  ).١٦  و١١املادتان ( شهراً ١٥  أشهر و٨يستغرق هذا االنتظار مدة تتراوح بني 

توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ تــدابري حمــّددة للتــصدي للمــشاكل       
ــروع      ــاظ الفـ ــزين، واكتظـ ــوفرة للمحتجـ ــصحية املـ ــة الـ ــن رداءة العنايـ ــة عـ النامجـ

إيـداع بعـض احملتجـزين جنبـاً إىل جنـب مـع سـائر نـزالء الـسجن                   املخصصة هلم، و  
بسبب عدم وجود مكان هلم يف تلك الفروع، وقـدم املبـاين، وعـدم إتاحـة أنـشطة               
ورعاية خاصة للمحتجزين املوجودين يف األجنحة املخصصة للمحتجزين املصابني         

 وباإلضــافة إىل ذلــك، توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــضمن . مبــرض نفــسي
  .العناية الطبية املتخصصة الالزمة

  
  العنف ضد املرأة والفتاة    

ا الدولــة الطــرف ملكافحــة العنــف إن اللجنــة، إذ ترحــب مبختلــف التــدابري الــيت اختــذهت   )٢٤(
  املــرأة والقــضاء عليــه، كاعتمــاد خطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة العنــف املــرتيل للفتــرة          ضــد

تيجية وبـرامج منـسقة علـى الـصعيد الـوطين          ، تالحظ بقلق عـدم وجـود اسـترا        ٢٠٠٧-٢٠٠٤
وتشعر اللجنة بـالقلق، مـن جهـة أخـرى، إزاء           . ملكافحة العنف ضد املرأة والفتاة بشىت أشكاله      

اســتمرار اللجــوء إىل فــرض عقوبــات بدنيــة علــى األطفــال يف إطــار األســرة وعــدم حظــر هــذه 
  ).١٦  و٢املادتان (املمارسة قانوناً 
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طـرف باعتمـاد وتطبيـق اسـتراتيجية وطنيـة متـسقة       توصي اللجنة الدولة ال      
وشاملة للقضاء على العنف ضد املرأة والفتـاة، وتـضمينها بنـوداً قانونيـة وتثقيفيـة                

وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تعـــزز تعاوهنـــا مـــع  . وماليـــة واجتماعيـــة
دولـة  وينبغي لل. املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة     

الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لتحظر يف تـشريعاهتا فـرض عقوبـات بدنيـة علـى            
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تـضمن إمكانيـة وصـول              كمـا . األطفال يف إطار األسرة   

النــساء واألطفــال ضــحايا العنــف إىل آليــات تلقــي الــشكاوى وفــرض العقوبــات    
ــاد    ــال وأن تيـــسر إعـ ــة علـــى مـــن يرتكـــب تلـــك األفعـ ة تأهيـــل الـــضحايا املالئمـ

  .ونفسياً بدنياً
  

  االجتار باألشخاص    
ــع االجتــار           )٢٥( ــول من ــى بروتوك ــصديقها عل ــة الطــرف لت ــى الدول ــثين عل ــة، إذ ت إن اللجن

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبـة عليـه، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة                 
  :ن قلقهاملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تعرب ع

ألن الدولة الطرف ال تتـصدى بـصورة كافيـة لألسـباب األساسـية الـيت تـدفع                    )أ(  
  إىل االجتار بالنساء؛

ألن املوارد املخصصة هلـذا الغـرض ال تـزال غـري كافيـة وألنـه ال يوجـد خطـة               )ب(  
  شاملة منسقة على الصعيد الوطين؛

  مرتكيب تلك اجلرائم؛لوجود قصور يف التعاون الدويل فيما يتعلق مبقاضاة   )ج(  
ألن بلجيكا ال متنح تراخيص إقامـة خاصـة إالَّ لـضحايا االجتـار بالبـشر الـذين                   )د(  

  ).١٦  و٢املادتان (يتعاونون مع السلطات القضائية 
كافحة توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا مل    

لة اختـاذ كافـة التـدابري الالزمـة         ، ومبواصـ  ٢٠٠٥، املعتمـدة يف عـام       االجتار بالبـشر  
وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف،      . ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال بشىت أشكاله     

  :يف هذا الصدد، على القيام مبا يلي
أالَّ تركز على تدابري العدالة اجلنائية ومالحقة املتاجرين فحـسب،            )أ(    

  بل على محاية ضحايا االجتار وإعادة تأهيلهم أيضاً؛
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اب األساسـية الدافعـة إىل      أن تبذل جهوداً إضـافية ملكافحـة األسـب          )ب(    
  بالبشر؛ االجتار

أن تعزز التعاون الدويل، وخباصة مع بلدان املنشأ واالجتار واملرور   )ج(    
  العابر، لضمان مالحقات فعالة؛

  أن تساعد الضحايا بتقدمي املشورة واختاذ تدابري إعادة اإلدماج؛  )د(    
تسهر على ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية للسياسات    أن    )ه(    

  والربامج يف هذا اجملال؛
الكافيـة للـضحايا، مبـن فـيهم        أن تسهر على توفري خدمات الدعم         )و(    

  يتعاونون مع السلطات؛ من ال
بالبشر تصرحياً مؤقتاً للبقـاء    أن تنظر يف مسألة منح ضحايا االجتار          )ز(    

  .البلد يف
  

  دريبالت    
تالحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف قد زادت يف مدة التـدريب الـذي                   )٢٦(

حيصل عليه موظفو السجون والشرطة وكذلك املوظفون املكلفون بتنفيذ عمليات اإلبعاد فـإن             
مدة التدريب ال تزال غري كافية للتأكـد مـن تأهيلـهم تـأهيالً كافيـاً ومتعـدد االختـصاصات يف                     

وتعرب اللجنة عن أسفها، باإلضـافة إىل ذلـك، لقلـة املعلومـات املقدمـة              . وق اإلنسان جمال حق 
بشأن متابعة وتقييم برامج التـدريب املؤمَّنـة وعـدم تقـدمي أي معلومـات بـشأن نتـائج التـدريب          
املتاح لكافة املوظفني املختصني وبشأن فائـدة تلـك الـربامج يف خفـض عـدد حـاالت التعـذيب                    

وتعرب اللجنة عن قلقها، من جهة أخرى، لعدم كفاية التـدريب           ). ١٠املادة  (وإساءة املعاملة   
املتاح فيما يتعلق حبظر التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة كما بينت اللجنـة يف مالحظاهتـا                

  ).١٠املادة (اخلتامية السابقة 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري التالية    
ــود   )أ(     ــدد    تكثيـــف اجلهـ ــل ومتعـ ــدريب مؤهِّـ ــة تـ ــذهلا إلتاحـ ــيت تبـ  الـ

االختــصاصات يف جمــال حقــوق اإلنــسان، وعلــى وجــه التحديــد، تــضمني بــرامج   
التدريب املهين املتاح ألفراد قـوات الـشرطة ومـوظفي الـسجون معلومـات كاملـة         

 من املالحظـات اخلتاميـة      ٧بشأن حظر التعذيب، على النحو املوصى به يف الفقرة          
  ؛)CAT/C/CR/30/6(دمة من اللجنة السابقة املق
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ــة       )ب(     ــيمهم كيفي ــوظفني لتعل ــع امل ــم جلمي ــدريب خــاص ومالئ إتاحــة ت
ــة   ــاءة املعاملـ ــذيب وإسـ ــات التعـ ــن عالمـ ــإدراج  . الكـــشف عـ ــة بـ وتوصـــي اللجنـ

دليل التقصي والتوثيق الفعـالني بـشأن التعـذيب وغـريه مـن             (بروتوكول اسطنبول   
كجـزء ال يتجـزأ مـن       )  الالإنسانية أو املهينـة    ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو     

  تدريب األطباء؛
وضع وإنشاء آلية لتقييم فعالية بـرامج التـدريب والتعلـيم وأثرهـا               )ج(    

  .يف خفض عدد حاالت التعذيب والعنف وإساءة املعاملة
  .وتشجَّع الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية  )٢٧(
 اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التــصديق علــى صــكوك األمــم املتحــدة األساســية    وتــدعو  )٢٨(

املتعلقة حبقوق اإلنسان، والـيت ليـست طرفـاً فيهـا بعـد، وعلـى وجـه التحديـد، اتفاقيـة حقـوق                       
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكــذلك االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين    

لة الطرف إىل أن تصدق أيضاً على االتفاقية الدوليـة حلمايـة     وتدعو اللجنة الدو  . وأفراد أسرهم 
  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وتــَشجَّع الدولــة الطــرف علــى أن تنــشر باللغــات الوطنيــة تقــارير بلجيكــا املقدمــة إىل     )٢٩(
اللجنة فضالً عن االستنتاجات والتوصيات املقدمة من اللجنة وتعمِّمها علـى نطـاق واسـع عـن        

كمـا  . ق املواقع الرمسية على شبكة اإلنترنـت ووسـائط اإلعـالم واملنظمـات غـري احلكوميـة                طري
تشجَّع الدولة الطرف على تعميم تقاريرها علـى املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة بالـدفاع عـن                

  .حقوق اإلنسان والعاملة على الصعيد الوطين قبل تقدميها إىل اللجنة
ف إىل أن تقـدم وثيقتـها األساسـية وفقـاً للـشروط املبينـة يف                وتدعو اللجنة الدولة الطر     )٣٠(

املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير إىل هيئات رصـد املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                 
)HRI/GEN/2/Rev.5.(  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم هلا يف غضون سنة واحدة معلومات بـشأن                  )٣١(

  . أعاله٢٧  و٢٠  و١٦  و١١  و٧  و٦ت اللجنة املدرجة يف الفقرات استجابتها لتوصيا
وقــررت اللجنــة أن تطلــب إىل الدولــة الطــرف موافاهتــا بتقريرهــا الــدوري الثالــث يف      )٣٢(

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١موعد أقصاه 
  الصني  - ٣٨

 ٨٤٤ستيها  يف جلـ (CAT/C/CHN/4)نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري الرابـع للـصني           )١(
ــومي  ٨٤٦ و ــودتني يـــ ــاين ١٠  و٧، املعقـــ ــشرين الثـــ ــوفمرب / تـــ  CAT/C/SR.844 (٢٠٠٨نـــ
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ــستها )SR.846و ــودة يف ٨٦٤، واعتمـــدت يف جلـ ــاين٢١، املعقـ ــوفمرب / تـــشرين الثـ  ٢٠٠٨نـ
(CAT/C/SR.864)املالحظات اخلتامية الواردة أدناه ،.  

  
  مقدمة  -ألف   

رابع للصني الذي، وإن أُعـد بـصفة عامـة وفقـاً            ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري ال       )٢(
للمبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اللجنـة خبـصوص إعـداد التقـارير، يفتقـر إىل بيانـات إحـصائية           

  .ومعلومات عملية كافية عن تنفيذ أحكام االتفاقية
وحتــيط اللجنــة علمــاً مــع التقــدير بــالردود اخلطيــة املستفيــضة علــى قائمــة املــسائل الــيت   )٣(
ديرها حلجــم وفــد الدولــة الطــرف كمــا تعــرب اللجنــة عــن تقــ. (CAT/C/CHN/Q/4)ضــعتها و

اتــسم بــه مــن خــربة فنيــة متنوعــة، وللــردود املفــصلة الــشاملة علــى أســئلة شــفوية كــثرية،    ومــا
وللمعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثلو الدولة الطـرف رداً علـى األسـئلة املطروحـة أثنـاء النظـر                   

  .يف التقرير
  

  اجلوانب اإلجيابية  -ء با  
ترحب اللجنة باإلصالح املـستمر لإلطـار القـانوين للدولـة الطـرف مـن خـالل اعتمـاد                     )٤(

  :القوانني التالية
   الذي حيظر صراحةً العنف املرتيل؛٢٠٠١قانون الزواج لعام   )أ(  
، الـذي يكفــل للمحـامني احلـق يف مقابلــة    ٢٠٠٧قـانون احملـامني املعــدَّل لعـام      )ب(  

  به هبم يف القضايا اجلنائية؛املشت
، الـذي   ٢٠٠٥قانون العقوبات اإلدارية املتصلة بالنظام واألمـن العـامني لعـام              )ج(  

يقتضي، يف مجلة أمور، أن تتقيد أجهزة األمن مببادئ احترام ضمانات حقوق اإلنسان والـذي               
لقــانون اســتحدث للمــرة األوىل يف ا”اتــسم خاصــة، حــسبما ذكــر ممثــل الدولــة الطــرف، بأنــه 

  .“الوطين قاعدة استبعاد األدلة غري القانونية
  :وتنوه اللجنة بإصدار اللوائح اجلديدة التالية  )٥(

 بتعديل األحكام اإلجرائية لتناول القضايا اإلداريـة مـن     ٢٠٠٥القيام منذ عام      )أ(  
 جانــب أجهــزة األمــن العــام واألحكــام اإلجرائيــة لتنــاول القــضايا اجلنائيــة مــن جانــب أجهــزة   

  العام؛ األمن
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ســتة حمظـــورات  ”بإصـــدار ) ٢٠٠٦فربايــر  / شـــباط١٤(قيــام وزارة العــدل     )ب(  
ستة حمظورات خاصـة حبـراس مراكـز إعـادة التأهيـل عـن طريـق                ”  و “خاصة بشرطة السجون  

لـوائح تقـدمي الـدعاوى      ”بإصـدار   ) ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢٦(؛ وقيام نيابة الشَّعب العليا      “العمل
، وهـي لـوائح تركـز علـى منـع      “وق عـن طريـق التقـصري يف أداء الواجـب      املتعلقة بانتـهاك احلقـ    

  التجاوزات يف االحتجاز والتحقيق فيها؛
إصالحات نظام عقوبة اإلعدام اليت هتدف إىل إنـشاء نظـام مراجعـة ميكـن أن                  )ج(  

  يكفل إسقاط اإلدانات اخلاطئة قبل تنفيذ حكم اإلعدام؛
  .ة يف املدارس ويف اإلجراءات القضائيةحظر إخضاع األطفال للعقوبة البدني  )د(  

وترحــب اللجنــة بــاجلهود املــستمرة الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف يف ســبيل مكافحــة           )٦(
ممارســات التعــذيب، مبــا يف ذلــك اعتمــاد لــوائح إداريــة حتظــر اســتخدام التعــذيب النتــزاع           

ل الــسمعي اعترافــات، وتقــدمي تــدريب علــى صــعيد الدولــة ألفــراد الــشرطة، واألخــذ بالتــسجي 
والبـصري يف غـرف االسـتجواب، علـى الـرغم مـن االفتقـار إىل أسـاليب إنفـاذ مناسـبة للــوائح           

  .اإلدارية وعدم إجراء تغيريات يف القانون اجلنائي أو قانون اإلجراءات اجلنائية
  :وترحب اللجنة بانضمام الصني إىل الصكوك التالية  )٧(

ة واالجتماعيـــة والثقافيـــة، يف  العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادي      )أ(  
  ؛٢٠٠١ عام

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء    )ب(  
  ؛٢٠٠٢األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإشــراك األطفــال يف    )ج(  
  .٢٠٠٨ة، يف عام الرتاعات املسلح

وتالحظ اللجنة باهتمام أيـضاً أن الـصني دعـت املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب                      )٨(
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة إىل زيارهتـا واسـتقبلته يف                  

حكومـة الـصني   كما تالحظ اللجنة أن   . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .استقبلت أيضاً مرتني الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

وحتيط اللجنة علماً مبا ذكره وكيل النائـب العـام لنيابـة الـشعب العليـا وانـغ تـشينغوان               )٩(
ــاين ــشرين الثـ ــوفمرب /يف تـ ــن أن ٢٠٠٦نـ ــاطئ ” مـ ــم خـ ــل حكـ ــوام  كـ ــدر يف األعـ ــاً صـ  تقريبـ

ويف هذا الصدد، حتـيط اللجنـة علمـاً    . “ستجواب غري قانوينعلى ا... قد انطوى  ...  األخرية
االسـتعداد املتزايـد مـن جانـب     ”باهتمام مبا الحظه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب مـن أن        
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. “املسؤولني والباحثني لالعتراف مبشكلة التعذيب يف الـصني يـشكل خطـوة مهمـة إىل األمـام                
 يف أواخــر التــسعينات قــد اف املنتــزع حتــت التعــذيبجرميــة االعتــرفــاجلهود الــيت بــدأت بنــشر 

أقــرت مبــشكلة التعــذيب، بطــرق مــن بينــها تنــاول اإلدانــات اخلاطئــة، والتحقيقــات الــضعيفة،   
واالفتقار إىل الروح املهنية لدى أفراد الشرطة، واالعترافات املنتزعـة بواسـطة التعـذيب، فـضالً           

ثلـة يف إعـادة النظـر يف مجيـع القـضايا احملكـوم              عن استعادة حمكمة الـشعب العليـا لـسلطتها املتم         
  ).E/CN.4/2006/6/Add.6 من الوثيقة ٥١ إىل ٤٦انظر الفقرات من (فيها باإلعدام 

ــها       )١٠( ــة من ــة، الوطني ــاجلهود الــيت تبــذهلا املنظمــات غــري احلكومي ــة أيــضاً ب وترحــب اللجن
 الدولـة الطـرف علـى       والدولية، من أجل تزويدها بتقارير ومعلومات ذات صلة، وهـي تـشجع           

  .زيادة توثيق تعاوهنا معها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام االتفاقية
  

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
  انتشار التعذيب وإساءة املعاملة ونقص الضمانات أثناء فترة االحتجاز    

على الرغم من جهود الدولة الطرف من أجـل التـصدي ملمارسـة التعـذيب واملـشاكل                   )١١(
صلة يف نظام العدالة اجلنائية، تبقى اللجنة تشعر بالقلق البالغ إزاء اسـتمرار االدعـاءات،               ذات ال 

الــيت تؤيــدها مــصادر قانونيــة صــينية عديــدة، فيمــا يتعلــق باعتيــاد وانتــشار اســتخدام التعــذيب    
ــات         ــزاع اعتراف ــشرطة، وال ســيما هبــدف انت ــشتبه هبــم يف خمــافر ال ــة يف حــق امل وإســاءة املعامل

وإضافة إىل ذلك، تالحـظ اللجنـة بقلـق االفتقـار           . ات ُتستخدم يف اإلجراءات اجلنائية    معلوم أو
  :إىل ضمانات قانونية ُتتاح للمحتجزين، مبا يف ذلك

ــركهم يف االحتجــاز       )أ(   عــدم إحــضار احملتجــزين بــسرعة أمــام قــاضٍ، ومــن مث ت
 أو لفتـرات أطـول يف    يومـاً ٣٧املطول لدى الشرطة دون توجيه اهتام إليهم لفترة قد تـصل إىل     

  بعض احلاالت؛
عــدم تــسجيل مجيــع احملتجــزين تــسجيالً منــهجياً وعــدم االحتفــاظ بــسجالت    )ب(  

  بشأن مجيع فترات االحتجاز السابق للمحاكمة؛
تقييــد الوصــول إىل احملــامني وإىل األطبــاء املــستقلني وعــدم إخطــار احملتجــزين     )ج(  

   يف االتصال بأفراد أسرهم؛حبقوقهم وقت االحتجاز، مبا يف ذلك حقوقهم
مواصــلة االعتمــاد يف املقاضــاة علــى االعترافــات بوصــفها شــكالً شــائعاً مــن      )د(  

ــشتبه هبــم وإســاءة         ــسر اســتخدام التعــذيب ضــد امل ــد تي ــشئ أوضــاعاً ق ــا ين ــة، مم أشــكال األدل
كـذلك تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها إلصـدار احملكمـة        . معاملتهم، كما يف قضية يـانغ تـشونلني     

ليــا عــدة قــرارات ترمــي إىل منــع اســتخدام االعترافــات املنتزعــة حتــت التعــذيب كأدلــة أمــام  الع
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احملاكم، إال أن قانون اإلجراءات اجلنائية الصيين ما زال خيلو من حظر صـريح هلـذه املمارسـة،                  
   من االتفاقية؛١٥على حنو ما تقتضيه املادة 

 ٢املــواد (الــة احملتجــزين عــدم وجــود آليــة رصــد مــستقلة فعالــة فيمــا يتعلــق حب  )ه(  
  ).١٥  و١١ و

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف على سبيل االستعجال خطوات فورية ملنـع                
  .وقوع أفعال التعذيب وإساءة املعاملة يف مجيع أرجاء البلد

وكجــزء مــن ذلــك، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تنفــذ بــسرعة تــدابري فّعالــة      
لقانونية األساسـية جلميـع املـشتبه هبـم أثنـاء           تكفل أن تتاح عملياً مجيع الضمانات ا      

وتشمل هذه الضمانات، بوجه خاص، احلق يف الوصول إىل حمامٍ   . فترة احتجازهم 
ويف احلصول على فحص طيب مستقل، وإخطار أحد األقارب، وإبالغ املشتبه هبم            
حبقوقهم وقت احتجازهم، مبا يف ذلك إبالغهم بالتهم املوجهة إليهم، وإحـضارهم         

وينبغـي أن تكفـل     . م قاضٍ يف غضون فترة زمنيـة حمـددة وفقـاً للمعـايري الدوليـة              أما
  .الدولة الطرف أيضاً تسجيل مجيع املشتبه هبم اخلاضعني للتحقيقات اجلنائية

وينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف التــدابري الالزمــة لــضمان أن يراعــى يف       
 بـاألقوال املـدىل هبـا حتـت         التشريع ويف املمارسة العملية كليهمـا، عـدم االحتجـاج         

التعــذيب كأدلــة يف أي إجــراءات، فيمــا عــدا االحتجــاج هبــا ضــد شــخص متــهم    
وينبغي أن تراجـع الدولـة الطـرف مجيـع          . بالتعذيب، وذلك وفقاً ألحكام االتفاقية    

القضايا اليت أدين فيها أشخاص على أساس اعترافات منتزعة قسراً بغيـة اإلفـراج              
  .عمن أدينوا خطأً

بغــي أن تــضع الدولــة الطــرف معــايري متــسقة وشــاملة آلليــات الرصــد   وين    
املــستقلة يف مجيــع أمــاكن االحتجــاز، مبــا يــؤمن أن يكــون أليــة هيئــة منــشأة علــى    

  .املستوى احمللي أو الوطين والية قوية وحمايدة وموارد كافية
  

  أوضاع االحتجاز والوفاة يف احلبس    
ومــات املقدمــة مــن الدولــة الطــرف بــشأن أوضــاع   يف حــني حتــيط اللجنــة علمــاً باملعل   )١٢(

االحتجاز يف السجون، تبقى تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تتحدث عـن جتـاوزات يف احلـبس،                 
مبا يف ذلك العـدد املرتفـع للوفيـات الـيت ميكـن أن تكـون مرتبطـة بالتعـذيب أو إسـاءة املعاملـة،                      

وبينمـا تالحـظ اللجنـة أن املقـرر     . احلـبس وإزاء عدم التحقيق يف هذه التجاوزات والوفيات يف      
اخلاص املعين مبسألة التعذيب قد استنتج أن توافر الرعاية الطبية يف مرافق االحتجاز اليت زارهـا                
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، فإهنا تالحظ أيـضاً مـع القلـق         )E/CN.4/2006/6/Add.6 من الوثيقة    ٧٧الفقرة  (ُمرضية عموماً   
ا االفتقار إىل عـالج ملـستعملي العقـاقري املخـدرة           املعلومات اجلديدة املقدمة بشأن أمور من بينه      

اإليـدز وتعـرب عـن أسـفها لالفتقــار إىل     /واألشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البــشرية     
  ).١١املادة (بيانات إحصائية بشأن صحة احملتجزين 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة إلبقاء مجيـع أمـاكن االحتجـاز،              
وعـالوة  . دمات الصحية املوجودة واملتاحـة، قيـد التفتـيش املنـهجي          مبا يف ذلك اخل   

على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لضمان التحقيق على حنو             
مستقل يف مجيع حاالت الوفاة يف احلـبس ومقاضـاة مجيـع املـسؤولني عـن الوفيـات                  

وسـتكون اللجنـة ممتنـة      . املتعمـد النامجة عن التعذيب أو إساءة املعاملـة أو اإلمهـال           
أمكن موافاهتا بتقرير عن نتيجة هـذه التحقيقـات، عنـدما تكـون قـد اكتملـت،                  لو

  .املتاحة وعن العقوبات املوقعة وُسبل االنتصاف
  

  “إعادة التأهيل عن طريق العمل”االحتجاز اإلداري، مبا يف ذلك     
 بــأن تنظــر يف إلغــاء مجيــع تكـرر اللجنــة توصــيتها الــسابقة املوجهــة إىل الدولـة الطــرف    )١٣(

وتظـل اللجنـة تـشعر بـالقلق      ). A/55/44 مـن الوثيقـة      ١٢٧الفقـرة   (أشكال االحتجـاز اإلداري     
إعـادة التأهيـل عـن      ”إزاء التوسع يف اسـتخدام مجيـع أشـكال االحتجـاز اإلداري، مبـا يف ذلـك                  

 إمكانيـة الطعـن   ، بالنسبة إىل أفراد مل تنظر حمكمة قط يف قـضاياهم ومل ُتـتح هلـم              “طريق العمل 
كمـا يـساورها القلـق إزاء عـدم التحقيـق يف ادعـاءات التعـذيب وغـري                  . يف احتجازهم اإلداري  

، وال سـيما يف     “إعـادة التأهيـل عـن طريـق العمـل         ”ذلك من أشكال إسـاءة املعاملـة يف مرافـق           
م ويف حـني أشـارت الدولـة الطـرف إىل أن نظـا      . حالة أفراد مجاعات أقلية دينيـة وعرقيـة معينـة         

إعادة التأهيل عن طريق العمل قد خضع لإلصالح مؤخراً وأن من املزمـع حاليـاً إدخـال املزيـد         
مــن اإلصــالحات عليــه، فــإن اللجنــة يــساورها القلــق إزاء التــأخريات املتكــررة، رغــم نــداءات   

  ).١١  و٢املادتان (الباحثني الصينيني بإلغاء هذا النظام 
بإلغـــاء مجيـــع أشـــكال االحتجـــاز ينبغـــي أن تقـــوم الدولـــة الطـــرف حـــاالً     

وينبغـي أن تقـدم الدولـة     . “إعادة التأهيل عن طريـق العمـل      ”اإلداري، مبا يف ذلك     
الطــرف املزيــد مــن املعلومــات، مبــا يف ذلــك إحــصاءات حديثــة، عــن األشــخاص    
اخلاضعني حالياً لالحتجاز اإلداري، وأسباب احتجازهم، ووسـائل الطعـن يف هـذا         

ملوجـودة ملنـع التعـذيب وإسـاءة املعاملـة يف مرافـق إعـادة               االحتجاز، والـضمانات ا   
  .التأهيل عن طريق العمل
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  مراكز االحتجاز السرية    
رية، مبــا يف ذلــك يــساور اللجنــة القلــق إزاء مــا يــدَّعى مــن وجــود مرافــق احتجــاز ســ     )١٤(
  واستخدامها الحتجاز حمتجني مثل من يسعون إىل القـدوم إىل          “السجون السوداء ”ُيسمى   ما

وُيـدَّعى أن  . ويشكل االحتجاز يف تلك املرافق يف حد ذاته اختفـاءً . العاصمة، مثل وانغ غيالن 
احملتجزين حيَرمون من الضمانات القانونيـة األساسـية، مبـا يف ذلـك تـوافر آليـة ملراقبـة معاملتـهم                

ــازهم  ــة احتجـ ــراءات ملراجعـ ــق أ . وإجـ ــة القلـ ــساور اللجنـ ــاز   ويـ ــق االحتجـ ــشأن مرافـ ــضاً بـ يـ
غري املعترف هبا كتلك الـيت ذُكـر أن الـسلطات حتتجـز فيهـا شخـصيات بـارزة خمتفيـة                      األخرى

  ).١١  و٢املادتان (
ينبغي أن تكفل الدولـة الطـرف عـدم احتجـاز أحـد يف أي مرفـق احتجـاز                       

ويشكل احتجاز أشخاص يف هذه األوضـاع يف حـد ذاتـه انتـهاكاً ألحكـام                . سري
طرف يف وجود أي مرفق من هذه املرافـق وأن  وينبغي أن حتقق الدولة ال    . االتفاقية

ــة          ــة معامل ــها وكيفي ــشئ مبوجب ــيت أُن ــسلطة ال ــضالً عــن ال تكــشف عــن وجــوده ف
  .احملتجزين، وأن تقدم تعويضات إىل ضحايا االختفاء القسري حيثما كان مناسباً

  
  العقبات الرئيسية اليت تعوق تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً    

ث مـشاكل عامـة تـؤثر علـى مجيـع املـسائل األخـرى الـيت طرحتـها                   حددت اللجنة ثـال     )١٥(
قـانون كتمـان أسـرار الدولـة يف         ) أ: (اللجنة يف قائمة املسائل وخالل العروض الشفوية، وهـي        

ادعـاءات مـضايقة احملـامني واملـدافعني عـن حقـوق            ) ب(؛  ١٩٨٨مجهورية الصني الشعبية لعام     
ــسان؛  ــا  ) ج(اإلنـ ــوم هبـ ــاوزات الـــيت يقـ ــونا”التجـ ــذين  “جملرمـ ــساءلة الـ ــعني للمـ  غـــري اخلاضـ

يـستخدمون العنـف اجلـسدي ضــد مـدافعني حمـددين عـن احلقــوق ولكنـهم يتمتعـون باحلــصانة         
وتقف هذه املشاكل جمتمعة يف طريق تأمني الضمانات القانونيـة الـيت توصـي هبـا                . حبكم الواقع 

  . سبيل منع التعذيباللجنة عموماً مجيع الدول األطراف يف االتفاقية، حسب الضرورة، يف
  

  قانون أسرار الدولة  -  ١  
إن اللجنة، بينمـا حتـيط علمـاً باملعلومـات الـشفهية الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن                        )١٦(

، تعرب عـن    ١٩٨٨شروط تطبيق قانون كتمان أسرار الدولة يف مجهورية الصني الشعبية لعام            
كل خطري إمكانيـة تـوافر معلومـات عـن          بالغ قلقها إزاء استخدام هذا القانون الذي يقّوض بش        

ويثري تطبيق هذا القانون تطبيقـاً واسـع النطـاق          . التعذيب والعدالة اجلنائية واملسائل ذات الصلة     
  :جمموعة من املسائل املتصلة بتطبيق االتفاقية يف الدولة الطرف
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حيـول هـذا القــانون دون الكـشف عــن معلومـات حامسـة مــن شـأهنا أن متكِّــن         )أ(  
ة مــن حتديــد أمنــاط التجــاوز املمكنــة الــيت تتطلــب اهتمامــاً، مثــل املعلومــات اإلحــصائية    اللجنــ

املفــصلة املتعلقــة بــاحملتجزين يف مجيــع أشــكال االحتجــاز واحلــبس وبإســاءة املعاملــة يف الدولــة    
منظمـات  ” أو   “منظمـات معاديـة   ”الطرف، واملعلومات املتعلقة بالفئات والكيانات اليت تعترب        

ــات انفــ  ــة  ” أو “صاليةأقلي ــة معادي ــة  ” أو “منظمــات ديني ــة رجعي ــضالً عــن  “طوائــف ديني ، ف
ظــروف احتجــاز الــسجناء ”املعلومــات األساســية املتعلقــة بأمــاكن االحتجــاز ومعلومــات عــن 

، وانتــهاكات أجهــزة األمــن العــام للقــوانني وملــدونات قواعــد الــسلوك،    “ذوي التــأثري الكــبري
  ومعلومات عن األوضاع داخل السجون؛

يــنص هــذا القــانون علــى أن البــت فيمــا إذا كانــت املعلومــة تــشكل ســراً مــن    )ب(  
  أسرار الدولة هو مسألة من اختصاص اهليئة العامة اليت أعدت هذه املعلومة؛ 

حيول هذا القانون دون اختاذ أي إجراءات عامة للبت فيمـا إذا كانـت مـسألة              )ج(  
  الستئناف أمام حمكمة مستقلة؛ما تشكل سراً من أسرار الدولة ودون إمكانية ا

إن تصنيف قضية ما على أهنا تدخل ضمن نطاق قانون أسرار الدولة هو أمـر                 )د(  
يتيح للمسؤولني حرمان احملتجزين من االسـتعانة مبحـامني، وهـو إحـدى الـضمانات األساسـية                 

امني الكفيلة مبنع التعذيب، كمـا أن حرمـاهنم مـن هـذا احلـق يبـدو أنـه يتعـارض مـع قـانون احملـ                      
  ).١٩  و٢املادتان  (٢٠٠٧املعدَّل لعام 

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر يف تشريعها املتعلق بأسرار الدولة بغية     
ضمان إمكانية أن ُتتاح للجنة املعلومات، مبا يف ذلك اإلحصاءات، املتصلة بتقيـيم     

 مبـا يف ذلـك      مدى امتثال الدولة الطرف ألحكام االتفاقيـة يف مجيـع أحنـاء إقليمهـا،             
  .املناطق اإلدارية اخلاصة

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن املعايري املـستخدمة لتـصنيف             
معلومة ما على أهنا سر من أسرار الدولـة وعـن عـدد احلـاالت الـيت تـدخل ضـمن                   

  .نطاق التشريع املتعلق بأسرار الدولة
 أمـام حمكمـة مـستقلة       وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إمكانية أن ُتستأنف           

  .القرارات اليت حتدد ما إذا كانت مسألة ما تشكل سراً من أسرار الدولة
وينبغــي أن تكفــل الدولــة الطــرف مــنح كــل مــشتبه بــه احلــق يف الوصــول      

بسرعة إىل حمامٍ مستقلٍ، يكون من اختيـاره، حيثمـا أمكـن، علـى أن يـشمل ذلـك             
  .“أسرار دولة”القضايا اليت تنطوي على 
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  مجع البيانات  -  ٢  
علــى الــرغم مــن أن اللجنــة قــد طلبــت إىل الدولــة الطــرف، يف اســتنتاجاهتا وتوصــياهتا    )١٧(

، فإهنــا تعــرب عــن )A/55/44 مـن الوثيقــة  ١٣٠الفقــرة (الـسابقة، موافاهتــا مبعلومــات إحــصائية  
فعـدم وجـود بيانـات شـاملة أو مـصنفة بـشأن الـشكاوى               . أسفها لعـدم تقـدمي هـذه املعلومـات        

ــة علــى أيــدي      وا لتحقيقــات وحــاالت املقاضــاة واإلدانــات يف قــضايا التعــذيب وإســاءة املعامل
موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني، وكذلك بشأن أوضاع االحتجاز، والتجـاوزات املرتكبـة مـن              
جانب مسؤولني عموميني، واالحتجـاز اإلداري، والقـضايا الـيت صـدر فيهـا احلكـم باإلعـدام،                  

واألقليــات العرقيــة والدينيــة هــو أمــر يعــوق بــصورة خطــرية حتديــد أمنــاط  والعنــف ضــد املــرأة، 
  ).١٩  و٢املادتان (التجاوز املمكنة اليت تتطلب اهتماماً 

ينبغــي أن جتمِّــع الدولــة الطــرف بيانــات إحــصائية تتــصل برصــد تنفيــذ            
ــوع اجلــنس،       ــوطين، علــى أن تكــون مــصنفة حبــسب ن ــة علــى املــستوى ال االتفاقي

عرقي، والـسن، واملنطقـة اجلغرافيـة، ونـوع مكـان احلرمـان مـن احلريـة                 واالنتماء ال 
وموقعــه، مبــا يف ذلــك بيانــات بــشأن الــشكاوى والتحقيقــات وحــاالت املقاضــاة     
ــاز،    ــة، وبـــشأن أوضـــاع االحتجـ ــاءة املعاملـ واإلدانـــات يف قـــضايا التعـــذيب وإسـ
ــاز اإلداري،   ــة مـــن جانـــب مـــسؤولني عمـــوميني، واالحتجـ  والتجـــاوزات املرتكبـ

والقـــضايا الـــيت صـــدر فيهـــا حكـــم باإلعـــدام، والعنـــف ضـــد املـــرأة، واألقليـــات  
  .والدينية العرقية

  
  مضايقة حماميي الدفاع  -  ٣  

 مــن قــانون ٣٠٦يــساور اللجنــة القلــق إزاء مــا ورد مــن معلومــات مفادهــا أن املــادة     )١٨(
للمـدعني العـامني     من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة، الـيت تـسمح            ٣٩العقوبات، إىل جانب املادة     

، قـد اسـُتخدمت لترهيـب       “شـهادة الـزور   ” أو   “احلنـث ”بإلقاء القبض على احملـامني بـدعوى        
كذلك حتيط اللجنة علماً مع القلق البالغ مبا يرد من تقارير عـن مـضايقة      . بعض حماميي الدفاع  

دافعني اللـذين حـاوال تقـدمي خـدماهتما حملـتجني ومـ      ‘ غـاو جيـسهينغ   ’و‘ تينغ بيـاو  ’حمامني مثل   
عــن حقــوق اإلنــسان ومنــشقني آخــرين، فــضالً عــن تقــارير مفادهــا أن هــذه املــضايقة نفــذها    
موظفــون ال خيــضعون للمــساءلة يــدَّعى أن الــسلطات احلكوميــة قــد اســتأجرهتم هلــذا الغــرض     

  ).٢املادة (



A/64/44

 

09-52625 32 
 

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف أي أحكام قانونية تقـّوض اسـتقالل احملـامني                  
ع اهلجمات املنفـذة ضـد حمـامني وحمـتجني، وذلـك هبـدف مقاضـاة        وأن حتقق يف مجي   

  .الفاعلني حسبما يكون مناسباً
ــال            ــق يف أفع ــة للتحقي ــة الطــرف إجــراءات عاجل ــي أن تتخــذ الدول وينبغ

  .الترهيب وغري ذلك من طرق إعاقة عمل احملامني املستقل
  

  عنف ضدهممضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملتجني واستعمال ال  -  ٤  
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء مــا ورد مــن معلومــات عــن وجــود منــط مــن املــضايقة       )١٩(

وهـذه األفعـال تعـوق علـى حنـو      . ‘هـو جيـا  ‘والعنف ضد املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، مثـل      
خطري قدرة جمموعات الرصد التابعة للمجتمع املـدين علـى مزاولـة وظائفهـا، وال تـشجع علـى                   

ــات و  ــسلطات   تقاســم املعلوم ــضايا إىل ال ــع الق ــة   . إجــراء التحقيقــات ورف ــد الدول ــم تأكي ورغ
ــضايقة احملــامني          ــة م ــري رمســيني بغي ــوظفني غ ــة ألي م ــسلطات العام ــدم اســتئجار ال الطــرف ع

احملتجني، تعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار التقـارير املتعلقـة مبحـاوالت وقـف أنـشطة                      أو
ويشمل ذلك العنف الـذي يـستخدمه املوظفـون غـري        . ‘يل هبينغ  ’نشطاء حقوق اإلنسان، مثل   

الــرمسيني املــدَّعى أن الــسلطات العامــة قــد اســتأجرهتم ملــضايقة احملــامني واحملــتجني، واســتعمال   
، وإعـادة التأهيـل     “املنــزل الوضع حتت املراقبة يف     ”أشكال خمتلفة من االحتجاز اإلداري، مثل       

اور اللجنــة القلــق إزاء مــا ُيــدعى مــن أن ويــس. عــن طريــق العمــل، وأمــاكن االحتجــاز الــسرية
  ).١٦  و١٢املادتان (املوظفني غري الرمسيني مل حيمَّلوا املسؤولية عن هذه األفعال 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع اخلطوات الالزمة لـضمان محايـة مجيـع                  
األشخاص، مبن فيهم من يراقبون حقوق اإلنسان، من أي ترهيب أو عنف نتيجـة     

تهم وممارســتهم ضــمانات حقــوق اإلنــسان، ولــضمان التحقيــق يف هــذه       ألنــشط
  .األفعال حتقيقاً سريعاً وحمايداً وفعاالً

وينبغــي أن تلغــي الدولــة الطــرف اســتخدام مــوظفني غــري رمســيني ملــضايقة      
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم احملامون واحملتجون

  
  االفتقار إىل التحقيقات    

للجنة قلق عميـق إزاء عـدم وجـود آليـة فعالـة للتحقيـق يف ادعـاءات التعـذيب                    يساور ا   )٢٠(
وكما أوضحت اللجنـة خـالل العـروض الـشفوية، توجـد أوجـه              . على حنو ما تقتضيه االتفاقية    

تعــارض خطــرية يف املــصلحة فيمــا يتــصل بالــدور الــذي تؤديــه النيابــة العامــة الــيت ُيعهــد إليهــا    
على أيدي موظفني حكوميني وجهـات خاصـة تتـصرف برضـا       بالتحقيق يف ادعاءات التعذيب     
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أو مبوافقــة مــوظفني حكــوميني، وهــو مــا قــد يفــضي إىل إجــراء حتقيقــات غــري فعالــة ومتحيــزة   
  ).١٢  و١١  و٢املواد (

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية مراقبة فعالة ومـستقلة تكفـل التحقيـق         
  .ب وإساءة املعاملةبسرعة وحياد وفعالية يف مجيع ادعاءات التعذي

  
  ١٩٨٩حركة الدميقراطية لعام     

رغم الطلبات املتكررة من جانب جمموعات أقـارب األشـخاص املقتـولني أو املقبـوض                 )٢١(
 يف بكـني  ١٩٨٩يونيـه  / حزيـران ٤عليهم أو املخـتفني يف أحـداث قمـع حركـة الدميقراطيـة يف       

حقيــق يف هــذه األحــداث، وعــدم  عقــب ذلــك التــاريخ، يــساور اللجنــة القلــق إزاء عــدم الت  أو
إعالم أفراد األسر مبصري أقارهبم، كما ُتعرب عن أسفها ألن املسؤولني عن االسـتعمال املفـرط                

  ).١٢املادة (للقوة مل يلقوا أية عقوبات، إدارية كانت أم جنائية 
ينبغي أن جتري الدولة الطرف حتقيقاً كامالً وحمايداً يف قـضية قمـع حركـة                   

ــة  ــرانالدميقراطيـ ــه /يف بكـــني يف حزيـ ــشأن  ١٩٨٩يونيـ ــات بـ ــدم معلومـ ، وأن تقـ
األشــخاص الــذين مــا زالــوا حمتجــزين منــذ تلــك الفتــرة، وأن ُتعلــم أفــراد األســر    
باستنتاجاهتا، وأن تقدم اعتذارات وجرباً حـسبما يكـون مناسـباً، وأن تقاضـي مـن                

روب تبني أهنم مسؤولون عن االسـتعمال املفـرط للقـوة والتعـذيب وغـريه مـن ضـ                 
  .إساءة املعاملة

  
  األقليات القومية أو العرقية أو الدينية وغريها من الفئات الضعيفة    

يــساور اللجنــة قلــق بــالغ إزاء ادعــاءات ممارســات التعــذيب وإســاءة املعاملــة وحــاالت   )٢٢(
االختفــاء الــيت تــستهدف األقليــات القوميــة والعرقيــة والدينيــة وغريهــا مــن الفئــات الــضعيفة يف  

وعالوة على ذلك، تشكل عـودة      . ‘فالون غونغ ’ ومنها سكان التبت والويغور وأتباع       الصني،
العابرين للحدود والالجئني من مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة أيـضاً مـصدر قلـق للجنـة                   

  .فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، كما هي مفصلة أدناه
  

احلكـــم الــذايت فـــي الــصني واألقــاليم  األحــداث الــيت وقعــت يف منطقــة التبــت املتمتعـــة ب   -  ١  
التقـارير عـن االسـتعمال املفـرط للقـوة وارتكـاب جتـاوزات        : واحملافظات التبتيـة اجملـاورة   
  أخرى على نطاق واسع

حتيط اللجنة علماً مع القلق البالغ بالتقارير الواردة بشأن القمـع الـذي مـورس مـؤخراً                   )٢٣(
ــذايت     ــاحلكم ال ــة ب ــة التبــت املتمتع ــة    يف منطق ــة اجملــاورة يف الدول ــاليم واحملافظــات التبتي ويف األق
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وتـأيت هـذه   . الطرف، وهو ما تسبب يف تفاقم مناخ اخلوف ويزيد من عرقلة مـساءلة الفـاعلني     
التقارير عقب وجـود تقـارير منـذ أمـد طويـل عـن ممارسـة التعـذيب والـضرب والتكبيـل وغـري                        

 التبت وراهباته، على أيـدي مـوظفني        ذلك من ضروب املعاملة املسيئة، وخاصة يف حق رهبان        
عــامني وأفــراد األمــن العــام وأمــن الدولــة فــضالً عــن أعــضاء الوحــدات شــبه العــسكرية وحــىت  

وعلـى الـرغم مـن      . املوظفني غري الرمسيني، بإيعاز من املوظفني العامني أو برضاهم أو موافقتهم          
م واحملكـوم علـيهم بالـسجن    األرقام اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن األشخاص املقبوض علـيه   

 يف منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت واألقـاليم واحملافظـات           ٢٠٠٨مارس  /غداة أحداث آذار  
ــشأن هــؤالء          ــد مــن املعلومــات ب ــوافر مزي ــدم ت ــة عــن أســفها لع ــة اجملــاورة، ُتعــرب اللجن التبتي

روا عـن   كفَّـ ” مـشتبهاً هبـم قـد        ١ ٢٣١وأفادت الدولة الطرف بوجـه خـاص بـأن          . األشخاص
، ولكنــها مل تقــدم املزيــد مــن “أفعــاهلم وأُطلــق ســراحهم بعــد تلقــي التأهيــل والعقوبــة اإلداريــة
وتعـرب اللجنـة بـصورة خاصـة        . املعلومات بشأن هذه احلـاالت أو معاملـة األشـخاص املعنـيني           

  :عن قلقها إزاء ما يلي
هرات العــدد الكــبري مــن األشــخاص احملتجــزين أو املقبــوض علــيهم بعــد مظــا     )أ(  

 واألحـداث املتـصلة هبـا يف منطقـة التبـت املتمتعـة بـاحلكم الـذايت واألقـاليم                   ٢٠٠٨مارس  /آذار
، ومـا أفيـد عـن       ‘كينغهـاي ’ و‘ سوشـوان  ’و‘ غانـسو ’واحملافظات التبتية اجملاورة يف مقاطعات      

عدم مراعاة قيود يف معاملة األشـخاص، اسـتناداً إىل ادعـاءات وتقـارير متعـددة ذات مـصداقية                   
  تيحت للجنة؛أ

عدم التحقيق يف الوفيات النامجة عن قيام الشرطة بإطالق النار عـشوائياً علـى             )ب(  
‘ نغابـا ’ و‘ كـاردزي ’حشود متظاهرين مساملني إىل حد كبري حسبما ذُكر وذلـك يف حمـافظيت      

  ؛‘هلاسا’ويف 
عدم إجـراء حتقيقـات مـستقلة وحمايـدة فيمـا يـدعى مـن أن بعـض األشـخاص                      )ج(  
 ملعاملــة قاســية أو ال إنــسانية   احملتجــزين أو املقبــوض علــيهم قــد تعــرض للتعــذيب أو  الكــثريين

  مهينة؛ أو
  عدم السماح بتوجه حمققني مستقلني وحمايدين إىل املنطقة؛  )د(  
االدعاءات املتسقة اليت تفيد بأن بعض من قُـبض علـيهم مل يتـسن هلـم إخطـار          )ه(  

م مـستقل، وأن احملـامني الـذين أبـدوا اسـتعدادهم            أقارهبم أو الوصول بـسرعة إىل طبيـب أو حمـا          
لتمثيلــهم تلقــوا حتــذيرات أو ُردعــوا بطريقــة أخــرى عــن تقــدمي تلــك املــساعدة القانونيــة، وأن   

   تبتياً قد أدت فيما ذُكر إىل حماكمتهم بإجراءات موجزة؛٦٩ل احملاكمات املعجل هبا 
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م ولكـــن أمـــاكن العـــدد الكـــبري مـــن األشـــخاص الـــذين أُلقـــي القـــبض علـــيه  )و(  
احتجازهم ما زالت جمهولة ومل تتمكن الدولـة الطـرف مـن توضـيحها رغـم الطلبـات الكتابيـة                    

) CAT/C/CHN/Q/4مـن قائمـة املـسائل، الوثيقـة     ) ١(٢الـسؤال   (والشفوية املوجهة من اللجنـة      
  ).١٢  و١١  و٢املواد (

ذُكـر مـن    ينبغي أن جتري الدولة الطرف حتقيقاً شامالً ومـستقالً بـشأن مـا                  
االستعمال املفرط للقوة، ضد أطراف منها متظاهرون مساملون وال سيما الرهبـان            

  .‘هلاسا‘ويف ‘ نغابا‘و‘ كاردزي‘يف حمافظيت 
وينبغي أن جتري الدولة الطرف حتقيقات سريعة وحمايدة وفعالة يف مجيع ادعـاءات               

  .ذه األفعالالتعذيب وإساءة املعاملة وينبغي أن تكفل مقاضاة املسؤولني عن ه
 جلميـــع األشــخاص الـــذين احتجـــزوا  وينبغــي أن تكفـــل الدولــة الطـــرف      

 يف منطقـة التبـت املتمتعـة        ٢٠٠٨مارس  /أُلقي القبض عليهم بعد أحداث آذار      أو
باحلكم الذايت واألقاليم واحملافظات التبتية اجملاورة إمكانية الوصول سريعاً إىل حمام        

 تقـدمي شـكاوى يف كنـف الـسرية ودون           مستقل ورعايـة طبيـة مـستقلة وحقهـم يف         
  .التعرض لالنتقام أو املضايقة

وينبغــي أن تعتمــد الدولــة الطــرف مجيــع التــدابري الالزمــة حلظــر االختفــاء       
القسري ومنعـه، وتـسليط األضـواء علـى مـصري األشـخاص املفقـودين، مبـن فـيهم                

مارسـة تـشكل   ، ومقاضاة الفاعلني ومعاقبتهم مبا أن هذه امل  ‘ِغندن تشوكيي نييما  ’
  .يف حد ذاهتا انتهاكاً ألحكام االتفاقية

وينبغي أن جتري الدولـة الطـرف حتقيقـات أو اسـتجوابات بـشأن حـاالت                    
 ٢٠٠٨مارس /الوفاة، مبا فيها الوفاة يف احلبس، املتعلقة مبن قُتلوا يف أحداث آذار
  .ة اجملاورةيف منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم واحملافظات التبتي

  
  دينية  التمييز واستعمال العنف ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات وطنية أو عرقية أو  - ٢  

يساور اللجنة القلق إزاء االدعاءات املثارة فيما يتـصل بأفعـال التمييـز وإسـاءة املعاملـة                   )٢٤(
 مثـل   اليت اسـتهدفت أشخاصـاً مـن مجاعـات أقليـة عرقيـة، وال سـيما سـكان التبـت والويغـور،                     

، وبـشأن مـا ُيـدعى مـن إحجـام الـشرطة والـسلطات عـن إجـراء حتقيقـات                     ‘أبليكيم أبـدورييم  ’
  ).١٦  و١٢  و٢املواد (سريعة وحمايدة وفعالة يف أفعال التمييز أو العنف هذه 

 من ٢١الفقرة ( للجنة مناهضة التعذيب ٢باإلشارة إىل التعليق العام رقم     
كفــل الدولــة الطــرف محايــة أفــراد اجملموعــات ، ينبغــي أن ت)CAT/C/GC/2الوثيقــة 
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املعرضــة بــصفة خاصــة خلطــر إســاءة املعاملــة، بــضمان التحقيــق الــسريع واحملايــد     
والفعال يف مجيع أفعال العنف والتمييز املرتكبة بدوافع عرقية، مبا يف ذلك األفعال 

 وينبغـي أن تقـوم الدولـة الطـرف        . املوجهة ضد أشخاص منتمني إىل أقليات عرقية      
مبقاضــاة املــسؤولني عــن هــذه األفعــال ومعاقبتــهم وأن تكفــل تنفيــذ تــدابري إجيابيــة  

  .للوقاية واحلماية
ــف           ــاق توظيـ ــيع نطـ ــسرعة يف توسـ ــرف بـ ــة الطـ ــر الدولـ ــي أن تنظـ وينبغـ

  .األشخاص املنتمني إىل األقليات العرقية يف أجهزة إنفاذ القوانني
  

  ‘فالون غونغ‘االدعاءات املتعلقة بأتباع   -  ٣  
إن اللجنة إذ تضع يف اعتبارهـا املعلومـات الـواردة مـن الدولـة الطـرف بـشأن الالئحـة                       )٢٥(

 املتعلــق بــزرع  ٢٠٠٧ املتعلقــة بــزرع األعــضاء البــشرية ومرســوم عــام      ٢٠٠٦املؤقتــة لعــام  
األعــضاء البــشرية، حتــيط علمــاً باالدعــاءات املقدمــة إىل املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب  

بـدء اضـطهاد أتبـاع فـالون        ”وث زيادة يف عمليات زرع األعضاء تتزامن مع         الذي الحظ حد  
 ميكــن أن يزيــل التــضارب ويفنِّــد “شــرحاً كــامالً ملــصدر األعــضاء املزروعــة” وطلــب “غونــغ

كما يـساور اللجنـة القلـق إزاء مـا ورد           ). A/HRC/7/3/Add.1(االدعاء املتعلق حبصاد األعضاء     
للتعـذيب وإسـاءة املعاملـة علـى نطـاق واسـع يف        ‘ لون غونـغ  فا’من معلومات عن تعّرض أتباع      

  ).١٦  و١٢املادتان (السجون وعن استعمال بعضهم ألغراض زرع األعضاء 
ينبغـــي قيـــام الدولـــة الطـــرف حـــاالً بـــإجراء أو طلـــب حتقيـــق مـــستقل يف     

للتعـذيب واسـتعماهلم ألغـراض      ‘ فالون غونـغ  ’االدعاءات املتعلقة بإخضاع أتباع     
اء، وباختاذ تـدابري، علـى النحـو املناسـب، لـضمان مقاضـاة املـسؤولني              زرع األعض 

  .ومعاقبتهم عن هذه التجاوزات
  

  عدم اإلعادة القسرية وخطر التعرُّض للتعذيب  -  ٤  
يــساور اللجنــة قلــق بــالغ إزاء االدعــاءات القائلــة بــأن أفــراداً كــثريين أُعيــدوا قــسراً إىل   )٢٦(

يــة، دون أي فحــص لألســس املوضــوعية لكــل قــضية علــى  مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراط
ــدي       ــة علــى أي ــسانية أو مهين ــة قاســية أو ال إن ــة أو لعقوب حــدة، مث تعرضــوا للتعــذيب أو ملعامل

وتالحـــظ اللجنـــة بقلـــق أن الدولـــة الطـــرف تـــشري إىل هـــؤالء األفـــراد مبـــصطلح   . الـــسلطات
تـسميات تفتـرض أن هـؤالء        وهي   “رؤوس الثعابني ” أو مصطلح    “املهاجرين غري القانونيني  ”

ن إىل دول جمـــاورة وباملثـــل، ال يتمتـــع األشـــخاص املـــسلَّمو. األفـــراد ال يـــستحقون أي محايـــة
ويــساور . منــها بــأي ضــمانات قانونيــة حتمــيهم مــن اإلعــادة َرغــَم خطــر التعــرض للتعــذيب  أو
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ا الوطنيـة   اللجنة القلق أيضاً ألن الدولـة الطـرف مل توضـح كيفيـة تـضمني قوانينـها أو ممارسـاهت                   
 حظــر إعــادة شــخص مــا إىل بلــد يواجــه فيــه إىل حــد كــبري خطــر التعــرُّض للتعــذيب، ومــن مث 

  ).٣املادة ( من االتفاقية ٣تبّين كيف تضمن الدولة الطرف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة  مل
ينبغي أال تقوم الدولة الطرف يف أي ظرف من الظـروف بترحيـل أو إعـادة أو تـسليم شـخص              

 دولة يوجد فيها من األسباب اجلوهرية ما يـدعو إىل االعتقـاد بـأن هـذا الـشخص سـيواجه                     إىل
  .خطر التعرض للتعذيب

وينبغــي للدولــة الطــرف، عنــد البــت يف مــدى انطبــاق التزاماهتــا مبوجــب        
 من االتفاقية، أن جتري عملية فرز وافية لتحديد أوضاع األشـخاص بغيـة              ٣ املادة

ألشـخاص املزمـع إعـادهتم يواجهـون احتمـاالً كـبرياً للتعـرض        التحقّق مما إذا كان ا  
خلطر التعذيب، ال سيما بالنظر إىل ما ذُكر عن أن مغادرة مجهورية كوريا الشعبية              
الدميقراطيــة بــال تــصريح تــشكل جرميــة، وينبغــي أن تتــيح ملفوضــية األمــم املتحــدة 

يـة وإىل األشـخاص     السامية لشؤون الالجئني إمكانيـة الوصـول إىل املنطقـة احلدود          
ونظــراً إىل األعــداد الكــبرية مــن مــواطين الدولــة املــذكورة الــذين عــربوا  . املعنــيني

احلدود إىل الصني، ينبغي أن تكثِّف الدولة الطـرف جهودهـا لـضمان الوفـاء التـام            
وينبغي أن تكفَل الدولة الطرف تـوافر آليـات قـضائية     . ٣بالتزاماهتا مبوجب املادة    

لقرارات وتوفري دفاع قانوين كاف لكل شخص خيـضع للتـسليم،           مناسبة ملراجعة ا  
  .وأن تضَمن اختاذ ترتيبات رصد فعالة ملرحلة ما بعد اإلعادة

نــات عــن عــدد األشــخاص املــرّحلني  وينبغــي أن تقــدِّم الدولــة الطــرف بيا     
  .املُعادين إىل دول جماورة أو

شريعات وينبغي للدولـة الطـرف أن تواصـل جهودهـا مـن أجـل اعتمـاد تـ                     
 من االتفاقية،   ٣مناسبة لتضمني قانوهنا احمللي بصورة كاملة التزامها مبوجب املادة          

ومن مثَ منع ترحيل أي شخص أو إعادته أو تـسليمه إىل دولـة أخـرى توَجـد فيهـا                  
  .أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

  
  العنف ضد املرأة    

 الذي حيظر صـراحةً العنـف       ٢٠٠١ اللجنة باعتماد قانون الزواج لعام       يف حني ترحِّب    )٢٧(
الـذي حيظـر مجيـع أشـكال        ) ٢٠١٠-٢٠٠١(املرتيل وبصياغة برنامج النهوض بـاملرأة الـصينية         

العنــف ضــد املــرأة، فإهنــا حتــيط علمــاً باملالحظــات اخلتاميــة للجنــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  
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إزاء عـدم وجـود تـشريع حيظـر مجيـع أشـكال العنـف ضـد           التمييز ضد املـرأة وتـشاطرها قلقهـا         
  ).١٦املادة (املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، ويتيح للضحايا ُسُبل انتصاف فعالة 

ينبغي أن تواصل الدولـة الطـرف جهودهـا الراميـة إىل منـع العنـف القـائم                      
صـراحةً  على نوع اجلنس واملعاقبـة عليـه، وأن تعتمـد بـصفة خاصـة تـشريعاً حيظـر           
  .مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتتيح للضحايا إمكانية الوصول إىل العدالة

وحتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف الرامية إىل ضـمان وضـع الـسجينات اإلنـاث         )٢٨(
غري أن اللجنة قلقة إزاء مـا ذكرتـه التقـارير عـن حـوادث عنـف                 . حتت إشراف موظفات إناث   

حتجاز، وهو يشمل الراهبات التبتيـات احملتجـزات، وتأسـف لالفتقـار            ضد النساء يف مراكز اال    
إىل معلومات بشأن عدد الشكاوى والتدابري املتخذة ملنع تعـذيب النـساء وإسـاءة معاملتـهن يف                 

  ).١٦  و١٣  و١٢املواد (أماكن االحتجاز 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفَـل وجـود إجـراءات لرصـد سـلوك املـوظفني                    

وينبغي أن حتقِّـق الدولـة الطـرف بـسرعة وحيـاد يف مجيـع               . فاذ القوانني املكلفني بإن 
ادعـــاءات التعـــذيب وإســـاءة املعاملـــة، مبـــا فيهـــا العنـــف اجلنـــسي، بغيـــة مقاضـــاة 

  .املسؤولني وتقدمي اجلرب والتعويض إىل الضحايا
  

  استعمال العنف يف سياق تنفيذ السياسة السكانية    
 عــدم التحقيــق يف ادعــاءات اســتعمال تــدابري قــسرية تالحــظ اللجنــة مــرة أخــرى بقلــق  )٢٩(

ويف حـني حتـيط اللجنـة       ). A/55/44 مـن الوثيقـة      ١٢٢الفقرة  (وعنيفة لتنفيذ السياسة السكانية     
علماً مبا قدَّمه وفد الدولة الطرف من معلومـات مفادهـا أن مـسؤولني حملـيني يف مدينـة لينغيـي                     

ابري القـسرية والعنيفـة، فإهنـا يـساورها القلـق إزاء            قد ُحمِّلوا املـسؤولية عـن اسـتعمال هـذه التـد           
عـدم كفايــة اجلــزاءات املوقَّعــة فعليــاً علــى هـؤالء املــسؤولني وغريهــم مــن املــوظفني الــذين أتــوا   

كمـا يـساورها القلـق لقيـام الـسلطات مبـضايقة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،                    . سلوكاً مماثالً 
ـــ ‘تــــشيِن غوانغتــــشينغ‘مثــــل  ــدوا املـ ــ، الــــذين أســ ــاً  شورة القانونيــ ــددوا علنــ ة للــــضحايا ونــ

 قامــت مبــضايقة حمامييــه   تــدابري قــسرية وعنيفــة لتنفيــذ الــسياسة الــسكانية، كمــا       باســتعمال
  ).١٦  و١٢ املادتان(

ينبغي أن تنفِّذ الدولة الطرف السياسة السكانية على حنو يتوافق متامـاً مـع              
لني عـن اللجـوء إىل تـدابري        األحكام ذات الصلة من االتفاقيـة وأن ُتقاضـي املـسؤو          

قسرية وعنيفة يف تنفيذ هذه السياسة، وال سيما ضد النساء املنتميات إىل مجاعات   
  .أقلية عرقية
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  التعويض وإعادة التأهيل    
ــويض         )٣٠( ــضحايا يف التع ــوق ال ــشأن حق ــة ب ــات املقدَّم ــاً باملعلوم ــة إذ حتــيط علم إن اللجن

حـظ الـصغر البـالغ لعـدد احلـاالت الـيت حـصل فيهـا             املتوخاة يف قانون التعـويض احلكـومي، تال       
وُتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء حمدوديـة تـدابري إعـادة تأهيـل ضـحايا                 . أفراد على هذا التعويض   

  ).١٤املادة (التعذيب، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واالجتار والعنف املرتيل وإساءة املعاملة 
 كافيـة لـضحايا التعـذيب       ينبغي أن تكفَل الدولة الطرف تقـدمي تعويـضات            

وإساءة املعاملة، وتوفري برامج إعادة تأهيل مناسبة جلميع ضحايا التعـذيب، مبـا يف              
ذلك العنف اجلنسي واالجتار والعنف املرتيل وإساءة املعاملة، مبـا يـشمل املـساعدة              

  .الطبية والنفسية
  

  اإلفالت من العقاب والعقوبات املناسبة خبصوص أفعال التعذيب    
أو إســاءة املعاملــة مــن جانــب    /يــساور اللجنــة قلــق بــالغ ألن ادعــاءات التعــذيب و       )٣١(

وتالحـظ اللجنـة بقلـق      . املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني قلَّما تكون موضوع حتقيق ومقاضـاة         
 ميكـن   “خمالفات بسيطة نسبياً  ”شديد أن بعض حاالت التعذيب اليت تنطوي على أفعال تعترب           

  ).١٢  و٤  و٢املواد (وبات تأديبية أو إدارية أن تؤدي فقط إىل عق
ينبغي أن تكفَل الدولـة الطـرف التحقيـق بـسرعة وفعاليـة وحيـاد يف مجيـع                      

وينبغي أيضاً أن تكفَل املعاقبة على مجيع أفعال       . ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة   
صَّت عليـه  التعذيب بعقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتـها اخلطـرية وفقـاً ملـا نـ            

  . من االتفاقية٤ من املادة ٢الفقرة 
   التعذيبتعريف    

 بتأكيد الدولة الطرف أن مجيع األفعـال الـيت ميكـن أن تطلـق                إذ حتيط علماً   ، اللجنة إن  )٣٢(
 ب عليهـا جنائيـاً   أفعـال يعاقَـ   هي  من االتفاقية  ١ املادة   يف باملعىن الوارد    “التعذيب”عليها صفة   

، الــيت )A/55/44 مــن الوثيقــة ١٢٣الفقــرة (جاهتا وتوصــياهتا الــسابقة يف الــصني، تكــرر اســتنتا 
مـع   للتعـذيب يتوافـق بالكامـل        ذكرت فيها أن الدولـة الطـرف مل تـضّمن قانوهنـا احمللـي تعريفـاً               

 .التعريف الوارد يف االتفاقية

ــة    )٣٣( ــساور اللجن ــق الوي ــة بالتعــذيب ال لكــون قل ــداء  األحكــام املتعلق ــشري إال إىل االعت  ت
لكــون قلــق الكمــا يــساورها . ةريخطــذهنيــة  ةاجلــسدي وال تــشمل التــسبب يف آالم أو معانــا 

نيابـة  قـانون    من قانون اإلجراءات اجلنائية وأحكـام        ٤٣ من القانون اجلنائي واملادة      ٢٤٧ املادة
 بـشأن التقـصري يف أداء الواجـب وانتــهاك    جنائيـة الـشعب العليـا خبـصوص معـايري رفـع دعـاوى       
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 ومـوظفي مؤسـسات     ني القـضائي  وظفنياملـ على أفعال   احملظورة  ممارسة التعذيب    تقصر ،احلقوق
 يف ذلــك ا، مبــ“أشــخاص آخــرين يتــصرفون بــصفة رمسيــة ”أفعــال ال جتعلــها تــشمل احلــبس و

وعــالوة علــى ذلــك،   . وافقتــهأو برضــاه أو مبعــام األفعــال املرتكبــة بتحــريض مــن موظــف     
  ).١املادة (انتزاع االعترافات غري راض األحكام الستعمال التعذيب ألغهذه تتصدى  ال

 للتعــذيب يــشمل مجيــع  أن تــضمن الدولــة الطــرف تــشريعها تعريفــاًينبغــي    
وينبغي .  من أي نوع مبا يف ذلك التمييز، من االتفاقية١العناصر الواردة يف املادة 

 األشــخاص الــذين أن ُيقاضــى بتهمــة التعــذيبأن تكفــل الدولــة الطــرف إمكانيــة  
لكنهم يتصرفون بـصفة    وموظفي مؤسسات حبس     وئيني أ  قضا موظفني يكونون ال

 أن تكفـل الدولـة الطـرف    وينبغـي أيـضاً   .أو برضـاه عـام  رمسية أو مبوافقـة موظـف       
  .جلميع املقاصد واألغراضالتعذيب استعمال حظر  تشريعها تضمني

  
  انتظار تنفيذ اإلعداماالحتجاز يف أوضاع  عقوبة اإلعدام وحاالت    

 إذ تالحــظ أن الدولــة الطــرف قــدمت بيانــات بــشأن األعــداد الكــبرية مــن ،للجنــة اإن  )٣٤(
أحكـام   و ، وعقوبات اإلعدام مـع وقـف التنفيـذ ملـدة سـنتني            ،احملتجزين احملكوم عليهم باإلعدام   

البيانـات ليـست    هـذه    املؤبد والسجن أكثر من مخس سنوات، تعـرب عـن أسـفها ألن               نالسج
الـصادرة  اإلعـدام   أحكـام   ألن البيانـات احملـددة املتعلقـة ب       واحلكـم الـصادر     مصنفة حبـسب نـوع      

 مــن الالئحــة الــصادرة عــن نيابــة الــشعب العليــا   ٣ للمــادة وفقــاًبــصورة عامــة ليــست متاحــة 
. كل مستوى من السرية يف عمل فـروع نيابـة الـشعب           احملدد ل واملتعلقة بأسرار الدولة والنطاق     

، املنتظــرين لتنفيــذ اإلعــداملــسجناء املــدانني احتجــاز اإزاء أوضــاع وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا 
ــساعة،      الو ــدار ال ــى م ــســيما اســتعمال األصــفاد عل ــة وه ــة قاســية أو  و مبثاب ــسانية ال إمعامل ن
األمـم املتحـدة    املسائل اليت أثارها مقرر     إزاء  قلق  ال يساور اللجنة    ،وعالوة على ذلك  . مهينة أو

 فيمـا يتعلـق بـرتع أعـضاء مـن األشـخاص             )A/HRC/7/3/Add.1(اخلاص املعين مبسألة التعـذيب      
  ).١٦  و١١املادتان  (ةاحملكوم عليهم باإلعدام دون احلصول على موافقتهم احلرة والواعي

وينبغي . ا بغية تقييد فرض عقوبة اإلعدام     اهت أن تراجع الدولة الطرف تشريع     ينبغي  
 متتـع مجيـع     لكفـ بيانات حمـددة عـن حـاالت عقوبـة اإلعـدام وأن ت            الدولة الطرف   أن تقدم   

  .باحلماية اليت توفرها االتفاقيةاملنتظرين لتنفيذ حكم اإلعدام األشخاص 
  

   الطيب القسريالعالج    
قيــام الــسلطات  مــن القــانون اجلنــائي جتيــز  ١٨ بــأن املــادة  إذ حتــيط علمــاً،إن اللجنــة  )٣٥(

 ةأيـ حّمـل  ولكنـه ال يت    جرميـة  الـذي ارتكـب      لشخص املريض عقلياً  بتقدمي عالج طيب إجباري ل    
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اسـتعماله هبـدف احتجـاز      قـد أُسـيء      بقلق أن هـذا احلكـم        مسؤولية جنائية عنها، تالحظ أيضاً    
ــشفيات   ــخاص يف مستـ ــة  لأشـ ــري طبيـ ــباب غـ ــة ألسـ ــراض العقليـ ــة  . ألمـ ــة حالـ ــارت اللجنـ وأثـ

  ).١١املادة  ( شافياًلكن الدولة الطرف مل تقدم رداًو، ‘جينغ هو’
 يف   لـضمان عـدم إيـداع أي شـخص قـسراً            أن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري         ينبغي  

 وعندما يكون اإليداع يف املستشفى ضرورياً. مؤسسة لألمراض العقلية ألسباب غري طبية     
مـشورة خـرباء    بناء علـى    ذلك إال   أال يتقرر   ألسباب طبية، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف        

  .القراراتهذه إمكانية استئناف وأن تكفل أيضاً مستقلني خمتصني يف األمراض العقلية 
  

  نيالطبي وظفنيامل ونيانوإنفاذ القاملكلفني ب وظفنيامل تدريب    
ــة الطــرف بــشأن جهودهــا    ،إن اللجنــة  )٣٦(  إذ ترحــب باملعلومــات الــيت قــدمها وفــد الدول

إنفـاذ  املكلفـني ب   لمـوظفني لالتعـذيب    الرامية إىل توفري التدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان ومنـع           
 ةترقيـ الاملسؤولني احملليني عنـد اسـتالم وظـائفهم وعنـد           فضالً عن    نيقضائيالاملوظفني   و نيانوالق

 تعرب عـن أسـفها ألن املعلومـات املقدمـة ال توضـح مـا إذا كـان هـذا                     ، امليدان وعند العمل يف  
مـوظفي إنفـاذ    إىل  املقـدم   العملـي   التـدريب   مـستوى    لنقصكما تأسف اللجنة    . التدريب فعاالً 

كـذلك تالحـظ اللجنـة بقلـق عـدم تـوفري تـدريب حمـدد                .  االتفاقية  فيما يتصل بأحكام   نيانوالق
العــاملني يف مرافــق االحتجــاز ميكنــهم مــن كــشف آثــار التعــذيب وإســاءة   ني  الطبــيلمــوظفنيل

  ).١٠املادة (املعاملة 
ــة الطــرف جهودهــا   ينبغــي     ــة  أن تكثــف الدول ــدريب  بغي ــرامج الت ــز ب تعزي

قاً واملوّجهـة إىل املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ          املتعلقة حبظر التعذيب حظراً مطل    القائمة  
وذلـك بـسبل منـها     . القوانني علـى مجيـع املـستويات وتوسـيع نطـاق تلـك الـربامج              

  .احلكومية التعاون مع املنظمات غري
  مالئمــاًتــدريباًني  الطبــيوظفنياملــ أن تكفــل الدولــة الطــرف تــدريب   أيــضاًوينبغــي  

عـام  لنبول طسـ امني ذلـك التـدريب بروتوكـول     التعذيب وإساءة املعاملة وتضرلكشف آثا 
دليــل التقــصي والتوثيــق الفعــالني بــشأن التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة      (١٩٩٩

  ).العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
مـدى   إىل ذلك، ينبغي للدولـة الطـرف أن تـضع وتنفـذ منهجيـة لتقيـيم                  ضافةباإلو  

  .ريها على حاالت التعذيب وإساءة املعاملةفعالية براجمها التدريبية وتأث
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   مكافحة اإلرهابتدابري    
تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للمعلومــات املتعلقــة باألمهيــة الــيت توليهــا الدولــة الطــرف    )٣٧(

 اتللعمــل علــى مكافحــة اإلرهــاب واملعلومــات املتعلقــة مبحاوالهتــا الراميــة إىل تــدعيم تــشريع  
لتـدابري ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك التعـاون الـدويل يف جمـال          مكافحة اإلرهـاب وغـري ذلـك مـن ا         

 تالحـظ اللجنـة بقلـق أن مجيـع احلقـوق      ،املعلومـات هـذه  وعلى الـرغم مـن      . مكافحة اإلرهاب 
  . ويف مجيع الظروفحترم دائماً ُتالالواردة يف االتفاقية 

ــدابري            ــدبري مــن ت ــق أي ت ــى ضــمان تواف ــة الطــرف عل ــة الدول حتــث اللجن
 ١٥٦٦ و) ٢٠٠١( ١٣٧٣رهــــاب مــــع قــــراري جملــــس األمــــن  مكافحــــة اإل

، اللذين يتطلبان أن ُتتخذ تدابري مكافحـة اإلرهـاب يف كنـف االحتـرام               )٢٠٠٤(
الكامل لقواعد منها قانون حقـوق اإلنـسان الـدويل، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة واملبـدأ                   

  .القسرية املطلق املتمثل يف عدم اإلعادة
رف علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف التقريـر الـذي قدمـه                وتشجع اللجنة الدولة الطـ      )٣٨(

 كـانون   -نـوفمرب   /املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن الزيارة اليت أجراها يف تشرين الثـاين            
كمـا تـشجعها علـى دعوتـه إىل زيارهتـا مـرة             ) A/CN.4/2006/6/Add.6 (٢٠٠٥ديسمرب  /األول
  . دعوة مقررين خاصني آخرينكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على. أخرى

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر يف إصـدار اإلعـالن املنـصوص عليـه يف           )٣٩(
  . من االتفاقية٢٢  و٢١املادتني 

وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف يف سحب حتفظاهتا وإعالناهتـا املتعلقـة        )٤٠(
  ).A/55/44 من الوثيقة ١٢٤الفقرة (باالتفاقية 

وينبغي أن تنظـر الدولـة الطـرف يف التـصديق علـى معاهـدات األمـم املتحـدة الرئيـسية                     )٤١(
املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد، وهي العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               

ــسياسية وبرو ــة     وال ــذيب، واالتفاقي ــضة التع ــة مناه ــاري التفاقي  توكــواله، والربوتوكــول االختي
ــاري         ــراد أســرهم، والربوتوكــول االختي ــاجرين وأف ــال امله ــع العم ــوق مجي ــة حق ــة حلماي الدولي
ــة الدوليــة حلمايــة مجيــع             التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واالتفاقي

وينبغــي أيــضاً أن تنظــر الدولــة الطــرف يف التــصديق علــى  . األشــخاص مــن االختفــاء القــسري
  .كمة اجلنائية الدوليةالنظام األساسي للمح

ــة الطــرف علــى نطــاق واســع      )٤٢( ــشر الدول  ، تقريرهــا، وباللغــات املناســبة، وينبغــي أن تن
ــسائل، و   ــى قائمــة امل ــوجزة للاضــراحملوردودهــا عل ــة  لــسج امل ات وكــذلك املالحظــات اخلتامي
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 واملنظمـــات  ووســـائط اإلعـــالمنترنـــتللجنـــة، عـــن طريـــق املواقـــع الرمسيـــة علـــى شـــبكة اإل  
  .كوميةاحل غري

تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبـات تقـدمي الوثيقـة      إىل  وتدعو اللجنة الدولة الطرف       )٤٣(
ــية  ــشتركة األساس ــات  وامل ــي املتطلب ــارير    ه ــدمي التق ــسقة لتق ــة املن ــادئ التوجيهي ــواردة يف املب  ال

  .HRI/GEN/2/Rev.5  هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ووردت يف الوثيقةأقرهتا كما
علومـات عـن اسـتجابتها    مب سنة، يف غضون موافاهتا،الدولة الطرف إىل وتطلب اللجنة     )٤٤(

  . أعاله٢٣  و١٧  و١٥  و١١لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 
ــدوري القــادم، الــذي ســيُ      )٤٥( ــة الطــرف مــدعوة إىل تقــدمي تقريرهــا ال ــر عترب والدول التقري

  .٢٠١٢ نوفمرب/ثاين تشرين ال٢١، حبلول خلامسالدوري ا
  هونغ كونغ  - ٣٩

 ١٠  و٧، املعقــودتني يف ٨٤٦  و٨٤٤نظــرت جلنــة مناهــضة التعــذيب، يف جلــستيها   )١(
، يف التقرير اخلـاص مبنطقـة       )CAT/C/SR.846  و CAT/C/SR.844 (٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

ــص          ــع للـ ــدوري الرابـ ــر الـ ــن التقريـ ــزءاً مـ ــل جـ ــذي ميثـ ــة الـ ــة اخلاصـ ــغ اإلداريـ ــغ كونـ ني هونـ
(CAT/C/HKG/4) .     نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢١ املعقـودة يف     ٨٦٤واعتمدت اللجنة يف جلستها

٢٠٠٨) CAT/C/SR.864 (املالحظات اخلتامية التالية :  
  

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي تقرير منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، الـذي ميثـل جـزءاً مـن                 )٢(

كـــــذلك بـــــالردود الكتابيـــــة علـــــى قائمـــــة املـــــسائل التقريـــــر الـــــدوري الرابـــــع للـــــصني، و
)CAT/C/HKG/Q/4/Add.1 (  الــيت تــضمنت معلومــات إضــافية عمــا اُتخــذ مــن تــدابري تــشريعية

  .وإدارية وقضائية وغري ذلك من التدابري لتنفيذ االتفاقية
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
  :ترحب اللجنة مبا يلي  )٣(

الـذي يـدرج أحكـام      ) Cap.383(كونـغ   سن قـانون شـرعة احلقـوق يف هونـغ             )أ(  
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف قانون منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة؛ 

 ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ١٢سن قانون اجمللس املستقل للشكاوى ضد الشرطة يف           )ب(  
  ؛٢٠٠٩الذي ينص على أن يبدأ اجمللس العمل كهيئة نظامية يف عام 
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بادئ التوجيهية اجلديدة اخلاصة بتفتيش األشخاص احملتجـزين الـيت وضـعتها            امل  )ج(  
 بغـــرض ضـــمان أن حتتـــرم عمليـــات التفتـــيش ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز١الـــشرطة وطبقتـــها منـــذ 

  خصوصية األشخاص وكرامتهم؛
التدابري املتخذة للتصدي للعنف املرتيل، مبا يف ذلـك تعزيـز اخلـدمات ملـساعدة         )د(  

  .٢٠٠٨يونيه /مكافحة العنف املرتيل يف حزيران) تعديل(مشروع قانون الضحايا، وإقرار 
ــة اخلاصــة تتخــذ اخلطــوات الالزمــة        )٤( ــغ اإلداري ــغ كون ــة أن منطقــة هون وتالحــظ اللجن

لتفعيل أحكام الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل األطفـال              
  .اق تطبيقه ليشمل منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصةيف املواد اإلباحية، بغية توسيع نط

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  تعريف التعذيب    
ــة اخلاصــة            )٥( ــغ اإلداري ــغ كون ـــة هون ــه منطق ــذي قدمت ــاً بالتوضــح ال ـــة علم حتــيط اللجن

ئم مــن قــانون اجلــرا) ١( ٢ يف املــادة “املوظــف احلكــومي”يتعلــق بقــصر اســتخدام تعــبري  فيمــا
على املهنيني الذين يشاركون عادة يف احتجاز أو معاملة األشـخاص احملـرومني مـن               ) لتعذيبا(

ومــع ذلــك، تكــرر اللجنــة اإلعــراب عــن قلقهــا الــذي أعربــت عنــه يف املالحظــات     . حريتــهم
شــديدة ) التعــذيب(مــن قــانون اجلــرائم ) ١( ٢اخلتاميــة الــسابقة مــن أن طريقــة صــياغة املــادة  

  . دي يف الواقع إىل ثغرات متنع املقاضاة الفعالة ملرتكيب أفعال التعذيبالتقييد، وقد تؤ
ينبغي أن تنظر منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف اعتماد تعريف أكثر                

ــبري   ــصورة    “املوظــف احلكــومي ”مشــوالً لتع ــشمـل ب ـــث ي ــذيب حبي ــا للتع  يف تعريفه
افق عليها أو يسكت عنها واضحـة كل األفعال اليت ُيلحقها أو حيرض عليها أو يو

كما توصـي اللجنـة     . موظف حكومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفتـه الرمسية        
بأن تكفل منطقة هونغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة أن يـشمل التعريـف مجيـع العناصـر                

  . ، مبا يف ذلك التمييز أياً كان نوعه١الواردة يف املادة 
الــدفع ”ريــة اخلاصــة مــن أن عبــارة وتالحــظ اللجنــة موقــف منطقــة هونــغ كونــغ اإلدا  )٦(

مـــن قـــانون اجلـــرائم ) ٤(٣ الــواردة يف املـــادة  “بالــسلطة القانونيـــة أو بوجـــود مـــربر أو عـــذر 
 مــن ١ مــن املــادة ١إمنــا الغــرض منــها هــو تفعيــل حكــم اجلملــة الثانيــة مــن الفقــرة ) التعــذيب(

 -ات اخلتاميـة الـسابقة    إذ تكرر ما أعربت عنه مـن قلـق يف املالحظـ          -إال أن اللجنة    . االتفاقية
  . تؤكد أن االتفاقية ال جتيز أي دفاع ممكن عن أي فعل من أفعال التعذيب
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ينبغي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة أن تنظـر يف إلغـاء الـدفع الـوارد                    
؛ ولبلوغ هذه الغايــة، ميكـن للدولـة    )التعذيب(من قانون اجلرائم  ) ٤( ٣ يف املادة 

 مـن االتفاقيـة يف قانوهنـا األساسـي، علـى غـرار              ١رج املــادة    الطرف، مثالً، أن تـد    
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٧فعلتـه فيما خيص املادة  ما

  
  الالجئون وعدم العودة إىل ممارسة التعذيب    

بينما تعرب اللجنة عن تقديرها لتعاون سلطات منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة                   )٧(
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل ضمان احترام مبدأ عدم اإلعادة القـسرية              مع  

لالجئني وملتمسي اللجوء ومحايتهم، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء عـدم وجـود نظـام قـانوين حيكـم               
كمــا يــساور .  والكفــاءة لتحديــد مركــز الالجــئنيةعمليــة اللجــوء وحيــدد إجــراء يتــسم بالعدالــ

 ١٩٥١ء عدم وجود خطط لتوسـيع نطــاق انطبـاق اتفاقيـة األمـم املتحـدة لعـام                   اللجنة قلق إزا  
 امللحــق هبــا ليــشمال منطقــة هونــغ كونــغ   ١٩٦٧املتعلقــة مبركــز الالجــئني، وبروتوكــول عــام  

  . اإلدارية اخلاصة
  :ينبغي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة القيام مبا يلي    
ــواردة يف املــ    )أ(     ــدرج األحكــام ال ــانون  ٣ادة أن ت ــة يف ق  مــن االتفاقي

  ؛)التعذيب( اجلرائم
أن تنظر يف اعتماد نظام قانوين بشأن اللجـوء حيـدد إجـراًء شـامالً              )ب(    

وفعــاالً لدراســة األســس املوضــوعية لكــل حالــة دراســة دقيقــة عنــد حتديــد مــدى    
   من االتفاقية؛٣انطباق التزاماهتا مبوجب املادة 

ناســبة ملراجعــة القــرار املتعلــق بكــل  أن تــضمن وجــود اآلليــات امل   )ج(    
  شخص معرض للترحيـل أو الطرد أو التسليم؛

ــادة        )د(     ــايف وإع ــك خــدمات التع ــا يف ذل ــوفرة، مب ــة امل ــد احلماي أن تزي
ــذين ينبغــي أن      ــساء واألطفــال ال ــاجر هبــم، وال ســيما للن اإلدمــاج لألشــخاص املت

  كجناة؛ ُيعاملوا كضحايا ال
  يبات الفعالة للمراقبة بعد العودة؛أن تضمن اختاذ الترت  )ه(    
ــام      )و(     ــة ع ــاق اتفاقي ــة ١٩٥١أن تنظــر يف توســيع نطــاق انطب  املتعلق

ليـــشمال منطقـــة هونـــغ كونـــغ  امللحـــق هبـــا ١٩٦٧بـــالالجئني وبروتوكـــول عـــام 
  .اخلاصة اإلدارية
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  األشخاص احملكوم عليهم/نقل اجملرمني اهلاربني    
 منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريــة اخلاصــة والـرب الـصيين          تالحظ اللجنة النقاش الـدائر بـني        )٨(

الرئيـسي حــول ترتيبــات نقــل اجملــرمني اهلـاربني واألشــخاص احملكــوم علــيهم، كمــا تالحــظ أن   
  .  قد أُدرجت يف مشروع الترتيبات“الضمانات املرتبطة بعقوبة اإلعدام”

يف حالـــة جلـــوء منطقـــة هونـــغ كونـــغ اإلداريـــة اخلاصـــة إىل اســـتخدام            
ــض” ــدام  ال ــة اإلع ــاربني واألشــخاص   “مانات املرتبطــة بعقوب ــسليم اجملــرمني اهل  يف ت

احملكوم عليهم، ينبغي أن تقـدم منطقـة هونـغ كونـغ يف تقريرهـا القـادم إىل اللجنـة                    
ــالتقرير      معلومــات عــن عــدد احلــاالت الــيت حــدثت فيهــا أثنــاء الفتــرة املــشمولة ب

تطلباهتـا الـدنيا فيمـا خيـص         ختضع للضمانات؛ وعن م    “إبعاد” أو   “تسليم”عمليات  
هــذه الــضمانات؛ وعــن التــدابري املتخــذة مــن قبــل منطقــة هونــغ كونــغ للمراقبــة     

  .الالحقة يف مثل هذه احلاالت، وعن إمكانية اإلنفاذ القانوين هلذه الضمانات
  

  التدريب    
دليل التحقيــق والتوثيــق الفعـالني بـشأن التعـذيب وغـريه مـن               ”ترحب اللجنـة بتوزيع      )٩(

علــى ) بروتوكــول اســطنبول (“روب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة  ضــ
وبينما تالحظ اللجنة املعلومات الواردة بشأن الـوعي العـام للمهنـيني العـاملني            . املهنيني املعنيني 

ا يف جمال الرعاية الصحية باملؤشرات اليت تدل على حدوث إساءة معاملة أو حىت تعذيب، فإهنـ               
تؤكد أمهية وضع برامج تدريبية أكثـر حتديـداً لألطبـاء وغريهـم مـن املهنـيني العـاملني يف اجملـال                 
الــصحي حــول طــرق اكتــشاف وتوثيــق عالمــات التعــذيب، فــضالً عــن التــدريب علــى ســبل    

  . املعاملة املناسبة لكل جنس يف املؤسسات القضائية والطبية
 اخلاصة تزويد املهنيني العاملني ينبغي أن تكفل منطقة هونغ كونغ اإلدارية         

يف جمـــال الرعايـــة الـــصحية بالتـــدريب واملعلومـــات الالزمـــني لتمييـــز واكتـــشاف   
العالمات والسمات اليت قد تدل على حـدوث تعـذيب، ولتـأمني املعاملـة املناسـبة                

  . لكل جنس يف املؤسسات القضائية والطبية
  

  التفتيش املُعّري وتفتيش التجويفات اجلسدية     
ــاراً مــن         )١٠( ــدأ ســرياهنا اعتب ــيت ب ــشرطة، ال ــدة لل ــة اجلدي ــادئ التوجيهي ــة املب تالحــظ اللجن
وإذ ترحـب اللجنـة مبـا تقـضي بـه           .  بشأن تفتيش احملتجزين لدى الـشرطة      ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١

هذه املبادئ املنقحة من إلزام أي ضابط مكلف بالتفتيش بأن يربر نطاق وسري عمليـة التفتـيش                 
  :معايري موضوعية وواضحة، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ما يلياستناداً إىل 
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قرار مفوض الشرطة بتفتيش كـل شـخص حمتجـز لـدى الـشرطة يف كـل مـرة                     )أ(  
يدخل فيها مرفق احتجاز تـديره الـشرطة، وجعـل التفتـيش البـدين إجـراء تلقائيـاً بالنـسبة لكـل                      

  جود مربر موضوعي لذلك؛األفراد احملتجزين لدى الشرطة، بغض النظر عن وجود أو عدم و
االدعاءات بشأن التفتيش املُعّري املتسم بالتعّسف مبا يف ذلك يف مرافـق إدارة               )ب(  

  شؤون اهلجرة وإدارة اخلدمات اإلصالحية؛
 االدعاءات بشأن املمارسة الروتينية لعمليـة تفتـيش التجويفـات اجلـسدية ملـن                )ج(  

ون يف هونغ كونغ تنص على جمـرد إمكانيـة           من نظام السج   ٩يدخلون السجن، رغم أن املادة      
  . إجراء مثل هذا النوع من التفتيش

  :ينبغي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة القيام مبا يلي    
ضمان أن ال ُيجـرى التفتـيش املُعـّري لألشـخاص احملتجـزين لـدى                )أ(    

ذا الشرطة إال يف احلاالت اليت تنطوي على مربر معقـول وواضـح؛ وإذا أُجـري هـ      
 مـن االتفاقيـة؛   ١٦التفتيش، فينبغي أن ُيجرى بأقل الوسائل تدخالً وطبقاً للمـادة         

كمــا ينبغــي تــوفري آليــة مــستقلة ملراقبــة عمليــات التفتــيش هــذه، بنــاء علــى طلــب  
  املُحتجز؛

ــنظم عمليــات التفتــيش       )ب(     ــة دقيقــة وحمكمــة ت ــادئ توجيهي وضــع مب
إنفاذ القانون، مبن فيهم العاملون يف إدارة املُعّري اليت جيريها املسؤولون املكلفون ب

ــة     اهلجــرة وإدارة اخلــدمات اإلصــالحية؛ فــإذا كانــت مثــل هــذه املبــادئ التوجيهي
موجودة فعالً، فينبغي التقيد التام هبا ومراقبة االلتزام هبا على الدوام؛ كمـا ينبغـي               

اوزات إثبات عمليات التفتيش يف حماضـر، وإجـراء حتقيقـات دقيقـة يف مجيـع التجـ                
  اليت تقع، مع معاقبة من يثبت ارتكابه هلا؛

التمــاس أســاليب بديلــة لتفتــيش التجويفــات اجلــسدية يف إطــار         )ج(    
الفحص الروتيين للسجناء؛ فإذا تطلب األمر إجراء مثل هذا التفتيش، فينبغـي أن             
يكون ذلك كمالذ أخري، وأن ُيجرى على يد موظف صحي  مدرب، مع املراعاة       

  . وصية الفرد وكرامتهالواجبة خلص
  

  عمليات الشرطة     
ــشرطة، يف أواخــر عــام         )١١( ــام ال ــشأن قي ــد ب ــة مــن الوف ــة باملعلومــات املقدم ترحــب اللجن

ــات      ٢٠٠٧ ــشاركني يف عملي ــشرطة امل ــراد ال ــسلوك أف ــة ل ــادئ التوجيهي ــيح املب ــة وتنق ، مبراجع
جنـــة قلـــق إزاء وبـــرغم ذلـــك، يـــساور الل. الـــشرطة يف ســـياق اجلـــرائم ذات الـــصلة بالـــدعارة
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االدعــاءات املتعلقــة باعتيــاد إســاءة اســتخدام الــصالحيات مــن قبــل الــشرطة ضــد األفــراد أثنــاء  
  . العمليات هذه

ينبغــي لــسلطات منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريـــة اخلاصـــة أن جتــري حتقيقـــاً       
دقيقاً يف مجيع التجاوزات الـيت ُترتكـب أثنـاء عمليـات الـشرطة يف سـياق اجلـرائم                   

ــص ــا      ذات الـ ــاة مرتكبيهـ ــدوثها، مقاضـ ــت حـ ــي، إن ثبـ ــيت ينبغـ ــدعارة، والـ لة بالـ
كمــا ينبغــي أن تتــصدى منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة، مبــا يف . ومعاقبتــهم

ذلك مـن خـالل التـدريب وأنـشطة إذكـاء الـوعي، جلميـع املواقـف الـيت تـنم عـن                       
  . احتمال التسامح إزاء هذه التجاوزات

  
  لوك الشرطةالتحقيق املستقل يف سوء س    

يوليـه  / متـوز ١٢ترحب اللجنة بسن قانون اجمللس املستقل للـشكاوى ضـد الـشرطة يف         )١٢(
إال أن .  الــذي حتــول اجمللــس مبوجبــه إىل هيئــة نظاميــة عمــالً بالتوصــية الــسابقة للجنــة   ٢٠٠٨

اللجنة تشعر بالقلق من أنه إذا كان اإلطار النظامي قد عزز الـدور املـستقل للمجلـس املـستقل                   
لشكاوى ضد الـشرطة، فـإن هـذا اجمللـس لـيس لـه إال وظـائف استـشارية وإشـرافية يف مراقبـة               ل

ومراجعة نشاط مكتب الشكاوى ضد الشرطة الذي مل يزل يف الواقع هو اهليئـة املـسؤولة عـن                  
ويف هـذا الـصدد، تالحـظ       . التعامل مع الشكاوى املتعلقة بسوء سلوك الشرطة والتحقيـق فيهـا          

 املعلومــات الــيت مفادهــا أنــه رغــم كثــرة عــدد الــشكاوى املبلغــة إىل مكتــب اللجنــة بقلــق أيــضاً
الشكاوى ضد الشرطة، فقد اعُتربت نسبة قليلة منها فقـط مدعّمـة باألدلـة، ويف حالـة واحـدة                   

  . فقط حوكم ضابط وأُدين بارتكاب فعل جنائي
ينبغــي أن تواصــل منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة اختــاذ اخلطــوات        

مة إلنشاء آلية مـستقلة متامـاً تـضطلع بواليـة تلقـي الـشكاوى املتعلقـة بـسوء                   الالز
وينبغي أن ُتزود هذه اهليئة باملوارد البشرية واملالية . سلوك الشرطة والتحقيق فيها  

الالزمــة، وأن تكــون هلــا الــسلطة التنفيذيــة لــصياغة توصــيات ملزمــة فيمــا يتعلــق    
توصـل إليهـا فيمـا خيـص الـشكاوى، وفقـاً            بالتحقيقات اليت ُتجرى والنتـائج الـيت يُ       

  . من االتفاقية١٢ملتطلبات املادة 
  

  العنف املرتيل    
بينما تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا منطقة هونغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة                 )١٣(

 للقــضاء علــى العنــف املــرتيل، فإهنــا تــشعر بــالقلق إزاء ارتفــاع معــدل ممارســة العنــف املــرتيل يف 
  .منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة
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  :ينبغي أن تقوم منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة مبا يلي    
إجــراء حتقيــق دقيــق يف مجيــع االدعــاءات املتعلقــة مبمارســة العنــف   )أ(    

  املرتيل، على أن ُيحاكم وُيعاقب مرتكبوه إن ثبتت االدعاءات؛
املــرتيل مـــن خــالل  تعزيــز مــا تبذلــه مــن جهــود للتــصّدي للعنــف     )ب(    

  التدابري التشريعية والسياساتية واالجتماعية؛
تنظيم محـالت إعالميـة ومحـالت توعويـة وطنيـة، وتنـشيط احلـوار                 )ج(    

اجلماهريي العام هبدف التصدي للمواقـف والقوالـب النمطيـة الـيت قـد تـؤدي إىل                 
  ممارسة العنف ضد املرأة؛ 

ملـسألة يف التقريـر الـدوري       تقدمي مزيد من املعلومات حـول هـذه ا          )د(    
ــات       القــادم، مبــا يف ذلــك معلومــات حــول التقــدم احملــرز مــن خــالل قاعــدة البيان

  .املركزية احملسَّنة الوشيكة املتعلقة بالعنف املرتيل
وتشجع اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على اسـتكمال العمليـة الراميـة إىل                 )١٤(

واسـتغالل األطفـال    املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال          اريتفعيل أحكام الربوتوكول االختي   
  .، مبا يتيح توسيع نطاق انطباقه ليشمل منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصةاإلباحيةواد يف امل

وينبغي أن تعمل منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على أن تنـشر علـى نطـاق واسـع                    )١٥(
ة املـسائل، واحملاضـر املـوجزة للجلـسات، واملالحظـات           تقريرها إىل اللجنة وردودها علـى قائمـ       

اخلتاميــة للجنــة، باللغـــات املناســبة، عـــن طريــق املواقـــع الــشبكية الرمسيـــة ووســائط اإلعـــالم       
  . واملنظمات غري احلكومية

وتدعو اللجنة منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة إىل تقـدمي وثيقتـها األساسـية وفقـاً             )١٦(
لوثيقــة األساســية املوحــدة احملــددة يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي    للمتطلبــات اخلاصــة با

التقارير، بالصيغة اليت أقرهتـا هيئـات املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، والـواردة يف الوثيقـة                    
HRI/GEN/2/Rev.5.  

وتطلــب اللجنــة إىل منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة أن تقــدم، يف غــضون ســنة،   )١٧(
  .  أعاله١٢  و١٠  و٧ت عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات معلوما

وتدعو اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة إىل تقـدمي تقريرهـا الـدوري القـادم،                  )١٨(
ــصاه         ــد أق ــصني، يف موع ــدوري اخلــامس لل ــر ال ــن التقري ــيكون جــزءاً م ــذي س ــشرين  ٢١ال ت

  .٢٠١٢نوفمرب /الثاين
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  ماكاو  - ٤٠
  

  مقدمة  -ألف   
نظــرت جلنــة مناهــضة التعــذيب يف التقريــر الــدوري الرابــع للــصني فيمــا يتعلــق بــإقليم     )١(

دتني يف  املعقــــــو٨٤٦  و٨٤٤، يف جلــــــستيها (CAT/C/MAC/4)ماكــــــاو اإلداري اخلــــــاص 
، واعتمـدت يف جلـستها      SR.846)  و (CAT/C/SR.844 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٠ و ٧

 املالحظــــــات (CAT/C/SR.864) ٢٠٠٨نــــــوفمرب /شرين الثــــــاين تــــــ٢١ املعقــــــودة يف ٨٦٤
  .التالية اخلتامية

  
  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير املتعلق بإقليم ماكـاو اإلداري اخلـاص، املـدرج يف التقريـر               )٢(
ائل كمـا ترحـب اللجنـة بـالردود اخلطيـة الـيت قُـّدمت علـى قائمـة املـس              . الدوري الرابـع للـصني    

(CAT/C/MAC/Q/4/Add.1)             واليت تضمنت معلومات إضافية عـن التـدابري التـشريعية واإلداريـة 
  .والقضائية وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية

  :وتالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  )٣(
 بشأن مكافحة االجتـار باألشـخاص، وهـو القـانون           ٦/٢٠٠٨القانون اجلديد     )أ(  
  ف وجيرِّم االجتار باألشخاص، وفقاً للمعايري الدولية؛الذي يعرِّ
 الــذي ينــشئ اإلطــار القــانوين بــشأن االعتــراف مبركــز       ١/٢٠٠٤القــانون   )ب(  

الالجــئ وفقــدان هــذا املركــز، وهــو القــانون الــذي ينــشئ جلنــة معنيــة بــالالجئني تتــوىل تقيــيم    
  ئني؛طلبات اللجوء بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج

، ٢٠٠٥إنشاء جلنة الرقابة التأديبية لقوات وأجهـزة األمـن يف ماكـاو يف عـام                  )ج(  
وهي جلنة مكلفة جبملة مهام منـها النظـر يف الـشكاوى املقدمـة مـن األفـراد الـذين يعتـربون أن                       

  .حقوقهم قد انُتهكت
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
  تعريف التعذيب وجترميه    

للجنــة علمــاً بالتوضــيح الــذي قدمــه إقلــيم ماكــاو اإلداري اخلــاص فيمــا يتعلــق   حتــيط ا  )٤(
.  مـن القـانون اجلنـائي   ٢٣٥ مقترنـةً باملـادة   ٢٣٤ الـوارد يف املـادة    “املوظف احلكـومي  ”بتعبري  

مـن  ) ١(٢٣٤إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن تقييد نطاق اجلرمية، على النحـو الـوارد يف املـادة                  
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 فيمـا يتعلـق مبـسؤولية املـوظفني احلكـوميني ال يتوافـق توافقـاً تامـاً مـع تعريـف                      القانون اجلنائي، 
   من االتفاقية ١ من املادة ١التعذيب الوارد يف الفقرة 

املوظـف  ”ينبغي إلقليم ماكـاو اإلداري اخلـاص أن يعتمـد تعريفـاً ملـصطلح                   
 ١ مـن املـادة      ١ة   يكون متوافقاً توافقاً تاماً مع التعريف الوارد يف الفقر         “احلكومي

من االتفاقيـة حبيـث يـشمل مجيـع األفعـال الـيت يرتكبـها مجيـع املـوظفني احلكـوميني                     
غريهم من األشخاص الذين يتـصرفون بـصفة رمسيـة، أو األفعـال الـيت ُترتكـب                  أو

وتوصي اللجنـة كـذلك إقلـيم       . بتحريض منهم أو مبوافقتهم أو علمهم أو رضاهم       
 استخدام صيغة لتعريف التعذيب مشاهبة لتلك ماكاو اإلداري اخلاص بأن ينظر يف

الصيغة املستخدمة يف االتفاقية بغية ضمان أن يشمل هذا التعريـف مجيـع العناصـر               
  .، مبا يف ذلك التمييز من أي نوع كان١الواردة يف املادة 

ــادة        )٥( ــا يف املـ ــصوص عليهـ ــرائم املنـ ــني اجلـ ــاالختالف بـ ــاً بـ ــة علمـ ــيط اللجنـ  ٢٣٤وحتـ
من القـانون اجلنـائي علـى النحـو املوضـح يف تقريـر              ) التعذيب اخلطري  (٢٣٦ادة  وامل) التعذيب(

وتـشعر اللجنـة بـالقلق ألن هـذا     . إقليم ماكاو اإلداري اخلاص ويف الـردود علـى قائمـة املـسائل        
التفريق قد يفضي إىل تصور وجود جرائم تعذيب أكثـر خطـورة وأخـرى أقـل خطـورة، وهـو                    

ه ميكن أن يـثري أيـضاً عقبـات أمـام املالحقـة الفعالـة ملمارسـي                 تفريق ليس خاطئاً فحسب بل إن     
  .مجيع أنواع التعذيب

ينبغي إلقليم ماكاو اإلداري اخلاص أن يعرِّف وجيرِّم التعـذيب يف القـانون                 
وهلـذه  .  من االتفاقية  ٤  و ١اجلنائي على حنو يتوافق توافقاً تاماً مع أحكام املادتني          

عترب جرمية التعذيب جرمية واحـدة ختـضع ملـا يتـصل هبـا              الغاية، توصي اللجنة بأن تُ    
  .من ظروف منطبقة مشددة للعقوبة يف قضايا التعذيب

  
  الوالية القضائية    

تشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من أن الوالية القضائية إلقليم ماكـاو اإلداري اخلـاص           )٦(
 مـن   ٢٣٦املـادة   (كـب يف اخلـارج      ميكن أن تنطبق دائمـاً علـى أفعـال التعـذيب اخلطـري الـيت ُترت               

، فــإن ممارســة الواليــة القــضائية خــارج احلــدود اإلقليميــة فيمــا يتعلــق جبــرائم   )القــانون اجلنــائي
  .مشروطة بشرط اجلُرميَّة املزدوجة)  من القانون اجلنائي٢٣٤املادة (التعذيب األخرى 

مجيــع ينبغــي إلقلــيم ماكــاو اإلداري اخلــاص ممارســة واليتــه القــضائية علــى     
 ٥ مــن املــادة ٢أفعــال التعــذيب الــيت ُترتكــب يف اخلــارج، وفقــاً ألحكــام الفقــرة   

  .االتفاقية من
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  التدريب    
ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة بشأن التدريب الذي يوفَّر ألفراد الـشرطة ومـوظفي               )٧(

ن وحظـر   السجون وغريهم مـن املـسؤولني املكلفـني بإنفـاذ القـانون فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسا                   
التعذيب، ولكنها تشعر بالقلق ألنه ليست هنـاك فيمـا يبـدو بـرامج تـدريب خاصـة للمـوظفني                    
ــوفري خــدمات إعــادة       العــاملني يف اجملــال الــصحي هبــدف حتديــد وتوثيــق حــاالت التعــذيب وت

  .التأهيل للضحايا
ينبغي إلقليم ماكاو اإلداري اخلاص أن يكفل تزويد املـوظفني العـاملني يف                 

رعايـة الـصحية بالتـدريب الـضروري لتبـيُّن وكـشف الـسمات والعالمـات                جمال ال 
وهلـذه الغايـة، ينبغـي إلقلـيم ماكـاو اإلداري           . اليت قـد تـدل علـى حـدوث تعـذيب          

دليـل التقـصي    ”اخلاص أن يعمل، يف مجلة أمـور أخـرى، علـى زيـادة تعزيـز ونـشر                  
عقوبـة القاسـية     املعاملـة أو ال    والتوثيق الفعالني بشأن التعـذيب وغـريه مـن ضـروب          

  ).بروتوكول اسطنبول (“الالإنسانية أو املهينة أو
  

  احلبس االنفرادي    
تشعر اللجنة بالقلق ألنـه ميكـن إخـضاع األطفـال حـىت يف سـن الثانيـة عـشرة للحـبس                        )٨(

  .االنفرادي ملدة تصل إىل شهر
ينبغي إلقلـيم ماكـاو اإلداري اخلـاص أن يكفـل عـدم إخـضاع األشـخاص                

 سـنة للحـبس االنفـرادي؛ وينبغـي أن يقتـصر إجـراء              ١٨عمارهم عن   الذين تقل أ  
احلبس هذا، يف حالة تطبيقه، على حاالت استثنائية جداً وأن يكون موضع رصـد              

كمـــا ينبغـــي إلقلـــيم ماكـــاو اإلداري اخلـــاص أن يكفـــل أن يظـــل احلـــبس . دقيـــق
 كمـالذ أخـري،   االنفرادي، يف مجيع احلاالت، تدبرياً حمدود املـدة وال ُيلجـأ إليـه إال            

  .وفقاً للمعايري الدولية
  

  االجتار باألشخاص    
بينما تالحـظ اللجنـة التـدابري املتخـذة مـن أجـل احلـد مـن االجتـار باألشـخاص، مبـا يف                          )٩(

ذلك صدور تشريع جديد، فـضالً عـن تكثيـف التحقيـق يف هـذه اجلرميـة ومالحقـة مرتكبيهـا،                     
 اّتجـار باألشـخاص يف إقلـيم ماكـاو اإلداري           فإهنا ال تزال تشعر بـالقلق إزاء حـدوث عمليـات          

  .اخلاص، وال سيما االجتار بالنساء واألطفال، خصوصاً ألغراض االستغالل اجلنسي
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ينبغـــي إلقلـــيم ماكـــاو اإلداري اخلـــاص أن يواصـــل اختـــاذ تـــدابري هبـــدف      
وهلـذه الغايـة، ينبغـي لـه        . مكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفـال       

  : مبا يليالقيام
التحقيق يف مجيع حاالت االجتار باألشـخاص وتعزيـز اجلهـود الـيت               )أ(    

  يبذهلا اإلقليم ملالحقة مرتكيب هذه اجلرمية ومعاقبتهم؛
زيادة احلماية، مبا يف ذلك توفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج،            )ب(    

أن يعـاملوا   لألشخاص ضحايا االجتار، وال سـيما النـساء واألطفـال، الـذين ينبغـي               
  كضحايا ال كجناة؛

ــاَجر         )ج(     ــا ُيت ــها أو إليه ــيت من ــدان ال ــع ســلطات البل ــاون م ــز التع تعزي
باألشخاص وذلك من أجل مكافحة هذه املمارسة؛ وينبغي هلذا التعاون أن يشمل            
وضع ترتيبات متعددة األطراف وإقليمية وثنائية ملنع عمليات االجتـار باألشـخاص           

فيهـا ومالحقـة ومعاقبـة أولئـك املـسؤولني عنـها، فـضالً              والكشف عنها والتحقيق    
  .عن وضع استراتيجيات لدعم الضحايا

ينبغي إلقليم ماكاو اإلداري اخلاص أن ينشر على نطاق واسع حمتويـات هـذا التقريـر،          )١٠(
والردود على قائمة املسائل، واحملاضر املوجزة للجلسات، واملالحظات اخلتامية للجنـة، وذلـك             

املناســبة، عــرب املواقــع الــشبكية الرمسيــة ووســائط اإلعــالم ومــن خــالل املنظمــات          باللغــات 
  .احلكومية غري

تدعو اللجنة إقليم ماكـاو اإلداري اخلـاص إىل تقـدمي وثيقتـه األساسـية وفقـاً ملتطلبـات                     )١١(
ا الوثيقــة األساســية املوحــدة الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير، كمــا أقرهتــ 

  .HRI/GEN/2/Rev.5اهليئات الدولية ملعاهدات حقوق اإلنسان والواردة يف الوثيقة 
تطلــب اللجنــة إىل إقلــيم ماكــاو اإلداري اخلــاص أن يقــدم، يف غــضون ســنة واحــدة،      )١٢(

  . أعاله٩  و٨  و٧معلومات عن استجابته لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 
مدعو إىل تقدمي تقريره الـدوري القـادم، الـذي سـُيدرج     وإقليم ماكاو اإلداري اخلاص    )١٣(

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١يف التقرير الدوري اخلامس للصني، حبلول 
  كازاخستان  - ٤١

يف جلـستيها    (CAT/C/KAZ/2)نظرت اللجنة يف التقريـر الـدوري الثـاين لكازاخـستان              )١(
ــودتني يف ٨٤٥  و٨٤٢ ــاين ٧  و٦ املعقــــ ــشرين الثــــ ــوفمرب/ تــــ  CAT/C/SR.842 (٢٠٠٨ نــــ
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ــستها  )CAT/C/SR.845و ــدت يف جلـ ــودة يف ٨٥٨، واعتمـ ــاين ١٨ املعقـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ نـ
٢٠٠٨) CAT/C/SR.858 (االستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه.  

  
  مقدمة  -ألف   

ــة       )٢( ــها الدول ــالردود الــيت قدمت ــدوري الثــاين لكازاخــستان وب ــالتقرير ال ــة ب ترحــب اللجن
كما ترحب اللجنـة بـاحلوار الـصريح        ). CAT/C/KAZ/Q/2/Add.1(مة املسائل   الطرف على قائ  

  . والبنَّاء الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى
  

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالتصديق مؤخراً على الصكوك الدولية التالية  )٣(

  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛  )أ(  
 مـــن اتفاقيـــة ٢٢  و٢١ مبوجـــب املـــادتني ٢٠٠٨الن الـــصادر يف عـــام اإلعـــ  )ب(  

مناهــضة التعــذيب، الــذي يعتــرف باختــصاص اللجنــة يف تلقــي البالغــات مــن الــدول واألفــراد  
  والنظر فيها؛

، والتوقيـع   ٢٠٠٦العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، يف عـام                )ج(  
  ؛٢٠٠٧ على بروتوكوله االختياري األول يف عام

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يف كـانون                )د(  
  ؛٢٠٠٦يناير /الثاين

بروتوكـــول منـــع وقمـــع االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال،    )ه(  
م واملعاقبـة عليــه، املكمِّــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحـة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، يف عــا  

٢٠٠٨.  
ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية املتخذة مؤخراً من جانب الدولة الطـرف منـذ النظـر                 )٤(

  :يف تقريرها السابق، وهي
ــانون اجلنـــائي لتنـــاول بعـــض  ١٠٧  و١-٣٤٧الـــنص علـــى املـــادتني    )أ(    يف القـ

  العناصر الواردة يف تعريف التعذيب واملعاملة القاسية، وجعلهما جرمية حمددة؛
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة جلعـل           ١١٦التعديل الـذي أُدخـل علـى املـادة            )ب(  

  األقوال اليت ُتنتزع حتت التعذيب غري مقبولة كأدلة؛
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، جلعـل االجتـار باألشـخاص    ٢٠٠٣التعديالت التشريعية اليت أُجريت يف عـام     )ج(  
شــــخاص جرميــــة مبوجــــب القــــانون اجلنــــائي، وتعزيــــز ســــلطة التحقيــــق مــــع املُّتجــــرين باأل 

  .وإدانتهم ومقاضاهتم
  :وتالحظ اللجنة بارتياح أيضاً التطورات التالية  )٥(

  ؛ ٢٠٠٢يف عام ) أمني املظامل(إنشاء مكتب مفوضية حقوق اإلنسان   )أ(  
، وجلـان إقليميـة مـستقلة       ٢٠٠٥إنشـاء جلنـة مركزيـة للمراقبـة العامـة يف عـام               )ب(  

  فتيش على مرافق االحتجاز؛، هلا سلطة الت٢٠٠٤للمراقبة العامة يف عام 
ــة، وشــطب عــدد مــن اجلــرائم، وإدخــال نظــام        )ج(   ــة اجلنائي إصــالح نظــام العدال

اإلفراج بشرط مراقبة السلوك ونظام اخلدمة اجملتمعية وغري ذلك من أشكال األحكـام البديلـة،               
  مما أدى إىل احلد من عدد السجناء وحتسني ظروف االحتجاز؛

 احملتجزين وتوزيعها علـيهم، إضـافة إىل معلومـات          إعداد كراسة حول حقوق     )د(  
  عامة عن اإلصالحات اجلارية يف املؤسسات اإلصالحية؛

اعتماد برنامج وطين حول مكافحة العنف ضد املرأة يف جهـاز الـشرطة علـى                 )ه(  
  األقاليم؛ مستوى
ــة         )و(   ــايري الدولي ــة يف جمــال املع ــشؤون الداخلي ــدريب ضــباط ال ــامج لت وضــع برن
  إلنسان، هبدف حتسني مهاراهتم املهنية، وتفكريهم القانوين، وثقافتهم القانونية؛حلقوق ا
تقليص نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام، ومتديد وقف تطبيقهـا الـذي بـدأ يف عـام                  )ز(  
  .، وتعديل القانون اجلنائي إلدخال عقوبة السجن املؤبد بدالً من عقوبة اإلعدام٢٠٠٤

  
  والتوصياتدواعي القلق الرئيسية   -جيم   

  تعريف التعذيب    
بينما تـسلّم اللجنـة بـاجلهود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف لـسن تـشريع جديـد إلدمـاج                         )٦(

تعريف التعـذيب املنـصوص عليـه يف االتفاقيـة يف القـانون الـداخلي، ال تـزال تـشعر بـالقلق ألن           
ــدة    ــادة اجلدي ــوارد يف امل ــشمل مج  ١-٣٤٧التعريــف ال ــائي، ال ي ــانون اجلن ــع العناصــر   مــن الق ي

 من االتفاقية، ويقصر املمارسة احملظورة للتعذيب على األفعال اليت يقوم هبـا            ١الواردة يف املادة    
يقوم هبا أشخاص آخـرون يتـصرفون بـصفة      ” وال يشمل األفعال اليت      “املوظفون احلكوميون ”

.  علمـه ، مبا يف ذلك األفعال اليت ُترتكب بتحريض من موظف حكـومي أو مبوافقتـه أو      “رمسية
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 مـن القـانون اجلنـائي ال يـشمل          ١-٣٤٧كما تالحظ اللجنة بقلق أن التعريف الوارد يف املادة          
  ).١املادة ( من جانب املسؤولني “أفعال مشروعة”املعاناة البدنية والنفسية النامجة عن 

ينبغي أن تعمل الدولة الطـرف علـى أن يكـون تعريفهـا للتعـذيب متوافقـاً                     
 من االتفاقية، لضمان إمكانية مقاضـاة مجيـع املـوظفني احلكـوميني             ١متاماً مع املادة    
 مــن القــانون اجلنــائي، وللتفريــق بــني أفعــال التعــذيب الــيت ١-٣٤٧وفقــاً للمــادة 

يرتكبــها موظــف حكــومي أو ُترتكــب مبوافقتــه أو علمــه، وأفعــال التعــذيب الــيت    
ولــة كمــا ينبغــي أن تــضمن الد. يرتكبــها أي شــخص آخــر يتــصرف بــصفة رمسيــة 

ُيستبعد من التعريف إال األمل أو املعاناة اللذان ينجمان عن عقوبات قانونيـة أو               أالّ
  . يكونان جزءاً منها أو نتيجة هلا

  
  التعذيب وإساءة املعاملة    

يــساور اللجنــة قلــق إزاء االدعــاءات املتطابقــة املتعلقــة باالســتخدام املتكــرر للتعــذيب      )٧(
لتهديــد باالغتــصاب واالعتــداء اجلنــسي مــن جانــب املــوظفني   وإســاءة املعاملــة، مبــا يف ذلــك ا 

 “االعترافـــات الطوعيـــة  ”املكلفـــني بإنفـــاذ القـــانون، وذلـــك يف معظـــم األحيـــان النتـــزاع       
ــار النجــاح       أو ــة مــن أجــل اســتيفاء معي املعلومــات الســتخدامها كــدليل يف اإلجــراءات اجلنائي

  ).١٢  و١١  و٢ املواد(املتمثل يف عدد اجلرائم اليت ُيكشف مرتكبوها 
يتعني على الدولة الطرف أن تطبق هنجاً قائماً علـى عـدم التـسامح مطلقـاً                    

ــية أو الالإنـــسانية    إزاء مـــشكلة التعـــذيب املـــستمرة، واملعاملـــة أو العقوبـــة القاسـ
  :سيما من خالل املهينة، وال أو

ــع         )أ(     ــذيب، جبمي ــا ملمارســات التع ــبس فيه ــيت ال ل ــة ال ــة العلني اإلدان
، وتوجيه ذلك بصفة خاصة إىل رجـال الـشرطة ومـوظفي الـسجون، علـى             أشكاله

أن تقترن هذه اإلدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه              
األفعال، أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر يف ممارسة التعذيب أو أي شكل من  

ه األفعــال أشــكال إســاءة املعاملــة، ســيكون مــسؤوالً أمــام القــانون عــن مثــل هــذ    
  ويتعرض لعقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرميته؛

إنشاء وتعزيز آلية فعالة لتلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف اجلنسي،           )ب(    
مبا يف ذلك يف مرافق االحتجاز، وضمان أن يتم تـدريب املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ                 

تجاز، بوصـفهما   القانون على احلظر املطلق للعنف اجلنسي واالغتصاب أثناء االح        
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شـــكالً مـــن أشـــكال التعـــذيب، وكـــذلك تدريبـــهم علـــى تلقـــي هـــذا النـــوع          
  الشكاوى؛ من

تغــيري نظــام تقيــيم أداء احملققــني إللغــاء أي حــافز مقابــل احلــصول     )ج(    
ــال       ــشرطة يف جمـ ــراد الـ ــافية لتثقيـــف أفـ ــدابري إضـ ــاذ تـ ــع اختـ ــات، مـ ــى اعترافـ علـ

  .اإلنسان حقوق
ء االدعاءات املتعلقة بالتعرض للتعذيب أو غري ذلك مـن          ويساور اللجنة قلق خاص إزا      )٨(

أشكال إساءة املعاملة يف مرافق االحتجاز املؤقت ومرافـق التحقيـق الـيت ُيعـزل فيهـا احملتجـزون                   
واخلاضــعة لواليــة وزارة الداخليــة أو جلنــة األمــن القــومي، وال ســيما يف إطــار عمليــات األمــن  

. ة األمــن القــومي علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــيمكافحــة اإلرهــاب الــيت تقــوم هبــا جلنــ أو
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ التقارير اليت تفيد بأن جلنة األمـن القـومي تـستغل عمليـات مكافحـة             
اإلرهاب يف استهداف مجاعات ضعيفة أو مجاعـات ُيتـصور أهنـا تـشكل هتديـداً لألمـن الـوطين                    

ت أو األحزاب اإلسالمية احملظورة، أو مـن        أو اإلقليمي، مثل ملتمسي اللجوء وأعضاء اجلماعا      
  ). ٢املادة (ُيشتبه يف عضويتهم يف هذه اجلماعات أو األحزاب 

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحويل مرافق االحتجاز والتحقيق اخلاضعة     
حالياً لوالية وزارة الداخلية أو جلنة األمن القومي، إىل وزارة العدل، وأن تـضمن               

 العامة احلق املطلق يف القيام بزيارات غري معلنة هلذه املرافـق مببـادرة          للجان املراقبة 
كما ينبغي أن تكفل الدولـة الطـرف أن ال تـؤدي مكافحـة           . ذاتية من هذه اللجان   

اإلرهـــــاب إىل أي خمالفـــــات لالتفاقيـــــة، وأن ال تـــــسّبب مـــــشقة ال مـــــربر هلـــــا  
  .الضعيفة للجماعات

  
   االحتجاز األوليةعدم كفاية الضمانات الناظمة لفترة    

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء االدعـاءات املتعلقـة بـشيوع تعـذيب املـشتبه فـيهم وإسـاءة                     )٩(
معاملتهم خالل الفترة الفاصلة بني توقيف احملتجز وتسجيله رمسياً يف خمفر الـشرطة، ممـا يـؤدي         

ــة للمحتجــزين     ــة الكافي ــضمانات القانوني ــوفري ال ــدم ت ــشك  . إىل ع ــة ب ل خــاص وتالحــظ اللجن
  :يلي ما
عــدم االعتــراف بالوقــت الفعلــي لتوقيــف احملتجــز وعــدم تــسجيل هــذا الوقــت، وعــدم   )أ(

  تسجيل فترات االحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق؛
تقييد سبل الوصـول إىل احملـامني واألطبـاء املـستقلني وعـدم إخطـار احملتجـزين إخطـاراً                )ب(

  كامالً حبقوقهم يف وقت التوقيف؛
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، ٢٠٠٨يوليـه   /لقيام، من خالل عملية اإلصالح القـانوين الـذي أُجـري يف متـوز             عدم ا   )ج(
  ).٢املادة (باعتماد إجراءات اإلحضار أمام احملكمة، طبقاً للمعايري الدولية 

ينبغي أن تنفِّذ الدولة الطرف على وجه السرعة تـدابري فعالـة تكفـل عـدم                    
ــو      ــه، وأن ت ــرف ب ــي غــري معت ــع  إخــضاع أي شــخص الحتجــاز فعل ــل مجي فر بالفع

. الضمانات القانونية األساسية جلميع املشتبه فيهم من احملتجـزين أثنـاء احتجـازهم            
وتــشمل هــذه الــضمانات، بــصفة خاصــة وبــدءاً مــن حلظــة حرمــان الــشخص مــن   
حريته، احلق يف االستعانة مبحام، واحلق يف اخلضوع لفحص طيب مستقل، وإبـالغ             

ه، مبا يف ذلك التهم املوجهـة إليـه، فـضالً عـن        أحد األقرباء، وإخطار احملتجز حبقوق    
وينبغـي أيـضاً أن تكفـل الدولـة الطـرف           . إحضاره فوراً للمثول أمام أحـد القـضاة       

جلميع احملتجزين حق الطعن بفعالية وعلى وجه السرعة يف شرعية احتجـازهم مـن              
  . خالل املثول أمام القضاء

ص املقبـوض عليـه يف إخطـار أحـد          وتعرب اللجنة عن قلقها من أن إعمال حق الـشخ           )١٠(
 سـاعة مـن وقـت احتجـازه وذلـك يف احلـاالت الـيت               ٧٢أقربائه مبكان وجـوده قـد يتـأخر ملـدة           

  ).٢املادة  (“الظروف االستثنائية”تسمى 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، ١٣٨ينبغي للدولة الطرف أن تعدل املادة     

أجيـل ممارسـة احملتجـز حلقـه يف         مبا يكفل عـدم االحتجـاج بـأي ظـروف اسـتثنائية لت            
  .إخطار أحد أقربائه مبكان وجوده

وتالحظ اللجنة بقلق اعتراف احلكومة حبدوث انتهاكات متكررة لقـانون اإلجـراءات          )١١(
 سـاعة،   ٢٤اجلنائية من جانب املسؤولني يف الدولة الطرف، فيما يتعلق بإجراء التحقيق خالل             

ــة     ــدعوى اجلنائي ــة ال ــل إقام ــهم      واالحتجــاز قب ــه أو املت ــشتبه في ــشخص امل ــارب ال ــار أق ، وإخط
كما تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا مـن أن            .  ساعة، واحلق يف االستعانة مبحام     ٢٤باحتجازه خالل   

معظم قواعد وتعليمات وزارة الداخلية، ومكتب املدعي العام، وال سيما جلنة األمـن القـومي،               
فهذه القواعـد تتـرك العديـد    . ئق العامة ال ضمن الوثا “لالستخدام الداخلي فقط  ”تصنَّف بأهنا   

مــن املــسائل حتــت الــسلطة التقديريــة للمــسؤولني، ممــا يــؤدي إىل ادعــاءات تتعلــق بعــدم مــنح     
  ).٢املادة (احملتجزين، يف الواقع، حقوقهم يف احلصول على الضمانات األساسية 

ينبغي للدولة الطرف أن تـضمن اإلعـالن عـن مجيـع القواعـد والتعليمـات                    
علقة باحتجاز وحبس واستجواب األشخاص اخلاضعني ألي شكل مـن أشـكال            املت

كمــا ينبغــي أن تــضمن الدولــة الطــرف حــق كــل حمتجــز يف   . االعتقــال أو احلــبس
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االستعانة مبحام وطبيب مـستقل، واالتـصال بأحـد أفـراد أسـرته، لـضمان احلمايـة                 
  .الفعالة له من التعذيب وإساءة املعاملة منذ حلظة توقيفه

وتالحــظ اللجنــة بقلــق التقــارير الــيت تــشري إىل أن اهليئــات املكلفــة بإنفــاذ القــانون             )١٢(
تستخدم أحياناً أساليب غري قانونيـة يف اسـتجواب القـصَّر، كالتهديـد واالبتـزاز بـل واالعتـداء                   

ــاً  ــدين أحيان ــدي القاصــر        . الب ــاب وال ــا ُتجــرى يف غي ــثرياً م ــتجوابات ك ــذه االس ــزعم أن ه وُي
ــرغ  أو ــانون  مدرِّســه، ب ــشترطه الق ــر ي ــا إزاء   . م أن وجــودهم أم ــة عــن قلقه كمــا تعــرب اللجن

التقــارير الــيت تفيــد بــأن األحــداث ميكــن أن ُيحتجــزوا لفتــرات طويلــة رهــن احملاكمــة، وأهنــم     
  ). ١١  و٢املادتان (ُيمنحون احلق يف استقبال أقارهبم خالل هذه الفترة  ال

 جعــل التــشريعات  ينبغــي للدولــة الطــرف أن تعــزز جهودهــا مــن أجــل          
واملمارسات املتعلقة بتوقيف واحتجاز واستجواب اجملرمني األحداث متوافقة متاماً         

كما ينبغـي للدولـة الطـرف أن تـضمن، يف مجلـة أمـور،               . مع املبادئ املعتمدة دولياً   
تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون لرفع مستوى مؤهالهتم املهنيـة يف التعامـل             

أن يكــون احلرمــان مــن احلريــة، مبــا يف ذلــك االحتجــاز رهــن       مــع األحــداث، و 
ــن      ــة، فـــضالً عـ ــدة ممكنـ ــل مـ ــستخدم إال ألقـ ــتثناء، وأن ال ُيـ ــو االسـ ــة، هـ احملاكمـ

  . استحداث وتنفيذ بدائل للحرمان من احلرية
 من قانون اإلجراءات اجلنائية الـيت تـنص علـى           ١٤وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املادة         )١٣(

ي للمشتبه فيهم واملتهمني يف مرحلة التحقيق قبل احملاكمة يف املؤسسات الطبيـة             اإليداع القسر 
وتالحظ اللجنـة مبزيـد مـن القلـق أن     . إلجراء تقييم طيب نفسي وشرعي على يد االختصاصيني     

مثل هذا القرار ال يـستند إىل أسـس موضـوعية، وأن القـانون ال حيـدد املـدة القـصوى لإليـداع                       
لطبية، وال يكفل حـق احلـصول علـى املعلومـات بـشأن طـرق التـدخل              القسري يف املؤسسات ا   

  ). ٢املادة (الطيب أو املعاجلة الطبية، واالعتراض عليها 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن ُتعــّدل قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، لــضمان أن       

يكــون اإليــداع القــسري للمــشتبه فــيهم واملتــهمني يف املرافــق الطبيــة، يف مرحلــة    
السابق للمحاكمة، إلخضاعهم لتقييم طيب نفسي وشرعي، مبوجب قرار         التحقيق  

كما ينبغـي للدولـة الطـرف أن    . صادر عن حمكمة وأن يستند إىل معايري موضوعية  
تضمن أن تكون مدة اإليداع القـسري هـذه حمـددة مبوجـب القـانون، وأن يكـون                  

 التـدخل   للمشتبه فـيهم واملتـهمني احلـق يف احلـصول علـى املعلومـات بـشأن طـرق                 
  .الطيب أو املعاجلة الطبية، واحلق يف االعتراض عليها
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  عدم اإلعادة القسرية    
يساور اللجنة قلق لعدم وجـود إطـار تـشريعي يـنظم مـسائل الطـرد واإلعـادة القـسرية              )١٤(

، فـإن اللجنـة تـشعر     ٢٠٠٥ورغم اخنفاض عدد حاالت اإلبعاد املبلغ عنها منذ عـام           . والتسليم
اءات وممارسات الطرد واإلعادة القسرية والتسليم املعمول هبـا حاليـاً يف الدولـة        بالقلق ألن إجر  

وتالحـظ اللجنـة بقلـق، وبوجـه خـاص،          . الطرف ميكن أن تعـرِّض األشـخاص خلطـر التعـذيب          
االدعاءات اليت تفيد بأن اتفاقية منسك بشأن املساعدة القانونية املقدمة لألشـخاص اآلتـني مـن        

 ال حتمي من اإلعادة القسرية مواطين هذه الدول الذين قد تكـون لـديهم               رابطة الدول املستقلة  
  ).٨  و٣املادتان (مطالبات وجيهة للحصول على صفة الالجئ 

ــشريعياً لتنظــيم مــسائل الطــرد           ــة الطــرف أن تعتمــد إطــاراً ت ينبغــي للدول
ب واإلعادة القسرية والتسليم، وفاًء منها بـااللتزام الـذي يقـع علـى عاتقهـا مبوجـ                

كما ينبغي أن تضمن الدولة الطـرف إيـالء أولويـة ألحكـام             .  من االتفاقية  ٣املادة  
االتفاقية علـى أي اتفاقـات أخـرى ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بـشأن التـسليم إذا                    
كانت هذه االتفاقات توفر قدراً أقـل مـن احلمايـة، وأن تـضمن متكـني األشـخاص                  

كما ينبغي أن تكفل الدولة . اف فعالالذين ُترفض طلبات جلوئهم من تقدمي استئن
ــادة     ــاء الكامــل بالتزاماهتــا مبوجــب امل ــة كلمــا تعــرَّض   ٣الطــرف الوف  مــن االتفاقي

  . شخص للطرد أو اإلعادة القسرية أو التسليم
ويــساور اللجنــة قلــق إزاء التقــارير املوثوقــة حــول عــدم مــنح األفــراد احلمايــة الكاملــة     )١٥(

من االتفاقيـة، فيمـا يتـصل بـالطرد أو اإلعـادة أو اإلبعـاد إىل بلـدان         ٣املنصوص عليها يف املادة  
ويـساور اللجنـة قلـق خـاص إزاء     . جماورة باسم األمن اإلقليمي، مبا يف ذلك مكافحة اإلرهـاب  

االدعاءات املتعلقة باإلعادة القسرية مللتمسي اللجوء من أوزبكستان ومـن الـصني، وإزاء عـدم               
أُعيدوا وطريقة معاملتـهم وأمـاكن وجـودهم بعـد وصـوهلم إىل             معرفة أحوال األشخاص الذين     

  ).٣املادة (بلد االستقبال 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم إبعاد أو إعادة أو تـسليم أي شـخص                   

إىل أي بلــد آخــر إذا كانــت هنــاك أســباب وجيهــة تــدعو لالعتقــاد بأنــه ســيكون    
ض طلبـات جلـوئهم مـن    عرضة للتعذيب، وأن تضمن متكني األشخاص الـذين ُتـرف      

كمـا ينبغـي للدولـة      . تقدمي استئناف فعال يكون له أثـر تعليـق تنفيـذ قـرار الـرفض              
الطرف أن تقـدم إىل اللجنـة بيانـات إحـصائية، مـصنَّفة حبـسب بلـد املنـشأ، حـول                     
عــدد األشــخاص الــذين طلبــوا اللجــوء، ومــا تقــرر بــشأن هــذه الطلبــات، وعــدد   

  .القسرية والتسليماألشخاص املعرضني للطرد واإلعادة 
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ويساور اللجنة قلق إزاء وجود اتفاق ثنائي بـني كازاخـستان والواليـات املتحـدة مينـع                   )١٦(
نقل رعايا الواليـات املتحـدة مـن أراضـي كازاخـستان إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمتـهم                     

  ). ٩املادة (على جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية 
ــة       ــي أن تتخــذ الدول ــذا     ينبغ ــة شــروط ه ــدابري املناســبة ملراجع  الطــرف الت

االتفاق اليت متنع نقل رعايا الواليات املتحدة من أراضي كازاخـستان إىل احملكمـة              
كمــا ينبغــي أن تنظــر الدولــة الطــرف يف . اجلنائيــة الدوليــة وفقــاً ألحكــام االتفاقيــة

  .التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  

  وبات املناسبةالعق    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن األحكام الصادرة ضـد املـدانني مبوجـب اجلـزء األول مـن                    )١٧(

 من القانون اجلنائي ال تتناسب مع جسامة جرمية التعذيب على حنو مـا تقتـضيه       ١-٣٤٧املادة  
  ).٤املادة (االتفاقية 
ــادة          ــن امل ــة الطــرف اجلــزء األول م ــدل الدول ــي أن تع ــ١-٣٤٧ينبغ ن  م

القانون اجلنـائي، مبـا يكفـل أن تكـون مجيـع العقوبـات علـى أفعـال التعـذيب علـى                      
وينبغي، كقاعدة، أن   . مستوى يتناسب مع جسامة اجلرمية، وفقاً ألحكام االتفاقية       

يتم وقف الشخص املشتبه يف ممارسته للتعذيب عن العمل أو تكليفه مبهـام أخـرى               
ــق  ــة التحقي ــاء عملي ــسمح . أثن ــيهم   وينبغــي أن ال ُي ــرتكيب التعــذيب، احملكــوم عل  مل

  .بعقوبات تأديبية، بالبقاء يف مناصبهم
 ٢٠٠٢كما يساور اللجنة قلق من أنه على الرغم مـن جتـرمي عمليـة التعـذيب يف عـام                       )١٨(

مبوجب مادة مستقلة يف القانون اجلنائي، يبدو أن املسؤولني املكلفني بإنفاذ القـانون ال يزالـون                
ــد مقاضــ  ــادة  ُيحــاكُمون، عن ــادة ٣٠٨اهتم، باالســتناد إىل امل ــائي  ٣٤٧ أو امل  مــن القــانون اجلن

 علـى   “اإلكـراه علـى االعتـراف     ” أو   “جتاوز حـدود الـصالحيات أو الـسلطة الرمسيـة         ”بشأن  (
  ).٧املادة ) (التوايل

ينبغــي أن تــضمن الدولــة الطــرف مقاضــاة مــرتكيب مجيــع أفعــال التعــذيب      
ن القــانون اجلنـائي، وأن ال تعتـرب هـذه األفعــال    باالسـتناد إىل املـادة ذات الـصلة مـ    

جــرائم ضــئيلة اخلطــر أو متوســطة اخلطــر، وأن تــصدر األحكــام بــشأهنا علــى هــذا 
كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن يكون التدريب املستمر إجباريـاً            . األساس

  . جلميع القضاة واحملققني واحملامني، لضمان تنفيذ القوانني والتعديالت اجلديدة
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  الوالية القضائية الشاملة    
يساور اللجنة قلق من أن الدولة الطرف ال ميكنها أن متـارس اختـصاصها القـضائي يف                   )١٩(

حالــة أفعــال التعــذيب الــيت يرتكبــها مواطنوهــا يف اخلــارج إال عنــدما يكــون املتــهم بارتكــاب     
ت فيهـا اجلرميـة تطبـق       اجلرمية موجـوداً علـى أراضـيها أو إذا كانـت الدولـة الطـرف الـيت ارُتكبـ                  

ويف هـذا الـشأن، يـساور اللجنـة     .  سـنوات علـى األقـل    ٥على هذه اجلرائم عقوبة السجن ملدة       
قلق من أن يؤدي ذلك إىل اإلفالت مـن العقوبـة إذا مل يكـن البلـد الـذي ارُتكبـت فيـه اجلرميـة                          

ا كـان يعاقـب    طرفاً يف االتفاقية، أو إذا كانـت تـشريعاته ال تـنص علـى جرميـة التعـذيب، أو إذ                   
  ). ٥املادة ( سنوات ٥على التعذيب بعقوبة السجن ملدة تقل عن 

لتجنــب اإلفــالت مــن العقوبــة، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تنظــر يف شــرط      
ــدأ      ــق مبـ ــذيب، وأن تطبـ ــة التعـ ــسبة جلرميـ ــزدوج بالنـ ــرمي املـ ــسليم  ”التجـ ــا التـ إمـ

ــة أو ــذ     “احملاكم ــال التع ــه أعم ــدعى ارتكاب ــدما يكــون اجلــاين امل يب يف اخلــارج  عن
  . من االتفاقية٥ من املادة ٢موجوداً داخل أراضيها، عمالً بالفقرة 

  
  تدريب املوظفني    

مـن الدولـة الطـرف حـول تـدريب          املقدمـة   تعرب اللجنة عن أسفها لنـدرة املعلومـات           )٢٠(
ــى أحكــام        ــيني، عل ــوظفني الطب ــسجون، وامل ــوظفي ال ــانون، وم ــاذ الق املــسؤولني املكلفــني بإنف

  ).١٠املادة (قية االتفا
ينبغــي أن تقــدم الدولــة الطــرف معلومــات مفــصلة حــول التــدريب الــذي      

توفره جلميع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي السجون فيما يتعلق حتديداً           
ــسجناء       ــة ال ــدنيا ملعامل ــة ال ــم املتحــدة النموذجي ــد األم ــة، وقواع . بأحكــام االتفاقي

دم معلومـات حـول التـدريب اخلـاص للمـوظفني           ينبغي للدولة الطـرف أن تقـ       ماك
الطبيني املتعاملني مع احملتجزين، بشأن كيفية حتديد العالمات الدالة على التعـرض            
للتعــذيب وإســاءة املعاملــة، وذلــك وفقــاً للمعــايري الدوليــة، وعلــى النحــو املــبني يف 

وعالوة على ذلـك، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تـضع وتنفـذ       . بروتوكول اسطنبول 
منهجية لتقييم مدى فعالية وتأثري براجمها التدريبية والتثقيفيـة يف حـاالت التعـذيب              
وإســـاءة املعاملـــة، وأن تقـــدم معلومـــات عـــن التـــدريب اخلـــاص املقـــدم لكـــل         

  . اجلنسني من
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  االحتجاز واألماكن اليت ُيحتجز فيها احملرومون من حريتهم    
ــة بالنجــاح الــذي حتقــق يف إصــالح جــ     )٢١( زء كــبري مــن نظــام الــسجون يف  ترحــب اللجن

ــة،          ــة والوطني ــع املنظمــات الدولي ــق م ــاون الوثي ــذت بالتع ــرامج ُنف ــن خــالل ب كازاخــستان، م
كمـا تالحـظ اللجنـة أن هـذا اإلصـالح قـد أسـفر عـن         . وكذلك بـسن قـوانني ولـوائح جديـدة        

 اخنفــاض نــسبة االحتجــاز قبــل احملاكمــة، وزيــادة اســتخدام العقوبــات البديلــة للــسجن، وتــوفري
ظروف احتجاز أكثر إنسانية، وحدوث حتسن ملحوظ يف ظروف االحتجـاز داخـل الـسجون           

  :إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي. بعد صدور أحكام اإلدانة
ــة تنفيــ     )أ(   ــور عملي ــرّدي أحــوال الــسجون وفت ــذ   ت ــائي من ذ إصــالح القــانون اجلن

  ؛٢٠٠٦ عام
   املعاملة يف مرافق االحتجاز؛استمرار ورود تقارير عن إساءة  )ب(  
  سوء أحوال االحتجاز واالكتظاظ املستمر يف مرافق االحتجاز؛  )ج(  
اإلفراط يف عزل السجناء واحملتجزين على ذمـة احملاكمـة، وعـدم تنظـيم تـواتر                  )د(  

  هذا العزل؛
ــبرياً عــن         )ه(   ــسجناء، تع ــل ال ــشكل مجــاعي مــن قب ــشويه ذايت ب ــوع حــاالت ت وق

   املعاملة؛االحتجاج على سوء
عدم توفر سـبل للوصـول إىل موظـف طـيب مـستقل يف مراكـز االحتجـاز قبـل                )و(  

ــسجيل عال     ــارير، بت ــشري التق ــام، كمــا ت ــة   احملاكمــة، وعــدم القي مــات التعــذيب وإســاءة املعامل
سـاءة املعاملـة كأسـاس ألي فحـص     قبول شكاوى احملتجـزين بـشأن تعرضـهم للتعـذيب أو إ          أو
  مستقل؛ طيب

 ارتفاع حاالت الوفاة يف مرافق االحتجاز، وال سيما أثناء االحتجـاز          استمرار  )ز(  
ــة   ــسابق للمحاكم ــن       (ال ــاز األم ــسابق يف جه ــرال ال ــروف، اجلن ــارت مظه ــة زوم ــا يف حال كم

تعـــذيب أو إســـاءة املعاملـــة ، وهـــي حـــاالت ُيـــزعم أن بعـــضها قـــد حـــدث نتيجـــة لل )الـــوطين
  ).١١ املادة(
  

  :يليينبغي للدولة الطرف القيام مبا     
اعتمـاد برنامج لتعزيز تطوير نظام السجون، مماثل للربنامج املنفَّذ           )أ(    

 بغــرض جعــل النظــام متوافقــاً توافقــاً تامــاً مــع قواعــد  ٢٠٠٦-٢٠٠٤يف الفتــرة 
  األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛
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ــدريب االختــصاصيني يف نظــام الــسجون، وضــمان أن      )ب(     مواصــلة ت
ع األشخاص املتعاملني مع احملتجزين على دراية باملعايري الدولية يف جمـال            يكون مجي 

  محاية حقوق اإلنسان ومعاملة السجناء؛
احلد من االكتظاظ املفرط يف أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك بإقامة             )ج(    

 بديلـــة للـــسجن، وفقـــاً ملـــا يقـــضي مرافـــق احتجـــاز جديـــدة، وتطبيـــق إجـــراءات
  القانون؛ به
م اللجــوء إىل عــزل احملتجــزين إال كمــالذ أخــري، وألقــل مــدة   عــد  )د(    

  ممكنة، وحتت مراقبة دقيقة، مع إمكانية إتاحة إخضاع ذلك للمراجعة القضائية؛
حتديد األسباب اليت جتعـل الـسجناء يرتكبـون أفعـاالً يائـسة، مثـل                 )ه(    

  تشويه الذات، مع توفري سبل العالج املناسبة؛
صحية مـستقل عـن وزارة الداخليـة ووزارة         إنشاء مرفق خدمات      )و(    

العدل إلجراء الفحوصات الالزمة للمحتجزين عند إلقاء القبض عليهم واإلفراج    
عنهم، وذلك بشكل روتـيين وبنـاء علـى طلبـهم، وضـمان أن يتعامـل القـضاة مـع               
ــة      ــإجراء فحوصــات طبي ــأمروا ب ــهم، وأن ي ــة تعــذيب الــسجناء وإســاءة معاملت أدل

  ايا من أجل إجراء املزيد من التحقيقات؛مستقلة أو رد القض
ضــمان أن يــتم التحقيــق يف مجيــع حــاالت الوفــاة أثنــاء االحتجــاز     )ز(    

حتقيقاً سريعاً ونزيهاً وفعـاالً، وأن ُيحـاكم كـل مـن تثبـت مـسؤوليته عـن أي وفـاة                     
  .حتدث من جراء التعذيب أو إساءة املعاملة أو اإلمهال املتعمد

  
  ماكن االحتجازاملراقبة املستقلة أل    

، واللجـان   ٢٠٠٤بينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة املركزيـة للمراقبـة العامـة يف عـام                 )٢٢(
ــام     ــة يف ع ــة العام ــستقلة للمراقب ــة امل ــق    ٢٠٠٥اإلقليمي ــى مراف ــيش عل ــضها ســلطة التفت ، وتفوي

فـق  االحتجاز، فإهنا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء عـدم قـدرة هـذه اللجـان علـى الوصـول إىل مرا                       
االحتجــاز املؤقــت بــشكل تلقــائي أو مــضمون، وإزاء عــدم النظــر بعــد يف إتاحــة وصــول هــذه  

كما ورد ما يفيد بأن اللجـان مل ُتمـنح احلـق يف القيـام بزيـارات                 . اللجان إىل املؤسسات الطبية   
غــري معلنــة ملرافــق االحتجــاز، وأهنــا ال متــنح يف مجيــع احلــاالت حريــة الوصــول دون عوائــق إىل 

ــز ــق    احملتجــــ ــراد، وأن بعــــــض الــــــرتالء يف مرافــــ ــهم علــــــى انفــــ ين واملــــــسجونني ومقابلتــــ
والسجون تعرضوا إلساءة املعاملة بعـد أن أبلغـوا شـكواهم إىل أعـضاء جلـان املراقبـة              االحتجاز

  ). ١١  و٢املادتان (
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ينبغي أن تضمن الدولة الطرف احلق غري املقّيـد للجـان املراقبـة يف القيـام،               
رات غري معلنة إىل مجيع أماكن االحتجـاز يف البلـد، مبـا يف ذلـك                مببادرة منها، بزيا  

املؤســسات الطبيــة، وأن تكفــل كــذلك أن ال يتعــرض احملتجــزون، الــذين يبلغــون   
كما ينبغي للدولة . شكواهم ألعضاء جلان املراقبة، ألي شكل من أشكال االنتقام
التعـذيب، وأن تتخـذ     الطرف أن تسارع إىل إنشاء أو تعيني آلية وطنية وقائية ملنع            

مجيــع التــدابري الالزمــة لــضمان اســتقالل هــذه اآلليــة، وفقــاً ألحكــام الربوتوكــول   
  .االختياري لالتفاقية

يف عــام ) أمــني املظــامل (وترحــب اللجنــة بإنــشاء منــصب مفــوض حقــوق اإلنــسان         )٢٣(
 حقـوق   ، ومنحه والية واسعة، وال سيما اختصاص النظر يف البالغات املتعلقة بانتـهاك            ٢٠٠٢

إال أن اللجنـــة تالحـــظ بقلـــق أن . اإلنـــسان، والقيـــام بزيـــارات ألمـــاكن احلرمـــان مـــن احلريـــة
صالحيات مكتب أمني املظامل حمدودة للغاية، وأنه يفتقر إىل االستقاللية بسبب عدم ختـصيص               

وتالحظ اللجنة مبزيد من القلق أن والية مفـوض حقـوق اإلنـسان ال متكِّنـه                . ميزانية مستقلة له  
  ).١٣  و١١  و٢املواد ( تقصي اإلجراءات املتخذة من ِقبل مكتب املدعي العام من

ينبغي للدولة الطرف أن حتوِّل مكتب مفوض حقوق اإلنسان إىل مؤسسة               
وطنية كاملة األهلية حلقوق اإلنسان، تعمل وفقاً لقانون يعتمده الربملان ويتوفر هلا       

  .ها، وتباشر عملها طبقاً ملبادئ باريسما يكفي من املوارد البشرية واملالية وغري
  

  التحقيقات السريعة والرتيهة    
تالحظ اللجنة بقلق أن التحقيقـات األوليـة يف التقـارير والـشكاوى املتعلقـة بالتعـذيب                   )٢٤(

وإساءة املعاملة من ِقبل الشرطة تتوالها إدارة األمن العام الـيت ختـضع لـنفس التسلـسل القيـادي       
الـشرطة النظاميـة، ومـن مث فـإن ذلـك ال يـؤدي إىل أي حتقيقـات سـريعة                   الذي ختضع له قوات     

كما تالحظ اللجنة مبزيد من القلـق أن طـول مـدة التحقيقـات األوليـة يف الـشكاوى         . نزيهة أو
املتعلقة بالتعذيب، واليت قد متتد إىل شهرين، قد تعـوق التوصـل يف الوقـت املناسـب إىل توثيـق                    

  ).١٢املادة (األدلة على التعذيب 
ينبغي أن تتخـذ الدولـة الطـرف التـدابري املناسـبة مبـا يـضمن عمليـاً إجـراء                        

ــة،       ــة بالتعــذيب وإســاءة املعامل ــزاعم املتعلق ــة يف امل ــة وفعال حتقيقــات ســريعة ونزيه
ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم، مبن فيهم املسؤولون املكلفون بإنفاذ القـانون           

  .يقات هيئة مستقلة متاماًوغريهم، على أن تضطلع هبذه التحق
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  استقاللية اجلهاز القضائي    
بينما تالحظ اللجنة بارتياح إدخال العديد مـن التعـديالت التـشريعية األساسـية، فإهنـا                  )٢٥(

ال تزال تشعر بالقلق إزاء االدعـاءات، الـيت أشـار إليهـا املقـرر اخلـاص املعـين باسـتقالل القـضاة                  
بـــشأن عـــدم اســـتقالل ، )E/CN.4/2005/60/Add.2ثيقـــة انظـــر الو( ٢٠٠٥واحملـــامني يف عـــام 

القــضاة نظــراً ألن عمليــة تعــيني قــضاة األقــاليم واملنــاطق تــدخل حتــت الــسلطة املطلقــة لــرئيس   
  ). ٢املادة (الدولة 

بأن ) A/56/44من الوثيقة ) ه(١٢٩الفقرة (تكرر اللجنة توصيتها السابقة     
لكـاملتني للجهـاز القـضائي، وذلـك        تضمن الدولـة الطـرف االسـتقاللية والرتاهـة ا         

  .بوسائل منها ضمان الفصل بني السلطات
وبينما ترحب اللجنة مبا مت مؤخراً من تعـديل قـانوين جبعـل سـلطة إصـدار أوامـر إلقـاء                   )٢٦(

القبض سلطة تقتصر على احملاكم دون غريها، فإهنا تشعر بالقلق إزاء الدور البـارز الـذي تقـوم               
ــة  ــة العام ــه النياب ــسابقة      وتكــ. ب ــة ال ــا اخلتامي ــق يف مالحظاهت ــه مــن قل ــا أعربــت عن ــة م رر اللجن

فيمــا يتعلــق بعــدم كفايــة مــستوى اســتقاللية النيابــة ) A/56/44مــن الوثيقــة ) ج( ١٢٨ الفقــرة(
وفعاليتها، وال سـيما بـسبب مـسؤوليتها املزدوجـة عـن املقاضـاة واإلشـراف علـى سـالمة سـري                      

قيقـات سـريعة ونزيهـة وفعالـة يف االدعـاءات املتعلقـة             التحقيقات، وفـشلها يف بـدء ومباشـرة حت        
  ). ١٢  و٢املادتان (بالتعذيب وإساءة املعاملة 

ينبغي للدولـة الطـرف أن تقـوم، علـى سـبيل األولويـة، مبواصـلة جهودهـا                      
ــادة        ــديل امل ــة، وال ســيما بتع ــة العام ــة إىل إصــالح نظــام النياب مــن ) ٢(١٦الرامي

قانون إجراءاهتا اجلنائية، بغية احلد من الدور املهـيمن         الدستور، وقانوهنا اجلنائي، و   
للنائب العـام يف مجيـع مراحـل العمليـة القـضائية، وتـأمني تـوازن أكثـر إنـصافاً بـني                      

كما ينبغي للدولة  . األدوار املوكلة لكل من املدعي العام وحمامي الدفاع والقاضي        
 ونزاهــة وفعاليــة الطــرف إنــشاء آليــات فعالــة ومــستقلة للمراقبــة، لــضمان ســرعة 

ــها فيمــا يتعلــق حبــدوث تعــذيب وإســاءة       ــغ عن ــع االدعــاءات املبل التحقيــق يف مجي
  .معاملة، ومقاضاة ومعاقبة من تثبت إدانته

ــضاة           )٢٧( ــتقالل الق ــين باس ــرر اخلــاص املع ــن املق ــدم م ــر املق ــق التقري ــة بقل وتالحــظ اللجن
القـانوين املناسـب، وضـعف الـسلطة        واحملامني، الذي يشري إىل افتقار حمـاميي الـدفاع للتـدريب            

املخولة هلم يف مجع األدلة، مما يعوق قـدرهتم علـى موازنـة سـلطاهتم مـع سـلطات النائـب العـام                   
كما تالحظ اللجنة مبزيـد مـن القلـق االدعـاءات بـشأن افتقـار               . وتأثريهم على العملية القضائية   

  ).٧  و٢املادتان (عملية تعيني احملامني للشفافية واالستقاللية 
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بأن ) A/56/44من الوثيقة ) و(١٢٩الفقرة (تكرر اللجنة توصيتها السابقة     
ــة        ــدفاع مــن مجــع األدل ــتمكني حمــامي ال ــة ل ــدابري الالزم ــة الطــرف الت تتخــذ الدول

كما ينبغي للدولـة الطـرف      . واملشاركة يف القضية من أول حلظة يف مدة االحتجاز        
 املمولـة مـن الدولـة، وأن تواصـل          أن تضمن استقاللية وجـودة املـساعدة القانونيـة        

حتسني مـستوى التثقيـف القـانوين وإدخـال التـدريب والتثقيـف القـانوين املـستمر،                 
  .هبدف تعزيز القدرات املهنية للمحامني

  
  التعويض وإعادة التأهيل    

بينمــا ترحــب اللجنــة باملعلومــات املقدمــة مــن الوفــد بــشأن إمكانيــة تعــويض ضــحايا      )٢٨(
شعر بالقلق إزاء عدم تقدمي أمثلة عن حاالت حصل فيها الفرد علـى تعـويض،             التعذيب، فإهنا ت  

  .مبا يف ذلك إعادة التأهيل الطيب أو النفسي االجتماعي
ينبغي للدولة الطرف تعويض ضحايا التعذيب وإنصافهم وتأهيلهم، مبا يف              

ــذه       ــدمي مثـــل هـ ــل، وتقـ ــادة التأهيـ ــبل إعـ ــن سـ ــن مـ ــا ميكـ ــوفري أقـــصى مـ ذلـــك تـ
  .ملياًع املساعدة

  
  األدلة احملصَّلة بالتعذيب     

بينما ترحـب اللجنـة مبـا قدمـه الوفـد مـن تأكيـد بـأن القـضاة يرفـضون األدلـة احملـصَّلة                           )٢٩(
بالتعذيب يف إجراءات احملاكمة، فإهنا تالحظ بقلق بالغ التقـارير الـيت مفادهـا أن القـضاة عـادة                   

يـأمرون بـإجراء حتقيقـات طبيـة مـستقلة،          ما ال يعبأون بشكاوى التعذيب وإساءة املعاملة، وال         
وعادة ما يواصلون إجراءات احملاكمة، ومن مثَّ ال يراعون مبـدأ عـدم مقبوليـة مثـل هـذه األدلـة                   

  ).١٥املادة (يف كل حالة 
ــة          ــه يف املالحظــات اخلتامي ــة الطــرف، علــى النحــو املوصــى ب ينبغــي للدول

، أن تتخـذ خطـوات فوريـة    )A/56/44من الوثيقـة  ) د(١٢٩الفقرة (السابقة للجنة   
ــه بواســطة       ــتم احلــصول علي ــأي دليــل ي لــضمان أن ال ُيحــتج يف الواقــع العملــي ب

ــضائية  ــة الطــرف أن تراجــع حــاالت    . التعــذيب يف أي إجــراءات ق وينبغــي للدول
اإلدانة القائمة على اعترافات رمبا تكون قد انُتزعت بواسطة التعـذيب أو بإسـاءة              

ــويض ا  ــة، وأن تـــضمن تعـ ــسؤولني   املعاملـ ــة املـ ــضحايا بـــشكل مناســـب وحماكمـ لـ
  . ذلك عن
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  العنف ضد املرأة    
يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ممارسة العنـف ضـد املـرأة يف كازاخـستان، وال سـيما                     )٣٠(

وتالحظ اللجنـة أن مـشروع القـانون اخلـاص بـالعنف املـرتيل هـو قيـد اإلعـداد،                    . العنف املرتيل 
وتالحــظ اللجنــة عــدم تــوفر معلومــات عــن حماكمــة   . أخر إقــرارهأهنــا تــشعر بــالقلق إزاء تــ  إال

  ).١٦  و٧  و٢املواد (األشخاص املسؤولني عن حاالت العنف ضد املرأة 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن محاية النساء من العنف باإلسـراع يف سـن           

. يـاً مشروع قانون العنف املرتيل، واختاذ التدابري الالزمة ملنع مثل هـذا العنـف عمل              
وينبغي للدولة الطرف أن تتعاون مع املراكز غري احلكومية املعنية مبعاجلة األزمات             
فيمــا خيــص املــرأة، ومحايــة الــضحايا بتــوفري ســبل احلــصول علــى اخلــدمات الطبيــة   

وينبغي أيضاً معاقبـة مـرتكيب أفعـال        . واالجتماعية والقانونية وتوفري املأوى املؤقت    
  .قوبات تتناسب مع جسامة هذه األفعالالتعذيب وإساءة املعاملة بع

  
  االجتار بالبشر    

ــدابري    )٣١( ــاح الت ــة بارتي ــشريعية املتخــذة يف جمــال مكافحــة االجتــار   بينمــا تالحــظ اللجن  الت
، فإهنـا ال تـزال      ٢٠٠٨-٢٠٠٦بالبشر، واعتماد خطة عمل وطنية بشأن االجتار بالبشر للفترة          

  ).١٦  و١٢  و٧  و٢املواد (الدولة الطرف تشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الظاهرة يف 
ينبغــي للدولــة الطــرف، وفقــاً ملــا أوصــت بــه اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى     

، أن )١٨، الفقــرة CEDAW/C/KAZ/CO/2( ٢٠٠٧التمييــز ضــد املــرأة يف عــام  
ــذ       ــشر، والتنفي ــشريع املتعلــق باالجتــار بالب تعمــل علــى ضــمان اإلنفــاذ الكامــل للت

كمــا ينبغــي أن تواصــل الدولــة الطــرف جهودهــا   . مــل الوطنيــةالكامــل خلطــة الع
للتحقيق مع املسؤولني عن أعمال االجتار بالبشر وحماكمتهم وإدانتهم ومعاقبتـهم،        

  . مبن فيهم املسؤولون احلكوميون الضالعون يف هذه األفعال
  

  مجع البيانات    
دم تـوفر بيانـات شـاملة       بينما تالحظ اللجنة تقدمي بعض اإلحصائيات، فإهنا تأسف لعـ           )٣٢(

ومصنفة حول الشكاوى املتعلقة بارتكـاب أفعـال تعـذيب وإسـاءة معاملـة مـن ِقبـل املـسؤولني                    
ــهم، وكــذلك حــول االجتــار بالبــشر       عــن إنفــاذ القــانون، والتحقيــق معهــم وحماكمتــهم وإدانت

كمــا تالحــظ . والعنــف اجلنــسي، وعــدد احملاكمــات الــيت أُجريــت لألشــخاص يف هــذا الــصدد 
نة نقص املعلومـات عـن التـدريب املقـدم للمـسؤولني املكلفـني بإنفـاذ القـانون فيمـا يتعلـق                      اللج

  . بأحكام االتفاقية
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ينبغـــي أن تقـــدم الدولـــة الطـــرف، يف تقريرهـــا الـــدوري القـــادم، بيانـــات     
إحصائية مفـصلة ومـصنفة حـسب اجلـنس، واألصـل اإلثـين أو اجلنـسية، والعمـر،                  

قــع مكــان احلرمــان مــن احلريــة، بــشأن الــشكاوى  واملنطقــة اجلغرافيــة، ونــوع ومو
ــضتها       ــة، مبــا يف ذلــك احلــاالت الــيت رف ــصلة حبــاالت التعــذيب وإســاءة املعامل املت
احملــاكم، والتحقيقــات الــيت جــرت يف هــذا الــصدد، واحملاكمــات الــيت أُجريــت         
والعقوبــات التأديبيــة واجلنائيــة الــيت ُوقِّعــت وبــشأن مــا حــصل عليــه الــضحايا مــن  

كما ينبغي للدولـة الطـرف أن تقـدم مزيـداً مـن املعلومـات               . إعادة تأهيل تعويض و 
عن حاالت االجتار بالبشر والعنف اجلنسي، وعن التدريب املقدَّم جلميع مـسؤويل            

  .الدولة فيما يتعلق بأحكام االتفاقية
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى النظـر يف االنـضمام إىل معاهـدات األمـم املتحـدة                   )٣٣(

املهـاجرين   التفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال           يسية حلقوق اإلنسان، وال سـيما ا      الرئ
كمـا تـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف         . اإلعاقـة  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي   ، و وأفراد أسرهم 

  .ماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريعلى التصديق على االتفاقية الدولية حل
ة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبـات تقـدمي الوثيقـة         وتدعو اللجنة الدول    )٣٤(

األساســية املوحــدة الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير كمــا أقرهتــا هيئــات    
  . HRI/GEN/2/Rev.5املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ووردت يف الوثيقة 

 تنـشر علـى نطـاق واسـع التقـارير الـيت قدمتـها        وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن     )٣٥(
إىل اللجنة، وردودها على قائمة املسائل، واملالحظات اخلتامية للجنة، جبميع اللغـات املناسـبة،              

  . عن طريق املواقع الشبكية الرمسية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
ة، معلومات عن اسـتجابتها     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سن           )٣٦(

  . أعاله٢٩  و١٨  و٩  و٧لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 
ــذي ســيكون         )٣٧( ــادم، ال ــدوري الق ــا ال ــة الطــرف إىل تقــدمي تقريره ــة الدول ــدعو اللجن وت

  . ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١تقريرها الدوري الثالث، يف موعد أقصاه 
  كينيا  - ٤٢

 ٨٥٤  و ٨٥٢يف جلـستيها    ) CAT/C/KEN/1(قريـر األويل لكينيـا      نظرت اللجنة يف الت     )١(
) SR.854 وCAT/C/SR.852 (٢٠٠٨نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين١٤  و١٣املعقــــودتني يــــومي 

 ٢٠٠٨نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين١٩ املعقــــودتني يف ٨٦١  و٨٦٠واعتمــــدت يف جلــــستيها 
)CAT/C/SR.860-861 (االستنتاجات والتوصيات التالية.  
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  قدمةم  -ألف   
ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من كينيا الذي يتوافق مع املبـادئ التوجيهيـة الـيت                  )٢(

وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقارير األولية، بيد أهنـا تعـرب عـن أسـفها ألن تقـدمي التقريـر                    
  . قد تأخر تسع سنوات عن املوعد احملّدد لتقدميه

 الدولـة الطـرف مـن صـراحة يف االعتـراف بـالثغرات       وتالحظ اللجنة بارتياح ما أبدتـه      )٣(
كمـا تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها          . اليت تشوب تشريعاهتا يف جمال القضاء على التعذيب ومنعـه         

للحوار البنَّاء والصريح الذي أجرتـه مـع الوفـد الرفيـع املـستوى الـذي أوفدتـه الدولـة الطـرف،                 
  .ها اللجنة خالل هذا احلواروالردود اليت قدمها الوفد على األسئلة اليت طرحت

  
  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتعزيـز إطارهـا القـانوين واملؤسـسي                    )٤(
ــة التاليــة يف مجلــة           ــا يف ذلــك التطــورات اإلجيابي ــوق اإلنــسان للجميــع، مب ــضمان محايــة حق ل

  :تطورات أخرى
ــى مع     )أ(   ــرف علــ ــة الطــ ــصديق الدولــ ــية    تــ ــة األساســ ــدات الدوليــ ــم املعاهــ ظــ
  اإلنسان؛ حلقوق

 على نظام رومـا األساسـي   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥تصديق الدولة الطرف يف       )ب(  
  للمحكمة اجلنائية الدولية؛

 الـذي حيـدد خيـار العمـل         ١٩٩٨سن قانون أوامر تأتية اخلدمة اجملتمعية لعـام           )ج(  
  ن؛ يف مشاريع اخلدمة اجملتمعية كبديل لعقوبة السج

  ؛٢٠٠٢سن قانون الطفل يف عام   )د(  
  ؛٢٠٠٦سن قانون محاية الشهود يف عام   )ه(  
  إغالق غرف التعذيب يف دار نيايو السيئة السمعة؛  )و(  
  ؛٢٠٠٣إنشاء اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان يف عام   )ز(  
ــة والقــانون والنظــام الــذي يرمــي       )ح(   ــامج احلكــم الرشــيد والعدال إىل إطــالق برن

  إصالح قطاع القضاء والعدالة؛
  .القيام مؤخراً بإنشاء اجمللس املدين املستقل لإلشراف على قوات الشرطة  )ط(  
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ــسياسة وخطــة العمــل          )٥( ــشأن ال ــد ب ــدمها الوف ــيت ق ــات ال ــة باملعلوم ــا ترحــب اللجن كم
ان الوطنيتني يف جمال حقوق اإلنسان اللتني جتري صـياغتها حاليـاً هبـدف إدمـاج حقـوق اإلنـس                  

  .يف عملية التخطيط الوطنية
وتالحظ اللجنة بارتيـاح أن اللجنـة الوطنيـة الكينيـة حلقـوق اإلنـسان قـد قـّدمت إليهـا               )٦(

ــة وقــّدموا           ــد حــضروا اجتماعــات اللجن ــة ق ــة الكيني ــن اللجن ــارير ذات صــلة وأن ممــثلني م تق
  .معلومات قيِّمة

للتعـاون مـع املنظمـات غــري    كمـا ترحـب اللجنـة بــاجلهود الـيت بذلتـها الدولـة الطــرف         )٧(
احلكوميــة، وال ســيما املنظمــات الوطنيــة واحملليــة، الــيت قــدمت إىل اللجنــة مــسامهات قيِّمــة يف    

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز تعاوهنـا مـع هـذه             . عملية استعراض التقريـر األويل    
  .املنظمات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام االتفاقية

  
  لتوصياتدواعي القلق وا  -جيم   

  تعريف التعذيب والعقوبات املناسبة على ارتكابه    
حتيط اللجنـة علمـاً بـأن النظـام القـانوين يف الدولـة الطـرف هـو نظـام مـزدوج يتطلـب                          )٨(

اعتمــاد أو إدمــاج الــصكوك الدوليــة علــى املــستوى الــوطين مــن خــالل قــوانني ُيقرهــا الربملــان،  
وبينمـا تعتـرف اللجنـة      . قية يف إطارهـا القـانوين     وتأسف ألن الدولة الطرف مل تدمج بعد االتفا       

من الدستور الكيين تـنص علـى حظـر التعـذيب، فإهنـا تـشعر بأسـف عميـق         ) ١( ٧٤بأن املادة   
ألن قانون العقوبات وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة ال يتـضمنان تعريفـاً للتعـذيب ولـذلك فإهنمـا                    

 هــذه األفعــال، مبــا يف ذلــك التعــذيب ينــصان علــى العقوبــات املناســبة الــيت تطبــّق علــى مثــل ال
  ).٤  و١املادتان (النفسي 
. ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل إدمــاج االتفاقيــة يف إطارهــا القــانوين           

وفضالً عـن ذلـك، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تقـوم، دون تـأخري، بتـضمني قانوهنـا                     
فاقيـة، وأن    مـن االت   ١اجلنائي تعريفـاً للتعـذيب يتوافـق بالكامـل مـع أحكـام املـادة                

تكفل املعاقبة علـى مجيـع أفعـال التعـذيب بعقوبـات مناسـبة تراعـي طابعهـا اخلطـري                    
وحتـث اللجنـة    .  مـن االتفاقيـة    ٤ من املادة    ٢على النحو املنصوص عليه يف الفقرة       

الدولة الطـرف علـى إطـالع اللجنـة الكينيـة إلصـالح القـوانني علـى هـذا الـنقص                     
  . تداركه بغية
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  إىل القضاءل إمكانية الوصو    
بينما تضع اللجنة يف اعتبارها اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف لـدعم وضـمان نزاهـة                    )٩(

وكفاءة وشفافية نظامها القضائي، فإهنا تشعر بالقلق ألن اخلطوات املُتخـذة حـىت اآلن مل تكـن         
  ).٢املادة (شاملة مبا يكفي 

ء إصــالح النظــام تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل اعتمــاد هنــج أمشــل إزا     
  .القضائي بغية تعزيز نزاهته وكفاءته وشفافيته

وبينما تسلِّم اللجنة بأنه قد مت مؤخراً إنشاء نظـام وطـين للمـساعدة القانونيـة وبرنـامج         )١٠(
وطين للتوعية، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار املشكلة املتصلة مبـدى إمكانيـة الوصـول            

بالنــسبة لألشــخاص الــذين ال تتــوفر لــديهم املــوارد االقتــصادية الالزمــة إىل القــضاء، وال ســيما 
  ).٢املادة (

يــع التــدابري الالزمــة لــضمان  حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ مج      
ويتعني علـى الدولـة   . يشكل االفتقار إىل املوارد عقبة أمام الوصول إىل القضاء        أالّ

 للمـساعدة القانونيـة الـذي أنـشئ      الطرف أن تنفـذ بـصورة عاجلـة النظـام الـوطين           
  ). أمني مظامل(مؤخراً والذي ميكن أن يقترن بإنشاء مكتب حمامٍ عام 

  
  سن املسؤولية اجلنائية    

يساور اللجنة قلق عميق ألن سن املسؤولية اجلنائية يف الدولـة الطـرف ال تـزال حمـّددة                    )١١(
ة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف عـام          بثماين سنوات على الـرغم مـن التوصـيات الـيت قدمتـها اللجنـ              

٢٠٠٥ (CCPR/CO/83/KEN) ٢٠٠٧ وجلنـــــة حقـــــوق الطفـــــل يف عـــــام (CRC/C/KEN/2) 
  ).٢ املادة(

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على وجـه االسـتعجال، برفـع احلـد األدىن                   
  . لسن املسؤولية اجلنائية بغية جعله متوافقاً مع املعايري الدولية املقبولة عموماً

  
  االحتجاز التعسفي وفساد الشرطة    

يساور اللجنة قلق عميق إزاء املمارسة الـشائعة بـني أفـراد قـوات الـشرطة واملتمثلـة يف                     )١٢(
االحتجاز غري القانوين والتعسفي وإزاء انتشار الفساد يف صفوف أفـراد الـشرطة، األمـر الـذي                 

كمـا يـساور اللجنـة قلـق        . ةيؤثر بصفة خاصة على الفقراء الـذين يعيـشون يف األحيـاء احلـضري             
  ).١١  و٢املادتان (إزاء نظام إطالق السراح بكفالة املعمول به حالياً 
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حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى معاجلــة املــشكلة املتمثلــة يف أعمــال            
ــانوين          ــري الق ــاز غ ــك االحتج ــا يف ذل ــشرطة، مب ــوات ال ــا ق ــوم هب ــيت تق ــسف ال التع

رطة، وال ســيما يف األحيــاء الــشديدة والتعــسفي وانتــشار الفــساد يف صــفوف الــش
ــه رســالة        ــك مــن خــالل توجي ــاطق احلــضرية، وذل ــرية يف املن ــاء الفق ــر واألحي الفق
واضحة مفادها أن املسؤولني لن يتـساحموا إطالقـاً إزاء الفـساد، وفـرض عقوبـات                

وينبغـي إجـراء حتقيقـات عاجلـة وحمايـدة يف أعمـال           . مناسبة، وتوفري تدريب كافٍ   
ــها  التعــسف الــيت ت  ــة املــسؤولني عن ــشرطة، ومعاقب ــها ال ــة  . رتكب كمــا ينبغــي للدول

الطرف إصالح نظام إطالق السراح بكفالة املعمـول بـه حاليـاً بغيـة ضـمان جعلـه                  
  .نظاماً معقوالً وميكن حتمل تكاليفه

  
  التعذيب وسوء املعاملة والضمانات أثناء احلبس    

ارية لقانون الشرطة اإلداريـة، فإهنـا تالحـظ         بينما حتيط اللجنة علماً بعملية املراجعة اجل        )١٣(
بأســف عميــق وجــود ادعــاءات كــثرية ومتطابقــة فيمــا يتعلــق بأعمــال تعــذيب وإســاءة معاملــة  

كمـا تالحـظ   . واسعة النطاق يتعرض هلا األشخاص املـشتبه فـيهم احملتجـزون يف خمـافر الـشرطة         
اجههـا يف تـوفري الـضمانات       اللجنة بقلق التحـديات الـيت أبلغـت عنـها الدولـة الطـرف والـيت تو                

القانونية املناسبة لألشخاص احملتجزين، مبا يف ذلك ضـمانات احلـق يف االتـصال مبحـامٍ، واحلـق                  
ويف هـذا الـصدد، تأسـف اللجنــة    . يف فحـص طـيب مـستقل، واحلـق يف االتـصال بـأفراد األسـرة       

جـراءات اجلنائيـة    لعدم تقدمي بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنفة بشأن عدد حاالت املقاضاة واإل          
 املكلفني بإنفـاذ القـانون الـذين يثبـت ارتكـاهبم ألفعـال تعـذيب         والتأديبية املتخذة ضد املوظفني   

 ).١١  و٢املادتان (وإساءة املعاملة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه االستعجال خطوات فوريـة ملنـع                 
ــشرطة     ــة األشــخاص احملتجــزين يف خمــافر ال  وأن تعلــن عــن  تعــذيب وإســاءة معامل

سياســة عــدم التــسامح مطلقــاً إزاء مجيــع أفعــال التعــذيب أو إســاءة املعاملــة الــيت     
وينبغي للدولة الطـرف    . يرتكبها موظفو الدولة أو غريهم من العاملني هبذه الصفة        

أن تعتمد على وجه السرعة تدابري فعالـة تكفـل عمليـاً تـوفري الـضمانات القانونيـة            
احملتجـزين، مبـا يف ذلـك ضـمانات احلـق يف االسـتعانة              األساسية جلميـع األشـخاص      

  .مبحامٍ، واحلق يف اخلضوع لفحص طيب مستقل، وإبالغ أحد األقارب
وفضالً عن ذلـك، ينبغـي أن ُتخـضع الدولـة الطـرف قواعـد االسـتجواب                     

ــة منـــع     ــة بغيـ ــة منتظمـ ــه ملراجعـ ــة بـ ــاليب واملمارســـات املتعلقـ والتعليمـــات واألسـ
  . التعذيب حاالت
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نبغي للدولة الطـرف أن تقـدم بيانـات إحـصائية مفـصلة مـصنَّفة حبـسب            وي    
اجلرمية عن حاالت املقاضـاة وكـذلك عـن اإلجـراءات اجلنائيـة والتأديبيـة املتخـذة                 
ضــد املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــانون الــذين يثبــت ارتكــاهبم ألعمــال التعــذيب    

  . وإساءة املعاملة
ملبلــغ عنــها الــيت تواجههــا اللجنــة الوطنيــة الكينيــة  وتالحــظ اللجنــة بقلــق الــصعوبات ا   )١٤(

حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق بالوصـول حبريـة إىل منـاطق االحتجـاز ومراقبتـها، وال سـيما خمـافر                     
  ).١١  و٢املادتان (الشرطة 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان هتيئة الظروف     

ة حلقــوق اإلنــسان، دون اســتثناء، ألداء واليتــها    الالزمــة للجنــة الوطنيــة الكينيــ   
ــشرطة،      ــافر الــ ــا يف ذلــــك خمــ ــاز، مبــ ــاكن االحتجــ ــع أمــ ــد مجيــ ــة يف رصــ املتمثلــ

  . مستقالً رصداً
  

  زظروف االحتجا    
يــساور اللجنــة قلــق إزاء ظــروف االحتجــاز القاســية يف الــسجون الكينيــة، وال ســيما     )١٥(

حية املناسـبة، وارتفـاع معـدالت العنـف داخـل           اكتظاظها بالسجناء، وعدم توفر اخلدمات الص     
وتالحـظ اللجنـة العمـل الـذي تـضطلع بـه اللجنـة              . السجون، مبا يف ذلك العنف بـني الـسجناء        

ومـع ذلـك    . الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق برصـد ظـروف االحتجـاز يف الـسجون              
يـؤدون إال دوراً حمـدوداً يف       يساور اللجنة قلق ألن القـضاة الـذين يقومـون بزيـارة الـسجون ال                

  ).١١املادة (فحص ظروف االحتجاز 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة جلعل ظروف االحتجاز     

وفـضالً عـن    . تتطابق مع معـايري األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء               
ة ومـوارد امليزانيـة   ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن ختـصص املـوارد املاديـة والبـشري       

  :يلي الالزمة ملا
احلد من االكتظاظ الشديد يف السجون، وال سيما العـدد املرتفـع              )أ(    

لألشخاص احملتجزين قبل احملاكمة، وذلك بوسائل منها إنفاذ األحكام ذات الصلة 
اليت تنص على تـدابري بديلـة الحتجـاز مـرتكيب اجلـرائم غـري اخلطـرية ومـن خـالل                     

  التعسفي إلطالق السراح بكفالة املعمول به حالياً؛إصالح النظام 
ضــمان إتاحــة اخلــدمات الــصحية املناســبة يف مجيــع الــسجون مــن     )ب(    

  خالل زيادة عدد ممارسي مهنة الطب العاملني يف نظام السجون؛
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اختــاذ التــدابري املناســبة للحــد مــن ارتفــاع مــستوى العنــف داخــل    )ج(    
  لسجناء، ومعاقبة املسؤولني عنه؛السجون، مبا يف ذلك العنف بني ا

ــز اإلشــراف القــضائي علــى ظــروف االحتجــاز علــى النحــو      )د(     تعزي
  . املتوخى يف قانون السجون

  
  عدم اإلعادة القسرية والتسليم    

بينما تسلِّم اللجنة بتاريخ الدولـة الطـرف املديـد كبلـد يستـضيف الجـئني مـن املنطقـة                      )١٦(
دمـاج أولئـك الالجـئني، فإهنـا ال تـزال تـشعر بقلـق عميـق                 وكذلك جهوده يف إعادة تـوطني وإ      

. ألن إجراءات وممارسات اإلعادة القسرية املعمول هبا حالياً قد تعرِّض األفـراد خلطـر التعـذيب    
وعلى وجه التحديد، تالحظ اللجنة بقلق أن قانون اهلجرة ال يشري إىل املبدأ املطلـق املتمثـل يف        

جـود خطـر تعـرض للتعـذيب، كمـا أنـه ال يـنص علـى عمليـة                   عدم اإلعادة القـسرية يف حالـة و       
مـن قـانون    ) ١( ٢١وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن املادة        . ملراجعة مستقلة ألوامر الترحيل   

تــنص علــى اســتثناء مــن املبــدأ العــام لعــدم اإلعــادة القــسرية يــسمح بطــرد   ) ٢٠٠٦(الالجــئني 
  ).٣ملادة ا(الالجئني باالستناد إىل دواعي األمن القومي 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة جلعل إجراءات وممارسـات               
 من ٣الطرد واإلعادة القسرية املعمول هبا حالياً متوافقة بالكامل مع أحكام املادة           

د وإعـادهتم القـسرية ينبغـي أن        وبصفة خاصة، فإن قـرارات طـرد األفـرا        . االتفاقية
ملخاطر تعرضـهم للتعـذيب يف كـل حالـة علـى حـدة،              خذ بعد إجراء تقييم دقيق      ُتت

ــأثر معلَّــق للتنفيــذ    ــة  . وينبغــي أن تكــون قابلــة للطعــن فيهــا ب ــة الدول وحتــث اللجن
 مـن االتفاقيـة حبيـث    ٣الطرف على الوفاء جبميـع التزاماهتـا مبوجـب أحكـام املـادة             

  .تكفل املبدأ املطلق املتمثل يف عدم اإلعادة القسرية
 بقلـق البيانــات الـيت أدىل هبــا وفـد الدولــة الطـرف، والــيت مت تأكيــدها     وتالحـظ اللجنــة   )١٧(

أيضاً يف العديد من التقارير واالدعاءات املتطابقة املتعلقة بإعـادة وإبعـاد األفـراد، مـن املـواطنني                 
وغري املواطنني، إىل الصومال وإثيوبيا وخليج غوانتانامو، مبا يف ذلك حالة الـسيد عبـد املالـك،                 

  ).٣  و٢املادتان (ستناد إىل دواعي األمن القومي وإجراءات مكافحة اإلرهاب وذلك باال
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تكفــل أن يكــون أي تــدبري ُيتخــذ        

 ١٥٦٦ و) ٢٠٠١( ١٣٧٣ملكافحة اإلرهاب متمشياً مع قـراري جملـس األمـن           
ــدابري مكافحــة اإلرهــاب بــشكل يرا    ) ٢٠٠٤( ــأن ُتتخــذ ت عــي اللــذين يقــضيان ب

وتـدعو  . بالكامل أموراً منها القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقيـة           



A/64/44

 

09-52625 76 
 

اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل إجـــراء حتقيقـــات يف هـــذه االدعـــاءات بغيـــة حتديـــد   
  . املسؤوليات وضمان تقدمي تعويض للضحايا

  
  توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون    

بينما تسلم اللجنة بالربامج القائمة لتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للمـوظفني               )١٨(
املكلفني بإنفاذ القانون، فإهنا ال تزال تـشعر بـالقلق ألن بـرامج التـدريب هـذه ال تـشمل حظـر                      
 التعذيب بوصفه جرمية حمددة ذات طبيعة خطرية وألهنا ال تشمل مجيع املوظفني املعنـيني الـذين        
هــم علــى اتــصال مباشــر بــاحملتجزين، مبــن فــيهم أفــراد الــشرطة، وموظفــو الــسجون، والقــضاة   

  ).١٠املادة (وكذلك العسكريون والعاملون يف ميدان الطب 
ينبغي للدولة الطـرف أن تعـزز بـرامج التـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان                      

ــسلوك    شمل وينبغــي أن يــ . وتوســع نطاقهــا هبــدف إحــداث تغــيري يف املواقــف وال
التدريب حظر التعذيب بوصـفه جرميـة حمـددة ذات طبيعـة خطـرية وينبغـي تـوفريه              

 مـن االتفاقيـة     ١٠جلميع املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني املـشار إلـيهم يف املـادة                
على مجيع املستويات، مبا يف ذلك العسكريون والعاملون يف قطـاع الـصحة الـذين            

  .مني من حريتهمهم على اتصال مباشر باألشخاص احملرو
  

  جلوء قوات الشرطة إىل استخدام القوة خالل أعمال العنف اليت تلت االنتخابات    
تالحظ اللجنة بقلق بالغ التقـارير واالدعـاءات العديـدة الـيت تـشري إىل اسـتخدام القـوة               )١٩(

بشكل غري متناسب وانتشار ممارسة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                    
الالإنسانية واملهينة من جانب أفراد الشرطة خـالل أحـداث العنـف الـيت تلـت االنتخابـات يف              و

ويف هـذا الـصدد،     . ، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي واالغتـصاب اجلمـاعي          ٢٠٠٨-٢٠٠٧الفترة  
ترحــب اللجنــة بإنــشاء جلنــة التحقيــق يف أعمــال العنــف الــيت تلــت االنتخابــات، وحتــيط علمــاً   

 “تقريـر واكـي   ”ته هذه اللجنة مؤخراً، وهو التقرير املعروف أيـضاً باسـم            بالتقرير الذي أصدر  
  ).١٢  و١١املادتان (وتسلم باستنتاجاته اهلامة 

بينما حتيط اللجنة علماً بوجود فرقة العمـل اخلاصـة الـيت أنـشأهتا الـشرطة                   
مؤخراً للتحقيق يف جرائم االعتداء اجلنسي اليت وقعت خالل أحداث العنف اليت            

 االنتخابات، فإهنا حتث الدولـة الطـرف علـى اختـاذ إجـراءات فوريـة لـضمان                  تلت
التحقيق السريع والرتيه والفعال يف مجيـع االدعـاءات املتعلقـة باالسـتخدام املفـرط       
للقوة وممارسة التعذيب من جانب الشرطة خالل هذه الفترة، مبا يف ذلـك أعمـال               

ــاعي، هبــدف مقاضــاة     ــسي واالغتــصاب اجلم ــف اجلن ــذه األفعــال   العن  مــرتكيب ه
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وينبغي للدولة الطرف أن    . ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب والطبيعة اخلطرية ألفعاهلم     
تكفــل إنــصاف ضــحايا أفعــال العنــف الــيت تلــت االنتخابــات وحــصوهلم علــى         

  .التعويض املناسب
  

  حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسري    
 االدعـاءات املتطابقـة بـشأن اسـتمرار حـدوث عمليـات إعـدام               يساور اللجنة قلـق إزاء      )٢٠(

ــاذ           ــون بإنف ــون مكلف ــها موظف ــسؤولية عن ــل امل ــسري يتحم ــاء ق ــضاء واختف ــاق الق خــارج نط
 يف مقاطعــة “شــنغا مباكــا”القــوانني، وال ســيما خــالل العمليــات األمنيــة اخلاصــة مثــل عمليــة 

ــول  ــديرا يف أيلـ ــبتمرب /منـ ــصابات ٢٠٠٨سـ ــة العـ ــات مكافحـ ــة   وعمليـ ــل عمليـ ــة مثـ  اإلجراميـ
كمـــا يـــساور اللجنـــة قلـــق لعـــدم التحقيـــق يف هـــذه  . ٢٠٠٧يونيـــه / يف حزيـــران“ماثـــاري”

ــة        ــا وكــذلك إزاء املعلومــات املتعلق ــى مرتكبيه ــة عل االدعــاءات وعــدم فــرض جــزاءات قانوني
فـاء  بالعقبات اليت تواجهها املنظمات غري احلكومية يف حماوالهتا الرامية إىل توثيق حـاالت االخت      

  ).١٢  و١١  و٢املواد (والوفاة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيقات فورية وعاجلة ونزيهة يف               

هـــذه االدعـــاءات اخلطـــرية وضـــمان مقاضـــاة مـــرتكيب هـــذه األفعـــال ومعاقبتـــهم 
. بعقوبات تتناسب والطبيعة اخلطرية ألفعـاهلم علـى النحـو الـذي تقتـضيه االتفاقيـة            

رف أن تتخذ مجيع اخلطوات املمكنـة ملنـع أفعـال مثـل عمليـات               وينبغي للدولة الط  
  .اإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسري

  
  العنف الذي ميارسه وكالء الدولة والوصول إىل األرض    

 مــن جــدول ٤بينمــا حتــيط اللجنــة علمــاً بــإدراج موضــوع إصــالح األراضــي يف البنــد   )٢١(
طنية يف كينيا، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء الـصلة املـستمرة بـني انتـشار                  أعمال احلوار واملصاحلة الو   

العنف والتعذيب على نطاق واسع من جانـب وكـالء الدولـة وإزاء مـشكلة األرض يف الدولـة                 
وكـثرياً مـا ُيعتـرب عـدم إمكانيـة الوصـول إىل األرض، مقترنـاً مبظـامل أخـرى اجتماعيـة                     . الطرف

ويف هــذا الــصدد، يــساور اللجنــة قلــق  . للتعــذيب والعنــفواقتــصادية، مــن األســباب اجلذريــة 
عميــق إزاء االدعــاءات املتعلقــة حبــدوث اعتقــاالت مجاعيــة، وممارســات االضــطهاد والتعــذيب   

 خـالل عمليـة     “جبـل إجلـون   ”وحاالت القتل غري املشروع علـى يـد قـوات اجلـيش يف منطقـة                
  ).١٦  و١٢املادتان  (٢٠٠٨مارس / يف آذار“أوكوا مايشا”

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ إجـراءات فوريـة لـضمان التحقيـق                   
ــوة       ــرط للقـ ــتخدام املفـ ــة باالسـ ــاءات املتعلقـ ــال يف االدعـ ــد والفعـ ــل واحملايـ العاجـ
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مـارس  / يف آذار  “أوكـوا مايـشا   ”والتعذيب مـن جانـب قـوات اجلـيش أثنـاء عمليـة              
ــرتكيب هــذه األ     . ٢٠٠٨ ــة الطــرف أن تكفــل مقاضــاة م ــال كمــا ينبغــي للدول فع

ومعاقبتهم بعقوبات تتناسـب مـع الطبيعيـة اخلطـرية ألفعـاهلم، وأن حتـدد علـى حنـو                   
سليم هوية الضحايا الذين فقدوا أرواحهم وأن تكفـل تقـدمي التعويـضات املناسـبة               

  .ألسرهم ولغريهم من الضحايا
ب كمــا يــساور اللجنــة قلــق إزاء التقــارير املتعلقــة باالســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــ  )٢٢(

قوات الشرطة خالل حاالت اإلخالء الذي تنجم عنه أحياناً وفيات بسبب العنـف، وال سـيما         
يف املناطق احلـضرية والـذي يـؤدي يف أحيـان كـثرية إىل تـدمري املنـازل وغريهـا مـن املمتلكـات                        

  ).١٦  و١٣  و١٢املواد (الشخصية 
فـرط للقـوة    ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة ملنـع االسـتخدام امل               

وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطـرف أن تـوفر تـدريباً            . خالل عمليات اإلخالء  
حمدداً ألفراد الشرطة على أفعال مثل عمليات اإلخالء، وأن تضمن إجـراء حتقيـق       
شـــامل يف الـــشكاوى املتعلقـــة حبـــاالت اإلخـــالء القـــسري ومقاضـــاة األشـــخاص  

  .املسؤولني عنها
  

  اإلفالت من العقاب    
يساور اللجنة قلق لعدم وجود إطار قانوين حمدد يكفل إجراء حتقيقات فوريـة ونزيهـة                 )٢٣(

يف أفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة الـيت                     
 كما يساور اللجنة قلق ألنه ال يـتم إال يف حـاالت           . يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني    

نــادرة التحقيــق يف حــاالت التعــذيب وإســاءة املعاملــة ومقاضــاة مرتكبيهــا وألن مــرتكيب هــذه   
األفعال ال ُيدانون إال يف حـاالت نـادرة أو أن العقوبـات الـيت ُتـرتل هبـم ال تكـون متناسـبة مـع                          

ويف هــذا الــصدد، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء الثقافــة  . الطبيعــة اخلطــرية ألفعــاهلم اإلجراميــة
ائدة يف مجيـع أحنـاء البلـد واملتمثلـة يف إفـالت مـرتكيب أفعـال التعـذيب وإسـاءة املعاملـة مـن              الس

  ).١٢  و٤  و٢املواد (العقاب 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات صارمة، مبا يف ذلـك إنـشاء إطـار          

قــانوين حمــدد للقــضاء علــى إفــالت مــرتكيب أفعــال التعــذيب وإســاءة املعاملــة مــن   
لـك مـن خـالل ضـمان إجـراء حتقيقـات فوريـة وفعالـة ونزيهـة يف مجيـع               العقاب وذ 

االدعاءات، ومن خالل مقاضاة مرتكيب األفعال وإدانتـهم وفقـاً خلطـورة أفعـاهلم،              
  .وتعويض الضحايا بصورة مناسبة وفقاً ملتطلبات االتفاقية



A/64/44 

 

79 09-52625 
 

ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة بالتأكيدات اليت قدمها الوفد والـيت تفيـد                 
ــ ــزال      بأن ه ســيتم تقــدمي معلومــات فيمــا يتعلــق بفــرادى قــضايا التعــذيب الــيت ال ت

معروضة أمـام احملكمـة وكـذلك حبـاالت الوفيـات مـن جـراء التعـذيب الـيت مل يـتم                      
ــتالف       ــدمها ائ ــة الــيت ق ــارير البديل التحقيــق فيهــا واملدرجــة يف مرفقــات أحــد التق

  .ملنظمات وطنية غري حكومية
  

  الشكاوى ميكن الوصول إليهاعدم وجود آلية لتقدمي     
بينما تعترف اللجنة بوجـود جلنـة دائمـة منـشأة حـديثاً معنيـة بالـشكاوى الـيت يقـدمها                       )٢٤(

ــذين رمبــا يكونــون قــد خــضعوا        ــراد ال ــالغ إزاء مــا يواجهــه األف اجلمهــور، فإهنــا تــشعر بقلــق ب
م بـسرعة ونزاهـة   للتعذيب وإساءة املعاملة من عقبات يف تقدمي الشكاوى ويف النظر يف دعاواه 

ويف هذا الصدد، ومع أن اللجنة حتيط علماً بأن اسـتمارات تقـدمي             . من قبل السلطات املختصة   
ــشكاوى  ــا يف ذلــك  (ال ــشبكي إلدارة    )“P3االســتمارة ”مب ــع ال ــى املوق ــاً عل ، متاحــة اآلن جمان

ممارسـي  الشرطة الكينية وكذلك يف املستشفيات العامـة، فإهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق ألن قيـام                    
 قـد   P3مهنة الطب مبطالبة األشخاص الذين يقدمون الشكاوى بدفع رسوم ملـلء االسـتمارات              

حيد من إمكانية قيام األشخاص الذين ال تتوفر لديهم املوارد الالزمة بتقدمي الـشكاوى واألدلـة             
  ).١٣  و١٢املادتان (اليت تدعمها 

مــة لــضمان إتاحــة حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ التــدابري الالز     
الفرصة لألفـراد الـذين رمبـا يكونـون قـد خـضعوا للتعـذيب وإسـاءة املعاملـة لكـي                     
يتمكنــوا مــن تقــدمي الــشكاوى ولكــي يــتم علــى وجــه الــسرعة وبرتاهــة النظــر يف   

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اختاذ مجيع . شكاواهم من قبل السلطات املختصة
ى، مبـا يف ذلـك احلـصول علـى تقيـيم طـيب              اخلطوات الالزمة لتيسري تقدمي الـشكو     

  .P3على النحو الذي تقتضيه االستمارة 
  

  اإلنصاف والتعويض    
يساور اللجنة قلق إزاء املـشاكل والتـأخريات الـيت اعترفـت هبـا الدولـة الطـرف، والـيت                      )٢٥(

ا ُتواجه يف تقدمي التعويض لضحايا التعذيب مبا يف ذلك ضحايا العمليات اخلاصـة الـيت تقـوم هبـ               
كما يساور اللجنـة قلـق إزاء عـدم تـوفر بيانـات ومعلومـات إحـصائية                 . قوات الشرطة واجليش  

  ).١٤املادة (عن عدد حاالت تعويض ضحايا التعذيب أو أفراد أسرهم 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان إنــصاف        

ملناسـب، مبـا يف ذلـك       ضحايا أفعال التعذيب وحـصوهلم علـى التعـويض العـادل وا           
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وينبغــي للدولــة . الوســائل الالزمــة لتــأمني إعــادة تأهيلــهم علــى أكمــل وجــه ممكــن
الطرف أن تزّود اللجنة ببيانات إحصائية عن حاالت التعويض املقدم إىل الضحايا 

  .أو أفراد أسرهم
  

  العنف ضد النساء واألطفال    
، فإهنــا تعــرب عــن ٢٠٠٦يف عــام بينمــا تالحــظ اللجنــة ســن قــانون اجلــرائم اجلنــسية    )٢٦(

ــك          ــا يف ذل ــع الكــيين، مب ــال يف اجملتم ــساء واألطف ــف ضــد الن ــشار العن ــتمرار انت ــا إزاء اس قلقه
االستغالل اجلنسي واالجتار ألغراض اجلنس، وكذلك ارتفاع مـستويات إفـالت مـرتكيب هـذه               

 النـساء يف  كما تـشعر اللجنـة بقلـق خـاص إزاء الـصعوبات الـيت تواجههـا              . األفعال من العقاب  
الوصول إىل نظام القضاء لإلبالغ عن حاالت العنـف اجلنـسي وذلـك ألسـباب منـها األحكـام           

كمـا يـساور اللجنـة قلـق     .  مـن قـانون اجلـرائم اجلنـسية        ٣٨املعمول هبا حالياً والواردة يف املادة       
وع إزاء التأخريات يف إصدار التشريعات ذات الصلة من أجل محاية النـساء، مبـا يف ذلـك مـشر     

ومـشروع قـانون مكافحـة االجتـار باألشـخاص،          ) محايـة األسـرة   (القانون املتعلق بالعنف املرتيل     
  . ومشروع قانون تكافؤ الفرص، ومشروع قانون امللكية الزوجية

وتالحظ اللجنة بارتياح إعـداد دليـل مرجعـي كأسـاس لتـدريب املـوظفني                   
اول العنف ضد النساء، لكنـها      املكلفني بإنفاذ القوانني على خمتلف املستويات، يتن      

ال تزال تشعر بالقلق لعدم إيالء اهتمـام كـاٍف لتـدريب املـوظفني الـذين هـم علـى                    
  ).١٦  و١٢املادتان (اتصال مباشر بالضحايا 

ــة           ــدابري القانوني ــع الت ــشكل عاجــل مجي ــة الطــرف أن تتخــذ ب ينبغــي للدول
ــع أشــكا     ــساء واألطفــال مــن مجي ــة الن ــة الالزمــة حلماي ــصفة . ل العنــفواإلداري وب

خاصة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تيسري وصول املرأة إىل القضاء، وذلك 
كمـا ينبغـي للدولـة      .  مـن قـانون اجلـرائم اجلنـسية        ٣٨بوسائل منها مراجعـة املـادة       

الطرف أن تكفـل اإلسـراع بـسن التـشريعات ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك مـشروع                
، ومـشروع قـانون مكافحـة االجتـار         )يـة األسـرة   محا(القانون املتعلق بـالعنف املـرتيل       

باألشــــــخاص، ومــــــشروع قـــــــانون تكــــــافؤ الفـــــــرص، ومــــــشروع قـــــــانون     
  .الزوجية املمتلكات

وينبغـي للدولــة الطــرف أن تــوفر التـدريب احملــدد الــالزم جلميــع املــوظفني       
املكلفني بإنفاذ القوانني وال سـيما أولئـك الـذين هـم علـى اتـصال مباشـر بالنـساء                    

  . عنفضحايا ال
  



A/64/44 

 

81 09-52625 
 

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     
بينما تسلّم اللجنة بأن الدولة الطرف حتظر ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،                )٢٧(

ــة        ــزال شــائعة يف صــفوف بعــض اجملموعــات اإلثني ــق أن هــذه املمارســة ال ت فإهنــا تالحــظ بقل
  ).١٦ املادة(

ت الالزمة للقضاء على ممارسة ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع اخلطوا    
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مبا يف ذلك مـن خـالل تكثيـف محـالت التوعيـة                 

  .على مستوى البلد كله، ومعاقبة مرتكيب مثل هذه األفعال
  

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
فعـال  تالحظ اللجنة بقلق االدعاءات املتعلقة بتعرض املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان أل               )٢٨(

انتقام وختويف وهتديد خطرية، وال سيما تلك اليت يتعرض هلا أولئك الذين ُيبلّغـون عـن أفعـال             
ــون مبعاجلــة         ــسان املعني ــدافعون عــن حقــوق اإلن ــصفة خاصــة امل ــة، وب التعــذيب وإســاءة املعامل

  ).١٦املادة (حاالت العنف اليت تلت االنتخابات 
 لـــضمان محايـــة مجيـــع ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تتخـــذ خطـــوات فعالـــة     

ــة مــن التعــرض        ــون عــن حــاالت التعــذيب وإســاءة املعامل ــذين ُيبلّغ األشــخاص ال
وتـشجع اللجنـة   . للتخويف أو ألي شـكل مـن أشـكال االنتقـام بـسبب أنـشطتهم             

 املـدين ملنـع أفعـال التعـذيب،         الدولة الطرف على التماس تعـاون أوثـق مـع اجملتمـع           
ة، وحماسبة األشخاص املـسؤولني عـن أعمـال         سيما أثناء عملية التحقيق اجلاري     وال

  .العنف اليت تلت االنتخابات
  

  عقوبة اإلعدام    
، ١٩٨٧بينما تسلّم اللجنة بـأن عقوبـة اإلعـدام مل تطبـق يف الدولـة الطـرف منـذ عـام                    )٢٩(

وإذ حتــيط علمــاً مبمارســة رئــيس اجلمهوريــة املتمثلــة يف ختفيــف أحكــام اإلعــدام ووقــف تنفيــذ  
 حبكم األمر الواقع، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء حالة عدم اليقني الـيت يعـيش                 أحكام اإلعدام 

ــة           ــاءة املعامل ــصل إىل إس ــد ي ــر ق ــو أم ــدام، وه ــيهم باإلع ــك األشــخاص احملكــوم عل ــا أولئ فيه
  ).١٦ املادة(

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة إلصــدار أمــر      
. ة اإلعـدام هبـدف إلغـاء هـذه املمارسـة فيمـا بعـد              رمسي ومعلن لوقـف تنفيـذ عقوبـ       

وينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تتخـــذ التـــدابري الالزمـــة لتحـــسني ظـــروف احتجـــاز 
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األشــــخاص احملكــــوم علــــيهم باإلعــــدام وذلــــك مــــن أجــــل تــــأمني احتياجــــاهتم  
  . األساسية وحقوقهم

  
  مجع البيانات    

ال ســيما بــشأن حــاالت تأســف اللجنــة لعــدم وجــود بيانــات ومعلومــات إحــصائية، و   )٣٠(
التعذيب، وبشأن نوع وعدد الشكاوى، ومقاضاة وإدانة مرتكيب هذه األفعال وكـذلك بـشأن              

  .تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم
ــيت قــدمها الوفــد بعــد النظــر يف             ترحــب اللجنــة باملعلومــات اإلضــافية ال

قبــل التقريــر، لكنــها تطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا الــدوري امل  
معلومات إضافية تتضمن بيانات مصنفة عن عدد األشخاص احملتجزين، مبن فـيهم            

  .احملبوسون احتياطياً والسجناء، ومدد األحكام الصادرة حبقهم
كما ينبغي للدولة الطرف تقدمي بيانـات إحـصائية مفـصلة مـصنفة حبـسب                   

ل التعـذيب  اجلرائم، واألصل اإلثين ونوع اجلنس، بـشأن الـشكاوى املتعلقـة بأفعـا          
وإساءة املعاملة اليت يزعم قيام املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بارتكاهبا، وكـذلك          

  .بشأن عمليات التحقيق واملقاضاة والعقوبات اجلنائية والتأديبية املتعلقة هبا
ــه يف        )٣١( ــة الطــرف علــى النظــر يف إصــدار اإلعــالن املنــصوص علي ــة الدول وتــشجع اللجن

فاقيــة، واالعتــراف مــن خــالل ذلــك باختــصاص اللجنــة يف تلقــي البالغــات   مــن االت٢٢ املــادة
  .الفردية والنظر فيها

ــى       )٣٢( ــن، علـ ــرع وقـــت ممكـ ــى التـــصديق، يف أسـ ــة الطـــرف علـ ــة الدولـ وتـــشجع اللجنـ
ــة        ــة أو العقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي

  .هينةالقاسية أو الالإنسانية أو امل
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التــصديق علــى معاهــدات األمــم املتحــدة الرئيــسية    )٣٣(

املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، وال سيما االتفاقية الدولية حلماية حقـوق                
ــن           ــع األشــخاص م ــة مجي ــة حلماي ــة الدولي ــرهم، واالتفاقي ــراد أس ــاجرين وأف ــال امله ــع العم مجي

  .القسري ختفاءاال
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبـات تقـدمي الوثيقـة             )٣٤(

ــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير الــيت أقّرهتــا هيئــات       ــادئ التوجيهي ــواردة يف املب األساســية املوحــدة ال
  .HRI/GEN/2//Rev.5املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ووردت يف الوثيقة 
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنـشر علـى نطـاق واسـع التقـارير الـيت تقـدمها                      )٣٥(
ــشأهنا، وذلــك باللغــات        ــة ب ــصدر عــن اللجن ــيت ت ــة ال ــة، وكــذلك املالحظــات اخلتامي إىل اللجن
املناســبة ومــن خــالل املواقــع الرمسيــة علــى شــبكة اإلنترنــت ووســائط اإلعــالم واملنظمــات           

  .احلكومية غري
يف غـــضون ســنة، مبعلومــات عمـــا   لــب اللجنــة إىل الدولـــة الطــرف أن توافيهــا،     وتط  )٣٦(

 ٢١  و١٩  و١٢  و ١١  و ٨مـن تـدابري تنفيـذاً لتوصـيات اللجنـة الـواردة يف الفقـرات                 تتخذه
  . أعاله٢٥ و
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل، الذي سـُيعترب تقريرهـا                )٣٧(

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ يف موعد أقصاه الدوري الثاين،
  ليتوانيا  - ٤٣

 ٨٣٨ يف جلـستيها     (CAT/C/LTU/2)نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري الثـاين لليتوانيـا             )١(
ــومي ٨٤١ و ــاين٥  و٤، املعقــــــودتني يــــ ــوفمرب / تــــــشرين الثــــ  (CAT/C/SR.838 ٢٠٠٨نــــ
ــستها  CAT/C/SR.841) و ــدت يف جلــــــ ــتنتاجات ) CAT/C/SR.857 (٨٥٧، واعتمــــــ االســــــ

  .والتوصيات الواردة أدناه
  

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي ليتوانيا تقريرها الدوري الثاين وباملعلومات الواردة فيـه، وتعـرب               )٢(

عن تقديرها لردود الدولة الطرف يف إطار إجراء املتابعة الذي وضعته اللجنة، كما تعرب عـن                
ــة الطــرف علــى قائمــة املــسائل الــيت كانــت قــد أثــريت    تقــديرها للــردود اخلطيــة الوافيــة لل  دول

)CAT/C/LTU/Q/2/Add.1(    ــشريعية ــدابري الت ، وهــي ردود تــضمنت معلومــات إضــافية عــن الت
واإلدارية والقضائية والتدابري األخرى الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملنـع أفعـال التعـذيب وغـريه                    

وإضــافة إىل ذلــك، تالحــظ . سانية أو املهينــةمــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــ
اللجنة بارتياح اجلهود البناءة اليت بذهلا وفد الدولة الطرف املمثل لقطاعـات متعـددة مـن أجـل                  

  .تقدمي معلومات وإيضاحات إضافية خالل احلوار
  

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 يف تقريرهـا الـدوري    ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف الفتـرة الـيت تلـت النظـر               )٣(

، علــى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القــضاء    ٢٠٠٤أغـسطس  / آب٥األخـري، وحتديـداً يف   
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على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبانضمامها إىل الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق            
  .ةالطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحي

ــشريعاهتا          )٤( ــة إلصــالح ت ــذهلا الدول ــيت تب ــود املتواصــلة ال ــاح اجله ــة بارتي وتالحــظ اللجن
عـدم  وسياساهتا وإجراءاهتا لضمان تـوفري محايـة أفـضل حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك احلـق يف                      

  : وال سيما ما يلي للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعرض
ينــاير / كــانون الثــاين١قــانون املــساواة يف املعاملــة الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف   )أ(  
ــع      ٢٠٠٥ ــع مجي ــسان املنــصوص عليهــا يف الدســتور، وملن ــذ حقــوق اإلن  ألغــراض ضــمان تنفي

 أو التوجـه اجلنـسي أو اإلعاقـة         أشكال التمييز املباشر أو غري املباشـر القـائم علـى أسـاس العمـر              
  ين أو الدين أو املعتقد؛األصل العرقي أو اإلث أو

 املتعلق بتعـديل قـانون املـساواة يف املعاملـة الـذي يـدمج يف                ٢٠٠٧قانون عام     )ب(  
يف ) (EC/2000/43التـــــشريعات احملليـــــة أحكـــــام التوجيـــــه الـــــصادر عـــــن جملـــــس أوروبـــــا   

 فيمــا خيـص تنفيــذ مبـدأ املــساواة يف املعاملـة بــني األشـخاص بغــض     ٢٠٠٠يونيـه  /حزيـران  ٢٩
  األصل العرقي أو اإلثين؛النظر عن 
مدونة قواعد السلوك ملوظفي إدارة السجون واملؤسسات التابعة هلا، ومدونـة            )ج(  

 ٣٤٧ الــيت اعتمــدت مبوجــب القــرار رقــم  ٢٠٠٤أخالقيــات مــوظفي الــشرطة الليتوانيــة لعــام  
  الصادر عن املفوضية العامة للشرطة الليتوانية؛

 يف ليتوانيـا، وخطـة التـدابري الراميـة          ٢٠٠٧م  مفهوم نظام املراقبة القضائية لعـا       )د(  
  إىل تنفيذ هذا املفهوم؛

ــيت و    )ه(   ــة الــ ــصحة العقليــ ــتراتيجية الــ ــان  اســ ــا الربملــ ــق عليهــ ــيماس(افــ يف ) ســ
 للربنــامج احلكــومي ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٨ واعتمــاد احلكومــة يف ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان ٣

  .٢٠١٠-٢٠٠٨لتنفيذ استراتيجية الصحة العقلية للفترة 
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
  تعريف التعذيب    

تالحــظ اللجنــة بيــان الدولــة الطــرف الــذي توضــح فيــه أن القــانون اجلنــائي الليتــواين      )٥(
 مـن   ١ بـاملعىن الـوارد يف املـادة         “تعـذيب ”ُيعاقب على مجيع األفعال اليت ميكن اعتبارها أفعـال          

ومـع ذلـك، تعـرب اللجنـة        . مه الوفد يف هـذا اخلـصوص      االتفاقية، فضالً عن اإليضاح الذي قد     
عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تدرج يف قانوهنا احمللي جرمية التعـذيب علـى النحـو املنـصوص                    
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كما تعرب عن أسفها لعدم توافر معلومـات تـبني مـا إذا كانـت         .  من االتفاقية  ١عليه يف املادة    
ــة يف إطــار أح   ــائي ختــضع يف    جرميــة التعــذيب املــستوجبة للعقوب ــانون اجلن كــام أخــرى مــن الق

وتـرى اللجنـة أن أفعـال التعـذيب ال ميكـن أن      . حاالت معينـة لنظـام سـقوط الـدعوى بالتقـادم       
  ).٤  و١املادتان (ختضع لنظام سقوط الدعوى بالتقادم 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــدرج يف القــانون احمللــي جرميــة التعــذيب وأن       
.  مــن االتفاقيــة١ي مجيــع العناصــر الــواردة يف املــادة  تعتمــد تعريفــاً للتعــذيب يغطــ

وتعترب اللجنـة أن الـدول األطـراف، بـذكرها جلرميـة التعـذيب وبتعريفهـا هلـا وفقـاً           
لالتفاقيــة ومتييزهــا عــن اجلــرائم األخــرى، فإهنــا ســتدفع مباشــرة إىل األمــام عمليــة  

ل مجلة أمور منها، حتقيق اهلدف الشامل لالتفاقية املتمثل يف منع التعذيب، من خال
تنبيه اجلميع، مبا يف ذلك مرتكبو جرمية التعذيب، والضحايا، واجلمهـور عامـة إىل              

وتوصـي اللجنـة    . جسامة جرمية التعذيب، وحتسني األثر الرادع لعملية املنـع ذاهتـا          
الدولــة الطــرف بــأن تراجــع أنظمتــها وأحكامهــا املتعلقــة بقــانون ســقوط الــدعوى  

ها بالكامـل مـع التزامـات الدولـة مبوجـب االتفاقيـة حبيـث             بالتقادم لـضمان مواءمتـ    
ميكن التحقيق يف أفعال التعـذيب يف حـاالت الـشروع يف ارتكـاب التعـذيب وأيـة                  
أفعال يقوم هبا أي شخص وتشكل تواطؤاً يف التعذيب أو مشاركة فيه على النحو 

 واملعاقبـة    من االتفاقية، ومقاضاة مـرتكيب هـذه األفعـال         ١املنصوص عليه يف املادة     
  .عليها دون قيود زمنية

  
  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    

تالحظ اللجنة وجود دواوين ألمني املظامل يف ليتوانيا، مبا يف ذلـك أمـني املظـامل التـابع                    )٦(
بيد أهنا تأسف لعدم توافر معلومات عن عـدد الـشكاوى املتعلقـة مبـا يـزعم             ). سيماس(للربملان  

، وعـدد  )سـيماس (و التعذيب اليت يتلقاها ديوان أمني املظـامل التـابع للربملـان      من إساءة املعاملة أ   
التحقيقات اليت جيريها هـذا الـديوان، وعـدد احلـاالت الـيت أفـضت إىل حماكمـات ونتـائج هـذه                  
احملاكمات، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنواع العقوبات املفروضة والتعويـضات املقدمـة إىل             

 بــاملوارد البــشرية  تتعلــقمعلومــات لعــدم وجــود وتأســف اللجنــة أيــضاً .تالــضحايا إن وجــد
  ).٢املادة (واملالية املخصصة هلذا الديوان 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري مناسـبة لـضمان عمـل مؤسـسة أمـني            
وينبغـي للدولـة    . املظامل بفعالية، مبا يف ذلك توفري ما يلزم من موارد بـشرية وماليـة             

 تقدم املزيد من املعلومات يف تقريرها الـدوري املقبـل عـن فـتح ملفـات      الطرف أن 
أو التحقيق يف أي حالة من حاالت إساءة املعاملة اليت يرتكبها ضـباط الـشرطة أو     
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ــة الطــرف علــى الــسعي العتمــاد املؤســسة    . غريهــم مــن املــوظفني  وتــشجَّع الدول
قـوق اإلنـسان، لـضمان      الوطنية لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حل       

ــادئ   ــا للمبـ ــوق     امتثاهلـ ــة حقـ ــز ومحايـ ــة لتعزيـ ــسات الوطنيـ ــز املؤسـ ــة مبركـ املتعلقـ
، مبـا يف ذلـك      )، املرفـق  ٤٨/١٣٤قـرار اجلمعيـة العامـة       ) (مبادئ باريس ( اإلنسان

  .فيما يتعلق باستقالليتها
  

  الضمانات األساسية    
ــم        )٧( ــصحة للمرســوم رق ــر ال ــاد وزي ــة اعتم ــام   اV-8تالحــظ اللجن ــصادر يف ع  ٢٠٠٤ل

بيــد أهنــا تالحــظ بقلــق أن . والنــاظم ألهــداف ووظــائف املراكــز الــصحية يف مرافــق االحتجــاز
املرسوم قد ال مينح احملتجزين احلق يف طلب إجـراء فحـص طـيب مـن قبـل طبيـب ويف اخلـضوع                       

وتأسـف اللجنـة أيـضاً لعـدم تـوافر معلومـات عـن              . هلذا الفحص الطيب بناء على طلبهم اخلاص      
ــ ــاً        ع ــل حالي ــذي يكف ــق االحتجــاز، وعــن النظــام ال ــاً يف مراف ــون حالي ــذين يعمل ــاء ال دد األطب

  ).١٦  و٢املادتان (للمحتجزين إمكانية استشارة أولئك األطباء 
ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تتخـــذ تـــدابري فعالـــة لـــضمان حـــصول مجيـــع       

 استــشارة احملتجــزين عمليــاً علــى ضــمانات قانونيــة أساســية، مبــا يف ذلــك احلــق يف 
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تقـدم املزيـد مـن املعلومـات عـن عـدد                   . طبيب

األطباء الذين يعملون حالياً يف مرافـق االحتجـاز وعـن النظـام الـذي يكفـل حاليـاً                   
  .للمحتجزين إمكانية استشارة أولئك األطباء

  
  ملتمسو اللجوء    

 تعــديل القــانون املتعلــق بالوضــع شأنترحــب اللجنــة باملعلومــات الــيت أتاحهــا الوفــد بــ   )٨(
، وبـشأن إعفـاء ملتمـسي       ٢٠٠٦نـوفمرب   /يف تشرين الثاين  ) قانون األجانب (القانوين لألجانب   

اللجوء يف الوقت احلاضر من االحتجاز حىت يف احلاالت اليت يدخلون فيها إىل الدولـة الطـرف              
طـرف تـوفر مللتمـسي اللجـوء        وتالحظ اللجنة أن الدولة ال    . أو يقيمون فيها بصورة غري شرعية     

من الوافدين اجلدد إمكانية اخلضوع لفحـص طـيب إلزامـي عنـد وصـوهلم إىل مرافـق اإلقامـة يف                     
مركــز تــسجيل األجانــب يف بادريــد، لكنــها تعـــرب عــن قلقهــا لعــدم تــوافر آليــة لتحديـــد           

عـرب  وت. األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة والضحايا احملتملني للتعـذيب أو إسـاءة املعاملـة          
ــيهم      ــع ملتمــسي اللجــوء، مبــن ف ــضاً ألن مجي ــة عــن قلقهــا أي ــساء العازبــات أو الــاليت  اللجن الن

أطفــال، وملتمــسي اللجــوء الــذين تعرضــوا لــصدمات نفــسية يقيمــون يف املــبىن نفــسه      لــديهن
  ).١٦  و٢املادتان (
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توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تتخـذ التـدابري الـضرورية لـضمان هتيئـة                    
ال مناسبة مللتمسي اللجوء ذوي االحتياجـات اخلاصـة، مثـل النـساء           ظروف استقب 

العازبــات أو الــاليت لــديهن أطفــال وملتمــسي اللجــوء الــذين تعرضــوا لــصدمات    
وتوصي اللجنة أيضاً بـضرورة     . نفسية، من خالل إيوائهم يف أماكن إقامة منفصلة       

للعـاملني يف   توفري تدريب شامل بشأن ضحايا التعذيب أو إسـاءة املعاملـة خيـصص              
اجملــال الطــيب واملــوظفني االجتمــاعيني العــاملني يف مراكــز االســتقبال وغريهــم مــن  
املعنيني بإجراءات حتديد مركز الالجئني، وهبدف توعيتهم هبذا األمر ومتكينهم من 
ــة     ــرة وإحالتـــها إىل الـــدوائر الطبيـ ــة مبكـ التعـــرف علـــى هـــذه احلـــاالت يف مرحلـ

  .املناسبة والنفسية
  

  عادة القسريةعدم اإل    
 من قانون األجانب اليت تنص علـى حظـر اإلعـادة القـسرية              ١٣٠تالحظ اللجنة املادة      )٩(

لمعاملـة  عندما توجد أسباب ذات شأن لالعتقاد بـأن الـشخص املعـين سـيتعرض للتعـذيب أو ل                 
طبـق  ، لكنها تشري بقلق إىل أن مبـدأ عـدم اإلعـادة القـسرية ال ي               القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

يف حالــة أجــنيب يــشكل، ألســباب ذات شــأن، هتديــداً ألمــن مجهوريــة ليتوانيــا أو إذا كــان قــد   
أُدين، مبوجب حكم حمكمة نافذ قانوناً، جبرميـة خطـرية أو جـسيمة ويـشكل هتديـداً للجمهـور                   

  ).٣املادة (عامة 
ــادة           ــام ألحكــام امل ــال الت ــضمن االمتث ــة الطــرف أن ت ــي للدول ــن ٣ينبغ  م

وأن حتــرص علــى أن تــويل ســلطاهتا املختــصة االعتبــار املناســب لألفــراد  االتفاقيــة، 
اخلاضعني لواليتها القضائية وتضمن هلم معاملة منصفة خالل مراحـل اإلجـراءات            
كافة، مبا يف ذلك إمكانية إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة لقرارات الطرد أو 

  .اإلعادة أو التسليم
ولــة الطــرف أن تكفــل قيــام الــسلطات     ويف هــذا اخلــصوص، ينبغــي للد      

املختصة القـضائية واإلداريـة بدراسـة وافيـة وشـاملة قبـل إصـدار أمـر بـالطرد، يف                    
مجيع احلاالت املتعلقة بدخول مواطنني أجانب إىل ليتوانيا أو اإلقامـة فيهـا بـصورة               
غري شرعية، مبن فيهم األفراد الـذين قـد يـشكلون هتديـداً لألمـن، وذلـك لـضمان                   

ــسانية أو    عــدم تعــ  ــة الالإن ــة أو العقوب ــيني للتعــذيب أو املعامل رض األشــخاص املعن
  .املهينة يف البلد الذي يعادون إليه
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  التدريب    
 الـذي   ٢٠٠٦تالحظ اللجنة بتقدير إقرار برنامج تطوير نظـام الـشرطة الليتوانيـة لعـام                 )١٠(

ر مــوظفي الــشرطة يهــدف، يف مجلــة أمــور، إىل إنــشاء نظــام متكامــل لــإلدارة مــن أجــل اختيــا 
 الراميـة إىل    ٢٠٠٧وتدريبهم وحتسني قدراهتم وإعادة تدريبـهم فـضالً عـن خطـة التـدابري لعـام                 

وتالحـظ اللجنـة أيـضاً املعلومـات املفـصلة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف                  . تنفيذ برنامج التطـوير   
انني ومــوظفي بــشأن الــربامج والــدورات التدريبيــة املقدمــة إىل املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــو   

الـــسجون وأفـــراد حـــرس احلـــدود ومـــوظفي اهلجـــرة ومـــوظفي دوائـــر التفتـــيش اإلصـــالحي    
بيد أن اللجنة تأسـف للمعلومـات       . وأخصائيي الرعاية الصحية واألخصائيني النفسيني وغريهم     

احملــدودة املتاحــة عــن رصــد وتقيــيم هــذه الــربامج التدريبيــة، ولعــدم تــوافر معلومــات عــن تــأثري 
قدم إىل مجيع املوظفني ذوي الصلة، ومن بينهم املوظفون املكلفـون بإنفـاذ القـوانني               التدريب امل 

ــسجون  ــو ال ــة يف خفــض      وموظف ــربامج التدريبي ــة ال ــراد حــرس احلــدود، وعــن مــدى فعالي  وأف
  ).١٠املادة (حوادث التعذيب وإساءة املعاملة 

يـع  ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع برامج تثقيفية لضمان اطالع مج           
املوظفني، ومن بينهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو الـسجون وأفـراد            
حــرس احلــدود، إطالعــاً كــامالً علــى أحكــام االتفاقيــة، وعــدم التــسامح يف قــضايا 

وينبغـي أن يتلقـى مجيـع املـوظفني        . التجاوزات والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة مرتكبيهـا        
. ديـد عالمـات التعـذيب وإسـاءة املعاملـة         ذوي الصلة تدريباً خاصاً بشأن كيفية حت      

التقصي والتوثيـق الفّعـالني     دليل  (وتوصي اللجنة بأن يشكل بروتوكول اسطنبول       
التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو                 بشأن  
اللغة جزءاً ال يتجزأ من التدريب املقدم إىل األطباء وأن يترجم الدليل إىل             ) املهينة

وإضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفـذ منهجيـة لتقيـيم              . الليتوانية
مدى فعالية هذه الربامج التدريبية أو التثقيفية وتأثريها على خفـض عـدد حـاالت               

  .التعذيب والعنف وإساءة املعاملة
  

  االحتجاز رهن احملاكمة    
ئحــة القانونيــة الناظمــة لعمــل مرافــق  تالحــظ اللجنــة التغــيريات الــيت طــرأت علــى الال    )١١(

 على النظام الداخلي ملرافـق      ٢٠٠٧مايو  /االحتجاز التابعة للشرطة، مبا يف ذلك املوافقة يف أيار        
االحتجاز التابعة هليئات الشرطة اإلقليميـة، وكتيـب األمـن والـصيانة اخلـاص مبرافـق االحتجـاز                  

اً أيــضاً بقــانون تنفيــذ االحتجــاز الــذي  وحتــيط اللجنــة علمــ. التابعــة هليئــات الــشرطة اإلقليميــة 
 والذي حيدد شـروط اإلبقـاء علـى احملتجـزين يف     ٢٠٠٩أبريل / نيسان١سيدخل حيز النفاذ يف   
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عنـابر االحتجــاز رهــن احملاكمــة ويـنص علــى حكــم واضــح ومباشـر مبنــع تعــريض أي شــخص    
جنـة ال تـزال قلقـة إزاء    بيـد أن الل . للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو املهينة عند تنفيذ االحتجـاز         

التقارير اليت تفيد بالفترات املطولة لالحتجاز رهن احملاكمة واالحتجاز اإلداري الـذي يتعـرض              
احتمـال كـبري للتعـرض     له القّصر والكبار على السواء وإزاء ما ينطوي عليه هذا االحتجاز من             

  ).١٦ و ١١  و٢املواد (إلساءة املعاملة، وتأسف لعدم استخدام بدائل للسجن 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري مناســبة لزيــادة خفــض فتــرات             

االحتجــاز يف عهــدة الــشرطة أو االحتجــاز قبــل االهتــام ووضــع وتنفيــذ بــدائل         
للحرمان من احلرية، مبا يف ذلك املراقبة القضائية أو الوسـاطة أو اخلدمـة اجملتمعيـة                

  .أو األحكام مع وقف التنفيذ
  

  ظروف االحتجاز    
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا ألنــه علــى الــرغم مــن التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف       )١٢(

 لتجديـــد مرافـــق ٢٠٠٤لتحـــسني ظـــروف االحتجـــاز، مبـــا يف ذلـــك يف ســـياق برنـــامج عـــام 
ــزال مكتظــة        ــاكن االحتجــاز ال ت ــإن أم االحتجــاز وحتــسني أوضــاع األشــخاص احملتجــزين، ف

وتالحـظ اللجنـة    . كمـة ومستـشفيات مؤسـسات الـسجن       سيما عنابر االحتجـاز رهـن احملا       وال
التحـسن الكــبري الــذي طــرأ علـى ظــروف االحتجــاز يف الــسنوات األخـرية، لكنــها تعــرب عــن    
قلقها إزاء الظروف العامة السائدة يف بعض السجون وبعض عنـابر االحتجـاز رهـن احملاكمـة،                  

وإضـافة إىل ذلـك، فمـع       .  الـصحية  مبا يف ذلك البىن التحتية غري املناسبة والظروف املعيشية غري         
أن اللجنــة تالحــظ تنفيــذ بــرامج ملنــع العنــف يف أمــاكن الــسجن فإهنــا تعــرب عــن قلقهــا إزاء     
حوادث العنف بني السجناء واالفتقار إىل بيانـات إحـصائية مـن شـأهنا أن تـوفر حتلـيالً حبـسب                     

ــة ووضــع اســتراتيجيات        ــد األســباب اجلذري ــة حتدي ــسري عملي ــة لتي ــذه  مؤشــرات وجيه ــع ه ملن
  ).١٦  و١١املادتان (احلوادث وخفضها 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    
أن تواصـــل بـــذل جهودهـــا للتخفيـــف مـــن اكتظـــاظ مؤســـسات    )أ(    

الــسجون، مبــا يف ذلــك عنــابر االحتجــاز رهــن احملاكمــة ومستــشفيات مؤســسات   
ة املخصـصات يف    السجن، بالقيام يف مجلة أمور بتطبيق تدابري بديلة للسَّجن وزيـاد          

  امليزانية لتطوير وجتديد البنية التحتية للسجون ومرافق االحتجاز األخرى؛
أن تتخذ تدابري فعالـة لزيـادة حتـسني الظـروف املعيـشية يف مرافـق                  )ب(    

 االحتجاز، مبا يف ذلك السجون وعنابر االحتجاز رهن احملاكمة؛
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فعـال برصـد مجيـع     أن تتخذ تدابري فعالة للقيام على حنو منـهجي و           )ج(    
  أماكن االحتجاز؛

أن تقوم برصد وتوثيق حوادث العنـف فيمـا بـني الـسجناء هبـدف              )د(    
الكشف عن األسباب اجلذرية ووضع استراتيجيات مناسبة ملنعها وتزويـد اللجنـة            

  .ببيانات عن ذلك مصنفة حسب مؤشرات وجيهة
  االستخدام املفرط للقوة وإساءة املعاملة    

ة عــن قلقهــا إزاء عــدد االدعــاءات الــيت تفيــد بوقــوع حــاالت اســتخدام   تعــرب اللجنــ  )١٣(
مفرط للقوة وإساءة املعاملة علـى أيـدي املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني، والعـدد املـنخفض                    

وإضافة إىل ذلك تأسف اللجنة لعدم وجـود بيانـات إحـصائية عـن              . لإلدانات يف هذه احلاالت   
ــشكاوى واملالحقــات القــضائية وا  ــق باالســتخدام املفــرط للقــوة وإســاءة     ال ألحكــام فيمــا يتعل

  ).١٦  و١٢  و٤املواد (املعاملة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لتوجيه رسالة واضحة ال لـبس             

ة فيهـــا إىل مجيـــع مـــستويات هـــرم الـــشرطة مفادهـــا أن التعـــذيب وإســـاءة املعاملـــ 
واالستخدام املفرط للقـوة أمـر غـري مقبـول، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إنفـاذ مدونـة                       

 وضمان أال يـستخدم املوظفـون       ٢٠٠٤أخالقيات موظفي الشرطة الليتوانية لعام      
ــضرورة القــصوى ويف احلــدود      ــوة إال يف حــاالت ال ــوانني الق ــاذ الق املكلفــون بإنف

 من االتفاقيـة، تؤكـد      ٤ من املادة    ٢ وباإلشارة إىل الفقرة  . املطلوبة ألداء واجباهتم  
اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تطبق عقوبات تتناسـب مـع اجلـرائم، وُتـشجع          

  .الدولة الطرف على البدء يف مجع إحصاءات عن العقوبات التأديبية املفروضة
  

  حقيقات الفورية والشاملة والرتيهةتال    
ــوافر معلومــات عــن الن    )١٤( ــة لعــدم ت ــة   تأســف اللجن ظــام القــائم لبحــث الــشكاوى الفردي

املتعلقــة بــسوء ســلوك الــشرطة، وتعــرب عــن قلقهــا إزاء عــدد الــشكاوى املتعلقــة باالســتخدام  
ملفــرط للقــوة وإســاءة املعاملــة علــى أيــدي املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني، والعــدد القليــل   ا

القليــل جــداً لإلدانــات يف للتحقيقــات الــيت جتريهــا الدولــة الطــرف يف هــذه احلــاالت، والعــدد   
  ).١٦  و١٢املادتان (احلاالت اليت خضعت للتحقيق 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    
أن تعزز تدابريها الرامية إىل كفالة إجراء حتقيقات فوريـة وشـاملة              )أ(    

ونزيهة وفعالة يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملـة الـيت يرتكبـها املوظفـون               
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وتوصي بوجه خاص بأال جترى هذه التحقيقات من قبـل          . ون بإنفاذ القوانني  املكلف
وفيما يتعلـق حبـاالت التعـذيب     . الشرطة أو حتت إشرافها بل من ِقبل هيئة مستقلة        

ينبغي أن يصدر حبق املشتبه فيـه قـرار بوقفـه عـن اخلدمـة               وإساءة املعاملة الظاهرة،    
وخاصـة إذا كـان مـن احملتمـل أن       أو نقله إىل مكـان آخـر خـالل عمليـة التحقيـق،              

 يعَرقل سري التحقيق؛

أن تعمل على مقاضاة مرتكيب هذه األفعال وفرض أحكام مناسبة        )ب(    
علـى املــدانني بغيــة القــضاء علــى ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب يف قــضايا املــوظفني  

 .املكلفني بإنفاذ القوانني الذين يرتكبون انتهاكات حتظرها االتفاقية
  

  معاملة اجملندينإساءة     
تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمها الوفـد، لكنـها ال تـزال قلقـة إزاء ادعـاءات إسـاءة          )١٥(

  ).١٦املادة (معاملة اجملندين يف اجليش 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء حتقيقـات فوريـة ونزيهـة وشـاملة يف                   

مـرتكيب هـذه األفعـال      مجيع ادعـاءات إسـاءة معاملـة اجملنـدين يف اجلـيش ومقاضـاة               
ويف هـذا اخلـصوص ينبغـي للدولـة الطـرف أن            . ومعاقبتهم بفرض عقوبات مناسبة   

 جبميع عمليات النظر يف الـشكاوى املقدمـة ضـد           هيئة مستقلة وحمايدة  تضمن قيام   
وُتــشجَّع الدولــة الطــرف علــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن . األفـراد العــسكريني 

  .هذه األفعال ومكافحتهاالتدابري الفعالة املعتمدة ملنع 
  

  التعويض وإعادة التأهيل    
ــالتعويض عــن األضــرار النامجــة عــن جــرائم       )١٦( تالحــظ اللجنــة اعتمــاد القــانون املتعلــق ب

العنف وإنشاء صندوق لضحايا اجلرائم، لكنها تأسف لعـدم تـوافر معلومـات كافيـة عـن عـدد                   
وعـن املبـالغ املمنوحـة يف هـذه احلـاالت،      ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة الذين تلقوا تعويضاً،       

فضالً عن عدم توافر معلومـات عمـا يقـدم إىل الـضحايا مـن خـدمات العـالج وإعـادة التأهيـل                       
االجتمــاعي وغريهــا مــن أشــكال املــساعدة، مبــا يف ذلــك إعــادة التأهيــل علــى املــستويني الطــيب  

ــامج خــا    . والنفــسي واالجتمــاعي  ــوافر برن ــدم ت ــضاً لع ــة أي ــضمان حقــوق  وتأســف اللجن ص ل
  ).١٤املادة (ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها فيما يتعلق بتوفري التعـويض وسـبل          
االنتصاف وإعادة التأهيل من أجل توفري سبل انتصاف للضحايا ومنحهم تعويضاً           

 أكمــل وجــه عـادالً ومالئمــاً، مبــا يف ذلــك الوســائل الالزمـة إلعــادة تأهيلــهم علــى  
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وينبغي للدولة الطرف أن تضع برناجماً حمدداً للمساعدة فيما يتعلق بضحايا  . ممكن
وإضــافة إىل ذلــك، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تقــدم يف . التعــذيب وإســاءة املعاملــة

تقريرها الدوري املقبل معلومات عن أي بـرامج جلـرب الـضرر، مبـا يف ذلـك عـالج          
ال خدمات إعـادة التأهيـل املقدمـة إىل ضـحايا           الصدمات النفسية وغريها من أشك    

التعــذيب وإســاءة املعاملــة فــضالً عــن ختــصيص مــوارد مناســبة لــضمان عمــل هــذه 
وتشجَّع الدولة الطرف على اعتماد التعديل املقترح إدخاله علـى          . الربامج بفعالية 

القانون املتعلق بالتعويض عـن األضـرار النامجـة عـن جـرائم العنـف الـذي قـدم إىل                    
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١يف ) سيماس(لربملان ا

وتعـرب اللجنــة عـن قلقهــا إزاء عــدم كفايـة املالحقــات القـضائية واألحكــام الــصادرة       )١٧(
حبق املسؤولني جنائياً عن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية، مبـا يف ذلـك أفعـال التعـذيب احملتملـة                    

وتعـرب اللجنـة أيـضاً عـن        . حـتالل الـسوفيايت   اليت ارتكبـت خـالل فتـرة االحـتالل النـازي واال           
قلقهــا إزاء عــدم تــوافر معلومــات تتعلــق بإعــادة التأهيــل وغــري ذلــك مــن التــدابري املقدمــة إىل      

  ).١٤  و١٢املادتان (الضحايا 
ترى اللجنة أن عدم املقاضاة وتوفري ما يناسب من خدمات إعادة التأهيل                

الطرف بالتزامهـا مبوجـب االتفاقيـة مبنـع         عوامل تسهم مجيعها يف عدم وفاء الدولة        
التعــذيب وإســاءة املعاملــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق اختــاذ تــدابري للتثقيــف وإعــادة  

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وشاملة يف           . التأهيل
هم مجيع هذه األفعال اليت ترتكب هلذه الدوافع ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتـ           

ــوفر       ــاهلم، وأن ت ــات مناســبة تأخــذ يف احلــسبان الطــابع اخلطــري ألفع بفــرض عقوب
  .للضحايا تدابري إلعادة تأهيلهم، مبا يف ذلك خطوات ملنع اإلفالت من العقاب

  
  منع استخدام أي إفادة تنتزع حتت التعذيب كدليل    

ف تـضمن عـدم     تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توافر تشريعات موحدة يف الدولـة الطـر              )١٨(
اســتخدام أي إفــادة يثبــت أهنــا انتزعــت حتــت التعــذيب كــدليل يف أيــة إجــراءات علــى النحــو    

  . من االتفاقية١٥املنصوص عليه يف املادة 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن أن تكــون التــشريعات املتعلقـــة باألدلـــة      

تفاقيـة حبيــث     من اال  ١٥املقدمة يف اإلجراءات القضائية متماشية مع أحكام املادة         
  .تستبعد صراحة أي أدلة ُحصل عليها نتيجة للتعذيب
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  حقوق الفئات الضعيفة والتمييز    
تالحظ اللجنة عدداً من التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك اسـتراتيجية                  )١٩(

ــة حــىت عــام     ــامج إدمــاج الغجــر يف اجملتمــع  ٢٠١٥وضــع سياســة عامــة لألقليــات اإلثني ، وبرن
، ٢٠٠٨-٢٠٠٦ والربنــامج الــوطين ملكافحــة التمييــز للفتــرة ٢٠١٠-٢٠٠٨الليتــواين للفتــرة 

ــز ضــدهم،        ــة والتميي ــة األقليــات اإلثني ــها تعــرب عــن قلقهــا إزاء تقــارير عــن إســاءة معامل لكن
ويف هذا اخلصوص، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء معلومـات تـشري إىل              . سيما الغجر الروما   وال

ملعاملـة علـى أيـدي املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني، وال سـيما الـشرطة،                   أن حاالت إساءة ا   
وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا أيـضاً          . كثرياً ما كانت توجه ضد أشخاص ينتمون إىل أقليات إثنية         

لعدم توافر معلومات عن عدد اجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية يف البلد وعن مدى وجود نظـام                
  ).١٦املادة (يتعلق باجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية للتسجيل والرصد فيما 

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها ملكافحة التمييز ضـد األقليـات           
اإلثنية وإساءة معاملتهم، وال سيما الغجر الروما، مبا يف ذلـك مـن خـالل التطبيـق              

ــات      ــرض العقوب ــى ف ــنص عل ــيت ت ــصلة ال ــة ذات ال ــشريعات واألنظم ــصارم للت . ال
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء حتقيقـات فوريـة ونزيهـة وشـاملة يف مجيـع                  و

األفعــال املرتكبــة هبــذه الــدوافع ومالحقــة مرتكبيهــا قــضائياً ومعاقبتــهم بفــرض        
عقوبات تأخذ يف احلسبان الطابع اخلطري هلـذه األفعـال، وأن تكفـل تـوفري تـدريب       

التعليمــات املناســبة هلــا وتوعيــة مناســب للــهيئات املكلفــة بإنفــاذ القــوانني وتوجيــه 
وتشجَّع الدولة الطرف على توفري معلومات مفـصلة يف تقريرهـا           . اجلهاز القضائي 

الدوري املقبـل عـن عـدد اجلـرائم املرتكبـة بـدافع الكراهيـة وعـن التـدابري الفعالـة                     
وحتــيط اللجنــة علمــاً باملعلومــات املقدمــة . املعتمــدة ملنــع هــذه األفعــال ومكافحتــها

ــرة      ال مــن ــز للفت ــداً ملكافحــة التميي ــاً جدي ــة الطــرف ومؤداهــا أن برناجمــاً وطني دول
ــوافر   ٢٠١١-٢٠٠٩ ــمان تــ ــة الطــــرف إىل ضــ ــدعو الدولــ ــداد وتــ  قيــــد اإلعــ

  .املخصصات الالزمة يف امليزانية لتنفيذه بفعالية
  

  العنف املرتيل    
لـك إقـرار احلكومـة      تالحظ اللجنة خمتلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف، مبـا يف ذ              )٢٠(

 لالستراتيجية احلكومية الطويلة األجل املتعلقة باحلد مـن         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢يف  
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقهـا       . ٢٠٠٩-٢٠٠٧العنف ضد املرأة وخطة تدابري التنفيذ للفترة        

يل، وتأسـف   إزاء ارتفاع معدالت انتشار العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املـرت             
لعدم وجود تعريف للعنف املرتيل يف التشريعات الوطنية ولعدم االعتراف هبذا العنـف كجرميـة               
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وتأسف اللجنة أيضاً لعدم كفاية عدد املراكز املخصـصة لألزمـات بـسبب االفتقـار إىل               . حمددة
ــري            ــات غ ــن منظم ــادرة م ــشغل مبب ــا وُي ــشئ معظمه ــز أن ــي مراك ــومي، وه ــايل احلك ــدعم امل ال

وإذ تالحظ اللجنة أن هيئات الـشرطة اإلقليميـة قـد بـدأت مجـع بيانـات عـن العنـف                    . ةحكومي
املرتيل وجتميعها وحتليلها، فإهنا تأسف لعدم وجود إحصاءات تتعلق بالعنف املرتيل علـى نطـاق              
الدولة ولعدم توافر بيانات إحصائية عن الـشكاوى واملالحقـات القـضائية واألحكـام الـصادرة                

  ).١٦  و١٢  و٢  و١املواد ( بالعنف املرتيل يف مسائل تتعلق
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضاعف جهودهــا ملنــع العنــف ضــد النــساء            

وتــدعو اللجنــة . واألطفــال ومكافحتــه واملعاقبــة عليــه، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل 
الدولـــة الطـــرف إىل ختـــصيص مـــوارد ماليـــة كافيـــة لـــضمان تنفيـــذ االســـتراتيجية 

 باحلد من العنف ضد املرأة تنفيذاً فعاالً ورصد النتائج احملققة عن احلكومية املتعلقة
وينبغـي للدولـة الطـرف أن ُتـدرج العنـف املـرتيل بـصورة حمـددة يف اإلطـار                 . كثب

وُتشجع الدولة الطرف علـى املـشاركة مباشـرة يف بـرامج إعـادة      . اجلنائي املناسب 
 حـصول مجيـع النـساء ضـحايا         التأهيل وتوفري املساعدة القانونية وينبغي هلا ضـمان       

وتـشجَّع  . العنف املرتيل على أماكن اإليواء اآلمنة واملمولة والكافية عـدداً ومتـويالً      
القـضاة  (الدولة الطـرف أيـضاً علـى بـدء محـالت واسـعة النطـاق لتوعيـة املـوظفني                    

واملــسؤولون القــانونيون واملوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القــوانني والعــاملون يف جمــال 
وإضافة إىل ذلـك، توصـي      . الذين هلم اتصال مباشر بالضحايا    ) ة االجتماعية الرعاي

اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعــزز جهودهــا فيمــا خيــص البحــوث ومجــع البيانــات    
  .املتعلقة بنطاق العنف املرتيل، مبا يف ذلك معدل انتشاره وأسبابه ونتائجه

  
  بالبشر االجتار    

عية وتـــدابري أخـــرى للتـــصدي لالجتـــار بالنـــساء  تـــسلم اللجنـــة بوجـــود تـــدابري تـــشري   )٢١(
واألطفال، مبا يف ذلك االجتار هبم ألغراض جنسية، مثل برنامج منع ومكافحـة االجتـار بالبـشر                 

 للتحقيــق يف االجتــار بالبــشر ٢٠٠٦، وإنــشاء إدارة متخصــصة يف عــام ٢٠٠٨-٢٠٠٥للفتــرة 
ــة، والتــصديق يف عــا   ــوزارة الداخلي ــع   علــى ٢٠٠٣م يف إدارة الــشرطة التابعــة ل بروتوكــول من

وقمع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه، املكمـل التفاقيـة األمـم                    
بيـد أن اللجنـة تعـرب عـن قلقهـا إزاء            . املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية      

اض اسـتغالهلن جنـسياً وألغـراض       استمرار التقارير املتعلقـة باالجتـار عـرب احلـدود بالنـساء ألغـر             
وتأســف اللجنــة أيــضاً . أخــرى، وتأســف الخنفــاض عــدد املالحقــات القــضائية يف هــذا الــشأن 
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لعدم توافر نظام فعال يف الدولة الطرف لرصد وتقييم نطـاق وتـأثري هـذه الظـاهرة أو ملعاجلتـها                    
  ).١٦  و١٠  و٢املواد (بفعالية 

ــة الطــرف أن تــستمر يف اختــ       ــة ملقاضــاة االجتــار   ينبغــي للدول ــدابري فعال اذ ت
باألشخاص ومالحقة مرتكبيه قضائياً ومعاقبتـهم، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التطبيـق                 

وينبغـي هلـا أيـضاً أن تـستمر يف القيـام حبمـالت              . الصارم للتـشريعات ذات الـصلة     
لزيادة الوعي على نطاق البلد، ويف توفري بـرامج مناسـبة ملـساعدة ضـحايا االجتـار                 

إعــادة تأهيلــهم وإدمــاجهم، وتــوفري التــدريب للمكلفــني بإنفــاذ القــوانني  بالبــشر و
ومــوظفي اهلجــرة وأفــراد شــرطة احلــدود بــشأن أســباب االجتــار بالبــشر وأشــكال   

  .االستغالل األخرى ونتائجها وتأثريها
  

  مجع البيانات    
تالحــظ اللجنــة تقــدمي بعــض اإلحــصاءات، لكنــها تأســف لعــدم تــوافر بيانــات شــاملة    )٢٢(

ومفــصلة عــن الــشكاوى والتحقيقــات واملالحقــات القــضائية واإلدانــات يف حــاالت التعــذيب  
وإساءة املعاملة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، فضالً عن االجتار بالبـشر والعنـف       

وتأســف اللجنــة أيــضاً لعــدم تــوافر إحــصاءات عــن ملتمــسي اللجــوء وغــري   . املــرتيل واجلنــسي
  ). ١٣  و١٢املادتان (الً عن العنف فيما بني السجناء املواطنني فض

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعاالً جلمع كل البيانـات اإلحـصائية                 
ذات الصلة برصد تنفيذ االتفاقيـة علـى املـستوى الـوطين، مبـا يف ذلـك الـشكاوى         

وإســاءة والتحقيقــات واملالحقــات القــضائية واإلدانــات املتعلقــة حبــاالت التعــذيب 
وتـسلم  . املعاملة والعنف بـني الـسجناء واالجتـار بالبـشر والعنـف املـرتيل واجلنـسي               

اللجنــة باآلثــار احلــساسة جلمــع معلومــات شخــصية وتؤكــد ضــرورة اختــاذ تــدابري  
  .مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام مجع هذه البيانات

مــن مناقــشات جديــة  وإذ تالحــظ اللجنــة بيــان الوفــد الــذي أشــار فيــه إىل مــا جيــري      )٢٣(
ــا ــة مناهــضة       فيم ــاري التفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــستقبل عل ــصديق يف امل ــة الت ــق بإمكاني يتعل

التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، فإهنـا تـشجع                 
  .الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري

دولـة الطـرف إىل التـصديق علـى معاهـدات األمـم املتحـدة األساسـية                 وتدعو اللجنـة ال     )٢٤(
حلقوق اإلنسان الـيت مل تـصبح طرفـاً فيهـا بعـد، وال سـيما اتفاقيـة محايـة حقـوق مجيـع العمـال                          
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وتدعو اللجنة أيـضاً الدولـة      . املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
  . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريالطرف إىل التصديق على االتفاقية

ار اإلعالنــــني مبوجــــب  وتوصــــي اللجنــــة الدولــــة الطــــرف بــــأن تنظــــر يف إصــــد        )٢٥(
  . من االتفاقية٢٢ و ٢١ املادتني

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبـات تقـدمي الوثيقـة             )٢٦(
ة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير على النحو الـذي أقرتـه          األساسية املوحدة والوارد  

  .HRI/GEN/2/Rev.5هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، والوارد يف الوثيقة 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنـشر علـى نطـاق واسـع التقـارير الـيت تقـدمها                    و  )٢٧(

باللغات املناسـبة، عـرب املواقـع الرمسيـة علـى شـبكة اإلنترنـت               إليها ليتوانيا واملالحظات اخلتامية     
  .ووسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم هلـا يف غـضون عـام واحـد معلومـات عـن                        )٢٨(
  . أعاله١٥  و١٤  و١٢  و٧استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

 مــدعوة إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري القــادم، الــذي ســيكون التقريــر   والدولــة الطــرف  )٢٩(
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١الدوري الثالث، حبلول 

  اجلبل األسود  - ٤٤
 يف Corr.1)  و(CAT/C/MNE/1نظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر األويل للجبــــل األســــود    )١(

 ٢٠٠٨نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين١٢  و١١، املعقـــــودتني يـــــومي ٨٥١  و٨٤٨جلـــــستيها 
CAT/C/SR.848)و  (CAT/C/SR.851  ــستها ــدة يف ٨٦١، واعتمــدت يف جل ــشرين ١٩ املنعق  ت

  .، االستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه)CAT/C/SR.861 (٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل وبالردود على قائمة املـسائل الـيت                )٢(

، وهـي تعـرب عـن تقـديرها للحـوار البنـاء الـذي دار مـع                  (CAT/C/MNE/Q/1)وضعتها اللجنة   
  . الوفد الرفيع املستوى

  
  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

ترحــب اللجنــة بالتــدابري التــشريعية واإلداريــة املتعــددة الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف يف    )٣(
  :ا يليجماالت ذات صلة باالتفاقية، مبا يف ذلك اعتماد م



A/64/44 

 

97 09-52625 
 

 الــذي يعــّرف التعــذيب، ويــنص علــى أســبقية  ٢٠٠٧الدســتور اجلديــد لعــام   )أ(  
  املعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية؛

ــة      )ب(   القــانون املتعلــق حبمايــة حقــوق املــصابني بــاألمراض العقليــة، وإنــشاء اللجن
  ؛٢٠٠٦ام املعنية باألخالقيات، وجملس محاية حقوق املصابني باألمراض العقلية يف ع

ــوز     )ج(   ــصادر يف مت ــانون اللجــوء ال ــه /ق ــاذ يف    ٢٠٠٦يولي ــز النف ــذي دخــل حي  ال
  ؛٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ٢٥

  ؛٢٠١٢-٢٠٠٧استراتيجية إصالح اجلهاز القضائي للفترة   )د(  
  .٢٠٠٦يناير /مدونة أخالقيات مهنة الشرطة يف كانون الثاين  )ه(  

ظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة           وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على ن       )٤(
  .٢٠٠٦يف عام 

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  تعريف التعذيب    
 من الدسـتور الـيت تـنص علـى أن املعاهـدات الدوليـة قابلـة                 ٩حتيط اللجنة علماً باملادة       )٥(

بقية علـى القـانون الـوطين،    للتطبيق مباشرة يف احملاكم، وأن أحكام املعاهدات الدوليـة هلـا األسـ           
لكنها ال تزال قلقة ألن تعريف التعذيب الوارد يف التشريعات الوطنية ال يطـابق متامـاً التعريـف               

وعلـى وجـه التحديـد، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا ألن القـانون                 .  من االتفاقيـة   ١الوارد يف املادة    
عـذيب، وال يغطـي حتديـداً    اجلنائي ال جيّرم بشكل صريح موافقة موظف رمسي أو رضاه عن الت    

  ).١املادة (املعاناة الذهنية اليت تقع كشكل من أشكال التعذيب 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن جتعــل تعريــف التعــذيب يف التــشريعات الوطنيــة     

  . من االتفاقية١متفقاً مع املادة 
  

  الضمانات القانونية األساسية    
ون دومــاً مــن الناحيــة العمليــة بــاحلق يف  تــشعر اللجنــة بــالقلق ألن احملتجــزين ال يتمتعــ   )٦(

استشارة حمام وطبيب مـستقل خيتارونـه إن أمكـن، واحلـق يف إبـالغ أحـد األقـارب منـذ بدايـة                       
كما تعرب عن قلقها ألن احملتجزين رهن احملاكمة ال يتمتعـون يف مجيـع              . حرماهنم من حريتهم  

  ).٢ادة امل(األحوال باحلق يف االتصال السري مبستشاريهم القانونيني 
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لـضمان متتـع مجيـع احملتجـزين،                   
ويـشمل  . من الناحية العملية، بضمانات قانونية أساسـية يف أثنـاء فتـرة احتجـازهم             

ذلك، بصفة خاصة، احلـق يف استـشارة حمـام وطبيـب مـستقل خيتارونـه إن أمكـن،                   
وإضـافة إىل ذلـك،     . رماهنم من حريتهم  واحلق يف إبالغ أحد األقارب منذ بداية ح       

ينبغــــي للدولــــة الطــــرف أن تــــضمن للمحتجــــزين احلــــق يف االتــــصال الــــسري  
  .مبستشاريهم القانونيني يف مجيع األحوال

  
  )أمني املظامل(حامي حقوق اإلنسان واحلريات     

 يتوىل، يف مجلة أمور، رصد أحـوال        ٢٠٠٣ترحب اللجنة بتعيني أمني للمظامل يف عام          )٧(
االحتجــاز، مبــا يف ذلــك معاملــة احملتجــزين، يف الــسجون وغريهــا مــن األمــاكن الــيت حيــرم فيهــا 
األفراد من حريتهم، لكنها ال تزال قلقة ألن أمني املظامل مل يتمكن من القيام بزيـارات منتظمـة        

وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضاً ألن اســتقالل مؤســسة أمــني املظــامل غــري    . إىل أمــاكن االحتجــاز
لة كفالة تامة، وألنه مل خيصص هلذه املؤسسة ما يكفي من املـوارد البـشرية واملاليـة لكـي        مكفو

  ).٢املادة (تضطلع بواليتها بفعالية 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري القانونية املناسبة لكفالة االستقالل              

مكني ديـوان أمـني   التام ألمني املظامل، وأن توفر املـوارد البـشرية واملاليـة الكافيـة لـت           
املظامل من االضطالع بواليته ليقوم على حنو مـستقل ونزيـه برصـد حـاالت إسـاءة                 
املعاملة اليت يدعى أن املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني قـد ارتكبوهـا والتحقيـق يف              

وينبغي للدولة الطرف أن تتابع على وجه السرعة التوصـيات الـيت            . هذه احلاالت 
  .يصدرها أمني املظامل

  
  استقالل القضاء    

تشعر اللجنة بالقلق ألن األحكـام الدسـتورية اجلديـدة املتعلقـة بتعـيني القـضاة وعـزهلم                    )٨(
  ).١٢  و٢املادتان (من قبل اجمللس القضائي ال توفر حالياً احلماية الكاملة الستقالل القضاء 

ع ينبغي للدولة الطرف أن تضمن االسـتقالل التـام للقـضاء مبـا يتماشـى مـ                   
قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (املبـــادئ األساســـية اخلاصـــة باســـتقالل الـــسلطة القـــضائية 

ــانون األول ٤٠/١٤٦ ــصادر يف كــ ــسمرب / الــ ــراء  ) ١٩٨٥ديــ ــضمن إجــ وأن تــ
ــدرة        ــة واملق ــؤهالت والرتاه ــايري موضــوعية ختــص امل ــاً ملع ــضائية وفق ــات الق التعيين

ليـة رصـد مـستقلة    وإضافة إىل ذلك، ينبغي للدولـة الطـرف أن تعتمـد آ    . والكفاءة
  .إلجراءات احملاكم هبدف زيادة تعزيز استقالل القضاء



A/64/44 

 

99 09-52625 
 

  نظام قضاء األحداث    
تالحـــظ اللجنـــة أن الدولـــة الطـــرف تنظـــر يف اعتمـــاد قـــانون مـــستقل يتعلـــق بقـــضاء   )٩(

بيد أهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء التقـارير الـيت تفيـد أن           . األحداث مبا يتماشى مع املعايري الدولية     
ملخـالفني للقـانون كـثرياً مـا خيـضعون للقـوانني واإلجـراءات نفـسها الـيت خيـضع هلـا                      األحداث ا 

الكبار، وأهنم حيتجزون لفترات طويلة قبل احملاكمة، ويتقامسون أمـاكن مفتوحـة مـع احملتجـزين       
  ).١٦املادة (البالغني 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري حلماية األحداث املخالفني للقـانون           

قواعد األمم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا      يتماشى مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك        مبا  
 اليت اعتمـدت بقـرار اجلمعيـة العامـة          قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     

وأن تسرع يف اعتماد قـانون      ) ١٩٨٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٤٠/٣٣
  .شار إليها أعالهشامل يتعلق بقضاء األحداث وفقاً للمعايري امل

  
  الالجئون وملتمسو اللجوء    

تالحظ اللجنة بارتياح أن دستور اجلبل األسـود يكفـل احلـق يف التمـاس اللجـوء، وأن                )١٠(
 كـانون  ٢٥ أول قانون جلوء وأن تنفيـذه بـدأ يف   ٢٠٠٦يوليه /الدولة الطرف اعتمدت يف متوز 

القانون مل ينفذ بالكامل بعد، مبـا يف ذلـك          بيد أن اللجنة ال تزال قلقة ألن        . ٢٠٠٧يناير  /الثاين
  ).٣املادة (ما ينص عليه من إنشاء مرافق إليواء ملتمسي اللجوء 

ينبغي للدولة الطرف أن توفر املوارد البشرية واملاليـة الـضرورية للـهيئات                 
اإلدارية املسؤولة عن تنفيذ قانون اللجوء وأن تصدر اللوائح والتعليمات العمليـة        

وينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل         . لتنفيذ قـانون اللجـوء تنفيـذاً كـامالً        الضرورية  
مراعاة مبدأ عدم اإلعادة القـسرية املراعـاة التامـة علـى النحـو املنـصوص عليـه يف                   

  . من االتفاقية٣املادة 
  

  املشردون    
 تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تقم بعد بتسوية الوضع القانوين لعـدد كـبري                 )١١(

 مــن كوســوفو  “املــشردين داخليــاً ”  مــن كرواتيــا والبوســنة واهلرســك و   “املــشردين”مــن 
  ).٣ املادة(

تؤكد اللجنـة مـن جديـد التوصـيات الـيت قـدمها مفـوض حقـوق اإلنـسان                     
يونيــه / حزيــران٦ إىل ٢جمللــس أوروبــا يف أعقــاب زيارتــه إىل البلــد يف الفتــرة مــن 
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٢٠٠٨ (CommDH(2008)25) . ــذا اخلــصوص ــة الطــرف أن   ويف ه ــي للدول ، ينبغ
  :تقوم مبا يلي

ــا والبوســنة  “املــشردين”اختــاذ تــدابري عمليــة إلدمــاج    )أ(      مــن كرواتي
واهلرسك يف اجملتمع احمللي وملنحهم وضعاً قانونيـاً ومحايـة كاملـة مـن الطـرد الـذي                  

  ينتهك حقوقهم القانونية؛
 الـذين    مـن كوسـوفو    “للمـشردين داخليـاً   ”تسوية الوضع القانوين      )ب(    

يقيمون يف اجلبل األسود مبنحهم وضعاً قانونياً مناسباً للحد من احتمـال تعرضـهم              
  حلاالت انعدام اجلنسية؛

النظــر يف التــصديق علــى اتفاقيــة خفــض حــاالت انعــدام اجلنــسية     )ج(    
  .١٩٦١املعتمدة يف عام 

  
  اإلفالت من العقاب على ارتكاب جرائم احلرب    

زاء مناخ اإلفالت مـن العقـاب الـذي يـدعي وجـوده فيمـا يتعلـق                 تشعر اللجنة بالقلق إ     )١٢(
جبــرائم احلــرب الــيت مل تعــاجل بعــد أو ال تــزال يف مرحلــة التحقيــق والــيت مل تتحقــق بــشأهنا أي   

وحتيط اللجنـة علمـاً باملعلومـات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن املـستجدات                   . نتيجة تذكر 
 “ترحيـــــل املـــــسلمني”  و“مورينيـــــه” و “كالودجريســـــكي الز”فيمـــــا يتعلـــــق حبـــــاالت 

  ).١٦  و١٢املادتان  (“بوكوفيتسا” و
حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تـسرع وتكمـل حتقيقاهتـا يف جـرائم                       

ــة، وبوجــه خــاص، أولئــك      احلــرب، وأن تــضمن تقــدمي مجيــع مرتكبيهــا إىل العدال
ىل الدولـة   وتطلـب اللجنـة إ    . املسؤولون بالدرجة األوىل عن ارتكاب هذه اجلـرائم       

  .الطرف أن تقدم معلومات يف هذا اخلصوص
  

  التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية    
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطـرف علـى نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة                    )١٣(

 لوجود االتفاق الثنائي الذي أبرمه اجلبـل األسـود مـع الواليـات املتحـدة                تأسفلكنها  الدولية،  
 املوجـودين علـى     الواليـات املتحـدة األمريكيـة     مواطين  والذي ال جيوز مبقتضاه إحالة       ةاألمريكي
ــل األســود أراضــي  ــة  اجلب ــة الدولي ــى جــرائم احلــرب     إىل احملكمــة اجلنائي ــهم عل بغــرض حماكمت

  .)٨  و٧املادتان ( اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية أو
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ة أحكـام هـذا االتفـاق       ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري مناسبة ملراجع           
اليت متنع إحالة مواطين الواليات املتحدة املوجودين على أراضي اجلبل األسود إىل 

  .احملكمة اجلنائية الدولية وفقاً ألحكام االتفاقية
  

  التدريب    
ترحب اللجنة باملعلومـات املفـصلة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن بـرامج تـدريب                      )١٤(

بيـد أن  . فاذ القوانني، وموظفي السجون، والقضاة وأعـضاء النيابـة العامـة       املوظفني املكلفني بإن  
اللجنـة تأسـف لعـدم تـوافر معلومـات عـن رصـد وتقيـيم مـدى فعاليـة هـذه الـربامج يف خفـض              

  ).١٦  و١٠املادتان (حوادث التعذيب وإساءة املعاملة 
  : ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
قيفية لضمان أن يكون مجيع املوظفني، مبن       مواصلة وضع برامج تث     )أ(    

ــون       ــوانني واملوظف ــاذ الق ــون بإنف ــون املكلف ــسكريون، واملوظف ــدنيون والع ــيهم امل ف
ممــن قــد يكــون هلــم دور يف عمليــات احتجــاز أو  الطبيــون وغريهــم مــن املــوظفني  

استجواب أو معاملة أي فرد خيضع ألي شكل من أشكال التوقيـف أو االحتجـاز             
   علم تام بأحكام االتفاقية؛ علىأو السجن

 حتديـد   على طرق مجيع املوظفني املعنيني تدريباً خاصاً      ضمان تلقي     )ب(    
  إساءة املعاملة وإبالغ السلطات املختصة هبذه احلوادث؛عالمات التعذيب و

دليـل التقـصي والتوثيـق      (ضمان أن يـصبح بروتوكـول اسـطنبول           )ج(    
املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية    الفعـــالني بـــشأن التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب     

جــزءاً ال يتجــزأ مــن التــدريب املقــدم إىل   ) ١٩٩٩الالإنــسانية أو املهينــة لعــام   أو
ــات االســتجواب، وأن       ــضطلعون بعملي ــذين ي ــسؤولني ال ــن امل ــاء وغريهــم م األطب

  يترجم إىل مجيع اللغات املناسبة؛
ــيم وضــع وتنفيــذ منهجيــة    )د(     ــة ومــدى لتقي ــأثريفعالي امج  هــذه الــربت

  . حاالت التعذيب وإساءة املعاملةخفضالتثقيفية يف  أو التدريبية
  

  ظروف االحتجاز    
ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحـسني ظـروف االحتجـاز حتـسيناً                 )١٥(

كبرياً، مبـا يف ذلـك بنـاء مرافـق جديـدة وجتديـد املرافـق املوجـودة، لكنـها ال تـزال تـشعر بقلـق                         
وتـشعر اللجنـة   . ء اكتظـاظ سـجن بودغوريتـسا وسـوء الظـروف املاديـة الـسائدة فيـه            خاص إزا 
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بالقلق أيضاً إزاء عـدم تـوافر معلومـات عـن العنـف اجلنـسي يف الـسجون، مبـا يف ذلـك العنـف                         
  ).١٦  و١١املادتان (فيما بني السجناء 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تنفيـذ العمليـة الوطنيـة إلصـالح الـسجون،                   
 يف ذلك ختصيص األموال الكافية ملواصلة حتسني البنية التحتيـة، وبوجـه خـاص               مبا

وإضافة إىل ذلك، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تـضمن تـوفري           . يف سجن بودغوريتسا  
. املواد الصحية بانتظام ومتكني أفـراد أسـر احملتجـزين مـن القيـام بزيـارات منتظمـة                 

ابري مناسـبة ملنـع العنـف اجلنـسي         وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تد       
  .يف السجون، مبا يف ذلك العنف بني السجناء

  
  األقليات    

تالحظ اللجنة خمتلف التـدابري الـيت اعتمـدهتا الدولـة الطـرف، مبـا يف ذلـك اسـتراتيجية                      )١٦(
السياسات اخلاصة باألقليات، واستراتيجية حتـسني وضـع الغجـر الرومـا واألشـكايل واملـصريني         

ــل ــرة  يف اجلب ــذ مــشروع   ٢٠١٢-٢٠٠٨ األســود للفت ــة إىل تنفي عقــد ”، وخطــة العمــل الرامي
، لكنـها تـشعر   ٢٠٠٦ يف عـام    “صندوق لألقليات ”، وإنشاء   “٢٠١٥-٢٠٠٥إدماج الروما   

بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل ما يعاين منه الغجر الروما من معاملة متييزية، ومن ظـروف                 
  ).١٦املادة (ملعاملة اليت قد تشكل معاملة مهينة معيشة متردية ناشئة عن هذه ا

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن متتــع الغجــر الرومــا الــذين يعيــشون يف       
وإضافة إىل ذلك، ينبغي هلا أن تعـزز        . الدولة الطرف باحلماية من املعاملة التمييزية     

قليـات،  جهودها الرامية إىل تنفيذ خمتلف اخلطـط واالسـتراتيجيات املوجهـة إىل األ            
مبن فيها الغجر الروما، لتحسني ظروفها املعيشية احلرجة للغايـة وضـمان حـصوهلا              
دون متييز على التعليم وفرص العمل، مبا يف ذلك العمل يف اإلدارة العامة، وعلـى               

  .الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية
  

  التحقيقات الفورية والشاملة والرتيهة    
دة تــدابري ملكافحــة ومنــع األعمــال الوحــشية الــيت ترتكبــها  ترحــب اللجنــة باعتمــاد عــ  )١٧(

الشرطة، مبا يف ذلك اعتماد قانون أخالقيات الشرطة، لكنـها ال تـزال تـشعر بقلـق خـاص إزاء                    
عدد االدعـاءات الـيت تـشري إىل أعمـال التعـذيب وإسـاءة املعاملـة الـيت يرتكبـها أفـراد الـشرطة،                     

  ).١٢املادة (يف هذه األعمال وإزاء عدم إجراء حتقيقات فورية ونزيهة 
ينبغي للدولـة الطـرف أن تـضمن إجـراء حتقيقـات فوريـة ونزيهـة يف مجيـع                       

االدعاءات اليت تشري إىل إساءة املعاملة واالستخدام املفرط للقـوة مـن قبـل أفـراد                 
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وينبغي بوجه خاص أال ُتجرى هذه التحقيقات من ِقبل الشرطة أو حتت            . الشرطة
الوجاهــة الــدعاوى الظــاهرة بوفيمــا يتعلــق . ل هيئــة مــستقلةإشــرافها، بــل مــن ِقَبــ
، وقـف الـشخص املـشتبه        عامـة   املعاملة، ينبغي، كقاعـدة    إساءةاملتعلقة بالتعذيب و  

عمليـة التحقيـق، وخاصـة إذا كـان         يف أثناء    نقله إىل مكان آخر   أو   عن اخلدمة    فيه
قاضـاة مـرتكيب    وينبغـي للدولـة الطـرف م      .  التحقيـق  ؤثر على سـري   أن ي من احملتمل   

 املــدانني بغيــة القــضاء علــى ظــاهرة  حبــقاملالئمــة إصــدار األحكــام وهــذه األفعــال 
اإلفالت من العقـاب بالنـسبة للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني الـذين يرتكبـون             

  .انتهاكات حتظرها االتفاقية
تالحظ اللجنة املعلومات اليت قـدمها وفـد الدولـة الطـرف بـشأن حـاالت                    

بيـد أن اللجنـة ترغـب يف تأكيـد التـزام الدولـة           . رحت عليـه أثنـاء احلـوار      حمددة ط 
الطرف بإجراء حتقيقات مـستقلة وشـاملة ونزيهـة بـشأن مجيـع ادعـاءات التعـذيب                 

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تواصـل اطالعهـا علـى أي        . وإساءة املعاملة 
 بـالتقرير الـذي     مستجدات، يف سـياق احلـوار اجلـاري، وبوجـه خـاص فيمـا يتعلـق               

قدمته منظمة مبادرة الشباب من أجل حقوق اإلنسان اليت تـدعي وجـود حـاالت               
  .تعذيب على أيدي أفراد الشرطة

  
  الشكاوى الفردية    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إجراء فعال لشكاوى األفراد الـذين يـدعون أهنـم                  )١٨(
رتكبـها املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القـوانني،          ضحايا ألعمال التعـذيب أو إسـاءة املعاملـة الـيت ي           

وبــصفة خاصــة أولئــك الــذين يــدعون عــدم متكنــهم مــن احلــصول علــى ملفهــم الطــيب إلثبــات   
ومن الناحية العملية، ال تتاح إمكانية احلصول على امللـف الطـيب إال بنـاء علـى قـرار                    . مطالبهم

  ).١٦  و١٣املادتان (من قاضي التحقيق 
لة الطرف بأن تضمن متتع كـل فـرد يـدعي أنـه تعـرض               توصي اللجنة الدو      

للتعذيب أو إلساءة املعاملـة بـاحلق يف تقـدمي شـكوى إىل الـسلطات املختـصة دون                  
ــائق ــع       . أي ع ــضمن حــصول مجي ــة الطــرف أن ت ــي للدول ــك، ينبغ وإضــافة إىل ذل

األشخاص احملرومني من حريتهم على ملفهم الطيب بناء على طلبهم، بغـض النظـر              
  .اضي التحقيقعن قرار ق

 وهو القانون الذي دخـل      ٢٠٠٤وترحب اللجنة باعتماد قانون محاية الشهود يف عام           )١٩(
، لكنـها تأسـف لعـدم تـوافر أي معلومـات عـن تنفيـذه،                ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١حيز النفاذ يف    
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وال سيما فيمـا يتعلـق بالتـدابري املتخـذة حلمايـة أصـحاب شـكاوى التعـذيب أو إسـاءة املعاملـة                       
  ).١٦  و١٣ادتان امل(

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن توفري احلماية ألصحاب شكاوى              
  .التعذيب وإساءة املعاملة لكفالة متتعهم حبقهم الفعلي يف تقدمي شكوى

  
  التعويض وإعادة التأهيل    

تالحــظ اللجنــة املعلومــات الــيت قــدمها الوفــد ومفادهــا أن التعــويض عــن االنتــهاكات    )٢٠(
 عليها يف االتفاقية قد منح يف حالة واحدة فقـط، وأنـه مل تطالـب أي ضـحية أخـرى                      املنصوص

  ).١٤املادة (هلذه االنتهاكات بالتعويض 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن متتع ضحايا أفعـال التعـذيب حبـق نافـذ يف                    

ــة الطــرف بتعــويض منــصف   ــة الدول  مبــا يف ذلــك وســائل إعــادة   ، ومناســبمطالب
جلـرب الـضرر الـذي      وينبغـي هلـا أن تـضع بـرامج          .  وجـه ممكـن     علـى أكمـل    متأهيله

ــا مــن أشــكال        ــسية وغريه ــصدمات النف ــا يف ذلــك معاجلــة ال ــضحايا، مب يلحــق بال
املعاملـة، فـضالً عـن    إسـاءة  خدمات إعادة التأهيل اليت ُتقدم إىل ضحايا التعذيب و  

ــربامج      ــذه ال ــال هل ــضمان األداء الفع ــة ل ــوارد الكافي ــي لل. ختــصيص امل ــة وينبغ دول
الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات وال سـيما بيانـات إحـصائية                 

  .يف هذا اخلصوص
  

  العنف ضد املرأة    
تالحظ اللجنة أنه جيـري النظـر يف مـشروع قـانون احلمايـة مـن العنـف املـرتيل، لكنـها                         )٢١(

  ).١٦املادة (رتيل تعرب عن قلقها إزاء انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة، وال سيما العنف امل
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
االنتــــهاء مــــن النظــــر يف مــــشروع القــــانون املتعلــــق بــــالعنف         )أ(    

  واعتماده؛ املرتيل
مضاعفة جهودها ملنع العنف ضد املرأة مبا يف ذلك العنف املرتيل،             )ب(    

ة القانونيـــة ومكافحتـــه واملعاقبـــة عليـــه، بعـــدة وســـائل مـــن بينـــها تـــوفري املـــساعد 
  للضحايا؛ جماناً
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تنظيم محالت توعيـة وتـدريب يف جمـال العنـف املـرتيل علـى نطـاق              )ج(    
واســـع للقـــضاة واحملـــامني واملـــوظفني املكلفـــني بإنفـــاذ القـــوانني واألخـــصائيني        

  االجتماعيني الذين هلم اتصال مباشر بالضحايا؛
 لـضحايا العنـف   اختاذ تدابري فعالـة لـضمان تـوفري احلمايـة املباشـرة           )د(    

  .وإعادة تأهيلهم يف األمد الطويل
  

  العقوبة اجلسدية    
تالحـظ اللجنــة أن العقوبـة اجلــسدية ضــد األطفـال ليــست حمظـورة بــشكل صــريح يف       )٢٢(

  ).١٦املادة (أماكن الرعاية البديلة  املرتل ويف
ظر العقوبة اجلـسدية يف  حت عاتتشريأن تعتمد وتنفذ    لدولة الطرف   لينبغي      

يف االعتبـار   آخـذة    ،وتثقيـف توعية   مبا يلزم من محالت    ادعمهأن ت واألماكن   مجيع
 العنـف ضـد األطفـال   بـشأن  دراسة األمني العام لألمم املتحدة      التوصية الواردة يف    

)A/61/299.(  
  

 االجتار باألشخاص    

تالحــظ اللجنــة تراجــع اجتــاه االجتــار باألشــخاص يف الــسنوات األخــرية، لكنــها تــشعر   )٢٣(
ــال ــزال مــشكلة      ب ــساء، ال ي ــد أن االجتــار باألشــخاص، وال ســيما الن ــيت تفي ــارير ال قلق إزاء التق

  ).١٦  و١٠  و٢املواد (كبرية، كما تشعر بالقلق ألن اجلبل األسود يشكل بلد عبور 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون             

ار باألشـــخاص ومنعـــه، وأن تـــوفر التـــدريب  اإلقليمـــي والـــدويل، ملكافحـــة االجتـــ 
للمــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني، وال ســيما موظفــو احلــدود واجلمــارك، وأن    
ــوفري      ــهم وأن تــضمن ت ــورطني يف االجتــار باألشــخاص ومعاقبت تواصــل مقاضــاة املت

  .املساعدة القانونية اجملانية وخدمات التأهيل وإعادة اإلدماج لضحايا االجتار
 مـشروع قـانون     يف الربملان ينظـر حاليـاً    تقدير إعالن الدولة الطرف أن      ب اللجنة   الحظت  )٢٤(

تعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة          للتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة ال         
ويف هذا اخلصوص، توصي اللجنـة الدولـة الطـرف          . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو

  .اً يف التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية لتعزيز منع التعذيببأن متضي قدم
النضمام إىل معاهدات األمم املتحدة األساسـية       وُتشجع الدولة الطرف على النظر يف ا        )٢٥(

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع          :  اليت هي ليست بعـد طرفـاً فيهـا وهـي           حلقوق اإلنسان 
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وتوصـي اللجنـة    . واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      ، أسـرهم  العمال املهاجرين وأفـراد   
ــأن تــــصدق علــــى    ــة الطــــرف بــ ــن   الدولــ ــع األشــــخاص مــ ــة مجيــ ــة حلمايــ ــة الدوليــ االتفاقيــ

  .القسري االختفاء
الوثيقـة  تقـدمي  شروط لـ  اًوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسـية وفقـ           )٢٦(

 علـى النحـو الـذي أقرتـه    ادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير  األساسية املوحدة الواردة يف املب   
  .  HRI/GEN/2/Rev.5 هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان والوارد يف الوثيقة 

ــ  )٢٧( ي قدمتــه إىل ذشجع الدولــة الطــرف علــى أن تنــشر علــى نطــاق واســع التقريــر الــ   وُت
 للجلـــسات واســـتنتاجات اللجنـــة جزةواحملاضـــر املـــووردودهـــا علـــى قائمـــة املـــسائل اللجنـــة 

، عـن طريـق املواقـع الرمسيـة علـى اإلنترنـت ووسـائل اإلعـالم                 وتوصياهتا جبميع اللغات املناسـبة    
  .واملنظمات غري احلكومية

تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنة واحـدة، معلومـات عـن               و  )٢٨(
  . أعاله١٧  و١٢  و١١  و٦ الفقراتتوصيات اللجنة الواردة يف استجابتها ل

والدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي تقريرها الدوري التايل الذي سيعترب التقرير الـدوري             )٢٩(
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ الثاين، حبلول

  صربيا  - ٤٥
 يف Corr.1) و(CAT/C/SRB/2نظــرت جلنــة مناهــضة التعــذيب يف تقريــر صــربيا األويل    )١(

 تـــــشرين ٦  و٥، املعقـــــودتني يـــــومي 843) و  (٨٤٣CAT/C/SR.840  و٨٤٠جلـــــستيها 
ــاين ــوفمرب /الث ــستيها  ٢٠٠٨ن ، SR.859) و(CAT/C/SR.857 ٨٥٩  و٨٥٧، واعتمــدت يف جل

  . املالحظات اخلتامية الواردة أدناه٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨  و١٧املعقودتني يف 
  

  مقدمة  -ألف   
ــر صــربيا األ     )٢( ــة بتقــدمي تقري ــرة بــني عــامي    ترحــب اللجن ــذي يغطــي الفت  ١٩٩٢ويل ال
 والـيت  (CAT/C/SRB/Q/1/Add.1) كما ترحب بـالردود املقدمـة علـى قائمـة املـسائل              ٢٠٠٣ و

وفرت معلومات إضافية بـشأن التـدابري التـشريعية واإلداريـة والقـضائية والتـدابري األخـرى الـيت                   
ة علمـاً مـع االرتيـاح بـاحلوار         وكـذلك، حتـيط اللجنـ     . اختذهتا الدولـة الطـرف إلعمـال االتفاقيـة        

  . البناء الذي أجري مع الوفد الرفيع املستوى
  

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالتعديالت التشريعية العديدة اليت تشمل اعتماد الصكوك التالية  )٣(
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 وهو ينص على عـدم      ٢٠٠٦الدستور اجلديد الذي دخـل حيز النفـاذ يف عام           )أ(  
  أحد للتعذيب؛جواز إخضاع 

ــام    )ب(   ــانون املعتمــــد يف عــ ــة   ٢٠٠٣القــ ــرة معنيــ  والــــذي يقــــضي بإنــــشاء دائــ
  احلرب؛ جبرائم

   والذي يعرِّف التعذيب وجيرمه؛٢٠٠٥القانون اجلنائي املعتمد يف عام   )ج(  
 والـذي يقـضي بإنـشاء وظيفـة     ٢٠٠٥قانون حامي املـواطنني املعتمـد يف عـام         )د(  

  ؛)ملأمني املظا(حامي املواطنني 
 والــداخل حيــز النفــاذ يف  ٢٠٠٦قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة املعتمــد يف عــام     )ه(  

  ؛ ٢٠٠٩ عام
 ٢٠٠٨ وقـد دخـل حيـز النفـاذ يف عـام             ٢٠٠٧قانون اللجوء املعتمد يف عـام         )و(  

  .وهو يقر مبدأ عدم الطرد
 علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة    ٢٠٠٦وترحــب اللجنــة بالتــصديق يف عــام      )٤(
ــة القاســية   منا ــة أو العقوب ــةهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل .  أو الالإنــسانية أو املهين
 على التوايل، على الربوتوكول االختيـاري       ٢٠٠٣  و ٢٠٠٢ترحب بالتصديق، يف عامي      كما

التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة                
 االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن إشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة،                والربوتوكول

 على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى            ٢٠٠٣وترحب، أيضاً، بالتصديق يف عام      
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  تعريف التعذيب    
 بتجرمي التعـذيب يف قـوانني معايرييـة عديـدة، فتعـرب عـن قلقهـا يف                  حتيط اللجنة علماً    )٥(

نفس الوقت لعدم التطابق الكامل بـني التـشريعات وبـني أحكـام االتفاقيـة، فالعقوبـات املقـررة                   
وتعـرب  .  من القانون اجلنائي الصريب ال تتناسب وخطورة اجلرمية املرتكبـة          ١٣٧مبوجب املادة   

 والذي طبقـت فيـه مبـدأ        ٢٠٠٥أصدرته احملكمة العليا يف عام      اللجنة عن أسفها للحكم الذي      
ولكن حتيط اللجنة علماً، مع ذلـك، ببيـان الدولـة الطـرف الـذي               . التقادم على جرمية التعذيب   

، وسـيزيل عـدم التـساوق بـني القـانون           ٢٠٠٩أفاد أن قانوناً جديداً سيصدر حبلـول هنايـة عـام            
  .ا يتصل مببدأ التقادمفيم) ١املادة(الصريب وأحكام االتفاقية 
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ينبغــي للدولـــة الطــرف أن تواصـــل جهودهـــا الراميــة إىل جعـــل تعريفهـــا        
ــادة    ــرد يف امل ــا ي ــاً مل ــة ١للتعــذيب مطابق ــة الطــرف أن  .  مــن االتفاقي وينبغــي للدول

تضمن، يف هذا الصدد، تناسب العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنـائي مـع              
جنـة علـى إمتـام اإلصـالحات القـضائية بـسرعة            وحتـث الل  . خطورة جرمية التعذيب  

  .لكي ال يطبق مبدأ التقادم على التعذيب
  

  الضمانات األساسية    
تالحظ اللجنة أن قانون تنفيذ العقوبـات اجلنائيـة يـنص علـى تكليـف اإلدارات املعنيـة                    )٦(

ينص علـى    ٢٠٠٥يف وزارة العدل بعملية املراقبة الداخلية، وأن قانون الشرطة الصادر يف عام             
إنشاء قطاع املراقبـة الداخليـة وأن وحـدات املراقبـة الداخليـة أنـشئت يف مجيـع مراكـز الـشرطة                      

ولكن تعرب اللجنة عن قلقها املستمر، مع ذلك، لعدم وجود آليـة إشـراف مـستقلة                . اإلقليمية
وتعـرب  . وخارجية تتناول االدعاءات الواردة خبـصوص ارتكـاب الـشرطة ألفعـال غـري قانونيـة               

جنة عن قلقها، أيضاً، ألن الشرطة ال تراعـي يف املمارسـة حـق الـشخص املعتقـل يف توكيـل                     الل
 ساعة مـن وقـت   ٢٤حمامٍ خيتاره وحقه يف أن يطلب تكليف طبيب مستقل لفحصه يف غضون      

وكـذلك، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا لعـدم            . احتجازه، كما ال تراعي حقه يف االتـصال بأسـرته         
بني للعــاملني يف جمــال الطــب كيفيــة اإلبــالغ، بــصورة تلقائيــة   وجــود بروتوكــوالت مناســبة تــ 

ومستقلة، عما يالحظونه من أفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو         
  ).٢املادة (الالإنسانية أو املهينة 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنشاء آلية إشـراف مـستقلة لتنـاول مجيـع                   
.  بــشأن ارتكــاب أحــد وكــالء الدولــة ألفعــال منافيــة للقــانوناالدعــاءات الــواردة

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن، يف املمارسة، مراعاة حق الفرد يف تكليـف حمـامٍ               
خيتــاره ويف االتــصال بأحــد أفــراد أســرته وأن تــضمن إجــراء فحــص طــيب جلميــع    

جنـة   ساعة من وقت اعتقاهلم، على حنو مـا أوصـت بـه الل             ٢٤املعتقلني يف غضون    
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تـضع       . ٢٠من قبل يف إجـراء التحقيـق مبوجـب املـادة            

أيضاً بروتوكوالت مالئمة لتمكني العاملني يف جمال الطب من اإلبالغ تلقائياً عمـا         
يــستنتجون حدوثــه مــن أفعــال التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة    

  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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  )أمني املظامل(ي املواطنني حام    
ترحب اللجنة بإنشاء منصب أمني للمظامل وبتعيني نائب أمـني املظـامل لتحـسني وضـع                  )٧(

األشـخاص احملــرومني مـن حريتــهم يف املؤســسات والـسجون، مبــن فـيهم األشــخاص املــصابون     
اللجنـة  ولكـن تعـرب   . بإعاقة ذهنية أو فكرية أو بدنية والذين يعـانون مـن صـعوبات يف الـتعلم           

عن قلقها املستمر، مع ذلك، ألن هياكل ديوان املظامل مل تتكامل بعـد وألن اسـتقالل الـديوان                  
مل يضمن كلياً وألنـه مل ختـصص لـه املـوارد الكافيـة ليـؤدي مهامـه بـشكل فّعـال وألنـه يفتقـر،                

. ، للقــدرات الالزمــة لدراســتها)٧٠٠(علــى الــرغم مــن العــدد الكــبري مــن الــشكاوى الــواردة  
رب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم حتديد أي والية خاصة برصد مدى إعمال حق الطفـل يف                 وتع

  ).٢املادة (عدم التعرض ألفعال العنف 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
تكثــف جهودهــا لتــضمن قــدرة أمــني املظــامل علــى القيــام بــصورة      )أ(    

 سـلوك أفـراد الـشرطة     مستقلة ونزيهة برصـد االدعـاءات الـواردة خبـصوص سـوء           
والتحقيـق يف تلــك االدعـاءات، بتــوخي سـبل منــها تعزيـز دور ومهــام نائـب أمــني      
املظامل املعين حبماية حقـوق األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم بغيـة تـضمني واليتـه                   

  مهمة التحقيق يف أفعال يرتكبها ضباط الشرطة؛
 املقدمـة مـن     تتأكد من أن مجيع السلطات املعنيـة تتـابع التوصـيات            )ب(    

  أمني املظامل؛
تشجِّع أمني املظامل على التماس االعتماد من جلنة التنسيق الدولية            )ج(    

للمؤســسات الوطنيــة املعنيــة بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان، بغيــة ضــمان امتثاهلــا 
للمبادئ اخلاصة مبركز املؤسسات الوطنيـة املعنيـة بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                

  ؛٤٨/١٣٤املرفقة بقرار اجلمعية العامة ، )مبادئ باريس(
تنظر يف إمكانية اختاذ التدابري الالزمـة للتأكـد مـن أن أمـني املظـامل                  )د(    

يــسعى للنــهوض بــشؤون األطفــال ومحايتــهم مــن العنــف، وينظــر بــصفة خاصــة يف 
  .إمكانية اعتماد قانون خيّص أمني املظامل املعين حبقوق الطفل

  
  استقالل القضاء    

ب اللجنة عن قلقها املستمر إزاء األحكام الدستورية اجلديدة الـيت تكلـف اجلمعيـة               تعر  )٨(
وتعرب اللجنة عن قلقهـا أيـضاً خبـصوص         . الوطنية مبهمة انتخاب القضاة على كافة املستويات      
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عملية حتديد النظام الـداخلي للمحـاكم واالفتقـار إىل تـشريعات تتـصل بالتـدابري التأديبيـة ضـد                    
  ).١٢  و٢ان املادت(القضاة 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استقالل القضاء التام ونزاهته بالتأكد من     
أمــور شــىت مــن بينــها تعــيني مــوظفي القــضاء وفقــاً ملعــايري موضــوعية كــاملؤهالت،   

وينبغــي للدولــة الطــرف أن حتــدد أيــضاً النظــام      . والرتاهــة، واملقــدرة والكفــاءة  
  .مستقلة يف هذا الصددالداخلي للمحاكم وتنشئ هيئة تأديبية 

  
  الالجئون    

الذي ينص على مبدأ عدم الطـرد،       ) ٢٠٠٨(حتيط اللجنة علماً بقانون اللجوء اجلديد         )٩(
ولكنــها تعــرب عــن قلقهــا املــستمر إزاء اللــوائح الــيت تفــسر تطبيــق القــانون يف األمــور املتــصلة   

  ).٣املادة (مبعاملة ملتمسي اللجوء 
تمــد عــاجالً التــدابري الالزمــة، وال ســيما التــدابري  ينبغــي للدولــة الطــرف أن تع    

ذات الطــابع القــانوين، إلعمــال القــانون اجلديــد اخلــاص بــاللجوء بغيــة محايــة حقــوق    
وينبغـي للدولـة   . ملتمسي اللجـوء واألشـخاص الـذين يطلبـون مـنحهم مركـز الالجـئ              

 األجانـب  الطرف أيضاً أن تتخذ التدابري الالزمة حلماية ملتمسي اللجـوء وغريهـم مـن           
  .الذين حيتاجون إىل محاية إنسانية

  
  الشكاوى والتحقيقات واإلدانات    

فيما حتيط اللجنة علماً بعملية اإلصالح القـضائي الـيت تـشمل القـانون اجلديـد اخلـاص                    )١٠(
، تعـرب عـن قلقهـا    ٢٠٠٩بالقضاة وقانون العقوبات اجلديد الذي سيدخل حيز النفاذ يف عام       

عـدم وقـف املـسؤولني عـن العمـل أثنـاء التحقيـق يف ادعـاءات التعـرض                   إزاء بطء التحقيقـات و    
  ).١٦  و١٣  و١٢  و٤املواد (للتعذيب أو إساءة املعاملة 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
ــاءات التعـــرض     )أ(     ــة يف ادعـ ــة ونزاهـ ــة وفعاليـ تـــضمن التحقيـــق بدقـ

 أو الالإنـسانية أو املهينـة   للتعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       
دارة العامـة الـسابقة، علـى حنـو     احملظورة، مبـا يـشمل الـشكاوى املقدمـة يف ظـلّ اإل          

  ؛٢٠أوصت به اللجنة من قبل يف تقريرها املقدم مبوجب املادة  ما
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توِقف األشخاص الذين يدَّعى أهنم مارسوا التعذيب، عن العمـل،           )ب(    
 حنو ما أوصـت بـه اللجنـة مـن قبـل يف تقريرهـا                أثناء التحقيق يف االدعاءات، على    

  ؛٢٠املقدم مبوجب املادة 
 والـيت طلبـت   ٢٢متتثل لآلراء اليت قدمتها اللجنـة يف إطـار املـادة         )ج(    

فيها إجراء حتقيقات إضافية خبصوص البالغات الفردية وتوفري معلومات بشأهنا يف 
  .التقرير الدوري القادم

  
  ئية الدولية ليوغوسالفيا السابقةالتعاون مع احملكمة اجلنا    

ترحب اللجنة باخلطوات املتخـذة لتعزيـز التعـاون والتقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق باحملكمـة                     )١١(
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة كما ترحب بوضع برامج حلمايـة الـشهود ولكنـها تعـرب                

احملكمـة وكـذلك إزاء سـالمة    عن قلقهـا إزاء مـصري القـضايا الغـامض بعـد املوعـد احملـدد لغلـق               
  ).١٢املادة (الذين أدلوا بشهادهتم أو يدلون هبا حالياً 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ما يلي    
تعاوهنــا التــام مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة،    )أ(    

زالـوا طلقـاء    بأوجه منها إلقـاء القـبض علـى األشـخاص الـذين أدينـوا ولكنـهم مـا              
إحالتهم ومـنح احملكمـة كامـل الـصالحيات للحـصول علـى املـستندات املطلوبـة                 و

  والوصول إىل الشهود احملتملني؛
ــتراكهم يف       )ب(     ــاهبم أو اش ــشتبه يف ارتك ــع األشــخاص امل مقاضــاة مجي

ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ومن بينهم كبـار مـسؤويل الـشرطة              
سياسـيون، واختـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات            وأفراد القـوات العـسكرية ومـسؤولون        

  جزائية يف حقهم، حىت بعد املوعد احملدد لغلق احملكمة؛
محايــــة الــــشهود بــــصورة فعالــــة يف مجيــــع مراحــــل اإلجــــراءات    )ج(    

  .انتهائها وبعد
  

  حتقيقات يف جرائم حرب أخرى    
 عنـها   تأسف اللجنة لعـدم تقـدمي الدولـة الطـرف إيـضاحات عـن النتـائج الـيت أسـفرت                     )١٢(

، وال سيما دور احملكمـة العليـا      )١٩٩١نوفمرب  /تشرين الثاين  (“قضية أوفكارا ”التحقيقات يف   
 يف إبطال قرار احملكمة االبتدائية، كما تعرب عن قلقهـا لعـدم تقـدمي معلومـات                 ٢٠٠٦يف عام   

  ).١٢املادة (بشأن األسباب اليت دفعت إىل األمر بإجراء حماكمة جديدة 
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طرف أن توفر للجنة معلومات بشأن النتائج اليت أسـفرت          ينبغي للدولة ال      
واألسـباب  ) ١٩٩١نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    (“قضية أوفكـارا  ”عنها التحقيقات يف    

  .٢٠٠٦اليت دفعت إىل األمر بإجراء حماكمة جديدة يف عام 
  

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
ش فيهــا املــدافعون عــن حقــوق  تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء البيئــة العدائيــة الــيت يعــي    )١٣(

اإلنـــسان، وال ســـيما مـــن يعمـــل مـــن بينـــهم يف جمـــايل العدالـــة االنتقاليـــة وحقـــوق األقليـــات  
تعرب عن قلقها إزاء االفتقـار إىل العـدل يف القـضايا املرفوعـة ضـد املـدافعني عـن حقـوق                       كما

  ).١٦املادة (اإلنسان ألسباب يدعى أهنا سياسية 
تخذ تدابري فعلية لالعتراف قانوناً باملدافعني عن       ينبغي للدولة الطرف أن ت        

حقوق اإلنسان وبعملهم وضمان البت يف القضايا املرفوعة ضدهم مبراعاة املعايري           
  .الدولية للمحاكمة العادلة

  
  التدريب    

حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتـدريب مـوظفي الـسجون عـن                     )١٤(
ولكنـها تعـرب   . ٢٠٠٤سـبتمرب  /ظفي املديرية اعتبـاراً مـن شـهر أيلـول       طريق مركز تدريب مو   

عن قلقها مع ذلك ألن التدريب ال يهدف إىل التثقيف واإلعالم يف جمال حظر التعـذيب وألن                 
ــى تعــيني حــاالت التعــذيب        ــساعدهتم عل ــدريب املتاحــة للعــاملني يف جمــال الطــب مل ــرامج الت ب

ــدابري إعــادة تأهيــل    وتوثيقهــا وفقــاً لربوتوكــول اســطنبول غــري   ــة ت ــة كمــا هــي غــري كافي  كافي
ــضحايا ــسانية يف       . ال ــروق اجلن ــاح لوضــع هنــج يراعــي الف ــدريب املت ــك باإلضــافة إىل أن الت ذل

  ).١٠املادة (مؤسسات الشرطة واملؤسسات القانونية والطبية هو غري كاٍف أيضاً 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
ف والتدريب بـصورة منتظمـة جلميـع املـوظفني          تضمن توفري التثقي    )أ(    

  املكلفني بإنفاذ القوانني؛
تتأكد، يف برامج التدريب على القواعـد والتعليمـات واألسـاليب             )ب(    

اخلاصــة باالســتجواب، مــن إدراج حظــر قــاطع للتعــذيب وتــوفري تــدريب خــاص    
ب وغـريه   للموظفني العاملني يف جمال الطب بغية متكينهم من تعيني عالمات التعذي          

  من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وفقاً لربوتوكول اسطنبول؛
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ــاذ       )ج(     ــاح ملوظفيهــا املكلفــني بإنف ــدريب املت ــصورة منتظمــة الت تقــيِّم ب
  القوانني وتضمن أيضاً مراقبة سلوكهم بصورة منتظمة ومستقلة؛

فــوارق اجلنــسانية تعــزز اجلهــود الــيت تبــذهلا لتطبيــق هنــج يراعــي ال  )د(    
ــتجواب       ــاز أو االسـ ــات االحتجـ ــشتركني يف عمليـ ــخاص املـ ــدريب األشـ ــدى تـ لـ

معاملــــة أي فــــرد معــــرض ألي شــــكل مــــن أشــــكال التوقيــــف أو االعتقــــال  أو
  .السجن أو

  
  ظروف االحتجاز    

 تـشمل بنـاء مرافـق       ٢٠٠٤حتيط اللجنة علماً بأن إصالحات نظام السجون منـذ عـام              )١٥(
املرافــق القائمــة، ولكنــها تعــرب عــن قلقهــا يف نفــس الوقــت إزاء ظــروف جديــدة وإعــادة بنــاء 

االعتقــال املاديــة احلاليــة وإزاء مــشكل اكتظــاظ األمــاكن الــيت يكــون فيهــا الفــرد حمرومــاً مــن     
وحتــيط . حريتــه وكــذلك إزاء عــدم اســتقالل املــوظفني العــاملني يف جمــال الطــب يف الــسجون   

لوفد مبيناً أنـه مل ُيـرفَض أي طلـب مقـدم مـن منظمـات غـري        اللجنة علماً بالبيان الذي أدىل به ا   
حكوميــة لرصــد كيفيــة تنفيــذ عقوبــة الــسجن يف املؤســسات، ولكنــها تعــرب عــن قلقهــا إزاء    

وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا أيـضاً لعـدم       . اشتراط اإلشعار، على مـا يبـدو، قبـل زيـارة الـسجون       
ــسجون للتحقـــ     ــيش الـ ــستقلني بتفتـ ــرباء مـ ــسمح خلـ ــام يـ ــود نظـ ــسجن  وجـ ــروف الـ ــن ظـ ق مـ

  ).١١ املادة(
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
تضمن تطبيـق إصـالح نظـام الـسجون بـسرعة وتطلـب، إن لـزم،                  )أ(    

  مساعدة تقنية إىل األمم املتحدة ومنظمات معنية أخرى؛
حتسن ظروف االعتقال املادية يف األماكن الـيت يكـون فيهـا الفـرد           )ب(    

 وال سـيما فيمـا يتعلـق بالنظافـة والرعايـة الـصحية، مبـا يـشمل                  حمروماً مـن حريتـه،    
. الـــسماح ملـــوظفني مـــستقلني عـــاملني يف جمـــال الطـــب بـــإجراء زيـــارات منتظمـــة

وضروري، يف هذا الصدد، أن تضمن الدولة الطرف إشراف وزارة الصحة علـى             
  كيفية ممارسة املوظفني العاملني يف جمال الطب ملهامهم يف السجون؛

ضع نظاماً ميكِّن خرباء مستقلني من التحقق من ظـروف الـسجن           ت  )ج(    
كمــا دعــت إليــه اللجنــة مكــرراً يف توصــيتها الــسابقة املدرجــة يف تقريرهــا املقــدم    

  .٢٠مبوجب املادة 
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  التعذيب واإلعاقة    
حتــيط اللجنــة علمــاً بــإقرار الدولــة الطــرف بأنــه يــتم اللجــوء يف بعــض املؤســسات إىل     )١٦(

غري الئقة وتعرب عن قلقها الدائم إزاء تقـارير تفيـد بتعـريض األطفـال والبـالغني      معاملة سيئة و 
ملـدة طويلـة    ] حريتهم[املصابني بإعاقة عقلية أو بدنية، وال سيما لدى احتجازهم قسراً وتقييد            

يف مؤسسات احلماية االجتماعية املخصصة لألشخاص املصابني بإعاقة عقلية ويف مستـشفيات            
 املعاملـة أو العقوبـة القاسـية        ، ملعاملة تعترب مبثابـة تعـذيب أو غـريه مـن ضـروب             األمراض العقلية 

وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا ألنـه مل جيـر أي حتقيـق، علـى مـا يبـدو، يف                      . الالإنسانية أو املهينة   أو
القضايا املتصلة مبعاملة األشخاص ذوي اإلعاقة معاملة تعّد تعذيباً أو غريه من ضروب املعاملـة               

  ).١٦  و١٣  و١٢  و٢املواد (انية أو املهينة يف املؤسسات الالإنس
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
تباشــر إصــالحات اجتماعيــة وتــضع نظــم دعــم جمتمعيــة بديلــة إىل   )أ(    

جانب العملية اجلارية الرامية إىل إخراج األشخاص ذوي اإلعاقة من املؤسـسات،            
ــين لألشــخاص ال    ــدريب امله ــزز الت ــة    وتع ــة االجتماعي ــاملني يف مؤســسات احلماي ع

املخصــصة لألشــخاص املــصابني بإعاقــة ذهنيــة ويف مستــشفيات األمــراض العقليــة   
   حد سواء؛ىعل

حتقـــق يف التقـــارير الـــيت تفيـــد تعـــرض األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة    )ب(    
للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                

  .ملؤسساتيف ا
  

  األقليات اإلثنية، وال سيما الغجر    
حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف، ومـن بينـها توجيـه هتـم جنائيـة                      )١٧(

إىل أشخاص يشتبه يف ارتكاهبم أفعال عنـف بـدوافع إثنيـة ضـد أقليـات إثنيـة كمـا حتـيط علمـاً                        
ها تعرب يف نفس الوقت عن قلقهـا لإلخفـاق          ، ولكن )٢٠٠٥(خبطة العمل لتعزيز تعليم الغجر      

يف محاية األقليات، وال سـيما عنـدما تـشري األحـداث الـسياسية إىل أهنـا قـد تتعـرض أكثـر مـن                          
  ).١٦  و١٢  و١٠املواد (غريها من الفئات ألفعال العنف 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ التــدابري الوقائيــة املالئمــة حلمايــة األفــراد     
مجاعــات األقليــات مــن األعمــال العدائيــة، وال ســيما عنــدما تــشري        املنــتمني إىل 

األحداث السياسية إىل أهنم قد يتعرضون أكثر من غريهم ألفعال العنف، وتضمن   
وينبغـي للدولـة الطـرف أيـضاً أن         . مراعاة التدابري القانونية واإلدارية مراعـاة تامـة       
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 التحاور واالتصاالت مع تضمن تنوعاً إثنياً أكرب يف صفوف قوات الشرطة لتيسري
كافة اجملتمعات احمللية يف صربيا والتأكد من أن برامج التـدريب ومحـالت اإلعـالم               
توصل دائمـاً رسـالة مفادهـا أال تـسامح مـع العنـف، وبنـاء عليـه فـإن أي شـخص                       

  .ميارس العنف سينال جزاءه على ذلك
  

  التعويض وإعادة التأهيل واجلرب    
ملعلومــات املتــصلة بــالتعويض، املتاحــة لــبعض ضــحايا احلــرب يف حتــيط اللجنــة علمــاً با  )١٨(

الدعاوى املرفوعة أمام دائرة جـرائم احلـرب مبوجـب قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة والـيت تتـضمن              
معلومات عن التعويض املايل أيضاً باإلضـافة إىل االعتـذارات الـيت قدمتـها الدولـة علنـاً يف عـام                      

 تعــرب اللجنــة عــن أســفها مــع ذلــك لعــدم تــوافر ولكــن. ٢٠٠٧ وعــام ٢٠٠٤ وعــام ٢٠٠٣
وتعـرب  . برنامج خـاص بإعمـال حقـوق ضـحايا التعـذيب وسـوء املعاملـة يف اجلـرب والتعـويض                   

اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب وسوء املعاملـة الـذين                
ل تلـك احلـاالت، وكــذلك   رمبـا حـصلوا علـى التعـويض وبـشأن مبـالغ التعـويض املتاحـة يف مثـ         

لعدم توافر معلومات بشأن ما أتيح هلؤالء الضحايا من أشكال املساعدة األخـرى، ومـن بينـها                 
وحتــيط اللجنــة علمــاً مــع القلــق ببيــان الدولــة .  االجتمــاعي-إعــادة التأهيــل الطــيب أو النفــسي 

لتحديـد،  الطرف الذي أفاد بعدم وجـود أي خـدمات يف الدولـة الطـرف تتنـاول، علـى وجـه ا                    
وباإلضـافة إىل   . معاجلة الصدمات وغري ذلك من أشكال إعادة التأهيل املتاح لضحايا التعذيب          

ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم تــوافر معلومــات بــشأن مــا يتــاح لألشــخاص ذوي  
  ).١٤املادة (اإلعاقة من تعويض وجرب وإعادة تأهيل 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
ــالتعويض واجلــرب وإعــادة       )أ(     تعــزز اجلهــود الــيت تبــذهلا فيمــا يتعلــق ب

التأهيل لتوفري اجلرب والتعـويض املنـصفني واملالئمـني لـضحايا التعـذيب وغـريه مـن                 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، مبـا يـشمل تزويـدهم                 

  بأدوات إعادة التأهيل الكامل قدر املستطاع؛
  تَضع برناجماً خاصاً ملساعدة ضحايا التعذيب وسوء املعاملة؛  )ب(    
تقــدم يف تقريرهــا الــدوري القــادم معلومــات بــشأن مــا لــديها مــن    )ج(    

برامج التعويض، الذي يشمل معاجلة الصدمات وأشكال إعـادة التأهيـل األخـرى             
كافيــة املتاحــة لــضحايا التعــذيب وســوء املعاملــة، باإلضــافة إىل ختــصيص املــوارد ال 

  لضمان تطبيق تلك الربامج على حنو فّعال؛
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تعزِّز اجلهود اليت تبذهلا فيمـا تتيحـه لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن          )د(    
تعويض وجرب وإعـادة تأهيـل وتقـدم يف تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات بـشأن                   

  .التدابري اليت اختذهتا يف هذا الصدد
  اء والفتياتالعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي على النس    

حتــيط اللجنــة علمــاً بــأن العنــف املــرتيل معــرف بوصــفه جنحــة يف قــانون اجلــنح الــذي    )١٩(
، ولكنـها تعـرب عـن أسـفها مـع ذلـك ألن اإلجـراءات تـستغرق وقتـاً طـويالً                      )٢٠٠٧(اعُتمد  

وتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء تقـارير تفيـد ازديـاد        . يدفع العديد من الضحايا إىل التخلي عنها      
ت االعتداء اجلنسي على الفتيات خالل السنوات القليلة املاضـية وإزاء العقوبـات اخلفيفـة               حاال

الــيت تفــرض علــى مــرتكيب أفعــال العنــف املــرتيل وإزاء بــطء اإلجــراءات واالفتقــار إىل تــدابري      
  ).١٦املادة (احلماية وعدم توافر تدابري وقائية مالئمة 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
تعزز اجلهود اليت تبـذهلا للتأكـد مـن اختـاذ تـدابري احلمايـة العاجلـة                   )أ(    

والفعالة ومنع أفعال العنف ضد النساء واألطفال، مبا يشمل أفعال العنف املـرتيل،             
  ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها؛

ــرتيل        )ب(     ــف املـ ــة العنـ ــة ملكافحـ ــتراتيجية الوطنيـ ــذ اإلسـ ــضمن تنفيـ تـ
  مالئماً؛ تنفيذاً

وسع نطاق محالت التوعية والتدريب بشأن العنف املرتيل لفائـدة          ت  )ج(    
القـــضاة، واحملـــامون (املـــسؤولني الـــذين يتعـــاملون بـــصفة مباشـــرة مـــع الـــضحايا  

  وكذلك لعامة اجلمهور؛) ووكاالت تنفيذ القوانني واألخصائيون االجتماعيون
كوميـة  تتخذ التدابري الالزمة لزيادة التعاون مع املنظمـات غـري احل            )د(    

  .العاملة حلماية الضحايا من العنف املرتيل
  

  العقوبات البدنية    
حتيط اللجنة علماً بـأن فـرض عقوبـات بدنيـة علـى األطفـال لـيس حمظـوراً صـراحةً يف                        )٢٠(

  ).١٦املادة (مجيع األحوال وأن فرض تلك العقوبات أمر مألوف ومقبول يف تربية األطفال 
آخـذة يف االعتبـار التوصـيات الـواردة يف          ينبغي للدولة الطرف أن تقـوم،           

دراســة األمــني العــام لألمــم املتحــدة عــن العنــف ضــد األطفــال، باعتمــاد وإعمــال  
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تــشريعات حتظــر فــرض عقوبــات بدنيــة يف مجيــع األمــاكن، مبــا يف ذلــك األســرة،     
  .وتدعيمها باختاذ التدابري الالزمة للتوعية ولتثقيف اجلمهور

  
  االجتار باألشخاص    

) ٣٨٩املــادة (يط اللجنــة علمــاً بــإدراج مــسألة االجتــار يف القــانون اجلنــائي اجلديــد  حتــ  )٢١(
ولكن تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا مـع           . الذي يعرِّف االجتار باألشخاص ويدرجه كجرمية جنائية      

ــسية        ــساء عــرب احلــدود الســتغالهلن ألغــراض جن ــتم االجتــار بالن ــه ي ــد بأن ذلــك إزاء تقــارير تفي
 عن أسفها لندرة عدد احلاالت اليت جتري فيها مقاضاة املـسؤولني يف             وأغراض أخرى، وتعرب  

وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم وجود نظام فعـال يف الدولـة الطـرف لرصـد                 . هذا الصدد 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء     . وتقييم مدى انتشار وتأثري تلك الظاهرة بغية معاجلتها بفعاليـة   

مــن مخــس ســنوات ســجن إىل ثــالث ســنوات ســجن وإزاء عــدم  ختفيــف احلــد األدىن للعقوبــة 
  ).١٦املادة (كفاية اجلرب وخدمات إعادة اإلدماج املقدمة لضحايا االجتار 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
ــة املــ    )أ(     ــستمر يف مقاضــاة ومعاقب ــار باألشــخاص   ت ــن االجت سؤولني ع

  سيما النساء واألطفال؛ وال
   اليت تبذهلا لتوفري اجلرب وخدمات إعادة اإلدماج للضحايا؛تكثِّف اجلهود  )ب(

ــدريب      )ج(     ــوفر التـ ــوطين وتـ ــصعيد الـ ــة علـــى الـ ــنظم محـــالت توعيـ تـ
للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي اهلجرة وشرطة احلدود بشأن األسباب 
املؤدية إىل االجتار باألشخاص وأشكال االستغالل األخرى وما يترتب علـى ذلـك             

  من نتائج وآثار؛
تعتمد خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وتكفل وضع         )د(    

  برامج وتدابري ملعاجلة األطفال ضحايا االجتار؛
تعزز التعـاون القـائم بـني الـشرطة ووكالـة تنـسيق احلمايـة املتاحـة                   )ه(    

لألشــخاص ضــحايا االجتــار وبــني املنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة علــى مكافحــة  
  .االجتار باألشخاص

  
  كوسوفو    

حتــيط اللجنــة علمــاً، لــدى النظــر يف تقريــر صــربيا األويل، باإليــضاحات املقدمــة مــن       )٢٢(
الدولة الطرف بشأن عدم قدرهتا على اإلبالغ مبدى وفائها بتنفيذ االتفاقية يف كوسـوفو، نظـراً     
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ارس الـــسلطة املدنيـــة هـــي الـــيت متـــإىل أن بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو  
  .كوسوفو يف

  مجع البيانات    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرهـا الـدوري القـادم بيانـات إحـصائية                   )٢٣(

مفصلة، مصنفة حسب اجلرميـة واإلثنيـة والـسن واجلـنس، بـشأن الـشكاوى املتـصلة بادعـاءات                   
ــوظفني مكل     ــدي م ــى أي ــسيئة عل ــة ال ــذيب واملعامل ــشأن   التعــرض للتع ــوانني؛ وب ــاذ الق فــني بإنف

ــشأن       ــذلك، بـ ــصلة؛ وكـ ــة ذات الـ ــة أو التأديبيـ ــات اجلنائيـ ــات والعقوبـ ــات واملالحقـ التحقيقـ
وتطلـب اللجنـة تزويـدها، باإلضـافة        . األشخاص املعتقلني يف انتظار احملاكمة والسجناء املدانني      

  .إىل ذلك، مبعلومات عما يتاح للضحايا من تعويض وإعادة تأهيل
عو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تصبح طرفاً يف املعاهدات اٍألساسية الـيت وضـعتها            وتد  )٢٤(

االتفاقيـة الدوليـة    : األمم املتحدة يف جمـال حقـوق اإلنـسان، والـيت ليـست طرفـاً فيهـا بعـد، أي                   
ــوق األشــخاص ذوي          ــة حق ــرهم واتفاقي ــراد أس ــاجرين وأف ــال امله ــع العم ــوق مجي ــة حق حلماي

ــة ــة  . اإلعاق ــدعو اللجن ــع       وت ــة مجي ــة حلماي ــة الدولي ــى االتفاقي ــصديق عل ــة الطــرف إىل الت الدول
  .األشخاص من االختفاء القسري

وتشدد اللجنة على أن توصياهتا املقدمـة بعـد اسـتعراض تقريـر صـربيا واجلبـل األسـود                     )٢٥(
ومـن هـذا املنطلـق، تكـرر      .  ختضع للمتابعة  ٢٠مبوجب إجراء التحقيق املنصوص عليه يف املادة        

وتطلب إىل الدولـة الطـرف أن     )) ر(إىل  ) أ(٢١٣، الفقرات الفرعية    A/59/44( توصياهتا   اللجنة
تقــدم للجنــة، يف تقريرهــا الــدوري القــادم، معلومــات حديثــة عــن التــدابري الــيت اختــذهتا امتثــاالً   

  .لتوصيات اللجنة
مل يبـت فيهـا   وترى اللجنة أن املعلومات الشفوية املتصلة مبتابعة البالغات الفردية الـيت             )٢٦(

 مــن االتفاقيــة، أثنــاء النظــر يف تقريرهــا،  ٢٢بعــد والــيت قدمتــها الدولــة الطــرف، عمــالً باملــادة  
وحتيط اللجنة علماً بصدور قانون جديد ينص علـى جـواز إعـادة النظـر يف     . معلومات مشجعة 

قضية بناء علـى قـرار تتخـذه هيئـة دوليـة منـشأة مبوجـب معاهـدة دوليـة، وترحـب اللجنـة بـرد                
ــال         ــة واالمتث ــة آراء اللجن ــشأن وضــع إجــراءات خاصــة ملتابع ــة ب ــات املقدم ــى الطلب خطــي عل

  .لتوصياهتا
وعالوة علـى تـصديق الدولـة الطـرف علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة                     )٢٧(

التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة بتــاريخ          
، تذكر اللجنـة الدولـة الطـرف بـضرورة القيـام علـى وجـه الـسرعة                  ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول   ٢٦
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 مــن ٢٣ إىل ١٧بتعــيني أو إنــشاء آليــة وقائيــة وطنيــة مــستقلة ملنــع التعــذيب متــشياً مــع املــواد     
  .الربوتوكول االختياري

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تــوفر معلومـات، يف غـضون سـنة واحــدة، رداً          )٢٨(
  .أعاله) ب( ١٦  و١٣  و١٢  و١١  و٩  و٦يات اللجنة املدرجة يف الفقرات على توص

وتَشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع عن طريق املواقع الرمسية علـى                 )٢٩(
الشبكة العاملية تقاريرها املقدمة إىل اللجنة باإلضافة إىل املالحظات اخلتامية املقدمة مـن اللجنـة               

  .زة اليت تعدها اللجنة، وتعممها على املنظمات غري احلكوميةواحملاضر املوج
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تقــدم وثيقتــها األساســية وفقــاً لــشروط الوثيقــة    )٣٠(

األساســية املــشتركة املبينــة يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير بالــصيغة الــيت وافقــت  
 حلقـــــوق اإلنـــــسان والـــــيت أدرجـــــت يف الوثيقـــــة     عليهـــــا هيئـــــات املعاهـــــدات الدوليـــــة   

HRI/GEN/2/Rev.5.  
 ٢٠١٢نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢١وُتدعى الدولة الطرف إىل أن تقدم يف موعد أقصاه           )٣١(

  .تقريرها الدوري القادم الذي سينظر فيه بوصفه التقرير الدوري الثاين
  تشاد  - ٤٦

 يف جلــستيها (CAT/C/TCD/1)ويل نظــرت جلنــة مناهــضة التعــذيب يف تقريــر تــشاد األ  )١(
 CAT/C/SR.870 (٢٠٠٩أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٣٠  و٢٩، املعقــــــــــودتني يف ٨٧٣  و٨٧٠

 ٢٠٠٩مــــــــايو / أيـــــــار ١٢، املعقـــــــودة يف  ٨٨٨، واعتمـــــــدت يف جلـــــــستها   )SR.873 و
(CAT/C/SR.888)املالحظات والتوصيات التالية ،.  

  
  مقدمة  -ألف   

طبقـاً للمبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها اللجنـة       ترحب اللجنة بالتقرير املقدم من تشاد       )٢(
  . سنة عن موعده١١إال أهنا تأسف لتقدمي التقرير متأخراً . بشأن إعداد التقارير األولية

وتالحظ اللجنة بارتياح الصراحة اليت أبدهتا الدولة الطرف يف اعترافهـا بـالثغرات الـيت           )٣(
وتعـرب  . ه، ويف تنفيـذ االتفاقيـة بوجـه عـام         تعتور تشريعها يف جمال منع التعذيب والقـضاء عليـ         

اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها الدولة الطرف للوقوف على التـدابري الالزمـة لتـصحيح           
وتــثين اللجنــة علــى احلــوار البّنــاء الــذي أجرتــه مــع الوفــد الرفيــع املــستوى الــذي  . هــذا الوضــع

  .لة املطروحة أثناء هذا احلوارأوفدته الدولة الطرف وعلى الردود املقدمة على األسئ
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ــسياسية املــشجعة الــيت ترمــي إىل إخــراج البلــد مــن        )٤( ــادرات ال ــة علمــاً باملب حتــيط اللجن

األزمــة، وال ســيما التوقيــع علــى اتفــاق الــسالم بــني احلكومــة وجمموعــات املعارضــة املــسلحة     
، وإجراءات تطبيع العالقـات بـني تـشاد    ٢٠٠٧ر  أكتوب/ تشرين األول  ٢٥التشادية الرئيسية يف    

  .٢٠٠٨مارس / آذار١٣والسودان على النحو الذي يقضي به اتفاق داكار املؤرخ 
ـــادة         )٥( ـــام امل ـــاً ألحك ــه وفق ــا ألن ــن ارتياحه ـــة ع ــرب اللجن ــام   ٢٢٢وتع ــتور ع ــن دس  م

، أصـــبحت للـــصكوك الدوليــة الـــيت صـــدقت عليهـــا الدولـــة  ٢٠٠٥، املعــدل يف عـــام  ١٩٩٦
الطرف، مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                

  .، أسبقية على القوانني الداخلية)“االتفاقية”(الالإنسانية أو املهينة 
وحتيط اللجنة علماً مبشروع تنقيح القانون اجلنائي الذي يتـوخى إدراج أحكـام تتعلـق                 )٦(

لتعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                 بتعريف وجترمي أعمال ا   
  .املهينة أو
، وتالحظ بارتيـاح أن     ٢٠٠٣وترحب اللجنة بعقد مؤمتر عام للهيئات العدلية يف عام            )٧(

 يشمل يف عـداد حمـاور العمـل الرئيـسية الـستة             ٢٠٠٥برنامج إصالح القضاء الذي أُقر يف عام        
ائيني، ومكافحــة الفــساد واإلفــالت مــن العقــاب، ومواءمــة النــصوص   تــدريب املــوظفني القــض

القانونية والقـضائية مـع معاهـدات حقـوق اإلنـسان، وخباصـة تنقـيح قـانون العقوبـات وقـانون                     
  .اإلجراءات اجلنائية

ــم      )٨( ــانون رق ــة بإصــدار الق ــام PR/2002/06وترحــب اللجن ــز  ٢٠٠٢ يف ع ــق بتعزي  املتعل
رض للتعــذيب وللمعاملــة القاســية    علــى احلــق يف عــدم التعــ   الــصحة اإلجنابيــة والــذي يــنص   

الالإنسانية أو املهينة على اجلسد بوجه عام وعلى األعـضاء التناسـلية بوجـه خـاص، والـذي                 أو
  .حيظر يف مجلة أمور تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر والعنف املرتيل واجلنسي

ــإد     )٩( ــاح ب ــاً بارتي ــة علم ــانون    وحتــيط اللجن ــسان والق ــوق اإلن ــف يف جمــال حق راج التثقي
اإلنساين الدويل يف برامج التدريب اخلاصـة مبـدارس الـشرطة الوطنيـة والـدرك الـوطين وضـباط                   

  .اجليش، وكذلك بإنشاء املركز املرجعي للقانون اإلنساين الدويل
ن اإلقليمـي   وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على االتفاق املتعدد األطراف للتعاو           )١٠(

وباعتماد خطـة العمـل اإلقليميـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، يف                    
  .٢٠٠٦عام 

  :وترحب اللجنة بارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  )١١(
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 /نظــــام رومــــا األساســــي للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة، يف تــــشرين الثــــاين   )أ(  
  ؛٢٠٠٦ نوفمرب

وتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء  الرب  )ب(  
األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة، وكــذلك الربوتوكــول االختيــاري املتعلــق         

  ؛٢٠٠٢أغسطس /بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف آب
احلـد األدىن لـسن     املتعلقـة ب  ) ١٩٧٣(١٣٨اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم           )ج(  

  ؛٢٠٠٥مارس /االستخدام، يف آذار
املتعلقـة حبظـر أسـوأ أشـكال       ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  

  .٢٠٠٠نوفمرب /عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، يف تشرين الثاين
 حــسني حــربي، وترحــب اللجنــة برفــع احلــصانة عــن رئــيس الدولــة التــشادية الــسابق،   )١٢(

وكذلك مبا أعلنته الدولـة الطـرف مـن عزمهــا علـى التعــاون الكامـل مـع الـسلطـات القـضائية                       
  .املسؤولـة عن التحقيق يف قضية حسني حربي وحماكمته

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  تعريف التعذيب    
انون اجلنـائي املعمـول     تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تعريف صـريح للتعـذيب يف القـ              )١٣(

به، على حنو جيعل أعمال التعذيب مستوجبة للعقاب مبوجب القـانون اجلنـائي، وفقـاً للمـادتني            
وترحب اللجنـة بارتيـاح مبـشروع القـانون املـنقح للقـانون اجلنـائي الـذي         .  من االتفاقية٤  و ١

 وال يتطـابق متامـاً      يتضمن تعريفاً للتعذيب، ولكنها تشعر بالقلق ألن هذا التعريف لـيس كـامالً            
  ).٤  و١املادتان ( من االتفاقية ١مع املادة 
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بتنقيح مـشروع القـانون                 

املعدِّل واملكمِّل للقانون اجلنائي واعتماده لكي تدرج فيـه تعريفـاً للتعـذيب يكـون               
م أعمـال التعـذيب وجتعلـها     مـن االتفاقيـة، وكـذلك أحكامـاً جتـرِّ     ١مطابقـاً للمـادة   

  .مستوجبة لعقوبات جنائية تتناسب مع خطورهتا
  

  حالة الطوارئ    
تالحظ اللجنة بقلق أن القانون اجلنائي املعمول به يف تشاد ال يتـضمن أحكامـاً تكفـل            )١٤(

الطابع املطلق الذي ال جيـوز التحلـل منـه حلظـر التعـذيب، وأن جتـاوزات عديـدة، مبـا يف ذلـك                         
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يب واختفاء قسري اعترفت هبـا الدولـة الطـرف، ارتكبـت يف ظـل حالـة الطـوارئ           حاالت تعذ 
  ).٢املادة (

ينبغي للدولة الطرف أن تعمـل علـى إدراج مبـدأ احلظـر املطلـق للتعـذيب                     
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن حترص على التطبيق الـصارم          . يف تشريعاهتا اجلنائية  

 من االتفاقيـة الـيت تـنص علـى عـدم جـواز              ٢  من املادة  ٢هلذا احلظر، وفقاً للفقرة     
التذرع بأي ظروف استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالـة حـرب أو هتديـداً              
باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حـاالت الطـوارئ العامـة              

  .األخرى، كمربر للتعذيب
  

  واجب الطاعة    
قـانون اجلنـائي التـشادي الـيت تـنص علـى أن        مـن ال  ١٤٣تالحظ اللجنة بقلق أن املادة        )١٥(

أي شخص يتصرف بأمر من موظف أعلى مرتبة ُيعفـى مـن أي عقوبـة هـي مـادة ال تتفـق مـع                 
  ).٢املادة ( من االتفاقية ٢ من املادة ٣االلتزام الناشئ عن الفقرة 

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل تـشريعاهتا حبيـث تـنص صـراحة علـى عـدم                     
ر صــادر عــن موظــف أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمــربر  جــواز التــذرع بــأم

  .للتعذيب
  

  الضمانات املقدمة للمحتجزين    
تالحــظ اللجنــة بقلــق أن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة املعمــول بــه ال يــنص علــى تقــدمي     )١٦(

وتأســف اللجنــة أيــضاً ألن حــق املعــوزين يف     . ضــمانات قانونيــة أساســية لــصاحل احملتجــزين    
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،       ٤٧ساعدة القضائية، املنصوص عليه يف املادة       احلصول على امل  

كما يساور اللجنة قلـق شـديد إزاء عـدم احتـرام مـدة االحتجـاز                . ال ُيطبَّق يف املمارسة العملية    
 ساعة وإزاء أوجه القصور اليت تـشوب مـسك سـجالت االحتجـاز              ٤٨ب لدى الشرطة احملددة    

  ).١١  و٢املادتان (
ينبغي للدولة الطرف أن تـنقح قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة التـشادي لكـي               

ُتدرج فيه الضمانات القانونية األساسية لصاحل مجيع املشتبه فيهم أثناء احتجازهم، 
وهي ضمانات تشمل بوجه خاص حقهم يف االسـتعانة مبحـامٍ، ويف احلـصول علـى                

ــذويهم، و    ــه طبيــب مــستقل، ويف االتــصال ب يف االطــالع علــى  فحــص طــيب ُيجري
حقوقهم فور احتجازهم، مبا يف ذلك الُتهم املوجهة إليهم واملثول أمام قـاضٍ دون              

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد مـن التمتـع الكامـل هبـذه احلقـوق يف         . إبطاء
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املمارسة العملية وأن حترص على االحتـرام الـصارم ملـدة االحتجـاز لـدى الـشرطة              
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي للـسلطات   . ساعدة القضائيةوحصول املعوزين على امل  

أن ُتحدِّث بصورة منهجية ومنتظمة سجالت االحتجاز الـيت ُيقيَّـد فيهـا اسـم كـل                 
ــاريخ دخــول     حمتجــز وهويــة املــوظفني املكلفــني بإيــداع احملتجــزين يف الــسجن، وت

  .احملتجزين وخروجهم، وسائر العناصر املتصلة مبسك هذه السجالت
  

  شار التعذيب وسوء املعاملة، وال سيما أثناء العمليات العسكرية انت    
  :تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي  )١٧(

املعلومات املتكررة واملتـسقة الـيت تنـسب أعمـال التعـذيب وسـوء املعاملـة إىل                   )أ(  
ــدرك        ــة ومراكــز ال ــشرطة احمللي ــة الطــرف وخباصــة يف خمــافر ال ــات األمــن يف الدول ــوات وهيئ ق

  لسجون، وإزاء إفالت مرتكيب هذه األعمال من العقاب على ما يبدو؛وا
االدعاءات اليت تـشري إىل أن اللـوائني املنـشأين حـديثاً واملكلّفـني حبمايـة البيئـة                    )ب(  

  ؛وبالتفتيش عن األسلحة يرتكبان أعماالً خمالفة لالتفاقية
ــبا        )ج(   ــق يف أحــداث ش ــة التحقي ــا جلن ــصت إليه ــيت خل ــتنتاجات ال ــر /طاالس فرباي
ــيت تــشري إىل حــاالت إعــدام      ٢٠٠٨ ــيت خلــصت إليهــا مــصادر أخــرى، وال  واالســتنتاجات ال

بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، وحاالت اغتصاب واختطاف تالها اختفـاء قـسري،        
وحاالت تعـذيب ومعاملـة قاسـية أو ال إنـسانية أو مهينـة، وحـاالت اعتقـال تعـسفي وترهيـب                  

وتــشعر اللجنــة بقلــق . يني ومــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان ومــدنينيومــضايقة ملعارضــني سياســ
ــل يف          ــر ســابق اعُتق ــارض سياســي ووزي ــو مع ــر حممــد صــاحل، وه ــن عم خــاص إزاء مــصري اب

   واختفى منذ ذلك احلني؛٢٠٠٨فرباير /شباط ٣
املعلومات اليت تشري إىل انتـشار ممارسـة التعـذيب وسـوء املعاملـة علـى أسـرى                 )د(  

  ).١٢  و٢املادتان ( السياسيني احلرب واملعارضني
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
اختـــاذ تـــدابري فوريـــة لـــضمان القيـــام يف املمارســـة العمليـــة بفـــتح    )أ(    

حتقيقات سريعة ونزيهة وشاملة يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة، وتقـدمي           
ــات متناســبة مــع     ــيهم بعقوب ــا للمحاكمــة، واحلكــم عل  خطــورة األعمــال  مرتكبيه

  املنسوبة إليهم يف حال ثبوت التهمة عليهم؛
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التحقيق يف تورط موظفني حكـوميني وأفـراد يف القـوات املـسلحة               )ب(    
وقـــوات األمـــن التابعـــة للحكومـــة وحللفائهـــا يف أعمـــال التعـــذيب واالغتـــصاب   

 /واالختفـــاء القـــسري وغريهـــا مـــن التجـــاوزات املُرتكبـــة أثنـــاء أحـــداث شـــباط  
  ؛٢٠٠٨ فرباير

التحقيـق يف أنــشطة اللـواء املكلــف حبمايــة البيئـة واللــواء املكلــف      )ج(    
بــالتفتيش عــن األســلحة وضــمان ممارســة رقابــة فعالــة علــى مــا يــصدر عنــهما مــن   

  مستقبالً؛ أعمال
ــق يف أحــداث شــباط      )د(     ــة التحقي ــذ توصــيات جلن ــسارعة إىل تنفي  /امل

  ؛٢٠٠٨فرباير 
اً كــامالً يــشمل تعويــضاً عــادالً   مــنح ضــحايا هــذه األعمــال جــرب    )ه(    

  .وكافياً، وإعادة تأهيلهم طبياً ونفسياً واجتماعياً
  

  مراكز االحتجاز السرية    
حتيط اللجنة علماً حبظر أماكن االحتجاز الـسرية ولكنـها تالحـظ بقلـق االسـتنتاجات                  )١٨(

وجـود أمـاكن     الـيت تـشري إىل       ٢٠٠٨فربايـر   /الواردة يف تقرير جلنة التحقيـق يف أحـداث شـباط          
  ).١١  و٢املادتان (احتجاز خفية ُيشرف عليها وكالء للدولة 

ينبغي للدولة الطرف أن حتصر مجيـع أمـاكن االحتجـاز غـري القانونيـة وأن                    
تأمر بإغالقها، وأن توعز بوضع األشخاص الذين ُيحتمـل أن يكونـوا حمتجـزين يف          

م جبميــع الــضمانات هــذه األمــاكن حتــت إشــراف العدالــة فــوراً، وأن تكفــل متــتعه 
األساســــية ملنــــع تعرضــــهم ألي عمــــل مــــن أعمــــال التعــــذيب وســــوء املعاملــــة  

  .منها ومحايتهم
وحتــيط اللجنــة علمــاً مبــا أكدتــه احلكومــة مــن احتــرام وكالــة األمــن الوطنيــة للمبــادئ     )١٩(

 لتخلــف مديريــة ١٩٩٣العامــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، هــذه الوكالــة الــيت أنــشئت يف عــام  
 واألمـن، الـيت كانـت مبثابـة هيئـة للـشرطة الـسياسية وصـفتها جلنـة التحقيـق يف اجلـرائم                        التوثيق

إال أن  . “جهاز قمـع واضـطهاد    ”والتجاوزات اليت ارتكبها الرئيس السابق حسني حربي بأهنا         
اللجنة تالحظ بقلق أن مجيـع أنـشطة وكالـة األمـن الوطنيـة ُتعـد مـن أسـرار الدولـة وال ختـضع                      

  ).١١  و٢املادتان (ييم ألي رقابة أو تق
نظراً للذكريات األليمة اليت خلَّفتها أجهزة الشرطة السياسية اليت سبقت              

وكالة األمن الوطنية، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إخضاع أنشطة هذه الوكالة            
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وُتذكر اللجنـة بـأن أنـشطة مجيـع املؤسـسات العامـة،             . لشفافية كاملة ورقابة فعلية   
ألمـن الوطنيـة، ُتعـد أنـشطة صـادرة عـن الدولـة الطـرف وتترتـب                  فيهـا وكالـة ا     مبا

عليها مسؤولية دولية كاملة، أياً كانت اجلهة اليت متارس هـذه األنـشطة أو طبيعـة                 
  .هذه األنشطة أو مكان ممارستها

  
  أعمال العنف واالعتداء اجلنسي    

لـك االغتـصاب،    يساور اللجنة قلق شديد إزاء نطاق أعمال العنـف اجلنـسي، مبـا يف ذ                )٢٠(
اليت ُترتكـب ضـد النـساء واألطفـال، وال سـيما يف مواقـع جتّمـع املـشردين وخميمـات الالجـئني                       
وجوارها، وهي أعمال يرتكبها أفراد امليليشيات واجلماعات والقـوات املـسلحة وغريهـم دون              

 وممـا يـثري قلـق اللجنـة أيـضاً أن حـاالت االغتـصاب ُتحـلّ عـادة بطريقـة                    . أن خيشوا أي عقـاب    
ــة بإشــراف شــيوخ القبائــل        ــدفع تعويــضات مالي ــة، وذلــك ب ــة دون اعتبارهــا جرميــة جنائي وّدي

  ).١٦  و٢املادتان (والقرى، ونادراً ما ُيقدَّم اجلناة إىل العدالة 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن ُتــضاعف جهودهــا املبذولــة ملنــع أعمــال العنــف     

وحتقيقـاً  . فحتـها وقمعهـا   واالعتداء اجلنـسي املرتكبـة ضـد النـساء واألطفـال ومكا           
هلذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف بوجه خاص، وبالتعـاون مـع بعثـة األمـم املتحـدة            
يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد ومــع مؤســسات األمــم املتحــدة املتخصــصة    

  :العاملة يف امليدان، أن تقوم مبا يلي
 ومجيع  شّن محالت إعالمية واسعة النطاق من أجل توعية السكان          )أ(    

أطراف الرتاع بأن أعمال العنف اجلنسي تشكِّل جرائم مبوجب القـانون اجلنـائي،             
ومن أجل إسقاط احملرمات عـن اجلـرائم اجلنـسية والقـضاء علـى مـا يـصيب اجملـين                    

  عليهم من وصم واستبعاد ُيثنياهنم عن تقدمي الشكاوى؛
باشــر مواصــلة وتعزيــز نــشر مفــرزة األمــن املتكاملــة يف اجلــوار امل     )ب(    

ملواقــع جتّمــع املــشردين وخميمــات الالجــئني مــن أجــل ضــمان محايتــهم، وال ســيما   
النساء واألطفال منهم، وتوخي آلية لتقدمي الشكاوى تتـسم بالبـساطة وتكـون يف              
متناول اجلميع، وضمان إحالـة الـشكاوى بـصورة منهجيـة وفوريـة إىل الـسلطات                

  املختصة فضالً عن محاية الضحايا؛
   نظام إلعادة تأهيل الضحايا ومساعدهتم؛إنشاء  )ج(    
 املتعلـق بتعزيـز الـصحة اإلجنابيـة     PR/2002/06تعديل القـانون رقـم        )د(    

من أجل تضمينه توقيع عقوبات على مرتكيب اجلرائم اجلنسية أو تـضمني القـانون              
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ــورة         ــع خطـ ــبة مـ ــات متناسـ ــد عقوبـ ــع حتديـ ــسي مـ ــف اجلنـ ــرائم العنـ ــائي جـ اجلنـ
  اجلرائم؛ هذه

رص على عدم االحتجاج باملمارسـات واألعـراف سـبباً لتربيـر            احل  )ه(    
التحلل من احلظر املطلق للتعذيب، على حنو ما ذكَّرت به اللجنة يف تعليقها العـام               

  .٢املتعلق بتنفيذ الدول األطراف للمادة ) ٢٠٠٧(٢رقم 
  

  االلتزام بالتحقيق واحلق يف التظلم    
جــراءات اجلنائيــة املعمــول بــه ال يتــضمن أحكامــاً  تــشعر اللجنــة بــالقلق ألن قــانون اإل   )٢١(

. ُتجيز للسلطات القـضائية فـتح حتقيـق جملـرد االشـتباه يف وقـوع أعمـال تعـذيب وسـوء معاملـة                   
ــة الطــرف مــن معلومــات مفادهــا أن شــكاوى       وممــا يــثري جــزع اللجنــة أيــضاً مــا قدمتــه الدول

 بـال مفعـول يف كـثري مـن األحيـان           التعذيب املقدَّمـة إىل املـدعي العـام أو قاضـي التحقيـق تبقـى              
  ).١٢املادة (

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــنقّح قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة لكــي ُتــضّمنه      
أحكامــاً واضــحة بــشأن التــزام الــسلطات املختــصة بعــدم التــواين عــن فــتح حتقيــق  

مــسبقة مــن الــضحية، يف   موضوعي ونزيه بصورة منهجية، ودون وجود شكوى 
يت تتـوافر فيهـا أسـباب معقولـة تـدعو إىل االعتقـاد بـأن عمـالً مـن                    مجيع احلاالت ال  

  .أعمال التعذيب قد ارُتكب  
  

  اإلفالت من العقاب    
  :ُتعرب اللجنة عن قلقها اجلدي إزاء ما يلي  )٢٢(

عدم القيام، إال فيما ندر، بفتح حتقيقـات وإجـراء مالحقـات قـضائية           )أ(    
ري إىل وقـوع أعمـال تعـذيب وسـوء معاملـة،       يف االدعاءات اجلديرة بالتصديق الـيت تـش       

وعدم إدانة اجلناة إال فيما ندر، واالكتفـاء يف حـال إدانتـهم بـاحلكم علـيهم بعقوبـات                   
  خفيفة ال تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

مناخ اإلفالت من العقـاب الـسائد لـصاحل مـرتكيب أعمـال التعـذيب،                 )ب(    
ة األمــن الوطنيـة واملديريـة الــسابقة   وال سـيما أفـراد القـوات املــسلحة والـشرطة ووكالـ     

للتوثيق واألمن وغريها من أجهزة الدولـة، وعلـى وجـه اخلـصوص أصـحاب املناصـب              
ألعمــــال التعـــذيب أو األمـــر هبـــا  الرفيعـــة الـــذين ُيـــشتبه يف ضلوعهــــم يف التخطيــــط  
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ارتكاهبــا، وال ســيما يف عهــد نظــام حــسني حــربي أو أثنــاء الرتاعــني املــسلحني يف     أو
  ؛٢٠٠٨  و٢٠٠٦عامي 

أكتــوبر /عــدم إْتبــاع التحقيــق القــضائي الــذي فُــتح يف تــشرين األول    )ج(    
 حبـــــق املـــــشتبه يف تـــــواطئهم مـــــع حـــــسني حـــــربي حـــــىت اآلن مبرافعـــــات   ٢٠٠٠

  قضائي؛ بقرار أو
عدم وجود تدابري تكفل محاية املشتكني والـشهود مـن سـوء املعاملـة                )د(    

دة، مما يؤدي إىل تقدمي عـدد حمـدود مـن           أو الترهيب عقب إيداع شكوى أو تقدمي إفا       
ــة      الــشكاوى بــشأن ارتكــاب أعمــال تعــذيب أو معاملــة قاســية أو ال إنــسانية أو مهين

  ).١٣  و١٢املادتان (
ــشكلة            ــى م ــضاء عل ــاً صــارماً بالق ــزم التزام ــة الطــرف أن تلت ــي للدول ينبغ

  :وينبغي هلا القيام مبا يلي. التعذيب واإلفالت من العقاب املزمنة
إدانـة ممارســة التعــذيب جبميــع أشـكاله إدانــة علنيــة ال لــبس فيهــا،     )أ(    

بتوجيه خطاهبـا بوجـه خـاص إىل أفـراد قـوات األمـن والقـوات املـسلحة ومـوظفي                    
الــسجون، وإقــران إعالناهتــا بتحــذيرات واضــحة مفادهــا أن أي شــخص يرتكــب  

 مـسؤولية   عمالً من هذه األعمـال أو يـشارك فيهـا أو يتواطـأ يف ارتكاهبـا، يتحمـل                 
  شخصية أمام القانون ويعرض نفسه لعقوبات جنائية؛

اختـــاذ تـــدابري فوريـــة لـــضمان القيـــام يف املمارســـة العمليـــة بفـــتح    )ب(    
وفعالة يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة ومالحقة  حتقيقات سريعة ونزيهة 

نبغـي أن   وي.  ومعاقبتـهم  - مـن مـوظفي إنفـاذ القـوانني وغريهـم            -املسؤولني عنها   
  ُتجري هذه التحقيقات هيئة مستقلة متاماً؛

يف حاالت االشتباه بالتعذيب، ينبغي تعليق املشتبه فـيهم، بـصورة             )ج(    
منهجية وفورية، من مناصبهم طوال مدة التحقيق، وال سـيما إذا كـان بقـاؤهم يف                

  مناصبهم ميكن أن يعوق جمريات التحقيق؛
ى محاية املشتكني والشهود مـن أي       احلرص يف املمارسة العملية عل      )د(    

  .سوء معاملة ومن أي عمل من أعمال الترهيب يرتبط بشكواهم أو بشهادهتم
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  مبدأ عدم اإلعادة القسرية    
تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار تشريعي يـنظم طـرد األشـخاص وإعـادهتم قـسراً                  )٢٣(

ور اللجنـــة قلـــق خـــاص ألن كمـــا يـــسا.  مـــن االتفاقيـــة٣وتـــسليمهم، وفقـــاً ألحكـــام املـــادة 
ــة الطــرف فيمــا خيــص الطــرد واإلعــادة       ــاً يف الدول اإلجــراءات واملمارســات املعمــول هبــا حالي

  ).٣املادة (القسرية والتسليم ميكن أن ُتعّرض األشخاص خلطر التعذيب 
ــنظم الطــرد واإلعــادة          ــة الطــرف أن تعتمــد إطــاراً تــشريعياً ي ينبغــي للدول

قّح إجراءاهتا وممارساهتـا احلاليـة يف هـذا اجملـال مـن أجــل            القسرية والتسليم وأن تن   
  . من االتفاقية٣الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى أحكام املادة 

وينبغــي للدولــة الطــرف أيــضاً أن تعيــد النظــر يف أحكــام االتفاقيــة العامــة       
 وكل اتفاق آخر للتعاون القضائي من أجـل         ١٩٦١للتعاون يف جمال العدالة لعام      

 نقل أي حمتجز إىل دولة من الدول املوقِّعة يف إطار من اإلجراءات القضائية ضمان
  . من االتفاقية٣واالحترام الدقيق للمادة 

  
  إقامة العدل    

تالحظ اللجنة بقلق وجود عدد كبري مـن أوجـه اخللـل يف النظـام القـضائي التـشادي،                     )٢٤(
 فورياً ونزيهاً ويف حقه يف احلصول علـى         األمر الذي ميس حبق الفرد يف أن ُينظر يف قضيته نظراً          

وتأسـف اللجنـة بوجـه خـاص ألن أوجـه           . اجلرب والتعويض، ويعزز مناخ اإلفالت مـن العقـاب        
 اخلبرية املستقلة املعنية حبالـة حقـوق اإلنـسان يف تـشاد،     ٢٠٠٥اخللل اليت أشارت إليها يف عام       

املــوارد البــشرية واملاديــة، وشــعور أال وهــي تبعيــة الــسلطة القــضائية للــسلطة التنفيذيــة، ونقــص 
وتالحـظ اللجنـة    ). ٥، الفقـرة    E/CN.4/2005/121(بعض القضاة بعدم األمان، ما زالت قائمـة         

بقلــق أنــه نظــراً لعــدم وجــود عــدد كــاٍف مــن املــوظفني القــضائيني احملتــرفني ُتــسند إىل معــاوين  
 انتـشار الفـساد بـني       وتشري بعـض االدعـاءات أيـضاً إىل       . مديري الشرطة سلطات قضاة الصلح    

وتــشعر . القـضاة ومــوظفي جهـازي الــشرطة والــدرك وإىل نقـص تــدريب املـوظفني القــضائيني    
اللجنة بالقلق ألن تعيني القضاة وترقيتهم صالحية راجعة بالكامل إىل رئـيس اجلمهوريـة األمـر          

  ).١٤  و١٣  و٢املواد (الذي يقّوض استقالل السلطة القضائية 
ف، يف سبيل معاجلة أوجه اخللل يف جمـال إقامـة العـدل،         ينبغي للدولة الطر      

  :أن تقوم مبا يلي
إلصـــالح القـــضائي الـــذي أُقـــر يف  املـــسارعة إىل تنفيـــذ برنـــامج ا  )أ(    

   وطلب مساعدة اجملتمع الدويل لتحقيق هذه الغاية؛٢٠٠٥ عام
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توفري تدريب مناسـب جملمـوع مـوظفي اجلهـاز القـضائي، ومعاجلـة          )ب(    
 املوظفني القـضائيني وكفالــة توزيــع املـوظفني القـضائيني احملتـرفني،          النقص يف عدد  

  الواليات القضائية؛ قـدر اإلمكـان، يف مجيع 
مواصلة وتكثيف اجلهود املبذولة ملكافحـة الفـساد، بوسـائل منـها              )ج(    

  اعتماد التدابري التشريعية والتنفيذية الالزمة؛
تقالالً تامـاً، وفقـاً للمعـايري       ضمان اسـتقالل الـسلطة القـضائيـة اسـ          )د(    

  .الدولية املتصلة بذلك
  

  ظروف املعيشة يف أماكن االحتجاز والرصد املنتظم هلذه األماكن    
حتيط اللجنة علماً مبا وضعته الدولة الطرف مـن مـشاريع لتحـسني أوضـاع الـسجون،                   )٢٥(

. كن االحتجـــازولكنـــها ال تـــزال تـــشعر بقلـــق عميـــق إزاء الظـــروف املعيـــشية املزريـــة يف أمـــا
إدارة ”فاملعلومات اليت تلقتها اللجنة تشري إىل اكتظاظ السجون، وإىل إدارة أماكن االحتجـاز              

، وانتشار الفساد، ونقص النظافة والغذاء الكايف، وانعدام األمان الصحي، وعـدم تـوفري              “ذاتية
إزاء املعلومـات   وتـشعر اللجنـة بـالقلق       . رعاية صحية مناسبة، وانتهاك احلق يف تلقـي الزيـارات         

الــيت تــشري إىل عــدم الفــصل بــني األحــداث والكبــار وبــني احملتجــزين رهــن احملاكمــة واحملكــوم   
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن أحكام احلـبس االحتيـاطي املنـصوص عليهـا يف القـانون              . عليهم

علومـات الـيت   ، كما تشعر بالقلق إزاء امل    “املعقولة”تشري إىل مفهوم غري حمدد هو مفهوم املهلة         
تشري إىل أن بعض احملتجزين رهن احملاكمة أمضوا يف الـسجن مـدة أطـول ممـا تـستوجبه التهمـة        

  ).١٦  و١١املادتان (املوجهة إليهم 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة لكي جتعل ظروف االحتجـاز                

ة يف مراكـــز الـــدرك وخمـــافر الـــشرطة والـــسجون مطابقـــة لقواعـــد األمـــم املتحـــد 
  :النموذجية الدنيا ملعاملة احملتجزين، وخباصة ما يلي

احلــد مــن اكتظــاظ الــسجون بتــوخي أشــكال مــن االحتجــاز غــري    )أ(    
احلرمان من احلرية، ويف حالة األطفال املخالفني للقانون احلرص على عدم اللجوء 

  إىل االحتجاز إال كحل أخري؛
  دمة للمحتجزين؛حتسني نوعية الغذاء والرعاية الصحية املق  )ب(    
إعادة تنظيم السجون حبيث ُيفصل احملتجـزون رهـن احملاكمـة عـن               )ج(    

وحتـــسني أوضـــاع احتجـــاز األحـــداث والتأكـــد مـــن احتجـــازهم   احملكوم عليهم، 
  مفصولني عن الكبار يف مجيع األحوال؛
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خفض عدد احملتجـزين رهـن احملاكمـة ومـدة احتجـازهم، بوسـائل                )د(    
ـــ  ــانون اإلجـ ــديل قــ ــها تعــ ــدة قــــصوى   منــ ــد مــ ــة مــــن أجــــل حتديــ راءات اجلنائيــ

  االحتياطي؛ للحبس
اختـاذ التدابري املناسبة لوضع حّد هنائي لالدعاءات املتعلقة بأعمال           )ه(    

  الفساد واالبتزاز يف السجون؛
  .تعزيز الرقابة القضائية على ظروف االحتجاز  )و(    

 حــصلت علــى إذن دائــم تالحــظ اللجنــة بارتيــاح أن بعــض املنظمــات غــري احلكوميــة   )٢٦(
بزيارة سجن جنامينا، ولكنها تأسف ألن هذا اإلذن ال يشمل مجيع أمـاكن االحتجـاز ويقتـصر           

وتالحـظ اللجنـة    . على زيارات مصحوبة مبرشدين ومعلنة دون إمكانية التواصل مع احملتجـزين          
جـاز، ولكنـها    الوالية املسندة إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان واملتعلقـة برصـد أمـاكن االحت              

  ).١١املادة (تأسف لعدم قدرة هذه اللجنة على أداء مهمتها 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكي تتيـح للمنظمات     

غري احلكومية إمكانية القيام بزيـارات منتظمـة ومـستقلة ومفاجئـة وغـري مقيَّـدة يف                 
ن تـزوِّد اللجنـة الوطنيـة حلقـوق         وينبغـي للدولـة الطـرف أيـضاً أ        . أماكن االحتجاز 

  .اإلنسان جبميع املوارد البشرية واملالية الالزمة ألداء واليتها على أكمل وجه
  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     
تالحظ اللجنة بقلق توقف اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان عـن العمـل ألسـباب منـها                   )٢٧(

ــة     ــشرية واملالي ــا الب ــة موارده ــدم كفاي ــ. ع ــوق     وتأس ــة حلق ــة الوطني ــضاً ألن اللجن ــة أي ف اللجن
ال تتوافق مـع مبـادئ بـاريس مـن حيـث تكوينـها وافتقارهـا إىل االسـتقالل والتعدديـة                      اإلنسان

  ).١٣  و١١  و٢املواد (
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة التدابري اهليكلية وتدابري               

ق اإلنـسان متوافقـة مـع مبـادئ بـاريس           امليزانية الالزمة جلعل اللجنة الوطنية حلقـو      
  ).، املرفق٤٨/١٣٤اجلمعية العامة  قرار(

  
  َجرب والتعويضـال    

تأسف اللجنة ألن اجلمعية الوطنية مل تستجب حـىت اآلن ملـشروع القـانون املُقتـرح يف                   )٢٨(
 من رابطة ضحايا اجلرائم وأعمال القمع السياسية والذي يوصـي بإنـشاء صـندوق        ٢٠٠٥عام  
كمـا تالحـظ اللجنـة عـدم        . ض ضحايا التجاوزات املرتكبة يف عهد نظـام حـسني َحـربي           لتعوي
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وجود برنامج للَجـرب أو لغـريه مـن تـدابري املـصاحلة الوطنيـة علـى حنـو مـا أوصـت بـه منـذ عـام                             
 جلنة التحقيق يف اجلرائم والتجاوزات اليت ارتكبها الـرئيس الـسابق َحـربي واملتواطئـون                ١٩٩٢

  ).١٤املادة (معه 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة مشروع القانون املتعلق     

بتوفري َجرب مادي لضحايا التعذيب يف عهد نظام حسني َحـربي وأن تنـشئ آليـات                
مناسبة تتـيح االسـتجابة الحتياجـات الـضحايا املـشروعة يف جمـال العـدل وتـشجِّع                  

  .على املصاحلة الوطنية
  

  كراهاالعترافات املنتزعة باإل    
تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكـام قانونيـة حتظـر صـراحةً االستـشهاد باعترافـات                   )٢٩(

وتـــشعر اللجنـــة بـــاجلزع . وأقـــوال منتزعـــة حتـــت التعـــذيب كـــدليل يف اإلجـــراءات القـــضائية 
للمعلومـات املقدَّمـة مــن الدولـة الطـرف الــيت تـشري إىل أن االعترافـات املنتزعــة حتـت التعــذيب        

دلّة يف الدعاوى وأن هـذه املمارسـات مـستمرة بـسبب إفـالت اجلنـاة مـن العقـاب         ُتستخدم كأ 
  ).١٥املادة (والضغوط اليت يتعرض هلا القضاة 

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانون اإلجـراءات اجلنائيـة لكـي حتظـر فيـه                    
ــت التعـــذيب كـــدليل يف أي        ــشهاد بـــأقوال منتزعـــة حتـ ــراحةً إمكانيـــة االستـ صـ

  .يةقضائ إجراءات
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لكي تضمن عـدم إصـدار          

اإلدانات اجلنائية باالسـتناد حـصراً إىل اعترافـات املتـهمني بـل باالسـتناد أيـضاً إىل              
أدلة أخرى يتم احلصول عليها بطريقة قانونية علـى حنـو يـسمح للقاضـي مبمارسـة                 

 الطـرف أيـضاً أن تتخـذ التـدابري املالئمـة            وينبغـي للدولـة   . سلطته التقديرية كاملـةً   
لضمان عدم االستشهاد باألقوال املنتزعة حتت التعذيب كدليل يف أي إجـراء مـن              

ص املتــــهم بارتكــــاب التعــــذيب، اإلجــــراءات،إال إذا كــــان ذلــــك ضــــد الــــشخ
  .ألحكام االتفاقية وفقاً

والدولـــة الطـــرف ملزمـــة مبراجعـــة اإلدانـــات اجلنائيـــة الـــصادرة حـــصراً       
االســتناد إىل اعترافــات بغيــة الوقــوف علــى اإلدانــات غــري القانونيــة املــستندة إىل ب

اعترافات منتزعة نتيجة التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة واختاذ التدابري            
  .التصحيحية املالئمة
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  العنف ضد املرأة    
ــم     )٣٠( ــة بإصــدار القــانون رق ــشويه  الرامــي إىل القــضاء علــ PR/2002/06ترحِّــب اللجن ى ت

علماً بأن شـكلها األخطـر، وهـو التخيـيط املـانع للجمـاع، ُيمـاَرس                (األعضاء التناسلية لإلناث    
والعنـف املـرتيل واجلنـسي والـزواج املبكـر، ولكنـها ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء          ) يف شرق تشاد 

. الفتيـات انتشار املمارسات التقليدية اليت تنتهك السالمة اجلـسدية والكرامـة البـشرية للنـساء و              
 ال يـنص علـى توقيـع عقوبـات علـى        PR/2002/06وتالحظ اللجنة بقلق أيـضاً أن القـانون رقـم           

  ).١٦املادة (مرتكيب اجلرائم وأن املرسوم اخلاص بتطبيق هذا التشريع مل ُيوضع بعد 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تواصــل محــالت التوعيــة وأن تطبِّــق التــدابري            

كافحة املمارسات التقليدية اليت تشكِّل معاملة قاسـية        التشريعية القائمة من أجل م    
وينبغــي للدولــة الطــرف أن تعــدِّل . أو ال إنــسانية أو مهينــة حبــق النــساء والفتيــات

 لكي ُتضمنه عقوبات تتناسب مع خطورة االعتـداءات،         PR/2002/06القانون رقم   
ــاة وأن تــضع علــى وجــه الــسرعة مرســوماً لتطبيــق هــذا القــانون، وأن تقــدِّم      اجلُن

  .العدالة إىل
  

  محاية األطفال من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية    
ُتحيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطـرف مـن جهـود، وخباصـة يف اجملـال التـشريعي،                 )٣١(

مــن أجــل القــضاء علــى مــا يتعــرض لــه األطفــال مــن ســوء معاملــة، وال ســيما االســتغالل            
ا تشعر بـاجلزع السـتمرار هـذه املمارسـات وتأسـف لـنقص املعلومـات عـن                  االقتصادي، إال أهن  

  ).١٦  و١٢  و٢املواد (مدى انتشارها 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري فعالــة ملكافحــة اســتغالل األطفــال     

وامتهان كرامتهم والقضاء على هذه املمارسات وضـمان محايتـهم، وخباصـة محايـة              
  .داً األطفال الُرعاة واملهاجرين وَخَدم املنازلأشد فئاهتم ضعفاً، وحتدي

ــدارس،         )٣٢( ــة اجلــسدية يف امل ــة الطــرف حتظــر العقوب ــشريعات الدول ــة أن ت تالحــظ اللجن
أهنا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء عـدم وجـود تـشريع حيظـر هـذه العقوبـة داخـل األسـرة ويف                           إال

ــاً يف   ــة البديلــة وباعتبارهــا إجــراًء تأديبي ــة .  املؤســسات العقابيــةمؤســسات الرعاي وتــشعر اللجن
بــالقلق أيــضاً لكثــرة اللجــوء إىل هــذه املمارســة يف إطــار التعلــيم، وال ســيما يف مــدارس تعلــيم   

  ).١٦املادة (القرآن 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن توسِّــع نطــاق التــشريع الــذي حيظــر العقوبــة             

سات الرعايـة   اجلسدية لكي ينطبق أيضاً علـى األسـرة واملؤسـسات الدينيـة ومؤسـ             
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وينبغي للدولة الطـرف أن حتـرص علـى تطبيـق     . البديلة وأماكن احتجاز األحداث  
التــشريع الــذي حيظــر العقوبــة اجلــسدية تطبيقــاً صــارماً وأن تــشن محــالت توعيــة     

  .وتثقيف يف هذا الصدد
وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء املعلومــات الــيت تــشري إىل قيــام مهــربني باختطــاف أطفــال     )٣٣(

كما يساورها القلق إزاء املعلومات املقدَّمة من الدولـة الطـرف الـيت ُتـشري               . م إىل اخلارج  ونقله
وتأسـف لعـدم تقـدمي معلومـات أو إحـصاءات عـن هـذه               . إىل انتشار ظـاهرة االجتـار باألطفـال       

  ).١٦املادة (الظواهر وما يتصل هبا من مالحقات قضائية وإدانات 
التـدابري املمكنـة حلمايـة األطفـال مـن          ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع           

  .االجتار هبم ولتقدمي املتجرين إىل العدالة دون إبطاء
  

  اجلنود األطفال    
 علـى بروتوكـول اتفـاق       ٢٠٠٧أبريـل   /ترحِّب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف يف نيـسان         )٣٤(

مــسلحة يف مـع منظمـة األمــم املتحـدة للطفولــة يرمـي إىل حتريــر األطفـال اجملنــدين يف مجاعـات       
بيـد أن اللجنـة ال تـزال تـشعر بقلـق شـديد إزاء اسـتمرار                 . تشاد وإعادة إدماجهم بـصفة دائمـة      

ــاهرة حبــسب بعــض          ــذه الظ ــد ه ــرتاع وإزاء تزاي ــع أطــراف ال ــال يف صــفوف مجي ــد األطف جتني
وتأسـف اللجنـة أيـضاً ألن       . االدعاءات، وال سيما يف مواقع جتمُّع املشردين وخميمات الالجئني        

حمدوداً فقط مـن األطفـال ُسـرِحوا منـذ توقيـع االتفـاق مـع اليونيـسيف، مـن بينـهم عـدد                        عدداً  
  ).١٦املادة (قليل جداً من األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة التشادية 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
وضع خطة عمل مشفوعة مبهل حمددة ملنع التجنيد غـري املـشروع              )أ(    

ن إعادة تأهيلـهم وإدمـاجهم يف اجملتمـع، بـدعم مـن األمـم املتحـدة                 لألطفال وضما 
واجملتمــع املــدين، علــى أن تتــضمن هــذه اخلطــة إجــراءات شــفافة لتحريــر األطفــال  
ــق       ــشادية والتحقـ ــي التـ ــى األراضـ ــشطة علـ ــسلحة النـ ــات املـ ــدين يف اجلماعـ اجملنـ

  تسرحيهم؛ من
 جتــــــرمي جتنيــــــد األطفــــــال واســــــتخدامهم غــــــري املــــــشروع يف   )ب(    

  املسلحة؛ النـزاعات
التحقيق مع املسؤولني عن جتنيد األطفال ومالحقتـهم قـضائياً مـن       )ج(    

  أجل وضع حد إلفالهتم من العقاب؛



A/64/44

 

09-52625 134 
 

شن محلة إعالمية لتوعية مجيع أفراد القوات املسلحة بااللتزامـات            )د(    
  الدولية لتشاد يف جمال منع استخدام األطفال وجتنيدهم يف الرتاعات املسلحة؛

ــالتحقق مــن وجــود       )ه(     اإلذن لفــرق تــشرف عليهــا األمــم املتحــدة ب
أطفــال يف املعــسكرات ومراكــز التــدريب ومراكــز االحتجــاز، كمــا وافقــت علــى 

 أثناء زيارة املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام           ٢٠٠٨مايو  /ذلك الدولة الطرف يف أيار    
  املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة؛

 واإلنـساين ملخيمـات الالجـئني وأمـاكن جتّمـع           ضمان الطابع املدين    )و(    
ـــا       ـــا ويف جوارهــا، إدراكــاً منه ــدنيني ومحايتهـــم داخله ــادة أمــن امل ــشردين، وزي امل

  .إلسهام هذه التدابري يف منع جتنيد األطفال ومحايتهم
  

  التدريب يف جمال حظر التعذيب    
الطــرف يف تــدريب مــوظفي  حتــيط اللجنــة علمــاً بــاجلهود الكــبرية الــيت تبــذهلا الدولــة     )٣٥(

الدولـــة يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان، ولكنـــها تـــشعر بـــالقلق ألن املعلومـــات وبـــرامج التثقيـــف 
والتـدريب املتاحـة ألفـراد حفـظ النظـام ومـوظفي املؤسـسات العقابيـة وأفـراد اجلـيش والقــضاة           

 حلظـر  ووكالء النيابـة غـري كافيـة وال تـشمل مجيـع أحكـام االتفاقيـة وال سـيما الطـابع الـشامل           
وتالحظ اللجنـة بقلـق أيـضاً       . التعذيب ومنع العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

ــدريباً حمــدداً للكــشف عــن          ــز االحتجــاز ال يتلقــون ت ــوظفني الطبــيني العــاملني يف مراك أن امل
  ).١٠املادة (عالمات التعذيب أو سوء املعاملة 

مج التـــدريب املوجهـــة إىل جممـــوع ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تعـــزز بـــرا    
املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني وأفــراد القــوات املــسلحة بــشأن احلظــر املطلــق   
للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب ســـوء املعاملــة، وكــذلك بــرامج التــدريب املوجهـــة  
لــوكالء النيابــة والقــضاة بــشأن االلتزامــات املترتبــة علــى الدولــة الطــرف مبقتــضى 

بق هذا بوجه خاص على التدريب بشأن عدم مقبوليـة االعترافـات            وينط. االتفاقية
  .واألقوال املنتزعة حتت التعذيب

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الترتيبـات الالزمـة ملـنح املـوظفني الطبـيني                   
الــذين يعنــون بــاحملتجزين تــدريباً كافيــاً للكــشف عــن عالمــات التعــذيب أو ســوء   

دليــل التقــصي (ة الــواردة يف بروتوكــول اســطنبول املعاملــة وفقــاً للمعــايري الدوليــ 
والعقوبــة القاســية والتوثيــق الفعــالني بــشأن التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة  

  ).الالإنسانية أو املهنية أو
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وحتيط اللجنة علماً مبوافقة الدولة الطرف على التوصية الـيت أبـديت أثنـاء االسـتعراض                  )٣٦(
وتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن            الدوري الشامل بالتصديق على الرب    

 ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة وإنـشاء آليـة وطنيـة ملنـع التعـذيب                     
A/HRC/WG.6/5/L.4)    وتشجعها علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتحقيـق              )١()٨٢، الفقرة ،

  .هذه الغاية
ــشا    )٣٧( ــة ت ــادتني    وتوصــي اللجن ــا يف امل ــصوص عليهم ــني املن  ٢٢  و٢١د بإصــدار اإلعالن
  .االتفاقية من
وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إشـراك املنظمـات غـري احلكوميـة وخـرباء األمـم                       )٣٨(

املتحدة العـاملني يف امليـدان واخلـرباء اجلـامعيني يف تنقـيح التـشريع الـوطين، وال سـيما مـشروع                      
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ         . ان توافقه مع أحكام االتفاقيـة     القانون اجلنائي من أجل ضم    

  .التدابري الالزمة العتماد مشروع النص هذا دون إبطاء
ــم املتحــدة يف           )٣٩( ــة األم ــع بعث ــا م ــى مواصــلة تعاوهن ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

املتحــدة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد وعلــى التمــاس التعــاون الــتقين مــن مفوضــية األمــم   
السامية حلقوق اإلنسان يف املناطق غري املشمولة بوالية البعثة، من أجل وضع توصـيات اللجنـة      

ــرتني       ــديت يف الفقـ ــيت أبـ ــيات الـ ــة التوصـ ــذ، وخباصـ ــع التنفيـ ــدء  ٣٥  و٢٧موضـ ــاله، وبـ  أعـ
  .اإلصالحات الالزمة من أجل تعزيز سيادة القانون

ة جلمع البيانـات ووضـع إحـصاءات بـشأن     وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات فعال       )٤٠(
العدالة اجلنائية واجلرائم، فضالً عن أي إحصاءات تتعلـق مبتابعـة تنفيـذ االتفاقيـة علـى املـستوى          

وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم البيانـات التاليـة الـيت                . الوطين
ات الواقعــة علــى عاتقهــا مبوجــب االتفاقيــة  مــن شــأهنا أن تــسمح للجنــة بتقيــيم تنفيــذ االلتزامــ  

  :أفضل تقييماً
إحصاءات عن الطاقة االستيعابية لكل سجن من السجون املوجـودة يف إقلـيم               )أ(  

تــــشاد وعــــن نزالئــــه، مبــــا يف ذلــــك إحــــصاءات مــــصنفة حبــــسب اجلــــنس والفئــــة العمريــــة 
  ، وعدد احملتجزين رهن احملاكمة؛)األحداث/الكبار(

مــــال العنــــف يف مراكــــز االحتجــــاز وخمــــافر الــــشرطة  إحــــصاءات عــــن أع  )ب(  
  الدرك؛ ومراكز

__________ 

ــز      )١(   ــةً الرمــــــــــــــــــــــ ــة حاملــــــــــــــــــــــ ــة النهائيــــــــــــــــــــــ ــشر الوثيقــــــــــــــــــــــ  A/HRC//12/5سُتنــــــــــــــــــــــ
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/TDSession5.aspx).  
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ــذيب         )ج(   ــشأن التعــ ــاءات بــ ــضمن إدعــ ــيت تتــ ــشكاوى الــ ــن الــ ــصاءات عــ إحــ
  املتخذة؛ واإلجراءات

إحصاءات عن حاالت الفساد يف صفوف املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني                )د(  
  وعن العقوبات الصادرة حبقهم؛

  سليم أو الطرد أو اإلعادة القسرية؛إحصاءات عن حاالت الت  )ه(  
ــائج اإلجــراءات          )و(   ــال ونت ــساء واألطف ــف ضــد الن ــال العن ــن أعم إحــصاءات ع

  .القضائية اليت بوشرت
وُتــشجَّع الدولــة الطــرف علــى نــشر تقاريرهــا املقدمــة إىل اللجنــة علــى نطــاق واســع       )٤١(

ائل املمكنــة، وال سـيما عـن        وكذلك املالحظات اخلتامية للجنة باللغـات املناسبة وجبميع الوسـ        
  .طريق وسـائط اإلعـالم واملنظمات غري احلكومية

 (HRI/CORE/1/Add.88)وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل حتـديث وثيقتـها األساسـية             )٤٢(
باتبـاع املبــادئ التوجيهيــة املنـسقة لتقــدمي التقــارير الـيت أقرهتــا مــؤخراً هيئـات رصــد املعاهــدات     

  .(HRI/GEN/2/Rev.5)ان الدولية حلقوق اإلنس
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها يف غضون سنة واحدة معلومـات عـن        )٤٣(

  . أعاله٣٤  و٢٨  و٢٤  و٢٢  و١٧  و١٣متابعة التوصيات اليت أبدهتا يف الفقرات 
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم تقريرهـا الـدوري الثـاين يف موعـد أقـصاه                        )٤٤(

  .٢٠١٢مايو /أيار ١٥
  شيلي  - ٤٧

 يف جلــستيها (CAT/C/CHL/5)نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري اخلــامس لــشيلي        )١(
، )879  وCAT/C/SR.877 (٢٠٠٩مــــــــايو / أيــــــــار٥  و٤، املعقــــــــودتني يف  ٨٧٩  و٨٧٧

  .(CAT/C/SR.891) املالحظات اخلتامية التالية ٨٩١واعتمدت يف جلستها 
  

  مقدمة  -ألف   
للجنـة بـالتقرير الـدوري اخلـامس لـشيلي وتعـرب عـن تقـديرها للحـوار البّنـاء                   ترحب ا   )٢(

الــذي أجرتــه مــع الوفــد رفيــع املــستوى وملــا وردهــا مــن ردود كتابيــة صــرحية وواضــحة علــى   
  .املسائل اليت أثارهتا اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ة الـيت أعقبـت نظـر اللجنـة         تالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قامت، أثناء الفتر          )٣(

  :يف تقريرها الدوري الرابع، بالتصديق على الصكني التاليني
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة              )أ(  

الالإنــسانية أو املهينــة، الــذي بــدأ نفــاذه بالنــسبة إىل الدولــة الطــرف يف    أو العقوبــة القاســية أو
  ؛٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١١

ــة يف البلــدان       )ب(   ــشعوب األصــلية والقبلي ــة بــشأن ال ــة منظمــة العمــل الدولي اتفاقي
  . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥ ، يف)١٦٩رقم (املستقلة 

وترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تعديل تشريعاهتا وتكييـف                )٤(
وترحــب اللجنــة أيــضاً . لــواردة يف االتفاقيــةنظامهــا القــانوين علــى حنــو يكفــل تطبيــق املبــادئ ا 

  .بالتزام احلكومة بإعداد مدونة جنائية جديدة سوف تتضمن تعريفاً أحسن جلرمية التعذيب
 ٢٠٠٥وحتيط اللجنة علماً بتقدير أيضاً باإلصالحات الدستورية اليت أجريت يف عـام               )٥(

  . كامالً يف مجيع أحناء البلدوترحب بتطبيق املدونة اجلديدة لإلجراءات اجلنائية تطبيقاً
وترحب اللجنة أيضاً مبا بذلتـه الدولـة الطـرف مـن جهـود حـىت اآلن لكـشف احلقيقـة                       )٦(

وضــمان اجلــرب والوصــول إىل العدالــة فيمــا يتــصل باالنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان الــيت  
  .ارتكبت يف البلد خالل فترة احلكم االستبدادي

 مـن أنبـاء خبـصوص االحتجـاج باالتفاقيـة احتجاجـاً مباشـراً               وترحب اللجنة مبا وردها     )٧(
أمام احملاكم الوطنية يف شكاوى عديدة متعلقـة جبـرائم مثـل ممارسـة التعـذيب قـدمها أشـخاص                    

  .كانوا ضحايا ملمارسات السجن السياسي والتعذيب من قبل أجهزة احلكم االستبدادي
 قيـام دائـرة الطـب الـشرعي يف عـام      وترحب اللجنة أيضاً مبا وردها من أنباء خبـصوص     )٨(

 بإنــشاء وحــدة يف إطــار برناجمهــا املتعلــق حبقــوق اإلنــسان تعــىن بتنفيــذ دليــل التقــصي     ٢٠٠٨
والتوثيق الفّعالني بشأن التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                  

  ).بروتوكول اسطنبول(أو املهينة 
ـــ   )٩( ــة أيــــضاً بقـ ــسابق   وترحــــب اللجنــ ــة الطــــرف تــــسليم بــــريو رئيــــسها الــ رار الدولــ

  .فوجيموري ألربتو
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
  تعريف جرمية التعذيب واملعاقبة عليها وعدم قابليتها للتقادم املسقط    

رغم تأكيد الدولة الطرف أن املدونة اجلنائية الـشيلية تعاقـب علـى مجيـع األفعـال الـيت                     )١٠(
 مــن االتفاقيــة، تبقــى اللجنــة منــشغلة ألن  ١فها بالتعــذيب بــاملعىن الــوارد يف املــادة  ميكــن وصــ

توصــياهتا الــسابقة، غــري متوافــق متامــاً مــع   يــزال، رغــم تعريــف التعــذيب يف الدولــة الطــرف ال
تتـضمن مجيـع األفعـال       وترى اللجنـة أيـضاً أن املدونـة اجلنائيـة ال          .  من االتفاقية  ١أحكام املادة   

وإضافة إىل ذلـك، ونظـراً      .  للعقوبة وفقاً ألحكام االتفاقية، مثل حماولة ممارسة التعذيب        املُوجبة
ــة       ــة قلــق، كمــا جــاء يف مالحظاهتــا اخلتامي إىل خطــورة طبيعــة جرميــة التعــذيب، يــساور اللجن

. السابقة، ألن أجل التقادم املسقط احملدد بعشر سنوات بالنسبة إىل هذه اجلرمية مل ميّدد أو ُيلـغ                
 مـن املدونـة   ٩٣ حني تعرب اللجنة عن تقديرها ملشروع القـانون الرامـي إىل تفـسري املـادة              ويف

رب عـن قلقهـا ألن هـذا االقتـراح          اجلنائية، املتعلقة بأسباب اإلعفـاء مـن املـسؤولية اجلنائيـة، تعـ            
  ).٤  و١املادتان (ُيقبل  مل

يع أفعال ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان تصنيف مج    
 من االتفاقية بوصفها جـرائم يف تـشريعاهتا         ٤  و ١التعذيب املشار إليها يف املادتني      

اجلنائية احمللية، وتطبيق عقوبات مناسبة يف كل حالة، على حنو يأخذ بعني االعتبـار           
كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إلغـاء قـانون التقـادم       . خطورة تلك اجلرائم 
  . على جرمية التعذيباملسقط املطبق حالياً

  
  املعاقبة على اجلرائم الدولية    

ترحب اللجنة مبشروع القانون الرامـي إىل تعريـف اجلـرائم يف حـق اإلنـسانية واإلبـادة            )١١(
اجلماعية وجرائم احلـرب كأفعـال إجراميـة بـاملعىن الـوارد يف القـانون اجلنـائي، وترحـب بـصفة              

 سـتكرس عـدم قابليـة مجيـع تلـك اجلـرائم للتقـادم                من مشروع القانون، الـيت     ٤٠خاصة باملادة   
  ).٢املادة (غري أن اللجنة قلقة إزاء التأخري يف اعتماد مشروع القانون . املسقط

حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اعتمـاد مـشروع القـانون الـذي يكـرس                    
  .عدم قابلية اجلرائم املذكورة أعاله للتقادم

  
  ٢١٩١مرسوم قانون العفو رقم     

تالحظ اللجنة أن احملاكم الشيلية، ال سيما احملكمة العليا، تصدر أحكاماً تقضي بعـدم                )١٢(
الــذي حيــول دون معاقبــة األشــخاص الــذين ارتكبــوا انتــهاكات (انطبــاق مرســوم قــانون العفــو 
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ــا بــني    ــرة م ــسان يف الفت ــول١١حلقــوق اإلن ، )١٩٧٨مــارس / آذار١٠  و١٩٧٣ســبتمرب / أيل
.  الدوليـة حلقـوق اإلنـسان باعتبارهـا أساسـاً قانونيـاً السـتنتاجها              مستشهدة يف ذلك بالـصكوك    

 عن حمكمـة البلـدان      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٦ومع ذلك، ترى اللجنة، وفقاً للقرار الصادر يف         
، أن اســتمرار نفــاذ مرســوم  أملوناثيــد أريــانوس وآخــرين األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان يف قــضية  

ولقـد علمـت اللجنـة    . حرية التقـدير خبـصوص تطبيـق العفـو      القانون هذا يترك للمحاكم احمللية      
بقــرارات صــادرة عــن احملكمــة العليــا مــؤخراً يبــدو أهنــا تأخــذ مرســوم القــانون بعــني االعتبــار،  

سيما لتخفيض العقوبات املنطبقة على جرائم خطرية مرتكبة أثناء فتـرة احلكـم االسـتبدادي                ال
  ).٢املادة (

ة الطـرف، عمـالً بتوصـياهتا الـسابقة، بإلغـاء         توصي اللجنة بأن تقوم الدولـ         
 من تعليقهـا    ٥وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل الفقرة        . مرسوم قانون العفو  

 من االتفاقية اليت تـرى فيهـا        ٢ املتعلق بتنفيذ الدول األطراف للمادة       ٢العام رقم   
أفعــال أن قــرارات العفــو أو العقبــات األخــرى الــيت حتــول دون حماكمــة مــرتكيب    

التعذيب أو إساءة املعاملة حماكمـة سـريعة ومنـصفة ومعاقبتـهم علـى هـذه األفعـال                  
اليت تدلّ على عدم االستعداد للقيام بذلك تشكل خرقاً ملبدأ عدم جواز تقييـد           أو

ــضمان     . حظــر التعــذيب  ــة ل ــع اخلطــوات الالزم ــضاً باختــاذ مجي ــة أي وتوصــي اللجن
تعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة          يا ال التحقيق الـوايف والـسريع والرتيـه يف قـضا         

العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، والقيـام بعـد ذلـك مبحاكمـة املـذنبني                  أو
  .ومعاقبتهم، واختاذ خطوات جلرب الضحايا وفقاً ألحكام االتفاقية

  
  اّدعاءات التعذيب    

كــاب مــوظفني يف  تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اســتمرار االدعــاءات املتعلقــة بارت        )١٣(
الشرطة جرائم خطرية أثناء مهـامهم، وتعـرب عـن أسـفها ألن اجلهـود الراميـة إىل إفـشاء تلـك                    
األفعــال ختــضع لقيـــود قانونيــة تــشكل عـــامالً مــسامهاً يف عــدم املعاقبـــة علــى تلــك اجلـــرائم         

  ).١٢  و٢ املادتان(
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف يف أقرب وقـت ممكـن إصـالحات                
شريعية تتعلق مبراقبة قوة الشرطة، لضمان معاقبة أفراد الشرطة على مجيع ما قـد             ت

يصدر عنهم من أفعال منافية لالتفاقيـة، والتحقيـق يف تلـك األفعـال بـصورة فّعالـة                  
وينبغي أن تعزز الدولة الطـرف براجمهـا التعليميـة علـى حنـو يكفـل وعـي                  . وشفافة

كمـا توصـي اللجنـة بـأن        . بأحكـام االتفاقيـة   مجيع موظفي إنفاذ القـانون وعيـاً تامـاً          
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تواصــل الدولــة الطــرف اإلســراع يف اختــاذ التــدابري الالزمــة إلنــشاء وزارة األمــن  
  .العام، اليت ستشرف على موظفي الدرك وشرطة التحقيقات

  
  إصالح القضاء العسكري    

اء يــساور اللجنــة قلــق إزاء تــأخر الدولــة الطــرف يف اعتمــاد إصــالح مدونــة القــض           )١٤(
  ).٢املادة (العسكري، وهو إصالح أوصت به اللجنة يف مناسبات متكررة 

توصــي اللجنــة بــأن تــسرع الدولــة الطــرف يف اعتمــاد مدونــة القــضاء             
. العسكري اليت سوف تقيد االختصاص املـادي والشخـصي للمحـاكم العـسكرية         

مـن  وتعيد اللجنة تأكيد توصـيتها بـأن تزيـل الدولـة الطـرف مبـدأ واجـب الطاعـة                    
  .مدونة القضاء العسكري

  
  سجالت الشكاوى    

إن اللجنة بينما حتيط علماً بتطبيق النيابـة العامـة نظامـاً لتـسجيل التقـارير واإلجـراءات                )١٥(
املتعلقة جبرائم التعـذيب، ُتعـرب عـن قلقهـا ألن هـذا النظـام ال يتـضمن معلومـات مـصنفة عـن                        

  ).١٣املادة (ات املتعلقة بتعذيب النساء الضحايا وال يتيح من مث متييز التقارير واإلدان
توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سجالً يقدم معلومات عـن جـرائم                 

  .التعذيب تكون مصنفة حبسب خصائص منها جنس الضحية وسنها
  

  إنشاء معهد وطين حلقوق إلنسان    
إلنــسان تالحــظ اللجنــة أن مــشروع القــانون الرامــي إىل إنــشاء معهــد وطــين حلقــوق ا   )١٦(

حيــدد مهــام هــذه اهليئــة باعتبارهــا تــشمل احملافظــة علــى ذكــرى وتــاريخ مــا حــدث يف الدولــة    
أن مـشروع القـانون األصـلي قـد قـدم يف عـام               لكن مبا . الطرف من انتهاكات حلقوق اإلنسان    

، فإن اللجنة قلقة بشأن التأخري يف اعتمـاد هـذا املـشروع، الـذي ال يـزال قيـد املراجعـة                    ٢٠٠٥
  ).٢املادة (للجنة املشتركة بني جملس النواب وجملس الشيوخ من قبل ا
ــة الطــرف اخلطــوات الالزمــة لإلســراع يف اعتمــاد         ينبغــي أن تتخــذ الدول

كمــا توصــي . مــشروع القــانون الرامــي إىل إنــشاء معهــد وطــين حلقــوق اإلنــسان  
سات اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هذه اهليئة وفقـاً للمبـادئ املتعلقـة مبركـز املؤسـ          

واملرفقـة بقـرار اجلمعيـة      ) مبـادئ بـاريس   (الوطنية لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها        
، سعياً إىل ضمان استقالليتها واستقالهلا وتعدديتـها واسـتقرارها          ٤٨/١٣٤العامة  

  .واختصاصها وطابعها التمثيلي
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  اختصاصات وأعمال اللجنة املعنية بالسجناء السياسيني والتعذيب    
ة علمــاً جبهــود الدولــة الطــرف يف جمــال االعتــراف مبــسؤولية الدوليــة عــن  حتــيط اللجنــ  )١٧(

وتقـدر  . جرائم التعـذيب الـيت حـدثت أثنـاء فتـرة احلكـم االسـتبدادي، وترحـب بتلـك اجلهـود                    
، لكنـها تـرى     )جلنـة فـاليش   (اللجنة عمل اللجنة الوطنية املعنية بالسجناء الـسياسيني والتعـذيب           

ــها األصــلية مل تتحقــق ب  ــة عــن ســرورها ألن    . الكامــلأن غايت ــصدد، تعــرب اللجن ويف هــذا ال
مشروع القانون الرامي إىل إنشاء معهد وطـين حلقـوق اإلنـسان يـنص علـى اسـتئناف األعمـال         

  ).١٣املادة (املتعلقة بتصنيف حاالت ضحايا التعذيب والسجناء السياسيني 
ناء حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعــادة فــتح اللجنــة املعنيــة بالــسج        

ــة تلــك      ــة أخــرى تــضطلع بوالي الــسياسيني والتعــذيب أو اإلســراع إىل إنــشاء هيئ
ــة ــرة احلكــم     . اللجن ــاء فت ــةً ملطلــب حــصول مــن كــانوا ضــحايا للتعــذيب أثن وتلبي

  :االستبدادي على التعويض، توصي اللجنة مبا يلي
اختاذ إجراءات فعالة للتعريف بوالية وعمل اللجنـة أو اهليئـة الـيت              )أ(    

أ للغرض ذاته حبيث يكون كل من كان ضـحية للتعـذيب أثنـاء فتـرة احلكـم                  سُتنش
االستبدادي واعياً بوجودها، ال سيما الضحايا املقيمون باملناطق النائية أو احملرومة         

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعمل هلذا الغـرض سـبالً            . أو خارج البلد  
  لدان إقامة املنفيني الشيليني السابقني؛منها وسائط اإلعالم واملكاتب القنصلية يف ب

حتديــد آجــال طويلــة مبــا يكفــي ليــتمكن مجيــع مــن يعتقــدون أهنــم     )ب(    
  كانوا ضحايا للتعذيب من رفع قضاياهم إىل احملاكم؛

 ١دمج مجيع احلاالت املوافقـة لتعريـف التعـذيب الـوارد يف املـادة               )ج(    
  من االتفاقية؛

هليـــة، ال ســـيما فيمـــا يتعلـــق جبميـــع إعـــادة النظـــر يف شـــروط األ  )د(    
الضحايا الذين خضعوا للتعذيب عندما كانوا أحداثاً أو خارج اإلقلـيم الـوطين أو      

  مقيمني خارج الدولة الطرف؛
  .دمج العنف اجلنسي بوصفه ضرباً من ضروب التعذيب  )ه(  

  
  برنامج التعويض والرعاية الصحية الشاملة    

 التعــذيب يف الدولــة الطــرف يــستفيدون مــن برنــامج  حتــيط اللجنــة علمــاً بــأن ضــحايا   )١٨(
ــذا         ــا إزاء توســيع نطــاق ه ــشاملة، وتعــرب عــن ارتياحه ــصحية ال ــة ال ــويض ونظــام الرعاي التع
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وترحب اللجنة أيـضاً بتعـاون الربنـامج مـع منظمـات            . الربنامج حبيث يغطي كامل مناطق البلد     
قوق الـشعوب ومعهـد أمريكـا    مثل مركز الصحة العقلية وحقوق اإلنسان وجلنة الدفاع عن ح      

. الالتينية للـصحة العقليـة وحقـوق اإلنـسان ومؤسـسة الكنـائس املـسيحية للمعونـة االجتماعيـة              
غري أن اللجنة قلقة ألن ضحايا التعذيب املقيمني خارج البلـد ال يـستفيدون مـن هـذا الربنـامج                    

  ).١٦  و١٤املادتان (
تبــار االلتــزام بــضمان توصــي اللجنــة بــأن تأخــذ الدولــة الطــرف بعــني االع    

اجلرب جلميع ضحايا التعذيب وأن تنظر يف إبـرام اتفاقـات تعـاون مـع البلـدان الـيت                   
يقيمون فيها حبيث يتسىن هلـم احلـصول علـى العـالج الطـيب الـذي حيتاجـه ضـحايا             

كمــا حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري لــضمان التمويــل  . التعــذيب
أفرقــة الربنــامج أو منظمــة أخــرى خــدمات الرعايــة  فريــق مــن  الــالزم ليقــّدم كــل

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . الفعالة جلميـع مـن حيـق هلـم احلـصول عليهـا            
اعتماد سياسـة جنـسانية تتـضمن تـدريب وتوعيـة املـوظفني املـسؤولني عـن معاجلـة             

وتوصـي اللجنـة بـأن تكثـف الدولـة          . حاالت ضحايا االعتـداء أو العنـف اجلنـسي        
دها يف جمال اجلرب والتعويض وإعـادة التأهيـل مبـا يكفـل جـرباً منـصفاً                 الطرف جهو 

  . ومناسباً جلميع ضحايا التعذيب
  

  اإلفالت من العقاب    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار إفالت مرتكيب جرمية التعذيب أثناء فتـرة احلكـم                 )١٩(

تــهم قــضائياً وتوقيــع عقوبــات االســتبدادي مــن العقــاب وإزاء عــدم اختــاذ تــدابري مناســبة ملالحق
  ).١٢  و٢املادتان (مناسبة حبقهم 

ــة الطــرف اخلطــوات الالزمــة للتحقيــق يف حــاالت         ينبغــي أن تتخــذ الدول
مــرتكيب انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، مبــا ي ذلــك التعــذيب، ومالحقتــهم قــضائياً   

حملاكم وحتث اللجنة الدولة الطرف على موافاة ا. وتوقيع العقوبات املناسبة عليهم
كمـا حتـث    . بكل ما لديها من معلومات مفيدة قصد مـساعدهتا علـى إقامـة العـدل              

 ١٩٩٩٢اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى إلغـــاء احلكـــم الـــوارد يف القـــانون رقـــم 
والقاضي حبفظ املعلومات املتعلقة مبمارسة التعذيب أثناء فترة احلكم االسـتبدادي           

  . سنة٥٠ملدة 
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  بروتوكول اسطنبول    
ب اللجنـــة بإنـــشاء دائـــرة الطـــب الـــشرعي وحـــدةً خمصـــصة لتنفيـــذ بروتوكـــول ترحـــ  )٢٠(

غـري أن اللجنـة   . كما ترحب بأنشطة الدولة الطرف من أجل التعريف بالربوتوكول    . اسطنبول
ــادرات مل تــشمل، وفقــاً لــبعض التقــارير، مجيــع العــاملني يف ميــدان الطــب      قلقــة ألن تلــك املب

الء األمهية الواجبة للفحوص الطبية اجملراة وفقـاً لربوتوكـول          املعنيني حباالت التعذيب، ولعدم إي    
  ).١٢  و١٠املادتان (اسطنبول 
توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان وعـي                

مجيع العـاملني يف امليـدان الطـيب املعنـيني بالكـشف عـن حـاالت التعـذيب مبحتـوى                    
توصي اللجنة بأن تتخـذ الدولـة        ماك. بروتوكول اسطنبول وتدريبهم على تطبيقه    

الطرف اخلطوات الالزمـة لـضمان تعمـيم التقـارير املعـدة وفقـاً للربوتوكـول علـى                  
  .نطاق واسع يف صفوف املهنيني العاملني يف امليدان الطيب املعنيني حباالت التعذيب

  
  ظروف االحتجاز    

ــة الطــرف مــن جهــود يف ســب       )٢١( ــه الدول ــا بذلت ــة علمــاً مب يل حتــسني ظــروف  حتــيط اللجن
غـري أن اللجنـة     . يتصل بالبنية األساسية، مبا يف ذلك بناء مرافق جديدة         السجون، ال سيما فيما   

قلقة إزاء النقـائص الـيت مـا زالـت تعتـري الـسجون، وخباصـة منـها مـا يتعلـق بـالظروف املاديـة                       
ــربرة يف     ــري مـ ــات غـ ــتخدام عقوبـ ــة واسـ ــاءة املعاملـ ــاظ وإسـ ــأد   واالكتظـ ــام التـ ــذ النظـ ييب تنفيـ

  ).١٦ املادة(
  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي    
ــة يف الـــسجون     )أ(     ــالظروف املاديـ ــة للنـــهوض بـ ــدابري فعالـ ــاد تـ اعتمـ

ــة االحتياجـــات األساســـية جلميـــع األشـــخاص    وختفـــيض االكتظـــاظ احلـــايل وتلبيـ
  احملرومني من حريتهم تلبية مناسبة؛

اء زيــارات دوريــة إىل إنــشاء آليــة وطنيــة للوقايــة ُيــسمح هلــا بــإجر  )ب(    
مراكــز االحتجــاز بغيــة تنفيــذ الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب  

  تنفيذاً تاماً؛
وضع تدابري أمنية تتمشى مع احترام كرامة األشـخاص احملـرومني             )ج(    

  .من حريتهم، مبا يشمل التخلي عن زنازين احلبس االنفرادي
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  اهقنياحلرمان من احلرية يف حالة املر    
حتيط اللجنة علماً مبا بذلته الدولة الطرف من جهود يف سبيل االرتقاء بالنظام اخلـاص                  )٢٢(

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض النقـائص          . باحلرمان من احلرية يف حالة املراهقني     
اليت تعتري مراكز ُيحتجز فيهـا مراهقـون، ومنـها االكتظـاظ اخلطـري وعـدم الفـصل بـني فئـات                      

كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء  . الــسجناء املختلفــة ونقــص اإلمــداد باخلــدمات األساســية 
وردهـا مـن تقـارير بـشأن اإلفـراط يف اسـتعمال القـوة وتطبيـق عقوبـة احلـبس االنفـرادي يف                         ما

  ).١٦املادة (بعض املراكز 
  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي    
عدم اللجوء إىل حرمـان املـراهقني       اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان       )أ(    

  كمالذ أخري؛ من حريتهم إال
ضمان وصول املراهقني احملرومني من حريتهم إىل حلقـات العمـل             )ب(    

والدورات التدريبية وحصوهلم علـى مـا يكفـي مـن اخلـدمات األساسـية، ال سـيما                  
تـهم  وينبغـي أيـضاً أن تكفـل تزويـد املـراهقني احملـرومني مـن حري        . الرعاية الـصحية  

  باملساعدة القانونية املناسبة عند احلاجة؛
القضاء على أي إمكانية ألن تطبق التدابري التأديبيـة دون حماكمـة              )ج(    

  عادلة، ال سيما التدابري اليت تصل إىل حد احلبس االنفرادي؛
  اختاذ تدابري ملكافحة االكتظاظ يف هذه املراكز؛  )د(    
املسؤولية اجلنائية للمراهقني على    ضمان أن ينص القانون املتعلق ب       )ه(    

  .معاملتهم وفقاً للمعايري واملبادئ الدولية
  

  الشعوب األصلية    
حتيط اللجنة علماً بنص التعديل الدستوري املعروض حالياً على الربملان، وهو يتـضمن               )٢٣(

صـلية  وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء أمانـة مظـامل معنيـة بالـشعوب األ            . اعترافاً بالشعوب األصلية  
ومـع ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء مـا وردهـا مـن تقـارير             . وخمتصة يف الشؤون اجلنائية   

كــثرية خبــصوص اســتمرار اعتــداءات مــوظفني يف الــشرطة علــى أفــراد مــن الــشعوب األصــلية،   
ويساور اللجنة قلق خـاص لوجـود نـساء وأطفـال ومـسنني يف      . سيما أفراد شعب املابوتشي    ال

كمـا تالحـظ اللجنـة بقلـق أن الدولـة الطـرف طبقـت يف حـاالت                  . األفعـال عداد ضحايا هـذه     
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معينة قانون مكافحة اإلرهاب على أفراد من الـشعوب األصـلية فيمـا يتـصل بأعمـال احتجـاج                
  ).١٦املادة (اجتماعي 
  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي    
عالــة يف اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة للقيــام بتحقيقــات ســريعة وف    )أ(    

التجـاوزات املرتكبـة يف حـق أفــراد مـن الـشعوب األصــلية وحماكمـة الفـاعلني مــن        
  موظفي الشرطة ومعاقبتهم؛

تقدمي إحصاءات مفصلة، ومصنفة حبسب السن واجلـنس واملوقـع            )ب(    
ــها       ــة الــيت ارتكب ــع شــكاوى أعمــال التعــذيب أو إســاءة املعامل ــرايف، عــن مجي اجلغ

انون يف حق أفـراد مـن الـشعوب األصـلية، وعـن             موظفون مسؤولون عن إنفاذ الق    
  التحقيقات واحملاكمات واإلدانات املتصلة بذلك؛

تقدمي بيانات مفصلة عن احلاالت الـيت طُبـق فيهـا قـانون مكافحـة                 )ج(    
  .اإلرهاب على أفراد من الشعوب األصلية

ألشـخاص  وتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء مـا وردهـا مـن تقـارير تفيـد بـأن عـدداً مـن ا                        )٢٤(
الذين سجنوا أثناء فتـرة احلكـم االسـتبدادي وخـضعوا للتعـذيب مث أُجـربوا علـى مغـادرة البلـد                      

  ).١٦املادة (زالوا حمرومني من إمكانية العودة  ما
توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظـر يف وضـع هـؤالء األشـخاص                   

  .وأن تنظر جبدية يف إمكانية السماح هلم بالعودة إىل شيلي
  

  اجلرب    
حتيط اللجنة علماً مبا وردها مـن معلومـات خبـصوص التعويـضات الـيت دفعتـها اللجنـة                     )٢٥(

الوطنية املعنية بالسجناء السياسيني والتعذيب إىل األشخاص الذي اعُترف بأهنم كـانوا ضـحايا              
ل غــري أن اللجنــة قلقــة ألن التمتــع حبــق اجلــرب العــاد  . للتعــذيب أثنــاء فتــرة احلكــم االســتبدادي 

ــة    . واملناســب مل يــشمل مجيــع الــضحايا  ــة أن إقامــة بعــض الــضحايا خــارج الدول وتــرى اللجن
  ).١٤املادة (الطرف ينبغي أال تشكل حاجزاً أمام حصوهلم على اجلرب 

تعيـد اللجنـة تأكيـد التـزام الدولــة الطـرف بـضمان حـصول مجيـع ضــحايا             
غـي أن تكفـل الدولـة       وينب. أعمال التعذيب علـى احلـق يف اجلـرب العـادل واملناسـب            

الطرف حصول مجيع األشخاص الـذي كـانوا ضـحايا ألعمـال تعـذيب أثنـاء فتـرة                
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احلكــم االســتبدادي، مبــن فــيهم املوجــودون حاليــاً خــارج الدولــة الطــرف، علــى    
  .تعويض كاف يتناسب مع خطورة اجلرمية املرتكبة يف حقهم

ي املقبـل معلومـات مفـصلة    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف تـضمني تقريرهـا الـدور          )٢٦(
. عن اخلطوات اليت قامت هبا يف سبيل امتثـال التوصـيات الـواردة يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة                   

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف باختـاذ اخلطـوات املناسـبة لتنفيـذ هـذه التوصـيات، مبـا يف ذلـك                       
  . الالزمة بشأهناإحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان كي ينظروا فيها ويعتمدوا التدابري

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تنـشر علـى نطـاق واسـع التقريـر الـذي قدمتـه إىل                        )٢٧(
اللجنة، إىل جانب هذه االستنتاجات والتوصـيات، بلغـات منـها اللغـات األصـلية، وذلـك عـن                   

  .طريق وسائط اإلعالم واملواقع اإللكترونية الرمسية واملنظمات غري احلكومية
 اللجنة إىل الدولة الطرف موافاهتا يف غضون سـنة مبعلومـات عّمـا تتخـذه مـن                  وتطلب  )٢٨(

  .٢٥  و١٨  و١٤ إىل ١٢خطوات تنفيذاً للتوصيات الواردة يف الفقرات من 
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقتــها األساســية وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة   )٢٩(

  .HRI/GEN/2/Rev.5املنسقة لتقدمي التقارير 
ا الـــدوري الـــسادس يف أجـــل أقـــصاه    وتـــدعى الدولـــة الطـــرف إىل تقـــدمي تقريرهـــ      )٣٠(

  .٢٠١٣مايو /أيار ١٥
  هندوراس  - ٤٨

ــة مناهـــضة التعـــذيب يف التقريـــر األويل هلنـــدوراس     )١(  يف (CAT/C/HND/1)نظـــرت جلنـ
 / أيــــــار٧  و٦ املعقــــــودتني يــــــومي SR.882)  و(CAT/C/SR.880 ٨٨٢  و٨٨٠جلــــــستيها 

ــايو ــستها  ،٢٠٠٩ مـ ــدت يف جلـ ــيات  (CAT/C/SR.893) ٨٩٣ واعتمـ ــتنتاجات والتوصـ  االسـ
 .الواردة أدناه

  
  مقدمة  -ألف   

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير األّويل هلندوراس وتثين على الدولة الطـرف ملـا أبدتـه مـن                 )٢(
ر بيـد أن اللجنـة تأسـف لتـأخر تقـدمي التقريـ            . صراحة ووضوح يف تقييمها لتنفيذ االتفاقية فيهـا       

وهي تالحظ بارتياح ما بذله وفد الدولة الطـرف املتعـدد القطاعـات             .  سنوات ١٠األويل مدة   
  .من جهود بّناءة إلتاحة معلومات وشروح إضافية أثناء احلوار
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية  )٣(

 والربوتوكول االختياري الثاين امللحـق    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      )أ(  
ــدام        ــة اإلعـ ــاء عقوبـ ــادف إىل إلغـ ــسياسية واهلـ ــة والـ ــاحلقوق املدنيـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ بالعهـ

  ؛)٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٨(
ع األشــــخاص مــــن االختفــــاء القــــسري    االتفاقيــــة الدوليــــة حلمايــــة مجيــــ     )ب(  

  ؛)٢٠٠٨أبريل /نيسان ١(
، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال، وقمعـــه بروتوكــول منـــع االجتـــار باألشـــخاص   )ج(  

واملعاقبـــة عليـــه املكمِّـــل التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة          
  ؛)٢٠٠٨أبريل /نيسان ١(

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة              )د(  
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار٢٣(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

ــرهم      )ه(   ــراد أُسـ ــاجرين وأفـ ــال املهـ ــع العمـ ــوق مجيـ ــة حقـ ــة محايـ  / آب٩(اتفاقيـ
  ؛)٢٠٠٥أغسطس 
  ؛)٢٠٠٢يوليه / متوز١(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   )و(  
ــصري       )ز(   ــز العنــ ــكال التمييــ ــع أشــ ــى مجيــ ــضاء علــ ــة القــ ــشرين ١٠(اتفاقيــ  تــ
  ؛)٢٠٠٢أكتوبر /األول

مــــايو / أيــــار١٨(لربوتوكــــوالن االختياريــــان التفاقيــــة حقــــوق الطفــــل     ا  )ح(  
  ).٢٠٠٢أغسطس /آب ١٤ و
  .وترحب اللجنة بكون عقوبة اإلعدام ال ُتستخدم يف الدولة الطرف  )٤(
وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولـة الطـرف قـد وّجهـت دعـوات إىل عـدة آليـات مـن                       )٥(

املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي             آليات اإلجراءات اخلاصة، كالفريق العامـل       
  . والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

ــود متواصــلة إلصــالح          )٦( ــن جه ــة الطــرف م ــه الدول ــا تبذل ــاح م ــة بارتي وتالحــظ اللجن
تشريعاهتا وسياساهتا وإجراءاهتا من أجل ضـمان محايـة أفـضل حلقـوق اإلنـسان، وخباصـة احلـق                   

  :ذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ال سيمايف عدم التعرض للتع
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  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٨اعتماد قانون اآللية الوطنية ملنع التعذيب يف   )أ(  
ــز النفــاذ يف عــام       )ب(   ــد الــذي دخــل حي ــة اجلدي ــانون اإلجــراءات اجلنائي اعتمــاد ق
  .ى أساس استماع جلسات شفهية وعامة وأنشأ نظاماً جديداً من اإلجراءات يقوم عل٢٠٠٢

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  تعريف التعذيب    
مــع أن اللجنــة تالحــظ جتــرمي التعــذيب مبوجــب تعــديل أُدخــل علــى القــانون اجلنــائي      )٧(

، فإهنا تـشعر بـالقلق ألن التـشريعات الوطنيـة مل تـواَءم بعـد بـشكل                  ١٩٩٦ يف عام    ياهلندوراس
 ألـف مـن القـانون اجلنـائي اهلندوراسـي ختويـف             -٢٠٩تفاقية، إذ ال تـذكُر املـادة        كامل مع اال  

الضحية أو شخص آخر أو قسرمها، وال أي نوع من أنواع التمييز بوصفه القصد مـن ممارسـة                  
وهـي كـذلك ال تـنص علـى أحكـام جتـرم التعـذيب الـذي ُيمـاَرس                . التعذيب أو الـسبب وراءه    

. فقته أو رضاه أو من شخص آخر يتـصرف بـصفة رمسيـة           بتحريض من موظف عمومي أو مبوا     
 مــن  ١وتالحــظ اللجنــة أيــضاً أن القــانون اجلنــائي اهلندوراســي يــسمح، يف انتــهاٍك للمــادة         

وتالحظ اللجنة أن جـرائم القـسر       . االتفاقية، بتعديل العقوبة حسب ما ُيتكّبد من أمل أو معاناة         
ن القانون اجلنائي؛ غـري أهنـا تعـرب عـن قلقهـا          والتمييز وسوء املعاملة حمظورة يف مواد أخرى م       

  ).١املادة (إزاء اختالف العقوبات املنصوص عليها فيما يتعلق بتلك اجلرائم 
ــة الطــرف علــى مواصــلة التزامهــا مبراجعــة تعريــف          ــة الدول تــشجع اللجن

 ألـف مـن القـانون اجلنـائي اهلندوراسـي وتوصـي             -٢٠٩التعذيب الوارد يف املادة     
 من االتفاقية بشكل يضمن تطابقه التام ١ القانوين املذكور مع املادة مبواءمة النص

  .معها، كما توصي بأن جتعل الدولةُ الطرف التعذيب جرميةً ال تسقط بالتقادم
 ألـف مـن     -٢٠٩وتالحظ اللجنة بقلـق كـذلك أن تعريـف التعـذيب الـوارد يف املـادة                   )٨(

ات املـسلحة بـصفتهم مـوظفني عمـوميني وأن        القانون اجلنائي اهلندوراسي ال يشمل أفـراد القـو        
 من القانون العسكري تتضمن تعريفاً موازياً للتعذيب غري أهنا تنص علـى عقوبـات      ٢١٨املادة  

  ).١املادة (أقل شّدة بكثري 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تلغـي أي تـشريع مـواز يتعلـق بتجـرمي التعـذيب              

تكبـها موظفـون عموميـون، مبـن        وأن توائم العقوبات على جرمية التعـذيب الـيت ير         
  . من االتفاقية١فيهم أفراد القوات املسلحة، وفق ما تنص عليه املادة 
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  الضمانات األساسية    
تالحظ اللجنة أن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد يـنص علـى ضـمانات أساسـية مـن                   )٩(

 ويف حـني أن اللجنـة   .مجلتها احلق يف عدم التعرض لـسوء املعاملـة أو التعـذيب أثنـاء االحتجـاز              
تالحــظ زيــادة طفيفــة يف عــدد حمــاميي املــساعدة القــضائية وطــرح مــشروع قــانون لتعزيــز           

. اسـتقالهلم، فإهنـا تـشعر بـالقلق لعـدم كفايـة عـددهم يف ضـوء ارتفـاع الطلـب علـى خــدماهتم           
ــة القلــق أيــضاً ألن الــشرطة نفــسها هــي مــن حيقــق يف ادعــاءات ســوء املعاملــة        ويــساور اللجن

يب ولعدم وجـود آليـة إشـراف مـستقلة وخارجيـة تعـىن باألفعـال املخاِلفـة للقـانون الـيت                  والتعذ
وَتـشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك ألن املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ               . ُيدَّعى أن الـشرطة قـد ارتكبتـها       

القانون، وخاصة عناصر الشرطة الوقائية، كـثرياً مـا خيرقـون الـضمانات القانونيـة األساسـية يف                  
العملي، كإعالم الـشخص احملتجـز سـريعاً بـسبب توقيفـه وحبقـه يف االتـصال مبحـام ويف               الواقع  

ــع وعــشرين ســاعة األوىل بعــد        ــد طبيــب مــستقل خــالل األرب اخلــضوع لفحــص طــيب علــى ي
وتـشعر اللجنـة بـالقلق أيـضاً إزاء العراقيـل الـيت تعتـرض               . االحتجاز وحبقـه يف االتـصال بأسـرته       

جباهتم ومنـها قلـة الفـرص املتاحـة لـدخول أمـاكن االحتجـاز بغـرض                 املهنيني الطبيني يف أداء وا    
ــا ميكــن أن حيــدث مــن تعــذيب وغــريه مــن ضــروب     ــة القاســية  اإلبــالغ عّم ــة أو العقوب  املعامل

الالإنــسانية أو املهنيــة، مبــا يف ذلــك تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة املقبولــة دوليــاً املتبعــة يف ذلــك   أو
  ).١١  و٢املادتان (اإلبالغ 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنشاء آلية إشراف مستقلة ُتعىن باألفعـال                

ــة قــد ارتكبوهــا    ــّدعى أن مــوظفي الدول ــة  . املخاِلفــة للقــانون الــيت ُي وينبغــي للدول
الطرف أن تضمن، يف الواقع العملي، إخبار مجيع احملتجزين سريعاً بسبب توقيفهم 

ضمن إخضاع كل حمتجز لفحص     وحبقهم يف االتصال مبحام وبأفراد أسرهم وأن ت       
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن تتخـذ   .  ساعة على احتجازه ٢٤طيب قبل انقضاء    

تدابري عاجلة هبدف إزالة مجيع العراقيل اليت تعترض املهنيني الطبيني التابعني هلا يف             
أداء واجباهتم وهبدف وضع مبادئ توجيهيـة مالئمـة لكـي يتبعهـا أولئـك املهنيـون                 

غ املنــهجي عــن اكتــشاف حــاالت تعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة   يف اإلبــال
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

  
  استقالل السلطة القضائية    

الطــرف هيئــة مــستقلة لــضمان    تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم إنــشاء الدولــة         )١٠(
هم وعلـى تنظـيم مهنـة القـضاء         السلطة القضائية واإلشراف على تعيني القـضاة وترقيتـ         استقالل

  ).١٢  و٢املادتان (
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ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استقالل الـسلطة القـضائية اسـتقالالً تامـاً               
ــادئ األساســية بــشأن اســتقالل الــسلطة القــضائية      قــرار (علــى حنــو يتماشــى واملب

وأن تنشئ هيئة   ) ١٩٨٥ديسمرب  / املؤرخ كانون األول   ٤٠/١٤٦اجلمعية العامة   
 لـــضمان اســـتقالل الـــسلطة القـــضائية ولإلشـــراف علـــى تعـــيني القـــضاة  مـــستقلة

  .وترقيتهم وعلى تنظيم املهنة
  

  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    
مع أن اللجنة ترحـب بالـدعوة الـيت وجهتـها الدولـة الطـرف إىل الفريـق العامـل املعـين                        )١١(

إهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء عـدم      ، ف٢٠٠٧حباالت االختفاء القـسري أو غـري الطـوعي يف عـام           
تقدمي جرب كامل لـضحايا حـاالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي وألسـرهم الـيت حـدثت               

، وإزاء قصور التحقيـق والعقـاب والتعـويض         ١٩٨٢يف ظل حكومات مستبدة سابقة قبل عام        
جلنـة  وهي تأسـف أيـضاً لكـون الدولـة الطـرف مل تنـشئ        . فيما يتعلق بتلك اجلرائم بصفة عامة     

وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء ورود تقـارير عـن وقـوع                . للحقيقة واملصاحلة 
وتعـرب  . حاالت جديدة من االختفاء القسري وغري الطوعي، مبا فيها حـاالت اختفـاء أطفـال             

اللجنة عن أسفها كـذلك ألن القـانون اجلنـائي اهلندوراسـي ال يتـضمن أي نـص حمـدد يعاقـب                      
  ).١٦  و٤  و٢املواد (ختفاء القسري أو غري الطوعي على جرمية اال

تكرر اللجنة توصيات الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري أو            
وحتـث  . غري الطوعي وهي تشعر بالقلق ألن تلك التوصيات مل تنفذ بشكل كامـل            

اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري سريعة لضمان إحراز تقدم يف البحث عـن              
األشــخاص املفقــودين ولوضــع برنــامج شــامل للجــرب والتعــويض لــصاحل الــضحايا   
وأُســرهم وملنــع حــدوث حــاالت جديــدة مــن االختفــاء القــسري أو غــري الطــوعي  
ولتعديل القانون اجلنائي اهلندوراسي على حنو جيعلـه يتماشـى واتفاقيـة محايـة مجيـع                

  .األشخاص من االختفاء القسري
  

  ق القضاء، مبا يف ذلك قتل األطفالحاالت القتل خارج نطا    
حتــيط اللجنــة علمــاً بإنــشاء وحــدة خاصــة داخــل املعهــد اهلندوراســي للطفــل واألســرة   )١٢(

بغرض التحقيق يف وفيـات أطفـال جـراء العنـف وإنـشاء مكتـب أمـني مظـامل خـاص باألطفـال                       
بيـد أن  . معلى مستوى كل بلدية مكلف مبعاجلة حاالت سوء معاملة األطفال واالعتداء علـيه        

اللجنة تشعر بقلـق شـديد إزاء اسـتمرار ورود تقـارير عـن ارتفـاع عـدد حـاالت القتـل خـارج                  
نطـــاق القـــضاء، وال ســـيما حـــاالت قتـــل أطفـــال وأفـــراد يف الـــسلطة القـــضائية، وإزاء ورود   
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معلومات تفيد بأن بعض ضحايا القتل خـارج نطـاق القـضاء قـد ُعـذبوا، علـى مـا يبـدو، قبـل                        
للجنة بقلق شديد أيضاً من عدم إجـراء حتقيقـات فعالـة ومستفيـضة ونزيهـة يف                 وتشعر ا . قتلهم

  ).١٦  و١٢  و٢املواد (تلك احلوادث 
ينبغي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تـدابري عاجلـة ملنـع حـاالت القتـل خـارج                        

نطاق القضاء، وخباصة قتل األطفال وأفراد من السلطة القـضائية، كمـا ينبغـي هلـا                
يقــات مستفيــضة ونزيهــة يف ادعــاءات وقــوع حــاالت قتــل    أن تــضمن إجــراء حتق

خــارج نطــاق القــضاء بــصورة منهجيــة، ومالحقــة املــسؤولني عــن تلــك احلــاالت    
وتوصـي اللجنـة أيـضاً جبمـع منـهجي          . قضائياً بسرعة وإنزال العقوبـة املناسـبة هبـم        

  .لبيانات مفصلة عن مجيع حوادث العنف، مبا يف ذلك العنف ضد األطفال
  

  ر باألشخاصاالجتا    
تقر اللجنة مبا بذلته الدولة الطرف من جهود بغية التصدي لالجتـار بالنـساء واألطفـال               )١٣(

عن طريق حظر االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري مبوجب القـانون اجلنـائي وقـانون             
ار بيد أن اللجنة تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار ورود تقـارير عـن حـدوث االجتـ                  . مكافحة االجتار 

بالنساء واألطفال على الصعيد الداخلي وعرب احلـدود ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي وألغـراض          
استغاللية أخرى وهي تأسف لكون األحكام القانونية ال تسري علـى االجتـار ألسـباب أخـرى        
عدا األغراض اجلنسية ولعدم التحقيق كما ينبغي مع مـوظفني ُيـشتبه يف قيـامهم بأنـشطة اجتـار                   

  ).١٦  و١٠ و ٢املواد (
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مالحقـة اجملـرمني قـضائياً ومعاقبتـهم علـى                   

جرمية االجتار باألشخاص كما ينبغي هلا أن تعدل القانون اجلنائي لكي يشمل مجيع 
وينبغي للدولة الطرف أن تواصل شن محـالت توعيـة          . أغراض االجتار االستغاللية  

مج كافيــة ملــساعدة ضــحايا االجتــار وتعــافيهم علــى الــصعيد الــوطين وأن تقــّدم بــرا
وإعــادة إدمــاجهم وأن جتــري تــدريباً لفائــدة املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني         
وموظفي دائرة اهلجرة وشرطة احلدود بشأن أسباب االجتـار وأشـكال أخـرى مـن               

وتوصــي اللجنــة أيــضاً بــأن تبــذل الدولــة  . االســتغالل ونتائجهــا ومعــدل حــدوثها 
يداً من اجلهود اللتماس التعاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي مـع بلـدان           الطرف مز 

  .املنشأ والعبور واملقصد بغرض منع االجتار
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  االحتجاز قبل احملاكمة    
مــع أن اللجنــة تالحــظ التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف منــذ اعتمــاد قــانون             )١٤(

 اإللزامـي قبـل احملاكمـة وإنـشاء منـصب           اإلجراءات اجلنائية اجلديـد املتمثـل يف إلغـاء االحتجـاز          
 الذي تتلخص واليتـه يف رصـد قانونيـة االحتجـاز علـى      )juez de ejecución (“قاضي التنفيذ”

ذمــة التحقيــق، فإهنــا تــشعر بقلــق شــديد إزاء ورود تقــارير عــن تــواتر ســوء املعاملــة والتعــذيب  
بتــزاز يقــوم هبــا املوظفــون  واإلفــراط يف اســتخدام القــوة عنــد إلقــاء القــبض إىل جانــب أفعــال ا  

املكلفون بإنفاذ القوانني، كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفـاع أعـداد احملتجـزين، مـن      
وتعـرب اللجنـة أيـضاً عـن قلقهـا      . أطفال وكبار، مدةً مطولةً يف إطـار االحتجـاز قبـل احملاكمـة        

وهـي  . االحتجـاز قبـل احملاكمـة   إزاء تنوع أوجه االستثناء من القاعدة العامة السارية على مـدة       
  ).١٦  و١١  و٢املواد (تأسف لقلة استخدام بدائل عن احلبس يف الواقع العملي 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لتوجيه رسالة واضحة ال لُـبس             
فيهــا إىل مــوظفي إنفــاذ القــوانني جبميــع املــستويات والرتــب مفادهــا أن التعــذيب    

ــة، وأن    وســوء املعاملــة واإل فــراط يف اســتخدام القــوة واالبتــزاز أفعــال غــري مقبول
ــدما حتــتم        ــوة إال عن ــوانني إىل اســتخدام الق ــاذ الق ــوظفي إنف ــدم جلــوء م ــضمن ع ت

وينبغي كذلك للدولة الطرف . الضرورة ذلك ويف حدود ما يتطلبه أداء واجباهتم     
، مـن  )jueces de ejecución (“قـضاة التنفيـذ  ”أن تتخذ تدابري مناسـبة لزيـادة عـدد    

أجل تقصري مدة االحتجـاز علـى ذمـة التحقيـق واحلـد مـن االسـتثناء مـن القاعـدة                     
وحتـث اللجنـة الدولـة    . العامة الـيت تنظمـه ومـن مـدة االحتجـاز قبـل توجيـه التـهم           

الطــرف أيــضاً علــى تنفيــذ بــدائل عــن احلرمــان مــن احلريــة مــن مجلتــها اإلخــضاع   
  .احلكم بعقوبات مع وقف التنفيذلالختبار والوساطة واخلدمة اجملتمعية و

  
  التدريب    

تالحــظ اللجنــة، مــع التقــدير، املعلومــات املفــصلة الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف بــشأن     )١٥(
ــوظفي القـــضاء والـــسجون      ــوانني ومـ ــاذ القـ ــوظفي إنفـ ــة ملـ ــدريب املوجهـ ــرامج ودورات التـ بـ

 أن اللجنة تأسـف لقلـة       غري. واملتخصصني يف الرعاية الصحية واألخصائيني النفسانيني وغريهم      
املعلومات املتعلقة برصد وتقييم برامج التدريب تلك ولقلة املعلومات املتاحة بـشأن مـا حققتـه                

  ).١٠املادة (برامج التدريب يف ختفيض عدد حوادث التعذيب وسوء املعاملة 
ينبغي للدولة الطـرف أن تـضع كـذلك بـرامج تثقيفيـة كـي تـضمن إدراك                      

ــوظفني، مبــن   ــع امل ــسجون، ألحكــام     مجي ــو ال ــوانني وموظف ــاذ الق ــو إنف ــيهم موظف ف
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االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري إدراكاً تامـاً، وكـي تـضمن عـدم التـسامح بـشأن                
وينبغــي أن يتلقــى مجيــع املــوظفني . أي خــروق والتحقيــق فيهــا ومالحقــة املنتــهكني

.  املعاملـة  املعنيني تدريباً معيناً علـى كيفيـة التعـرف علـى عالمـات التعـذيب وسـوء                
وتوصي اللجنة جبعـل الـدليل املتعلـق بـالتحقيق والتوثيـق الفعـالني بـشأن التعـذيب                  

بروتوكول (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
وإضـافة إىل ذلـك،   . جزءاً ال يتجـزأ مـن التـدريب الـذي يقـدم لألطبـاء        ) اسطنبول

ــة الطـــرف أن تـــض  ــرامج   ينبغـــي للدولـ ــة بـ ــيم مـــدى فعاليـ ــة لتقيـ ــذ منهجيـ ع وتنفـ
  .التثقيف تلك وأثرها يف احلد من حاالت التعذيب وسوء املعاملة/التدريب

  
  ظروف االحتجاز    

ترحـب اللجنــة برصــد أمـاكن االحتجــاز مــن خــالل زيـارات منتظمــة تقــوم هبــا وزارة      )١٦(
وهي ترحـب   . يف اجملتمع املدين  الشؤون العامة مبعية أعضاء يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان و         

كــذلك بقــرارات احملكمــة العليــا بــشأن مخــسة طلبــات إحــضار وبــاجلهود الــيت بذلتــها الدولــة     
غري أن اللجنـة تـشعر بقلـق شـديد إزاء ورود تقـارير              . الطرف يف سبيل تنفيذ توصيات احملكمة     

أسـف كـذلك لعـدم      وهـي ت  . عن ارتفاع عدد الوفيات أثناء االحتجاز اليت مل يتم التحقيق فيها          
  .وجود نظام سجون مزود مبوظفني مهنيني ومستقل عن الشرطة الوطنية

ينبغي للدولة الطرف أن حتقق علـى الفـور وبـصورة مستفيـضة ونزيهـة يف                    
. مجيع حوادث الوفاة أثنـاء االحتجـاز وأن تقـدم التعـويض الكـايف ألسـر الـضحايا                 

لـضرورية إلنـشاء نظـام      وينبغي كذلك للدولة الطـرف أن تـضطلع باإلصـالحات ا          
  .سجون مستقل

ويساور اللجنـة القلـق إزاء تـردي ظـروف االحتجـاز، مبـا يف ذلـك اكتظـاظ الـسجون                 )١٧(
وعدم توفر املاء الصاحل للشرب يف بعض األحيان ونقـص األغذيـة وتـردي ظـروف اإلصـحاح                   

ل والكبـار يف    إىل جانب عدم الفصل بني املتهمني واملدانني وبني النساء والرجـال وبـني األطفـا              
ــشرطة    ــازين االحتجــاز يف مراكــز ال ــة كمــا يف زن ــاطق الريفي ــشعر  . املن وباإلضــافة إىل ذلــك، ت

اللجنــة بــالقلق إزاء حــدوث العنــف بــني الــسجناء وإزاء عــدم تــوفر بيانــات إحــصائية مفــصلة    
حسب مؤشرات ذات صـلة بغيـة تـسهيل حتديـد األسـباب اجلذريـة ووضـع اسـتراتيجيات ملنـع                     

  ).١٦  و١١املادتان ( واحلد من وقوعها تلك األحداث
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    
مواصلة جهودهـا لتخفيـف االكتظـاظ يف الـسجون بوسـائل منـها                )أ(    

تطبيق تدابري بديلة عن احلبس وزيادة خمصـصات امليزانيـة لتطـوير وجتديـد اهليكـل                
  األساسي للسجون وغريه من مرافق االحتجاز؛

ــ  )ب(     ــة لتحــسني      اخت ــن امليزاني ــوارد م ــها ختــصيص م ــة من ــدابري فعال اذ ت
  ظروف العيش يف مجيع مرافق االحتجاز؛

ضمان الفصل يف مجيع أماكن االحتجاز بـني املـدانني واملـسجونني              )ج(    
  على ذمة التحقيق وبني الرجال والنساء وبني األطفال والكبار؛

الكــشف عــن رصــد وتوثيــق حــوادث العنــف بــني الــسجناء بغيــة    )د(    
األســباب اجلذريــة وراءهــا ووضــع اســتراتيجيات وقائيــة مناســبة وتزويــد اللجنــة    

  ببيانات عنها تكون مفصلة حسب مؤشرات ذات صلة؛
ــة الــسجناء الــيت       )ه(     ــدنيا ملعامل ــة ال ضــمان تطبيــق القواعــد النموذجي

  .اعتمدهتا األمم املتحدة
  

  مون من حريتهماألشخاص ذوو العاهات أو األمراض العقلية احملرو    
جـاز جمهـزان مبستـشفيني غـري أنـه          تالحظ اللجنة بقلق أن اثنني فقـط مـن مراكـز االحت             )١٨(
. قــدرة هلــذين املستــشفيني علــى االعتنــاء بأشــخاص يعــانون مــن عاهــات أو أمــراض عقليــة    ال

وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود نظام فّعـال إلحالتـهم إىل خمتـصني والنعـدام سياسـة لتـوفري                   
  ).١٦  و١١املادتان (ية هلم يف النظام املدين الرعا

ــة الطــرف أن تعــزز اخلــدمات الــصحية يف أمــاكن االحتجــاز         ينبغــي للدول
حبيـــث تـــشمل تقـــدمي خـــدمات لألشـــخاص ذوي العاهـــات أو األمـــراض العقليـــة 

وهي توصي كذلك بأن تنشئ الدولـة الطـرف نظـام إحالـة             . احملرومني من حريتهم  
  .ل إشراك مؤسسات أو مهنيي الرعاية الصحيةفّعاالً وعملياً من أج

  
  “ةقانوني غري الاجلمعيات”    

 مـن   ٣٣٢تالحظ اللجنة املناقشات اجلارية يف الدولة الطرف بـشأن تغـيري نـص املـادة                  )١٩(
غــري أهنــا تــشعر بــالقلق بــسبب إمكانيــة . “باجلمعيــات غــري القانونيــة”القــانون اجلنــائي املتعلــق 
 دون أمـر بإلقـاء القـبض عليـه وبـسبب            “مجعيات غري قانونية  ”مائه إىل   اعتقال من ُيشتبه يف انت    

ــاطي    ــسياسة    . الطــابع اإللزامــي لوضــعه يف احلــبس االحتي ــسبب ال ــضاً ب ــالقلق أي ــشعر ب وهــي ت



A/64/44 

 

155 09-52625 
 

، املــسماة باللغــة اإلســبانية “اجلمعيــات غــري القانونيــة”االجتماعيــة القمعيــة املتبعــة يف مكافحــة 
“maras” أو "pandillas”ياســة ال تراعــي األســباب اجلذريــة للظــاهرة مراعــاة كافيــة ، وهــي س

  ).١٦  و١١املادتان (وقد جتّرم أطفاالً وشباباً بسبب مظهرهم فقط 
ــادة         ــة الطــرف أن تراجــع امل ــي للدول ــائي وأن   ٣٣٢ينبغ ــا اجلن ــن قانوهن  م

تضمن توفري ضمانات قانونية جلميع األشخاص رهن االعتقـال أو االحتجـاز دون          
 توصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف خبطوات لرصد وتوثيق ظـاهرة            وهي. متييز

ــة ” ــات غــري القانوني ــة ووضــع اســتراتيجيات    “اجلمعي ــة كــشف أســباهبا اجلذري  بغي
  .مناسبة وقائية

  اإلفالت من العقاب وعدم إجراء حتقيقات فورية ومستفيضة ونزيهة    
ي ظــاهرة تقــّر الدولــة تالحــظ اللجنــة بقلــق تفــشي ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب، وهــ  )٢٠(

وهـي تـشعر بـالقلق      . نفسها بكوهنا أحـد األسـباب الرئيـسية وراء فـشلها يف اجتثـاث التعـذيب               
وتـشعر  . خصوصاً إزاء عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق يف ادعاءات سـوء املعاملـة والتعـذيب              

لـشرطة  اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن عدة قضايا ختص ادعاءات خطرية ضـد أفـراد مـن ا                 
الوطنية ال تزال يف مرحلة التحقيق ومل ُيعَرض املتـهمون فيهـا علـى العدالـة بـصورة فعليـة وإزاء        

وعــالوة علــى ذلــك، تــشعر اللجنــة . تقــارير عــن اســتمرار أولئــك املتــهمني يف مزاولــة مهــامهم
 وإزاء بالقلق إزاء قتل ناشطَْين يف جمال محاية البيئة وفرار القتلة من الـسجن بعـد احلكـم علـيهم             

  ).١٦  و١٣  و١٢املواد (عدم التحقيق مع احملرِّضني على تلك اجلرمية وعدم إدانتهم 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري سريعة ملكافحة اإلفـالت مـن           

  : العقاب بوسائل منها
ضمان إجراء حتقيقات فورية ومستفيـضة ونزيهـة وفّعالـة يف مجيـع               )أ(    

وينبغي، . ذيب وسوء املعاملة على يد موظفي إنفاذ القواننيادعاءات التعرض للتع
ــشرطة أو حتــت        ــل ال ــى وجــه اخلــصوص، أالّ ُتجــرى تلــك التحقيقــات مــن ِقب عل

وفيمـا يتعلـق بالـدعاوى الظـاهرة الوجاهــة     . سـلطتها وإّنمـا مـن ِقبـل هيئـة مـستقلة      
 فيه املزعوم املتصلة بالتعذيب وسوء املعاملة، ينبغي كقاعدة عامة أن ُيفصل املشتبه

من وظيفته مؤقتـاً أو أن ُيعـيَّن يف وظيفـة أخـرى أثنـاء عمليـة التحقيـق، خاصـة إذا                      
  كان هناك خطر بأن يعرقل سري التحقيق؛
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تقدمي الفاعلني إىل العدالة وفـرض عقوبـات مناسـبة علـى مـن تـتم                  )ب(    
ــوانني املــسؤولني عــن        ــاذ الق ــوظفي إنف ــة وضــع حــد هنــائي إلفــالت م ــهم بغي إدانت

  تهاكات حتظرها االتفاقية من العقاب؛ان
ضمان التحقيـق مـع احملرضـني علـى قتـل الناشـطَْين يف جمـال محايـة             )ج(    

وفـضالً عـن ذلـك،      . البيئة واحلكـم علـيهم وفقـاً لـذلك حاملـا يـتم التعـّرف علـيهم                
ينبغي للدولة الطرف إجراء حتقيـق مـستفيض يف فـرار القتلـة املـدانني مـن الـسجن                   

ملدة احملكوم عليهما هبا يف السجن، وبصورة عامة، اختاذ تـدابري           وضمان إمضائهم ا  
  . ملنع تكرر حاالت الفرار

  
  العنف ضد املرأة    

 بإنشاء اللجنة املشتركة بـني املعاهـد       ٢٠٠٦تالحظ اللجنة قيام الدولة الطرف يف عام          )٢١(
ي العـام بغـرض   املعنية مبتابعة حاالت قتل اإلناث ووحدة التحقيق اخلاصـة داخـل مكتـب املـدع           

ــساء الناجتــة عــن العنــف    ــات الن ــق يف وفّي ــة    . التحقي ــشاء وحــدة معني ــضاً إن ــة أي وتالحــظ اللجن
بيــد أن اللجنــة تــشعر بقلــق شــديد إزاء استــشراء  . باملــسائل اجلنــسانية داخــل الــشرطة الوطنيــة 

تــداء اجلنــسي والعنــف املــرتيل  أشــكال عديــدة مــن العنــف ضــد النــساء والفتيــات، ومنــها االع  
ــ ــاث، وإزاء عــدم إجــراء حتقيقــات مستفيــضة يف معــدل حــدوث العنــف ضــد املــرأة      لوقت اإلن

  ).١٦  و١٣  و١٢ املواد(
ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من اجلهود لضمان اختاذ تدابري محاية                

عاجلــة وفعالــة مــن أجــل منــع العنــف ضــد النــساء واألطفــال ومكافحتــه ومعاقبــة   
داء اجلنسي والعنف املرتيل وقتل اإلناث، كما ينبغي هلا         مرتكبيه، مبا يف ذلك االعت    

أن تــشّن محــالت توعيــة واســعة النطــاق وأن تقــدم التــدريب يف جمــال العنــف ضــد 
ــوظفني   ــات للمــ ــوانني   (النــــساء والفتيــ ــاذ القــ ــو إنفــ ــامون وموظفــ القــــضاة واحملــ

الذين هم علـى اتـصال مباشـر بالـضحايا وللجمهـور            ) واألخصائيون االجتماعيون 
  .اسع كذلكالو

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير عن تفتيش عورات النـساء عنـد دخـوهلن                  )٢٢(
مكانــاً مــن أمــاكن االحتجــاز، وخاصــة إزاء احتمــال إجــراء عمليــات التفتــيش تلــك مــن ِقبــل    

  ).١٦املادة (أشخاص غري مؤهلني ومنهم موظفون مل يتلقوا أي تدريب طيب 
عمليـات تفتـيش عـورات النـساء ميكـن أن تـشكل             تشّدد اللجنة علـى أن          

معاملة قاسية أو مهينـة وعلـى أنـه ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تـدابري لـضمان                    
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عدم إجرائها إالّ عند الضرورة من ِقبل مهنيني طبيني مدربني ومع توخي أكرب قدر 
  .من العناية حفاظاً على كرامة املرأة اليت يتم تفتيشها

  
  التأهيلالتعويض وإعادة     

تأســف اللجنــة لعــدم وجــود برنــامج حمــّدد إلعمــال حقــوق ضــحايا التعــذيب وســوء      )٢٣(
وتأسـف اللجنـة أيـضاً لعـدم تـوافر معلومـات            . املعاملة يف احلصول على جرب وتعـويض كـافيني        

بشأن عدد ضحايا التعذيب وسوء املعاملة الذين ميكن أن يكونوا قـد حـصلوا علـى تعويـضات           
كـوم بـدفعها يف تلـك القـضايا إىل جانـب انعـدام املعلومـات املتعلقـة بأشـكال                    وبشأن املبالغ احمل  

ــيب          ــل الطـ ــادة التأهيـ ــها إعـ ــن مجلتـ ــضحايا ومـ ــك الـ ــة إىل أولئـ ــساعدة املقدمـ ــن املـ ــرى مـ   أخـ
  ).١٤  و١٢املادتان (أو النفسي واالجتماعي 

  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي    
 والتعـويض وإعـادة التأهيـل مـن         تعزيز جهودها فيما يتعلـق بـاجلرب        )أ(    

أجل تقدمي تعويض وجـرب عـادلني وكـافيني لـضحايا التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                   
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبا يف ذلك توفري وسائل إلعادة 

  تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛
  .ملعاملةوضع برنامج حمّدد ملساعدة ضحايا التعذيب وسوء ا  )ب(    

وتشعر اللجنة بالقلق ألن احلـاالت الـيت جـرى فيهـا مالحقـة مـن يتحملـون املـسؤولية                      )٢٤(
اجلنائية عن جرائم ضـد اإلنـسانية، مبـا فيهـا أفعـال تعـذيب ميكـن أن تكـون قـد ارُتكبـت أثنـاء                          

وتـشعر  . ، واحلكم عليهم مل تكـن كافيـة       ١٩٨٢حكم النظام االستبدادي الذي ساد حىت عام        
بالقلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات بشأن اجلرب وإعادة التأهيل وغري ذلك مـن التـدابري     اللجنة  

  ).١٤  و١٢املادتان (املقدمة للضحايا 
ترى اللجنة أن من أسباب إخفاق الدولة الطرف يف الوفاء بالتزاماهتا مبنع                

كـاٍف  التعذيب وسوء املعاملـة مبوجـب االتفاقيـة عـدُم املالحقـة وعـدم تقـدمي جـرب                   
وينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن إجــراء . للــضحايا، مبــا يف ذلــك إعــادة التأهيــل

حتقيقــات فوريــة ونزيهــة ومستفيــضة يف مجيــع تلــك األفعــال، وأن تالحــق وتعاقــب 
مرتكبيها بعقوبات مالئمة تتناسب مع خطورة أفعـاهلم، وأن تقـّدم اجلـرب للـضحايا               

ــل و   ــادة التأهيـ ــدابري إلعـ ــاذ تـ ــها اختـ ــائل منـ ــع اإلفـــالت   بوسـ ــوات ملنـ ــام خبطـ القيـ
  .العقاب من
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  املدافعون عن حقوق اإلنسان والناشطون يف جمال محاية البيئة والناشطون السياسيون    
على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أنه مت اعتماد تدابري محاية مؤقتة بنـاء علـى طلـب                    )٢٥(

اشطني سياسـيني يـّدعون أهنـم يف    مدافعني عن حقوق اإلنسان وناشطني يف جمال محاية البيئة ون      
خطر، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن استمرار أفعال املضايقة واالضـطهاد الـيت                
ــة وغريهــم مــن         ــة البيئ ــسان والناشــطون يف جمــال محاي ــدافعون عــن حقــوق اإلن ــا امل يتعــرض هل

 حقوق اإلنسان، وتفيـد     الناشطني السياسيني، مبا فيها التهديد والقتل وغري ذلك من انتهاكات         
  ).١٦املادة (التقارير أنه ال ُيعاقَب على تلك األفعال 

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابري فّعالة من أجل منع تعرض املـدافعني                 
عــن حقــوق اإلنــسان والناشــطني يف جمــال محايــة البيئــة وغريهــم مــن الناشــطني          

وينبغي للدولـة الطـرف، فـضالً    . السياسيني ملزيد من العنف ومن أجل محايتهم منه   
ــال       ــال يف تلــك األفع ــستفيض والفّع ــق الفــوري وامل ــضمن التحقي ــك، أن ت عــن ذل

  .وإنزال العقوبة املناسبة مبرتكبيها
  

  مجع البيانات    
مع أن اللجنة تالحظ أنه مت تقدمي بعض اإلحصاءات، فإهنا تأسف لعدم تـوافر بيانـات                  )٢٦(

ــشكاوى والتحق   ــشأن ال ــصلة ب ــذيب    شــاملة ومف ــضايا التع ــات يف ق يقــات واملالحقــات واإلدان
وسـوء املعاملـة الـيت يكـون موظفـو إنفـاذ القـوانني طرفـاً فيهـا، ويف قـضايا االجتـار باألشــخاص            

ــالعنف بــني    . والعنــف املــرتيل واجلنــسي  ــة أيــضاً النعــدام اإلحــصاءات املتعلقــة ب وتأســف اللجن
  ).١٦  و١٣  و١٢املواد (السجناء 
لدولة الطرف نظاماً فعاالً جلمع كل البيانـات اإلحـصائية          ينبغي أن تنشئ ا       

ذات الصلة بغية رصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد الـوطين، مبـا يف ذلـك البيانـات                 
املتعلقة بالشكاوى والتحقيقات واملالحقات واإلدانات يف قـضايا التعـذيب وسـوء          

لعنـــف املـــرتيل املعاملـــة ويف العنـــف بـــني الـــسجناء ويف االجتـــار باألشـــخاص ويف ا 
وتقّر اللجنة مبا جلمع البيانـات الشخـصية مـن آثـار علـى الـسرية وهـي            . واجلنسي

تشدد على أنه ينبغي اختاذ تدابري مناسبة لضمان عـدم إسـاءة اسـتخدام مـا ُيجمـع                  
  .من بيانات

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التــصديق علــى معاهــدات األمــم املتحــدة الرئيــسية    )٢٧(
قــوق اإلنــسان الــيت ليــست طرفــاً فيهــا بعــد، وهــي الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة  املتعلقــة حب

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                 
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التمييـــز ضـــد املـــرأة والربوتوكـــول االختيـــاري للعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية   
  .واالجتماعية والثقافية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات إعـداد الوثيقـة                )٢٨(
ــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير الــيت أقرهتــا هيئــات       ــادئ التوجيهي ــواردة يف املب األساســية املوّحــدة ال

  .HRI/GEN/2/Rev.5املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ووردت يف الوثيقة 
أن تنظـر الدولـة الطـرف يف إصـدار اإلعالنـيني املنـصوص عليهمـا يف                 وتوصي اللجنة بـ     )٢٩(

  . من االتفاقية٢٢  و٢١املادتني 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر التقرير الذي قدمتـه إىل اللجنـة باإلضـافة                   )٣٠(

إىل املالحظــات اخلتاميــة للجنــة علــى نطــاق واســع بواســطة املواقــع الــشبكية الرمسيــة ووســائط   
  .عالم واملنظمات غري احلكوميةاإل
بـشأن  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتيح هلا، يف غضون عام واحد، معلومات              )٣١(

  . أعاله١٩  و١٨  و١٤  و١٣  و١١  و٩استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 
  الــــدوري الثــــاين يف موعــــد أقــــصاهوالدولــــة الطــــرف مــــدعوة إىل تقــــدمي تقريرهــــا  )٣٢(

  .٢٠١٣مايو /أيار ١٥
  إسرائيل  - ٤٩

 ٨٧٨يف جلـستيها  ) CAT/C/ISR/4(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع إلسرائيل        )١(
ــومي )SR.881  وCAT/C/SR.878 (٨٨١ و ــودتني يــــ ــار٦  و٥، املعقــــ ــايو / أيــــ ، ٢٠٠٩مــــ

  .، املالحظات اخلتامية الواردة أدناه(CAT/C/SR.893) ٨٩٣واعتمدت يف جلستها 
  

  مقدمة  -لف أ  
ــادئ        )٢( ــاً للمب ــع إلســرائيل الــذي أُعــد وفق ــدوري الراب ــر ال ــة بتقــدمي التقري ترحــب اللجن

  .التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن تقدمي التقارير
وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية املستفيضة على قائمة املسائل الـيت وضـعتها                )٣(

يت قـــدمت مـــن خالهلـــا معلومـــات إضـــافية هامـــة، ، والـــ)Add.1، وCAT/C/ISR/Q/4(اللجنـــة 
وللردود الشفوية اليت قُدمت على األسئلة العديدة اليت أُثريت والشواغل اليت أُعرب عنـها أثنـاء     

وتعــرب اللجنــة أيــضاً عــن تقــديرها خلــربات وفــد الدولــة الطــرف واحلــوار    . النظــر يف التقريــر
  .املفتوح والشامل الذي أجرته معه
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   اإلجيابيةاجلوانب  -باء   
ترحب اللجنة بقيام الدولـة الطـرف يف الفتـرة الـيت انقـضت منـذ النظـر يف آخـر تقريـر               )٤(

  : ، بالتصديق على الصكني التاليني(CAT/C/54/Add.1)دوري 
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإشــراك األطفــال يف    )أ(  

  الرتاعات املسلحة؛
اري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء  الربوتوكــول االختيــ  )ب(  

  .األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
وتالحظ اللجنة مع التقدير أن القرارات الـصادرة عـن احملكمـة العليـا إلسـرائيل بـشأن                    )٥(

، الـيت تقـضي   C. A. 5121/98، رقـم  ضد كبري املدعني العـسكريني وآخـرين   ييساكاروفقضية 
استبعاد االعترافات أو األدلـة الـيت جيـري احلـصول عليهـا بـصورة غـري مـشروعة أو علـى حنـو                        ب

يــشكل انتــهاكاً حلــق املــدعى عليــه يف أن ُيعامــل وفقــاً إلجــراءات عادلــة، والقــرارات الــصادرة  
  ، منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنــسان وآخــرين ضــد وزيــر األمــن العــام         بــشأن قــضية  

تـنص علـى وجـوب أن تـوفر دولـة إسـرائيل سـريراً لكـل سـجني يف          ، الـيت  HCJ 4634/04رقـم  
  .السجون اإلسرائيلية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للعيش الكرمي

وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أنه قـد مت سـن قـانون جهـاز األمـن العـام اإلسـرائيلي                       )٦(
ها، كمـا يـنظم   ، الذي ينظم والية هـذه املؤسـسة ونطـاق عملـها ووظيفتـ         ٢٠٠٢-٥٧٦٢رقم  

ــة أخــرى، وتكــون        ــات رمسي ــة وهيئ ــشطتها حبيــث ختــضع إلشــراف إحــدى اللجــان الوزاري أن
  .مسؤولة أمامها

وترحب اللجنة بتعيني مصلحة السجون اإلسرائيلية لتكون اهليئة املـسؤولة عـن الكـثري                )٧(
لعـسكرية  من مرافق االحتجاز اإلسرائيلية، اليت كان بعضها خيضع يف السابق لسيطرة القوات ا            

  .وقوات الشرطة
ــه جيــري، يف ســياق         )٨( ــة الطــرف أن ــد الدول ــة بتأكي ــك، ترحــب اللجن وباإلضــافة إىل ذل

الدورات الدراسية اليت تقدم ملسؤويل األمن والشرطة والقوات العسكرية، توفري تـدريب علـى              
 يف  االتفاقية ومسألة حظر التعذيب يشمل تـدريباً خبـصوص احلكـم الـصادر عـن احملكمـة العليـا                  

ــام  ــذي يؤكــد أن     ١٩٩٩ع ــذيب، وهــو احلكــم ال ــشأن حظــر التع ــذا احلظــر هــو حظــر   ” ب ه
وال توجــد أي اســتثناءات مــن هــذا احلظــر كمــا ال يوجــد فيمــا يتعلــق بــه أي جمــال    . ‘مطلــق’

  .“للموازنات
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وتنوه اللجنة أيضاً مع التقدير بالنقاش العام الذي بدأ بـشأن بعـض املـسائل احلـساسة،                   )٩(
ذيب وإســاءة معاملــة احملتجــزين، ســواء يف إســرائيل أو يف األراضــي الفلــسطينية   مــن قبيــل التعــ

وترحب اللجنة بتعاون الدولـة الطـرف مـع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تقـدم تقـارير                     . احملتلة
ومعلومات يف هذا الشأن إىل اللجنة، وتشجع الدولة الطـرف علـى مواصـلة تعزيـز تعاوهنـا مـع                 

ويف هـذا   . ال الرصد املتصلة بأحكام االتفاقيـة وتنفيـذ تلـك األحكـام           تلك املنظمات بشأن أعم   
الصدد، تالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير سرعة إجـراء املراجعـة القـضائية حلالـة احملتجـزين لـدى                  
تقدميهم التماساً يف هذا الشأن إىل احملكمة العليا، والدور الذي تؤديه املنظمات غـري احلكوميـة                 

  .سات وتسهيل شؤوهنايف رفع تلك االلتما
  

  العوامل والصعوبات اليت تعرقل تطبيق االتفاقية  -جيم   
ــي        )١٠( ــرائيل ويف األراضـ ــسائدة يف إسـ ــطراب الـ ــة االضـ ــام حبالـ ــم تـ ــى علـ ــة علـ إن اللجنـ

وهي تؤكد من جديد اعترافها بالـشواغل األمنيـة املـشروعة للدولـة الطـرف               . الفلسطينية احملتلة 
ايـة مواطنيهـا ومجيـع مـن يوجـد يف نطـاق واليتـها أو سـيطرهتا                  وبالواجب الذي حيتم عليهـا مح     

 مـن  ٢بيد أن اللجنة تذكِّر بالطابع املطلق حلظر التعـذيب الـوارد يف الفقـرة               . الفعلية من العنف  
ال جيـوز التـذرع بأيـة ظـروف اسـتثنائية أيـاً كانـت         ” من االتفاقية، اليت تنص علـى أنـه          ٢املادة  

  .“كمربر للتعذيب
ظ اللجنة أن الدولة الطرف ال تزال تـدفع بـأن االتفاقيـة ال تـسري علـى الـضفة                    وتالح  )١١(

الغربيــة أو قطــاع غــزة وتــدعي أن موقفهــا هــذا ينبثــق مــن أمــور مــن بينــها اعتبــارات قانونيــة     
مــستقرة منــذ أمــد طويــل متتــد إىل اخللفيــة التارخييــة للــصياغة األصــلية لالتفاقيــة، وكــذلك مــن   

فة اليت طرأت منذ آخـر مـرة مثلـت فيهـا إسـرائيل أمـام اللجنـة، مبـا يف                     التطورات العملية املختل  
 من قطاع غـزة، وإلغـاء حكمهـا العـسكري           ٢٠٠٥ذلك انسحاب القوات اإلسرائيلية يف عام       

وباإلضـافة إىل ذلـك، تالحـظ اللجنـة أن          .  مـدين مـن غـزة      ٨ ٥٠٠له، وإجالئها ملـا يزيـد عـن         
 هــو النظــام القــانوين اخلــاص الــذي لــه “املــسلحةقــانون الرتاعــات ”الدولــة الطــرف تــدفع بــأن 

الذي جاء فيـه أنـه حيـب تفـسري          ) ٢٠٠٧( ٢غري أن اللجنة تذكِّر بتعليقها العام رقم        . األسبقية
ــها        ــيم خيــضع لواليت ــة يف أي إقل ــع أعمــال التعــذيب أو إســاءة املعامل ــة الطــرف مبن ــزام الدول الت

احلمايـة ألي شـخص، سـواء كـان مواطنـاً أو            القضائية وتطبيق ذلك االلتزام حبيث جيري توفري        
غــري مــواطن، دون متييــز، رهنــاً بــأن تكــون للدولــة الطــرف الــسيطرة حبكــم القــانون أو حبكــم   

انـه قـد تكـرر دخـول الـضفة الغربيـة وغـزة وفـرض                ) أ: (كذلك تالحظ اللجنة ما يلـي     . الواقع
اً مـن احملتجـزين لـدواعٍ    أن عـدداً كـبري    ) ب(السيطرة عليها من قبل الدولة الطرف وموظفيهـا؛         

أمنية من املنطقة مودعون يف سـجون تقـع داخـل حـدود دولـة إسـرائيل، حـسبما أقـّر بـه ممثلـو                         
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أن إســرائيل تعتــرف بــأن لــديها  ) ب(الدولــة الطــرف يف أثنــاء احلــوار الــذي دار مــع اللجنــة؛   
يون ضـد    فيما يتعلق حبـاالت العنـف الـذي يرتكبـه مـستوطنون إسـرائيل              “والية قضائية كاملة  ”

ومن مث، فإن لدى الدولـة الطـرف الـسيطرة والواليـة القـضائية علـى                .  يف األراضي  الفلسطينيني
وفــضالً عــن ذلــك، تالحــظ اللجنــة مــع  . الكــثري مــن اجلوانــب يف األراضــي الفلــسطينية احملتلــة 

أي مسؤول إسرائيلي خيضع للمساءلة القانونية أمام القـضاء         ”التقدير تأكيد الدولة الطرف أن      
جلنائي اإلسرائيلي عن أي سلوٍك غري قانوين يرتكبـه داخـل إقلـيم إسـرائيل أو خارجـه شـريطة                    ا

أمـا فيمـا يتعلـق باحلجـة املتـصلة بانطبـاق            . “أن يكون ذلـك املـسؤول يتـصرف بـصفته الرمسيـة           
خيـل بأحكـام أي صـك        ترى أن تطبيق أحكـام االتفاقيـة ال       قانون خاص، فتشري اللجنة إىل أهنا       

ــالفقرة دويل آخــر، عمــ  ــا  ٢الً ب ــن مادتيه ــة أن   . ١٦  و١ م ــرى اللجن ــك، ت وباإلضــافة إىل ذل
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها الدولة الطرف، مبا فيها االتفاقيـة، تنطبـق               

  .)٢(على األراضي الفلسطينية احملتلة، حسبما نصت عليه حمكمة العدل الدولية يف فتواها
ري اللجنــة إىل أن الدولــة الطــرف قــد اعترفــت بــأن األعمــال الــيت وعلــى أي حــالٍ، تــش  )١٢(

وتـشري أيـضاً إىل أن الدولـة الطـرف قـد            . قامت هبا يف الضفة الغربيـة وغـزة تقتـضي التمحـيص           
أجابــت علــى الكــثري مــن األســئلة املتعلقــة بالــضفة الغربيــة وغــزة الــيت أثارهتــا اللجنــة يف قائمــة    

  . فوية، كما قدمت تفاصيل وافية بشأهنااملسائل اخلطية ويف املناقشات الش
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
  تعريف التعذيب    

تشري اللجنة إىل التفسري الذي قدمته الدولة الطـرف والـذي جـاء فيـه أن مجيـع أعمـال            )١٣(
غــري أن اللجنــة تؤكــد مــن جديــد  . التعــذيب هــي أعمــال جنائيــة مبوجــب القــانون اإلســرائيلي 

ــا ــذيب        أعر م ــة التع ــدم إدراج جرمي ــق إزاء ع ــن قل ــسابقة م ــة ال ــا اخلتامي ــه يف مالحظاهت ــت عن ب
  . من االتفاقية يف التشريعات احمللية اإلسرائيلية احمللية١بتعريفها الوارد يف املادة 

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بإدماج جرمية التعـذيب بتعريفهـا          
  .يف القانون احمللي إلسرائيل من االتفاقية ١الوارد يف املادة 

  

__________ 

 ٩، فتوى صادرة يف     يد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة     اآلثار القانونية الناشئة عن تشي    مة العدل الدولية،    حمك  )٢(  
  .٢٠٠٤يوليه /متوز
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   “مبقتضيات الضرورة”الدفع     
على الرغم من التأكيدات اليت قدمتها الدولة الطرف بأن القـرار الـصادر عـن احملكمـة                   )١٤(

اللجنـة العامـة ملناهـضة التعـذيب يف إسـرائيل      ، يف قـضية  H.C.J. 5100/94العليـا يف احلكـم رقـم    
 هـو حظـٌر   “وسـائل وحـشية أو غـري إنـسانية    ”عمال ، يـنص علـى حظـر اسـت       ضد دولة إسرائيل  

 ال يــشكل مــصدراً خيــول للمحقــق  “الــدفع مبقتــضيات الــضرورة"مطلــق، ورغــم تأكيــدها أن 
اســتخدام وســائل بدنيــة، فــإن القلــق ال يــزال ُيــساور اللجنــة بــسبب أنــه ال يــزال مــن املمكــن    

، أي عنـد    “ل املوقوتـة  القنابـ ” علـى سـبيل االسـتثناء يف حـاالت           “الدفع مبقتضيات الـضرورة   ”
استجواب املشتبه يف انتمائهم إىل اإلرهابيني أو غريهم من األشخاص الـذين خيفـون معلومـات       

 مـن   ١٨كـذلك تـشري اللجنـة مـع القلـق إىل أنـه وفقـاً للمـادة                  . بشأن هجمات إرهابيـة حمتملـة     
ن ال يتحمـل موظـف جهـاز األمـ        ”،  ٢٠٠٢-٥٧٦٢قانون جهاز األمن العام اإلسرائيلي رقـم        

املسؤولية اجلنائيـة أو املدنيـة عـن أي عمـل يؤديـه أو ُيغفلـه حبـسن نيـة وعلـى                      (...) اإلسرائيلي  
وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قد أفـادت         . “حنوٍ معقول يف حدود وظيفته وأثناء تأديته هلا       

مـال   يف أي حالة مـن احلـاالت، فـإن اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء احت       ١٨بأنه مل جير تطبيق املادة      
عــدم تعــرض حمققــي جهــاز األمــن اإلســرائيلي الــذين يلجــأون إىل الــضغط البــدين يف حــاالت    

ووفقـاً  .  للمسؤولية اجلنائية يف حالة جلـوئهم إىل الـدفع مبقتـضيات الـضرورة       “القنابل املوقوتة ”
 حمتجـزاً فلـسطينياً يف إطـار        ٩٠، متّ اسـتجواب     ٢٠٠٢يوليـه   /للبيانات الرمسية املنشورة يف متـوز     

  .١٩٩٩سبتمرب / منذ أيلول“بالقنابل املوقوتة”الستثناء املتعلق ا
وتؤكد اللجنة جمدداً توصيتها السابقة بأن تلغي الدولة الطرف متاماً ذريعة     

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن          . كمـربر حمتمـل جلرميـة التعـذيب       الضرورة  
ذين متّ التحقيـق معهـم       ال تقدم معلومات تفصيلية بشأن عدد احملتجزين الفلسطينيني      

  .“القنابل املوقوتة” يف إطار قضايا ٢٠٠٢منذ عام 
  

  الضمانات األساسية للمحتجزين    
على الرغم مـن أن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون الـسجون ينـّصان علـى شـروط                       )١٥(

 حيق مبوجبـها للمحتجـزين االلتقـاء علـى وجـه الـسرعة باحملـامني، ُيـساور اللجنـة القلـق بـسبب                      
ــاً بتقــدمي طلبــات خطيــة، يف حالــ    ة مــا إذا كــان ميــس بالتحقيقــات،  إمكــان تــأخري ذلــك، رهن

حيول دون اإلفصاح عن األدلة، أو ُيعرقل اعتقال املزيـد مـن املـشتبه فـيهم، كمـا ُيـسمح يف                      أو
وعلـى الـرغم مـن      . اجلرائم املتـصلة بـاألمن أو يف حـاالت االهتـام باإلرهـاب مبزيـٍد مـن التـأخري                  

 الــيت يوفرهــا القــانون والــيت أكــدهتا مــن جديــد احملكمــة العليــا إلســرائيل يف القــرار    الــضمانات
ييـــساكاروف ضـــد كـــبري املـــّدعني العـــسكريني  بـــشأن قـــضية ٢٠٠٦الـــصادر عنـــها يف عـــام 
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ــم وآخــرين،  ــة      C.A. 5121/98رق ــدم كفاي ــة بع ــضايا العادي ــاءات يف ســياق الق ، تتكــرر االدع
وتالحـظ اللجنـة أيـضاً مـع القلـق أن      . محتجـزين لـدواعٍ أمنيـة   الضمانات القانونية اليت ُتتـاح لل    

ــة لعــام    يــسمح باحتجــاز املــشتبه يف ارتكــاهبم جــرائم تتعلــق   ٢٠٠٦قــانون اإلجــراءات اجلنائي
 علــى الــرغم مــن أن الدولــة  - ســاعة قبــل عرضــهم علــى القاضــي  ٩٦بــاألمن ملــدة تــصل إىل  

 وباحتجـازهم ملـدة تـصل إىل        -اعة   سـ  ١٤الطرف تّدعي أن غالبية احلاالت ُتعـرض يف خـالل           
ــدة         ٢١ ــأن امل ــة الطــرف ب ــاء الدول ــن ادِّع ــرغم م ــى ال ــة االســتعانة مبحــامٍ عل ــاً دون إمكاني  يوم
  . أيام١٠ تزيد على “املستخدمة نادراً ما”

تدعو اللجنة إسرائيل إىل النظـر يف تـشريعاهتا وسياسـاهتا مـن أجـل ضـمان               
ــة تزويــدهم  ســرعة عــرض مجيــع احملتجــزين، دون اســتثناء،    علــى القاضــي، وكفال

وتؤكـد اللجنـة أيـضاً أنـه ينبغـي أن ُتتـاح             . بإمكانية االتصال السريع بأحد احملامني    
للمحتجزين إمكانية االتـصال علـى وجـه الـسرعة مبحـامٍ وطبيـبٍ مـستقل وبأحـد                  
أفراد األسرة، فهذه ُسُبل هامة حلماية املشتبه هبـم، وإتاحـة ضـمانات إضـافية ضـد                 

تجــــزين وإســــاءة معاملتــــهم، وينبغــــي أن ُتكفَــــل للمتــــهمني جبــــرائم تعــــذيب احمل
  .باألمن تتعلق

) اسـتجواب املـشتبه هبـم     (ويف حني أن اللجنة تقدِّر اعتمـاد قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة                )١٦(
، الذي يقضي بتسجيل مجيـع مراحـل اسـتجواب املـشتبه هبـم عـن طريـق الفيـديو،                  ٢٠٠٢لعام  

، الـذي يـنص علـى اسـتثناء         ٢٠٠٨ الصادر هلذا القانون يف عـام        فهي تالحظ مع القلق التعديل    
وقــد . التحقيقــات الــيت ُتجــرى مــع احملتجــزين املتــهمني جبــرائم تتعلــق بــاألمن مــن هــذا الــشرط 

بّررت الدولة الطرف هذا األمر بوجود قيود تتعلق بامليزانيـة، وذكـرت أن اسـتثناء املـشتبه هبـم                   
  . فقط٢٠١٠ديسمرب /انون األوليف قضايا تتعلق باألمن سيسري حىت ك

ــتجوابات عـــن طريـــق ا      ــام   تـــسجيل االسـ ــة لألمـ ــوة هامـ ــديو هـــو خطـ لفيـ
ومـن مث، ينبغـي   . يتعلق حبماية احملتجزين، بـل ومـوظفي إنفـاذ القـانون كـذلك             فيما

للدولة الطرف أن تقوم على سبيل األولوية بتطبيق الشرط القـانوين الـذي يقـضي            
 احملتجزين املتهمني جبرائم تتعلـق بـاألمن عـن طريـق        بتسجيل املقابالت اليت تتم مع    

  .الفيديو، باعتبار ذلك وسيلة إضافية ملنع التعذيب وإساءة املعاملة
  

  االعتقال اإلداري واحلبس االنفرادي    
ــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم متاشــي االعتقــال اإلداري مــع املــادة          )١٧(  مــن ١٦أعرب

ــه يـُـ    ــها أن ــة ألســباب مــن بين ــة ”ستخَدم االتفاقي ــة للغاي ــإن االحتجــاز  . “ملــدد طويل ــايل، ف وبالت
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اإلداري حيــرم احملتجــزين مــن الــضمانات األساســية، مبــا فيهــا حــق الطعــن يف األدلــة الــيت يــتم     
وال ُيشترط هلذا النوع من االحتجاز أي أوامر، كما ميكـن أن يكـون              . االحتجاز على أساسها  

وعلـى الـرغم مـن أن الدولـة         . ويلـة قابلـة للتجديـد     احملتجز رهن احلبس االنفـرادي فعليـاً ملـدة ط         
الطرف تقول تفـسرياً لـذلك إن هـذه املمارسـة ال ُتـستخدم إال يف الظـروف االسـتثنائية عنـدما                      
يستحيل لدواعي السرية عرض األدلة يف سياق اإلجراءات اجلنائية العاديـة، تعـرب اللجنـة عـن            

زين إداريـاً منـذ تقـدمي آخـر تقريـر دوري            أسفها للزيـادة الكـبرية الـيت طـرأت علـى عـدد احملتجـ              
ــة الطــرف  ــة الطــرف، يوجــد     . للدول ــه الدول ــا ذكرت ــاً مل ــد االحتجــاز   ٥٣٠ووفق ــسطينياً قي  فل

ــري          ــصادر غ ــاً للم ــدد، وفق ــذا الع ــصل ه ــرائيلية، وي ــة اإلس ــشريعات األمني اإلداري مبوجــب الت
ن املقــاتلني غــري  وتالحــظ اللجنــة أيــضاً مــع القلــق أن قــانو     .  فلــسطيين٧٠٠احلكوميــة، إىل 
، يــسمح باحتجــاز ٢٠٠٨أغــسطس /، بــصيغته املعدلــة يف آب٢٠٠٢-٥٧٦٢النظــاميني رقــم 

، الـذي يوَصـفون بـأهنم       “املقـاتلني غـري النظـاميني     ”املواطنني غـري اإلسـرائيليني املنـتمني إىل فئـة           
مقــاتلون ُيعتقــد أهنــم قــد شــاركوا يف نــشاط معــاٍد إلســرائيل، ســواء بــشكل مباشــر أو غــري     ”
وميكــن جتديــد أوامــر االحتجــاز .  يومــاً دون أي مراجعــة قــضائية١٤، ملــدة تــصل إىل “باشــرم

مبوجب هذا القانون إىل ما ال هناية، وال يتاح للمحتجز أو حملاميه االطالع على األدلـة، وعلـى          
الرغم من أن للمحتجزين احلـق يف تقـدمي التمـاس إىل احملكمـة العليـا، فـإن التقـارير تفيـد أيـضاً                        

ــأن ــيهم تظــل ســرية  ب ــهم املوّجهــة إل ــة الطــرف يوجــد يف الوقــت     .  الت ــه الدول ــا ذكرت ــاً مل ووفق
  . شخصاً قيد االحتجاز مبوجب هذا القانون١٢ احلايل

ــر يف             ــادة النظ ــة بإع ــبيل األولوي ــى س ــوم عل ــة الطــرف أن تق ــي للدول ينبغ
از تشريعاهتا وسياساهتا كي تكفل متاشي مجيع عمليات االحتجاز، وخباصة االحتجـ          

  . من االتفاقية١٦اإلداري يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مع املادة 
ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت وردت إىل املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة                    )١٨(

حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب بــشأن اســتخدام ســلطات   
لتشجيع القصَّر علـى االعتـراف، أو كعقـاب علـى خمالفـة             السجون للحبس االنفرادي كوسيلة     

وُيّدعى أن احملتجزين لدواعٍ أمنية جيري االحتفاظ هبم يف مرافق لالسـتجواب            . قواعد السجون 
يتراوح حجمها ما بـني ثالثـة وسـتة أمتـار مربعـة، دون أي نوافـذ أو أي إمكانيـة لرؤيـة ضـوء                         

  .النهار أو استنشاق اهلواء النقي
لجنـة إسـرائيل مـرة أخـرى إىل النظـر يف تـشريعاهتا وسياسـاهتا مـن              تدعو ال     

أجل ضمان سرعة عرض مجيع احملتجزين، دون استثناء، على القاضـي وتزويـدهم             
وينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن ُتعـــدِّل . بإمكانيـــة االتـــصال الـــسريع بأحـــد احملـــامني
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نائياً ذا مــدة تــشريعاهتا احلاليــة كــي تكفــل أن يظــل احلــبس االنفــرادي تــدبرياً اســتث
  .حمدودة، وفقاً للمعايري الدولية الدنيا

  
  االدعاءات املتعلقة بالتعرُّض للتعذيب وإساءة املعاملة على أيدي احملققني اإلسرائيليني    

يــساور اللجنــة القلــق إزاء االدعــاءات العديــدة واملــستمرة واملتــسقة املتعلقــة باســتخدام   )١٩(
 ١٩٩٩سـبتمرب   / حمظورة مبوجب احلكـم الـصادر يف أيلـول         مسؤويل األمن اإلسرائيليني لوسائل   

ــستخَدم قبــل عمليــات االســتجواب ويف أثنائهــا       ــدَّعى أهنــا ُت ــا اإلســرائيلية، ُي عــن احملكمــة العلي
ووفقــاً ملــا ذكرتــه الدولــة الطــرف، بلــغ عــدد التحقيقــات الــيت فتحهــا املفــتش املعــين    . وبعــدها

، ٢٠٠٦ حتقيقــاً يف عــام ٦٧ام اإلســرائيلي بالــشكاوى املقدمــة ضــد حمققــي جهــاز األمــن العــ  
  .، وإن مل ُيسِفر أي منها عن توجيه أي هتم جنائية٢٠٠٧ حتقيقاً يف عام ٤٧ و

ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تكفـــل عـــدم اســـتخدام أســـاليب يف التحقيـــق     
وينبغـي للدولـة الطـرف أيـضاً      . تتعارض مع االتفاقية حتت أي ظرف من الظـروف        

 وجه السرعة وعلى حنو فعال يف مجيـع االدعـاءات املتعلقـة      أن تكفل التحقيق على   
بــالتعرُّض للتعــذيب وإســاءة املعاملــة، وحماكمــة اجلنــاة وفــرض العقوبــات املناســبة    

وتؤكـد اللجنـة مـن جديـد أنـه ال توجـد وفقـاً لالتفاقيـة                 . عليهم، حسب االقتضاء  
ديــد أمــن ، مبــا يف ذلــك دواعــي األمــن أو احلــروب أو هت  “أيــة ظــروف اســتثنائية ”

وينبغي للدولـة الطـرف أن ُتكثِّـف عمليـة التثقيـف حبقـوق              . الدولة، ُتربِّر التعذيب  
اإلنــسان وأنــشطة التــدريب املوّجهــة يف هــذا اجملــال ملــسؤويل األمــن، مبــا يف ذلــك   

  .التدريب على حظر التعذيب وإساءة املعاملة
  

  الشكاوى وضرورة استقالل التحقيقات    
ــه مــ    )٢٠( ــة أن ــالغ عــددها   تالحــظ اللجن ــشكاوى الب  شــكوى مــن إســاءة  ١ ١٨٥ن بــني ال

ــام        ــا يف ع ــالتحقيق فيه ــشرطة اإلســرائيلية ب ــيت قامــت ال ــوة، ال ، أســفرت ٢٠٠٧اســتخدام الق
وقد أشارت الدولة الطرف إىل صعوبة التحقيـق يف هـذا           . شكوى عن رفع دعاوى جنائية     ٨٢

دام القــوة املعقولــة يف النــوع مــن الــشكاوى، ودفعــت بــأن ضــباط الــشرطة لــديهم إذن باســتخ 
  .احلاالت الضرورية

تطلب اللجنة معلومات بـشأن عـدد الـدعاوى اجلنائيـة الـيت أسـفرت عـن                     
  .أحكام بإدانة املتهمني وعن العقوبات اليت مت فرضها

وبينمــا تنــوِّه اللجنــة باإليــضاح الــذي قدمتــه الدولــة الطــرف، والــذي أفــادت فيــه بــأن    )٢١(
يدرس كل ادِّعـاء يتعلـق باسـتخدام وسـائل لالسـتجواب ُيـدَّعى أنـه        املفتش املعين بالشكاوى  ”
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ــائي نتيجــة ألي مــن     “غــري مــسموح هبــا  ، فــإن القلــق يــساورها إزاء عــدم فــتح أي حتقيــق جن
 شـكوى، املقدمـة إىل املفـتش املعـين بالـشكاوى بـشأن              ٦٠٠الشكاوى الـيت يزيـد عـددها عـن          

األمن العام اإلسرائيلي يف الفترة ما بني عـامي         التعرُّض إلساءة املعاملة على أيدي حمققي جهاز        
واملفــتش املعــين بالــشكاوى، رغــم خــضوعه إلشــراف النائــب العــام، هــو     . ٢٠٠٨  و٢٠٠١

 حتقيقـاً الـيت   ٥٥٠وتشري اللجنة إىل أنه من بني التحقيقات البالغ عـددها        . موظف تابع للجهاز  
ض للتعــذيب فيمــا بــني عــامي  بــدأها مفــتش جهــاز األمــن العــام بــشأن ادعــاءات تتعلــق بــالتعرُّ  

 حتقيقـات إىل اختـاذ تـدابري تأديبيـة، وفقـاً للمعلومـات الـيت                ٤، مل يؤدِّ سـوى      ٢٠٠٧  و ٢٠٠٢
وردت إىل املقرر اخلاص املعـين بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف سـياق               

ا فـسَّر ممثلـو الدولـة       وبينمـ . مكافحة اإلرهاب، ومل يـؤدِّ أي مـن تلـك التحقيقـات إىل احملاكمـة              
الطــرف ذلــك بعــدم وجــود أدلــة تــدعو إىل متابعــة أمــر هــذه الــشكاوى وتــدعمها، وبــاخنراط    

 يّدعون من خالهلا معلومات زائفـة، أفـادت منظمـات غـري             “محلة”مقدمي تلك الشكاوى يف     
حكوميــة اللجنــة باخنفــاض عــدد الــشكاوى املقدمــة، مّدعيــة أن الــسبب يرجــع إىل اإلحــساس   

وى تقـدميها، نتيجـة لعـدم صـدور أي اهتـام يف هـذا الـشأن وبـأن األشـخاص يفلتـون               بعدم جـد  
  .فعلياً من العقاب

ــع         ــول يف مجيـ ــالتحقيق حـــسب األصـ ــوم بـ ــة الطـــرف أن تقـ ينبغـــي للدولـ
االدعــاءات املتعلقــة بــالتعرُّض للتعــذيب وإســاءة املعاملــة، مــن خــالل إنــشاء آليــة   

  .ألمن العام اإلسرائيليمستقلة وحمايدة متاماً خارج نطاق جهاز ا
  

  عدم اإلعادة القسرية وخطر التعرض للتعذيب    
ــدة مــن ملتمــسي اللجــوء         )٢٢( ــضيف أعــداداً متزاي ــم أن إســرائيل تست ــة تعل رغــم أن اللجن

والالجئني يف إقليمها ورغم اعتراف احملكمة العليـا مببـدأ عـدم اإلعـادة القـسرية املقـرر مبوجـب          
مبدأ ملزماً، تأسف اللجنة لعـدم إدمـاج هـذا املبـدأ بـصورة رمسيـة                 من االتفاقية بوصفه     ٣املادة  

وال تـشري الـردود الـيت قدمتـها         . يف القوانني أو الـسياسات أو املمارسـات أو اإلجـراءات احملليـة            
 املتعلقـة مبركـز     ١٩٥١الدولة الطرف إال إىل االلتزامات املفروضـة عليهـا مبوجـب اتفاقيـة عـام                

، وال توجد حىت أي إشارة إىل االلتزامات املـستقلة الواقعـة            ١٩٦٧ الالجئني وبروتوكوهلا لعام  
  .عليها مبوجب االتفاقية

ينبغــي إدمــاج مبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية يف التــشريعات احملليــة للدولــة       
الطرف، حبيث تشمل إجراءات اللجوء النظر بصورة شاملة يف حيثيات كل حالة            

نبغي وضـع آليـة مناسـبة ملراجعـة أي قـرار            وي.  من االتفاقية  ٣فردية مبوجب املادة    
  .يصدر بطرد أحد األشخاص
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 مـن مـشروع تعـديل    ١وتالحظ اللجنة مـع القلـق أنـه يفتـرض تلقائيـاً، مبوجـب املـادة                 )٢٣(
الـذي أجـازه الكنيـست      ) الواليـة القـضائية واجلنايـات      (١٩٥٤قانون التسلل إىل إسرائيل لعام      

، أن أي شخص يدخل إسرائيل بصورة غري قانونيـة          ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩يف القراءة األوىل يف     
ــة      ــدرج يف فئ ــن إســرائيل وين ــداً ألم ــشكل هتدي ــسللني”ي ــذا   “املت ــن مث ميكــن إخــضاعه هل ، وم

 من مـشروع هـذا القـانون تـسمح لـضباط قـوات             ١١ويساور اللجنة القلق ألن املادة      . القانون
 سـاعة،   ٧٢و منطقـة املنـشأ يف خـالل          إىل دولـة أ    “املتـسلل ”الدفاع اإلسرائيلية بـاألمر بإعـادة       

وترى اللجنة أن هـذا اإلجـراء، الـذي خيلـو مـن             . دون أي استثناءات أو إجراءات أو ضمانات      
أي حكم يراعى فيه مبدأ عدم اإلعادة القسرية، ال يتماشى مع االلتزامات املترتبة علـى الدولـة                 

ــة٣الطــرف مبوجــب املــادة   ــه كــان هنــاك  وقــد أفــادت احلكومــة اإلســ .  مــن االتفاقي رائيلية بأن
  .٢٠٠٨ يف أثناء عام “متسلل” ٦ ٩٠٠

تالحــظ اللجنــة أن مــشروع تعــديل قــانون التــسلل إىل إســرائيل، يف حــال     
وتوصي اللجنـة بـشدة بتحقيـق       .  من االتفاقية  ٣اعتماده، سيشكل انتهاكاً للمادة     

إضافة حكم التوافق بني مشروع هذا القانون واالتفاقية، وبالقيام على أقل تقدير ب
يكفل دراسة ما إذا كانت هناك أسس موضوعية تشري إىل وجـود احتمـال وقـوع                

وينبغي كفالة تدريب املسؤولني الذين يتعاملون مع املهاجرين، وكذلك         . التعذيب
رصد واستعراض القرارات اليت يتخـذها هـؤالء املـسؤولون، ضـماناً لعـدم وقـوع                

  .٣انتهاكات للمادة 
 الـذين  -سـرائيلية علـى احلـدود    ع القلـق أن جنـود قـوات الـدفاع اإل          وتالحظ اللجنة م    )٢٤(
تؤكــد الدولــة الطــرف أهنــم قــد تلقــوا تــدريباً علــى االلتزامــات القانونيــة املفروضــة مبوجــب    مل

 الـذي مت إرسـاؤه مبوجـب        “إجراء اإلعادة الفورية املنـسَّق    ” مأذون هلم على أساس      -االتفاقية  
، بتنفيذ عمليـات الترحيـل الفـوري        ٣ ١/٠٠٠إلسرائيلية رقم   األمر الصادر عن قوات الدفاع ا     

  . من االتفاقية دون اإلعادة القسرية٣دون أي ضمانات إجرائية حتول مبوجب املادة 
تالحظ اللجنة أن هذه الضمانات ضرورية يف مجيع احلاالت، بغض النظـر              

تقبِلة يـسمح   عما إذا كان هناك اتفاق رمسي فيما بني الدولة الطرف والدولـة املـس             
  .بالعودة، أو كانت هناك ضمانات دبلوماسية متبادلة بينهما

  
  حظر األدلة اليت ُيحصل عليها بصورة غري مشروعة أو قسراً    

تالحــظ اللجنــة، رغــم ترحيبــها بــالقرار الــصادر عــن احملكمــة العليــا يف قــضية اجلنــدي    )٢٥(
، الـــذي أرســى مبـــدأ C.A. 5121/98، إيــساكاروف ضــد كــبري املــّدعني العــسكريني وآخــرين 
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استبعـاد األدلة اليت ُيحَصل عليها بصورة غري مشروعة، أن مسألة الفصل يف قبول تلـك األدلـة                 
  .من عدمه متروكة لتقدير القاضي

ينبغــي للدولــة الطــرف أن حتظــر قانونــاً االســتناد ضــمن األدلــة إىل أقــوال       
مرفوعـة ضـد الـضحية،      يثبت أنـه قـد مت اإلدالء هبـا حتـت التعـذيب يف أي دعـوى                  

  . من االتفاقية١٥وذلك متاشياً مع املادة 
  

  ١٣٩١مرفق االحتجاز     
بغض النظر عن املعلومات الواردة من الدولة الطرف، اليت تفيـد بـأن مرفـق االحتجـاز         )٢٦(

، “١٣٩١املرفـق   ”واالستجواب السري التابع جلهاز األمن العام اإلسرائيلي، املعـروف باسـم            
 الحتجـاز أو اسـتجواب أي مـن املـشتبه بارتكـاهبم جـرائم تتعلـق              ٢٠٠٦نذ عـام    مل ُيستخَدم م  

باألمن، تالحظ اللجنة مع القلـق أنـه قـد مت تقـدمي عـدة التماسـات إىل احملكمـة العليـا للنظـر يف           
شأن هذا املرفق قوبِلت بالرفض، ووجدت احملكمة العليا أن السلطات اإلسرائيلية قد تـصرفت              

عهــا عــن التحقيــق يف االدعــاءات املتعلقــة بــالتعرض للتعــذيب وإســاءة    بــشكل معقــول يف امتنا
  .املعاملة، ويف سوء أحوال االحتجاز يف املرفق املذكور

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عـدم احتجـاز أي شـخص مـستقبالً يف أي                    
مرفق احتجاز سري حتت سيطرهتا، إذ إن مراكز االحتجاز السرية تشكل يف حـد              

تفاقية وينبغي للدولة الطرف أن حتقق يف وجود أي مرفـق آخـر مـن               ذاهتا خرقاً لال  
وينبغـي هلـا    . هذا النوع والسلطة اليت أُنشئ مبوجبها، وأن تكشف عن هـذا األمـر            

أن تكفل التحقيق على حنو حمايد يف مجيـع االدعـاءات الـصادرة عـن احملتجـزين يف                  
ُتعلــن عــن نتــائج   بــشأن التعــرض للتعــذيب وإســاءة املعاملــة، وأن  ١٣٩١املرفــق 

  .التحقيق وُتخضع أي جناة مسؤولني عن خرق االتفاقية للُمساءلة
  

  احملتجزون من األحداث    
بينما تنوه اللجنـة مبـا ذكرتـه الدولـة الطـرف مـن أنـه جيـري تنفيـذ عـدة تـدابري لكفالـة                            )٢٧(

حقوق األطفال، من بينـها إعـداد مـشروع قـانون بـشأن إنـشاء حمكمـة جديـدة للـشباب، فـإن                   
 حيث حيـدد سـن البلـوغ    -القلق ال يزال ُيساورها بشأن التباين بني تعريف الطفل يف إسرائيل        

وتالحــظ .  عامــا١٦ًب  حيــث حيــدد - وتعريفــه يف األراضــي الفلــسطينية احملتلــة - عامــاً ١٨ ـــب
ــة الطــرف الــذي ُيفيــد بــأن األحــداث الفلــسطينيني حتــت ســن       عامــاً ١٨اللجنــة تفــسري الدول

غــري أهنــا تعــرب عــن عميــق القلــق إزاء  .  عنــد ســجنهم داخــل دولــة إســرائيل ُيعــاملون كقــصر
التقارير الواردة من مجاعات اجملتمع املدين اليت تفيد بأن الفلسطينيني القـصر جيـري احتجـازهم                
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واستجواهبم دون حضور حمامٍ أو أحـد أفـراد األسـرة، وأهنـم يتعرضـون فيمـا ُيـزعم إىل أعمـال                      
وُيـساور اللجنـة القلـق كـذلك        . من أجل احلصول على اعترافات منهم     ُتشكل خرقاً لالتفاقية،    

 من األطفال الفلـسطينيني توجـه إلـيهم التـهم سـنوياً             ٧٠٠بسبب االدعاءات اليت تفيد بأن حنو       
 يف املائـة مـن   ٩٥مبوجب أوامر عسكرية، وتقوم حماكم عسكرية إسرائيلية مبحاكمتـهم، وبـأن        

  .ترافات كأدلة ُيستند إليها يف احلكم باإلدانةهذه احلاالت ُيعتمد فيها على االع
ــم        ــسكري رقـ ــر العـ ــديل األمـ ــي تعـ ــسن  ١٣٢ينبغـ ــون الـ ــة أن يكـ  لكفالـ

  . عاماً، متشياً مع املعايري الدولية١٨املستخدم يف تعريف القصر هو 
وتالحظ اللجنـة أيـضاً مـع القلـق أن مجيـع الـسجون الـيت ُيحتجـز فيهـا األحـداث مـن                          )٢٨(

قــع يف إســرائيل، باســتثناء ســجن واحــد فقــط، األمــر الــذي َيحــول دون تلقــي     الفلــسطينيني ت
السجناء للزيارات اُألسرية، ليس فقـط بـسبب ُبعـد املـسافة، وإمنـا أيـضاً بـسبب حرمـان بعـض                

 حالـة مـن بـني       ١ ٥٠٠األقارب لدواعٍ أمنية من احلصول علـى التـصاريح الالزمـة، وذلـك يف               
ولة الطرف، فيما تقـول املـصادر غـري احلكوميـة إن املعـدل               حالة، وفقاً ملا ذكرته الد     ٨٠ ٠٠٠

  .أعلى من ذلك
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل حــصول احملتجــزين مــن األحــداث علــى       

الضمانات األساسية قبـل عمليـات االسـتجواب ويف أثنائهـا، مبـا يف ذلـك إمكانيـة                
ــرا      ــدء احتجــازهم مبحــام مــستقل، وطبيــب مــستقل، وبأحــد أف ــور ب ــصال ف د االت

وفضالً عن ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الفـصل يف القـضايا              . األسرة
املرفوعــة ضــد األحــداث علــى أســاس االعترافــات وحــدها، والقيــام علــى ســبيل    

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي بـذل كـل        . األولوية بإمتام عملية إنشاء حمكمة الشباب     
ن األحـداث، وذلـك بوسـائل       جهد ممكن لتيسري الزيارات اُألَسرية للمحتجـزين مـ        
  . من بينها توسيع نطاق حق األقارب يف حرية احلركة

  
  استخدام القوة أو العنف يف أثناء العمليات العسكرية    

علــى الــرغم مــن اســتمرار اهلجمــات العــشوائية بالــصواريخ علــى املــدنيني يف جنــوب      )٢٩(
 حقهـا يف الـدفاع عـن سـكاهنا عـن            إسرائيل، اليت تفيد التقارير بأهنا دفعت إسرائيل إىل ممارسـة         

 ضد محاس يف قطـاع غـزة، فـإن اللجنـة تـشعر بـالقلق                “الرصاص املصبوب ”طريق شن عملية    
إزاء عدم كفايـة التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف حلمايـة الـسكان املـدنيني يف قطـاع غـزة،                         

، الـذي يـشمل مقتـل       واحليلولة دون أن تؤدي العملية العـسكرية اإلسـرائيلية إىل إحلـاق الـضرر             
 مـن خـرباء األمـم       ٩وَيـرِد يف تقريـر صـادر عـن          . املئات، باملدنيني الفلسطينيني، ومنـهم القـصَّر      
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 آخـرين مـن املـدنيني،    ٢٥ شخصاً فيما ُيقـال قـد لقـوا مـصرعهم بينمـا أصـيب              ١٦املتحدة أن   
ون وحــسبما أكــده احملققـــ  . مــن بينــهم موظفــون يف جمــال العمــل الطــيب، أثنــاء أداء عملــهم        

اإلسرائيليون، فقد َتعرَّض املـدنيون آلثـار عنيفـة مـن جـراء اسـتخدام األسـلحة اإلسـرائيلية الـيت                   
حتتوي علـى الفـسفور، رغـم مـا ُيقـال عـن أن اهلـدف مـن اسـتخدامها كـان إجيـاد سـواتر مـن                            

ورغم دفع الدولة الطـرف بـأن هـذا الـسالح           . الدخان أو الكشف عن مداخل األنفاق يف غزة       
وجــب القــانون اإلنــساين الــدويل وأنــه مل يوجــه ضــد األفــراد، فــإن القلــق ُيــساور غــري حمظــور مب

اللجنــة بــشأن اســتخدامه يف منــاطق كثيفــة الــسكان وبــشأن مــا أحدثــه مــن آالم بالغــة ومعانــاة 
شديدة، مشلت وفاة أشخاص تعذر تقدمي العالج هلم على النحو الواجب يف مستـشفيات غـزة                

التــسكني مــن اآلالم ألســباب عديــدة مــن بينــها انعــدام املعرفــة   الــيت مل ميكنــها تــوفري خــدمات  
ــادة       ــسليمة بنــوع الــسالح املــستخدم، وكــذلك الســتخدام محــاس هلــا كمقــار ومراكــز للقي ال

  . وخمابئ من أجل شن هجماهتا
ينبغــي للدولــة الطــرف أن ُتجــري حتقيقــاً مــستقالً لكفالــة التحقــق بــشكل      

ات التابعة للدولة وغري التابعة هلـا عـن         سريع ومستقل وكامل من مسؤولية السلط     
  . اآلثار الضارة اليت تعرَّض هلا املدنيون، وأن تكشف عن نتائج هذا التحقيق

 املفــروض علــى قطــاع غــزة، والــذي متَّ  “احلــصار”وتلقــت اللجنــة تقــارير تفيــد بــأن    )٣٠(
اإلنسانية قبـل   ، قد أدى إىل إعاقة توزيع املعونات        ٢٠٠٧يوليه  /تشديده بصفة خاصة منذ متوز    

اندالع الرتاع األخري ويف أثنائه وبعده، كما حدَّ مـن بعـض حقـوق اإلنـسان األخـرى اخلاصـة                    
  .بالسكان، سواء من األحداث أو البالغني، وخباصة احلق يف حرية احلركة

ــة            ــة إمكاني ــا مــن أجــل كفال ــزز مــن جهوده ــة الطــرف أن تع ينبغــي للدول
ك هبدف التخفيـف مـن معانـاة سـكان غـزة       احلصول على املعونات اإلنسانية، وذل    

  .نتيجة للقيود املفروضة عليهم
وعلى الرغم من الشواغل األمنية املـشروعة للدولـة الطـرف، ُيـساور اللجنـة قلـق بـالغ                     )٣١(

إزاء االدعاءات الكثرية اليت نقلتها مصادر غري حكوميـة إىل اللجنـة بـشأن تعـّرض األشـخاص،                  
ية العاجلة، للمعاملة املهينـة عنـد نقـاط التفتـيش، وحلـاالت             ومن بينهم ذوو االحتياجات الصح    

  .التأخري واحلرمان من الدخول دون داع
ينبغـي للدولــة الطــرف أن تكفــل أن يكــون العمــل هبــذه الــضوابط األمنيــة      

ويف هــذا الــصدد، ينبغــي للدولــة الطــرف أن ُتقــدم تــدريباً كافيــاً   . وفقــاً لالتفاقيــة
نب فرض ضغوط ال داعي هلـا علـى مـن ميـّرون مـن               ومناسباً للموظفني من أجل جت    

وينبغي للدولة الطـرف أن تنظـر ضـمن تـدابري الـسالمة، يف              . خالل نقاط التفتيش  
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ــّرض          ــد َتع ــه ق ــّدعي أن ــا أي شــخص ي ــة يلجــأ إليه ــشكاوى العاجل ــة لل ــشاء آلي إن
وفضالً عن ذلـك ينبغـي النظـر    . لتهديدات أو سلوكيات ال داعي هلا أو غري الئقة        

ل االستعجال يف مسألة توافر موظفني طبيني للحـاالت الطارئـة مـن أجـل          على سبي 
  .مساعدة احملتاجني

  
  العنف من جانب املستوطنني    

 علـى   “إسرائيل لـديها واليـة كاملـة      ”تالحظ اللجنة باهتمام إقرار الدولة الطرف بأن          )٣٢(
ــة ضــد ا     . لفلــسطينينياحلــاالت الــيت يرتكــب فيهــا املــستوطنون أعمــال عنــف يف الــضفة الغربي

وُتعرب عن تقديرها لإلحصاءات املقدمة بـشأن إنفـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة فيمـا يتعلـق مبـسائل                   
من قبيل اإلخالل بالنظام، واملنازعات على األراضي، وكذلك الزيادة العامة يف إنفـاذ القـوانني      

واختــاذ تــدابري يف حــاالت تتعلــق باإلســرائيليني، مبــا يف ذلــك إجــراء التحقيقــات وتوجيــه الــُتَهم  
إداريــة حتــدُّ مــن حركــة املــستوطنني اإلســرائيليني الــذين قــد ُيَعرِّضــون حيــاة وأمــن الفلــسطينيني 

وبينما ُتعرب اللجنة عن تقديرها إلنشاء جلنـة خاصـة مـشتركة بـني الـوزارات ملعاجلـة                  . للخطر
عي العــام هــذه احلــاالت والتنــسيق فيمــا بــني قــوات الــدفاع اإلســرائيلية والــشرطة ومكتــب املــّد

وجهاز األمن العام اإلسرائيلي، ُتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء أعمـال العنـف هـذه، وال سـيما                      
  .إزاء تصاعد أعدادها

ينبغي التحقيق على وجه السرعة وبصورة حمايـدة يف أي ادعـاء بـالتعرض                   
ــن        ــل غريهــم مم ــهم مث ــستوطنني اإلســرائيليني، مثل ــدي امل ــى أي ــة عل إلســاءة املعامل

لواليــة القــضائية للدولــة الطــرف، وحماكمــة املــسؤولني وتوقيــع العقوبــة خيــضعون ل
  .املناسبة عليهم يف حالة ثبوت إدانتهم

  
  هدم املنازل    

بينما تعترف اللجنة بأن من سلطة الدولة الطرف أن هتـدم املبـاين الـيت قـد ُتعـد أهـدافاً                       )٣٣(
ــة الطــرف  عــسكرية مــشروعة وفقــاً للقــانون اإلنــساين الــدويل، فإهنــا تأســف     الســتئناف الدول

، “العقـاب ”لسياساهتا املتمثلـة يف هـدم املنـازل يف القـدس الـشرقية وقطـاع غـزة ال لـسبب إال                    
  . بالتوقف عن هذه املمارسة٢٠٠٥وذلك على الرغم من القرار الذي اختذ يف عام 

ــازل يف           ــاع سياســات هــدم املن ــة الطــرف أن تتوقــف عــن اتب ينبغــي للدول
  . من االتفاقية١٦ل انتهاكاً للمادة احلاالت اليت ُتشك

  



A/64/44 

 

173 09-52625 
 

  االدعاءات املتعلقة بالتعرض للتعذيب وإساءة املعاملة على أيدي القوات الفلسطينية     
ــوات األمــن التابعــة حلمــاس يف غــزة        )٣٤( ــة، قامــت ق وفقــاً للتقــارير املعروضــة علــى اللجن

 واحتجـاز غــري  وكـذلك سـلطات فـتح يف الــضفة الغربيـة بعمليـات اعتقـال تعــسفي واختطـاف       
مشروعة ضد اخلصوم السياسيني، كمـا حرمتـهم مـن االتـصال باحملـامني وأخـضعت احملتجـزين              

وأفادت التقارير أن احملتجزين قد ُحرموا من حقوق أساسـية          . ألعمال التعذيب وإساءة املعاملة   
 مــن بينــها احلــق يف احملاكمــة وفــق األصــول القانونيــة واحلــق يف التحقيــق معهــم بــصورة ســريعة 

وباإلضافة إىل ذلك، أفادت التقارير بتزايد تلك احلوادث اليت مشلت التـشويه العمـدي              . وفعَّالة
وأعمــال القتــل خــارج نطــاق القــانون علــى أيــدي قــوات محــاس يف غــزة ضــد مــسؤويل جهــاز 
األمن التابع لفتح أو ضـد أشـخاص ُيـشتبه يف تعـاوهنم مـع القـوات اإلسـرائيلية، سـواء يف أثنـاء                   

  .اص املصبوب أو بعدهاعملية الرص
ــة           ــدابري فوري ــة أن تتخــذ ت ــضفة الغربي ــسطينية يف ال ــسلطات الفل ينبغــي لل

للتحقيــق مـــع األشـــخاص اخلاضــعني لواليتـــها املـــسؤولني عــن هـــذه اإلســـاءات،    
وحماكمتهم وتوقيع العقوبة املناسبة عليهم، وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي لـسلطات              

رية إلهناء محلة االختطاف والقتل املتعمد محاس يف قطاع غزة أن تتخذ خطوات فو
وغري املشروع والتعذيب واالحتجاز غري املـشروع الـيت تـضطلع هبـا، وأن تعاقـب        

وينبغي إيالء االهتمام على سـبيل األولويـة إلنـشاء جلنـة مـن              . املسؤولني عن ذلك  
  . اخلرباء املستقلني غري املتحزبني للتحقيق يف هذه اإلساءات

  .نة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقيةوتشجع اللج  )٣٥(
وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالنني املنـصوص عليهمـا        )٣٦(

 مــن االتفاقيــة، لتعتــرف بــذلك بــأن اللجنــة خمتــصة بتلقــي البالغــات مــن ٢٢  و٢١يف املــادتني 
  .الدول واألفراد والنظر فيها

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ســحب إعالهنــا الــذي حيظــر إجــراء التحقيقــات   )٣٧(
  .٢٠مبوجب املادة 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع                  )٣٨(
 العمال املهاجرين وأفراد أَُسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة             

  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن تنـشر علـى نطـاق واسـع التقريـر الـذي قدمتـه                       )٣٩(

ــها إليهــا بــشأن قائمــة املــسائل وكــذلك املالحظــات       ــردود الــيت وجهت ــة وال إســرائيل إىل اللجن
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ى شـبكة اإلنترنـت ووســائل   اخلتاميـة، وذلـك باللغـات املالئمـة وعـن طريـق املواقـع الرمسيـة علـ         
  .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف غــضون ســنة واحــدة معلومــات عــن     )٤٠(
  . أعاله٣٣  و٢٤  و٢٠  و١٩  و١٥مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

دوري املقبـل، الـذي سـُيعد التقريـر         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرهـا الـ           )٤١(
  .٢٠١٣مايو / أيار١٥الدوري اخلامس هلا، حبلول 

  نيوزيلندا  - ٥٠
 يف جلــستيها (CAT/C/NLZ/5)نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري اخلــامس لنيوزلنــدا     )١(

، ٢٠٠٩مــــــايو / أيــــــار٤  و١املعقــــــودتني يف ) SR.876  و(CAT/C/SR.875 ٨٧٦  و٨٧٥
  .، املالحظات اخلتامية التالية(CAT/C/SR.892) ٨٩٢واعتمدت يف جلستها 

  
  مقدمة  -ألف   

ترّحــب اللجنــة بتقــدمي نيوزيلنــدا تقريرهــا الــدوري اخلــامس وبــالردود علــى قائمــة            )٢(
املــسائل، وهــي ردود وفّــرت معلومــات إضــافية بــشأن التــدابري التــشريعية واإلداريــة والقــضائية  

وترحـب اللجنـة أيـضاً بـاحلوار        . الطـرف تنفيـذاً لالتفاقيـة     والتدابري األخرى اليت اختـذهتا الدولـة        
  .البّناء الذي أجري مع وفد كفء ومتعدد القطاعات

  
  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

  :تالحظ اللجنة، مع التقدير، ما يلي  )٣(
 ٢٠٠٧مــارس / آذار١٤التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة يف        )أ(  

  لتعذيب تنسِّق بينها اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان؛وإنشاء آليات وطنية ملنع ا
  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة يف   )ب(  
خبفـــــض حـــــاالت انعـــــدام اجلنـــــسية يف االنـــــضمام إىل االتفاقيـــــة املتعلقـــــة   )ج(  

  ؛٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٢٠
ـــ    )د(   ــا األساسـ ــام رومــ ــة التــــصديق علــــى نظــ ــة يف ي للمحكمــ ــة الدوليــ اجلنائيــ

  ؛٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٧
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مراجعات التشريعات الـيت تـنظم عمـل الـشرطة واإلجـراءات التأديبيـة، وهـي                  )ه(  
ســيما مــن خــالل  مراجعــات أفــضت إىل إدخــال حتــسينات علــى القــانون يف هــذين اجملــالني، ال

  ؛٢٠٠٨قانون عمل الشرطة الصادر يف عام 
 الذي يلغـي الـدفع    ٢٠٠٧ون اجلنائي الصادر يف عام      سّن القانون املعدِّل للقان     )و(  

 مــن القــانون ٥٩ يف املــادة “علــى ســبيل التأديــب”القــانوين املتعلــق باســتخدام القــّوة املعقولــة  
  العقوبة البدنية؛  وحيظر١٩٦١اجلنائي الصادر يف عام 

ــانون إل     )ز(   ــب قـ ــدام مبوجـ ــة اإلعـ ــاء عقوبـ ــصادر يف   إلغـ ــدام الـ ــة اإلعـ ــاء عقوبـ غـ
  .١٩٨٩ عام

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  إدراج أحكام االتفاقية يف التشريعات الوطنية    
مــع أن اللجنــة تقــّدر اخلطــوات الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف مــن أجــل جعــل قوانينــها     )٤(

 بــالقلق لكــون أحكــام االتفاقيــة  الداخليــة تتوافــق مــع التزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة، فإهنــا تــشعر  
وتالحــظ اللجنــة بقلــق أنــه رغـــم كــون شــرعة  . ج بــشكل كامــل يف القــوانني الداخليــةتــدَر مل

، فـإن مركزهـا   ٢احلقوق النيوزيلنديـة جتعـل عـدداً مـن أحكـام االتفاقيـة نافـذة، مبـا فيهـا املـادة                
يعلو على مركز التشريعات العادية يف النظام القانوين الداخلي، وهو مـا قـد يـؤدي إىل سـّن                  ال

وتالحـظ اللجنـة كـذلك أن قـرارات احملـاكم قلـيالً مـا تـشري إىل                  . ض مع االتفاقيـة   قوانني تتعار 
  ).٢املادة (الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها االتفاقية 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي    
  الداخلي؛مجيع أحكام االتفاقية يف القانون سّن تشريع شامل إلدراج   )أ(    
  لضمان التوافق الدائم بني القانون الداخلي واالتفاقية؛إنشاء آلية  )ب(    

تنظــيم بــرامج تدريبيــة للقــضاة علــى أحكــام االتفاقيــة والقــرارات   )ج(    
  .اللجنة الصادرة عن

  
  محاية األقليات من التعذيب ومن سوء املعاملة    

ا دائـرة   مع أن اللجنة حتـيط علمـاً باخلطـة االسـتراتيجية اخلاصـة باملـاوري الـيت وضـعته                    )٥(
اإلجراءات التأديبية، فضالً عن خمتلف املبادرات اليت اختذهتا وزارة العدل خلفض نـسبة اجلـرائم               
اليت يرتكبها املاوري، فإهنا تشعر باجلزع إزاء ارتفاع أعداد السجناء من املـاوري ومـن سـكان              
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ملائـة مـن جممـوع      يف ا  ٦٠جزر احمليط اهلادئ مقارنة بغريهم، وخاصة منهم النساء اللوايت ميثّلن           
وتـشعر اللجنـة بـالقلق أيـضاً مـن وجـود            . السجينات، حسب املعلومـات املتـوفرة لـدى اللجنـة         

املــاوري بنــسبة مفرطــة علــى مجيــع مــستويات عمليــة العدالــة اجلنائيــة، إىل جانــب عــدم كفايــة  
ضـة  الضمانات املتوفّرة حلماية حقوق األقليات من التمييز والتهميش، وهو ما جيعلهم أكثر عر            

  ).٢املادة (للتعذيب وسوء املعاملة 
تــذكّر اللجنــة بــأن محايــة بعــض األقليــات أو األفــراد املهّمــشني أو الفئــات     

السكانية املعرضة بشكل خاص للتعذيب هي جزء من التزام الدولـة الطـرف مبنـع       
ويف هذا الـصدد، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ مزيـداً        . التعذيب وسوء املعاملة  

ري، مبا يف ذلك تـدابري قانونيـة وإداريـة وقـضائية، خلفـض النـسبة املفرطـة                  من التداب 
. سيما النساء منـهم    لألفراد من املاوري ومن جزر احمليط اهلادئ يف السجون، وال         

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن توفّر تدريباً مناسباً للقضاة وللمـوظفني املكلّفـني             
اللتــزام حبمايـة األقليــات ويراعــي املنظــور  بإنفـاذ القــانون يــضع يف االعتبـار أيــضاً ا  

وينبغـي للدولـة الطـرف كـذلك أن تـضطلع ببحـث معّمـق يف األسـباب                  . اجلنساين
اجلذرية هلذه الظاهرة لكي تضع الضمانات املالئمة من أجل ضمان احلماية التامـة             
لألقليـــات مـــن التمييـــز والتـــهميش اللـــذين جيعالهنـــا أكثـــر عرضـــة للتعـــذيب         

  .املعاملة وسوء
  

  احتجاز طاليب اللجوء واملهاجرين غري احلائزين على وثائق ثبوتية وعدم إعادهتم قسراً    
 من االتفاقيـة،    ٣مع أن اللجنة تالحظ أن مشروع قانون اهلجرة قد استعمل لغة املادة               )٦(

فإهنــا تالحــظ بقلــق أن طــاليب اللجــوء واملهــاجرين غــري احلــائزين علــى وثــائق ثبوتيــة ال يزالــون   
ويـساور اللجنـة قلـق أيـضاً        . ون يف مرافق ذات إجراءات أمنية خمففة وأخرى إصـالحية         ُيحتجز

مــن اســتمرار صــدور شــهادات اخلطــر األمــين مبوجــب قــانون اهلجــرة، وهــو مــا قــد يــؤدي إىل  
 من االتفاقية، ألنه جيوز للسلطات إبعاد أو ترحيل أي شخص ُيعترب أنه يـشكل               ٣انتهاك املادة   

مي دون أن يتعّين عليها إبداء أسباب مفّصلة أو اإلفصاح عن معلومـات             خطراً على األمن القو   
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن اسـتخدام الدولـة الطـرف للمعلومـات             . سّرية للشخص املعين  

السّرية ألغراض احتجاز طاليب اللجوء واملهاجرين غـري احلـائزين علـى وثـائق ثبوتيـة قـد يـؤدي              
حملاكمـة حـسب األصـول وقـد يعّرضـهم لإلبعـاد إىل بلـدان قـد         إىل انتهاك حقهم األساسي يف ا     
  ).٣ و٢املادتان (يتعرضون فيها خلطر التعذيب 

ــاليب            ــة الطــرف أن تنظــر يف وضــع حــد ملمارســة احتجــاز ط ــي للدول ينبغ
اللجوء واملهاجرين غري احلائزين على وثائق ثبوتية يف مرافق ذات إجراءات أمنيـة             
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ضمن توافق أسباب رفض منح اللجوء مـع املعـايري          خمففة وأخرى إصالحية، وأن ت    
ويف احلالـة   . ١٩٥١الدولية، وخصوصاً مع االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام         

اليت يكون فيها الشخص معّرضاً للتعـذيب إذا مـا أعيـد إىل بلـده األصـلي، ينبغـي                   
للدولــة الطــرف أن تــدرس مطالبتــه دراســة وافيــة، مــع االمتثــال الكامــل ألحكــام   

للدولــة الطــرف كــذلك أن تــضمن، مثلمــا ذكــر    وينبغــي.  مــن االتفاقيــة٣ املــادة
الوفد، حق احملتجزين من طاليب اللجوء واملهاجرين غري احلائزين على وثائق ثبوتية 
ــبيل طعـــنٍ فّعـــالٍ مبوجـــب مـــشروع     ــة ويف اللجـــوء إىل سـ ــام احملكمـ يف املثـــول أمـ

  .اهلجرة قانون
  

  فاذ القانون وموظفي دائرة اهلجرةتدريب املوظفني املكلّفني بإن    
تالحظ اللجنة أن عناصـر الـشرطة املعّيـنني حـديثاً ومـوظفي الـسجون وأفـراد القـوات                     )٧(

بيـد أهنـا تـشعر بـالقلق إزاء     . املسلحة يتلقّون تدريباً بشأن االلتزامات يف جمـال حقـوق اإلنـسان           
 مراكـز احتجـاز املهـاجرين       عدم كفايـة التـدريب املتـوفر ملـوظفي دائـرة اهلجـرة وللمـوظفني يف               

  ).١٠املادة (
ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تـــضمن التثقيـــف والتـــدريب املنـــتظم جلميـــع      

املـسؤولني واملـوظفني يف جمـال اهلجـرة الــذين يعملـون يف مراكـز االحتجـاز التابعــة        
وينبغي للدولـة الطـرف أيـضاً أن تـستمر        . لدائرة اهلجرة، مبن فيهم الطواقم الطبية     

احة التدريب املالئـم للعـاملني فيمـا يتعلـق بكـشف عالمـات التعـذيب                يف ضمان إت  
البــدين والنفــسي وســوء املعاملــة اللــذين يتعــرض هلمــا األشــخاص احملرومــون مــن    

دليـــل التقـــصي (حريتــهم، وينبغـــي هلـــا أن تــدرج أحكـــام بروتوكـــول اســطنبول    
ــة القا     ــة أو العقوب ــالني للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ســية أو والتوثيــق الفّع

يف تدريب مجيع املهنيني الذين يقومون بـالتحقيق يف حـاالت           ) الالإنسانية أو املهينة  
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تواصـل تقيـيم             . التعذيب وبتوثيقها 

مــدى فعاليــة وتــأثري مجيــع براجمهــا التدريبيــة املتعلقــة مبنــع التعــذيب وســوء املعاملــة  
  .وباحلماية منهما

  
  اء األحداثقض    

مع أن اللجنة ترحب بالبيان الصادر عن الدولة الطـرف ومفـاده أن دائـرة اإلجـراءات                    )٨(
، فإهنـا  ٢٠٠٥التأديبية قد أنشأت أربع وحدات متخصصة للشبان يف سجون الـذكور يف عـام          

تشعر بالقلق ألنه ال يتم بصورة منهجية فـصل اجلـاحنني األحـداث عـن اجلـاحنني الكبـار، وألن                    
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. ني األحــداث يظلــون، يف بعــض احلــاالت، حمتجــزين شــهوراً يف زنــازين خمــافر الــشرطة  اجلــاحن
وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلـق بـشأن صـغر الـسن الـيت ُتحمَّـل فيهـا املـسؤولية اجلنائيـة                       
وإزاء عدم منح احلماية اخلاصة املنصوص عليها يف قانون األطفـال والـشباب وأسـرهم الـصادر              

وتـشعر  .  سـنة  ١٨ع األشخاص املخالفني للقانون ممن تقـل أعمـارهم عـن             جلمي ١٩٨٩يف عام   
مـن اتفاقيـة    ) ج( ٣٧ اللجنة بالقلق أيضاً ألن الدولة الطرف قد متسكت بتحفظهـا علـى املـادة             

  ).١٦  و١١املادتان (حقوق الطفل بشأن اختالط اجلاحنني األحداث والكبار 
  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي    
ن تــضمن تنفيــذ معــايري قــضاء األحــداث وكــذلك قواعــد األمــم  أ  )أ(    

ومبـادئ  ) قواعـد بـيجني   (املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحـداث         
تنفيـذاً  ) مبـادئ الريـاض التوجيهيـة   (األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث     

   الدولية املقبولة؛كامالً، وبالتايل رفع سن املسؤولية اجلنائية تقيداً باملعايري
ــانون األطفـــال     )ب(     ــانون املعـــدِّل لقـ ــاد مـــشروع القـ أن تـــضمن اعتمـ

 بغيـة ضـمان مـنح محايـة خاصـة جلميـع           ١٩٨٩ والشباب وأسرهم الصادر يف عام    
   سنة؛١٨األشخاص املخالفني للقانون ممن تقل أعمارهم عن 

أن تــضمن تــوفر عــدد كــاف مــن املرافــق اخلاصــة بالــشباب حــىت     )ج(    
ــ ــسابق       ُيف ــاء االحتجــاز ال ــار أثن ــانون عــن الكب ــع األحــداث املخــالفني للق صل مجي

  للمحاكمة وكذلك بعد اختاذ إجراء تأدييب؛
أن تعجل بإجراء التغيريات يف التـشريعات واإلجـراءات اإلداريـة             )د(    

 مـــن اتفاقيـــة ٣٧مـــن املـــادة ) ج(الـــيت يـــستلزمها ســـحب حتفظهـــا علـــى الفقـــرة 
  .الطفل حقوق

  
  حتجازظروف اال    

تالحظ اللجنة بقلـق عـدم كفايـة عـدد مرافـق الـسجون يف ضـوء االرتفـاع املتوقـع يف                        )٩(
ويساور اللجنة قلق أيضاً بـسبب      . يؤدي إىل ممارسة العنف فيما بينهم      أعداد السجناء الذي قد   

عدم كفاية ما يتم توفريه مـن رعايـة للـصحة العقليـة ومـن خـدمات قانونيـة للـسجناء املـصابني              
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام سلطات السجون أدوات لتقييـد احلركـة مـن      . ليمبرض عق 

  ).١٦  و١١املادتان (شأهنا أن تتسبب يف أمل وإذالل ال داعي هلما 
من أجل حتسني الترتيبات املتخذة للتحفظ على األشـخاص احملـرومني مـن                 

اظ، مبـا يف ذلـك      حريتهم، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري للحد مـن االكتظـ           
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النظر يف اعتماد أشكال احتجاز بديلة متاشياً مع قواعد األمـم املتحـدة النموذجيـة            
ــة    ــدابري غــري االحتجازي ــدنيا للت ــو (ال ــضمن عــدم اســتخدام  )قواعــد طوكي ، وأن ت

االحتجــاز، يف قــضايا األطفــال املخــالفني للقــانون إالّ بعــد اســتنفاد مجيــع التــدابري    
اً أن تــوفر خــدمات رعايــة الــصحة العقليــة واخلــدمات  وينبغــي هلــا أيــض. األخــرى

ــسجناء       ــهم، وخاصــة لل ــع األشــخاص احملــرومني مــن حريت ــة املالئمــة جلمي القانوني
االسـتعراض املـستمر     وينبغي للدولـة الطـرف أن ُتبقـي قيـد         . املصابني مبرض عقلي  

أن استخداَم أدوات تقييد احلركة اليت قـد تتـسبب يف أمل وإذالل ال داعـي هلمـا، و                 
  .تضمن عدم استخدامها إالّ عند الضرورة، وأن يسجَّل استخدامها كما ينبغي

  
  ضمان املالحقة القضائية    

 ينص علـى عـدم      ١٩٨٩يساور اللجنة قلق ألن قانون جرائم التعذيب الصادر يف عام             )١٠(
البدء يف إجراءات قضائية بقصد حماكمة ومعاقبة أي شخص توجه إليه هتمة التعـذيب مبوجـب                

ــة النائــب العــام  ا ــه يف حــال ادعــاء    . لقــانون املــذكور إالّ مبوافق ــضاً ألن ــق أي ــة قل ــساور اللجن وي
ارتكاب أحد أفراد القوات املسلحة النيوزيلندية جرميـةً يـسري عليهـا قـانون جـرائم التعـذيب،                  
فإن القائد العسكري الـذي خيـضع لـه الـشخص املعـين قـد يقـرر عـدم توجيـه أي هتـم مبوجـب                          

أو عدم إحالة االدعاء إىل السلطة املدنية املالئمة للتحقيـق فيهـا إذا رأى أن ذلـك                 ذلك القانون   
وأخـرياً، يـساور اللجنـة قلـق أيـضاً ألنـه يف حـال ادعـاء ارتكـاب                 . يستند إىل أسـاس    االدعاء ال 

جرمية خطرية، من نوع اجلـرائم الـيت يـسري عليهـا قـانون جـرائم التعـذيب، ُيتـرك للـشرطة أن                      
رتكب املزعوم إذا تـبني أن ذلـك خيـدم املـصلحة العامـة شـريطة احلـصول علـى                    تقرر مالحقة امل  

  ).١٢املادة (موافقة النائب العام 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظـر يف التخلـي عـن النظـام الـذي ميـنح النائـب                       

يتـوفر  العام السلطة التقديرية لكي يقرر املالحقة من عدمها حـىت يف القـضايا الـيت                
لـشرطة  كمـا ميـنح ا    كـب،    لالعتقـاد بـأن فعـل التعـذيب قـد ارتُ           فيها سـبب معقـول    

 املــصلحة اتبني املزعــومني علــى أســاس اعتبــار الــسلطة التقديريــة ملالحقــة املــرتكِ 
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن البـدء علـى الفـور يف              . العامة

ل تعـذيب قـد     حتقيقات نزيهة وفعالة يف حال توفر سـبب معقـول لالعتقـاد بـأن فعـ               
ارُتكب حىت يف احلاالت الـيت يـرى فيهـا قائـد عـسكري أن االدعـاء ال يـستند إىل           

  .أساس وجيه
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  ادعاءات سوء املعاملة    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التحقيق يف ادعاءات حدوث معاملة قاسية أو الإنـسانية                )١١(

ودعني يف مؤسـسات    أو مهينة علـى أيـدي أشـخاص يتـصرفون بـصفة رمسيـة يف حـق أطفـال مـ                    
مستـشفيات لألمـراض النفـسانية، كمـا تـشعر بـالقلق        تابعة للدولة ويف حق مرضى يعاجلون يف    

إزاء عــدم مالحقــة مــرتكيب تلــك األفعــال وعــدم تــوفري ســبل انتــصاف للــضحايا، مبــا يف ذلــك   
  ).١٦  و١٤  و١٢املواد (التعويض وإعادة التأهيل املالئم 

تــدابري مناســبة لــضمان التحقيــق الفــوري ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ     
ــة يف      ــسانية أو مهين ــة قاســية أو الإن ــه يف ادعــاءات حــدوث معامل ــضايا ”والرتي الق

، ولـضمان مالحقـة املـرتِكبني وإتاحـة سـبل انتـصاف للـضحايا، مبـا فيهـا                   “التارخيية
  .التعويض وإعادة التأهيل املالئمان

  
  اهليئة املستقلة ملراقبة سلوك الشرطة    

على الـرغم مـن تأكيـدات الدولـة الطـرف، ال يـزال القلـق يـساور اللجنـة ألن إشـراك                         )١٢(
اهليئة املستقلة ملراقبة سلوك الشرطة لضباط الـشرطة احلـاليني والـسابقني يف التحقيقـات الرتيهـة                 
والفعالة يف أعمال التعذيب وسوء املعاملة اليت ُيدعى أن أفـراداً مـن الـشرطة قـد ارتكبوهـا هـو                     

  ).١٢املادة (شأنه أن يضر حبياد تلك اهليئة، وفقاً ألحكام االتفاقية أمر من 
ينبغـي للدولــة الطــرف أن تواصــل تعزيــز اســتقاللية اهليئــة املــستقلة ملراقبــة      

سلوك الشرطة اليت ينبغي تعيني العاملني فيها مـن بـني خـرباء مـستقلني مـن خـارج         
  .جهاز الشرطة

 املستقلة ملراقبة سلوك الشرطة قد تقـرر عـدم اختـاذ أي             وتشعر اللجنة بالقلق ألن اهليئة      )١٣(
إجراء بشأن الـشكاوى، مبـا فيهـا الـشكاوى املقدمـة بـسبب فعـل تعـذيب أو سـوء معاملـة، يف                      

 شـهراً   ١٢احلالة اليت يكون فيها صاحب الـشكوى علـى علـم مبوضـوعها منـذ مـدة تزيـد عـن                      
  ).١٢املادة (قبل تقدمي الشكوى 

ــرف       ــة الطـ ــي للدولـ ــة   ينبغـ ــة واإلجرائيـ ــدابري القانونيـ ــع التـ ــذ مجيـ أن تتخـ
ــة    ــدم خـــضوع جرميـ ــدة   الـــضرورية لـــضمان عـ ــادم حمـــدد مبـ التعـــذيب ألجـــل تقـ

ــال        ١٢ ــاءات ارتكــاب أفع ــه يف ادع ــوري والرتي ــالتحقيق الف ــوم ب ــهراً، وأن تق ش
تعذيب، وأن تالحق مرتكبيهـا املزعـومني وفـق األصـول وتعاقبـهم يف حـال ثبـوت                  

  .لضحايا تعويضاً مالئماًاجلرم عليهم ومتنح ا
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  ١٤سحب التحفظ على املادة     
 مـن االتفاقيـة،     ١٤تشعر اللجنة بالقلق إزاء متسك الدولة الطرف بتحفظها على املادة             )١٤(

وهو حتفظ يتناىف مع االتفاقيـة نـصاً وروحـاً، كمـا يتنـاىف مـع التزامهـا بـضمان حقـوق ضـحايا                        
يف ذلــك إتاحــة الوســائل هلــم إلعــادة     مبــاالتعــذيب يف احلــصول علــى تعــويض عــادل ومالئــم  

ويساور اللجنة قلق أيـضاً ألن قـانون مطالبـات الـسجناء والـضحايا              . تأهيلهم على أكمل وجه   
 يقيـّد احلكـم بتعويـضات لـصاحل الـسجناء ودفـع تلـك التعويـضات هلـم                   ٢٠٠٥الصادر يف عام    

  ).١٤املادة (
ــة الطــرف أن تنظــر يف ســحب حتفظهــا علــى ا        ــادة ينبغــي للدول  مــن ١٤مل

االتفاقيــة وأن تــضمن تقــدمي تعــويض عــادل ومالئــم جلميــع ضــحايا التعــذيب مــن   
  .خالل واليتها القضائية املدنية

  
  استخدام األقوال املنتزعة نتيجة للتعذيب    

 يــنص علــى أنــه يف حــال إثــارة حمــامي   ٢٠٠٦تالحــظ اللجنــة أن قــانون األدلــة لعــام    )١٥(
ة كون األقوال اليت أدىل هبا املّدعى عليـه قـد تـأثّرت بتعرضـه            الدفاع يف قضية من القضايا مسأل     

عامــة أن تــربهن للقمــع، جيــب علــى القاضــي أالّ يقبــل تلــك األقــوال إالّ إذا اســتطاعت النيابــة ال
وعـالوة عـل    . “للقمع”ال يدع جماالً للشك املعقول أن أقوال املّدعى عليه مل تتأثر بتعرضه              مبا

ى األدلة بطريقة غري سليمة، َوَجب أن تتم املوازنة بـني مقبوليـة             ذلك، ويف حال مت احلصول عل     
ويساور اللجنة قلق ألنه مل يـتم إدراج املـادة       . أقوال املّدعى عليه والعوامل املذكورة يف القانون      

 من االتفاقية بشكل كامـل يف القـانون، وهـي املـادة الـيت تـنص علـى أنـه ينبغـي للدولـة أن                          ١٥
ــولٍ   ــول أي ق ــدم قب ــضمن ع ــذيب كــدليل يف أي دعــوى      ت ــه حتــت التع ــه مت اإلدالء ب ــت أن  َيثُب

  ).١٥املادة (قضائية، ما عدا استخدامه ضد الشخص املتهم بالتعذيب كدليل على اإلدالء به 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن جتعــل التــشريعات القائمــة املتعلقــة باألدلــة الــيت      

 مـن االتفاقيـة حـىت    ١٥دة ُتستخدم يف الدعاوى القـضائية متوافقـة مـع أحكـام املـا         
  .ُيستبعد بشكل صريح أي دليل ُينتزع نتيجةً للتعذيب

  
  استخدام أسلحة تيزر املُشلّة للحركة    

مع أن اللجنة حتيط علماً بتأكيدات الدولـة الطـرف بـأن أسـلحة تيـزر املُـشلّة للحركـة                      )١٦(
ان املوظــف يعتقــد لــن ُتــستخدم إالّ مــن ِقبــل مــوظفني مــدربني ومــشهود هلــم بالكفــاءة وإذا كــ

اعتقاداً صادقاً بأن الشخص الذي ُيـستخدم ضـده هـذا الـسالح قـادر علـى تنفيـذ مـا يهـدد بـه              
وكان هناك ما يسّوغ هذا االستخدام، فإهنـا تـشعر بقلـق عميـق ألن الـشرطة النيوزيلنديـة  قـد                
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مل ويساور اللجنة قلق ألن استخدام تلك األسلحة يتـسبب يف أ          . بدأت تستخدم تلك األسلحة   
. مــربح ميثــل شــكالً مــن أشــكال التعــذيب، بــل إنــه قــد يــؤدي إىل املــوت يف بعــض احلــاالت     

وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ورود تقارير تفيـد بـأن أسـلحة تيـزر، خـالل فتـرة           
  ).١٦  و٢املادتان (اختبارها، استخدمت غالباً ضد املاوري والشباب 

 االستغناء عن استخدام أسلحة تيزر اليت ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف         
ــة لألشــخاص املــستهدفني هبــا ينتــهك      ــة والعقلي ــة البدني يبــدو أن أثرهــا علــى احلال

  . من االتفاقية١٦  و٢املادتني 
  

  العنف ضد املرأة    
يف حني أن اللجنة تقّدر خمتلف املبـادرات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف بغـرض القـضاء                      )١٧(

رأة، فإهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار انتـشار ممارسـة العنـف ضـد                     على العنف ضـد املـ     
النساء، خاصة النساء مـن املـاوري ومـن جـزر احملـيط اهلـادي ونـساء األقليـات، وإزاء اخنفـاض                 
معدالت املالحقة القضائية واإلدانة يف جرائم العنف ضد النساء، كمـا جـاء أيـضاً علـى لـسان                   

ــضاء ع   ــة بالقـ ــة املعنيـ ــرأة   اللجنـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــرة (CEDAW/C/NZL/CO/6لـ ) ٢٤، الفقـ
  ).١٦ املادة(

ــه يف مجيـــع         ــة الطـــرف أن تـــضمن التحقيـــق الفـــوري والرتيـ ينبغـــي للدولـ
االدعاءات املعقولة املتعلقة مبمارسة أعمال العنف ضد النساء، ومالحقة مرتكبيها          

احة سبيل انتـصاف    املزعومني وفق األصول، ومعاقبتهم إذا ثبت عليهم اجلرم، وإت        
وينبغــي للدولــة الطــرف . مالئــم للــضحايا، مبــا يف ذلــك التعــويض وإعــادة التأهيــل

أيضاً أن تتخذ تدابري محائية إضـافية لفائـدة النـساء، كـتمكني الـشرطة مـن إصـدار           
تواصــل تنفيــذ بــرامج توعيــة وحتــسيس   وينبغــي للدولــة الطــرف أن . أوامــر محايــة

  .ضد النساء واجتثاثهللجمهور من أجل منع حدوث العنف 
  

  مجع البيانات    
تأســف اللجنــة لقلّــة البيانــات واملعلومــات اإلحــصائية، خاصــة منــها تلــك املتعلقــة            )١٨(

الــشكاوى وعــددها، ومبالحقــة املــرتكبني وإدانتــهم إذا مــا ثبــت    بادعــاءات التعــذيب، وبنــوع
 ١٤  و١٣ و ١٢  و٢املــواد (علــيهم اجلــرم، وكــذلك بتعــويض الــضحايا وإعــادة تأهيلــهم       

  ).١٦ و
ينبغي للدولة الطـرف أن تـوفّر بيانـات إحـصائية مفـصلة، مـصنفة حـسب                     

نــوع اجلرميــة واألصــل اإلثــين ونــوع اجلــنس، بــشأن الــشكاوى املتعلقــة بالتعــذيب  
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وسوء املعاملة اللذين ُيّدعى ارتكاهبما مـن ِقبـل املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون،                 
قــات القــضائية والعقوبــات اجلنائيــة والتأديبيــة  وكــذلك بــشأن التحقيقــات واملالح

  .ذات الصلة
ــة الطــرف إىل التــصديق علــى معاهــدات األمــم املتحــدة حلقــوق       )١٩( وتــدعو اللجنــة الدول

سيما اتفاقية محايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين             اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، وال       
  .يع األشخاص من االختفاء القسريوأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مج

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقارير اليت تقـدمها إىل اللجنـة واملالحظـات           )٢٠(
اخلتاميــة الــصادرة عــن هــذه األخــرية علــى نطــاق واســع، باللغــات املناســبة، مــن خــالل املواقــع 

  .ري احلكوميةالرمسية على شبكة اإلنترنت، وعن طريق وسائط اإلعالم واملنظمات غ
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر، يف غضون سـنة واحـدة، معلومـات بـشأن                   )٢١(

  .١٦  و١٤  و١١  و٩التدابري املتخذة استجابةً لتوصيات اللجنة كما وردت يف الفقرات 
والدولــة الطــرف مــدعّوة ألن تقــّدم تقريرهــا القــادم، الــذي ســُيعترب تقريَرهــا الــدوري     )٢٢(

  .٢٠١٣مايو / أيار١٥  يف موعد أقصاهالسادس،
  نيكاراغوا  - ٥١

 ٨٧٢ يف جلـــستيها (CAT/C/NIC/1)نظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر األويل لنيكـــاراغوا      )١(
ــومي ٨٧٤ و ــار١ أبريــل و/ نيــسان٣٠ املعقــودتني ي  CAT/C/SR.872انظــر  (٢٠٠٩مــايو / أي
، ٢٠٠٩مــايو /أيــار ١٣، املعقــودتني يف ٨٩١  و٨٩٠، واعتمــدت يف جلــستيها  SR.874) و

  .SR.891)  و(CAT/C/SR.890املالحظات اخلتامية الواردة أدناه 
  

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بالتقرير األويل لنيكاراغوا ولكنها تعرب عن أسفها للتـأخر احلاصـل يف                )٢(

وتعــرب اللجنــة عــن اغتباطهــا بــاحلوار البنــاء واملثمــر الــذي أقــيم مــع وفــد نيكــاراغوا    . تقدميــه
وتـشكر  . ء، وتشكره على الردود الصرحية والدقيقة الـيت قـدمها علـى األسـئلة املطروحـة       الكف

  . اللجنة أيضاً الدولة الطرف على املعلومات اإلضافية اليت قدمتها
  

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 علـــى ٢٠٠٨أغـــسطس / آب٢٦تـــثين اللجنـــة علـــى الدولـــة الطـــرف لتـــصديقها يف    )٣(

ــاري الت  ــة      الربوتوكــول االختي ــة أو العقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل فاقي
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ــذه        ــة هـ ــى مكافحـ ــرف علـ ــة الطـ ــزم الدولـ ــد عـ ــا يؤكـ ــة، ممـ ــسانية أو املهينـ ــية أو الالإنـ القاسـ
  .واستئصاهلا املمارسة

  علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة        ٢٠٠٥وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام          )٤(
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / وأفـراد أسـرهم، وبتـصديقها يف كـانون األول          حقوق مجيع العمال املهاجرين   

  .على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وتـــثين اللجنـــة علـــى الدولـــة الطـــرف إلنـــشائها للتحـــالف الـــوطين ملكافحـــة االجتـــار     )٥(

 املكّمـل    كـذلك إىل الربوتوكـول     ٢٠٠٤، وعلى انضمامها يف عام      ٢٠٠٤باألشخاص يف عام    
ملتحـدة ملكافحــة اجلرميـة املنظمــة عــرب الوطنيـة والرامــي إىل منـع وقمــع ومعاقبــة     التفاقيـة األمــم ا 

  .االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال
نظـام  وتعرب اللجنـة عـن تقـديرها للجهـود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف لتحـسني أداء                     )٦(

اذ العقوبــات يف ام الــسجون وإنفــ املتعلــق بنظــ٤٧٣ســيما اعتمــاد القــانون رقــم  الــسجون، وال
، وهو يتضمن القواعد املتعلقة بتنفيذ العقوبات وتطبيق تدابري تقييـد           ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ١١

  .احلرية، واليت تقوم على مبادئ التأهيل واإلدماج االجتماعي
وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح باعتماد قانون اإلجراءات اجلنائيـة، وهـو خطـوة أوىل                 )٧(

  . العدلحنو حتسني إقامة 
وترحب اللجنة مع التقدير بالقانون املتعلـق حبمايـة الالجـئني، الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة                   )٨(

  . ولقي دعم مجيع األحزاب السياسية٢٠٠٨يونيه / حزيران٤الوطنية يف 
ــة أيــضاً عــن تقــديرها لتعــيني املــدعي اخلــاص املعــين بالــسجون يف عــام       )٩( وتعــرب اللجن

  .ة معاملة السجناء يف خمتلف أماكن االحتجاز، الذي يشمل دوره مراقب٢٠٠٦
  

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
  تعريف التعذيب وجترميه    

يوليـه  / متـوز  ٩تالحظ اللجنة أن القانون اجلنائي اجلديد، والـذي دخـل حيـز النفـاذ يف                  )١٠(
فاً ، تـصني  “اجلـرائم ضـد اإلنـسانية     ” من فـصله الثـاين، املعنـون         ٤٨٦، يتضمن يف املادة     ٢٠٠٨

بيــد أهنــا تالحــظ مــع القلــق أن تعريــف التعــذيب الــوارد يف . وكــذلك تعريفــاً صــرحياً للتعــذيب
القانون اجلنائي ال يتوافق متاماً مع التعريف الوارد يف املادة األوىل مـن االتفاقيـة، وذلـك لكونـه                 
ال ينص صراحة على اجلرائم اليت يرتكبـها موظـف مـن املـوظفني العـامني أو أي شـخص آخـر                      

وتـشعر  . تصرف بصفة رمسية أو بتحريض من جهـة رمسيـة أو مبوافقـة صـرحية أو ضـمنية منـها               ي
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اللجنة أيضاً بالقلق لكون القانون اجلنائي العسكري ال جيّرم التعـذيب ولكنـه يـنص فقـط علـى                  
إساءة استعمال السلطة والضرب واجلرح، مما قد يعين تطبيق معايري ختدم أكثـر مـصلحة املتـهم            

  ).٤  و١املادتان (
ينبغــي للدولــة الطــرف اعتمــاد تعريــف للتعــذيب يتوافــق متــام التوافــق مــع     

التعريف الوارد يف املادة األوىل من االتفاقية، وضمان أن يغطي هذا التعريف كـل              
وينبغـي هلـا أيـضاً مراجعـة القـانون اجلنـائي العـسكري              . العناصر املكونـة للتعـذيب    

 ٤ أحكــام املــادة األوىل واملــادة    جلعلــه يــنص علــى جرميــة التعــذيب ويتفــق مــع      
  . االتفاقية من

  
  االلتزام بإجراء حتقيق واحلق يف التظلم    

تالحظ اللجنة بقلق عدم وجـود مالحقـات وعقوبـات حبـق مـرتكيب أعمـال التعـذيب                    )١١(
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أنـه       . ميكن تشبيهه باإلفالت من العقاب     وسوء املعاملة، وهو ما   

 يف املائــة مــن ٦٨م مــن ارتفــاع عــدد الــشكاوى الــيت رفعهــا املواطنــون، اعتــربت   وعلــى الــرغ
التحقيقات املفتوحة يف القضايا املتعلقـة بانتـهاك حقـوق اإلنـسان واملنـسوبة إىل مـوظفني لـدى                   

 يف املائة منها فقط إىل النيابة العامـة هبـدف إقامـة دعـوى               ٤الدولة حتقيقات غري مقبولة وأحيل      
ويف هـذا الـشأن، تـرى       . فقاً للمعلومات اإلضافية الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف          جنائية، وذلك و  

اللجنــة أن الغيــاب شــبه التــام للجــزاءات اجلنائيــة ميكــن أن يــشكل عقبــة أمــام تطبيــق االتفاقيــة   
  ).١٣  و١٢املادتان (

ينبغي للدولة الطـرف اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الـضرورية للتحقيـق برتاهـة                    
تعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة   الــشكاوى املتعلقــة بالوبــدون إبطــاء يف كــل

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وضمان أن متكن هذه التحقيقات مـن              أو
مالحقة مقتريف هذه األفعال ومعاقبتهم بغية مكافحـة إفـالت مـرتكيب االنتـهاكات              

ــة مــن العقــاب  ــة الطــر . اجلــسيمة لالتفاقي ــة إىل الدول ف أن تــضّمن وتطلــب اللجن
تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة، حسب اجلرميـة واألصـل            
العرقي ونوع اجلنس، عن الشكاوى املتعلقة بأعمال التعذيب وسـوء املعاملـة الـيت        
يعزى ارتكاهبا إىل موظفني من قوات األمن، وكذلك عـن التحقيقـات الـيت أمكـن                

، واألحكام والعقوبات التأديبية الـيت صـدرت      فتحها، واحملاكمات اليت مت إجراؤها    
ويتعني أيضاً تقدمي معلومات عن التعويض أو اجلرب اللذين أمكن هلا           . يف كل قضية  

  . تقدميهما إىل الضحايا
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  املراقبة املستقلة    
 مـن التقريـر والـيت تـشري         ٨٦  و ٨٣حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة يف الفقـرتني           )١٢(

ان مكتب املدعي العـام حلقـوق اإلنـسان وكـذلك قـضاة تنفيـذ األحكـام القـضائية              إىل أنه بإمك  
بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء مـا تلقتـه مـن معلومـات تـشري إىل      . إجراء تفتيش يف أماكن االحتجاز  

أن عمليات تفتيش أماكن االحتجاز ال تتم بالقدر الكايف وأن املنظمات غـري احلكوميـة تالقـي                 
  ).٢املادة (إىل هذه األماكن صعوبات يف الوصول 

حتث اللجنة الدولة الطرف على إقامة نظام فعال ملراقبة ظروف االحتجاز             
ومعاملة السجناء، وحتثهـا بوجـه خـاص علـى توسـيع نطـاق واليـة مكتـب املـدعي                    

ــن احلــضور إىل     ــه م ــسجون لتمكين ــام املكلــف بال ــاجرين،    الع مراكــز احتجــاز امله
ــشفيات   ــسكرية، ومست ــسجون الع ــسري    وال ــى تي ــسية، وكــذلك عل ــراض النف  األم

وترغـب اللجنـة يف أن يتـضمن    . وصول املنظمات غري احلكومية إىل هذه األمـاكن     
التقريــر املقبــل معلومــات عــن عــدد الزيــارات والــشكاوى الــيت قــدمها احملتجــزون 

  . ومتابعة هذه الشكاوى
  

الإنـسانية أو املهينـة،   منع التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو ال                    
  والضمانات األساسية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء إعمال حق الـدفاع يف املمارسـة العمليـة، حيـث إنـه، حـسب              )١٣(
 من التقرير، فإن معظـم احملتجـزين ال ميلكـون اإلمكانيـات املاليـة الالزمـة       ٣٤ما جاء يف الفقرة  

ــايل أن يل    ــيهم بالتـ ــاص وعلـ ــامٍ خـ ــدمات حمـ ــتعانة خبـ ــساعدة   لالسـ ــامي مـ ــدمات حمـ ــسوا خـ تمـ
كــاٍف   يتلقــى أجــره مــن الدولــة، ويبــدو أن عــدد حمــاميي املــساعدة القــضائية غــري          قــضائية

  ).١٦  و٢ الفقرتان(
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التـدابري الالزمـة لـضمان إعمـال حـق                    

الــدفاع لكــل شــخص حمــروم مــن حريتــه وزيــادة عــدد حمــاميي املــساعدة القــضائية 
حملاميني الذين تعّينهم احملكمة ورفع مستوى مؤهالهتم، ووضـع آليـات قـضائية             ا أو

وكـذلك تـدعو اللجنـة      . تتيح اسـتئناف احلكـم يف حالـة عـدم وجـود دفـاع كـافٍ               
الدولة الطرف إىل أن تويل على سبيل األولوية اهتماماً بقضايا احملتجزين املتروكني 

  ).“donados”(دون رعاية 
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  إقامة العدل    
تالحظ اللجنـة بقلـق أن املعلومـات املقدمـة تكـشف عـن أوجـه قـصور يف نظـام إقامـة                    )١٤(

وتفيـد بعـض االدعـاءات بقلـة نزاهـة واسـتقاللية املؤسـسات العامـة                . العدل يف الدولـة الطـرف     
ــساواة         ــدأ املـ ــال ملبـ ــق الفعـ ــضمان التطبيـ ــضروريتان لـ ــان الـ ــا امليزتـ ــضائية، ومهـ ــسلطة القـ . للـ

الفــات يف تعــيني القــضاة، واســتخدام متحّيــز هلياكــل الــسلطة  تكــشف املعلومــات عــن خم كمــا
وتـشعر اللجنـة أيـضاً بـالقلق      . القضائية واستشراء الفساد يف أوساط القـضاة ومـوظفي الـشرطة          

ديـد احلـبس االحتيـاطي    إزاء التأخر احلاصل يف إقامة العدل، مما يـؤدي يف بعـض األحيـان إىل مت         
ة بثالثــة أشــهر، وإىل التــأخر يف حبــث حالــة احملتجــزين   مــن املــدة القانونيــة احملــدد  لفتــرة أطــول

  ).١٣ و ٢ املادتان(
ينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري الالزمة إلصـالح اخللـل يف نظـام إقامـة                  

ســيما بــضمان ختــصيص مبــالغ كافيــة مــن املــوارد ومبواصــلة جهودهــا   العــدل، وال
 تـدابري لـضمان اســتقالل   وينبغـي هلـا أن تتخـذ أيـضاً    . الراميـة إىل مكافحـة الفـساد   

القضاء استقالالً تاماً، طبقاً للمعايري الدوليـة ذات الـصلة، ولـسد الـنقص يف عـدد         
وينبغي هلا كذلك ضـمان أن تكـون إجـراءات االحتجـاز مطابقـة لقواعـد              . القضاة

احملاكمــة العادلــة، وأن تــسهر علــى احتــرام املــدة القانونيــة لالحتجــاز علــى النحــو  
  .جاوز إجراءات احملاكمة أجالً معقوالًالواجب، وأالّ تت

  
  العنف ضد املرأة    

 مبختلـف التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة العنـف ضـد                   حتيط اللجنة علماً    )١٥(
 إزاء انتــشار مجيــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والقــضاء عليــه، غــري أهنــا ال تــزال تــشعر بــالقلق

 ظـاهرة قتـل النـساء خـالل الـسنوات األخـرية يف ســياق        يف البلـد وإزاء تنـامي  النـساء والفتيـات  
وتالحـظ اللجنـة بقلـق    . سـيما العنـف العـائلي والعنـف اجلنـسي      العنف املوجـه ضـد املـرأة، وال       

القــدر غــري الكــايف مــن الفــرص املتاحــة أمــام الــضحايا للجــوء إىل القــضاء، ونقــص املعلومــات   
حاالت العنف ضد املـرأة، وكـذلك انعـدام         املتعلقة باألحكام الصادرة والعقوبات املفروضة يف       

الوســائل الكفيلــة بتقيــيم فعاليــة التــدابري املعتمــدة ملكافحــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد النــساء     
  ).١٦املادة (والفتيات 
حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إعطـاء األولويـة العتمـاد تـدابري شـاملة                      

ة الطـرف إىل ضـمان تنفيـذ        وتدعو الدول . ملكافحة العنف ضد املرأة والقضاء عليه     
األحكــام التــشريعية املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة دون حتفــظ، وإحالــة اجلنــاة علــى   
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وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   . العدالــة وفــرض العقوبــات املناســبة علــيهم  
ضـــمان وصـــول مجيـــع ضـــحايا العنـــف إىل وســـائل فوريـــة لالنتـــصاف واحلمايـــة   

دولة الطرف بتنظيم أنشطة تـدريب دائمـة        وتوصي كذلك ال  . واملساعدة القضائية 
تتناول املسائل املتعلقة بالعنف اجلنساين والعنـف ضـد األطفـال تـستهدف مـوظفي       

ــوات حفــظ النظــام، وال   ــاملون منــهم يف حمافظــات الــشرطة اخلاصــة       ق ســيما الع
ــساء ــة املعنيــة بالقــضاء       . بالن ــيت أبــدهتا اللجن ــات اخلتاميــة ال واســتناداً إىل املالحظ
والـيت  ) CEDAW/C/NIC/CO/6(مييـز ضـد املـرأة بـشأن تقريـر نيكـاراغوا             الت على

، فـإن اللجنـة تـدعو الدولـة الطـرف إىل اعتمـاد            ٢٠٠٧فرباير  /اعتمدت يف شباط  
وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة موحــدة ومتعــددة اجلوانــب للقــضاء علــى العنــف ضــد  

تثقيفية ومالية النساء والفتيات، على أن تشمل هذه االستراتيجية عناصر قانونية و
وكـــذلك تطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــورد يف تقريرهـــا . واجتماعيـــة

الدوري القادم معلومات مفصلة عن التـدابري املعتمـدة واآلثـار النامجـة عنـها، وأن                 
تقدم بصفة خاصة بيانات عن عدد وطبيعة قـضايا العنـف ضـد املـرأة املبلـغ عنـها،            

لعقوبـات الـيت فُرضـت، وكـذلك عمـا قُـدم       وعن األحكام الـيت صـدرت وأنـواع ا        
  . للضحايا من مساعدات وتعويضات

وتــشعر اللجنــة بقلــق بــالغ إزاء احلظــر العــام لإلجهــاض املنــصوص عليــه يف املــواد مــن     )١٦(
 من قانون العقوبات، وذلـك حـىت يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا احلمـل نتيجـة         ١٤٥ إىل  ١٤٣

 يعـرض احلمـل حيـاة املـرأة للخطـر، يف حـاالت كـثرياً                اعتداء جنسي أو سفاح حمارم أو عندما      
وحيـرم هـذا احلظـر الفئـات املعنيـة مـن النـساء مـن                . تكون هلا صلة مباشرة بالعنف اجلنـساين       ما

كــل فرصــة للــتخلص مــن ســطوة االنتــهاكات املرتكبــة يف حقهــن، فيتحــول هــذا الوضــع إىل     
املــدى البعيــد يف حــدوث إجهــاد شــديد مــن النــوع النــاجم عــن الــصدمات وقــد يتــسبب علــى 

وكــذلك تالحــظ اللجنــة بقلــق أن املــرأة الــيت تطلــب  . اضــطرابات نفــسية كــالقلق واالكتئــاب
وتـشعر اللجنـة أيـضاً بـالقلق        . إجراء إجهاض لألسـباب الـواردة أعـاله عرضـة للعقوبـة اجلنائيـة             

ه  للقـــانون الـــذي جييـــز اإلجهـــاض العالجـــي يف مثـــل هـــذ٢٠٠٦إزاء إلغـــاء الربملـــان يف عـــام 
ــساء        ــدة للن ــذ تطبيــق هــذا احلظــر العــام، مــن وفيــات عدي ــسجيله، من ــا مت ت الظــروف، وإزاء م
احلوامل بسبب انعدام التدخل الطيب الذي كان يف مقدوره إنقاذ حياهتن، وهو ما يعد انتـهاكاً                

وكــذلك تالحــظ اللجنــة بقلــق أن املــوظفني  . صــارخاً للعديــد مــن قواعــد آداب مهنــة الطــب  
 مـن قـانون العقوبـات عرضـة للتحقيـق           ١٤٩  و ١٤٨يكونوا مبوجب املادتني    الطبيني ميكن أن    

  )١٦املادة . (واملتابعة يف حالة إجرائهم لعمليات اإلجهاض العالجي
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حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعــادة النظــر يف تــشريعاهتا املتعلقــة             
 باإلجهاض، كما أوصت بذلك املالحظات اخلتاميـة األخـرية الـصادرة عـن جملـس              

املعنيـة  لجنـة   الحقوق اإلنسان، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة، و            
احلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، وحتثهــا علــى دراســة إمكانيــة وضــع  بــ

استثناءات للحظر العام املفروض على اإلجهاض، يف حـاالت اإلجهـاض ألسـباب            
ووفقاً للمبـادئ   . ب أو سفاح احملارم   عالجية أو حاالت احلمل الناجتة عن االغتصا      

التوجيهيــة ملنظمــة الــصحة العامليــة، يــتعني علــى الدولــة الطــرف أن تكفــل العــالج  
شروط لألشخاص الذي يسعون إىل احلصول على الرعايـة الطبيـة   املالفوري وغري   

وينبغـي للدولـة الطـرف أيـضاً ضـمان عـدم فـرض عقوبـات جنائيـة علـى                    . العاجلة
  . فيما يتعلق بأدائهم ملسؤولياهتم املهنيةاملهنيني الطبيني

  
  محاية األطفال من التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

تؤيد اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية املتعلقـة مبنـع العنـف املـرتيل والعنـف اجلنـسي،                    )١٧(
ذو الطــابع اجلنــسي وإســاءة غــري أهنــا تــشعر بــالقلق لكــون العنــف املــرتيل، مبــا يف ذلــك العنــف  

  ).١٦املادة (معاملة األطفال، ميثالن ظاهرة ثابتة وراسخة يف الدولة الطرف 
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة     

إساءة معاملة األطفـال يف األسـرة وتعزيـز اآلليـات القائمـة ملكافحـة مجيـع أشـكال                   
ــة أو العنــف أو األذى أو الــضرر أو  ــصفة خاصــة يف    إســاءة املعامل االســتغالل، وب

ــة االجتماعيــة        ــز الرعاي ــن مراك ــا م ــة ويف املؤســسات وغريه ــرة، ويف املدرس األس
  .األخرى، سواء منها تلك اليت تعىن بالتعليم أو بالرعاية القضائية

  
  املعارضة السياسية واملدافعون عن حقوق اإلنسان    

للمعلومـات املقدمـة إليهـا، هنـاك حـاالت تعـرض فيهـا             تالحظ اللجنـة بقلـق أنـه وفقـاً            )١٨(
سيما النساء اللـوايت يـدافعن عـن حقـوق املـرأة، ملـضايقات               املدافعون عن حقوق اإلنسان، وال    

كمـا تالحـظ اللجنـة بقلـق مـا تعرضـت لـه نـساء يناضـلن إلعمـال                    . منتظمة وهتديـدات بالقتـل    
ملفروضة حبكم األمر الواقع من تعطيـل       حقوق اإلجناب من حتقيقات جنائية، وما تسببه القيود ا        

إلعمــال احلــق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات بالنــسبة ملنظمــات املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان     
  ).١٦  و١٢  و٢ املواد(

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لوضع حد ملا يتعـرض                
 يناضلن إلعمال حقوق    سيما النساء اللوايت   له املدافعون عن حقوق اإلنسان، وال     
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املرأة، مما يشتبه يف أنه أعمال مضايقة منتظمة وهتديـد بالقتـل، وبفـتح حتقيقـات يف                 
  .هذه القضايا، ومعاقبة اجلناة حسب األصول

وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء املعلومــات الــيت تــشري إىل القمــع العنيــف الــذي تواجــه بــه     )١٩(
ة وينظمهــا ممثلــو املنظمــات غــري احلكوميــة مــن ِقبــل املظــاهرات الــيت تنظمهــا املعارضــة الــسياسي

. بعض قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك دوريات الدفاع الذايت اليت تـدعمها الدولـة علـى مـا يبـدو      
ــة         ــوحي مبوافق ــد ي ــا وق ــسليط جــزاءات علــى هــذه األفعــال إىل تكــرار وقوعه ــؤدي عــدم ت وي

  ).١٦  و١٢  و٢املواد (السلطات عليها بصورة ضمنية 
غي للدولة الطرف أن تعتمد تدابري فعالة ملكافحـة ومنـع أعمـال العنـف               ينب    

ــة الـــسياسية     ــاهرات الـــسلمية ضـــد أعـــضاء املعارضـ ــار املظـ الـــيت ترتكـــب يف إطـ
ــة املتظــاهرين     ــة، وضــمان محاي . واملتعــاطفني معهــم وممثلــي املنظمــات غــري احلكومي

األفعـال ومعاقبـة    وينبغي هلا أيضاً ضمان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة بـشأن هـذه             
  . مرتكبيها حسب األصول

  
  االحتجاز التعسفي    

تشاطر الدولة فريق العمـل أوجـه القلـق الـيت أعـرب عنـها يف تقريـره بـشأن االحتجـاز                      )٢٠(
واملتعلقة بافتقار مراكز الشرطة لـسجالت واضـحة ومنهجيـة          ) A/HRC/4/40/Add.3(التعسفي  

بدقة وبيقني، والدوائر والـسلطات الـيت قُـّدموا         تسمح مبعرفة تواريخ دخول وخروج احملتجزين       
  ).١٦  و١١  و٢املواد (إليها، واملسؤولني عنهم 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري إلدخــال حتــسينات جوهريــة علــى     
وينبغــي أن تــسمح هــذه الــسجالت مبعرفــة  . نظــام الــسجالت يف مراكــز الــشرطة

لة كل متهم، مبا يف ذلـك يـوم وسـاعة           حا: دقيقة جبملة من األمور من بينها ما يلي       
االعتقــال، واملوظــف املكلــف باالحتجــاز، ويـــوم وســاعة إخطــار النيابــة العامـــة        
باالحتجاز، وكذلك أقاربه وحماميه، ويوم وساعة مثولـه أمـام أحـد القـضاة، ويـوم                

  .وساعة خروجه من مركز الشرطة والسلطة اليت ُيعهد إليها به
  

  ظروف االحتجاز    
اللجنــة بــالقلق إزاء املــشكلة اخلطــرية الــيت تتعلــق حبالــة االكتظــاظ وظــروف        تــشعر   )٢١(

االحتجــاز الــسيئة يف أمــاكن احلرمــان مــن احلريــة، وهــي عوامــل مــن شــأهنا أن تلحــق أضــراراً    
وخلـصت اللجنـة إىل أن الوضـع يبعـث علـى القلـق بوجـه خـاص يف منـاطق             . بصحة احملتجزين 
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ســـيما  لـــسي اجلنـــويب املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت، وال احملـــيط األطلـــسي الـــشمايل واحملـــيط األط 
  ).١٦املادة (يتعلق بالظروف السائدة يف سجين تيبيتابا وبلوفيلدز  فيما

ــة للحــد مــن االكتظــاظ يف          ــدابري فوري ــة الطــرف أن تعتمــد ت ينبغــي للدول
السجون ولتحسني اهلياكل األساسية واألوضاع الصحية، وينبغي هلا توفري املرافق     

ني وموارد امليزانية الضرورية لضمان توافق ظروف االحتجاز يف البلد مـع            واملوظف
  .املعايري الدولية الدنيا

وحتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة أثناء احلوار الذي دار مع الدولة الطرف بـشأن                )٢٢(
ظروف اعتقال النساء واألحداث وتكشف عمـا أفـادت بـه مـن عـدم وجـود سـجون منفـصلة                   

وتقـر اللجنـة بـاجلهود      . واألحداث يف بعض املناطق بسبب حالة االكتظاظ يف السجون        للنساء  
اليت بذلتها الدولة الطـرف إلجيـاد حلـول عمليـة هلـذه املـشكلة، كتطبيـق أنظمـة توقيـت خمتلفـة                       

استخدام أجنحة منفصلة يف املرافق املشتركة غـري أهنـا، ويف إطـار منـع التعـذيب وغـريه مـن                      أو
و العقوبــة القاســية والالإنــسانية واملهينــة، تــذكّر بوجــوب فــصل النــساء عــن  ضــروب املعاملــة أ

وتؤكـد  . الرجال ووضع األحداث يف مرافق مستقلة متاماً عـن املرافـق الـيت يوضـع فيهـا الكبـار                  
اللجنة على األمهية اليت يكتسيها بالنسبة لتطبيق االتفاقيـة وجـود هيئـة مراقبـة مـستقلة ختـصص                   

  ).١٦املادة (واملالية الكافية هلا املوارد البشرية 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن ســجن النــساء والرجــال يف مؤســسات       

منفــصلة، وأن حتــرص علــى وجــه اخلــصوص علــى فــصل الــسجناء األحــداث عــن  
وينبغي هلـا أيـضاً ضـمان تلقـي حـراس الـسجون املعّيـنني حلراسـة                 . السجناء الكبار 

رف بالقـدر الـالزم مـن الـوعي والقـدرة           النساء واألحداث تـدريباً يتـيح هلـم التـص         
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إجراءات الرقابة        . على تكييف سلوكهم  

  . املستقلة للسجون
  

  التدريب    
تالحظ اللجنة أن مدة وجودة التدريب الذي حيصل عليه موظفـو الـسجون والـشرطة                 )٢٣(

دد االختـصاصات يف جمـال حقـوق اإلنـسان     ال يزاالن غري كافيني لضمان التأهيل الكايف واملتعـ       
ملوظفي العدالة والشرطة، وخباصة للموظفني الذين يتعاملون مـع األطفـال واملـراهقني وكـذلك           

وتــشعر بــالقلق إزاء عــدم كفايــة التــدريب املــوفّر يف جمــال منــع  . النــساء ضــحايا العنــف املــرتيل
 ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن أسـفها لقلـة             وباإلضـافة إىل  . التعذيب واملعاملة الالإنـسانية أو املهينـة      

املعلومــات املقدمــة بــشأن متابعــة وتقيــيم بــرامج التــدريب اجلــاري تنفيــذها وانعــدام املعلومــات  
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بشأن نتائج التدريب املتاح جلميع املوظفني املختصني وبشأن جـدوى هـذه الـربامج يف خفـض                 
  ).١٠املادة (عدد حاالت التعذيب وسوء املعاملة 

  : الطرف أن تتخذ التدابري التاليةينبغي للدولة    
تكثيف اجلهـود الـيت تبـذهلا لـضمان تـوفري تـدريب كـاٍف ومتعـدد              )أ(    

االختصاصات يف جمال حقوق اإلنسان، يقتضى علـى وجـه اخلـصوص أن تتـضمن               
برامج التدريب املهين املتاح ألفراد قـوات الـشرطة ومـوظفي الـسجون معلومـات               

ن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو كاملــة بــشأن حظــر التعــذيب وغــريه مــ 
  الالإنسانية أو املهينة؛

تــوفري تــدريب خــاص ومالئــم جلميــع املــوظفني ميكنــهم مــن تعلــم     )ب(    
وتوصي اللجنة بإدراج دليل . كيفية الكشف عن عالمات التعذيب وسوء املعاملة 

لعقوبـة  التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو ا                
ــية أو ــة   القاس ــسانية أو املهين ــن   ) بروتوكــول اســطنبول (الالإن كجــزء ال يتجــزأ م

  تدريب األطباء؛
ــيم        )ج(     ــدريب والتعل ــرامج الت ــة ب ــيم فعالي ــهاج لتقي ــق من وضــع وتطبي

  وأثرها يف خفض عدد حاالت التعذيب والعنف وسوء املعاملة؛
ضـعه موضـع    تصميم تدريب خاص يف جمال الفوارق اجلنسانية وو         )د(    

  .التنفيذ، وضمان تدريب موظفي املراكز املعنية باملراهقني
  

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص املـوارد املاليـة والبـشرية املخصـصة حلـسن إدارة شـؤون               )٢٤(

 وهـي   .قضاء األحداث، مبا يف ذلك تنفيـذ القـانون املتعلـق باألطفـال واملـراهقني تنفيـذاً مناسـباً                  
ــدابري      ــذ تـ ــع وتنفيـ ــات ووضـ ــدفاع واملالحقـ ــال الـ ــودة يف جمـ ــرات املوجـ ــضاً إزاء الثغـ ــة أيـ قلقـ

كمـا تـشعر اللجنـة      .  سـنة مـن احلريـة      ١٨عقوبات بديلة عن حرمـان األشـخاص دون سـن            أو
ــاكن احتجــاز خاصــة باجلــاحنني دون ســن       ــق إزاء عــدم وجــود أم ــردي  ١٨بقل  ســنة، وإزاء ت

  ).١٦املادة ( مراكز الشرطة سيما يف ظروف االحتجاز، وال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث متطابقاً كلياً               

شـؤون قـضاء   بـإدارة    ذات الـصلة   قواعـد األمـم املتحـدة        مع االتفاقية وغريهـا مـن     
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون       سيما جمموعة    ، وال األحداث

ألحداث احملرومني ماية ا، وقواعد األمم املتحدة حل)اعد بيجنيقو(قضاء األحداث 
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من حريتـهم، ومبـادئ فيينـا التوجيهيـة اخلاصـة بالعمـل املتـصل باألطفـال يف إطـار                    
ــة   ــة اجلنائي ــام العدال ــل       و،نظ ــوق الطف ــة حق ــيت وضــعتها جلن كــذلك التوصــيات ال

. للدولة الطرف عند النظر يف التقرير األخري      ) CRC/C/15/Add.265الوثيقة   انظر(
  : بالقيام، بصفة خاصة، مبا يلي، توصي اللجنة الدولة الطرفشأنويف هذا ال

تكثيف اجلهود من أجل تنفيذ القانون املتعلق باألطفال واملراهقني           )أ(    
يف مجيع األقاليم، بطرق من بينـها إنـشاء حمـاكم خمتـصة بقـضاء األحـداث يف مجيـع              

  وارد هلذا الغرض؛أرجاء البلد، وختصيص ما يكفي من امل
ــق احتجــاز مــستقلة       )ب(     ــشاء مراف ــضرورية إلن ــدابري ال ــع الت اختــاذ مجي

   عاماً؛١٨لألشخاص دون سن 
اث الـــذين تقـــل أعمـــارهم عـــن حتـــسني ظـــروف احتجـــاز األحـــد  )ج(    

ســيما يف مراكــز الــشرطة، وذلــك بطــرق مــن بينــها علــى وجــه         ســنة، وال ١٨
  اخلصوص االمتثال للمعايري الدولية؛

ــة مــن حــاالت إســاءة املعاملــة      )د(     ــة حال ــها التحقيــق يف أي  الــيت يرتكب
ومتابعـة مرتكبيهـا    س الـسجون،    اموظفون مكلفون بإنفاذ القـانون، مبـن فـيهم حـر          

 األطفال ويـسهل علـيهم الوصـول         ظروف راعيت ة مستقل آلية، وإنشاء   ومعاقبتهم
  ؛تها األطفال ومبتابعالشكاوى الواردة منبتلقي  ا، وتكون مكلفةإليه

نظـام   يف إطار    العمل على أن يظل األطفال احملرومون من حريتهم         )ه(    
 بــاءســيما مــن خــالل إبــالغ اآل  قــضاء األحــداث علــى اتــصال دائــم بأســرهم، ال  

  ؛أبنائهماحتجاز أماكن ب
  .تدريب موظفي السجون بشأن حقوق األطفال واحتياجاهتم اخلاصة  )و(    

  
  لتأهيل والتعويضاجلرب، مبا يف ذلك احلق يف إعادة ا    

ــة الطــرف ملعلومــات بــشأن اإلعمــال       )٢٥( تالحــظ اللجنــة بقلــق عــدم تــضمن تقريــر الدول
امللمــوس حلــق ضــحايا التعــذيب يف اجلــرب، مبــا يف ذلــك احلــصول علــى أقــصى قــدر ممكــن مــن    
وسائل إعادة التأهيل والتعويض العادل والكايف على نفقة الدولة، وتالحظ بوجه خـاص عـدم               

 عـــن احلـــاالت امللموســـة مـــشفوعة باألحكـــام القـــضائية واإلداريـــة الـــصادرة   وجـــود بيانـــات
  ).١٤ املادة(
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 من االتفاقية، على ضمان     ١٤ينبغي للدولة الطرف أن حترص، وفقاً للمادة            
حق مجيع ضحايا أعمـال العنـف يف االسـتفادة مـن اجلـرب والتعـويض وإعـادة التأهيـل                    

 هذا الشأن، بوّد اللجنة أن يتضمن التقرير        يف. سواء يف القانون أو يف الواقع العملي      
  : الدوري املقبل للدولة الطرف معلومات مفصلة عن اجلوانب التالية

اإلجــراءات املعمــول هبــا لــضمان إعــادة تأهيــل وتعــويض ضــحايا     )أ(    
ــسرة فقــط       ــا إذا كانــت هــذه اإلجــراءات متي التعــذيب وأســرهم، مــع توضــيح م

 متاحــة أيــضاً جملموعــات أخــرى مــن الــسكان      للمــواطنني النيكــاراغويني أم أهنــا  
  الالجئني؛ مثل

وصف مفصل لربامج إعادة التأهيل املطبقة على املستوى الـوطين            )ب(    
  لفائدة ضحايا التعذيب؛

ــل، تكــون        )ج(     ــادة التأهي ــويض وإع ــة عــن حــاالت ملموســة للتع أمثل
  . مشفوعة باألحكام القضائية واإلدارية املعتمدة

  
  مجع البيانات    

تأسف اللجنة لعدم متكن الدولة الطرف مـن تقـدمي بيانـات إحـصائية خبـصوص بعـض                    )٢٦(
علـى سـبيل املثـال    (جوانب االتفاقية ولعدم وجود تصنيف مفّصل مالئـم لإلحـصاءات املقدمـة        

وأثنــاء احلــوار اجلــاري، حــصل هــذا األمــر  ). أو الفئــة العرقيــة/حــسب الــسن ونــوع اجلــنس و 
لقــة بــالعنف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك حــاالت االغتــصاب والتحــرش  بالنــسبة إىل البيانــات املتع

اجلنسي، وبالتحقيقات املتعلقـة بالـشكاوى املتوقعـة عـن التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة                    
  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وحاالت التعويض وإعادة التأهيل وغريها أو

 الالزمـة لكفالـة أن تكـون الـسلطات          ينبغي للدولة الطـرف اختـاذ التـدابري           
املختصة، وكذلك اللجنة، على علم تام جبميع هذه العناصـر لتقيـيم مـدى امتثـال                

ــة    ــة الطــرف لاللتزامــات املفروضــة عليهــا مبوجــب االتفاقي ــة  . الدول ــدعو اللجن وت
الدولة الطرف إىل أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل بيانات مفصلة ومصنفة، على 

 مـــــن هـــــذه  ٢٤  و٢٢  و١٤  و١١  و١٠طلـــــوب يف الفقـــــرات  النحـــــو امل
  .اخلتامية املالحظات

ــع         )٢٧( ــة مجي ــة حلماي ــة الدولي ــى االتفاقي ــصدق عل ــة الطــرف إىل أن ت ــة الدول ــدعو اللجن وت
  .األشخاص من االختفاء القسري
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ــات          )٢٨( ــادم معلوم ــدوري الق ــا ال ــضّمن تقريره ــة الطــرف أن ُت ــة إىل الدول ــب اللجن وتطل
. ســتتخذه مــن تــدابري لالمتثــال للتوصــيات الــواردة يف هــذه املالحظــات اخلتاميــة  مفــصلة عمــا 

ســيما مــن  وتوصــي الدولــة الطــرف باختــاذ مجيــع التــدابري املالئمــة لتنفيــذ هــذه التوصــيات، وال 
. خــالل إحالتــها إىل أعــضاء احلكومــة والربملــان للنظــر فيهــا واختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري بــشأهنا  

رف كذلك على أن تنشر جبميـع اللغـات الوطنيـة التقـارير الـيت تقـدمها إىل                  وتَشجَّع الدولة الط  
اللجنة فضالً عن املالحظات اخلتامية عن طريق املواقع الرمسية علـى شـبكة اإلنترنـت ووسـائط                 

كما تـشجَّع الدولـة الطـرف علـى تعمـيم تقاريرهـا الدوريـة               . اإلعالم واملنظمات غري احلكومية   
ية املعنية بالدفاع عن حقـوق اإلنـسان العاملـة يف البلـد قبـل تقـدميها        على املنظمات غري احلكوم   

  .إىل اللجنة
وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي وثيقتــها األساســية   )٢٩(

ــة بــشكل وحمتــوى التقــارير املطلــوب تقــدميها إىل هيئــات املعاهــدات الدوليــة حلقــوق          املتعلق
  ).HRI/GEN/2/Rev.5(اإلنسان 

ــشأن          )٣٠( ــات ب ــا يف غــضون ســنة معلوم ــدم هل ــة الطــرف أن تق ــة إىل الدول وتطلــب اللجن
  . أعاله١٧  و١٥  و١٤  و١١  و١٠متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

ه والدولــة الطــرف مــدعوة إىل موافــاة اللجنــة بتقريرهــا الــدوري الثــاين يف موعــد أقــصا  )٣١(
  .٢٠١٣مايو /أيار ١٥
  الفلبني  - ٥٢

 ٨٦٨ يف جلـستيها     (CAT/C/PHL/2)نظرت اللجنة يف التقريـر الـدوري الثـاين للفلـبني              )١(
، )SR.871  وCAT/C/SR.868 (٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٩  و٢٨، املعقــودتني يــومي  ٨٧١ و

، املالحظـــات اخلتاميـــة )SR.888  و (٨٨٨CAT/C/SR.887  و٨٨٧واعتمـــدت يف جلـــستيها 
  .الواردة أدناه

  
  مقدمة  -ألف   

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين للفلبني الذي، وإن أُعـد بـصفة عامـة وفقـاً                   )٢(
للمبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اللجنـة خبـصوص إعـداد التقـارير، يفتقـر إىل بيانـات إحـصائية           

 وتأسـف . ومعلومات عملية كافية عن تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة والتـشريعات احملليـة ذات الـصلة            
  . سنة عن املوعد املقرر١٦اللجنة لتأخر تقدمي التقرير 

وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للـردود اخلطيـة الوافيـة علـى قائمـة املـسائل الـيت وضـعتها                 )٣(
ــة  ــيت قــدمت معلومــات إضــافية هامــة  )CAT/C/PHL/Q/2/Add.1(اللجن ــة  . ، وال وتعــرب اللجن



A/64/44

 

09-52625 196 
 

 مـــع الوفـــد الرفيـــع املـــستوى  كـــذلك عـــن تقـــديرها للحـــوار الـــشامل واملثمـــر الـــذي أجرتـــه  
  .وللمعلومات اإلضافية الشفوية اليت قدمها ممثلو الدولة الطرف أثناء النظر يف التقرير

  
  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظـر يف آخـر تقريـر دوري قدمتـه، علـى                    )٤(
  :الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها

  ؛٢٠٠٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،              )ب(  
  ؛٢٠٠٣يف عام 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات                   )ج(
اري التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل املتعلـــق ببيـــع ؛ والربوتوكـــول االختيـــ٢٠٠٣املـــسلحة، يف عـــام 

  ؛٢٠٠٢األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 
الربوتوكـــول االختيـــاري امللحـــق بالعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة     )د(  

  ؛٢٠٠٧، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد، يف عام ١٩٨٩والسياسية، يف عام 
االتفاقيـة الدوليــة حلمايــة حقـوق مجيــع العمــال املهـاجرين وأفــراد أســرهم، يف      )ه(  

  ؛١٩٩٥عام 
  ؛١٩٩٠اتفاقية حقوق الطفل، يف عام   )و(  
بروتوكــول منـــع االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال، وقمعـــه    )ز(  

  .ظمة عرب الوطنيةواملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن
ــة        )٥( 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،           
اســية مبــا يف ذلــك احلــق يف عــدم التعــرض للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة الق 

  :الالإنسانية أو املهينة، ال سيما أو
، فـضالً  ٢٠٠٦يف عـام  ) RA 9344(اعتماد قانون قضاء األحداث ورعايتهــم    )أ(  

  عن إنشاء جملس قضـاء األحداث ورعايتهم لضمان التنفيذ الفعال للقانون؛
ــم     )ب(   ــة رق ــانون اجلمهوري ــام ٩٣٤٦ســن ق ــاء   ٢٠٠٦ يف ع ــذي يقــضي بإلغ ، ال

  عقوبة اإلعدام؛
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قـانون اجلمهوريـة رقـم      (اعتماد قانون مكافحة العنف ضـد النـساء وأطفاهلــن             )ج(  
، الذي يضع تعريفاً للعنف ضد النـساء واألطفـال ويـنص علـى تـدابري                ٢٠٠٤يف عام   ) ٩٢٦٢

  وقائية للضحايا وعقوبات ملن ميارسون العنف؛
، )٩٢٠٨قـانون اجلمهوريـة رقـم    (اعتماد قانون مكافحة االجتار باألشـخاص         )د(  
  ؛٢٠٠٣يف عام 

، يف  )٨٣٧١قـانون اجلمهوريـة رقـم       (اعتماد قانون حقوق الشعوب األصـلية         )ه(  
  ؛١٩٩٧عام 

، الـــذي وجـــه اهليئـــات ٢٠٠٨، يف عـــام ٢٤٩إصـــدار األمـــر اإلداري رقـــم   )و(  
التنفيذيــة احلكوميــة بوضــع سياســات وبــرامج ومــشاريع مــن أجــل املزيــد مــن التعزيــز حلقــوق    

  ؛ اإلنسان يف الفلبني
 قرار اللجـوء إىل قـانون       ٢٠٠٧أكتوبر  /إصدار احملكمة العليا يف تشرين األول       )ز(  

  .احلماية املؤقتة وقانون بيانات أمر اإلحضار
وتالحــظ اللجنـــة مـــع التقـــدير أن الدولـــة الطـــرف قـــد شـــرعت يف تنفيـــذ عـــدد مـــن    )٦(

 وبرنـامج   “لعدالـة وصـول الفقـراء إىل ا     ”السياسات والربامج واملشاريع العملية، مثـل مـشروع         
 الذي تنظمه احملكمة العليا والتوجيه األخري الذي أصـدرته مفوضـية الـشرطة              “احملاكم املتنقلة ”

  .الوطنية بشأن تنشيط مكاتب حقوق اإلنسان يف مراكز الشرطة يف مجيع أحناء القطر
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
   يف أثناء فترة االحتجازالتعذيب وإساءة املعاملة ونقص الضمانات    

ــة ومفادهــا        )٧( ــة الطــرف إىل اللجن ــها الدول ــيت قدمت ــدات ال ــرغم مــن التوكي أن ”علــى ال
الشرطة الوطنية الفلبينية ال تتسامح يف وال تتغاضى عـن ممارسـة التعـذيب وإسـاءة املعاملـة حبـق               

، “ وفقـاً لـذلك    املشتبه هبـم أو احملتجـزين، وأن مـسؤويل الـشرطة املخـالفني يـتم التعامـل معهـم                  
تــشعر اللجنــة بقلــق بــالغ إزاء اســتمرار االدعــاءات املوثــوق هبــا، والــيت تؤيــدها مــصادر قانونيــة 
فلبينيــة ودوليــة عديــدة، فيمــا يتعلــق باعتيــاد وانتــشار اســتخدام التعــذيب وإســاءة املعاملــة حبــق   

تخدم يف املــشتبه هبــم يف مراكــز الــشرطة، ال ســيما هبــدف انتــزاع اعترافــات أو معلومــات ُتــس   
وإضافة إىل ذلك، وعلى الرغم مـن سـن قـانون حقـوق األشـخاص الـذين                 . اإلجراءات اجلنائية 

، )RA 7438(ُيلقــى القــبض علــيهم أو احملتجــزين أو الــذين خيــضعون للتحقيــق أثنــاء االحتجــاز 
  :توجد ضمانات قانونية كافية للمحتجزين من الناحية العملية، مبا يف ذلك ال
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ــركهم يف االحتجــاز    عــدم إحــضار احمل   )أ(   تجــزين بــسرعة أمــام قــاضٍ، ومــن مث ت
  املطول لدى الشرطة؛

ــيهم القــّصر، تــسجيالً منــهجياً وعــدم       )ب(   عــدم تــسجيل مجيــع احملتجــزين، مبــن ف
  االحتفاظ بسجالت بشأن مجيع فترات االحتجاز السابقة على احملاكمة؛

ــاء    )ج(   ــامني واألطبــــ ــول إىل احملــــ ــد الوصــــ ــدم إتقييــــ ــستقلني وعــــ ــار املــــ خطــــ
حبقـــوقهم وقـــت االحتجـــاز، مبـــا يف ذلـــك حقـــوقهم يف االتـــصال بـــأفراد أســـرهم    احملتجـــزين

  ).١١  و١٠ و ٢ املواد(
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف على سبيل االستعجال خطوات فورية ملنـع                

وقــوع أفعــال التعــذيب وإســاءة املعاملــة يف مجيــع أرجــاء البلــد، وأن تعلــن سياســة  
  .ئياً على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وإساءة املعاملةهتدف إىل القضاء هنا

ويف هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بسرعة تدابري فّعالة تكفل                
عمليــاً إتاحــة مجيــع الــضمانات القانونيــة األساســية جلميــع احملتجــزين منــذ الوهلــة    

صـول إىل   وتشمل هذه الضمانات، بوجه خـاص، احلـق يف الو         . األوىل الحتجازهم 
حمــامٍ ويف احلــصول علــى فحــص طــيب مــستقل، وإخطــار أحــد األقــارب، وإبــالغ    
املشتبه هبم حبقوقهم وقت احتجازهم، مبا يف ذلك إبالغهم بالتـهم املوجهـة إلـيهم،               

وينبغـي أن  . واملثول أمام قاضٍ يف غضون فترة زمنية حمددة وفقـاً للمعـايري الدوليـة        
ــسجيل مجيــ     ــضاً ت ــة الطــرف أي ــل الدول ــات    تكف ــم اخلاضــعني للتحقيق ــشتبه هب ع امل

  . اجلنائية، مبن فيهم القّصر، يف سجل مركزي يدار بطريقة فّعالة
وينبغــي للدولــة الطــرف أيــضاً أن تعــزز بــرامج تــدريب مجيــع املــوظفني            

املكلفني بإنفاذ القوانني، مبن فيهم كافة أعضاء السلطة القضائية واملدعني العامني،           
راً مطلقــاً، وفقــاً اللتــزام الدولــة الطــرف بــإجراء هــذا   بِــشأن حظــر التعــذيب حظــ 

وباإلضــــافة إىل ذلــــك، ينبغــــي إخــــضاع قواعــــد . التــــدريب مبوجــــب االتفاقيــــة
االستجواب وتعليماتـه وأسـاليبه وممارسـاته للمراجعـة املنهجيـة هبـدف منـع وقـوع                 

  .حاالت التعذيب
  

  حاالت اإلعدام خارج القضاء وحاالت االختفاء القسري    
ــة الطــرف بــشأن حــاالت اإلعــدام خــارج      تال  )٨( ــها الدول ــة اجلهــود الــيت بذلت حــظ اللجن

) جلنـة ميلـو   (القضاء، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة املستقلة املعنية مبسألة قتل اإلعالميني والناشطني             
غـري أن   . “USIG”والعديد من فرق العمل املعنية بالتنسيق والتحقيق، مبا يف ذلك فرقة العمـل              
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رها قلــق بــالغ إزاء عــدد حــاالت القتــل مــن هــذا القبيــل الــيت وقعــت يف األعــوام   اللجنــة يــساو
املاضية، وإزاء التقارير اليت تفيد أنه على الرغم من تناقص عدد هذه احلاالت بدرجة ملحوظـة                

  ).١٦  و١٢املادتان (فإن حاالت القتل واالختفاء القسري ال تزال مستمرة 
ت فّعالـة للتحقيـق الـسريع والفعـال     ينبغي للدولة الطرف أن تتخـذ خطـوا        

واحملايد يف مجيع االدعاءات املتصلة بتورط أفراد اهليئات املكلّفة بإنفاذ القـانون يف             
وينبغـي للدولـة    . حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القـسري        

ذها الطرف أن تبلّغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم باجلهود والتدابري الـيت تتخـ             
من أجل التصدي حلاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وغري ذلك مـن انتـهاكات              

. حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلك اليت يرتكبها أشخاص من غـري مـوظفي الدولـة               
ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ توصيات املقرر اخلاص املعين حباالت             

، )A/HRC/8/3/Add.2(زة أو تعـسفاً     اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موج      
  .٢٠٠٧فرباير /اليت أصدرها عقب زيارته للفلبني يف شباط

  
  اإلفالت من العقاب    

يساور اللجنة قلـق بـالغ إزاء قلـة حـاالت التحقيـق واحملاكمـة يف ادعـاءات موثـوق هبـا              )٩(
اذ القـــانون أو إســـاءة املعاملــة ارتكبـــها املوظفــون املكلفـــون بإنفــ   /تتعلــق بأعمـــال التعــذيب و  

والعــسكريون، وإزاء نــدرة حــاالت إدانــة مرتكبيهــا أو فــرض عقوبــات خمففــة ال تتماشــى مــع  
ــالغ قلقهــا إزاء ظــاهرة إفــالت    . خطــورة اجلــرائم الــيت ارتكبوهــا  ــة التعــبري عــن ب وتكــرر اللجن

مرتكيب أعمال التعذيب من العقاب ومن ضمنهم أفراد اجليش والشرطة وغريهـم مـن مـوظفي                
 سيما أولئك الذين يتقلـدون مناصـب عليـا ممـن ُيـدعى أهنـم خططـوا للقيـام بأعمـال                  الدولة، ال 

 ).١٢  و٤  و٢املواد (التعذيب أو أمروا بارتكاهبا أو ارتكبوها 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجـراء حتقيقـات فوريـة وفعالـة وحمايـدة يف                    
تـهم وفقـاً خلطـورة      مجيع ادعاءات التعـذيب وإسـاءة املعاملـة وحماكمـة اجلنـاة وإدان            

  . من االتفاقية٤األفعال املرتكبة حسب ما تقتضيه املادة 
وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي للمـوظفني املـسؤولني يف الدولـة اإلعـالن عـن                      

سياسة هتدف إىل القضاء متاماً على أعمال التعـذيب وغريهـا مـن ضـروب املعاملـة                 
  .حماكمات مرتكيب هذه األفعالأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ودعم 
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  تعريف التعذيب    
حتيط اللجنة علماً بالبيان الذي قدمته الدولة الطرف إليها ومفاده أن قانون العقوبـات                )١٠(

 مصنفة بوصفها جرائم تعاقب عليهـا قـوانني الفلـبني،    مجيع أفعال التعذيباملنقح ينص على أن     
غري أن اللجنة يـساورها القلـق       . د يف هذا اخلصوص   وحتيط علماً أيضاً بالتفسري الذي قدمه الوف      

 ١ألن الدولة الطرف مل ُتدرج يف القانون احمللي جرمية التعذيب كمـا جـرى تعريفهـا يف املـادة                    
ويف حني تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة بشأن إصدار قانون مناهضة التعـذيب            . من االتفاقية 

القلق إزاء تــأخري صــدور تــشريع بــشأن هــذه  مــؤخراً بواســطة جملــس النــواب، تــشعر اللجنــة بــ 
  ).٤  و١املادتان (املسألة 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــدمج جرميــة التعــذيب يف القــانون احمللــي وأن        
.  مــن االتفاقيــة١تعتمــد تعريفــاً للتعــذيب يــشمل مجيــع العناصــر الــواردة يف املــادة 
 وتعريفهــا وفقــاً وتــرى اللجنــة أن قيــام الــدول األطــراف بتحديــد جرميــة التعــذيب

ألحكام االتفاقية، باعتبارها خمتلفة عن اجلرائم األخرى، من شـأنه أن يـسهم علـى               
حنو مباشر يف حتقيق هدف االتفاقية الشامل املتمثـل يف منـع التعـذيب، وذلـك مـن                  
ــذيب،        ــو جرميــة التع ــيهم مرتكب ــع األشــخاص، مبــن ف ــه مجي ــها تنبي خــالل أمــور من

 اخلطورة اخلاصة اليت تتسم هبا جرمية التعـذيب،         وضحايا التعذيب، واجلمهور، إىل   
ولذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف . ومن خالل تعزيز التأثري الرادع للحظر ذاته

  .على سن قانون مناهضة التعذيب يف أقرب وقت ممكن
  

  املدافعون عن حقوق اإلنسان واألفراد اآلخرون املعرضون للخطر    
 التقـارير العديـدة املوثقـة الـيت تـشري إىل أعمـال املـضايقة                تعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء         )١١(

والعنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، وهي أفعال تعوق على حنو خطري قـدرة جمموعـات    
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقـارير       . الرصد التابعة للمجتمع املدين على مزاولة وظائفها      

ن عامـة ضـحايا انتــهاكات خطـرية حلقـوق اإلنــسان،     الـيت تـشري إىل أن أشخاصـاً آخــرين يقعـو    
ــا ــضايقة       مب ــاء وامل ــل وحــاالت االختف ــة والقت ــاءة املعامل ــذيب وإس ــك التع ــن ضــمن  . يف ذل وم

املتضررين من ذلك املدافعون عن حقوق الشعوب األصلية مثل لومادز يف مينـدناو وإيقـوروتز               
لـصحفيني واملراسـلني والعـاملني يف       يف كورديريا والنشطاء يف النقابات ومجعيـات املـزارعني، وا         

  ).١٦  و١٢  و٢املواد (احلقل الطيب والزعماء الدينيني 
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع اخلطوات الالزمة لـضمان محايـة مجيـع                  

األشخاص، مبن فيهم من يرصدون حالة حقوق اإلنسان، من أي ترهيب أو عنف     
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ت حقوق اإلنسان، ولضمان التحقيـق      نتيجة ألنشطتهم وممارستهم املتصلة بضمانا    
ــداً وفعــاالً، وحماكمــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم       ــاً ســريعاً وحماي يف هــذه األفعــال حتقيق

  .وتوقيع عقوبات عليهم تتناسب وطبيعة هذه األفعال
 ٢١الفقـرة  (وينبغي للدولة الطرف، باإلشارة إىل تعليق اللجنة العـام رقم             

محايــة أفــراد اجلماعــات املعرضــة بــصورة  ، أن تــضمن )CAT/C/GC/2مــن الوثيقــة 
خاصة خلطر إساءة املعاملـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق املقاضـاة واملعاقبـة علـى مجيـع                      
ــة      ــدابري الوقاي ــهاكات ضــد هــؤالء األفــراد وضــمان تنفيــذ ت أعمــال العنــف واالنت

  .واحلماية اإلجيابية
  املمارسة الفعلية الحتجاز املشتبه هبم     

ق عميق إزاء املمارسة الفعليـة الحتجـاز املـشتبه هبـم بواسـطة الـشرطة            يساور اللجنة قل    )١٢(
الوطنيــة الفلبينيــة والقــوات املــسلحة الفلبينيــة يف مراكــز االحتجــاز والبيــوت اآلمنــة وخميمــات     

 ســاعة مــن ٣٦ إىل ١٢وعلــى الــرغم مــن أن الــسلطات جيــب أن توجــه اهتامــاً خــالل . اجلــيش
لـك علـى مـدى خطـورة اجلرميـة، وال يـزال االحتجـاز           االحتجاز بدون أمر قبض، إذ يتوقـف ذ       

وتـشري التقـارير   . لفترات طويلة قبل احملاكمة ميثل مشكلة، وذلك بسبب بطء العملية القـضائية      
إىل انتـــشار االعتقـــاالت بـــدون أمـــر قـــبض وإىل خطـــر تعـــرض املـــشتبه هبـــم إلســـاءة املعاملـــة 

اإلشــراف القــضائي علــى مــدى ومــن شــأن االعتقــاالت بــدون أمــر قــبض وانعــدام . والتعــذيب
  ).١١  و٢املادتان (قانونية االحتجاز أن تيّسر عمليات التعذيب وإساءة املعاملة 

ينبغي للدولة الطـرف اختـاذ مجيـع التـدابري الـضرورية للتـصدي للممارسـة                  
الفعلية الحتجاز املشتبه هبم بواسطة الـشرطة الوطنيـة الفلبينيـة والقـوات املـسلحة         

ويف هـذا   . اصة االحتجاز قبل احملاكمة واالعتقاالت بدون أمـر قـبض         الفلبينية، وخب 
الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري مناسبة ملواصلة ختفيض فترة احلـبس             
االحتياطي واالحتجاز السابق على توجيه التهمة، وأن تقوم بوضع وتنفيـذ بـدائل             

املراقبـة، أو الوسـاطة، أو   للحرمان من احلرية، مبا يف ذلك نظام وقف التنفيذ رهن     
  .األحكام أداء خدمات جمتمعية أو تعليق

  
  التشريع املتعلق باإلرهاب    

تسلّم اللجنـة باحلالـة الـصعبة الناشـئة عـن الـصراع املـسلح الـداخلي يف الفلـبني، وبـأن                        )١٣(
ــة الطــرف تواجــه متــرداً طــال أمــده    ــانون األمــن    . الدول ــساورها القلــق إزاء ق ــة ي غــري أن اللجن

الـذي انُتقـد بـسبب تعريفـه الفـضفاض          ) ٩٣٧٢قانون اجلمهورية رقـم      (٢٠٠٧نساين لعام   اإل
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ــارة   ــة لعب ــة ”للغاي ــيت تــصل إىل الــسجن مــدة    “اجلــرائم اإلرهابي ــة ال ــصارم للعقوب ــق ال ، والتطبي
سنة، وبسبب اختصاص هيئات عديدة مفوضة مبراجعة احتجـاز األفـراد، وبـسبب القيـود                ٤٠

وتعرب اللجنة عـن قلقهـا كـذلك ألن القـانون جييـز احتجـاز املـشتبه              . اليت يفرضها على التنقل   
  ).١٦  و٢املادتان ( ساعة ٧٢هبم بدون أمر قبض أو هتمة لفترة تصل إىل 

ــام         ــانون األمـــن اإلنـــساين لعـ ــة قـ ــة الطـــرف مراجعـ  ٢٠٠٧ينبغـــي للدولـ
  .وتعديله، حسب احلاجة، ليتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

  
   اإلعادة القسريةعدم    

حتـيط اللجنـة علمــاً باإلفـادة الــيت قـدمها الوفــد وهـي أن الدولــة الطـرف مل متــارس أي         )١٤(
 أو اإلعــادة القــسرية، وأنــه لــيس هنــاك مثــال حلالــة “التــسليم االســتثنائي”شــكل مــن أشــكال 

 وعلى الرغم مـن   . تلقت فيها طلباً يفيد أن الشخص املطلوب تسليمه سيتعرض خلطر التعذيب          
 من قانون األمن اإلنساين لعـام       “حظر التسليم االستثنائي  ” ٥٧احلظر املنصوص عليه يف املادة      

، تشعر اللجنة بالقلق ألنه يبدو أن القانون جييـز تـسليم األشـخاص املقبـوض علـيهم يف                   ٢٠٠٧
ــة املــستلمة تقــدم ضــمانات       ــة مبمارســتها للتعــذيب، مــا دامــت الدول الفلــبني إىل بلــدان معروف

  ).٣املادة (مة العادلة باحملاك
 مــن ٣ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل االمتثــال التــام ألحكــام املــادة            

االتفاقيــة، وأن حتــرص علــى أن تــويل ســلطاهتا املختــصة االعتبــار الواجــب لألفــراد 
ــة مراحــل        ــصفة خــالل كاف ــة من ــضمن هلــم معامل ــضائية وت ــها الق اخلاضــعني لواليت

راء مراجعـة فعالـة ومـستقلة ونزيهـة لقـرارات          اإلجراءات، مبا يف ذلك إمكانية إجـ      
  .التسليم الطرد أو اإلعادة أو

ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام السلطات القضائية               
واإلدارية ذات الصلة بإجراء تقييم دقيق وشامل، قبل إصدار أي أمر بـالطرد، يف              

 هبـا علـى حنـو غـري مـشروع،       مجيع حاالت األجانب الذين دخلوا الفلبني أو أقاموا       
مبن فيهم األشخاص الذين قد يشكلون خطراً أمنياً، وذلك من أجل ضـمان عـدم                
تعــرض الــشخص املعــين للتعــذيب أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة يف  

  .البلد اليت سُيعاد إليها
  

  التحقيقات السريعة والفّعالة والرتيهة    
جـود كـثري مـن اهليئـات املكلفـة بـالتحقيق يف الـشكاوى املتـصلة               حتيط اللجنـة علمـاً بو       )١٥(

بإساءة املعاملة والتعذيب، إال أن القلق يـساورها إزاء العـدد الكـبري للـشكاوى املتعلقـة بإسـاءة                   
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املعاملة والتعذيب ضد املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني، وقلـة عـدد التحقيقـات الـيت أجرهتـا                     
ــة الطــرف يف هــذه احلــا   ــصادرة يف احلــاالت الــيت جــرى    الدول الت، وضــآلة عــدد اإلدانــات ال

وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه اهليئات غري مستقلة مبا يكفـي ملراجعـة الـشكاوى               . التحقيق فيها 
  ).١٦  و١٢املادتان (الفردية املتصلة بسوء السلوك من جانب أفراد الشرطة أو اجليش 

ان إجــراء عمليــات حتقيــق ينبغــي للدولــة الطــرف أن تعــزز تــدابريها لــضم     
سريعة ودقيقة ونزيهة وفعالة يف مجيع اإلدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة           

وينبغـي بـصفة خاصـة، أالّ جيـري         . اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القـوانني      
عمليات التحقيق هذه رجال الشرطة وأال تتم حتت سلطتهم، بل ينبغي أن جتريهـا           

وفيما يتعلق حبـاالت الـدعاوى الظـاهرة الوجاهـة املتعلقـة بالتعـذيب              . قلةهيئة مست 
وإساءة املعاملة، ينبغي، كقاعدة، إيقاف الشخص املـشتبه فيـه عـن العمـل أو نقلـه               
إىل جهــة عمــل أخــرى يف أثنــاء عمليــة التحقيــق، وذلــك لــتاليف خطــر احتمــال أن  

وح هبـــــا يعرقـــــل عمليـــــة التحقيـــــق، أو أن يواصـــــل أيـــــة أعمـــــال غـــــري مـــــسم
  .لالتفاقية وخمالفة

وينبغــي للدولــة الطــرف حماكمــة اجلنــاة وتوقيــع عقوبــات مناســبة علــى            
األشخاص املدانني من أجل ضمان مساءلة مـوظفي إنفـاذ القـوانني املـسؤولني عـن                

  .االنتهاكات احملظورة مبوجب االتفاقية
  

  فعالية جلنة حقوق اإلنسان واستقالهلا    
هـا ألن جلنـة حقـوق اإلنـسان يف الفلـبني مل ُيـسمح هلـا، يف عـدد                    تعرب اللجنة عن قلق     )١٦(

. من احلاالت، بدخول السجون أو مرافق االحتجاز اليت يقع معظمها ضمن اختصاص اجلـيش             
 متـنح جلنـة     ٢٠٠٧ من قانون األمـن اإلنـساين لعـام          ١٩وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن املادة       

وترى اللجنة أن هذه التـدابري تنـال   . از املشتبه هبمحقوق اإلنسان يف الفلبني سلطة متديد احتج    
من قدرة جلنة حقوق اإلنـسان يف الفلـبني علـى رصـد احتـرام الدولـة الطـرف حلقـوق اإلنـسان             

  ).١٢  و١١  و٢املواد (
ينبغي للدولة الطرف اختاذ اخلطوات الضرورية لتعزيز واليـة جلنـة حقـوق                 

ىل مرافـق االحتجـاز، وتعزيـز اسـتقالهلا،       اإلنسان يف الفلبني، مبا يف ذلك الدخول إ       
مبا يف ذلك عن طريق اعتماد ميثاقها املقترح، فضالً عـن ختـصيص املـوارد الكافيـة               

وينبغي أن تـسمح واليـة اللجنـة فيمـا خيـص حـق التفتـيش                . لتنفيذه على حنو فعال   
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والزيارة بدخوهلا بدون قيود أو معوقـات إىل مرافـق االحتجـاز، مبـا يف ذلـك تلـك                  
  . تقع ضمن اختصاص اجليشاليت

  
  إساءة املعاملة يف مراكز االحتجاز    

ــة الطــرف عــن طريــق مكتــب إدارة       )١٧( إن اللجنــة إذ ترحــب بالتــدابري الــيت اختــذهتا الدول
 ٦٧٧السجون ومعاملة اجملرمني لتحسني ظروف االحتجاز، مبا يف ذلك اإلفراج عمـا جمموعـه          

 املائـــة مـــن نـــزالء الـــسجون، فـــإن القلـــق       يف٩، أي مـــا يعـــادل  ٢٠٠٨ نـــزيالً يف عـــام  ٣
إزاء شــدة االكتظــاظ يف الــسجون وتــدين مــستوى املبــاين ونقــص املرافــق األساســية    يــساورها

  ).١٦  و١١املادتان (
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    
أن تواصــل جهودهــا للتخفيــف مــن شــدة اكتظــاظ املؤســسات         )أ(    

ري بديلـة للـسجن وزيـادة خمصـصات امليزانيـة           اإلصالحية، بوسائل منها تطبيق تداب    
  لتطوير وجتديد اهلياكل األساسية للسجون وغريها من مرافق االحتجاز؛

أن تعتمد قانون حتـديث مكتـب إدارة الـسجون ومعاملـة اجملـرمني                )ب(    
يوليـه  / متـوز  ٣٠املقدم إىل اجمللس التـشريعي يف       ) ٠٠٦٦٥مشروع القانون رقم    (

  تطوير املرافق املادية للسجون ومراكز االحتجاز؛، والذي يهدف إىل ٢٠٠٧
أن تتخــــذ تــــدابري فعالــــة ملواصــــلة حتــــسني ظــــروف املعيــــشة يف    )ج(    

   .االحتجاز مرافق
  

  العنف اجلنسي يف أثناء االحتجاز    
إن اللجنة إذ تالحظ أن الدولة الطرف سنت عدداً من القـوانني وأنـشأت مـا جمموعـه                    )١٨(

ــالغ إزاء عــدد مــن االدعــاءات حبــاالت     وحــدة مبيــت للنــساء، فإ ٣١ هنــا تعــرب عــن قلقهــا الب
اغتـصاب واعتــداءات جنــسية وتعــذيب ارتكبــها أفـراد ومــسؤولو الــشرطة واجلــيش والــسجون   

ويف هذا الصدد تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيـد أن املـسؤولني يف كـثري            . ضد النساء 
 الــرتالء الــذكور، وأن املــوظفني الــذكور  مــن ســجون املقاطعــات يواصــلون وضــع النــساء مــع  

العـــاملني هبـــذه اإلصـــالحيات ال يزالـــون حيرســـون الرتيـــالت يف انتـــهاك للـــوائح املؤســـسة         
  ).١٦  و١١ املادتان(

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الفعالة ملنع العنف اجلنسي يف أثنـاء             
راءات احلاليـة املتـصلة     االحتجاز، مبا يف ذلك عن طريق مراجعة السياسات واإلجـ         
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باحلبس ومعاملة احملتجزين، وضمان فصل األحداث احملتجزين عن الكبار، وفصل          
ــوىل حراســة الرتيــالت       ــوائح الــيت تقتــضي أن تت ــاذ الل ــذكور، وإنف ــاث عــن ال اإلن
حارسات من جنسهن، ورصد وتوثيق حاالت العنف اجلنسي يف أثنـاء االحتجـاز؛      

  .عن ذلك مصنفة حسب املؤشرات ذات الصلةوينبغي أن تقدم للّجنة بيانات 
وينبغي كـذلك للدولـة الطـرف اختـاذ تـدابري فعالـة تـضمن قيـام احملتجـزين               

الذين يّدعون أهنم ضحايا اعتداءات جنسية باإلبالغ عن هذه االعتـداءات بـدون             
أن خيـضعهم املوظفـون إلجـراءات عقابيـة، علـى أن تكفـل هلـم احلمايـة مـن انتقـام           

اء عمليـات حتقيـق وحماكمـة سـريعة وفعالـة ونزيهـة يف مجيـع حـاالت                  اجلناة، وإجـر  
االعتداء اجلنسي اليت تقع يف أثناء احلبس، وإتاحة إمكانية حصول هؤالء الضحايا 
على الرعاية الطبية والصحية العقلية املوثوق هبا، وكذلك سبل االنتـصاف، مبـا يف      

  .ذلك التعويض وإعادة التأهيل حسب االقتضاء
ة على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف بـالنظر يف سـن مـشروع              وعالو    

  .٢٠٠٨قانون القضاء على االغتصاب يف السجون لعام 
  

  األطفال احملتجزون    
إن اللجنة إذ تعرب عن تقديرها للتوضيح الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف بـشأن التـدابري                    )١٩(

سن قانون قـضاء األحـداث ورعايتـهم        اليت اختذهتا خلفض عدد األطفال احملتجزين، مبا يف ذلك          
وخـدمات الرعايـة االجتماعيـة املتعـددة املقدمـة          ) ٩٣٤٤قانون اجلمهوريـة رقـم       (٢٠٠٦لعام  

، فـــإن القلـــق ٢٠٠٨ قاصـــراً يف عـــام ٥٦٥إىل األطفـــال املخـــالفني للقـــانون، واإلفـــراج عـــن 
لتقـارير الـيت تـشري إىل    يساورها إزاء العدد الكبري من األطفال الذين ال يزالون حمتجـزين وإزاء ا         

املمارســة الفعليــة لعــدم فــصل األطفــال عــن الكبــار يف مرافــق االحتجــاز يف مجيــع أحنــاء البلــد،   
وذلك على الرغم مـن أن هـذا الفـصل يعتـرب شـرطاً منـصوصاً عليـه يف قـانون قـضاء األحـداث             

  ).١٦  و١١املادتان (ورعايتهم 
ل احملتجــزين، وأن ينبغــي للدولــة الطــرف أن تواصــل خفــض عــدد األطفــا     

 سـنة مـع الكبـار؛       ١٨تضمن عدم احتجـاز األشـخاص الـذين تقـل أعمـارهم عـن               
وتــوفري تــدابري بديلــة للحرمــان مــن احلريــة مثــل وقــف تنفيــذ احلكــم رهــن املراقبــة  
وتقدمي اخلدمات اجملتمعية وتعليق األحكام؛ وتوفري التـدريب اجليـد للمختـصني يف             

هم اجتماعيـاً؛ وأن يـتم اللجـوء للحرمـان مـن            جمال إعادة تأهيـل األطفـال وإدمـاج       
  .احلرية كمالذ أخري، وألقصر فترة ممكنة ويف ظروف مالئمة
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  التدريب    
حتيط اللجنة علماً مع التقـدير باملعلومـات املفـصلة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن                      )٢٠(

مجيـع الوحـدات    إدراج مكونات حقـوق اإلنـسان يف الـربامج والـدورات التدريبيـة املقدمـة إىل                 
العــسكرية املكلفــة بإنفــاذ القــانون التابعــة للحكومــة، وذلــك يف تعــاون وثيــق مــع جلنــة حقــوق  

ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن رصـد وتقيـيم أثـر هـذه          . اإلنسان يف الفلبني  
  ).١٠املادة (الربامج التدريبية يف احلد من حاالت التعذيب وإساءة املعاملة 

لدولة الطرف أن تضع وتدعم مزيداً من الـربامج التثقيفيـة لكفالـة             ينبغي ل     
ــيهم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القــانون وموظفــو      توعيــة مجيــع املــسؤولني، مبــن ف
السجون، توعية كاملـة بأحكـام االتفاقيـة، وكفالـة عـدم التـسامح يف االنتـهاكات                 

 يتلقـى مجيـع العـاملني      وينبغـي أن  . املبلغ عنـها والتحقيـق فيهـا، وحماكمـة مرتكبيهـا          
املعنيني تدريباً خاصاً بشأن كيفيـة حتديـد عالمـات التعـذيب وإسـاءة املعاملـة، وأن                 
يتضمن هذا التدريب بروتوكول اسطنبول، الـذي ينبغـي تـوفريه لألطبـاء وترمجتـه               

.  واسـتعماله بفعاليـة    - حـسب االقتـضاء      -إىل اللغة الفلبينية وغريها مـن اللغـات         
نبغــي للدولــة الطــرف تقيــيم فعاليــة وتــأثري هــذه الــربامج        وفــضالً عــن ذلــك، ي  

  .التثقيفية/التدريبية
  

  محاية الشهود    
ــا يف ذلــك مــشروع        )٢١( ــة الطــرف، مب ــها الدول ــيت قدمت ــة إذ حتــيط باملعلومــات ال إن اللجن

القانون اخلاص بتعزيز برنامج محاية الشهود واألنشطة األخرية الـيت اضـطلع هبـا الربنـامج، فـإن                  
 يـساورها إزاء التقـارير الـيت تفيـد أن الربنـامج مل ُينفـذ تنفيـذاً كافيـاً، وأن التهديـد الـذي                         القلق

تعــرض لــه الــشهود حيــول دون االســتفادة مــن الربنــامج، وأن الــشرطة ُتكــرِه احملتجــزين الــذين   
ويـساور اللجنـة القلـق    . تعرضوا إلساءة املعاملة علـى توقيـع تنـازالت أو إفـادات بعكـس ذلـك         

باستثناء القليل من املدن املتحضرة جداً، فـإن ظـروف احملـاكم            ” صرح به الوفد من أنه       إزاء ما 
يف الفلبني ال تكاد توحي بثقة الشهود يف أن تتوفر هلم احلمايـة اجليـدة يف حالـة مـشاركتهم يف                   

  ).١٣املادة  (“إجراءات احملاكمة
ــراءات         ــة، أن تتخـــذ اإلجـ ــبيل األولويـ ــة الطـــرف، علـــى سـ ينبغـــي للدولـ

الــضرورية لتعزيــز برنــامج محايــة الــشهود مبوجــب قــانون محايــة الــشهود وأمنــهم     
، وذلــك لكفالــة ســالمة الــشهود مــن )٦٩٨١قــانون اجلمهوريــة رقــم (ومزايــاهم 
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وجيـب أن تعطـي الدولـة الطـرف         . التعذيب وغريه من انتـهاكات حقـوق اإلنـسان        
  .أولوية قصوى لتمويل الربنامج وضمان فعاليته

  
  يف ذلك التعويض وإعادة التأهيلاجلرب، مبا     

 ملطالبــات ضــحايا الــسجن أو - تــابع لــوزارة العــدل -ترحــب اللجنــة بإنــشاء جملــس   )٢٢(
وبـالرغم مـن ذلـك، فـإن        . االحتجاز بغري وجه حق وضحايا اجلرائم العنيفة، وألغراض أخـرى         

ذين ُيحتمـل   املعلومات املقدمة إىل اللجنة فيمـا خيـص عـدد ضـحايا التعـذيب وسـوء املعاملـة الـ                   
حصوهلم على تعويض وباملبالغ املقدمة إليهم يف مثل هذه احلاالت هـي معلومـات غـري كافيـة،                  
وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء التقــارير الــيت تفيــد حــاالت التعــسف يف رفــض دفــع التعــويض أو     

وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن خدمات العـالج وإعـادة التأهيـل االجتمـاعي               . تأخريه
 -ها من أشكال املساعدة األخرى، مبا يف ذلك املساعدة الطبية أو إعادة التأهيل النفـسي                وغري

غــري أن اللجنــة تأخــذ علمــاً باملعلومــات الــواردة يف . االجتمــاعي، املقدمــة إىل أولئــك الــضحايا
الردود املقدمة على قائمة املـسائل، والـيت تفيـد أن صـياغة برنـامج إعـادة التأهيـل، خـالل سـنة                       

ة من دخول املشروع املقترح لقانون مناهـضة التعـذيب حيـز النفـاذ، منـصوص عليهـا يف                   واحد
  ).١٤املادة (مشروع القانون 

ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تعـــزز جهودهـــا الراميـــة إىل تعـــويض ضـــحايا      
التعذيب وإساءة املعاملة تعويضاً عادالً وكافيـاً وجـرب أضـرارهم و إعـادة تأهيلـهم                

ــة الطــرف أن تقــدم يف    . إىل أقــصى حــد ممكــن  ــك، ينبغــي للدول وعــالوة علــى ذل
تقريرها الدوري القـادم معلومـات عـن أيـة بـرامج للتعـويض، مبـا يف ذلـك معاجلـة                     
الصدمات النفسية وغريها من أشكال إعادة التأهيل املقدمـة إىل ضـحايا التعـذيب              
وإســـاءة املعاملـــة، وأن ختـــصص كـــذلك املـــوارد الكافيـــة لـــضمان األداء الفعـــال  

  .الربامج ذههل
  

  االعترافات باإلكراه    
ــأن القــسم     )٢٣( ــة إذ حتــيط علمــاً ب ــم   ) ه - د(إن اللجن ــة رق ــانون اجلمهوري  ٧٣٤٨مــن ق

 حيظران مقبوليـة األدلـة الـيت ُيحـصل عليهـا            ٢٠٠٧ من قانون األمن اإلنساين لعام       ٢٥والقسم  
 تفيـد أن هـذا احلظـر غـري          عن طريق التعذيب واإلكراه، فإن القلـق يـساورها إزاء التقـارير الـيت             

مطبق يف مجيع احلاالت وأن عبء إثبات ما إذا كانت اإلفادة ناجتة عن اإلكراه، إمنا يقع علـى                  
  ).١٥املادة (املشتبه به وليس على االدعاء 
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ينبغي للدولة الطـرف أن تتخـذ اخلطـوات الـضرورية لـضمان عـدم قبـول                      
صل عليهــا عــن طريــق التعــذيب  ُيحــاحملـاكم، يف مجيــع احلــاالت، لالعترافــات الــيت 

  . من االتفاقية١٥اإلكراه، وذلك متشياً مع املادة  أو
  

  األطفال املشاركون يف الرتاعات املسلحة    
تعرب اللجنة عـن تقـديرها للتـدابري التـشريعية وغريهـا الـيت اعتمـدهتا الدولـة الطـرف،                      )٢٤(
، ٢٠٠١رتاعـات املـسلحة لعـام       يف ذلك الربنامج الشامل اخلـاص باألطفـال املـشاركني يف ال            مبا

وإنشاء اللجنة املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باألطفـال املـشاركني يف الرتاعـات املـسلحة، يف                   
، وأنشطة اللجنة الوطنية للشعوب األصلية يف هذا الـصدد، وكـذلك زيـارة املمثـل              ٢٠٠٤عام  

. ٢٠٠٨ديــسمرب /ألولاخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والرتاعــات املــسلحة يف كــانون ا 
وبــالرغم مــن ذلــك، يــساور اللجنــة قلــق بــالغ إزاء االدعــاءات باســتمرار خطــف األطفــال           
ــة          ــك اجلبه ــا يف ذل ــة، مب ــة للدول ــسلحة غــري تابع ــسكرية بواســطة مجاعــات م ــدهم يف الع وجتني

  ).١٦املادة (اإلسالمية لتحرير مورو وجيش الشعب اجلديد ومجاعة أبوسّياف 
رف أن تتخذ اخلطوات الضرورية، بصورة شـاملة وقـدر          ينبغي للدولة الط      

املستطاع، ملنع خطف األطفال وجتنيدهم يف العـسكرية بواسـطة مجاعـات مـسلحة              
وينبغـي للدولـة الطـرف كـذلك أن         . متميزة عـن القـوات املـسلحة التابعـة للدولـة          

تتخــذ التــدابري الــضرورية لتيــسري عمليــة إعــادة إدمــاج األطفــال اجلنــود الــسابقني  
  .اجملتمع يف

  
  العنف املرتيل    

حتيط اللجنة علماً بالتدابري املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك سـن قـانون      )٢٥(
ــاهلن يف عــام       ــساء وأطف ــف ضــد الن ــة العن ــة رقــم    (٢٠٠٤مكافح ــانون اجلمهوري ، )٩٢٦٢ق

 مجيـع أحنـاء البلـد،    وإنشاء عدد كبري من املكاتب اخلاصة باملرأة والطفـل يف مراكـز الـشرطة يف      
وبــالرغم مــن ذلــك، تعــرب . ومركــز محايــة النــساء واألطفــال التــابع للــشرطة الوطنيــة الفلبينيــة

وتعــرب . اللجنـة عــن قلقهـا إزاء تفــشي العنــف ضـد املــرأة والطفـل مبــا يف ذلــك العنـف املــرتيل     
 اللجنـة كـذلك عــن قلقهـا إزاء عـدم وجــود إحـصاءات علــى نطـاق الدولـة عــن العنـف املــرتيل        
وعدم تقدمي بيانات إحصائية كافية عن الشكاوى واحملاكمات واألحكـام بـشأن أفعـال العنـف              

  ).١٦  و١٢  و٢  و١املواد (املرتيل 
ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من جهودهـا ملنـع أفعـال العنـف ضـد املـرأة                       

 وتناشـد اللجنـة  . والطفل، مبا يف ذلـك العنـف املـرتيل، ومكافحتـها واملعاقبـة عليهـا        
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الدولــة الطــرف بتخــصيص املــوارد املاليــة الكافيــة لــضمان التنفيــذ الفعــال لقــانون  
ــاهلن   ــساء وأطف ــة الطــرف علــى   . مكافحــة العنــف ضــد الن ــة الدول ــشجع اللجن وت

املشاركة املباشرة يف برامج إعادة التأهيل واملساعدة القانونية وعلى تنظيم محالت           
لقانون، والقـضاة، وموظفـو القـضاء       هيئات إنفاذ ا  (توعية أوسع نطاقاً للمسؤولني     

. الــذين يتعــاملون مباشــرة مــع الــضحايا ) والعــاملون يف جمــال الرعايــة االجتماعيــة 
وباإلضــافة إىل ذلــك، توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعــزز جهودهــا املتــصلة  

  .بالبحوث ومجع البيانات اخلاصة مبدى تفشي ظاهرة العنف املرتيل
لجنـة الدولـة الطـرف علـى اإلسـراع بـسن            وعالوة على ذلـك، تـشجع ال          

، والـذي ُيعـد   )٤٢٧٣املـشروع املقـدم إىل اجمللـس التـشريعي، رقـم      (ميثاق املـرأة    
  .مبثابة ترمجة وطنية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  االجتار باألشخاص    

يف ذلـك اإلدانـات الــيت   بينمـا تالحـظ اللجنـة اجلهـود الـيت بذلتــها الدولـة الطـرف، مبـا           )٢٦(
صدرت مـؤخراً حبـق املتـاجرين باألشـخاص، واعتمـاد قـانون مكافحـة االجتـار باألشـخاص يف                    

، وإنشاء اجمللس املشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة          )٩٢٠٨قانون اجلمهورية رقم     (٢٠٠٣عام  
 ضـحايا االجتـار  ”االجتار باألشخاص لتنسيق ورصد تنفيذ القانون املذكور، وكـذلك مـشروع           

، فـإن اللجنـة تـشعر بـالقلق ألن الفلـبني ال تـزال بلـد                 “حنـن لـسنا للبيـع     : باألشخاص يتحـدثون  
املنــشأ والعبــور واملقــصد لالجتــار عــرب احلــدود بالنــساء واألطفــال ألغــراض االســتغالل اجلنــسي 

وتأســف اللجنــة للعــدد احملــدود جــداً مــن الــشكاوى واحملاكمــات واإلدانــات ضــد   . والــسخرة
  ).١٦  و١٢  و٢املواد (عن رفض الكثري من هذه احلاالت يف مراحلها األولية اجلناة، فضالً 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري الالزمة لتنفيذ القوانني احلالية               
ــة للــضحايا وســبل حــصوهلم علــى      ــوفر احلماي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص وأن ت

هم يف اجملتمع واخلدمات القانونية،     اخلدمات الطبية واخلدمات املتعلقة بإعادة تأهيل     
وينبغي أن هتيـئ الدولـة الطـرف أيـضاً          . مبا فيها اخلدمات االستشارية، عند اللزوم     

الظروف املواتية لتمكني الضحايا من ممارسة حقهم يف تقدمي الـشكاوى والتحقيـق             
يف كــل االدعــاءات املتعلقــة باالجتــار باألشــخاص بــشكل فــوري حمايــد وفعــال،        

ــد  ــمان تقــ ــة    وضــ ــب وطبيعــ ــات تتناســ ــهم بعقوبــ ــة ومعاقبتــ ــاة إىل العدالــ مي اجلنــ
  .املرتكبة اجلرائم
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  مجع البيانات     
ــاملة ومـــصنفة عـــن الـــشكاوى       )٢٧( ــوفر بيانـــات شـ ــدم تـ ــفها لعـ ــة عـــن أسـ تعـــرب اللجنـ

والتحقيقــات واحملاكمــات واإلدانــات املتعلقــة حبــاالت التعــذيب وإســاءة املعاملــة الــيت ارتكبــها  
ون بإنفــاذ القــانون والعــسكريون، وكــذلك حــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق     املوظفــون املكلفــ 

وحتيط اللجنـة   . القضاء واالجتار باألشخاص وحاالت االختفاء والعنف املرتيل والعنف اجلنسي        
العـرض اإلحـصائي لإلجـراءات املتخـذة بـشأن       ”علماً باإلفادة اليت وردت يف التقرير وهـي أن          

ــذيب   ــال التع ــصلة بأعم ــشكاوى املت ــاً حمــدداً     ال ــذيب تعريف ــّرف التع ــانون يع ــاب ق ــه غي  “ يعوق
  ).١٣  و١٢املادتان (

ــذ             ــصل برصــد تنفي ــات إحــصائية تت ــع بيان ــة الطــرف أن جتم ــي للدول ينبغ
االتفاقية على الصعيد الوطين، مبا يف ذلـك بيانـات بـشأن الـشكاوى والتحقيقـات                

ملـة واإلعـدام خـارج      واحملاكمات واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب وإسـاءة املعا       
نطــاق القــضاء واالجتــار باألشــخاص وحــاالت االختفــاء القــسري والعنــف املــرتيل   
والعنــف اجلنــسي، وكــذلك بيانــات عــن اجلــرب، مبــا يف ذلــك التعويــضات املقدمــة    

  .للضحايا وإعادة تأهيلهم
لـى  وإذ ترحب اللجنة باجلهود املختلفة اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل التصديق ع              )٢٨(

ــة        ــة أو العقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، فإهنا تشجع الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق علـى هـذا                  

  .الربوتوكول يف أقرب وقت ممكن
ــني        )٢٩( ــالنظر يف إصــدار اإلعالن ــة الطــرف ب ــة الدول ــا يف  وتوصــي اللجن ــصوص عليهم املن

  . من االتفاقية٢٢  و٢١املادتني 
ــة الطــرف قــد صــدقت علــى مجيــع معاهــدات األمــم       )٣٠( وبينمــا تالحــظ اللجنــة أن الدول

املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان السارية حالياً، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف للتـصديق علـى                  
  .لقسرياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء ا

تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبـات تقـدمي الوثيقـة      إىل  وتدعو اللجنة الدولة الطرف       )٣١(
كمـا   الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير            هي املتطلبات   واملشتركة  األساسية  

  .HRI/GEN/2/Rev.5  هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ووردت يف الوثيقةأقرهتا
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، وباللغـات املناسـبة،     علـى نطـاق واسـع     علـى أن تنـشر      الدولة الطرف   تشجع اللجنة   و  )٣٢(
عـن طريـق املواقـع الرمسيـة علـى          التقارير اليت قدمتها الفلـبني إىل اللجنـة واملالحظـات اخلتاميـة،             

  . واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالمنترنتشبكة اإل
علومـات عـن اسـتجابتها    مب سنة، يف غضون موافاهتا،طرف الدولة الإىل وتطلب اللجنة     )٣٣(

  . أعاله١٩ و ١٨  و١٦  و١٥ و ٧ لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات
ســيكون تقريرهــا والدولــة الطــرف مــدعوة إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري القــادم، الــذي   )٣٤(

  .٢٠١٣مايو / أيار١٥، حبلول لثالثالدوري ا
  

   اخلتامية املتعلقة بتقارير الدول األطرافمتابعة املالحظات  -رابعاً   
جتري اللجنة يف هذا الفصل حتديثاً لنتائجها وأنشطتها يف متابعة للمالحظـات اخلتاميـة                - ٥٣

 من االتفاقية، عمـالً بتوصـيات مقررهتـا املعنيـة مبتابعـة االسـتنتاجات             ١٩املعتمدة مبوجب املادة    
لدول األطراف، وآراء املقـرر بـشأن الـشواغل الـيت           وترد أدناه أنشطة املقرر، وردود ا     . القطرية

 تــاريخ هنايــة ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٥تكــرر ظهورهــا مــن خــالل هــذا اإلجــراء وحتــديثها حــىت   
  .الدورة الثانية واألربعني للجنة

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥أوردت اللجنة، يف الفصل الرابع من تقريرها السنوي املتعلق بـالفترة              - ٥٤
)A/61/44(لــذي وضــعته للمتابعــة بعــد اعتمــاد املالحظــات اخلتاميــة املتعلقــة    ، وصــفاً لإلطــار ا

ــادة      ــة مبوجـــب امل ــدول األطــراف املقدم ــارير ال ــة ١٩بتق ــن االتفاقي ــضاً   .  م ــة أي ــدمت اللجن وق
معلومــات عــن جتربــة اللجنــة يف تلقــي املعلومــات مــن الــدول األطــراف منــذ بدايــة اإلجــراء يف  

  . ٢٠٠٩مايو / وحىت أيار٢٠٠٣مايو /أيار
 مــن النظــام الــداخلي، أنــشأت اللجنــة منــصب املقــرر  ٦٨ مــن املــادة ٢ووفقــاً للفقــرة   - ٥٥

 مــن االتفاقيــة وعيَّنــت الــسيدة ١٩املعــين مبتابعــة املالحظــات اخلتاميــة املوضــوعة مبوجــب املــادة 
وكمــا كــان احلــال يف املاضــي، عرضــت الــسيدة غــاير تقريــراً  . فيلــيس غــاير يف ذلــك املنــصب

  . عن نتائج هذا اإلجراء٢٠٠٩مايو /جنة يف أيارمرحلياً على الل
زيادة فعالية النـضال ضـد التعـذيب        ”وشددت املقررة على أن إجراء املتابعة يرمي إىل           - ٥٦

، كمـا جـاء يف ديباجـة    “وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة          
ر كــل دولــة طـرف، حتــدد اللجنـة دواعــي القلــق   ويف اختتــام اسـتعراض اللجنــة لتقريـ  . االتفاقيـة 

وتوصي بإجراءات حمددة ترمي إىل تعزيـز قـدرة كـل دولـة طـرف علـى تنفيـذ التـدابري الالزمـة                       
واملناسبة بغية منع أعمـال التعـذيب واملعاملـة القاسـية ومـن مثّ مـساعدة الـدول األطـراف علـى                       

  .ات احملددة يف االتفاقيةجعل قوانينها وممارساهتا متتثل امتثاالً كلياً لاللتزام
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وحــددت اللجنــة، يف إجرائهــا اخلــاص باملتابعــة، عــدداً مــن هــذه التوصــيات كمــسوغ   - ٥٧
وحتدَّد توصيات املتابعـة هـذه ألهنـا توصـيات          . لطلب معلومات إضافية عن هذا اإلجراء حتديداً      

وة إىل تقـدمي  والـدول األطـراف مـدع   . جادة ووقائية وُتعترب ممكنة اإلجناز يف ظرف سنة واحـدة  
معلومات يف غضون سنة بشأن التدابري املتخذة إلنفاذ توصيات املتابعة اخلاصة هبا واليت ُتـدرج               
بشكل حمدد يف فقرة بالقرب مـن هنايـة املالحظـات اخلتاميـة املتعلقـة باسـتعراض تقـارير الـدول               

  .١٩األطراف مبوجب املادة 
دورة  وحـىت هنايـة الـ      ٢٠٠٣مـايو   /يف أيـار  ومنذ أن أُنشئ اإلجـراء يف الـدورة الـثالثني             - ٥٨

 دولــة حــددت هلــا توصــيات  ٨١، استعرضــت اللجنــة ٢٠٠٩مــايو /الثانيــة واألربعــني يف أيــار 
 دولة طرفاً كان مـن املقـرر أن تقـدم تقـارير متابعتـها إىل اللجنـة حبلـول                    ٦٧ومن أصل   . متابعة
، ٢٠٠٩مـايو   /أيـار  ١٥وحـىت   .  دولة طرفـاً هـذا الـشرط       ٤٤، استوفت   ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥

وُيوّجــه املقــرر .  دولــة قــد قــدمت بعــد معلومــات متابعــة كــان مــن املقــرر تقــدميها٢٣مل تكــن 
رسالة تذكري يطلب فيها املعلومات املتأخرة إىل كل واحدة من الدول اليت حل موعد تقـدميها                

كـن االطـالع   ومي. ملعلومات املتابعة، لكنها مل تقدم، واليت مل يرسل إليها رسالة تذكري من قبـل          
ــة       ــة للجنـــ ــفحات الويـــــب التابعـــ ــى صـــ ــة علـــ ــات اخلتاميـــ ــة املالحظـــ ــة متابعـــ ــى حالـــ علـــ

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm).  
 تقرير متابعة قد حان موعد تقدميها منـذ التقريـر الـسنوي             ١٤وأشارت املقررة إىل أن       - ٥٩

مـن أصـل الـدول      ) زبكـستان، الربتغـال، اجلزائـر     إسـتونيا، أو  (غـري أن أربـع دول فقـط         . السابق
ورغـم ذلـك، ذهبـت املقـررة إىل أن إجـراء      .  قدمت معلومـات املتابعـة يف املوعـد احملـدد          ١٤ ـ ال

املتابعة كان ناجحـاً بـشكل ملحـوظ يف اسـتخالص معلومـات إضـافية قيِّمـة مـن الـدول بـشأن              
ســتعراض التقــارير الدوريــة وقــدمت دولــة  التــدابري الوقائيــة املتخــذة يف أثنــاء املتابعــة الفوريــة ال 

معلومـات مـن املقـرر أن حيـني موعـد تقـدميها يف تـشرين                ) اجلبل األسود (طرف واحدة بالفعل    
وإذا كانت قلة من الـدول نـسبياً قـد ردت يف الوقـت احملـدد متامـاً، فـإن          . ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
ون شـهر إىل أربعـة أشـهر         ردت مبعلومات يف الوقت احملـدد أو يف غـض          ٤٤ دولة من أصل     ٣٤

. ويبــدو أن رســائل التــذكري ســاعدت يف إثــارة العديــد مــن هــذه الــردود   . مــن التــاريخ احملــدد 
وأعربت املقررة أيضاً عن تقديرها للمنظمات غـري احلكوميـة، الـيت شـجع العديـد منـها الـدول                    

  .األطراف على تقدمي معلومات املتابعة يف الوقت احملدد
جراء تسعى اللجنـة إىل حتقيـق الـشرط الـوارد يف االتفاقيـة وهـو أن           ومن خالل هذا اإل     - ٦٠
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قـضائية فعالـة أو أيـة إجـراءات أخـرى                    ”
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أعمـال أخـرى مـن    ...  منـع ” ـ بوالتعهـد  ) ٢ مـن املـادة   ١الفقـرة   (“....ملنع أعمال التعذيب  
  ).١٦املادة  (“... أو الالإنسانية أو املهينة أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية

وأعربت املقـررة عـن تقـديرها للمعلومـات الـيت قدمتـها الـدول األطـراف فيمـا يتـصل                       - ٦١
وباإلضافة إىل ذلك، قّيمـت الـردود الـيت         . بالتدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية      

عـادة مـا بـني ثـالث        ( اليت حددهتا اللجنة للمتابعة      تلقتها خبصوص ما إذا كانت املسائل مجيعها      
قد متت معاجلتها ومـا إذا كانـت املعلومـات املقدمـة تـستجيب لقلـق اللجنـة،           ) وست توصيات 

ومىت كانـت هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن املعلومـات             . وهل حيتاج األمر إىل مزيد من املعلومات      
ــة بطلبــ     ــة الطــرف املعني ــاً إىل الدول ــررة خطي ــن    تتوجــه املق ــد م ــى مزي ات حمــددة للحــصول عل

وفيما يتعلق بالدول اليت مل تقدم معلومات املتابعـة علـى اإلطـالق، تتوجـه خطيـاً                 . اإليضاحات
  .لطلب املعلومات املتأخرة

 أن تعلـن عـن   ٢٠٠٧مايو  /وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني املعقودة يف أيار          - ٦٢
. وستوضع هذه الرسائل على صفحة اللجنة علـى الـشبكة         . رسائل املقررة إىل الدول األطراف    

وقررت اللجنة كذلك أن تـسند رمـزاً مـن رمـوز وثـائق األمـم املتحـدة إىل مجيـع ردود الـدول                      
ــا الــــــــشبكي    ــة مــــــــع نــــــــشرها علــــــــى موقعهــــــ ــراء املتابعــــــ : األطــــــــراف علــــــــى إجــــــ

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm).(  
صيات املوجهة إىل كل دولة طرف ُيقصد هبا أن تعكـس الوضـع احملـدد يف             ومبا أن التو    - ٦٣

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  

 الدول األطراف لطلب املزيد من املعلومات هناك عـدد مـن    التطرق هلا يف الرسائل املوجهة إىل     
ومت التشديد على عدد من املـسائل حـىت   . املسائل احملددة اليت تعد أساسية لتنفيذ التوصية املعنية 

ال تعكس املعلومات املقدمة فقط بل تتضمن أيضاً املسائل غـري املُعالَجـة والـيت ُتعتـرب مـع ذلـك                     
ري لتحقيــق الفعاليــة يف اختــاذ التــدابري الوقائيــة واحلمائيــة للقــضاء أساســية يف عمــل اللجنــة اجلــا
  .على التعذيب وسوء املعاملة

ويف املراســالت مــع الــدول األطــراف، الحظــت املقــررة تكــرر الــشواغل الــيت ال يــتم      - ٦٤
  :وقائمة البنود التالية توضح ذلك وإن مل تكن شاملة. تناوهلا بالكامل يف ردود املتابعة

اجة إىل مزيد الدقة خبصوص السبل اليت يسلكها موظفو الـشرطة وغريهـم              احل  )أ(  
من املوظفني إلطالع احملتجزين على حقهم يف احلصول بـسرعة علـى خـدمات طبيـب مـستقل                  
وحمامٍ وتلقي زيـارة فـرد مـن أفـراد األسـرة، وضـمان هـذا احلـق، وخبـصوص معاملـة احملتجـزين                       

  خالل الفترة السابقة على احملاكمة؛



A/64/44

 

09-52625 214 
 

أمهية تقدمي أمثلة حـاالت حمـددة فيمـا يتـصل باحلـصول علـى هـذه اخلدمــات                     )ب(  
  وتنفيـذ توصيات املتابعة األخرى؛

ــهاكات        )ج(   ــة للنظــر يف شــكاوى انت ــستقلة ونزيه ــصلة م ــات منف احلاجــة إىل هيئ
االتفاقية ألن اللجنة الحظت مراراً وتكراراً أنه من املستبعد أن يتوجه ضحايا التعـذيب وسـوء                

عاملة إىل سـلطات النظـام نفـسها الـيت ُيـدعى أهنـا املـسؤولة عـن هـذه األفعـال؛ وأمهيـة محايـة                      امل
األشــخاص العــاملني يف تلــك اهليئــات، وتقــدمي معلومــات دقيقــة عــن خطــط إصــالح وختويــل    

  مؤسسات حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين ملعاجلة القضايا املتصلة بالتعذيب؛
يقة مثل قوائم الـسجناء الـيت تعطـي مثـاالً جيـداً علـى               أمهية تقدمي معلومات دق     )د(  

الشفافية، ولكنها كثرياً مـا تكـشف عـن حاجـة إىل تقـصٍ أكثـر صـرامة للحقـائق ورصـد أدق                       
  ملعاملة األشخاص الذين يواجهون خرقاً حمتمالً لالتفاقية؛

التحـديات العديـدة املتواصـلة يف مجـع وتـصنيف وحتليـل اإلحـصاءات املتعلقـة           )ه(  
ــ ــاالت         بال ــوظفني أو الوك ــن امل ــة ع ــات وافي ــدمي معلوم ــل تق ــرق تكف ــدل بط ــة الع شرطة وإقام
  اجلهات احملددة املسؤولة عن التجاوزات املدعاة؛ أو

األمهيـــة الوقائيـــة الـــيت تكتـــسيها التحقيقـــات الـــسريعة والرتيهـــة يف ادعـــاءات   )و(  
ان حقــوق اإلنــسان حــدوث جتــاوزات، وخاصــة املعلومــات عــن فعاليــة اللجــان الربملانيــة أو جلــ

ــة       ــة، وأمهي ــيش املفاجئ ــات التفت ــسبة لعملي ــاء املظــامل كمحققــني، وال ســيما بالن ــة أو أمن الوطني
السماح للمنظمات غري احلكومية بالقيام بزيارات للسجون؛ وأمهيـة التـدابري التحوطيـة حلمايـة               

  احملققني والزوار الرمسيني من التحرش أو العنف املعرقل لعملهم؛
جة إىل معلومـات عـن بـرامج تدريبيـة حمـددة للـشرطة احملترفـة، بتعليمـات                  احلا  )ز(  

واضحة بشأن حظر التعذيب واملمارسة املتمثلة يف حتديد مضاعفات التعذيب؛ وإىل معلومـات             
عــن إجــراء الفحــوص الطبيــة، مبــا فيهــا عمليــات التــشريح، مــن قبــل مــوظفني طبــيني مــدربني،  

لم بضرورة توثيق آثار التعذيب مبا يف ذلـك العنـف           سيما معلومات عن مدى كوهنم على ع       ال
  اجلنسي وضمان احلفاظ على أدلة التعذيب؛

احلاجة إىل التقـدير والتقيـيم املـستمر ملعرفـة إن كـان خطـر التعـذيب أو غـريه                      )ح(  
  من ضروب سوء املعاملة ناجتاً عن تدابري رمسية ملكافحة اإلرهاب؛

ــرات القائمــة يف اإلحــصاءات وغ    )ط(   ــات املتعلقــة بــاجلرائم     الثغ ريهــا 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
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 م أهنا ارتكبت بـدافع إثـين أو       االتفاقية، كالبيانات عن جرائم التعذيب أو سوء املعاملة اليت يزع         
ــيش،      ــل اجلـ ــاوزات داخـ ــة بالتجـ ــشكاوى املتعلقـ ــسي، والـ ــوادث العنـــف اجلنـ ــصري، وحـ عنـ

 لألشــخاص الــذين ُيبعــدون إىل بلــد آخــر للمثــول أمــام “الــضمانات الدبلوماســية”واســتخدام 
مبـا يـشمل معلومـات عـن مـسألة الـضمانات الدبلوماسـية، إن وجـدت، كعـدد                   (حماكم جنائية   

 اإلبعــاد، وعــدد احلــاالت الــيت ُيلــتمس فيهــا احلــصول علــى ضــمانات دبلوماســية،          حــاالت
  ، وما إىل ذلك؛)والشروط الدنيا لتلك الضمانات، وأية آليات لرصد احلالة بعد اإلبعاد

الشواغل املتعلقة بعدم تـوافر أو عـدم كفايـة املعلومـات عـن التـدابري، القائمـة                     )ي(  
كاوى املتعلقـة بـسوء سـلوك الـشرطة، مبـا يف ذلـك إنـشاء جلـان                املستخدمة فعالً ملعاجلة الـش     أو

  رقابة أو أية تدابري أخرى؛
الثغــرات يف اإلحــصاءات املتعلقــة مبــا يتخــذ مــن تــدابري لتقــدمي تعــويض عــادل   )ك(  

  .ومناسب لضحايا التعذيب، مبن فيهم ضحايا العنف اجلنسي، وإعادة تأهيلهم
، ٢٠٠٩مـايو  / أيـار  ١٥ود فيمـا يتـصل باملتابعـة حـىت          وُيفصِّل اجلدول أدناه حالة الـرد       - ٦٥

  .تاريخ اختتام الدورة الثانية واألربعني للجنة
  ٢٠٠٩مايو / إىل أيار٢٠٠٣مايو /إجراء متابعة االستنتاجات والتوصيات من أيار    

  
  )٢٠٠٣مايو /أيار(الدورة الثالثون 

  
  الدولة الطرف  علوماتالتاريخ احملدد لتقدمي امل  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  ٢٠٠٤يوليه / متوز٧  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/CR/30/RESP/1

  
  أذربيجان  ٢٠٠٤مايو /أيار

  كمبوديا  ٢٠٠٣أغسطس /آب  مل يرد  رسالة تذكري
  مولدوفا  ٢٠٠٣أغسطس /آب  مل يرد  رسالة تذكري

  
  )٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة احلادية والثالثون 

  
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  تخذاإلجراء امل

  الكامريون  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  مل يرد  رسالة تذكري

  طلب مزيد من التوضيح
  

  الرد قيد االستعراض

  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٤
CAT/C/COL/CO/3/Add.1  

أكتوبر / تشرين األول١٧
٢٠٠٧  

CAT/C/COL/CO/3/Add.2 

  كولومبيا  ٢٠٠٤نوفمرب /رين الثاينتش
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  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  تخذاإلجراء امل

  طلب مزيد من التوضيح
  

  الرد قيد االستعراض

نوفمرب / تشرين الثاين٣
٢٠٠٤ 

CAT/C/CR/31/RESP/1 
  ٢٠٠٧مايو / أيار١٤

CAT/C/LVA/CO/1/Add.2 

  التفيا  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

  طلب مزيد من التوضيح
  
  

  الرد قيد االستعراض

ديسمرب / كانون األول٧
٢٠٠٤  

CAT/C/CR/31/RESP/1  
أكتوبر / تشرين األول٢٥

٢٠٠٦  
CAT/C/LTU/CO/1/Add.2 

  ليتوانيا  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

  طلب مزيد من التوضيح
  
  
  
  

  الرد قيد االستعراض

نوفمرب /تشرين الثاين٢٢
٢٠٠٤  

CAT/C/CR/31/2/Add.1 
  ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١

CAT/C/MAR/CO/3/Add.2 
أكتوبر / تشرين األول٢٧

٢٠٠٦  
CAT/C/MAR/CO/3/Add.3 

  املغرب  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٢  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/CR/31/4/Add.1 

  اليمن  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

  
  )٢٠٠٤مايو /أيار(الدورة الثانية والثالثون 

  
  لدولة الطرفا  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٤  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/CR/32/7/RESP/1 

  أملانيا  ٢٠٠٥مايو /أيار

  بلغاريا  ٢٠٠٥مايو /أيار  مل يرد  رسالة تذكري
  طلب مزيد من التوضيح

  
  الرد قيد االستعراض

  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥
CAT/C/CZE/CO/3/Add.1  

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٤
CAT/C/CZE/CO/3/Add.2 

  اجلمهورية التشيكية  ٢٠٠٥مايو /أيار

  طلب مزيد من التوضيح
  

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢
CAT/C/38/CRP.4 

  شيلي  ٢٠٠٥مايو /أيار

 طلب مزيد من التوضيح 
  

  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٢
CAT/C/HRV/CO/3/Add.1 

  كرواتيا  ٢٠٠٥مايو /أيار

  ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/MCO/CO/4/Add.1 

  موناكو  ٢٠٠٥مايو /أيار
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  لدولة الطرفا  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  
  

  طلب مزيد من التوضيح

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٩
CAT/C/CR/32/4/RESP/1 

ديسمرب / كانون األول١٩
٢٠٠٦  

CAT/C/NZL/CO/3/Add.2 

  نيوزيلندا  ٢٠٠٥مايو /أيار

  
  )٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة الثالثة والثالثون     

  
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  ريخ تلقي الردتا  اإلجراء املتخذ

  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/ARG/CO/4/Add.1 

  األرجنتني  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٤  الرد قيد االستعراض
CAT/C/GBR/CO/4/Add.1 

حــــدة اململكــــة املت  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
لربيطانيـــا العظمـــى 

  يرلندا الشماليةأو
  ٢٠٠٦مارس / آذار١٤  الرد قيد االستعراض

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1  
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨

CAT/C/GRC/CO/4/Add.2 

  اليونان  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

  
  )٢٠٠٥مايو /أيار(الدورة الرابعة والثالثون 

  
  الدولة الطرف  تاريخ احملدد لتقدمي املعلوماتال  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/ALB/CO/1/Add.1 

  ألبانيا  ٢٠٠٦مايو /أيار

  أوغندا  ٢٠٠٦مايو /أيار  مل يرد  رسالة تذكري
نوفمرب / تشرين الثاين٢١  طلب مزيد من التوضيح

٢٠٠٦  
CAT/C/BHR/CO/1/Add.1 

  البحرين  ٢٠٠٦مايو /أيار

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦  الرد قيد االستعراض
CAT/C/CR/34/CHE/Add.1 

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٥
CAT/C/CHE/CO/4/Add.2 

  سويسرا  ٢٠٠٦مايو /أيار

  ٢٠٠٦مايو / أيار١٩  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/FIN/CO/4/Add.1 

  فنلندا  ٢٠٠٦مايو /أيار

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/CAN/CO/4/Add.1 

  كندا  ٢٠٠٦مايو /أيار
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  )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة اخلامسة والثالثون 
  

  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  طلب مزيد من التوضيح
٢٠٠٦  

CAT/C/ECU/CO/3/Add.1 

  إكوادور  ٢٠٠٦نوفمرب /لثاينتشرين ا

  ٢٠٠٦فرباير / شباط١  طلب مزيد من التوضيح
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

نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  توضيحطلب مزيد من ال
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  طلب مزيد من التوضيح
٢٠٠٦  

CAT/C/AUT/CO/3/Add.1 

  النمسا  ٢٠٠٦نوفمرب /ن الثاينتشري

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/NPL/CO/2/Add.1 

  نيبال  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

  
  )٢٠٠٦مايو /أيار(الدورة السادسة والثالثون 

  
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  بريو  ٢٠٠٧مايو /أيار  مل يرد  كريرسالة تذ
  توغو  ٢٠٠٧مايو /أيار  مل يرد  رسالة تذكري

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/KOR/CO/2/Add.1 

  مجهورية كوريا  ٢٠٠٧مايو /أيار

  ٢٠٠٧مايو / أيار٣١  الرد قيد االستعراض
CAT/C/GEO/CO/3/Add.1 

  جورجيا  ٢٠٠٧مايو /أيار

نوفمرب / تشرين الثاين١٥  ستعراضالرد قيد اال
٢٠٠٧  

CAT/C/GTM/CO/4/Add.1 

  غواتيماال  ٢٠٠٧مايو /أيار

ديسمرب / كانون األول١٢  الرد قيد االستعراض
٢٠٠٦  

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1 

  قطر  ٢٠٠٧مايو /أيار

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/USA/CO/2/Add.1  

تحدة الواليات امل  ٢٠٠٧مايو /أيار
  األمريكية
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  )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة السابعة والثالثون 
    

  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣  طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/RUS/CO/4/Add.1 

  االحتاد الروسي  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

  بوروندي  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  مل يرد  لة تذكريرسا
  جنوب أفريقيا  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين مل يرد  رسالة تذكري
  طاجيكستان  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين مل يرد  رسالة تذكري
  غيانا  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين مل يرد  رسالة تذكري

  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٤  الرد قيد االستعراض 
CAT/C/MEX/CO/4/Add.1 

  املكسيك  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

نوفمرب / تشرين الثاين١٥  طلب مزيد من التوضيح
٢٠٠٧  

CAT/C/HUN/CO/4/Add.1  

  هنغاريا  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

  
  )٢٠٠٧مايو /أيار(الدورة الثامنة والثالثون 

    
  الدولة الطرف  وماتالتاريخ احملدد لتقدمي املعل  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١  الرد قيد االستعراض
CAT/UKR/CO/5/Add.1 

  أوكرانيا  ٢٠٠٨مايو /أيار

  ٢٠٠٨مايو / أيار٩  الرد قيد االستعراض
CAT/C/ITA/CO/4/Add.1 

  إيطاليا  ٢٠٠٨مايو /أيار

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  الرد قيد االستعراض
CAT/C/POL/CO/4/Add.1  

  بولندا  ٢٠٠٨يو ما/أيار

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨  الرد قيد االستعراض
CAT/C/DNK/CO/5/Add.1  

  الدامنرك  ٢٠٠٨مايو /أيار

  لكسمربغ  ٢٠٠٨مايو /أيار مل يرد  رسالة تذكري
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٧  الرد قيد االستعراض

CAT/C/NET/CO/4/Add.1  
  هولندا  ٢٠٠٨مايو /أيار

  ٢٠٠٨يو ما/ أيار٢٩  الرد قيد االستعراض
CAT/C/JPN/CO/1/Add.1  

  اليابان  ٢٠٠٨مايو /أيار

    



A/64/44

 

09-52625 220 
 

  )٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة التاسعة والثالثون 
  

  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩  الرد قيد االستعراض
CAT/C/EST/CO/4/Add.1  

  إستونيا  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٩  الرد قيد االستعراض
CAT/C/UZB/CO/3/Add.1 

  أوزبكستان  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  الرد قيد االستعراض
CAT/C/PRT/CO/4/Add.1  

  الربتغال  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  بنن  ٢٠٠٨نوفمرب /رين الثاينتش مل يرد  رسالة تذكري
  التفيا  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين مل يرد  رسالة تذكري
  النرويج  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين مل يرد  رسالة تذكري

  
  )٢٠٠٨مايو /أيار(الدورة األربعون 

  
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  أستراليا  ٢٠٠٩مايو /أيار دمل ير  
  إندونيسيا  ٢٠٠٩مايو /أيار مل يرد  
  يسلنداأ  ٢٠٠٩مايو /أيار مل يرد  

  ٢٠٠٨مايو / أيار١٩  الرد قيد االستعراض
CAT/C/DZA/CO/3/Add.1  

  اجلزائر  ٢٠٠٩مايو /أيار

مجهوريـة مقدونيا    ٢٠٠٩مايو /أيار مل يرد  
ــالفية  اليوغوســــــــ

  السابقة
  زامبيا  ٢٠٠٩مايو /أيار مل يرد  
  السويد  ٢٠٠٩مايو /أيار  مل يرد  
  كوستاريكا  ٢٠٠٩مايو /أيار  مل يرد  

  
  )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة احلادية واألربعون 

  
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  بلجيكا  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين  -  
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٦  د االستعراضالرد قي

CAT/C/MNE/CO/1/Add.1 
  اجلبل األسود  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

  صربيا  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين  -  
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  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

ديسمرب / كانون األول١٠  
٢٠٠٨  

CAT/C/CHN/CO/4/Add.1 

  الصني  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
     هونغ كونغ

     ماكاو
  كازاخستان  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين -  
  كينيا  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين -  
  ليتوانيا  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين -  

    
  )٢٠٠٩مايو /أيار(الدورة الثانية واألربعون 

  
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي الرد  اإلجراء املتخذ

  إسرائيل  ٢٠١٠مايو /أيار  -  
  تشاد  ٢٠١٠مايو /أيار -  
  شيلي  ٢٠١٠مايو /أيار  -  
  الفلبني  ٢٠١٠مايو /أيار -  
  نيكاراغوا  ٢٠١٠مايو /أيار -  
  نيوزيلندا  ٢٠١٠مايو /أيار -  
  هندوراس  ٢٠١٠مايو /أيار    

    
   من االتفاقية٢٠أنشطة اللجنة مبوجب املادة   - خامساً 

نة معلومات موثوقاً هبا يبـدو       من االتفاقية، إذا تلقت اللج     ٢٠ املادة   من ١ للفقرة   وفقاً  - ٦٦
 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 دولة طرف 
  .ت حتقيقاً هلذه الغاية، بتقدمي مالحظات خبصوص تلك املعلوماالقيام،
انتبـاه اللجنـة    وجـه    النظام الداخلي للجنة، على األمني العام أن ي        من ٦٩ للمادة   ووفقاً  - ٦٧
 الفقـرة  اليت أحيلت إليها، أو اليت يبدو أهنا أحيلت إليها، لكي تنظر فيها مبوجب               املعلوماتإىل  
  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١
 ١بدولة طرف أعلنت، وفقـاً للفقـرة         معلومات إذا كانت تتعلق      أي تستلم اللجنة    وال  - ٦٨

ــادة   ــن ٢٨مــن امل ــة، م ــا      االتفاقي ــا، أهن ــضمام إليه ــة أو االن ــى هــذه االتفاقي ــصديق عل  وقــت الت
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، ما مل تكن هذه الدولـة الطـرف قـد          ٢٠وص عليه يف املادة     ـ اللجنة املنص  باختصاصتعترف   ال
  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢ بعد ذلك وفقاً للفقرة حتفظهاسحبت 

ــد  - ٦٩ ــال  وق ــة اســتمرت أعم ــادة  اللجن ــد    ٢٠ مبوجــب امل ــرة قي ــة خــالل الفت ــن االتفاقي  م
 من النظـام الـداخلي،      ٧٣  و ٧٢ االتفاقية واملادتني    من ٢٠ملادة  ألحكام ا اً  ـ ووفق .عراضـاالست

 مـن االتفاقيـة سـرية،       ٢٠ املتعلقـة مبهامهـا مبوجـب املـادة          اللجنـة إجـراءات   تكون مجيع وثائق و   
إال أنـه جيـوز للجنـة، وفقـاً         .  بإجراءاهتا مبوجب هذه املادة مغلقة     املتعلقة اجللسات   وتكون مجيع 

 من االتفاقية، وبعد التشاور مع الدولة الطرف املعنيـة، أن تقـرر إدراج              ٢٠ املادة   من ٥للفقرة  
  . العامةيف تقريرها السنوي إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية إلجراءات نتائج اب موجز بيان
بأنـشطة ترمـي إىل    االضـطالع  ٢٠واصل املقرر املعين باملادة    ملتابعة،  ا ةيف إطار أنشط  و  - ٧٠

علـى اختـاذ تـدابري لتنفيـذ        ها   نشرت نتائج  حتقيقاتتشجيع الدول األطراف اليت أجريت بشأهنا       
  . توصيات اللجنة

  
   من االتفاقية٢٢النظر يف الشكاوى املقدمة مبوجب املادة   -سادساً  

  ةمقدم  -ألف   
 من االتفاقية، جيوز لألفـراد الـذين يـّدعون أهنـم ضـحايا انتـهاك دولـة                  ٢٢عمالً باملادة     - ٧١

طرف ألحكام االتفاقية التقدم بشكاوى إىل جلنة مناهضة التعذيب للنظـر فيهـا وفقـاً للـشروط                 
 دولـة انـضمت إىل االتفاقيـة        ١٤٦وقد أعلنت أربع وستون دولة من بـني         . املبينة يف تلك املادة   

ــة يف تلقــي ا   أ لــشكاوى والنظــر فيهــا مبوجــب  و صــدقت عليهــا أهنــا تعتــرف باختــصاص اللجن
وال جيـوز أن تنظـر اللجنـة يف    . وترد قائمة هبذه الدول يف املرفق الثالث .  من االتفاقية  ٢٢ املادة

أية شكوى إذا كانت تتـصل بدولـة طـرف يف االتفاقيـة مل تعتـرف باختـصاص اللجنـة مبوجـب            
  .٢٢ املادة
 من االتفاقيـة يف جلـسات مغلقـة         ٢٢وجيري النظر يف الشكاوى املقدمة مبوجب املادة          - ٧٢

، أي  ٢٢وتكون مجيع الوثائق املتصلة بأعمال اللجنة مبوجب املـادة          ). ٢٢ من املادة    ٦الفقرة  (
وحتـدد املادتـان    . البيانات املقدمة من األطـراف وغريهـا مـن وثـائق عمـل اللجنـة، وثـائق سـرية                  

  . النظام الداخلي للجنة إجراءات تقدمي الشكاوى من١٠٩  و١٠٧
وتتخذ اللجنة قرارهـا يف الـشكوى يف ضـوء كـل املعلومـات الـيت أتاحهـا هلـا صـاحب                 - ٧٣

 مـــن ٧الفقـــرة (وترســـل نتـــائج حتقيقـــات اللجنـــة إىل الطـــرفني . الـــشكوى والدولـــة الطـــرف
 وتتـاح تلـك النتـائج لعامـة      ،) مـن النظـام الـداخلي للجنـة        ١١٢ من االتفاقية، واملـادة      ٢٢ املادة

ويتاح للجمهور أيضاً نص قـرارات اللجنـة الـيت تعلـن فيهـا عـدم مقبوليـة الـشكاوى              . اجلمهور
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 من االتفاقية، وذلك بدون 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       - ٧٤
وتــدرج اللجنــة أيــضاً يف تقريرهــا الــسنوي . مــوجز البالغــات الــيت حبثتــها يف تقريرهــا الــسنوي

  .  من االتفاقية٢٢ من املادة ٧نصوص قراراهتا املعتمدة مبوجب الفقرة 
  

  تدابري احلماية املؤقتة  -باء   
ــة وقا       - ٧٥ ــشكاوى محاي ــب أصــحاب ال ــا يطل ــثرياً م ــرد    ك ــيما يف حــاالت الط ــة، وال س ئي
وعمـالً  .  مـن االتفاقيـة    ٣التسليم الوشيكة اليت يدعون فيهـا حـدوث انتـهاك ألحكـام املـادة                أو

 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، جيــوز للجنــة عــرب مقررهــا املعــين         ١٠٨ مــن املــادة  ١بــالفقرة 
 توجــه طلبــاً إىل بالــشكاوى اجلديــدة والتــدابري املؤقتــة، يف أي وقــت بعــد تلقــي الــشكوى، أن  

ن تـدابري مؤقتـة لتفـادي أي ضـرر          الدولة الطرف املعنية لكي تتخـذ مـا تـراه اللجنـة ضـرورياً مـ               
وتبلَّـغ الدولـة الطـرف بـأن     . ميكن جربه قد يلحـق بـضحية أو ضـحايا االنتـهاكات املزعومـة              ال

ر املعـين   ويقـوم املقـر   . هذا الطلب ال يعين البت يف مقبوليـة الـشكوى أو يف أسـسها املوضـوعية               
بالشكاوى اجلديدة والتـدابري املؤقتـة برصـد منـتظم ملـدى االمتثـال لطلبـات اللجنـة فيمـا خيـص                      

  .التدابري املؤقتة
ملؤقتــة بتفــصيل أســاليب العمــل وقــد قــام املقــرر املعــين بالــشكاوى اجلديــدة والتــدابري ا   - ٧٦
مكانيـة مراجعـة طلـب    وحيثمـا تـشري الظـروف إىل إ      . يتعلق بسحب طلبات التدابري املؤقتة     فيما

اختاذ تـدابري مؤقتـة قبـل النظـر يف األسـس املوضـوعية للـشكوى، ينبغـي أن تـضاف إىل الطلـب                     
مجلة بـصيغة موحـدة يـذكر فيهـا أن الطلـب مقـدم علـى أسـاس املعلومـات الـواردة يف مـذكرة                         
صاحب الشكوى، وأن الطلب قد خيضع للمراجعة بنـاء علـى مبـادرة مـن الدولـة الطـرف ويف                  

ــديها       ضــوء ا ــد يب ــة تعليقــات أخــرى ق ــة الطــرف وأي ــواردة مــن الدول ملعلومــات والتعليقــات ال
وقـد اعتمـدت بعـض الـدول األطـراف املمارسـة املتمثلـة يف القيـام بـشكل                   . صاحب الـشكوى  

وقـد كـان موقـف     . منهجي بتوجيه طلب إىل املقرر لسحب طلبه باختـاذ تـدابري احلمايـة املؤقتـة              
ندت إىل معلومــات جديــدة ووجيهــة  يــتعني حبثهــا إال إذا اســتاملقــرر أن مثــل هــذه الطلبــات ال

  .تكن متاحة له عند اختاذ قراره األول بشأن التدابري املؤقتة مل
وحددت اللجنة مفاهيم املعايري الرمسيـة واملوضـوعية الـيت يطبقهـا املقـرر اخلـاص املعـين                    - ٧٧

. دابري احلمايـة املؤقتـة أو رفـضها       بالشكاوى اجلديـدة والتـدابري املؤقتـة يف االسـتجابة لطلبـات تـ             
وإىل جانب تقدمي طلب صاحب الـشكوى تـدابري احلمايـة املؤقتـة يف الوقـت املناسـب مبوجـب                    
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 من النظام الداخلي للجنة، على صاحب الشكوى أن يستويف معـايري            ١٠٨ من املادة    ١الفقرة  
تفاقيـة لكـي يتخـذ املقـرر         من اال  ٢٢ من املادة    ٥ إىل   ١القبول األساسية املبينة يف الفقرات من       

وجيوز اإلعفاء من شرط اسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة إذا مل يكـن لـسبل        . إجراء بشأن طلبه  
االنتصاف الوحيدة املتاحـة لـصاحب الـشكوى أي أثـر إيقـايف، أي مـثالً سـبل االنتـصاف الـيت                 

 للتعـذيب،   توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر طرد إىل دولة قد يتعرض فيها صاحب الـشكوى              ال
ويف . أو إذا كان من احملتمل ترحيل صاحب الشكوى فوراً بعد الـرفض النـهائي لطلبـه اللجـوء      

ــل صــاحب        ــاع عــن ترحي ــة الطــرف االمتن ــرر أن يطلــب إىل الدول هــذه احلــاالت، جيــوز للمق
. الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حـىت قبـل اسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة                   

علق باملعايري املوضوعية اليت يطبقها املقرر فإنـه ال بـد أن يكـون هنـاك احتمـال كـبري                    أما فيما يت  
لنجاح صاحب الشكوى من حيث األسس املوضوعية لكـي ُيخلـص إىل أن الـضحية املزعومـة       

  .ستعاين ضرراً ال ميكن جربه يف حالة ترحيلها
هـا مـن طلـب تـدابري        وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول األطـراف قـد أعربـت عـن قلق                - ٧٨

ــادة         ــهاك أحكــام امل ــا انت ــدعى فيه ــيت ُي ــة يف عــدد مفــرط مــن احلــاالت ال ــة املؤقت  مــن ٣احلماي
االتفاقيـــة، وال ســـيما يف احلـــاالت الـــيت ُيـــزعم فيهـــا أنّ ترحيـــل صـــاحب الـــشكوى وشـــيك   

لـك  وتأخذ اللجنة عبارات القلـق ت . توجد عناصر وقائعية كافية لتربير طلب التدابري املؤقتة       وال
ويف هـذا الـصدد، تـود       . مأخذ اجلد وهي علـى اسـتعداد ملناقـشتها مـع الـدول األطـراف املعنيـة                

اللجنــة أن تــشري إىل أن املقــرر اخلــاص قــد ســحب يف حــاالت عديــدة طلبــات احلمايــة املؤقتــة   
ة وترفـــع احلاجـــة إىل اختـــاذ اســتناداً إىل معلومـــات وجيهـــة وردت مـــن الدولـــة الطـــرف املعنيـــ 

  .مؤقتة تدابري

  سري العمل  -جيم   
 شـكوى ختـص     ٣٨٤،  ١٩٨٩إىل حني اعتماد هذا التقرير سجلت اللجنـة، منـذ عـام               - ٧٩
 أخـرى غـري     ٥٩ شـكوى، واعتـربت      ٩٥ومن أصل هذه الـشكاوى، أوقفـت        .  دولة طرفاًً  ٢٩

 شـكوى،   ١٥٨واعتمدت اللجنة قرارات هنائية بـشأن األسـس املوضـوعية الـيت ختـص               . مقبولة
وظلـت سـبع وسـتون شـكوى تنتظـر البـت            .  منـها  ٤٨هاكات لالتفاقيـة يف     وتبني هلا وجود انت   

  .فيها، وعلقت أربع شكاوى إىل حني استنفاد سبل االنتصاف احمللية
ــم      - ٨٠ ــة الــــشكوى رقــ ــدم مقبوليــ ــة واألربعــــني عــ ــا احلاديــ ــة يف دورهتــ وأعلنــــت اللجنــ
حكـام  ويدعي صـاحب الـشكوى أن إسـبانيا انتـهكت أ        . )ضد إسبانيا . ك. ب( ٣٢٣/٢٠٠٧

 مــن  ١، والفقــرة  ١٤ مــن املــادة  ١، والفقــرة  ١ مــن املــادة   ١٣  و١٢  و١١  و١الفقــرات 
 ألن املـدعى أهنـم ضـحايا سيتعرضـون          ٣وادعـى كـذلك انتـهاك املـادة         .  من االتفاقية  ١٦ املادة
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ــدوا إىل اهلنــد، نظــراً للــرتاع القــائم يف      ــة، إن هــم أعي ــة الالإنــسانية أو املهين للتعــذيب أو املعامل
وأعلنـت اللجنـة    . ري واالضطهاد الذي سيواجهونه نتيجة هـذا الـرتاع حـسب مـا يـدعون              كشم

عدم مقبولية هذه الشكوى، بعدما انتهت إىل أن صاحب الشكوى ليـست لـه أهليـة التـصرف         
ويـرد هـذا القـرار    .  من االتفاقية٢٢ من املادة ١باسم املدعى أهنم ضحايا وفقا ألحكام الفقرة   

  .فق الثالث عشر من هذا التقريريف الفرع باء من املر
ــم          - ٨١ ــشكوى رق ــشأن ال ــة آراء ب ــضاً، اعتمــدت اللجن ــني أي ــة واألربع ــدورة احلادي ويف ال

وآخــرون . أ. أ( ٢٨٥/٢٠٠٦، والــشكوى رقــم )كريمييدشــييف ضــد بلغاريــا( ٢٥٧/٢٠٠٤
، والـــشكوى )ســـعدية علـــي ضـــد تـــونس ( ٢٩١/٢٠٠٦، والـــشكوى رقـــم )ضـــد سويـــسرا

 ٣١٦/٢٠٠٧، والـــــشكوى رقـــــم )وآخـــــرون ضـــــد الـــــسويد. ج. إ( ٣٠٦/٢٠٠٦ رقـــــم
، والـشكوى   )ضد الـسويد  . ف. م( ٣٢٦/٢٠٠٧، والشكوى رقم    )ضد أستراليا . ر .ج .ل(

ويـرد نـص هـذه القـرارات يف الفـرع ألـف             . )وآخرون ضد السويد  . م. م( ٣٣٢/٢٠٠٧رقم  
  .من املرفق الثالث عشر من هذا التقرير

ــم    - ٨٢ ــشكوى رق ــق ال ــا ( ٢٥٧/٢٠٠٤وتتعل  مبــواطن بلغــاري  )كريميدشــييف ضــد بلغاري
ادعى بأن شرطيني استخدما قوة غري متناسبة ضده وأنـه مل يـستطع احلـصول علـى جـرب داخـل        

الدولة الطـرف أن الـشرطيني املعنـيني تـصرفا بطريقـة قانونيـة، يف إطـار                 وردت  . الدولة الطرف 
ــة، وأن أفعاهلمــا    ــانون وزارة الداخلي ــيت حيــددها ق ــشكل صــالحياهتما ال ــذيباً” ال ت ــاملعىن  “تع ب

لتقـارير الطبيـة   ااسـتعراض  والحظـت اللجنـة مـن    .  من االتفاقية ١ من املادة    ١الفقرة  الوارد يف   
عاىن كدمات عديدة يف أجزاء خارجية خمتلفـة مـن جـسده، إىل درجـة أن                أنه  احب البالغ   لص

ة إىل ذلـك، يـشهد      إضـاف و. ه ووجـود الـدم يف بولـه       يـ اجلروح اليت أصابته تسببت يف كدم لكليت      
 ، ألغـراض التحقيـق    ،سـلطات الدولـة الطـرف ذاهتـا       عداده  تقرير الطب الشرعي الذي أمرت بإ     

مفـاده أن هـذه اإلصـابات       ويبدى رأيـاً    على اإلصابات املوصوفة يف التقريرين الطبيني السابقني        
وبينمـا أقـرت    .  وعلـى النحـو الـذي وصـفه        صـاحب الـبالغ   الذي ذكـره    يف الوقت   نشأت  رمبا  

أو / لــشخص غــري متعــاون وتوقيــف القــانوينواملعانــاة قــد يكــون مــصدرمها الاألمل أن للجنــة بــا
 أن استخدام القوة يف مثل هذه الظروف ينبغي أن يقتـصر علـى مـا هـو ضـروري                    رأتعنيف،  
 أنـه  وذكـرت ، “ضـرورية ”أن القوة املستخدمة كانت    ب الدولة الطرف    وحاججت. ومتناسب

ومل تـذكر هـل      تـصف نـوع القـوة املـستخدمة          مل بيـد أهنـا      كان جيب تـصفيد صـاحب الـبالغ،       
 شــدة القــوة املــستخدمة الزمــة يف  كانــت، أي كيــف أو كيــف كانــت هــذه القــوة متناســبة /و

 اللجنــة أن إصــابات صــاحب الــبالغ كانــت أكــرب مــن أن ورأت. لقــضيةبااملالبــسات اخلاصــة 
مل يكـن    الـبالغ    سـيما وأن صـاحب    ال  بـشكل متناسـب مـن شـرطيني،         قـوة اسـتخدمت     وافق  ت

ــدا   ــا ب ــى م ــة و. مــسلحاً عل ــهت اللجن ــة  انت ــا ، اســتناداً إىل األدل ــة املعروضــة عليه ، إىل أن معامل
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مبـا  الشرطيني لصاحب البالغ تصل إىل حد املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة                
تحقيــق يف احلــادث  وخلــصت اللجنــة أيــضاً إىل أن ال. مــن االتفاقيــة١٦املــادة يتنــاىف وأحكــام 

  . من االتفاقية١٢املعين مل يستوف شروط احلياد املنصوص عليه يف املادة 
، والـشكوى رقـم     )وآخرون ضد سويـسرا   . أ. أ( ٢٨٥/٢٠٠٦وتتعلق الشكوى رقم      - ٨٣

ضــد . ف. م( ٣٢٦/٢٠٠٧، والــشكوى رقــم )وآخــرون ضــد الــسويد. ج. إ( ٣٠٦/٢٠٠٦
ــسويد ــم  )ال ــشكوى رق ــسويد  .م. م( ٣٣٢/٢٠٠٧، وال  مبلتمــسني للجــوء  ) وآخــرون ضــد ال

ة مــن شــأنه أن ينتــهك أحكــام  ادعــوا أن طــردهم أو إعــادهتم أو تــسليمهم إىل بلــداهنم األصــلي  
وبعد دراسة االدعاءات واألدلـة     .  من االتفاقية، نظراً الحتمال تعرضهم خلطر التعذيب       ٣ املادة

نيـتني، انتـهت اللجنـة إىل أن       اليت قدمها أصحاب الشكاوى وكذا حجج الـدولتني الطـرفني املع          
  . يف هذه احلاالت٣وعليه، مل يثبت حدوث أي خرق ألحكام املادة . هذا اخلطر غري ثابت

ــم     - ٨٤ ــشكوى رق ــق ال ــونس   ( ٢٩١/٢٠٠٦وتتعل ــعدية علــي ضــد ت ــة فرنــسية  )س  مبواطن
  تـدابري فعالـة    اختاذهـا ن الدولة الطرف أخلت بواجب      أل،  ٢  و ١انتهاك املادتني   تونسية ادعت   

ــها إلخــضاع صــاحب     ــوات أمن ــع أعمــال التعــذيب واســتخدمت ق  الــشكوى ألفعــال ميكــن  ةملن
 وادعـت أيـضاً     .ما قالتـه للموظـف    وكان اهلدف هو معاقبتها وختويفها بسبب       . اعتبارها تعذيباً 

ويف رأيهـا، فـإن ممارسـة    .  معزولـة خمالفـة  أو ةأن أعمال التعذيب اليت تعرضت هلا مل تكن حادث   
 أن دواعـي القلـق      غـري  بـشكل كـبري،      قـد وثِّـق   نسية للتعذيب علـى حنـو واسـع         قوات األمن التو  

 متــساألخــرى بــشأن املمارســات الــيت وهيئــات املعاهــدات اخلطــرية الــيت أعربــت عنــها اللجنــة 
 إىل مراجعـة القواعـد واألسـاليب الـيت مـن شـأهنا وضـع حـد هلـذه          ال تبدو أهنا دفعت احملتجزين  
الـيت تـصف    الداعمـة   الشهادات الطبية   بواملقدمة  الشكوى   ب  وأحاطت اللجنة علماً   .التجاوزات
ميكن وصفها بأهنا آالم ومعانـاة حـادة        واليت  ،   بصاحبة الشكوى   اليت حلقت   اجلسدية اإلصابات

 حــق كاتــب ضــبط أحلقهــا هبــا عمــداً موظفــون هبــدف معاقبتــها علــى كلمــات تلفظــت هبــا يف 
 صـــاحبة األفعـــال الـــيت تعرضـــت هلـــان اللجنـــة أورأت . احملكمـــة االبتدائيـــة بتـــونس العاصـــمة

حدوث انتـهاك   ثبت  وبعد أن    . من االتفاقية  ١الشكوى تشكل تعذيباً باملفهوم الوارد يف املادة        
 مـن   ١النظـر فيمـا إذا كـان حـدث انتـهاك للفقـرة               قررت اللجنـة عـدم        من االتفاقية،  ١للمادة  
 ، مـن االتفاقيـة    ١كاً للمـادة     انتـها  ، صـاحبة الـشكوى    تعرضـت هلـا   ، ألن املعاملة الـيت      ١٦املادة  

 اللجنة أنـه    رأت،  ١١  و ٢وفيما يتعلق باملادتني     .١٦أخطر من تلك املنصوص عليها يف املادة        
ــيت وردت   ــائق ال ــا     إال يوجــد يف الوث ــة الطــرف مل تــف بالتزاماهت ــى أن الدول ــل عل ــا أي دلي ليه

 فـتح   عـن  شـهراً    ٢٣ة  دملـ   التـأخر   أن  أيـضاً   اللجنـة   ورأت .مبوجب هذه األحكـام مـن االتفاقيـة       
ــاىف مــع أحكــام املــادة       ــة بــشكل مفــرط وتتن  مــن ١٢حتقيــق يف ادعــاءات التعــذيب مــدة طويل

 مـن االتفاقيـة، بـضمان    ١٣كما أن الدولة الطـرف مل تـف بالتزامهـا، مبوجـب املـادة       . يةاالتفاق
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 الــسلطات املختــصة وشــروع هــذه الــسلطات يف ىلحــق صــاحبة الــشكوى يف تقــدمي شــكوى إ
ونظراً للمـدة الـيت مـرت منـذ أن حاولـت صـاحبة        . قضيتها على الفور وبصورة نزيهة    النظر يف 

عــدم كفايــة املعلومــات املقدمــة مــن الدولــة لالــشكوى رفــع الــدعوى علــى الــصعيد الــداخلي، و
ــق     ــشأن اســتكمال التحقي ــر يف الــشكوى      الطــرف ب ــاً وقــت النظ ــزال جاري ــان ال ي ، الــذي ك

 ١٤ املـادة  التزاماهتـا املنـصوص عليهـا يف   نتـهكت أيـضاً    اللجنة إىل أن الدولـة الطـرف ا        خلصت
  .من االتفاقية

ــم   - ٨٥ ــتراليا. ر. ج. ل( ٣١٦/٢٠٠٧ويف الــــشكوى رقــ ــد أســ ، ادعــــى صــــاحب )ضــ
.  مـن االتفاقيـة    ٣الشكوى أن تسليمه إىل الواليات املتحدة األمريكية سيشكل انتهاكاً للمـادة            

بلــغ حــّد التعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة  وادعــى صــاحب الــشكوى أيــضاً أنــه أُخــضع ملعاملــة ت 
القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة علــى يــد ســجناء آخــرين أو حــراس الــسجن أثنــاء وجــوده يف 

ورأت اللجنة أن ادعـاءات صـاحب الـشكوى بأنـه لـن حيـصل علـى حماكمـة                   . سجون أسترالية 
ــاءا        ــة، ادع ــضمانات املقدم ــم ال ــدام رغ ــه باإلع ــد ُيحكــم علي ــه ق ــة وبأن ت خــارج نطــاق  عادل

وبشأن األسس املوضوعية، خلصت اللجنة إىل أن ادعاءات صاحب الـشكوى تبقـى           . االتفاقية
ذات طابع عام وأنه مل يقدم ما يثبت بالتحديـد سـوء املعاملـة الـيت يـدعي أنـه أُخـضع هلـا أثنـاء                          

لـسائدة  ومل يقّدم دليالً ُيعتد به سـواء علـى أن الظـروف ا            . استجوابه من ِقبل شرطة كاليفورنيا    
يف الــسجن أو الــسجون الــيت ســُيحتجز فيهــا يف كاليفورنيــا تــشكل بــصفة عامــة تعــذيباً بــاملعىن 

 مـن االتفاقيـة، أو أن ظـروف قـضيته هـي مـن الـسوء حبيـث جتعلـه عرضـة                       ١املقصود يف املـادة     
وفضالً عن ذلك، رأت الدولـة الطـرف أن الواليـات املتحـدة             . ملعاملة تندرج ضمن تلك املادة    

بالضمانات اليت قدمتها لغرض عدم احلكم على صاحب الشكوى باإلعدام إذا مـا ثبـت          ملزمة  
ولألسباب اآلنف ذكرها، استنتجت اللجنة أن صاحب الشكوى مل يثبـت ادعـاءه        . عليه اجلرم 

ــه إىل         ــد إعادت ــذيب عن ــالتعرض للتع ــه ب ــؤ ب ــاً وشخــصياً وميكــن التنب ــه يواجــه خطــراً حقيقي بأن
  .الواليات املتحدة

اعتمـــدت اللجنـــة يف دورهتـــا الثانيـــة واألربعـــني قـــرارين بـــشأن األســـس املوضـــوعية و  - ٨٦
 ٣٢٤/٢٠٠٧ والــشكوى رقــم  )بــسيم عثمــاين ضــد صــربيا   ( ٢٦١/٢٠٠٥للــشكوى رقــم  

ويرد نص هذين القرارين يف الفرع ألف من املرفق الثالـث عـشر مـن               . ) ضد أستراليا  Xالسيد  (
  .هذا التقرير

بــسيم عثمــاين ضــد  ( ٢٦١/٢٠٠٥املتعلــق بالــشكوى رقــم  ورأت اللجنــة يف قرارهــا   - ٨٧
، أن تعريض صاحب الشكوى ملعاناة جسدية وذهنية إضافة إىل هشاشة وضعه بـسبب               )صربيا

انتمائــه اإلثــين إىل مجاعــة الرومــا وارتبــاط ذلــك ارتباطــاً ال فكــاك منــه بأقليــة تعرضــت تارخييــاً   
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وبـصرف النظـر    . اسية أو الالإنسانية أو املهينة    للتمييز والتحامل، بلغ حد املعاملة أو العقوبة الق       
عمـا إذا كــان األشــخاص الــذين أحلقــوا بــصاحب الـبالغ إصــابة جــسدية واعتــدوا عليــه لفظيــاً   
موظفني عموميني أو ال، فإن سلطات الدولة الطرف الـيت شـهدت األحـداث ومل تتـدخل ملنـع                   

 مـن   ١٦عىن الـوارد يف املـادة        على أقـل تقـدير، بـامل       “وافقت عليه أو سكتت عنه    ”االعتداء قد   
وخلـصت اللجنـة أيـضاً إىل أن التحقيـق الـذي أجرتـه              . االتفاقية اليت رأت اللجنة أهنـا انُتهكـت       
كما أن الدولة الطرف مل تف بالتزامها الـوارد يف          . ١٢الدولة الطرف ال يفي مبقتضيات املادة       

 ويف أن تنظــر هــذه  بــضمان حــق املــشتكي يف رفــع شــكوى إىل الــسلطات املختــصة ١٣املــادة 
ورأت اللجنـة أن االلتزامـات اإلجيابيـة للدولـة        . السلطات يف حالته على وجـه الـسرعة وبرتاهـة         

 تتضمن واجب منح صاحب الـشكوى تعويـضاً عـادالً ووافيـاً، وإن              ١٦الطرف مبوجب املادة    
ــرا     ــك صـ ــى ذلـ ــنص علـ ــة ال تـ ــام االتفاقيـ ــت أحكـ ــة   كانـ ــوء املعاملـ ــروب سـ ــضحايا ضـ حة لـ

  .التعذيب غري
، فهــي تتعلــق بفلــسطيين  ) ضــد أســتراليا Xالــسيد ( ٣٢٤/٢٠٠٧أمــا الــشكوى رقــم    - ٨٨

مولــود يف لبنــان وعــضو ســابق يف القــوات املــسلحة اللبنانيــة، ُيــزعم أنــه شــارك يف جمــزرة عــام   
 يف خميمــي صــربا وشــاتيال لالجــئني بوصــفه عــضواً يف ميليــشيا الــدميقراطيني املــسيحيني  ١٩٨٢

ونــاً ألحــد قــادة امليليــشيا يف لبنــان، وُيــزعم أنــه اخــتلس أمــواالً تابعــة   وأصــبح معا). الكتائــب(
ويف وقـت الحـق، اهتـدى إىل مكانـه يف           . وفر إىل أملانيا حيث ُمنح اللجوء السياسي      . للمنظمة

وكـان يف تلـك األثنـاء قـد ارتكـب جـرائم يف        . أملانيا رئيُسه الـسابق وبـدأ يتلقـى هتديـدات منـه           
وبعد أن قضى مدة حكمـه سـافر إىل أسـتراليا           . جن وفقد صفة الالجئ   أملانيا وُحكم عليه بالس   

وُرفض طلبه وصار ُمعرضـاً للترحيـل القـسري إىل          . هبوية مزورة وطلب اللجوء السياسي هناك     
ــان ــه       . لبن ــه القــسري ســتنتهك أســتراليا حقوق ــه يف حــال ترحيل ــشكوى أن وادعــى صــاحب ال

ت اللجنـة، فيمـا يتعلـق باألسـاس املوضـوعي،       وخلص.  من االتفاقية  ٣املنصوص عليها يف املادة     
إىل أن صاحب الشكوى مل يتمكن من إثبات أنه يواجه خطراً حقيقياً وشخصياً وميكـن التنبـؤ                 
ــشكل           ــن يـ ــه لـ ــإن ترحيلـ ــذلك فـ ــه، ولـ ــد إليـ ــو أعيـ ــان إن هـ ــذيب يف لبنـ ــالتعرض للتعـ ــه بـ بـ

  .لالتفاقية خرقا
  

  أنشطة املتابعة  -دال   
ــة مناهــضة التعــ    - ٨٩ ــار  قامــت جلن ــة والعــشرين املعقــودة يف أي مــايو /ذيب، يف دورهتــا الثامن

، بتنقــيح نظامهــا الــداخلي وإنــشاء وظيفــة مقــرر يتــوىل متابعــة تنفيــذ القــرارات بــشأن    ٢٠٠٢
ــادة     ــب املـ ــة مبوجـ ــشكاوى املقدمـ ــستها   . ٢٢الـ ــة، يف جلـ ــررت اللجنـ ــودة يف ٥٢٧وقـ  املعقـ

رصد االمتثـال لقـرارات     : منها ما يلي  ، أن يشارك املقرر يف مجلة أنشطٍة        ٢٠٠٢مايو  /أيار ١٦
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اللجنة بإرسال مذكراٍت شـفوية إىل الـدول األطـراف لالستفـسار عـن التـدابري املعتمـدة عمـالً                    
بقرارات اللجنـة؛ وتوصـية اللجنـة باختـاذ اإلجـراءات املناسـبة لـدى اسـتالم الـردود مـن الـدول                       

 مـن أصـحاب الـشكاوى       األطراف يف حاالت عـدم االسـتجابة، ولـدى اسـتالم كافـة الرسـائل              
فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ ومقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول األطراف لتـشجيع              

املـساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها مفوضـية           االمتثال وحتديد ما إذا كانت اخلدمات االستـشارية أو        
ارات متابعـة إىل الـدول      األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مناسبة أو مستصوبة؛ وتنظيم زي         

  .األطراف مبوافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية للجنة عما يضطلع به من أنشطة
وقــررت اللجنــة أثنــاء دورهتــا الرابعــة والــثالثني أن تطلــب إىل الــدول األطــراف، عــرب      - ٩٠

تفاقيـة،  املقرر اخلاص املعين مبتابعة القرارات، ويف احلاالت اليت خلـصت فيهـا إىل انتـهاكات لال      
مبا يف ذلك القـرارات الـيت اختـذهتا اللجنـة قبـل إنـشاء آليـة املتابعـة، تقـدمي معلومـات عـن مجيـع                   

ومل تـرد حـىت اآلن الـدول التاليـة      . التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات الـواردة يف قـرارات اللجنـة          
، رقـــم الطـــاهر حـــسني خـــانيتعلـــق بالـــشكوى املرفوعـــة مـــن  فيمـــا(كنـــدا : علـــى الطلبـــات

رقــم دميتــروف فيمــا يتعلــق بالــشكوى املرفوعــة مــن  (؛ وصــربيا واجلبــل األســود  )١٥/١٩٩٤
، رقـم  ونيكوليتش سـلوبودان وليليانـا    ،  ١٧٢/٢٠٠٠، رقم    ودانيل دمييتريفيتش  ،١٧١/٢٠٠٠
فيمــا يتعلــق بالــشكوى (؛ وتــونس )٢٠٧/٢٠٠٢، رقــم  ودراغــان دمييتــريفيتش،١٧٤/٢٠٠٠

  ).٢٦٩/٢٠٠٥، رقم علي بن ساملاملرفوعة من 
واإلجراء الذي اختذته الـدول األطـراف يف احلـاالت التاليـة ميثـل امتثـاالً تامـاً لقـرارات                      - ٩١

  نـدييب قـواين ضـد النمـسا        ‐حليمـي   : اللجنة، ولن ُيتخذ أي إجراء آخـر يف إطـار آليـة املتابعـة             
ــم ( ــا . ك. أ. وم؛ )٨/١٩٩١رقـ ــد أملانيـ ــم  (ضـ ــل  ؛  )٣()٢١٤/٢٠٠٢رقـ ــزي دزميايـ وحجريـ

ــل األســود  وآخــرون ــم  ( ضــد صــربيا واجلب ــدا؛ )١٦١/٢٠٠٠رق ، .ج. فيمــا خيــص أ  (وهولن
ــم  وآالن ضـــد سويـــسرا ؛ )١٣/١٩٩٣رقـــم  (وموتومبـــو ضـــد سويـــسرا  ؛ )٩١/١٩٩٧ رقـ

ــم( ــسرا ؛ )٢١/١٩٩٥ رقـ ــد سويـ ــاي ضـ ــم (وأمـ ــسرا. ل. وف؛ )٣٤/١٩٩٥ رقـ ــد سويـ  ضـ
 د الـسويد  وطابيـا بـاييز ضـ     ؛  )٢٨٠/٢٠٠٥رقـم    (والرقيق ضد سويسرا  ؛  )٢٦٢/٢٠٠٥ رقم(
 وطـــاال ضـــد الـــسويد؛ )٤١/١٩٩٦رقـــم  (وكيـــسوكي ضـــد الـــسويد؛ )٣٩/١٩٩٦رقـــم (
ــم( ــسويد   ؛ )٤٣/١٩٩٦ رقـ ــد الـ ــان ضـ ــاك قربـ ــديس محايـ ــم  (وأفيـ ــي؛ )٨٨/١٩٩٧رقـ  وعلـ

رقــــم  (وأورهــــان آيــــاس ضــــد الــــسويد؛ )٨٩/١٩٩٧رقــــم  (فاالكــــافالكي ضــــد الــــسويد
 ضـــد الـــسويد. س. وأ؛ )١٠١/١٩٩٧رقـــم  (وخليـــل هايـــدن ضــــد الـــسويـد؛ )٩٧/١٩٩٧

__________ 

رغم أن اللجنة مل ختلص إىل وقوع انتهاك يف هذه القضية، فقد رحبت باستعداد الدولة الطرف رصـد حالـة                      )٣(  
  ).انظر اجلدول أدناه(صاحب الشكوى وتقدميها يف مرحلة تالية معلومات كافية يف هذا الصدد 
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ودار ؛ )١٨٥/٢٠٠١ رقــم (والــشاذيل بــن أمحــد القــروي ضــد الــسويد؛ )١٤٩/١٩٩٩ رقــم(
ـــج  ــسويـد  ؛ )٢٤٩/٢٠٠٤( )٤(ضــد النروي ـــا ضـــد ال ـــم  (وتارين . ت. وس؛ )٢٦٦/٢٠٠٣رق

  باتريــــك إيـــــا ضــــد سويـــــسرا  ‐وجـــــان ؛ )٢٩٧/٢٠٠٥رقــــم   (ضــــد الـــــسويد . م. ك و
  ).٢٩٩/٢٠٠٦ رقم(

التالية، اعتربت اللجنة أنه ال ينبغي اختاذ أي إجراء إضايف مبوجـب           وخبصوص احلاالت     - ٩٢
وأرانـا ضـد    ؛  )١٢٠/١٩٩٨رقـم    (علمـي ضـد أسـتراليا     : إجراء املتابعة، وذلـك ألسـباب شـىت       

ويف حالــة أخــرى، ). ١٨٩/٢٠٠١رقــم  (ضــد تــونس؛ واللّطّيــف )٦٣/١٩٩٧رقــم (فرنــسا 
 حيـث   ٣رف بالتزاماهتـا مبوجـب املـادة        أعربت اللجنة عن اسـتيائها مـن عـدم تقيـد الدولـة الطـ              

قامت بترحيل صاحب الشكوى رغم أن اللجنة قد خلصت إىل وجود أسـباب حقيقيـة تـدعو                 
  ).٢٥٨/٢٠٠٤رقم (دادار ضد كندا : إىل االعتقاد أنه سيواجه خطر التعذيب

طـراف  وفيما يتعلق باحلاالت التالية، فإما ُينَتظَر تقدمي معلومات إضـافية مـن الـدول األ        - ٩٣
فـالكون ريـوس ضـد    : أو أن احلـوار مـستمّر مـع الدولـة الطـرف      /أو من أصـحاب الـشكاوى و      

 وبــرادة ضــد فرنــسا  ؛ )٢٥٨/٢٠٠٤رقــم  (دادار ضــد كنــدا ؛ و)١٣٣/١٩٩٩رقــم  (كنــدا
ــم( ــسنغال  ؛ )١٩٥/٢٠٠٣ رقـ ــد الـ ــرون ضـ ــغ وآخـ ــليمان غينغينـ ــم  (وسـ ؛ )١٨١/٢٠٠١رقـ

وإنكارنـاثيون بالنكـو أبـاد ضـد        ؛  )١١٣/١٩٩٨رقـم    (وريستيتش ضد صربيا واجلبل األسـود     
؛ وعجيـزة ضـد     )٢١٢/٢٠٠٢رقـم   (؛ وأورا غوريدي ضد إسـبانيا       )٥٩/١٩٩٦رقم  (إسبانيا  
 وعبـديل ضــد تـونس     ؛  )١٨٧/٢٠٠١رقـم   (وثابيت ضـد تـونس      ؛  )٢٣٣/٢٠٠٣رقم  (السويد  

 وســعدية علــي ضــد تــونس ؛ )٦٠/١٩٩٦رقــم  (ومبــارك ضــد تــونس ؛ )١٨٨/٢٠٠١رقــم (
 وبيليــت ضــد أذربيجــان؛ )١١٠/١٩٩٨رقــم (وتــشيبانـا ضــد فرتويــال  ؛)٢٩١/١٩٩٦رقــم (
وتربسقي ضـد   ؛  )٢٩٧/٢٠٠٦رقم   (وباشان سينـغ سوجـي ضـد كندا    ؛  )٢٨١/٢٠٠٥رقم  (

 )٢٦١/٢٠٠٥رقـــم (وبـــسيم عثمـــاين ضـــد مجهوريـــة صـــربيا ؛ )٣٠٠/٢٠٠٦رقـــم  (فرنـــسا
  ).٢٠٠٩أغسطس / آب٩الدولة الطرف غري مطلوب قبل  رد(

لدورتني احلادية واألربعني والثانية واألربعني، قدم املقرر اخلاص املعين مبتابعـة           وخالل ا   - ٩٤
القرارات معلومات جديدة عن املتابعة حـصل عليهـا منـذ التقريـر الـسنوي األخـري فيمـا يتعلـق                     

وعجيـزة ضـد   ؛ )١٨١/٢٠٠١رقـم   (سليمان غينغينغ وآخرون ضد الـسنغال   : باحلاالت التالية 
ــسويد  ــم (ال ـــدا   ؛ )٢٣٣/٢٠٠٣رق ـــغ ســـوجي ضـــد كن ــم  (وباشــان سين ؛ )٢٩٧/٢٠٠٦رق

؛ )٩١/١٩٩٧رقـم    (ضد هولندا . وأ؛  )٢٩٩/٢٠٠٦رقم  ( باتريك إيا ضد سويسرا      ‐وجان  
ــاد ضــد إســبانيا     ــاثيون بالنكــو أب ــم  (وإنكارن ــبانيا  ؛ )٥٩/١٩٩٦رق ــدي ضــد إس  وأورا غوري

__________ 

  .كانت الدولة الطرف قد عاجلت اخلرق قبل النظر يف القضية  )٤(  
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 تــونس وســعدية علــي ضــد ؛ )٦٠/١٩٩٦رقــم  (ومبــارك ضــد تــونس ؛ )٢١٢/٢٠٠٢ رقــم(
  . )٢٩١/٢٠٠٦رقم (

وميثل اجلدول أدناه تقريراً شامالً عن الردود الواردة فيما خيص مجيـع احلـاالت، البـالغ          - ٩٥
 حالــة، الــيت خلــصت فيهــا اللجنــة إىل وقــوع انتــهاكات لالتفاقيــة وحالــة واحــدة    ٤٨عــددها 

  .ختلص فيها إىل وقوع انتهاك لالتفاقية إمنا قدمت بشأهنا توصية مل
  

كاوى الـــيت خلـــصت فيهـــا اللجنـــة إىل وقـــوع انتـــهاكات لالتفاقيـــة حـــىت الـــدورة  الـــش    
  واألربعني  الثانية

  
  النمسا  الدولة الطرف

  ٨/١٩٩١ ندييب قواين، -حليمي   القضية
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

 الترحيل إذا انطبق ذلك

 يوغوساليف 

  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  آراء معتمدة يف

ــسائل واال ــصتاملـ ــيت خلـ ــهاكات الـ نتـ
  إليها اللجنة

 ١٢ املادة -عدم التحقيق يف ادعاءات بشأن التعذيب 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال يوجد

ــدوث  االنتصاف املوصى به ــدم حـ ــل عـ ــرف أن تكفـ ــة الطـ ــب إىل الدولـ طُلـ
  .انتهاكاٍت مماثلة يف املستقبل

  ال يوجد  فالتاريخ احملدد لرد الدولة الطر
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٢  تاريخ الرد

أُبلــغ قــرار اللجنــة إىل رؤســاء مكاتــب املــدعني العــامني  رد الدولة الطرف
ــة ــذ. كافّـ ــة أن تأخـ ــة العامـ ــلطات النيابـ وطُلـــب إىل سـ

وقـد. باملبادئ العامة الواردة يف آراء اللجنة ذات الـصلة    
ديـة املـؤرخوزارة العـدل االحتا أكد املرسوم الصادر عن  

 مـــن جديـــد األمـــر الـــدائم١٩٩٩ســـبتمرب /أيلـــول ٣٠
املوجه إىل املدعني العامني مبتابعة كل حالة مـن حـاالت
االدعــاء بــالتعرض لــسوء املعاملــة مــن جانــب الــسلطات
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املكلفــة بإنفــاذ القــوانني عــن طريــق فــتح حتقيقــات أوليــة
ويف الوقــت نفــسه. حتقيقــات عدليــة تــسبق احملاكمــة  أو

رة الداخليــة االحتاديــة إىل الــسلطات املكلفــةطلبــت وزا
بإنفاذ القـوانني أن تبلـغ علـى وجـه الـسرعة إىل املـدعني
العامني املختصني ادعـاءات سـوء املعاملـة املرفوعـة ضـد
موظفيها وأية مؤشرات أخرى تدل على قيام قضية مـن

وعـالوة علـى ذلـك يـنص املرسـوم الـصادر. هذا القبيل 
ــا  ــة بت نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٠ريخ عــن وزارة الداخلي

 على أن السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني عليهـا٢٠٠٠
ملـــف التـــزام بـــأن حتيـــل دون تـــأخري بيانـــاً بالوقـــائع أو

الشكوى إىل النيابة العامـة إذا كـان أحـد موظفيهـا حمـل
ويقضي مرسوم صـادر عـن. ادعاء يتعلق بإساءة املعاملة   

ديـــسمرب/ون األول كـــان٢١وزارة العـــدل االحتاديـــة يف 
 بأن يتبع رؤساء املؤسسات العقابيـة اإلجـراءات٢٠٠٠

 مــوظفني مكلفــنيذاهتــا يف حالــة قيــام ادعــاءات ضــد    
  .بإنفاذ العقوبات

  ال يوجد  رد صاحب البالغ
اعتربت اللجنة أن الـرّد كـان مرضـياً، بـالنظر إىل الفتـرة  قرار اللجنة

ــاب   ــا والطـ ــاد آرائهـ ــذ اعتمـ ــضية منـ ــة املنقـ ــامالزمنيـ ع العـ
وقـررت وقـف النظـر يف القـضية. لالنتصاف املُوصى به  
  .يف إطار إجراء املتابعة

  
  الدولة الطرف

  
  أستراليا

  ١٢٠/١٩٩٨شيخ علمي،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  صومايل والترحيل إىل الصومال

  ١٩٩٩مايو / أيار٢٥  آراء معتمدة يف

ــها  ــسائل واالنتـ ــصتاملـ ــيت خلـ كات الـ
  إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 
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التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ُمنحت تدابري مؤقتة واستجابت هلا الدولة الطرف

ــة  االنتصاف املوصى به ــادة  ـ الطــالدول ــاع عــن إع ــة باالمتن  صــاحبرف ملزم
الــشكوى قــسراً إىل الــصومال أو إىل أي بلــد آخــر قــد

  .اإلعادة إىل الصومال  فيه خلطر الطرد أويتعرض
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠١مايو / أيار١ و ١٩٩٩أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد
ــة يف    رد الدولة الطرف ٢٣ردت الدولــــــة الطــــــرف علــــــى آراء اللجنــــ

ــسطس /آب ــر. ١٩٩٩أغـ ــأن وزيـ ــة بـ ــربت اللجنـ وأخـ
شــــــــؤون اهلجــــــــرة وتعــــــــدد الثقافــــــــات قــــــــرر يف 

ــسطس /آب ١٢ ــضي١٩٩٩أغـ ــام يقتـ ــصاحل العـ  أن الـ
 باء من قـانون اهلجـرة٤٨ممارسة سلطاته مبوجب املادة     

ــر١٩٥٨ ــبٍ آخـ ــدمي طلـ ــسيد علمـــي تقـ ــسماح للـ  والـ
وأُخــرب حمــامي الـــسيد. للحــصول علــى تأشــرية محايــة    

ــذلك يف   ــي بـ ــسطس / آب١٧علمـ ــغ١٩٩٩أغـ ، وتبلـ
أغـــسطس / آب١٨الـــسيد علمـــي ذلـــك شخـــصياً يف  

١٩٩٩.  
ــار١يف و ــايو / أيـ ــرف٢٠٠١مـ ــة الطـ ــت الدولـ ، أعلمـ

اللجنة أن صاحب الشكوى غـادر أسـتراليا طوعـاً ومـن
وبينــت أن.  شــكواه ضــد الدولــة الطــرف“ســحب”مث 

صاحب الشكوى كان قد تقدم بطلبـه الثـاين للحـصول
ــة يف   .١٩٩٩أغـــسطس / آب٢٤علـــى تأشـــرية احلمايـ

در الـسي  ـــــ، حض ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ويف  
  علمي

ــوزارة      ــع موظــف يف ال ــة م ــشاره مقابل ــرار. ومست ويف ق
، أعـــرب وزيـــر شـــؤون٢٠٠٠مـــارس / آذار٢مـــؤرخ 

ــاحب ــه ألن صـ ــدد الثقافـــات عـــن ارتياحـ ــرة وتعـ اهلجـ
الشكوى ليس شخـصاً تفـرض االتفاقيـة اخلاصـة بوضـع
الالجــئني بــشأنه التزامــات محايــة علــى أســتراليا ورفــض
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ء احملكمــة الرئيــسيةوأكــد أعــضا. منحــه تأشــرية احلمايــة
وأخـربت الدولـة الطـرف. هذا القـرار لـدى االسـتئناف      

الطلب اجلديد قد قـّيم تقييمـاً شـامالً يفبأن هذا    اللجنة
ــرت إثــر نظــر اللجنــة       .ضــوء األدلــة اجلديــدة الــيت ظه
واحملكمة ليست متأكـدة مـن مـصداقية مقـدم الـشكوى

  .ومل تقبل بزعمه أنه ابن أحد أعيان قبيلة شيكال
  ال ينطبق  د صاحب الشكوىر

مل يطلــب، يف ضــوء مغــادرة صــاحب الــشكوى طوعــاً،  قرار اللجنة
  .اختاذ إجراءات إضافية يف إطار املتابعة

  أذربيجان  الدولة الطرف

  ٢٨١/٢٠٠٥بيليت،   القضية

جنسية صاحبة الشكوى وبلـد الترحيـل
  إذا انطبق ذلك

  تركية والترحيل إىل تركيا

  ٢٠٠٧أبريل /يسان ن٣٠  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٢٢ و ٣ املادتان -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

ُمنحت تدابري مؤقتة لكن الدولة الطرف مل توافق عليهـا         
  .)٥()منحت ضمانات(

اور مـع الـسلطات والتـش ٣التعـويض عـن انتـهاك املـادة       االنتصاف املوصى به
  .التركية بشأن مصري صاحبة الشكوى وحالتها

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤  تاريخ الرد

حصلت سـلطات أذربيجـان علـى ضـمانات دبلوماسـية  رد الدولة الطرف
ــة أو ــاءة املعاملـ ــشكوى إلسـ ــاحبة الـ ــرض صـ ــأال تتعـ بـ

__________ 

عــالن املنــصوص عليــه يف عربــت اللجنــة عــن قلقهــا وأكــدت مــن جديــد أن الدولــة الطــرف عنــدما تــصدر اإل  أ  )٥(  
؛ وقـد أبطـل طـرد    ٢٢ من االتفاقيـة، فإهنـا تقبـل طوعـاً التعـاون حبـسن نيـة مـع اللجنـة مبوجـب املـادة                ٢٢ املادة

  .ى املمارسة الفعلية حلقها يف تقدمي شكوىصاحبة الشكو
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وقـــد ُوضـــعت آليـــات عديـــدة. االتعـــذيب بعـــد إعادهتـــ
وبناًء عليـه تلقـت صـاحبة. لرصد احلاالت بعد الترحيل   

ــان ــارة الـــسكرتري األول لـــسفارة أذربيجـ الـــشكوى زيـ
.خالل إقامتها يف الـسجن وجـرت الزيـارة علـى انفـراد            

ــا مل    ــاء صــرحت أّنه ــذيب أو وخــالل اللق ــرض للتع تتع
يكــشف ســوء املعاملــة وأّنهــا خــضعت لفحــص طــيب مل 

ــشكوى. ة مــشاكل صــحية عــن أيــ  وُمنحــت صــاحبة ال
فرصــة لاللتقــاء مبحاميهــا وأقارهبــا وإلجــراء مكاملــات

وُســـمح هلـــا أيـــضاً بتلقـــي الطـــرود اخلاصـــة. هاتفيـــة
أبريـل/نيـسان  ١٢ويف  . غريها من املؤلفات  والصحف و 

 أُفرج عنها بقرار من حمكمة اسـطنبول املختـصة١٩٩٧
  . باجلرائم اخلطرة

، أبلــــغ حمــــامي٢٠٠٧نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين١٣ يف  رد صاحبة الشكوى
شرينتـ  ١صاحبة الشكوى اللجنة أن احملكمة قـضت يف         

 بــــسجن الــــسيدة بيليــــت ملــــدة٢٠٠٧ نــــوفمرب/الثــــاين
  . احلكم وقام حماميها يف اسطنبول باستئناف. أعوام ٦

تعترب اللجنة أن احلوار مستمّر وقررت أنه ينبغـي للدولـة  قرار اللجنة
ــشكوى يفالطــرف أن تو ــة صــاحبة ال اصــل رصــد حال

  .تركيا وأن حتيط اللجنة علماً بأية تطورات

  بلغاريا  الدولة الطرف
  ٢٥٧/٢٠٠٤كريمييدشييف،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  ال ينطبق

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١  آراء معتمدة يف
ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ

  ا اللجنةإليه
املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية أو املهينـــة،

 مـن١، والفقـرة    ١٢ املـادة    -والرتيه  والتحقيق الفوري   
  .١٦املادة 

  ال ينطبقالتــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
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  الدولة الطرف
يف ، مبـا  لـصاحب الـشكوى  سـبيل انتـصاف فعـال   إتاحة   االنتصاف املوصى به

الـيت تعـرضوالكايف على املعانـاة   العادل يضالتعوذلك 
فــضالً عــن للجنــة، ٢مــع التعليــق العــام رقــم  هلــا متــشياً 

  .إعادة التأهيل الطيب
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٧  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ال يوجد  تاريخ الرد
  ال يوجد  رد الدولة الطرف

  ال ينطبق  رد صاحب الشكوى
  .تابعة مستمرحوار امل  قرار اللجنة

  كندا  الدولة الطرف

  ١٥/١٩٩٤طاهر حسني خان،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  باكستاين والترحيل إىل باكستان

   ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

 املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابةالتــــدابري
  الدولة الطرف

  طُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الدولـــة الطـــرف ملزمـــة باالمتنـــاع عـــن ترحيـــل طـــاهر  االنتصاف املوصى به
  .باكستان حسني خان قسراً إىل

  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ال يوجد  تاريخ الرد

 تــزود الدولــة الطــرف املقــرر بأيــة معلومــات، إال أهنــامل  رد الدولة الطرف
أعلنت أثناء مناقشة تقريرها إىل جلنـة مناهـضة التعـذيب

ــار ــايو /يف أيـ ــا مل٢٠٠٥مـ ــاحب  أهنـ ــل صـ ــم بترحيـ تقـ
  .الشكوى
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  ال يوجد  رد صاحب الشكوى
  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

  
  ١٣٣/١٩٩٩فالكون ريوس،   القضية

ــاحب الـــــشك  ــدجنـــــسية صـــ وى وبلـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  مكسيكي والترحيل إىل املكسيك

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  آراء معتمدة يف 

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .طرفطُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة ال

  اختاذ تدابري مناسبة  االنتصاف املوصى به
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

ــؤرخ    تاريخ الرد ــر رد مــ ــاين ١٤آخــ ــانون الثــ ــاير / كــ ٢٠٠٨ينــ
٢٠٠٥مـارس   / آذار ٩وكانت قد ردت قبل ذلـك يف        (

  ).٢٠٠٧مايو / أيار١٧ويف 
ــارس / آذار٩يف   رد الدولة الطرف ـــ ٢٠٠٥مــ ــة الطـ ــدمت الدولــ رف، قــ

وذكـرت أن صـاحب الـشكوى. معلومات عـن املتابعـة    
قــدم طلبــاً لتقيــيم اخلطــر قبــل العــودة إىل املكــسيك وأن

وإذا متكـن. الدولة الطرف ستعلم اللجنة بنتـائج التقيـيم       
صـــاحب الـــشكوى مـــن إثبـــات أحـــد مـــربرات طلـــب
احلمايــة مبوجــب قــانون اهلجــرة ومحايــة الالجــئني، فإنــه

ومــن. ة الدائمــة يف كنــداسيــستطيع تقــدمي طلــب اإلقامــ
املفتـــرض أن يراعـــي املوظـــف املـــسؤول عـــن النظـــر يف
ــفوياً إىل صــاحب ــستمع ش ــة وأن ي ــرار اللجن ــب ق الطل

ــذلك   ــوزير ضــرورةً ل ــشكوى إذا رأى ال ــه مت. ال ــا أن ومب
النظـر يف طلـب اللجـوء قبـل بـدء سـريان قـانون اهلجـرة

، فـإن٢٠٠٢يونيـه   /ومحاية الالجـئني، أي قبـل حزيـران       
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قائع بعـد رفـض اهلجرة لن يقتصر على تقييم الو      موظف
يتمكن أيــضاً مـن النظـر يف مجيــعسـ  الطلـب األويل وإمنـا  

قدمــه صــاحب الــشكوى مــن وقــائع ومعلومــات، مــا
ويف هذا السياق، عارضـت الدولـة. القدمي منها واجلديد  

 من قرارها الـذي٥-٧الطرف استنتاج اللجنة يف الفقرة     
 يف املعلومــاتظــر حــصراًخلــصت فيــه إىل احتمــال أن ين

  .املراجعةاجلديدة أثناء هذه 
ــار١٧ويف  ــايو / أيـ ــرف٢٠٠٧مـ ــة الطـ ، أبلغـــت الدولـ

مــارس/ آذار٢٨اللجنــة أن صــاحب الــشكوى رفــع يف  
ــة٢٠٠٧ ــة وأن حكوم ــة االحتادي ــتئنافني إىل احملكم ، اس

كندا مل تكن تعتزم يف تلك املرحلة تنفيذ األمر القاضـي
  . املكسيكبإعادة صاحب الشكوى إىل

، أبلغـــت الدولـــة٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٤ويف 
الطرف اللجنة أن احملكمة االحتادية رفـضت االسـتئنافني

 وأن القـــرارات الــيت اختـــذها٢٠٠٧يونيــه  /يف حزيــران 
.املوظــف املعــين بــشؤون اهلجــرة أصــبحت بــذلك هنائيــة
ومع ذلك فإهنا ال تعتزم يف هذه املرحلـة إعـادة صـاحب

وسـُتعلم اللجنـة بأيـة تطـورات.  املكـسيك  الشكوى إىل 
  .مقبلة تتعلق هبذه القضية

، أحــال صــاحب الــشكوى٢٠٠٧فربايــر / شــباط٥يف   رد صاحب الشكوى
ــو ــه للمخــاطر، وه ــائج تقييم ــن نت ــسخة م ــة ن إىل اللجن
التقييم الذي ُرفـض فيهـا طلبـه وطُلـب إليـه فيـه مغـادرة

  .ومل تقدَّم أية معلومات أخرى. الدولة الطرف
  .تعترب اللجنة أن احلوار مستمّر  قرار اللجنة

  ٢٥٨/٢٠٠٤دادار،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  إيراين والترحيل إىل إيران

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣ آراء معتمدة يف 



A/64/44 

 

239 09-52625 
 

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

ابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابةالتــــد
  الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ــرة      االنتصاف املوصى به ــاً للفقـ ــرف، وفقـ ــة الطـ ــة الدولـ ــن٥حتـــث اللجنـ  مـ
ــادة ــا يف١١٢ امل ــى أن تبلغه ــداخلي، عل ــا ال  مــن نظامه

 يومــــاً مــــن تــــاريخ إحالــــة هــــذا القــــرار٩٠غــــضون 
  .استجابةً للقرار املعرب عنه أعالهباخلطوات املتخذة 

  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٦  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
أكتـوبر/ تشرين األول  ١٠كان آخر رد تلقته اللجنة يف         تاريخ الرد

ــا أن ردت يف  ســـــــبق (٢٠٠٧ مـــــــارس/ آذار٢٢هلـــــ
 انظـر التقريـر- ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٤، ويف   ٢٠٠٦

 ويف٢٠٠٦أغــسطس /آب ٩ ويف - A/61/44الــسنوي 
 انظـــر التقريـــر الـــسنوي- ٢٠٠٧أبريـــل  / نيـــسان٥

A/62/44.(  
ــاحب  رد الدولة الطرف ــت صـ ــرف رحلـ ــة الطـ ــة أن الدولـ ــذكر اللجنـ تـ

 رغــم٢٠٠٦مــارس / آذار٢٦الــشكوى إىل إيــران يف  
ــة   ــهاك لالتفاقيـ ــدوث انتـ ــوت حـ ــة. ثبـ ــرت الدولـ وذكـ

 أنـه٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٢٤الطرف يف ردهـا املـؤرخ       
دة صاحب الشكوى، تكلم ممثل لكنـدا مـع ابـنبعد عو 

أخــت صــاحب الــشكوى فقــال إن الــسيد دادار وصــل
.إىل طهــران دون مــشاكل، وأنــه اآلن يقــيم مــع أســرته 
ــذ ــة الطــرف أي اتــصال مباشــر معــه من ومل يكــن للدول

ويف ضــوء هــذه املعلومــات، وقــرار. إعادتــه إىل إيــران 
ــالتعرض     ــه ال يواجــه خطــراً كــبرياً ب ــدا بأن ــذيبكن للتع

لدى عودته إىل إيران، ترى الدولـة الطـرف أن ال لـزوم
.هلا للنظر يف مسألة وجود آليات للرصد يف هذه احلالـة          

لالطالع على العرض الكامل لرد الدولة الطرف انظـر(
  ).A/61/44الوثيقة 
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ــة الطــرف٢٠٠٦أغــسطس / آب٩ويف  ، أبلغــت الدول
ــأن صــاحب الــشكوى أتــى يف    ــة ب ــار١٦اللجن مــايو/ أي

ــض٢٠٠٦ ــة بع ــران ملتابع ــة يف طه ــسفارة الكندي  إىل ال
القـــــضايا الشخـــــصية واإلداريـــــة يف كنـــــدا ال تتعلـــــق

ومل يـشتك مـن أي. باالدعاءات املعروضة علـى اللجنـة     
ــران وال هـــو قـــدم شـــكوى ضـــد ــة يف إيـ ــاءة معاملـ إسـ

ــارة صــاحب الــشكوى .الــسلطات اإليرانيــة ومبــا أن زي
تـه، طلبـتأكدت معلومـات سـابقة وردت مـن ابـن أخ          

السلطات الكنديـة عـدم النظـر يف هـذه املـسألة يف إطـار
  .املتابعة إجراء
ــسان٥ويف  ــل / نيـ ــرف٢٠٠٧أبريـ ــة الطـ ، ردت الدولـ

ــة    ــامي املؤرخـ ــات احملـ ــى تعليقـ ــران٢٤علـ ــه/ حزيـ يونيـ
ــرت أن ال علــــم هلــــا حبالــــة صــــاحب. ٢٠٠٦ وذكــ

ــسلطات ــل ال ــن قب ــشكوى وأن مواصــلة اســتجوابه م ال
ــسبب   ــة كــان ب ــة  اإليراني ــرار اللجن ــشاف ق ــرى.  اكت وت

، طــرأ“عامــل عــارض”الدولــة الطــرف أن هــذا القــرار 
كـان هلـا أن بعد عودة صاحب الشكوى إىل إيران ومـا       

 ذلـك، فـإن شـواغلوباإلضـافة إىل  . تراعيه وقت إعادته  
ــشكوى ال  ــنم عــن أي شــكوى كــان مــن صــاحب ال ت

ــو ــأهنا، لـ ــة، أن تـــؤدي إىل ثبـــوت شـ قـــدمت إىل اللجنـ
مث.  حلـق مـن احلقـوق مبوجـب االتفاقيـة          حدوث انتـهاك  

إن استجواب السلطات لصاحب الـشكوى لـيس مبثابـة
ويف أي حال، فإن خوفه من التعذيب يف أثنـاء. تعذيب

ونظــراً إىل تــصديق. االســتجواب هــو ختمــني وافتــراض 
ــة ــاحلقوق املدنيـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــى العهـ ــران علـ إيـ
والــــسياسية وإمكانيــــة اســــتخدام صــــاحب الــــشكوى

ليــات اإلجــراءات اخلاصــة لألمــم املتحــدة مثــل املقــررآل
اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب، تـرى الدولـة الطـرف أن
األمم املتحـدة هـي املكـان األنـسب إلجـراء التحقيقـات

  .بشأن حالة صاحب الشكوى
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، أكـدت الدولـة٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ١٠ويف  
الطــــرف جمــــدداً أن صــــاحب الــــشكوى مل يتعــــرض

لــذلك، فــإن كنــدا قــد.  منــذ إعادتــه إىل إيــرانللتعــذيب
 مــن٣امتثلــت امتثــاالً تامــاً اللتزاماهتــا مبوجــب املــادة      

االتفاقيــة ولــيس عليهــا أي التــزام برصــد حالــة صــاحب
وإن عــدم تــوفر أدلــة علــى تعرضــه للتعــذيب. الــشكوى

بعد إعادته يدعم موقف كندا الذي مفـاده أنـه ال ميكـن
 مبـا أن٣تهاك مزعوم للمادة    اعتبار كندا مسؤولة عن ان    

األحداث التاليـة لإلعـادة تؤكـد تقييمهـا الـذي اعتـربت
ويف. فيه أن صاحب الشكوى ال يواجه خطر التعـذيب        

ظل هـذه الظـروف تؤكـد الدولـة الطـرف جمـدداً طلبـها
  .سحب القضية من جدول أعمال إجراء املتابعة

ــرار       رد صاحب الشكوى ــى ق ــشكوى عل ــامي صــاحب ال ــرض حم ــةاعت الدول
الطرف الـذي يقـضي بترحيـل صـاحب الـشكوى رغـم

غــــري أنــــه مل يقــــدم إىل اآلن أي. اســــتنتاجات اللجنــــة
معلومات قد تتوفر لديه بشأن حالـة صـاحب الـشكوى

  .منذ وصوله إىل إيران
ــذكر حمــامي صــ  ــه أبلغــه يفوي ــشكوى أن موكل احب ال

ــران ٢٤ ــه /حزيــ ــة٢٠٠٦يونيــ ــسلطات اإليرانيــ  أن الــ
ــه  ــة واســتدعتهأرســلت إىل مرتل ــرار اللجن ــسخة مــن ق  ن

ــاً جـــداً علـــى اهلـــاتف. لالســـتجواب وكـــان يبـــدو قلقـ
ــذ   ومل ــه احملــامي منذئ ــسمع عن ــك،. ي وباإلضــافة إىل ذل

يذكر احملامي أن السيد دادار شـخص غـري مرغـوب فيـه
فهـو ال يـستطيع العمـل أو الـسفر وغـري قـادر. يف إيران 

 يف كنـداعلى احلصول علـى الرعايـة الطبيـة الـيت تلقاهـا           
  .لعالج حالته الصحية

، أبلـغ احملـامي اللجنـة أن٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩ويف  
صاحب الشكوى قد ُوضـع بعـد فتـرة االحتجـاز األوىل

واسـتدعته. قيد اإلقامة اجلربية إىل جانـب والدتـه املـسنة    
السلطات اإليرانية يف مناسبات عديـدة للحـضور جمـدداً
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ب مــسائل منــهاومشــل االســتجوا . ملواصــلة اســتجوابه 
وأعرب صـاحب. أنشطته السياسية أثناء إقامته يف كندا     

الشكوى عن اسـتيائه مـن وضـعه يف إيـران بوصـفه غـري
مرغــوب فيــه وقــال إن وضــعه ال يــسمح لــه بالعمــل أو

زد على ذلـك أنـه مل حيـصل علـى األدويـة الـيت. بالسفر
.كــان حيــصل عليهــا يف كنــدا لعــالج حالتــه الــصحية      

 أرسـلت الـسلطات اإليرانيـة إىل مرتلـهوإضافة إىل ذلك  
  .نسخة من قرار اللجنة واستدعته لالستجواب

، أبلــغ احملــامي اللجنــة أن٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١ويف 
صاحب الشكوى كان سُيعذب ورمبا ُيعدم لوال تـدخل
أخيــه قبــل عودتــه إىل إيــران وأثنــاء فتــرة احتجــازه الــيت

ازأعقبــت مباشــرة وصــوله لــدى موظــف رفيــع يف جهــ  
وطلب استبقاء القضية قيـد نظـر. االستخبارات اإليراين 

  .اللجنة يف إطار إجراء املتابعة
لالطـالع علـى) A/61/44(انظر التقريـر الـسنوي للجنـة          اإلجراء املتخذ

مضمون املذكرات الشفوية الـيت أرسـلها املقـرر اخلـاص
  .إىل الدولة الطرف

 الـدورة الـسادسة والـثالثني،يف أثناء النظر يف املتابعة يف       قرار اللجنة
اســتنكرت اللجنــة عــدم تقُيــد الدولــة الطــرف بالتزاماهتــا

؛ ورأت أن الدولة الطـرف قـد خالفـت٣مبوجب املادة   
طـرد أو إعـادة” بعدم   ٣التزاماهتا القائمة مبوجب املادة     

أو تسليم أي شخص إىل دولة أخرى إذا تـوافرت) رد(
اد بأنـه سـيواجهلديها أسـباب حقيقيـة تـدعو إىل االعتقـ         

  .وال يزال احلوار مستمراً. “خطر التعرض للتعذيب

  ٢٩٧/٢٠٠٦باشان سينغ سوجي   القضية
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

  الترحيل إذا انطبق ذلك
  هندي والترحيل إىل اهلند

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦  آراء معتمدة يف
ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ

  إليها اللجنة
  ٣ املادة -حيل التر
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التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

طُلـــب اختـــاذ تـــدابري مؤقتـــة ولكـــن رفـــضتها الدولـــة
  .)٦(الطرف

 من االتفاقية، والقيـام، بالتـشـاور٣معاجلة انتهاك املادة      االنتصاف املوصى به
مـع البلـد الـذي أُبعـد إليـه صـاحب الـشكوى، بتحديـد

  .همكان إقامته ومصري
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

سبق للدولـة الطـرف أن ردت (٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٧  تاريخ الرد
ــباط٢٩يف  ــر / شــــــ  تــــــــشرين٢١ ويف ٢٠٠٨فربايــــــ

  )٢٠٠٨أكتوبر /األول
  

فرباير أعربت الدولة الطـرف عـن أسـفها/ شباط ٢٩يف    رد الدولة الطرف
ــذ آراء  ــها تنفي ــه ال ميكن ــةألن إذ رأت أن طلبــات.  اللجن

اللجنــة اختــاذ تــدابري محايــة مؤقتــة أو آراء اللجنــة نفــسها
ــع التزاماهتــا ــاً، ورأت أهنــا أوفــت جبمي غــري ملزمــة قانون

ينبغــي تفــسري عــدم امتثاهلــا آلراء اللجنــة وال. الدوليــة
ــرف ــة الط ــرام الدول ــدم احت ــن ع ــنم ع ــاً ي بوصــفه موقف

رأت الدولـــةكمـــا . للعمــل الـــذي تــضطلع بـــه اللجنــة   
الطرف أن حكومة اهلند يف وضع أفضل إلبـالغ اللجنـة
عـــن مكـــان وجـــود صـــاحب الـــشكوى وعـــن حالتـــه،
وتذكر اللجنـة بـأن اهلنـد طـرف يف االتفاقيـة ويف العهـد

ومـع. الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية أيـضاً          

__________ 

ــة يف        ”  )٦(   ــه اللجنـ ــذي قدمتـ ــل الـ ــق الترحيـ ــب تعليـ ــرام طلـ ــدم احتـ ــق بعـ ــا يتعلـ ــران١٤وفيمـ ــه مث يف / حزيـ يونيـ
، تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف، إذ صدقت على االتفاقية وقبلت طوعاً اختـصاص          ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣٠

 بالتعاون حبسن نية مع اللجنـة يف تطبيـق إجـراء الـشكاوى الفرديـة املنـشأ       ، قد تعهدت٢٢اللجنة مبوجب املادة  
وتذكر اللجنة أيـضاً بـأن التزامـات الدولـة الطـرف تتـضمن احتـرام القواعـد الـيت          . مبوجبها وإنفاذه إنفاذاً كامالً   

 الـيت هتـدف إىل       مـن النظـام الـداخلي      ١٠٨تعتمدها اللجنة واليت ال ميكن فـصلها عـن االتفاقيـة، مبـا فيهـا املـادة                  
، آراء  ٢٤٩/٢٠٠٤ الـبالغ رقـم      دار ضـد النـرويج،    انظـر   . ( مـن االتفاقيـة معـىن وبعـداً        ٢٢  و ٣إعطاء املادتني   

، آراء ٣٠٠/٢٠٠٦ الــبالغ رقــم وتربســقي ضــد فرنــسا،؛ ٣-١٦، الفقــرة ٢٠٠٧مــايو / أيــار١١معتمــدة يف 
 اللجنة أن الدولـة الطـرف، إذ قامـت بترحيـل            وبناًء عليه، تعترب  ). ٦-٨، الفقرة   ٢٠٠٧مايو  / أيار ١معتمدة يف   

صاحب البالغ إىل اهلند بالرغم من طلب اللجنة املكرر باختاذ إجـراءات مؤقتـة، قـد أخلـت بالتزاماهتـا مبوجـب                      
  .“ من االتفاقية٢٢ و ٣ املادتني
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ذلـــك، فقـــد وجهـــت إىل وزارة الـــشؤون اخلارجيـــة يف
ســيما طلبــها بــآراء اللجنــة، وال  اهلنــد رســالة تعلمهــا    

احلـــصول علـــى معلومـــات حمـــددة عـــن حالـــة صـــاحب
  .الشكوى

وأكــــدت الدولــــة الطــــرف أن قــــرار إعــــادة صــــاحب
 بعكـس مـا“ظـروف اسـتثنائية   ”الشكوى لـيس مـسألة      

وذكّرت اللجنة بـأن). ٢-١٠الفقرة  (توحي به اللجنة    
ــصادر يف   ــرار الـ ــانون األول ٢القـ ــسمرب /كـ ٢٠٠٣ديـ

ــي مبوجـــ  ــتئنافأُلغـ ــة االسـ ــن حمكمـ ــدر عـ ــرار صـ ب قـ
 وأن ترحيـل صـاحب٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٦االحتادية يف   
ــار١١اســتند إىل القــرار املــؤرخ   الــشكوى قــد مــايو/ أي

ــة. ٢٠٠٦ ــصت مندوبـ ــري، خلـ ــرار األخـ ــذا القـ ويف هـ
ــر ــه خطــ ــاحب الــــشكوى ال يواجــ ــوزير إىل أن صــ الــ
التعـــرض للتعـــذيب، لـــذلك فإنـــه مـــن غـــري الـــضروري

 خطـر تعـرض صـاحب الـشكوى للتعـذيب،املوازنة بني 
مــن جهــة أوىل، واخلطــر الــذي ميثلــه علــى اجملتمــع، مــن
جهــة أخــرى، لتحديــد مــا إذا كانــت حالــة صــاحب

 تـربر إعادتـه“ظروف استثنائية”الشكوى تنطوي على  
  .رغـم خطر التعرض للتعذيب

واعترضـت الدولـة الطـرف علـى اسـتنتاج اللجنـة الـذي
أنكـرت وجـود خطـر التعـرضمفاده أن مندوبة الـوزير      

.للتعــذيب وأن قرارهــا غــري قــائم علــى ســند صــحيح      
فمندوبــة الــوزير مل تؤســس قرارهــا علــى وجــود قــانون

ــة. جديــد يف اهلنــد فقــط  ــار احلال فقــد أخــذت يف االعتب
العامـــة حلقـــوق اإلنـــسان يف اهلنـــد وكـــذلك الظـــروف

وقـد أكـد قـرار. اخلاصة احمليطة حبالة صاحب الشكوى    
ــة االســـــــ  ــصادر يف  حمكمـــــ ــة الـــــ ٢٣تئناف االحتاديـــــ

ــران ــه /حزيـ ــه٢٠٠٦يونيـ ــذي اختذتـ ــرار الـ ــالمة القـ  سـ
  .مندوبة الوزير
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واعترضت الدولة الطرف أيـضاً علـى رأي اللجنـة الـذي
مفــاده أن الدولــة الطــرف خلــصت إىل عــدم قيــام خطــر
التعــــذيب باالســــتناد إىل معلومــــات مل يكــــشف عنــــها

دداً أنوأكــدت الدولــة الطــرف جمــ. لــصاحب الــشكوى
تقييم خطر التعرض للتعذيب جرى بـصورة مـستقلة عـن
مــسألة اخلطــر الــذي يــشكله صــاحب الــشكوى علــى
اجملتمع وأن األدلة ذات الصلة تتعلق مبسألة اخلطـر القـائم

وإضــافة إىل ذلــك، اعتــربت حمكمــة االســتئناف. فقــط
ــز أخــذ معلومــات ــة أن القــانون نفــسه الــذي جيي االحتادي

حب الـشكوى يف احلـسبان ال يتنـاقضيطلع عليها صا  مل
ــسان ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــا أن اللجن ــع الدســتور، كم م

تعترب إجراًء مماثالً بوصفه إجراًء خمالفـاً ألحكـام العهـد مل
  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

غـــري أن الدولـــة الطـــرف أبلغـــت اللجنـــة أن تعـــديالت
٢٢عتبـاراً مـن    أُدخلت على هذا القانون الذي أصبح، ا      

ــباط ــر /شـ ــيني  ٢٠٠٨فربايـ ــز تعـ ــاصٍ ”، جييـ ــامٍ خـ “حمـ
للدفاع عن الطرف املعـين يف حـال اقتـران غيابـه بغيـاب

ــدما ُين ــه، عنــ ــات يفحماميــ ــذه املعلومــ ــل هــ ــر يف مثــ ظــ
  .سرية جلسة

وفيما يتعلق برأي اللجنة الذي مفاده أهنا مؤهلـة لتقـدير
،)٣-١٠الفقــرة (وقــائع ومالبــسات كــل قــضية حبريــة  

أشارت الدولة الطرف إىل أحكام سـابقة خلـصت فيهـا
اللجنة إىل أهنا لن تضع موضع الشك االستنتاجات الـيت
ختلص إليها السلطات الوطنية ما مل يوجد خطـأ بـيِّن أو
إســـاءة اســـتخدام لإلجـــراءات أو خمالفـــات جـــسيمة،

٢٨٢/٢٠٠٥انظـــــــر القـــــــضيتني ( ذلـــــــك إىل ومـــــــا
ــذا الــــسياق، تــــش ). ١٩٣/٢٠٠١ و ــةويف هــ ري الدولــ

الطرف إىل أن حمكمـة االسـتئناف االحتاديـة استعرضـت
قامــت باســتعراض مجيــع قــرار املندوبــة بالتفــصيل، كمــا

املــستندات األصــلية املقدمــة تأييــداً للــشكاوى وكــذلك



A/64/44

 

09-52625 246 
 

ص إىل أنميكنـها أن ختلـ     الوثائق اجلديدة، ورأت أنـه ال     
  .معقولة استنتاجات املندوبة غري

، قــدمت الدولــة٢٠٠٨وبر أكتــ/ تــشرين األول٢١ويف 
فــــأنكرت ادعـــاءات صــــاحب. الطـــرف رداً تكميليـــاً  

الــبالغ بــأن حقوقــه قــد انتهكتــها الــسلطات الكنديــة يف
وأوضـــحت أنـــه يف هـــذه. أثنـــاء ترحيلـــه مـــن كنـــدا   

الظــروف، عنــدما يــشكل الــشخص املعــاد خطــراً كــبرياً
على األمن فإنه يعـاد علـى مـنت طـائرة خاصـة بـدالً مـن

وكــان صــاحب الــشكوى مقيــد اليــدين. طــائرة جتاريــة
والــرجلني، حيــث كــان قيــد يديــه مربوطــاً إىل حــزام
.مقعــده بينمــا كــان قيــد رجليــه مربوطــاً إىل حــزام أمــين
وُربط صـاحب الـشكوى إىل مقعـده حبـزام لـف حـوايل

ودائمــاً مــا تتخــذ هـذه التــدابري يف حــال وجــود. جذعـه 
ومل متنـــع هـــذه. خطـــر أمـــين شـــديد يف رحلـــة خاصـــة 

لتدابري صاحب الشكوى من حتريـك يديـه ورجليـه إىلا
وقد عرضت الـسلطات. حد ما أو من األكل والشرب     

وفيمــا خيــص. تغــيري وضــع مقعــده عــدة مــرات فــرفض  
الطعام، أعطي صاحب الشكوى وجبـات نباتيـة خاصـة

ــض تنـــ   ــه رفـ ــاح   لكنـ ــصري التفـ ــري عـ ــيء غـ .اول أي شـ
لكيميــائي قــد ُركــب يف الطــائرةيكــن املرحــاض ا  ومل
يكــــن باإلمكــــان اســــتعماله لــــذا أتــــيح لــــصاحب ومل

ويف وقـت املغـادرة مل يكـن. “جهاز صحي ”الشكوى  
ولكــن مــع. هنــاك حــرس نــسوي علــى مــنت الطــائرة     

األســف مل يـــتمكن صــاحب الـــشكوى مــن اســـتخدام
  . بنجاح“اجلهاز الصحي”

ــة الطــرف أن مــن الغريــب أن صــاحب وتالحــظ الدول
بـل يف اإلجـراءاتالشكوى مل يثر هذه االدعاءات من ق      

رغم تقدميه بالغني إىل اللجنة قبـل مغادرتـه وقبـل اختـاذ
ــا ــة لقرارهـ ــ. اللجنـ ــالًوقـ ــا فعـ ــة قرارهـ د اختـــذت اللجنـ

 مـن٣يقدم البالغ على أي حال إال مبوجب املـادة           ومل
  .االتفاقية
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وفيما يتعلق بادعاء تعرض صـاحب الـشكوى للتعـذيب
ن هــذهيف اهلنــد لــدى عودتــه، رأت الدولــة الطــرف أ    

االدعـــاءات مقلقـــة للغايـــة لكنـــها الحظـــت أن هـــذه
االدعاءات مل تقدَّم قبـل قـرار اللجنـة يف أي مـن بالغـي

٢٤ أو ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٥صــاحب الــشكوى يف  
والحظـــت أيـــضا أن بعـــض. ٢٠٠٧ســـبتمرب /أيلـــول

الصحف اهلندية أفادت بأن صاحب الـشكوى قـد مثـل
وصـوله إىل بعـد    ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ٥أمام قاض يف    

وعلـــى أي حـــال، مل يعـــد صـــاحب. اهلنـــد بـــستة أيـــام
الــشكوى خاضــعاً للواليــة القــضائية الكنديــة ورغــم أن
اهلند قد ال تكون صـدقت علـى االتفاقيـة فإهنـا صـدقت
علــى العهــد اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية وعلــى
آليــات أخــرى، يف إطــار األمــم املتحــدة وغريهــا، ميكــن

وفيمــا خيــص.  ادعــاءات التعــذيباســتخدامها للبــت يف
تلقي الدولة الطرف رداً من اهلند علـى رسـالتها األوىل،
توضح الدولة الطرف أهنا تلقت فعالً هذه الرسالة لكـن
أي معلومـــات مل تقــــدم بــــشأن حمـــل إقامــــة صــــاحب

وباإلضافة إىل ذلـك، تـشري الدولـة. الشكوى أو مصريه  
املـذكرة األخـريةالطرف إىل أنه نظراً الدعاء احملـامي أن      

الــيت وجهتــها الدولــة الطــرف إىل اهلنــد قــد تكــون وراء
خمـاطر إضـافية قـد يتعـرض هلـا صـاحب الـشكوى، فـإن
الدولــة الطــرف غــري مــستعدة للتواصــل مــرة أخــرى مــع

  .السلطات اهلندية
ــسان٧ويف  ــل / نيـ ــرف٢٠٠٩أبريـ ــة الطـ ، ردت الدولـ

فربايـر/ شـباط ٢على رسالة صاحب الـشكوى املؤرخـة    
 وكذا على ما أعربت عنه اللجنـة مـن قلـق إزاء٢٠٠٩

الطريقـــة الـــيت عومـــل هبـــا صـــاحب الـــشكوى يف أثنـــاء
ــد  ــه إىل اهلن ــه عومــل. ترحيل ــة الطــرف إن وتقــول الدول

بأقصى ما ميكن مـن االحتـرام والكرامـة مـع احلـرص يف
وتـشري إىل تعليـق. الوقت ذاتـه علـى أمـن مجيـع املعنـيني          
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لنظر يف ادعاءات جديـدةاللجنة بشأن عدم استعدادها ل    
وعليـه، تـرى الدولـة. ضد كندا يف إطـار إجـراء املتابعـة        

الطرف أن القضية قد انتـهت وأنـه مل يعـد ينبغـي النظـر
  . فيها يف إطار إجراء املتابعة

ــار١٢يف   رد صاحب الشكوى ــايو / أيــ ــاحب٢٠٠٨مــ ــة صــ ، علقــــت ممثلــ
وقـدمت مـن جديـد. الشكوى على رد الدولـة الطـرف      

ابقة وقالت إن التغـيريات الـيت أجريـت علـىاحلجج الس 
ــاحب ــوق صــ ــهاك حقــ ــربر انتــ ــاً ال تــ ــانون الحقــ القــ
.الــــشكوى، وال رفــــض الــــسلطات منحــــه التعــــويض 
والدولة الطـرف منتهكـة اللتزاماهتـا املنـصوص عليهـا يف
ــاآلراء ــا بـ ــدم اعترافهـ ــالل عـ ــن خـ ــدويل مـ ــانون الـ القـ
وتنفيــذها وكــذا عــدم احترامهــا لطلــب اللجنــة اختــاذ

وقالـــت إن اجلهـــود الـــيت بذلتـــها. تـــدابري محايـــة مؤقتـــة
الدولة الطرف لالستفسار عـن الوضـع احلـايل لـصاحب
الشكوى جهود غري كافية، وإهنا أمهلت إبالغ كل مـن
ممثلة صاحب الشكوى واللجنة بنتائج طلبها املوجـه إىل

والواقـــــــــع أن ممثلـــــــــة. وزارة اخلارجيـــــــــة اهلنديـــــــــة
ــذا اال   ــرى أن ه ــشكوى ت ــد يكــونصــاحب ال ــصال ق ت

مث. وراء خماطر إضـافية قـد يتعـرض هلـا صـاحب الـبالغ             
إنه رغم النفـي الـذي جـاء يف رأي الدولـة الطـرف، مثـة

ن الــسلطات اهلنديــة مــا تــزالأدلــة موثقــة كــثرية تثبــت أ
  .التعذيب متارس

ــاحب   ــامي صـ ــة إىل حمـ ــات التاليـ ــدمت املعلومـ ــد قُـ وقـ
ــد عــرب اهلــاتف يف    ــشكوى مــن اهلن ــر/ شــباط٢٧ال فرباي

ففيمـا يتعلــق بترحيلـه مــن كنـدا يــذكر احملــامي. ٢٠٠٨
ــشرين ــساعات الع ــة ال ــط طيل ــشكوى ُرب أن صــاحب ال
الـــيت اســـتغرقتها رحلـــة عودتـــه إىل اهلنـــد، وأن احلـــرس
الكنــديني رفــضوا ختفيــف وثاقــه الــذي كــان يؤملــه رغــم

وباإلضافة إىل ذلك، ُمنع من اسـتخدام. طلباته املتكررة 
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ــضاء حاجتــهاملرحــاض واضــطر إىل  ــتخدام قنينــة لق  اس
وُمنــع. علــى مــرأى مــن حارســات، ممــا عــده إهانــة لــه   

ويف رأي املمثلــة، تعــد. الطعــام والــشراب طيلــة الرحلــة 
ــسلط   ــن الـ ــة مـ ــذه املعاملـ ــهاكهـ ــة انتـ ــة مبثابـ ات الكنديـ

  .األساسية حلقوقه
ووصف صاحب الشكوى أيـضاً معاملتـه لـدى وصـوله  

نــد، ُســلم إىل الــسلطاتفلــدى عودتــه إىل اهل. إىل اهلنــد
اهلنديــة واســتجوب يف املطــار ملــدة مخــس ســاعات اهتــم

وهـدد بالقتـل إن. فيها جبملـة أمـور منـها كونـه إرهابيـاً          
مث سـيق إىل مركـز. هو مل جيـب عـن األسـئلة املطروحـة         

للــشرطة يف غوراســبور، حيــث اســتغرق ذلــك مخــس
ساعات ُضرب يف أثنائها ضرباً مربحاً مـن لكـم ورفـس

  . عليه بعد متديده على أرضية املركبةوجلوس
ــو   ــه وهـ ــعره وحليتـ ــن شـ ــد مـ ــافة إىل ذلـــك، ُشـ وباإلضـ

ولدى وصوله إىل مركز الـشرطة. خيالف تعاليم دينه   ما
ــري ــه مرحــاض غ ــن أن ــان يظ ــذب يف مك ــُتجوب وُع اس

وُصــــعق بالكهربــــاء يف أصــــابعه وصــــدغيه. مــــستعمل
ديدةوذكره، وداسته آلة ثقيلة، مما تسبب له يف آالم شـ          

وكانـت تغذيتـه سـيئة. وُضرب بالعصي وتعـرض للكـم     
طيلة هذه األيام الستة رهن االحتجاز ومل يكـن ألسـرته

ــه  ــه علـــم مبكانـ ــوم الـــسادس أو حنـــو. وال حملاميـ ويف اليـ
ذلــك، ُنقــل صــاحب الــشكوى إىل مركــز شــرطة آخــر
حيث عاىن ما عاناه يف املركـز األول وظـل هنـاك ثالثـة

التاسـع مثـل أمـام القاضـي ألولويف اليـوم    . أيام أخـرى  
ــرة ورأى أســرته  ــه بتقــدمي متفجــرات إىل. م ــد اهتام وبع

أشــخاص متــهمني باإلرهــاب والتخطــيط الغتيــال قــادة
يف البلــد، ُنقــل إىل مركــز احتجــاز آخــر يف نبــها حيــث

 أشــهر دون لقــاء أي فــرد مــن أســرته أو٧احتجــز ملــدة 
نف، اســتأ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين٢٩ويف . حماميــه

فربايـر/ شباط ٣القرار الذي قضى باحتجازه األول ويف       
  . ، أفرج عنه بشروط حمددة٢٠٠٧
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ومنــذ اإلفــراج عنــه، وصــاحب الــشكوى وأفــراد أســرته  
.رهــن املراقبــة واالســتجواب كــل يــومني أو أربعــة أيــام 
ــشرطة ــز ال ــشكوى يف مرك ــد اســتجوب صــاحب ال فق
حــــوايل ســــت مــــرات تعــــرض يف أثنائهــــا ملــــضايقات

وكل من لـه صـلة بـصاحب الـبالغ،. يدات نفسية وهتد
الـــذي ادعـــى تعرضـــه للتعـــذيب(مـــن أســـرته، وأخيـــه 

، والطبيـب الـذي فحـص صـاحب الـشكوى بعـد)أيضاً
ــدمي أي ــن تقـ ــوف مـ ــد اخلـ ــائف أشـ ــه، خـ ــراج عنـ اإلفـ
.معلومات عما تعرض له وصاحب الشكوى مـن إيـذاء        
وخيـــشى صـــاحب الـــشكوى مـــن انتقـــام اهلنـــد منـــه إن

ــذينكــشف النقــاب  ــة الل  عــن التعــذيب وإســاءة املعامل
  . تعرض هلما

وفيما خيص اجلرب، تطلب احملامية إىل الـسلطات الكنديـة  
إجـــراء حتقيـــق يف ادعـــاءات صـــاحب الـــشكوى بـــشأن

كمـا هـو(تعذيبه وإساءة معاملته لدى وصوله إىل اهلنـد         
  الشأن 

ــضية ــسويد، يف قـــ ــد الـــ ــزة ضـــ ــم عجيـــ ــضية رقـــ  القـــ
ــب احملام). ٢٣٣/٢٠٠٣ ــدا أنوتطلـ ــضاً إىل كنـ ــة أيـ يـ

تتخــذ مجيــع التــدابري الالزمــة مــن أجــل إعــادة صــاحب
ــه باإلقامــة بــصفة دائمــة ــدا الــسماح ل الــشكوى إىل كن

ــضية  ( ــا مت يف قـ ــرويج، كمـ ــد النـ ــمدار ضـ ــضية رقـ  القـ
ــة أن). ٢٤٩/٢٠٠٤ ــدالً مـــن ذلـــك تطلـــب احملاميـ وبـ

ترتب الدولـة الطـرف لقبـول دولـة ثالثـة إقامـة صـاحب
وأخـرياً، تطلـب احملاميـة مبلـغ. فة دائمةالشكوى هبا بص 

 دوالراً كنـــدياً تعويـــضاً عـــن األضـــرار الـــيت٣٦٨٢٥٠
  .حلقت بصاحب البالغ

ــباط٢ويف    ــر / شـ ــاحب٢٠٠٩فربايـ ــة صـ ، ردت حماميـ
الــشكوى علــى رســالة الدولــة الطــرف الــصادرة بتــاريخ

فكـــررت احلجـــج. ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول٢١
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ــذ   ــسبب الـ ــرت أن الـ ــسابقة وذكـ ــاحبالـ ــدا صـ ي حـ
ــسلطات ــة ال ــشكوى مــن معامل ــشكوى علــى عــدم ال ال
ــه إىل اهلنــد أو بــاألحرى مــن ــاء عودت ــه يف أثن ــة ل الكندي
ــد يرجــع إىل اإلجــراءات ــدى وصــوله إىل اهلن ــه ل معاملت
ــن ــد وإىل عجــزه ع ــدأت ضــده يف اهلن ــيت ب ــضائية ال الق

وباإلضــافة إىل ذلــك، ذكــرت ممثلــة. االتــصال مبمثلــه 
  دعي هتديد السلطاتصاحب الشكوى أنه ي

اهلندية له وأمرها إياه بعـدم اإلفـصاح عـن سـوء املعاملـة  
ــدمي ــا عــن تق ــسبب ظــل راغب ــذا ال ــا وهل ــيت تعــرض هل ال

وحــسب املمثلــة، ظــل صــاحب. العديــد مــن التفاصــيل
يوليــه/ متــوز١٣الــشكوى رهــن احتجــاز الــشرطة حــىت  

ونظــراً. ، موعــد مثولــه أمــام احملكمــة ألول مــرة ٢٠٠٦
ت الـيت تلقاهـا، خـشي صـاحب الـشكوى مـنللتهديدا

أن تــؤدي أي شــكاوى يقــدمها إىل الــسلطات اهلنديــة
وتقــول املمثلــة إن. نفــسها إىل مزيــد مــن إســاءة املعاملــة

اجلهــود الــيت بذلتــها الــسلطات الكنديــة لتحديــد مكــان
ــة   ــري كافيــ ــصريه كانــــت غــ ــشكوى ومــ ــاحب الــ .صــ

وأوضحت أن تبادل املعلومـات بـني الـسلطات الكنديـة          
واهلنديــة قــد يعــرض صــاحب الــشكوى للخطــر غــري أن
األمــر لــيس كــذلك لــو قــدمت الدولــة الطــرف طلبــاً
للحصول علـى معلومـات إىل الـسلطات اهلنديـة شـريطة
أال تــذكر ادعــاءات التعــذيب الــذي مارســته الــسلطات

  .اهلندية على صاحب الشكوى
 الدولـةيف الدورة األربعني، قررت اللجنة أن تكتب إىل         قرار اللجنة

هتــا املنــصوص عليهــا يف املــادتنيالطــرف لتبلغهــا بالتزاما
 من االتفاقية وتطلب إىل الدولـة الطـرف مجلـة٢٢ و ٣

أمــور منــها أن تقــوم بالتــشاور مــع الــسلطات اهلنديــة
  .بتحديد مكان صاحب الشكوى ومصريه يف اهلند
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أما فيما يتعلق باالدعاءات اجلديدة اليت قـدمها صـاحب  
ــة  الـــشكوى يف ــة املؤرخـ ــالة احملاميـ ــار١٢ رسـ ــايو/ أيـ مـ

ــاء٢٠٠٨ ــه يف أثن ــة ل ــة الــسلطات الكندي ، بــشأن معامل
عودتــه إىل اهلنــد، الحظــت اللجنــة أهنــا نظــرت فعــالً يف
ــه، وأن ــور النظــر في ــا ف ــبالغ، واعتمــدت آراءه ــذا ال ه

وأعربـت. البالغ ليس قيد النظر يف إطار إجـراء املتابعـة         
ات مل تقدم قبـل النظـر يفعن أسفها لكون هذه االدعاء    

بيد أن  الدولـة الطـرف كانـت قـد أكـدت، يف. البالغ
،٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢١ردها الوارد بتاريخ    

ــشكوى، ــاحب الـ ــاءات صـ ــن ادعـ ــب مـ ــض اجلوانـ بعـ
ال سيما مـا يتعلـق بالطريقـة الـيت قُيـد هبـا طيلـة الرحلـة،
وكذا عـدم متكينـه مـن اسـتعمال مرافـق صـحية مالئمـة

  . هذه الرحلة الطويلةطيلة
ورغم أن اللجنة ذهبت إىل عدم إمكانية النظر يف مـدى  

انتهاك الدولة الطرف ألحكام االتفاقية فيما يتعلق هبـذه
االدعــاءات اجلديــدة، يف إطــار هــذا اإلجــراء وخــارج
سياق بالغ جديد، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء الطريقـة

كوى يفالــيت عاملــت هبــا الدولــة الطــرف صــاحب الــش 
.أثناء ترحيله، على حنو ما أكدته الدولة الطرف نفـسها         
ورأت اللجنة أن التدابري املتخذة، ال سيما تقييد حركـة
صاحب الشكوى متاما طيلة الرحلة مـع قدرتـه احملـدودة

جهـاز”على حتريـك يديـه ورجليـه، وكـذا تقـدمي جمـرد             
، وصــفه صــاحب الــشكوى أنــه قنينــة، لقــضاء“صــحي

 غري مرضية إطالقاً وأقل مـا ميكـن القـولحاجته، تدابري 
  .عنها إهنا غري مالئمة

أما فيما يتعلق بضرورة قيـام الدولـة الطـرف مبحـاوالت  
أخرى لطلـب معلومـات عـن مكـان صـاحب الـشكوى
ومــصريه، الحظــت اللجنــة أن ممثلــة صــاحب الــشكوى
ذكــرت أن هــذه اجلهــود مــن شــأهنا أن تنــشئ خمــاطر
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نـها أوضـحت يف رسـالةإضافية لصاحب الـشكوى، لك    
، أن طلبـاً ملعلومـات٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٢هلا مؤرخة   

فقـــط بـــدون أي ذكـــر الدعـــاءات التعـــذيب تتـــهم هبـــا
السلطات اهلندية من شأنه أن يقطـع شـوطاً مـا يف اجتـاه

  .جرب االنتهاك الذي عاناه صاحب الشكوى
ويف أثناء الدورة الثانية واألربعـني، ورغـم طلـب الدولـة  

عــدم مواصــلة النظــر يف هــذه املــسألة يف إطــارالطــرف 
إجـــراء املتابعـــة، قـــررت اللجنـــة أن تطلـــب إىل الدولـــة
ــن ــسار ع ــة لالستف ــسلطات اهلندي ــصال بال الطــرف االت

ــة. مكـــان صـــاحب الـــشكوى ومـــصريه  وتـــذكِّر الدولـ
وينبغــي النظــر. ٣الطــرف بالتزامهــا جــرب انتــهاك املــادة  

ــشكو    ــاحب الـ ــه صـ ــد يوجهـ ــة يف أي طلـــب قـ ىجبديـ
 .مستقبالً للعودة إىل الدولة الطرف

  .وتعترب اللجنة أن حوار املتابعة مستمر

  فرنسا  الدولة الطرف

  ٦٣/١٩٩٧أرانا،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  إسباين والترحيل إىل إسبانيا

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٩  آراء معتمدة يف

ــهاكات  ــسائل واالنتـ ــصتاملـ ــيت خلـ  الـ
  إليها اللجنة

شــــكل طــــرد صــــاحب الــــشكوى إىل إســــبانيا خرقــــاً
  .٣ للمادة

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

مل توافق الدولة الطرف علـى الطلـب زاعمـةً أهنـا تلقـت
  .)٧(طلب اللجنة بعد طرد صاحب الشكوى

  .تدابري جيب اختاذها  االنتصاف املوصى به
  ٢٠٠٠مارس / آذار٥  دد لرد الدولة الطرفالتاريخ احمل

__________ 

ر يف التقريـر الـدوري      وقد أثارت اللجنة املسألة مع الدولة الطرف أثناء النظ        . مل يتضمن القرار ذاته أي تعليق       )٧(  
  .الثالث للدولة الطرف يف الدورة اخلامسة والثالثني
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  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١كان آخر رد تلقته اللجنة يف   تاريخ الرد
 كـانون٨تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف قـدمت يف            رد الدولة الطرف

، معلومات عن املتابعـة ذكـرت فيهـا٢٠٠١يناير  /الثاين
ع منــذًء إداريــاً جديـداً قــد وضـ  مـن مجلـة أمــور أن إجـرا   

ــران ٣٠ ــه /حزيــ ــم٢٠٠٠ٍيونيــ ــدار حكــ ــز إصــ  ليجيــ
مــستعجل يرجــئ اختــاذ أي قــرار، مبــا يف ذلــك قــرارات

ــل ــرض كامــل لــرد الدولــة. الترحي ولالطــالع علــى ع
  ).A/61/44(الطرف انظر التقرير السنوي للجنة 

ــشرين األول٦يف   رد صاحب الشكوى ــوبر / ت ــائال٢٠٠٦ًأكت ، رد احملــامي ق
، قامــت اللجنــة١٩٩٧ينــاير /ثــاين كــانون ال١٧إنــه يف 

األوروبيـــة املعنيـــة مبنـــع التعـــذيب واملعاملـــة أو العقوبـــة
الالإنسانية أو املهينة بزيارة صاحب الـشكوى وذكـرت

وأدانتــه. أن ادعــاءات إســاءة املعاملــة جــديرة بالتــصديق
١٩٩٨يونيــه / حزيــران١٢احملكمــة العليــا اإلســبانية يف  

ــه بالــسجن ملــدة   ة، علــى أســاس ســن٨٣وحكمــت علي
اعترافــات انتزعــت منــه حتــت التعــذيب وبــشكل منــاف

ومل يكـن هنـاك أي إمكانيـة للطعـن يف. للوائح التـسليم  
  .قرار احملكمة العليا

وباإلضــافة إىل ذلــك، ذكــر أنــه منــذ أن اختــذت اللجنــة
قرارها وبعـد احتجاجـات عديـدة، منـها اإلضـراب عـن

طرد مـنالطعام الذي قـام بـه رعايـا باسـك مهـددين بـال           
فرنــسا إىل إســـبانيا، توقفـــت الـــسلطات الفرنـــسية عـــن
تــسليم هــؤالء األفــراد إىل الــسلطات اإلســبانية لكنــها

  . تعيدهم حبرية إىل إسبانيا
 أيــضاً، ذكــرت٢٠٠١ينــاير  /  كــانون الثــاين  ١٨ويف 

وزارة الداخلية الفرنسية من مجلة ما ذكرتـه أهنـا ُمنعـت
ء تـسليم ُيـصـدرمن ترحيل الرعايا الباسك خارج إجـرا      

  .مبوجبه أمر اعتقاهلم عن السلطات اإلسبانية
غـــري أن الـــوزارة أضـــافت قائلـــة إن قيـــام قـــوى األمـــن
اإلســبانية بتعــذيب الرعايــا الباســك املتــهمني باإلرهــاب
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ومعاملتــــهم بــــصورة ال إنــــسانية وتــــسامح الــــسلطات
  .اإلسبانية مع هذه املعاملة أمر ثابت من عدة مصادر

نظــراً إىل أن صــاحب الــشكوى قــد ُرحــل منــذ حــوايل  قرار اللجنة
ينبغـــي للجنـــة اختـــاذ أي إجـــراء آخـــر ســـنوات، ال ١٠

  .ملتابعة القضية
  ١٩٥/٢٠٠٣برادة،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  جزائري والترحيل إىل اجلزائر

   ٢٠٠٥مايو / أيار١٧  آراء معتمدة يف

ــهاكا  ــسائل واالنتـ ــصتاملـ ــيت خلـ ت الـ
  إليها اللجنة

  ٢٢ و ٣ املادتان -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

ُمنحـــت تـــدابري مؤقتـــة ولكـــن مل توافـــق عليهـــا الدولـــة
  .)٨(الطرف

ــادة    االنتصاف املوصى به ــهاك املـ ــة٣تـــدابري التعـــويض عـــن انتـ  مـــن االتفاقيـ
اً وحالتـهوحتديد مكان وجـود صـاحب الـشكوى حاليـ         

ــد    ــع البل ــشاور م ــصحية، بالت ــة(ال ــضاً دول ــو أي ــذي ه ال
  .الذي أعيد إليه) طرف يف االتفاقية

  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١  تاريخ الرد

  رد الدولة الطرف
  

ــؤرخ    ــة امل ــاً لطلــب اللجن ــران٧وفق ــه / حزي ٢٠٠٥يوني
ــة املتخــذة،   ــدابري املتابع ــشأن ت ــة الطــرفب  أبلغــت الدول

__________ 

تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف، إذ صــدقت علــى االتفاقيــة وقبلــت طوعــاً باختــصاص اللجنــة مبوجــب   ”  )٨(  
 ، قد تعهدت بالتعاون معها حبسن نيـة يف تطبيـق إجـراء الـشكاوى الفرديـة املنـشأ مبوجبـها وإنفـاذه                     ٢٢ املادة

واإلجراء الذي أقدمت عليه الدولة الطرف بطـرد صـاحب الـشكوى رغـم طلـب اللجنـة مـنح                 . إنفاذاً كامالً 
 وجعـل قـرار اللجنـة    ٢٢أبطل املمارسة الفعلية حلق صاحب الشكوى الذي تنص عليه املادة  تدابري مؤقتة قد 

 اللجنة إىل أن الدولة الطـرف       وبالتايل، ختـلص . النهائي بشأن األسس املوضوعية عدمي اجلدوى وال طائل منه        
ـــادة           ــا مبوجــب امل ــهكت التزاماهت ــد انت ــا ق ــه فيه ــيت طردت ــشكوى يف الظــروف ال ــردت صــاحب ال  ٢٢إذ ط

  .“االتفاقية من
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اللجنــة أن صــاحب الــشكوى سُيــسمح لـــه بــالعودة إىل
األراضــي الفرنــسية إذا رغــب بــذلك وســُيمنح تــصريح

 مــن القــانون٣-٥٢٣إقامــة خاصــة مبوجــب املــادة الم  
وقد مسح بذلك حكـم. الناظم لدخول وإقامة األجانب   

 تـشرين١٨حمكمة االستئناف يف بوردو الذي صدر يف        
ــاين ــوف/الثـ ــوج٢٠٠٣مرب نـ ــة ليمـ ــرار حمكمـ ، وألغـــى قـ

ــصادر يف   ــة ال ــاين ٨اإلداري ــشرين الث ــوفمرب / ت .٢٠٠١ن
وقد أكد هذا القـرار أن اجلزائـر هـي البلـد الـذي ينبغـي

وباإلضــافة إىل ذلــك،. أن يعــاد إليــه صــاحب الــشكوى
فإن الدولة الطـرف تعلـم اللجنـة أهنـا يف صـدد االتـصال

ــة عــن طريــق القنــو   ات الدبلوماســيةبالــسلطات اجلزائري
. ملعرفة مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية

  ال يوجد  رد صاحب الشكوى
  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

  ٣٠٠/٢٠٠٦تربسقي،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  تونسي، والترحيل إىل تونس

  ٢٠٠٧مايو / أيار١  آراء معتمدة يف

ــسا ــصتاملـ ــيت خلـ ــهاكات الـ ئل واالنتـ
  إليها اللجنة

  ٢٢ و ٣ املادتان -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

ُمنحـــت تـــدابري مؤقتـــة ولكـــن مل توافـــق عليهـــا الدولـــة
  .)٩(الطرف

__________ 

ــشري   )٩(   ــضاً ت ــة أي ــة اللجن ــا( إىل أن االتفاقي ــذي أصــبح     )١٨ة دامل ــداخلي ال ــا ال ــصاص وضــع نظامه ــا اخت  متنحه
 من النظام الداخلي بالتحديـد      ١٠٨ويف هذه القضية، ترمي املادة      . اقضهاينفصم عن االتفاقية ما دام ال ين       ال

 من االتفاقية اللـتني، لـوال ذلـك، ملـا وفرتـا مللتمـسي اللجـوء الـذين         ٢٢ و  ٣إىل إعطاء معىن ومدى للمادتني      
لدولـة  ترى اللجنـة أن ا  ًء عليه،انوب. يدعون التعرض خلطر تعذيب حقيقي إال محاية نسبية، إن مل تكن نظرية         

الطــرف، بطردهــا صــاحب الــشكوى إىل تــونس يف الظــروف الــيت جــرى فيهــا ذلــك ولألســباب املــذكورة،   
واضعة بذلك اللجنة أمام األمر الواقع، مل تتصرف حبسن النية املفترض توفره يف أي دولـة طـرف يف معاهـدة        

  . من االتفاقية٢٢ و ٣ني من املعاهدات فحسب، وإمنا تنكرت أيضاً اللتزاماهتا املنصوص عليها يف املادت
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ــادة    االنتصاف املوصى به ــهاك املـ ــة٣تـــدابري التعـــويض عـــن انتـ  مـــن االتفاقيـ
التونــسية بــشأن مكــان وجــودوالتــشاور مــع الــسلطات 

  .صاحب الشكوى وحالته الصحية
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥  تاريخ الرد
بعــد طلبــات عديــدة قدمتــها الدولــة الطــرف للحــصول  رد الدولة الطرف

علـــى معلومـــات، أشـــارت الـــسلطات التونـــسية إىل أن
لمضايقة منـذ وصـوله إىليتعرض ل  صاحب الشكوى مل  

ــونس يف  ــه مل٢٠٠٦أغــسطس / آب٧ت يكــن حمــل  وأن
فهو يعيش مع أفراد أسرته يف تـستور. أي إجراء قانوين  

وتسعى الدولة الطـرف، الـيت تقـوم برصـد. بوالية باجة 
ــات ــن املعلوم ــق م ــشكوى، إىل التحق ــة صــاحب ال حال

  .املقّدمة من السلطات التونسية
  .عدمل يرد ب  رد صاحب الشكوى

  .تعترب اللجنة أن احلوار مستمر  قرار اللجنة

  هولندا  الدولة الطرف

  ٩١/١٩٩٧، .ج. ع  القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  تونسي والترحيل إىل تونس

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

   ٣ املادة -يل الترح

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .طُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ــادة صــاحب  االنتصاف املوصى به ــن إع ــاع ع ــة باالمتن ــة الطــرف ملزم الدول
الشكوى قـسراً إىل تـونس أو إىل أي بلـٍد آخـر يتعـرض

  . تونساإلعادة إىل فيه خلطر حقيقي بالطرد أو
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
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  ٢٠٠٨يوليه / متوز٧  تاريخ الرد
ــة  رد الدولة الطرف ــه عقــب قــرار اللجن ــة أن ــة الطــرف اللجن أبلغــت الدول

امتنعت احلكومة عن طرد صاحب الشكوى إىل تـونس
ــة صــاحلة ــه رخــصة إقام ــه اللجــوء منحت ــى طلب ورداً عل

 على أن ُتجـدد٢٠٠١يناير  /ين كانون الثا  ٢اعتباراً من   
  . ٢٠١١يناير /انون الثاينك ٢يف 

  .يف انتظار الرد  رد صاحب الشكوى
يف ضــوء قــرار الدولــة الطــرف مــنح صــاحب الــشكوى  قرار اللجنة

رخصة إقامـة، قـررت اللجنـة إغـالق احلـوار مـع الدولـة
  .الطرف يف إطار إجراء املتابعة

  النرويج  الدولة الطرف

  ٢٤٩/٢٠٠٤دار،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  باكستاين والترحيل إىل باكستان

  ٢٠٠٧مايو / أيار١١  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

   ٢٢ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

ولـــة الطـــرف مل توافـــقطُلبـــت تـــدابري مؤقتـــة لكـــن الد
  .)١٠(عليها

__________ 

، بتــصديقها علــى االتفاقيــة وبقبوهلــا طوعــاً اختــصاص اللجنــة مبوجــب    بــأن الدولــة الطــرف تــذكّر اللجنــة”  )١٠(  
، قــد تعهــدت بالتعــاون معهــا حبــسن نيــة يف تطبيــق إجــراء الــشكاوى الــيت يقــدمها األفــراد، املنــشأ  ٢٢ املــادة

أناطـت هبـا اختـصاص      ) ١٨املادة  (لجنة أيضاً إىل أن االتفاقية      وتشري ال . مبوجب تلك املادة، وإنفاذه بالكامل    
ويف هـذه القـضية، ترمـي    . ال ينفـصم عـن االتفاقيـة مـا دام ال يناقـضها      الـذي أصـبح  ،  نظامها الـداخلي  حتديد  
 من االتفاقية اللتني، لـوال      ٢٢ و   ٣ من النظام الداخلي بالتحديد إىل إعطاء معىن ومدى للمادتني           ١٠٨املادة  

مـن خـالل    و. محايـة نظريـة    ملا وفرتا مللتمسي اللجوء الذين يدعون التعرض خلطـر تعـذيب حقيقـي إال             ذلك،  
 الدولة الطرف صاحب الشكوى فإن    اللجنة بإبعاد   عدم تبليغ   دم إليها و  ـة املق ـ طلب التدابري املؤقت   عدم احترام 
هـذه   يف    اللجنـة،  لكن. ن االتفاقية  م ٢٢ بالتزاماهتا بأن تتعاون حبسن نية مع اللجنة، مبوجب املادة           قد أخلت 

مـارس   / آذار ٣١ج يف   ـإىل النروي لصاحب الشكوى   رت العودة اآلمنة    القضية، تالحظ أن الدولة الطرف يسّ     
وعالوة على ذلك، تـشري اللجنـة إىل        . أبريل/ نيسان ٥، وأهنا أبلغت اللجنة بعد ذلك بوقت قصري يف          ٢٠٠٦

وهبـذا اإلجـراء، تكـون قـد        . إقامـة مدتـه ثـالث سـنوات        تصريح صاحب الشكوى أن الدولة الطرف منحت     
  .“ من االتفاقية٢٢ استدركت إخالهلا بالتزاماهتا مبوجب املادة
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  .استدركت الدولة الطرف االنتهاك فعالً. ال يوجد  االنتصاف املوصى به
  .ال ينطبق  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  .ال لزوم ألي نظر يف إطار إجراء املتابعة  قرار اللجنة

  السنغال  الدولة الطرف

  ١٨١/٢٠٠١سليمان غينغينغ وآخرون،   القضية

ــ ــدجنـــ ــاحب الـــــشكوى وبلـــ سية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  

  ال ينطبق

  ٢٠٠٦مايو / أيار١٧  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

،٥ مــــن املــــادة ٢عــــدم املالحقــــة القــــضائية، الفقــــرة 
  .٧ واملادة

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال ينطبق

 مـن النظـام الـداخلي،١١٢ مـن املـادة      ٥عمالً بـالفقرة      املوصى بهاالنتصاف 
تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف إخبارهــا يف غــضون

 يومــاً مــن تــاريخ إحالــة هــذا القــرار، بالتــدابري الــيت٩٠
  .اختذهتا استجابةً لآلراء املعرب عنها أعاله

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٦  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
ســـبق للدولـــة الطـــرف أن (٢٠٠٨أغـــسطس / آب١٧  ردتاريخ ال

ــسطس و/ آب١٨ردت يف  ــول٢٨ أغـــ ــبتمرب/ أيلـــ ســـ
ــارس / آذار٨  و٢٠٠٦ ــوز٣١  و٢٠٠٧مــ ــه/ متــ يوليــ
٢٠٠٧.(  

، نفـــت الدولـــة الطـــرف٢٠٠٦أغـــسطس / آب١٨يف   رد الدولة الطرف
أهنــا انتــهكت االتفاقيــة، وكــررت حججهــا فيمــا يتعلــق

٥جتها بـشأن املـادة    باألسس املوضوعية، مبا يف ذلك ح     
من أن الدولـة الطـرف ليـست ملزمـة بالوفـاء بالتزاماهتـا

فقــد مت التعامــل مــع طلــب. ضــمن مــدة زمنيــة معينــة   
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التسليم يف إطار القانون الوطين املعمـول بـه بـني الدولـة
ــسليم     ــربم معهــا معاهــدة للت ــيت مل ت ــدول ال .الطــرف وال

وذكرت أن أي طريقة أخرى للتعامل مـع هـذه القـضية           
٥مث إن إدراج املــادة . كانــت ســتنتهك القــانون الــوطين

ضمن القانون الوطين يوجد يف مرحلته النهائية وسـتنظر
ولتجنــــب. الــــسلطة التــــشريعية يف الــــنص ذي الــــصلة

إمكانيــة اإلفــالت مــن العقــاب، أوردت الدولــة الطــرف
أهنــا أحالــت القــضية إىل االحتــاد األفريقــي للنظــر فيهــا،

ومبــــا أن االحتــــاد. ٧تــــهاك املــــادة وبالتــــايل تفــــادي ان
األفريقــي مل ينظــر يف القــضية يف تلــك الفتــرة، ســيكون

  .من املستحيل تقدمي تعويض إىل أصحاب الشكوى
، أبلغـت الدولـة الطـرف٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف  

اللجنـــة بـــأن جلنـــة احلقـــوقيني البـــارزين التابعـــة لالحتـــاد
ــسند مبوجبــه إ   ىل الــسنغالاألفريقــي قــد اختــذت قــراراً ُت

ــه   ــة إليـ ــة الـــسيد حـــربي بالتـــهم املوجهـ ــة حماكمـ .مهمـ
وذكرت أن السلطات القضائية التابعة هلـا بـصدد النظـر
يف إمكانيـــة ذلـــك مـــن الناحيـــة القـــضائية ويف العناصـــر
الالزمة لعقد يربم بني الدولة الطرف واالحتـاد األفريقـي

  .بشأن اإلمدادات والتمويل
ــارس / آذار٧ويف  ــدمت ٢٠٠٧مـ ــرف، قـ ــة الطـ الدولـ

فقـــد ذكـــرت أن جملـــس الـــوزراء. املـــستجدات التاليـــة
ــد يف  ــاين ٩اعتمـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــانونني٢٠٠٦نـ  قـ

ــة ــادة اجلماعي ــة اإلب ــاالعتراف جبرمي ــتعلقني ب ــدين م جدي
وجــرائم احلــرب، واجلــرائم ضــد اإلنــسانية إضــافة إىل
ــة والتعــاون يف اجملــال القــضائي   ــة القــضائية العاملي .الوالي

عتمـــاد هـــذين القـــانونني الثغـــرة القانونيـــة الـــيتويـــسد ا
ــضية ــرف بقـ ــة الطـ ــراف الدولـ ــول دون اعتـ كانـــت حتـ

، أنــشئ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣ويف . حــربي
ــالزم اختاذهــا حملاكمــة ــدابري ال ــق عامــل للنظــر يف الت فري

وراعـى الفريـق العامـل يف. السيد حـربي بطريقـة عادلـة      
يـة املتعلقـة بـإجراءنـصوص اجلمعيـة الوطن    : ذلك ما يلـي   
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ــضوء ــة العقبــات الــيت ســلط ال ــة إلزال التغــيريات القانوني
عليهــــا يف أثنــــاء النظــــر يف طلــــب التــــسليم املــــؤرخ

ــول ٢٠ ؛ وإطــار التغــيريات الالزمــة٢٠٠٥ســبتمرب /أيل
على مستوى اهلياكـل األساسـية والتـشريع واإلدارة مـن
ــة ــإجراء حماكم ــي ب ــاد األفريق ــب االحت ــال طل أجــل امتث

ــ ــصعيدعادلـ ــى الـ ــا علـ ــتعني اختاذهـ ــيت يـ ــدابري الـ ة؛ والتـ
الدبلوماســي لــضمان التعــاون بــني مجيــع البلــدان املعنيــة
والدول األخـرى واالحتـاد األفريقـي؛ والقـضايا األمنيـة؛

وقد أدرجت هـذه العناصـر يف تقريـر إىل. والدعم املايل 
ــومي ــة الــيت عقــدت ي ــه الثامن االحتــاد األفريقــي يف دورت

  . ٢٠٠٧يناير / الثاين كانون٣٠  و٢٩
وأكــد التقريــر ضــرورة تعبئــة املــوارد املاليــة مــن اجملتمــع

  .الدويل
، أبلغـــت الدولـــة الطـــرف٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٣١ويف   

ــة ا  ــة أن جرميـــ ــاً ملـــــا ورد يفاللجنـــ لتعـــــذيب، خالفـــ
 مـن القـانون١-٢٩٥احملـامي، معّرفـة يف املـادة         تصريح
ــم  ــاق اجلرميــ     ١٥-٩٦رق ــيع نط ــد جــرى توس ــه ق ة وأن

.٠٢-٢٠٠٧رقـم    من القـانون   ٦-٤٣١مبوجب املادة   
وتؤكــد أيــضاً أن القيــام بــإجراءات ضــد الــسيد حــربي

وهلـذا الـسبب، دعـا االحتـاد. يستلزم موارد مالية كـبرية    
ــدويل إىل ــع الـ ــه واجملتمـ ــضاء فيـ ــدول األعـ ــي الـ األفريقـ

وعـالوة علـى ذلـك،. مساعدة السنغال يف هـذا الـصدد      
دمــة مــن الفريــق العامــل املــشارأُحيلــت االقتراحــات املق

إليــه أعــاله واملتعلقــة مبحاكمــة الــسيد حــربي إىل املــؤمتر
الثامن لرؤساء الـدول واحلكومـات يف االحتـاد األفريقـي

والــسلطات الــسنغالية بــصدد تقيــيم. الــذي وافــق عليهــا
.تكلفة اإلجراءات وسُيعتمد قـرار يف هـذا الـصدد قريبـاً     

ــسل   ــزم ال ــع األحــوال، تعت ــذويف مجي ــسنغالية تنفي طات ال
الواليـــة الـــيت كلفهـــا هبـــا االحتـــاد األفريقـــي والوفـــاء

  .بالتزامات السنغال مبوجب املعاهدات
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، أكدت الدولـة الطـرف٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧ويف    
ــة الطــرف إىل املقــرر املعلومــات الــيت قــدمها ممثــل الدول

ــود يف   ــه املعقـ ــالل اجتماعـ ــار١٥خـ ــايو / أيـ .٢٠٠٨مـ
 الربملان سيصدِّق بعد فترة وجيـزة علـىوأشارت إىل أن  

وسيـضيف هـذا القـانون. قانون يقضي بتعديل الدستور   
ــادة    ــدة إىل امل ــرة جدي ــرة٩فق ــي فق ــتور، وه ــن الدس  م

تلتف على احلظر الساري يف الوقت الراهن فيمـا يتعلـق
باألثر الرجعـي للقـانون اجلنـائي، وجتيـز حماكمـة األفـراد

 فيهـــا جـــرائم اإلبـــادةاملتـــهمني بارتكـــاب جـــرائم، مبـــا 
اجلماعية واجلرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم احلـرب، الـيت
كانــت ُتعتــرب جــرائم مبوجــب القــانون الــدويل يف وقــت

وفيمــا يتعلــق بامليزانيــة، تــشري الدولــة الطــرف. ارتكاهبــا
 مليــون فرنــك١٨إىل أن امليزانيــة األوليــة املتوقَّعــة تبلــغ  

 مـن دوالرات دوالر ٤٣ ٠٠٠مـا يعـادل حنـو       (أفريقي  
وتـضيف بـالقول إن جملـس الـوزراء). الواليات املتحـدة  

نظــر يف اقتــراح جديــد وأن اجتماعــاً ســُيعقد يف داكــار
ــذا ــن ه ــهاء م ــة حــال االنت ــة املُحتَمل ــات املاحن ــع اجله م

وقد أسهمت الدولة نفـسها مببلـغ قـدره مليـون. التقرير
 دوالر مـن دوالرات٢ ٤٠٠مـا يعـادل     (فرنك أفريقي   

لبــدء العمليــة، مبيِّنــة بــذلك التزامهــا) يــات املتحــدةالوال
وأخذت الدولة الطـرف أيـضاً يف اعتبارهـا التوصـية. هبا

املقدمـــة مـــن خـــرباء االحتـــاد األورويب، وعّينـــت الـــسيد
ابراهيما غوي، قاضي ورئـيس حمكمـة الـنقض، بوصـفه

وتوقَّعت أيضاً تعزيز املـوارد البـشرية. العملية“ منسِّق”
 داكار اليت ستتوىل حماكمة الـسيد حـربي،للمحكمة يف 
  . تعيني العدد الالزم من القضاةإضافة إىل

ــشرين األول٩يف   رد صاحب الشكوى ــوبر / تـ ــحاب٢٠٠٦أكتـ ــق أصـ ، علـ
ــؤرخ    ــة الطـــــرف املـــ ١٨الـــــشكوى علـــــى رد الدولـــ

وذكـــروا أن الدولـــة الطـــرف. ٢٠٠٦أغـــسطس /آب



A/64/44 

 

263 09-52625 
 

تقدم أي معلومـات عـن طبيعـة اإلجـراء الـذي تعتـزم مل
فحىت بعـد انقـضاء. القيام به من أجل تنفيذ قرار اللجنة      

ثالثة أشهر على قرار االحتاد األفريقي القاضي بـضرورة
ــة ــح الدولـ ــربي، مل توضـ ــسيد حـ ــسنغال للـ ــة الـ حماكمـ

  .الطرف بعد كيف تعتزم تنفيذ القرار
، رد أصــحاب الــشكوى٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٤ويف   

مـــارس/ذار آ٧علـــى رســـالة الدولـــة الطـــرف املؤرخـــة  
ــراء. ٢٠٠٧ ــى إج ــا وعل ــى قراره ــة عل وشــكروا اللجن

املتابعــة الــذي يوقنــون أنــه ســيقوم بــدور هــام يف جهــود
ورحبــــوا. الدولـــة الطـــرف الراميـــة إىل تنفيـــذ القـــرار     

بالتعديالت القضائية اليت أشارت إليها الدولـة الطـرف،
  .واليت كان حيول غياهبا دون االعتراف بقضية حربي

 بــاجلهود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف حــىتومــع التــسليم  
اآلن، ســلط أصــحاب الــشكوى الــضوء علــى أن القــرار

ينفذ بالكامل حىت اآلن وأن هذه القضية مل تقدم بعـد مل
  :وأبرزوا أيضاً النقاط التالية. إىل السلطات املختصة

ال يــضم القــانون اجلديــد جرميــة التعــذيب  - ١    
جلماعيـة واجلـرائم ضـدوإمنا يقتـصر علـى ذكـر اإلبـادة ا         

  .اإلنسانية وجرائم احلرب
ــة الطــرف ملزمــة باملــضي يف  - ٢     مبــا أن الدول

ــه حماكمـــة الـــسيد حـــربي أو تـــسليمه، فـــإن األمـــر ذاتـ
ــة الطــرف للمــساعدة ال ــشرط بتلقــي الدول ينبغــي أن ُي

ويفترض أصحاب الشكوى أن هذا الطلب قُـدم. املالية
 . الظروف املمكنةحرصاً على إجراء احملاكمة يف أفضل

بصرف النظر عما يقرره االحتـاد األفريقـي  - ٣    
فيمــا يتعلــق هبــذه القــضية، ال ميكــن أن تكــون لــذلك أي
آثــار فيمــا خيــص التــزام الدولــة الطــرف بــاالعتراف هبــذه

  .القضية وعرضها على السلطة القضائية املختصة
  



A/64/44

 

09-52625 264 
 

، أعــرب احملــامي٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول١٩ويف   
 شـهراً قـد مـضت منـذ أن اختـذت١٧ه مـن أن     عن قلقـ  

اللجنــة قرارهــا دون أن تفــتح أيــة إجــراءات جنائيــة وأن
وأكـد أن العنـصر. ُيتَّخذ أي قرار فيما يتعلـق بالترحيـل       

الــزمين مهــم جــداً بالنــسبة إىل الــضحايا وأن واحــداً مــن
تعــرض لــه مــن أصــحاب الــشكوى قــد تــويف نتيجــة مــا 

وطلــب احملــامي إىل. ســوء معاملــة يف ظــل نظــام حــربي 
إطــاراللجنــة أن تواصــل احلــوار مــع الدولــة الطــرف يف  

  .إجراء املتابعة
، كرر احملامي اإلعراب عـن٢٠٠٨أبريل / نيسان ٧ويف    

قلقه من أن السيد حربي مل ُيقـدَّم إىل احملكمـة ومل ينفَّـذ
 شـهراً منـذ صـدور٢١بشأنه قـرار ترحيـل رغـم مـضي        

فري قـد أشـار، يف اجتماعـهوذكّـر بـأن الـس   . قرار اللجنة 
ــودة يف ــة املعقـ ــالل دورة اللجنـ ــاص خـ ــرر اخلـ ــع املقـ مـ

، إىل أن الـسلطات كانـت٢٠٠٧نـوفمرب   /تشرين الثاين 
وقُـدِّم. تنتظر احلصول على دعم مايل من اجملتمع الدويل     

طلـــب احلـــصول علــــى املعونـــة، علــــى مـــا يبــــدو، يف
ــوز ــه /متـ ــها٢٠٠٧يوليـ ــدان منـ ــن بلـ ، ووردت ردود مـ
.د األورويب وفرنـسا وسويـسرا وبلجيكـا وهولنـدا         االحتا

وأشارت هذه البلدان إىل أهنا مـستعدة لتقـدمي املـساعدة
ــة  ــة والتقنيـ ــاين . املاليـ ــشرين الثـ ــي،/ويف تـ ــوفمرب املاضـ نـ

ــضحايا ــمانات إىل الـ ــسنغالية ضـ ــسلطات الـ ــدمت الـ قـ
مفادها أنه مل يتقـرر وقـف اإلجـراءات، ولكـن مل حيـدَّد

  .دء اإلجراءات اجلنائيةحّتى اآلن أي موعد لب
، أعــرب احملــامي٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٢ويف   

عـن قلقـه مـن مقابلـة نـشرت يف صـحيفة سـنغالية، ُنقـل
إنـه لـيس جمـرباً علـى”: فيها عن رئيس اجلمهورية قولـه     

 السيد حربي وأنه نظراً لعـدم وجـود مـساعدة“حماكمة
ُيبقـــي حـــربي يف الـــسنغال إىل أجـــل غـــري”ماليـــة فلـــن 
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.“ســـيعمل علـــى مغادرتـــه الـــسنغال” لكنـــه “مـــسمى
ــيت اختــذت حــىت اآلن لغــرض ــدابري ال وكــرر احملــامي الت
حماكمــة حــربي، مبــا يف ذلــك عــرض عــدد مــن البلــدان
ــدة ــتمكن مل ــة الطــرف مل ت ــة لكــن الدول ــساعدة املالي امل

ــه     ــة حملاكمت ــة معقول ــدمي ميزاني ــن تق ــال إن. ســنتني م وق
ـــ   ــا مسـ ــون إزاء مــ ــشكوى قلقــ ــحاب الــ ــاميأصــ اه احملــ

 مـــن الـــرئيس بطـــرد حـــربي مـــن الـــسنغال،“هتديـــداً”
ــه بلجيكــا ــسليم قدمت ــاً للت ــة طلب ــأن مث ــة ب ــذكر اللجن وي

يــــزال معلقــــاً، ويطلــــب إىل اللجنــــة أن تطلــــب إىل ال
الــسنغال عــدم طــرده واختــاذ التــدابري الالزمــة ملنعــه مــن
مغادرة السنغال بطريقـة غـري إجـراء التـسليم، علـى حنـو

  .٢٠٠١جنة عام ما فعلت الل
خالل الدورة التاسـعة والـثالثني، اجتمـع املقـرر اخلـاص  املشاورات مع الدولة الطرف

املعين باملتابعة مع ممثل للبعثة الدائمة للـسنغال أعـرب لـه
عن اهتمام الدولـة الطـرف مبواصـلة التعـاون مـع اللجنـة

ــضية   ــذه الق ــشأن ه ــيم. ب ــد جــرى تقي ــه ق وأشــار إىل أن
وأنه من املقرر أن ُيعقَد قريبـاً اجتمـاعتكاليف احملاكمة   

  . للماحنني ستشارك فيه بلدان أوروبية
، اجتمع املقرر اخلـاص جمـددا٢٠٠٨ًمايو  / أيار ١٥ويف  

وُســـلِّمت إىل ممثـــل البعثـــة. مـــع ممثـــل للدولـــة الطـــرف 
إلعالمه نسخة من الرسالة املقدمة مـن حمـامي أصـحاب

عـــنو. ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان٧الــشكوى، واملؤرخـــة  
آخر التطورات املستجدة خبـصوص تنفيـذ قـرار اللجنـة،
أشار ممثل الدولة الطرف إىل أن فريقاً عامالً يتـألف مـن
ــة بــشأن أســاليب بــدء ــرباء قــدم تقريــره إىل احلكوم خ
اإلجراءات وامليزانية الالزمة لذلك، وأن هذا التقرير قـد
قُدِّم إىل البلدان اليت كانـت قـد أعربـت عـن اسـتعدادها

وأعـــادت بلـــدان االحتـــاد األورويب. اعدة الـــسنغالملـــس
املعنية التقرير بعـد أن ضـّمنته اقتراحـاً بـديالً، يـستعرضه

ــرئيس  ــراهن الـ ــام. يف الوقـــت الـ ــك، قـ ــافة إىل ذلـ وإضـ
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الرئيس، إمياناً منه بأمهية القـضية، بتخـصيص مبلـغ مـايل
ومثــة أيــضاً. لبــدء اإلجــراءات) حيــدَّد مقــداره مل(معــّين 

  . جارية شريعيةإصالحات ت
ــة الطــرف ســتقّدم توضــيحاً وأشــار املمثــل إىل أن الدول
خطيـاً كـامالً، ومــنح املقـرر الدولـة الطــرف مهلـة شــهر
اعتباراً من تـاريخ االجتمـاع نفـسه إلدراج التوضـيح يف

  .هذا التقرير السنوي
  .تعترب اللجنة أن حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

  ل األسودصربيا واجلب  الدولة الطرف

  ١١٣/١٩٩٨ريستيتش،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  يوغوساليف

  ٢٠٠١مايو / أيار١١  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

ــق يف ادعـــ   ــدم التحقيـ ــشرطةعـ ــة الـ ــشأن ممارسـ اءات بـ
  ١٣  و١٢ املادتان - للتعذيب

املمنوحــــة واســــتجابةالتــــدابري املؤقتــــة 
  الدولة الطرف

  ال يوجد

حث الدولة الطـرف علـى االضـطالع هبـذه التحقيقـات  االنتصاف املوصى به
  .وهو سبيل انتصاف مالئم. دون إبطاء

  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٦  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٢٨تاريخ آخر مـذكرة شـفوية هـو           تاريخ الرد

 انظــر- ٢٠٠٥أغــسطس / آب٥ت قــد ردت يف كانـ (
  )A/61/44التقرير السنوي للجنة، 

، أبلغـــت الدولـــة الطـــرف٢٠٠٦يوليـــه / متـــوز٢٨ويف   
اللجنة بـأن حمكمـة بلغـراد احملليـة قـد رفـضت الـشكوى
الــيت قدمتــها مجهوريــة صــربيا والدولــة االحتاديــة لــصربيا

ــار  ــل األســود يف أي ــايو /واجلب / شــباط٨ويف . ٢٠٠٥م
ــر فرب ــان٢٠٠٦اي ــصربيا البي ــا ل ــة العلي ــضت احملكم ، رف
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املنقح للدولـة االحتاديـة لـصربيا واجلبـل األسـود بوصـفه
يــستند إىل أســـاس، قائلـــة إن الدولــة ملزمـــة بالوفـــاء ال

وُحملـت أيـضاً. بالتزاماهتا املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة      
مــسؤولية عــدم البــدء يف حتقيــق فــوري نزيــه وكامــل يف

  .يستيتشوفاة السيد ر
، تلقــت اللجنــة معلومــات٢٠٠٥مــارس  / آذار٢٥يف   رد صاحب الشكوى

من مركز القـانون اإلنـساين يف بلغـراد تفيـد أن احملكمـة
البلدية األوىل يف بلغراد قد أمـرت الدولـة الطـرف بـدفع
تعويض قـدره مليـون دينـار لوالـدي صـاحب الـشكوى
لتقـــصريها يف إجـــراء حتقيـــق ســـريع ونزيـــه وشـــامل يف

باب وفـــاة صـــاحب الـــشكوى امتثـــاالً لقـــرار جلنـــةأســـ
  . مناهضة التعذيب

  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

  ١٦١/٢٠٠٠حجريزي دزميايل وآخرون،   القضية
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

  الترحيل إذا انطبق ذلك
  يوغوساليف

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ آراء معتمدة يف 
ــهاكات الـــ   ــسائل واالنتـ ــصتاملـ يت خلـ

  إليها اللجنة
ــنح ــدم مـ ــدم التحقيـــق وعـ ــازل، وعـ حـــرق وتـــدمري منـ

  .)١١(١٣  و١٢ ، و)١(١٦ املواد -تعويض 

__________ 

 مـن  ١٤ مـن االتفاقيـة ال تـشري إىل املـادة     ١٦ مـن املـادة   ١أعلنـت اللجنـة أن الفقـرة      ،  ١٤يتعلق باملـادة    ا  يمف  )١١(  
 مبـنح ضـحية الفعـل       ملزمـة ال تعين أن الدولة الطـرف ليـست          من االتفاقية    ١٤ومع ذلك فإن املادة     . االتفاقية

وااللتزامـات اإلجيابيـة الـيت تنبثـق     . املناسـب  من االتفاقية سـبيل االنتـصاف والتعـويض        ١٦الذي ينتهك املادة    
 تـشمل التزامـاً مبـنح ضـحايا الفعـل الـذي ينتـهك ذلـك احلكـم                   االتفاقيـة  مـن    ١٦عن اجلملة األوىل من املادة      

ــص  ــويضاف ســبيل االنت ــا مبوجــب      . والتع ــل اللتزاماهت ــة الطــرف مل متتث ــرى أن الدول ــة ت ــإن اللجن ومــن مث، ف
 أصـحاب الـشكاوى مـن فرصـة احلـصول علـى سـبيل االنتـصاف         متكـني  يف من االتفاقية بتقـصريها    ١٦ املادة

  .والكايفومنحهم التعويض املنصف 



A/64/44

 

09-52625 268 
 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال يوجد

حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيـق مالئـم يف  االنتصاف املوصى به
،١٩٩٥يــل أبر/ نيــسان١٥األحــداث الــيت وقعــت يف   

ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن تلك األفعـال وإنـصاف
ــا يف ذلـــك مـــنحهم التعـــويض أصـــحاب الـــشكوى، مبـ

  .املنصف واملالئم
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

 CAT/C/32/FU/1انظر   تاريخ الرد

عقـــب). CAT/C/32/FU/1(انظـــر تقريـــر املتابعـــة األول    رد الدولة الطرف
الثالثة والـثالثني، رأت اللجنـة، يف الوقـت الـذيالدورة  

ــة الطــرف التعــويض ألصــحاب ــه مبــنح الدول رحبــت في
الشكوى عن االنتـهاكات املـستنتجة، أنـه ينبغـي تـذكري
ــق ــإجراء حتقي ــذي يقــضي ب ــة الطــرف بالتزامهــا ال الدول

  .سليم يف القضية
أثناء النظر يف التقريـر األويل للدولـة الطـرف إىل اللجنـة  

ــاين ١٢  و١١يف  ــشرين الث ــوفمرب / ت ، أشــارت٢٠٠٨ن
الدولــة الطــرف إىل أن التعــويض قــد دفــع إىل أصــحاب
الشكوى وأنه نظراً لطول املـدة الـيت مـرت علـى وقـوع

  .احلادث املعين، لن يتسىن القيام بأي حتقيق آخر
  ال يوجد  رد صاحب البالغ

وننظـــراً إىل دفـــع التعويـــضات يف هـــذه القـــضية، وكـــ   قرار اللجنة
ــة الطــرف ــالً وإعــالن اســتقالل الدول ــة فع ــضية قدمي الق

منــذ وقــوع احلــادث املعــين،) مجهوريــة اجلبــل األســود (
قــررت اللجنــة أن ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف هــذا

  .البالغ يف إطار إجراء املتابعة
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  ١٧١/٢٠٠٠دمييتروف،   القضية
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

  الترحيل إذا انطبق ذلك
  يوغوساليف

  ٢٠٠٥مايو / أيار٣  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

ــق   ــدم التحقيـ ــذيب وعـ ــرة -التعـ ــادة  ١ الفقـ ــن املـ ٢ مـ
  ١٤  و١٣  و١٢ و ١ مقترنة باملواد

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال ينطبق

  ال يوجد  تاريخ الرد
  وجدال ي  رد الدولة الطرف

  ال ينطبق  رد صاحب الشكوى
  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

  ١٧٢/٢٠٠٠دمييتريفيتش،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  صريب

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

 مـــن١ والفقـــرة ١ املـــادة -التعـــذيب وعـــدم التحقيـــق 
  ١٤  و١٣  و١٢ واملواد ٢املادة 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال ينطبق

حتث اللجنة الدولة الطرف على حماكمة املـسؤولني عـن  االنتصاف املوصى به
االنتهاكات اليت مت الكـشف عنـها وعلـى مـنح صـاحب

 مـن١١٢ن املـادة     م ٥الشكوى تعويضاً، عمالً بالفقرة     
 يومــاً مــن٩٠نظامهــا الــداخلي وأن تبلغهــا يف غــضون  

تاريخ إحالة هذا القرار باخلطوات اليت اختـذهتا اسـتجابة
  .لآلراء الواردة أعاله
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   ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٦  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ال يوجد  تاريخ الرد

  ال يوجد  رد الدولة الطرف
  نطبقال ي  رد صاحب البالغ

  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

   ١٧٤/٢٠٠٠نيكوليتش،   القضية
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

  الترحيل إذا انطبق ذلك
  ال ينطبق

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ١٣  و١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 

 املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابةالتــــدابري
  الدولة الطرف

  ال ينطبق

معلومات عن التدابري املتخذة لوضع آراء اللجنة موضـع  االنتصاف املوصى به
ســيما املتعلــق منــها بــإجراء حتقيــقٍ نزيــه يف التطبيــق، وال

ــائج ذلــك ـــاة ابــن صــاحب الــشكوى ونت مالبــسات وف
  .التحقيق

   ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ال يوجد  تاريخ الرد

  ال يوجد  رد الدولة الطرف
، أوضــح صــاحب الــبالغ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٧يف   رد صاحب الشكوى

ــلت يف   ــدل أرســ ــارس / آذار٢أن وزارة العــ ٢٠٠٦مــ
ــا إىل ــشري فيه ــي ت ــام احملل رســالة إىل مكتــب املــدعي الع

ــدء       ــة وتطلــب ب ــزم لقــرارات اللجن ــابع املل ءإجــرا”الط
مناسب للوقوف على املالبسات الـيت فقـد فيهـا نيكـوال

ــه ــوليتش حياتـ ــسان١٢ويف . “نيكـ ــل / نيـ ،٢٠٠٦أبريـ
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طلب مكتب املدعي العام احمللـي إىل قاضـي التحقيـق يف
ــب ــداً للطبي ــراً جدي ــد تقري ــة أن يع ــراد احمللي ــة بلغ حمكم
.الشرعي للوقوف على أسباب وفاة صـاحب الـشكوى       

أصـدرت الـدائرة االبتدائيـة،  ٢٠٠٦مـايو   / أيار ١١ويف  
يف احملكمـة احملليـة قــراراً بـرفض الطلــب حبجـة أن ســبب
الوفاة مت بيانه بشكل كاف يف التقرير الصادر عـن جلنـة

ــراد يف    ــة الطـــب ببلغـ ــة لكليـ ــرباء التابعـ  تـــشرين٢٧اخلـ
٢٧ويف .  ويف تقريرهــــا التــــايل٢٠٠٦نــــوفمرب /الثــــاين

ــانون األول ــسمرب /ك ــد  ٢٠٠٧دي ــب امل عي، وجــه مكت
ــاً    ــا الــصربية طلب ــة”العــام احمللــي إىل احملكمــة العلي حلماي

ــشرعية ــة    “ال ــة احمللي ــرار احملكم ــن ق ــشرين ١٤ويف . م ت
ــاين ــوفمرب /الثـ ــذا٢٠٠٨نـ ــا هـ ــة العليـ ، رفـــضت احملكمـ

وعليــه، يــدعى. الطلــب لعــدم اســتناده إىل أي أســاس   
صاحب الشكوى أن الدولة الطـرف ختلفـت عـن تنفيـذ

 .١٣ولة عن تكرار انتهاك املادة قرار اللجنة وأهنا مسؤ
  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

  ٢٠٧/٢٠٠٢دمييتريفيتش، دراغان،   القضية
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

  الترحيل إذا انطبق ذلك
 صريب 

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

ــدم  ــذيب وعـ ــق التعـ ــرة - التحقيـ ــادة  ١ الفقـ ــن املـ ٢ مـ
   ١٤  و١٣  و١٢  و١باملواد  مقترنةً

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال يوجد

إجــراء حتقيــق ســليم يف الوقــائع الــيت ادعاهــا صــاحب  االنتصاف املوصى به
  .الشكوى

   ٢٠٠٥فرباير /شباط  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
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  ال يوجد  ردتاريخ ال
  ال يوجد  رد الدولة الطرف

ــول١يف   رد صاحب الشكوى ــبتمرب / أيلــ ــاحب٢٠٠٥ســ ــل صــ ــم ممثــ ، أعلــ
الشكوى اللجنة أن نتائج التحريات األخرية اليت أُجريت
مل تدل على أن الدولة الطرف قد شـرعت يف إجـراء أي

  .حتقيق يف الوقائع اليت يدعيها صاحب الشكوى
  .عة مستمرحوار املتاب  قرار اللجنة

 ٢٦١/٢٠٠٥بسيم عثماين،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
 الترحيل إذا انطبق ذلك

 ال ينطبق

 ٢٠٠٩مايو / أيار٨ آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
 إليها اللجنة

املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية أو املهينـــة،
-دم تقـدمي تعـويض      وعدم التحقيق بسرعة ونزاهة، وعـ     

 .١٣  و١٢ واملادتان ١٦ من املادة ١الفقرة 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
 الدولة الطرف

 ال ينطبق

حتث اللجنة الدولة الطرف على إجـراء حتقيـق سـليم يف االنتصاف املوصى به
ــران٨األحــداث الــيت وقعــت يــوم   ــه / حزي ،٢٠٠٠يوني

ألفعـال ومعاقبتـهم،وعلى حمكمـة املـسؤولني عـن تلـك ا         
وإنصاف صاحب الشكوى، مبا يف ذلك منحـه تعويـضاً

 .عادالً وكافياً

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٢ التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

 .مل حيل موعده بعد تاريخ الرد

 .مل حيل موعده بعد رد الدولة الطرف

 ال ينطبق رد صاحب الشكوى

  .حوار املتابعة مستمر قرار اللجنة
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  إسبانيا  ولة الطرفالد

   ٥٩/١٩٩٦إنكارناثيون بالنكو آباد،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

 إسباين 

  ١٩٩٨مايو / أيار١٤  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

   ١٣  و١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 

واســــتجابةالتــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة 
  الدولة الطرف

  ال يوجد

  تدابري ذات صلة  االنتصاف املوصى به
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣  تاريخ الرد
أشارت الدولة الطرف إىل أهنـا أحالـت فعـالً املعلومـات  رد الدولة الطرف

  .١٩٩٨سبتمرب /املتعلقة مبتابعة هذه القضية يف أيلول
  ال ينطبق  رد صاحب الشكوى

  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

  ٢١٢/٢٠٠٢أورا غوريدي،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

 إسباين 

   ٢٠٠٥مايو / أيار١٧  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

عاقبة عليـه، ويف مـنح سـبيلٍالتقصري يف منع التعذيب وامل 
   ١٤  و٤  و٢ املواد -لالنتصاف 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال يوجد

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تـضمن فعـالً فـرض  االنتصاف املوصى به
عقوبـــٍة مالئمـــة علـــى األفـــراد املـــسؤولني عـــن أعمـــال
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ــصافالتعــذيب، حــىت ُيكفــل لــصاحب الــشكوى    االنت
  . التام

   ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣  تاريخ الرد

حسب الدولة الطرف، تتعلق هذه القـضية بقـضية أديـن  رد الدولة الطرف
فيها أفـراد مـن قـوات األمـن اإلسـبانية بارتكـاب جرميـة

واحلكـم. قاًالتعذيب، وعفت احلكومة عنهم جزئياً الح     
ــة. غــري قابــل لالســتئناف  فقــد ُحــددت املــسؤولية املدني

وُمنح صاحب الشكوى التعويض حسب الـضرر الـذي
وكجـزء مـن التـدابري الراميـة إىل تنفيـذ القـرار،. حلق بـه  

عممت الدولـة الطـرف القـرار علـى خمتلـف الـسلطات،
ــيس جملــس القــضاء ــا ورئ ــيس احملكمــة العلي ــا رئ ــا فيه مب

  .ة الدستوريةورئيس احملكم
  ال ينطبق  رد صاحب الشكوى

  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

  السويد  الدولة الطرف

  ٣٩/١٩٩٦طابيا باييز،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  بريوي والترحيل إىل بريو 

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٨ آراء معتمدة يف 

ــيت   ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ ــصتاملـ  خلـ
  إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ــسيد  االنتصاف املوصى به ــادة الـ ــة باالمتنـــاع عـــن إعـ ــة الطـــرف ملزمـ الدولـ
  . غوركي إرنستو طابيا باييز قسراً إىل بريو

  ال يوجد  رد الدولة الطرفالتاريخ احملدد ل
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   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد
٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٥عمـــالً بطلـــب اللجنـــة املـــؤرخ   رد الدولة الطرف

بـــشأن املتابعـــة، أعلمـــت الدولـــة الطـــرف اللجنـــة أن
 قــد مــنح تــصريح إقامــة دائمــة يفصــاحب الــشكوى 

  .١٩٩٧يونيه /حزيران ٢٣
  ال يوجد  رد صاحب الشكوى

ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة
  .لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

   ٤١/١٩٩٦كيسوكي،   القضية

جنسية صاحبة الشكوى وبلـد الترحيـل
  إذا انطبق ذلك

مواطنة من مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة والترحيـل إىل
  .مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ١٩٩٦مايو /أيار ٨ آراء معتمدة يف 

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

ــتجابة ــة واسـ ــة واملمنوحـ ــدابري املؤقتـ التـ
  الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ــولني  االنتصاف املوصى به ــادة بـ ــن إعـ ــاع عـ ــة باالمتنـ ــرف ملزمـ ــة الطـ الدولـ
كي قــسراً إىل مجهوريــة الكونغــومــوزونزو بــاكو كيــسو

  .الدميقراطية
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد
٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٥عمـــالً بطلـــب اللجنـــة املـــؤرخ   رد الدولة الطرف

بشأن املتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صـاحبة
 تـشرين٧يف الشكوى قد منحـت تـصريح إقامـة دائمـة         

  .١٩٩٦نوفمرب /الثاين
  ال يوجد  رد صاحبة الشكوى

ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة
  .فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة
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  ٤٣/١٩٩٦طاال،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  إيراين والترحيل إىل إيران

  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥  تمدة يفآراء مع

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

يد كافـهالدولة الطرف ملزمة باالمتنـاع عـن إعـادة الـس            االنتصاف املوصى به
  . إىل إيران ياراغ طاال قسراً

  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد

٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٥عمـــالً بطلـــب اللجنـــة املـــؤرخ   رد الدولة الطرف
بشأن املتابعة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صـاحب

قــــــد ُمــــــنح تــــــصريح إقامــــــة دائمــــــة يفالــــــشكوى 
  .١٩٩٧فرباير /شباط ١٨

  ال يوجد  رد صاحب البالغ 
ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة

  . لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت
   ٨٨/١٩٩٧أفيديس حاماياك قربان،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  عراقي والترحيل إىل العراق

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٦  ء معتمدة يفآرا

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف



A/64/44 

 

277 09-52625 
 

ــاد      االنتصاف املوصى به ــن إع ــاع ع ــة باالمتن ــة الطــرف ملزم ة صــاحبالدول
كمــا أهنــا ملزمــة باالمتنــاع. الــشكوى قــسراً إىل العــراق

عــن إعــادة صــاحب الــشكوى قــسراً إىل األردن، نظــراً
  .خلطر تعرضه للطرد من هذا البلد إىل العراق

  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد

٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٥عمـــالً بطلـــب اللجنـــة املـــؤرخ   رد الدولة الطرف
بـــشأن املتابعـــة، أعلمـــت الدولـــة الطـــرف اللجنـــة أهنـــا

ــاحب ــة يفمنحـــت صـ ــة دائمـ ــصريح إقامـ  الـــشكوى تـ
  .١٩٩٩فرباير /شباط ١٨

  ال يوجد  رد صاحب البالغ
ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة

  .لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

  ٨٩/١٩٩٧فاالكافالكي، علي   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  إيراين والترحيل إىل إيران

  ١٩٩٨مايو / أيار٨  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .ة ووافقت عليها الدولة الطرفُمنحت تدابري مؤقت

ــادة صــاحب  االنتصاف املوصى به ــن إع ــاع ع ــة باالمتن ــة الطــرف ملزم الدول
الشكوى الـسيد علـي فاالكـافالكي قـسراً إىل مجهوريـة

  .إيران اإلسالمية
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد
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٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٥لجنـــة املـــؤرخ عمـــالً بطلـــب ال  رد الدولة الطرف
بـــشأن املتابعـــة، أعلمـــت الدولـــة الطـــرف اللجنـــة أن

١٧صاحب الشكوى قد ُمـنح تـصريح إقامـة دائمـة يف             
  .١٩٩٨يوليه /متوز

  ال يوجد  رد صاحب البالغ
ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة

  .لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

  ٩٧/١٩٩٧أورهان آياس،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  تركي والترحيل إىل تركيا

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  فالدولة الطر

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ــادة صــاحب  االنتصاف املوصى به ــن إع ــاع ع ــة باالمتن ــة الطــرف ملزم الدول
الــشكوى قــسراً إىل تركيــا أو إىل أي بلــد آخــر يتعــرض

  .فيه خلطرٍ حقيقي بالطرد أو اإلعادة إىل تركيا
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد
٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٥عمـــالً بطلـــب اللجنـــة املـــؤرخ   رد الدولة الطرف

بـــشأن املتابعـــة، أعلمـــت الدولـــة الطـــرف اللجنـــة أن
٨صــاحب الــشكوى قــد ُمــنح تــصريح إقامــة دائمــة يف  

  .١٩٩٩يوليه / متوز
  ال يوجد  رد صاحب الشكوى

ء املتابعــة،ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــرا      قرار اللجنة
  .لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت
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  ١٠١/١٩٩٧خليل هايدن،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  تركي والترحيل إىل تركيا

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  آراء معتمدة يف
ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ

  إليها اللجنة
  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ــادة صــاحب  االنتصاف املوصى به ــن إع ــاع ع ــة باالمتن ــة الطــرف ملزم الدول
الــشكوى قــسراً إىل تركيــا أو إىل أي بلــد آخــر يتعــرض

  .اإلعادة إىل تركيا فيه خلطر حقيقي بالطرد أو
  ال يوجد   احملدد لرد الدولة الطرفالتاريخ

   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد
٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٥عمـــالً بطلـــب اللجنـــة املـــؤرخ   رد الدولة الطرف

بـــشأن املتابعـــة، أعلمـــت اللجنـــة الدولـــة الطـــرف أن
د ُمــنح تــصريح إقامــٍة دائمــة يفصــاحب الــشكوى قــ  

  .١٩٩٩فرباير /شباط ١٩
  ال يوجد  رد صاحب الشكوى

ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  رار اللجنةق
  .لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

  ١٤٩/١٩٩٩، .س. أ  القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  إيراين والترحيل إىل إيران

  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ آراء معتمدة يف 
ــهاكا  ــسائل واالنتـ ــصتاملـ ــيت خلـ ت الـ

  إليها اللجنة
  ٣ املادة -الترحيل 
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التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ــادة صــاحب  االنتصاف املوصى به ــن إع ــاع ع ــة باالمتن ــة الطــرف ملزم الدول
الــشكوى قــسراً إىل إيــران أو إىل أي بلــٍد آخــر يتعــرض

  .اإلعادة إىل إيران طر حقيقي بالطرد أوفيه خل
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠١فرباير / شباط٢٢  تاريخ الرد
أعلمــــت الدولــــة الطــــرف اللجنــــة أن جملــــس طعــــون  رد الدولة الطرف

 يف٢٠٠١ينـاير   / كانون الثـاين   ٣٠األجانب قد نظر يف     
طلبٍ جديد تقدم به صاحب الـشكوى للحـصول علـى     

وقد قرر اجمللـس مـنح صـاحب الـشكوى. تصريح إقامة 
كمـا. تصريح إقامة دائمة يف السويد وإلغـاء أمـر الطـرد         

 .منح اجمللس ابن صاحب الشكوى تصريـح إقامة دائمة
  ال يوجد  رد صاحب الشكوى

ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة
  .اللجنةلقرار  فالدولة الطرف امتثلت

  ١٨٥/٢٠٠١الشاذيل بن أمحد القروي،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  تونسي والترحيل إىل تونس

  ٢٠٠٢مايو / أيار٨  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  دولة الطرفال

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

  ال يوجد  االنتصاف املوصى به
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  تاريخ الرد
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 الـذي جـاء(CAT/C/32/FU/1)انظر تقرير املتابعـة األول        رد الدولة الطرف
ــى يف   ــه أن اجمللــــس ألغــ ــران٤فيــ ــه يون/ حزيــ ٢٠٠٢يــ

ــراد ــشكوى وأفـ ــصاحب الـ ــة بـ ــرد املتعلقـ ــرارات الطـ قـ
كما مـنحهم تـصاريح إقامـٍة دائمـة علـى أسـاس. أسرته

  . هذا القرار
  ال يوجد  رد صاحب الشكوى

ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة
  .فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة

  ٢٢٦/٢٠٠٣تارينا،   القضية
جنسية صاحبة الشكوى وبلـد الترحيـل

  إذا انطبق ذلك
 بنغالديشية والترحيل إىل بنغالديش 

  ٢٠٠٥مايو / أيار٦  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .ا الدولة الطرفمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليه

نظـــراً ملالبـــسات هـــذه القـــضية اخلاصـــة، تعتـــرب اللجنـــة  االنتصاف املوصى به
٣ترحيل صاحبة الشكوى وابنتها مبثابـة انتـهاك للمـادة           

وترغــــب اللجنــــة يف احلــــصول علــــى. مــــن االتفاقيــــة
 يومــاً مــن تــاريخ إحالــة هــذا٩٠معلومــات، يف غــضون 

لآلراء الـيت أعربـتالقرار، عن التدابري املتخذة استجابةً      
  .عنها آنفاً

   ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
مل تتلقــاه مفوضــية حقــوق (٢٠٠٥أغــسطس / آب١٧  تاريخ الرد

ــايل   ــسان، وبالت ــاله يفاإلن ــة الطــرف إرس ــادت الدول أع
  ).٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٩

إلغــاء قــرار، قــرر اجمللــس ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٢٠يف   رد الدولة الطرف
يتعلـق بـصاحبة الـشكوى وابنتـها ومنحهمـا الطرد فيمـا  

  .ترخيصاً باإلقامة
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  ال يوجد  رد صاحبة الشكوى
ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة

  . لقرار اللجنةفالدولة الطرف امتثلت

  ٢٣٣/٢٠٠٣عجيزة،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  ذا انطبق ذلكالترحيل إ

  مصري والترحيل إىل مصر

  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

انتـهاكات (٣ انُتهكت مرتني كل من املـادة     -الترحيل  
  )١٢(٢٢واملادة ) موضوعية وإجرائية

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال يوجد

__________ 

 مــن ٢٢إذ أصــدرت اإلعــالن مبوجــب املــادة  تالحــظ اللجنــة، باإلضــافة إىل ذلــك، أن الدولــة الطــرف،     )١(  )١٢(  
االتفاقية، قد تعهدت مبنح األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية احلـق يف التـذرع باختـصاص اللجنـة يف جمـال                    

وذلك االختصاص يشمل سلطة حتديد التدابري املؤقتة، مىت كان ذلك الزماً، لوقف الترحيـل وعـدم               . الشكاوى
ولكـي تكـون ممارسـة هـذا احلـق يف التـشكي جمديـة        .  انتظـار القـرار النـهائي   املساس جبوهر موضـوع القـضية يف      

وليست ومهية، ال بـد إذن مـن مـنح الـشخص املعـين فتـرة زمنيـة معقولـة قبـل تنفيـذ أي قـرار هنـائي للـتفكري يف                          
 احلالـة  غـري أنـه يف  .  والقيام بـذلك فعـالً عنـد االقتـضاء         ٢٢التوجه إىل اللجنة يف إطار اختصاصها مبوجب املادة         

الراهنة تالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد أوقفته الدولة الطرف ورّحلته فـور اختـاذ احلكومـة قـرار طـرده؛                     
ونتيجة لذلك، . واإلخطار الرمسي بالقرار مل يسلم يف واقع األمر إىل حمامي صاحب الشكوى إال يف اليوم التايل     

هلذا، ختلص . ، ناهيك عن التوجه إىل اللجنة    ٢٢ملادة  تعذر على صاحب الشكوى التفكري يف إمكانية التذرع با        
 من االتفاقيـة بـاحترام احلـق الفعلـي لتقـدمي       ٢٢اللجنة إىل أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماهتا مبوجب املادة           

  .البالغات الفردية املنصوص عليه يف هذه املادة
 تعــاجل مــسألة تقــصري الدولــة الطــرف يف وعلــى اللجنــة، بعــد النظــر يف األســس املوضــوعية للــشكوى، أن   )٢(    

وتالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف إذ تــصدر اإلعــالن . التعــاون كليــاً مــع اللجنــة يف تــسوية الــشكوى الراهنــة
ىت زعمـوا انتـهاك دولـة        والذي مينح فرادى املشتكني احلق يف التشكي إىل اللجنة مـ           ٢٢املنصوص عليه يف املادة     

ات مبوجب االتفاقية، إمنا تتعهد بالتعاون كليـاً مـع اللجنـة، مـن خـالل اإلجـراءات                  عليها من التزام   طرف ما ملا  
 الدولـة   ٢٢ مـن املـادة      ٤وعلـى وجـه التحديـد، تطالـب الفقـرة           .  ويف النظام الداخلي للجنـة     ٢٢املبينة يف املادة    

. بـصورٍة مالئمـة  الطرف بأن تتيح للجنة مجيع ما يلزمها من معلومات هامة لتـسوية الـشكوى املعروضـة عليهـا            
وتالحظ اللجنة أن إجراءاهتا تتسم مبا يكفي من املرونة وسلطاهتا مبا يكفـي مـن الـشمولية ملنـع إسـاءة اسـتعمال            

 مـن االتفاقيـة     ٢٢وعليه، فإن الدولة الطرف انتهكت التزاماهتا مبوجب املـادة          . اإلجراءات القضائية يف قضية ما    
لجنة وأيضاً بعدم عرض شواغلها علـى اللجنـة لكـي تتخـذ القـرار              بامتناعها عن كشف املعلومات ذات الصلة ل      

  .املالئم اإلجرائي
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 مـن النظـام الـداخلي،١١٢ مـن املـادة      ٥عمالً بـالفقرة      نتصاف املوصى بهاال
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف بـأن ختربهـا يف غـضون

 يومــاً مــن تــاريخ إحالــة هــذا القــرار، بالتــدابري الــيت٩٠
ــة   ــة الطــرف. اختــذهتا اســتجابةً ملالحظــات اللجن والدول

  .ستقبلملزمة أيضاً مبنع حدوث انتهاكات مماثلة يف امل
   ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٠  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

ــات وردت يف    تاريخ الرد ــانون األول١٦آخــر معلوم ــسمرب/ ك دي
كانــت الدولــة الطــرف قــد قدمـــت أيــضاً رداً (٢٠٠٨

٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول٥ مـــايو و/ أيـــار٢٥يف 
انظــر التقريــر الــسنوي (٢٠٠٥أغــسطس / آب١٨ويف 

انظـر (٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١، ويف   )A/61/44للجنة،  
  ).A/62/44التقرير السنوي للجنة، 

ــة الطــرف املتعلقــة باملتابعــة  رد الدولة الطرف ــة برســالة الدول ــذكّر اللجن ت
ــانون ــها ســن ق ــور من ــة أم ــا إىل مجل ــيت أشــارت فيه وال
جديــد لألجانــب والرصــد املــستمر لــصاحب الــشكوى

انظــر. اهرةمــن قبــل مــوظفي الــسفارة الــسويدية يف القــ 
لالطــــالع علــــى) A/61/44(التقريــــر الــــسنوي للجنــــة 

  .العرض الكامل للرسالة
، قــدمت الدولــة الطــرف٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١ويف 
.مـــا اســـتجد يف رصـــدها لـــصاحب الـــشكوى     آخـــر

وذكـــرت أن مـــوظفي الـــسفارة قـــاموا بـــسبع زيـــارات
وكـــان الـــسيد عجيـــزة دائمـــاً. أخـــرى للـــسيد عجيـــزة

قـى يف سـجنه زيـارات منتظمـة مـنمبعنويات جيدة ويتل  
ــه  ــه وأخيـ ــزور. أمـ ــه يـ ــستقرة وأنـ ــحته مـ ــل إن صـ وقيـ

وقـد. مستشفى املنيل مرة يف األسبوع للعـالج الطبيعـي        
مـرة وسيـستمرون ٣٩زاره موظفو الـسفارة حـىت اآلن        

  .يف ذلك
، أبلغــت الدولــة الطــرف أن٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٥ويف 

لتـايلصاحب الشكوى تلقّى مخس زيارات إضافية، وبا       
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ــا  ــغ جممــوع الزي ــشكوىبل ــا صــاحب ال ــيت تلقّاه رات ال
وتبـــّين أن حالتـــه العامـــة وحالتـــه الـــصحية. زيـــارة ٤٤

وقـــد حـــصل يف مناســـبة علـــى تـــرخيص. مـــستقرتان
لالتصال بزوجتـه وأطفالـه عـن طريـق اهلـاتف، يف حـني

وتويف والـده يف. تلقّى زيارة والدته يف مناسبات عديدة     
أنــه مل حيــصل علــى ، إال٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول

، قـدم٢٠٠٧ويف بدايـة عـام      . ترخيص حلـضور اجلنـازة    
الــسيد عجيــزة طلبــاً الــتمس فيــه احلــصول علــى رخــصة

ــويض    ــى تعـ ــسويد وعلـ ــة يف الـ ــة دائمـ ــزت. إقامـ وأوعـ
احلكومة إىل مكتب وزير العـدل أن يـسعى إىل التوصـل
.إىل اتفاق مع السيد عجيزة خبـصوص مـسألة التعـويض          

اهلجرة يف الوقت الراهن يف طلبه احلـصولوينظر جملس   
  . على رخصة إقامة

، أبلغـــت الدولـــة٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول٥ويف 
ــارتني ــى زيـ ــزة تلقّـ ــسيد عجيـ ــأن الـ ــة بـ ــرف اللجنـ الطـ

ســبتمرب/ أيلــول١٩ يوليــه و/ متــوز١٧إضــافيتني بتــاريخ 
وقد أكد جمدداً أنه يف حالة جيـدة.  على التوايل  ٢٠٠٧

 فصل الصيف من عـدم تلقّـي العـالجرغم تذمُّره خالل  
ــالتواتر الكــايف   ــن. الطــيب ب ــه حتــسنت م ــدو أن حالت ويب

 مـرة،٤٦وقد زاره موظفو السفارة يف الـسجن        . جديد
وعالوة على ذلـك، ال ميكـن يف. وسيستمرون يف ذلك  

الوقــت احلــايل توقُّــع التــاريخ الــذي ســيختتم فيــه جملــس
  .د عجيزةاهلجرة ووزير العدل نظرمها يف ملفي السي

ــة أثنــاء ــن املتابع ــة الطــرف معلومــات ع ــدمت الدول وق
النظـــر يف تقريرهـــا الـــدوري الثالـــث إىل اللجنـــة الـــذي

ــدورة األ ــرى يف الـ ــنيجـ ــا بـ ــودة مـ ــة املعقـ ربعـــني للجنـ
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٦ أبريل و/نيسان ٢٨

ــر ــة أن مكتـــب وزيـ ــة الطـــرف للجنـ وأوضـــحت الدولـ
للحـصولالعدل ينظر يف طلب قدمه صاحب الشكوى        

  .على تعويض عن انتهاك حقوقه مبوجب االتفاقية
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، أبلغــت الدولــة٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٦ويف 
الطــرف اللجنــة أن ممثلــي الــسفارة الــسويدية يف القــاهرة
استمروا يف زيارة صـاحب الـشكوى بانتظـام يف الـسجن

نوفمرب/وأجروا زيارهتم الثالثة واخلمسني يف تشرين الثاين      
ــزوره أســرته يف كــانونوكــان. ٢٠٠٨  مــن املقــرر أن ت
ديسمرب ومتكـن مـن االتـصال عـدة مـرات بأسـرته/األول

  .عرب هاتف حممول قدمته له السفارة
لطـــرف اللجنـــة أن تعويـــضاً قـــدرهوأبلغـــت الدولـــة ا 

شـــــــيك مببلـــــــغ( كرونـــــــة ســـــــويدية ٣ ٠٩٧ ٩٢٠
 دوالراً مـــــــــن دوالرات الواليـــــــــات٣٧٩ ٤٨٥,٢٠
٢٧ صـاحب الـشكوى يف       قـد ُدفـع إىل حمـامي      ) املتحدة

 عقــب تــسوية بــني وزيــر٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األول
وقـد ُدفـع هـذا التعـويض يف. العدل وصاحب الشكوى  

إطــار تــسوية كاملــة هنائيــة باســتثناء الــضرر غــري املــادي
 مـــن االتفاقيـــة٨الـــذي عانـــاه نتيجـــة انتـــهاك املـــادة     

األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية،
ــادة    وأي ضــ ــهاك امل ــع نتيجــة انت ــة٦رر وق ــن االتفاقي  م

ــت   ــة وأي كــسب فائ ــدل أن. األوروبي ــر الع ــرر وزي وق
٢٥٠ ٠٠٠(تدفع الـشرطة الـسويدية قـسطاً مـن املبلـغ            

  .، نظراً إىل حتملها جزءاً من املسؤولية)كرونة سويدية
وفيما يتعلق بطلب صـاحب الـشكوى رخـصة اإلقامـة،

ــوم      ــب يـ ــذا الطلـ ــرة هـ ــس اهلجـ ــض جملـ ــشرين٩رفـ  تـ
، مث رفضته احملكمة العليـا للـهجرة٢٠٠٧أكتوبر  /األول

إذ رأت كلتـا اهليئــتني أن. ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ٢٥يف 
الشروط املسبقة ملنح رخصة اإلقامة غري مـستوفاة، ألنـه
ال يزال يقضي عقوبة سـجنه يف مـصر، أي أنـه ال يكفـي
أن تكــون لديــه نيــة اإلقامــة يف البلــد بــل جيــب أن يكــون

وعلى احلكومـة. راً فعالً على القدوم إليه واإلقامة فيه      قاد
  .بعداستئناف القرار الذي مل ُيبت فيه النظر يف 
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، رد حمــــــامي٢٠٠٦أكتــــــوبر / تــــــشرين األول٣١يف   رد صاحب الشكوى
صاحب الـشكوى علـى رسـالة الدولـة الطـرف، وذكـر

 كــــانون٢٤أنــــه اجتمــــع مــــع الــــسفري الــــسويدي يف  
يف هــذا االجتمــاع، أكــد احملــاميو. ٢٠٠٦ينــاير /الثــاين

ــالوترية أن مــن الــالزم أن تــستمر الــسفارة يف  زياراهتــا ب
وطلــب احملــامي إىل. ذاهتــا الــيت كانــت عليهــا مــن قبــل  

الدولــة الطــرف النظــر يف إعــادة احملاكمــة يف الــسويد أو
متكينه من إمتام مدة سجنه هنـاك، لكـن الدولـة الطـرف

وباإلضـافة إىل. كنةردت قائلة إن هذه اخلطوات غري مم      
ــة ــبيل اهلبـ ذلـــك، ُرفـــضت طلبـــات للتعـــويض علـــى سـ
.واقُتــرح تقــدمي طلــب رمســي مبوجــب قــانون التعــويض  

وحسب احملامي، رغم أن اجلانـب املتعلـق. وقد مت ذلك  
جهود الدولة الطرف إجيايب فإن جهودهـا ككـل برصد

ــرته يف ــا يتعلـــق بطلـــب االتـــصال بأسـ ــة فيمـ غـــري كافيـ
  .حملاكمة وما إىل ذلكالسويد، وإعادة ا

ــوز٢٠ويف    ــه / متـــــ ــامي أن٢٠٠٧يوليـــــ ــغ احملـــــ  أبلـــــ
االجتماعــات الــيت جــرت بــني الــسيد عجيــزة ومــوظفي
ــسجن ــسؤويل ال ــسويدية متــت يف حــضور م ــسفارة ال ال

 أمـــروقـــد. وُســـجِّلت وقائعهـــا علـــى شـــريط فيـــديو    
ينتقــد أوضــاع الــسجن املــسؤولون الــسيد عجيــزة بــأال 

وعـالوة. عيـد يف منطقـة نائيـة      وهّددوه بنقله إىل سجن ب    
على ذلك مل يتلق العـالج الطـيب الكـايف وعـاىن جمموعـة
اضــطرابات مــن بينــها اضــطرابات عــصبية جعلتــه يفقــد
الـــسيطرة علـــى يديـــه ورجليـــه، وصـــعوبات يف التبـــول

وألغت الدولة الطرف قـرار. ومشكلة يف مفصل الركبة   
.٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول١٨الطــرد الــصادر يف 

ع ذلــك، مل يتخــذ جملــس اهلجــرة ووزيــر العــدل أيومــ
  . اآلن قرار حىت
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ــاين ٢٠ويف ــانون الثــ ــاير / كــ ــامي٢٠٠٩ينــ ــد حمــ ، أكــ
صــــاحب الــــشكوى أن الدولــــة الطــــرف قــــد دفعــــت

وبـشأن مـسألة رخـصة اإلقامـة،. التعويض املقرر منحـه   
قال إن منح الرخصة سيكون عامالً نفـسياً خمففـاً كـبرياً

ــه وألســرته حــىت وإن مل  ــوراً مــنل  يــستطع االســتفادة ف
هذه الرخـصة، وسيـشكل بالتـايل جـزءاً مهمـاً مـن جـرب

  . الضرر الذي حلق به
/اإلجــــــــراءات األخــــــــرى املتَّخــــــــذة

  املطلوبة أو
رأت اللجنة، عقب دورهتا الثانية واألربعـني، أنـه ينبغـي

.٣تــذكري الدولــة الطــرف بالتزامهــا جــرب انتــهاك املــادة  
 االسـتئناف الـذي رفعـه صـاحبوينبغي النظر جبدية يف   

  .الشكوى بشأن رخصة اإلقامة
  .تعترب اللجنة أن احلوار مستمر  قرار اللجنة

  .م. وك. ت. ، س٢٧٩/٢٠٠٥  القضية
جنسية صاحيب الشكوى وبلد الترحيـل

  إذا انطبق ذلك
  روانديان والترحيل إىل رواندا

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  آراء معتمدة يف

ــسائل  ــصتاملـ ــيت خلـ ــهاكات الـ واالنتـ
  إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ترحيل صـاحيب الـبالغ إىل روانـدا مبثابـة خـرقسيكون    االنتصاف املوصى به
ة الطـرف،وحتـث اللجنـة الدولـ      . من االتفاقيـة   ٣للمادة  

 مــن نظامهــا الــداخلي،١١٢ مــن املــادة ٥وفقــاً للفقــرة 
 يومــاً مــن تــاريخ إحالــة٩٠علــى أن تبلغهــا يف غــضون 

هذا القـرار، بـاخلطوات املتخـذة اسـتجابةً للقـرار الـوارد
  .أعاله

  ٢٠٠٧مارس / آذار١  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
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  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٩  تاريخ الرد
، قـرر جملـس اهلجـرة٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٩يف    لطرفرد الدولة ا

ومنحـا. منح صاحيب الشكوى ترخيصاً باإلقامة الدائمة     
  .أيضاً مركز الجئ ووثائق سفر

ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة
  .لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

  سويسرا  الدولة الطرف

  ١٣/١٩٩٣موتومبو،  القضية 

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  زائريي والترحيل إىل زائري

  ١٩٩٤أبريل / نيسان٢٧  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

   ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  . ووافقت عليها الدولة الطرفمنحت تدابري مؤقتة

ــسيد  االنتصاف املوصى به ــرد الـ ــن طـ ــاع عـ ــة باالمتنـ ــرف ملزمـ ــة الطـ الدولـ
موتومبــو إىل زائــري، أو إىل أي بلــٍد آخــر يتعــرض فيــه
خلطــر حقيقــي بــالطرد أو اإلعــادة إىل زائــري أو يتعــرض

  .فيه للتعذيب
  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٥مايو /أيار ٢٥  تاريخ الرد
ــؤرخ     رد الدولة الطرف ــة امل ــب اللجن ــالً بطل ــارس / آذار٢٥عم ٢٠٠٥م

للحــصول علــى معلومــات عــن املتابعــة، أعلمــت الدولــة
ــوالً ــشكوى قب ــة أهنــا منحــت صــاحب ال الطــرف اللجن

 نظــراً للطــابع غــري١٩٩٤يونيــه / حزيــران٢١مؤقتــاً يف 
ةوقــد منحتــه فيمــا بعــد رخــص . القــانوين لقــرار إعادتــه 

 إثــر زواجــه مـــن١٩٩٧يونيـــه / حزيــران ٢٠إقامــة يف  
  .مواطنة سويسرية
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  ال يوجد  رد صاحب الشكوى
ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة

  .لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

  ٢١/١٩٩٥آالن،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

   والترحيل إىل تركياتركي

  ١٩٩٦مايو / أيار٨ آراء معتمدة يف 

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

متناع عن إعـادة امساعيـل آالنالدولة الطرف ملزمة باال     االنتصاف املوصى به
  .إىل تركيا قسراً

  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥  تاريخ الرد

ــؤرخ     رد الدولة الطرف ــة امل ــب اللجن ــالً بطل ــارس / آذار٢٥عم ٢٠٠٥م
للحصول على معلومات بشأن املتابعـة، أعلمـت الدولـة

وى اللجــوءالطــرف اللجنــة أهنــا منحــت صــاحب الــشك
  ١٩٩٩يناير /كانون الثاين ١٤مبوجب القرار املؤرخ 

  ال يوجد  رد صاحب الشكوى
ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة

  لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

   ٣٤/١٩٩٥أماي،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  ترحيل إىل إيرانإيراين وال
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  ١٩٩٧مايو / أيار٢٩  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ــاع      االنتصاف املوصى به ــة باالمتن ــة الطــرف ملزم ــادة صــاحبالدول ــن إع ع
الــشكوى وأســرته قــسراً إىل إيــران أو إىل أي بلــد آخــر
ــادة ــالطرد أو اإلعــ ــي بــ ــر حقيقــ ــه خلطــ ــون فيــ يتعرضــ

  . إىل إيران
 مـن االتفاقيـة٣انتـهاك للمـادة     واستنتاج اللجنـة وجـود      

)قـرارات (يؤثر بأي شـكلٍ مـن األشـكال علـى قـرار              ال
وء أوالسلطات الوطنية املختـصة فيمـا يتعلـق مبـنح اللجـ           

ــضه ــادة   . رف ــهاك للم ــتنتاج وجــود انت ــابع٣واس ـــه ط  ل
ــسريي ــة. تف ــري مطالب ــة الطــرف غ ــإن الدول ــايل، ف وبالت

بــشأن مــنح اللجـوء؛ بــل هــي) قراراهتـا (بتعـديل قرارهــا  
مسؤولة، من جهٍة أخرى، عن إجياد حلـول متكنـها مـن

٣لالمتثــال ألحكــام املــادة  اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة
ال يكـون هلـذه احللـول طـابع قـانوين وقـد . من االتفاقيـة  

فقـط، بـل) مثل قرار قبول مقـدم الطلـب بـصفٍة مؤقتـة          (
كالعمل على إجياد دولة ثالثـة مـستعدة(سياسي كذلك   

ها وتتعهـد بـدورهاألن تقبل مقـدم الطلـب علـى أراضـي         
  ). طرده بعدم إعادته أو

  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥  تاريخ الرد

ــؤرخ     رد الدولة الطرف ــة امل ــب اللجن ــالً بطل ــارس / آذار٢٥عم ٢٠٠٥م
للحصول على معلومات بشأن املتابعـة، أعلمـت اللجنـة
الدولة الطرف أهنا قبلـت أصـحاب الـشكوى كالجـئني

ــوز٨يف  ــه / متـــ ــران٥ويف . ١٩٩٧يوليـــ ــه/ حزيـــ يونيـــ
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، منحتهم الدولة الطرف تراخيص إقامة لـدوافع٢٠٠٣
وهلذا السبب، تنـازل الـسيد أمـاي عـن مركـزه. سانيةإن

واكتــسب أحــد. ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٥كالجــئ يف 
  . اجلنسية السويسرية أطفاله

  ال يوجد  رد صاحب الشكوى
ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة

  . لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

  ٢٦٢/٢٠٠٥، .ل. ف  القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  بيالروسية والترحيل إىل بيالروس

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .وافقت عليها الدولة الطرفمنحت تدابري مؤقتة و

يعد ترحيل صاحبة الشكوى إىل بيالروس خرقاً للمـادة  االنتصاف املوصى به
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف، وفقــاً.  مــن االتفاقيــة٣

 مــن نظامهــا الــداخلي، علــى١١٢ مــن املــادة ٥للفقــرة 
 يومــاً مــن تــاريخ إحالــة هــذا٩٠إطالعهــا، يف غــضون 

تخــذة اســتجابة لــآلراء املعــربالقــرار، علــى اخلطــوات امل
  .أعاله عنها

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣  تاريخ الرد

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بـأن صـاحبة الـشكوى قـد  رد الدولة الطرف
مل يقـدم نـوع(تلقت اآلن ترخيصاً باإلقامة يف سويـسرا     

ــد  ــة بالتحدي ــل إىل ومل) اإلقام ــد تواجــه خطــر الترحي تع
  .بيالروس
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ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة
  . لقرار اللجنة فالدولة الطرف امتثلت

  ، الرقيق٢٨٠/٢٠٠٥  القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  لييب والترحيل إىل اجلماهريية العربية الليبية

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥  معتمدة يفآراء 

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

تــــشكل اإلعــــادة القــــسرية لــــصاحب الــــشكوى إىل  االنتصاف املوصى به
ماهرييــة العربيــة الليبيــة انتــهاكاً مــن جانــب سويــسرااجل

. مـن االتفاقيـة    ٣حلقوقه املنصوص عليها مبوجـب املـادة        
ة الطــرف إىل إبالغهــا، يف غــضونوتــدعو اللجنــة الدولــ

يوماً من تاريخ إحالـة هـذا القـرار، بـاخلطوات الـيت ٩٠
  .اختذهتا استجابة للمالحظات املذكورة أعاله

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦   الدولة الطرفالتاريخ احملدد لرد
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩  تاريخ الرد

، أعاد مكتب اهلجـرة٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٧يف    رد الدولة الطرف
مــارس/ آذار٥االحتــادي النظــر جزئيــاً يف قــراره املــؤرخ 

ــى. ٢٠٠٤ ــشكوى اآلن علـ ــاحب الـ ــصل صـ ــد حـ وقـ
  .حيل إىل ليبياوضع الالجئ ومل يعد يواجه خطر التر

ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة
  .فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة

  ٢٩٩/٢٠٠٦ باتريك إيا، -جان   القضية
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

  الترحيل إذا انطبق ذلك
مواطن من مجهورية الكونغو الدميقراطية، والترحيـل إىل

  نغو الدميقراطيةمجهورية الكو
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  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦  آراء معتمدة يف 
ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ

  إليها اللجنة
  ٣ املادة -الترحيل 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  .ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

سرية لــــصاحب الــــشكوى إىلستــــشكل اإلعــــادة القــــ  االنتصاف املوصى به
ــادة      ــهاكاً للم ــة انت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن٣مجهوري  م

٥وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقـاً للفقـرة         . االتفاقية
 مـن نظامهــا الـداخلي، إىل إبالغهــا، يف١١٢مـن املــادة  
 يومـــاً مـــن تـــاريخ إحالـــة هـــذا القـــرار،٩٠غـــضون 

 . ور أعالهباخلطوات اليت اختذهتا استجابة للقرار املذك
  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٨  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

١٩ســــبق أن ردت يف  (٢٠٠٨يونيــــه / حزيــــران٢٤  تاريخ الرد
  )٢٠٠٨فرباير /شباط

، مــنح جملــس اهلجــرة التــابع٢٠٠٨فربايــر / شــباط٧يف   رد الدولة الطرف
للمكتب االحتادي لشؤون الالجـئني صـاحب الـشكوى

التايل مل يعـد ُمعرَّضـاً خلطـر الترحيـل، وب “قبوالً مؤقتاً ”
  .إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

، ردت الدولــة الطــرف٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٤ويف   
علــى طلــب اللجنــة مــن أجــل تفــسري مــا تقــصده بعبــارة

ــدخول املؤقــت ” ــدخول املؤقــت. “ال فأوضــحت أن ال
 من القانون االحتادي الـصادر بتـاريخ١١ينظمه الفصل   

ــانو١٦ ــسمرب /ن األول كـ ــب٢٠٠٥ديـ ــشأن األجانـ  بـ
ينـــاير/ كـــانون الثـــاين١والـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذ يف 

ومبوجــب أحكــام هــذا القــانون، تعــد عــودة. ٢٠٠٨
أجنيب إىل بلده األصلي أو إىل بلد ثالث غـري قانونيـة إذا
كانت هـذه العـودة منافيـة اللتزامـات سويـسرا مبوجـب

صفة إال إذاوال ميكـــن إزالـــة هـــذه الـــ. القـــانون الـــدويل



A/64/44

 

09-52625 294 
 

حدث تغري سياسي جـذري يف البلـد األصـلي ينفـي أي
ويف حـال إلغـاء العمـل هبـذا. خطر على الشخص املعين   

احلكــــم، ســــيتعني علــــى الــــشخص أن يــــستنفد ســــبل
  انتصاف معينة مبوجب القانون

وباإلضافة إىل ذلك، تنتـهي هـذه الـصفة إذا غـادر. ذاته  
ة إقامـةالشخص سويسرا هنائيـاً، أو حـصل علـى رخـص          

جيوز له طلبها بعد مخس سنوات مـن اإلقامـة يف الدولـة
ومبوجـب شـروط. الطرف وتـستند إىل درجـة اندماجـه       

ــة، جيــوز للزوجــة   واألطفــال االســتفادة مــن إجــراءمعين
  .مشل األسرة ملّ

ال حاجــة إىل مواصــلة النظــر يف إطــار إجــراء املتابعــة،  قرار اللجنة
  .للجنةفالدولة الطرف قد امتثلت لقرار ا

  تونس  الدولة الطرف

   ٦٠/١٩٩٦مبارك،   القضية

ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ
  الترحيل إذا انطبق ذلك

 تونسي 

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

   ١٣ و ١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 

اســــتجابةالتــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة و
  الدولة الطرف

  ال يوجد

تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف إبالغهــا يف غــضون  االنتصاف املوصى به
اختذتــه مــن تــدابري اســتجابةً ملالحظــات  يومــاً مبــا ٩٠

  .اللجنة
   ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٢  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

   ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥  تاريخ الرد
ــ  رد الدولة الطرف وقــــد. CAT/C/32/FU/1)(ر تقريــــر املتابعــــة األول انظــ
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ورأت اللجنــة. طعنــت الدولــة الطــرف يف قــرار اللجنــة 
يف أثناء الدورة الثالثـة والـثالثني أن علـى املقـرر اخلـاص

  .ترتيب لقاٍء مع ممثل الدولة الطرف
، ردت الدولــة الطــرف٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٣ويف   

ــواردة يف رســالة صــاح   ــشكوىعلــى املعلومــات ال ب ال
فأبلغـــت. ٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٧املؤرخـــة 

الدولـــة الطـــرف اللجنـــة بأهنـــا ال تـــستطيع تلبيـــة طلـــب
صاحب الشكوى اسـتخراج اجلثـة ألن الـسلطات سـبق
ــات ــرد أي معلوم ــسألة ومل ت ــذه امل ــا أن نظــرت يف ه هل

ومـن الناحيـة اجلنائيـة،. جديدة لتربير إعادة فتح القضية    
ف حججهـــا املقدمـــة قبـــل اختـــاذأكـــدت الدولـــة الطـــر

الثـــــ راءات فُتحـت ث   ــــــــ اللجنة قرارهـا قائلـة إن اإلج      
  رات، كان آخرها تبعاًــــم

لتسجيل البالغ لـدى جلنـة مناهـضة التعـذيب، وكانـت  
ومـن. القضية تغلق كل مرة نظراً إىل عدم كفاية األدلـة         

الناحية املدنية، كررت الدولـة الطـرف رأيهـا بـأن األب
ملتوىف رفع قضية مدنية وتلقى تعويـضاً علـى مـوت ابنـها

لذا فإن إعادة فـتح حتقيـق أعلـن فيـه. عقب حادث سري  
ــأ عقــب حــادث ســري ــل اخلط ــسبب القت ــاة ب ــوع وف وق
ُرفعــت بــشأنه دعــوى مدنيــة سيــشكل أمــراً منافيــاً ملبــدأ

  .“عدم جواز احملاكمة على نفس اجلرم مرتني”
، أبلـــغ صـــاحب٢٠٠٨نـــوفمرب /ثـــاين تـــشرين ال٢٧يف   رد صاحب الشكوى

ــاً ــاً رمسيـ ــها أن طلبـ ــور منـ ــة أمـ ــة جبملـ ــشكوى اللجنـ الـ
الستخراج جثة املتوىف قـد قُـدم إىل الـسلطات القـضائية

 أي إشــارة بــشأن٢٠٠٨مــايو /لكنــه مل يتلــق منــذ أيــار
وشجع املقـَرر املعـين مبتابعـة اآلراء علـى أن. وضع طلبه 

  .لدولة الطرفيتابع مسألة تنفيذ هذا القرار لدى ا
، علق صـاحب الـشكوى علـى٢٠٠٩مايو  / أيار ٣ويف    

ــة   ــة الطــــــرف املؤرخــــ  تــــــشرين٢٣مــــــذكرة الدولــــ
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ــاين ــوفمرب /الث ــم حــىت. ٢٠٠٩ن ــه مل يكــن يعل ــال إن وق
ــة قــد ــهم املتعلــق باســتخراج اجلث ــراءة املــذكرة أن طلب ق

ال حتـسب أي حـساب وأكد أن الدولة الطـرف    . ُرفض
ولـيس مدهـشاً أن. ردة فيـه  لقرار اللجنـة وللتوصـية الـوا      

خيلص وزير العدل إىل هذا االستنتاج نظراً لكونـه معنيـاً
ــة  والحــظ صــاحب الــشكوى أن. مباشــرة بقــرار اللجن

التوصــية الــيت أوردهتــا اللجنــة يف قرارهــا واضــحة وأن
استخراج اجلثة وإجراء تشريح جديد هلـا حبـضور أربعـة
ــية    ــصفة للتوصـ ــتجابة منـ ــشكل اسـ ــيني سيـ ــاء دولـ .أطبـ
وطلب إىل اللجنـة أن تعلـن أن الدولـة الطـرف رفـضت
بطريقة مقصودة وغري مـشروعة أن تتوصـل إىل الـسبب
احلقيقي لوفاة الضحية وأن تنفذ القرار، مثلمـا انتـهكت

األم(وطلــب مــنح أســرة الــضحية   . ١٤ و ١٢املــادتني 
ــاة األب  تعويــضاً منــصفاً عــن األذى) واألخــوة بعــد وف
  .انوه نتيجة ذلكالنفسي واملعنوي الذي ع

ــار١٣يف   املشاورات مع الدولة الطرف ــايو / أي ــة٢٠٠٩م ــين مبتابع ــرر املع ــى املق ، التق
القــرارات بــسفري البعثــة الدائمــة ملناقــشة متابعــة قــرارات

ــة ــرف. اللجنـ ــة الطـ ــأن الدولـ ــسفري بـ ــرر الـ ــر املقـ وذكّـ
اعترضــت علــى اســتنتاجات اللجنــة يف أربــع قــضايا مــن

دها وختلفت عن الرد علـىأصل مخس قضايا موجهة ض    
طلبـــات تقـــدمي معلومـــات متابعـــة يف القـــضية اخلامـــسة،

  .على بن سامل، ٢٦٩/٢٠٠٥وهي القضية رقم 
، الــيت طلبــت٢٩١/٢٠٠٦وفيمــا يتعلــق بالقــضية رقــم   

الدولــة الطــرف مــؤخراً إعــادة حبثهــا، أوضــح املقــرر أن
االتفاقية ال هي وال النظام الداخلي ينـصان علـى إجـراء

ــا ــضايا إلعـ ــم. دة حبـــث القـ ــضية رقـ ــق بالقـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــة٦٠/١٩٩٦ ــة الطـــرف أن اللجنـ ــرر الدولـ ــغ املقـ ، أبلـ

قـــررت أثنـــاء دورهتـــا الثانيـــة واألربعـــني أن تطلـــب إىل
ــشكوى يف ــة صــاحب ال ــة الطــرف اســتخراج جث الدول
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قـرر الـسفري بـأن الدولـة الطـرفوذكّـر امل  . تلك القضية 
ة يف القـضيتنيللجنتقدم بعد رداً مرضياً على قراري ا      مل

  .١٨٩/٢٠٠١  ورقم١٨٨/٢٠٠١رقم 
ويف كلتا هاتني القضيتني، كرر الـسفري احلجـج املفـصلة  

ــها     ( ــبق للدولــة الطــرف أن قــدمت أغلب ــيت س لبيــان) ال
.أســباب اعتــراض الدولــة الطــرف علــى قــراري اللجنــة  
وكان معظم هذه احلجـج مرتبطـاً مبـسألة املقبوليـة لعـدم

ــصا  ــةاســتنفاد ســبل االنت وأشــار املقــرر إىل أن. ف احمللي
مــذكرة شــفوية سترَســل إىل الدولــة الطــرف تتــضمن يف

ــرار   ــور تكــ ــة أمــ ــتراطمجلــ ــن اشــ ــة مــ ــف اللجنــ موقــ
  .هذا املقبولية

يف أثنــاء الــدورة الثانيــة واألربعــني، قــررت اللجنــة أن اإلجراءات األخرى املتخذة أو املطلوبة
تطلـــب إىل الدولـــة الطـــرف اســـتخراج جثـــة صـــاحب

  .الشكوى
  .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

ــابيت وع  القضية ــف،  ثـــــــ ــدلّي واللطيـــــــ ،١٨٧/٢٠٠١بـــــــ
   ١٨٩/٢٠٠١، و ١٨٨/٢٠٠١ و

جنـــــسية أصـــــحاب الـــــشكوى وبلـــــد
  الترحيل إذا انطبق ذلك

  اجلنسية تونسية

  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  ةإليها اللجن

  ١٣ و ١٢ املادتان -عدم التحقيق 

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

  ال يوجد

إجراء حتقيق يف ادعاءات أصحاب الـشكاوى بـالتعرض  االنتصاف املوصى به
 يومـا٩٠ًللتعذيب وسوء املعاملة، وإخبارها يف غـضون      

اختذتــه مــن تــدابري مــن تــاريخ إحالــة هــذا القــرار مبــا     
  .ابة لآلراء اليت أعرب عنها آنفاًاستج
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   ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٣  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦ و ٢٠٠٤مارس / آذار١٦  تاريخ الرد

١٦ويف ). CAT/C/32/FU/1(انظــر تقريــر املتابعــة األول   رد الدولة الطرف
، طعنــت الدولــة الطــرف يف قــرار٢٠٠٤مــارس /آذار

 ويف الــدورة الثالثــة والــثالثني، رأت اللجنــة أنــه.اللجنــة
ينبغــي للمقــرر اخلــاص أن يرتــب لقــاًء مــع ممثــل الدولــة

ــاه. الطــرف ــرد أدن ــذي ي ــاء ال ــد مت ترتيــب هــذا اللق وق
  .موجز عن مضمونه

، أرسلت الدولـة الطـرف٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٦ويف  
ــر ـــاب. رداً آخـ ــد أصحـ ــن أحـ ــارت إىل طلـــب مـ وأشـ

ــشكاوى  ــدم يف ) ١٨٩/٢٠٠١(الــ ــار٣١قــ ــايو/ أيــ مــ
 شـــكواه، األمـــر الـــذي يـــثري يف“ســـحب” ل ٢٠٠٥

نظرهـــا شـــكوكاً حـــول الـــدوافع احلقيقيـــة وراء تقـــدمي
ــا   ــثالث مجيعهـ ــشكاوى الـ ــشتكني الـ ١٨٧/٢٠٠١ (املـ

ــة). ١٨٩/٢٠٠١  و١٨٨/٢٠٠١ و ــرر الدولــــ وتكــــ
الطرف حججهـا الـسابقة وتقـول إن سـحب الـشكوى

ــأن هـــذه الـــشكوى هـــي    ــا بـ ــتيؤكـــد حججهـ غاللاسـ
يـــستنفدوا ســـبل االنتـــصاف للعمليـــة، وأن أصـــحاهبا مل

ــل ــيت متث ــة ال ــع املنظمــات غــري احلكومي ــة وأن دواف احمللي
  . أصحاب الشكاوى ال تنم عن حسن نية

رســالة) ١٨٩/٢٠٠١(بعــث أحــد أصــحاب الــشكوى   رد صاحب الشكوى
 يطلــب فيهــا٢٠٠٥مــايو / أيــار٣١إىل األمانــة مؤرخــة 

ا رسـالةً يتخلـى فيهــا عـن قـضيته، ويرفـق هبـ     “سحب”
  . صفة الالجئ يف سويسرا

ــالة صــاحب٢٠٠٦أغــسطس / آب٨ويف    ــت رس ، ُبعث
ــشكوى املؤرخــة   ــار٣١ال ــايو / أي  إىل صــاحيب٢٠٠٥م

ــم    ــضيتني رقــــــــ ــشكوى يف القــــــــ ١٨٧/٢٠٠١الــــــــ
ــانون١٢ويف .  للتعليــــــق عليهــــــا١٨٨/٢٠٠١ و  كــــ

، رد كال الـشاكيني معـربني عـن٢٠٠٦ديسمرب  /األول
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شـكواه“ سـحب ”ون صاحب الـشكوى     دهشتهما لك 
ومل يــستبعدا أن يكــون. دون تقــدمي أي أســباب لــذلك 

وأصـرا علــى. ضـغط الـسلطات التونـسية ســبباً يف ذلـك    
ــة علــى النظــر يف أن شكوامهـــا مــشروعة وشــجعا اللجن

  .قضيتيهما يف إطـار إجراء املتابعة
، وبعـــد تلقـــي٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٢ويف   

ــالة    ــن رس ــسخة م ــسحبا”ن ــدمها صــاحب“ل ــيت ق  ال
ــل صــاحب ــشتكيني اآلخــرين، رد ممث ــن امل ــشكوى م ال

ــشكوى ع ــةالـ ــشكوى املؤرخـ ــاحب الـ ــالة صـ ــى رسـ لـ
وأعرب ممثل صـاحب الـشكوى. ٢٠٠٥مايو  /أيار ٣١

عن استغرابه من السحب املزعوم الذي عزاه إىل ضـغط
علـــى صـــاحب الـــشكوى وأســـرته وإىل هتديـــدات مـــن

لك من الطريقـة الـيتويتضح ذ . سلطات الدولة الطرف  
وقال إن السحب ال يعـد تراجعـاً. سحبت هبا الشكوى  

ــاموا بتعــذيب ــائع القــضية وال هــو يعفــي مــن ق عــن وق
وقـال إنـه يعـرب عـن. صاحب الشكوى من املـسؤولية    

أسفه للـسحب ويـشجع اللجنـة علـى مواصـلة النظـر يف
  .هذه القضية يف إطار إجراء املتابعة

ـــرر٢٠٠٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٥يف   فاملشاورات مع الدولة الطر ، التقـــى املقـ
اخلــــاص املعـــين باملتابعـــة ســـفري تـــونس بـــشأن القـــضايا

.١٨٩/٢٠٠١ و        ١٨٨/٢٠٠١، و        ١٨٧/٢٠٠١
فأشـار الـسفري إىل. وأوضح لــه مـضمون إجـراء املتابعـة        

 أرســلها إىل٢٠٠٥مــايو / أيــار٣١رســالٍة مؤرخــة يف  
ــية الــــسامية حلقــــوق اإلنــــسان أحــــد   مقــــدمياملفوضــ

القــضية(الــشكاوى، وهــو الــسيد اللطيــف بــو عبــد اهللا   
ــم  ــشكوى يف). ١٨٩/٢٠٠١رقــ ــاحب الــ ــال صــ وقــ

 شــكواه وإنــه أرفــق رســالة“ســحب”رســالته إنــه يــود 
وذكـر الـسفري. ختلى فيها عن صفة الالجئ يف سويـسرا     

أن صــاحب الــشكوى قــد اتــصل بالــسفارة لتــصدر لـــه
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صاف احملليـةجواز سفر وأنه بـصدد اسـتنفاد سـبل االنتـ          
وهو ال يزال مقيماً يف سويـسرا الـيت مسحـت. يف تونس 

وفيمـا خيـص. لـه بالبقـاء رغـم ختليـه عـن صـفة الالجـئ            
القــضيتني األخــريني، بــّين املقــرر اخلــاص أنــه ال بــد مــن
تنــاول كــل قــضية مبعــزلٍ عــن األخــرى وأن اللجنــة قــد

وتـساءل الـسفري. طلبت إجراء حتقيقات يف هـذا الـشأن       
ــر يفعـــن الـــسب ــة ألن تـــرى النظـ ب الـــذي دفـــع اللجنـ

األســس املوضــوعية أمــراً مناســباً يف وقــٍت تعتقــد فيــه
.تــستنفد لطــرف أن ســبل االنتــصاف احملليــة مل الدولــة ا

ــدابري الـــيت ــة اعتقـــدت أن التـ ــرر أن اللجنـ فأوضـــح املقـ
تكـن فعالـة، وممـا يؤكـد أشارت إليها الدولة الطرف مل    

 أي مـــن هـــذهذلــك عـــدم إجـــراء أي حتقيقــات بـــشأن  
القضايا خالل فترٍة تزيد عـن عشر سنوات مضت علـى

  .تاريخ االدعاءات
وأكــد الــسفري أنــه ســينقل إىل الدولــة الطــرف دواعــي قلــق
ـــة بالتحقيقــــات يف القــــضيتني اللجنــــة والطلبــــات املتعلقــ

يـستجد وسيبلغ اللجنة مبا     ١٨٨/٢٠٠١ و   ١٨٧/٢٠٠١
  . للمتابعةمن معلومات بشأن أي إجراء ُيتخذ فيما بعد

ــة طلـــب صـــاحب الـــشكوى    قرار اللجنة “ســـحب”قبِلـــت اللجنـ
 وقـررت عـدم مواصـلة النظـر١٨٩/٢٠٠١قضيته رقم   

  .يف هذه القضية يف إطار إجراء املتابعة

  ٢٦٩/٢٠٠٥علي بن سامل،   القضية 
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

  الترحيل إذا انطبق ذلك
  ال ينطبق

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧  آراء معتمدة يف
ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ

  إليها اللجنة
عدم منع أعمـال تعـذيب واملعاقبـة عليهـا، وإجـراء حتقيـق سـريع
ــه، واحلـــق يف تقـــدمي شـــكوى، واحلـــق يف احلـــصول علـــى ونزيـ

  .١٤  و١٣ و ١٢ و ١ املواد -تعويض منصف وكاٍف 
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 التحقيــق يفحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إكمــال   االنتصاف املوصى به
الوقائع قيد النظر، هبدف مالحقة األشخاص املـسؤولني

صـــاحب الـــشكوى وإبالغهـــا يف غـــضونعـــن معاملـــة 
يوماً من تاريخ هذا القرار، بالتدابري اليت تكـون قـد ٩٠

اختذهتا استجابة للمالحظات الواردة أعاله، مبا يف ذلـك
  .تعويض صاحب الشكوى

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٦  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ال يوجد  تاريخ الرد

  ال يوجد  رد الدولة الطرف
، أكـد صـاحب الـشكوى أنـه٢٠٠٨مارس  / آذار ٣يف    رد صاحب الشكوى

تعـــّرض، منـــذ صـــدور قـــرار اللجنـــة، إلســـاءة املعاملـــة
ــة ــلطات الدولـ ــدي سـ ــى أيـ ــد علـ ــن جديـ ــضايقة مـ واملـ

، قــام٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٠ويف . الطــرف
 يف الــشرطة يــسهرون علــى مراقبتــه مراقبــة دائمــةأفــراد

خــارج البيــت، بطرحــه علــى األرض وضــربه، عنــدما
وكانـت. خرج ليحيـي أصـدقاء وزمـالء قـدموا لزيارتـه          

اإلصــابات الــيت حلقتــه حــادة لدرجــة أنــه تعــّين نقلــه إىل
ويف اليـــوم التـــايل، نـــددت منظمـــات غـــري. املستـــشفى

ملية ملناهـضة التعـذيبحكومية عدة، مبا فيها املنظمة العا     
وال يــزال. ، باحلــادث)الــيت متثــل صــاحب الــشكوى   (

صــاحب الــشكوى حــىت اآلن حتــت الرقابــة علــى مــدار
الساعة، وهو بالتايل حمروم مـن حريـة التنقـل واالتـصال

ويتعـــرض خطـــه اهلـــاتفي بـــصورة منتظمـــة. بـــاآلخرين
للقطـــع، يف حـــني ختـــضع عناوينـــه اإللكترونيـــة للرقابـــة

  .نهجيوالتدمري امل
وفيما عدا حـضوره أمـام أحـد قـضاة احملكمـة االبتدائيـة

 لالسـتماع إىل شـكواه٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٨يف  
، مل ُيتَّخــذ أي قــرار ملتابعــة)٢٠٠٠املــسّجلة يف عــام  (

وإضافة إىل ذلك، يتساءل صـاحب. التحقيق يف القضية  
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ــني إجــراءات      ــصلة ب ــدى ال ــشكوى عــن م ــانون٨ال  ك
ويؤكـــد أن حالتـــه. تنفيـــذ قـــرار اللجنـــةينـــاير و/الثـــاين

الصحية سيئة للغاية، وأنـه يفتقـر إىل املـال الكـايف لـدفع
الفواتري الطبية ويذكِّر بأن النفقات الطبية اليت تـستلزمها
ــاق ــدخل يف نطــ ــذيب تــ ــحايا التعــ ــل ضــ ــادة تأهيــ إعــ

  .االلتزامات بالتعويض
شاورات املعقـــودة يف أثنـــاءانظـــر املـــذكرة املتعلقـــة باملـــ  املشاورات مع الدولة الطرف

الدورة الثانية واألربعني مع املمثل الـدائم واملقـرر بـشأن
  .املتابعة

  .تعترب اللجنة أن حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة
لــة الطــرف عــن خيبــة أملــها ألهنــاوأعربــت اللجنــة للدو

وإضـافة. تتلّق حىت اآلن معلومات عـن تنفيـذ قرارهـا          مل
جنـة عـن خيبـة أملـها ألن صـاحبإىل ذلك، أعربت الل   

وردهـا مـن ادعـاءات الشكوى قـد تعـّرض، حـسب مـا        
جديدة، إلساءة املعاملة واملـضايقة علـى أيـدي سـلطات

  .الطرف الدولة

  ٢٩١/٢٠٠٦سعدية علي،   القضية
جنسية صاحبة الشكوى وبلـد الترحيـل

  إذا انطبق ذلك
  ال ينطبق

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١  آراء معتمدة يف
ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ

  إليها اللجنة
التعذيب، والتحقيق السريع والرتيه، واحلق يف الـشكوى، وعـدم

  ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١ املواد -إنصاف صاحب الشكوى 
التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة

  الدولة الطرف
  ال ينطبق

ء التحقيـــق يفحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى إهنـــا  االنتصاف املوصى به
األحداث املعنية، هبدف تقدمي املـسؤولني عمـا تعرضـت
ــا، يف أجــل ــة، وإبالغه ــشكوى إىل العدال ــه صــاحبة ال ل

ــصاه  ــأي٩٠أق ــرار، ب ــذا الق ــة ه ــاريخ إحال ــن ت ــاً م  يوم
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تـــدابري متخـــذة وفقـــاً آلراء اللجنـــة، مبـــا يف ذلـــك مـــنح
  .صاحبة الشكوى تعويضاً

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦  تاريخ الرد

أعربت الدولة الطرف عـن دهـشتها لقـرار اللجنـة نظـراً  رد الدولة الطرف
لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية حسب رأي الدولـة

وكــررت حججهــا املقدمــة يف رســالتها بــشأن. الطــرف
رأيهــاوفيمــا يتعلــق مبــا ذهبــت إليــه اللجنــة يف . املقبوليــة

 للجلــسة“وثــائق”مــا وصــفته الدولــة الطــرف مــن  بــأن
التمهيدية هي جمرد موجزات غري كاملـة، أقـرت الدولـة
الطــرف بــأن احملاضــر احلرفيــة كانــت غــري منظمــة وغــري
كاملة وتقدم الدولة الطرف جمموعة كاملة مـن احملاضـر

  .احلرفية باللغة العربية لكي تنظر فيها اللجنة
ك، أبلغت اللجنـة الدولـة الطـرف بـأنوباإلضافة إىل ذل    

٢٠٠٩فربايـــر  / شـــباط ٦قاضـــي التحقيـــق رفـــض يف   
  :شكوى صاحبة الشكوى لألسباب التالية

ــراد الـــشرطة املزعـــوم تـــورطهم  - ١   مجيـــع أفـ
  .أنكروا االعتداء على صاحبة الشكوى

ــد  - ٢   ــتمكن صــاحبة الــشكوى مــن حتدي مل ت
ثناء رجـلهوية أي من املعتـدين عليهـا املزعـومني، باسـت          

الشرطة الذي ُيزعم أنه جـذهبا بعنـف قبـل إلقـاء القـبض
عليهــا وال يــشكل ذلــك إســاءة معاملــة بــأي حــال مــن

  .األحوال
ــانذ  - ٣   ــا مل تعـــ ــع الـــــشهود أهنـــ ــر مجيـــ كـــ
  .معاملة سوء
ذكــر أحــد الــشهود أهنــا حاولــت إرشــاءه  - ٤  

  .مقابل إدالئه بشهادة زور ضد الشرطة
اهلجوم املزعـومأنكر أخوها نفسه علمه بـ       - ٥  

وأنــه مل تبــد عليهــا أي عالمــات لالعتــداء لــدى عودهتــا
  .من السجن
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تفيد شهادة ألحد الشهود قـدمها كاتـب  -٦  
  .احملكمة أن حقيبتها اليدوية أعيدت إليها ساملة

ــاحبة  -٧   ــهادة صــ ــضات يف شــ ــد تناقــ توجــ
 ذكــرت أن احلــادث-الــشكوى بــشأن تقريرهــا الطــيب 

 لكـــن الـــشهادة تفيـــد٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز٢٢وقـــع يف 
  .٢٠٠٤يوليه / متوز٢٣بوقوعه يف 

ــاحبة  -٨     ــهادة صــ ــضات يف شــ ــد تناقــ توجــ
الشكوى يف ما ذكرته يف مقابلتها مـع القاضـي مـن أهنـا
مل تقـــدم شـــكوى لـــدى الـــسلطات القانونيـــة التونـــسية
ــرب ــشكوى عـ ــدميها للـ ــى تقـ ــد علـ ــا بعـ ــرارها فيمـ وإصـ

  .لسةحماميها، الذي مل تتعرف عليه يف أثناء اجل
ــه يف ــة الطــرف القــانون الــذي اســُتند إلي وقــدمت الدول
رفض هذه القـضية، وتـشري إىل شـكوى أخـرى قدمتـها
ــشكوى مــؤخراً ضــد مــوظفني يف املستــشفى صــاحبة ال
عــرب املنظمــة العامليــة ملناهــضة التعــذيب ، وتطلــب إىل

  .اللجنة إعادة النظر يف هذه القضية
  .يف انتظار الرد  رد صاحبة الشكوى

انظـــر املـــذكرة املتعلقـــة باملـــشاورات املعقـــودة يف أثنـــاء  ملشاورات مع الدولة الطرفا
الدورة الثانية واألربعني مع املمثل الـدائم واملقـرر بـشأن

  .املتابعة
  .احلوار مستمر  قرار اللجنة

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   الدولة الطرف
  ١١٠/١٩٩٨تشيبانا،   القضية

شكوى وبلـد الترحيـلجنسية صاحبة ال  
  إذا انطبق ذلك

  بريوية والترحيل إىل بريو

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠  آراء معتمدة يف

ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ
  إليها اللجنة

ــاحبة   ــهاكاًَشــــكَّل تــــسليم صــ الــــشكوى إىل بــــريو انتــ
  .٣ للمادة
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التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

تــدابري مؤقتــة لكــن الدولــة الطــرف مل توافــقُمنِحــت 
  .)١٣(عليها

  ال يوجد  االنتصاف املوصى به
  ١٩٩٩مارس / آذار٧  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

كانت الدولة الطـرف (٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٩  تاريخ الرد
 ويف٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ١٣قد ردت قبـل ذلـك يف        

  )٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩
، قــدمت الدولــة الطــرف٢٠٠١يونيــه / حزيــران١٣يف   د الدولة الطرفر

ويف. روف احتجــاز صــاحبة الــشكوى  تقريــراً عــن ظــ  
، قـام سـفري مجهوريـة٢٠٠٠نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٣

فنـزويال البوليفارية يف بريو بزيـارة صـاحبة الـشكوى يف
ــه ممـــثلني عـــن اإلدارة يف بـــريو، الـــسجن مـــصطحباً معـ

.نة كانـــت تبـــدو يف صـــحٍة جيـــدةوالحـــظ أن الـــسجي
 مـن جنـاح٢٠٠٠سـبتمرب   /وكانت قد ُنقلت يف أيلـول     
“األمـــن اخلـــاص املتوســـط”األمـــن املـــشدد إىل جنـــاح 

 تــــشرين١٨ويف . حيــــث متتعــــت بامتيــــازاٍت أخــــرى
، أشـــارت الدولـــة الطـــرف إىل٢٠٠١أكتـــوبر /األول

ــارة تلق ــسجن يفزيـــ ــشكوى يف الـــ ــاحبة الـــ ــها صـــ تـــ
 وذكـــــرت خالهلـــــا أن،٢٠٠١يونيـــــه /حزيـــــران ١٤

ظروف احتجازها قد حتسنت وبات يف مقدورها رؤيـة
أسرهتا أكثر من قبل، وأخـربت بنيتـها الطعـن يف احلكـم

األمـن اخلـاص”وقـد ُنقلـت مـن جنـاح         . الصادر حبقهـا  
 حيث أصـبحت“األمن املتوسط ” إىل جناح“املتوسط

__________ 

تـستجب   عالوة علـى ذلـك، فـإن اللجنـة تـشعر ببـالغ القلـق ألن الدولـة الطـرف مل         ”: ذكرت اللجنة ما يلي    )١٣(  
بة تـسليم صـاح    مـن نظامهـا الـداخلي االمتنـاع عـن طـرد أو      ١٠٨ مـن املـادة      ٣لطلب اللجنة مبوجب الفقرة     

وتـرى اللجنـة    . الشكوى يف الوقت الذي تنظر فيه اللجنة يف بالغها، وبالتايل، فإهنـا مل متتثـل لـروح االتفاقيـة                  
، قـد تعهـدت     ٢٢أن الدولة الطرف إذ صدقت على االتفاقية وقبلت طوعاً باختصاص اللجنة مبوجب املـادة               

ة اليت تدعو إليهـا اللجنـة يف احلـاالت الـيت تـرى      واالمتثال للتدابري املؤقت. بالتعاون حبسن نية يف تطبيق اإلجراء    
أهنــا معقولــة أساســي حلمايــة الــشخص املعــين مــن التعــرض لــألذى ال يعــوض وميكــن أيــضاً أن ُيبطــل النتيجــة  

  .“النهائية لإلجراءات أمام اللجنة
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ــازات إضــافية   ــع بامتي ــشكوى. تتمت ــت صــاحبة ال وكان
دة، فيمـــا عـــدا أهنـــا تـــشكو مـــنتتمتـــع بـــصحٍة جيـــ  

ومل تتعـــرض ألي ســـوء معاملـــة جـــسدية. االكتئـــاب
نفسانية، وكانت تتلقـى زيـارات أسـبوعية مـن أفـراد أو

  .أسرهتا وتشارك يف أنشطة مهنية وتعليمية يف السجن
، أعلمــت الدولــة٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٩ويف 

الطرف اللجنـة أن سـفري فنــزويال يف بـريو قـد اتـصل يف
ــاين٢٣ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــونيز٢٠٠٥نــ ــسيدة نــ  بالــ

وقد أعربت صـاحبة الـشكوى عـن أسـفها ألن. تشيبانا
ــن ــذي جــاء م ــا ال ــد منعــت أخاه ــة ق ــسلطات البريوي ال

وذكـرت. فنـزويال خصيصاً لزيارهتا من دخول الـسجن      
أهنا تتلقى عالجاً طبياً وميكنها تلقي زيـارات مـن ابنـها،

يفـرض احلـد األدىن مـنوأهنا تعيش يف ظل نظام سـجن        
وأشارت صاحبة الشكوى أيـضاً. القيود على احملتجزين  

إىل أهنا ستطلب إلغاء احلكم الصادر حبقها وأهنـا تـستعد
يف الوقت احلاضر لتقدمي التماس جديد تأمـل أن ُيفـضي

واعتــربت الدولــة الطــرف أهنــا قــد امتثلــت. إىل تربئتــها
 املـستقبلللتوصية بتجنُّـب حـدوث انتـهاكات مماثلـة يف         

ــام ــالالجئني يف ع ــق ب ــانون املتعل ــاد الق ــق اعتم عــن طري
ــة٢٠٠١ ــة الوطنيـ ــه اللجنـ ــوم مبوجبـ ــانون تقـ ــو قـ ، وهـ

لشؤون الالجئني اليت أُنشئت يف الفترة األخـرية بتجهيـز
مجيع الطلبـات املقدمـة مـن الالجـئني احملـتملني وكـذلك

وطلبــت إىل اللجنــة أن ُتعلــن. النظــر يف قــضايا الترحيــل
ا قد امتثلت لتوصـياهتا، وأن تعفيهـا مـن مهمـة رصـدأهن

  . حالة صاحبة الشكوى يف بريو
ــشرين األول٩ويف  ــوبر / تــ ــة٢٠٠٧أكتــ ، ردت الدولــ

ــات ــى معلوم ــة احلــصول عل ــى طلــب اللجن الطــرف عل
بـــشأن اإلجـــراء اجلديـــد الـــذي بـــادرت بـــه صـــاحبة

ــأن بــريووأخــربت . الــشكوى ــة ب ــة الطــرف اللجن الدول
ل على شروط اتفـاق الترحيـل تعـديلتطلب أن ُيدخَ   مل
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مـــن شـــأنه أن جييـــز هلـــا حماكمـــة صـــاحبة الـــشكوى
الرتكاهبــا جــرائم خبــالف تلــك اجلــرائم الــيت صــدر مــن

جرميــة اإلخــالل بالنظــام العــام(أجلــها قــرار الترحيــل   
ــوزو     ــة ســانديرو لومين ــاء إىل حرك الــدرب” -واالنتم

ــنري ــردة- “املـ ــشأ ).  املتمـ ــات بـ ــدِّم أي معلومـ نومل تقـ
  .اإلجراء اجلديد الذي بادرت به صاحبة الشكوى

  ال يوجد  رد صاحبة الشكوى
    .حوار املتابعة مستمر  قرار اللجنة

الشكاوى اليت مل جتد فيها اللجنة أي انتهاكات لالتفاقيـة حـىت دورهتـا الثانيـة واألربعـني                      
  لكن طلبت معلومات متابعة هلا

  
  أملانيا  الدولة الطرف

  ٢١٤/٢٠٠٢، ك. أ. م  القضية
ــد ــاحب الـــــشكوى وبلـــ جنـــــسية صـــ

  الترحيل إذا انطبق ذلك
  تركي والترحيل إىل تركيا

  ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ آراء معتمدة يف
ــصت ــيت خلـ ــهاكات الـ ــسائل واالنتـ املـ

  إليها اللجنة
  ال يوجد أي انتهاك

التــــدابري املؤقتــــة املمنوحــــة واســــتجابة
  الدولة الطرف

. الدولــة الطــرفمنحــت تــدابري مؤقتــة ووافقــت عليهــا 
ورفـض املقـرر اخلـاص املعـين بالبالغـات اجلديـدة طلــب

  .الدولة الطرف سحب التدابري املؤقتة املطلوبة
ــهاك  االنتصاف املوصى به ــدم وجــود أي انت ــصت إىل ع ــة خل ــم أن اللجن رغ

لالتفاقية، فقد رحبـت باسـتعداد الدولـة الطـرف لرصـد
بـتحالة صاحب الشكوى إثـر عودتـه إىل تركيـا، وطل          
 .من الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع

  ال يوجد  التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠  تاريخ الرد
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أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الـشكوى قـد  رد الدولة الطرف
يوليـه/وافق على مغادرة األراضي األملانية طوعاً يف متوز        

ــالٍة وجههـــــا حماميـــــه يف وأنـــــه ذ٢٠٠٤ كـــــر يف رســـ
ــران ٢٨ ــه /حزيــ ــا يف٢٠٠٤يونيــ ــيغادر أملانيــ ــه ســ  أنــ
ويف الرســالة ذاهتــا، وكــذلك يف. ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٢

، قال حماميـه٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٧حمادثة هاتفية يف    
ــة ــل الدولـ ــشكوى ال يرغـــب يف أن تظـ ــاحب الـ إن صـ

يف الطرف ترصده يف تركيا، ولـن يطلـب مـساعدهتا إال          
ــه  ــة إيقاف ــة الطــرف. حال ــرى الدول ــسبب، ال ت ــذا ال وهل

ــة يف الوقــت ضــرورة لبــذل جهــود إضــافية لرصــد احلال
  .احلاضر

  ال يوجد  رد صاحب الشكوى
      .ال حاجة الختاذ إجراء آخر  قرار اللجنة

  االجتماعات املقبلة للجنة  - سابعاً  
وقـد   . عـاديتني كـل سـنة       مـن نظامهـا الـداخلي، دورتـني        ٢تعقد اللجنة، وفقاً للمـادة        - ٩٦

ــسنتني       ــرة ال ــة لفت ــة، بالتــشاور مــع األمــني العــام، مواعيــد انعقــاد دوراهتــا العادي حــددت اللجن
  : املواعيد تلكوفيما يلي. ٢٠١١-٢٠١٠

    
 ٢٠١٠مايو / أيار١٤ -أبريل / نيسان٢٦ واألربعونالدورة الرابعة 

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١ واألربعونالدورة اخلامسة 

 ٢٠١١مايو / أيار١٣ - أبريل/ نيسان٢٥ واألربعونالدورة السادسة 

   ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨ - أكتوبر/ تشرين األول٣١ السابعة واألربعونالدورة 
 مـن اللجنـة إىل اجلمعيـة العامـة يف دورتيهـا             نيفيما يتعلق بـالتقريرين الـسنويني املقـدم       و  -٩٧

 مــن الفــصل الثــاين مــن هــذا التقريــر، تــشري ٢٧ والــستني وبــالفقرة والثالثــة )١٤(الثانيـــة والــستني
 مـن   ٢٠١١ و ٢٠١٠ يوقـت إضـايف لعقـد االجتماعـات يف عـام          سـتحتاج إىل    اللجنة إىل أهنا    

لنظر يف التقارير املقدمة مبوجب إجراء اإلبالغ اجلديـد، أي التقـارير الـيت تقـدمها الـدول      أجل ا 
__________ 

تـان  الفقرلفصل الثاين،  ا،)A/62/44 (٤٤ون، امللحق رقم   تة والس ثانيالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال       )١٤(  
  .١٠١ة الفقر الفصل السابع، ،)A/63/44 (٤٤امللحق رقم ، والدورة الثالثة والستون، ٢٤-٢٣
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ومتديـد وقـت االجتماعـات       . تقدمي تقاريرها  قبلرسلة إليها   املاألطراف رّداً على قوائم املسائل      
الدعم املايل املالئم لتمكني اللجنة من عقـد دورة إضـافية تـستمر أربعـة أسـابيع يف كـل          تقدمي  و

، إضافة إىل الدورتني العاديتني اللـتني تـستمران ثالثـة أسـابيع كـل               ٢٠١١  و ٢٠١٠من عامي   
ــام بدراســة التقــارير    ــدول  ســنة، شــرط هــام للقي األطــراف الــيت اســتفادت مــن    املقدمــة مــن ال

 .اجلديد اإلجراء
  

  اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها  -ثامناً   
 مــن االتفاقيــة، تقــدم اللجنــة تقريــراً ســنوياً عــن أنــشطتها إىل الــدول  ٢٤وفقــاً للمــادة   -٩٨

الثانيـة لكـل سـنة تقومييـة        وملّا كانت اللجنة تعقد دورهتا العاديـة        . األطراف وإىل اجلمعية العامة   
نوفمرب، وهي فترة توافق الـدورات العاديـة للجمعيـة العامـة، فإهنـا       /يف أواخر شهر تشرين الثاين    

تعتمد تقريرها السنوي يف هناية دورة الربيع، ليتسّنى تقدميه إىل اجلمعيـة العامـة يف نفـس الـسنة                   
ــة ــستها     . التقوميي ــة يف جل ــك، نظــرت اللجن ــى ذل ــاء عل ــودة يف ، امل٨٩٥وبن ــار١٥عق ــايو / أي م
ــة واألربعـــني    ٢٠٠٩ ــة واألربعـــني والثانيـ ــدورتني احلاديـ ــشطتها يف الـ ــق بأنـ ــر املتعلـ ، يف التقريـ

  .واعتمدته باإلمجاع
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   األولاملرفق
 ضــروب الــيت وقعــت علــى اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن الــدول    

 عليهــاصــدقت القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، أو العقوبــة  أو املعاملــة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥يها حـىت إلانضمت  أو
    

  )ب( اخلالفةأو  )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

  ١٩٨٧مارس / آذار٣  ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٠   الروسياالحتاد
  )أ(١٩٩٤مارس / آذار١٤   إثيوبيا

  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٦   أذربيجان
  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٤  ١٩٨٥فرباير /شباط ٤  األرجنتني
  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٣   األردن

   
  )أ(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣   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
  ١٩٩٠ أكتوبر/ تشرين األول١  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٣  أملانيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٩    وبربوداأنتيغوا

   
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢  ٢٠٠٢أغسطس / آب٥  أندورا

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٣  إندونيسيا
  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٤  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  أوروغواي
  )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨   أوزبكستان

  ١٩٨٧فرباير / شباط٢٤  ١٩٨٦فرباير / شباط٢٧  رانياأوك
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٢٨  يرلنداأ
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ ١٩٨٥فرباير / شباط٤  يسلنداأ
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  )ب( اخلالفةأو  )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٢  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  إيطاليا
  ١٩٩٠ مارس/ آذار١٢  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  باراغواي

   
   ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧  باكستان
  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٦   البحرين
  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
  ١٩٨٨يه ليو/ متوز٧  ١٩٨٥مايو / أيار٢٩   بريو

  ١٩٨٧مارس / آذار١٣  ١٩٨٥ديسمرب /كانون األول ١٩  بيالروس
  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢   تايلند

  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥   تركمانستان

      
  ١٩٨٨أغسطس / آب٢ ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٥   تركيا
  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩   تشاد
  ١٩٨٧نوفمرب /تشرين الثاين١٨  ١٩٨٧مارس / آذار٢٥  توغو
  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٢٣  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٦  تونس
  )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦    ليشيت- تيمور
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  )ب( اخلالفةأو  )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

  )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

  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١٨    الكونغو الدميقراطية مجهورية

  )ب(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٢    اليوغوسالفية السابقةمقدونيا مجهورية

     

  )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨     مولدوفامجهورية
  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٩٣يناير /كانون الثاين٢٩   أفريقيا جنوب
  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦    جورجيا

  )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥   جيبويت
  ١٩٨٧مايو / أيار٢٧  ١٩٨٥فرباير / شباط ٤  الدامنرك

     
  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران٤    األخضر الرأس
  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥   رواندا
  )أ(١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨   رومانيا
 )أ(١٩٩٨ أكتوبر/ تشرين األول٧    زامبيا
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ٦   تومي وبرينسييب سان

  )أ(٢٠٠١أغسطس / آب١    فنسنت وجزر غرينادينسانت

     
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨   مارينوسان
   )أ(١٩٩٤يناير / كانون الثاين٣    النكا سري

  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٧   السلفادور

  )ب(١٩٩٣مايو / أيار٢٨   سلوفاكيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٦   سلوفينيا

    
   ١٩٨٦أغسطس / آب٢١   ١٩٨٥فرباير / شباط٤   السنغال
  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦    سوازيلند
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  )ب( اخلالفةأو  )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

   ١٩٨٦يونيه / حزيران٤   السودان
  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٨   ١٩٨٥فرباير / 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   الصومال
      

  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٤ ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٢  الصني
  )أ(١٩٩٥يناير /الثاين كانون ١١   طاجيكستان

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢١  غابون
   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٣  غامبيا
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  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  فرنسا
  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران١٨   الفلبني

  ١٩٩١يوليه / متوز٢٩  ١٩٨٥فرباير / شباط١٥  )البوليفارية -مجهورية  (فرتويال
  ١٩٨٩أغسطس / آب٣٠  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  فنلندا
  ١٩٩١يوليه / متوز١٨   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٩  قربص

     
  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١١    قطر

  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول٥   قريغيزستان

 )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦   كازاخستان
  )أ(١٩٨٦ديسمرب /كانون األول١٩    ونالكامري

  )أ(٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦    الرسويلالكرسي



A/64/44

 

09-52625 314 
 

  )ب( اخلالفةأو  )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

  )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    ديفواروتك
     

   ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  كوستاريكا
  ١٩٨٧ديسمرب / 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
  )أ(١٩٩٦فرباير / شباط١   ليتوانيا

     
   ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٧  ليختنشتاين

  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢   ليسوتو
  )أ(١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣   مالطة
  )أ(١٩٩٩فرباير / شباط٢٦    مايل

  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١   مدغشقر
  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٣

 

  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران٢٥    مصر
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٨   املغرب

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٨٥مارس / آذار١٨  كسيكامل
  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١    مالوي
  )أ(٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢٠   ملديف
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  )ب( اخلالفةأو  )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولـة

   )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣     العربية السعودية اململكة
 لربيطانيــــــا املتحــــــدة اململكــــــة
  ١٩٨٨ديسمرب /ول كانون األ٨  ١٩٨٥مارس / آذار١٥   الشمالية يرلنداأو العظمى
  )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤    منغوليا
  )أ(٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧   موريتانيا

  )أ(١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩   موريشيوس
     

  )أ(١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٤   موزامبيق
  )أ(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
  ٢٠٠١ه يوني/ حزيران٢٨  ١٩٨٨يوليه / متوز٢٨   نيجرييا

 ٢٠٠٥يوليه /متوز ٥  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٥   نيكاراغوا
     

  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٤   نيوزيلندا
   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٤   اهلند

  )أ(١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٥     هندوراس

  ١٩٨٧يل أبر/ نيسان١٥  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨   هنغاريا
  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   هولندا

     
   ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١ ١٩٨٨أبريل / نيسان١٨   املتحدة األمريكية الواليات
  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩    اليابان
  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٥    اليمن

  ١٩٨٨أكتوبر /األول تشرين ٦  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   اليونان
  

  احلواشي  
  ). بلدا٧٣ً(انضمام   )أ(  

  ). بلدان٧(خالفة   )ب(  



A/64/44

 

09-52625 316 
 

  املرفق الثاين
الدول األطراف اليت أعلنت، لدى التصديق على االتفاقيـة أو االنـضمام                

 مـن   ٢٠املـادة    إليها، أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة الـذي تـنص عليـه           
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥االتفاقية، حىت 

    
  رائيلإس

  أفغانستان
  بولندا

  اجلمهورية العربية السورية
  الصني

  غينيا االستوائية
  الكويت

  اململكة العربية السعودية
  موريتانيا
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  املرفق الثالث
ــا يف        الــــدول األطــــراف الــــيت أصــــدرت اإلعالنــــني املنــــصوص عليهمــ

  )ب)(أ(٢٠٠٩ مايو/ أيار١٥حىت   من االتفاقية،٢٢  و٢١املادتني
  

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١ االحتاد الروسي 

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ األرجنتني 
  ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ إسبانيا 
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٩  أستراليا 

 ١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩ إكوادور 
    

  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٩  أملانيا 
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ أندورا

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  أوروغواي
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ أوكرانيا

  ٢٠٠٢مايو / أيار١١ يرلندا أ
    
  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  يسلنداأ

  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٠ إيطاليا 
  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٩  باراغواي
  ١٩٨٩مارس / آذار١١ الربتغال 

  ١٩٩٩يوليه / متوز٢٥ لجيكا ب
    

   ١٩٩٣يونيه / حزيران١٢ بلغاريا 
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤  البوسنة واهلرسك

  ١٩٩٣مايو / أيار١٢ بولندا 
  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤  بوليفيا
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٨  بريو
   ١٩٨٨ سبتمرب/ أيلول١  تركيا
   ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٨ توغو 
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ تونس 

  )ج(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود

  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٢ اجلزائر 
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  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  )ج(١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣ اجلمهورية التشيكية 

   ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ جنوب أفريقيا 
  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠  جورجيا
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ الدامنرك 

  )ج(١٩٩٥مارس / آذار١٧ سلوفاكيا 
    

  ١٩٩٣أغسطس / آب١٥ سلوفينيا 
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول١٦ السنغال 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ السويد 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ سويسرا 
  ٢٠٠٤مارس / آذار١٥  شيلي

    
  )ج(٢٠٠١مارس / آذار١٢  صربيا 
  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٧  غانا

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  فرنسا
   ١٩٩٤أبريل / نسيان٢٦  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول٢٩  فنلندا

    
  ١٩٩٣أبريل / نسيان٨  قربص

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢١ كازاخستان 
  ٢٠٠٠ نوفمرب/ تشرين الثاين١١ الكامريون 

   )ج(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٨  كرواتيا 
  ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ندا ك
    

  ٢٠٠٢ فرباير/ شباط٢٧ كوستاريكا 
  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢٩ لكسمربغ 

  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢ ليختنشتاين 
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٣ مالطة 

  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٦ موناكو 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ النرويج 
   ١٩٨٧أغسطس / آب٢٨ النمسا 
  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٩  نيوزيلندا
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  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٣ هنغاريا 
   ١٩٨٩يناير / كانون الثاين٢٠  هولندا 

    
  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين٥  اليونان

    
 مـن  ٢١يف املـادة   الدول األطراف اليت مل تصدر سوى اإلعـالن املنـصوص عليـه        

  ٢٠٠٩مايو /ار أي١٥االتفاقية، حىت 
  

  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٩ أوغندا 
  اململكـــــة املتحـــــدة لربيطانيـــــا العظمـــــى

  ١٩٨٨ ديسمرب/ كانون األول٨  يرلندا الشمالية أو
  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١ الواليات املتحدة األمريكية 

      ١٩٩٩يونيه /  حزيران٢٩ اليابان 
مـن   ٢٢املـادة   الن املنـصوص عليـه يف  الدول األطراف اليت مل تصدر سوى اإلعـ      

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥االتفاقية، حىت 
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط ٤  أذربيجان
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦  الربازيل

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  بوروندي
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩  مجهورية كوريا

  ٢٠٠١أغسطس / آب٦ سيشيل 
    

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  غواتيماال
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩  املغرب

    ٢٠٠٢مارس / آذار١٥ املكسيك 
  احلواشي  

  .٢١ دولة طرفاً اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٦٠أصدر ما جمموعه   )أ(  
  .٢٢ دولة طرفاً اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٦٤أصدر ما جمموعه   )ب(  
  . باخلالفة٢٢ و ٢١نصوص عليه يف املادتني الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالن امل  )ج(  
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  املرفق الرابع
  ٢٠٠٩أعضاء جلنة مناهضة التعذيب يف عام     

  

  بلد اجلنسية  اسم العضو
  مـــدة العــضـوية تنتــهي يف  

 كــــــــــــــــــــــــــــــانون ٣١
 ديسمرب /األول

  السيدة السعدية بلمري
  )نائبة الرئيس(

  ٢٠٠٩  املغرب

 ٢٠١١  مريكيةالواليات املتحدة األ  السيدة فيليس غاير
 ٢٠١١  إكوادور السيد لويس غاييغوس تشرييبوغا

  ٢٠١١  السنغال  السيد عبدوالي غاي
  السيد كالوديو غرومسان

 ٢٠١١  شيلي  )الرئيس(
  السيدة مرينا كليوباس

  )املقرر(
  ٢٠١١  قربص

 ٢٠٠٩  االحتاد الروسي  السيد ألكساندر كوفاليف
 ٢٠٠٩  إسبانيا  السيد فرناندو مارينيو

  ٢٠٠٩  النرويج  دة نورا سفياسالسي
 ٢٠٠٩  الصني  السيد سييسيان وانغ
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  املرفق اخلامس
الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب     

وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١حىت 

    
 )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ التصديق أو االنضمام )ب(خلالفة يف التوقيعتاريخ التوقيع أو ا الدولة

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ أذربيجان
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ األرجنتني
 )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤   أرمينيا

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٤ ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣ إسبانيا
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١ إستونيا
  ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤ إكوادور
 )أ(٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١    ألبانيا

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ أملانيا
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٢ أوروغواي
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣ أوكرانيا

   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ يرلنداأ
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ يسلنداأ

   ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٠ إيطاليا
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ باراغواي
 ٢٠٠٧يناير /ين كانون الثا١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣ الربازيل
   ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥ الربتغال
   ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٤ بلجيكا

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤ بنن
   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١ بوركينا فاسو

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ البوسنة واهلرسك
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ ٢٠٠٤ل أبري/ نيسان٥ بولندا
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٢ بوليفيا
 )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤   بريو

   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ تركيا
   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ توغو

   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ليشيت-تيمور 
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 )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ التصديق أو االنضمام )ب(خلالفة يف التوقيعتاريخ التوقيع أو ا الدولة

 ٢٠٠٩س مار/ آذار٦ )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ اجلبل األسود
 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣ اجلمهورية التشيكية

ــالفية    ــدونيا اليوغوســ ــة مقــ مجهوريــ
 ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١ السابقة

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ مجهورية مولدوفا
   ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ جنوب أفريقيا

 )أ(٢٠٠٥سطس أغ/ آب٩   جورجيا

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ الدامنرك
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ رومانيا
 )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣   سلوفينيا

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ ٢٠٠٣فرباير / شباط٤ السنغال
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ السويد
   ٢٠٠٤يونيه /يران حز٢٥ سويسرا
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ سرياليون
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٦ شيلي
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ صربيا
   ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥ غابون
   ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦ غانا

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ غواتيماال
   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ غينيا
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ فرنسا
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ فنلندا
  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٦ قربص

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩  قريغيزستان
 ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٢٢ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ كازاخستان

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ كرواتيا
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ كمبوديا

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١ ٢٠٠٣فرباير / شباط٤ كوستاريكا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩ الكونغو
 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٢  لبنان

   ٢٠٠٥اير ين/ كانون الثاين١٣ لكسمربغ
 )أ(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢    ليربيا
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 )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ التصديق أو االنضمام )ب(خلالفة يف التوقيعتاريخ التوقيع أو ا الدولة

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤ ليختنشتاين
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ مالطة
 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٩ مايل

   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ مدغشقر
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ ٢٠٠٣تمرب سب/ أيلول٢٣ املكسيك
 ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ ملديف

ــا   ــدة لربيطانيـــ ــة املتحـــ اململكـــ
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ يرلندا الشماليةأالعظمى و
 )أ(٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١   موريشيوس

   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ النرويج
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ النمسا

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ نيكاراغوا
 ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ نيوزيلندا
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٨ هندوراس
   ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣ هولندا

    
  .ي ولكنها ليست أطرافاً فيه بعد دولة وقعت على الربوتوكول االختيار٢٥توجد : مالحظة  
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  املرفق السادس
أعـــضاء اللجنـــة الفرعيـــة ملنـــع التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة       

   ٢٠٠٩العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف عام  أو
    

  بلد اجلنسية  اسم العضو
ــهي   ــضوية تنتـ ــدة العـ مـ

كــــــــــــــــــانون  ٣١يف 
  ديسمرب/األول

  السيدة سيلفيا كاسال
ــا  ا ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ململكـ

  ٢٠١٢  يرلندا الشماليةأالعظمى و
  ٢٠١٢  األرجنتني  السيد ماريو لويس كوريوالنو

  ٢٠١٠  كرواتيا  السيدة ماريا ديفينيس غويانوفيتش
  ٢٠١٢  اجلمهورية التشيكية  السيد زدينيك هايك

  ٢٠١٢  بولندا  السيد زبينيو السوتشيك
  ٢٠١٠  ركالدامن  السيد هانس درامينسكي بيترسن

ــل رودريغـــيس     ــسيد فيكتـــور مانويـ الـ
  ٢٠١٢  كوستاريكا  ريسيا

  ٢٠١٠  املكسيك  السيد ميغيل ساري إيغينيس
  ٢٠١٠  أوروغواي  السيد ويلدر تايلر سوتو

  ٢٠١٠  إسبانيا  السيد ليوبولدو توريس بورسو
    

ــسيد رودريغــيس   :مالحظــة ــز،    -ال ــع التميي ــة ملن ــة الفرعي ــرئيس احلــايل للجن ــسيا هــو ال ــسيدان  ري  وال
 ٢٠٠٧فربايـر   /ويف الفتـرة مـن شـباط      . ٢٠٠٩فرباير  /كوروليانو وبيترسن مها نائبا الرئيس منذ شباط      

كــــان الــــسيدان بيترســــن ، كانــــت الــــسيدة كاســــال رئيــــسة للجنــــة، و٢٠٠٩فربايــــر /إىل شــــباط
  . ريسيا نائبني للرئيس- ورودريغيس
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  املرفق السابع
وغـريه مــن ضـروب        ملنـع التعـذيب    التقرير السنوي الثاين للجنة الفرعيـة         

  *أو الالإنسانية أو املهينة املعاملة أو العقوبـة القاسية
  )٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٨أبريل /نيسان(    

    
  احملتويات

الصفحة  

٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -ثانيا   

٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . تفاقية مناهضة التعذيبأهداف الربوتوكول االختياري ال  -ألف     
٣٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السمات الرئيسية لوالية اللجنة الفرعية  - بـاء     
٣٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . صالحيات اللجنة الفرعية مبوجب الربوتوكول االختياري  - جيم     
٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهج الوقائي  - دال     

٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زيارة أماكن احلرمان من احلرية  - ثالثا   
٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة الفرعية ملنع التعذيبختطيط العمل امليداين للجن  -ألف     
٣٣٢. . . . . ٢٠٠٩  مارس   /   إىل آذار    ٢٠٠٨أبريل     /الزيارات اليت متت يف الفترة من نيسان                     -بـاء     
٣٣٥. . . . . . . . . . . . . نشر تقارير الزيارات اليت قامت هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب                                -جيم     
٣٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل الناشئة عن الزيارات                -دال     

٣٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ئية الوطنية     اآلليات الوقا       -رابعا   
٣٣٦. . . . . . . . . .  أعمال اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فيما يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية                                    -ألف        
٣٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية                    -بـاء     

__________ 

واسُتنــسخت مجيــع . Corr.1 وCAT/C/42/2صــدر هــذا القــرار املكمَّــل مبرفقاتــه بــصورة منفــصلة حــامالً الرمــز      *  
 والثاين اللذين يطابقان املـرفقني اخلـامس والـسادس مـن            املرفقات كتذييالت هلذا املرفق، باستثناء املرفقني األول      

  .هذا التقرير
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٣٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع اهليئات األخرى               -خامسا   
٣٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العالقات مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة                       -ألف     
٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . العالقات مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة                         -بـاء     
٣٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العالقات مع اجملتمع املدين            -جيم     

٣٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شؤون اإلدارة وامليزانية           - سادساً  
٣٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨املوارد يف الفترة        -ألف     
٣٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمانة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب                -بـاء     
٣٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لبات امليزانية       متط   -جيم     
٣٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقترحات من أجل التغيري               -دال     

٣٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة التنظيمية          - سابعاً  
٣٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورات العامة للجنة الفرعية ملنع التعذيب                  -ألف     
٣٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع أساليب العمل            -بـاء     
٣٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السرية وتأمني االتصاالت              -جيم     

    التذييالت
٣٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visits carried out in 2008-2009  - األول   
٣٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩برنامج العمل امليداين للجنة الفرعية ملنع التعذيب يف عام   -الثاين   
٣٥٤. . . . . مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف األنشطة املتصلة بالربوتوكول االختياري  - الثالث   
٣٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري  -  الرابع  

٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتليل بروتوكول اسطنبول  -  اخلامس  
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  قدمةم  -أوالً   
هذه الوثيقة هي التقرير السنوي الثاين للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب                 - ١

وتــستعرض هــذه  . ) أ()اللجنــة الفرعيــة (املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة     
 / إىل هنايــة آذار٢٠٠٨أبريــل /يــة خــالل الفتــرة مــن بدايــة نيــسان أعمــال اللجنــة الفرع الوثيقــة
  .) ب(٢٠٠٩مارس 

، كانـــت قـــد انـــضمت إىل الربوتوكـــول االختيـــاري ٢٠٠٩مـــارس / آذار٣١وحـــىت   - ٢
الإنــسانية التفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو ال        

وقـد قطـع   . ) ج( دولة أخرى  ٢٥دولة طرفاً ووقع عليها      ٤٦) الربوتوكول االختياري (املهينة   أو
عدد من الـدول األخـرى شـوطاً كـبرياً يف عمليـة التـصديق علـى الربوتوكـول، وتتطلـع اللجنـة                       
الفرعية إىل الوقت الذي يصل فيه عدد الـدول األطـراف إىل مخـسني دولـة وعـدد األعـضاء يف                     

  .  عضوا٢٥ًاللجنة إىل 
ــة   وقــد اســتمرت عــضوية اخلــربا   - ٣ ــارهتم الــدول األطــراف يف البداي ــذين اخت ء العــشرة ال

ــة الفرعيـــة يف تـــشرين األول  ــوبر /كأعـــضاء مـــستقلني يف اللجنـ ، دون تغـــيري بعـــد ٢٠٠٦أكتـ
 لــشغل مقاعــد األعــضاء اخلمــسة  ٢٠٠٨أكتــوبر /االنتخابــات الــيت أُجريــت يف تــشرين األول 

ا اجليـل اجلديـد مـن هيئـات      ويظـل األعـضاء يف هـذ      . ) د(الذين انتهت مدة عضويتهم بعد سـنتني      
معاهدات األمـم املتحـدة ملتـزمني بقـوة مبنـع التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة                        

  :القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، من خالل األركان الثالثة لوالية اللجنة الفرعية، وهي
  زيارة أماكن احلرمان من احلرية  •  
  الوقائية الوطنيةالتعاون املباشر مع اآلليات   •  
التعاون مع اهليئات األخرى لألمم املتحدة، ومع هيئات دولية أخـرى علـى الـصعيدين              •  

  العاملي واإلقليمي ومع هيئات وطنية تعمل يف اجملاالت ذات الصلة

__________ 

العقوبـة   تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أوأنشئت بعد بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ال    ) أ(  
لـى نـص    ولالطـالع ع  . ٢٠٠٦يونيـه   /يف حزيـران  ) الربوتوكـول االختيـاري   (القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة       

  .www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htmالربوتوكول االختياري، انظر املوقع 
 من الربوتوكول االختياري، تقـدم اللجنـة الفرعيـة تقاريرهـا الـسنوية العلنيـة إىل       ١٦ من املادة ٣وفقاً للفقرة     ) ب(  

  .إنسانية أو املهينةجلنة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال
  .ترد يف املرفق اخلامس من هذا التقرير قائمة بالدول األطراف يف الربوتوكول االختياري  ) ج(  
  .ترد يف املرفق السادس من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة الفرعية  ) د(  
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تتحمل األمم املتحدة النفقـات     ” من الربوتوكول االختياري على أن       ٢٥وتنص املادة     - ٤
يوفر األمـني   ”، وعلى أن    “لفرعية ملنع التعذيب يف تنفيذ هذا الربوتوكول      اليت تتكبدها اللجنة ا   

العام لألمم املتحدة ما يلزم مـن املـوظفني واملرافـق ألداء اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب مهامهـا                      
وقـد واصـلت اللجنـة الفرعيـة يف عامهـا الثـاين            . “على النحو الفعال مبقتضى هـذا الربوتوكـول       

 بــشدة مــن قــدرهتا علــى الوفــاء اليــة املنوطــة هبــا، رغــم وجــود عوامــل تثــبط ســعيها للوفــاء بالو
  :الوالية، وهي هبذه
موارد امليزانية اليت ال تسمح إال بثالث أو أربـع زيـارات وقائيـة يف العـام، ممـا يعـين أن                    •  

   سنة١٥ إىل ١٢اللجنة الفرعية ستزور أي دولة طرف مرة واحدة كل 
يزانيـة للتعـاون املباشـر مـع اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة،              عدم وجـود أي خمصـصات يف امل         •  

  رغم أن ذلك هو السمة اجلديدة األهم يف الربوتوكول االختياري
نقص املوظفني وعدم استمراريتهم يف دعم هذا العمل املتخصص، ممـا أدى إىل تعامـل                 •  

  حىت اآلناللجنة الفرعية مع اثنا عشر موظفاً خمتلفني يف الزيارات الست اليت متت 
ويؤسف اللجنة الفرعية أن تشري إىل أنه إذا استمر الوضـع احلـايل املتعلـق بالـدعم دون                   - ٥

  . تغيري، فلن تتمكن من االضطالع مبهامها على النحو الكامل مبوجب واليتها
  

  والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -ثانياً   
   التعذيبأهداف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة  -ألف   

 مــن الربوتوكــول االختيــاري علــى إنــشاء نظــام قوامــه زيــارات منتظمــة ١تــنص املــادة   - ٦
تضطلع هبا هيئات دولية ووطنية ملنع التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                

وتتـصور اللجنـة الفرعيـة هـذا النظـام علـى هيئـة شـبكة متواشـجة مـن             . أو الالإنسانية أو املهينة   
ليــات الــيت تقــوم بزيــارات وتــضطلع بوظــائف أخــرى ذات صــلة مبوجــب الواليــات الوقائيــة اآل

وينبغـي إقامـة عالقـات واتـصاالت جيـدة بـني اهليئـات الزائـرة                . املنوطة هبا وبالتعاون فيما بينها    
العاملة علـى خمتلـف املـستويات، واحملافظـة علـى هـذه العالقـات، بغيـة جتنـب أي ازدواجيـة يف                       

وأنيطــت باللجنــة الفرعيــة واليــة . تفادة مــن املــوارد الــشحيحة علــى أفــضل وجــهالعمــل واالســ
وقـد  . التعامل املباشر مع اآلليات األخرى اليت تقوم بالزيارات على الصعيدين الـدويل والـوطين     

واصلت اللجنة الفرعية خالل فترة التقرير التمـاس سـبل تعزيـز التـآزر بـني اجلهـات العاملـة يف                     
  .جمال منع التعذيب



A/64/44 

 

329 09-52625 
 

  السمات الرئيسية لوالية اللجنة الفرعية  -باء   
الـيت تـنص     ) ه( مـن الربوتوكـول االختيـاري      ١١ُحددت والية اللجنـة الفرعيـة يف املـادة            - ٧

  :على أن تقوم اللجنة الفرعية مبا يلي
زيارة األماكن اليت يوجد هبا أشخاص حمرومون أو ميكن أن يكونوا حمـرومني               )أ(  

  من حريتهم؛
  : خيص اآلليات الوقائية الوطنية تقوم مبا يليفيما  )ب(  
إســداء املــشورة وتقــدمي املــساعدة للــدول األطــراف، عنــد االقتــضاء، لغــرض     ‘١’  

  اآلليات؛ إنشاء هذه
ــدريب         ‘٢’   ــوفري الت ــة وت ــة الوطني ــات الوقائي ــصال املباشــر باآللي ــى االت ــاظ عل احلف

ليـات الوقائيـة الوطنيـة يف       واملساعدة التقنية هلا؛ وتوفري املشورة واملـساعدة لآل       
تقييم االحتياجـات والوسـائل الالزمـة لتحـسني ضـمانات احلمايـة مـن إسـاءة                 
املعاملة؛ وتقدمي التوصيات واملالحظات الالزمة للـدول األطـراف بغيـة تعزيـز             

  قدرة ووالية اآلليات الوقائية الوطنية؛
ــة التعــاون مــع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة فــضالً عــن اهل     )ج(   يئــات الدولي

  .واإلقليمية والوطنية من أجل منع إساءة املعاملة
وتعترب اللجنة الفرعية العناصر الثالثة الـيت تـشكل قـوام واليتـها أساسـيةً ملنـع التعـذيب                     - ٨

  .وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  

  وتوكول االختياريصالحيات اللجنة الفرعية مبوجب الرب  -جيم   
 ٤ نحها صالحيات كـبرية مبوجـب املـادة       لتمكني اللجنة الفرعية من أداء واليتها، مت م         - ٩

ــاري  ــام     . مــن الربوتوكــول االختي ــة القي ــة الفرعي ــيح للجن ــة طــرف أن تت وجيــب علــى كــل دول
بزيــارات إىل أي مكــان خيــضع لواليتــها ولــسيطرهتا، يوجــد بــه أشــخاص حمرمــون أو ميكــن أن 

 حمرومني من حريتهم إما مبوجب أمر صـادر عـن سـلطة عامـة أو بنـاء علـى إيعـاز منـها                       يكونوا
  .) و(موافقتها أو قبوهلا أو

__________ 

  .“والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب”اجلزء الثالث   ) ه(  
  ).أ (١٢ و ٤ري، املادتان الربوتوكول االختيا    ) و(  
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وعالوة على ذلك، تتعهد الدول األطراف بأن تتيح للجنة الفرعيـة وصـوالً غـري مقيـد                 - ١٠
تعلقــة لكافــة املعلومــات الــيت تتعلــق باألشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم ولكافــة املعلومــات امل   

وجيـب عليهـا أيـضاً أن تتـيح للجنـة الفرعيـة             . ) ز(مبعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهم    
. ) ح(فرصـة إجـراء مقـابالت خاصـة مـع األشــخاص احملـرومني مـن حريتـهم دون وجـود شــهود         

وتتاح للجنة الفرعية حرية اختيار األماكن اليت ترغب يف زيارهتا واألشخاص الـذين ترغـب يف     
 ويـــتعني مـــنح صـــالحيات مماثلـــة لآلليـــات الوقائيـــة الوطنيـــة وفقـــاً للربوتوكـــول .) ط(مقابلتـــهم
  .) ي(االختياري

وقـــد واصـــلت اللجنـــة الفرعيـــة خـــالل الفتـــرة الـــيت يـــشملها التقريـــر ممارســـة هـــذه      - ١١
  . الصالحيات بنجاح بتعاون من الدول األطراف اليت متت زيارهتا

  
  النهج الوقائي  -دال   

يــة الوقائيــة للجنــة الفرعيــة باالتــساع، ويــشمل العديــد مــن العوامــل  يتــسم نطــاق الوال  - ١٢
ــة األشــخاص احملــرومني مــن         ــة أو معاقب ــق مبعامل ــد فيمــا يتعل ــة القائمــة يف أي بل ــصلة باحلال املت

أي جوانــب ذات صــلة أو ثغــرات يف التــشريعات والقواعــد : وتــشمل هــذه العوامــل. حريتــهم
ة أو ثغـرات يف اإلطـار املؤسـسي         قـة؛ أي جوانـب ذات صـل       األولية أو الثانوية أو األنظمـة املطب      

األنظمة الرمسية املطبقة؛ وأي ممارسـات أو سـلوكيات ذات صـلة متثـل تعـذيباً أو ضـرباً مـن                      أو
ــسانية أو امل    ــية أو الالإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب املعاملـ ــتفحاهلا، إن   ضـ ــضي اسـ ــة، أو يفـ هينـ

. ة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة        تردع، إىل التعذيب وغريه من ضروب املعامل       مل
فـضي إىل التعـذيب   وللجنة الفرعية أن ُتخضع للتـدقيق أي عامـل مـن هـذه العوامـل ميكـن أن ي                 

  .غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
عاملــة أو العقوبــة وبغــض النظــر عمــا إذا كــان التعــذيب أو أي ضــرب مــن ضــروب امل   - ١٣

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ميارس فعلياً يف الدولة أم ال، تظل هناك حاجة ألن تكـون كـل                   
دولة يقظة ملنع هذه املمارسة، وإلرسـاء ضـمانات فعالـة وشـاملة حلمايـة األشـخاص احملـرومني                   

 تكفـل وجـود هـذه      واآلليات الوقائية منوط هبـا أن     . من حريتهم واحملافظة على هذه الضمانات     
الضمانات وتفعيلها وأن تـضع توصـيات لتحـسني نظـام الـضمانات، قانونـاً وممارسـةً، ومـن مث                    

__________ 

  ).ب(و ) أ(١، الفقرة ١٤و ) ب(١٢املرجع نفسه، املادتان   ) ز(  
  ).د(١، الفقرة ١٤املرجع نفسه، املادة   ) ح(  
  .)ه(١، الفقرة ١٤املرجع نفسه، املادة   ) ط(  
  .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، املادتان   ) ي(  
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. وتتبـع اللجنـة الفرعيـة هنجـاً وقائيـاً استـشرافياً           . حتسني حالة األشخاص احملرومني من حريتـهم      
ــسواء،      ــسيئة علــى ال ــدة وال ــة علــى املمارســات اجلي ــة، بدراســتها لألمثل ــة الفرعي  تــسعى واللجن

لالعتمــاد علــى أوجــه احلمايــة القائمــة، وســد الفجــوة بــني النظريــة والتطبيــق، والقــضاء علــى     
عقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية       إمكانية حدوث تعذيب أو أي ضـرب مـن ضـروب املعاملـة أو ال              

  .املهينة أو التقليل منها إىل أدىن حد أو
  

  زيارة أماكن احلرمان من احلرية  -ثالثاً   
  طيط العمل امليداين للجنة الفرعية ملنع التعذيبخت  -ألف   

واصلت اللجنة الفرعيـة خـالل عامهـا الثـاين اختيـار الـدول الـيت سـتزورها عـن طريـق                        - ١٤
ــادة     ــادئ املــذكورة يف امل ــستند فيهــا إىل املب ــة حمكمــة، ت ــاري ٢عملي .  مــن الربوتوكــول االختي

 الـيت سـتزورها اللجنـة الفرعيـة، تـاريخ      وتشمل العوامـل الـيت ميكـن مراعاهتـا يف اختيـار البلـدان           
التـــصديق علـــى اآلليـــات الوقائيـــة الوطنيـــة أو إنـــشائها، والتوزيـــع اجلغـــرايف، وحجـــم الدولـــة  

  .وتعقيدها، والرصد الوقائي اإلقليمي املطبق واملسائل احملددة أو العاجلة املبلغ عنها
ا املخططـة علـى ثـالث    ووجدت اللجنة الفرعية أن من الضروري قصر برنامج زياراهتـ       - ١٥

ــة   ــة ال. زيــارات يف العــام بــسبب قيــود امليزاني ــة أن تــسجل بــشكل قــاطع أهنــا   وتــود اللجن فرعي
  .تعترب معدل الزيارات السنوية العادية كافياً للوفاء بواليتها مبوجب الربوتوكول االختياري ال
تمويـل لـن    ، عنـد تقـدمي بيـان تكـاليف الزيـارات، أن ال            ٢٠٠٨واتضح يف مستهل عام       - ١٦

يكفي برنامج الزيارات، وال حـىت برنـامج الزيـارات املخفـض، أي زيارتـان سـنوياً يف النـصف               
وقررت اللجنة الفرعية أنه بدالً مـن القيـام بالزيـارتني املقـررتني بـشكل               . ٢٠٠٨الثاين من عام    

ســطحي، فإهنــا ســتنفذ أوىل هــاتني الزيــارتني وختــصص هلــا فتــرة زمنيــة كافيــة ومــوارد بــشرية    
وقد أدى ذلـك بطبيعـة احلـال إىل إرجـاء الزيـارة املتبقيـة الـيت كـان                   . أنسب للعمل املزمع أداؤه   

  .٢٠٠٩ إىل أوائل عام ٢٠٠٨مقرراً القيام هبا يف عام 
ــام   - ١٧ ــا يف التخطــيط االســتراتيجي      ٢٠٠٨ويف ع ــة وضــع هنجه ــة الفرعي  واصــلت اللجن

ورأت اللجنة الفرعية أنه، بعـد انقـضاء   . افلربنامج زياراهتا يف ضوء العدد احلايل للدول األطر     
ــارات يف األجــل املتوســط عــشر        ــامج الزي ــضمن برن ــشائها، ينبغــي أن يت ــة األوىل مــن إن املرحل

وأساس هذا املعدل السنوي للزيارات هـو أنـه حـىت ميكـن       . زيارات على مدى اثىن عشر شهراً     
 إسـاءة املعاملـة، سـيكون علـى          دولـة زيـارة فعالـة ملنـع        ٤٦زيارة الدول األطراف البالغ عددها      

اللجنة الفرعية أن تزور كل دولة من هذه الدول مـرة واحـدة علـى األقـل كـل أربـع أو مخـس                        
وترى اللجنة الفرعية أن ختفـيض تـواتر الزيـارات قـد يقـوض فعاليـة دعـم                  . سنوات يف املتوسط  
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اص احملـــرومني ة املمنوحـــة األشـــخوتقويـــة اآلليـــات الوقائيـــة الوطنيـــة يف أداء دورهـــا واحلمايـــ
  .حريتهم من
وبتصديق أربع دول أخرى علـى الربوتوكـول أو انـضمامها إليـه سـريتفع عـدد الـدول               - ١٨

 دولة، مما سيتطلب زيادة يف موارد امليزانية وزيادة يف عضوية اللجنة الفرعيـة              ٥٠األطراف إىل   
 دولــة ٤٦ وبوصــول عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري إىل .) ك( عــضوا٢٥ًإىل 

 دولــة أخــرى عليــه، وإحــراز تقــدم يف عمليــة التــصديق يف بعــض احلــاالت، تتوقــع  ٢٥وتوقيــع 
ولبلـوغ هـذه الغايـة، أعــدت    . اللجنـة الفرعيـة أن تكـون هنــاك خطـط ملواجهـة هـذا االحتمــال      

اللجنة الفرعية للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان حـسابات مـربرة ومفـصلة مليزانيـة أنـشطتها                   
  ). انظر الفرع السادس أدناه(القادمة 

ويف إطار عمليـة التخطـيط، تطلـب اللجنـة الفرعيـة مـن الدولـة الطـرف الـيت سـتجري              - ١٩
زيارهتــا معلومــات عــن تــشريعاهتا وخــصائص مؤســساهتا ونظامهــا ذات الــصلة باحلرمــان مــن     

. ياحلريــة، إضــافة إىل معلومــات إحــصائية ومعلومــات أخــرى تتعلــق بــاألداء يف الواقــع العملــ    
وتعرب اللجنة الفرعية عن شـكرها للمتـدَربِْين الـداخلَيْين، اللـذين عمـل كـلٌ منـهما ملـدة سـتة             
ــرة        ــدول األطــراف املقــرر زيارهتــا يف الفت ــة املــوجزة املتعلقــة بال أشــهر، وأعــدا التقــارير القطري

 ذات  وتشتمل التقارير القطرية املوجزة على وفرة من أحدث املعلومـات         . املشمولة هبذا التقرير  
الصلة، معروضة يف إطار حتليلي أعدته اللجنة الفرعيـة، وتـستند إىل وثـائق صـادرة عـن هيئـات         
أخرى لألمم املتحدة، وهيئـات معاهـدات دوليـة أخـرى، ومؤسـسات وطنيـة حلقـوق اإلنـسان                

  .ومنظمات غري حكومية، واتصاالت فردية
  

  ٢٠٠٩مارس /ىل آذار إ٢٠٠٨أبريل /الزيارات اليت متت يف الفترة من نيسان  -باء   
، واملكـــسيك يف ٢٠٠٨مـــايو /قامـــت اللجنـــة الفرعيـــة بزيـــارات إىل بـــنن يف أيـــار       - ٢٠
وركـزت الوفـود   . ٢٠٠٩مارس /، وباراغواي يف آذار   ٢٠٠٨سبتمرب  /  أيلول -أغسطس  /آب

خالل هذه الزيارات على عملية إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وعلى احلالة فيمـا يتعلـق بتـوفري                 
  .) ل(اية لألشخاص احملتجزين يف أنواع خمتلفة من أماكن احلرمان من احلريةاحلم
لــها امليــداين هلــذا العــام، ، أعلنــت اللجنــة الفرعيــة برنـامج عم ٢٠٠٩ويف مـستهل عــام    - ٢١
كمــا . إســتونيايف ذلــك زياراهتــا إىل بــاراغواي وهنــدوراس وكمبوديــا وارتبــاط داخلــي يف   مبــا

 متهيـــديتني قبيــل الزيــارتني العــاديتني املقــررتني إىل املكـــسيك     نفــذت اللجنــة الفرعيــة بعثــتني    
__________ 

  .ري من الربوتوكول االختيا٥ من املادة ١وفقاً للفقرة   ) ك(  
  .انظر التذييل األول لالطالع على تفاصيل األماكن اليت متت زيارهتا  ) ل(  
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وثبت أن الزيارات التمهيدية جزء مهم مـن        . وباراغواي لبدء عملية حوار مع سلطات البلدين      
اإلعداد للزيارات العادية، حيث أتاحت الفرصة لـضبط الربنـامج بـشكل دقيـق وتيـسري أعمـال             

 ال يتجـزأ مـن األعمـال الـيت جتـرى يف إطـار زيـارات               وتـشكل البعثـات التمهيديـة جـزءاً       . الوفد
  .الفرعية اللجنة
وشرعت وفود اللجنة الفرعية خالل الزيـارات يف أنـشطة عمليـة لتقـصي احلقـائق ويف                   - ٢٢

مناقشات مع جمموعة عريضة من احملاورين، مبن فيهم مسؤولون يف الـوزارات املعنيـة باحلرمـان                
ــة أخــرى،     ــة، ومؤســسات حكومي ــن احلري ــضائية     م ــسلطة الق ــل ال ــة مث ــة للدول وســلطات تابع

النيابــة العامــة، ومؤســسات وطنيــة معنيــة حبقــوق اإلنــسان، وهيئــات مهنيــة، وممثلــو اجملتمــع    أو
وقـد  . وتكون اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة يف حـال وجودهـا حمـاوراً مهمـاً للجنـة الفرعيـة                   . املدين

كن احلرمان من احلريـة، وأجـرت مقـابالت        قامت وفود اللجنة الفرعية بزيارات غري معلنة ألما       
وأجرت الوفود كذلك مناقشات مـع املـوظفني   . على انفراد مع أشخاص حمرومني من حريتهم      

ــشات، يف حالـــة ا    ــاز، ومشلـــت املناقـ ــاكن االحتجـ ــاملني يف أمـ ــراد املكلفـــني  العـ ــشرطة، األفـ لـ
  .التحقيق بعمليات

ة الفرعيــة يف تقــصي احلقــائق أثنــاء وتــشمل األســاليب الرئيــسية الــيت تــستخدمها اللجنــ  - ٢٣
الزيارات، التدقيق املتقاطع للمعلومات اليت مت مجعها بشكل مـستقل مـن عـدة مـصادر خمتلفـة،                  
ــة         ــائق، بغي ــة للوث ــراءة املتأني ــابالت والفحــص الطــيب والق ــك املالحظــة املباشــرة واملق ــا يف ذل مب

ــا       ــدقيق فيم ــة احملــددة موضــوع الت ــة واضــحة للحال ــرض   الوصــول إىل رؤي ــق مبخــاطر التع يتعل
الإنـسانية أو املهينـة، وبوجــود   للتعـذيب أو غـريه مـن ضـروب املعاملــة أو العقوبـة القاسـية أو ال      

وخلـصت وفـود    . عدم وجود ضمانات احلرية وأوجـه القـوة والـضعف يف هـذه الـضمانات               أو
 املتقـاطع   اللجنة الفرعية إىل استنتاجات يف ضوء النتائج اليت توصلت إليهـا وأخـضعتها للتـدقيق              

  .خالل الزيارات
وقد الحظت اللجنـة الفرعيـة بارتيـاح خـالل العـام أن بعـض الـدول األطـراف ختطـط                 - ٢٤

ــذيب، وملكافحــة          ــق التع ــأداة لتوثي ــذه ك ــة تنفي ــي يف مرحل ــول اســطنبول أو ه ــذ بروتوك لتنفي
 وأجــرت اللجنــة الفرعيــة حتلــيالً لفائــدة بروتوكــول     . اإلفــالت مــن العقــاب يف املقــام األول   

اسطنبول ال يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب فحـسب وإمنـا أيـضاً يف جمـال منـع التعـذيب         
ــة، وحــددت بعــض          ــسانية أو املهين ــية أو الالإن ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م وغ

وبـالنظر إىل صـالحية وفائـدة بروتوكـول         . ويـرد هـذا التحليـل يف التـذييل اخلـامس          . التحديات
نوين غــري ملـزم، تــرى اللجنـة الفرعيــة أن علـى الــدول تعزيـز الربوتوكــول     اسـطنبول كــصك قـا  

ونشره وتنفيذه باعتباره صكاً قانونياً لتوثيق حاالت تعذيب األشخاص احملـرومني مـن حريتـهم     
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وميكـن أن تكـون هـذه       . عن طريق التقارير الطبية والنفسية املعدة وفقاً للمعايري التقنيـة املناسـبة           
هماً يف إثبات حاالت التعذيب، واألهم من ذلـك أهنـا ميكـن أن تـسهم يف منـع                   التقارير دليالً م  

وتالحظ اللجنـة الفرعيـة أن مـن املهـم جـداً أن يكـون       . املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
األطباء وغريهم من املهنيني العاملني يف اجملال الصحي مستقلني فعلياً عن الـشرطة واملؤسـسات         

 أي - أو من حيـث الوظـائف   - أي املوارد البشرية واملالية -سواء من حيث اهليكل  العقابية،  
  .واألجور التعيني والترقية

وقام وفد اللجنة الفرعية يف هناية كل زيارة عادية بتقدمي مالحظاته األولية شـفاهة إىل                  - ٢٥
سـلطات بـنن    وتود اللجنة الفرعيـة أن تتقـدم بالـشكر إىل           . اجتماع ختامي سري   السلطات يف 

واملكسيك وباراغواي لتلقيها املالحظات األولية لوفود اللجنة بـروح طيبـة، وللمناقـشة البنـاءة               
وبعــد كــل زيــارة، وجهــت اللجنــة الفرعيــة رســالة إىل   . الــيت دارت حــول ســبل املــضي قــدماً 

السلطات تكرر فيها املالحظات األولية الرئيسية وتطلـب تعليقـات ومعلومـات حمدَّثـة عـن أي                 
طوات اختذت أو يعتزم اختاذها منذ القيام بالزيارة ملعاجلة املسائل اليت طُرحـت يف االجتمـاع                خ

اخلتــامي، وال ســيما معلومــات بــشأن مــسائل معينــة ميكــن أو يــتعني تناوهلــا يف األســابيع التاليــة  
وأشارت اللجنـة الفرعيـة إىل أن الـردود الـيت أرسـلتها الـسلطات سـتؤخذ يف احلـسبان            . للزيارة

  .ند صياغة تقرير الزيارةع
وذكرت اللجنة الفرعية السلطات أيضاً، يف الفترة اليت أعقبت الزيـارة، بـأن أي ردود                 - ٢٦

ستتلقاها اللجنة الفرعية قبل اعتماد مـشروع تقريـر الزيـارة يف دورة عامـة ستـشكل جـزءاً مـن                
ت جـزءاً مهمـاً يف      ومتثـل هـذه املراسـال     . مداوالت اللجنة الفرعية بـشأن اعتمـاد هـذا املـشروع          

الفرعية ويسر اللجنة الفرعية أن تسجل أهنـا         احلوار الوقائي املستمر بني الدولة الطرف واللجنة      
ــة         ــشأن املالحظــات األولي ــسلطات ب ــات مــن ال ــارات متــت حــىت اآلن تعليق تلقــت يف كــل زي

 متـت  ويـشري ذلـك إىل أن الـدول األطـراف الـيت       . ومعلومات إضافية قبل اعتمـاد تقريـر الزيـارة        
قـــدم التـــدرجيي احملـــرز يف جمـــال  زيارهتـــا للمـــرة األوىل قـــد تبنـــت عمليـــة احلـــوار اجلاريـــة والت 

  .التعذيب منع
ويرجى من سلطات الدولة أن ترد خطياً على التوصيات وعلى طلبات احلصول علـى                - ٢٧

 معلومــات إضــافية، الــيت يتــضمنها التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة الفرعيــة عــن زيارهتــا إىل تلــك   
وحــىت اآلن وردت مجيــع . الدولــة، وأرســلته إىل الــسلطات يف إطــار مــن الــسرية بعــد اعتمــاده 

ردود السلطات املعنية يف الوقت املناسب، مما يبني بوضوح وجـود رغبـة حقيقيـة لـدى الـدول                   
 .األطراف يف التعاون مع اللجنة الفرعية
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  ملنع التعذيبنشر تقارير الزيارات اليت قامت هبا اللجنة الفرعية   -جيم   
ــاراً مــن    - ٢٨ ــة إىل   ٢٠٠٩مــارس / آذار٣١اعتب ــة الفرعي ــارات اللجن ــارير زي ، أصــبحت تق

دولتان من الـدول األطـراف اخلمـس الـيت تلقـت تقريـراً مـن اللجنـة الفرعيـة          (السويد وملديف  
وتأمل اللجنة الفرعيـة أن تطلـب       . ) م(وردود السلطات عليها متاحة لعامة اجلمهور     ) عن الزيارة 

وريثمـا يـتم    . ) ن(طات كل دولة طرف متت زيارهتا نشر تقرير الزيـارة مـشفوعاً بردهـا عليـه               سل
  .ذلك تظل تقارير الزيارات سرية

ويعترب نشر تقرير زيـارة اللجنـة الفرعيـة ورد الـسلطات املعنيـة عليـه دلـيالً علـى التـزام                - ٢٩
 اجملتمع املدين من النظـر يف       فنشر التقرير ميكّن  . الدولة الطرف بأهداف الربوتوكول االختياري    

املـسائل الـيت يتناوهلـا التقريـر والتعــاون مـع الـسلطات علـى تنفيــذ التوصـيات مـن أجـل حتــسني           
وترحب اللجنـة الفرعيـة ترحيبـاً حـاراً بقـرار سـلطات        . محاية األشخاص احملرومني من حريتهم    

اف أخــرى هــذا حتتــذي دول أطــروتأمــل اللجنــة الفرعيــة أن . الــسويد وملــديف نــشر التقريــر 
  .الرائع املثال

  
  املسائل الناشئة عن الزيارات  -دال   

ينص الربوتوكول االختياري علـى أنـه قـد يرافـق أعـضاء اللجنـة الفرعيـة يف الزيـارات                      - ٣٠
خرباء مشهود هلم باخلربة والدراية الفنية ُيختـارون مـن قائمـة خـرباء جيـري إعـدادها باالسـتناد                    

الدول األطراف واملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان ومركـز األمـم            إىل االقتراحات املقدمة من     
 دولـة طرفـاً أمسـاء اخلـرباء املرشـحني           ٢٢وقد قدمت حـىت اآلن      . ) س(املتحدة ملنع اجلرمية الدولية   

 فريقـاً الختيـار األمسـاء       ٢٠٠٨وشـكلت األمـم املتحـدة يف عـام          . هلذه القائمة وتفاصـيل عنـهم     
ومـن املمكـن   . ة إىل أمساء اخلرباء املقترحني مـن الـدول األطـراف         اليت سُتدرج يف القائمة، إضاف    

أن يسهم خرباء خارجيون يف أعمال اللجنة الفرعية بتقدمي وجهات نظر وخربات فنية متنوعـة               
وتأمـل اللجنـة الفرعيـة أن تـضم         . تكمل وجهات نظر أعـضاء اللجنـة الفرعيـة وخـرباهتم الفنيـة            

وال تزال اللجنة الفرعيـة يف انتظـار إعـداد قائمـة اخلـرباء،            . القائمة خرباء من مجيع مناطق العامل     
وحلني إعدادها ختتار اللجنة الفرعية خرباء من قائمة األمساء املقترحة من الدول األطراف ومـن               

ونظراً للقيـود املاليـة فقـد رافـق اللجنـة           . بني اخلرباء املشهود هلم باخلربة املطلوبة يف جمال عملها        
  . فقط يف زيارة واحدة خالل الفترة املشمولة هبذا التقريرالفرعية خبري واحد

__________ 

  .http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htmانظر املوقع   ) م(  
  . من الربوتوكول االختياري١٦ من املادة ٢وفقاً للفقرة   ) ن(  
  .١٣ من املادة ٣الفقرة   ) س(  
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ويــساور اللجنـــة الفرعيـــة قلــق إزاء إمكانيـــة تعرضـــها ألعمــال انتقاميـــة بعـــد قيامهـــا      - ٣١
فاألشــخاص احملرومــون مــن حريتــهم الــذين حتــدَّث إلــيهم وفــد اللجنــة الفرعيــة قــد . بالزيــارات

ه املقـابالت، أو يعـاقبون بـسبب حتـدثهم إىل     يتعرضون للتهديد إن مل يكـشفوا عمـا دار يف هـذ         
كمـا علمـت اللجنـة الفرعيـة أن بعـض األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم رمبـا ُحـذروا                     . الوفد

ومــن البــديهي أن مثــل هــذا الــسلوك مــن . مــسبقاً مــن التفــوه بــأي شــيء لوفــد اللجنــة الفرعيــة
ــااللتزام بال      ــشكل إخــالالً ب ــة ي ــل الدول ــسؤول أو شــخص ميث ــب أي م ــة   جان ــع اللجن ــاون م تع

 مـــن ١٥بـــل إن املـــادة . الفرعيـــة، علـــى النحـــو املنـــصوص عليـــه يف الربوتوكـــول االختيـــاري 
الربوتوكول االختياري تلزم الدولة باختاذ اإلجراءات اليت تضمن عدم وقوع أي عمل انتقـامي              

  .نتيجة ألي زيارة تقوم هبا اللجنة الفرعية
ات كـل دولـة متـت زيارهتـا وقـوع أي أفعـال          وتتوقع اللجنـة الفرعيـة أن تتقـصى سـلط           - ٣٢

ــذ إجـــ     ــة وأن تتخـ ــة الفرعيـ ــع اللجنـ ــاون مـ ــة للتعـ ــة نتيجـ ــع  انتقاميـ ــة مجيـ ــة حلمايـ راءات عاجلـ
  .املعنيني األشخاص

  
  اآلليات الوقائية الوطنية  -رابعاً   

  أعمال اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فيما يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية  -ألف   
لربوتوكول االختياري إىل كل دولة طرف أن تنشئ أو تعني أو تـستبقي هيئـة               يطلب ا   - ٣٣

زائرة واحدة أو أكثر على املستوى احمللي ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة                   
وحيـــدد الربوتوكـــول . ) ع(القاســـية أو الالإنـــسانية أو املهينـــة، وهـــي اآلليـــات الوقائيـــة الوطنيـــة 

.  مــن التــصديق علــى الربوتوكــوليــة لتنفيــذ هــذا الــشرط ال تتجــاوز ســنةاالختيــاري مهلــة زمن
  .توف معظم الدول األطراف هبذا االلتزام ومل
وقد أجرت اللجنة الفرعية يف عامها الثـاين اتـصاالت مـع مجيـع الـدول األطـراف الـيت                      -٣٤

ع اللجنـة   كان من املقرر أن تنشئ أو تستبقي آليات وقائية وطنية، بتشجيعها علـى التواصـل مـ                
ــات     ــذه اآلليـ ــوير هـ ــة لتطـ ــة اجلاريـ ــشأن العمليـ ــة بـ ــراف يف  . الفرعيـ ــدول األطـ ــب إىل الـ وطُلـ

ــشاء اآل     ــصيلية عــن إن ــات تف ــاري أن ترســل معلوم ــة   الربوتوكــول االختي ــة الوطني ــات الوقائي لي
الواليــة القانونيــة هلــذه اآلليــات وتــشكيلها وحجمهــا وخربهتــا واملــوارد املاليــة املتاحــة هلــا  مثــل(

__________ 

  .١٧املادة   ) ع(  
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 دولـة طرفـاً     ٢٩، كانـت    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣١وحبلـول   . ) ف()اتر زياراهتا، وما إىل ذلـك     وتو
  .) ص(قد قدمت معلومات عن مجيع هذه األمور أو عن بعضها

وتالحظ اللجنة الفرعية بقلق عدم إحراز تقدم حىت اآلن يف دول أطـراف عديـدة حنـو               - ٣٥
 ثغرات واضحة فيما يتعلق بعملية التـشاور        ومثة. تعيني أو إنشاء أو استبقاء آليات وقائية وطنية       

املطلوبة إلنشاء هذه اآلليات، واألسس التشريعية والتدابري العملية، مبا يف ذلك املـوارد البـشرية           
وما مل تـتمكن هـذه اآلليـات مـن       . واملالية الالزمة، لتمكني اآلليات املذكورة من العمل بفعالية       

 ملنع إساءة املعاملة، فإن عمل اللجنة الفرعيـة سـيكون           أداء دورها بوصفها آليات زيارة ميدانية     
  .حمدوداً وسيتأثر بشكل خطري وسليب

وخــالل العــام، أجــرت اللجنــة الفرعيــة عــدة اتــصاالت ثنائيــة ومتعــددة األطــراف مــع    - ٣٦
اآلليـــات الوقائيـــة الوطنيـــة ومـــع منظمـــات مـــن بينـــها املؤســـسات الوطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان  

يـة املــشاركة يف تطــوير اآلليـات الوقائيــة الوطنيــة يف مجيـع املنــاطق الــيت    واملنظمـات غــري احلكوم 
وحتيــي اللجنــة الفرعيــة األعمــال الــيت اضــطلعت هبــا املنظمــات . تــشملها واليــة اللجنــة الفرعيــة

، بالشراكة مع هيئات إقليميـة مثـل     ) ق(األعضاء يف فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري      
قوق اإلنسان والشعوب، وجملس أوروبـا، وجلنـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق              اللجنة األفريقية حل  

اإلنسان، ومكتب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان التـابع ملنظمـة األمـن والتعـاون يف                   
أوروبــا، وجلنــة االحتــاد األورويب، يف تنظــيم جتمعــات حــول العــامل مــن أجــل الــدعوة إىل تنفيــذ 

  .اعدة على تنفيذهالربوتوكول االختياري واملس
وتلبية لطلبات املـساعدة الـواردة مـن بعـض اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة، تعكـف اللجنـة                      - ٣٧

الفرعية على استطالع سبل وضع برنامج جترييب ملساعدة هذه اآلليات، يقوم علـى توليفـة مـن                 
دل حلقــات العمــل ورصــد الزيــارات الفعليــة هلــذه اآلليــات، ومــا يليهــا مــن ردود أفعــال وتبــا    

وقـد جـاء منـوذج حلقـات العمـل مثـرة اجتمـاع ُعقـد مـع ممثـل اآلليـة الوقائيـة                        . لوجهات النظر 
ويطبـق هـذا النمـوذج علـى        . الوطنية يف إستونيا خـالل الـدورة العامـة اخلامـسة للجنـة الفرعيـة              

ــام    ــع       ٢٠٠٩أســاس جتــرييب يف ع ــة من ــه رابط ــا وتنظم ــس أوروب ــه جمل ــامج يدعم ــار برن  يف إط
اللجنـة الفرعيـة طـرق الـدعم هـذه بغيـة الوفـاء بواليتـها مبوجـب الربوتوكـول                    وتتبـع   . التعذيب

__________ 

  . من الربوتوكول االختياري١٢ و ١١ و ٤ و ٣راعاة العناصر احملددة يف املواد مب  ) ف(  
ميكن االطالع علـى املعلومـات الرمسيـة الـيت أرسـلتها مجيـع الـدول األطـراف إىل اللجنـة الفرعيـة فيمـا يتعلـق                             ) ص(  

وقـع الـشبكي التـايل     يف امل٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣١بتعيني أو إنشاء أو استبقاء آليات وقائية وطنية اعتباراً من           
  .http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm: للجنة الفرعية

  .ترد يف التذييل الرابع أمساء املنظمات املشاركة يف فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري  ) ق(  
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االختياري نظراً لعدم ختصيص أي بند يف ميزانية األمم املتحدة هلذا اجلانب من أعمـال اللجنـة                  
  ).انظر الفرع السادس أدناه(الفرعية 

عـت وفـود اللجنـة    ويف أثناء الزيـارات الـيت متـت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير اجتم                  - ٣٨
ويف . الفرعية مع ممثلي اهليئات املعينة كآليات وقائية وطنية يف بعض البلدان اليت جرت زيارهتـا              

بنن، ُدرس مشروع قانون بشأن اآللية الوقائية الوطنية ولقي الترحيب؛ ومل تكن اآللية الوقائيـة               
ويف . هـــذا الـــصددالوطنيـــة قـــد أنـــشئت بعـــد، وتتطلـــع اللجنـــة الفرعيـــة إىل إحـــراز تقـــدم يف 

املكسيك، خضع موضوع اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة لسلـسلة مـن املناقـشات مشلـت عـدة مـسائل                     
. مثل التشريع املتعلق بالوالية ونطاق برنامج العمـل يف سـياق املـوارد والنظـام االحتـادي املعقـد                  

اص ويف باراغواي الحظت اللجنـة الفرعيـة مـع التقـدير أن عمليـة وضـع مـشروع القـانون اخلـ                     
عـالوة علـى ذلـك، يفـي       . بإنشاء اآللية الوقائية الوطنية متيـزت بالوضـوح والـشفافية والـشمول           

حمتــوى مــشروع القــانون باملتطلبــات الــدنيا للربوتوكــول االختيــاري، مبــا يف ذلــك االســتقالل    
ويساور اللجنـة الفرعيـة قلـق إزاء بقـاء مـشروع القـانون عـدة                . الوظيفي لآللية الوقائية الوطنية   

ــة التــشريعية التابعــة جمللــس الــشيوخ، وتأمــل أن تــشهد      أ شــهر قيــد الدراســة مــن جانــب اللجن
  .األسابيع التالية لزيارة اللجنة الفرعية جتدد القوة الدافعة إىل اعتماد القانون

الـيت ُعقــدت علــى   ) ر(وشـارك أعــضاء اللجنـة الفرعيــة أيــضاً يف عـدد مــن االجتماعــات     - ٣٩
وينظـر أعـضاء    .  والدويل فيما يتعلق بإنشاء اآلليات الوقائيـة الوطنيـة         املستوى الوطين واإلقليمي  

اللجنة الفرعيـة إىل هـذا اجلـزء مـن واليتـهم علـى أنـه مهـم إىل درجـة دفعتـهم إىل بـذل أقـصى                            
مـصادر دعـم سـخية، مبـا يف          أو عن طريق  /جهودهم للمشاركة فيه عن طريق التمويل الذايت و       

وقــدمت هــذه .  االتــصال املعــين بــالربوتوكول االختيــاريذلــك الــدعم املــايل املقــدم مــن فريــق 
األعمــال املتعلقــة بتنفيــذ الربوتوكــول االختيــاري، عونــاً كــبرياً للجنــة   املنظمــات، املــشاركة يف

الفرعية متثل يف رعاية مشاركة أعضائها يف جمموعة من التجمعات اهلامة الـيت ضـمت حمـاورين            
). انظـر الفـرع اخلـامس أدنـاه       (بتطوير أساليب العمـل     رئيسيني، ومساعدهتا يف برناجمها اخلاص      

وتــود اللجنــة الفرعيــة أن تــسجل امتناهنــا ملــا حظيــت بــه مــن دعــم أساســي مــستمر مــن فريــق    
اهلــــا املتعلقــــة باآلليــــات االتــــصال املعــــين بــــالربوتوكول االختيــــاري، وخباصــــة دعمــــه ألعم 

  .الوطنية الوقائية
  

__________ 

يت شارك فيهـا أعـضاء اللجنـة الفرعيـة، انظـر        لالطالع على قائمة األنشطة املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية ال          ) ر(  
  .املرفق اخلامس
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  ائية الوطنيةاملسائل املتعلقة باآلليات الوق  -باء   
أصدرت اللجنة الفرعية خالل املرحلة املبكرة لتطبيـق الربوتوكـول االختيـاري مبـادئ                - ٤٠

ُنــشرت يف التقريــر الــسنوي األول للجنــة (توجيهيــة أوليــة تتعلــق بإنــشاء آليــات وقائيــة وطنيــة  
عنـدما  وركـزت هـذه املبـادئ علـى املرحلـة األوليـة للعمليـة           ). ، املرفق السابع  A/63/44الفرعية  

ــيني أو       ــاري، بتع ــا مبوجــب الربوتوكــول االختي ــاء بالتزاماهت ــدول األطــراف الوف ــدأ ال ــشاء  تب إن
وال تــزال دول كــثرية يف املرحلــة األوىل فيمــا يتعلــق بإنــشاء  . اســتبقاء آليــات وقائيــة وطنيــة أو

  .آلياهتا الوقائية الوطنية
لرئيـسية املتعلقـة بـأداء اآلليـات       وأخذت اللجنة الفرعية يف حتويل تركيزها إىل املسائل ا          - ٤١

الوقائية الوطنية لوظائفها بغية توجيه هنج اللجنة يف تنفيذ مهامها املتعلقة هبذه اآلليات، انطالقـاً               
: ى مــا يلــي مــن الربوتوكــول االختيــاري، الــيت تــنص علــ١١مــن إطــار العمــل الــوارد يف املــادة 

عنـد االقتـضاء، لغـرض إنـشاء اآلليـات          إسداء املشورة وتقـدمي املـساعدة للـدول األطـراف،            )أ(
اآلليــات بغيــة تعزيــز قــدراهتا،  تــوفري التــدريب واملــساعدة التقنيــة هلــذه  ) ب(الوقائيــة الوطنيــة، 

ــوفري املــشورة واملــساعدة لآلليــات الوقائيــة الوطنيــة يف تقيــيم االحتياجــات والوســائل         )ج( ت
تقـدمي التوصـيات واملالحظـات    ) د(الالزمة بغية تعزيز محاية األشخاص احملرومني من حريتهم،     

  .إىل الدول األطراف بغية تعزيز قدرات ووالية اآلليات الوقائية الوطنية ملنع إساءة املعاملة
ويف هذه املرحلة املبكرة من بناء الثقة وإقامـة العالقـات، تعتـزم اللجنـة الفرعيـة املـضي              - ٤٢

يـه نقـد بنَّـاء إليهـا يف تعاوهنـا مـع هـذه               قُدماً بشكل عملي بدعم اآلليات الوقائية الوطنيـة وتوج        
 مـع اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة،         “املباشـر  االتـصال ”ومن خـالل    . اآلليات ومع الدول األطراف   

على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري، تسعى اللجنة الفرعية لدراسة مـا حتتـاج               
 رئيـسي يف أي نظـام فعـال للزيـارات     إليه هذه اآلليات لتحسني أدائهـا لوظائفهـا عمليـاً كجـزء      

 بــأن تبلــغ اللجنــة الفرعيــة توصــياهتا ومالحظاهتــا ســراً إىل الدولــة   ١٦وتقــضي املــادة . الوقائيــة
وترى اللجنـة الفرعيـة أن   . الطرف، وكذلك إىل اآلليات الوقائية الوطنية، إن كان ذلك مناسباً     

ــة معظــم توصــياهتا ومالحظاهتــا، إن مل يكــن مجيعهــا، وثيقــة الــ    ــة الوطني . صلة باآلليــات الوقائي
ــة،       ــة الوطني ــة علــى مواصــلة وتكثيــف اتــصاهلا املباشــر باآلليــات الوقائي ــة الفرعي وحتــرص اللجن
وتتطلع إىل الوضـع الـذي ميكنـها فيـه تكـريس املزيـد مـن املـوارد هلـذا اجلـزء اهلـام مـن واليتـها                            

  ). انظر الفرع السادس أدناه(
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  ألخرىالتعاون مع اهليئات ا  -خامساً  
  العالقات مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة  -ألف   

ــة         - ٤٣ ــة مناهــضة التعــذيب واللجن ــة خاصــة بــني جلن ــاري عالق ــشئ الربوتوكــول االختي ين
الفرعيــة، ويــنص علــى أن تعقــد كلتــا اهليئــتني دورات متزامنــة مــرة واحــدة يف الــسنة علــى           

ــالتز  . ) ش(األقــل ــة الفرعيــة ب ــة   وعقــدت الــدورة الــسادسة للجن امن مــع جــزء مــن الــدورة احلادي
 تـــشرين ١٨ واألربعـــني للجنـــة مناهـــضة التعـــذيب، وعقـــد االجتمـــاع الثـــاين املـــشترك يف       

تنفيـذ الربوتوكـول االختيـاري عـن        : ومشلـت املناقـشات القـضايا التاليـة       . ٢٠٠٨نـوفمرب   /الثاين
ــة وجــداوهل       ــارات القطري ــة؛ الزي ــة الوطني ــات الوقائي ــصديق؛ اآللي ــات الت ــق عملي ــة؛ طري ا الزمني

التعاون بني جلنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية وتبادل املعلومات بينـهما؛ التقـارير الـسنوية               
  . العلنية للجنة الفرعية

وواصل فريق االتصال املشترك، الذي يتكون من عضوين مـن كـل مـن جلنـة مناهـضة           - ٤٤
 التعـذيب هـذه االتـصاالت       ودعمـت رابطـة منـع     . التعذيب واللجنة الفرعية، تيسري االتصاالت    

عن طريق متويـل اجتمـاع ضـم رئيـسي اهليئـتني وذلـك قبـل االجتمـاع املـشترك الـذي عقـد يف                       
وأتاح ذلك للمـشاركني تبـادل وجهـات النظـر حـول عـدد مـن القـضايا                  . نوفمرب/تشرين الثاين 

فرعيـة عـن   وتعرب اللجنـة ال . ذات األمهية لكلتا اهليئتني، مبا يف ذلك طرق تنسيق العمل بينهما         
تقديرها البالغ للدعم الذي قدمته جلنة مناهضة التعذيب بتقدميها التقرير الـسنوي العلـين للجنـة       

  . الفرعية إىل اجلمعية العامة مع تقريرها السنوي اخلاص
 دعـوة رئيـسي جلنـة مناهـضة         ٢٠٠٨نـوفمرب   /وقررت اجلمعية العامـة يف تـشرين الثـاين          - ٤٥

أكتـوبر  /عرضا أمام اجلمعية العامة الـيت سـُتعقد يف تـشرين األول           ي التعذيب واللجنة الفرعية كي   
وترحــب اللجنــة .  أعمــال كــل جلنــة فيمــا يتعلــق بالتعــذيب يف إطــار مناقــشات تفاعليــة٢٠٠٩

  . الفرعية ترحيباً حاراً هبذه الفرصة كي تناقش مع اجلمعية العامة املسائل املتعلقة بواليتها
قوق اإلنسان حالياً إدارة الصندوق اخلاص املعـين مبـساعدة          وتتوىل املفوضية السامية حل     - ٤٦

تنفيـذ توصـيات اللجنـة الفرعيـة، واملـساعدة يف تثقيـف اآلليـات الوقائيـة                  الدول األطراف علـى   
واقترحت اللجنـة الفرعيـة أن يـشارك        ). الربوتوكول االختياري   من ٢٦مبوجب املادة   (الوطنية  

ومل تزل اللجنـة الفرعيـة      . قدمة إىل الصندوق اخلاص   جملس خرباء مستقل يف دراسة الطلبات امل      
مقتنعة بضرورة الـتحفظ يف عالقتـها مـع الـصندوق، لفـصل دورهـا كآليـة وقائيـة مـستقلة عـن                       

ولذلك فقد سرَّ اللجنة ما علمته من االتـصال خبـرباء جملـس أمنـاء               . متويل عملية تنفيذ توصياهتا   
__________ 

  . من الربوتوكول االختياري١٠ من املادة ٣الفقرة   ) ش(  
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اجمللـس االستـشاري املـستقل يف تقيـيم كيفيـة           صندوق التربعات لضحايا التعذيب للقيام بـدور        
  . استخدام التربعات املقدمة إىل الصندوق اخلاص

ــه حــىت اآلن قــدمت ملــديف وإســبانيا مــسامهات ســخية إىل        - ٤٧ ــة أن ــة الفرعي ــغ اللجن وبل
ويـشار إىل أن الـدول بـشكل عـام تتـردد يف املـسامهة يف الـصندوق اخلـاص                    . الصندوق اخلـاص  

وتشري اللجنة الفرعيـة إىل أن توصـياهتا تظـل طـي الـسرية         . اللجنة الفرعية قبل علمها بتوصيات    
ولــذلك فــإن نــشر التقريــر ميثــل . ريثمــا توافــق الدولــة الطــرف املعنيــة علــى نــشر تقريــر الزيــارة 
  . خطوة مهمة يف عملية احلصول على متويل لتنفيذ التوصيات

عالقـات مـع هيئـات األمـم املتحـدة       وناقش أعضاء اللجنـة الفرعيـة يف دوراهتـا العامـة ال             - ٤٨
وبوجــه خــاص، نظــراً . األخــرى ذات الــصلة، كمــا شــاركوا يف اجتماعــات مــع هــذه اهليئــات 

للتكامــل بــني أعمــال اللجنــة الفرعيــة وأعمــال املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب، مانفريــد  
معـه التحـديات    نوفاك، فقد واصـلت اللجنـة الفرعيـة اتـصاهلا الوثيـق بـاملقرر اخلـاص وناقـشت                   

  . املشتركة وأساليب العمل
 ٢٠٠٩فربايـر  /واجتمعت اللجنة الفرعية يف دورهتـا العامـة الـسابعة املعقـودة يف شـباط          - ٤٩

مــع الــسيد جيــاين ماغــاتزيين مــن شــعبة العمليــات امليدانيــة والتعــاون الــتقين بوحــدة املؤســسات 
وبينمـا تنظـر املؤسـسات      . اإلنـسان الوطنية، ملناقشة عمليـة اعتمـاد املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق             

اللجنـة   الوطنية حلقـوق اإلنـسان إىل عمليـة االعتمـاد علـى أهنـا ذات قيمـة بالنـسبة إليهـا، تـرى                      
الفرعية أن من املهـم التمييـز بـني الواليـة العامـة حلقـوق اإلنـسان املـسندة إىل هـذه املؤسـسات                        

فاالعتمـاد ال يؤهـل أي مؤسـسة    . الوطنيـة والوالية الوقائية احملددة املسندة إىل اآلليـات الوقائيـة      
ومت خـالل االجتمـاع اسـتطالع       . وطنية حلقوق اإلنسان لتتحول تلقائيـاً إىل آليـة وقائيـة وطنيـة            

الطرق الالزمة للتمييز بصورة واضحة بني اعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومالءمـة             
  . ائية الوطنيةمؤسسة معينة من هذه املؤسسات للقيام بدور اآللية الوق

وتواصل اللجنة الفرعية إيفاد ممثلني حلضور االجتماعـات املـشتركة بـني جلـان هيئـات                   - ٥٠
معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، حيـث متثـل هـذه االجتماعـات فرصـة جيـدة لتبـادل                     

مـشتركة  فهناك نقاط اهتمـام    . اآلراء مع اخلرباء الذين تتقاطع واليتهم مع والية اللجنة الفرعية         
ويتصل عمل اللجنة الفرعية بوجه خاص بوالية جلنة مناهـضة التعـذيب   . بني هيئات املعاهدات  

واللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق حبقــوق األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم، كمــا 
يتــصل بعمــل جلنــة حقــوق الطفــل الــذي يــشمل فيمــا يــشمل حقــوق األطفــال احملــرومني مــن     

عمــل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة فيمــا يتعلــق حبقــوق  حريتــهم، وكــذلك ب
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أتـيح للجنـة الفرعيـة االستـشهاد يف تقـارير زياراهتـا بلجنـة              وقـد . النساء احملرومات من حريتهن   
  . مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل

  
  خرى ذات الصلةالعالقات مع املنظمات الدولية األ  -باء   

واصلت اللجنة الفرعية االتـصال باللجنـة الدوليـة الـصليب األمحـر، وواصـلت اهليئتـان                   - ٥١
  .إقامة حوار إجيايب حول العديد من جماالت العمل اليت هتم الطرفني

ويــنص الربوتوكــول االختيــاري علــى أن تتــشاور اللجنــة الفرعيــة مــع اهليئــات املنــشأة    - ٥٢
ــات إقلي  ــداف       مبوجــب اتفاقي ــز أه ــة تعزي ــة، بغي ــادي االزدواجي ــا وتف ــاون معه ــة هبــدف التع مي

  .) ت(الربوتوكول االختياري بفعالية ملنع التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير حافظت اللجنة الفرعيـة علـى االتـصاالت الوثيقـة مـع                  - ٥٣

ث عملــت اهليئتــان علــى وضــع مبــادئ توجيهيــة جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان، حيــ
وُدعي األمني التنفيذي للجنة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان إىل اجتمـاع               . للتنسيق بينهما 

لفريق عامل مع اللجنة الفرعية يف جنيف، كما شارك أحد أعـضاء اللجنـة الفرعيـة نيابـة عنـها                    
ــد       ــة البل ــة للجن ــسة أخــرى عام ــة وجل ــسة اســتماع علني ــسان   يف جل ــوق اإلن ــة حلق ان األمريكي

وأتاحـت هـذه االجتماعـات فرصـة        . واشنطن فيما يتعلق مبنـع التعـذيب يف أمريكـا الالتينيـة            يف
  .طيبة لتبادل اآلراء حول أعمال كل هيئة والتطورات احلالية املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية

وروبيـة ملنـع التعـذيب واملعاملـة        كما واصلت اللجنة الفرعية اتصاهلا املباشر باللجنـة األ          - ٥٤
واجتمع أعضاء اللجنة الفرعية مـع مكتـب        ). اللجنة األوروبية (أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة      

اللجنة األوروبية وأمينها التنفيذي يف سياق كـل جلـسة مـن الـدورات العامـة للجنـة األوروبيـة               
ذلك أمــني اللجنــة الفرعيــة مــع واجتمــع كــ. الــيت تعقــد ثــالث مــرات يف العــام يف ستراســبورغ

ــبورغ يف      ــة يف ستراسـ ــة اللجنـ ــرين يف أمانـ ــضاء آخـ ــة وأعـ ــة األوروبيـ ــذي للجنـ ــني التنفيـ  األمـ
وأتاحــت هــذه االجتماعــات فرصــة مهمــة لتبــادل املعلومــات   . ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢٢ و ٢١

اللجنتــان للمــشاركة يف سلــسلة مــن أنــشطة التــدريب وبنــاء القــدرات يف    وختطــط. واألفكــار
ويتـوىل جملـس أوروبـا رعايـة هـذا      . مليدان، بغية املساعدة على إنـشاء اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة     ا

  . الربنامج الذي تنفذه رابطة منع التعذيب

__________ 

  .٣١و ) ج(١١املادتان   ) ت(  
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وحترص اللجنة الفرعية واهليئات الدولية واإلقليمية علـى ضـمان جتنـب االزدواجيـة يف                 - ٥٥
ي، وحتقيـق التـأثري األمثـل لنظـام الزيـارات           برنامج العمـل الوقـائي املنفـذ علـى املـستوى اإلقليمـ            

  . الوقائية يف الدول األطراف املعنية
كمــا واصــلت اللجنــة الفرعيــة اتــصاالهتا الوثيقــة مــع مكتــب املؤســسات الدميقراطيــة      - ٥٦

وحقـوق اإلنـسان التـابع ملنظمـة األمـن والتعــاون يف أوروبـا، وذلـك يف إطـار عـدة اجتماعــات          
اركة يف حلقــات دراســية عقــدت يف قريغيزســتان وصــربيا يف مــستهل إقليميــة، إضــافة إىل املــش

  . ٢٠٠٩عام 
  

  العالقات مع اجملتمع املدين  -جيم   
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير عملـت اللجنـة الفرعيـة بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات                    - ٥٧

  . التعذيب شخاص منية بتعزيز محاية مجيع األاملعن ) ث(الدولية واملنظمات الوطنية غري احلكومية
ــف،         - ٥٨ ــع التعــذيب يف جني ــة اجتماعــات منتظمــة مــع رابطــة من ــة الفرعي وعقــدت اللجن

احلكومية الدولية مصدراً ثابتاً لتقدمي الـدعم واملـشورة للجنـة الفرعيـة              وكانت هذه املنظمة غري   
ب اللجنـة   وتعـر . خالل الدورات العامة للجنة الفرعية وطوال الفترة املشمولة بالتقرير السنوي         

الفرعيــة عــن امتناهنــا اخلــاص لرابطــة منــع التعــذيب ملــا قدمتــه مــن دعــم، مبــا يف ذلــك التمويــل    
الضروري، لتمكني اللجنة الفرعية من إقامة عالقات أفضل مع هيئات معاهـدات أخـرى ومـع                

ومل يكـن ليتـسىن للجنـة الفرعيـة دفـع هـذه       . اآلليات الوقائية الوطنية واملنظمات غـري احلكوميـة    
وواصـلت اللجنـة الفرعيـة االسـتفادة مـن املـواد واملعلومـات              . ألنشطة قُدماً بدون ذلك الـدعم     ا

املفيــدة الــيت أعــدهتا رابطــة منــع التعــذيب، وذلــك يف ســياق التحــضري للزيــارات وبالتفاعــل مــع 
  .اآلليات الوقائية الوطنية

اخلـــاص وواصـــلت اللجنـــة الفرعيـــة اتـــصاهلا الوثيـــق مـــع مـــشروع جامعـــة بريـــستول   - ٥٩
. بالربوتوكول االختياري، وتبادلت اآلراء واألفكار حول عدد من القضايا احملوريـة يف أعماهلـا          

وشارك فريق املشروع يف تنظيم أنشطة إقليميـة، وقـدم منظـوراً خارجيـاً أكادمييـاً ونقـدياً فيمـا                    
  . غيتعلق جبوانب عمل اللجنة الفرعية، وهو ما جيعل اللجنة الفرعية تشعر بامتنان بال

وواصل فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري مساعدة اللجنـة الفرعيـة وتقـدمي               -٦٠
يف ذلك الدعم املايل، وبوجه خاص بتيـسري مـشاركة أعـضاء اللجنـة               املشورة والدعم إليها، مبا   

ــاري     ــالربوتوكول االختي ــة ب ــة يف االجتماعــات املهمــة املتعلق  أعــاله، ٣٩انظــر الفقــرة  (الفرعي

__________ 

  .من الربوتوكول االختياري) ج(١١وفقاً للمادة   ) ث(  
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وجتتمــع اللجنــة الفرعيــة مــع فريــق االتــصال املعــين بـــالربوتوكول        ). ذييل الثالــث أدنــاه  والتــ 
ومتثل هذه االجتماعات فرصة رمسية مهمـة لتبـادل         . كل دورة من دوراهتا العامة     االختياري يف 

االتــصاالت غــري الرمسيــة العديــدة مــع املنظمــات األخــرى يف   املعلومــات واألفكــار، إضــافة إىل
 اللجنة الفرعية عن تقديرها ملا يقدمـه فريـق االتـصال مـن دعـم ومـا يبديـه مـن               وتعرب. الفريق

اهتمام، مما أسهم إسهاماً ملموساً يف تطوير أساليب عمل اللجنة ويف أعماهلا املتعلقـة باآلليـات            
  . الوقائية الوطنية

لتـصديق  وتالحظ اللجنة الفرعية مع التقدير إسهام اجملتمع املـدين املـستمر يف تـشجيع ا                - ٦١
  .على الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه، ويف عملية تنفيذه

  
  شؤون اإلدارة وامليزانية  -سادساً  

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩املوارد يف الفترة   -ألف   
تتحمـل األمـم املتحـدة النفقـات       ” من الربوتوكول االختياري على أن       ٢٥تنص املادة     - ٦٢

يوفر األمـني   ”، وعلى أن    “ب يف تنفيذ هذا الربوتوكول    اليت تتكبدها اللجنة الفرعية ملنع التعذي     
العام لألمم املتحدة ما يلزم مـن املـوظفني واملرافـق ألداء اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب مهامهـا                      

  .“على النحو الفعال مبقتضى هذا الربوتوكول
 مل خيــصص هلــا أي متويــل مــن ٢٠٠٧ومنــذ أن بــدأت اللجنــة الفرعيــة عملــها يف عــام   - ٦٣
ألمــم املتحــدة لتباشــر واليتــها فيمــا يتعلــق باآلليــات الوقائيــة الوطنيــة، وال يتوقــع ختــصيص أي ا

ــة عــام    فعلــى مــدى الــسنوات الــثالث األوىل احلامســة   . ٢٠٠٩متويــل هلــذه األعمــال حــىت هناي
ألنشطة اللجنة الفرعية، اقتصر دعم األمم املتحدة ألعمال اللجنة الفرعية فيما يتعلـق باآلليـات               

ائية الوطنية على االتصال يف جنيـف خـالل الـدورات العامـة الـثالث الـيت يعقـد كـل منـها                       الوق
ونظـراً القتـصار التمويـل املتـاح علـى       . ملدة أسبوع أو أثناء أي زيـارة تقـوم هبـا اللجنـة الفرعيـة              

، سـتكون اللجنـة قـد    ٢٠٠٩تسع زيـارات يف الفتـرة مـن إنـشاء اللجنـة الفرعيـة إىل هنايـة عـام                 
 هذه الـسنوات الـثالث األوىل أقـل مـن ُخمـس الـدول األطـراف وآلياهتـا الوقائيـة                     زارت خالل 

وقــد حاولــت اللجنــة الفرعيــة إجيــاد خيــارات مبتكــرة لــدعم عملــها احليــوي يف هــذا   . الوطنيــة
اجملال، كما وضعت مقترحات مفصَّلة مستندة إىل مربرات لتنقيح افتراضـات امليزانيـة األصـلية               

  ).انظر الفرع جيم أدناه (٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 
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  أمانة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -باء   
ــار    - ٦٤ ــة يف أي ــة الفرعي ــايو /رحبــت اللجن ــاتريس   ٢٠٠٨م ــسيد ب ــها األول ال  بوصــول أمين

جيليبري، بعد سلسلة من األمناء بالنيابة الذين تعاقبوا علـى اللجنـة علـى مـدى األشـهر اخلمـسة                    
ــها  ــه مكــسب عظــيم هلــا، مــن خــالل     وقــد أثبــ . عــشر األوىل لعمل ــة أن ــة الفرعي ت أمــني اللجن

ضـوء جهـوده لتحـسني تنظـيم       مشاركته يف الزيارات الثالث اليت جرت بعـد توليـه مهامـه ويف            
هلـا   كما رحبت اللجنـة الفرعيـة مبـساعد إداري جديـد، قـدم            . اللجنة الفرعية والدعم املتاح هلا    

  . ور التنظيميةاملساعدة بكفاءة وصرب يف طائفة واسعة من األم
كما تود اللجنة الفرعيـة أن تـسجل بـالغ امتناهنـا للـسيدة كوكـا سـافوالينني، املوظفـة                      - ٦٥

اللجنــة الفرعيــة داخــل املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان حــىت         املعــارة الــيت تعاونــت مــع   
أبريـل  /استمرارية املالك الـوظيفي منـذ نيـسان        فقد قامت بدور رئيسي يف    . ٢٠٠٩مارس  /آذار

كما أبـرز   . ، وأسهمت إسهاماً قيماً يف إعداد تقارير الدورات العامة وتقارير الزيارات          ٢٠٠٧
دعمها ألعمـال اللجنـة الفرعيـة قيمـة االسـتمرارية واملهـارة واخلـربة يف العناصـر اخلاصـة لعمـل                      

  . اللجنة الفرعية
 ا الـــست الـــيت جـــرت حـــىت اآلن مـــعوقـــد تعاونـــت اللجنـــة الفرعيـــة خـــالل زياراهتـــ  - ٦٦
وتعــرب اللجنــة الفرعيــة عــن  . املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان   موظفــاً يف١٢جمموعــه  مــا

ــها     ــيني جلهــودهم يف تقــدمي املــساعدة، لكن ــراد املعن ــى أن وجــود    امتناهنــا لألف ــشدة عل تؤكــد ب
موظفني جدد يفتقرون إىل اخلربة والتـدريب الالزمـني للزيـارات الـيت تقـوم هبـا اللجنـة الفرعيـة          

.  املــوظفني يف كــل زيــارة جديــدة حتــت ضــغط شــديد ويعرضــهم لــصعوبة بالغــة  يــضع هــؤالء
فالزيارات اليت تقـوم هبـا اللجنـة الفرعيـة إىل األمـاكن الـيت حيـرم فيهـا األشـخاص مـن حريتـهم                         

الزيـارات بطبيعتـها ال ختلـو مـن مواقـف صـعبة قـد                تتطلب خربة ومهارات عملية حمددة؛ فهذه     
فاالسـتعانة مبـوظفني جـدد يف كـل زيـارة، مهمـا       .  هـذا العمـل  تنطوي على خماطر ملن مل يـألفوا  

وهذا ليس هنجاً مهنياً يف دعـم اللجنـة الفرعيـة           . بلغ تفانيهم، ال تؤدي إىل زيارات وقائية فعالة       
  .يف زياراهتا

 مـشاكل جـسيمة تتعلـق بعمليـة صـياغة           ٢٠٠٨وقد واجهـت اللجنـة الفرعيـة يف عـام             - ٦٧
يع العاملني الذين شاركوا يف تلك الزيارة تركوا العمـل مـع اللجنـة      مج تقرير الزيارة الثاين، ألن   

ونـتج عـن   . بعد الزيارة ومل يكن أي منهم موجـوداً لتقـدمي املـساعدة يف عمليـة صـياغة التقريـر                  
، ٢٠٠٧ديـسمرب  /ذلك أن مشروع التقرير املتعلق بزيارة ملديف، اليت جرت يف كـانون األول          

  .٢٠٠٨نوفمرب /لسات العامة حىت تشرين الثاينمل يكن جاهزاً للنظر فيه يف اجل
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وتأمــل اللجنــة الفرعيــة أن تــتمكن مــستقبالً مــن االســتفادة مــن دعــم املــوظفني ذوي      - ٦٨
. اخلربة السابقة يف زيارات اللجنة، الذين أظهروا كفاءة يف هذا النوع احملدد من العمل امليـداين               

ومـا برحـت    . ن تكـون هلـا أمانـة حمـددة اهلـدف          ولبلوغ هذه الغاية، تتطلع اللجنة الفرعيـة إىل أ        
اللجنة الفرعية تقترح منذ تشكيلها إنشاء فريق أساسي مـن أربعـة مـوظفني حـصلوا علـى قـدر                   

أبريـل  /مناسب من التدريب واخلـربة، علـى حنـو مـا اتفـق عليـه يف االجتمـاع املعقـود يف نيـسان          
فريــق أساســي أن يــوفر فمــن شــأن وجــود . ) خ(املفوضــة الــسامية يف ذلــك الوقــت ، مــع٢٠٠٧

ــارات         ــيط للزي ــات التخط ــارات ويف عملي ــشاركني يف الزي ــوظفني امل ــتمرارية امل ــن اس ــة م درج
وعندما أنشئت اللجنة الفرعية كان عدد الدول األطراف أقـل كـثرياً ممـا هـو           . وصياغة التقارير 

ني مـع ازديـاد   ولذا ينبغي إعادة النظر يف مـالك املـوظف    . عليه اآلن، وهو آخذ يف التزايد السريع      
  . عدد الدول األطراف

  
  متطلبات امليزانية  -جيم   

شرعت اللجنـة الفرعيـة يف مناقـشات مـع اإلدارة املعنيـة بامليزانيـة واملـالك الـوظيفي يف                   - ٦٩
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بغية احلصول على ميزانية تكفي لدعم والية اللجنة الفرعيـة              

ــة عــن امتناهنــا ملــوظفي تلــك    .  االختيــاريوفقــاً ملتطلبــات الربوتوكــول  ــة الفرعي وتعــرب اللجن
اإلدارة لتقـدميهم معلومــات تتعلــق بتكـاليف زيــارات اللجنــة الفرعيــة، ممـا أتــاح للجنــة الفرعيــة    

  . تكوين صورة أوضح للثغرات
وترى اللجنة الفرعية ضـرورة تنقـيح االفتراضـات األصـلية غـري املناسـبة الـيت اسـتندت                     - ٧٠

فهـذه االفتراضـات كمـا أشـار التقريـر الـسنوي األول ال تـسمح، بعـد                  . زانيتها األصلية إليها مي 
حذف عدة بنود رئيسية، إال بالقيام بأربع زيارات منتظمة يف العام مدة كل منها عـشرة أيـام،                  

هــذا األســاس، لــن تــتمكن  وعلــى. ) ذ(وزيــارتني قــصريتني للمتابعــة مــدة كــل منــهما ثالثــة أيــام
من القيام بزيارة منتظمة إىل كل دولة من الدول األطراف احلالية البـالغ عـددها        اللجنة الفرعية   

  .  سنة١٢ دولة إال مرة واحدة كل ٤٦
ويــنص الربوتوكــول االختيــاري علــى أن يقــوم بالزيــارة عــضوان مــن اللجنــة الفرعيــة      - ٧١

 األقـصى؛ فقـد   االفتراضات األصلية للميزانية، أصبح هذا احلد األدىن هو احلد      ويف. كحد أدىن 
افترضت امليزانية األصلية أن يشارك يف الزيارات عضوان فقط مـن اللجنـة الفرعيـة، وموظفـان                 

ومن واقع جتربة أعضاء اللجنـة الفرعيـة وخـربهتم يف الزيـارات         . من األمانة، وخبريان خارجيان   
__________ 

  .فئة اخلدمات العامة، إضافة إىل وظيفة واحدة من ٣- ووظيفتان من الفئة ف٤-وظيفتان من الفئة ف  ) خ(  
نظراً لعدم قدرة اللجنة الفرعية على القيام بزيارة ملعظـم الـدول األطـراف، حـىت للمـرة األوىل، فـإن زيـارات                      ) ذ(  

  .املتابعة ال تشكل أولوية يف هذه املرحلة
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ديـة تتطلـب   الوقائية، اسـتندت املقترحـات املنقحـة للجنـة الفرعيـة علـى افتـراض أن الزيـارة العا               
ومع ذلك، سيكون من املناسب ملعظم الزيـارات وجـود خـبريين            . أربعة من أعضائها للقيام هبا    

  . خارجيني وموظفني اثنني من األمانة
، بعد قيام اللجنة الفرعية بأربع زيـارات قـررت األمـم املتحـدة      ٢٠٠٨ويف صيف عام      - ٧٢

من األمم املتحدة وأن تسدد تكاليفـه       أن يصاحب اللجنة الفرعية يف مجيع زياراهتا موظف أمن          
وتتفهم اللجنة الفرعية أمهية أخذ الوضع األمين يف االعتبـار يف أثنـاء    . من ميزانية اللجنة الفرعية   

فأعـــضاء اللجنـــة الفرعيـــة ال يـــشملهم تـــأمني األمـــم املتحـــدة عنـــد قيـــامهم   . عملـــها امليـــداين
ات إمتـام املـستوى املتقـدم لـدورة         بالزيارات، ولكنهم حيـصلون قبـل بـدء الزيـارات علـى شـهاد             

وتالحـظ اللجنـة الفرعيـة    . األمم املتحدة التدريبية املتعلقة بإجراءات األمن والسالمة يف امليـدان        
أن بعض اآلليات الوقائية الدولية العاملة على نطـاق إقليمـي، وال سـيما اللجنـة األوروبيـة ملنـع                    

وتـرى  . هينة، تقـوم بزيـارات بـدون موظـف أمـن          امل التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو     
ــى حــدة،            ــارة عل ــة إىل موظــف أمــن يف كــل زي ــدى احلاج ــة ضــرورة تقيــيم م ــة الفرعي اللجن

وتقتــرح . املراعــاة الواجبــة للمخــاطر الــيت تنطــوي عليهــا الزيــارة وآثــار ذلــك علــى امليزانيــة مــع
 االفتراضـات الـيت تـستند إليهـا         اللجنة الفرعية أن تدرج هذه التكلفة اإلضافية، غـري الـواردة يف           

  .ميزانية الزيارات، يف مجيع اعتمادات امليزانيات القادمة
وتتــضمن املقترحــات املنقحــة للجنــة الفرعيــة أيــضاً تــوفري خدمــة الترمجــة الــشفوية أثنــاء    - ٧٣

فمـن البـديهي أن الترمجـة       . الزيارات، وهو بنـد آخـر غـري مـدرج يف افتراضـات امليزانيـة األصـلية                
وية جـزء أساسـي يف زيـارات األمـاكن الـيت حيـرم فيهـا األشـخاص مـن حريتـهم، كمـا أهنـا                          الشف

واالفتراضات األصلية يف امليزانية تقلل إىل حد كبري من تقدير التكلفـة            . عامل رئيسي يف التكلفة   
الفعلية لزيارة اللجنة الفرعية، وال تناسب يف أفضل األحوال إال بلداً صغرياً خيلو مـن أي عوامـل                  

  .احلصر  من السجناء، على سبيل املثال المعقدة مثل وجود نظام احتادي أو عدد كبري
وتتناول املقترحات املنقحة مسألة ذات أمهية خاصة للجنـة الفرعيـة، هـي عـدم وجـود                  - ٧٤

بند معني يف امليزانية العادية لوالية اللجنـة الفرعيـة يتـيح هلـا االتـصال املباشـر باآلليـات الوقائيـة                      
ويف املرحلة املبكـرة احلامسـة إلنـشاء اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة والـيت تكـون كـل دولـة                      . يةالوطن

طرف ملزمة خالهلا بأن تنشئ أو تعني أو تستبقي آليات وقائية وطنية، جيـب أن تتـوافر للجنـة                   
ومل تـزل اللجنـة الفرعيـة تتلقـى طلبـات           . الفرعية القدرة الالزمة على العمـل مـع هـذه اآلليـات           

ومل تـتم   . ركة يف األنشطة املتعلقة بإنـشاء هـذه اآلليـات وتقـدمي املـساعدة هلـذه األنـشطة                 للمشا
وقـد حاولـت اللجنـة الفرعيـة قـدر      . املوافقة بعد علـى متويـل هـذه األنـشطة مـن األمـم املتحـدة           

اإلمكان االستجابة هلذه الطلبات بـدعم سـخي مـن مـصادر خارجيـة، ال سـيما مـن املنظمـات                     
اللجنة الفرعيـة هـذا العمـل        وتعترب. االتصال املعين بالربوتوكول االختياري   األعضاء يف مكتب    
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جزءاً ال يتجزأ من واليتـها، وتالحـظ أنـه مـدرج يف تقريـر املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان                       
 الـذي يـشري إىل عمـل اللجنـة     (OHCHR 2007 Report: Activities and Results) ٢٠٠٧لعـام  

  . ) ض() من النص اإلنكليزي٢١الصفحة (يات الوقائية الوطنية الفرعية يف جمال دعم اآلل
  

  مقترحات من أجل التغيري  -دال   
يف ضوء االعتبارات املـشار إليهـا أعـاله، واصـلت اللجنـة الفرعيـة جهودهـا مـن أجـل                       - ٧٥

حدود امليزانية غري الكافية املستندة إىل افتراضات خاطئـة حـول طبيعـة واليـة        القيام بأعماهلا يف  
وعليــه، تــرى اللجنــة الفرعيــة أهنــا ليــست بعــد يف وضــع ميكنــها مــن . للجنــة الفرعيــة وحمتواهــاا

وهلــذا الــسبب، قــدمت اللجنــة الفرعيــة مقترحــات وخطــط مفــصلة،        . االضــطالع بواليتــها 
مــشفوعة بأســباب مدروســة لربنــامج عملــها املقبــل ومــا يتــصل بــه مــن متطلبــات ماليــة لفتــرة    

  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
رى اللجنة الفرعية أنه ال بد من احلسم يف االختيار ما بني مواصـلة الكـالم النظـري                  وت  - ٧٦

ــة، وضــخ األمــوال بــشكل مكثــف     فمنــع . حــول فكــرة تطبيــق نظــام لزيــارات اهليئــات الوقائي
التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة ال يتحقــق    

  .بدون تكاليف
  

  األنشطة التنظيمية  - سابعاً  
  الدورات العامة للجنة الفرعية ملنع التعذيب  -ألف   

خالل فتـرة االثـين عـشر شـهراً املـشمولة هبـذا التقريـر، عقـدت اللجنـة الفرعيـة ثـالث                         - ٧٧
 إىل ١٧، ومـن  ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢٨ إىل ٢٣دورات مدة كل منـها أسـبوع واحـد، مـن      

ــاين٢١ ــوفمرب / تـــشرين الثـ ــباط١٤  إىل٨ ، ومـــن٢٠٠٨نـ ــر / شـ ــوايل٢٠٠٩فربايـ .  علـــى التـ
وخصــصت هــذه الــدورات للتخطــيط للزيــارات، واالجتمــاع مبمثلــي الــدول األطــراف املقــرر  

وأويل اهتمام كبري للتخطيط االستراتيجي واختيـار البلـدان         . زياراهتا، واعتماد تقارير الزيارات   
  . اليت ستتم زياراهتا مستقبالً

اً دراســة ومناقـــشة املعلومــات املتعلقـــة بالــدول األطـــراف    وتــضمنت الــدورات أيـــض    - ٧٨
واآلليات الوقائية الوطنية، وتنظيم الوفود املشاركة يف األنشطة امليدانية، إضـافة إىل اجتماعـات       
مع ممثلي هيئات تابعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـات أخـرى ناشـطة يف جمـال منـع إسـاءة املعاملـة،                        

  .اليت أعدت لتوفري معلومات أساسية عن اللجنة الفرعيةكما تضمنت تنقيح سلسلة من املواد 
__________ 

  .http://www.ohchr.org/Documents/Press/OHCHR_Report_07_Full.pdf: التقرير متاح على العنوان الشبكي  ) ض(  
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  وضع أساليب العمل  -باء   
. ترى اللجنة الفرعية أن وضع أساليب العمل ميثل جزءاً أساسـياً مـن أنـشطتها اجلاريـة               - ٧٩

 اخلمــسة الــيت تــستغرقها كــل دورة مــن  ملــضغط العمــل املــستمر فــإن األيــا  ومــع ذلــك، نظــراً 
 املعقــودة يف كــل عــام ال تكفــي إلجــراء مناقــشة ســليمة للقــضايا        الــدورات العامــة الــثالث  

وقـد  . للنظر يف تطور أساليب العمل     السياساتية اليت تنشأ خالل فترة عمل اللجنة الفرعية، وال        
كرَّس أعضاء اللجنة الفرعية وموظفو األمانة وقتاً يف أيـام الـسبت التاليـة للـدورات العامـة هلـذا          

وقد استفادت اللجنة الفرعية يف عملية وضـع أسـاليب عملـها            . ستمرالعنصر احليوي للتطور امل   
من أعمال املنظمات األعضاء يف فريق االتصال املعـين بـالربوتوكول االختيـاري، وكـذلك مـن                 

ــالغ  الــدعم العملــي املقــدم مــن رابطــة منــع التعــذيب، وتعــرب اللجنــة     الفرعيــة عــن امتناهنــا الب
  . اهليئات هلذه
 الفرعية العمل علـى تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالزيـارات، يف                وواصلت اللجنة   - ٨٠

فالزيارات اليت تقوم هبا اللجنـة الفرعيـة تتفـاوت وفقـاً لعـدة              . إطار عملية تنقيح أساليب عملها    
مثـل الـدول االحتاديـة، ونقـل        (عوامل، منـها مـدى تعقـد اهلياكـل املوجـودة يف الدولـة الطـرف                 

وتـشهد  . خمتلـف أنـواع أمـاكن االحتجـاز     ، وعدد الـرتالء يف  )من احلرية املسؤولية عن احلرمان    
  . أساليب العمل تطوراً مستمراً وفقاً للمعلومات وردود األفعال املستخلصة من الزيارات

  
  السرية وتأمني االتصاالت   -جيم   

بـادل  حتقق تقدم باجتاه إرساء نظام لتأمني االتصاالت بغيـة تيـسري إجـراء املناقـشات وت                 - ٨١
وكـان هـذا   . البيانات بشكل مأمون فيما يتعلق باألمور السرية املشمولة بوالية اللجنـة الفرعيـة         

ــة ممــا قــد       ــة الفرعي ــة مقــدمي املعلومــات إىل اللجن ــالنظر إىل احلاجــة إىل محاي النظــام ضــرورياً ب
اء يتعرضون له من خماطر شديدة ومحايـة البيانـات الشخـصية الـيت حتـصل عليهـا اللجنـة، وللوفـ                    

بااللتزام باحملافظة على سرية مجيـع املعلومـات واملالحظـات املتعلقـة بالدولـة الطـرف الـيت متـت                    
، عمل موظفو املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان علـى متكـني أعـضاء      ٢٠٠٨ويف عام   . زيارهتا

 وهـي خدمـة     (GROOVE)اللجنة الفرعية من الوصول إىل خدمة مؤمنة علـى شـبكة اإلنترنـت              
وقـد حتقـق ذلـك يف مـستهل عـام           . إطـار مـن الـسرية التامـة        اض ومناقشة الوثائق يف   تتيح استعر 
 وأسهم بصورة كبرية يف تيسري أعمال صياغة الوثائق واستعراضها، ويف حتسني كفـاءة              ٢٠٠٩

وتعــرب اللجنــة الفرعيــة عــن امتناهنــا لتمكنــها يف الوقــت احلاضــر مــن تبــادل   . اللجنــة الفرعيــة
  .سرية اليت تناسب طبيعة عملهااملعلومات يف إطار من ال
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 التذييل األول
 
 

Visits carried out in 2008-2009 

1. First periodic visit to Benin: 17-26 May 2008  

Places of deprivation of liberty visited by the delegation: 

Police facilities 

 (a) Police stations 

Commissariat Central de Cotonou 

Commissariat Central de Porto-Novo 

Commissariat de police de Dantokpa 

Commissariat de police de Dodji 

Commissariat d’arrondissement de Ouando 

 (b) Gendarmeries 

Compagnie de Gendarmerie de Cotonou - Brigade Territoriale de Godomey 

Brigade de Gendarmerie de Zogbodomey 

Brigade Territoriale et de Recherches de Porto-Novo 

Brigade Territoriale et de Recherches de Bohicon 

Brigade de Gendarmerie de Séhoué  

Prisons 

Prison civile de Cotonou 

Prison civile d’Akpro-Missérété 

Prison civile d’Abomey 

Other institutions 

Palais de Justice d’Abomey 

2. First periodic visit to Mexico: 27 August-12 September 2008 

Places of deprivation of liberty visited by the delegation:  

Police facilities 

In the Federal District:  

 National Federal Preventive Custody Unit  
 Federal Agency for Holding Cells (Calle Liverpool) 
 Agency No. 50 

In Jalisco: 

 Ministry of Public Security, holding cells 
 Preventive-custody unit, 2750 Avenida Cruz del Sur  
 Office of the State Attorney-General (Calle 14) 
 Principal holding unit, Municipal Police  

In Nuevo León: 
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 State Investigation Agency, Office of the Attorney-General (“Gonzalito”) 
 Alamey Municipal Police  

In Oaxaca: 

 Municipal Preventive Police  
 Office of the Attorney-General, holding cells 
 Elite Police Force (preventive custody)  

Prisons 

In the Federal District: 

 Oriente prison 

In Mexico State: 

 Molino Flores Prevention and Social Rehabilitation Centre  

In Jalisco: 

 Prevention and Rehabilitation Centre for Women 
 State of Jalisco Pretrial Detention Centre, Puente Grande 
 Puente Grande Social Rehabilitation Centre  

In Oaxaca: 

 Santa María Ixcotel prison 
 Valles Centrales regional prison 

Military establishments 

 Military prison No. 1, Federal District 

Juvenile centre 

 Monterrey Secure Unit for the Rehabilitation of Juvenile Offenders 
 Department for the Enforcement of Measures for Juveniles,  
 Oaxaca Guardianship Council 

Psychiatric facilities, with a focus on conditions 

In Oaxaca 

 Annex to Zimatlán prison 

 Cruz del Sur psychiatric hospital  

3. First periodic visit to Paraguay: 10-16 March 2009 

Places of deprivation of liberty visited by the delegation:  

Police facilities 

Jefatura de Policía Metropolitana (Asunción): 

 Comisaría 3° 

 Comisaría 5° 

 Comisaría 9° 

 Comisaría 12° 

 Comisaría 20° 
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 Comisaría de Mujeres 

Jefatura de Policía Central: 

 Comisaría 1° de San Lorenzo 

 Comisaría 9° de Limpio 

Jefatura de Policía Amambay: 

 Comisaría 3° de Barrio Obrero, Pedro Juan Caballero 

Jefatura de Policía San Pedro: 

 Comisaría 8º de San Estanislao 

 Agrupación Especializada de la Policía Nacional 

Prisons  

 Penitenciaria Nacional de Tacumbú 
 Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero 

Psychiatric facilities 

 Hospital Neuropsiquiátrico 
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  التذييل الثاين
  ٢٠٠٩برنامج العمل امليداين للجنة الفرعية ملنع التعذيب يف عام     

    
  )٢٠٠٩النصف األول من عام (      :زيارة باراغواي
  )٢٠٠٩النصف الثاين من عام (      :اسزيارة هندور
  )٢٠٠٩النصف الثاين من عام (        :زيارة كمبوديا

  )٢٠٠٩يف أثناء عام (    :االرتباط الداخلي يف إستونيا
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  التذييل الثالث
  مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف األنشطة املتصلة بالربوتوكول االختياري    
  أفريقيا    
  فريقيمنطقة اجلنوب األ    

  
مـــؤمتر إقليمـــي بـــشأن الربوتوكـــول االختيـــاري، نظمـــه مـــشروع جامعـــة بريـــستول اخلـــاص    

االحتـاد الـدويل املـسيحي للعمـل     بالربوتوكول االختياري باالشتراك مع رابطة منـع التعـذيب، و   
أبريـل  /كيـب تـاون، نيـسان   . ، واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب   لغاء التعذيب إعلى  

  ). كاسال وزدينيك هايك وفيكتور رودريغيس ريسياسيلفيا (٢٠٠٨
  

  األمريكتان    
    منطقة أمريكا الوسطى    

ــشأن اســتراتيجيات وحتــديات التــصديق علــى       ــة ملنطقــة أمريكــا الوســطى ب حلقــة عمــل إقليمي
. ٢٠٠٨أكتــوبر /تيغوســيغالبا، هنــدوراس، تــشرين األول  . الربوتوكــول االختيــاري وتنفيــذه  

  ). وفيكتور رودريغيس ريسيا وماريو كوريوالنوهانس درامينسكي بيترسن(
  

التحــديات واحللــول : الربوتوكــول االختيــاري والــدول االحتاديــة”حلقــة دراســية دوليــة بــشأن 
ــة ــة حقــوق      “املمكن ــدويل، وأمان ــة والقــانون ال ــع التعــذيب، ومركــز العدال ــها رابطــة من ، نظمت

لـة، ووزارة اخلارجيـة والتجـارة       اإلنسان بوزارة العـدل واألمـن وحقـوق اإلنـسان، رئاسـة الدو            
كوريوالنــو  مــاريو. (٢٠٠٨ســبتمرب /آيــرس، أيلــولبــوينس . الدوليــة والثقافــة، رئاســة الدولــة

  ).وميغيل ساري إيغينيس وباتريس جيليبري، أمانة اللجنة الفرعية
  

  الشرق األوسط ومشال أفريقيا    
  املغرب    

  
ــه ر     ــاري، نظمت ــشأن الربوتوكــول االختي ــي ب ــؤمتر إقليم ــذيب  م ــع التع ــة من ــباط. ابط ــر /ش فرباي

  ).سيلفيا كاسال. (٢٠٠٩
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  آسيا واحمليط اهلادئ    
    كمبوديا    

. حلقة عمل بشأن الربوتوكول االختياري، نظمها مركز التأهيل والبحـوث لـضحايا التعـذيب             
  ).هانس درامينسكي بيترسن. (٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

  
  أوروبا    
   أوروبامنطقة منظمة األمن والتعاون يف    

  
ــا     ــها منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب ــار . حلقــة دراســية بــشأن الرصــد نظمت مــايو /أنقــرة، أي

  ).ماريا ديفينيس غويانوفيتش وزدينيك هايك. (٢٠٠٨
  

اجتمــاع األبعــاد اإلنــسانية بــشأن منــع التعــذيب وعقوبــة اإلعــدام ومكافحــة اإلرهــاب، نظمــه   
ــا  مكتــب املؤســسات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنــسان ا   . لتــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

  ).زبينيو السوتشيك. (٢٠٠٨أكتوبر /وارسو، تشرين األول
  

. معنــاه وكيفيــة تفعيلــه: الربوتوكــول االختيــاري يف منطقــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا
مــؤمتر إقليمــي نظمــه مــشروع جامعــة بريــستول اخلــاص بــالربوتوكول االختيــاري مــع مكتــب   

ــا    املؤســسات ــاون يف أوروب ــابع ملنظمــة األمــن والتع ــسان الت ــة وحقــوق اإلن ــراغ، .  الدميقراطي ب
  ).سيلفيا كاسال، زدينيك هايك. (٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  
بيـشكيك،  . حلقة دراسية بشأن اجملتمع املدين يف مجهورية قريغيزستان نظمها االحتـاد األورويب        

  ).يك هايكزدين. (٢٠٠٩مارس /مجهورية قريغيزستان، آذار
  

    يرلنداأ    
اجتمــاع مائــدة مــستديرة بــشأن إنــشاء آليــة وقائيــة وطنيــة، نظمتــه اللجنــة اآليرلنديــة حلقــوق     

  ).هانس درامينسكي بيترسن. (٢٠٠٨مايو /دبلن، أيار. اإلنسان
  

    بولندا    
بولنـدا،  . حماضرة للمحامني بشأن منـع التعـذيب، نظمتـها مؤسـسة هلـسنكي حلقـوق اإلنـسان                

  ).زبينيو السوتشيك. (٢٠٠٨أكتوبر /ولتشرين األ
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    صربيا    
حلقة دراسية بشأن منع التعذيب يف صربيا، نظمها مكتب املدافع عن مواطين صـربيا، وجملـس        

. ٢٠٠٩مــارس /آذار. بلغــراد. أوروبـا، وبعثــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا لــدى صــربيا 
  ).ماريا ديفينيس غويانوفيتش(

  
    إسبانيا    

. ٢٠٠٩مــــارس /برشــــلونة، آذار. احي بــــشأن تطبيــــق اآلليــــة الوقائيــــة الوطنيــــةمــــؤمتر افتتــــ
  ).كاسال سيليفيا(
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  التذييل الرابع
  فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري    

    
 Amnesty International (AI)  منظمة العفو الدولية

 Association for the Prevention of Torture (APT)  رابطة منع التعذيب

-Action by Christians for the Abolition of Tor  التحالف املسيحي الدويل للعمل على إلغاء التعذيب

ture (FIACAT) 

مشروع جامعـة بريـستول اخلـاص بـالربوتوكول         
  االختياري

Bristol University Optional Protocol project 

 Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)  مركز الدعوة املعين باإلعاقة الذهنية

 Penal Reform International (PRI)  املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي

-Rehabilitation and Research Centre for Tor  مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب

ture Victims (RCT) 

 World Organization against Torture (OMCT)  املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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  التذييل اخلامس
    حتليل بروتوكول اسطنبول    
  مقدمة    

بروتوكــول اســطنبول دليــل صــادر عــن األمــم املتحــدة بــشأن التوثيــق الطــيب والنفــسي    - ١
للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية والالإنـسانية واملهينـة وبـشأن تطبيـق هـذا                 

إلجراءات القانونية يف سياق مكافحة اإلفـالت مـن العقـاب ومنـع             التوثيق يف عملية التحقيق وا    
  .وينطلق العرض التايل من منظور طيب. التعذيب وسوء املعاملة

وبالنظر إىل صـالحية بروتوكـول اسـطنبول وجـدواه كـصك قـانوين غـري ملـزم، تـرى                      - ٢
فـذه باعتبـاره    اللجنة الفرعيـة ملنـع التعـذيب أن علـى الـدول أن تـروج الربوتوكـول وتنـشره وتن                   

صكاً قانونياً لتوثيق حاالت تعذيب األشخاص احملرومني من حريتهم عـن طريـق وضـع تقـارير           
وال تشكل هذه التقـارير أدلـة هامـة يف قـضايا التعـذيب           . طبية ونفسية وفقاً ملعايري تقنية مناسبة     

. سانية واملهينـة  فحسب بل هي تسهم أيضاً إسهاماً بالغ األمهية يف منع املعاملـة القاسـية والالإنـ               
وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن من الضروري أن يكون األطباء وغريهم من العـاملني               
يف املهن الـصحية مـستقلني فعـالً عـن أجهـزة الـشرطة واملؤسـسات العقابيـة، سـواء مـن حيـث                        

  . ألجراهليكل، أي املوارد البشرية واملالية، أو من حيث الوظيفة، أي التعيني والترقية وا
وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه ملا كان بروتوكول اسطنبول صكاً من صـكوك                - ٣

األمــم املتحــدة فــإن األحكــام الــواردة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهــضة التعــذيب وغــريه مــن    
عريـف  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة جيـب اختاذهـا معيـاراً أدىن لت                  

املقصود بالتعذيب هو أي عمـل ينـتج عنـه أمل    ” من االتفاقية على أن ١وتنص املادة  . التعذيب
  .“...أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً 

وعليه فإن توسيع نطاق التعريف بأن يضاف إليه مـثالً اشـتراط تعـرض حيـاة الـضحية                    - ٤
  .ناسبأو عمل أجهزته احليوية للخطر أمر غري م

النفـسانيني مـن أجـل    /ويقدم بروتوكول اسطنبول إرشـادات مفـصلة للمهنـيني الطبـيني            - ٥
وء املعاملــة فحــصاً يرقــى إىل  فحــص األشــخاص الــذين يــدعون أهنــم تعرضــوا للتعــذيب أو ســ   

  .املستويات أفضل
واملبدأ األساسي يف تقدير مدى صحة إدعاءات التعـذيب وسـوء املعاملـة هـو التحقيـق            - ٦

  : يلييف ما
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  السوابق الطبية وسوابق التعذيب؛   )أ(  
  وجود أعراض أثناء التعذيب ويف الفترة الزمنية الالحقة له؛/احلالة الصحية الذاتية  )ب(  
إجراء فحص طيب ونفسي متعمق، وإخضاع الـشخص عنـد اللـزوم لفحـوص                )ج(  

  متخصصة مثل املسح مبختلف أنواعه؛
  .لتوافق بني هذه العناصرا/ويف اخلتام حتدد درجة التطابق  )د(  

حـدوث التعـذيب   : النفسي مثالً على النحـو التـايل  /وميكن تدريج نتائج الفحص الطيب     - ٧
مبا ال يدع جماالً ألي شـك معقـول؛ ووجـود درجـة عاليـة مـن التوافـق أو التوافـق اجلزئـي بـني                          

جـــسدية (المـــات مرضـــية موضـــوعية خمتلـــف فئـــات املعلومـــات، بوجـــود أو عـــدم وجـــود ع 
  ).عقلية؛ وعدم التوافق أو/و
إال أنه ينبغي أن يوضع يف االعتبار عدد من التحفظـات، مثـل ضـعف ذاكـرة الـضحية                     - ٨

  .والكوابح النفسية، وهي اعتالالت يصاب هبا عدد كبري من ضحايا التعذيب
وتالحــظ اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب أن العالمــات اجلــسدية يــصعب يف أغلــب            - ٩

.  حــىت رؤيتــها مــع أســاليب التعــذيب املــستخدمة عــادة يف أوقــات الــسلم األحيــان حتديــدها أو
أمراض جسدية ونفـسية وطبيعتـها ودرجـة شـدهتا بعـد التعـذيب تبعـاً                /ويتفاوت وجود أعراض  

ــضحية          ــسية لل ــة اجلــسدية والنف ــل البني ــضاً مث ــاً لعوامــل أخــرى أي ــذيب، وتبع ــذا التع ــة ه لطبيع
  .وخلفيتها ووجود اعتالالت مشتركة

نفـي   حيـان إثبـات أو    عليه، ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه يتعذر يف كثري مـن األ            و  - ١٠
  .نفسي وفقاً ملبادئ بروتوكول اسطنبول/حدوث التعذيب عن طريق إجراء فحص طيب

  
  سياق تطبيق بروتوكول اسطنبول    

قـدير  يف إطار مكافحة اإلفالت من العقاب يعد بروتوكـول اسـطنبول أداة مفيـدة يف ت                 - ١١
  .النفسي دليل يضاف إىل مجلة أدلة أخرى/فنتيجة الفحص الطيب. ادعاءات التعذيب

وللقيـام بـذلك    . ولكن الفحص الطيب ال يسمح إطالقاً بتحديد هوية مرتكيب التعذيب           - ١٢
  .ال بد من االعتماد على أدلة أخرى

  .دانة املتهمنيوقد يقرر القاضي يف قضية من القضايا أن جمموع األدلة غري كاٍف إل  - ١٣
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ــضرورة أن         - ١٤ ــهم ال يعــين بال ــة موظــف مت ــذيب تربئ ــع التع ــة ملن ــة الفرعي وتالحــظ اللجن
اإلفادات املتعلقة بالتعذيب كاذبـة، بـل يعـين أن جممـوع األدلـة ليـست علـى درجـة كافيـة مـن                        

  :نيويبين القاضي قراره استناداً إىل جمموع األدلة على مستوي. القوة حبيث تؤدي إىل اإلدانة
  هل حدث التعذيب فعالً  •  
  .وهل األدلة على درجة كافية من القوة إلدانة أشخاص معينني  •  
وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه من الضروري أن تكون لـدى القـضاة واحملـامني         - ١٥

ــادئ بروتوكــول         ــة أساســية مبب ــذيب احملتمــل دراي ــضايا التع ــاولون ق ــذين يتن ــة ال ووكــالء النياب
النفـسي ملبـادئ الربوتوكـول وفهـم        /ل كي يتسىن هلم تقييم مدى امتثال الفحص الطـيب         اسطنبو

  .نتيجة هذا الفحص وأسسه
نفـسانيني  /إال أن النتيجة النهائية للفحص ال ينبغي أن يطعـن فيهـا سـوى خـرباء طبـيني         - ١٦

  .باالستناد إىل نواقص وأخطاء موضوعية
ــون   - ١٧ ون إىل وجــود تــضارب جــسيم بــني خمتلــف   النفــساني/ومــا مل خيلــص اخلــرباء الطبي

عناصر املعلومات وتعـذّر عـزو هـذا التـضارب إىل الـصحة العقليـة للمـشتكي مـثالً، فـإن تربئـة                       
احملكمة للموظفني املتهمني ال ينبغي أبداً أن ُيفهم منه أن االدعاءات كانت كاذبة بل إن ذلـك                 

  .نييعين أن األدلة مل تكن كافية لكي تفضي إىل إدانة املتهم
وميكن أن يكون بروتوكول اسـطنبول أداة مهمـة يف منـع التعـذيب شـريطة وضـعه يف                     - ١٨

سياق األنشطة اليومية لألطباء العـاملني يف أمـاكن خطـرة، ويف صـدارهتم األطبـاء العـاملون يف                    
  .املؤسسات اليت ُيوَدع فيها احملتجزون يف املرحلة األوىل من التحقيق اجلنائي

 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشـخاص الـذين يتعرضـون             ٢٤وينص املبدأ     - ١٩
ــسجن    ــاز أو الــ ــكال االحتجــ ــن أشــ ــكل مــ ــرار (ألي شــ ــؤرخ ٤٣/١٧٣القــ ــانون ٩ املــ  كــ

تتـاح لكـل شـخص حمتجـز أو مـسجون فرصـة إجـراء               ”: على ما يلـي   ) ١٩٨٨ديسمرب  /األول
  .“أو السجنفحص طيب مناسب يف أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان االحتجاز 

  :وينبغي إجراء هذا الفحص الطيب العادي كما يلي. ويطبَّق هذا املبدأ يف بلدان عديدة  -٢٠
  وفقاً لنموذج معني   •  
ــة        •   ــاه وأن ميــأله الطبيــب مبوافق ــواردة أدن ــود ال ــع البن ــضمن النمــوذج مجي وينبغــي أن يت

  :احملتجز
  بيان السوابق الطبية  •  
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املعاملة مؤخراً على أيـدي أفـراد الـشرطة أو أشـخاص     ادعاءات التعرض للعنف وسوء      •  
  آخرين

  الذاتية املوجودة عند الفحص/وصف األعراض الصحية  •  
  إجراء فحص طيب شامل مع معاينة سطح اجلسد بكامله   •  
سـوء معاملـة    /وينبغي للطبيب أن يقيِّم على هذا األساس حدوث ما ادُّعي من تعـذيب              •  

  شديدة من عدمه
لـسوء املعاملـة    /لطبيب عند إجراء الفحص وتقيـيم احتمـال التعـرض للتعـذيب           وينبغي ل   - ٢١

  .الشديدة أن يتبع هنجاً استباقياً
وللطبيب العامل يف مراكز الشرطة ومرافـق االحتجـاز دور رئيـسي وينبغـي أن يكـون                   - ٢٢

  .متدرباً على مبادئ توثيق وإبالغ التعذيب وسوء املعاملة
 توجيهـات واضـحة بـشأن توقيـت إبـالغ حـاالت التعـذيب               وينبغي أن ُيعطى الطبيـب      - ٢٣

وينبغــي أن تكــون . وســوء املعاملــة املزعومــة وكيفيــة القيــام بــذلك واجلهــة الــيت جيــب إبالغهــا  
ــسخ     ــالغ هــي إرســال ن ــا الطبيــب يف اإلب ــيت يتبعه ــسه،  اخلطــوة األوىل ال ــر إىل رئي ة مــن التقري

  .احملتجز مبوافقة
افقة احملتجز وجب عليه حـذف أي معلومـات ميكـن أن            فإذا مل حيصل الطبيب على مو       - ٢٤

  .تدل على هوية احملتجز وإبالغها إىل سجل مركزي مذكور أدناه
وينبغي أن يبت رئـيس الطبيـب، هـو واملـدعي العـام، يف مـا إذا كانـت توجـد أسـباب                        - ٢٥

  .موجبة لفتح حتقيق تأدييب أو حتّر جنائي تقوم به هيئة مستقلة
أن ُيبلــغ احلالــة وقــرار التحقيــق أو التحــري إىل الــوزارة املــسؤولة عــن وينبغــي للــرئيس   - ٢٦

  .جهاز الشرطة وإىل السجل املركزي
وينبغـي للطبيـب يف حـاالت االدعــاء بالتعـذيب وكـذلك يف احلــاالت الـيت تظهـر فيهــا          - ٢٧

ســوء /علــى احملتَجــز جــروح واضــحة أو عــدد كــبري مــن اجلــروح دون وجــود ادعــاء بالتعــذيب 
  . أن يدوِّن أقوال احملتَجز عن منشئها يف امللف الطيب وأن يرسل نسخة منه إىل رئيسهاملعاملة،

وينبغي جتميع هذه التقارير يف قاعدة البيانات املذكورة أدناه وتـصنيفها كحالـة عنـف                  - ٢٨
  .غري التعذيب أو ذات منشأ غري معروف

تعـذيب أو سـوء معاملـة        احتمـال حـدوث   ويف مجيع احلاالت اليت يقـدِّر فيهـا الطبيـب             - ٢٩
ــاح للمحتَجــز فحــص طــيب   ــدربون وفقــاً   /شــديدة، ينبغــي أن يت ــه خــرباء مت نفــسي شــامل جيري
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لربوتوكول اسطنبول يف غضون مهلة زمنية تسمح للخرباء مبعاينة اجلـروح اجلـسدية الـسطحية               
  .سوء املعاملة الشديدة، أي يف غضون أسبوع واحد/وتقدير إمكانية حدوثها نتيجة التعذيب

وتــرى اللجنــة الفرعيــة ملنـــع التعــذيب أن مجيــع ادعـــاءات التعــذيب وســوء املعاملـــة          - ٣٠
ــي          ــاله، ينبغ ــذكورة أع ــروف وامل ــري املع ــشأ غ ــددة ذات املن ــصدمة املتع ــشديدة، وحــاالت ال ال

  :تسجيلها يف قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن مجلة أمور منها ما يلي
  املزعومةوقت وتاريخ ومكان حدوث سوء املعاملة   •  
  اجلهاز األمين املتورط وأوصاف املوظفني املعنيني إن أمكن  •  
  مكان التوقيف واالحتجاز  •  
  طبيعة االدعاءات  •  
  أهم نتائج واستنتاجات الفحص الطيب الذي قام به الطبيب يف مرفق الشرطة  •  
  النفسي الذي قام به اخلرباء/أهم نتائج واستنتاجات الفحص الطيب  •  
  .لتحقيق ونتائجهتفاصيل ا  •  
وترى اللجنة الفرعيـة ملنـع التعـذيب أن امتثـال األطبـاء يف مرافـق الـشرطة واالحتجـاز                       - ٣١

وينبغـي إعـالم مجيـع أفـراد الـشرطة          . مسبقاً هلذا الربنامج سيكون له بالغ األثر يف منع التعذيب         
ن األخـذ هبـذا     بالنهج االستباقي إزاء فحص حاالت التعذيب وسوء املعاملـة احملتملـة، ومـن شـأ              
  .النهج أن يردع العديد من موظفي الشرطة عن اللجوء إىل التعذيب وسوء املعاملة

وستكون قاعدة البيانات املبينة باختصار أداة مفيدة للسلطات من أجل حتليل مـشكلة               - ٣٢
  .التعذيب، مبا يف ذلك حتديد عوامل اخلطر لتحسني فرص منع التعذيب وسوء املعاملة

  
  تاميةمالحظات خ    

تشري اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب إىل أن عـدد شـكاوى التعـذيب لـيس مؤشـراً ميكـن                      - ٣٣
وقد تكون إجراءات الـشكوى املعقّـدة وخطـر         . التعويل عليه لتقدير مدى انتشار املشكلة حقاً      

  .التعرض لتدابري انتقامية سبباً يف اخنفاض عدد الشكاوى بشدة
ع التعذيب أن أحـد أهـداف التعـذيب هـو حتطـيم الـضحية،               وتالحظ اللجنة الفرعية ملن     - ٣٤

وينـتج عـن ذلـك أن معظـم ضـحايا           . حلملها مـثالً علـى االعتـراف جبرميـة أو اإلدالء مبعلومـات            
التعذيب ال ميلكون القـوة الذهنيـة الالزمـة للـدخول يف تفاصـيل تقنيـة وبريوقراطيـة وإجـراءات                    

 عن ذلك أيضاً أن الطبيب العامـل يف مرافـق           وينتج. مطّولة تتضمن مقابالت تستغرق عدة أيام     
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الــشرطة، فــضالً عــن انتهاجــه هنجــاً اســتباقياً، ينبغــي دائمــاً بعــد اطالعــه علــى احلالــة أن حيتــرم   
إمكانيـة عــدم رغبــة ضـحية التعــذيب يف إحالتــه إىل فحــص اخلـرباء واحتمــال رغبتــه يف إرســال    

  .عن هويته مباشرةاملعلومات إىل قاعدة البيانات بطريقة ال تسمح بالكشف 
وينبغي محاية املشتكي أثناء وجوده يف نظـارة الـشرطة مـن أي تـدابري انتقاميـة مباشـرة                - ٣٥

  .قد ُيقِدم عليها املوظفون املتورطون، وذلك عن طريق احلفاظ على السرية الطبية
ري وينبغــي محايــة املــشتكي يف نظــام العدالــة مــن التــدابري االنتقاميــة، مثــل اهتامــه بتــشه     - ٣٦

النفسي يف إثبات التعرض للتعذيب مبـا ال يـدع جمـاالً     /السلطات يف حال إخفاق الفحص الطيب     
  ).انظر التصنيف أعاله (“ألي شك معقول”
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  املرفق الثامن
  بيان مشترك مبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب    
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦    
  ن أجل تعزيز محاية األشخاص ذوي اإلعاقةنداء خرباء األمم املتحدة م    

  
، يف )أ(ذكّــر عــدد مــن اخلــرباء املــستقلني العــاملني يف عــدة آليــات تابعــة لألمــم املتحــدة   

 الـيت عقـدت     للجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          معرض إشارهتم إىل الدورة األوىل      
ــن    ــرة م ــف يف الفت ــباط٢٧ إىل ٢٣يف جني ــر / ش ــأن األ٢٠٠٩فرباي ــة  ، ب شــخاص ذوي اإلعاق

يزالون يتعرضون بشكل متزايد خلطر الوقوع ضحايا لإليذاء واإلمهـال يف سـياقات عديـدة،                ال
إذ حيتجــز الكــثري منــهم عنــوة لفتــرات طويلــة، وأحيانــاً بــدون أســاس قــانوين وآليــات مراجعــة   
مناســبة، ويف ظــل ظــروف غــري مالئمــة، داخــل مؤســسات كــثرياً مــا يتعرضــون فيهــا للتقييــد،   

وإضـافة  . أحياناً ألشكال خطرية من التقييـد، وللعنـف اجلـسدي والعقلـي واجلنـسي، وللعزلـة               و
إىل ذلك، يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل خاص للعنـف واإليـذاء، مبـا يف ذلـك اإليـذاء          
اجلنسي داخل املرتل على أيدي أفراد األسرة، ومقـدمي الرعايـة، والعـاملني يف املهـن الـصحية،       

وأخرياً، يواجه هؤالء األشخاص خطـر اخلـضوع دون رضـاهم لتجـارب             . مع احمللي وأفراد اجملت 
  .طبية وعالجات طبية تدخلية ال ميكن إلغاؤها

يف ضـــوء احلظـــر التـــام للتعـــذيب، ال جيـــوز التـــذرع بـــالظروف  ”وأفـــاد اخلـــرباء أنـــه   
ة أو العقوبـة  وغريه مـن ضـروب املعاملـ      االستثنائية لتربيره، وعلى الدول التزامات مبنع التعذيب        

كمـا شـددوا   . “، مبا يف ذلك تعـذيب األشـخاص ذوي اإلعاقـة   القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   
ــة أو اخلاصــة ضــد      ”علــى أن  ــة احلكومي ــيت متارســها اجلهــات الفاعل أشــكال العنــف اخلطــري ال

اهـضة  املعوقني قد تبلغ حد التعذيب ألهنا تندرج يف نطاق تعريف التعذيب الوارد يف اتفاقية من               
  .“التعذيب إذا كان غرضها متييزياً

وملــا كانــت بعــض ظــروف الــسجن أو أســاليب االســتجواب، أو اإلجــراءات الــيت           
ُيجيزها القانون الدويل عموماً قـد متثـل شـكالً مـن أشـكال التعـذيب وإسـاءة املعاملـة يف حـال                       

لوفــاء تطبيقهــا علــى شــخص ذي إعاقــة، فــال بــد مــن مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة مــن أجــل ا 
وإضــافة إىل ذلــك، إن ممارســة التعــذيب وغــريه مــن   . بالتزامــات حقــوق اإلنــسان ذات الــصلة 

__________ 

جلنة األمم املتحـدة ملناهـضة التعـذيب؛ واللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب؛ واملقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب                             )أ(  
جملـس إدارة صـندوق األمـم املتحـدة     وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة؛ و                

 .ة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة املعني؛ وللتربعات لضحايا التعذيب
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ة قــد تــؤدي إىل إعاقــات جــسدية  ضــروب املعاملــة أو العقوبــة الالإنــسانية أو القاســية أو املهينــ 
  .عقلية، أو تزيد من خطورة اإلعاقات املوجودة أو/و

 يف عدة صكوك دولية واللـذين أعـادت         وشددوا على أن املبدأين األساسيني املكرسني       
تأكيدمها اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ينبغـي أن يـشكال جـوهر محايـة األشـخاص                   

ــا    ــات ومه ــع األوق ــة يف مجي ــك      : ذوي اإلعاق ــا يف ذل ــاالت، مب ــع اجمل ــز يف مجي ــدم التميي ــدأ ع مب
وأعربـوا  . لعـالج الطـيب   االحتجاز، واشتراط احلصول على املوافقة احلرة واملستنرية على تلقـي ا          

أيـــضاً عـــن خـــالص أملـــهم يف أن يـــساعد التمحـــيص الـــدويل املتزايـــد يف إلقـــاء الـــضوء علـــى  
ــة        ــن الفعالي ــدر أكــرب م ــها بق ــة ومكافحت ــسفية ضــد األشــخاص ذوي اإلعاق . املمارســات التع

ولذلك، ناشدوا الدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـاً يف اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، وبروتوكوهلـا                     
الختيــاري، وكــذلك يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة أن تفعــل ذلــك، وأن تتخــذ  ا

مجيع التدابري األخـرى الراميـة إىل ضـمان مـنح األشـخاص ذوي اإلعاقـة كافـةً احلـق يف التمتـع                       
ــة        ــة والعقوب ــة مــن التعــذيب ومــن ضــروب املعامل ــة الكامل ــع حقــوق اإلنــسان ويف احلماي جبمي

  .املهينةالقاسية والالإنسانية و
وأخرياً، أشادوا جبميع احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين واألفراد الـذين شـاركوا يف               

أنــشطة ترمــي إىل منــع التعــذيب واملعاقبــة عليــه، وضــمان حــصول مجيــع الــضحايا علــى اجلــرب    
ومتــتعهم حبــق ملــزم يف احلــصول علــى تعــويض منــصف ومناســب، مبــا يف ذلــك تــوفري الوســائل 

وأعربوا عن امتناهنم جلميع اجلهـات املاحنـة الـيت          . ادة تأهيلهم بأقصى قدر ممكن    الالزمة هلم إلع  
قدمت تربعات إىل صندوق األمم املتحدة للتربعات لـضحايا التعـذيب وعـن أملـه يف اسـتمرار                   
الزيــادة يف التربعــات املقدمــة إىل الــصندوق، حــىت يتلقــى مزيــد مــن ضــحايا التعــذيب وأفــراد     

وأهــابوا جبميــع الــدول، وال ســيما الــدول الــيت ثبتــت   . تــاجون إليهــاأســرهم املــساعدة الــيت حي 
مسؤوليتها عن ممارسات تعذيب واسعة النطـاق أو منهجيـة، أن تتـربع لـصندوق التربعـات يف                   

  .إطار التزام عاملي بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب
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  املرفق التاسع
  *ةبيان جلنـة مناهضة التعذيب بشأن اعتماد مالحظاهتا اخلتامي    
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٤    

إن جلنة مناهضة التعذيب، بوصفها هيئة مـن هيئـات املعاهـدات املـستقلة الـيت تـضطلع              - ١
مبهامهــا مبوجــب االتفاقيــة، الــيت تتــألف مــن خــرباء علــى مــستوى أخالقــي عــال ومــشهود هلــم  

مـع  بالكفاءة يف ميدان حقوق اإلنسان، يعملون بـصفتهم الشخـصية، وتقـوم الـدول بانتخـاهبم        
بــشدة أيــة  ، تــرفض) مــن االتفاقيــة١٧ مــن املــادة ١الفقــرة (مراعــاة التوزيــع اجلغــرايف العــادل  

  .ادعاءات بأهنا ال تؤدي مهمتها بطريقة مستقلة وتقوم على اخلربة
ء باللجنـة، أو بعـضو مـن أعـضائها، تـسي     وترى اللجنة أن االدعاءات الكاذبـة املتعلقـة       - ٢

  .االتفاقية إىل حتقيق أهداف
 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ١٩ مـن املـادة      ٣وتعتمد اللجنة مالحظاهتا اخلتامية وفقـاً للفقـرة           - ٣

التعــذيب والفــصول العاشــر واحلــادي عــشر والــسادس عــشر مــن النظــام الــداخلي للجنــة،           
  .تعتمد اللجنة ككل هذه املالحظات وليس آحاد أعضائها كما
ــايل      - ٤ ــاً لألســلوب الت ــة وفق ــد املالحظــات اخلتامي ــنني    : وتعتم ــة املعي ــضاء اللجن ــوم أع يق

ويعتمـد هـذا املـشروع    . مقررين معنـيني بتقـارير الـدول األطـراف بإعـداد مـشروع تقريـر أويل          
من الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك وفـد الدولـة الطـرف أثنـاء احلـوار               ) ١(على املعلومات املقدمة    

ئات املعاهدات األخـرى    من آليات ووكاالت األمم املتحدة، مبا يف ذلك هي        ) ٢( مع اللجنة، و  
مـن مـصادر أخـرى،      ) ٣( واإلجراءات اخلاصـة ذات الـصلة التابعـة جمللـس حقـوق اإلنـسان، و              

تقيـيم  ) ٤(وخباصة املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان ومنظمـات اجملتمـع املـدين، فـضالً عـن              
  .نةاللجنة لتنفيذ الدولة الطرف ألحكام االتفاقية والتوصيات السابقة الصادرة عن اللج

وُيعــرض مــشروع التقريــر علــى اجللــسة العامــة للجنــة ويناقــشه األعــضاء باالســتناد إىل   - ٥
ــة    . املعلومــات املــشار إليهــا أعــاله  ــة كمــا ينبغــي مبوجــب االتفاقي ــة اللجن ــذ والي ويقتــضي تنفي

استعراضــاً دقيقــاً ومستفيــضاً ملــا قــد حيتــاج إليــه أعــضاء اللجنــة مــن معلومــات، ذلــك أنــه مــن    
املناقـــشة، تعتمـــد اللجنـــة  وبعـــد. وحـــدهم كخـــرباء حتديـــد مـــصادر معلومـــاهتم مـــشموالهتم 

  .طريق التصويت املالحظات اخلتامية يف اجللسة العامة بتوافق اآلراء أو، إذا تعذر ذلك، عن

__________ 

  .CAT/C/42/3صدر سابقاً حتت الرمز   *  
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واملالحظات اخلتامية أداة للتعاون مع الـدول األطـراف تعكـس تقيـيم اللجنـة املـشترك                   - ٦
ومهمـة اللجنـة هـي النظـر     . ق دولة طرف معينة مبوجـب االتفاقيـة      لاللتزامات اليت تقع على عات    

يف التدابري اليت تتخذها الدول األطـراف ملنـع التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة                      
القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة وبالتــايل لزيــادة فعاليــة مكافحــة تلــك األفعــال يف مجيــع أحنــاء  

وستواصل اللجنة القيام مبهامها بطريقـة      ).  من االتفاقية  ١٩  و ١٦  و ٢الديباجة واملواد   (العامل  
  .مستقلة وتتميز باخلربة توصية على اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً ألحكام االتفاقية

ــة       - ٧ ــالتزام مجيــع الــدول األطــراف بالتعــاون مــع اللجن وتــذكّر جلنــة مناهــضة التعــذيب ب
  .وباحترام استقالل أعضائها وموضوعيتهم
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  املرفق العاشر
قرار اللجنة طلب موافقة اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والـستني علـى                 

  ٢٠١١  و٢٠١٠منحها وقتاً إضافياً لعقد اجتماعات يف عامي 
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٩    

، إجـراء جديـداً     ٢٠٠٧مايو  /اعتمدت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني يف شهر أيار          
ساس جترييب يشمل إعـداد واعتمـاد قائمـة مـسائل حتـال إىل الـدول األطـراف قبـل تقـدمي                  على أ 

 ١٩وتشكل دور الدولة الطرف على قائمة املـسائل تقريرهـا مبوجـب املـادة               . تقريرها الدوري 
وتــرى اللجنــة أن هــذا اإلجــراء ميكــن أن يــساعد الــدول األطــراف علــى إعــداد  . مــن االتفاقيــة

ــز   ــدة التركي ــارير جّي ــر       .تق ــداد التقري ــه إع ــارير ميكــن أن توّج ــدمي التق ــل تق ــسائل قب ــوائم امل  وق
ومضمونه، ومن شأن هـذا اإلجـراء أن ييـّسر تقـدمي الـدول األطـراف لتقاريرهـا ويعـّزز قـدرهتا                     

  .على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير يف الوقت احملدد وبطريقة فعالة
جراء فيما يتصل بالتقارير الدورية املقـرر تقـدميها يف          وقررت اللجنة بدء العمل هبذا اإل       

ولن يطبَّق اإلجـراء علـى التزامـات الـدول األطـراف بتقـدمي التقـارير                . ٢٠١٠  و ٢٠٠٩عامي  
مــىت تعلــق األمــر بتقــارير أوليــة أو بتقــارير دوريــة ســبق أن قُــدم بــشأهنا تقريــر ينتظــر أن تبحثــه  

للجنة بالدول األطراف وناقشت معهـا اإلجـراء        ، اجتمعت ا  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥ويف  . اللجنة
واعتمــدت اللجنــة قــوائم مــسائل للــدول األطــراف الــيت حيــني موعــد تقــدميها يف عــام   . اجلديــد
وأحيلـت قـوائم املـسائل      . ٢٠٠٧نوفمرب  /، يف دورهتا التاسعة والثالثني يف تشرين الثاين       ٢٠٠٩

ضّمنة طلــب تقــدمي الــردود قبــل ، متــ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٨إىل الــدول األطــراف املعنيــة يف 
ــران ٣٠ ــه /حزيــ ــرف ٢٠٠٩يونيــ ــة الطــ ــا أرادت الدولــ ــذا   ، إذا مــ ــن هــ ــادة مــ ــة اإلفــ  املعنيــ

  .اجلديد اإلجراء
 دولـة طرفـاً مؤهلـة هلـذا اإلجـراء           ١١وباإلضافة إىل ذلك طلبت اللجنة معلومات مـن           

ــد     ــادة مــن اإلجــراء اجلدي ــها فيمــا يتعلــق باإلف ــد خبــصوص نيت ه املعلومــات وطُلبــت هــذ . اجلدي
للسماح للجنـة بتخطـيط احتياجاهتـا يف جمـال االجتماعـات لـضمان النظـر يف هـذه التقـارير يف                      

، كانت إكوادور وتركيـا واجلمهوريـة التـشيكية         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦وحىت  . الوقت املناسب 
 وباإلضـافة إىل  . والكويت وموناكو واليونان قد أكدت رمسياً أهنا ستعمل هبذا اإلجراء اجلديـد           

ذلك، كانت البوسنة واهلرسك وبريو وكمبوديا قـد أخطـرت اللجنـة رمسيـاً بأهنـا سـتعمل هـي                   
  .األخرى باإلجراء اجلديد
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وخالل الدورة احلالية، استهلت اللجنـة اإلجـراء اجلديـد فيمـا خيـص الـدول األطـراف                    
ُتعتمد يف فقامت بإعداد قـوائم املـسائل الـيت سـ    . ٢٠١٠اليت حيني موعد تقدمي تقاريرها يف عام    

، لكـل مـن االحتـاد الروسـي، وأرمينيـا، والربازيـل، واجلماهرييـة              ٢٠٠٩مايو  /دورهتا لشهر أيار  
ــة      ــدا، وقريغيزســتان، واملغــرب، واملكــسيك، واململكــة العربي ــة، وســلوفينيا، وفنلن ــة الليبي العربي

  .السعودية، وموريشيوس، وهنغاريا
بيـان  (ناجمية قد ُوزِّعت على أعـضاء اللجنـة         وأشار قرار اللجنة املترتبة على امليزانية الرب        

وبناء على ذلك، تطلـب اللجنـة مـن اجلمعيـة العامـة             ). نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٤شفوي بتاريخ   
أن توافق، يف دورهتا الرابعـة والـستني، علـى هـذا الطلـب وتقـدمي الـدعم املـايل املالئـم لـتمكني                        

، ٢٠١١  و٢٠١٠بيع يف كـل مـن العـامني      اللجنة من االجتماع دورة إضافية مدهتا أربعة أسـا        
  .إضافة إىل الدورتني السنويتني العاديتني ومدة كل واحدة منهما ثالثة أسابيع
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  املرفق احلادي عشر
  التقارير اليت تأخر تقدميها    

  
  )أ(التاريخ املنقح  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف
  التقارير األولية

    ١٩٩٠نوفمرب /ثاين تشرين ال٨  غينيا
    ١٩٩١فرباير / شباط٢٢  الصومال
    ١٩٩٣يونيه / حزيران٣  سيشيل

    ١٩٩٣يوليه / متوز٣  الرأس األخضر
    ١٩٩٤أغسطس / آب٧  أنتيغوا وبربودا

    ١٩٩٥أبريل / نيسان١٢  إثيوبيا
    ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٦  كوت ديفوار

    ١٩٩٧يوليه / متوز١٠  مالوي
    ١٩٩٩نوفمرب /ن الثاين تشري٤  بنغالديش
    ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣  النيجر

    ٢٠٠٠فرباير / شباط٢  بوركينا فاسو
    ٢٠٠٠مارس / آذار٢٧  مايل

    ٢٠٠٠يوليه / متوز٢٥  تركمانستان
   ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٤  موزامبيق

    ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٦  غانا
    ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧  بوتسوانا
    ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧  غابون
    ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣  لبنان

    ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥  سرياليون
    ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨  نيجرييا

    ٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠  سانت فنسنت وجزر غرينادين
   ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١١  ليسوتو
    ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٣  منغوليا
    ٢٠٠٣مايو / أيار١١  آيرلندا

    ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥  الكرسي الرسويل
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  )أ(التاريخ املنقح  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف
    ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٦  غينيا االستوائية

    ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥  جيبويت
    ٢٠٠٤مايو / أيار١٦   ليشيت- تيمور

    ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠  الكونغو
    ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥  سوازيلند
    ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠  ملديف

    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٨  ة العربية السوريةاجلمهوري
   ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٢  ليبرييا

   ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٧  موريتانيا
    ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٣  مدغشقر
   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  أندورا

   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٧  سان مارينو
    ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين١  تايلند

  التقارير الدورية الثانية
    ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥  أفغانستان

    ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥  بليز
ــران٢٥[  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥  أوغندا ــه/ حزيـــــ يونيـــــ

٢٠٠٨[  
/األول كــــــــــــانون ١٧[ ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٧  توغو

  ]٢٠٠٨ديسمرب 
/األول كــــــــــــانون ٣١[  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧  غيانا

  ]٢٠٠٨يسمرب د
   ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٧  الربازيل
    ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٨  غينيا

    ١٩٩٥فرباير / شباط٢٢  الصومال
    ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٦  رومانيا
    ١٩٩٧يونيه / حزيران٣  سيشيل

    ١٩٩٧يوليه / متوز٣  الرأس األخضر
    ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣  كمبوديا
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  )أ(التاريخ املنقح  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف
/األول كــــــــــــانون ٣١[  ١٩٩٨مارس / آذار١٩  نديبورو

  ]٢٠٠٨ديسمرب 
    ١٩٩٨أغسطس / آب١٧  أنتيغوا وبربودا

    ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢  إثيوبيا
   ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٧  ناميبيا

/األول كــــــــــــانون ٣١[  ٢٠٠٠فرباير / شباط٩  طاجيكستان
  ]٢٠٠٨ديسمرب 

    ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٥  كوبا
    ٢٠٠٠وليه ي/ متوز٩  تشاد

    ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٦  كوت ديفوار
    ٢٠٠١أبريل / نيسان٦  الكويت
    ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠  مالوي

    ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣  هندوراس
    ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٤  قريغيزستان

   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢١  اململكة العربية السعودية
 ]٢٠٠٧أبريل / نيسان٤[   ٢٠٠٣ل أبري/ نيسان٤  البحرين
    ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣  بنغالديش
    ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣  النيجر

    ٢٠٠٤فرباير / شباط٢  بوركينا فاسو
]٢٠٠٨فرباير / شباط١٠[  ٢٠٠٤فرباير / شباط١٠  قطر
    ٢٠٠٤مارس / آذار٢٧  مايل

    ٢٠٠٤مايو / أيار١١  بوليفيا
    ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٤  تركمانستان
   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٣  موزامبيق

    ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٥  لبنان
    ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٧  بوتسوانا
    ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٨  غابون
   ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٨  غانا

    ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥  سرياليون
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  )أ(التاريخ املنقح  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف
    ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨  نيجرييا

    ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١  سنت وجزر غرينادينسانت فن
   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢  ليسوتو
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣  منغوليا
    ٢٠٠٧مايو / أيار١١  آيرلندا

    ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥  الكرسي الرسويل
    ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦  غينيا االستوائية

    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  جيبويت 
    ٢٠٠٨مايو / أيار١٦   ليشيت- تيمور

    ٢٠٠٨أغسطس / آب٣٠  الكونغو
  التقارير الدورية الثالثة

    ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥  أفغانستان
    ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥  بليز

    ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥  الفلبني
    ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥  السنغال

    ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥  أوروغواي
أغـــــــــــــسطس/آب ٣١[   ١٩٩٧أغسطس / آب٣١  تركيا

٢٠٠٥[  
/الثـــــــاين تـــــــشرين ٣٠[  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  تونس

  ]١٩٩٩نوفمرب 
   ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧  الربازيل
    ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٨  غينيا

    ١٩٩٩فرباير / شباط٢٢  الصومال
ــانون ١[  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٢  مالطة /األول كـــــــــــــ

  ]٢٠٠٠ديسمرب 
    ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٦  ومانيار

ــران١٢[   ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٢  نيبال ــه/ حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٨[  

    ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤  اليمن
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  )أ(التاريخ املنقح  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف
   ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  األردن
    ٢٠٠١يونيه / حزيران٣  سيشيل

    ٢٠٠١يوليه / متوز٣  الرأس األخضر
    ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣  كمبوديا

    ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٧  موريشيوس
    ٢٠٠٢مايو / أيار٢٧  سلوفاكيا

    ٢٠٠٢أغسطس / آب١٧  أنتيغوا وبربودا
   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٢  أرمينيا

   ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠  كوستاريكا
 ]٢٠٠٧فرباير / شباط١[   ٢٠٠٣فرباير / شباط١  سري النكا

    ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٢  إثيوبيا
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٧  ناميبيا
    ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥  كوبا
    ٢٠٠٤يوليه / متوز٩  تشاد

    ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٦  كوت ديفوار
    ٢٠٠٥أبريل / نيسان٥  الكويت

    ٢٠٠٥يوليه / متوز١٦  السلفادور
    ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣  هندوراس
    ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠  مالوي

    ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤  قريغيزستان
   ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠  اململكة العربية السعودية

 ]٢٠٠٧أبريل / نيسان٤[  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤  البحرين
    ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣  بنغالديش
    ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣  النيجر

    ٢٠٠٨فرباير / شباط٢  بوركينا فاسو
]٢٠٠٨فرباير / شباط١٠[  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٠  قطر
    ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  مايل

    ٢٠٠٨مايو / أيار١١  بوليفيا
    ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤  تركمانستان
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  )أ(التاريخ املنقح  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف
   ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٣  موزامبيق

   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧  مجهورية مولدوفا
  التقارير الدورية الرابعة

    ٢٠٠٠ونيه ي/ حزيران٢٥  أفغانستان
    ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥  بيالروس

    ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥  بليز
    ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥  الفلبني
    ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥  السنغال

     ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥  أوروغواي
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢  بنما

    ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٤  اجلماهريية العربية الليبية
   ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول ٢٧  الربازيل
    ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨  غينيا

    ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٢  الصومال
    ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٠  باراغواي
   ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢  تونس

    ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١  ليختنشتاين
    ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٦  رومانيا
ــران١٢[  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٢  نيبال ــه/ حزيـــــ يونيـــــ

٢٠٠٨[  
ــران٢٥[  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  بلغاريا ــه/ حزيـــــ يونيـــــ

٢٠٠٨[  
    ٢٠٠٤أغسطس / آب١٦  قربص

    ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٠ ) البوليفارية- مجهورية(فرتويال 
ــشرين ٧[  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٧  كرواتيا /األول تـــــــــــــ

  ]٢٠٠٨أكتوبر 
    ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٤  اليمن
   ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٢  ردناأل
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  )أ(التاريخ املنقح  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف
ــانون ٤[  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٤  موناكو ــاين كـ ــاير/الثـ ينـ

٢٠٠٩[  
    ٢٠٠٥يوليه / متوز٣  الرأس األخضر

    ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٣  كمبوديا
    ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٧  موريشيوس
    ٢٠٠٦مايو / أيار٢٧  سلوفاكيا
    ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٠  املغرب

    ٢٠٠٦أغسطس / آب١٧  أنتيغوا وبربودا
   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٠  كوستاريكا
ــباط١[  ٢٠٠٧فرباير / شباط١  سري النكا ــر/ شــــــــ فربايــــــــ

٢٠٠٧[  
    ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢  إثيوبيا
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٧  ناميبيا
    ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥  كوبا
    ٢٠٠٨يوليه / متوز٩  تشاد

]٢٠٠٩أبريل / نيسان١٩[  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦   الكونغو الدميقراطيةمجهورية
  التقارير الدورية اخلامسة

    ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  أفغانستان
ــران ٢٥[  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  األرجنتني ــه/حزيـــــ يونيـــــ

٢٠٠٨[  
    ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  بيالروس

    ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  بليز
    ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٢٥  مصر
    ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  الفلبني
    ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  السنغال

    ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  أوروغواي
    ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  بنما

    ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٦  كولومبيا
    ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤  اجلماهريية العربية الليبية
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  )أ(التاريخ املنقح  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  الدولة الطرف
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى

  دا الشماليةوآيرلن
ينـاير / كانون الثاين   ٣١[  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٦

٢٠٠٨[  
   ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧  الربازيل
    ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨  غينيا

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٢  الصومال
    ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠  باراغواي
   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  تونس
/ تــــــــــــشرين األول٣٠[ ٢٠٠٧أكتوبر /ول تشرين األ٣٠  أملانيا

  ]٢٠٠٧أكتوبر 
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠  ليختنشتاين

    ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٦  رومانيا
      

ــران١٢[  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  نيبال ــه/ حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٨[  

ــران٢٥[  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥  بلغاريا ــه/ حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٨[  

    ٢٠٠٨ه يوني/ حزيران٢٥  الكامريون
    ٢٠٠٨أغسطس / آب١٦  قربص

    ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٠ ) البوليفارية- مجهورية(فرتويال 
ــشرين األول٧[  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧  كرواتيا / تـــــــــــــ

  ]٢٠٠٨أكتوبر 
    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤  اليمن
   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  األردن
/نون الثـــــــــاين كـــــــــا٤[  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٤  موناكو

  ]٢٠٠٩ يناير
 ]٢٠٠٩مارس / آذار٥[  ٢٠٠٩مارس / آذار٥  البوسنة واهلرسك

  
التاريخ الوارد بني قوسني معقـوفني هـو التـاريخ املـنقح لتقـدمي تقريـر الدولـة الطـرف، وفقـاً للمقـرر                          )أ(  

  .الذي اختذته اللجنة عند اعتماد التوصيات املتعلقة بالتقرير السابق للدولة الطرف
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  رفق الثاين عشرامل
  املقررون القطريون واملقررون املناوبون املعنيون بتقارير الدول األطـراف            

  احلادية واألربعـني والثانيـة واألربعـني      ة يف دورتيها    ـاليت نظرت فيها اللجن   
  )حبسب ترتيب النظر فيها(

  احلادية واألربعونالدورة   - ألف  
  

  املناوب  املقرر  التقرير
  الدوري الثاينالتقرير: ليتوانيا

)CAT/C/LTU/2( 
  السيد كوفاليف  السيد غاييغوس

  التقرير األويل: صربيا
)CAT/C/SCG/2و Corr.1( 

  السيد غاي  السيد مارينيو 

  التقرير الدوري الثاين: كازاخستان
)CAT/C/KAZ/2( 

  السيد وانغ  السيد كوفاليف

  الصني
  التقرير الدوري الرابع: ماكاو وهونغ كونغ

)CAT/C/CHN/4 و ،CAT/C/HKG/4 ،
  )CAT/C/MAC/4 و

  السيدة سفيياس  السيد غاير

  التقرير األويل: اجلبل األسود
)CAT/C/MNE/1و Corr.1(  

  السيدة كليوباس   السيد مارينيو 

  التقرير الدوري الثاين: بلجيكا
)CAT/C/BEL/2(  

  السيدة بلمري   السيد غرومسان

  )كينيا(التقرير األوَّيل : كينيا
(CAT/C/KEN/1) 

  السيد وانغ  السيدة سفيياس

  
    الدورة الثانية واألربعون  - باء  

  التقرير الدوري الثاين: الفلبني
)CAT/C/PHI/2( 

  السيد وانغ  السيد غاير

  التقرير األويل: تشاد
)CAT/C/TCD/1( 

  السيد غرومسان  السيدة بلمري
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  التقرير األويل: نيكاراغوا
)CAT/C/NIC/1(  

  د غاييغوسالسي  السيدة سفيياس

  التقرير الدوري اخلامس: نيوزيلندا
)CAT/C/NZL/5(  

  السيدة كليوباس   السيد كوفاليف

  التقرير الدوري اخلامس: شيلي
)CAT/C/CHL/5(  

  السيد مارينيو  السيد غاييغوس

  التقرير الدوري الرابع: إسرائيل
(CAT/C/ISL/4)  

  السيد غاير  السيد مارينيو 

  التقرير األويل : هندوراس
)CAT/C/HON/1(  

  السيدة سفيياس  السيد غرومسان
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  املرفق الثالث عشر
   من االتفاقية٢٢قرارات جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة     

  قرارات بشأن األسس املوضوعية  - ألف  
  ٢٥٧/٢٠٠٤البالغ رقم     

  )ال ميثله حمامٍ(السيد كوستادين نيكولوف كريمييدشييف     :املقدم من
  صاحب البالغ  :ى أنه ضحيةالشخص املدع
  بلغاريا   :الدولة الطرف

  )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٨   :تاريخ تقدمي الشكوى
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب 

  املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ يف وقد اجتمعت 
ــة مناهــضة  ٢٥٧/٢٠٠٤ يف الــشكوى رقــم  فرغــت مــن النظــر وقــد  ، املقدمــة إىل جلن

 من اتفاقيـة مناهـضة      ٢٢التعذيب من السيد كوستادين نيكولوف كريمييدشييف مبوجب املادة         
  إنسانية أو املهينة،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

   مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب البالغ،وقد أخذت يف اعتبارها 
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبقتضى الفقرة تعتمد 

صاحب البالغ هو السيد كوستادين نيكولوف كريمييدشـييف، وهـو مـواطن بلغـاري                - ١
 واملـواد  ،١ مـن املـادة   ١عي أنـه ضـحية النتـهاكات بلغاريـا للفقـرة      وهـو يـد  . ١٩٧٣ عام  ولد
ــة       ١٦  و،١٢  و،١١  و،١٠ ــروب املعاملـ ــن ضـ ــريه مـ ــذيب وغـ ــضة التعـ ــة مناهـ ــن اتفاقيـ  مـ
  .وال ميثله حمامٍ. العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
 املوجـود علـى قمـة       “هيزاتـا ” الـبالغ يف مطعـم       ، عمـل صـاحب    ٢٠٠٣يف شتاء عـام       ١-٢

فربايــر / شــباط٣مــساء ويف . ســنيزانكا، يف منتجــع التزحلــق علــى اجلليــد بــامبوروفو يف بلغاريــا
 إىل بيتـه حــوايل  تـه عودق يف طريـ . ، قـصد حانـة يف بـامبوروفو صـحبة بعـض األصـدقاء      ٢٠٠٣

ن ، أل“مورغـافيتس ” فنـدق  ةردهـ ، قـرر االنتظـار يف   التـايل الساعة الـسادسة مـن صـباح اليـوم        
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غلبـه  . أول مركبة معلقة تغادر على الساعة الثامنة من أجل العودة إىل إقامته يف قمـة سـنيزانكا                
ال يعرفـه صـاحب     الـذي   حاول الـشخص،    . شخص يركله ويف ردهة الفندق واستيقظ     النعاس  

ه لـن   وضـح صـاحب الـبالغ سـبب انتظـاره هنـاك وأنـ             ف. البالغ، إجبـاره علـى مغـادرة الفنـدق        
والحقـاً، حـاول الـشخص نفـسه بـصحبة شـخص آخـر محـل                . ميكث أكثـر مـن سـاعة أخـرى        

 .)أ(صاحب البالغ على مغادرة الردهة

 يديـه  وكـّبال صاحب الـبالغ  وجه  وصاحا يف    يانوبعد ذلك بوقت قصري، وصل شرط       ٢-٢
مـرة  ”كـل   لرواهنالوا عليـه با   خارج الفندق؛   إىل   يانأخذه الشرط . وطلبا منه تقدمي بطاقة هويته    

طلــب صــاحب الــبالغ مــن الــشرطيني الكــف عــن ركلــه، لكنــه ُدفــع ووقــع علــى . “أو مــرتني
فبدأ يستغيث، وأُمر بالكف عـن ذلـك؛ وعنـدما مل يرضـخ، تعـرض للركـل والـضرب             . األرض

. القـدمني و اليـدين  مكّبـل عندما استيقظ وجد نفسه يف سـيارة دوريـة    . بعصا، حىت أُغمي عليه   
. ها فقـد وعيـه    عنـد  و ،الـشرطيني حـاول خنقـه     أحـد   سيارة ويـزعم أن     وجم مـرة أخـرى يف الـ       ُه

املديرية اإلقليميـة للـشرطة يف      زنزانة ب استفاق يف   و. دد بإطالق النار عليه   أُخرج من السيارة وهُ   
طلــب منــه صــاحب الــبالغ فــك  . ساعتنيذلــك بــصــل بعــد والر؛ وطلــب رؤيــة طبيــب  يبيشــ

 يكن هنـاك إال إلجـراء اختبـار لنـسبة الكحـول             أصفاده وإعطاءه بعض الدواء، لكنه قال إنه مل       
طلقـت بعـد    ، وهـي هتمـة يـدعي أهنـا أُ         تخريبوبعدها وجهت لصاحب البالغ هتمة ال     . يف الدم 

  . ضدمها على أفعاهلمادعوىهتديده للشرطيني اللذين أساءا معاملته برفع 
، أُطلــق ســراح صــاحب الــبالغ وعنــدها خــضع  ٢٠٠٣فربايــر / شــباط٥ويف صــبيحة   ٣-٢
حوصات طبية من ثالثة أطباء خمتلفني أكدوا مجـيعهم وجـود بعـض اإلصـابات علـى جـسده             لف

 قد تكون حدثت يف الوقت وبالطريقة الـيت وصـفها صـاحب             هذه اإلصابات وأكد أحدهم أن    
 مـن  “تنبيهـاً ”أحـد األطبـاء املـذكورين أنـه تلقـى       فقد أفاد   ووفقاً لصاحب البالغ،    . )ب(البالغ

__________ 

 .يستشف من الوثائق املقدمة أن كال الشخصني كانا من عمال الفندق  )أ(  

، يشري إىل نتائج فحص باملوجات      ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٥ تقرير مؤرخ    - ١: قدمت نسخ التقارير الطبية التالية      )ب(  
أكثـر يف الكليـة      جم طبيعي؛ تغريات طفيفة يف مناطق اللُّحمة والكأس تظهر كدمة          ح - الكلي”فوق الصوتية،   

 تقريـر   - ٢؛  “وال وجـود لـسوائل منطلقـة إىل الـبطن         .  ال شيء يسترعي االنتبـاه     - باقي أجهزة اللُّحمة  . اليمىن
. منيوجـود ارجتـاج عنـد منطقـة احلرقـف، وكدمـة يف الكليـة جهـة الـي            ”، يذكر   ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٥مؤرخ  

، عقب تقييم أجـراه الطـب الـشرعي         ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٢ تقرير للطب الشرعي مؤرخ      - ٣؛  “ودم يف البول  
خلص الطبيب إىل أنه اسـتناداً إىل التقريـرين الطبـيني املـشار إليهمـا أعـاله وكـذلك الفحـص                     . بأمر من التحقيق  

اليمني؛ ووجود دم يف البول؛ ودم على    صدمة يف منطقة احلرقف؛ وارجتاج للكلية جهة        ”. الذي أجراه هو ذاته   
، وتلـف   )منطقـة احلرقـف الـيمىن     (اجللد وحتت اإلبط؛ وكذلك يف الفخدين األيسر واألمين وعلـى طـول الظهـر               

مت . يف جلد قوقعة األذن اليمىن، وتلف يف جلد كال املعصمني، ووذَْمة ناجتة عن صـدمة يف ظهـر الراحـة الـيمين                     
ها أعاله إما بضربه بالضغط عن قرب أو على خلفيـة أداة صـلبة حـادة؛ وميكـن                  التسبب يف الصدمات املشار إلي    

 .“أن يكون جرى التسبب فيها يف نفس الوقت وبنفس الطريقة اليت أعلنها الشهود يف إفاداهتم
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، قــدم ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٤ويف . رطة بعــدم متكينــه مــن تقريــر طــيب املديريــة اإلقليميــة للــش 
ــسكري يف        ــدعي العـ ــي للمـ ــب اإلقليمـ ــداء إىل املكتـ ــشأن االعتـ ــكوى بـ ــبالغ شـ ــاحب الـ صـ

، خلــص نائــب املــدعي  ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٢٣ويف .  الــذي حقــق يف ادعائــه )ج(بلوفــديف
 الـيت مت التـسبب فيهـا        “طفيفـة اإلصـابة البدنيـة ال    ”العسكري يف بلوفـديف إىل أنـه بـالرغم مـن            

 القـضية    ملـف  وعنـدها أُغلـق   . ن بطريقـة قانونيـة    ا املعني يانلصاحب البالغ، فقد تصرف الشرط    
 هــذا القــرار أمــام  يف صــاحب الــبالغ طعــن، ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ويف . اجلنائيــة

ويف . )د(ئيــة خمالفــات إجراهشوبتــاحملكمــة العــسكرية يف بلوفــديف، مــدعياً أنــه ال أســاس لــه و  
ــاين  ٢٤ ــشرين الث ــوفمرب /ت ــام   ٢٠٠٣ن ــدعي الع ــرار امل ــزعم. ، أكــدت احملكمــة العــسكرية ق  وي

 تعـديل  سـبل االنتـصاف احملليـة، مبـا أنـه مل يعـد مـن املمكـن بـسبب                   دصاحب البالغ أنه اسـتنف    
  .  استئناف مثل هذه األحكام أمام احملكمة العليا٢٠٠٣ عام  صدرتشريعي

  
  الشكوى    

ــدعي صــا   - ٣ ــيت  ي ــة ال ــبالغ أن املعامل ــا حب ال ــى لقيه ــديعل ــشرطة أي ــصاف   ال وعــدم إن
 ،١٠؛ واملـواد  ١ مـن املـادة   ١ للفقـرة  له يف هذا الـشأن ميـثالن انتـهاكاً     سلطات الدولة الطرف    

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة    ١٦  و،١٢  و،١١ و
  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  
  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    

، قــدمت الدولــة الطــرف مالحظاهتــا وقالــت إن  ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠يف   ١-٤
 سـبل االنتـصاف   دصـاحب الـبالغ مل يـستنف   أن ) أ( :ةالـشكوى غـري مقبولـة لالعتبـارات التاليـ     

 ١الفقـرة   عىن الـوارد يف     بـامل ،  “التعذيب”أفعال الشرطيني ال تصل إىل درجة       أن  و) ب(احمللية؛  
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،     ٣٥٩حاجـت بأنـه وفقـاً للمـادة       و.  مـن االتفاقيـة    ١من املـادة    

ختــضع األحكــام النهائيــة للتحقــق منــها وميكــن إعــادة فــتح قــضايا جنائيــة بنــاء علــى األســباب    
الغ بـأن قـانون     وأقرت حبجة صاحب الب   .  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٣٦٢الواردة يف املادة    

، باالستئناف ضد أحكـام احملكمـة       ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣٠اإلجراءات اجلنائية كان يسمح، حىت      
. العسكرية اإلقليمية أمام احملكمة العليـا، لكـن هـذه اإلمكانيـة أُلغيـت بتعـديل للقـانون اجلنـائي                   

__________ 

، أوضـح خاللـه شـاهدان    “حمـضر اسـتجواب الـشهود   ”فيما يتعلق هبذه الدعوى، تتضمن ملفات القضية نـسخ        )ج(  
 .٢٠٠٣فرباير / شباط٤ ما شاهداه صبيحة يوم ٢٠٠٣وليه ي/متوز ٨يف 

: يذكر صاحب البالغ أن احملكمة العسكرية يف بلوفديف قبلت، من دون حتقق، مبا يلي علـى أنـه حقيقـة مثبتـة                       )د(  
خمـالً  ”أنه كان سكران وقت احلادث وأنه ضرب املوائد والكراسي يف حانة ردهة الفندق وأنه رمـى املرمـدات       

 .“ظام العامبذلك بالن
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عــسكرية  مـن القـانون اجلنـائي، فقــد كـان قـرار احملكمـة ال      ٢٣٧ مـن املــادة  ٤ومبوجـب الفقـرة   
بيد أهنا ذكرت أن مثل هذه األحكـام        . اإلقليمية لبلوفديف قراراً هنائياً وغري خاضع لالستئناف      

 مـن  الفـصل الثـامن عـشر    خاضعة للمراجعة يف إطـار بنـود         ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣٠أصبحت بعد   
وتبعـاً لـذلك، كـان بإمكـان صـاحب          ). إعادة فـتح القـضايا اجلنائيـة      (قانون اإلجراءات اجلنائية    

كـان بإمكـان   ولبالغ أن يطلب إىل املدعي العام العـسكري أو املـدعي العـام مراجعـة احلكـم،            ا
ووفقـاً للدولـة الطـرف،     .  إعادة فتح القـضية     بعد ذلك  منهما أن يطلب إىل احملكمة العليا      واحد

 .سبل االنتصاف احملليةد مل يستعمل صاحب البالغ سبيل االنتصاف هذا وبذلك مل يستنف

صل إىل درجـة    يـ صاحب البالغ ال    ضد  ن  االشرطيإن ما قام به     دولة الطرف   وقالت ال   ٢-٤
 :بّينت أنو.  من االتفاقية١ملادة املعىن الوارد يف ا ب“التعذيب”

صاحب الـبالغ ألي    التـّسبب يف أمل أو معانـاة لـ         الشرطة مل يتصرفا بنيـة       الرج  )أ(  
وفقـاً للدولـة    .  مـن االتفاقيـة    ١ة   مـن املـاد    ١من األغراض احملـددة يف اجلملـة األوىل مـن الفقـرة             

 تنيالطرف، تثبت الوثائق املقدمة من صاحب البالغ أن الـشرطيني تـصرفا بـشكل ميتثـل للفقـر                 
الـشرطة  فـراد   ألانجتيـز ” اللـتني وزارة الداخلية  املتعلق بقانونال من  ٧٨من املادة   ‘ ٢ ’و‘ ١’١

كــان ممارســة واجبــاهتم بوســائل ريهــا مــن الوســائل إذا مل يكــن باإلمبدنيــة وغاســتخدام القــوة ال
 ؛“المتثال ألمر قانوينه اأو رفض شخص من األشخاص أخرى ويف حاالت مقاومة

 مــن ١لــة األوىل مــن الفقــرة   تــدخل يف نطــاق تعريــف اجلم ينيأفعــال الــشرط  )ب(  
 آنـش ملعانـاة اللـذين تعـّرض هلمـا صـاحب الـبالغ              من االتفاقيـة الـيت تـذكر أن األمل أو ا           ١ املادة

ويف رأي الدولـة    . “نتيجـة عرضـية هلـا     ما هو مالزم للعقوبات القانونية أو ّعما يكون         عفقط  ”
الطرف، أثبتت املواد املقدمة من صاحب البالغ أن أعمال الـشرطة متثـل عقوبـات قانونيـة مـن           

 مـن النـوع     اصاحب البالغ ليس  املعاناة اللذين رمبا حلقا ب    مل و األونتيجة لذلك، فإن    . هذا القبيل 
 . من االتفاقية١ الفقرة املعرف يف

 مــن ٢ الفقــرة (تخريــبالتهمــة والحظــت الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبالغ أُديــن ب  ٣-٤
ســيارة الــشرطة مبوجــب  (وتــدمري املمتلكــات )  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة )ه(٣٢٥املــادة 
ــادة ــة  )و(٢١٦ امل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــة مــن احملاكمــة  ، يف ثــالث ) مــن ق يف . مراحــل متتالي

__________ 

وحيث ُيواَجه الفعل مبقاومة جلهاز السلطة أو ملمثل ”: على ما يلي) ٢( ٣٢٥وفقاً للدولة الطرف، تنص املادة        )ه(  
النظام العام، أثناء أدائهما لواجباهتمـا يف حفـظ النظـام العـام، أو حيـث تـشوب مـضمونه الـسخرية أو العجرفـة                      

 .“رية ملا ال يتجاوز مخس سنواتالشديدتان، تكون العقوبة هي احلرمان من احل

يعاقَـب باحلرمـان مـن احلريـة ملـا ال يتجـاوز مخـس               ”: على مـا يلـي    ) ١( ٢١٦وفقاً للدولة الطرف، تنص املادة        )و(  
 . كل من قام بصورة غري قانونية بتحطيم أو إتالف ممتلكات منقولة أو عقارية هي ملك لغريه“سنوات
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فربايـر  / شـباط  ١٦، ويف االسـتئناف يف      ٢٠٠٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١١املرحلة االبتدائيـة يف     
، ه هـــذاويف ضـــوء ســـلوك. ٢٠٠٤نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢ ويف احملكمـــة العليـــا يف ٢٠٠٤

 كـان عليهمـا تطبيـق تـدابري قانونيـة      ينيمن الواضح أن الـشرط  ”خلصت الدولة الطرف إىل أنه      
  .“تصرفه تصرف املخّربني لوقف على صاحب البالغ

  
    تعليقات صاحب البالغ    

ــاين ٤يف   - ٥ ــاير / كــانون الث ــبالغ يف  طعــن ، ٢٠٠٥ين ــة الطــرف  حجــة صــاحب ال الدول
ــة  ــة  القائل ــستنفذ ســبل االنتــصاف احمللي ــه مل ي ــدم نــسخة مــن طلــب   . بأن ملراجعــة مبوجــب  باوق
، ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٥يف  العـام   إىل املـدعى    قدمـه    من قانون اإلجراءات اجلنائية      ٣٦٢ املادة

مل توقيـع املـدعي العـام لـدى مكتـب      حي ٢٠٠٤مايو / أيار ٢٦وكذلك نسخة من الرد املؤرخ      
خلــص املــدعي العــام إىل أن عــدم اســتجواب بعــض الــشهود مل يــؤد إىل وقــد . النيابــات العامــة

احملكمـة  نه كان واضـحاً مـن حكـم    بأ صاحب البالغ أيضاً  ودفع. حتقيق متحيز أو غري مكتمل    
 أن ذلـك احلكـم      تخريـب  الـذي أكـد هتمـة ال       ٢٠٠٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢العليا الصادر يف    

يف إمكانيـة تقـدمي طلـب بـشأن انتـهاك           يفكر  وذكر أنه كان    . كان هنائياً وغري قابل لالستئناف    
ــسان       ــة حلقــوق اإلن ــام احملكمــة األوروبي ــة أم ــه يف حماكمــة عادل ــادة  (حق  مــن ٦اســتناداً إىل امل

  ). تفاقية األوروبية حلقوق اإلنساناال
  

  قرار اللجنة بشأن املقبولية    
. ٢٠٠٦مـايو  /حبثت اللجنة مقبولية البالغ خالل دورهتـا الـسادسة والـثالثني، يف أيـار           ١-٦

  الـدويل  وحتققت من أن نفس املسألة مل تبحث وال جيري حبثهـا مبوجـب إجـراء آخـر للتحقيـق                  
.  مــن االتفاقيــة ٢٢مــن املــادة  ) أ( ٥طلــوب يف الفقــرة  أو التــسوية الدوليــة، وفــق مــا هــو م    

 طلبـاً إىل احملكمـة األوروبيـة        ٢٠٠٥أبريـل   /ن صاحب البالغ قدم يف نيـسان      الحظت اللجنة أ  و
الطلـب،  يتعلق هـذا    ، و ١٧٧٢٠/٠٥حلقوق اإلنسان، سجل لدى احملكمة بوصفه القضية رقم         

بيـد أن الطلـب     ). صاحب البالغ ضد  لقوة  ل ينياستخدام الشرط (يف املوضوع، بالوقائع نفسها     
يف ظل هذه املالبسات، اعتربت اللجنـة أنـه   . إحالته إىل الدولة الطرف بعد    معلقاً ومل تقع    كان  

 حبثه مبوجـب إجـراء آخـر للتحقيـق     “جرى” أو “جيري”  بأنهالطلب أعاله النظر إىل   ال ميكن   
 ،ومـن مث  .  من االتفاقية  ٢٢ن املادة   م) أ( ٥الفقرة  الوارد يف   عىن  باملالدويل أو التسوية الدولية،     

 .ال متنع أحكام هذه املادة حبث البالغ

 سبل االنتصاف احمللية، الحظت اللجنة أن الدولة الطـرف          دوفيما يتعلق بشرط استنفا    ٢-٦
مجيع سـبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة         أساس عدم استنفاد    على   طعنت يف مقبولية الشكوى بناءً    
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أن صـاحب الـبالغ رد بأنـه قـدم طلـب مراجعـة إىل املـدعي                 أيـضاً   حظـت   بيـد أهنـا ال    . والفعالة
ويف هـذه  . قـدم دلـيالً علـى طلبـه وكـذا علـى قـرار املـدعي العـام         كمـا   العام الذي رفض طلبه،     

الظروف، وأخذاً يف االعتبار أن الدولة الطرف مل تدل بأيـة معلومـات إضـافية دعمـاً حلجتـها،                   
 من االتفاقية ال متنعهـا مـن النظـر    ٢٢من املادة ) ب( ٥ة الفقر متطلبات خلصت اللجنة إىل أن  

 .يف البالغ

املفرطـة  قـوة   ال ا اسـتخدم  ينيزاعم صاحب الـبالغ بـأن الـشرط       علماً مب اللجنة  أحاطت  و  ٣-٦
 الدولـة   بـردّ أيـضاً   أحاطـت علمـاً     و.  وأنه مل يكن بوسعه االنتصاف داخل الدولة الطـرف         ضده

بطريقة قانونيـة، يف إطـار صـالحياهتما الـيت حيـددها قـانون              الطرف أن الشرطيني املعنيني تصرفا      
 مـن  ١ مـن املـادة   ١الفقـرة  باملعىن الـوارد يف      “تعذيباً”وزارة الداخلية، وأن أفعاهلما ال تشكل       

. أدلـة كافيـة، ألغـراض املقبوليـة    بـشأنه  بيد أن اللجنة اعتربت أن هذا االدعاء قدمت      . االتفاقية
ــبالغ  ــة إىل أن ال ــى     وخلــصت اللجن ــا عل ــة الطــرف إىل تقــدمي مالحظاهت ــول ودعــت الدول    مقب

  . األسس املوضوعية
  

   املوضوعيةسسمالحظات الدولة الطرف على األ    
ــباط٢٧يف   ١-٧ ــر / شـ ــى األســـس    ٢٠٠٨فربايـ ــا علـ ــرف مالحظاهتـ ــة الطـ ــدمت الدولـ ، قـ

أن غلبــه بأنــه بعــد مبّينــة الوقــائع كمــا ســردها صــاحب الــبالغ  واعترضــت علــى . املوضــوعية
إحدى املوائد يف ردهة فندق مورغافيتس، قام عمال الفندق بإيقاظـه مـرتني      لنعاس وهو حول    ا

حيـث قـام بـضرب املوائـد والكراسـي          جلـأ إىل العنـف،      رفض املغـادرة و   فـ . وطلبوا منـه املغـادرة    
وصــل شــرطيان وطلبــا منــه تقــدمي . وهلــذا الــسبب، جــرى اســتدعاء الــشرطة. ورمــي املرمــدات

قـاوم بعنـف    يستخدم لغـة عدوانيـة و     يـتلفظ باللعنـات ويـ     وأصـبح   احتـّد   وفـرفض   . بطاقة هويتـه  
كان عليهما استخدام القوة الضرورية الحتوائـه وفقـاً    .  من الفندق  إخراجهحماوالت الشرطيني   
. نون املتعلـق بـوزارة الداخليـة      قـا  مـن ال   ٧٨ مـن املـادة      ١ من الفقـرة     ٢  و ١للفقرتني الفرعيتني   

ــبالغ واق كُبِّلــت ــدا صــاحب ال ــد ِت ي ــصعود إىل ســيارة الــ   إىل ي ــدق وأمــر بال . شرطةخــارج الفن
السيارة، حيـث أخـذ إىل      للزّج به يف    أنه قاوم بعنف مرة أخرى، اسُتخدمت القوة الالزمة          ومبا

ــشرطة  ــة ال ــسيارة   . حمط ــة يف ال ــة عدواني ــصرف بطريق ويف ضــوء ســلوكه، أعــدت   . واصــل الت
رفـض صـاحب الـبالغ     الـشغب  مبكافحـة  احلـادث، وفقـاً للمرسـوم املتعلـق    عـن   الشرطة حمضراً   

أبلــغ الــشرطيان القــضية إىل املديريــة اإلقليميــة .  علــى كامــل احملــضروعمــد إىل اخلربــشةتوقيعــه 
وبينما كـان صـاحب     . تعليمات بنقل صاحب البالغ إليها    أصدرت  للشرطة يف شيبيالري اليت     

اول مرة ثانية املقاومة بعنـف      نقل يف السيارة من حمطة الشرطة إىل املديرية اإلقليمية، ح         يالبالغ  
 .ال بد من احتوائهن ، وكاحتطيم الواجهة الزجاجية للسيارةأدى، يف مجلة أمور، إىل  مما
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 سـاعة يف املديريـة اإلقليميـة للـشرطة يف شـيبيالري،             ٢٤جز صاحب البالغ لفتـرة      احُت ٢-٧
. جـاز  طبيـب قبـل أخـذه إىل مرفـق االحت          طالب بإحضار طبيب، ومتّ فحـصه مـن طـرف         حيث  

أثبت الطبيب الذي فحصه أنه يف حالة اضطراب شـديد وأن رائحـة اخلمـر تفـوح منـه بـشكل                     
. رفـض عـرض اإلدارة إعطـاءه حقنـة مهدئـة          . عبارات نابيـة  واضح وأنه كان يصيح ويستخدم      

مل يكـن حيمـل أيـة عالمـات اإليـذاء           ”وفيما يتعلق بالفحص، أكد الطبيب أن صـاحب الـبالغ           
ــه   ــى وجهـ ــدين علـ ــهرأ وأالبـ ــبالغ  . “سـ ــاحب الـ ــراح صـ ــق سـ ــدود وأُطلـ ــوم  يف حـ ــرية يـ ظهـ

مبوجــب حكــم  هبــا نيــدأُو  التخريــبوبعــد ذلــك، وجهــت لــه هتمــة. ٢٠٠٣فربايــر /شــباط ٥
احملكمة يف التقـارير الطبيـة الـيت قـدمها صـاحب            نظرت  و. صادر عن حمكمة مقاطعة شيبيالري    

 . “إصابة بدنية طفيفة” ـلالدولة الطرف، إىل أنه تعرض ترى   خلصت، كماالبالغ واليت

وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، تكرر الدولة الطرف تأكيـد حججهـا املقدمـة بـشأن                ٣-٧
وفيمــا يتعلــق . املقبوليــة وتــصر علــى موقفهــا بأهنــا مل تنتــهك أيــاً مــن حقــوق صــاحب الــبالغ   

، حتـاج الدولــة الطـرف بــأن صـاحب الــبالغ    ١١  و١٠انتـهاك املــادتني  ات خبــصوص دعـاء البا
 حــال، تقــدم معلومــات تفــصيلية عــن ةوعلــى أيــ. يقــدم أدلــة علــى أي مــن هــذه االدعــاءات مل
 إىل اللجنـة يف سـياق النظـر يف    تدماملادتني، مبا يف ذلك توفري معلومات قُ تطبيقها لكلتا   يفية  ك

ــة الطــرف بأهنــ . ٢٠٠٤تقريرهــا الــدوري الثالــث إىل اللجنــة عــام    ا قامــت، يف وحتــاجج الدول
 املتبعـة فيـه،      واملمارسـات  توجيهاتـه وأسـاليبه   املنهجي لقواعـد االسـتجواب و     استعراضها  سياق  

، واحــدة بــشأن اإلجــراءات الــيت يــتعني أن تتبعهــا الــشرطة عنــد  ٢٠٠٣ر وثيقــتني عــام اصــدبإ
، الدولــة الطــرفوتطعــن .  والثانيــة بــشأن قواعــد ســلوك رجــال الــشرطة  مــااحتجــاز شــخص

ــابع بني  وتــ١٢دة يف االدعــاء املقــدم يف إطــار املــا باملثــل،  ــام هبــا  عمليــات تت االســتئناف الــيت ق
وفيمــا .  حتقيقــاً ســريعاً وغــري متحيــزت بالفعــلجــرأ اصــاحب الــبالغ للربهنــة علــى أن ســلطاهت

ــق  ــادة بيتعل ــد ال، ١٦امل ــة الطــرف تعي ــددول ــة     تأكي ــصل مبقبولي ــها فيمــا يت ــيت قدمت ــا ال  حججه
الـذي سـلكه    ائع، ومنـها الـسلوك العنيـف        وتـشري إىل روايتـها للوقـ      . ١الشكوى املتعلقة باملـادة     

مغادرة الفندق، ومقاومته للتوقيف، والتخريـب الـذي تـسبب     منه  صاحب البالغ عندما طلب     
تقاضـي يف الدولـة الطـرف وتكـرر     المراحل من وحتاج بأنه أُدين يف ثالث . فيه لسيارة الشرطة 

 مــن ٢الفقــرة الفرعيــة لول دمــيف نطــاق  تــصرفا بطريقــة قانونيــة  املعنــينيالتأكيــد أن الــشرطيني
  . من القانون املتعلق بوزارة الداخلية٧٨ من املادة ١الفقرة 

  
  تعليقات صاحب البالغ    

. ، علــق صــاحب الــبالغ علــى مالحظــات الدولــة الطــرف٢٠٠٨مــارس / آذار٢٧يف   - ٨
كـان   اليدين والرجلني مـن الـساعة الـسادسة إىل العاشـرة صـباحاً و        مكّبل كانأنه  فهو يتذرع ب  
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 أن يـدمر  ميكنـه وحياج أنه مـا كـان     . مكّبل وهو   “قفص” ساعة يف    ٣٠ لفترة   حيتجزبعد ذلك   
 اليــدين والــرجلني طــوال مكّبــلأنــه كــان علمــاً ب إىل الــسجن، ااقتيــد فيهــالــيت ســيارة الــشرطة 

أهنــا واملعنــيني الـسلطات احملليــة مل تأخــذ يف االعتبـار إال إفــادات الـشرطيني    يقــول إن و. الوقـت 
وبالرغم مـن أن الـشهادة صـدق عليهـا ثالثـة       . اجلدمأخذ  حىت شهادة الطب الشرعي     تأخذ   مل

ه بكـدمات  تيـ عدد كـبري مـن اإلصـابات، إضـافة إىل إصـابة كلي       وقوع  أطباء وتتضمن أدلة على     
ــه، فقــد اعتــرب وووجــ ــة الطــرف   احملكمــة وتعتــربتد دم يف بول إصــابة ”أهنــا تثبــت جمــرد  الدول
  . “طفيفة بدنية
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  اإلجراءات املعروضة على اللجنةالقضايا و    
    النظر يف األسس املوضوعية    

ــا الطرفــ         ١-٩ ــا هل ــيت أتاحه ــات ال ــع املعلوم ــبالغ يف ضــوء مجي ــذا ال ــة يف ه  اننظــرت اللجن
 .التفاقية من ا٢٢ من املادة ٤، وفقاً للفقرة اناملعني

 ١ الفقـرة    االدعاء بأن صاحب البالغ تعرض للتعذيب، كما تعرفه       علماً ب  اللجنة   يطحت  ٢-٩
 ١ الفقـرة    ااملهينـة، كمـا تعرفهـ      الالإنـسانية أو   العقوبة القاسـية أو    أو املعاملة أو  /، و ١من املادة   
 القـوة املـستخدمة     وفـرط وتشري إىل أن املالبسات الدقيقة للتوقيف       .  من االتفاقية  ١٦من املادة   

ــبالغ حمــل    ــة قيَّ ،مــن الطــرفني طعــن ضــد صــاحب ال ــة مــت التقــ  لكــن احملــاكم احمللي ارير الطبي
وتالحـظ أن الطبيـب الـذي فحـص         .  لـصاحب الـبالغ    “إصـابة بدنيـة طفيفـة     ”تثبت  باعتبارها  

، ٢٠٠٣سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣صاحب البالغ يف السجن فور توقيفـه أدىل، وفقـاً للقـرار املـؤرخ               
وناقـضتها،  بشهادة تفيـد بأنـه مل جيـد كـدمات علـى وجـه أو رأس أو أيـدي صـاحب الـبالغ،                        

تتبىن الدولة الطـرف تفـسري احملـاكم للتقـارير الطبيـة            و. تقارير الطبية املقدمة الحقاً   فيما يبدو، ال  
أن اإلصابات املتسبب فيها كانت طفيفة ونـشأت عـن االسـتخدام القـانوين للقـوة                بالذي يفيد   

 بـوزارة  املتعلـق  القـانون   من٧٨ املادة من ١الفقرة  من ٢ و ١الفرعيتني  الالزمة، وفقاً للفقرتني

  . خليةالدا
لتقــارير الطبيــة ذاهتــا، أن صــاحب الــبالغ عــاىن مــن اوتالحــظ اللجنــة، مــن اســتعراض  ٣-٩

ــة خمتلفــة مــن جــسده، إىل درجــة أن اجلــروح الــيت أصــابته      كــدمات عديــدة يف أجــزاء خارجي
وإضـافة إىل ذلـك، يـشهد تقريـر الطـب الـشرعي             . تسببت يف كدم لكليته ووجـود دم يف بولـه         

 ألغـراض   ،سـلطات الدولـة الطـرف ذاهتـا       عـداده    الذي أمـرت بإ    ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٢املؤرخ  
مفـاده أن هـذه     ويبـدى رأيـاً      على اإلصابات املوصوفة يف التقريرين الطبـيني الـسابقني           ،التحقيق

كمـا تالحـظ أن     . صاحب البالغ وعلى النحو اللذين ذكرمها     يف الوقت   نشأت  اإلصابات رمبا   
ويف .  وإمنا هـذا تفـسري احملـاكم احملليـة         “إصابة جسدية طفيفة  ”التقارير الطبية ذاهتا ال تشري إىل       

 لــشخص غــري توقيــف القــانوينواملعانــاة قــد يكــون مــصدرمها الاألمل أن حــني تعتــرف اللجنــة بــ
أو عنيف، فإهنا تعترب أن استخدام القوة يف مثل هذه الظروف ينبغي أن يقتصر علـى                /متعاون و 

، “ضـرورية ”أن القـوة املـستخدمة كانـت    بـ رف  وحتاج الدولة الطـ   . ما هو ضروري ومتناسب   
وتذكر أنه كان جيب تصفيد صاحب البالغ، بيد أهنا ال تصف نوع القـوة املـستخدمة وال مـا                    

أو إىل أي مـدى، أي كيـف أن شـدة القـوة املـستخدمة كانـت الزمـة يف                    /إذا كانت متناسبة و   
غ كانــت أكــرب مــن أن وتعتـرب اللجنــة أن إصــابات صــاحب الـبال  . لقــضيةبااملالبـسات اخلاصــة  

بــشكل متناســب مــن شــرطيني، ســيما وأنــه يبــدو أن صــاحب الــبالغ   قــوة اســتخدمت وافــق ت
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وال ميكنــها أن تتفــق مــع تفــسري احملــاكم احملليــة بــأن صــاحب الــبالغ تعــرض  . يكــن مــسلحاً مل
تـشري،  بـالرغم مـن أن اللجنـة    و.  ضـده ةتخدمس، نتيجة للقـوة املـ   “إصابات جسدية بسيطة  ” ـل

 إىل األدلة املقدمة، إىل أن اإلصابات اليت تعرض هلا صـاحب الـبالغ ال يبـدو أهنـا تـصل                     استناداً
معاملـة  أن ، فإهنـا تعتـرب   ١ من املـادة  ١مبعىن الفقرة ، “الشديد واملعاناة الشديدة األمل  ”حّد  إىل  

نـة  الشرطيني لصاحب الـبالغ تـصل إىل حـد املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهي                    
 . من االتفاقية١٦املادة باملعىن الوارد يف 

بــالرغم مــن أن الدولــة الطــرف ف، ١٢بانتــهاك املــادة القائــل يمــا يتعلــق باالدعــاء أمــا ف  ٤-٩
أجرت بالفعل حتقيقاً سريعاً يف احلادث املذكور، فإن التحقيق يف حد ذاته لـيس كافيـاً إلثبـات              

إذا كـان باإلمكـان الربهنـة علـى أنـه مل جيـر       ملادة هذه اامتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب      
 تنـازع فيهـا     ويف هـذا الـصدد، تـشري اللجنـة إىل االدعـاءات الـيت ال              . زيـ حجمـّردة مـن الت    بطريقة  

الدولة الطرف واليت تفيد بأن سلطات الشرطة طلبت إىل أحد األطباء املذكورين عـدم تـسليم                
وتـشري أيـضاً إىل أن   .  مل يـستدع بعـض الـشهود       تقريراً طبياً وبأن املـدعي العـام       بالغصاحب ال 

 للتقـارير الطبيـة،      احمللية مكتب املدعي العام توصل إىل نفس التفسري الذي توصلت إليه احملاكم          
طعنـت فيـه اللجنـة     ، وهـو تفـسري  “إصابة بدنية طفيفة” ـلن صاحب البالغ تعرض  إ يثحمن  

ذه األســباب، تعتـرب اللجنــة أن الدولــة  وهلــ. عـاله أ ١٦سـلفاً يف اســتنتاجها بـشأن انتــهاك املــادة   
 . من االتفاقية١٢الطرف انتهكت أيضاً املادة 

ــاءات ال   ٥-٩ ــق باالدع ــا يتعل ــةوفيم ــادتني  قائل ــهاك امل ــة إىل أن  ١١  و١٠ بانت ــشري اللجن ، ت
هـذه االدعـاءات ومـن مث فإهنـا ليـست يف        تثبـت   صاحب البالغ مل يقدم أيـة أدلـة أو معلومـات            

  .مبوجبهماتوصل إىل أي استنتاج بشأن احترام احلقوق احملمية موقع يسمح هلا بال
أن الوقـائع  تـرى  االتفاقيـة،   مـن  ٢٢ املـادة  مـن  ٧  تتصرف مبوجـب الفقـرة  إذواللجنة،   - ١٠

 مــن ١٦ مــن املــادة ١ والفقــرة ١٢انتــهاكات للمــادة  عــن حــدوث  تكــشفعليهــااملعروضــة 
أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة  

 .املهينة أو

 مـن نظامهـا الـداخلي،    ١١١ مـن املـادة   ٥عمالً بالفقرة ، الدولة الطرفوحتث اللجنة     - ١١
 عـن والكـايف   العـادل  التعـويض  ذلـك  يف على أن توفر لصاحب البالغ سبيل انتصاف فعاالً، مبـا 

إعـادة التأهيـل الطـيب،     فـضالً عـن      للجنـة،    ٢قـم   مع التعليـق العـام ر     اليت تعرض هلا متشياً     املعاناة  
اسـتجابة  الـيت اختـذهتا      إحالة هذا القرار عـن اخلطـوات          تاريخ  يوماً من  ٩٠وأن تبلغ يف غضون     

  .  أعالهواردةلآلراء ال
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  ٢٦١/٢٠٠٥البالغ رقم     
ميثلــه حمــامٍ، مركــز القــانون اإلنــساين، (الــسيد باســم عثمــاين       :املقدم من

يــات واملركــز األورويب حلقــوق طائفــة   ومركــز حقــوق األقل
  )الروما

  صاحب الشكوى  : ضحيةالشخص املدعى أنه
  مجهورية صربيا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧    :تاريخ تقدمي الشكوى
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب  

  ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،وغري
  ،٢٠٠٩مايو / أيار٨ يف وقد اجتمعت  
ــة مناهــضة  ٢٦١/٢٠٠٥ يف الــشكوى رقــم وقــد فرغــت مــن النظــر    ، املقدمــة إىل جلن

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن           ٢٢التعذيب باسم السيد باسم عثماين مبوجب املادة        
  املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ضروب املع

   مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا أصحاب الشكوى، وقد أخذت يف احلسبان  
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

مـن أصـول    صاحب الشكوى هو الـسيد باسـم عثمـاين، مـواطن مـن مجهوريـة صـربيا                    - ١
ويـدعي أنـه ضـحية      . ، يقـيم يف مجهوريـة صـربيا       ١٩٦٧، مولود يف عام     )طائفة الروما (غجرية  

، منفـردة أو مقـروءة بـاالقتران مـع املـواد            ١٦ مـن املـادة      ١النتهاكات مجهورية صـربيا للفقـرة       
 مـــن اتفاقيـــة ١٦ مـــن املـــادة ١، مقـــروءة منفـــردة أو بـــاالقتران مـــع الفقـــرة ١٤  و١٣  و١٢

ومتثلـه  . لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة       مناهضة ا 
مركز القانون اإلنساين، ومركز حقوق األقليات، وكالمهـا        : ثالث منظمات غري حكومية هي    

  . يتخذان من بلغراد مقراً هلما، واملركز األورويب حلقوق الروما ومقره بودابست
  اخللفية الوقائعية

ــا     ١-٢ ــا”صـــاحب الـــشكوى هـــو أحـــد ســـاكين مـــستوطنة الرومـ ــالغ عـــددهم “أنتينـ  البـ
. ١٩٦٢وُشــيِّدت املــستوطنة منــذ عــام . أشــخاص، وهــي تقــع يف بلديــة بلغــراد اجلديــدة ١٠٧

وكانت أربع أُسر تقيم فيها بصفة دائمة، بينما تتألف أغلبيـة سـكاهنا مـن طائفـة الرومـا الـذين                     
ــهم   ــدمري ممتلكــاهتم يف  ١٩٩٩ إىل املــستوطنة يف عــام  مت إجالؤهــم مــن كوســوفو، ونقل  بعــد ت
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، أخطـــرت بلديـــة بلغـــراد اجلديـــدة كتابيـــاً ســـكان ٢٠٠٠يونيـــه / حزيـــران٦ويف . كوســـوفو
 القاضـي هبـدم املـستوطنة وبوجـوب مغـادرهتم           ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٩ بقرارها املؤرخ    “أنتينا”

ار البلدية، بيـد أهنـم مل يغـادروا املوقـع           ومل يعترض السكان على قر    . )أ(املنطقة مساء اليوم التايل   
ويف . بـسبب فقـرهم وعـدم قـدرهتم علـى إجيـاد مكـان آخـر للعـيش بـه يف خـالل مهلـة قــصرية            

 صــباحاً، وصــل ممثلــو بلديــة بلغــراد اجلديــدة      ١٠، وحنــو الــساعة  ٢٠٠٠يونيــه /حزيــران ٨
نة بغية تنفيـذ أمـر      وجمموعة تضم حنو عشرة من أفراد الشرطة يرتدون الزي الرمسي إىل املستوط           

وإثر شروع اجلرافات مباشرة يف هدم املستوطنة، وصلت جمموعـة تتـألف مـن مخـسة                . اإلجالء
إىل ستة أفراد شرطة يرتدون مجيعهم الزي املدين األسود، باستثناء سـائق الـشاحنة الـذي كـان                  

 BG 611يرتدي بزة بيضاء، يف سيارة شاحنة من فئة إيفيكو حتمل لوحة سيارات شـرطة رقـم   

-542
وأثنــاء . ومل يــستظهروا بطاقــات هويــة ومل توجــد علــى مالبــسهم أيــة شــارات مميــزة . )ب(

اإلجالء، اعتدى أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون الزي املدين بالضرب على عدد مـن طائفـة                
الروما، بينمـا وّجـه أفـراد الـشرطة الـذين كـانوا يرتـدون الـزي الرمسـي عبـارات عنـصرية نابيـة                         

وُصفع الشاكي مرتني وُضرب بقبضة اليد علـى الـرأس ويف موقـع الكليـتني مـن جانـب                   . إليهم
فرد من أفراد مـن الـشرطة الـذين كـانوا يرتـدون الـزي املـدين، وقيَّـد ذراع صـاحب الـشكوى                        

وُضــرب .  ســنوات بالــذراع األميــن٤األيــسر، واحلــال أنــه كــان حيتــضن ابنــه البــالغ مــن العمــر 
وفـّر صـاحب الـشكوى مـن املـستوطنة لتلقـي            . تعرض إلصابة خطـرية   الطفل أيضاً، بيد أنه مل ي     

ــة مؤرخــة   . اإلســعاف الطــيب  ــادت شــهادات طبي ــران١٢وأف ــه / حزي  عــن وجــود  ٢٠٠٠يوني
  .كدمات حتت ذراعه األيسر وأُشري عليه باالتصال بطبيب أخصائي لفحص بطنه

ة مبــا فيهــا شــاحنة ونتيجــة هلــذه العمليــة، دّمــر متامــاً بيــت الــشاكي وممتلكاتــه الشخــصي  ٢-٢
وأقـام الــشاكي وأسـرته أثنــاء   . صـغرية، فبـات بــال مـأوى رفقــة زوجتـه وأطفالــه القـصر الثالثــة     

وبدايــة مــن عــام . الــشهور الــستة األوىل الــيت تلــت احلادثــة يف خيمــة مبوقــع املــستوطنة املــدمرة 
، أقاموا يف الطـابق الـسفلي مـن عمـارة يعمـل فيهـا صـاحب الـشكوى لإلشـراف علـى              ٢٠٠٢

  . ظام التدفئة والصيانةن
، قدم مركز القانون اإلنـساين شـكوى مـشفوعة بأدلـة            ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٢ويف    ٣-٢

داعمة منها بيانات أدىل هبا مخسة شهود أمام املدعي العام البلـدي الرابـع لبلغـراد، يـّدعي فيهـا                    
ــة، وســلوك        ــشكوى مــن جانــب أشــخاص جمهــويل اهلوي ــة صــاحب ال املركــز أن إســاءة معامل

__________ 

رار يستند إىل أن سكان املستوطنة شّيدوها على أرض تابعة للدولة وأهنم يفتقرون     كان التفسري املقدم الختاذ الق      )أ(  
 .إىل سند قانوين لإلقامة فيها عندئذ

  .BG 611 -549، كان رقم لوحة السيارة .وفقاً لشهادة أدىل هبا شاهد آخر يدعى م  )ب(  
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) التـسبب يف إصـابة بدنيـة طفيفـة         (٥٤طة أثناء هدم املستوطنة، يـشكالن انتـهاكاً للمـادة           الشر
  .من القانون اجلنائي) إساءة استعمال السلطة (٦٦واملادة 

 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة جلمهوريـة صـربيا، ميكـن            ١٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     ٤-٢
. ، ميكـن أن يكـون املـدعي العـام أو الـضحية         تقدمي دعوى جنائية بطلب من مـّدع عـام مـأذون          

وجيوز للدولـة حبكـم وضـعها والتزاماهتـا إقامـة الـدعوى بـشأن اجلـرائم اجلنائيـة الثابتـة مبوجـب                       
القانون، عن طريق دائرة املدعي العام، ما مل يـنص القـانون علـى خـالف ذلـك صـراحة، وهـو              

 ٢٤١ مـن املـادة      ١مـالً بـالفقرة     وع.  مـن القـانون اجلنـائي      ٦٦  و ٥٤حيدث طبقـاً للمـادتني       مل
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، ال ميكن إجـراء حتقيـق قـضائي رمسـي      ٢٤٢ من املادة    ٣والفقرة  

وعندما تكون هوية املرتكب املزعوم جلرميـة جنائيـة جمهولـة، جيـوز           . إال حبق فرد ُحددت هويته    
ري الــضرورية بغيــة التعــرف علــى  أو اختــاذ التــداب/للمــدعي العــام املطالبــة باملعلومــات الالزمــة و 

، من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة، ميكـن         ٢٣٩ من املادة    ١وعمالً بالفقرة   . األفراد املعنيني /الفرد
للمــدعي العــام أن ميــارس هــذه الــسلطة عــن طريــق هيئــات إنفــاذ القــانون أو مبــساعدة قاضــي    

، وجــود شــك معقــول يف وإذا ثبــت لــدى املــدعي العــام، اســتناداً إىل جممــل القــرائن . التحقيــق
ارتكاب شخص ما جرمية جنائية، جيوز له حبكم املنصب إقامة دعوى بشأهنا، فإنه يطلـب مـن                 

 من قانون اإلجـراءات     ٢٤٢  و ٢٤١قاضي التحقيق إجراء حتقيق قضائي رمسي عمالً باملادتني         
قـضائي  ومن جهة أخـرى، إذا قـرر املـدعي العـام أنـه ال يوجـد أسـاس للقيـام بتحقيـق                 . اجلنائية

الــضحية هبــذا القــرار، وميكــن للــشاكي عندئــذ أن ميــارس /رمســي، جيــب عليــه أن ُيبلــغ الــشاكي
ــع دعــوى بامســه   ــصفته - صــالحياته يف رف ــاً خاصــاً ” أي ب ــذلك  “مــدعياً عام  كمــا تقــضي ب

  . من قانون اإلجراءات اجلنائية٢٣٥ من املادة ١ والفقرة ٦١ من املادة ٢  و١الفقرتان 
، ونظراً لعدم تلقي رد من مكتب املـدعي العـام، أرسـل             ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٠ويف    ٥-٢

ــى          ــة للحــصول عل ــة الرابع ــدائرة البلدي ــام بال ــدعي الع ــاً إىل امل ــساين التماس ــانون اإلن مركــز الق
 اسـتلمها  ٢٠٠١أبريـل  / نيـسان ١٩وأُبلـغ املركـز يف رسـالة مؤرخـة       . معلومات بشأن التحقيق  

 بــسبب عــدم وجــود شــك معقــول يف ارتكــاب  ، بــرفض الــشكوى،٢٠٠١مــايو / أيــار١٦يف 
ومل ُتقـدَّم أي معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذها مكتـب         . أفعال جنائية قابلـة للمقاضـاة رمسيـاً       
 مــن املــادة ٢وأُشــري علــى ممثــل الــضحية، عمــالً بــالفقرة  . املــدعي العــام للتحقيــق يف الــشكوى

كمة بلغراد البلدية يف غضون مثانيـة       ، من قانون اإلجراءات اجلنائية، برفع دعوى أمام حم        )ج(٦٠
وحتقيقاً هلذا الغرض، ُدعي ممثل الضحية إىل أن يقترح على قاضي التحقيـق إجـراء حتقيـق                 . أيام

__________ 

نائيـة، أصـبح رقـم املـادة يف القـانون           ، تـاريخ بـدء نفـاذ قـانون اإلجـراءات اجل           ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٩بداية من     )ج(  
 .وظل حمتوى األحكام دون تغيري. ٦١ من املادة ١اجلديد الفقرة 
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 ٦٦  و ٥٤ضد شخص جمهول اهلوية أو اهتام املسؤولني شخصياً باجلرائم اليت حتظرها املادتـان              
ائمـة تـضم أمسـاء أربعـة أشـخاص مـن           وقـدم نائـب املـدعي العـام ق        . من القانون اجلنائي الصريب   

ــة وشــؤون      ــدموا املــساعدة إىل إدارة اهلندســة املدني ــدة ق ــراد اجلدي ــة لبلغ ــشؤون الداخلي إدارة ال
 .A، ورقيبـا األركـان      .Bضـابط الـصف     : اإلسكان البلدي يف تنفيذ أوامر اإلجالء واهلدم وهـم        

طة الـذين كـانوا يرتـدون الـزي          بيد أن الرسالة مل تذكر أمساء أفراد الشر        .J، والرقيب أول    .Nو
املــدين وشــاركوا يف عمليــة اإلجــالء، ممــا حــال دون تقــدمي صــاحب الــشكوى دعــوى قــضائية  

  .رمسية ضدهم
ــار٢٣ويف   ٦-٢ ــايو / أي ــدائرة     ٢٠٠١م ــاً إىل حمكمــة ال ــساين طلب ــانون اإلن ــدم مركــز الق ، ق

عدة علــى التعــرف علــى وبغيــة املــسا. البلديــة الرابعــة لبلغــراد إلعــادة فــتح التحقيــق يف القــضية 
اجلناة، طلب املركز إىل احملكمة أن تستمع، باإلضافة إىل الشهود مـن طائفـة الرومـا، إىل أفـراد                   

أبريــل / نيــسان١٩الــشرطة الــذين وردت أمســاؤهم يف رســالة نائــب املــدعي العــام املؤرخــة        
حاضـرين  ، وكذلك ممثلي إدارة اهلندسة املدنية وشؤون اإلسكان البلـدي الـذين كـانوا               ٢٠٠١

  .٢٠٠٠يونيه / حزيران٨يف 
، ٢٠٠٢أبريــل / نيــسان١٠ إىل ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢٥ويف الفتــرة مــن    ٧-٢

استمع قاضي التحقيـق إىل أفـراد الـشرطة األربعـة الـذين كـانوا يرتـدون الـزي الرمسـي، وأدلـوا                       
 أنـه  .J أول   وأفـاد الرقيـب   . “أنتينا”ببيانات متناقضة بشأن مشاركة الشرطة يف هدم مستوطنة         

بــسبب عــدد ســكان املــستوطنة وممانعتــهم إلجالئهــا، طلــب فريــق الــشرطة تزويــده مبــساعدة     
إضافية فحضرت مركبة فـوراً إىل مـسرح األحـداث ُتِقـل مخـسة أو سـتة زمـالء يرتـدون الـزي                 

، وهـو قائـد إدارة الـشرطة يف         .Bوأفاد ضابط الـصف     . )د(املدين من خمفر شرطة بلغراد اجلديدة     
ــا ــراد شــرطة      )ه(بيزاني ــه مل يكــن يوجــد أف ــدم يف مــوقعني باملــستوطنة وأن ــشرطة قُ  ، أن دعــم ال

 أنـه كـان حاضـراً عنـد         .Aوصرَّح الرقيب   . يرتدون الزي املدين يف املوقع الذي كان يوجد فيه        
وأفاد أنه ال يتذكر ما إذا كـان يوجـد أفـراد         . هدم املستوطنة لكنه مل يشاهد حدوث أي عنف       

لشؤون الداخلية، باستثناء األفـراد الـذين قـدموا مـن إدارة شـرطة بيزانيجـا،       آخرون من وزارة ا   
ــذين كــانوا موجــودين يف مــسرح األحــداث   ــه وفقــاً للقاعــدة املعمــول هبــا، ُتقــدَّم    . ال ــاد أن وأف

املساعدة من جانب أفراد الشرطة الذين يرتدون الزي الرمسي وليس من جانـب أفـراد الـشرطة          
__________ 

أفـراد شـرطة وزمـالء يرتـدون الـزي املـدين مـن إدارة الـشؤون                 ‘ يف شهادته أمام احملكمـة أن        .J الرقيب أول    أفاد  )د(  
إىل ‘هـو وزمـالءه     ‘ مل يلجـأ  ‘، بينمـا    ‘ بـاهلراوات  الداخلية لبلغراد اجلديدة جلأوا إىل استعمال القوة وإىل الضرب        

 الـيت أشـارت إليهـا الدولـة الطـرف دعمـاً         .Jولالطالع علـى جـزء مـن شـهادة املـساعد            . ‘القوة يف هذه املناسبة   
 . أدناه٧-٤حلججها، انظر الفقرة 

 .إدارة شرطة بيزانيا هي إدارة فرعية تابعة إلدارة الشؤون الداخلية لبلغراد اجلديدة  )ه(  
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ومل يـتمكن أي    .  بأنـه مل يـشارك يف هـذه العمليـة          .Nوأفاد الرقيـب    . الذين يرتدون الزي املدين   
، مـن تـذكُّر   “أنتينـا ”فرد من أفراد الشرطة الذين كانوا حاضرين أثناء إجالء وهـدم مـستوطنة    

  . أمساء الزمالء أو املساعدين الذين شاركوا أيضاً يف العملية
ــار١٧ويف   ٨-٢ ــايو / أي ــق لــصاحب    ٢٠٠٢م ــشكوى، اســتمع قاضــي التحقي وأيَّــدت . ال

شــهادته بيانــات أدىل هبــا اثنــان مــن ســكان املــستوطنة، اســتمع إليهمــا قاضــي التحقيــق أيــضاً      
وأفادوا مجيعاً أن بوسعهم التعرف على أفراد الشرطة الذين كانوا يرتـدون            . بصفتهما شاهدين 

  . الزي املدين، واعتدوا عليهم بالضرب
لـــب قاضـــي التحقيـــق احلـــصول علـــى  ، ورداً علـــى ط٢٠٠٢يونيـــه / حزيـــران٤ويف   ٩-٢

 “أنتينــا”معلومــات عــن أفــراد الــشرطة الــذين كــانوا حاضــرين أثنــاء إجــالء ســكان مــستوطنة  
وهدمها، أفادت إدارة الشؤون الداخلية لبلغـراد اجلديـدة أن تنفيـذ قـرار بلديـة بلغـراد اجلديـدة                    

ــدأ يف  ــران٧بـ ــه / حزيـ ــشرطة    . ٢٠٠٠يونيـ ــسؤولو الـ ــوم، زار مـ ــك اليـ  .T  و.O  و.Jويف ذلـ
ــوهتم     ــادرة إىل إخــالء بي ــسكان املب ــوا إىل ال ــستوطنة وطلب ــايل   . امل ــوم الت ــة يف الي وواصــل العملي

  ..B إىل جانب القائد .N و.Aالرقيبان 
، وهـو أحـد مفتـشي    .P، استجوب قاضي التحقيق املفـتش      ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٧ويف    ١٠-٢

 كـانوا علـى ِعلـم خبطـة هـدم           “أنتينـا ”وأفـاد أن سـكان      . تشييد املباين احلاضـرين أثنـاء العمليـة       
 مـا ال يقـل   ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٧مستوطنتهم قبل شهر مـن اهلـدم الفعلـي وأهنـم ُمنحـوا يف               

 يف  “أنتينـا ”، اجتمـع سـكان      ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٨ويف  .  ساعة كإشعار بـاإلجالء    ٢٤عن  
وطنات أخرى ملنـع    املستوطنة وبدا له أهنم استعانوا بأشخاص آخرين من طائفة الروما من مست           

ــدم وطلــب مفتــشو تــشييد املبــاين املــساعدة مــن إدارة شــرطة بيزانيــا، الــيت أرســلت إىل          . اهل
وأكـد الـشاهد أن   . املستوطنة أفراد شرطة يرتدون الزي الرمسي وآخرون يرتـدون الـزي املـدين       

ــه        ــاد أن ــه أف ــصفعات علــى وجــوههم لكن ــبعض اللكمــات وال ســكان طائفــة الرومــا تعرضــوا ل
غـري أنـه أضـاف أن أفـراد الـشرطة الـذين كـانوا يرتـدون                 . ر استخدام هراوات لضرهبم   يتذك ال

الزي املدين مل يتـدخلوا يف الـرتاع؛ بـل كـانوا يقتـادون أحـد سـكان الرومـا إىل خمفـر الـشرطة،                   
ومـضى يقـول إن عمليـة اهلـدم مل تبـدأ قبـل إخـراج الـسكان                  . بسبب مقاومتـه هـدم املـستوطنة      

  .)و(واءأمتعتهم من أماكن اإلي
، أبلغـت حمكمـة الـدائرة البلديـة الرابعـة لبلغـراد مركـز               ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلول ١٢ويف    ١١-٢

 مـن   ٣ باختتام التحقيق وبأنه بوسـع ممثـل الـضحايا، عمـالً بأحكـام الفقـرة                 )ز(القانون اإلنساين 
__________ 

 . أدناه٧-٤ اليت أشارت إليها الدولة الطرف لدعم حججها، انظر الفقرة .Pلالطالع على جزء من شهادة   )و(  

 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨تلقى مركز القانون اإلنساين رسالة احملكمة يف   )ز(  



A/64/44 

 

395 09-52625 
 

 يف غـــضون )ح( مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة، تقـــدمي الئحـــة اهتـــام يف القـــضية٢٥٩املـــادة 
  .يوماً وإال ستعترب احملكمة أن ممثل الضحايا قد ختلى عن املالحقة القضائية ١٥
، قدم ممثل صاحب الشكوى والضحايا اآلخـرين        ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢ويف    ١٢-٢

طلبــاً جديــداً الســتكمال التحقيــق لــدى حمكمــة الــدائرة البلديــة الرابعــة ببلغــراد، وفقــاً لإلجــراء 
وتـنص الالئحـة علـى    .  من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة     ٢٥٩ن املادة    م ١الذي تقضي به الفقرة     

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، مل يقـدم لألطـراف       ٢٥٥أن قاضـي التحقيـق، انتـهاكاً للمـادة     
أمساء أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون زياً مـدنياً، وتبعـاً لـذلك، مل يـتمكن املمثـل مـن تقـدمي                      

واقتـرح أمـوراً منـها عقـد احملكمـة جلـسة            . ية يف هـذه القـضية     شكوى رمسية للمالحقـة القـضائ     
 وإعـادة إرسـال طلـب إىل إدارة الـشؤون الداخليـة لبلغـراد اجلديـدة                 .Jجديدة مع الرقيـب أول      

لتقــدمي معلومــات عــن هويــة أفــراد الــشرطة الــذين كــانوا يرتــدون الــزي املــدين وشــاركوا            
  . احلادثة يف
، ورداً علـى هـذا الطلـب، أرسـلت حمكمـة الـدائرة              ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٦يف    ١٣-٢

البلدية الرابعة لبلغراد طلبـاً إىل إدارة الـشؤون الداخليـة لبلغـراد اجلديـدة لالستفـسار عـن أمسـاء                     
أفراد اإلدارة الذين قدموا املساعدة إىل بلدية بلغراد اجلديدة وإىل إدارة شرطة بيزانيـا، بيـد أهنـا                  

ونتيجــة لــذلك، . ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٨ح للحــادث وهــو أدرجــت خطــأً تارخيــاً غــري صــحي
 أهنـا مل تقـدم أي مـساعدة         ٢٠٠٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠ردت إدارة الشؤون الداخليـة يف       

، أرسـلت  ٢٠٠٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢ويف  . إىل اهليئات السالفة الـذكر يف ذلـك التـاريخ         
ومل يتـضمن الطلـب   . ثالً إىل إدارة الـشؤون الداخليـة  احملكمة البلدية الرابعة لبلغراد طلباً ثانياً مما    

اإلشارة هذه املرة إىل تاريخ احلادث بل طلب أمساء أفراد الـشرطة الـذين كـانوا يرتـدون الـزي                    
ويف . “أنتينــا”املــدين وســاعدوا أفــراد الــشرطة مــن إدارة شــرطة بيزانيــا أثنــاء هــدم مــستوطنة    

 أنه ال يعـرف أمسـاء أفـراد الـشرطة الـذين             .J ، رّد الرقيب أول   ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ٤
 بيــد أنــه مل ينكــر “أنتينــا”كــانوا يرتــدون الــزي املــدين والــذين تــدخلوا أثنــاء هــدم مــستوطنة   

 كـذلك، أجـرت احملكمـة مقابلـة         ٢٠٠٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٣ويف  . حدوث هذا التدّخل  
سأسـعى، إذا اقتـضت   [...] ”، الذي كرر تصرحياته السابقة مضيفاً .Jجديدة مع الرقيب أول    

احلاجة ذلك، للعثور على أمساء أفراد الشرطة حتديـداً الـذين كـانوا متواجـدين وإبـالغ احملكمـة               
  .“بذلك

، أبلغت حمكمـة الـدائرة البلديـة الرابعـة لبلغـراد      ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٦ويف    ١٤-٢
 مــن ٢٥٩ مــن املــادة ٣قــرة ممثــل الــضحايا أهنــا أغلقــت بــاب التحقيــق وذكَّــرت بأنــه وفقــاً للف

__________ 

 . أعاله٥-٢انظر الفقرة   )ح(  
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 ١٥قانون اإلجراءات اجلنائية، ميكن ملمثل الضحايا تقدمي عريـضة اهتـام إىل اللجنـة يف غـضون                  
  . يوماً، وإال سُيعترب أنه ختلى عن املالحقة القضائية

، أبلــغ ممثــل الــضحايا احملكمــة أن مــشاركة أفــراد ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين١٠ويف   ١٥-٢
 ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران٨املــدين يف االعتــداء علــى أفــراد مــن الرومــا يف  شــرطة يرتــدون الــزي 

 وطلـب  .J والرقيـب أول  .Pتدعمه دعماً واضحاً بيانات الضحايا، وكذلك بيانـات الـشاهدين         
، أرســلت ٢٠٠٣فربايـر  / شـباط ٦ويف . إىل احملكمـة مواصـلة حتقيقهـا بغيـة حتديــد هويـة اجلنـاة      

ديدة، يف إطـار ردهـا علـى طلـب ثالـث مـن احملكمـة بتـاريخ                  إدارة الشؤون الداخلية لبلغراد اجل    
، .A و.G، رسـالة تتـضمن إمسـي فـردين مـن أفـراد الـشرطة مهـا                 ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاين  ٣٠

  .٢٠٠٠يونيه / حزيران٨قدما املساعدة أثناء احلادث الذي وقع يف 
زيـر الـشؤون   ، أرسل مركز القانون اإلنساين خطاباً إىل و  ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٥ويف    ١٦-٢

الداخليــة أعــرب فيــه عــن قلقــه واشــتكى فيــه مــن عــدم تعــاون إدارة الــشؤون الداخليــة لبلغــراد 
اجلديدة يف التحقيق وطلب إىل الوزير اإلفصاح عن أمساء أفـراد الـشرطة الـذين كـانوا يرتـدون                   

 “اأنتينـ ” مبـستوطنة    ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٨الزي املدين والذين قدموا املـساعدة أثنـاء حادثـة           
  . الواقعة يف بلغراد اجلديدة

، الـذي أفـاد أنـه    .G، أجرت احملكمـة مقابلـة مـع الـشرطي        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٨ويف    ١٧-٢
يونيــه / حزيــران٨ ومل يكــن علــى ِعلــم حبادثــة “أنتينــا”يكــن حاضــراً أثنــاء هــدم مــستوطنة   مل

ــاً       .  مباشــرة٢٠٠٠ ــادة وطبق ــدمها ع ــذه احلــاالت يق ــل ه ــساعدة يف مث ــد وأكــد أن امل للقواع
السارية أفراد شرطة يرتدون الزي الرمسي وليس أفراد شرطة يرتدون الزي املـدين، لكـن ميكـن               

وأضـاف أن أفـراد   . يف حاالت الطوارئ إرسال بعض أفراد الشرطة الذين يرتدون الزي املـدين       
 وإذا رغبـت  . الشرطة الذين يكلّفون مبهام خمتلفة تدوَّن أمساؤهم يف سـجلّ لـدى إدارة الـشرطة              

احملكمة يف احلصول على هذه املعلومات، فإهنـا تتلقـى تقريـراً يـستند إىل املعلومـات الـواردة يف                    
  . هذا السجلّ

ــة     ١٨-٢ ــالة مؤرخ ــارس / آذار٦ومبوجــب رس ــدداً أن    )ط(٢٠٠٣م ــضحايا جم ــل ال ــغ ممث ، أُبل
يف غـضون   احملكمة البلدية الرابعة لبلغراد أغلقت باب التحقيق وأن بإمكانه تقـدمي الئحـة اهتـام                

ويف . ومــرة أخــرى مل حتــدد أمســاء اجلنــاة .  يومــاً لتيــسري املقاضــاة اجلنائيــة يف هــذه القــضية ١٥
، طلــب املمثــل إىل احملكمــة عــدم إقفــال بــاب التحقيــق يف القــضية حــىت  ٢٠٠٣مــايو /أيــار ٢٧

ترسل وزارة الشؤون الداخلية ردها علـى طلـب جملـس القـانون اإلنـساين تزويـده بأمسـاء أفـراد            

__________ 

 .٢٠٠٣مايو / أيار١٢تلقى ممثل الضحايا الرسالة يف   )ط(  
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، ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ٣ويف  . رطة الذين شاركوا يف احلادث وكانوا يرتدون الزي املدين        الش
يونيــه / حزيــران٢٠ويف . أرســل جملــس القــانون اإلنــساين تــذكرياً إىل وزارة الــشؤون الداخليــة 

، أبلــغ مستــشار وزيــر الداخليــة مركــز القــانون اإلنــساين بــأن التحقيــق اجلنــائي الــذي    ٢٠٠٣
ئرة البلدية الرابعة لبلغراد مل يؤكد مشاركة أفراد شرطة يرتدون الـزي املـدين              أجرته حمكمة الدا  

، بنـاًء  )ي(وخلـصت الرسـالة، إىل أنـه ينبغـي ألمانـة بلغـراد      . ٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران  ٨يف حادثة   
  .على طلب احملكمة، تقدمي مجيع املعلومات املطلوبة املتعلقة بسلوك أفراد الشرطة

، أُبلغ ممثل الضحايا للمرة الرابعـة بـأن احملكمـة           ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف    ١٩-٢
.  يومـاً ١٥قد اختتمت حتقيقها يف القـضية وُدعـي املمثـل إىل تقـدمي عريـضة االهتـام يف غـضون                     

ــاة، األمــر الــذي جعــل مــن املــستحيل علــى        وكمــا حــدث ســابقاً، مل يبلّــغ املمثــل بأمســاء اجلن
  .الضحايا إقامة الدعوى يف هذه القضية

ولــصاحب الــشكوى، مبوجــب القــانون احمللــي، إجــراءان خمتلفــان ميكــن مــن خالهلمــا     ٢٠-٢
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،        ٢٠١الدعوى اجلنائية، مبوجـب املـادة       ) ١: (التماس التعويض 

رفـع دعـوى مدنيـة      ) ٢(اليت ينبغي أن ُترفع علـى أسـاس الـشكوى اجلنائيـة الـيت يتقـدم هبـا، أو                    
ــن األضــر   ــويض ع ــادتني     للتع ــك مبوجــب امل ــه وذل ــيت حلقــت ب ــانون  ٢٠٠  و١٥٤ار ال ــن ق  م
وحيــث إن املــدعي العــام مل حيــدد اجلنــاة ومل يقــدم املــدعي العــام حملكمــة  . االلتزامــات الــصريب

وفيمـا يتعلـق    . الدائرة البلدية الرابعة دعوى جنائية رمسية، بات اخليار األول سبيالً غري مطروح           
حب الشكوى بدعوى مدنية للحصول على تعويض، نظـراً إىل أن           بالسبيل الثاين، مل يتقدم صا    

احملاكم الصربية دأبت على تعليق القضايا املدنية اليت تطالب جبرب األضـرار النامجـة عـن اجلـرائم                  
  . اجلنائية حىت تنتهي اإلجراءات اجلنائية املتعلقة هبا

قـت بـه مباشـرة      ولو قرر صاحب الشكوى رفع دعوى للتعويض عن األضـرار الـيت حل              ٢١-٢
 مـن   ١٠٦  و ١٨٦ذلـك أن املـادتني      . بعد وقوع احلادثة، العتـرض سـبيله عـائق إجرائـي آخـر            

 املـدعي   - قانون اإلجراءات اجلنائية تنصان على وجـوب أن ُيحـدد الطرفـان يف دعـوى مدنيـة                
وحيـث إن   . سـم والعنـوان وغريمهـا مـن البيانـات الشخـصية           ال با - واملُدَّعى عليـه علـى الـسواء      

 الشكوى مل يتمكن من تقدمي هذه املعلومات، فسيكون رفـع دعـوى مدنيـة يف حكـم                  صاحب
  .املستحيل إجرائياً وسُترفض الدعوى املدنية فوراً

  
  

__________ 

 .مقر الشرطة يف بلغراد  )ي(  
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  الشكوى
، مقـروءة   ١٦ من املـادة     ١يؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ١-٣

روءة منفــصلة أو بــاالقتران مــع  ، مقــ١٤؛ واملــادة ١٣  و١٢منفــردة أو بــاالقتران مــع املــادتني  
  . من االتفاقية١٦ من املادة ١الفقرة 

وفيمــا يتعلــق باســتنفاد ســبل االنتــصاف احملليــة، يؤكــد صــاحب الــشكوى أن القــانون   ٢-٣
الدويل ال يطاِلب ضحية ما بالسعي للحـصول علـى أكثـر مـن انتـصاف واحـد، ميكـن أن جيـرب                       

ــهاكات املزع    ــسبب االنت ــه ب ــيت حلقت ــةاألضــرار ال ــارات مطروحــة    . وم ــاك خي ومــىت كانــت هن
. للحصول على تعويضات فعالة وكافية، ترك األمر لـصاحب الـشكوى أن خيتـار واحـداً منـها                 

وبناء على ذلك، وإذا كان صاحب الشكوى قد استنفد أحـد ُسـُبل االنتـصاف دون جـدوى،                  
نيـة الـيت سـتوجَّه      ال ميكن أن يتعّرض للنقد بسبب عدم اللجوء إىل سبل االنتصاف القانو           ” فإنه

ويشري صـاحب الـشكوى إىل      . )ك(“أساساً إىل النهاية نفسها ولن تتضمن فرصاً أفضل للنجاح        
ــانون احمللــي ســبل        ــوفر الق ــدما ي ــه عن ــيت اعتــربت أن ــة ال ــسوابق القــضائية للمفوضــية األوروبي ال

وروبيــة  مــن االتفاقيــة األ٣انتــصاف مدنيــة وجنائيــة مــن معاملــة ُيــزَعم أهنــا تتعــارض مــع املــادة 
حلقوق اإلنسان، فإن صاحب الشكوى الذي يرفع دعوى جنائية ضد فـرد مـن أفـراد الـشرطة                   
يزَعم أنه مسؤول عن إحلاق ضرر به، ال حيتاج كذلك إىل رفـع دعـوى مدنيـة للحـصول علـى                     

وإضافة إىل ذلـك، يـدفع صـاحب الـشكوى بـأن الـدعوى املدنيـة فقـط يف هـذه                   . )ل(تعويضات
أو اإلداريــة ال تتــيح االنتــصاف /ون فعالــة؛ فــسبل االنتــصاف املدنيــة واحلالــة هــي الــيت قــد تكــ

  . الكايف
ويّدعي صاحب البالغ أنـه تعـّرض ملعاملـة أو عقوبـة قاسـية وال إنـسانية ومهينـة علـى                       ٣-٣

ويؤكـد أن تقيـيم مـستوى إسـاءة املعاملـة يتوقـف             . ١٦أيدي مـسؤويل الدولـة انتـهاكاً للمـادة          
 وينبغــي بالتــايل أن يأخــذ يف احلــسبان نــوع جــنس الــضحية   علــى أمــور منــها ضــعف الــضحية 

واملستوى احملدد إلسـاءة املعاملـة كـي ُتنعـت بأهنـا        . سنها أو حالتها الصحية أو أصلها اإلثين       أو
  وارتبـاط .  يتوقـف، جزئيـاً، علـى مـدى تعـرض الـضحية للمعانـاة البدنيـة أو العاطفيـة              “مهينة”

 جيعـل الـضحية أكثـر تعرضـاً إلسـاءة           )م(تمييز والتحيز صاحب الشكوى بأقلية تتعرض تارخيياً لل     
__________ 

ــاء؛ - ٢٧٧، السلــسلة ألــف، رقــم  ١٩٩٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣ احلكــم املــؤرخ ضــد فرنــسا،. أانظــر   )ك(    ب
 . جيم- ٢٥٦، السلسلة ألف، رقم ١٩٩٣فرباير / شباط٢٥، احلكم املؤرخ وميياهلي ضد فرنسا

 .١٩٩٧أبريل / نيسان١٠ة املؤرخ ، قرار املقبولي٢٦٦٩٢/٩٥، الشكوى بيثلني ضد هنغارياانظر   )ل(  

يشار هنا إىل أمور منها املالحظات اخلتامية للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم املتحـدة بـشأن صـربيا                           )م(  
ــدورة التاســعة واخلمــسون، امللحــق رقــم     (واجلبــل األســود  ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي  (A/59/40) ٤٠الوث

؛  حقـوق اإلنـسان والرتاعـات املـسلحة        ٢٠٠٤لعاملي ملنظمة رصد حقوق اإلنـسان لعـام         والتقرير ا ،  )٧٥ الفقرة
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، وخباصـة أن هيئـات إنفـاذ القـانون، كمـا هـو              ١٦ من املادة    ١املعاملة باملعىن الوارد يف الفقرة      
الشأن يف مجهورية صربيا، مل ُتفلـح دومـاً يف التـصدي ألشـكال العنـف والتمييـز املنتظمـة ضـد                      

معاملــة ’نــاً مــن اإليــذاء البــدين يــرجَّح أن يــشكل   مــستوى معي”ويــشري إىل أن . طائفــة الرومــا
  .“أو يقترن بنعوت عنصرية/عندما يكون بواعز عرقي و‘ عقوبة مهينة أو ال إنسانية أو
، إذا قُرِئــت ١٢ويــدفع صــاحب الــشكوى بــأن الــسلطات الــصربية، انتــهاكاً للمــادة      ٤-٣

يقــاً عــادالً ونزيهــاً وشــامالً يف  مــن االتفاقيــة، مل جتــر حتق١٦ مــن املــادة ١بــاالقتران مــع الفقــرة 
احلادثة املعنية يكفل حتديد هوية املسؤولني عن األفعال املرتكبة ومعاقبتهم، رغم وجود حجـج              

ويـشري  . معقولة حتمل على االعتقاد يف إتيان معاملة أو تنفيذ عقوبة قاسـية وال إنـسانية ومهينـة                
 مـن  ١٢لـسلطات ملزمـة مبوجـب املـادة     ا” أن   أّباد ضد إسبانيا  إىل استنتاجات اللجنة يف قضية      

االتفاقية ببدء حتقيقات رمسية، مىت تـوافرت أسـباب معقولـة لالعتقـاد بأنـه قـد جـرى ارتكـاب                     
ــاً كــان مبعــث الــشك    أن مــن ”ورأت اللجنــة كــذلك . “أعمــال تعــذيب أو ســوء معاملــة، أّي

الظـروف الـيت    املفترض أن يستهدف التحقيـق يف اجلـرائم حتديـد طـابع األفعـال املـشكو منـها و                  
حدثت فيها تلك األفعال، إىل جانب هوية األشـخاص الـذين ُيحتمـل أن يكونـوا قـد شـاركوا             

، ١٦ مـن املـادة      ١، مقروءة باالقتران مـع الفقـرة        ١٢وبغية االمتثال ملقتضيات املادة     . )ن(“فيها
يقع على سلطات الدولـة الطـرف واجـب إجـراء حتقيـق فعلـي ال شـكلي يكفـل التعـرُّف علـى                        

وعلى إثـر صـدور قـرار نائـب املـدعي العـام يف              . ة املسؤولني عن ارتكاب الفعل ومعاقبتهم     هوي
 بإقفال باب التحقيق، كما يقـضي بـذلك القـانون، حيـق للـضحية أن            ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٩

بيـد أن عـدم قيـام املـدعي العـام           . ترفع دعوى يف القضية وأن تقدم الئحة اهتام يف هناية املطاف          
  . بتحديد هوية اجلناة حال دون ممارسة صاحب الشكوى هذا احلقوقاضي التحقيق

 مـن  ١ مقروءة باالقتران مع الفقـرة  ١٣ويزعم صاحب الشكوى كذلك انتهاك املادة        ٥-٣
، بسبب انتـهاك حقـه يف أن تنظـر الـسلطات املختـصة يف قـضيته علـى وجـه الـسرعة                       ١٦املادة  

__________ 

أوروبـا وآسـيا   : حقوق اإلنسان يف منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا       واحتاد هلسنكي الدويل حلقوق اإلنسان،      
لدوليــة بــشأن صــربيا واجلبــل األســود، وتقريــر منظمــة العفــو ا ٢٠٠٤الوســطى وأمريكــا الــشمالية، تقريــر عــام 

، (EUR 70/004/2003) “شـواغل منظمـة العفـو الدوليـة بـشأن صـربيا واجلبـل األسـود        : صربيا واجلبل األسـود ”
 بشأن عمليات اإلخالء القـسري الـصادرة عـن املركـز املعـين حبقـوق       ٢٠٠٣والدراسة االستقصائية العاملية لعام  

 بـشأن حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٣نـسان لعـام     السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، وتقرير مركز بلغراد حلقوق اإل        
، بلغراد  “)٢٠٠٣-١٩٩٨(طائفة الروما يف صربيا     ”يف صربيا واجلبل األسود، وتقرير مركز القانون اإلنساين         

٢٠٠٣. 

، ١٩٩٨مــايو / أيــار١٤، اآلراء املعتمــدة يف ٥٩/١٩٩٦، الــبالغ رقــم إنكرناســيون بالنكــو أّبــاد ضــد إســبانيا   )ن(  
 تـــشرين ٢٨، احلكـــم الـــصادر يف أّســـينوف وآخـــرون ضـــد بلغاريـــانظـــر كـــذلك، ا. ٨-٨  و٢-٨الفقرتـــان 

 .١٠٢، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر /األول
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تــضمن اإلمكانيــة القانونيــة للقيــام بــذلك  ال ي‘ احلــق يف تقــدمي الــشكوى’ويؤكــد أن . وبرتاهــة
  .فحسب بل أيضاً احلق يف احلصول على تعويض فّعال بسبب الضرر الذي حلق به

 مقــروءة بــاالقتران مــع ١٤ويــّدعي صــاحب الــشكوى أخــرياً حــدوث انتــهاك للمــادة   ٦-٣
، بسبب عدم جرب الـضرر الـذي حلـق بـه وعـدم حـصوله علـى تعـويض                    ١٦ من املادة    ١الفقرة  
ويــشري إىل الــسوابق القــضائية للمحكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان بــشأن   . ل ومناســبعــاد

 اليت ينبغي أن تتاح على الصعيد احمللـي، مـشرياً إىل أنـه            “سبل االنتصاف الفعالة  ”تفسري عبارة   
كلمــا اّدعــى فــرد، مــستنداً إىل أدلــة، تعّرضــه ملعاملــة ال إنــسانية أو مهينــة مــن جانــب الــشرطة   

لدولة، فإن عبـارة سـبل االنتـصاف الفعالـة تتـضمن، إضـافة إىل دفـع تعـويض عنـد                     موظفي ا  أو
االقتــضاء، إجــراء حتقيــق شــامل وفعــال يــؤدي إىل حتديــد هويــة املــسؤولني عــن هــذه األفعــال     

  .)س(ومعاقبتهم
  

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية للشكوى    
، على زعـم صـاحب   ٢٠٠٥مايو / أيار٢٣ مؤرخة   اعترضت الدولة الطرف يف رسالة      ١-٤

ــى         ــة مل يتخــذ أي إجــراءات رداً عل ــة الرابع ــدائرة البلدي ــة ال ــام حملكم ــدَّعي الع ــشكوى أن امل ال
 إىل  ٢٠٠٠أغـسطس   / آب ١٢الشكوى اليت تقـدم هبـا جملـس القـانون اإلنـساين يف الفتـرة مـن                  

القـضية املتـاح لـدى املـدعي     وتدفع الدولة الطـرف بأنـه وفقـاً مللـف          . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٩
العــام ووفقــاً ملقابلــة أجريــت مــع نائــب املــدعي العــام املعــين بالقــضية، مت تلقــي شــكوى جملــس  

، طلــــب ٢٠٠٠أغــــسطس / آب١٨ويف . ٢٠٠٠أغـــسطس  / آب١٥القـــانون اإلنــــساين يف  
األشـخاص  ”املدعي العام إىل إدارة الـشؤون الداخليـة لبلغـراد اجلديـدة تزويـده مبعلومـات عـن                   

ذين ســاعدوا إدارة اهلندســة املدنيــة وشــؤون اإلســكان البلــدي لبلغــراد اجلديــدة علــى هــدم     الــ
ــيت          ــة ال ــوة والطريق ــوع الق ــك ن ــا يف ذل ــوة، مب ــد مت اللجــوء إىل الق ــا إذا كــان ق ــستوطنة، وم امل

  .“استخدمت هبا وأسباهبا، وعما إذا كان السكان تصدوا لتنفيذ قرار اإلدارة
ــاين ٩ويف   ٢-٤ ــشرين الث ــوف/ ت ــة     ٢٠٠٠مرب ن ــسم مراقب ــراً مــن ق ــام تقري ــدعي الع ، تلقــى امل

ــراد      ــة لبلغ ــشؤون الداخلي ــة ال ــابع ألمان ــة الت ــشؤون الداخلي ــاين ٢٣ويف . ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
، طلب املدعي العام إىل األمانـة أن تعيـد إليـه الـشكوى األصـلية الـيت أحالتـها لـه اهليئـة                        ٢٠٠٠

، زار  ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٧فقـاً للتقريـر، ويف      وو. ٢٠٠١فربايـر   / شباط ١٣األخرية بتاريخ   
موظفون من إدارة شرطة بيزانيا املستوطنة والحظوا أن السكان كانوا حيزمون أمتعتهم بـبطء،              

وبنـاء علـى ذلـك، مل تتـدخل     . ويقومون بتفكيك أكواخهم ويبحثون عن مكـان آخـر للـسكن    
__________ 

 .١٠٢، الفقرة )أعاله) ن(احلاشية (، أّسينوف ضد بلغاريا  )س(  
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، قامـت سـلطات اإلدارة      ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٨ويف  . الشرطة ضد السكان يف ذلك التاريخ     
وجــرت العمليــة دون اإلخــالل [...] هبــدم املــساكن املــشيدة علــى حنــو غــري شــرعي  ”البلديــة 

بيـد أن املـساعدة كانـت تتمثـل يف          [...] وقـدمت الـشرطة املـساعدة       . بالسلم والنظام العـامني   
 وجود مادي، وعدم اختاذ أي إجراء أو التدخل بـأي شـكل مـن األشـكال، سـواء أكـان ذلـك                     

  .“قبل هدم املساكن أم بعده
 مـن   ٤، قرر املدعي العام رفض الشكوى عمالً بـالفقرة          ٢٠٠١فرباير  / شباط ١٩ويف    ٣-٤

وعمـالً بـالفقرة   .  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة    ٢، مقـروءة بـاالقتران مـع الفقـرة     ١٥٣املـادة  
ــة  ــرة  ١الفرعي ــادة  ٢ مــن الفق ــة النافــ   ٤٥ مــن امل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــإن   مــن ق ــذ، ف ذ وقتئ

للمدعي العام سلطة اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحري يف اجلرائم اجلنائية وللتعرف علـى اجلنـاة               
واملدعي العام مسؤول عن اإلجراءات الـسابقة للمحاكمـة مبوجـب الفقـرة الفرعيـة               . املزعومني

وختلـص  . قـاً  من قانون اإلجراءات اجلنائيـة الـذي بـدأ نفـاذه الح            ٤٦ من املادة    ٢ من الفقرة    ١
الدولة الطرف إىل أن للمدعي العام مبوجب قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة سـلطات حمـدودة جـداً         

ووفقـاً لتقريـر    . يف اإلجراءات السابقة للمحاكمة وعليه أن يستند إىل وزارة الـشؤون الداخليـة            
ى الوزارة، مل حتدث أي أنشطة غري مشروعة يف هذه القـضية ومـع مراعـاة إجـراء احلـصول علـ                 

أدلة مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائيـة، رأى املـدعي العـام، وهـو حمـّق يف ذلـك، أنـه ال يوجـد               
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، أو أي     ٦٦شك معقـول بوقـوع جرميـة جنائيـة مبوجـب املـادة         

  . جرمية أخرى ارتكبت وتقام بشأهنا دعوى قضائية بصفة تلقائية
 القـرار أعـاله اخلـاص باالنتـصاف بـاملعىن الـوارد             ، أحيل ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٩ويف    ٤-٤

ويف هـذا   .  من قانون اإلجراءات اجلنائية إىل جملس القانون اإلنـساين         ٦٠ من املادة    ٢يف الفقرة   
الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون اإلجـراءات املدنيـة مييـزان                   

وللطرف املتضرر فقط احلـق، بـاملعىن   . تضرربصورة واضحة بني صاحب الشكوى والطرف امل    
 مـن   ٦١ مـن املـادة      ٢، من قانون اإلجراءات اجلنائية والفقرة       ٦٠ من املادة    ٢الوارد يف الفقرة    

ويف هـذه   . قانون اإلجراءات املدنية، يف رفـع دعـوى جنائيـة إذا رفـض املـدعي العـام الـشكوى                  
وحيـث  . ق صاحب الـشكوى اخلـاص     القضية، فإن للطرف املتضرر حق املدعي العام وليس ح        

إن جملس القانون اإلنساين رفع شـكوى دون تقـدمي توكيـل رمسـي مـن الطـرف املتـضرر الـذي               
وإضـافة  . ميثله يف هذه القضية، فإن املدعي العام مل يتمكن من إبـالغ املركـز بـرفض الـشكوى                 

 أن إىل ذلــك، مل يــتمكن مــن إبــالغ الطــرف املتــضرر، صــاحب الــشكوى، كــذلك، نظــراً إىل  
وبعـد تقـدمي املركـز التوكيـل     . عنوانه بعد تدمري املستوطنة مل يعد صاحلاً ومل يقدم عنواناً بـديالً          

، متكـن املــدعي العـام عندئـذ مــن إبالغـه، يف أقــصر     ٢٠٠١أبريـل  / نيــسان١٣الرمسـي فقـط يف   
  .وقت ممكن، برفض الشكوى مرفقاً هذا الرفض مبذكرة مستفيضة عن سبيل االنتصاف
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ــة الــسلطة املــستقلة    ٢٠٠١  و٢٠٠٠مي ويف عــا  ٥-٤ ــة الــشؤون الداخلي  كــان قــسم مراقب
وقد حقـق القـسم يف مجيـع احلـاالت الـيت            . الوحيدة املخولة ملراقبة قانونية عمل وزارة الداخلية      

اسُتخدمت فيها القوة وقام بعمليات مراقبة داخلية بناء على شـكاوى مرفوعـة خبـصوص سـوء                 
ومت يف نفـس الوقـت حتويـل        . اللجوء إىل استخدام القوة بإفراط    أو تقارير تفيد ب   /سلوك فادح و  

  .هذا القسم إىل املفتشية العامة إلدارة األمن العام
وفيما يتعلـق مبـا ذكـره صـاحب الـبالغ وضـحايا آخـرون عـن إمكـاهنم التعـرف علـى                         ٦-٤

لـة  رجال الشرطة ممن يرتدون الزي املدين الذين ضربوهم لو أتيحـت هلـم الفرصـة، تؤكـد الدو                 
. “إذا كان بيان الشاهد يشكل دلـيالً، فـالتعرُّف لـيس إالّ وسـيلة إلثبـات صـحته               ”الطرف أنه   

ونظــراً إىل أن قــسم مراقبــة الــشؤون الداخليــة خلــص إىل أن وزارة الداخليــة تــصرفت مبراعــاة   
أحكــام القــانون أمت املراعــاة، مل يكــن بوســع املــدعي العــام أن يطلــب اســتعراض املــشتبه فــيهم    

ويف مجيـع احلـاالت، حيـق للطـرف         .  على شخص اجلاين لعـدم وجـود حاجـة إىل ذلـك            للتّعرف
  .املتضرر الذي يتكفل اإلدعاء أن يطلب اختاذ تدابري لتحديد اهلوية أثناء احملاكمة

وبينت الدولة الطرف، باإلضافة إىل ذلك، أن احملكمة واجهت صعوبات يف اسـتدعاء               ٧-٤
ونتيجـة  . ركز القانون اإلنساين مل يوفر عناوينهم الـصحيحة       األطراف املتضررة ، نظراً إىل أن م      

 ومل تـستمع إىل     ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٧لذلك، مل تتمكن احملكمـة مـن اسـتدعاء الـشهود إالَّ يـوم               
وأشـارت الدولـة   . أقواهلم، بالتايل، إالَّ بعد مرور سنة تقريباً على رفع الطرف املتضرر الدعوى       

 أمـام قاضـي التحقيـق يف حمكمـة الـدائرة            “أنتينـا ”حد سـكان    الطرف إىل البيان الذي أدىل به أ      
هـؤالء األشـخاص مل حيملـوا       ”الرابعة ملدينة بلغـراد والـذي أفـاد فيـه جبملـة أمـور مـن بينـها أن                    

شارات وكانوا يرتدون زياً مدنياً ومل يـستخدموا إالَّ أيـديهم وأرجلـهم أثنـاء اهلجـوم علـى                    أي
رض للـدفع هبـراوة عنـدما احنـىن اللتقـاط هاتفـه اجلـوال               وأضاف أن ابنه تع   . “سكان املستوطنة 

ضـابط الـشرطة فعـل ذلـك إلبعـاده عـن العـراك إذ كـان ابـين معرضـاً                     ”من علـى األرض، وأن      
ــدهس  ــر الـــضرب والوقـــوع والـ ــابع إلدارة “.B”وأدىل الرقيـــب األول . “خلطـ ــضابط التـ ، الـ

، قـائالً إن  ٢٠٠٢ينـاير  /ون الثاينالشؤون الداخلية ملدينة بلغراد اجلديدة، بشهادته يف شهر كان   
ــوا علـــى اهلـــدم  (...) ســـكان ” . “(...)اســـتقبلونا بأصـــوات االزدراء واالســـتهجان واحتجـ

 يف “.J”وباإلضـــافة إىل الـــشهادة الـــيت ذكرهـــا صـــاحب الـــشكوى والـــيت أدىل هبـــا الرقيـــب   
 أنـه   ، أشارت الدولة الطرف إىل جزء من البيان الـذي أوضـح فيـه             )ع(٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٠

، ٢٠٠٠يونيـه   / حزيران ٨ويف  . جرت حماوالت عديدة إلبالغ سكان املستوطنة قرارات اهلدم       
. “رفــض الــسكان الرحيــل، وحــاول رجــال الــشرطة إقنــاعهم بالرحيــل ولكــن دون جــدوى ”

__________ 

 . أعاله٧-٢انظر الفقرة   )ع(  
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وتــذكَّر أن رجــال مباحــث الــشرطة الــذين قــدموا إىل مــسرح الوقــائع اســتخدموا اهلــراوات يف  
ة الذين طرحوا أنفـسهم أرضـاً أمـام اجلرافـات ملنـع اهلـدم، ولكنـه           ضرب السكان األكثر مقاوم   

وتـذكَّر أيـضاً أن مــا مـن أحـد شـتم أفــراد      . يتـذكر مـن كـان يـستخدم اهلــراوات وعلـى مـن       مل
وكـان االحتكـاك البـدين يقتـصر علـى مـسك األشـخاص        . طائفة الروما أو ركلـهم أو لكمهـم      

ية األمر إلقاء القبض على شخص أو شخـصني         من ذراعهم جلرهم بعيداً عن املكان؛ ومت يف هنا        
وفيمــا يتعلــق بــشهادة مفــتش . مــن بينــهم واحتجــاز هــؤالء األشــخاص يف إدارة شــرطة بيزانيــا 

، تـسترعي الدولـة الطـرف االنتبـاه إىل جـزء مـن              )ف(العمار اليت أشـار إليهـا صـاحب الـشكوى         
طة بيزانيـا الـذي سـاعدنا،    ضابط الشرطة التـابع ملخفـر شـر   (...) ”بيانه الذي أشار فيه إىل أن   

حاول تسوية املشكلة مع طائفة الرومـا بأسـاليب سـلمية، واحلقيقـة أنـين ال أسـتطيع أن أتـذكر               
  .“إذا كان قد جرى تبادل للشتائم فيما بينهم اآلن ما

وخلصت الدولة الطـرف إىل أن الوقـائع املـشار إليهـا أعـاله تثبـت أن رجـال الـشرطة                       ٨-٤
ر التصرف مبراعاة املعايري املعمول هبـا يف التـدخالت ضـد أعـداد كـبرية                حاولوا يف اليوم املذكو   

وحـاولوا، بـصفة خاصـة، اتبـاع هنـج ذي شـقني جتـاه               . من الناس وسعوا الستخدام القوة حبذر     
فأبدى رجال الشرطة أكرب قدر ممكـن مـن االحتـرام جتـاه احملـتجني الـذين مل يقـاوموا                    : احملتجني

ينما أبدى عدد من احملتجني مقاومة نـشطة اسـتهدفت منـع رجـال           ونقلوهم بعيداً عن املكان، ب    
الشرطة من تنفيذ التدخل املخطط وتشجيع أفراد طائفة الرومـا علـى مقاومـة الـشرطة ممـا أدى        
إىل االحتكاك مباشرة برجال الشرطة واضطر رجال الـشرطة إىل اللجـوء إىل القـوة واسـتخدام           

  . عن املكاناهلراوات وضرب احملتجني وركلهم إلبعادهم
وباإلضافة إىل ذلك، قدمت الدولة الطرف معلومات مستفيضة بشأن السبل القانونيـة              ٩-٤

املتاحــة للطــرف املتــضرر ليمــارس حقــه يف احلــصول علــى التعــويض مبباشــرة إجــراءات جنائيــة  
وتـدعي الدولـة الطـرف أنـه برفـع دعـوى للمطالبـة بـالتعويض مبوجـب املــادة          . ومدنيـة وإداريـة  

انون العقود واألضرار، كان بإمكان صاحب الشكوى أن يقاضي مجهورية صـربيا             من ق  ١٧٢
وليــست معرفــة أمســاء مجيــع األشــخاص الــذين ســببوا   . ووزارة الداخليــة أمــام احملكمــة املدنيــة 

ــها    ــدعاوى ومتابعت ــاري  . الــضرر شــرطاً ضــرورياً ملباشــرة تلــك ال ــة (فالــشخص االعتب مجهوري
قـه وكاالتـه بـشخص ثالـث لـدى تأديـة مهامهـا أو أداء                مسؤول عن الضرر الـذي تلح     ) صربيا

ويتوجـب  . أعمال ذات صلة بتلك املهام، ويكفي لذلك إثبات تورط مـوظفي وزارة الداخليـة             
ــوزارة        ــابعني ل ــضباط الت ــدخل ال ــا إذا كــان ت ــدى البــت يف القــضية أن حتــدد م علــى احملكمــة ل

خل مل يكـن مـربراً، تتلقـى الطلـب         فـإذا وجـدت احملكمـة أن التـد        . الداخلية مـربراً أم غـري مـربر       
__________ 

 . أعاله١٠-٢انظر الفقرة   )ف(  
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أمـا إذا اعتـربت احملكمـة أن التـدخل كـان مـربراً       . وتأمر الدولة بدفع تعـويض للطـرف املتـضرر    
فتقيِّم ما إذا كان قد مت اللجوء بإفراط إىل استخدام القوة، وإذا تثبتت من ذلك، تقبـل الطلـب                   

  .وتأمر الدولة بدفع التعويض للطرف املتضرر
دعت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يستنفد مجيع سبل التظلم احملليـة             وأخرياً ا   ١٠-٤

نظراً إىل أن الدعوى املدنية املشار إليها أعاله يف إطار حكم املسؤولية املوضوعية إجـراء يتـسم           
بدرجة أكرب من الفعاليـة للحـصول علـى اجلـرب وينطـوي علـى احتمـاالت أكـرب بتحقيـق الغايـة                  

ــدعوى اجلنائ  ــة بال ــةمقارن ــب الطــرف      . ي ــك، أن طل ــة الطــرف، باإلضــافة إىل ذل ــت الدول وبين
 مـن القـانون اجلنـائي، ضـد رجـال الـشرطة            ٦٦املتضرر مباشرة دعوى جنائيـة، مبوجـب املـادة          

، ســيقع يف إطــار قــانون التقــادم املــسقط بتــاريخ ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران٨املتــورطني يف عمليــة 
  .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٨
  

  وى على مالحظات الدولة الطرف تعليقات صاحب الشك    
 وكـرر فيهـا مجيـع االدعـاءات         ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٦قدم صاحب الشكوى تعليقاته يف        ١-٥

اليت قدمها يف البداية وركز على أن الدولة الطرف مل ترد على مجيع اجلوانب املبينـة يف الـبالغ                   
ــادتني   ــاءات انتـــهاك املـ ــادة  ١٤  و١٣خبـــصوص ادعـ ــيَّن، .١٢ وعلـــى بعـــض جوانـــب املـ  وبـ

باإلضافة إىل ذلك، أن صمت الدولة الطـرف قـد يعتـرب مبثابـة عـدم اعتـراض مـن جانبـها علـى                         
  .تلك النقاط

أما خبصوص ادعاء الدولة الطرف عدم استنفاد سبل التظلم احمللية، فقد أكـد صـاحب             ٢-٥
 الشكوى أن حجة الدولة الطرف بشأن اإلمكانية النظريـة املتاحـة لرفـع دعـوى مـستقلة حجـة                  

فعلى النحـو املـبني ضـمنياً يف جمموعـة قـرارات اللجنـة، ال يطلـب إىل        . ال أساس هلا من الصحة   
 ليعتـرب أهنـا اسـتنفدت    -  جنائيـة ومدنيـة وإداريـة      - )ص(الضحية أن تلجأ إىل سبل تظلم متعددة      

ذلك باإلضافة إىل أن الضرر الالحـق بـصاحب الـشكوى يقـع بوضـوح يف                . سبل التظلم احمللية  
 من االتفاقية اليت توجب طلـب اجلـرب أمـام احملكمـة اجلنائيـة، نظـراً إىل أن سـبل                     ١٦ادة  إطار امل 

وأخــرياً، فـــإن  .  للحـــصول علــى جــرب كــافٍ   )ق(الــتظلم املدنيــة واإلداريــة ال تكفــي وحــدها     
اإلجــراءات اجلنائيــة يف مجهوريــة صــربيا هــي، عمومــاً، أســرع وأكثــر فعاليــة مــن اإلجــراءات     

  .املدنية

__________ 

ــبانيا     )ص(   ــد إسـ ــاروت ضـ ــاي بـ ــري أونـ ــم  هنـ ــبالغ رقـ ــدة يف ٦/١٩٩٠، الـ ــار٢، اآلراء املعتمـ ــايو / أيـ   ، ١٩٩٥مـ
 .٦-٨أعاله، الفقرة ) ن(، احلاشية وإنكارناسيون بالنكو أباد ضد إسبانيا؛ ٤-١٠الفقرة 

 . أعاله١٠-٤ و ٩-٤انظر الفقرتني   )ق(  
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ب الشكوى، باإلضافة إىل ذلك، أن السلطات ملزمـة حبكـم املهـام املنوطـة      وبني صاح   ٣-٥
ويلــزم . هبــا بــالتحقيق يف حــاالت ســوء الــسلوك الــيت تــرد إىل علمهــا ومبعاقبــة املــسؤولني عنــها 

ــة اإلجــراءات      ــة أو مبوجــب مدون ــانون اإلجــراءات اجلنائي املــدعون العــامون، ســواء مبوجــب ق
ون املــذكور، باختــاذ مجيــع اخلطــوات واعتمــاد كافــة التــدابري   اجلنائيــة املــستعاض هبــا عــن القــان 

وكـون صـاحب الـشكوى      . الالزمة للكشف عن األدلة ذات الصلة والتحقيق يف القـضية بدقـة           
قد باشر إجراءات مدنية مستقلة أمر ال أمهيـة لـه نظـراً إىل أن الدولـة الطـرف ملزمـة بـالتحقيق                       

  .نتهاكواملقاضاة إذ إن األدلة بينت بوضوح وقوع ا
وطعن صاحب الشكوى يف ادعاء الدولة الطرف أن القانون املعمـول بـه آنـذاك كـان                    ٤-٥

يقّيــد الــسلطات املمنوحــة للمــدعي العــام يف إدارة الــدعاوى اجلنائيــة، ال ســيما مــا يتــصل منــها 
بالشرطة، وذلك ألنـه كانـت للمـدعي العـام وال تـزال اختـصاصات وسـلطات معينـة يف مجيـع               

وجيــوز لــه، بــصفة املــدعي، أن يتكفــل اإلدعــاء نيابــة عــن الطــرف    . جلنائيــةمراحــل الــدعوى ا
ــاً        ــة، ختــضع للمقاضــاة تلقائي ــة الراهن ــا يف احلال ــيت، كم ــة ال ــضرر يف اجلــرائم اجلنائي وأكــد . املت

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة جتيـز للمـدعي العـام إصـدار                 ١٥٥صاحب الـشكوى أن املـادة       
ــة ٢٣٩يــق علــى حــد ســواء، يف حــني أن املــادة   التعليمــات للــشرطة وقاضــي التحق   مــن مدون

اإلجــراءات اجلنائيــة تــنص علــى أن ســلطات املــدعي العــام يف هــذا الــصدد ال تــسري إالَّ علــى   
وخيول القانونان قاضي التحقيق سلطة التصرف من تلقـاء نفـسه أو بنـاء علـى                . قاضي التحقيق 

التعـرض إلسـاءة املعاملـة علـى أيـدي      وإلجـراء حتقيـق مالئـم يف ادعـاءات          . طلب املـدعي العـام    
رجـال الـشرطة، جيـب، ضـمن مجلــة أمـور، األمـر بتحديـد هويــة ضـباط الـشرطة الـذين كــانوا           

وكـان بإمكـان    . يرتدون زياً مدنياً، وذلك باستعراض املشتبه فـيهم للتعـّرف علـى هويـة اجلـاين               
لومـة عـن طريـق وزارة    هيئات خمتلفة من هيئات الدولة الطرف أن تأمر الشرطة بتوفري هذه املع         

وخلـص صـاحب الـشكوى إىل أنـه ال َوقْـَع ألي             . الداخلية أو قاضي التحقيق أو املـدعي العـام        
تفــاوت بــني مدونــة اإلجــراءات اجلنائيــة وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى احلجــج املقدمــة يف   

 ١٤  و ١٣ و ١٢القضية الراهنة، ال سيما فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف مبوجـب املـواد              
  .من االتفاقية

وطعن صـاحب الـشكوى يف مـا أكدتـه الدولـة الطـرف مـن أن قـسم مراقبـة الـشؤون                         ٥-٥
 بـضبط   ٢٠٠١  و ٢٠٠٠الداخلية كان السلطة املستقلة الوحيدة املخولة يف الفتـرة بـني عـامي              

  .فاملبدأ األساسي لتقييم السلطات ُينيط القضاء هبذه السلطة. سلوك الشرطة
احب الــشكوى علمــاً بــأن الدولــة الطــرف أكــدت وجــود ضــباط شــرطة   وأحــاط صــ  ٦-٥

مبالبــس مدنيــة يف املوقــع كمــا أحــاط علمــاً حبجتــها أهنــم مل يــستخدموا إالَّ هــراوات الــشرطة    



A/64/44

 

09-52625 406 
 

وهـذا تأكيـد ال يتـساوق    . )ر()دون اللجوء إىل اللكم والركـل ومـا شـاهبهما        (وبأسلوب قانوين   
. كات أكـدهتا التقـارير الطبيـة والـصور الفوتوغرافيـة          وبيِّنات الشهود الـيت أفـادت بوقـوع انتـها         

ويف نفس الوقت، مل تكشف أي سلطة خمتصة مـن سـلطات الدولـة عـن هويـة هـؤالء الـضباط          
املعنيني لـصاحب الـشكوى، فمنعتـه بـصورة قطعيـة وهنائيـة مـن ممارسـة حقـه يف تـويل االدعـاء                        

وحىت وإن مل يكـشف التقريـر   . ائمبنفسه والتمكن يف هناية األمر من مقاضاة مرتكيب تلك اجلر         
  .هوية هؤالء الضباط، توجد سبل متعددة ميكن للسلطات أن تطلب هذه املعلومة من خالهلا

، ١٢وبني صاحب الشكوى، فيمـا يتعلـق بواجـب التحقيـق املنـصوص عليـه يف املـادة                     ٧-٥
 تقـارير   أنه مل حيصل يف أي مرحلـة مـن مراحـل اإلجـراءات احملليـة علـى أي تقريـر داخلـي مـن                       

ــائع       ــق يف وق ــصف التحقي ــيت ت ــة الطــرف ال ــات الدول ــزة وهيئ ــران٨أجه ــه / حزي . ٢٠٠٠يوني
وبالتــايل، مل يــسهم بــأي معلومــات يف هــذا التحقيــق الــداخلي، ومل يــتمكن مــن حبــث بيانــات   
الشهود أو غريها مـن األدلـة املقدمـة مـن الـشرطة، ومل تـتح لـه فرصـة ملواجهـة الـضباط الـذين                          

وأخـرياً،  .  قـد اسـتجوبوا أو للتأكـد مـن أن مجيـع الـضباط املعنـيني اسـتجوبوا             حيتمل أن يكونوا  
بني صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ما زالت متتنع عن تزويده وتزويد اللجنـة بنـسخة مـن      

وأشـار إىل جمموعـة القـرارات الـيت اعترفـت فيهـا اللجنـة               . تقرير قسم مراقبة الـشؤون الداخليـة      
ب الـشكوى مبـا إذا مت إجـراء حتقيـق داخلـي وبالنتـائج الـيت أسـفر                 بأن عدم إبالغ الدولة صـاح     

عنها التحقيق حيول بالفعل دون متكن صاحب الشكوى من تويل االدعاء بنفـسه وخيـل بالتـايل                 
  .)ش(١٢بالتزامات الدولة الطرف مبوجب املادة 

  
  رسائل إضافية مقدمة من الدولة الطرف    

، ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٦فية مؤرخة   أحالت الدولة الطرف، طي رسالة إضا       - ٦
مذكرة من مكتـب املـدعي العـام تـشمل حججـاً شـبيهة بتلـك الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف يف                     

وطعنــت الدولــة الطــرف، باإلضــافة إىل ذلــك، يف  . ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٣مالحظاهتــا بتــاريخ 
 جرميـة إسـاءة     ادعاء صاحب الشكوى أن الـدعوى املدنيـة مـا كانـت تـشكل رادعـاً الرتكـاب                 

وكـان مـن احملتمـل أن يـدفع نـشر حكـم تـصدره حمكمـة مطالبـةً الدولـة                     . )ت(استعمال الـسلطة  
الطرف بدفع تعويض عن أفعال ارتكبها ضـباط تـابعون لـوزارة الداخليـة يف وسـائط اإلعـالم،                    

ورفــضت الدولــة الطــرف، أيــضاً، إفــادة صــاحب . الــوزارة إىل اختــاذ إجــراءات تأديبيــة داخليــة
__________ 

 . أعاله٧- ٤انظر الفقرة   )ر(  

ين  تـشر  ٢٤، اآلراء املعتمـدة يف      ٢٠٧/٢٠٠٢، البالغ رقم    دراغان دمييتريفيتش ضد صربيا واجلبل األسود       )ش(  
 .٤- ٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 . أعاله٢- ٥ الفقرة انظر  )ت(  
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وذكـرت الدولـة    . ى أن اإلجراءات املدنية تستغرق وقتاً أطـول مـن اإلجـراءات اجلنائيـة             الشكو
الــيت أقيمــت فيهــا دعــوى مدنيــة بعــد اختــاذ إجــراء جنــائي    )ث(الطــرف قــضية مــيالن ريــستيش 

وأمرت احملكمة الدولة الطرف بدفع تعويض إىل أسرة الضحية بينما كان التحقيـق اجلنـائي مـا                 
دولـــة الطـــرف إىل أن الـــسلطات القـــضائية اختـــذت اإلجـــراء وفقـــاً  وخلـــصت ال. زال جاريـــاً

ــة   ــة وألحكــام االتفاقي ــشريعات احمللي ــا أن     . للت ومل يكــن باإلمكــان اختــاذ أي إجــراء آخــر طامل
  .صاحب الشكوى أو حماميه مل يتعاونا بصورة أكثر فعالية مع املدعي العام

  
  قرار اللجنة بشأن املقبولية     

وأحاطت علمـاً   .  يف مقبولية البالغ   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣نظرت اللجنة يف      ١-٧
ــة       ــتظلم احمللي ــا أكــده خبــصوص اســتنفاد ســبل ال ــدمها صــاحب الــشكوى ومب ــاحلجج الــيت ق . ب

وكذلك أحاطت اللجنة علماً بأن الدولة الطرف طعنت يف هذا األمر وقـدمت وصـفاً مفـصالً                 
ة حقه يف احلصول على التعـويض برفـع دعـاوى     للسبل القانونية املتاحة للطرف املتضرر ملمارس     

وأحاطت اللجنة علماً، أيضاً، حبجة الدولة الطرف أن الـدعوى املدنيـة            . جنائية ومدنية وإدارية  
اليت تقـام مبوجـب حكـم املـسؤولية املوضـوعية يف إطـار قـانون العقـود واألضـرار إجـراء يتـسم                        

ورأت اللجنـة، يف هـذا      . لدعوى اجلنائية بدرجة أكرب من الفعالية للحصول على اجلرب مقارنة با        
الصدد، أن عدم مباشرة الدولة الطرف التحقيق حبكم مهامها يف ادعـاءات صـاحب الـشكوى                
وعدم كشفها عن هوية الضباط ممن كانوا يرتدون املالبس املدنية املوجـودين وقـت األحـداث               

تيـار سـبيل تظلـم      والسماح لصاحب الشكوى بناًء على ذلك بتكفل االدعاء بنفـسه، جعـل اخ            
ميكِّن صاحب الشكوى من احلصول على جرب فعال وكاٍف أمـراً مـستحيالً فعليـاً يف الظـروف           

ذلــك باإلضــافة إىل أنــه ينبغــي بعــد اســتنفاد أحــد ســبل الــتظلم بــدون  . اخلاصــة باحلالــة الراهنــة
د سـبل    مـن االتفاقيـة، باسـتنفا      ٢٢من املـادة    ) ب( ٥جدوى أالَّ يطالب املرء، ألغراض الفقرة       

قانونية بديلة كانت ستفضي أساساً إىل نفس النتيجة دون إتاحة فرص أفضل لتحقيـق النجـاح                
) ب( ٥وخلصت اللجنة، يف هـذه الظـروف، إىل أن الـشروط املبينـة يف الفقـرة         . على أية حال  

  . ال متنعها من النظر يف البالغ٢٢من املادة 
ــة علمــاً بادعــاء صــاحب الــشكوى أن     ٢-٧ ــذين كــانوا  وأحاطــت اللجن رجــال الــشرطة ال

يرتدون الـزي املـدين اسـتخدموا قـوة غـري متناسـبة أدت إىل إصـابته شخـصياً بإصـابات طفيفـة                       
وبينـت الدولـة الطـرف أن رجـال الـشرطة حـاولوا             . يتمكن بعدها مـن احلـصول علـى اجلـرب          مل

نـاس وسـعوا   اختاذ اإلجـراء مبراعـاة املعـايري املعمـول هبـا يف التـدخالت ضـد أعـداد كـبرية مـن ال                   

__________ 

 .٢٠٠١مايو / أيار١١، اآلراء املعتمدة يف ١١٣/١٩٩٨، البالغ رقم ميالن ريستيش ضد يوغوسالفيا  )ث(  
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ورأت اللجنـة، مـع ذلـك، أنـه قـدِّمت أدلـة كافيـة، ألغـراض املقبوليـة،                   . الستخدام القوة حبذر  
  .إثباتاً لتلك االدعاءات، وأنه ينبغي، بالتايل، النظر فيها على أسس موضوعية

وبناء على ما سبق قررت جلنة مناهضة التعذيب أن البالغ مقبول ألنه يـثري مـسائل يف      ٣-٧
  . من االتفاقية١٦  و١٤  و١٣  و١٢اد إطار املو

  
  مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    

 أن أحكـــام القـــانون اجلنـــائي ٢٠٠٨يونيـــه / حزيـــران١٩بينـــت الدولـــة الطـــرف يف   ١-٨
جلمهورية صربيا، ومدونة اإلجراءات اجلنائيـة، وقـانون االلتزامـات، ودليـل أسـاليب املـساعدة                

، تنطبـق مجيعـاً     )الـدليل  (١٩٩٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢خليـة، املـؤرخ     املتاحة من وزارة الدا   
  :وذكرت على وجه التحديد. على احلالة الراهنة

 من مدونة اإلجراءات اجلنائية الـسارية املفعـول وقـت           ١٥٣أنه مبوجب املادة      )أ(  
اشـرة  حدوث الوقائع موضع البحث، يرفض املدعي العام احملضر اجلنائي إن مل يوجد أسـاس ملب  

وإذا مل يكن بوسع املدعي العـام أن يقـيِّم، باالسـتناد إىل احملـضر اجلنـائي،              . حتقيق قضائي رمسي  
ما إذا كانت التهم املدرجة فيه حمتملة، أو إذا كانت البيِّنات املـضمنة يف احملـضر اجلنـائي أو يف                    

ي العـام إىل    إخطار الشرطة ال توفر أدلة كافيـة إلصـدار حكـم مبباشـرة التحقيـق، يطلـب املـدع                  
الــشرطة أن جتمــع املعلومــات الالزمــة وتتخــذ تــدابري أخــرى، إن اســتحال عليــه اختــاذ التــدابري    

وإن خلص إىل أن اجلرمية املبلـغ عنـها         . الضرورية تلقائياً أو عن طريق سلطات حكومية أخرى       
يـز  وجي. ليست جرمية جنائية خاضعة لتحقيق قضائي رمسي، يرفض املدعي العام احملضر اجلنـائي        

قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة كمــا جتيــز مدونــة اإلجــراءات اجلنائيــة للطــرف املتــضرر أن يتكفــل   
ذلــك باإلضــافة إىل أن . بنفـسه إقامــة الــدعوى اجلنائيــة يف حــال رفــض املــدعي العــام الــشكوى 

 من مدونة اإلجراءات اجلنائية توجب علـى قاضـي التحقيـق، إن قـرر               ٢٥٩ من املادة    ٣الفقرة  
تحقيق، أن يبلغ الطرف املتضرر، بـصفة املـدعي العـام أو املـدعي اخلـاص، هبـذا القـرار                 اختتام ال 

وأن يبلغه أن بإمكانه تقـدمي الئحـة اهتـام أمـام احملكمـة، أي رفـع دعـوى خاصـة، وإن مل يفعـل                  
  .فسيعترب أنه تنازل عن املقاضاة

 يف التقـــادم( مـــن القـــانون اجلنـــائي ١٠٣ مـــن املـــادة ٧  و٦تـــنص الفقرتـــان   )ب(  
على عدم جواز إقامة دعوى جنائية بعد مـرور ثالثـة أعـوام علـى               ) املالحقات القضائية اجلنائية  

ارتكاب جرمية جنائية يعاقب عليها بالسجن ملدة تتجـاوز الـسنة الواحـدة؛ وبعـد مـرور سـنتني               
. على ارتكاب جرمية جنائية يعاقب عليها بالسجن ملدة أقل من السنة الواحدة أو بـدفع غرامـة                

ــنص الفقــرة  و ــانون اجلنــائي   ١٠٤ مــن املــادة  ٦ت ســريان وتعليــق حكــم التقــادم يف    ( مــن الق



A/64/44 

 

409 09-52625 
 

على أن مدة التقادم املطلقـة يف املالحقـات القـضائية اجلنائيـة تبـدأ      ) املالحقات القضائية اجلنائية 
وحيـق للطـرف   . بالسريان بعـد انقـضاء ضـعف املهلـة احملـددة يف القـانون إلقامـة دعـوى جنائيـة              

أو ممثله أن يبلغ، يف أي وقت من األوقات بعد تقدمي احملضر اجلنائي، مبا اختـذه املـدعي        املتضرر  
  .العام من إجراء بشأن احملضر

ــادة ١٥٤ُيمـــنح صـــاحب الـــشكوى مبوجـــب املـــادة    )ج(   ــانون ٢٠٠ واملـ  مـــن قـ
  .)خ(االلتزامات الصريب، حق طلب التعويض بإقامة دعوى مدنية

. دمـة املدنيـة ال يـشتركون يف إجـراءات اإلخـالء           يفيد الدليل بـأن مـوظفي اخل        )د(  
  .وينفِّذ قرار اإلخالء ضباط تابعون لوزارة الداخلية يرتدون الزي الرمسي

 ١٧ أبريـل و  / نيـسان  ١٠وتبني الدولـة الطـرف أن الـشرطي ومفـتش العمـار أكـدا يف                  ٢-٨
 املـستوطنة    اشـتركوا يف تفرقـة سـكان       “بعـض املـدنيني   ”، علـى التـوايل، أن       ٢٠٠٢يوليـه   /متوز

  .“كان هؤالء املدنيون ضباط شرطة”الذي كانوا يعارضون اهلدم، ولكنهما مل يؤكدا ما إذا 
 مــن االتفاقيــة، ١٢وتــذكِّر الدولــة الطــرف بأهنــا أجــرت، حــسب املطلــوب يف املــادة     ٣-٨

حتقيقاً سريعاً ونزيهاً، كما أجرت حتقيقات إضافية يف مناسبات عديدة بناء علـى طلـب مركـز                 
وأفادت أن ادعـاء صـاحب الـشكوى بـشأن اشـتراك ضـباط شـرطة يرتـدون                  . نون اإلنساين القا

غـري مطـابق للـوائح املعمـول هبـا يف      ”الزي املدين يف احلدث مل يثبت يف التحقيق وهو، بالتايل،          
  .“مجهورية صربيا

وتعرب الدولة الطرف عـن أسـفها ألن مـدة التقـادم املطلقـة إلقامـة دعـوى جنائيـة يف                       ٤-٨
وتـشدد علـى أن صـاحب الـشكوى          )ذ(٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٨ية الراهنـة انقـضت يـوم        القض

وتبني، على وجـه التحديـد، أن مركـز القـانون اإلنـساين             . نفسه أسهم جزئياً يف إبطاء التحقيق     
مل يقدم سند التوكيل لتمثيل صاحب الشكوى أمام املدعي العام حملكمـة الـدائرة احملليـة الرابعـة        

كمـا أنـه مل يـزود سـلطات      . الَّ بعد مرور سبعة أشهر على تقـدمي احملـضر اجلنـائي           ملدينة بلغراد إ  
  .التحقيق بالعناوين الصحيحة لصاحب الشكوى والشهود

وبغض النظر عن مدة التقادم املطلقـة إلقامـة دعـوى جنائيـة يف القـضية الراهنـة، تنكـر                      ٥-٨
افرت لـصاحب الـشكوى فـرص        مـن االتفاقيـة ألنـه تـو        ١٤الدولة الطـرف أهنـا انتـهكت املـادة          

وحـىت يف حـال     . )ض(عديدة للحصول على تعويض منصف عـن األضـرار بإقامـة دعـوى مدنيـة              
__________ 

 . أعاله٩-٤انظر، أيضاً، الفقرة   )خ(  

 .اله أع١٠-٤انظر، أيضاً، الفقرة   )ذ(  

 .أعاله) أ( ١-٨، أيضاً، الفقرة انظر  )ض(  
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مباشرة إجراءات جنائية، كانت احملكمة سـتوجه صـاحب الـشكوى بعـد إمتـام اإلجـراءات إىل                  
ــه    ــات ادعائ ــة إلثب ــة دعــوى مدني ــضطر، يف إطــار اإلجــراءات    . إقام أي أن احملكمــة كانــت ست

ة، إىل طلب رأي خرباء اقتصاديني وطبيني، ممـا كـان سيـستغرق وقتـاً أطـول ويـؤدي إىل          اجلنائي
ذلك باإلضافة إىل أن القانون الصريب جييز مباشرة إجـراءات جنائيـة            . زيادة كبرية يف التكاليف   
فكان حيق لصاحب الشكوى أن يطالب بالتعويض عـن شـىت أشـكال             . ومدنية يف نفس الوقت   

ولكنـه أخفـق    )  الرعاية الطبية، واملعاناة واآلالم البدنية، وما شابه ذلك        تسديد تكاليف (الضرر  
ــة الطــرف مــرة أخــرى أن صــاحب الــشكوى   . يف اســتغالل تلــك اإلمكانيــات  وأكــدت الدول

  .يستنفد مجيع سبل التظلم احمللية املتاحة مل
ئـم بـاملبلغ   وتبني الدولة الطرف، ختاماً، أهنا ستتخذ التدابري الالزمـة لـدفع تعـويض مال              ٦-٨

احملدد لصاحب الشكوى على سبيل اهلبة جلـرب األضـرار غـري املاديـة إن خلـصت اللجنـة إىل أن                     
وجيـب  .  مـن االتفاقيـة    ١٣مدة التقادم املطلقة إلقامة دعوى جنائية تنطوي على انتهاك للمـادة            

يف القـضايا   أن يكون التعويض املذكور مطابقاً للممارسـات املتبعـة يف احملـاكم احملليـة والدوليـة                 
  .املماثلة

  
  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية

 أن الدولــة الطــرف غــريت ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول ١٢الحــظ صــاحب الــشكوى يف   ١-٩
وأصبحت، على وجـه التحديـد، تعتـرف اآلن         . احلجج اليت كانت تستند إليها يف مسائل هامة       

ءات اجلنائيـة تـسري أيـضاً علـى القـضية الراهنـة، حـسب مـا أفـاد بـه            بأن أحكام مدونة اإلجـرا    
صــاحب الــشكوى منــذ البدايــة، وقبلــت حجتــه أن املــدعي العــام كــان خمــوالً، ســواء مبوجــب   
قانون اإلجراءات اجلنائيـة أو مبوجـب مدونـة اإلجـراءات اجلنائيـة، الـصك الـذي خلفـه اعتبـاراً               

 إجـراء حتقيـق كامـل يف ادعـاءات التعـرض            ، باختـصاص وبواليـة    ٢٠٠٢مـارس   /من شهر آذار  
  .لسوء املعاملة على أيدي رجال الشرطة

لـه مباشـرة دعـوى مدنيـة ولكنـه مل يكـن ملزمـاً               حيـق   ويقر صاحب الشكوى أنه كان        ٢-٩
ويبني، مرة أخرى، أن سبل التظلم أمام احملاكم املدنية مل تكن تعترب يف قـضيته سـبالً                 . مبباشرهتا

ويــبني صــاحب الــشكوى أيــضاً أنــه ســبق . ا مل يكــن اســتنفادها ضــرورياًمالئمــة أو فعالــة، لــذ
 “اإلخفـاق ”للجنة أن تناولـت هـذه املـسألة يف قرارهـا بـشأن املقبوليـة وقـد رأت فيـه أن هـذا                        

ــة عــدم اســتنفاد ســبل        ــرب مبثاب ــة ال يعت ــام احملــاكم املدني ــتظلم أم املزعــوم يف اللجــوء إىل ســبل ال
  .)أأ(التظلم

__________ 

 . أعاله١-٧انظر الفقرة   )أأ(  
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ــدما تــشري إىل    ويــبني صــاحب ا   ٣-٩ ــة الطــرف عن لــشكوى، باإلضــافة إىل ذلــك، أن الدول
 فهي تعين يف حقيقة األمر أنه ما كان بوسع رجـال الـشرطة ممـن يرتـدون املالبـس               )ب ب (الدليل

فضالً عـن أن الدولـة الطـرف بينـت، للمـرة            . املدنية االشتراك يف العملية اليت قامت هبا الشرطة       
 أمــام احملــاكم احملليــة وأمــام اللجنــة علــى حــد ســواء، أن        األوىل خــالل اإلجــراءات املباشــرة  

املسؤولني عن إساءة معاملـة صـاحب الـشكوى مل يكونـوا يف الواقـع رجـال شـرطة بـل كـانوا                       
ــشر حــىت اآلن إىل وجــود     . )ج ج(مــدنيني ــة الطــرف مل ت ويالحــظ صــاحب الــشكوى أن الدول

 جلأوا بالفعل إىل استخدام قـوة        أثناء اإلخالء وأقرت أن ضباط الشرطة      “املدنيني”جمموعة من   
ويـشري صـاحب الـشكوى إىل نفـس الـشهادة الـيت أدىل هبـا                . مشروعة ضد أفراد طائفـة الرومـا      

 علــى التــوايل، ٢٠٠٢يوليــه / متــوز١٧ أبريــل و/ نيــسان١٠ ومفــتش العمــار يف “.J”الرقيــب 
شــارات إىل وهــي الــشهادة الــيت أشــارت إليهــا الدولــة الطــرف، ولكنــه خيلــص إىل أهنــا مليئــة بإ 

وبالتايل، يفند صـاحب الـشكوى حجـة الدولـة الطـرف أن      . )دد(رجال الشرطة باملالبس املدنية  
اإلطار القانوين املعمول به ال جييز إالَّ لضباط الشرطة الذين يرتدون الزي الرمسـي املـشاركة يف     

 ويؤكد صاحب الشكوى، يف هذا الصدد، أن سلطات الدولة مـسؤولة عـن      . عمليات اإلخالء 
  .األفعال اليت يقوم هبا وكالؤها بتجاوز نطاق صالحياهتم

ويالحظ صاحب الشكوى أنه حىت ولو افتـرِض نظريـاً أن الروايـة اجلديـدة لألحـداث                ٤-٩
 مـن   ١٦فاملـادة   . الدولة الطرف ستحظى بالقبول، ستبقى مـسؤولية الدولـة قائمـة           كما سردهتا 

يف أي إقلـيم خيــضع لواليتـها القــضائية   االتفاقيـة تـنص علــى تعهـد كـل دولــة طـرف بــأن متنـع،       
انية أو املهينـة الـيت     حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـس               

موظـف عمـومي أو شـخص       ، عنـدما يرتكـب      ١تصل إىل حد التعذيب كمـا حددتـه املـادة            ال
ا تـتم مبوافقتـه عليهـا        هذه األعمال أو حيرض على ارتكاهبا، أو عندم        آخر يتصرف بصفة رمسية   

ويــسترعي صــاحب الــشكوى االنتبــاه إىل أن الدولــة الطــرف مل تقــدم أدلــة . بــسكوته عنــهاأو 
تثبــت اختــاذ رجــال الــشرطة الــذين كــانوا يرتــدون الــزي الرمســي وكــانوا موجــودين يف موقــع    

هنـا  كمـا أ  .  علـيهم  “املـدنيني ”األحداث أي إجراء حلماية أفراد طائفة الروما من هجوم هؤالء           
 وإتاحــة أمســائهم “املــدنيني”مل تقــدم أي دليــل يثبــت أهنــا اختــذت تــدابري لتعــيني هويــة هــؤالء   

  .لصاحب الشكوى

__________ 

 . أعاله١-٨ انظر الفقرة  )ب ب(

 . أعاله٢-٨  انظر الفقرة )ج ج(

 . أعاله١٣-٢  و١٠-٢  و٧-٢ على سبيل املثال الفقرات انظر    )دد( 
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وخيلص صاحب الشكوى إىل أن عبء اإلثبات يقع على عاتق الدولـة الطـرف سـواء                  ٥-٩
حـسب الروايـة    (إلثبات الظروف اليت أحلق فيها رجال الشرطة اإلصابات بـصاحب الـشكوى             

 مــن دخــول املــستوطنة خفيــة “املــدنيون”أو إلثبــات كيــف متكــن هــؤالء )  لألحــداثاألصــلية
ويشدد صـاحب الـشكوى علـى       . واهلجوم على السكان حسب ما تسوقه الدولة الطرف اآلن        

أن العملية اليت قام هبا رجـال الـشرطة ذاك اليـوم كانـت عمليـة دقيقـة التنظـيم والتخطـيط، أي                  
 تـوافر، بنـاء عليـه، الوقـت الكـايف لـسلطات الـشرطة كـي                 وقـد . “عفويـة ”أهنا مل تكن عمليـة      

  .تستعد وتتخذ كافة التدابري الالزمة للحد قدر اإلمكان من أي خطر قد يهدد السكان
ويكــرر صــاحب الــشكوى أن الدولــة الطــرف مل تقــدم حججــاً جديــدة إلثبــات أهنــا      ٦-٩

ال يتعلـق بواجـب     ”أن األمر   حققت بصورة مالئمة يف ادعائه التعرض إلساءة املعاملة ويذكِّر ب         
فيتوقـع، مبـدئياً، أن يفـضي األمـر يف أي حتقيـق إىل              . “حتقيق نتيجـة بـل بواجـب إتاحـة الـسبل          

إقــرار وقــائع القــضية، وأن يفــضي، إن ثبتــت صــحة االدعــاءات، إىل حتديــد املــسؤولني وإنــزال  
 احملـضر اجلنـائي املقـدم    ويف احلالة الراهنة، اختذ املدعي العام قرار عدم التحقيـق يف          . العقاب هبم 

من مركز القانون اإلنساين بناء على التقرير الوارد من أمانة الشؤون الداخلية يف بلغـراد، فـرع                 
وال تزال الدولـة الطـرف   . )ه ه(٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٩مراقبة الشؤون الداخلية، بتاريخ  

احب الـشكوى، باإلضـافة إىل      ويبني صـ  . )وو(متتنع عن إطالعه وإطالع اللجنة على هذا التقرير       
ذلك، أن الدولة الطرف نفسها تشكك يف صـحة هـذا التقريـر بتأييـد ثـالث روايـات متناقـضة          

  . )زز(٢٠٠٠يونيه / حزيران٨لألحداث اليت وقعت يوم 
وباإلضافة إىل ذلك، يبني صاحب الشكوى مجلـة أمـور من بينـها أن سـلطات الدولـة                   ٧-٩

 ٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران ٨ة املوجوديــن بـزيهم الرمسـي يـوم     الطرف مل حتدد عدد رجال الـشرط    
وإىل أي الــدوائر كــانوا تــابعني؛ ومــا إذا  ) بغــض النظــر عــن رجــال الــشرطة بــاملالبس املدنيــة  (

كانت إحـدى وكاالهتا تستخدم مركبة حتمل لوحـة رقمهـا هــو الرقــم الـذي ذكـره صاحــب               
ن سـجل إدارة الـشؤون الداخليـة يف       الشكوى وغريه من الشهـود؛ كما أهنا مل تطلب نسخة مـ          

ــه توجـــد منـــذ  . )ح ح(بلغـــراد اجلديـــدة ــانون األول٢٥ويـــضيف أنـ ــة ٢٠٠١ديـــسمرب / كـ  أدلـ
 تبني اشـتراك رجـال شـرطة مـن وكالـة شـرطة أخـرى باإلضـافة إىل إدارة شـرطة             )ط ط (ملموسة

__________ 

 . أعاله٦-٤  و٢-٤انظر الفقرتني   )ه ه(  

 . أعاله٧-٥انظر الفقرة   )وو(  

 . أعاله٢-٨  و٢-٤انظر الفقرتني   )زز(  

 . أعاله١٧-٢انظر الفقرة   )ح ح( 

 . أعاله٧-٢انظر الفقرة   )ط ط( 
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لـى   وأنـه كـان ينبغـي أن يكـون املـدعي العـام ع              “Antena”بيزانيجا يف عمليـة هـدم مـستوطنة         
علم بأن املعلومات اليت قدمتها إدارة الشؤون الداخلية يف بلغـراد اجلديـدة يف رسـالتها املؤرخـة                

ولكن على الـرغم مـن ذلـك، اختـذ قـرار بغلـق              . )ي ي ( مل تكن صحيحة   ٢٠٠٣فرباير  /شباط ٦
ــة ٢٥٧ملــف قــضية صــاحب الــشكوى عمــالً باملــادة    ــة اإلجــراءات اجلنائي ويــرى .  مــن مدون

تلبيـة قاضـي التحقيـق جلميـع الطلبـات الـيت رفعهـا بـإجراء حتقيـق إضـايف                    صاحب الشكوى أن    
  .يعترب مبثابة اعتراف بعدم كفاية تدابري التحقيق املتخذة حىت ذاك احلني

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف فوات املدة احملـددة لرفـع دعـوى يف القـضية الراهنـة                    ٨-٩
  :لتحقيق، يؤكد صاحب الشكوى ما يليوأن صاحب الشكوى قد أسهم جزئياً يف إبطاء ا

ما كان ينبغي أن يكون لتأخر مركز القانون اإلنساين يف تقدمي سند التوكيـل                )أ(  
للمدعي العام حملكمة الدائرة احمللية الرابعة ملدينة بلغـراد أي أثـر يف التحقيقـات، إذ كـان ينبغـي                   

 صـاحب الـشكوى مـن تلقـاء         للسلطات أن تتخذ كافـة التـدابري الالزمـة للتحقيـق يف ادعـاءات             
ويف مجيع احلاالت، فإن التأخري الوحيد الـذي ميكـن عـزوه إىل صـاحب الـشكوى هـو             . نفسها

وحـىت وإن أُخـذ هـذا التـأخري     . )ك ك(الدولـة الطـرف   ثالثة أشهر وليس سبعة أشهر كما ادعـت   
ق فعلـي   أشهر إلجراء حتقيـ ٩ يف عني االعتبار، كانت توجد أمام الدولة الطرف مهلة سنتني و     

 أشـهر قبـل انقـضاء    ٩  سـنوات و ٥ قبل انقضاء مـدة التقـادم احملـددة إلقامـة دعـوى جنائيـة، و           
  .مدة التقادم املطلقة لرفع أي دعوى

وفيما يتعلق بالتأخري الذي زعم أن سببه يعود إىل إخفـاق صـاحب الـشكوى                 )ب(  
أن الدولــة يف تزويــد ســلطات االدعــاء بعنــاوين الــشهود الــصحيحة، يؤكــد صــاحب الــشكوى 

ــا أمــر صــعب ألن        ــشهود مــن طائفــة الروم ــة مكــان وجــود ال الطــرف أقــرت نفــسها أن معرف
وقـد أخفقـت الـسلطات يف االتـصال         . السلطات مل تكـن تعـرف مكـان إقامتـهم بعـد اإلخـالء             

. على الفور مبركز القانون اإلنساين وطلب مساعدته على تعيني مكان وجود الـشهود املعنـيني              
ــشكوى   ، باإلضـــافة إىل ذلـــك، أن إخـــالءه وإخـــالء املقـــيمني اآلخـــرين      ويـــبني صـــاحب الـ

 ينتــــهك معــــايري حقــــوق اإلنــــسان ٢٠٠٠يونيــــه / حزيــــران٨ يــــوم “أنتينــــا”مــــستوطنة  يف
  .)ل ل(الصلة ذات

__________ 

 . أعاله١٧-٢  و١٥-٢انظر الفقرتني   )ي ي(

غ وتـاريخ إبـال  ) ٢٠٠١فربايـر  / شـباط ١٩يوم (األشهر الثالثة املنقضية بني تاريخ رفض املدعي العام للشكوى       )ك ك( 
 ).٢٠٠١أبريل / نيسان١٩(مركز القانون اإلنساين بالقرار 

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة بـشأن احلـق يف             ) ١٩٩٧( ٧أشري إىل التعليق العام رقم         )ل ل(
   ١٩٩٧حـــــــاالت إخـــــــالء املـــــــسكن بـــــــاإلكراه، ): ١١ مـــــــن املـــــــادة ١الفقـــــــرة (الـــــــسكن املالئـــــــم 

(E/1998/22 -E/C.12/1997/10) ١٦  و١٥  و١٣، الفقرات. 
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  النظر يف األسس املوضوعية
نظرت اللجنة يف البالغ على ضوء مجيـع املعلومـات املتاحـة هلـا مـن الطـرفني املعنـيني،                      ١-١٠

  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٤لفقرة عمالً با
يونيــه / حزيــران١٩وحتــيط اللجنــة علمــاً باملالحظــات الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف يف   ٢-١٠

ــة الطــرف ليــست مــن     ٢٠٠٨  للطعــن يف مقبوليــة الــبالغ وتــرى أن النقــاط الــيت أثارهتــا الدول
شأن املقبوليـة، خاصـة وأن     األمهية ما يتطلب من اللجنة أن تعيد النظر يف القرار الذي اختذتـه بـ              

 يف ادعـــاءات صـــاحب الـــشكوى كمـــا الدولـــة الطـــرف مل تباشـــر، حبكـــم وظيفتـــها، حتقيقـــاً 
تكشف عن هوية األشـخاص الـذين أحلقـوا أضـراراً جـسدية بـصاحب الـشكوى وشـتموه،                    مل

وبناء عليـه، مل يبـق لـصاحب الـشكوى أي           . فحالت بذلك دون متكنه من تويل االدعاء بنفسه       
 حملــي ميكنــه مــن تــويل االدعــاء بنفــسه واملطالبــة جبــرب فَعــال وكــاٍف للمعاملــة الــيت  ســبيل تظلــم

وبالتايل، ال ترى اللجنة أي سبب يربر رجوعهـا عـن           . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٨تعرض هلا يوم    
  .القرار الذي اختذته بشأن املقبولية

احب الـشكوى   أن صـ بني إىل النظـر يف األسـس املوضـوعية وتـ          ، مـن مث   ،وتنتقل اللجنة   ٣-١٠
تني املـاد منفردة أو بـاالقتران مـع       ، مقروءة   ١٦ من املادة    ١فقرة  لل الدولة الطرف    يدعي انتهاك 

  . من االتفاقية١٦ من املادة ١ فقرةمع ال مقروءة منفردة أو باالقتران ١٤لمادة  ول١٣  و١٢
يونيـه  / حزيـران  ٨وفيما يتعلق بقانونية املعاملة الـيت عومـل هبـا صـاحب الـشكوى يـوم                   ٤-١٠

، تــرى اللجنــة أن تعــريض صــاحب الــشكوى ملعانــاة وآالم بدنيــة ومعنويــة إضــافة إىل    ٢٠٠٠
موقفه الشخصي الضعيف العائد إىل انتمائه إىل أصـل إثـين غجـري والـربط بـشكل حمتـوم بينـه                     
ــة القاســية       ــة أو العقوب ــز واإلجحــاف، يــصل إىل حــد املعامل ــاً للتميي ــة معرضــة تارخيي وبــني أقلي

ــس أو ــةالالإن ــان      . انية أو املهين ــة الطــرف خيتلف ــشكوى والدول ــة أن صــاحب ال وتالحــظ اللجن
خبــصوص هويــة األشــخاص الــذين أحلقــوا إصــابات بدنيــة بــصاحب الــشكوى وشــتموه ولكــن 

مـوظفني  (الطرفني يتفقان على أن رجال شرطة تابعني للدولة الطـرف ويرتـدون الـزي الرمسـي                 
وتـبني اللجنـة، باإلضـافة إىل       . ور ويف الوقت احملـدد    كانوا موجودين يف املكان املذك    ) عموميني

ــشتم      ــة ولل ــشكوى تعــرض إلصــابات بدني ــة الطــرف مل تنكــر أن صــاحب ال . ذلــك، أن الدول
وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف مل تدع أن رجال الشرطة الذين كانوا يرتدون الـزي الرمسـي     

، ١٦لــة املنافيــة ألحكــام املــادة  عنــدما حــدثت املعام“أنتينــا”وكــانوا موجــودين يف مــستوطنة 
اختذوا إجراءات حلماية صاحب الشكوى وسكان آخـرين مـن إصـابتهم بـأذى، ومل تقـدم أي                  

  .دليل يسمح للجنة بأن تستنتج أهنم فعلوا ذلك
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وترى اللجنة، بغض النظر عن عما إذا كـان األشـخاص الـذين أحلقـوا إصـابات بدنيـة                     ٥-١٠
 عمــوميني أم مل يكونــوا، أن ســلطات الدولــة    بــصاحب الــشكوى وشــتموه كــانوا مــوظفني    

، “وافقـت أو سـكتت    ”الطرف اليت شهدت األحداث ومل تتـدخل ملنـع وقـوع اإلسـاءات قـد                
وقــد أعربــت .  مــن االتفاقيــة١٦علــى أقــل تقــدير، إزاء األحــداث، بــاملعىن املقــصود يف املــادة   

لشرطة واملوظفني املكلفـني    تواين ا ”اللجنة، يف هذا الصدد، عن قلقها يف مناسبات عديدة إزاء           
ــة املناســبة مــن اهلجمــات ذات         ــة احلماي ــة لكفال ــوانني عــن اختــاذ اإلجــراءات الالزم ــاذ الق بإنف

ــة الطــرف  . )م م(“البواعــث العرقيــة عنــدما هتــدد هــذه اجلماعــات   وختلــص اللجنــة إىل أن الدول
  .  من االتفاقية١٦ من املادة ١انتهكت أحكام الفقرة 

اعتربت أن الوقائع اليت تستند إليهـا الـشكوى تـشكل أفعـاالً تنـدرج يف              ومبا أن اللجنة      ٦-١
 مـن االتفاقيـة، فهـي مـضطرة، علـى ضـوء هـذه        ١٦ من املـادة  ١إطار املعىن املقصود يف الفقرة     

  . النتيجة، إىل حتليل ادعاءات أخرى بوقوع انتهاك ألحكام االتفاقية
 )ن ن (كِّر اللجنة مبا أكدته يف قـضايا سـابقة         تذ ١٢وفيما يتعلق باالنتهاك املدعى للمادة        ٧-١٠

ومفاده أن أي حتقيق جنائي جيب أن يسعى لتحديـد طبيعـة األفعـال املـدعى وقوعهـا وظـروف                 
وتالحـظ  . ارتكاهبا كما جيب أن يسعى لتحديد هوية أي شـخص رمبـا يكـون قـد تـورط فيهـا                 

حة علـى الـرغم مـن وجـود       واضـ  اللجنة، يف القضية الراهنة، أن الظروف احلقيقية ال تـزال غـري           
 واشـتراك عـدد مـن رجـال         ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٨عدد كبري من طائفة الروما أثناء أحـداث         

وتــرى اللجنــة أن عــدم إبــالغ الدولــة . الــشرطة بــالزي الرمســي وأحــد مفتــشي األشــغال العامــة
الطرف صاحب الشكوى بنتائج التحقيق ملدة ست سنوات تقريباً، وعدم قيامها، ضـمن مجلـة            

ــة يف عــام     أ ــة الــشؤون الداخلي ، وعــدم ٢٠٠٠مــور، بتزويــده باحملــضر الــذي أعــده فــرع مراقب
إطالعــه، أيــضاً، علــى أمســاء األشــخاص الــذين أحلقــوا بــه أضــراراً بدنيــة وشــتموه، كلــها أمــور 

 يف قضيته قبـل انتـهاء مـدة التقـادم املطلقـة إلقامـة دعـوى                 “تكفل اإلدعاء ”منعته، بالفعل، من    
للجنـة، يف هـذه الظـروف، أن التحقيـق الـذي أجرتـه سـلطات الدولـة الطـرف                    وتـرى ا  . جنائية

ــادة    مل ــات امل ــبِِِ متطلب ــة ١٢يل ــن االتفاقي ــضاً،     .  م ــِف، أي ــة الطــرف مل ت ــرى أن الدول ــا ت كم
 من االتفاقية فيمـا يتعلـق بـضمان متتـع صـاحب الـشكوى حبقـه يف                  ١٣بالتزاماهتا مبوجب املادة    

__________ 

ــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم     انظــر، ضــمن مجلــة أمــور،    )م م(   ــدورة ال ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي  ٤٤الوث
(A/56/44)          ؛ واملالحظات اخلتامية املقدمـة     ١٠٤ املالحظات اخلتامية املقدمة على تقرير سلوفاكيا األويل، الفقرة

؛ واملالحظات اخلتامية املقدمة على تقريـر جورجيـا   ١١٣ية التشيكية الدوري الثاين، الفقرة  على تقرير اجلمهور  
 .٨١الدوري الثاين، الفقرة 

 .٨-٨، الفقرة )أعاله) ن(احلاشية  (إينكارناثيون بالنكو آباد ضد إسبانيامجلة أمور، قضية انظر، يف   )ن ن(  
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ــع شــكواه إىل ســلطاهتا امل   ــى وجــه      أن يرف ــضيته عل ــسلطات يف ق ــك ال ــصة ويف أن تنظــر تل خت
  . السرعة وبرتاهة

 مــن االتفاقيــة، تالحــظ اللجنــة أن الــنص   ١٤وفيمــا يتعلــق باالنتــهاك املــدَّعى للمــادة     ٨-١٠
 من االتفاقيـة وال يـشمل       ١املذكور ال يسري إالَّ على قضايا التعذيب باملعىن املقصود يف املادة            

 ١٦ مـن املـادة   ١وعالوة على ذلك، ترى اللجنة أن الفقرة   . املعاملةاألشكال األخرى إلساءة    
، فهي ال تذكر املـادة      ١٣  و ١٢  و ١١  و ١٠من االتفاقية، وإن كانت تشري حتديداً إىل املواد         

 مـن االتفاقيـة أن الدولـة الطـرف          ١٤ولكن مع ذلك، لـيس املقـصود باملـادة          .  من االتفاقية  ١٤
 مـن   ١٦مي تعـويض عـادل ومناسـب لـضحايا فعـل ينتـهك املـادة                غري ملزمة بإتاحـة اجلـرب وتقـد       

 مـن االتفاقيـة تـشمل       ١٦وااللتزامات الواجبـة املترتبـة علـى اجلملـة األوىل مـن املـادة               . االتفاقية
، لـذا تـرى اللجنـة       )س س (واجب اجلرب ومنح التعويض لضحايا فعل يرتكب انتهاكاً لذاك احلكم         

 مــن االتفاقيــة بعــدم متكينــها صــاحب ١٦ مبوجــب املــادة أن الدولــة الطــرف مل تــراع التزاماهتــا
  .الشكوى من احلصول على اجلرب وعلى تعويض عادل ومناسب

 مـن االتفاقيـة، تـرى أن الوقـائع     ٢٢ مـن املـادة   ٧إذ تتصرف مبوجب الفقـرة     اللجنة،  و  - ١١
 مـن  ١٣  و ١٢للمـادتني   و ١٦مـن املـادة      ١فقـرة   املعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لل      

اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية   
  .املهينة أو
 مـن نظامهـا الـداخلي،    ١١١ مـن املـادة   ٥، عمالً بالفقرة ث اللجنة الدولة الطرف  وحت  - ١٢

ــم    ــشكل مالئ ــق ب ــى أن حتق ــران٨أحــداث يف عل ــه / حزي  األشــخاص وأن حتــاكم ٢٠٠٠يوني
وتعاقبــهم، ومتكــن صــاحب الــشكوى مــن احلــصول علــى اجلــرب، ال فعــاألتلــك املــسؤولني عــن 

 يوماً من تاريخ إحالـة هـذا        ٩٠يف غضون   تبلغ اللجنة،   ويشمل التعويض العادل واملناسب،      مبا
  .أعالهاملبينة آلراء ل  تلبيةإجراءاتا اختذته من  مبالقرار،

__________ 

 تــشرين ٢١، اآلراء املعتمــدة يف ١٦١/٢٠٠٠رقــم   الــبالغ، دزمياجــل وآخــرون ضــد يوغوســالفيا هــاجريزي )س س(
 .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
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  ٢٩١/٢٠٠٦ رقم البالغ    
  )حمام اميثله (علي سعدية   :من املقدم

  الشكوى ةصاحب :ضحية الشخص املدعى أنه
  تونس     :الطرف الدولة
  )األوىل الرسالةتاريخ  (٢٠٠٦ مارس/آذار ٢  :الشكوى تقدمي تاريخ

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧ املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب،  
   أو املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١ يف وقد اجتمعت  
، املقدم باسم سعدية علي مبوجـب       ٢٩١/٢٠٠٦ رقم   البالغ من النظر يف     وقد فرغت   

ــة القاســية أو     ٢٢املــادة  ــة أو العقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل  مــن اتفاقي
  الالإنسانية أو املهينة،

الـشكوى والدولـة    يع املعلومـات الـيت أتاحتـها هلـا صـاحبة             مج  يف اعتبارها  وضعتوقد    
  ،الطرف

   . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة  تعتمد  
 هي السيدة سعدية علي، وهي مواطنة فرنـسية تونـسية، ولـدت عـام             الشكوىصاحبة    - ١

ــسا ١٩٥٧ ــاً بفرن ــها  .  وتقــيم حالي ــادة  ١لفقــرة لك وتؤكــد أهنــا ضــحية انت ، مقــروءة ٢ مــن امل
ــادة   ــاالقتران مــع امل ــرة ا مــع، أو ١ب ــادة  ١لفق ـــواد  ١٦ مــن امل  ١٣  و١٢  و١١، وكــذلك امل

 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب     ١٦ مـن املـادة    ١باالقتران مع الفقرة    مقروءة  ، منفردة أو    ١٤ و
وقــد . وميثلــها حمــام. هينــةوغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو امل  

 تــشرين ٢٣ مــن االتفاقيــة يف ٢٢املــادة املنــصوص عليــه يف عــالن اإل الدولــة الطــرف أصــدرت
  .١٩٨٨أكتوبر /األول

  الشكوىالوقائع كما عرضتها صاحبة 
ومقـر  . تونـسية الفرنـسية و  وهـي حتمـل اجلنـسيتني ال       صاحبة الشكوى يف تونس      ُولدت  ١-٢

، رافقـت صـاحب الـشكوى، خـالل زيارهتـا           ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢٢يف  . فرنساب إقامتها املعتاد 
. لتونس، شقيقها إىل احملكمـة االبتدائيـة بتـونس العاصـمة لـسحب وثيقـة الزمـة لزواجـه املقبـل                   

طلب املوظف املوجود يف شباك الطابق األرضـي رقـم امللـف مـن صـاحبة الـشكوى، فأخربتـه           ف
 ملـف جديــد، وهــو إجـراء يــستلزم ثالثــة   عنــدها أشــار إىل أن عليهـا فــتح . أن الـرقم قــد ضـاع  
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أوضحت له صاحبة الشكوى أن الوثيقة مستعجلة لزواج شقيقها، وطلبت منه مـا إذا              ف. أشهر
. كان بإمكانه العثور على امللـف باسـتخدام اسـم شـقيقها وتـاريخ مـيالده وعنوانـه يف البحـث                     

وردت . وم بعملــهوأجاهبــا املوظــف بــالنفي، وعنــدما أصــرت، أضــاف أن عليهــا أن تتركــه ليقــ 
طلـب منـها    ف. “إذا أردت احلقيقة، فأنـت هنـا بفـضلنا        ”بأهنا ال ترى أنه كان يعمل، وأضافت        

تبعتـه  ف. املوظف وثائق هويتها، فناولتـه جـواز سـفرها الفرنـسي، وعنـدها طلـب منـها أن تتبعـه                  
أعــرف أن تــونس بلــد دميقراطــي، . أمتــىن أال تتــسبب يل يف مــشاكل”صــاحبة الــشكوى قائلــة 

ــة مقنعــة  إال ــا جعــل شــقيقها يتوســل للموظــف أن يــصفح   “أن تكــون دميقراطي   عــن، وهــو م
  . أكد له املوظف أال شيء سيصيب صاحبة الشكوىف. كلمات شقيقته

، حيـث شـرع     “نائـب رئـيس احملكمـة     ”وتبعت صاحبة الشكوى املوظف إىل مكتـب          ٢-٢
، “أنتم هنا بفـضلنا   ”صة  طلب منها أن تؤكد له ما قالته للموظف، وخبا        و. رجل يف استجواهبا  

هنـا  إوحيـث   . وعندها كتب شيئاً بالعربية على ورقة وطلب منها التوقيع عليها         . وهو ما أكدته  
نـادى الرجـل علـى شـرطي بـزي مـدين       . مل تفهم ما كتـب علـى الورقـة، فقـد رفـضت التوقيـع           

نـزال إىل الطـابق األرضـي حيـث     . تبادل معـه نظـرات، وطلـب مـن صـاحبة الـشكوى أن تتبعـه             
 ينظــرون إليهــا وا علــى مــا يبــدوربا ممــراً وحيــث الحظــت صــاحبة الــشكوى أن النــاس كــان  عــ

ــالقلق بانــشغال حاولــت أن جتــري مكاملــة مــن هاتفهــا احملمــول إىل   . ، وهــو مــا زاد شــعورها ب
وجنحـت  . منظمة العمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب يف باريس اليت كانت حتـتفظ برقمهـا         

 يف تــونس، قبــل أن يأخــذ الــشرطي بــالزي املــدين هاتفهــا احملمــول  يف ذكــر امسهــا والقــول إهنــا
  . ويوقف تشغيله

وكلمـا  .  صاحبة الشكوى أهنا سألته إىل أين يذهبان، لكنه لوى ذراعهـا خفيـة    وتؤكد  ٣-٢
اقتادهـا إىل   و. وعنـدها انتاهبـا خـوف جـدي علـى سـالمتها           . احتجت، كان يؤملها أكثر فـأكثر     

ة حيـث كـان مكتـب وحيـث كـان يوجـد حـارس انتـزع منـها                   إىل ردهـ  وصـوالً   م  قبو عرب سـلّ   
ــ. أدخلــها يف ممــر حيــث كانــت امرأتــان جالــستني  و. حقيبتــها سألت صــاحبة الــشكوى عــن  ف

، “يف الوقــوف”املكــان الــذي يوجــدن بــه، وعنــدها أجابتــها املــرأة مــستخدمة الكلمــة العربيــة 
  . “السجن”: حمددة بالفرنسية

 كـبري  أنف  وبنية وذ طويل القامة وقوي ال   رس آخر   وفقاً لصاحبة الشكوى، خرج حا    و  ٤-٢
شـتمها  و. واعتـدى عليهـا بـاللكم والركـل       وشفتني غليظتني وشـعر متجعـد مـن بـاب يف املمـر              

ونظـراً لقـوة الـضربات، وجـدت صـاحبة الـشكوى نفـسها              . وهو يواصل توجيه ضربات إليهـا     
انتـزع احلـارس    و. صفداً رجـالً مـ    نيبعيدة يف املمر، أمـام زنـازين كـان حيتجـز هبـا حـوايل مخـس                

 ووجــدت محالــة ثــدينيمل تكــن صــاحبة الــشكوى ترتــدي  و. بعنــف وشــاح رأســها وفــستاهنا 
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أمـسكها مـن شـعرها وجرهـا إىل         مث  . ضرهبا من جديـد وطرحهـا أرضـاً       و. نفسها نصف عارية  
انكمـشت صـاحبة    و. وواصل ضرهبا على رأسها وجسدها بقبضة يـده وحبذائـه         . زنزانة مظلمة 

احلــارس لكــن . سها والتمــست الرمحــة هبــا وهــي تــصيح خائفــة علــى حياهتــاالــشكوى علــى نفــ
هـا ورجليهـا، وهـو يـتلفظ باإلهانـات يف           يضغط على رأسها وظهرها وردفيها وفخذيها وركبت      

هنا كانت نصف عارية سلفاً، فقـد اعتقـدت   إوحيث . حقها ويطلق التهديدات يف حق عائلتها    
 أسـرهتا يف تـونس العاصـمة وفرنـسا، ومـرت      كمـا خافـت علـى سـالمة      . أن احلارس سيغتصبها  

ــة   . ونظــراً لقــوة الــضربات، فقــدت وعيهــا  . بذهنــها فكــرة أهنــا ســتفقد حياهتــا يف هــذه الزنزان
  . وعندما استفاقت، طلبت كوب ماء، فرفض احلارس

 صاحبة الشكوى أن احلارس أخرجها من الزنزانة وظلـت إىل جانـب املـرأتني               وتوضح  ٥-٢
اقتادها الشرطي بالزي املدين الـذي أتـى هبـا إىل           و. ر واللتني حاولتا مواساهتا   اللتني كانتا يف املم   

القبو مرة ثانية إىل الطابق األرضـي، وهنـاك وجـدت نفـسها يف مكـان معـه ومـع شـرطي بـزي           
وتــساءلت صــاحبة الــشكوى . ســخرا منــها وأهاناهــا وكــذا زوجهــا املــصري اجلنــسية . رمســي

أخـذها الـشرطي ذو الـزي املـدين إىل          و.  سـالمته  كيف عرفا أن زوجها مصري، وخافت علـى       
سالمل أدركت أهنا تلك اليت تقود إىل القبو، فتوسلت إليه أال يعيـدها إىل األسـفل ألهنـا كانـت           

أخـذها إىل مكتـب كانـت توجـد بـه نـساء قـدمت إحـداهن                 . تعتقد أهنا ستضرب حـىت املـوت      
مل جتـب صـاحبة    . “ هنـا بفـضلنا    أنـتم ”نفسها على أهنا قاضية، وطلبت منها تأكيـد أهنـا قالـت             

قالـت هلـا القاضـية إهنـا قـد حيكـم عليهـا بثالثـة أشـهر حبـساً           . الشكوى وإمنا شرعت يف البكاء  
. طلبت صاحبة الشكوى إبالغ عائلتها، فرفـضت القاضـية ذلـك   و. نافذة علها تكون درساً هلا 

طلبـت القاضـية   و. “أأظن أهنا لن تعاود اخلطـ ” املدين لصاحلها قائالً  ذو الزي تدخل الشرطي و
أعـاد إليهـا الـشرطي ذو       و. من صاحبة الشكوى أن توقع علـى وثيقـة بالعربيـة، فرفـضت ذلـك              

الحظـت صـاحبة    . الزي املدين حقيبتها وهاتفها احملمـول، وطلـب منـها التحقـق مـن احملتويـات               
حاولـت أن  . الشكوى أن اخلامت الذي كانت تريـد إهـداءه خلطيبـة شـقيقها مل يكـن يف احلقيبـة             

قالت ال خوفاً من االنتقـام، وسـارعت        . تسأل الشرطي الذي سأهلا فوراً ما إذا كانت تتهمهم        
  . يورو مل تكن موجودة أيضا٧٠٠ًالحظت الحقاً أن و. خارجة من احملكمة

ــشكوى أهنــ     ٦-٢ ــه إىل     اوأكــدت صــاحبة ال ــذي يلي ــوايل وال ــوم امل ــسم  توجهــت يف الي الق
علـى  هناك  حصلت  و. ونس العاصمة لتلقي العالج    يف مستشفى شارل نيكول يف ت      االستعجايل

 التـاريخ الـصحيح     ولـو أن  ،  ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٣ يوم   تعرضت للعنف شهادة طبية تثبت أهنا     
، وزارت طبيبـاً  ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٢٧عـادت إىل فرنـسا يـوم        و. )أ(٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢هو  

__________ 

 .الشهادة الطبية مرفقة بامللف  )أ(  
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ا تعرضــت ألعمــال أكــدت الفحوصــات الطبيــة أهنــ و. ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٣٠يف بــاريس يــوم 
ــالزََّرق    ــيمىن،   :  متعــددةكــدمات”(عنــف وأن جــسدها مغطــى ب ــسر، والرجــل ال ــذراع األي ال

وتعرضــت ). “ يف املعــصم األميــن رضــوض” ، و“رضــوض”(وجــروح ) “والــردف األميــن 
ــها    ــصدمة شــديدة يف رأس ــة يف الــرأس   )“صــدمات يف اجلمجمــة ”(ل ــا أدى إىل آالم دائم ، مم

، وجــروح تطلبــت مخــسة عــشر يومــاً مــن  )“أورام”(رمــات ، كمــا أُصــيبت بتو)“صــداع”(
اب خطــري ئــتــسبب ســوء املعاملــة واالعتــداءات يف اكت و. )ب(الراحــة مــا مل حتــدث مــضاعفات 

ــدان         ــوم وفق ــدائم واضــطرابات خطــرية يف الن ــق ال ــها القل ــرات  ايأخــذ أشــكاالً من ــذاكرة لفت ل
 صــاحبة الــشكوى كمــا تــسبب هــذا يف مــشاكل علــى الــصعيد األســري، وزارت  . )ج(قــصرية

سكا يف بــاريس، وكــذلك طبيبــاً فــمــرات عديــدة أخــصائياً نفــسانياً يف مركــز فرانــسواز مينكو 
  . )د(نفسانياً وصف هلا مضادات اكتئاب ال تسلم إال بوصفة الطبيب

  
  الشكوى    

فيمــا يتعلــق باســتنفاد ســبل االنتــصاف احملليــة، تــدعي صــاحبة الــشكوى أهنــا اتــصلت     ١-٣
واكتــشفت أهنــا حكــم عليهــا بثالثــة .  يف اليــوم املــوايل للوقــائعس العاصــمةمقــره يف تــونمبحــام 

، قـدم   ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٣٠ويف  . أشهر حبساً مع وقف التنفيذ بتهمة االعتداء على موظـف         
 باسم صـاحبة الـشكوى تـشري إىل احتجازهـا وتتـضمن وصـفاً لالعتـداءات الـيت                   دعوىاحملامي  

ــاز األمــن     ــراد جه ــد أف ــى ي ــا عل ــذيب  تعرضــت هل ــداءات وصــفت بالتع ــق . )ه(، وهــي اعت وأرف
واهتم، يف هـذه    .  فتح حتقيق جنائي   وكيل اجلمهورية الشكوى بنسخ لشواهد طبية، وطلب إىل       

رئيس مركز األمن الوطين يف قصر العدالة، واحملكمة االبتدائية، وكذا مجيـع مـن قـد               ” الدعوى
الـدعوى  كمـة االبتدائيـة     وقـد رفـض مكتـب وكيـل اجلمهوريـة باحمل          . “يتهمون خالل التحقيـق   

  .ومل يتسن احلصول على أية وثيقة وال ختم من احملكمة لإلشهاد على الرفض. دون تعليل

__________ 

 .٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠شهادة طبية مرفقة بامللف، مؤرخة   )ب(  

 يف الــشكوى  أيــضاً إفــادة لناشــطة حقوقيــة يف تــونس تــشري إىل أهنــا رأت صــاحبة        الــشكوى تقــدم صــاحبة    )ج(  
 صـاحبة  دعاءعلمـت الناشـطة احلقوقيـة باسـت     و .أغسطس وكـان الـزَّرق واآلثـار ال تـزال باديـة جـداً عليهـا               /آب

، واتـصلت فـوراً   ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٢ عن طريق منظمة العمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب يوم        الشكوى
كتبت الناشطة احلقوقية مقاالً على اإلنترنـت يف        كما   .مشال أفريقيا يف   ة الشؤون اخلارجية الفرنسي   مبمثل لوزارة 

 . لنشر القضية يف وسائط اإلعالم٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥

 .مرفقة بامللف  )د(  

تفاصـيل األغـراض الـيت مل تـسترجعها صـاحبة           أيـضاً   تقـدم    و .الشكوى مرفقـة بـامللف، مـع ترمجـة إىل الفرنـسية             )ه(  
 .هلاالبالغ بعد أعمال العنف اليت تعرضت 
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وتؤكــد صــاحبة الــشكوى أهنــا حاولــت اللجــوء إىل ســبل االنتــصاف الوطنيــة املتاحــة     ٢-٣
وحسبما تقول، ال توجد سبل انتصاف متاحـة وفعالـة          . مبقتضى القانون التونسي دون جدوى    

، وهـو أمـر     منعزلة صاحبة الشكوى ليس حالة      دعوىأوالً، رفض   :  تونس لضحايا التعذيب   يف
يواجه العديد من املـواطنني صـعوبات مجـة حـىت يتمكنـوا             ”: وثقته عدة منظمات غري حكومية    

ويـرفض إيـداع الـشكوى     . من تقدمي شكوى ضد أفراد الشرطة الذين ارتكبوا عنفـاً يف حقهـم            
 وكيـل اجلمهوريـة وأحيانـاً يكـون املتـهم هـو مـن ُيكلـف                 مكتـب  أو   لـشرطة ااملقدمة يف مركـز     

ــالتحقيق يف القــضية ــة إلقامــة العــدل،    . )و(“ب ــة للمعــايري الدولي وتعــد مثــل هــذه املمارســة منافي
 مـن جملـة اإلجـراءات       ٢٦  و ٢٥كمـا أهنـا منافيـة للفـصلني         . )ز(وخباصة نشاط النـواب العـامني     

 لـدى  علـى أن وكيـل اجلمهوريـة ميثـل النيابـة العموميـة               اجلزائية للدولـة الطـرف اللـذين ينـصان        
مبعاينة سائر اجلرائم وتلقي مـا يعلمـه بـه املوظفـون العموميـون              ”احملكمة االبتدائية وهو مكلف     

ويـشكل رفـض    ). ٢٦الفـصل    (“أو أفراد الناس من اجلـرائم وقبـول شـكايات املعتـدى علـيهم             
ونظـراً لكـون    .  عليهـا  ودليالًل اجلمهورية   لممارسة التعسفية ملهام وكي   لتسجيل شكوى نتيجة    

ــية          ــة القاس ــذيب واملعامل ــضحايا التع ــق ب ــا يتعل ــشار فيم ــذه املمارســة متكــررة وواســعة االنت ه
والالإنسانية واملهينة علـى يـد الـشرطة وغريهـا مـن أجهـزة األمـن يف الدولـة الطـرف، ال ميكـن                   

  . احةاعتبار سبل االنتصاف املنصوص عليها يف القانون فعالة ومت
ــة، إضــافة إىل اإلجــراءات         ٣-٣ ــع ضــحية جرمي ــن وق ــشكوى، جيــوز مل وحــسب صــاحبة ال

لكن النظام القانوين املـصاحب هلـذا       . اجلنائية العامة العادية، رفع دعوى عمومية كطرف مدين       
 من جملة اإلجراءات اجلزائيـة يـسمح للطـرف          ٣٦فالفصل  . السبيل اإلجرائي جيعله سبيالً ومهياً    

شــرة اإلجــراءات اجلنائيــة عــن طريــق إثــارة الــدعوى العموميــة عنــدما حيفــظ وكيــل املتــضرر مببا
  وإذا مل يتخذ وكيـل اجلمهوريـة أي قـرار بـشأن حفـظ القـضية أو املتابعـة،                   . اجلمهورية القضية 

واعتربت اللجنة أن تقصرياً من هذا القبيـل مـن         . ال تستطيع الضحية إثارة الدعوى مببادرة منها      

__________ 

 حقـوق اإلنـسان،    للـدفاع عـن     للمجلـس الـوطين للحريـات بتـونس والرابطـة التونـسية            ٢٠٠١انظر تقريـر عـام        )و(  
، وخباصـة تقـارير منظمـة العفـو         الـشكوى انظر أيضاً التقارير األخرى اليت أشارت إليها صاحبة          و .املرفق بامللف 

يل حلقـوق اإلنـسان وجلنـة احلقـوقيني الدوليـة ومنظمـة             الدولية واملنظمة العامليـة ملناهـضة التعـذيب واالحتـاد الـدو           
 تـشرين  ١٦الـذي أصـدره يف   انظر أيضاً البيان الـصحفي  و .رصد حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان أوالً ومنظمة 

ألمم املتحدة الذين أعربوا عن قلقهم بـشأن حالـة حريـة التعـبري والتجمـع             ا خرباء    عدد من  ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
 .يف تونس ءواستقاللية القضا

 تـــشرين ١٨ للجنـــة املعقـــودة يف ٣٥٨للجلـــسة ) علـــينال(يـــشري احملـــامي إىل التقريـــر التحليلـــي للجـــزء األول    )ز(  
املبــادئ التوجيهيــة بــشأن دور أعــضاء النيابــة إىل ؛ و) ٢٣الفقــرة ، CAT/C/SR.358 (١٩٩٨نــوفمرب /الثــاين

ــع ا     ــامن ملنـ ــدة الثـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــدها مـ ــيت اعتمـ ــة الـ ــرمني  العامـ ــة اجملـ ــة ومعاملـ ــا(جلرميـ ــا،هافانـ  ، كوبـ
 .)١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧ - أغسطس /آب  ٢٧
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 الـسبيل  أمـام اإلفـادة مـن هـذا     “عقبـة ال سـبيل إىل تذليلـها   ”ريـة يـشكل    جانب وكيـل اجلمهو   
القانوين، ألنه يقلل من احتماالت أن يفضي اإلجراء اجلنـائي الـذي يـسلكه الطـرف املـدين إىل             

ويف احلالة الراهنة اليت رفض فيهـا إيـداع الـشكوى، ال جمـال الختـاذ                . )ح( للضحية مرضيةنتيجة  
وفقــاً لــصاحبة الــشكوى، يــتعني مالحظــة أن  و ونتيجــة لــذلك، . ألي قــراراجلمهوريــةوكيــل 

رفـض الـشكوى يـشكل عقبـة ال سـبيل إىل تذليلـها جتعـل مـن غـري املمكـن لـصاحبة الـشكوى             
  . إثارة الدعوى العمومية

 مــن جملـة اإلجــراءات اجلزائيــة، كــل  ٤٥وتوضـح صــاحبة الــشكوى أنـه وفقــاً للفــصل     ٤-٣
. نياً وجنائيــاً أمــام املتــهم يف حالــة رفــض الــدعوى مــسؤول مــديقــوم بالــدعوى املدنيــةشــخص 
ن معايري حفظ الدعوى معرفة تعريفاً سـيئاً وأن قـرار حفـظ الـدعوى خاضـع للنفـوذ،                   إوحيث  

وتالحـظ صـاحبة الـشكوى أن اللجنـة         .  يعـرض املـدعي ملخـاطر عقـاب كـبرية          احلكمفإن هذا   
 مـن   ١٣ذاته انتهاكاً للمادة     ميكن أن يشكل يف حد       احلكمأعربت سلفاً عن قلقها من أن هذا        

من شـأهنا أن ختـوف املـشتكي    ”االتفاقية، ألن شروط إيداع شكوى ميكن النظر إليها على أن     
  .ويف ضوء املخاطر اليت يطرحها هذا اإلجراء، ال ميكن اعتباره فعاالً أو متاحاً. )ط(“احملتمل

ــصل        ٥-٣ ــة مبوجــب الف ــدعوى املدني ــف ال ــشكوى، تتوق ــة  ٧ويف رأي صــاحبة ال ــن جمل  م
ــة   ــىاإلجــراءات اجلزائي ــة عل ــدعوى اجلنائي ــا ال ، مــن حيــث وجــوب أن تكــون مرتبطــة    وتتبعه

ويف احلالـة الراهنـة، ُرفـضت    . تقام بعد صدور حكم عن احملـاكم اجلنائيـة    أن  بدعوى جنائية أو    
ومل يـشرع يف الـدعوى اجلنائيـة بـسبب رفـض مكتـب         .  الـشكوى  ة صـاحب  الدعوى اليت رفعتها  

ومـن مث  . ة للشكوى، حيث مل يقم ال حبفـظ القـضية وال شـرع يف النظـر فيهـا                وكيل اجلمهوري 
  . إثارة دعوى مدنية أمراً مستحيالًتأصبح

ووفقاً لصاحبة الشكوى، فإن املناخ العام الـذي يتـسم بـإفالت مـرتكيب التعـذيب مـن                    ٦-٣
اف غــري العقــاب واالفتقــار إىل اســتقاللية الــسلطة القــضائية يف تــونس جيعــل كــل ســبل االنتــص 

 التونسي، ألهنـا    القانوينفقد كانت صاحبة الشكوى ضحية جتاوزات تعسفية للنظام         . )ي(فعالة
.  بإجراء موجز، حيث ضرب عرض احلائط بالـضمانات اإلجرائيـة          السجنُحكم عليها بعقوبة    

 انةاالسـتع  هلا إمكانية    تتحومل ُيجر أي حتقيق بشأن الوقائع، ومل تبلغ بالتهم املوجهة إليها، ومل             
__________ 

 تــشرين ٢٤، اآلراء املعتمــدة يف ان دمييتــريفيتش ضــد صــربيا واجلبــل األســودغــدرا، ٢٠٧/٢٠٠٢الــبالغ رقــم   )ح(  
 .٤-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 تــشرين ١٨  للجنــة مناهــضة التعــذيب، املعقــودة يف ٣٥٨للجلــسة ) علــينال(التقريــر التحليلــي للجــزء األول   )ط(  
 ).٢٩الفقرة ، CAT/C/SR.358(، ١٩٩٨نوفمرب /الثاين

 . أعاله)و(انظر احلاشية   )ي(  
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ومل تأخذ القاضـية يف االعتبـار       . )ك(حام، كما أن وكيل اجلمهورية كان غائباً خالل الدعوى        مب
أعمال العنف اليت تعرضت هلا صاحبة الشكوى، بالرغم مـن أن هـذه األخـرية كانـت يف غايـة                   

كوهنـا  كما أن العقوبة احملكوم هبا غري متناسبة ومل ُتبلغ بإدانتـها رمسيـاً، ل    . )ل(اهلشاشة والتشّوش 
. )م(“االعتـداء ” ـ  مل تزد عن أهنا عابت على موظف سلوكه املهمـل، وهـي كلمـات وصـفت ب                

وبعد أن أعلنت القاضـية عقوبـة ثالثـة أشـهر حبـساً نافـذة، خففتـها بعـد تـدخل الـشرطي ذي                        
ويــدل هــذا التــدخل يف إقامــة العــدل علــى . “لــن تعــود”الــزي املــدين، ألن صــاحبة الــشكوى 

  . طتني القضائية والتنفيذيةغياب الفصل بني السل
وختامــاً، تــدعي صــاحبة الــشكوى أن القــوانني التونــسية تــوفر نظريــاً ســبل االنتــصاف   ٧-٣

ويف هـذا  . لألشخاص الذين يف مثـل حالتـها، لكنـها يف الواقـع مـن دون جـدوى وغـري مالئمـة             
عطيهـا   لصاحبة الشكوى إمكانية الوصول إىل أي سـبيل لالنتـصاف الـداخلي ي             تتحالسياق، مل   

أن ، و  قـد اسـُتوفيت     مـن االتفاقيـة    ٢٢ الـشروط احملـددة يف املـادة         وترى أن . األمل يف أي إغاثة   
  . مقبولالبالغ

، أن مقتــرنتني ٢  و١وتؤكــد صــاحبة الــشكوى، فيمــا يتعلــق بادعــاء انتــهاك املــادتني     ٨-٣
وات أمنـها   تدابري فعالة ملنع أعمال التعذيب واستخدمت قـ      اختاذالدولة الطرف أخلت بواجبها     

وكــان .  الــشكوى ملثــل هــذه األفعــال، وهــي أفعــال ميكــن اعتبارهــا تعــذيباً   ةإلخــضاع صــاحب
وترى صاحبة الـشكوى أن     . اهلدف هو معاقبتها وختويفها بسبب كلماهتا املوجهة إىل املوظف        

خطورة أعمال العنف اليت تعرضت هلا مماثلة لقضايا أخرى اعتـربت فيهـا اللجنـة أن مثـل هـذه                    
وعـــالوة علـــى ذلـــك، تعرضـــت صـــاحبة الـــشكوى . )ن(ءات تـــشكل أعمـــال تعـــذيباالعتــدا 

__________ 

االسـتعانة مبحـام وجوبيـة أمـام        ”( من جملة اإلجـراءات اجلزائيـة        ١٤١يف رأي احملامي، يناقض هذا األمر الفصل          )ك(  
فإذا مل يعني املتهم حمامياً، يعني الرئيس من تلقـاء نفـسه أحـد       ... ا تنظر يف اجلنايات     عندم... احملكمة االبتدائية   

جمموعـة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع      مـن    ١٨  و ١٧  و ١٠، كمـا ينـاقض املبـادئ        )“للدفاع عنـه  احملامني  
 يف قرارهـا  األشخاص اخلاضعني ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة     

 للجنــة )١٩٩٢( ٢٠ رقــم التعليــق العــاموانظــر أيــضاً . ١٩٨٨ديــسمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٤٣/١٧٣
 .١١املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة 

يشري احملامي إىل جلنة منع التعذيب التابعة جمللس أوروبا اليت تلزم القاضي بأن يتخذ اإلجراءات املالئمة إذا كان                   )ل(  
 .)٤٥، الفقرة ١٤، الصفحة CPT/Inf/E (2002) 1قواعد جلنة منع التعذيب، ( إىل سوء املعاملة مثة ما يشري

مـارس  / آذار ٣١، اآلراء املعتمـدة يف       فرنانـدو ضـد سـري النكـا        ،١١٨٩/٢٠٠٣يشري احملامي إىل الـبالغ رقـم          )م(  
لكـون  مـن العهـد    ٩ادة إىل انتـهاك الدولـة الطـرف للمـ     خلصت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان    حيث ،  ٢٠٠٥

 . قاسياً أمام حمكمة ورفضه االعتذار بعد ذلك حكماً“رفع صوته”احلكم على املدعي بسنة حبساً بسبب 

وجه رجـال  حيث  (ان دمييتريفيتش ضد صربيا واجلبل األسودغدرا،  ٢٠٧/٢٠٠٢يشري احملامي إىل البالغ رقم          )ن(
، ٤٩/١٩٩٦؛ والـبالغ رقـم      ) مـن دون هتمـة     الحتجـاز  رهـن ا   الشرطة ضربات متكررة يف خمفر الشرطة لشاب      
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 من الناحية املوضوعية يف حقهـا وحـق أسـرهتا، ولـشتائم             قابلة للتصديق لتهديدات باالغتصاب   
. )س(وكلمات نابية، تسببت هلا يف معاناة نفسية تشكل يف حد ذاهتـا فعـالً مـن أفعـال التعـذيب                   

  هتا، وكذا الشتائم، وال تدع مالبسات الوقائع وجمريا
فقــد انُتزعــت . )ع(اإلهانــة والدونيــةب شــعورأي جمــال للــشك فيمــا يتعلــق بالنيــة يف التــسبب يف 

ثياب صاحبة الشكوى بالقوة على يد شـخص مـن اجلـنس اآلخـر ويف حـضور عـدة أشـخاص                
كـان يرمـي   ألن هذا الفعـل    انتزاع الثياب بضرورات األمن،      وال ميكن تربير  . من اجلنس اآلخر  
بـني املعاملـة الـيت تعرضـت هلـا صـاحبة       وهذا يكـشف أيـضاً البـون الـشاسع     . حتديداً إىل إهانتها  

منــها بــأن تكــون ) أ( ٨جممــوع القواعــد الــدنيا ملعاملــة احملتجــزين الــيت تلــزم املــادة  الــشكوى و
األماكن املخصصة للنساء، يف املرافق اليت تـستقبل الرجـال والنـساء يف الوقـت نفـسه، منفـصلة          

  .االً تاماًانفص
ووفقاً لصاحبة الشكوى، من الواضـح أن أعمـال العنـف املـذكورة ارتكبـها يف حقهـا                    ٩-٣

، نظـراً ألهنـا ارتكبـها    ١ التعريف الوارد يف املـادة  يقتضيهموظفو السلطة العمومية، على حنو ما   
وعـالوة علـى ذلــك،   .  يف قــوات حفـظ النظـام كــانوا يتـصرفون بتلـك الــصفة    وأفـراد موظفـون  

. كبت هذه االعتداءات قصداً بغرض معاقبتها على الكلمات اليت تفوهت هبـا أمـام موظـف               ارُت
وقــد ســأل خمتلــف املــوظفني الــذين مثلــت صــاحبة الــشكوى أمــامهم حــصراً عــن مالحظاهتــا،   

  . وحكمت عليها القاضية بناء على هذه الكلمات
 يف اختاذ تـدابري     كما مل تف الدولة الطرف، حسب صاحبة الشكوى، بواجبها املتمثل           ١٠-٣

فمنذ أكثر من عـشر     . تشريعية وإدارية وقضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع أعمال التعذيب         
__________ 

هـوجم املـشتكي بوحـشية مـن        حيـث    (٢٠٠١مـايو   / أيـار  ١٥، اآلراء املعتمدة يف     وآخرون ضد كندا  . ف. س
 ).فقد الوعيإىل أن قبل اجليش وضرب على رأسه بشكل متكرر 

ويـرى املقـرر اخلـاص أن       ” :٨، الفقـرة    A/56/156سألة التعـذيب،    مبـ  املعـين يشري احملامي إىل تقرير املقرر اخلـاص          )س(  
التهديدات اجلّدية واليت ميكن تصديقها، مبا فيها التهديد بالقتل، واليت ُتوّجه إىل السالمة اجلسدية للمجـين عليـه       

إنسانية أو مهينة أو حىت مبثابة تعذيب، على األخص إذا مـا             أو إىل الغري ميكن أن ُتعترب مبثابة معاملة قاسية أو ال          
 .)٨الفقرة  (“جملين عليه يف عهدة املسؤولني عن إنفاذ القواننيظل ا

يشري احملامي إىل االجتهاد القضائي للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اليت اعتربت أنه ينبغي النظـر، عنـد      )ع(  
دره  إهانـة املعـين واحلـط مـن قـ        حتديد ما إذا كان الغـرض منـها        مهينة، يف    االبحث فيما إذا كانت معاملة م     

 مــن ٣ بطريقــة ال تتماشــى واملــادة هومــا إذا كــان التــدبري، مــن حيــث آثــاره، مــس أم مل ميــس مــن شخــص 
 وخلـصت احملكمــة األوروبيـة إىل أن إجبــار شـخص علــى نـزع ثيابــه    . االتفاقيـة األوروبيــة حلقـوق اإلنــسان  

ساس حقيقـي  يدل على عدم احترام واضح للمعين الذي تعرض مل  ” أمام شخص من اجلنس اآلخر       بالكامل
 .Iwańczuk vو، Valašinas v. Lithuania, application No. 44558/98, ECHR 2001 -VIIIانظـر  (“بكرامتـه 

Poland, application No. 25196/94 ،٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥.( 
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سنوات، ما فتئت اهليئات الدولية لرصد حقـوق اإلنـسان تعـرب عـن قلقهـا بـشأن اللجـوء إىل                     
وقـف   واسع، وقـدمت توصـيات بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري فعالـة ل                  نطاقالتعذيب على   
ووفقــاً لــصاحبة الــشكوى دائمــاً، ال تــزال أعمــال التعــذيب وســوء املعاملــة . )ف(هــذه املمارســة

 النظـام القـضائي للدولـة     أحكـام مـن أحكـام     مستمرة يف الواقع، وقـد أشـارت اللجنـة إىل عـدة             
الطرف ال تطبق يف الواقع، منها أن مدة االحتجاز القصوى قبل احملاكمة عشرة أيام ووجـوب                

ويتــيح إنكــار الدولــة الطــرف  . )ص(ص طــيب عنــد وجــود ادعــاءات بوقــوع تعــذيب إجــراء فحــ
.  ويــشجع اســتمرار املمارســات املــذكورة فيهــااملــستمر هلــذه االدعــاءات حــصانة للمــسؤولني  

، مقـروءة بـاالقتران مـع       ٢ مـن املـادة      ١ ذلك أن الدولة الطـرف انتـهكت الفقـرة           علىويترتب  
  .١املادة 

، تؤكـد صـاحبة الـشكوى أن أعمـال التعــذيب     ١١انتـهاك املـادة   وفيمـا يتعلـق بادعـاء      ١١-٣
ويف رأيها، فإن ممارسة قوات األمـن التونـسية   . منعزلة خمالفة أو ةاليت تعرضت هلا مل تكن حادث    

للتعذيب على حنو واسع مل توثَّق بشكل كبري فحسب، بل يبدو أن دواعي القلق اخلطـرية الـيت                  
ــزة الرصــد ا     ــة وأجه ــها اللجن ــت عن ــم األشــخاص     )ق(ألخــرىأعرب ــيت هت ــشأن املمارســات ال  ب

. التجـاوزات احملتجزين مل تدفع إىل مراجعة القواعد واألساليب اليت من شأهنا وضـع حـد هلـذه                 
وتشري هذه اهلوة بني القـانون واملمارسـة يف تـونس، حـسب صـاحبة الـشكوى، إىل أن الدولـة                     

املتعلقــة بــه وأســاليبه   الطــرف ال ترصــد بــشكل منــهجي قواعــد االســتجواب والتوجيهــات       
، منفـردة   ١١وتنتـهك الدولـة الطـرف املـادة         . وممارساته بغيـة تفـادي وقـوع أيـة حالـة تعـذيب            

  .١٦ من املادة ١باالقتران مع الفقرة  أو
، أن واجـب إجـراء حتقيـق،        ١٢ تؤكد صاحبة الشكوى، فيما يتعلـق بانتـهاك املـادة            مثّ  ١٢-٣

ارتكـب، قـد   قاد بأن فعالً من أفعال التعـذيب قـد   كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعت      
وهــذا . )ر( القــرارات الــسابقة للجنــة بــشأن حــاالت التعــذيب وســوء املعاملــة  تناولتــه بإســهاب

__________ 

 .أعاله) و(انظر احلاشية   )ف(  

. ٩٨ و ٩٧، الفقرتـان  (A/54/44) ٤٤سون، امللحـق رقـم     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعـة واخلمـ          )ص(  
ذكرهتا اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف معـرض مالحظاهتـا اخلتاميـة               قد   دواعي القلق هذه      أن يشري احملامي إىل  

 (A/50/40) ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقـم         ( ١٩٩٥بشأن تقرير تونس لعام     
  ).٩٨-٧٩ الفقرات

جلنـة مناهـضة التعـذيب واللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان خـالل نظرمهـا يف                   دواعي القلق اليت أعربت عنـها       منها    )ق(  
 .تقارير الدولة الطرف

 تـشرين  ١٤، اآلراء املعتمـدة يف  ضـو بلقاسـم ثـابيت ضـد تـونس        ،  ١٨٧/٢٠٠١يشري احملامي إىل البالغات رقـم         )ر(  
 تـشرين  ١٠، اآلراء املعتمـدة يف  بركات ضـد تـونس  ، ٦٠/١٩٩٦؛ ورقم ٤-١٠قرة  ، الف ٢٠٠٣ نوفمرب/الثاين
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ــشكوك    ــع ال ــاً يكــن منب ــائم أي ــة اعتــربت أن   . الواجــب ق وتالحــظ صــاحبة الــشكوى أن اللجن
 أسـباب معقولـة تبعـث    نه كلمـا كانـت هنـاك    إاالدعاءات حبدوث التعذيب من اخلطورة حبيث       

على االعتقاد حبصول تعذيب، تكون الدولة الطـرف ملزمـة بـأن تـشرع فـوراً يف إجـراء حتقيـق         
ويف القضايا اليت يزعم فيها حدوث تعذيب، ال حاجـة حـىت لتقـدمي شـكوى،                . )ش(نزيه وسريع 

. )ت(ع الضحية السلطات على الوقائع لكي تنشئ التزاماً بإجراء حتقيـق سـري            ُتطلعبل يكفي أن    
ويف احلالة الراهنة، مثلت صاحبة الشكوى أمام قاضية يف حالة اضطراب حتمـل علـى االعتقـاد                 

وبعد ذلك، أوكلت إىل حمام إيداع شكوى بامسها، وصـفت فيهـا         .  تعرضت ألعمال عنف   اأهن
 باألعمـال الوحـشية الـيت       يتعلقـان كما نشر مقـاالن     . الوقائع وصنفت صراحة على أهنا تعذيب     

ومن وجهة نظر صاحبة الشكوى، فقد رفـضت الدولـة الطـرف عـن        .  الشكوى طالت صاحبة 
قصد اختاذ أي إجراء يرمي إىل تسليط الضوء على التهم املوجهة، وهو ما حييل إىل شـكل مـن                   

، منفـردة أو بـاالقتران      ١٢ عن املادة    الناشئاألشكال اجلسيمة النتهاك االلتزام بإجراء التحقيق       
  .١٦ من املادة ١مع الفقرة 

ــا مبوجــب املــادة        ١٣-٣ ــق بادعائه ــشكوى، فيمــا يتعل ــشري صــاحبة ال ــة ١٣وت ، إىل أن اللجن
كرست ما مفاده أنه يكفي أن تدعي الـضحية حـدوث تعـذيب حـىت تكـون الـسلطات ملزمـة                     

فال يشترط تقدمي شكوى طبقاً لإلجراءات املعمول هبا وال حىت اإلعـالن الـصريح          . بالنظر فيها 
ــة الطــرف صــاحبة   . )ث( جنائيــة دعــوىرفــععــن الرغبــة يف  ــة الراهنــة، حرمــت الدول ويف احلال

  . الشكوى من أي سبيل لالنتصاف ميكن أن يؤدي إىل معاينة الوقائع وحتديد جرب الضرر
فهـي تـرى أن الدولـة الطـرف     . ١٤وتؤكد صاحبة الشكوى أهنا ضحية انتـهاك املـادة        ١٤-٣

ة إلعـادة تأهيلـها، مبـا أهنـا منعتـها مـن       حرمتها من حقهـا يف جـرب الـضرر ومـن الوسـائل الالزمـ          
واعتـربت احملـاكم الدوليـة، يف اجتـهادها         . استخدام السبل القانونية املنصوص عليها هلذه الغايـة       

ن إالقضائي الثابت، أن ادعـاءات التعـذيب ضـد سـلطات الدولـة الطـرف مـن اخلطـورة حبيـث                  

__________ 

ــاين ، اآلراء إنكارنــاثيون بالنكــو آبــاد ضــد إســبانيا    ، ٥٩/١٩٩٦رقــم و؛ ٧-١١، الفقــرة ١٩٩٩نــوفمرب /الث
 .٦-٨، الفقرة ١٩٩٨مايو /أيار ١٤املعتمدة يف 

، ٢٠٠٣نـوفمرب  /ن الثـاين  تشري١٤اء املعتمدة يف ، اآلرضو بلقاسم ثابيت ضد تونس    ،  ١٨٧/٢٠٠١البالغ رقم     )ش(  
 .٤-١٠الفقرة 

ــم    )ت(   ــبالغ رقـ ــبانيا   ، ٦/١٩٩٠الـ ــد إسـ ــاروت ضـ ــاي بـ ــري أونـ ــدة يف هنـ ــار٢، اآلراء املعتمـ ــايو / أيـ   ، ١٩٩٥مـ
 .٤-١٠الفقرة 

؛ ورقـم  ٦-٨، الفقـرة  اً سـابق البالغ املذكور، إنكارناثيون بالنكو آباد ضد إسبانيا،  ٥٩/١٩٩٦البالغات رقم     )ث(  
 إىل  ٦-٩مـن   ، الفقـرات    ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ١١، اآلراء املعتمـدة يف       ضد يوغوسالفيا  تشريستي،  ١١٣/١٩٩٨

 .٤-١٠، الفقرة اً سابقالبالغ املذكور، هنري أوناي باروت ضد إسبانيا، ٦/١٩٩٠؛ ورقم ٨-٩
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شمل جــرب الــضرر الكامــل ويــ. )خ(دعــوى مدنيــة مــا كانــت لتــأيت لوحــدها جبــرب مالئــم للــضرر
تعويضاً عن األضرار املتسبب فيها، وكذلك التزام الدولة الطرف بـالتحقيق يف الوقـائع املتـصلة      

الـدعوى الـيت    ن الدولـة الطـرف مل تتـابع         إوحيـث   . )ذ( مرتكيب االنتهاكات  ةباالدعاءات ومعاقب 
ها مـن أبـسط    الشكوى ومل تباشر أي شكل من التحقيـق العمـومي، فقـد حرمتـ     ةصاحبرفعتها  

  .١٤ملادة ا منتهكة بذلكوأهم أشكال جرب الضرر، 
 كافيـاً للـضرر الـذي       اًوحسب صاحبة الشكوى، حىت لو كـان التعـويض يـشكل جـرب              ١٥-٣

إثـارة  قـادرة علـى     مل تكـن    و. ا حرمت كل من السبل املؤديـة إليـه        يلحق بضحايا التعذيب، فإهن   
 رفــع دعــوى للمـشتكي لقــانون التونـسي جييــز  فا.  مــن الناحيـة النظريــة املتاحـة الـدعاوى املدنيــة  

يف هــذه احلالــة أن يتخلــى عــن أي املــشتكي مدنيــة، دون رفــع أيــة دعــوى جنائيــة، لكــن علــى 
وعلـى فـرض أن بإمكـان    ).  من جملـة اإلجـراءات اجلزائيـة   ٧الفصل (دعوى جنائية يف املستقبل   

وى عموميـة، فـإن     صاحبة الشكوى كسب الدعوى يف مثل هذه احلالة دون االستفادة من دعـ            
فلـو كـان جيـوز للدولـة        . هذا الشكل احملدود من جرب الضرر قـد ال يكـون ال عـادالً وال كافيـاً                

الطرف تقدمي تعويض مايل فقط لصاحبة الـشكوى أو غريهـا مـن ضـحايا التعـذيب، واالدعـاء                   
أهنا وفت بـذلك بااللتزامـات الـيت تترتـب عليهـا، فـسيكون ذلـك مبثابـة التـسليم لدولـة طـرف                         

علـى  مل حتـصل    صاحبة الشكوى   ف. باحلق يف التهرب من مسؤوليتها مقابل مبلغ معني من املال         
. وسائل إعادة تأهيلها، وإن كانت أعمال العنف اليت تعرضت هلا خلفت آثـاراً نفـسية خطـرية                
. كمــا مل تفلــح يف احلــصول علــى تعــويض عــن األشــياء الــيت انتزعــت منــها خــالل احتجازهــا   

يثيات، فقد حرمت الدولة الطـرف صـاحبة الـشكوى مـن جـرب مالئـم للـضرر                واعتباراً هلذه احل  

__________ 

نيـديا إيريكـا   ، ٥٦٣/١٩٩٣غـات رقـم   البال( احملامي إىل القرارات الـسابقة للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان       يشري  )خ(  
ورقـم  ؛ ٢-٨، الفقرة ١٩٩٥أكتوبر /  تشرين األول٢٧، اآلراء املعتمدة يف باوتيستا دي أريالّنا ضد كولومبيا    

/  تـشرين األول   ٢٤، اآلراء املعتمـدة يف      كورونيل وآخرون ضـد كولومبيـا     خوسيه أنطونيو   ،  ٧٧٨/١٩٩٧
، احلكـم   آسينوف وآخرون ضد بلغاريا   (روبية حلقوق اإلنسان     وللمحكمة األو  )٢- ٦، الفقرة   ٢٠٠٢أكتوبر  

، آيدين ضد تركيا    ثامناً؛ ‐ ١٩٩٨جمموعة القرارات واألحكام    ،  ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨الصادر يف   
آكـسوي ضـد     سادسـاً؛ ‐ ١٩٩٧جمموعة القرارات واألحكـام،  ،  ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٢٥احلكم الصادر يف    

 .) سادساً‐ ١٩٩٦جمموعة القرارات واألحكام ، ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٨ ، احلكم الصادر يفتركيا

مـاك تاغـار ضـد    ، ٧٤٩/١٩٩٧ البالغات رقم(يشري احملامي إىل القرارات السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان   )ذ(  
اريـو سـيليس   أنـا روز ، ٥٤٠/١٩٩٣؛ ورقـم  ١٠، الفقـرة  ١٩٩٨مـارس  / آذار٣١، اآلراء املعتمدة يف   جامايكا

بارباتا وآخرون ، ٨٤/١٩٨١؛ ورقم ١٠، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار ٢٥، اآلراء املعتمدة يف     لوريانو ضد بريو  
 ).١١، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /تشرين األول ٢١، اآلراء املعتمدة يف ضد أوروغواي
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، منفـردة أو بـاالقتران مـع       ١٤ملـادة   ا منتهكـة بـذلك   ومن أي شكل مـن أشـكال جـرب الـضرر،            
  .)ض(١٦ من املادة ١الفقرة 

 أعمــال العنــف الــشكوى أن، تعتــرب صــاحبة ١٦فيمــا يتعلــق باالدعــاء بانتــهاك املــادة و  ١٦-٣
، إذا مل يكـن هلـذا الوصـف أن          واحتياطيـاً . كبة يف حقها تصل إىل درجـة التعـذيب        اخلطرية املرت 

إنـسانية أو مهينـة بـاملعىن الـوارد يف           يعتمد، فإن املعامالت املذكورة تشكل معاملة قاسـية أو ال         
  .١٦املادة 

وختاماً، تطلب صاحبة الشكوى إىل اللجنة أن توصـي الدولـة الطـرف باختـاذ التـدابري                   ١٧-٣
 يف مالبـــسات التعـــذيب الـــذي تعرضـــت لـــه، وإبالغهـــا هـــذه   واٍفمـــة إلجـــراء حتقيـــق الالز

تطلــب إىل اللجنــة أن  كمــا. املعلومــات، واعتمــاد تــدابري مالئمــة لتقــدمي املــسؤولني إىل العدالــة
توصي الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة اليت تكفل هلا جـرباً مالئمـاً وكـامالً لألضـرار الـيت                   

اصة الرعاية الطبية الالزمة إلعادة تأهيلها، إضافة إىل قيمـة األغـراض الـيت انتزعـت                حلقتها، وخب 
  .منها

  
  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية وتعليقات صاحبة الشكوى

، أعلنت الدولـة الطـرف أن الـشكوى املـذكورة      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف    - ٤
. ٥٨٧٣/٤ يف تــونس العاصــمة حتــت الــرقم  موضــوع حتقيــق قــضائي لــدى احملكمــة االبتدائيــة 

  .يزال التحقيق يتبع جمراه وال
، أشــار حمــامي صــاحبة الــشكوى إىل أنــه بــالرغم مــن أن  ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٩ويف   - ٥

الدولــة الطــرف كانــت أمامهــا تــسعة أشــهر للــرد علــى ادعــاءات صــاحبة الــشكوى، فــإن            
ففيمـا يتعلـق   . غ أو أسـسه املوضـوعية    مالحظاهتا ال جتيب عنها، سواء من حيـث مقبوليـة الـبال           

باملقبولية، اكتفت الدولة الطرف بالتأكيد أن حالـة صـاحبة الـشكوى موضـوع إجـراء قـضائي             
 مـن قبيـل امللفـات    - داخلي دون أن تقدم أي دليل أو تفاصـيل عـن وجـود مثـل هـذا اإلجـراء                  

 إىل نوع وطبيعة اإلجـراء       أو حىت اإلشارة   - القضائية أو اإلجرائية أو غريها من الوثائق الرمسية       
أو ما إذا كان من شــأنه أن يفـضي إىل سـبيل انتـصاف قـانوين يفـي مبعـايري االتفاقيـة، مبوجـب                         

__________ 

 ١٦ مـن املـادة   ١ تكن الفقـرة     الذي تعترب فيه اللجنة أنه حىت وإن مل        ١٦١/٢٠٠٠ احملامي إىل البالغ رقم      يشري  )ض(  
 من االتفاقية، فإن الدولة الطرف ملزمة مبنح إنصاف وتعويض عادل ومناسب لضحايا فعـل        ١٤تشري إىل املادة    

 ).٦-٩، الفقرة ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٢اآلراء املعتمدة يف (  من االتفاقية١٦يرتكب خرقاً للمادة 
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وعالوة على ذلـك، ال تقـدم الدولـة الطـرف يف           . )أأ(من النظام الداخلي للجنة   ) ٩( ١٠٩املادة  
  .مالحظاهتا أي تعليق على األسس املوضوعية للقضية

  
  دولة الطرفمالحظات إضافية لل

، أشارت الدولـة الطـرف، فيمـا يتعلـق مبقبولـة الـبالغ، إىل       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠يف    ١-٦
أن مجيع التدابري الالزمة قد اختذت، يف هـذه املرحلـة مـن اإلجـراء، لـتمكني صـاحبة الـشكوى                     

ــسية   . مــن إثبــات وجاهــة مزاعمهــا موضــوع الــشكوى    ــسلطات التون ــة ال ــذ إخطــار اللجن ومن
 مــن جملــة اإلجــراءات  ٢٣ وزارة العــدل وحقــوق اإلنــسان، عمــالً بالفــصل  ببالغهــا، اتــصلت

وأُجـري حتقيـق أويل مـن       . اجلزائية، بوكيل اجلمهورية لدى احملكمة االبتدائيـة بتـونس العاصـمة          
وحيـث إن العناصـر الـيت    : قبل النيابة العامة لتـونس العاصـمة الـيت باشـرت التحقيقـات الالزمـة           

 ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٢٧ر متابعـات، قـررت النيابـة العامـة يـوم          وردت عليها غري كافية لتـرب     
فتح حبث متهيدي وكلفت قاضي حتقيق ببحث الوقائع موضوع الشكوى، وخباصة مالبـسات             

وسـجلت القـضية    .  والوقائع اليت صـاحبته    ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢توقيف صاحبة الشكوى يوم     
لمعلومات الواردة من النيابـة العامـة،       ووفقاً ل . )ب ب (٥٨٧٣/٤أمام قاضي التحقيق حتت الرقم      

باشــر قاضــي التحقيــق مســاع عــدة شــهود واســتجواب أشــخاص تتــهمهم صــاحبة الــشكوى،    
والقـضية تتـابع مـسارها وفقـاً     . وكذلك حجز الوثـائق الـيت ميكـن أن تـشكل مـستندات إثبـات          

  . للقانون يف انتظار ختم البحث
عـدم التـدخل يف قـضية مـن اختـصاص           وتوضح الدولة الطرف أهنا، حرصاً منـها علـى            ٢-٦

العدالة وعـدم التـأثري علـى الـسري العـادي للتحقيـق، متتنـع، يف هـذه املرحلـة مـن الـدعوى، عـن                       
اإلدالء بتعليقـات بـشأن األسـس املوضـوعية للقـضية قـد تكـون منافيـة ملبـدأ عـدم إفـشاء سـرية             

 يف انتظـار خـتم      آنفـاً وتتـشبث الدولـة الطـرف بالعناصـر املـذكورة           . التحقيق، وهو مبدأ عـاملي    
  .التحقيق املتوقع قريباً، بناء على حالة تقدم الدعوى

وتشري الدولة الطرف إىل أن فتح حتقيق قضائي يشكل سبيل انتـصاف قانونيـاً يـستويف         ٣-٦
حيـث يتـوىل قاضـي التحقيـق     .  مـن النظـام الـداخلي للجنـة    ١٠٩معايري االتفاقية، وفقـاً للمـادة       

__________ 

اصــيل عــن ســبل االنتــصاف الفعليــة املتاحــة للــشخص املــدعى أنــه ضــحية يف   تلــزم الدولــة الطــرف بتقــدمي تف ”  )أأ(  
 .“الظروف اخلاصة باحلالة

، املـسؤول  احملكمـة يـشهد كاتـب   ” :تسجيل وترمجة غري رمسية إىل اللغـة الفرنـسية   وصل ال ترفق الدولة الطرف     )ب ب (
 ضـد   ٥٨٧٣/٤ املسجلة حتـت الـرقم       الرابع لدى احملكمة االبتدائية بتونس العاصمة، أن القضية       التحقيق  مبكتب  

  من جملة اإلجـراءات اجلزائيـة، بغـرض حتديـد مالبـسات توقيـف الـسيدة سـعدية بـن               ٣١جمهول مبوجب الفصل    
 .“ والوقائع اليت رافقته، ال تزال قيد التحقيق٢٠٠٤يوليه / متوز٢٢ بتاريخ علي
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ــضية، مبوجــب ا   ــف بالق ــصل املكل ــتح التحقيــق       ٥٣لف ــة، منــذ ف ــة اإلجــراءات اجلزائي  مــن جمل
ــل، حــسب         ــيهم وينتق ــشتبه ف ــستنطق امل ــشهود وي ــادات ال ــدَّعي وجيمــع إف ــضائي، مســاع امل الق
االقتضاء، إىل عني املكان للقيام باملعاينات املعتادة وحجز األغراض اليت قد تشكل أدلـة إثبـات                

: ع اإلجـراءات الالزمـة إلظهـار احلقيقـة    يـ  ويـتمم مج  ويأمر، إذا لـزم األمـر، بـإجراء االختبـارات         
  . فيبت يف إدانة أو عدم إدانة الشخص املشتبه فيه

كما بوسع املدعي، حسب الدولة الطـرف، القيـام بـاحلق املـدين أمـام قاضـي التحقيـق                     ٤-٦
خالل البحث، وهو ما من شأنه أن ميكنه مـن متابعـة الـدعوى اجلاريـة، وإذا لـزم األمـر تقـدمي                        

وعنــد خــتم . نتاجات واســتخدام ســبل الطعــن املعتــرف لــه هبــا يف قــرارات قاضــي التحقيــقاســت
إما عدم املتابعـة خاصـة إذا اعتـرب أن    : التحقيق، يتخذ قاضي التحقيق قراراً حيدد مبوجبه ما يلي      

الدعوى العمومية غري مقبولة وأن الوقائع ال تـشكل خمالفـة أو عـدم وجـود هتـم كافيـة يف حـق             
حييل املدعى عليه إىل اهليئة القـضائية املختـصة خاصـة إذا ثبـت أنـه ارتكـب األفعـال            الظنني؛ أو   

املنسوبة إليه اليت تـصنف يف القـانون جرميـة أو خمالفـة؛ أو يـأمر، يف األخـري، بإحالـة الظـنني إىل           
  .غرفة االهتام إذا كانت الوقائع املثبتة تشكل خمالفة يعاقب عليها بعقوبات جنائية

دولة الطرف أن القرارات تبلـغ إىل القـائم بـاحلق املـدين الـذي جيـوز لـه، يف                    وتوضح ال   ٥-٦
ويرفــع االســتئناف . غــضون أربعــة أيــام مــن تــاريخ اإلخطــار، الطعــن فيمــا يــضر مبــصاحله منــها

وتبـــت غرفـــة االهتـــام يف موضـــوع . بـــإعالن مكتـــوب أو شـــفوي ويتـــسلمه كاتـــب التحقيـــق
وإذا اعتربت غرفـة االهتـام أن الوقـائع ال تـشكل خمالفـة              . االستئناف وتعترب قراراهتا فورية النفاذ    

وباملقابـل، إذا كانـت   . أو خلصت إىل عدم وجود هتـم كافيـة ضـد الظـنني، تعلـن عـدم املتابعـة             
قرائن اإلدانة كافية، حتيل املتهم إىل اهليئة القضائية املختصة، وهي يف هذه احلالة حمكمـة اجلـنح                 

كما ميكن لغرفـة االهتـام أن تطلـب معلومـات تكميليـة أو       . بتدائيةأو الغرفة اجلنائية باحملكمة اال    
كمـا ميكنـها، يف إطـار سـلطة     . تكلف أحـد مستـشاريها أو قاضـي التحقيـق هبـا بالبحـث عنـها            

اإلحالة إىل حمكمة أخرى، أن تأمر مبتابعات جديدة أو تبحث أو تأمر بالبحث يف الوقائع الـيت                 
رارات غرفـة االهتـام، مـا إن يـتم اإلخطـار هبـا، أن تكـون                 وميكـن لقـ   . مل جير التحقيق فيهـا بعـد      

عنــدما يــنص قــرار غرفــة : موضــوع دعــوى نقــض مــن القــائم بــاحلق املــدين يف احلــاالت التاليــة 
االهتام على عدم التتبع؛ وعنـدما يـنص القـرار علـى عـدم مقبوليـة دعـوى القـائم بـاحلق املـدين؛                        

بالتقــادم؛ وعنــدما يــنص القــرار، تلقائيــاً وعنــدما يــنص القــرار علــى ســقوط الــدعوى العموميــة 
بناء علـى رفـض األطـراف، علـى عـدم اختـصاص اهليئـة القـضائية الـيت تنظـر يف القـضية؛ أو                أو

  . عندما يغفل القرار البت يف إحدى التهم
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، إذا ثبت تعرضـها لـضرر نـتج    وتدفع الدولة الطرف بأن بوسع صاحبة الشكوى أيضاً   ٦-٦
وميكن رفع هـذه الـدعوى بـالتزامن مـع     . فع دعوى مدنية للتعويض   بشكل مباشر عن خمالفة، ر    

 ٧الدعوى العمومية، أو بشكل منفصل أمام هيئة قضائية مدنية، كما ينص على ذلك الفـصل                
وترفع الدعوى املدنيـة أمـام اهليئـات القـضائية اجلنائيـة عـن طريـق                . من جملة اإلجراءات اجلزائية   

ــدما     ــرتع عن ــدين، وت ــاحلق امل ــام ب ــضرر     القي ــصة إىل جــرب ال ــضائية املخت ــات الق ــام اهليئ ــدم أم تق
ويقوم املدعي بالدعوى املدنية عن طريق طلب موقع منه أو من ممثلـه يقـدم إىل اهليئـة            . احلاصل

وتقــيِّم هــذه األخــرية مقبوليــة القيــام بالــدعوى املدنيــة،   . القــضائية الــيت تعــرض عليهــا القــضية  
وتــضم اهليئــة القــضائية الــيت تنظــر يف القــضية . يــاموتعلــن، حــسب االقتــضاء، مقبوليــة ذلــك الق

وإذا كان التتبع على مسؤولية القـائم       . الرتاع إىل األسس املوضوعية، وتبت فيهما حبكم واحد       
  .باحلق املدين، فإن احملكمة تصدر حكمها يف الرتاع حاالً

 مــن ٢٢وختامــاً، تعتــرب الدولــة الطــرف أن هــذا الــبالغ غــري مقبــول، مبقتــضى املــادة      ٧-٦
فــسبل االنتــصاف الــيت يقرهــا التــشريع . االتفاقيــة، نظــراً لعــدم اســتنفاد ســبل االنتــصاف احملليــة

 فعالة وميكن أن تتيح له إثبات وجاهة االدعاءات موضوع شـكواه بطريقـة              عالتونسي ألي مد  
ونتيجة لذلك تعترب أن صاحبة الشكوى قد أساءت استخدام حقها يف تقـدمي شـكوى        . مرضية
  .نةإىل اللج

  
  تعليقات صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، دفعـت صـاحبة الـشكوى بـأن فـتح الـسلطات التونـسية               ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٣يف    ١-٧
لتحقيق، بسبب الشكوى املقدمة أمام اللجنة فقط، يشكل دلـيالً آخـر ال يقبـل الـدحض علـى                   

دث موضـوع الـشكوى جـرى       فاحلـا . عدم فعالية وال جدوى سبل االنتصاف احملليـة يف تـونس          
، وقامت صاحبة الشكوى فوراً برفع دعوى بواسطة ممثلـها القـانوين            ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢يف  

وذكَّــرت صــاحبة الــشكوى، مــشرية إىل . ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٣٠أمــام الــسلطات املختــصة يف 
البالغ األول، بأن السلطات التونسية رفـضت فـتح حتقيـق بعـد شـكواها ورفـضت حـىت قبـول            

وال يوفر النظام القضائي التونسي سبل انتصاف لضحايا التعـذيب وسـوء املعاملـة،              . ظر فيها الن
وحيـث إن الـسلطات التونـسية مل تتخـذ أي إجـراء             . ومن مث من غري اجملـدي حماولـة اسـتنفادها         

 شهراً اليت تلت الشكوى وأهنا أقرت أهنا باشرت بعد ذلك حتقيقاً فقـط ألن الـبالغ        ٢٣خالل  
للجنــة، فهــذا يــشكل دلــيالً إضــافياً علــى أنــه مــن غــري اجملــدي حماولــة اســتنفاد ســبل     قُــدم إىل ا

فاإلجراءات اليت اختذهتا الدولـة الطـرف اسـتجابة للـشكوى مسـات             . االنتصاف احمللية يف تونس   
مميزة للتكتيكات اليت تستخدمها الدولة الطرف من أجـل ثـين املـشتكني واحليلولـة دون عـرض                 
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ــة،    ــى اللجنـ ــضيتهم علـ ــق    قـ ــة يف التحقيـ ــى إرادة حقيقيـ ــدل علـ ــوظفي  ووال تـ ــة مـ يف مالحقـ
  .الطرف الدولة

ويف رأي صاحبة الشكوى، تعد مدة الدعاوى يف تونس طويلة على حنو غري معقـول،                 ٢-٧
 شهراً لتبدأ حتقيقاً ال يزال يف مرحلته التمهيديـة، أي           ٢٣بالنظر إىل أن الدولة الطرف انتظرت       

وحـىت  . مل يتم توجيه أي اهتام، ومن باب أوىل مل ترفع أيـة دعـوى             كما  . يف مرحلة مجع األدلة   
علــى افتــراض أن التحقيــق ســيجرى حبــسن نيــة وســيؤدي إىل مقاضــاة املــسؤولني، ميكــن دون   

 شــهراً قــد ٢٣ونظــراً لكــون . جمافــاة الــصواب توقــع دعــوى طويلــة جــداً، رمبــا لعــدة ســنوات 
ــائع تؤ    ــق، فــإن هــذه الوق كــد االســتنتاج الــذي يفيــد أن ســبل   انقــضت قبــل حــىت فــتح التحقي

وتـشري صـاحبة الـشكوى إىل القـرارات الـسابقة           . االنتصاف احملليـة تـستغرق فتـرة غـري معقولـة          
تــأخرياً جتــاوز ثــالث ســنوات مــن أجــل  ”للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان الــيت خلــصت إىل أن  

مطـول  ’تـأخري   احلكم يف القضية يف أول درجة، دون احتساب الطعون املتاحة بعد ذلـك، هـو                
 مــن ٥ مــن املـادة  ٢مــن الفقـرة  ) ب(بـاملعىن املقــصود يف الفقـرة الفرعيـة    ‘ بـشكل غـري معقــول  

ويف هذه القضية، من املؤكد أن هذا احلد الزمين الذي حددتـه            . )ج ج (“الربوتوكول االختياري 
ريـه  اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف ثـالث سـنوات سـُيتجاوز، نظـراً لكـون التحقيـق الـذي جت                    

وتكـرر صـاحبة الـشكوى التأكيـد أن     . اهليئات الوطنية التونـسية ال يـزال يف مرحلتـه التمهيديـة       
 مـــن ١٢ شـــهرا يـــشكل انتـــهاكاً للمـــادة ٢٣إمهـــال الدولـــة الطـــرف مباشـــرة حتقيـــق خـــالل 

  .)دد(االتفاقية
وحسب صاحبة الـشكوى، ينبغـي للجنـة البـت يف الوقـائع الـيت تعرضـها نظـراً لـرفض                      ٣-٧

وقد أيـدت اللجنـة   . الطرف املستمر اإلدالء بتعليقات على األسس املوضوعية للشكوى       الدولة  
املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب باستمرار وجـوب أخـذ ادعـاءات مـشتك مـا يف            

. )ه ه(االعتبار على النحو املطلـوب عنـدما ال تقـدم الدولـة الطـرف أدلـة أو تفـسريات معارضـة                    
 التأكيد أن الدولة الطرف مل تعلـن رأيهـا، يف حالتـها، بـشأن األسـس                 وتكرر صاحبة الشكوى  

املوضــوعية؛ وعلــى العكــس مــن ذلــك، تــصرفت صــاحبة الــشكوى بطريقــة صــحيحة مؤيــدة     
__________ 

، ١٩٩١نـوفمرب  /ين الثـاين  تـشر ٥ املعتمـدة يف  ، اآلراءفياستر وبيزوارن ضـد بوليفيـا  ،  ٣٣٦/١٩٨٨البالغ رقم     )ج ج( 
 .٢-٥الفقرة 

 .١٩٩٣ نوفمرب / تشرين الثاين١٨، اآلراء املعتمدة يف  ندزييب ضد النمسا‐حليمي ، ٨/١٩٩١البالغ رقم   )دد(  

، ١٣٥٣/٢٠٠٥رقـم   : آراء اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان بـشأن البالغـات التاليـة               إىل   الـشكوى بة  تشري صاح   )ه ه(  
كوربونـوف ضـد   ، ١٢٠٨/٢٠٠٣؛ ورقـم  ٢٠٠٧مـارس  / آذار١٩، اآلراء املعتمـدة يف     جنارو ضـد الكـامريون    

ديرغارت وآخـرون  . أ. ج. ج، ٧٦٠/١٩٩٧؛ ورقم ٢٠٠٦مارس / آذار١٦، اآلراء املعتمدة يف   طاجيكستان
 .٢٠٠٠يوليه / متوز٢٥، اآلراء املعتمدة يف ضد ناميبيا
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ادعاءاهتا مبجموعة من الوثائق تتضمن نـسخاً مللفهـا الطـيب، ولـشكواها أمـام اهليئـات القـضائية                   
ومن مث ترى أن على اللجنـة       . ن الوثائق التكميلية  التونسية، وإلفادات الشهود، وكمية كبرية م     

وفيمـا يتعلـق بتأكيـد الدولـة الطـرف بأهنـا ال تـستطيع التعليـق         . البت يف الوقـائع كمـا عرضـتها     
على األسس املوضوعية للشكوى ما دام التحقيـق جاريـاً، تؤكـد صـاحبة الـشكوى أن التـأخر                   

ر قبـل ختمهـا كالمهـا مـن فعـل الدولـة            الذي عرفـه سـري اإلجـراءات احملليـة وكـذا مـدة االنتظـا              
الطــرف، ألهنــا مل تتخــذ أي إجــراء خــالل ســنتني ومل تتحــرك يف هنايــة املطــاف إال بعــد إيــداع  

وال ينبغي أن يضر التأخري غري املعقول لإلجراءات احملليـة بـسبب تقـصري            . شكواها لدى اللجنة  
شــأن ذلــك أن يلحــق ومــن . الدولــة الطــرف بقــضية صــاحبة الــشكوى املعروضــة علــى اللجنــة

  .ضرراً مبصاحل كل من صاحبة الشكوى والعدالة
ــصاف           ٤-٧ ــبل انت ــاك س ــت أن هن ــة الطــرف مل تثب ــإن الدول ــشكوى، ف ــصاحبة ال ــاً ل ووفق

ــونس    ــضحايا يف ت ــالً رهــن إشــارة ال ــانون    . موجــودة فع ــه مبوجــب قواعــد الق وأشــارت إىل أن
عالــة إال إذا كانــت متاحــة نظريــاً  الــدويل، ال تعتــرب اللجنــة ســبل االنتــصاف املتاحــة للــضحية ف  

وترى أن النظـام القـضائي يف تـونس لـيس مـستقالً، وتؤكـد احملـاكم بـصفة                . )وو(وكذلك واقعاً 
ويف احلاالت اليت يثُبت فيها بوضوح أن احملـاكم تغلـق أبواهبـا يف وجـه                . عامة قرارات احلكومة  

ويف هـذه   . يِّنة على العكس  أمثال صاحبة الشكوى، تقع على الدولة الطرف مسؤولية تقدمي الب         
القضية، مل تفلح الدولـة الطـرف يف الوفـاء مبـسؤولية تقـدمي البينـة ألهنـا اكتفـت بـشرح التـوافر                        

 )زز(النظري لسبل االنتصاف حىت دون أن تنفـي األدلـة العديـدة الـيت قدمتـها صـاحبة الـشكوى         
  .إلثبات عدم توافر سبل االنتصاف هذه فعالً

  
  الطرف وتعليقات إضافية من صاحبة الشكوىمالحظات إضافية للدولة 

ــسان٢٧يف   ١-٨ ــدعوى الــيت    ٢٠٠٧أبريــل / ني ــة الطــرف، فيمــا يتعلــق بال ، أشــارت الدول
ــه / متــوز٣٠تــدعي صــاحبة الــشكوى أهنــا أودعتــها عــن طريــق ممثلــها يف     ، إىل أن ٢٠٠٤يولي

وسـائل اإلثبـات   فالقواعـد املنظمـة ل  . عناصر امللف ال تـشري إىل أي دليـل موثـوق يؤكـد أقواهلـا            
وال تكـشف مراجعـة   . تعترف بأي قيمة إثباتيـة للـسندات والوثـائق الـيت يعـدها املـرء لنفـسه                 ال

__________ 

آرزواغـا  ،  ١٤٧/١٩٨٣البالغ رقم   (قرارات السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان        إىل ال  الشكوىتشري صاحبة     )وو(  
 ).١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين١، اآلراء املعتمدة يف غيبالو ضد أوروغواي

ــاحبة   )زز(   ــشري صـ ــشكوىتـ ــالة  إىل الالـ ــاملي    األوىلرسـ ــر العـ ــن التقريـ ــونس مـ ــذلك إىل الفـــصل املخـــصص لتـ    وكـ
يغض املدعون العـامون والقـضاة، يف أغلـب     ”: قوق اإلنسان الذي جاء فيه ما يلي      رصد ح  ملنظمة   ٢٠٠٧لعام  

 “ ادعاءات التعذيب، حىت عندما تكون القضية موضوع شكوى رمسية تقـدم هبـا حمـامون               ناألحيان، الطرف ع  
 .)٥٢٠الصفحة (
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سجالت الشكايات وقواعد البيانات املعلوماتية والربيد املضمون ملكتـب الـضبط التـابع للنيابـة               
لنيابـة  ومـا كـان للـرفض املزعـوم ل        . العامة بتونس العاصمة أي تـسجيل ُيثبـت إيـداع الـشكوى           

العامة تسلم دعوى صاحبة الشكوى بأي حال من األحوال أن مينعها من إيـداع دعواهـا بـأي                  
  .وسيلة من الوسائل اليت تترك أثراً مكتوباً

، ذكَّرت صاحبة الشكوى أن تقدمي إقرار مكتوب ومـشفوع          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢ويف    ٢-٨
د من جديد أقواهلا الـسابقة، وتـصر        وتؤك. بيمني يعترب شكالً من أشكال اإلثبات املقبولة عادة       

  .على أن الدولة الطرف متتنع عن قصد عن تسجيل الشكاوى املتعلقة بسوء السلوك الرمسي
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  مالحظات إضافية للدولة الطرف وتعليقات إضافية من صاحبة الشكوى    
، دفعـت الدولـة الطـرف بـأن التـشريع التونـسي يـنص علـى                 ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١يف    ١-٩

وتثبــت أمثلــة عديــدة أن ســبل    . ســية يف حــق مــرتكيب التعــذيب وســوء املعاملــة     جــزاءات قا
. االنتصاف أمام العدالة التونسية ليست فقط ممكنـة، يف مثـل هـذه احلـاالت، وإمنـا فعالـة أيـضاً                    
. وقد قالت العدالـة التونـسية كلمتـها يف عـشرات قـضايا مـوظفي إنفـاذ القـوانني، بتـهم خمتلفـة              

عة من الغرامة إىل السجن ملدة سنوات عديدة، تصل إىل عشر سـنوات             وتتراوح العقوبات املوق  
ومثــة تــدابري تأديبيــة يف حــق مــوظفي إنفــاذ القــوانني، كمــا ميكــن أن حيــالوا إىل اجمللــس   . نافــذة

وتـشكل اإلحـصاءات الـيت تنـشرها دوائـر الـوزارات            . التأدييب لـوزارة الداخليـة والتنميـة احملليـة        
لضغوط وعمليـات التخويـف الـيت ترمـي إىل منـع الـضحايا مـن تقـدمي                  املعنية دليالً على غياب ا    

  .شكاوى، وعلى عدم وجود اإلفالت من العقاب
وتشري الدولة الطرف إىل أن قضية صاحبة الشكوى ال تزال قيد البحث، ومن مث فـإن               ٢-٩

ة وتـشري الدولـة الطـرف إىل أهنـا مل تكـف عـن إمـداد اللجنـ             . سبل االنتصاف احملليـة مل تـستنفد      
جبميع املعلومات املتوافرة اليت تـسلط الـضوء علـى املـسألة، سـواء بـشأن التحقيـق األويل الـذي                   
جتريه النيابة العامة بتونس العاصمة أو البحث التمهيدي الذي عهد به إىل أحد قـضاة التحقيـق         

مـايو  / أيـار  ٨وأطلـع قاضـي التحقيـق يف        ). ٥٨٧٣/٤رقم  (باحملكمة االبتدائية بتونس العاصمة     
 وكيل اجلمهورية على جممل اإلجـراءات، وذلـك بعـد مسـاع عـدة شـهود واسـتجواب                   ٢٠٠٧

األشخاص الذين اهتمتهم صاحبة الشكوى، وكذا حجـز الوثـائق الـيت ميكـن أن تـشكل دالئـل                 
 مـن جملـة اإلجـراءات    ١٠٤ووجـه وكيـل اجلمهوريـة طلبـات كتابيـة، مبوجـب الفـصل          . إثبات

لقيام على وجه اخلصوص باستدعاء صـاحبة الـشكوى مبقـر           اجلزائية، بإجراء حتقيق تكميلي، وا    
وبعــدها باشــر قاضــي التحقيــق إجــراءات جديــدة حيــث أصــدر، يف  . إقامتــها احلــايل يف فرنــسا

، إنابـــة قــضائية دوليــة ترمـــي إىل إيــصال االســتدعاء إىل صـــاحبة     ٢٠٠٧يونيــه  /حزيــران  ٢٩
 وال تـزال القـضية تتبـع        .٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١٤الشكوى يف فرنسا لتمثُل أمام القاضـي يف         

وتلتمس الدولة الطرف من اللجنة تأجيل قرارها بشأن األسس املوضـوعية يف انتظـار            . مسارها
  .ختم التحقيق

، دفعت صاحبة الشكوى بأن الدولـة الطـرف مل تقـدم    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣٠ويف    - ١٠
ل انتـصاف  وفيما يتعلـق مبنازعـة الدولـة الطـرف يف مـسألة عـدم وجـود سـبي                . أية حجة جديدة  

فعال يف تونس، تشري صاحبة الشكوى إىل أن الدولـة الطـرف مل تقـدم أي دليـل مـن شـأنه أن                       
وفيمــا يتعلــق مبــا قالتــه الدولــة الطــرف عــن الــدعوى اجلاريــة، تنــازع صــاحبة   . يؤيــد ادعاءاهتــا

ــد، إذ    ــذا التأكي ــشكوى ه ــذا املوضــوع   إال ــسلم أي رســالة يف ه ــا مل تت ــاك   . هن ــو كانــت هن ول
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وأكـد هـذا األخـري عـدم        .  صعيد الدولة الطرف، لكـان حماميهـا التونـسي أبلغهـا           تطورات على 
ونتيجـة  . علمه بأي تطور جديد، كما مل تتـصل بـه الـسلطات التونـسية يف إطـار هـذه القـضية                    

لذلك، ينبغـي أن ُينظـر أيـضاً إىل ادعـاءات الدولـة الطـرف خبـصوص التطـورات املزعومـة الـيت                       
  . ى أهنا عارية من الصحةشهدهتا اإلجراءات الوطنية عل

  
  مالحظات إضافية للدولة الطرف    

 ألحكـام تثبـت،     ، قـدمت الدولـة الطـرف نـسخاً        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف    ١-١١
بطريقة ال سبيل لدحضها، أن السلطات القـضائية التونـسية ال تتـردد يف مقاضـاة أي إسـاءة يف                 

 أعمال العنف وسوء املعاملـة الـيت يعطـون          استخدام السلطة من موظفي إنفاذ القانون، وخباصة      
ــهم      ــات قاســية إذا ثبتــت إدانت ــيهم بعقوب وحيــث إن . أنفــسهم احلــق يف ارتكاهبــا، واحلكــم عل

املتابعــات اجلنائيــة ال متــس حــق اإلدارة يف اختــاذ إجــراء تــأدييب يف حــق موظفيهــا تطبيقــاً ملبــدأ     
هذه اجلـرائم عـادة مـا يتعرضـون لتـدابري      ازدواجية األخطاء اجلنائية والتأديبية، فإن مرتكيب مثل   

 أفــراد متــت فيهــا مالحقــةكمــا عــددت الدولــة الطــرف القــضايا الــيت . تأديبيــة تتمثــل يف العــزل
الـــشرطة واحلـــرس الـــوطين وإدارة الـــسجون أمـــام اهليئـــات القـــضائية التونـــسية خـــالل الفتـــرة 

مـة حلمايـة حقـوق      وأشارت إىل أهنا عملت دومـاً علـى تفعيـل اآلليـات الالز            . ٢٠٠٦-٢٠٠٠
وعالوة علـى ذلـك،    . اإلنسان، وخباصة آليات املراقبة والتفتيش، مع تيسري الوصول إىل العدالة         

ويفهـم مـن   . نظمت دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان تستهدف مـوظفي إنفـاذ القـانون         
 هنــاك وُتــذَكِّر الدولــة الطــرف بــأن. هــذه املعلومــات أن ســبل االنتــصاف احملليــة فعالــة وناجعــة

حتقيقاً قضائياً يتبع جمراه، وأن استنفاد سبل االنتصاف احمللية مبـدأ أساسـي مـن مبـادئ القـانون          
وطلبت إىل اللجنة تأجيل البت لفترة معقولـة، حبيـث تتـيح للـهيئات القـضائية الوطنيـة                  . الدويل

وأمام إصـرار صـاحبة الـشكوى،       . تسليط الضوء بشكل كامل على الوقائع موضوع الشكوى       
دت الدولة الطرف نفـسها ملزمـة بكـشف بعـض عناصـر امللـف الـيت تـشكك يف مـصداقية                 وج

  . صاحبة الشكوى
أوالً، دفعت الدولة الطرف بأن الشهادة الطبية املـسلمة عنـد زيـارة صـاحبة الـشكوى                   ٢-١١

ــة     ــول مؤرخـ ــارل نيكـ ــشفى شـ ــوز٢٤ملستـ ــه / متـ ــود إىل   ٢٠٠٤يوليـ ــائع تعـ ــشري إىل وقـ ، وتـ
ــه /متــوز ٢٣ ــوم     ، يف٢٠٠٤يولي ــشفى يف الي ــا توجهــت إىل املست ــشكوى إىل أهن ــشري ال  حــني ت

ومــن شــأن هــذا التنــاقض املــزدوج يف  . ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢٣املــوايل للوقــائع املزعومــة، أي  
الوقائع اليت نقلتها صاحبة الشكوى ذاهتا أن يسقط أي صـلة سـببية بـني األضـرار الـيت تزعمهـا              

وثانياً، وفقاً ألقوال أدلـت هبـا إحـدى مـن           . تونس العاصمة وزيارهتا إىل مقر احملكمة االبتدائية ب     
شــاركن صــاحبة الــشكوى االحتجــاز أمــام قاضــي التحقيــق، فقــد حاولــت هــذه األخــرية أن     
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ترشيها حيث عرضت عليها مبلغاً مالياً مقابل شهادة زائفـة لـصاحلها، يفتـرض أن تـشهد فيهـا                   
وثالثـاً، يفهـم مـن      . كلفني بتوقيفها أن صاحبة الشكوى تعرضت للعنف على أيدي املوظفني امل        

، حاولت فوراً استخدام هاتفهـا احملمـول        ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢الشكوى أهنا منذ توقيفها يوم      
ومــن شــأن رد الفعــل هــذا الــذي . لالتــصال مبنظمــة العمــل املــسيحي مــن أجــل إلغــاء التعــذيب

سبقاً الصـطناع   أعقب التوقيف مباشرة أن يوحي بوجود عمل مقـصود واسـتراتيجية حمـددة مـ              
ورابعـاً، تفيـد أقـوال مـن شـاركن          . حادث قد ميهد الطريـق لـشكوى ضـد الـسلطات التونـسية            

ــة    ــة  . صــاحبة الــشكوى االحتجــاز أهنــا مل تتعــرض ألي ســوء معامل ــة، تــشري الدول وهلــذه الغاي
، وكـذا إىل االسـتدعاءات املوجهـة إىل    ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٣١الطرف إىل مالحظاهتا املؤرخـة      

ويـدل هـذا علـى مـدى العنايـة الـيت يـدير              . لشكوى يف مقر سكناها يف تونس وفرنـسا       صاحبة ا 
وقد متكن مـن    . هبا القاضي املكلف بامللف هذه القضية بالرغم من مراوغات صاحبة الشكوى          

مساع األشخاص الذين ذكروا يف هذه القضية، وخباصة أفـراد الـشرطة الـذين كـانوا يف اخلدمـة          
ئع موضوع الـشكوى، وكـذا مـن شـاركنها االحتجـاز الـذين وردت          يف اليوم الذي شهد الوقا    

  . أمساؤهم يف سجالت احلبس احملفوظة يف احملكمة االبتدائية بتونس العاصمة
  

  مداوالت اللجنة بشأن املقبولية    
نظرت اللجنة، يف جلستها التاسـعة والـثالثني، يف مـسألة مقبوليـة الـشكوى، وأعلنـت                   ١-١٢

  . أنه مقبول٢٠٠٧نوفمرب /الثاين تشرين ٧يف قرار مؤرخ 
 مـن االتفاقيـة،     ٢٢مـن املـادة     ) أ( ٥وقد حتققت اللجنة، على حنو ما تقضي به الفقرة            ٢-١٢

من أن املسألة ذاهتا مل جيـر حبثهـا، وال جيـري حبثهـا مبوجـب أي إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق                         
  .التسوية الدولية أو
صاف احمللية، الحظت اللجنة أن الدولـة الطـرف         وفيما يتعلق مبسألة استنفاد سبل االنت       ٣-١٢

. نازعت يف مقبولية الشكوى بنـاء علـى أن سـبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة واملفيـدة مل تـستنفد           
ويف هذه القضية، الحظت اللجنـة أن الدولـة الطـرف شـرحت سـبل االنتـصاف املتاحـة قانونـاً             

ل كــاف وجاهــة حججهــا يف لكنــها اعتــربت أن الدولــة الطــرف مل تثبــت بــشك . ألي مــشتك
وأحاطــت اللجنــة علمــاً، علــى وجــه اخلــصوص،  . املالبــسات اخلاصــة حبالــة صــاحبة الــشكوى

باملعلومات الـيت قدمتـها صـاحبة الـشكوى بـشأن الـدعوى الـيت أوكلـت حماميـاً بإيـداعها لـدى                     
يت واعتربت اللجنة أن العقبة اإلجرائية الـ      . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣٠مكتب وكيل اجلمهورية يوم     

ال ســبيل إىل تذليلــها الــيت اعترضــت صــاحبة الــشكوى، لكــون احملــامي ووجــه بــرفض تــسجيل 
وقـد جعـل    . الدعوى، قضت على احتماالت بـدء إجـراءات مـن شـأهنا أن تأتيهـا جبـرب للـضرر                  

هذا الرفض الرجوع إىل سـجالت الـشكاوى الـذي اقترحتـه الدولـة الطـرف دون جـدوى إىل                    
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ظـات الدولـة الطـرف الـيت أشـارت إىل وجـود حتقيـق جـار،            وتناولـت اللجنـة مالح    . حد كـبري  
دون أن تقــدم أيــة معلومــات أو عناصــر أخــرى تتــيح هلــا البــت يف مــدى احتمــال فعاليــة هــذا    

، أي حـوايل سـنتني بعـد الوقـائع الـيت تـدعيها              ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧التحقيق الذي فتح يف     
ىل أن اإلجـــراءات احملليـــة وخلـــصت اللجنـــة، يف ظـــل هـــذه املالبـــسات، إ. صـــاحبة الـــشكوى

جتــاوزت اآلجــال املعقولــة ورأت أنــه مل تكــن هنــاك إال حظــوظ قليلــة يف هــذه احلالــة ليــؤدي    
  . استنفاد سبل االنتصاف احمللية إىل نتيجة مرضية لصاحبة الشكوى

ــة الطــرف الــذي مفــاده أن تقــدمي الــشكوى مــن       ٤-١٢ ــة علمــاً بــدفع الدول وأحاطــت اللجن
واعتـربت اللجنـة أن     . يـشكل إسـاءة اسـتخدام للحـق يف تقـدمي الـشكاوى            صاحبتها إىل اللجنة    

أي إبالغ عن التعذيب مسألة خطرية، وأن النظر يف األسـس املوضـوعية وحـده كفيـل بإتاحـة                    
 مــن ١٠٧ واملــادة ٢٢ مــن املــادة ٤ووفقــاً للفقــرة . حتديــد مــا إذا كانــت االدعــاءات تــشهريية

  . ي عائق آخر أمام مقبولية البالغالنظام الداخلي للجنة، مل تر اللجنة أ
، ٢ مـن املـادة      ١ونتيجة لذلك، قـررت اللجنـة أن الـبالغ مقبـول فيمـا يتعلـق بـالفقرة                    ٥-١٢

 ١١، وكـذلك املــواد      ١٦ مـن املـادة      ١، أو فيمـا يتعلـق بـالفقرة         ١مقروءة باالقتران مـع املـادة       
  . من االتفاقية١٦ من املادة ١، منفردة أو باالقتران مع الفقرة ١٤  و١٣  و١٢ و

  مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية
ــاير / كــانون الثــاين٢٣يف   ١-١٣ ، اعتــربت الدولــة الطــرف أن قــرار اللجنــة بــشأن   ٢٠٠٨ين

واحلـال  .  للمحـامي التونـسي لـصاحبة الـشكوى        “اإلفـادات الزائفـة   ”املقبولية مل يستند إال إىل      
ويف الواقــع، أعلنــت . ه اإلفــادات ال أســاس هلــاأن العناصــر اجلديــدة للتحقيــق كــشفت أن هــذ 

، بـصراحة أمـام قاضـي       ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١١صاحبة الشكوى، خالل مساعها يف      
أهنا مل يسبق هلا أبداً أن أودعت شكوى بسوء املعاملـة أمـام وكيـل               ”التحقيق املكلف بالقضية    

 مـن جهـة أخـرى، مل توكـل     اجلمهورية يف تونس العاصمة بـسبب جهلـها بـاإلجراءات وبأهنـا،           
وعالوة على ذلك، تـثري هـذه اإلفـادة اسـتفهامات عديـدة بـشأن               . )ح ح (“أي حمام للقيام بذلك   

األسباب غري املعلنة لصاحبة الشكوى اليت يبدو أهنـا كانـت ميالـة إىل سـبل االنتـصاف الدوليـة          
 تتجـاوز اإلجـراءات     ووفقـاً للدولـة الطـرف، مل      . أكثر منها إىل سبل االنتصاف القضائية احملليـة       

احمللية اآلجال املعقولة مبا أن السلطات القضائية الوطنية مل تتسلم أبداً أي شكوى وأهنا قـررت                
 إلخطــار مــن اللجنــة بــالبالغ، فــتح  ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٧دون إبطــاء، فــور تــسلمها يف  

إليقـاع  ومنذ ذلـك احلـني، اسـتخدم احملـامي التونـسي لـصاحبة الـشكوى حـيالً                  . حتقيق قضائي 

__________ 

 .مبالحظاهتا أرفقت بالعربية وثيقة الدولة الطرف إىل تشري  )ح ح( 
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وجلميــع هــذه األســباب، دعــت الدولــة الطــرف اللجنــة إىل إعــادة النظــر يف   . اللجنــة يف اخلطــأ
  .قرارها قبول البالغ

قـــدمت الدولـــة الطـــرف عناصـــر تكميليـــة كـــشفها مســـاع قاضـــي التحقيـــق لـــصاحبة   ٢-١٣
 الشكوى وشقيقها ومجيع موظفي حفظ النظام الذين كانوا يف اخلدمة يوم احلادث يف احملكمـة              

ــشهود       ــع ال ــشكوى م ــة صــاحبة ال ــونس العاصــمة، ومواجه ــة بت ــا يف  . االبتدائي وخــالل مساعه
، كــررت صــاحبة الــشكوى تأكيــد روايتــها للوقــائع، كمــا ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول ١١

بيــد أهنــا اعترفــت بأهنــا حاولــت أن ترشــي إحــدى مــن شــاركنها    . جــرى تقــدميها إىل اللجنــة 
وأكــد شــقيق . بــشهادة لــصاحلها مقابــل هديــة مل حتــددهااالحتجــاز، حيــث دعتــها إىل اإلدالء 

 أن شـقيقته    ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٤صاحبة الشكوى خالل مساعه من قاضي التحقيق يف         
لكنــه أوضــح أنــه .  إىل احملكمــة االبتدائيــة بتــونس العاصــمة٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢٢رافقتــه يــوم 

ــيت أفــضت إىل احلــ     مل ــائع ال ــاول قهــوة،    دث، ايكــن حاضــراً وقــت الوق ــه غــادر املكــان لتن ألن
لقـد توجـه    . يطلع على املشاحنة اليت جرت مع كاتب الـضبط إال عنـد عودتـه إىل احملكمـة                 ومل

عنـدها  . إىل مكتب وكيـل اجلمهوريـة حيـث وجـد أختـه تنتظـر تقـدميها إىل وكيـل اجلمهوريـة                
عليهـا، عنـد عودهتـا      كما أعلن لقاضي التحقيق أن شقيقته مل يكن يبدو          . قرر العودة إىل املرتل   

إىل املــرتل، أي أثــر للعنــف وأهنــا مل تبلــغ أي أحــد مــن أســرهتا بــسوء املعاملــة الــيت قــد تكــون     
وعالوة على ذلك، أضاف أن سلوك شقيقته كان عاديـاً عنـد عودهتـا              . تعرضت هلا يف احملكمة   

ة الطـرف   وتـذكر الدولـ   . )ط ط (من احملكمة ومل تعلن أهنا توجهـت إىل املستـشفى لتلقـي الرعايـة             
كمــة االبتدائيــة بتــونس أنــه خــالل مســاع مــوظفي حفــظ النظــام الــذين كــانوا يف اخلدمــة يف احمل 

، دحض هؤالء بشكل قاطع ادعـاءات صـاحبة الـشكوى،          ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢العاصمة يوم   
  .)ي ي(مؤكدين أهنا مل تتعرض ألي سوء معاملة

كـررت خالهلـا صـاحبة الـشكوى        وباشر قاضي التحقيق املواجهات املعمـول هبـا الـيت             ٣-١٣
أهنا تعرضت لسوء املعاملة، حمددة اثـنني مـن مـوظفي حفـظ النظـام الثالثـة علـى أهنمـا كانـا يف               

ومن بني االثـنني، مل يكـن ألحـدمها أي دور يف الوقـائع املزعومـة حـسب                . اخلدمة يوم احلادث  
 بقــوة بــذراعها مــن اقتادهــا إىل ســجن احملكمــة، ممــسكاً  هــو وأشــارت إىل اآلخــر بأنــه  . قوهلــا

وأعلنــت أن ثالثــاً، غــري الــذي عــرض أمامهــا، كــان املــسؤول عــن ســوء   . ومتــسبباً هلــا يف آالم
بيد أن موظف حفـظ النظـام الـذي عـرض أمامهـا أعلـن أنـه املوظـف         . املعاملة اليت تعرضت هلا 

وعالوة على ذلـك، أكـدت صـاحبة        . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢الثالث الذي كان يف اخلدمة يوم       
__________ 

 .سهاملرجع نف  )ط ط( 

 . نفسهاملرجع  )ي ي(
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وى مــرة ثانيــة أهنــا دعــت إحــدى مــن شــاركنها االحتجــاز إىل اإلدالء بــشهادة لــصاحلها الــشك
. كمــا اعترفــت بأهنــا مل تطلــع أسـرهتا علــى ســوء املعاملــة عنــد عودهتــا إىل املــرتل . مقابـل هديــة 

وأكد من شاركنها االحتجاز وموظفو حفظ النظام مرة ثانية أن صـاحبة الـشكوى مل تتعـرض           
وكـرر شـقيق صـاحبة الـشكوى     . الفتـرة الـيت قـضتها بـسجن احملكمـة     ألي سوء معاملـة خـالل      

  .تأكيد إفاداته السابقة
ووفقاً للدولة الطـرف، فـإن عناصـر ملـف التحقيـق تؤكـد التنـاقض املـزدوج املالحـظ                      ٤-١٣

 ٢-١١انظـر الفقـرة     (على مستوى الـشهادة الطبيـة الـيت قدمتـها صـاحبة الـشكوى إىل اللجنـة                  
 أن صاحبة الشكوى مل تتعرض ألي سـوء معاملـة خـالل زيارهتـا إىل          وهي تؤكد أيضاً  ). أعاله

ــونس العاصـــمة  ــة بتـ ــة االبتدائيـ ــة   . احملكمـ ــة الطـــرف إىل اللجنـ ــذلك، تطلـــب الدولـ ــة لـ ونتيجـ
النظر يف قرارها قبول البالغ ألن سـبل االنتـصاف احملليـة مل تـستنفد، والتحقيـق ال يـزال                     إعادة

فيمــا يتعلــق باألســس املوضــوعية تثبــت أن الــشكوى   جاريــاً والعناصــر الــيت كــشفها التحقيــق  
  .أساس هلا ال
  

  تعليقات صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    
، اعتربت صاحبة الشكوى أن مسألة املقبوليـة قـد حـسمها            ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧يف    ١-١٤

ة لـدى  وأوضحت أهنا أودعت فعالً شـكاي   . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧قرار اللجنة املؤرخ    
اهليئات القضائية الوطنية وأهنا سافرت إىل تونس العاصـمة بنـاء علـى اسـتدعاء قاضـي التحقيـق            
باحملكمة االبتدائية مرتني من أجل حـضور جلـسيت االسـتماع املتـصلتني بـالتحقيق يف شـكواها                   

ديـسمرب  / كـانون األول   ١١وقد عقدت جلستا االسـتماع يف       . املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة   
ويبـدو  .  يف مكتـب التحقيـق الرابـع باحملكمـة االبتدائيـة      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٧  و ٢٠٠٧

أغــسطس / آب٣٠أن ثـالث جلــسات اسـتماع أخــرى ُعقـدت دون اشــتراط حـضورها، أيــام     
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٤  و٢٠٠٧أغسطس / آب٣١  و٢٠٠٧

 جللـسات    جزئيـاً   تقريراً وتالحظ صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف ضمت إىل امللف          ٢-١٤
وهــذه التقــارير ناقــصة ومــشوشة  .  مرفقــات باللغــة العربيــة االســتماع هــذه علــى شــكل مثــاين 

وتوضــح صــاحبة . وتنقــصها عــدة مقــاطع مل تقــدم الدولــة الطــرف أي تفــسري لعــدم وجودهــا  
 خـالل املناقـشات بـني    الشكوى أن هـذه الوثـائق ليـست حماضـر ألهنـا ال تعكـس مـا قيـل فعـالً                   

فهي ال تتضمن إفادات الشهود كما جرى اإلدالء هبـا، وإمنـا مـوجز         :  التحقيق والشهود  قاضي
وهلذه األسـباب، ليـست هلـذه احملاضـر         . وال تزال اإلفادات احلقيقية للشهود جمهولة     . مزعوم هلا 
  . قيمة إثباتية
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 ، يف هنايـة   ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٧وأشارت صاحبة الشكوى إىل أهنا طلبت، يف          ٣-١٤
. جلسات االستماع، احلـصول علـى نـسخة مـن امللـف الكامـل للتقـارير، لكـن الطلـب رفـض                     

ومن مث فقد حرمـت مـن فرصـة دحـض حجـج الدولـة الطـرف ومـن تزويـد اللجنـة مبـستندات             
وتدفع بأن وزارة خارجيـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة أعربـت، يف          . امللف اليت تؤيد شكواها   

قوق اإلنسان، عن قلقها لوجـود هـذا النـوع مـن املمارسـات              تقريرها السنوي عن ممارسات ح    
وتنازع صاحبة الشكوى رمسياً يف صحة اإلفادات اليت أدىل هبا الـشهود خـالل              . )ك ك (يف تونس 
وهلذا السبب، رفضت التوقيع علـى تقريـر جلـسة االسـتماع وأوضـحت بـصراحة                . استجواهبم

  .لقاضي التحقيق أسباب رفضها التوقيع
 أمـام قاضـي التحقيـق       “صـراحة ”لدولة الطرف أن صـاحبة الـشكوى أعلنـت          وتزعم ا   ٤-١٤

ومــع ذلــك، الحظــت أن تقريــر جلــسة االســتماع . أهنــا مل تــودع أبــداً شــكوى بــسوء املعاملــة
بـل إن الدولـة الطـرف تؤكـد أهنـا اعترفـت       . يشر إطالقـاً إىل مثـل هـذا اإلعـالن مـن جانبـها          مل

بيد أن تقريـر جلـسة االسـتماع ال يتـضمن أيـة             . زمبحاولة إرشاء إحدى من شاركنها االحتجا     
ومن مث فإن تأكيدات الدولة الطـرف زائفـة         . إشارة إىل مثل هذا اإلعالن من صاحبة الشكوى       

  .أساس هلا وال
وتشري صاحبة الشكوى إىل أن بعـض الوثـائق الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف إىل اللجنـة                      ٥-١٤

حـظ أن مالحظـات الدولـة الطـرف تتـضمن أمـوراً         وتال. ناقصة ألهنا تنتهي جبمل غـري مكتملـة       
وتـزعم الدولـة الطـرف أن مـن شـاركنها االحتجـاز أكـدن مـن جديـد أن صـاحبة                      . غري دقيقـة  

بيـد أن قـراءة     . الشكوى مل تتعرض ألي سوء معاملة خالل الفترة اليت قـضتها بـسجن احملكمـة              
وى تتعـرض لـسوء   تقرير جلسة مسـاع الـشهود تثبـت أهنـم أكـدوا عـدم رؤيتـهم صـاحبة الـشك                

  .املعاملة
وتصر صاحبة الشكوى على أهنـا أودعـت فعـالً شـكوى عـن طريـق حماميهـا التونـسي                      ٦-١٤

. وتــذكِّر بأهنــا قــدمت إىل اللجنــة نــسخة مــن هــذه الــشكوى . أمــام اهليئــات القــضائية الوطنيــة
دة فقاضـي التحقيـق مل يتلـق أبـداً شـهادة الـشاه           . وترفض االدعاء بأهنا حاولـت إرشـاء شـاهدة        

  .ومن مث فإن االهتام ال يستقيم. املذكورة
وفيمــا يتعلــق بــشهادة شــقيقها، توضــح صــاحبة الــشكوى أن صــدمتها واكتراهبــا مــن     ٧-١٤

أعمال التعذيب وسوء املعاملة اليت تعرضت هلا كانت أكثر من أن تستطيع إخبار أسـرهتا فـوراً            
ت هلا ألهنا كانت توجـد علـى        وما كان ألسرهتا أن تالحظ اجلروح اليت تعرض       . مبا تعرضت له  

__________ 

 .US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices – 2007, Tunisia, 11 mars 2008انظر  )ك ك( 



A/64/44

 

09-52625 442 
 

تسترها الثياب من جسدها، وخباصـة علـى ذراعهـا األيـسر وقـدمها وردفيهـا ومعـصمها              أجزاء
وتوضـح أن   . وقد أوضحت كل هذا لقاضـي التحقيـق       . )ل ل ()لكن ليس على وجهها   (ورأسها  

اصـيل  عالقتها بأفراد أسرهتا متوترة وهذا سبب إحساسها بعدم القدرة على إطالعهم على التف            
ويؤكــد وجــود هــذه التــوترات داخــل أســرة صــاحبة  . املزعجــة لالعتــداءات الــيت تعرضــت هلــا 

  .“أفسدت املناخ اجليد لزفافه”الشكوى تقرير جلسة مساع شقيقها الذي يعترب أن أخته 
ويف النهاية، تشري صاحبة الشكوى إىل معلومات جديدة حديثـة تثبـت وجـود العديـد                  ٨-١٤

ة اهليكلية يف النظام القضائي التونسي وتتـيح إثبـات أن التعـذيب وسـوء               من املخالفات اإلجرائي  
وختاماً، تدفع صاحبة الـشكوى بأهنـا كانـت منـسجمة           . )م م (املعاملة ممارسات جارية يف تونس    

مع ذاهتا وقدمت العديد من التفاصـيل وهلـا نتيجـة لـذلك مـصداقية يف روايتـها لألحـداث منـذ                      
ويثبـت ذهاهبـا إىل تـونس مـرتني حلـضور           . العديد مـن األدلـة    وعللت شكواها ب  . بداية الدعوى 

جلــسات االســتماع حــسن نيتــها ورغبتــها يف التعــاون مــع الدولــة الطــرف لتوضــيح مالبــسات 
  .القضية هذه

  
  النظر يف األسس املوضوعية    

نظرت اللجنة يف البالغ على ضوء مجيـع املعلومـات املقدمـة إليهـا مـن الطـرفني، وفقـاً                      ١-١٥
  .  من االتفاقية٢٢ من املادة ٤للفقرة 
ينـاير  / كـانون الثـاين   ٢٣وأحاطت اللجنة علماً مبالحظـات الدولـة الطـرف املقدمـة يف               ٢-١٥

لكنها تالحـظ أنـه حـىت ولـو كـان حتقيـق قـضائي قـد           .  اليت تنازع يف مقبولية الشكوى     ٢٠٠٨
  علمــاًكمــا حتــيط . ، فإنــه مل يفــض حــىت اآلن إىل قــرار   ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٧فــتح يف 

 جلسات االستماع واستجواب الشهود املنظمة خالل هذا التحقيق، مالِحظـة أن            “حماضر” ـب
الوثائق املقدمة من الدولة الطرف يبدو أهنا تقارير جلسات االستماع وليست حماضـرها، وأهنـا    

. ناقصة وبترت منها بعـض املقـاطع وال تبـدو فيهـا التـصرحيات املنـسوبة إىل صـاحبة الـشكوى                     
 الدولـة الطـرف ال تـستلزم إعـادة النظـر يف قرارهـا               تـها  ترى اللجنة أن العناصر اليت قدم      ومن مث 

بشأن املقبولية ألسـباب منـها علـى وجـه اخلـصوص عـدم وجـود معلومـات جديـدة أو إضـافية                       
مقنعة من الدولة الطرف بشأن عدم وجود أي قرار بـشأن شـكوى صـاحبة الـبالغ بعـد أكثـر                     

__________ 

 .رفقة بالشكوى األوىلاملطبية ال الشهادات إىل الشكوىتشري صاحبة   )ل ل( 

؛ US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices – 2007, Tunisia, 11 mars 2008انظر   )م م(  
؛ واملالحظات اخلتامية للجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان بـشأن تـونس      Human Rights Watch World Report 2008و
)CCPR/C/TUN/CO/5 ،ــارس / آذار٢٨ ــؤرخ  )٢٠٠٨مـ ــرار املـ ــباط٢٨؛ والقـ ــر / شـ ــة ٢٠٠٨فربايـ  للمحكمـ

 .يونيه/حزيران ٣٧٢٠١ رقم الشكوى، سعدي ضد إيطالياسان يف قضية األوروبية حلقوق اإلن
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 رأي اللجنة االسـتنتاج بـأن       دعوى أمام احملكمة، وهو ما يربر يف      من أربع سنوات من وجود ال     
ولـذا ال تـرى     ).  أعـاله  ٣-١٢انظـر الفقـرة     (سبل االنتصاف احمللية طالت بشكل غـري معقـول          

  .اللجنة يف ظل هذه املالبسات داعياً للتراجع عن قرارها بشأن املقبولية
عية للـشكوى وتالحـظ أن صـاحبة        ومن مث تنتقل اللجنة إىل النظـر يف األسـس املوضـو             ٣-١٥

، مقـروءة بـاالقتران مـع املـادة         ٢ من املادة    ١الشكوى تنسب إىل الدولة الطرف انتهاك الفقرة        
ــاً الفقــرة ١ ، منفــردة ١٤  و١٣  و١٢  و١١، وكــذلك املـــواد ١٦ مــن املــادة ١، أو احتياطي
  . من االتفاقية١٦ من املادة ١ فقرةباالقتران مع ال أو
 ٢ مـن املـادة      ١لجنة إىل أن صاحبة الشكوى ادعـت حـدوث انتـهاك للفقـرة              وتشري ال   ٤-١٥

. من االتفاقية، مؤكدة أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماهتا مبنع أعمال التعذيب واملعاقبـة عليهـا              
وتسري هذه األحكام إذا اعتربت األفعـال الـيت تعرضـت هلـا صـاحبة الـشكوى أفعـال تعـذيب                     

وحتيط اللجنة علماً يف هذا الـصدد بـأن الـشكوى           . ألوىل من االتفاقية   يف املادة ا   دباملفهوم الوار 
والشهادات الطبية اليت قدمتها صـاحبة الـشكوى لـدعم شـكواها والـيت تـصف اإلصـابات الـيت             
حلقتها، ميكن وصفها بأهنا آالم ومعاناة حادة أحلقها هبا موظفـون عمـداً هبـدف معاقبتـها علـى                    

.  احملكمة االبتدائية بتـونس العاصـمة وهبـدف ختويفهـا           حق كاتب ضبط   كلمات تلفظت هبا يف   
وبــالرغم مــن أن الدولــة الطــرف تنــازع يف الوقــائع كمــا قدمتــها صــاحبة الــشكوى، ال تعتــرب     

ويف ظـل هـذه الظـروف، ختلـص اللجنـة      . اللجنة أن دفوع الدولة الطرف تقوم على أدلة كافية    
الواجـب وأن الوقـائع، كمـا عرضـتها          االعتبـار    ؤهاإىل أن ادعاءات صاحبة الشكوى جيب إيال      

  . من االتفاقية١صاحبة الشكوى، تشكل تعذيباً باملفهوم الوارد يف املادة 
 من االتفاقيـة، أهنـا ليـست يف        ١وترى اللجنة، بعد أن الحظت حدوث انتهاك للمادة           ٥-١٥

يت كانـت   ، ألن املعاملـة الـ     ١٦ من املـادة     ١حاجة إىل النظر فيما إذا كان حدث انتهاك للفقرة          
 مــن االتفاقيــة هــي أخطــر مــن تلــك املنــصوص ١صــاحبة الــشكوى ضــحية هلــا انتــهاكاً للمــادة 

  .١٦عليها يف املادة 
، ترى اللجنة أنه ال يوجد يف الوثائق اليت وردت عليهـا            ١١  و ٢وفيما يتعلق باملادتني      ٦-١٥

  .االتفاقيةأي دليل على أن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا مبوجب هذه األحكام من 
 مـن االتفاقيـة، تالحـظ اللجنـة أن          ١٣  و ١٢وفيما يتعلق باالنتـهاك املزعـوم للمـادتني           ٧-١٥

وكيل اجلمهورية مل يبلغ أبداً حمامي صاحبة الشكوى، أو صاحبة الشكوى ذاهتـا، مبـا إن كـان                  
ــة . ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٣٠هنــاك حتقيــق جــار أو أُجــري بعــد تقــدمي الــشكوى يف    لكــن الدول

 أنــه فــور إخطــار اللجنــة بــبالغ املــشتكية، تولــت الــسلطات املختــصة    ة أبلغــت اللجنــالطــرف
كمـا أشـارت   .  فـتح حتقيـق متهيـدي     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧القضية وقررت النيابة العامة يف      
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ــد الوقــائع           ــع ســنوات بع ــن أرب ــاً، أي أكثــر م ــزال جاري ــة الطــرف إىل أن التحقيــق ال ي الدول
 اللجنــة أيــضاً أن وكيــل اجلمهوريــة مل يقبــل تالحــظو.  احملتملــةاملزعومــة، دون حتديــد اآلجــال

الشكوى اليت قدمها احملامي، وأن صاحبة الـشكوى منعـت هبـذا فعـالً مـن إثـارة دعـوى مدنيـة                      
 شــهراً قبــل فــتح حتقيــق يف ادعــاءات التعــذيب مــدة  ٢٣وتــرى اللجنــة أن مــدة . أمــام القاضــي

 الـيت تفـرض علـى الدولـة         )ن ن (يـة  مـن االتفاق   ١٢طويلة بشكل مفرط وتتناىف مـع أحكـام املـادة           
الطرف التزاماً بالقيام فوراً بإجراء حتقيق نزيه كلما وجدت أسباب معقولة تـدعو إىل االعتقـاد            

كمـا أن الدولـة الطـرف مل تـف بالتزامهـا، مبوجـب             . بأن فعالً من أفعال التعـذيب قـد ارتكـب         
ــادة  ــشكوى يف     ١٣امل ــضمان حــق صــاحبة ال ــن االتفاقيــة، ب  الــسلطات ىل تقــدمي شــكوى إ  م

  . املختصة وشروع هذه السلطات يف النظر يف قضيتها على الفور وبصورة نزيهة
 من االتفاقية، حتـيط اللجنـة علمـاً بادعـاءات           ١٤وفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم للمادة        ٨-١٥

 صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف حرمتها من أي سـبيل جلـرب الـضرر، بعـدم حبـث شـكواها           
 من االتفاقية ال تعتـرف بـاحلق        ١٤وتذكُِّر اللجنة بأن املادة     . وبعدم إجراء أي حتقيق علين فوراً     

 عادل ومناسب فحسب، بل تلـزم الـدول األطـراف أيـضاً بـضمان حـصول ضـحية                   تعويضيف  
وترى اللجنـة أن جـرب الـضرر جيـب أن يـشمل جممـل األضـرار الـيت                   . التعذيب على جرب الضرر   

ــضحية، و  ــها       حلقــت بال ــادة تأهيل ــضها، وإع ــضحية، وتعوي ــوق ال ــها رد حق ــدابري من ــضمن ت يت
ونظـراً  .  مع مراعاة ظروف كـل حالـة دائمـاً      نتهاكات،وكذلك التدابري الكفيلة بعدم تكرار اال     

للمدة اليت مرت منذ أن حاولت صاحبة الشكوى رفع الدعوى على الصعيد الـداخلي، وعـدم         
طرف بـشأن اسـتكمال التحقيـق اجلـاري، ختلـص اللجنـة             كفاية املعلومات املقدمة من الدولة ال     

ــات املترت   ــضاً االلتزامــ ــة الطــــرف انتــــهكت أيــ ــةإىل أن الدولــ ــادة  بــ ــا مبقتــــضى املــ    ١٤ عليهــ
  .من االتفاقية

 من االتفاقيـة، فإهنـا تـرى أن الوقـائع           ٢٢ من املادة    ٧وإذ تتصرف اللجنة مبوجب الفقرة        - ١٦
 مـن اتفاقيـة مناهـضة     ١٤  و ١٣  و ١٢  و ١ت للمـواد    املعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكا     

  .املهينة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
 من نظامهـا الـداخلي، الدولـة الطـرف     ١١٢ من املادة ٥وتدعو اللجنة، عمالً بالفقرة    - ١٧

ألشخاص املسؤولني عن األعمـال     إىل استكمال التحقيق يف األحداث املذكورة، بغية مقاضاة ا        
اليت تعرضت هلا صاحبة الشكوى أمام العدالة، وإىل إبالغها يف غضون تسعني يوماً من تـاريخ                

 باإلجراءات اليت قد تكون اختذهتا عمالً باآلراء أعـاله، مبـا يف ذلـك تعـويض                 القرار،إحالة هذا   
  .صاحبة الشكوى

__________ 

، ١٩٩٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٨، اآلراء املعتمـدة يف       نـدزييب ضـد النمـسا      ‐حليمي  ،  ٨/١٩٩١البالغ رقم     )ن ن(  
 ]. شهرا١٥ًأجل  [٥-١٣ الفقرة
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  ٢٨٥/٢٠٠٦البالغ رقم     
  )ميثلهم حمام(وآخرون . أ. أالسيد       :املقدم من

  أصحاب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  سويسرا      : الدولة الطرف

   ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٩    :تاريخ تقدمي الشكوى
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب  

  لالإنسانية أو املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا
  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف وقد اجتمعت   
وآخـرون  . أ.  الذي قدمـه الـسيد أ      ٢٨٥/٢٠٠٦ يف البالغ رقم     وقد فرغت من النظر     

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب            ٢٢التعذيب مبوجب املادة     إىل جلنة مناهضة  
  انية أو املهينة،الالإنس املعاملة أو العقوبة القاسية أو

 مجيــع املعلومــات الــيت أتاحهــا هلــا صــاحب الــبالغ والدولــة  وقــد وضــعت يف اعتبارهــا  
  الطرف،
  .  من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد   

، وهـو مـواطن جزائـري فلـسطيين األصـل، مـن مواليـد         .أ. صاحب البالغ هو السيد أ      - ١
ــام  ــسرا   ١٩٧١ع ــن سوي ــاً الطــرد م ــه     . ، وينتظــر حالي ــة عــن زوجت ــضاً بالنياب ــه أي ــدم بالغ ويق

يدعي أن عـودهتم القـسرية إىل    وهو. ٢٠٠٧  و٢٠٠١وأطفاهلما اخلمسة املولودين بني عامي      
 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب           ٣اجلزائر متثل انتهاكاً مـن سويـسرا للمـادة          

  .وميثله حمام. ة أو الالإنسانية أو املهينةاملعاملة أو العقوبة القاسي
  

  الوقائع كما عرضها أصحاب البالغ
، وهــو .أ. ، كــان صــاحب الــبالغ يعمــل حارًســا شخــصياً للــسيد ك  ١٩٩٧يف عــام   ١-٢

وذات يـوم، عنـد وصـوله إىل بيـت الفريـق            . فريق أول متقاعـد مـن اجلـيش اجلزائـري ذو نفـوذ            
وهـدده الفريـق األول     . آخرين وهم ملتفون حول جثـة     األول، باغت الفريق األخري وأشخاصاً      

وأراد . ، قـرر الـزواج، وحثتـه أسـرته علـى تـرك عملـه              ٢٠٠٠ويف عـام    . كي ُيبقـي األمـر سـراً      
الفريق األول منع الزواج، خشية أن يقرر صاحب البالغ إفشاء الـسر، فخيَّـر صـاحب الـبالغ                  

  .بني أن يظل يف عمله وال يتزوج وبني أن يغادر البلد
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ومكثـا يف   . ٢٠٠٠نـوفمرب   /وغادر صاحب البالغ اجلزائر مع زوجته يف تشرين الثـاين           ٢-٢
.  مث عـادا إىل اجلزائـر      ٢٠٠١يونيـه   /اجلماهريية العربية الليبية بصورة غـري شـرعية حـىت حزيـران           

مـارس  /ويف آذار. ورغم االحتياطات، علم الفريق األول بعودهتما فهدد صاحب الـبالغ جمـدًدا     
واحُتجـز مبعـزل عـن      . هولون النار على بيته وألِقي القبض عليه يف نفس الليلة         ، أطلق جم  ٢٠٠٢

وهو يظـن أن الفريـق األول       . العامل اخلارجي مدة أسبوع اسُتنطق خالله وتعرض لسوء املعاملة        
  .كان وراء القبض عليه واإلفراج عنه الحقاً

ة أسـرته ووصـل إىل      ، غـادر صـاحب الـبالغ اجلزائـر مبعيّـ          ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢ويف    ٣-٢
ــسرا ــاه يف      . سوي ــنح إي ــد طلــب جــواز ســفر وُم ــشهر، كــان ق ــل ذاك ب أغــسطس / آب١٨وقب
ــسرا     . ٢٠٠٢ ــى تأشــرية لسوي ــضاً عل ــايل، حــصل أي ــوم الت ــتدعته   . ويف الي ــه، اس ــد مغادرت وبع

ــرات   ــالث م ــة ث ــشرطة اجلزائري ــول٢٦يف : ال ــشرين األول٦  و٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــوبر / ت أكت
  .٢٠٠٣ مايو/ أيار٢٨  و٢٠٠٢

وقال صاحب البالغ إن السفارة السويسرية يف اجلزائر حتققت من صحة الوثـائق الـيت        ٤-٢
ويؤكـد هـذا التقريـر هويـة     . قدمها وأرسلت تقريراً يف هذا الشأن إىل مكتب اهلجـرة االحتـادي       

  .، وهو أمر يثبت مصداقيته.أ. صاحب البالغ وكونه عمل حلساب الفريق األول ك
 كــانون ٣١ويف . ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١٩بالغ طلــب جلــوء يف وقــدم صــاحب الــ   ٥-٢

 الطعــن ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٠طلبــه، كمــا ُرفــض يف  ، ُرفــض٢٠٠٥ينــاير /الثــاين
  .٢٠٠٥مارس / آذار٣الذي قدمه يف 

 يـشري   ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ١٤وقدم صاحب البالغ إىل اللجنـة تقريـراً طبيـاً مؤرخـاً               ٦-٢
ومنـذ أن رفـض طلـب اللجـوء         . اب جـراء اضـطرابات مـا بعـد الـصدمة          إىل أنه مصاب باالكتئـ    

  .الذي قدمه، تدهورت صحته النفسية وتكّونت لديه ميول انتحارية
  

  الشكوى
ومبوجــب االســـتدعاء  . يــدعي صــاحب الــبالغ أن الــشرطة اســـتدعته ثــالث مــرات        ١-٣

ــار٢٨الثالـــث، املـــؤرخ  ــايو/ أيـ ــام القاضـــي  ٢٠٠٣ مـ ــه املثـــول أمـ  ٣ يـــوم ، كـــان يـــتعني عليـ
وهـذا يعـين أن هنـاك دعـوى مرفوعـة ضـده ُيحتمـل أن يكـون وراءهـا                    . ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

  .بيد أن االستدعاء ال يشري إىل أي هتم. أ. الفريق األول ك
وخيشى صاحب البالغ أن يتعرض خلطر تعذيب وسوء معاملة شـديد مبفهـوم املـادتني                 ٢-٣
ــر  ١٦  و١ ــد إىل اجلزائ ــة إن أعي ــق األول ك ون.  مــن االتفاقي ــوذ الفري ــاة . أ. ظــراً إىل نف يف احلي

العامة يف اجلزائر، فال يوجد شك يف مسؤولية بعض موظفي اخلدمة العامـة، أو علـى األقـل يف                    
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. ، فيمـا يتعلـق بالوقـائع املعروضـة        ١موافقتهم الصرحية أو الـضمنية، وفـق مـا تـنص عليـه املـادة                
. يف ضـوء حالـة حقـوق اإلنـسان يف اجلزائـر     كما ينبغي تقدير املخاطر احملدقة بـصاحب الـبالغ    

.  مـن االتفاقيـة    ٣مث، خيلص صاحب البالغ إىل أن إعادته إىل اجلزائر ستتعارض مع املـادة               ومن
  .وخيشى على حياته أيضاً، وهذا ما يفسر تدهور صحته النفسية

  
  مالحظات الدولة الطرف

 بـأن صـاحب الـبالغ       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧تدفع الدولة الطرف يف مالحظاهتا املؤرخة         ١-٤
مل يقدم معلومات يستنتج منها أنه يواجه خطـراً شخـصياً متوقعـاً وحقيقيـاً بـالتعرض للتعـذيب                   

ومل يقدم إىل اللجنة أي معلومات جديـدة تـسمح بالتـشكيك يف قـرارات               . إن أعيد إىل اجلزائر   
 ٢٣  و ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠اللجنة السويسرية للطعون يف جمال اللجـوء املؤرخـة          

  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٦  و٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
مـارس  / آذار - فربايـر /ويدعى صاحب البالغ أن مدنيني ملثمني قبضوا عليه يف شـباط            ٢-٤

بيـد أن روايتـه   .  واحتجزوه واستجوبوه وأساؤوا معاملته مـدة أسـبوع يف مكـان جيهلـه            ٢٠٠٢
فهـو عـاجز   .  يـدعي وقوعـه تفتقـر إىل املـصداقية    لظروف القبض عليـه وكيفيـة احتجـازه الـذي      

. على سبيل املثال عن وصف االستجوابات، وكان شرحه ألسباب إلقاء القـبض عليـه غامـضاً               
ــع          ــط أي مــشكالت م ــه ق ــدعي حــدوثها، مل تكــن لدي ــيت ي ــه ال ــة القــبض علي وباســتثناء عملي

  .السلطات اجلزائرية
منها صـاحب الـبالغ، لكـن مثـة احتمـاالً        وال تنكر الدولة الطرف وجود عقابيل يعاين          ٣-٤

فالشهادة الطبية تشري إىل أسباب شىت ممكنـة تفـسر حالـة       . كبرياً بأال يكون التعذيب هو سببها     
ــرة واحــدة، وال يوجــد،        ــره ســوى م ــذي فحــصه مل ي ــصحية، والطبيــب ال ــبالغ ال صــاحب ال

صـعيد آخـر، مل يــشر   وعلـى  . باسـتثناء الـشهادة الطبيـة، أي دليــل علـى سـوء املعاملـة املزعومــة      
  .صاحب البالغ إىل الشهادة الطبية أثناء اإلجراءات أمام السلطات الوطنية

فعـضويته يف حركـة فـتح       . وأكد صاحب البالغ أنه مل يكن نـشطاً سياسـياً يف اجلزائـر              ٤-٤
 يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ولبنــان، أي قبــل إقامتــه يف اجلزائــر، ١٩٩٧-١٩٨٧يف الفتــرة 

وختلــص الدولــة الطــرف إىل أن صــاحب .  حــد قولــه، نــشاطه الــسياسي الوحيــدكانــت، علــى
 بسبب املشاركة احملتملـة يف أنـشطة        ٣البالغ ال يواجه خطر التعرض ملعاملة تتعارض مع املادة          

  .سياسية
ويشمل البالغ املعروض على اللجنة، أساساً، إقرارات وأدلة سـبق تقـدميها إىل اللجنـة         ٥-٤

وقد أقرت هذه اهليئـة بـأن أوامـر التكليـف باحلـضور الـيت       . يف جمال اللجوءالسويسرية للطعون   
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أرسلتها الشرطة ورسالة التأييد اليت أعدها زميل لصاحب البالغ كان يعمـل معـه سـابقاً لـيس                  
. هلا صلة بتـدابري املالحقـة مبفهـوم قـانون اللجـوء ومل تكـن تكتـسي أمهيـة كافيـة تـربر املراجعـة             

 الشرطة ال تتضمن شيئاً يذكر عن األسس القانونيـة وال عـن أسـباب               وهكذا، فإن استدعاءات  
ــه يف العمــل ال تتــضمن أي معلومــات       ــة غــري املؤرخــة لزميــل ل ــشهادة اخلطي ــه، وال البحــث عن

ومــن املــثري لالســتغراب أن صــاحب الــبالغ مل يقــدم تلــك األدلــة إال بعــد  . جديــدة ذات أمهيــة
د قـرار اللجنـة السويـسرية للطعـون يف جمـال اللجـوء             هناية اإلجـراءات الداخليـة العاديـة، أي بعـ         

  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠املؤرخ 
وبعد أن درست اللجنة السويـسرية للطعـون يف جمـال اللجـوء قـضية صـاحب الـبالغ،               ٦-٤

أوضحت العديد من أوجه عدم االتـساق الـيت مل يفـسرها صـاحب الـبالغ، ال أمـام الـسلطات           
فقد تبني أن العديد من الوقائع كما عرضـها صـاحب           . اهضة التعذيب الوطنية وال أمام جلنة من    

فمن املفترض أنه كـان مـن مـصلحة الفريـق األول            . البالغ غري منطقية أو تتعارض مع املألوف      
والواقــع أن مــن . إىل حــد كــبري أن يبقــى صــاحب الــبالغ يف اجلزائــر، أي حتــت رقابتــه  . أ. ك

 انتظر شهوراً عـدة قبـل مغادرتـه اجلزائـر بعـد أن              املستبعد باخلصوص أن يكون صاحب البالغ     
كمـا  . أ. ولـو كـان نفـوذ ك      . أ. أهنى نشاطه املهين، لو كان يشعر حقاً بأنه مهـدد مـن قبـل ك              

يواجـه أي مـشكلة علـى مـدى          ذكر صاحب البالغ، فمما يدعو لالرتيـاب أن هـذا األخـري مل            
وأخرياً، حصل صـاحب    . ٢٠٠١ يونيه/أكثر من نصف سنة بعد عودته إىل اجلزائر يف حزيران         

الـبالغ، قبـل مغادرتـه البلــد بـشهر، علـى جــواز سـفر جزائـري مكَّنـه مــن اجتيـاز الرقابـة علــى           
بيد أنه مل يوضح األسباب اليت جعلت سـلطات األمـن تـسمح             . احلدود لدى خروجه من البلد    

د علـى   له بـالعبور بينمـا يفتـرض أنـه كـان يواجـه اضـطهاداً يعرضـه خلطـر التعـذيب كمـا تـشه                        
ومل يوضــح باخلـصوص األســباب  . ذلـك، يف زعمــه، االسـتدعاءات الــيت وجهتـها إليــه الـشرطة    

الــيت جتعــل االحتجــاز الــذي يــدعي أنــه تعــرض لــه، ال يــزال مالئمــاً اليــوم لتربيــر تعرضــه خلطــر 
  .التعذيب

ووصفت السلطات السويسرية ادعاءات صاحب الـبالغ بـشأن وجـود حتقيـق جنـائي                 ٧-٤
وحـىت مـع افتـراض مـصداقية االدعـاءات املتعلقـة ببحـث              . ا تفتقر إىل املـصداقية    معلق ضده بأهن  

 مـن االتفاقيـة ال تـوفر        ٣الشرطة عنه واحتمال إلقاء القبض عليه إن عاد إىل اجلزائر، فإن املادة             
  .أي محاية لصاحب بالغ يدعي جمرد اخلوف من أن يلقى عليه القبض لدى عودته إىل بلده

دعاءات اليت يستحيل تـصديقها والـيت تفتقـر إىل االتـساق وال ميكـن أن       وبالنظر إىل اال    ٨-٤
تصدر عـن شـخص عـاىن املـشكالت واملعاملـة املزعومـة، قـررت الـسلطات السويـسرية إعـادة                     
الشخص املعين وأفراد أسرته إىل بلـدهم األصـلي بعـد أن درسـت بدقـة مـسألة مـشروعية هـذه               
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اء عليـه، فـال شــيء يـشري إىل وجـود أسـباب وجيهــة      وبنـ . اإلعـادة ووجوهبـا وإمكانيتـها املاديــة   
حتمل على اخلـشية مـن أن يتعـرض صـاحب الـبالغ فعليـاً وشخـصياً للتعـذيب عنـد عودتـه إىل                        

  .اجلزائر
  

  تعليقات أصحاب البالغ
 بـأن الـسلطات السويـسرية       ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٨أعلَم صـاحب الـبالغ اللجنـة يف           ١-٥

ودعمـاً للطلـب اجلديـد،      .  إعـادة النظـر يف طلـب اللجـوء         علقت إجراء اإلعادة بعـد أن الـتمس       
قدم حماميه تقريـراً طبيـاً يـشري إىل أن لـدى صـاحب الـبالغ ميـوالً انتحاريـة حقيقيـة بـسبب مـا                 

صـاحب الـبالغ إن التجـارب        وقـال . يعانيه من اكتئاب شديد واضطرابات نامجة عن الـصدمة        
  . االضطراباتاليت عاشها أثناء احتجازه يف اجلزائر هي سبب هذه

وفيما يتعلق باسـتدعاءات الـشرطة اجلزائريـة، ال يـدري صـاحب الـبالغ أسـباب عـدم                    ٢-٥
وعن املالحظة املتعلقـة بكونـه مل يغـادر         . يعرف هذه املربرات نفسها    ال توضيح املربرات، كما  

 يكن لديه جواز سفر وأن احلصول عليه استغرق وقتاً غـري           اجلزائر يف وقت مبكر، يؤكد أنه مل      
. أ. فقد كان عليه اتباع مجيع اإلجراءات الالزمة ملغادرة البلد سراً حبيـث ال يعلـم بـه ك         . يسري

ويـشدد صـاحب الـبالغ علـى صـحة رسـالة زميلـه الـذي كـان يعمـل معـه               . فيمنعه مـن الـسفر    
  ويؤكـد أنـه ينبغـي للـسلطات السويـسرية      . ال يـزال يبحـث عنـه   . أ. سابقاً الـيت تـشري إىل أن ك     

  . يف استخالص نتائج من حالته الصحية دون أن تطلب من طبيب أن يفحصه أوالًأالّ تتسرع
 ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ١٩وأرسل صاحب البالغ إىل اللجنة بعدئذ شهادة طبية مؤرخـة            ٣-٥

جاء فيها أن حالة االكتئاب املصاب هبا ونزوعه إىل االنتحار تفاقما تفاقمـاً شـديداً وأنـه يعـاين                   
كمــا أنــه يــسلك . تنــاول أدويــة وينبغــي النظــر يف إدخالــه املــشفىفهــو ي. مــن اضــطراب نفــسي

وُيعتقـد أن حالتـه الـصحية مرتبطـة بالـصدمات           . سلوكاً عنيفاً ُيخشى معه على سـالمة أطفالـه        
  .النفسية اليت تعرض هلا وبعدم استقرار وضعه يف سويسرا

  
  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة

  النظر يف املقبولية
 النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى من الشكاوى، جيب أن تقـرر جلنـة مناهـضة      قبل  ١-٦

وقـد تأكـدت    .  مـن االتفاقيـة    ٢٢التعذيب ما إذا كانت الـشكوى مقبولـة أم ال مبوجـب املـادة               
 من االتفاقية، من أن هذه املسألة نفسها مل ُتبحـث           ٢٢ من املادة ) أ( ٥اللجنة، مبوجب الفقرة    
  . ب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةوال جيري حبثها مبوج
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لـذا،  . وتشري اللجنة إىل أنه ال يوجد عـائق أمـام املقبوليـة وأن الدولـة الطـرف ال متـانع                   ٢-٦
  .فهي تعلن أن البالغ مقبول وتبدأ النظر يف أسسه املوضوعية

  
  النظر يف األسس املوضوعية

ــة أن تقــرر إن كانــت   ١-٧ ــهاكاً   علــى اللجن ــبالغ إىل اجلزائــر تــشكل انت  إعــادة صــاحب ال
 من االتفاقية اليت تنص على أنـه ال جيـوز طـرد أو إعـادة                ٣اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة      

أي شــخص قــسراً إىل دولــة أخــرى تتــوافر فيهــا أســباب وجيهــة حتمــل علــى االعتقــاد بأنــه قــد 
  .يتعرض للتعذيب

عــذيب، تراعــي اللجنــة مجيــع العناصــر ذات الــصلة، ولــدى تقيــيم احتمــال التعــرض للت  ٢-٧
 مــن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك وجــود منــط ثابــت مــن االنتــهاكات    ٣ مــن املــادة ٢طبقــاً للفقــرة 

بيد أن الغرض من هـذا التحليـل هـو    . اجلسيمة أو الصارخة أو الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان    
طــر التعــرض للتعــذيب يف البلــد قــرار مــا إذا كــان األشــخاص املعنيــون ســيواجهون شخــصياً خ

ومــن مث، فــإن وجــود منــط ثابــت مــن االنتــهاكات اجلــسيمة أو الــصارخة   . الــذي يعــادون إليــه
الواسعة النطاق حلقـوق اإلنـسان يف بلـد مـا ال يـشكل يف حـد ذاتـه سـبباً كافيـاً لكـي تقـرر                            أو

وجيـب أن   . بلـد اللجنة أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل ذلك ال            
كمـا أن عـدم     . تكون هناك أسباب أخرى تبني أن الشخص املعين سيتعرض للتعذيب شخصياً          

وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ال يعين أنه ال ميكـن اعتبـار شـخص             
  .ما معرضاً خلطر التعذيب بناء على ظروفه اخلاصة

 الـذي أعلنـت فيـه أن علـى اللجنـة أن حتـدد               ٣ادة  وتذكّر اللجنة بتعليقها العام على امل       ٣-٧
مــا إذا كانــت توجــد أســباب وجيهــة حتمــل علــى االعتقــاد بــأن صــاحب الــبالغ يواجــه خطــر  

أن اخلطر شـديد االحتمـال ولكـن     َيلزم إثبات    الو. )أ(التعرض للتعذيب إن أُعيد إىل البلد املعين      
  .جيب أن يكون شخصياً وفعلياً

 وبقراراهتـا  ٣ات، تذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العـام علـى املـادة           وفيما خيص عبء اإلثب     ٤-٧
السابقة اليت رأت فيها أن صاحب البالغ هو من يتعني عليه عموماً تقدمي حجج ميكن الـدفاع                 

  .عنها وأنه جيب تقدير خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك
حب الـبالغ أنـه تلقـى هتديـدات مـن رب عملـه              ويف القضية موضع النظـر، يؤكـد صـا          ٥-٧

، وأنـه يف عـام   ٢٠٠١-٢٠٠٠السابق، الفريق األول املتقاعد من اجلـيش اجلزائـري، يف الفتـرة          

__________ 

  .، املرفق التاسع(A/53/44) ٤٤حق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، املل  )أ(  
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 أُلقي القـبض عليـه واحتجـز مبعـزل عـن العـامل اخلـارجي مـدة أسـبوع تعـرض يف أثنائـه                      ٢٠٠٢
وتـشري الدولـة    . ث مـرات  وقـال إنـه تلقـى بعدئـذ اسـتدعاءات مـن الـشرطة ثـال               . لسوء املعاملـة  

الطرف إىل أن روايته لظروف القبض عليه وكيفية احتجازه املزعـوم تعوزمهـا املـصداقية، كمـا                 
تشري إىل أنه كان عاجزاً عن وصف االستجوابات وأن توضيحاته ألسباب إلقـاء القـبض عليـه                 

ضــعه وتــشري الدولــة الطــرف أيــضاً إىل عــدم وجــود أدلــة علــى العالقــة بــني و . كانــت غامــضة
وعـن اسـتدعاءات الـشرطة، ال توجـد         . الصحي احلايل وسوء املعاملة اليت يدعي أنه تعـرض هلـا          

ــبالغ    ــة كمــا   . أي معلومــات عــن أســباب البحــث عــن صــاحب ال ــة أن الرواي وتالحــظ اللجن
عرضها صاحب البالغ ال تقدم أي توضيح بشأن ظروف احتجازه الـسابق وال عـن األسـباب               

ث عنـه يف الوقـت الـراهن بعـد مـرور سـنوات عـدة علـى مغادرتـه                    اليت تدعو الـشرطة إىل البحـ      
وحتيط اللجنة علماً بتقارير الطب النفسي اليت قـدمها صـاحب الـبالغ والـيت تـشري إىل                . اجلزائر

ــصدمة       ــد ال ــا بع ــأعراض خطــرية الضــطرابات م ــاب شــديد وب ــسؤال  . إصــابته باكتئ ــد أن ال بي
وال يـستتبع  . ه فعلياً خطر التعـرض للتعـذيب  األساسي املطروح يتعلق بتحديد ما إذا كان يواج 

ذلك تلقائياً أنه ال يزال عرضة خلطـر التعـذيب إن أُعيـد إىل اجلزائـر يف املـستقبل القريـب، بعـد                       
  .)ب(مرور عدة سنوات على وقوع ما يدعي من أحداث

وتــرى اللجنــة، يف ضــوء املعلومــات املقدمــة إليهــا، أن صــاحب الــبالغ مل يقــدم أدلــة      ٦-٧
إلثبات أنه يواجه شخصياً خطـراً حقيقيـاً ومتوقعـاً بـالتعرض للتعـذيب إن طـرد إىل بلـده          كافية  
  .األصلي

 مـن اتفاقيـة مناهـضة     ٢٢ مـن املـادة      ٧وختلص جلنة مناهـضة التعـذيب، عمـالً بـالفقرة             - ٨
التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، إىل أن طـرد                      

  . من االتفاقية٣اب البالغ إىل اجلزائر لن يشكل خرقاً للمادة أصح

__________ 

ــبالغ رقــم انظــر  )ب(   ــسويد . ك. ر، ٣٠٩/٢٠٠٦ ال ــار١٦، اآلراء املعتمــدة يف وآخــرون ضــد ال ، ٢٠٠٨مــايو / أي
 .٥-٨الفقرة 
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  ٣٠٦/٢٠٠٦البالغ رقم     
  )ميثلهم حمام(وآخرون . ج. إ    :املقدم من

  أصحاب الشكوى  : أنه ضحيةىالشخص املدع
  السويد   :الدولة الطرف

تــاريخ تقــدمي الرســالة    (٢٠٠٦أكتــوبر  / تــشرين األول٢٤   :تاريخ تقدمي الشكوى
  )وىلاأل

 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب         ١٧، املنـشأة مبوجـب املـادة        ة التعـذيب  ـة مناهض ـإن جلن  
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤وقد اجتمعت يف  
هـضة التعـذيب،     املقدم إىل جلنة منا    ٣٠٦/٢٠٠٦ يف البالغ رقم     فرغت من النظر  وقد   
 مـن اتفاقيــة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضــروب      ٢٢وآخـرون، مبوجـب املـادة    . ج. باسـم إ 

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
ــد   ــا وق ــشكوى،     وضــعت يف اعتباره ــا مــن أصــحاب ال ــة إليه ــع املعلومــات املقدم  مجي

  وحماميهم، والدولة الطرف،
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ مبقتضى الفقرة  القرار التايلتعتمد 

مجـيعهم مواطنـون أذربيجـانيون وينتظـرون     ووآخـرون،  . ج. أصحاب الشكوى هـم إ    ١-١
شكل انتــهاكاً مــن يــوهــم يــّدعون أن ترحيلــهم س . الترحيــل مــن الــسويد إىل أذربيجــان حاليــاً

عــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة   مــن اتفاقيــة مناهــضة الت٣جانــب الــسويد ألحكــام املــادة  
 .وميثل أصحاب الشكوى حمام .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

، طلب املقرر املعين بالشكاوى اجلديدة والتـدابري     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦يف    ٢-١
د إىل أذربيجان ما دامـت قـضيتهم قيـ         املؤقتة من الدولة الطرف عدم ترحيل أصحاب الشكوى       

ويف  . مـــن النظـــام الـــداخلي للجنـــة١٠٨ مـــن املـــادة ١ ألحكـــام الفقـــرة نظـــر اللجنـــة، وفقـــاً
  .، وافقت الدولة الطرف على هذا الطلب٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٧
  

  الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى    
 يف باكو إىل احلـزب      الذي كان طالباً  . ج. ، انضم إ  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١٤يف    ١-٢

اطي األذربيجــاين، وهــو حــزب معــارض يهــدف إىل إرســاء الدميقراطيــة والــدفاع عــن    الــدميقر
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ــسان  ــك أمــني     . ج. شــغل إو .يف أذربيجــان حقــوق اإلن ــا يف ذل ــدة مناصــب يف احلــزب، مب ع
ــني     ــدة ب ــرة املمت ــة نريميــوف يف الفت ــارس إىل / آذار١٨احلــزب يف مقاطع ــشرين األول٢١م  / ت

املــسائل االســتراتيجية ” عــن  وكــان مــسؤوالً“موجهــاً”وبعــد ذلــك، أصــبح . ٢٠٠١أكتــوبر 
ــ ومــن فرةامعــاجل مــن طُــرد. ج. إأن  وىشكيــذكر أصــحاب الــ و .“والتعلــيم ق كــرة الــسلة ي

مــشاركته النـــشطة يف احلـــزب الـــدميقراطي  ، بـــسبب هيف صـــفوفتــرف الـــذي كـــان يلعــب   احمل
 .األذربيجاين

 . كان يتظاهر يف بـاكو     بينما. ج. ، أُلقي القبض على إ    ٢٠٠٣يونيه  /ان حزير ٢١ويف    ٢-٢
أعضاء آخرين من احلـزب الـدميقراطي األذربيجـاين         مع  حتجز  الشرطة حيث   مركز ا إىل  واقتيد  

ــام ــداء بــدين    .لعــشرة أي ــه تعــرض العت  علــى وجــه ،ويــدعي .شــرطينيعلــى أيــدي ويــدعي أن
ــ،اخلــصوص ــضرب   كــان ي ه أن ــرض للركــل وال ــاهلراوة تع ــى ب ــع أجــزاء  عل ــر دهـجــسمجي  ةلفت

 .٢٠٠٣يوليه / متوز١يوم، حىت إطالق سراحه يف كل  دقيقة ٣٠

مرة ثانيـة بينمـا كـان    . ج. ، أُلقي القبض على إ ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ويف   ٣-٢
وقـد أديـن لـضربه رجـل         .يف االنتخابـات الرئاسـية    الـيت يـدعي وقوعهـا       يتظاهر ضد املخالفات    
 واحتجـز لتلـك     ر يومـاً  مخـسة عـش   بـاحلبس ملـدة     وعنـدها حكـم عليـه        .شرطة، وهـو مـا ينكـره      

 . يف إحــدى املــرات وعيــههفقــدأيــدعي أنــه تعــرض العتــداء بــدين شــديد متكــرر هــو و .الفتــرة
ت هبـا   متـ ت بـنفس الطريقـة الـيت        متـ  لنـوع املعاملـة الـيت تلقاهـا لكنـه يقـول إهنـا                يقدم وصفاً  الو

 أثنـاء    يف  أنـه تعـرض    يـدعي و . قـسوة  شـد خالل إلقاء القبض عليه للمـرة األوىل لكنـها كانـت أ           
أنـشطته الـسياسية داخـل احلـزب الـدميقراطي          مله على إهنـاء     احتجازه لضغوط من السلطات حل    

 .األذربيجاين

إهانـة  مـن    و مـن عمليـات توقيـف     . ج. مـا تعـرض لـه إ      ن  أ أصحاب الـشكوى     ؤكديو  ٤-٢
رتبطــاً أيــضاً مـشاركته يف املظــاهرات، وإمنــا كـان م  بــسبب كـن فقــط  يواعتـداء بــدين قاســي مل  

أن الـسلطات كانـت تريـد       بـ وهـو مقتنـع      . النشطة يف احلزب الدميقراطي األذربيجاين     مبشاركته
 .نشطة السياسية يف األخنراطأن جتعله عربة لثين اآلخرين عن اال

 .٢٠٠٤يف بدايـة عـام       مـستمر بـشكل    هتماهـدد  السلطات وزوجته أن . ج. يدعي إ و  ٥-٢
نـذاك إلجهـاد شـديد دعـا إىل        حي الـيت كانـت حـامالً     . ج. أتعرضـت   وعقب هذه التهديدات،    

، شـارك   ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٠ويف   .ةبإعاقـ مـصاباً   طفلـها   فيهـا   ها لعملية قيصرية ولـد      خضوع
أُلقـي القـبض    و .راواتضرب املتظـاهرين بـاهل    بـ يهـا الـشرطة     فت  قامـ يف مظاهرة أخرى،    . ج .إ
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 االحتـاد  وأسـرته إىل هـو  وبعد ذلك، فر  .)أ(متكن من اهلرب  . ج. على بعض املتظاهرين، لكن إ    
 .٢٠٠٤أغسطس / آب١٢طلب اللجوء يف قدم الروسي مث إىل السويد حيث 

 اللجــوء املقــدم مــن صــاحب ، رفــض جملــس اهلجــرة طلــب٢٠٠٥مــايو / أيــار٣١ويف   ٦-٢
 قامــت بإصــالحاتأهنــا وأشــار اجمللــس إىل أن أذربيجــان عــضو يف جملــس أوروبــا و .وىالــشك
 ،يطعـن يف الوقـائع الـيت قـدمها أصـحاب الـشكوى      ومل  . لكفالة احترام حقوق اإلنـسان  قانونية
 إذا عاد إىل أذربيجـان حيـث أُطلـق سـراح عـدة              الضطهادل. ج. احتمال تعرض إ  استبعد  لكنه  

جملـس  إىل   أصحاب الشكوى    الطعن الذي قدمه  فض  وُر .ةريخيف اآلونة األ  معارضني سياسيني   
للحـصول  الـذي قـدموه     طلـب   أن ال كمـا   . ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١طعون األجانب يف    

طلـب  فـض    ورُ ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٥يف  رفـض   ة  ـعلى تـصاريح إقامـة دائمـة ألسـباب إنـساني          
 .٢٠٠٦أغسطس / آب١٧هذا القرار يف إعادة النظر يف 

وفيمـا يتعلــق باحلالــة العامــة حلقــوق اإلنـسان يف أذربيجــان، يقــدم أصــحاب الــشكوى    ٧-٢
 املـؤرخ   )هيومن رايـتس ووتـش    (صد حقوق اإلنسان    تقرير منظمة ر   :تقارير التالية ال من   نسخاً

احتـاد هلـسنكي    تقريـر   ، و ٢٠٠٥منظمة العفو الدولـة لعـام       تقرير  ، و ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 
مــن ثابــت منــط مجيعهــا تكــشف عــن  التقــارير هــذه و. ٢٠٠٦الــدويل حلقــوق اإلنــسان لعــام  

ــة حلقــوق اإلنــسان، وال ســي    ما يف حــق املعارضــني االنتــهاكات اجلــسيمة والــصارخة واجلماعي
   .السياسيني

  
  الشكوى    

 مــن االتفاقيــة بترحيلــهم إىل ٣املــادة نتهك يــدعي أصــحاب الــشكوى أن الــسويد ســت   - ٣
يف لتعذيب، بـسبب عـضويته    اطر  خل. ج. إألن يتعرض     هناك احتماالً حقيقياً   أذربيجان، مبا أن  

  . ونشاطه لصاحل هذا احلزباحلزب الدميقراطي األذربيجاين
  ظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةمالح
مقبوليــة الــشكوى يف ت الدولــة الطــرف طعنــ ، ٢٠٠٧نــوفمرب ســبتمرب /أيلـول  ٢٧يف   ١-٤

وا سبل االنتصاف احمللية لكنـها      دتؤكد أن أصحاب الشكوى استنف    وهي   .وأسسها املوضوعية 
تـشكل  بـشكل واضـح، و    ضـعيف   ج بأن الـشكوى غـري مقبولـة، مبـا أهنـا تقـوم علـى أسـاس                   تحت

ــة الطــرف أهنــا غــري    نظــراً لتقــدمي الــشكاوى  حلــق  إســاءة اســتخدام  ــائق تــدعي الدول تقــدمي وث
__________ 

بطاقة هوية، وبطاقة عضوية احلـزب الـدميقراطي األذربيجـاين،          : الوثائق التالية . ج. يف أول استجواب له، قدم إ       )أ(  
ومل يقـدم توضـيحاً عـن    . “أوامـر بإلقـاء القـبض   ”ثائق خاصة باحلزب السياسي، ووثيقتـان قـال إهنمـا    وثالث و 

 .تلك الوثائق
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ــة الطــرف تنفــي أهنــا     حــىت و .صــحيحة ــة، فــإن الدول ــة تعتــرب الــشكوى مقبول إذا كانــت اللجن
  .ملشتكني إىل أذربيجاناستنتهك االتفاقية بترحيلها 

ــرف إىل ال    ٢-٤ ــة الطـ ــشري الدولـ ــوتـ ــة رارات قـ ــسابقة للجنـ ــط مـــ  )ب(الـ ــود منـ ــأن وجـ ن ـ بـ
ات اجلسيمة أو الـصارخة أو اجلماعيـة حلقـوق اإلنـسان يف بلـد مـا ال يـشكل يف حـد                       ـاالنتهاك

 ألن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لـدى عودتـه     اً كافي سبباًذاته  
 أن الفـرد املعـين سـيتعرض شخـصياً     وجيب أن تكون هناك أسباب إضـافية تـبني  . إىل ذلك البلد  

 مـن   ٣، ألغـراض املـادة      رأت فيها أنـه    اليت   )ج(للجنةالقرارات السابقة    إىل   وتشري أيضاً  .للخطر
أن يواجه الشخص املعين خطراً متوقعـاً وحقيقيـاً وشخـصياً بـالتعرض للتعـذيب       جيب  االتفاقية،  

ب الــشكوى تقــدمي قــضية اصــحأوباإلضــافة إىل ذلــك، جيــب علــى   .يف البلــد الــذي ُيعــاد إليــه 
مدعمة باألدلة، وجيب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجـاوز جمـرد االفتـراض أو الـشك،             

 انتبـاه اللجنـة إىل أن       وجـه وت .)د(غري أنه ال يتحتم أن تكون احتماالت هـذا اخلطـر كـبرية جـداً              
 دخـل   وقـانون األجانـب اجلديـد الـذي    ١٩٨٩عدة أحكام من كل مـن قـانون األجانـب لعـام          

 مـن   ٣ مـن املـادة      ١رد يف الفقـرة     اوالـ ، تعكـس نفـس املبـدأ        ٢٠٠٦مـارس   /حيز النفـاذ يف آذار    
 اللجنـة عنـد   تطبقـه الذي املعيار نفس اتطبق بالتايل وتشري إىل أن السلطات السويدية     .االتفاقية

  .النظر يف الشكاوى مبوجب االتفاقية

لقرارات سلطات اهلجـرة الـسويدية،    ريإنه جيب إعطاء وزن كببالدولة الطرف   تدفع  و  ٣-٤
اللجـوء ولتقيـيم   مـن طلبـات    لطلـب    تقييم املعلومـات املقدمـة دعمـاً      يف موقع يسمح هلا ب     امبا أهن 

ولذلك تعتمد الدولة الطرف علـى قـرارات جملـس اهلجـرة             .مصداقية ادعاءات صاحب الطلب   
ية دسفارة الـسوي ، طلبـت مـساعدة الـ    ٢٠٠٧ينـاير   /ويف كانون الثـاين    .وجملس طعون األجانب  

واسـتعانت الـسفارة خبـدمات       .عض املسائل الـيت أُثـريت يف هـذه القـضية          بيف أنقرة فيما يتعلق ب    
منظمـات  بعـدد كـبري مـن أعـضاء      صـالت   يـه لدوحقـوق اإلنـسان يف بـاكو        متخـصص يف    حمام  

وقـد أوردت نتـائج هـذا التحقيـق          .حقوق اإلنسان وأحـزاب املعارضـة الـسياسية يف أذربيجـان          
__________ 

ــم    )ب(   ــبالغ رق ــسويد . ل. س، ١٥٠/١٩٩٩ال ــار١١ يف ، اآلراء املعتمــدةضــد ال ــرة ٢٠٠١مــايو / أي ، ٣-٦، الفق
، ٢٠٠٣نـوفمرب   /ين الثـاين   تشر ١٤  ، اآلراء املعتمدة يف   ضد السويد . م. ف. ج. ، إ ٢١٣/٢٠٠٢والبالغ رقم   

 .٣-٨الفقرة 

، الفقرة ١٩٩٩مايو / أيار٥ة يف ، اآلراء املعتمـدضد السويد. ر. م. و م . ر. م. س،  ١٠٣/١٩٩٨البالغ رقم     )ج(  
٧-٩. 

 الثالثـة  الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة   من االتفاقية،  ٣بشأن تنفيذ املادة    ) ١٩٩٦( ١ رقم   التعليق العام   )د(  
، ضـد الـسويد   . ل. س،  ١٥٠/١٩٩٩املرفـق التاسـع؛ والـبالغ رقـم          ،(A/53/44) ٤٤واخلمسون، امللحـق رقـم      

ــار١١اآلراء املعتمــدة يف  ــايو / أي ــرة ٢٠٠١م ــم  ٤-٦، الفق ــبالغ رق ــسويد . ح. أ، ٢٦٥/٢٠٠٥؛ وال ، ضــد ال
 .٦-١١، الفقرة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦اآلراء املعتمدة يف 
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 لحـزب  فقد أفاد عاكف شهبازوف الرئيس السابق ل       :٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩ير مؤرخ   يف تقر 
ــدميقراطي األذربيجــاين  ــه واالدعــاء بأنــ مل يكــن قــط عــضواً يف احلــزب؛   . ج.  أن إال رد مــن طُ

 ءعــدم أدابــسبب رد نــه طُــألغــري صــحيح، ادعــاء اجلامعــة بــسبب عــضويته يف حــزب سياســي  
، ليـست   ؛ وأخـرياً   ال تبحث عنـه    لسلطات األذربيجانية ارئيس اجلامعة؛ و  ذكر   ما حسب ،الرسوم

  .هناك دعاوى مسجلة ضده ال يف املاضي وال يف احلاضر

مـارس  / آذار ١٩وفيما يتعلـق بالوثـائق املقدمـة مـن أصـحاب الـشكوى، يـذكر تقريـر                    ٤-٤
 صـدورها عـن احلـزب       دعىالوثيقـة املـ   توقيعـه علـى     ينفـي عـاكف شـهبازوف        : ما يلي  ٢٠٠٧

علـم  ه  ديـ يف احلـزب، ويـذكر أن احلـزب لـيس ل          . ج. إعضوية  ألذربيجاين، وينفي   الدميقراطي ا 
 ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢١ؤرختـان   املـشار إليهمـا امل    ،  “إلقـاء القـبض   رسالتا  ” ذه الوثيقة؛ و  هب
 “أحكـام ”علـى أهنمـا     احملـامي املـذكور     واللتان ترمجهما   ،  ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ و

أن يكونـوا   دعي قيـامهم بتوقيعهمـا      كمـة وينفـي القـضاة الـذين يـ         ليستا مـسجلتني يف سـجل احمل      
 مـزورة،  ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٢٢ة عـن شـرطة بـاكو يف     ر تعترب الوثيقة الصاد   ؛ وأخرياً  ذلك فعلوا

ــر      االســتدعاء يف ســجل  هلــذا ألهنــا تتــضمن عــدة أخطــاء شــكلية وأســلوبية، وال يوجــد أي أث
 يف اإلدارة املعنيـة، ويف كـل        حمققـاً قـط   يعمـل    مل   ء يف االسـتدعا   الوارد امسه الشرطة، والشخص   

 االسـتدعاء أن يـصدر إال عـن حمققـني تـابعني ملكتـب املـدعي العـام              ااألحوال، ما كان ملثل هـذ     
 .العسكري وليس عن شرطة باكو

قدمــة كــدليل علــى أن الوثــائق املإىل  الدولــة الطــرف لــصوبنــاء علــى هــذا التقريــر، خت  ٥-٤
 هإلقـاء القـبض عليـ     أنـشطته ومناصـبه فيـه و      قراطي األذربيجـاين و   يف احلزب الـدمي   . ج. عضوية إ 

ادعـى  بسبب مشاركته يف مظـاهرة      تبحث عنه   لشرطة  اه أن   ء وادعا ٢٠٠٣عام  كما يدعي يف    
كمــا يؤيــد هــذا التقريــر االســتنتاج   .، مجيعهــا ليــست صــحيحة٢٠٠٤مــايو /يف أيــارتنظيمهــا 

هـو  ؛ و  ال تبحـث عنـه      يف أذربيجـان   لـسلطات ا؛ و .ج. در يف حق إ   اليس هناك حكم ص    :التايل
نــشطته الــسياسية ســرده أل يف صــفوف احلــزب الــدميقراطي األذربيجــاين؛ وناشــطاًقــط مل يكــن 

 .خمتلقـة  كلـها   تبحـث عنـه،    لـشرطة اأن  بـ سـجنه واالدعـاء     / إلقـاء القـبض عليـه      واقعتااملزعومة و 
 إىل  تـه  عند عود  هيبوتعذإلقاء القبض عليه     خطر   واجهسي. ج. وليس هناك ما يؤيد القول بأن إ      

وحــىت لــو افترضــت الدولــة  .ي ســبب آخــرألأنــشطته الــسياسية الــسابقة أو بــسبب أذربيجــان 
 حتمـل   حقيقيـة  نشطته السياسية السابقة صحيح، فإنه مل يقـدم أسـباباً         أل. ج. إسرد  الطرف أن   

 ٣لمـادة   لنافيـة   التعرض ملعاملة م  ب اً وشخصي اًحقيقيواجهان خطراً   يسعلى االعتقاد أنه وأسرته     
ــ ــية مــسجلة رمسيــاً       . إىل أذربيجــانالإذا ُرح ــاحلزب الــدميقراطي األذربيجــاين منظمــة سياس  ف

 يف احلزب ومل تكـن أنـشطته       قيادياً مل يتول منصباً  هو  و .وقانونية، وال تعترب العضوية فيه جرمية     
 . عنــد عودتــهاهتمــام خــاص مــن الــسلطات األذربيجانيــةمــا جيعلــه حمــط املزعومــة مــن األمهيــة 
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 ٢٠٠١ينـاير  /ما بني كـانون الثـاين  كانت يف الفترة أنشطته أن . ج. يدعي إ وإضافة إىل ذلك،    
ادعـاءات  يف أي كمـا ينبغـي النظـر     .أكثر من أربـع سـنوات خلـت      أي منذ    ٢٠٠٤مايو  /وأيار
وفيما يتعلـق باالعتـداء   . ٢٠٠٥عام الصادر يف لتعذيب يف ضوء العفو الرئاسي  التعرض ل خبطر  

قـدموا   الدولة الطرف انتباه اللجنـة إىل أن أصـحاب الـشكوى مل ي             وجهاملاضي، ت يف  الذي وقع   
  .هذه االدعاءات، تؤيد طبيةأية أدلة، طبية أو 

وفيمــا يتعلــق باحلالــة العامــة حلقــوق اإلنــسان يف أذربيجــان، تــشري الدولــة الطــرف إىل    ٦-٤
نـسان، مبـا يف ذلـك       عضويتها يف جملس أوروبا وتصديقها على عدة صكوك رئيسية حلقـوق اإل           

 جمــال حقــوق اإلنــسان وقــد عوقــب يف وأحــرزت أذربيجــان تقــدماً .اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب
وقـد أُنـشئ    . ٢٠٠٦قوق اإلنـسان عـام      حل نتهاكات ا  ارتكاب  على ةشرطضابط   ١٠٠حوايل  

مكتب أمني املظـامل الـوطين وأعلـن الـرئيس علييـف وضـع خطـة عمـل جديـدة حلمايـة حقـوق                        
وكمــا ذكــر جملــس اهلجــرة الــسويدي يف قــراره   . ٢٠٠٦ديــسمرب  /ون األولاإلنــسان يف كــان

عـدد مـن األشـخاص الـذي وصـفهم جملـس أوروبـا              فـرج عـن     ، أُ ٢٠٠٥مـايو   / أيار ٣١املؤرخ  
 ٢٠٠٤ة عــامي ـو رئاسيـــ عفــقـــراراتوقــد حــدث هــذا عقــب عــدة  .بــأهنم ســجناء سياســون

لــدميقراطي األذربيجــاين،    زعــيم احلــزب ا  ن عــ ٢٠٠٥ن بينــها العفــو يف ربيــع    مــ ، ٢٠٠٥ و
 .جالل أوغلو. س السيد

وال تقلل الدولة الطرف من شأن أية شواغل مشروعة قد جيري اإلعراب عنـها بـشأن                  ٧-٤
 نتـهاكات االـيت تفيـد حبـدوث       تقـارير   ال ب حقوق اإلنسان وحتيط علمـاً    جمال  سجل أذربيجان يف    

شـخاص  األضرب وتعـذيب    قوق اإلنسان، ومن بينها حاالت االحتجاز التعسفي وحوادث         حل
حتت حراسة قوات األمن، وال سيما النشطاء البارزين، والقلق بـشأن حريـة وسـائط              احملتجزين  

املعارضـة وحكـم علـيهم بغرامـات        يف  لقـي القـبض علـى أعـضاء         وقـد أُ   .اإلعالم وحريـة التعـبري    
 ووفقـاً  .ادلـة احملاكمـة الع  أفـادت التقـارير أهنـا مل تـف مبعـايري            قـضائية   االحتجاز يف دعـاوى     ب أو

  سـجيناً  ٥٠احلكومـة األذربيجانيـة مـا يقـارب         احتجـزت   لتقديرات املنظمـات غـري احلكوميـة،        
مواصــلة أنــشطتهم فــرج عنــهم ظــر علــى قــادة املعارضــة الــذين أُ وقــد ُح. ٢٠٠٦ عــام سياســياً

بيـد أهنـا     .احلصول علـى عمـل    حيل بينهم و  املعارضة وظائفهم و  يف  السياسية وفقد عدة أعضاء     
عامـة  بـصورة   أي جملـس اهلجـرة بـأن احلالـة يف أذربيجـان يف الوقـت احلاضـر ال تـستلزم                      ر ؤيدت

   .محاية طاليب اللجوء من ذلك البلد
  

 تعليقات أصحاب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    

وهـم   .، علق أصـحاب الـشكوى علـى رد الدولـة الطـرف            ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٦يف    ١-٥
يف الـيت وقعـت     لألحـداث   . ج. أن سـرد إ   مـن جديـد     يكررون حججهـم الـسابقة، ويؤكـدون        
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كمـا مل    .وء ومل تـشكك فيـه الـسلطات أبـداً         ـلب اللجـ  ـة طـ  ـ طـوال عمليـ    اًأذربيجان كان متسق  
جملس طعـون األجانـب، وكالمهـا اعتـرف بالوقـائع كمـا        ال  يطعن يف مصداقيته جملس اهلجرة و     

 يف املظـاهرات ولـيس بـسبب        قدمها لكنهما خلصا إىل أنه أُلقي عليه القـبض بـسبب مـشاركته            
ــصبهم ــدميقراطي األذربيجــاين ن ــه نظــراً بويقــرون  . يف احلــزب ال ــوع  أن أخطــاء يف الترمجــة،  لوق

 وهــي يف “أوامــر إلقــاء قــبض /رســائل ”اعُتــربت الوثــائق الــيت قــدموها لــدعم قــضيتهم خطــأ   
 . كما وصفتها الدولة الطرف“أحكام”احلقيقة 

عب الطعن يف مؤهالت احملامي الذي اسـتعانت        أنه من الص  ب أصحاب الشكوى    دفعوي  ٢-٥
ويتــساءلون . الــسفارة الــسويدية يف أنقــرة خبدماتــه، مبــا أنــه مل تقــدم أيــة معلومــات حمــددة عنــه 

 لـه بالنظـام احلـايل ويـسلطون الـضوء علـى الفـساد               ة وال صـل   إذا كان هذا احملـامي مـستقالً       عما
، عند تقيـيم صـحة اسـتنتاجات         يدعون كماالواسع االنتشار الذي جيب أن يؤخذ يف االعتبار،         

أن ويتساءلون عـن الكيفيـة الـيت حـصل هبـا هـذا احملـامي علـى هـذه املعلومـات دون              .)ه(احملامي
أن بـ والـيت تفيـد     . ش. عوفيما يتعلق باملعلومـات الـواردة مـن         . صالت بالنظام احلايل  تكون له   

 أصــحاب الــشكوى أن كــديؤ يف احلــزب الــدميقراطي األذربيجــاين،  عــضواًقــطمل يكــن . ج. إ
.  فقـط  وياًدليل مكتوب يف هذا الصدد، وإمنا قدمت املعلومات شـف         أي  الدولة الطرف مل تقدم     

 مبثـل    االتصال بالسيد شهبازوف بأنفسهم لينفي أنـه أدىل        عدم متكنهم من  وأعربوا عن أسفهم ل   
. تـصال بـه  االحـال دون  يف السجن يف أذربيجان، قد وجود ابنه  لكنهم يدعون أن  ،هذا البيان 

هبـا، يوضـح    تـابع دراسـته     ي. ج. وفيما يتعلق باملعلومات الـيت قـدمها مـدير اجلامعـة الـيت كـان إ               
طــرد شــخص تــابع للدولــة قــط بمـدير جهــاز  البــديهي أال يعتــرف أصـحاب الــشكوى أنــه مــن  

. الـرأي الـسياسي   اضـطهاد بـسبب     يـشكل إقـرارا بوجـود       سعتراف  هذا اال ن  أل،  ناشط سياسياً 
 ؤكـد وي.  إلجنازاتـه الرياضـية  دفـع أيـة رسـوم جامعيـة، نظـراً     . ج. إعلـى  ه كـان  كمـا ينفـون أنـ   

ال يفهمــون ســبب نفــي أهنــم حقيقيــة والــصادرة أن األحكــام مــن جديــد أصــحاب الــشكوى 
تعرضوا للتهديـد مـن جهـات منـها     رمبا   أهنم   يؤكدونو. القضاة املعنيني أن يكونوا وقعوا عليها     

طرف قرارهـا إال علـى      ـة الـ  ـ الدولـ  بينوباختـصار، ال تـ    . لكاذبـة  ا احلكومة لإلدالء هبذه البيانـات    
 .  احملامي الذي حرر التقرير هواستنتاجات شخص واحد

ويقول أصحاب الـشكوى إن كـون احلـزب الـدميقراطي األذربيجـاين منظمـة مـسجلة                   ٣-٥
عذيبـه  إللقاء القـبض عليـه وت   . ج.  وقانونية ال يشكل يف واقع األمر ضمانة بعدم تعرض إ          رمسياً

احلــزب وُعــذبوا ويــذكر عــدد مــن  يف أُلقــي القــبض علــى أعــضاء  ســبق أن قــد ف. عنــد عودتــه
__________ 

جمموعـة   و منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي          الشكوى إىل الدراستني اللتني أجرهتما       ري أصحاب يش  )ه(  
 . التابعة جمللس أوروبا للربهنة على حجتهما بشأن مستوى الفساد يف أذربيجانالدول املناهضة للفساد
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ــداً   ــة ج ــصادر املعروف ــزال تــ  امل ــة ال ت ــواء   ضطهد أن احلكوم ــسياسيني، س ــانوا أ املعارضــني ال ك
 يف احلــزب، مقارنــة باألعــضاء    قياديــاًنــصباًم. ج. وقــد تــوىل إ . غــري مــسجلني مــسجلني أم 

يف ومــسؤوالً   للحــزب يف مقاطعــة نرميــوف، وبعــد ذلــك ُعــني موجهــاًمينــاًكــان أإذ العــاديني، 
يؤكــدوت بيــد أن أصــحاب الــشكوى . “القــضايا االســتراتيجية والتعلــيم”عــن نفــس الوقــت 

ــضاً ــرد أن كــون الأي ــسلطات  ن األحــزاب يف مــستوى أدىن داخــل حــزب مــ  ف ــى ال ــسهل عل  ي
ويــرون أن .  للقــادة املعــروفني دوليــاًفــاًأنــه ال يتمتــع حبمايــة اجملتمــع الــدويل، خال  مبــااضــطهاده
 احتمــاالت إلقــاء زيدبعــد أربــع ســنوات ومــن مث ســت. ج.  إذا عــاد إزيدالــسلطات ســتشــكوك 

 وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى مل يقـدموا دلـيالً            . القبض عليه وتعذيبه  
للجنـة النظـر فيمـا إذا       علـى ا   أصحاب الـشكوى أن      دعي، ي الذي وقع يف املاضي   على التعذيب   

 . تستشرف املستقبلكان سيتعرض للتعذيب عند عودته اآلن ومن مث ينبغي هلا أن

وفيما خيص رأي الدولة الطرف الذي يفيد بعدم وجود حاجـة عامـة إىل محايـة طـاليب                  ٤-٥
 مــن هــذا أمــراًقــط مــن أذربيجــان، يقــول أصــحاب الــشكوى إهنــم مل يــدعوا الوافــدين اللجــوء 

ويتـساءلون  . يف الوقـت الـراهن    للخطـر   شخصياً  معرض  . ج. ىل أن إ  إنهم يستندون   القبيل، لك 
اللجنـة عنـد النظـر يف    طبق نفس املعيار الـذي تطبقـه     عما إذا كانت سلطات اهلجرة السويدية ت      

ــانون األجانــب لعــام  مبوجــب طلــب جلــوء مقــدم   ــا أن امل١٩٨٩ق ــار ، مب ــار  املعي ــق هــو معي طب
أن بـ حتمـل علـى االعتقـاد       الـيت    “احلقيقيةسباب  األ”معيار  يس   ول “ذي له ما يربره   اخلوف ال ”

 ينبغـي   وى أنـه  لـشك يرى أصـحاب ا   و. رد يف االتفاقية  يطالب اللجوء سيتعرض للتعذيب، كما      
الوافـدين   فيمـا يتعلـق بطـاليب اللجـوء          “اعتياديةقرارات  ”النظر إىل قرارات السلطات على أهنا       

وخبـصوص احلالـة    . املعتقـد الـسياسي   اد بـسبب    الضـطه من أذربيجـان الـذين يـدعون التعـرض ل         
ن احلالـة تـدهورت ويـشريون      بـأ  أصحاب الـشكوى     دفعالعامة حلقوق اإلنسان يف أذربيجان، ي     

العقوبــة القاســية  إىل تقريــرين للمقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو 
 أن هنــاك منطــاًن علــى أساســهما ويعتــربإىل جملــس حقــوق اإلنــسان واملهينــة،  الالإنــسانية أو أو
املقـصود  عىن  بـامل أو اجلماعيـة حلقـوق اإلنـسان        /أو الـصارخة و   / من االنتهاكات اجلسيمة و    ثابتاً
كمــا يــشريون إىل تقريــر وزارة الــشؤون اخلارجيــة . )و( مــن االتفاقيــة، يف أذربيجــان٣املــادة يف 

ــام  ــسان    ٢٠٠٦لع ــوق اإلن ــة حق ــذكر أن حال ــذي ي ــام مل  ال ــشكل ع ــام  ن تتحــسب . ٢٠٠٦ع
قيـود علـى حريـة التعـبري وقمـع اجملتمـع        الوجـود التعـذيب وسـوء املعاملـة و        هذا التقريـر    ويؤكد  

  . ةالتعسفيعمليات التوقيف املدين ووحشية الشرطة و
  
  

__________ 

 . البالغ معلومات يف هذا الصددومل يقدم أصحاب.  إىل أي التقارير يشري أصحاب البالغليس واضحاً  )و(  
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  للدولة الطرفاإلضافية املالحظات     
 عــدة شــكاوى ت يفهنــا طلبــأت الدولــة الطــرف أكــد، ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٢يف   - ٦

عروضة على اللجنة املساعدة من إحدى سفاراهتا من أجـل القيـام بـأمور منـها التحقـق               سابقة م 
من املعلومات أو الوثائق املقدمة مـن أصـحاب الـشكوى املعنـيني، وخباصـة فيمـا يتعلـق بطـاليب                     

 ، أن التقــارير )ز(ويتــضح، مــن آراء اللجنــة يف هــذه القــضايا .  مــن أذربيجــانلوافــديناللجــوء ا
التحقـق مـن املعلومـات املقدمـة مـن          نتـائج عمليـات      ارة يف أنقرة تتضمن أيضاً    الواردة من السف  

وتقول الدولة الطرف إن الـسفارة      . تند إليها  صحة الوثائق املس   منأصحاب الشكوى املعنيني و   
 الـشخص الـذي ختتـاره، وكـذا حـساسية القـضايا             صافة أمهيـة نزاهـة وحـ      يف أنقرة تـدرك جيـداً     

 تنتقـي ، و االت يف هـذه احلـ      إلعداد التقـارير   عادة باخلربة اخلارجية  وتستعني السفارة   . املطروحة
مـستقلني  هؤالء األشـخاص    أن يكون   حترص على   ذر شديد األشخاص املالئمني ملساعدهتا و     حب

ويف هــذه املناســـبة، اســتعانت الـــسفارة   . عــن الــسلطات واألحـــزاب الــسياسية يف أذربيجـــان   
لديـه شـبكة واسـعة مـن االتـصاالت يف           و حقوق اإلنـسان يف بـاكو     متخصص يف   خبدمات حمام   

وتــرى الدولــة . أوســاط منظمــات حقــوق اإلنــسان وأحــزاب املعارضــة الــسياسية يف أذربيجــان
احملــامي ألســباب أمنيــة وتــذكر أنــه جــرت هــذا الطــرف أنــه مــن املــشروع عــدم كــشف هويــة 

ضـد  . ك. ز وهـي قـضية      : فيما يتعلق بقضية أخـرى بتـت فيهـا اللجنـة           االستعانة خبدماته سابقاً  
مــايو / أيــار٩يف بــشأهنا اآلراء املعتمــدة وصــدرت ، ٣٠١/٢٠٠٦الــبالغ الــواردة يف ، الــسويد
ــرة ٢٠٠٨ ــك، تــ . ٥-٤، الفق ــة يف د االســتنتاجاتستنوإضــافة إىل ذل ــر  هــذااملقدم إىل  التقري
  .  ميكن التحقق منهاوقائُع

  
  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    
  لبالغامقبولية النظر يف     

قبل النظر يف أي ادعاءات ترد يف شـكوى مـا، جيـب أن تقـرر جلنـة مناهـضة التعـذيب            ١-٧
 .  من االتفاقية٢٢إن كانت الشكوى مقبولة مبوجب املادة 

__________ 

 ١٦، اآلراء املعتمــدة يف ٢٦٥/٢٠٠٥، الــبالغ رقــم ضــد الــسويد. ح. أ: تــشري الدولــة الطــرف إىل القــضايا التاليــة )ز(
 ورقــــم ٢٧٠/٢٠٠٥، البالغــــان رقــــم ضــــد الــــسويد. ك. و ي. ك. ر. إ؛ ٢٠٠٦نــــوفمرب /تــــشرين الثــــاين

، الـــــبالغ رقـــــم ضـــــد الـــــسويد. إ. ف. ؛ إ٢٠٠٧يـــــل أبر/ نيـــــسان٣٠، اآلراء املعتمـــــدة يف ٢٧١/٢٠٠٥
، اآلراء ٣٠١/٢٠٠٦، الـبالغ رقـم   ضد السويد. ك. ز؛  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١، اآلراء املعتمدة يف     ٢٩٦/٢٠٠٦

 .٢٠٠٨مايو / أيار٩املعتمدة يف 
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 مـن االتفاقيـة، مـن أن        ٢٢مـن املـادة     ) أ( ٥وتأكّدت اللجنة، وفق مـا تقتـضيه الفقـرة            ٢-٧
لتحقيــق مــن إجــراءات اإطــار إجــراء آخــر املــسألة نفــسها مل تبحــث وليــست قيــد البحــث يف  

 . أو التسوية الدوليةالدويل 

فإن اللجنة ال تنظـر يف أيـة بالغـات            من االتفاقية،  ٢٢من املادة   ) ب( ٥ للفقرة   ووفقاً  ٣-٧
. قــد اســتنفد مجيــع وســائل االنتــصاف احملليــة املتاحــة صــاحب الــشكوى مــا مل تتحقــق مــن أن 

تـرى أن   مـن مث    طـرف باسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة، و          وتشري اللجنـة إىل اعتـراف الدولـة ال        
  .٢٢من املادة ) ب( ٥أصحاب الشكوى قد امتثلوا للفقرة 

 مــن ٢٢ مـن املـادة   ٢أن الـبالغ غــري مقبـول مبوجـب الفقـرة     بـ  الدولـة الطـرف   فعوتـد   ٤-٧
إسـاءة  ل يـشك ألنـه  نه مل يقدم احلـد األدىن مـن األدلـة املطلوبـة ألغـراض املقبوليـة و        ألاالتفاقية،  
 لعـدم صـحة الوثـائق الـيت قـدمها أصـحاب الـشكوى        لحق يف تقـدمي البالغـات نظـراً   استخدام ل 

وتــرى اللجنــة أن احلجــج املعروضــة أمامهــا تــثري مــسائل موضــوعية ينبغــي    . دعــاءاهتماً التأييــد
 .  استناداً إىل األسس املوضوعية وليس إىل اعتبارات املقبولية وحدهامعاجلتها

ــى و  ٥-٧ ــاًء عل ــشرع يف النظــر يف أســسها       بن ــة وت ــشكوى مقبول ــة أن ال ــرى اللجن ــك، ت ذل
 . املوضوعية

  
  النظر يف األسس املوضوعية

ب الـشكوى إىل    اصحأما إذا كان ترحيل     تتعلق بتحديد   املسألة املعروضة على اللجنة       ١-٨
بعــدم طــرد   مــن االتفاقيــة٣أذربيجــان يــشكل انتــهاكاً اللتــزام الدولــة الطــرف مبوجــب املــادة   

شــخص أو إعادتــه إىل دولــة أخــرى إذا كانــت هنــاك أســباب حقيقيــة تــدعو إىل االعتقــاد بأنــه 
 .سيواجه خطر التعرض للتعذيب

ولتقيــيم خطــر التعــرض للتعــذيب، تأخــذ اللجنــة يف احلــسبان مجيــع االعتبــارات ذات      ٢-٨
اعيـة  الصلة، مبا يف ذلك مدى وجود منط ثابت من االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو اجلم                 

مـا إذا كـان الفـرد       حتديـد   هـو   األمـر   بيد أن اهلـدف مـن هـذا         . حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية    
وبنـاء علـى ذلـك،    . املعين سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلـد الـذي سـيعود إليـه           

فإن وجود منط ثابت لالنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو اجلماعيـة حلقـوق اإلنـسان يف بلـد          
 يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينـه سـيواجه خطـر التعـرض للتعـذيب                    ما ال 

عنــد عودتــه إىل ذلــك البلــد؛ إذ جيــب أن تكــون هنــاك أســباب إضــافية تظهــر أن الفــرد املعــين    
وباملثــل، فــإن عــدم وجــود منــط ثابــت مــن االنتــهاكات اجلــسيمة  . ســيتعرض شخــصياً للخطــر
 . ه ال جيوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب يف ظروفه اخلاصةحلقوق اإلنسان ال يعين أن
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 الذي جـاء فيـه أن علـى اللجنـة     ٣ املتعلق باملادة  ١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٣-٨
أن تقــّيم مــا إذا كانــت توجــد أســباب حقيقيــة لالعتقــاد بــأن صــاحب الــشكوى يواجــه خطــر  

م، وأن خطـر التعـرض للتعـذيب جيـب تقييمـه علـى              التعرض للتعذيب إذا طُـرد أو أُعيـد أو ُسـلِّ          
 هذا اخلطـر حمـتمالً  ه ال يشترط أن يكون  وبالرغم من أن  .  والشك فتراضأسس تتجاوز جمرد اال   

ت اللجنــة، يف قــرارات خلــصويف هــذا الــصدد، . اًفعليــ و جيــب أن يكــون شخــصياًه، فإنــجــداً
وتـذكِّر اللجنـة    . )ح( وشخـصياً  أن خطـر التعـذيب جيـب أن يكـون متوقعـاً وحقيقيـاً             إىل  سابقة،  

 مبوجـب  الختـصاصها أهنـا سـُتعطي، يف ممارسـتها     الـذي أعلنـت فيـه        ١أيضا بتعليقها العام رقم     
أجهـزة الدولـة الطـرف املعنيـة؛        قـوم بـه     ي ت ذ من االتفاقية، وزناً كبرياً لتقرير الوقائع الـ        ٣املادة  

 مـن املـادة   ٤الفقـرة  طتها مبوجـب   مـن سـل  بـل إن قريـر الوقـائع هـذا    بيد أن اللجنة غري ملزمة بت   
 .م الوقائع حبرية يف ضوء مجيع الظروف احمليطة بكل قضيةيِ من االتفاقية تقّي٢٢

الحـظ اللجنـة أن الدولــة الطـرف تـشري، يف حججهــا ضـد االدعـاءات املقدمــة، إىل       تو  ٤-٨
ية يف   قدمتـه إليهـا الـسفارة الـسويد        ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٩املعلومات الواردة يف تقرير مؤرخ      

 أيـضاً الحـظ اللجنـة     وت. أنقرة، عقب حتقيق أجراه شخص مل تفصح الدولـة الطـرف عـن إمسـه              
 تفنيـد أن هذا التحقيق أُجري بعد انتهاء الدعاوى احمللية وأن صاحب الـبالغ مل تـتح لـه فرصـة       

وهلـذه  .  امسـه  أمام السلطات احملليـة يف احملقـق الـذي مل يكـشف            املعلومات املقدمة فيه أو الطعن    
نظرهـا  عنـد   املعلومـات   هـذه   ألسباب، ترى اللجنة أنه ما كان للدولة الطرف أن تعتمـد علـى              ا

فيمــا إذا كــان هنــاك خطــر شخــصي حقيقــي لتعــرض أصــحاب الــشكوى للتعــذيب، وبالفعــل  
 . عند نظرها يف هذا البالغ يف االعتبارتعتزم اللجنة ذاهتا أخذ حمتويات هذا التقرير ال

سيتعرض للتعـذيب أو سـوء املعاملـة إذا رُُحَّـل           . ج. االدعاء بأن إ  علماً ب اللجنة  يط  وحت  ٥-٨
إىل أذربيجان، بسبب أنشطته السياسية السابقة، واالدعاء بأنه تعرض للتعذيب وسـوء املعاملـة               

وا أيـة   مدقـ املسألة األخرية، تـشري اللجنـة إىل أن أصـحاب الـشكوى مل ي             صوص  خبو. يف السابق 
 إىل أن ردهـم  يب أو سوء املعاملـة يف أذربيجـان وتـشري أيـضاً    تعرض للتعذ. ج. أدلة تثبت أن إ 

ستــشرف أن ت ينبغــي للجنــة ه أنــكــانهــذه النقطــة بــشأن الوحيــد علــى حجــة الدولــة الطــرف 
 .ما إذا كان هناك خطر تعذيب أو سوء معاملة يف الوقت الراهناملستقبل عند تقييم 

 تـشري اللجنـة إىل أنـه بـالرغم          ،يف أنـشطة سياسـية    . ج. مـشاركة إ  بادعـاء   وفيما يتعلق     ٦-٨
، ومـن مث     يف احلزب الدميقراطي األذربيجاين، ال يبدو أنه توىل منصباً قياديـاً           من أنه كان عضواً   

__________ 

 رقــمالبالغــان ؛ و٢٠٠٧مــايو / أيــار١، اآلراء املعتمــدة يف ضــد الــسويد. إ. ف. إ، ٢٩٦/٢٠٠٦الــبالغ رقــم   )ح(  
أبريــل / نيــسان٣٠، اآلراء املعتمــدة يف ضــد الــسويد . ك. وي. ك. ر. إ ،٢٧١/٢٠٠٥رقــم  و٢٧٠/٢٠٠٥

٢٠٠٧. 
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كمـا ال يوجـد أي دليـل        . الـسلطات األذربيجانيـة إذا أُعيـد      مـن     خـاص  لن يكون حمـط اهتمـام     
هتمـام هـذه الـسلطات بعـد     يف السويد، يف أي نشاط جيعله حمط ا وجوده  على أنه شارك، أثناء     

 إىل أن األنـشطة الـيت   ويف هـذا الـصدد، تـشري اللجنـة أيـضاً     .  بأربع سـنوات مغادرته ألذربيجان 
 - ٢٠٠٤مـايو  / وأيـار ٢٠٠١ينـاير  / شارك فيها متت يف الفترة ما بـني كـانون الثـاين           ه أن دعيي

فرجـت  ة أ وتـشري كـذلك إىل أن الـسلطات األذربيجانيـ         . أكثر من أربع سنوات خلـت     أي منذ   
، وال ســيما زعــيم نيهم جملــس أوروبــا ســجناء سياســي اعتــرب عــدد مــن األشــخاص الــذين  عــن

مل يطعــن فيــه  أن هــذا أمــروبعــد صــدور عفــو رئاســي احلـزب الــدميقراطي األذربيجــاين نفــسه،  
  .أصحاب الشكوى

. ج. وا أي دليل ملموس آخـر يثبـت أن إ         مدقوترى اللجنة أن أصحاب الشكوى مل ي        ٧-٨
ر التعــرض للتعــذيب إذا أُعيــد إىل أذربيجــان، وأن هــذا اخلطــر متوقــع وحقيقــي    يواجه خطــســ

اً وثيقـ ارتباطـاً   قضية أصحاب الشكوى اآلخرين     ارتباط  وهلذه األسباب، ويف ضوء     . وشخصي
، ختلــص اللجنــة إىل أن أصــحاب الــشكوى اآلخــرين ا، إن مل تكــن متوقفــة عليهــ.ج. بقــضية إ

ثبت ادعاءهم أهنـم سـيواجهون خطـر التعـرض للتعـذيب            يقدموا بدورهم أي دليل ملموس ي      مل
ولـذلك تـرى اللجنـة      . إىل أذربيجان، وأن هذا اخلطـر متوقـع وحقيقـي وشخـصي           عند عودهتم   

  .  من االتفاقية٣أن إعادهتم إىل ذلك البلد لن تشكل خرقاً للمادة 
ب  مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــرو ٢٢ مــن املــادة ٧وعمــالً بــالفقرة   - ٩

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، ختلـص جلنـة مناهـضة التعـذيب إىل أن قيـام                
 مــن ٣يــشكل انتــهاكاً للمــادة لــن الدولــة الطــرف بترحيــل أصــحاب الــشكوى إىل أذربيجــان  

 .االتفاقية
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  ٣١٦/٢٠٠٧البالغ رقم     
  .)يب. إل. متثله جي. (آر. جي. السيد إل      :املقدم من

  املشتكي  :شخص املدعى أنه ضحيةال
  أستراليا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧أبريل / نيسان٥    :لشكوىتاريخ تقدمي ا

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧ املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب،  
  ينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله

  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠ يف وقد اجتمعت  
ــة مناهــضة  ٣١٦/٢٠٠٧ مــن النظــر يف الــشكوى رقــم  وقــد فرغــت   ، املقدَّمــة إىل جلن

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             ٢٢التعذيب مبوجب املادة    
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 مجيـع املعلومـات الـيت أتاحهـا هلـا املـشتكي وحماميتـه والدولـة                 هاوقد وضعت يف اعتبار     
  الطرف،
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

، وهو من مواطين الواليات املتحدة األمريكية ومـن         .آر.جي. قدم الشكوى السيد إل     ١-١
يف الــسجن يف أســتراليا . آر. جــي. ، كــان إلوعنــدما قُــدمت الــشكوى. ١٩٧١مواليــد عــام 

ــة     ــات املتحــدة األمريكي ــسليمه إىل الوالي ــر بت ــصدر أم ــد ادعــى إل . ريثمــا ي أن . آر. جــي. وق
 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه           ٣تسليمه إىل الواليات املتحدة سيشكل انتـهاكاً للمـادة          

  .املهينةمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
، أعلمت الدولـةُ الطـرف اللجنـةَ        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٠ويف رسالة مؤرخة يف       ٢-١

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩بأن املشتكي قد ُسلّم إىل الواليات املتحدة يف 
  

  بيان الوقائع كما عرضها املشتكي    
 أمـر مؤقـت     ، أُلقـي القـبض علـى املـشتكي مبوجـب          ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٩يف يوم     ١-٢

، ٢٠٠٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٢ويف  . بالقبض عليه يف أورانج، نيـو سـاوث ويلـز، أسـتراليا           
تسلم وزير العدل واجلمـارك طلـب تـسليم مـن الواليـات املتحـدة يتعلـق بتهمـة يف جرميـة قتـل                        

، إذ قُـدمت ضـده شـكوى جنائيـة إىل احملكمـة      ٢٠٠٢مايو /ُيدَّعى أن املشتكي ارتكبها يف أيار  
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وأشــار الطلــب إىل أن مــدعي عــام . علــى يف كاليفورنيــا، ســان برنــاردينو، مقاطعــة بارســتو األ
 من معاهـدة    ٥املقاطعة لن يطلب أو يفرض إنزال عقوبة اإلعدام باملشتكي وذلك عمالً باملادة             

، ٢٠٠٢ديــسمرب /ويف كــانون األول. تــسليم اجملــرمني املربمــة بــني أســتراليا والواليــات املتحــدة
لقـضاة أنـه جيـوز تـسليم املـشتكي وأَمـر بإيداعـه الـسجن ريثمـا ُتـستكَمل إجـراءات                      قرر أحـد ا   
  .التسليم

ومل ينجح طعـن املـشتكي يف قـرار القاضـي أو يف جـواز تـسليمه، سـواء أمـام احملكمـة                         ٢-٢
ومـن املـسائل    . العليا يف نيو ساوث ويلز، أو احملكمة الفيدرالية بكامل هيئتها، أو احملكمة العليا            

مـن قـانون تـسليم اجملـرمني الـصادر يف عـام             ) ٣( ٢٢ثـريت يف هـذه القـضية تطبيـق املـادة            اليت أ 
، اليت ال ميكن مبوجبها تـسليم الـشخص الـذي جيـوز تـسليمه إالّ إذا تعلـق األمـر جبرميـة              ١٩٨٨

  :تستوجب التسليم يف حال حتققت أمور منها
  فيما يتعلق باجلرمية؛إذا اقتنع املدعي العام أنه ليس هناك ما مينع التسليم   )أ(  
إذا اقتنــع املــدعي العــام أن الــشخص لــن يتعــرض للتعــذيب إذا ُســلم إىل البلــد    )ب(  

  الذي طلب تسليمه؛
ــة       )ج(   ــى اجلرمي ــستحقة عل ــة امل ــة اإلعــدام هــي العقوب  مبوجــب - إذا كانــت عقوب

  :قدمه البلد الذي طلب التسليم من تعهد ألستراليا، يؤخذ بأحد اخليارات التالية ما
  ال حياكم الشخص على اجلرمية؛  ‘١’
  إذا ُحوكم الشخص على اجلرمية، ال ُيحكم عليه بعقوبة اإلعدام؛  ‘٢’
  .إذا ُحكم على الشخص بعقوبة اإلعدام، ال تنفَّذ فيه تلك العقوبة  ‘٣’
وادعى املشتكي أمام احملكمة الفيدرالية، يف مجلة ما اّدعـاه، أنـه سيخـضع للتعـذيب يف                ٣-٢

وأن حماكمته ستكون متحّيزة بسبب العرق والدين، فهو مـسلم مـن أصـل أمريكـي                كاليفورنيا  
ــيين ــة     . الت وادعــى أن ســلطات إنفــاذ القــانون يف الواليــات املتحــدة قــد تعمــدت إطــالق دعاي

 “أخطـر املطلـوبني يف أمريكـا   ”وأشـار بـصفة خاصـة إىل برنـامج     . مغرضة ضـده قبـل احملاكمـة      
تـل الـشخص املتـوىف، كمـا أشـار إىل مناقـشة قـضيته يف                الذي عرض قضيته وُوصف فيه بأنه قا      

غرف دردشة على شبكة اإلنترنت أُنشئت يف كاليفورنيا وأظهرت أن السكان احملليني يكّنـون              
  .له العداء

وقد حصل حراس السجن يف أسـتراليا علـى الدعايـة املغرضـة ونـشروها بـني الـسجناء                     ٤-٢
ــه جــسد   . اآلخــرين ــداء علي ــك لالعت ــسبب ذل ــسجن    فتعــرض ب ــل حــراس ال ــسياً مــن ِقب ياً وجن

وهـو  .  شهراً بينما كان حمتجـزاً يف سـجن لونـغ يب           ١٢وسجناء آخرين لعدة مرات على مدى       
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يدعي بوجه خاص أنه ُسمم على يد جمهولني؛ وُحرق باملـاء الغليـان علـى يـد سـجناء آخـرين؛                
ســة علــى وُضــرب علــى رأســه ثُــم ُجــرَّ أرضــاً علــى يــد ســجناء آخــرين؛ وتغــوط كــالب احلرا   

سريره؛ وأُكره علـى التجـرد مـن مالبـسه متامـاً وعلـى الوقـوف جامـداً كتمثـال؛ وهـدده أحـد                        
وبعــد إحــدى احلــوادث، . حــراس الــسجن بــأن يــضعه يف منطقــة يوجــد فيهــا ســجناء عنيفــون  

ويف . ُضرب على رأسه وِخيط اجلرح الذي أصيب به، مثلما هو موثَّق يف سجالت املستـشفى              
أبريــل /ويف نيــسان. ، ُنقــل إىل مركــز ســيلفرووتر لالحتجــاز   ٢٠٠٣ديــسمرب /كــانون األول

، “قطعـة قـذارة   ”، قدم املشتكي شكوى رمسية بعد أن نعته أحـد حـراس الـسجن بأنـه                 ٢٠٠٤
كمـا أبلـغ عـن حـادث ضـرب آخـر          . وكان عاقبة ذلك أن ُضرب على يد جمموعة من احلراس         

  .٢٠٠٥يناير /على يد حراس السجن تعرض له يف كانون الثاين
وحسب ما قاله املشتكي، فإن تلـك االعتـداءات املزعومـة تـدل علـى احتمـال تعرضـه              ٥-٢

ملعاملـة مـشاهبة يف أي ســجن يف الواليـات املتحــدة، وهـي معاملــة تبلـغ حــد التعـذيب مبوجــب       
وقدم املشتكي أيـضاً مـذكرات مكتوبـة حتـدث     . من قانون تسليم اجملرمني ) ب( )٣( ٢٢املادة  

يف كاليفورنيـا، مبـا يف ذلـك ارتفـاع معـدل اإلصـابة بفـريوس نقـص                  فيها عـن ظـروف الـسجن        
وهو يشري إىل أن مثة خطراً شديداً بأن يصاب بفـريوس نقـص املناعـة البـشري                 . املناعة البشري 

أو فريوس التـهاب الكبـد بـسبب الدعايـة املغرضـة الـيت تناولـت قـضيته ّممـا جعلـه أكثـر عرضـة                          
ــائق إلثبــات ممارســة    وعــالو. لالعتــداءات اجلــسدية واجلنــسية  ة علــى ذلــك، قــدم املــشتكي وث

  .الفصل والتمييز العنصريني يف نظام السجون يف كاليفورنيا
ويدعي املشتكي أيضاً أنه معـرض ألن يـودع يف احلـبس االنفـرادي وألن ُيحكـم عليـه          ٦-٢

 باإلعدام رغـم الـضمانات املقدمـة، وألن ميـضي فتـرات انتظـار طويلـة يف عنـرب احملكـوم علـيهم                      
وأوضــح مــدعي عــام املقاطعــة يف كاليفورنيــا أنــه سيــسعى، بنــاًء علــى الوقــائع، إىل    . باإلعــدام

استصدار حكم من هيئة احمللفني حبق املشتكي لكونه قد ارتكـب جرميـة قتـلٍ عمـد ومـع سـبق                     
 ســنة والــسجن مــدى ٢٥اإلصــرار والترصــد تــستوجب عقوبــة بالــسجن تتــراوح بــني الــسجن 

  .احلياة
، قدمت سـفارة الواليـات املتحـدة ضـمانات دبلوماسـية      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٨ويف    ٧-٢

تقول فيها إن الواليات املتحدة، وبناًء على املعلومات اليت قـدمها نائـب مـدعي عـام املقاطعـة،                   
وقُـدم  .  علـى املـشتكي  “تضمن حلكومة أستراليا أنه لن ُتطلب عقوبة اإلعدام ولن ُيقضى هبـا      ”

ن آخر من مدعي عام املقاطعة اجلديد يف كاليفورنيا قـال            ضما ٢٠٠٥يف وقت الحق من عام      
لـــن يطلـــب أو يفـــرض إنـــزال عقوبـــة اإلعـــدام علـــى ”فيـــه إن مكتـــب مـــدعي عـــام املقاطعـــة 

وادعـى املـشتكي أنـه مـا دامـت هيئـة احمللفـني هـي صـاحبة                  . “ يف هـذه القـضية     ].آر.جي .إل[
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نيابــة أو القاضــي، فــإن   القــرار فيمــا خيــص عقوبــة اإلعــدام، حــىت دون تأييــد صــريح مــن ال        
، أي أن القتـل حـدث أثنـاء ارتكـاب           “الظرف اخلـاص  ”ويعين  . الضمانات املقدمة ال أمهية هلا    

  .جرمية اختطاف، أن العقوبة يف قضيته قد تكون اإلعدام
ويشري املشتكي إىل أنه أمريكي التيين مسلم متهم بقتل امرأة بيضاء يف بارستو، وهـي                 ٨-٢

وهنـاك أيـضاً   .  سـان برينـاردينو، أغلـب سـكاهنا مـن املـسيحيني البـيض          بلدة حمافظة يف مقاطعـة    
حضور كبري للعسكر يف بارستو، ألهنا قريبة جداً من قاعدة يريمو البحرية، حيـث كـان يعمـل                

وقـد حـصلت التـهم املوجهـة إليـه، مبـا يف ذلـك املعلومـات عـن أحكـام                     . هو والشخص املتوىف  
ــة العــسكرية الــيت ســبق أن صــدرت يف   ــوات    اإلدان ــد وقن ــة مــسهبة يف اجلرائ  حقــه، علــى تغطي

ــة  ويقــول املــشتكي إن متثيــل األشــخاص مــن أصــل أمريكــي التــيين    . اإلذاعــة والتلفزيــون احمللي
واملسلمني يف هيئات احمللفني يف بارستو هو متثيل نـاقص إىل حـد كـبري، وهـم ُيـستبعدون عنـها                

 تلك البلدة وهنـاك منـط منـهجي         وهم، زيادة على ذلك، يتعرضون للتمييز يف      . بصورة منهجية 
  .من التحريض على ارتكاب جرائم الكراهية يف حقهم

. ويدعي املشتكي أن الشرطة فتشت مرتله أثناء التحقيـق يف جرميـة القتـل املـشار إليهـا                   ٩-٢
وإذ مل يتمخض التفتيش عن أي نتيجة، فقد أُخـذ املـشتكي إىل مركـز مـأمور األمـن يف البلـدة                      

فِّدت يداه وُنقل يف سيارة شرطة عادية إىل مكان بعيد حيث اعُتـدي عليـه               مث صُ . للتحقيق معه 
وأشـار طلـب التـسليم إىل أنـه كانـت علـى             . للحصول منه على معلومـات بـشأن جرميـة القتـل          

ــك          ــب إىل أن تل ــح الطل ــه، وملّ ــبض علي ــشرطة الق ــت ال ــدما ألق ــات إصــابات عن جــسده عالم
غــري أنــه مل يكــن يف تقريــر الطبيــب . وىفاإلصــابات قــد جنمــت عــن تــصارعه مــع الــشخص املتــ
  .الشرعي ما يسمح باستنتاج حدوث ذلك التصارع

وتأييداً الدعاءاته بأن التعذيب ممارسة شائعة يف الواليات املتحدة، يدعي املشتكي أنـه               ١٠-٢
ُوضع يف سجن عسكري بتـهم عـصيان أوامـر الـسلطات العـسكرية وُعـذب يف الفتـرة مـا بـني                       

ونتيجـة لـذلك،    .  عنـدما كـان يف اجلـيش       ٢٠٠٠فربايـر   / وشباط ١٩٩٨رب  ديسم/كانون األول 
  .تلقى عدة حراس عسكريني توبيخاً وُسّرح أحدهم من اخلدمة

 طلـب االسـتئناف     ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٦وبعد أن رفـضت احملكمـة الفيدراليـة يف            ١١-٢
. ٢٠٠٦س أغـسط / آب٣١الذي قدمه املشتكي، وقع وزير العدل واجلمـارك أمـر التـسليم يف         

ــسمرب / كــانون األول٢١ويف  ــادةَ    ٢٠٠٦دي ــشتكي إع ــة طلــب امل ، رفــضت احملكمــة الفيدرالي
ومــن مجلــة االعتبــارات الــيت ســاقتها احملكمــة أنــه لــيس مــن اختــصاصها . النظــر يف قــرار الــوزير

إذا كــان املــشتكي ســيتعرض للتعــذيب أم ال، أو مــا إذا كــان املــشتكي ســينجح يف     تقريــر مــا
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ومل . فتلك مسائل ينظـر فيهـا الـوزير   . طلب التسليم باالستناد إىل عرقه أو دينهاالعتراض على  
  .يتبني، يف هذا الصدد، أن الوزير قد ارتكب خطأ يستوجب إعادة النظر

 بــشأن ٢٠٠٧أغــسطس / آب٩وأشــارت احملكمــة الفيدراليــة، يف قرارهــا الــصادر يف    ١٢-٢
جلمـارك علـى اقتنـاع بـأن الـشخص لـن       استئناف آخر، إىل أنه جيـب أن يكـون وزيـر العـدل وا      

 )٣( ٢٢يتعـرض للتعــذيب عنــد تــسليمه إىل البلــد الــذي طلــب تــسليَمه وذلــك مبوجــب املــادة  
وخلص الوزير إىل أن املستندات اليت قدمها املشتكي مل تثبـت           . من قانون تسليم اجملرمني   ) ب(

غـي اعتبارهـا قاسـية    أن الظروف السائدة يف سجون الواليات املتحدة هي من الـسوء حبيـث ينب             
وخالصــة القــول إنــه مل يثبــت أن . أو ال إنــسانية أو أهنــا تنطــوي علــى معاملــة أو عقوبــة مهينــة

ورأت احملكمة أنه ليس هلا أن تقرر ما إذا كـان           . املعاملة اليت يلقاها السجناء تبلغ حّد التعذيب      
 ال يبلــغ حــّد  ســيتعرض للتعــذيب وأن ســوء املعاملــة أو اإليــذاء يف الــسجون     . آر. جــي. إل

  .التعذيب على أي حال
  

  الشكوى    
ــادة        ١-٣ ــهاكاً للم ــشكل انت ــات املتحــدة سي ــسليمه إىل الوالي ــشتكي أن ت ــدعي امل ــن ٣ي  م

وهو يدعي أنه استنفد مجيع سـبل االنتـصاف احملليـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي شـكوى إىل                . االتفاقية
  . اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص

عي املــشتكي كــذلك أنــه خــضع ملعاملــة تبلــغ حــّد التعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة  ويــد  ٢-٣
القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة علــى يــد ســجناء آخــرين أو حــراس الــسجن أثنــاء وجــوده يف 

ويف سـياق اعتراضـه علـى التـسليم،         . إالّ أنه ال حيتج مبواد حمددة من االتفاقية       . سجون أسترالية 
كمـا وجههـا إىل   . ت إىل احملكمـة الفيدراليـة، يف مقاطعـة نيـو سـاوث ويلـز      وجه هـذه االدعـاءا    

  .اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص
  

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية    
، قدمت الدولة الطرف مالحظات بشأن مقبوليـة        ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩يف    ١-٤

 ينبغـي أن ُتـرفض      ٣وهـي تقـول إن االدعـاءات املتعلقـة باملـادة            . سسها املوضـوعية  الشكوى وأ 
مـن نظـام اللجنـة      ) ب( ١٠٧ألهنا غري مقبولة بسبب عدم استنادها إىل أي أساس طبقاً للمادة            

وإذا مل يؤخذ بذلك، فينبغي اعتبـار االدعـاءات غـري مقبولـة أيـضاً ألن الـبالغ يتنـاىف                    . الداخلي
. مـن النظـام الـداخلي للجنـة       ) ج( ١٠٧منها وللمادة   ) ٢( ٢٢ية، طبقاً للمادة    وأحكام االتفاق 

وعالوة على ذلك، تقول الدولة الطرف إنه ليس مثة دليل يؤيد ادعاءات املـشتكي فيمـا يتعلـق                  
  .، لذا فإن االدعاءات تعترب جمردة من أي أساس موضوعي٣باملادة 
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ــذيب       ٢-٤ ــشأن التع ــشتكي ب ــاءات امل ــا خيــص ادع ــسانية   وفيم ــة الالإن ــة أو العقوب أو املعامل
القاسية يف السجون األسترالية، فينبغي اعتبارها غري مقبولة ألنه ال أساس هلا علـى اإلطـالق                 أو

وهـي ادعـاءات ال أساسـاً موضـوعياً هلـا بـسبب             . من النظـام الـداخلي    ) ب( ١٠٧طبقاً للمادة   
  . عدم وجود أدلة تؤيدها

لن حيصل علـى حماكمـة عادلـة يف الواليـات املتحـدة بـسبب               أّما ادعاءات املشتكي أنه       ٣-٤
وبالتـايل فإنـه ينبغـي اعتبارهـا غـري         . عرقه ودينه، فهي ادعاءات خارجة عن نطاق والية اللجنـة         

  .مقبولة لكوهنا تتناىف وأحكام االتفاقية
وتقول الدولة الطـرف إنـه باإلضـافة إىل تقـدمي مـا يثبـت أن فعـالً مـن األفعـال يـشكل                        ٤-٤
يباً مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن أجل إثبات أن الدولة الطرف ستنتهك التزاماهتـا              تعذ

، جيب أن تبني أن الشخص املعين معـّرض لتلـك املعاملـة          ٣بعدم اإلعادة القسرية مبوجب املادة      
ــصياً ــصارخة     . شخـ ــسيمة أو الـ ــهاكات اجلـ ــن االنتـ ــاً مـ ــاً ثابتـ ــاك منطـ ــيني أن هنـ وال يكفـــي تبـ

بل جيـب اإلدالء حبجـج إضـافية للربهنـة علـى أن             .  حلقوق اإلنسان يف البلد املستِلم     اجلماعية أو
ويقع على عاتق صاحب الطلب عـبء إثبـات وجـود           . الشخص املعين معرض شخصياً للخطر    

ولـيس  . خطر حقيقي وشخصي وميكن التنبؤ به بـأن خيـضع للتعـذيب عنـد تـسليمه أو ترحيلـه                  
ــضروري أن يكــون احتمــال خطــر ال   ــيم ذلــك     مــن ال ــا جيــب تقي تعــرض للتعــذيب كــبرياً، وإمن

  .االحتمال على أسس أقوى من جمرد النظريات والظنون
وتقول الدولة الطـرف إن املـشتكي مل يقـدم دلـيالً كافيـاً إلثبـات ادعـاءه بـأن أسـتراليا             ٥-٤

فهــو ببــساطة جيــزم بــأن هنــاك فــصالً .  مــن االتفاقيــة إن هــي قامــت بتــسليمه٣ســتنتهك املــادة 
ياً وعنفاً وأمراضاً متفشية بدرجة كبرية يف سجون كاليفورنيا، وبأن الـسجناء يتعرضـون              عنصر

للحبس االنفرادي وملعاملة وحشية مـن أفـراد الـشرطة، دون أن يقـدم دلـيالً معقـوالً لتأييـد مـا                      
منطـاً ثابتـاً مـن االنتـهاكات اجلـسمية      ”وال يورد البالغ أي دليل معقـول علـى أن مثـة          . جيزم به 

  . يف الواليات املتحدة“صارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسانال أو
ويبدو أن حجة املشتكي تتمثل يف اجلـزم بـأن مجيـع الـسجناء خيـضعون لـسوء املعاملـة                      ٦-٤

بيـد أنـه حـىت     . إىل حد جعله يعتقد أنه شخصياً سيخضع دون شك لتلك املعاملة بعـد تـسليمه              
ست برهاناً على أن أي سـجني يف الواليـات        اإلحصاءات غري املوثوقة املذكورة يف الشكوى لي      

وهكـذا فإنـه لـيس مثـة دليـل يف هـذه القـضية يثبـت أن            . املتحدة خيـضع حتمـاً للمعاملـة املـدعاة        
املــشتكي يواجــه خطــراً حقيقيــاً وشخــصياً وميكــن التنبــؤ بــه بــالتعرض للمعاملــة املــدعاة إن مت    

  .تسليمه
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 أنــه ســيواجهها إذا ُســلِّم إىل الواليــات  مث إن املعاملــة والظــروف الــيت يؤكــد املــشتكي   ٧-٤
.  من االتفاقيـة   ١املتحدة، حىت إن ثبتت، ال تبلغ حّد التعذيب حسب التعريف الوارد يف املادة              

ــاة متعّمــدين ألي ســبب مــن األســباب      ــسام أملــاً أو معان ــبالغ أن املــشتكي سُي كمــا ال يــبني ال
ــة، أو أن موظفــاً عامــ   ١الــواردة يف الفقــرة   اً أو شخــصاً يتــصرف بــصفة رمسيــة     مــن االتفاقي

ومـن مث   . سيسومه ذلك األمل أو املعاناة بنفسه أو أنه سيحرض أو يوافـق عليـه أو يـسكت عنـه                  
  .فإن الدولة الطرف تقول إن الشكوى غري مقبولة بسبب تنافيها وأحكام االتفاقية

ــة الطــرف إن الــشكوى مل ُتثبــت، ولــو ظاهريــاً، االدعــاء بــأن املــ     ٨-٤ شتكي وتقــول الدول
سُيفصل عن أشخاص من خلفيات عرقية غري خلفيته يف سجن من سـجون كاليفورنيـا، أو أن                 

وهـي تقـول، فـضالً عـن ذلـك، إن هـذا االدعـاء غـري             . ذلك سيشكل تعـذيباً مبوجـب االتفاقيـة       
وحـىت إن ثبـت ادعـاء الفـصل العنـصري هـذا، فإنـه لـن                 . مقبول ألنه يتناىف مع أحكام االتفاقية     

وعالوة على ذلـك، لـيس هنـاك مـا يـوحي بـأن        . يب باملعىن املقصود يف االتفاقية    يبلغ حّد التعذ  
املشتكي سيكون معرَّضاً خلطـر التعـذيب بتـسليمه إىل الواليـات املتحـدة حيـث قـد يـتم فـصله                      

كمـا ال يوجـد دليـل علـى أن الغـرض            . لفترة من الزمن عن سجناء من خلفيـات عرقيـة خمتلفـة           
جون كاليفورنيـا هـو التـسبب يف األمل واملعانـاة الـشديدين             من سياسـة الفـصل العنـصري يف سـ         

لــذلك، فــإن تلــك الــسياسة ال تــشكل تعــذيباً بــاملعىن  . ألســباب قائمــة علــى التمييــز العنــصري 
كما ال يوجد دليل على أن لسياسة الفصل يف الـسجون أغراضـاً أخـرى               . املقصود يف االتفاقية  

  .غري منع العنف
شتكي أنــه ســيتعرض للعنــف واالعتــداء اجلنــسيني يف الــسجن، وفيمــا يتعلــق بادعــاء املــ  ٩-٤

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن هـذا      . فليس مثة دليـل علـى أنـه معـرض شخـصياً خلطـر ذلـك العنـف                
ومل يـرد يف    .  نظـراً النتفـاء شـرط النيـة        ١العنف ال يبلغ حّد التعذيب باملعىن املقـصود يف املـادة            
ــى أن ظــروف ا    ــل عل ــغ حــّد    رســائل املــشتكي أو غريهــا دلي ــا تبل لعــيش يف ســجون كاليفورني

كمــا ال يوجــد دليــل علــى أن    . “التعــذيب املؤســسي الــذي متارســه الــسلطات احلكوميــة     ”
وال ِعلـم   . املشتكي سيتعرض شخـصياً أو بوجـه خـاص خلطـر الوقـوع ضـحية العنـف اجلنـسي                  

للدولة الطـرف بـأي دليـل يثبـت وجـود منـط ثابـت مـن االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو              
ويف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة علـــى تقريـــري . اجلماعيـــة حلقـــوق اإلنـــسان يف ســـجون كاليفورنيـــا

 ١٩٩٥الواليــات املتحــدة مبوجــب العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية لعــامي    
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، مل تعرب اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان عـن أي قلـق مـن أن العنـف الـذي ميارسـه                        ٢٠٠٦ و
  .)أ(يهم يف الواليات املتحدة يبلغ حّد التعذيبالسجناء أو ُيماَرس عل

 علـى تقريـر   ٢٠٠٠وقد أعربت جلنـة مناهـضة التعـذيب، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة لعـام            ١٠-٤
غـري أن اللجنـة اسـتخدمت تعـبري         . الواليات املتحدة، عن قلقها إزاء سوء املعاملـة يف الـسجون          

ظـروف الـسائدة يف سـجون الواليـات       ، ّمما يدل علـى أن ال      “التعذيب” وليس   “سوء املعاملة ”
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن شـواغل     . “التعـذيب ”املتحدة على مدى فترة اإلبالغ، ال تبلغ حّد   

اللجنة بشأن ظروف العيش يف السجون تتعلق بالعنف اجلنسي وغريه من أنواع العنف، الـذي               
ــه يكــون أكــرب يف حــق       ــال حدوث ــة أن احتم ــضعيفة، ”الحظــت اللجن  وخباصــة اجملموعــات ال

ويـــشكل . “األقليـــات العرقيـــة واملهـــاجرون واألشـــخاص الـــذين هلـــم ميـــول جنـــسية مغـــايرة 
 يف املائة من جمموع الـسجناء يف كاليفورنيـا،          ٥٠األشخاص من أصل أمريكي التيين أكثر من        

  .فال يوجد إذن سبب يدعو للظن أن املشتكي سيكون ضحية حمتملة لذلك العنف
ــة الطــرف    ١١-٤ ــداء اجلــسدي واجلنــسي علــى الــسجناء غــري    وتالحــظ الدول أيــضاً أن االعت

مشروع يف مجيع الواليات األمريكية وأن األشخاص الذين يرتكبون أفعـال تعـذيب يتعرضـون               
 مــن قــانون العقوبــات ٢٠٦للمالحقــة ولعقوبــة تــصل إىل الــسجن مــدى احليــاة مبوجــب املــادة 

تقــاد بــأن املــشتكي معــرض خلطــر ولــذلك فإنــه ال توجــد أسـباب لالع . الـساري يف كاليفورنيــا 
  .التعذيب بسبب تعرضه للعنف يف السجون يف الواليات املتحدة

وفيما خيص خطر اإلصابة مبرض معد يف سجن من سجون كاليفورنيـا، تقـول الدولـة                  ١٢-٤
فلم يقـدَّم دليـل   . الطرف إنه ينبغي اعتبار ذلك االدعاء غري مقبول ألنه ال يستند إىل أي أساس       

ــل    يثبــت أن املــ  ــه  . شتكي معــرض شخــصياً خلطــر اإلصــابة مبــرض مــن ذلــك القبي ــايل فإن وبالت
وفـضالً عـن ذلـك، تقـول     . يوجد دليل كاف ُيـستند إليـه يف تقـدمي دعـوى ظـاهرة الوجاهـة              ال

ــة     ــه يتنــاىف وأحكــام االتفاقي ــة الطــرف إن االدعــاء غــري مقبــول لكون وحــىت إن صــحت . الدول
لتـهاب الكبـد وفـريوس نقـص املناعـة البـشري يف سـجون               األقوال املتعلقة بانتـشار داء الـسل وا       

كاليفورنيا واحتمال إصابة املشتكي بأي من تلك األمراض، فليس هنـاك سـبب لالعتقـاد بـأن                 
تلك الظروف فُرضت فرضاً على السجناء بنية إيالمهم أو التـسبب يف معانـاهتم، حتقيقـاً ألحـد           

وهكـذا فـإن    . ومي أو موافقته أو سكوته    ، بتحريض من موظف عم    ١األغراض املبينة يف املادة     
  . من االتفاقية٣الدولة الطرف لن تنتهك التزاماهتا الناشئة عن املادة 

__________ 

؛ واملرجع  ٣٠٤-٢٦٦، الفقرات   (A/50/40) ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم           )أ(  
  .٨٤فقرة ، ال(A/61/40) ٤٠الدورة احلادية والستون، امللحق رقم نفسه، 
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وفيما خيص األسس املوضـوعية هلـذا االدعـاء، ال تقـدم الـشكوى دلـيالً معقـوالً يثبـت                      ١٣-٤
ر فبعـد أن حبثـت يف طائفـة مـن مـصاد           . خطر اإلصابة مبرض معـد يف أحـد سـجون كاليفورنيـا           

املعلومات، مل تعثر الدولة الطرف على إحصاءات موثوقة تبني معّديل اإلصـابة بالتـهاب الكبـد                
أّمـا فيمـا خيـص فـريوس نقـص املناعـة البـشري، فـإن                . وبداء السل يف سجون الواليات املتحدة     

 أن نــسبة انتــشار ٢٠٠٥وزارة الــصحة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أفــادت يف هنايــة عــام   
 بـأن يتعـرض    “احتمـاالً كـبرياً   ”وتلك النـسبة ال متثـل       .  يف املائة  ٢ بني السجناء بلغت     الفريوس

  .املشتكي لإلصابة
أّما فيما يتعلق باالدعاءات املتصلة باحلبس االنفرادي، فتقول الدولة الطرف إنه ينبغـي               ١٤-٤

 ملــا قــد فاالدعــاء مــبين علــى جمــرد ختمــني. اعتبارهــا غــري مقبولــة ألن ال أســاس هلــا مــن الــصحة
حيدث إذا ما أُدين املشتكي وُحكم عليه بالسجن وال جيوز اعتبار ذلـك االدعـاء دلـيالً ظاهريـاً                   

بـل ينبغـي، فـضالً عـن ذلـك، إعـالن عـدم مقبوليـة              . على أن الوقائع اجملزوم هبا ستحـصل فعـالً        
إن احلـبس  وحىت لو قُدم ما يثبت ذلك االدعاء، فـ  . ذلك االدعاء لكونه يتناىف وأحكام االتفاقية     

االنفرادي يف حد ذاته ال يشكل تعـذيباً، وال معاملـة أو عقوبـة قاسـية أو ال إنـسانية أو مهينـة،                     
ولـيس مثـة دليـل      .  مـن االتفاقيـة    ١غري أنه جيب أن يكون متوافقاً مع التعريـف الـوارد يف املـادة               

ونــه  ُيــستخدم يف ســجون كاليفورنيــا بأيــة طريقــة، عــدا عــن ك “احلــبس االنفــرادي”علــى أن 
وفيمـا خيـص األسـس املوضـوعية هلـذا االدعـاء، لـيس              . إجراًء عرضياً يف سياق عقوبة مـشروعة      

لدى الدولة الطـرف سـبب يـدعوها لالعتقـاد بـأن إجـراء احلـبس االنفـرادي ُيـستخدم بـصورة                      
  .عامة، أو أنه سُيستخدم يف حالة املشتكي بالذات

 مكلفــني بإنفــاذ القــانون يف ويــدعي املــشتكي أنــه تعــرض إلصــابات علــى يــد مــوظفني  ١٥-٤
وتقـول  . الواليات املتحدة وأن ذلك دليـل علـى أنـه سـيتعرض للتعـذيب إذا مـا جـرى تـسليمه                    

فلـم  . الدولة الطرف إنه ينبغي إعالن عدم مقبولية ذلك االدعـاء ألن ال أسـاس لـه مـن الـصحة                   
 تـاريخ أو وقـت     فلـم ُيوضَّـح   . يقدَّم دليل يؤيد دعوى املشتكي اليت ينقصها التفصيل والوضوح        

ويبـدو أن إدارة مـأمور األمـن يف إقلـيم سـان برينـاردينو قـد وثّقـت                 . حدوث االعتـداء املزعـوم    
ولـيس هنـاك مـا      . ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٦  و ١٥كل استجواب ولقاء أجرته مع املشتكي يومي        

  .يشري إىل أن األحداث اليت ذكرها املشتكي قد وقعت بالفعل
ولـة الطـرف إنـه ال توجـد أسـباب وجيهـة لالعتقـاد بـأن                 وفضالً عـن ذلـك، تقـول الد         ١٦-٤

املشتكي سيتعرض خلطر التعذيب لو ُسلم، وذلك بناًء على ادعائـه بأنـه تعـرض لالعتـداء علـى            
فالتقــارير املفــصلة الــيت وضــعتها الــشرطة عــن . يــد مــوظفني أمــريكيني مكلفــني بإنفــاذ القــانون

ــومي     ــشتكي ي ــوظفني بامل ــاءات أولئــك امل ــار أ١٦  و١٥لق ــايو /ي ــه ٢٠٠٢م ــد ادعاءات .  ال تؤي
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وتشري تلك التقارير أيـضاً إىل أن عالمـات اجلـروح علـى وجـه املـشتكي قـد لوحظـت يف أول                       
  .مرة اتصل به فيها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، أي قبل حدوث ما يدعيه من اعتداء

 باإلعـدام إذا مـا مت       ويدعي املشتكي أنه سُيحتجز فتـرة طويلـة يف عنـرب احملكـوم علـيهم                ١٧-٤
وينبغــي أن ُيعتــرب هــذا االدعــاء غــري مقبــول ألنــه  . تــسليمه، وهــو مــا ميثــل ضــرباً مــن التعــذيب 

فقـد تلقـت الدولـة الطـرف ضـمانات مـن الواليـات املتحـدة                . يستند إىل أي أساس صـحيح      ال
. عليـه بأنه لن ُيسعى إىل استصدار حكم باإلعدام يف قضية املشتكي أو إىل فرض تلك العقوبـة         

وهو ال يقدِّم دليالً على أن تلـك الـضمانات غـري موثوقـة، ولـيس لـدى الدولـة الطـرف سـبب                        
وأبلــغ نائــب مــدعي عــام املقاطعــة املكلــف بالقــضية . لالعتقــاد أن تلــك الــضمانات لــن ُتحتــرم

الدولــةَ الطــرف، يف إقــرار كتــايب مــشفوع بــيمني، بأنــه ال توجــد ظــروف مــشددة يف القــضية    
، تعهـدت الواليـات املتحـدة       ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢٨ويف  . عقوبة اإلعـدام  وتستوجب توقيع   

. بعدم السعي إىل استصدار حكم باإلعدام يف قضية املـشتكي أو إىل فـرض تلـك العقوبـة عليـه                   
وقد سبق أن قدمت الواليـات املتحـدة        . وهو مل يقدم دليالً جيّرد تلك الضمانات من املصداقية        

وقـد سـعت إىل تـسلُّم املـشتكي بـسبب      . ن عقوبـة اإلعـدام    تعهدات اختذت الشكل نفـسه بـشأ      
ووفقـاً لـضمان احلالـة اخلاصـة املنـصوص عليـه يف املـادة الرابعـة عـشرة مـن                     . جرمية قتل واحـدة   

، فإنـه ال جيـوز اهتـام        معاهدة تسليم اجملرمني املربمـة بـني أسـتراليا والواليـات املتحـدة األمريكيـة              
  .تراليا بعد تسليمهاملشتكي جبرائم أخرى دون موافقة أس

ويدعي املشتكي أنه تعرض لسوء معاملـة تبلـغ حـّد التعـذيب أو متثـل ضـرباً آخـر مـن                        ١٨-٤
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة خـالل الفتـرة الـيت قـضاها يف جممـع             

. ٢٠٠٣ديــسمرب / وكــانون األول٢٠٠٢ديــسمرب /لونــغ يب اإلصــالحي مــا بــني كــانون األول
غـري  . وال يبني املشتكي االلتزام الناشئ عن االتفاقية الذي ُيدَّعى أن الدولة الطرف قد انتهكتـه     

أن الدولــة الطــرف تــرّد علــى هــذه االدعــاءات حتــسباً إلمكانيــة اعتبارهــا مــثرية لــبعض القــضايا 
  . من االتفاقية١٦  و١٤  و١٣  و١٢مبوجب املواد 

مــن عــدد مــن آليــات الــشكوى فيمــا يتعلــق بتلــك        وقــد اســتفاد املــشتكي تكــراراً      ١٩-٤
. االدعاءات، مبا يف ذلك تقدمي شكوى إىل اللجنة األسـترالية حلقـوق اإلنـسان وتكـافؤ الفـرص        

فهــو، يف املقــام األول، مل يقــدم دلــيالً يؤيــد  . إالّ أن ادعاءاتــه ال تــستند إىل أي أســاس صــحيح
وثانيـاً، لـيس يف الـسجالت مـا يثبـت      . حديـد ادعاءاته اليت يفتقـر الكـثري منـها إىل التفـصيل والت       

  ويف بعض احلاالت، ال يوجد يف السجالت ما يدل علـى تقـدمي شـكوى، كمـا                 . ادعاءاته تلك 
ويف حـال تـوفر سـجالت، فـإن         . ال توجد أي سجالت طبية أو شهادات شـهود تؤيـد ادعـاءه            

و العقوبـة القاسـية أو   احلوادث املعروضـة فيهـا ال متثـل تعـذيباً وال ضـرباً مـن ضـروب املعاملـة أ               
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. وال تثبـت الـسجالت الطبيـة صـحة ادعـاءات حـدوث االعتـداء البـدين                . الالإنسانية أو املهينـة   
عنـدما اعتـدى عليـه سـجني        : يسجَّل حـضور املـشتكي لتلقـي العـالج إالّ يف مناسـبتني مهـا               ومل

 أي آخــر وأخــذه موظفــو الــسجن فــوراً لتلقــي العــالج، وعنــدما كُّبلــت يــداه حيــث مل حتــدث 
  .إصابة ومل تدع احلاجة إىل أي عالج

، قالـت اللجنـة األسـترالية حلقـوق اإلنـسان وتكـافؤ الفـرص إن                ٢٠٠٥مـايو   /ويف أيار   ٢٠-٤
ــشتكي حــىت آب  ــهاكات    ٢٠٠٣أغــسطس /ادعــاءات امل ــاك انت ــه مل تكــن هن ــت، أي أن  مل تثب

أغــسطس /كمــا تلقــت اللجنــة املــذكورة شــكاوى جديــدة تتعلــق بــالفترة مــا بــني آب. حلقوقــه
غري أهنا رفضت النظر يف تلك االدعـاءات ألن املـشتكي كـان قـد               . ٢٠٠٦مايو  / وأيار ٢٠٠٣

قدم يف الوقت نفسه دعوى إىل احملكمة العليا يف نيو سـاوث ويلـز بـشأن ادعـاءات مـشاهبة إىل                     
  .حد كبري

اوى وأثناء فترة احتجازه يف انتظار تسليمه، كان املشتكي معروفاً بكثرة تقدميه للـشك              ٢١-٤
ــف      ــة والزي ــسم باملبالغ ــستند إىل أي أســاس وتت ــه ال ت ــشأن معاملت ــة   . ب ــي شــكواه إىل اللجن فف

األسـترالية حلقــوق اإلنـسان وتكــافؤ الفــرص، علـى ســبيل املثــال، ادعـى أن مــوظفني يف ســجن     
وال ميكــن أن يكــون هــذا االدعــاء . ٢٠٠٣يونيــه /لونــغ بــاي ضــربوه ببندقيــة تيــزر يف حزيــران

وقـد أبلـغ املـشتكي إدارة اخلـدمات       .  أولئك املوظفني ال ميلكون بنادق تيـزر       صحيحاً نظراً ألن  
ووصـف  . ٢٠٠٢ديـسمرب  / كانون األول٢٨اإلصالحية أن موظفاً يف السجن اعتدى عليه يف        

 وذلــك يف شــكاواه إىل اللجنــة الــسالفة الــذكر ويف طلباتــه إىل   “تعــذيب”تلــك املعاملــة بأهنــا  
 بأصـبعه يف صـدره بعـد     “لكـزه ”دعى أن أحد موظفي الـسجن       وهو، يف واقع األمر، ا    . الوزير

وشهد تلك احلادثة موظف آخر من موظفي السجن وعدد مـن الـسجناء       . مواجهة شفهية معه  
وتبني من التحقيق أن املشتكي كان قد رفض مراراً اتبـاع توجيهـات املوظـف، وأن                 . اآلخرين

ــة وأن اللمــس مل يكــن متع    ــوة البدني ــستخدم الق ــداًاملوظــف مل ي ــأي  . مَّ ــشتكي ب ــَصب امل ومل ُي
وقـد ُوضـع رهـن االحتجـاز الوقـائي        . جروح يف تلك احلادثة ومل تتطلب حالته أي عناية طبيـة          

ومل يكن جيتمـع إالّ     . نزوالً عند طلبه يف معظم الوقت الذي أمضاه يف سجون نيو ساوث ويلز            
حتمـال صـحة العديـد    وهـو مـا ُيـضعف ا     . بعدد حمدود من السجناء املقبولني لديه وبطلـب منـه         

أّما فيما خيـص ادعاءاتـه األخـرى فهـو مل يقـدم      . من ادعاءاته بشأن معاملة السجناء اآلخرين له 
فهـو مل يقـّدم تـواريخ أو معلومـات          . معلومات كافية لكي تتمكن الدولة الطرف من معاجلتـها        

وهـو  . عهـا بشأن ظروف كل ادعاء ومل ُيَشر إىل األشخاص الضالعني يف كل حادثة ادُّعي وقو           
يف بعض األحيـان يـسرد أفعـاالً قـام هبـا سـجناء آخـرون دون اإلشـارة إىل أي دور قـام بـه أي                           

  .موظف على حنو قد يشكل حتريضاً أو سكوتاً أو موافقة رمسية
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وتـــــبني ســـــجالت إدارة اخلـــــدمات اإلصـــــالحية أن املـــــشتكي قـــــد تـــــورط، يف         ٢٢-٤
لقى أثناءه ضربة على رأسـه بـصندوق        ، يف عراك مع أحد السجناء ت      ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ٢٢

وأقّر املشتكي يف تقريـر مـدّون بـأن    . وأبلغ موظفو السجن الشرطة باحلادثة على الفور . حليب
ولـيس  . إصابته مل تكن ناشئة عـن أفعـال قـام هبـا موظفـو الـسجن أو عـن امتنـاعهم عـن الفعـل                   

وقـد  .  وافقـوا عليـه   هناك ما يثبـت أن مـوظفي الـسجن قـد تورطـوا يف االعتـداء أو حرضـوا أو                   
ُنقل املشتكي على الفور إىل مـستوصف مركـز لونـغ يب اإلصـالحي قـصد العـالج ومـن مث إىل                      

وقـد  . املستشفى حيث خـيط اجلـرح الـذي أُصـيب بـه يف رأسـه وأخلـي سـبيله يف اليـوم نفـسه                       
ــه     ــة ب ــة العناي ــرات ملتابع ــالث م ــستوصف ث ــوق   . شــوهد يف امل ــة األســترالية حلق ونظــرت اللجن

 وتكافؤ الفرص يف احلادثة واستنتجت أنه ليس هناك ما يدل على أن مـوظفي الـسجن    اإلنسان
  .تسبَّبوا يف احلادثة أو على أهنم تغاضوا عنها

ــيلفرووتر اإلصــــالحي يف     ٢٣-٤ ــانون ٥وذهــــب املــــشتكي إىل مــــستوصف مركــــز ســ  كــ
األصـفاد   مشتكياً من أنه تعرض لضرب مربح ومن أنه قد ُبولـغ يف إحكـام                ٢٠٠٥يناير  /الثاين

وفحـصه العـاملون يف املـستوصف فلـم         . على رسغيه أثناء عمليـة تفتـيشٍ حبثـاً عـن مـواد مهربـة              
وقــد أثــار هــذه . جيــدوا إالّ امحــراراً يف جلــده يف منطقــة الرســغني ومل تتطلــب حالتــه أي عــالج

النظـر  املسألة يف شكواه الثانية إىل اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص اليت أوقف          
  .فيها منذ ذلك احلني

  
تعليقــات املــشتكي علــى مالحظــات الدولــة الطــرف بــشأن مقبوليــة الــشكوى وأســسها       

  املوضوعية
، قالت ممثلة املشتكي إهنا ال ترغب يف إضـافة أي شـيء إىل             ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٤يف    - ٥

  .ما سبق أن قدمته إىل اللجنة
  

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    
  النظر يف مقبولية الشكوى

قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على جلنة مناهضة التعـذيب أن تبـت يف      ١-٦
وقـد حتققـت اللجنـة، وفـق مـا هـو مطلـوب يف        .  من االتفاقية  ٢٢مقبولية البالغ مبوجب املادة     

وضــة علــى أي  مــن االتفاقيــة، مــن أن املــسألة نفــسها ليــست معر ٢٢مــن املــادة ) أ( ٥الفقــرة 
وهـي تالحـظ أن الدولـة الطـرف     . إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية 

  .مل تطعن يف استنفاد سبل االنتصاف احمللية
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وتالحظ اللجنة ادعاءات املشتكي بأنه لن حيصل على حماكمة عادلة وبأنه قـد ُيحكـم                 ٢-٦
هذه االدعـاءات تقـع خـارج نطـاق االتفاقيـة يف      غري أن  . عليه باإلعدام رغم الضمانات املقدمة    

وبالتايل، فإن اللجنة تعترب أن هذا اجلزء من الـشكوى غـري مقبـول ألنـه                . ظل مالبسات القضية  
أما فيما يتعلق ببـاقي االدعـاءات، فـتالحظ اللجنـة اعتراضـات الدولـة               . يتناىف وأحكام االتفاقية  

أن االدعـاءات ال تـستند إىل أي أسـاس أو        الطرف على مقبولية الشكوى، وال سـيما اعتبارهـا          
غـري أن اللجنـة تـرى أن تلـك االدعـاءات تـثري مـسائل جتـب                  . أهنا تتعارض مع أحكام االتفاقيـة     

وهـي تـرى بالتـايل أن تلـك االدعـاءات           . معاجلتها عند النظـر يف األسـس املوضـوعية للـشكوى          
  .مقبولة وتشرع من مث يف دراسة أسسها املوضوعية

 ادعاء املشتكي بأنه تعرض ملعاملة تبلغ حّد التعذيب أو املعاملة أو العقوبـة            ففيما خيص   ٣-٦
ــا         ــائع كم ــة أن الوق ــاء ســجنه يف أســتراليا، تالحــظ اللجن ــة أثن ــسانية أو املهين القاســية أو الالإن
عرضها املشتكي تنقصها الدقة وأنه مل يقدم معلومات مفصلة بـشأن اإلجـراءات القانونيـة الـيت                

ويف هـذه  . ن احلوادث اليت أشار إليها وبشأن ما أسـفرت عنـه تلـك اإلجـراءات          ُشرع فيها بشأ  
الظــروف، وألغــراض املقبوليــة، تــرى اللجنــة أن االدعــاء ال يــستند إىل أســاس مبوجــب املــادة     

  .من النظام الداخلي للجنة) ب( ١٠٧
  

  النظر يف األسس املوضوعية
ان تـسليم املـشتكي إىل الواليـات        تتلخص املـسألة املعروضـة علـى اللجنـة يف مـا إذا كـ                ١-٧

 مـن االتفاقيـة الـيت تـنص         ٣املتحدة سيشكل انتهاكاً اللتزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب املـادة              
ــه       ــة أخــرى عنــدما تتــوفر أســباب وجيهــة لالعتقــاد بأن علــى عــدم تــسليم أي شــخص إىل دول

  .سيتعرض خلطر التعذيب
يــع االعتبــارات ذات الــصلة، وعنــد تقيــيم خطــر التعــرض للتعــذيب، تراعــي اللجنــة مج  ٢-٧
فيها وجود منط ثابت مـن االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو اجلماعيـة حلقـوق اإلنـسان               مبا

غري أن اهلدف من حتديد ذلك هـو إثبـات مـا إذا كـان الـشخص املعـين معرضـاً                     . يف البلد املعين  
 مـن االنتـهاكات     ويتبـع ذلـك أن وجـود منـط ثابـت          . شخصياً للخطر يف البلد الذي سيعاد إليه      

اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقـوق اإلنـسان يف بلـد مـن البلـدان ال يـشكل يف حـد ذاتـه                   
سبباً كافياً لتقرير ما إذا كان شخص بعينـه عرضـة للتعـذيب لـدى عودتـه إىل ذلـك البلـد؛ بـل                        

ــبني أن الــشخص املعــين معــرض للخطــر بــصورة شخــصية      ــوفر أســباب إضــافية ت . جيــب أن تت
ل، ال يعين عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان أنـه ال ميكـن                    وباملث

  .اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب يف ظروفه اخلاصة
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 الـذي تقـول فيـه إنـه علـى اللجنـة أن تقـيِّم                ٣وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام بشأن املادة         ٣-٧
تكي ســيكون عرضــةً خلطــر التعــذيب  إذا كانــت هنــاك أســباب وجيهــة لالعتقــاد بــأن املــش  مــا
وال يكون احتمال خطر التعذيب مرتفعاً بالـضرورة، ولكـن جيـب أن             . أُعيد إىل البلد املعين    إذا

أّما فيمـا يتعلـق بعـبء اإلثبـات، فتـذكِّر اللجنـة كـذلك               . يكون ذلك اخلطر شخصياً وموجوداً    
هــا إىل أنــه يقــع علــى عــاتق    وبقراراهتــا الــسابقة الــيت خلــصت في ٣بتعليقهــا العــام علــى املــادة  

وفـضالً عـن ذلـك، جيـب        . املشتكي عمومـاً عـبء عـرض قـضيته باالسـتناد إىل حجـج وجيهـة               
  .تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس أقوى من جمرد النظريات أو الظنون

ويــدعي املــشتكي أنــه ســيكون عرضــة خلطــر التعــذيب إذا ُســلم إىل الواليــات املتحــدة   ٤-٧
الدعاية املغرضة اليت أُطلقـت ضـده والـيت وصـفته بأنـه مرتكـب               ) أ: (منهاوذلك جلملة أسباب    

ظروف السجن يف كاليفورنيا، مبا يف ذلـك ارتفـاع          ) ب(اجلرمية اليت من أجلها طُلب تسليمه؛       
معــدل اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشري وغــريه مــن األمــراض املعديــة، وكونــه عرضــة    

فـــصل والتمييـــز العنـــصريان يف نظـــام الـــسجون يف     ال) ج(لإلصـــابة مبثـــل تلـــك األمـــراض؛    
التمييــز يف حــق األشــخاص مــن أصــل أمريكــي التــيين ويف حــق املــسلمني يف   ) د(كاليفورنيــا؛ 

كونه تعرض للتعذيب على يد الشرطة للحصول منه علـى معلومـات بـشأن جرميـة                ) ه(بلدته؛  
إمكانيـة  ) و(يـات املتحـدة؛     القتل املتهم هو بارتكاهبا، وكـون التعـذيب ممارسـة شـائعة يف الوال             

إيداعه يف احلبس االنفرادي واالنتظـار مـدة طويلـة يف عنـرب احملكـوم علـيهم باإلعـدام إذا ُحكـم                   
  .عليه هبذه العقوبة

وتدرك اللجنة وجود تقارير عن وحشية املوظفني األمريكيني املكلفني بإنفـاذ القـوانني         ٥-٧
دة املتعلقـة بـسوء معاملـة اجملموعـات الـضعيفة،           وإفراطهم يف استخدام القوة واالدعاءات العديـ      

وهـي علـى اطـالع أيـضاً علـى التقـارير العديـدة الـواردة عـن ممارسـة                   . مبا فيها األقليات العرقية   
السجناء العنـف اجلنـسي علـى بعـضهم الـبعض وعـن عـدم تنفيـذ تـدابري مناسـبة ملكافحـة تلـك              

ــداءات ــا يثبــت   . ع عــامغــري أن ادعــاءات املــشتكي تبقــى ذات طــاب  . )ب(االعت فهــو مل يقــدم م
. نيـا بالتحديد سوء املعاملة الـيت يـدعي أنـه خـضع هلـا أثنـاء اسـتجوابه مـن ِقبـل شـرطة كاليفور                       

يقدَّم دليالً ُيعتد به سـواء علـى أن الظـروف الـسائدة يف الـسجن أو الـسجون الـيت احُتجـز                        ومل
 مـن االتفاقيـة، أو أن       ١ املـادة    فيها يف كاليفورنيا تشكل بصفة عامة تعـذيباً بـاملعىن املقـصود يف            

وفـضالً عـن    . ظروف قضيته هي من السوء حبيث جتعله عرضة ملعاملة تندرج ضمن تلك املادة            

__________ 

ــاين،      )ب(   ــدة الثـ ــر الواليـــات املتحـ ــر يف تقريـ ــة بـــشأن النظـ ــيات الـــصادرة عـــن اللجنـ ــتنتاجات والتوصـ ــر االسـ  انظـ
CAT/C/USA/CO/2 ٣٧  و٣٢، الفقرتان ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥، املؤرخة يف. 
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ذلك، رأت الدولة الطرف أن الواليـات املتحـدة ملزمـة بالـضمانات الـيت قدمتـها لغـرض عـدم                     
  .احلكم على صاحب الشكوى باإلعدام إذا ما ثبت عليه اجلرم

ــة أن املــشتكي مل يثبــت ادعــاءه بأنــه يواجــه    ولألســباب ا  - ٨ آلنفــة الــذكر، تــستنتج اللجن
  .خطراً حقيقياً وشخصياً وميكن التنبؤ به بالتعرض للتعذيب عند إعادته إىل الواليات املتحدة

 مـن اتفاقيــة  ٢٢ مــن املـادة  ٧إن جلنـة مناهـضة التعـذيب، إذ تتــصرف مبوجـب الفقـرة        - ٩
ــة،   مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب    ــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهين ــة أو العقوب املعامل

  . من االتفاقية٣تستنتج أن تسليم املشتكي إىل الواليات املتحدة ال يشكل انتهاكاً للمادة 
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  ٣٢٤/٢٠٠٧البالغ رقم     
  ) ميثله حمام(السيد سني       :املقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية
  الياأستر      : الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل(مايو / أيار٢    :تاريخ تقدمي البالغ
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب  

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠يف وقد اجتمعت   
، املقدم إىل جلنة مناهـضة التعـذيب        ٣٢٤/٢٠٠٧ يف البالغ رقم     نظروقد فرغت من ال     

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب  ٢٢نيابــة عــن الــسيد ســني مبوجــب املــادة  
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

اميــه  مجيــع املعلومــات الــيت أتاحهــا هلــا صــاحب الــبالغ وحم وقــد وضــعت يف اعتبارهــا  
  والدولة الطرف،

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد   
 هو السيد سني، وهـو فلـسطيين مولـود يف          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢صاحب البالغ املؤرخ      ١-١

والـــتمس اللجـــوء ). أســـتراليا(، وحمتجـــز يف مركـــز احتجـــاز فـــيالوود ١٩٦٠لبنـــان يف عـــام 
ويــدعي أن أســتراليا . للترحيــل قـسراً إىل لبنــان   أســتراليا، ورفــض طلبـه، ويتعــرض الـسياسي يف 

  .وميثله حمام.  من اتفاقية مناهضة التعذيب إذا قامت بترحيله٣ستنتهك حقوقه مبوجب املادة 
، طلبت اللجنة من خـالل مقررهـا        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧وعند تسجيل البالغ يف       ٢-١

 مـن   ١٠٨جلديدة والتدابري املؤقتة إىل الدولـة الطـرف، مبوجـب املـادة             اخلاص املعين بالبالغات ا   
  .نظامها الداخلي، عدم طرد صاحب البالغ أثناء النظر يف قضيته

  
  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    

، ١٩٧٥ويف عـام    . صاحب البالغ مسيحي وعضو سابق يف القوات املسلحة اللبنانيـة           ١-٢
ويف عـام   . الـدميقراطيني املـسيحيني   ) كتائـب (ر، التحق مبيليشيا    وهو يف اخلامسة عشرة من العم     

  .، شاركت وحدته يف مذحبة صربا وشاتيال١٩٨٢
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وبعد ذلك بقليل، أصبح مساعداً وثيقاً لقائد امليليشيا، السيد صاد، واطلـع علـى عـدد             ٢-٢
رقت وسـافر أيـضاً مـع الـسيد صـاد إىل سويـسرا إليـداع أمـوال سـ              . من األعمال غري املشروعة   

ولــشعوره . مــن ميليــشا الكتائــب يف حــسابات مــصرفية خمتلفــة، مبــا يف ذلــك يف حــساب بامســه
، انتقـل والء    ١٩٨٤عـام    ويف. باخلطر، بادر باستنساخ بعـض الوثـائق احلـساسة حلمايـة نفـسه            

: وانقــسم احلــزب عندئــذ إىل فــصيلتني. احلــزب الــدميقراطي املــسيحي مــن إســرائيل إىل ســوريا 
لسيد صاد ومؤيدة لسوريا، واألخرى هي الفـصيلة الـيت انـضم إليهـا صـاحب                إحدامها برئاسة ا  

  .وخشي عندئذ من شروع السيد صاد يف هتديده. البالغ
. ، ســافر صــاحب الــبالغ إىل أملانيــا ومــنح حــق اللجــوء هنــاك ١٩٨٨يوليــه /ويف متــوز  ٣-٢

ليـشيات الـيت   مجاعات أخـرى مبـا فيهـا فـتح وحـزب اهللا علـى بعـض املي           وعلم باعتداء أفراد من   
مل يــشعر عندئــذ بــالقلق العتقــاد النــاس يف  ولكنــه. شــاركت يف مذحبــة صــربا وشــاتيال وقتلــهم

  .لبنان أنه ميت
، توصــل الــسيد صــاد إىل مكــان تواجــد صــاحب   ١٩٨٨ويف وقــت الحــق مــن عــام    ٤-٢

ودفـع  . البالغ يف أملانيا وشرع يف هتديده هو وزوجته وأوالدمها مما تـسبب يف تـرك زوجتـه لـه                   
وألقـي عليـه   . عندئذ مبالغ مالية لعدد كـبري مـن أفـراد الـشرطة األملانيـة حلمايـة زوجتـه وأوالده            

وحكمت عليـه حمكمـة دوسـلدورف    . القبض بعد ذلك بتهمة الشروع يف رشوة أفراد الشرطة   
  .اإلقليمية بالسجن مدة أربع سنوات وثالثة أشهر

ــة احمليطــة       ٥-٢ ــسترعي الدعاي ــن أن ت ــبالغ م ــسلطات   وخــشي صــاحب ال ــاه ال ــه انتب  بإدانت
وحــصل بعــد إخــالء ســبيله علــى جــواز ســفر ســلوفيين مــزور وعلــى تأشــرية دخــول   . اللبنانيــة

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٧ويف  . ٢٠٠٢مـارس   /للسياحة يف أستراليا وسافر إىل أسـتراليا يف آذار        
ــاً للجــوء ٢٠٠٢ ــدم طلب ــسية  ٢٠٠٣أغــسطس / آب٢٠ويف . ، ق  رفــضت إدارة اهلجــرة واجلن
ــ  ١٩٥١مـــن اتفاقيـــة ) ب( و) أ( واو ١ورأت اإلدارة أنـــه ال يعتـــرب الجئـــاً ألن املـــادة  . هطلبـ
ارتكب جرمية ضـد الـسالم أو جرميـة         ) أ(توفر احلماية ملن تتوفر أسباب جدية لالعتقاد بأنه          ال

  .ارتكب جرمية غري سياسية جسيمة) ب( حرب أو جرمية ضد اإلنسانية؛ و
ية أن مــشاركة صــاحب الــبالغ يف مذحبــة صــربا وشــاتيال  ورأت إدارة اهلجــرة واجلنــس  ٦-٢

ورأت أيـضاً أن مـشاركته املزعومـة يف اخـتالس        . يشكل جرميـة حـرب وجرميـة ضـد اإلنـسانية          
 لالعتقـاد بـأن ارتكـب    “أسـباباً جديـة  ”األمـوال وهتربـه الـضرييب يف أملانيـا وإدانتـه هنـاك يـوفر        

  .جرائم غري سياسية جسيمة خارج أستراليا
ــسية، ويف   وطعـــن  ٧-٢ ــرة واجلنـ ــرار إدارة اهلجـ ــبالغ يف قـ ــاحب الـ ــسان٢٩ صـ ــل / نيـ أبريـ

لعـدم  ) أ( واو ١، حكمت حمكمـة الطعـون اإلداريـة بإلغـاء قـرار اإلدارة املتعلـق باملـادة           ٢٠٠٥
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أيضاً بإلغاء قرار اإلدارة املتعلق بالرتاع الـضرييب         وحكمت. وجود أدلة كافية لتأييد هذا القرار     
تنطبـق علـى صـاحب الـبالغ ألنـه سـرق            ) ب( واو   ١ن احملكمة رأت أن املـادة       غري أ . يف أملانياً 

نقوداً من السيد صاد واشترك معه يف السرقة، أو لوجود أسباب جديـة لالعتقـاد بأنـه ارتكـب                   
  . هاتني اجلرميتني، وقدم رشوة ألفراد الشرطة األملانية

زير اهلجرة واجلنـسية    ، طلب صاحب البالغ من و     ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ويف    ٨-٢
 يـاء مـن قـانون اهلجـرة السـتبدال قـرار إدارة              ٥٠١أن ميارس سلطته التقديريـة مبوجـب الفـرع          

  .، رفض الوزير التدخل٢٠٠٦يوليه / متوز٣١ويف . اهلجرة واجلنسية بقرار أكثر مالءمة له
اونه مـع   وتلقى صاحب البالغ أيضاً رسالة من مكتب النائب العام يف أملانيا تشهد بتع              ٩-٢

السلطات وتقدمي معلومات مفصلة عن اجلرمية املنظمة فيهـا ممـا سـاعد علـى حماكمـة عـدد مـن                     
  .اجملرمني وتفيد بأنه قد يتعرض نتيجة لذلك ألعمال انتقامية من جانبهم

وطلـب صـاحب الـبالغ مـن مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون الالجـئني أيـضاً              ١٠-٢
ة أهنــا أرســلت الرســالة املطلوبــة إىل إدارة اهلجــرة واجلنــسية يف  املفوضــي وادعــت. رســالة تأييــد

  . ، ولكن يدعي صاحب البالغ أنه ال يعلم مضمون هذه الرسالة٢٠٠٧فرباير /شباط ١٥
ــبالغ مــن احلــصول علــى نــسخة مــن      ١١-٢ ــة  ”ومتكــن صــاحب ال ــيم االلتزامــات الدولي تقي

ــارات اإلنــسانية  ــه إدارة اهلجــرة واجل  “واالعتب ــشأنه يف   الــذي أجرت فربايــر / شــباط١٣نــسية ب
 طلبـاً ثانيـاً إىل الـوزير ملمارسـة          ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢وبناًء على هذا التقييم، أرسل يف       . ٢٠٠٦

ورفـض الـوزير هـذا الطلـب يف         .  يـاء مـن قـانون اهلجـرة        ٥٠١سلطته التقديرية مبوجب الفـرع      
ــران١٣ ــه / حزي ــع ســبل االنتــص   . ٢٠٠٧يوني ــذلك مجي ــبالغ ب ــة واســتنفد صــاحب ال اف احمللي

  .املتاحة
  

  البالغ    
يدعي صاحب البالغ وجود أسباب جدية لالعتقاد بأنـه سـيتعرض للتعـذيب يف حالـة        - ٣

ــادة       ــه مبوجــب امل ــهك حقوق ــك ينت ــان، وأن ذل ــسراًً إىل لبن ــه ق ــة ٣ترحيل ــشري .  مــن االتفاقي وي
يـات التعـذيب   صاحب البالغ إىل أن عدداً من التقارير احلكومية وغري احلكومية تفيد بـأن عمل        

ويؤكـد صـاحب   . شائعة يف لبنان وأن بعض الطوائف أكثر تعرضـاً إلسـاءة املعاملـة مـن غريهـا          
البالغ أن عضويته السابقة يف الكتائـب وكونـه مـن املـسيحيني الـذين هتـتم هبـم الـسلطات مـن                        

ويــدعي أيــضاً احتمــال  . األســباب الــيت تــدعو إىل االعتقــاد بأنــه ســيتعرض للتعــذيب يف لبنــان   
  .يبه على يد الفصائل الفلسطينية بسبب أنشطته السابقةتعذ
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  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
، دفعـت الدولـة الطـرف بـأن ادعـاءات صـاحب الـبالغ               ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٩بتاريخ    ١-٤

ودفعــت أيــضاً بعــدم اتفــاق االدعــاءات . غــري مقبولــة لعــدم وجــود أدلــة واضــحة علــى صــحتها
وإذا رأت اللجنــة أن . ملتعلقــة بالتعــذيب علــى يــد اجلماعــات الفلــسطينية مــع أحكــام االتفاقيــةا

الـبالغ بـدون أسـس     القضية مقبولة من الناحية الشكلية فإهنا سـتنظر يف االدعـاءات الـواردة يف             
موضوعية لعدم وجود أدلة تؤيد هذه االدعاءات ولعدم أخذ التطورات اليت حدثت مـؤخراً يف             

  . احلسبانلبنان يف
وبعد استعراض التسلسل الـزمين لألحـداث الـيت وقعـت يف قـضية صـاحب الـبالغ إىل                ٢-٤

، أفـادت الدولـة الطـرف بـأن صـاحب الـبالغ             ٢٠٠٢مارس  /أستراليا يف آذار   حني وصوله إىل  
 ونقـل إىل مركـز   ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ١١التمس املساعدة من مركز الشرطة مبدينة بريث يف     

، قـدم صـاحي الـبالغ طلبـاً للحـصول      ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين األول ٧ويف  . احتجاز الالجئني 
أغــسطس / آب٢٠علــى تأشــرية للحمايــة، ورفــضت إدارة اهلجــرة واجلنــسية هــذا الطلــب يف    

 لوجود أسـباب جديـة تـدعو إىل االعتقـاد بأنـه ارتكـب جـرائم حـرب أو جـرائم ضـد                        ٢٠٠٣
مـن اتفاقيـة الالجـئني دون حـصوله     ) ب( و) أ( واو ١اإلنسانية وأن ذلك حيول مبوجب املـادة    

، طعن صاحب البالغ يف هذا القرار أمـام حمكمـة   ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٥ويف  . على احلماية 
  .الطعون اإلدارية

، رأت حمكمـة الطعـون اإلداريـة عـدم وجـود أدلـة علـى                ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٩ويف    ٣-٤
دم أحقيـة صـاحب الـبالغ يف        ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية ولكنها أكدت ع         

  .احلصول على تأشرية للحماية الرتكابه جرائم غري سياسية جسيمة خارج أستراليا
ــت، يف نيــسان   ٤-٤ ويف عــام . ، انــسحبت القــوات الــسورية  ٢٠٠٥أبريــل /ويف ذاك الوق

 شــكلت حكومــة ٢٠٠٥يوليــه / أيــضاً، أجريــت انتخابــات برملانيــة يف لبنــان، ويف متــوز٢٠٠٥
، ٢٠٠٥أغــسطس /آب ويف. زعـة اســتقاللية تـضم أعــضاء مـن القــوات اللبنانيـة    جديـدة ذات ن 

  . باعتبار اجليش اللبناين خارجاً على القانون١٩٩٤ألغي القرار احلكومي الصادر يف عام 
، طلب صاحب البالغ من وزير اهلجرة واجلنـسية         ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ويف    ٥-٤

 قرر الـوزير أنـه لـيس مـن          ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ويف  . ريةأن ميارس سلطته التقديرية ملنحه تأش     
، طلب صـاحب الـبالغ مـن وزيـر اهلجـرة      ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢ويف  . املصلحة العامة أن يتدخل   

  .واجلنسية أن ميارس سلطته التقديرية ملنحه تأشرية بناًء على معلومات جديدة
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اً بعدم الترحيل حيثمـا توجـد        تتضمن التزاماً مطلق   ٣وأفادت الدولة الطرف بأن املادة        ٦-٤
. )أ(أسباب حقيقية تـدعو إىل االعتقـاد بـأن فـرداً مـن األفـراد سـيواجه خطـر التعـرض للتعـذيب                     

ــف          ــالرجوع إىل تعري ــسريها ب ــي تف ــزام ينبغ ــذا االلت ــشأن ه ــة ب ــوابق اللجن وأشــارت إىل أن س
متامــاً يف أن وأشــارت أيــضاً إىل أن تعريــف التعــذيب واضــح  . )ب(١التعــذيب الــوارد يف املــادة 

األمل الــذي يعتــرب تعــذيباً ينبغــي أن يوقعــه أو أن حيــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يــسكت عنــه     
  .موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية

وتشري الدولة الطرف إىل أن االلتزام بعدم اإلعادة قسراً يقتصر على التعذيب وال ميتـد           ٧-٤
وبينمــا ال يكــون الفاصــل بــني    . )ج( أو الالإنــسانية أو املهينــة العقوبــة القاســية  إىل املعاملــة أو

ــة القاســية أو   ــة أو العقوب ــذيب واملعامل ــة  التع ــسانية أو املهين ــإن التطــور    الالإن ــاً، ف واضــحاً دائم
التـارخيي هلــذا املفهــوم يــبني أن التعـذيب يتطلــب قــصد اإلضــرار ودرجـة مــن اجلــسامة تتجــاوز    

  .  الالإنسانية أو املهينةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو
ويتوقـف مـا إذا كـان    . وتشري الدولة الطرف إىل أنه ينبغي تقييم كل حالـة علـى حـدة         ٨-٤

السلوك يبلغ درجة التعذيب على طبيعة الفعل املزعوم وينبغـي أن يتـضمن درجـة مـن اجلـسامة             
منط ثابـت مـن     ” وجود   وال يكفي . )د(الالإنسانية أو املهينة   تفوق املعاملة أو العقوبة القاسية أو     

ينبغــي أن يكــون ” ولكــن “االنتــهاكات اجلــسيمة أو الــصارخة أو اجلماعيــة حلقــوق اإلنــسان  
وتــشري الدولــة الطــرف أيــضاً إىل أن احتمــال . )ه(“الفــرد شخــصياً يف خطــر التعــرض للتعــذيب

 وأن عـبء    “متوقعـاً وحقيقيـاً وشخـصياً     ”التعرض للخطـر يف حالـة الترحيـل ينبغـي أن يكـون              
وال يكفي أن يكون احتمـال وقـوع اخلطـر          . )و(البالغ ثبات يقع يف هذه احلالة على صاحب      اإل

__________ 

 .٥-١٤، الفقرة ٨٦، ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٨، ٣٩/١٩٩٦، البالغ رقم بايز ضد السويد  )أ(  

 .٥-٦، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٥، ٨٣/١٩٩٧، البالغ رقم ضد السويد. ب. ر. غ  )ب(  

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة  مــن االتفاقيــة، ٣بــشأن املــادة ) ١٩٩٦( ١التعليــق العــام رقــم   )ج(  
 .١، املرفق التاسع، الفقرة (A/53/44) ٤٤واخلمسون، امللحق رقم 

، الفقـرة   ١٩٨٩أبريـل   /نيـسان  ٧،  ٢٦٥/١٩٨٧، البالغ رقم    فوالن ضد فنلندا  نية حبقوق اإلنسان،    اللجنة املع   )د(  
، العــدد ١٩٩١مـارس  / آذار٢٠، كــروز فـاراس ضـد الـسويد   ؛ احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان،     ٢- ٩

 .٣٧، الصفحة ٣- ١:١٤، ١٩٩٢تقارير حقوق اإلنسان األوروبية، ، ٢٤١

ــة مناهــضة التعــذيب،   )ه(   ــبالغ رقــم ضــد أســتراليا. أ. ه. م. ه جلن ــاراآلراء املعت١، ١٧٧/٢٠٠١، ال مــايو /مــدة يف أي
 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٢

ــذيب     )و(   ــضة التعـ ــة مناهـ ــدا . ر. أجلنـ ــد هولنـ ــم  ضـ ــبالغ رقـ ــدة يف ٢٠٣/٢٠٠٢، الـ ــشرين ١٤، اآلراء املعتمـ  تـ
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين
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ينبغــي تقــدير خطــر التعــذيب باالســتناد إىل أســباب تتجــاوز جمــرد النظريــة   ” ولكــن “كــبرياً”
  .)ز(“الشبهة أو
وتشري الدولـة الطـرف إىل أن علـى صـاحب الـبالغ أن يقـيم دعـوى ظـاهرة الوجاهـة                        ٩-٤

الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البالغ بأنه سيتعرض للتعذيب مـن            وتدفع. بوليةألغراض املق 
جانب السلطات اللبنانية بسبب عـضويته الـسابقة يف احلـزب الـدميقراطي املـسيحي أو القـوات                  
اللبنانية، واالشتباه يف اختالسه أمـواالً مملوكـة للقـوات اللبنانيـة، واهتامـه باعتنـاق آراء سياسـية                    

ائيل ال أســاس لــه مــن الــصحة بــسبب عــدم تقــدمي أدلــة كافيــة علــى وجــود خطــر  مواليــة إلســر
  .شخصي وحمدق عليه يف لبنان

ــبالغ أن عــدداً مــن        ١٠-٤ ــرغم مــن ادعــاء صــاحب ال ــه علــى ال ــة الطــرف أن ويف رأي الدول
الظروف تعرضه شخصياً للخطر، فإنه ال يقـدم أدلـة إلثبـات أنـه سيـسترعي اهتمـام الـسلطات               

ف يف ظل األوضاع السائدة حالياً يف لبنان، أو أن هذا االهتمام سـيبلغ حـد         بسبب هذه الظرو  
ويعتمـد الـبالغ علـى تقـارير        .  مـن االتفاقيـة    ١املعاملة اليت ميكن اعتبارها تعذيباً مبوجـب املـادة          

وال يقدم صـاحب الـبالغ      . متقادمة عن البلد وتنكر أن القوات اللبنانية اآلن جزء من احلكومة          
جود ما يدعو السلطات إىل تعريـضه للتعـذيب بـسبب أنـشطته الـسابقة أو بـسبب                  دليالً على و  

  .آرائه السياسية
وتشري الدولة الطرف إىل ما ذكـره صـاحب الـبالغ مـن أن إعـالن اشـتراكه يف سـرقة                       ١١-٤

. األموال قد استرعى قطعاً نظر السلطات إليه وأنه سيتعرض نتيجة لـذلك للتوقيـف والتعـذيب               
لطرف أن صاحب البالغ مل يقدم الـدليل علـى إعـالن امسـه يف أي وقـت مـن        وتالحظ الدولة ا  

أنـه مطلـوب مـن الـسلطات،         األوقات، أو أن اشتراكه املزعوم يف السرقة معروف يف لبنان، أو          
كــذلك، وطبقــاً للدولــة الطــرف،  . أو أن هنــاك أي أســاس لتوقيفــه أو احتجــازه نتيجــة لــذلك 

وهـذه  . يالء صـاحب الـبالغ علـى األمـوال املـذكورة          يوجد على اإلطالق ما يدل علـى اسـت         ال
  .االدعاءات بالتايل غري مقبولة لعدم وجود أدلة واضحة على صحتها

ومن ناحيـة أخـرى، تفيـد الدولـة الطـرف بأنـه ال توجـد أسـباب جديـة لالعتقـاد بـأن                          ١٢-٤
 وتـشري الدولـة الطـرف إىل   . صاحب البالغ سيتعرض للتعـذيب مـن جانـب الـسلطات اللبنانيـة           

أن يثبت أنـه سـيتعرض خلطـر التعـذيب       صاحب البالغ   على  ”التعليق العام للجنة الذي مبوجبه      
وجيـوز ألي  . شخـصي وحمـدق  وأن أسباب اعتقاده جوهرية حـسبما يـصفها، وأن هـذا اخلطـر             

__________ 

 .املرجع نفسه  )ز(  
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ــر يف هــذه املــسألة      ــصلة الــيت هلــا أث ــع املعلومــات ذات ال أضــيف  (“مــن الطــرفني أن يقــدم مجي
  .)التأكيد

ظ الدولة الطرف أن البالغ يتـضمن بعـض املعلومـات عـن احلالـة يف لبنـان قبـل                    وتالح  ١٣-٤
وعلى الرغم مـن االسـتنتاج الـذي انتـهى إليـه تقيـيم              .  وعن ماضي صاحب البالغ    ٢٠٠٥عام  

 مــن احتمــال تعــرض ٢٠٠٦فربايــر / شــباط١٣االلتزامــات الدوليــة واالعتبــارات اإلنــسانية يف 
ه إىل لبنــان فــإن التقيــيم الــذي أجرتــه الــسلطات       صــاحب الــبالغ للتعــذيب يف حالــة عودتــ    

  . األسترالية بعد ذلك يفيد بأنه ال توجد أسباب جدية ملثل هذا االستنتاج
وتعترف الدولـة الطـرف بوجـود معلومـات تفيـد بـأن التعـذيب ال يـزال مـن املـشاكل                        ١٤-٤

وليــة الــيت ُتجــرى للمحتجــزين وبأنــه يقــع عــادة أثنــاء التحقيقــات األ  القائمــة يف لبنــان بالنــسبة
ووردت معلومات أيضاً عن القبض واالحتجـاز التعـسفي     . مبراكز الشرطة أو املرافق العسكرية    

بيد أن الدولة الطرف تفيد بأن معظـم املعلومـات املقدمـة مـن     . جملموعات معينة من األشخاص 
  وأن لبنـان ٢٠٠٥ عـام  صاحب البالغ ترجع إىل تاريخ سابق النـسحاب القـوات الـسورية يف         

تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان يف ظـل برملـان منتخـب دميقراطيـاً وحكومـة                  ”حقق  
ويف رأي الدولة الطرف أن من الواضح، على الرغم مـن االنتـهاكات             . “موجهة إىل اإلصالح  

اإلنسان الـيت ال تـزال قائمـة ومـن بينـها التعـذيب، أن احلالـة الـسياسية وحالـة                      اجلسيمة حلقوق 
  . بشكل جوهري فيما يتعلق باحلالة قيد البحث٢٠٠٥عام  سان قد تغريت منذحقوق اإلن

وتــشري الدولــة الطــرف إىل أن صــاحب الــبالغ يــدعي أن عــدداً مــن العوامــل اخلاصــة     ١٥-٤
وتكــرر الدولــة الطــرف أن املعلومــات املتاحــة عــن . تعرضــه شخــصياً خلطــر التعــذيب يف لبنــان

 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ١ ألغراض املادة    “تعذيباً”يشكل  لبنان تفيد بأن السلوك الذي ميكن أن        
التعــذيب موجــود فعــالً يف لبنــان بالنــسبة للمحتجــزين ولكــن ينبغــي أن يقــدم صــاحب الــبالغ  

  . الدليل على أنه معرض شخصياً لالحتجاز بعد عودته إىل لبنان
تعـذيب مـن     لتعرضـه لل   “كـبرياً ”وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ أن هناك احتمـاالً            ١٦-٤

قبل السلطات بسبب عضويته السابقة يف احلزب املسيحي الدميقراطي أو القوات اللبنانية، فـإن              
والبيئـة  . الدولة الطرف تعترف بـأن لبنـان ال يـزال يعـاين مـن عـدم االسـتقرار الـسياسي الـدائم                     

عارضـة  السياسية يف طريق مسدود بسبب املواجهة بـني احلكومـة االئتالفيـة لـرئيس الـوزراء وامل             
 ومـع   .بقيادة حزب اهللا املتحالفة مع الزعيم املسيحي العماد ميـشيل عـون والتيـار الـوطين احلـر                 

 حتــــالف”يف الوقــــت احلــــايل جــــزءاً مــــن حكومــــة ذلــــك، فــــإن القــــوات اللبنانيــــة تــــشكل 
الئـتالف احلـاكم يف عـام        مقعـداً فـاز هبـا ا       ٧٢، ومتلك ستة مقاعـد مـن        “مارس/آذار/آذار ١٤

أسـباب  بالتـايل    للدولـة الطـرف، ال توجـد         وفقـاً و. من القوات اللبنانيـة   راء  الوزحد  ، وأ ٢٠٠٥
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بــسبب ســيتعرض للتعــذيب مــن قبــل الــسلطات أي شــخص جوهريــة تــدعو إىل االعتقــاد بــأن 
  .لقوات اللبنانيةيف اعضويته السابقة 

تقريــر وضــعته إىل يف ادعاءاتــه يــستند وتــشري الدولــة الطــرف إىل أن صــاحب الــبالغ    ١٧-٤
 القـوات املـسلحة     وجـود واللبنانيـة الـسابقة     احلكومـة   يف ظـل    الوضـع   ة غري حكوميـة عـن       منظم

قدم معلومات عن الوضـع الـسياسي احلـايل يف لبنـان، ولـيس هنـاك أي         ي ومل.  يف لبنان  السورية
الضطهاد من قبل الـسلطات بـسبب عـضويته الـسابقة     بالغ سيتعرض ل  دليل على أن صاحب ال    

  .لقوات اللبنانيةيف ا
) ٢٠٠٥ ( ملنظمـة غـري حكوميـة   ىل تقريـر آخـر  وأشار صاحب البالغ أيضاً بالتفصيل إ   ١٨-٤

أن األمثلة املشار إليها يف التقرير ال عالقـة هلـا            غري. يفيد بأن التعذيب ال يزال مشكلة يف لبنان       
 السابقني يتعرضون حاليـاً    القوات اللبنانية    أفرادأي دليل على أن     ومل يقدم   . باحلالة قيد البحث  

  .أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسيةبتحريض أو موافقة السلطات اللبنانية أو لسوء املعاملة 
للتعـذيب  البالغ أن اشـتراكه يف سـرقة األمـوال سيعرضـه            صاحب  وفيما يتعلق بادعاء      ١٩-٤

، تؤكــد الدولــة الطــرف أنــه ال توجــد أســباب لالعتقــاد بأنــه ســيتعرض    إىل لبنــانعنــد عودتــه
معــروف يف الــسرقة يف اشــتراكه دليل علــى أن صــاحب الــبالغ الــقــدم  يومل.  للخطــرشخــصياً

زراعـة   احمللية وأشـارت إىل اشـتراكه يف   يف الصحف األملانية   سرقةالتفاصيل  وقد وردت   . لبنان
ا راجعـت  أهنـ بالدولـة الطـرف   فيـد  وت. علـى اإلطـالق  امسه بالكامل ولكنها مل تذكر  املخدرات  

  .قاالت تشري إىل امسه على اإلطالقالصحف األملانية ومل تتوصل إىل م
بافتراض أن صاحب البالغ قـد       اآلن، و   صاد متوفّ  تالحظ الدولة الطرف أن السيد    و  ٢٠-٤

حتدث فعالً مع زوجة السيد صاد بعـد ذلـك، فإنـه لـيس هنـاك مـا يـدل علـى علمهـا مبوضـوع                
اشـتراك  قـاد بـأن     العتإىل ا دعو  ليس هناك مـا يـ     وختلص الدولة الطرف إىل أنه      . النقود املسروقة 

ــسرقة ســ   ــبالغ يف ال ــه أو  هتعرضــاحتمــال يزيد مــن صــاحب ال ــه   لتعــذيب يوقع أن حيــرض علي
يوافق عليه أو يسكت عنـه موظـف رمسـي أو أي شـخص آخـر يتـصرف بـصفته الرمسيـة يف                أو

  .لبنان
رميـة  فـإن اجل  الـسرقة،   علـم ب  انت السلطات علـى     لو ك  الدولة الطرف أنه حىت      وتضيف  ٢١-٤

. ة للمالحقـة اآلن، وال يوجـد دليـل علـى أن صـاحب الـبالغ مطلـوب للمحاكمـة                   مل تعد قابلـ   
ــصدر حــىت   ومل ــسان ١٤ي ــل /ني ــن  إشــعار ٢٠٠٨أبري ــول بــ إلام ــه   و. شأنهنترب ــك أن ــين ذل يع
يــصدر حكــم بإدانتــه يف لبنــان، وال توجــد اهتامــات معلقــة بــشأنه، ومل يــصدر أمــر بــالقبض   مل

 االخـتالس   رة لـسقوط الـدعوى فيمـا يتعلـق جبـرمييت          فـإن املـدة املقـر      علـى ذلـك،      وعالوة. عليه
  .والسرقة هي عشر سنوات
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 بـأي شـكل مـن       بحـث عنـه   أن الـسلطات ت   قدم صاحب البالغ الدليل أيضاً على        ي ومل  ٢٢-٤
ــمأشــار  و.األشــكال ــه عل ــه الــسابقة، الــ إىل أن ــان يف عــام ت كانــيت مــن زوجت ، ٢٠٠٣ يف لبن

تقــوم بتحريــات ، أن الــشرطة ٢٠٠٥أكتــوبر /وليف لبنــان يف تــشرين األالــيت كانــت  ،والدتــهو
القنـصلية اللبنانيـة يف      صـاحب الـبالغ ب     اتـصل وقـد   . ما يؤيد هذا القول   ، ولكن ال يوجد     بشأنه

بنـاًء علـى طلـب احلكومـة      طلـب وثيقـة سـفر لنفـسه      و ٢٠٠٧أكتـوبر   /سيدين يف تشرين األول   
  .األسترالية

أنـه   ادعـاء صـاحب الـبالغ صـراحة ب         عـدم تالحظ الدولة الطرف أنه على الرغم مـن         و  ٢٣-٤
فإنــه لــيس صــربا وشــاتيال، اشــتراكه يف مذحبــة للتعــذيب علــى يــد الــسلطات بــسبب تعرض ســي
قـانون العفـو العـام      يـنص   وعـالوة علـى ذلـك،       . دل علـى أنـه مطلـوب هلـذا الـسبب           مـا يـ    هناك

قبـل  اإلنـسانية الـيت ارتكبـت    اجلـرائم   علـى العفـو عـن جـرائم احلـرب و       ١٩٩١عـام   الصادر يف   
ووفقـاً للمعلومـات الـيت      . ذكورةعلى املذحبـة املـ    هذا القانون   ، وينطبق   ١٩٩١مارس  /آذار ٢٨
اللبنانيـة  الدولة الطرف، مل يوجه االهتام إىل أي عضو مـن أعـضاء الكتائـب أو القـوات                  ها  تمجع

ــام   . تلــك املذحبــة الــذين يــدعي مــشاركتهم يف  ــة وال يوجــد مــا يــدل علــى قي الــسلطات احلالي
كمــا ال يوجــد مــا يــدل علــى اهتمــام   يف املذحبــة، ملــشاركتهم أشــخاص أو تعــذيب احتجــاز ب

  .نظري هذه املشاركةاحتجاز أي شخص باحلكومة اجلديدة 
 أسـاس    إىل أي شـخص علـى      “مواليـة إلسـرائيل   ”إذا كان من اجلائز أن تنسب آراء        و  ٢٤-٤

ينـة فيمـا يتعلـق بعـضوية        لألسـباب املب  ،  عـضويته الـسابقة يف القـوات اللبنانيـة         وجوده السابق أو  
فإنــه لــيس هنــاك مــا يــدعو إىل االعتقــاد بوجــود  القــوات اللبنانيــة، صــاحب الــبالغ الــسابقة يف

خطر شخصي وحمدق على صاحب البالغ لتعرضه للتعذيب من قبـل الـسلطات بـسبب اآلراء                
  .اليت قد تنسب إليه نتيجة لعضويته السابقة يف القوات اللبنانية

حد التعذيب مـن    طر يبلغ    أنه معرض خل   بالغ الطرف ادعاء صاحب ال    تالحظ الدولة و  ٢٥-٤
صــربا وشــاتيال، وترقيتــه إىل اشــتراكه يف مذحبــة قبــل الفــصائل الفلــسطينية وحــزب اهللا بــسبب  

ن أسـرائيل، و  ئـه املواليـة إل     وآرا يف أعقـاب اشـتراكه يف هـذه املذحبـة،         املناصب العليا يف احلـزب      
  .طرة على أعمال هذه الفئات لن تكون قادرة على محايته منهاال متلك السياحلكومة اللبنانية 

عمـال الـيت    األألن  وهذا االدعاء، وفقاً للدولة الطرف، ال يتفـق مـع أحكـام االتفاقيـة،                 ٢٦-٤
 املنـصوص عليـه     “التعذيب”تعريف  دخل يف نطاق    ال ت تعرض هلا    أنه سي  بالغيدعي صاحب ال  

إيلمـي   اللجنـة رأت يف الـبالغ املقـدم مـن            الطرف أن وتضيف الدولة   .  من االتفاقية  ١يف املادة   
 يف الظروف االستثنائية لسلطة الدولة اليت كانت غائبة متامـاً، فـإن األعمـال                أن )ح( أستراليا ضد

__________ 

 .٥-٦، الفقرة ١٩٩٩مايو / أيار١٤ يف ، القرار املعتمد١٢٠/١٩٩٨البالغ رقم   )ح(  
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بعـد  بيـد أهنـا رأت      . ١اليت متارسها اجلماعات بسلطة شبه رمسية تدخل يف نطاق تعريف املادة            
ــك بــ  ــنوات، ذل ــن   ثالث س ــدم م ــبالغ املق ــتراليا . أ. ه. م. هيف ال ــة  ،ضــد أس  أن ســلطة الدول

موجودة يف الصومال يف شكل احلكومة الوطنية االنتقالية اليت هلـا عالقـات مـع اجملتمـع الـدويل                   
ــداد ســلطاهتا        ــشكوك بــشأن مــدى امت ــاك بعــض ال ــة، وإن كانــت هن ــة مركزي ــصفتها حكوم ب

ة يف الـصومال ال تـدخل يف        ومن هنا، فإن أعمـال الكيانـات غـري احلكوميـ          . اإلقليمية ومزاولتها 
، وال تدخل بالتايل يف نطـاق        إيلمي نطاق األوضاع االستثنائية املشار إليها يف البالغ املقدم من        

  .  من االتفاقية٣املادة 
عـدم  مـن   رغم   أن لبنـان لـديها حكومـة ال ميكـن القـول، علـى الـ                 الدولة الطرف  وترى  ٢٧-٤

ولـذلك فـإن ادعـاء صـاحب     . لـسلطة املركزيـة  إىل ا  فتقر كلياً بأهنا ت ،  الدائماالستقرار السياسي   
بالغ بأنه سيتعرض ألعمال انتقامية من جانب الفـصائل الفلـسطينية أو مـن حـزب اهللا خيـرج             ال

  .عن نطاق االتفاقية ويكون بذلك غري مقبول
وعلــى الــرغم مــن إشــارة صــاحب الــبالغ إىل تقيــيم االلتزامــات الدوليــة واالعتبــارات    ٢٨-٤

 وتأكيداتــه ٢٠٠٦فربايــر / شــباط١٣ذي أجرتــه إدارة اهلجــرة واجلنـسية بــشأنه يف  اإلنـسانية الــ 
يف عـــام  -  يف بلـــدان خـــارج لبنـــان أيـــضاً- املتعلقـــة باغتيـــال مـــشاركني ســـابقني يف املـــذابح

ــة   ، ٢٠٠٢ ــدم وجـــود أدلـ ــة الطـــرف تـــشري إىل عـ ــذه  علـــى فـــإن الدولـ ــتمرار حـــدوث هـ اسـ
. يف لبنـــانبالغ يف املذحبـــة صـــاحب الـــاركة العلـــم مبـــشيوجـــد دليـــل علـــى  الو. االعتـــداءات

 مباشـرة   بالغصاحب الـ  مشاركة  دليل على   أنه ال يوجد    إىل  وخلصت حمكمة الطعون اإلدارية     
 ضــد ائم حــرب أو جــرائمارتكــب جــر العتقــاد بأنـه تــدعو إىل اأســباب توجــد  ، واليف املذحبـة 
ن الـسبب يف ترقيتـه بعـد        ه لـيس مـن املـستبعد أن يكـو         إىل أنـ  أيضاً  صت احملكمة   خلو. اإلنسانية
  .فلسطيين أنهاملذحبة 

 تـشكيل   تـسعي إىل  تضيف الدولة الطرف أن املعارضة يف لبنان، مبا فيهـا حـزب اهللا،              و  ٢٩-٤
ــة  ــدة وطنيـ ــة وحـ ــدر . حكومـ ــد أصـ ــر   وقـ ــوطين احلـ ــار الـ ــزب اهللا والتيـ ــشتركاً يف  حـ ــاً مـ  بيانـ

ة الوطنيـة الـشاملة   ن طـي صـفحة املاضـي وإجـراء املـصاحل        أ”جـاء فيـه      ٢٠٠٦فربايـر   /شباط ٦
أن ادعـاءات    إىل دولـة الطـرف   وختلـص ال   .“ ما بقي من ملفـات احلـرب العالقـة         إغالقيتطلّب  

الظــروف يــست مؤيــدة بأدلــة علــى أنــه توجــد، يف ظــل        يف هــذا الــصدد ل بالغصــاحب الــ 
علـى يـد    بأنـه سـيتعرض للتعـذيب       تـدعو إىل االعتقـاد      يف لبنان، أسباب جوهرية     القائمة   احلالية
  .حزب اهللا ئل الفلسطينية أوالفصا
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  تعليق صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    
 حتتـوي  صاحب البالغ من جديد أن رسالته األوىل      ، أكد   ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٤ يف  ١-٥

أشـار إىل أن  و. ىل لبنـان يف حالة ترحيله قسراً إ  على معلومات كافية عن وجود خطر التعذيب        
عتبـارات  االلتزامـات الدوليـة واال    خلـصت إليـه رابطـة         ممـا  ت علـى الـرغم    الدولة الطرف الحظ  

 من أنه سيتعرض خلطر التعذيب يف حالة عودته إىل لبنـان أن             ٢٠٠٦فرباير  /يف شباط اإلنسانية  
بيـد أن الدولـة الطـرف اعترفـت يف نفـس الوقـت بـأن عـدم                  . هذا اخلطر مل يعد موجوداً حاليـاً      
  .االستقرار ال يزال مستمراً يف لبنان

وحيتج صاحب البالغ بأن الوضع مل يستقر يف لبنان لدرجة القول بأن خطر التعـذيب                 ٢-٥
وهنـاك منـذ   . الـيت حـدثت مـؤخراً يف لبنـان    مـن التغـيريات   تبدد، علـى الـرغم      الذي يواجهه قد  

 تقـارير  ٢٠٠٦يف عـام  اإلنـسانية  عتبـارات  االلتزامات الدولية واال  التقييم الذي قامت به رابطة      
هنـاك أدلـة    لصاحب الـبالغ،    ووفقاً  . عمليات التعذيب  طات اللبنانية مستمرة يف   تفيد بأن السل  

ــة  ــان وأن    قوي ــزال مــستمراً يف لبن ــسلطات ال متلــك  تؤكــد أن عــدم االســتقرار ال ي ــال سيطرة ال
  . الفصائل الفلسطينيةملة على ميليشياتالكا
دليـل علـى     ويشري صـاحب الـبالغ إىل الـدفع املقـدم مـن الدولـة الطـرف بعـدم وجـود                     ٣-٥

وكان اختالس األموال من األسـباب الـيت دعـت          . القوات املسلحة اللبنانية  اختالسه أمواالً من    
  .مايةاحلمنحه تأشرية إىل عدم موافقة وزارة اهلجرة على 

وفيما يتعلق مبالحظـة الدولـة الطـرف بأنـه ال يوجـد دليـل علـى أنـه مطلـوب يف لبنـان                    ٤-٥
غري مطلوب، فإن عودتـه     و  مطلوباً أ غض النظر عما إذا كان      أنه ب بالغ  يدعي صاحب ال  حالياً،  

 وسيعرضـه خلطـر   من الـسلطات    املعادي له   جلذب االنتباه   إىل لبنان ووجوده فيه سيكون كافياً       
  .التعذيب

أن  بالغوفه مـن االنتقـام مـن املليـشيات الفلـسطينية، يؤكـد صـاحب الـ         خبفيما يتعلق   و  ٥-٥
النظــر عــن الــسلطات تغــض ن ألفرصــة حقيقيــة للبنانيــة، هنــاك، نظــراً لعالقتــه مــع الــسلطات ا 

توقـف عمليـات    ) لـن (ألهنـا   ”ضـده امليليـشيات الفلـسطينية       قد ترتكبـها    التعذيب اليت   عمليات  
  .“يف حالة علمها هبا”  من قبل امليليشيات الفلسطينية“هترتكب ضدقد التعذيب اليت 

حمكمـة الطعـون اإلداريـة    أن بف الدولة الطروختاماً يفيد صاحب البالغ بأن مالحظة        ٦-٥
ووفقـاً لـصاحب الـبالغ،      . غـري جمديـة   نـسانية   إلجـرائم ضـد ا    /مل جتد أنه ارتكب جـرائم حـرب       

 اشـتباهها يف ذلـك سـيكون    وأصربا وشاتيال   باشتراكه يف مذحبة     فصائل الفلسطينية جمرد علم ال  
  .هالستهدافكافياً 
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  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة    
   يف املقبوليةالنظر    

قبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى من الشكاوى، جيب أن تقـرر جلنـة مناهـضة        ١-٦
  . من االتفاقية٢٢التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال مبوجب املادة 

 من االتفاقية، مـن أن      ٢٢من املادة   ) أ( ٥وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
ُتبحث وال جيري حبثها مبوجب إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق أو التـسوية                   هذه املسألة مل  

  .الدوليني
ال تنظــر اللجنــة يف أي بــالغ    مــن االتفاقيــة،  ٢٢مــن املــادة  ) ب( ٥ووفقــاً للفقــرة    ٣-٦
وتالحـظ  . تتأكد من أن صاحب البالغ قد استنفد مجيـع سـبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة                 مل ما

لطرف مل تطعن يف استنفاد سبل االنتصاف احمللية، ومن مث تـرى أن صـاحب      اللجنة أن الدولة ا   
  .٢٢من املادة ) ب( ٥البالغ قد امتثل للفقرة 

جزئيـاً لعـدم وجـود أدلـة واضـحة علـى            الدولة الطرف بـأن الـبالغ غـري مقبـول           وتفيد    ٤-٦
ن ، فــإومــع ذلــك.  تقــع خــارج نطــاق االتفاقيــةبالغن بعــض ادعــاءات صــاحب الــوأ، صــحته

بالغ تثري مسائل موضوعية وجيـب علـى اللجنـة أن تنظـر يف هـذه               احلجج اليت ساقها صاحب ال    
  .البالغ فقد خلصت اللجنة إىل مقبولية ولذلك. املسائل

  
  النظر يف األسس املوضوعية    

املسألة املعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الـبالغ إىل لبنـان يـشكل                   ١-٧
 مـن االتفاقيـة بعـدم طـرد شـخص أو إعادتـه إىل        ٣دولة الطرف مبوجب املادة     انتهاكاً اللتزام ال  

دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سـيكون يف خطـر التعـرض                  
  .للتعذيب

ولتقيــيم خطــر التعــرض للتعــذيب، تأخــذ اللجنــة يف احلــسبان مجيــع االعتبــارات ذات      ٢-٧
 منط ثابت من االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو اجلماعيـة              الصلة، مبا يف ذلك مدى وجود     
بيد أن اهلدف من هذا التحديد هو إثبات مـا إذا كـان الفـرد               . حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية    

وعليـه، فـإن وجـود      . املعين سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعود إليـه           
ــهاكات اجلــسيمة أ   ــا    منــط ثابــت مــن االنت ــسان يف بلــد م ــة حلقــوق اإلن ــصارخة أو اجلماعي و ال

ــه ســيواجه خطــر التعــرض       ال ــاً للخلــوص إىل أن شخــصاً بعين ــه ســبباً كافي يــشكل يف حــد ذات
للتعــذيب عنــد عودتــه إىل ذلــك البلــد؛ فــال بــد مــن تــوفر أســباب إضــافية تبــّين أن الفــرد املعــين 

ــل، ال يعــين عــدم وجــود  . ســيتعرض هلــذا اخلطــر شخــصياً   ــهاكات   وباملث  منــط ثابــت مــن االنت
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اجلسيمة حلقوق اإلنسان أن الشخص املعين ال ميكن اعتباره معرضاً للتعذيب يف ظل الظـروف               
  .احملددة اخلاصة به

 الذي جـاء فيـه أن علـى اللجنـة     ٣ املتعلق باملادة  ١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٣-٧
اد بأن صاحب البالغ يواجه خطر التعـرض        أن تقّيم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية لالعتق        

خطــر التعــرض للتعــذيب جيــب تقييمــه علــى أســس    للتعــذيب إذا طُــرد أو أُعيــد أو ُســلِّم، وأن 
 أنه ال يتحتم أن يستويف هذا اخلطر معيار تـرجيح احتمـال   بيد. تتجاوز جمرد االفتراض والشك 

قــرارات   اللجنــة، يفويف هــذا الــصدد، حــددت. وقوعــه بــل جيــب أن يكــون شخــصياً وحمــدقاًً 
  .سابقة، أن خطر التعذيب جيب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً

فيـد بـأن   ت الـيت  القانونيـة  سـوابقها  إىل اللجنـة  تـشري  اإلثبـات،  عـبء  مبـسألة  يتعلـق  وفيمـا  ٤-٧
 التعـذيب  خطـر  تقـدير  وأن ا،به الدفع ميكن حجًجا يقدم أن عادة عاتقه على يقع صاحب البالغ

  .)ط(والشك النظري االفتراض جمرد تتعدى أسس على ميقو أن جيب
ــد البحــث، حيــ    ٥-٧ ــة    تجويف القــضية قي ــه ســيتعرض للتعــذيب يف حال ــبالغ بأن  صــاحب ال

ميليـشيا الكتائـب    /ترحيله إىل لبنان، بسبب أنشطته السابقة كعضو يف القوات املسلحة اللبنانية          
، وسرقة أموال مملوكـة     ١٩٨٢ يف عام    الدميقراطية املسيحية، واشتراكه يف مذحبة صربا وشاتيال      

بأهنـا  لة الطرف هذه االدعـاءات      دفع الدو وت. للقوات املسلحة اللبنانية، وآرائه املوالية إلسرائيل     
وتالحـظ  . أن السلطات اللبنانية ال تبحث عن صاحب البالغ       ال أساس هلا من الصحة وتؤكد       

وال يوجـد دليـل علـى أن        . أييـد إدعاءاتـه    جمـدياً لت   م دليالً داللجنة أيضاً أن صاحب البالغ مل يق      
ــاً نالــسلطات اللب حتمــال اضــطهاده أو تعذيبــه علــى يــد   يتعلــق باوفيمــا . انيــة تبحــث عنــه حالي

اجلماعات الفلسطينية بـسبب أنـشطته الـسابقة وآرائـه املواليـة إلسـرائيل، تالحـظ اللجنـة، مـرة             
  .م أدلة كافية لتأييد إدعاءاتهد يقملأخرى، أن صاحب البالغ 

أن التعـذيب ال يـزال   فيـد بـ   تنيمة من الطـرف دوالحظت اللجنة أن التقارير املختلفة املق       ٦-٧
أن صـاحب الـبالغ مل يقـدم الـدليل علـى أنـه مـستهدف        أن اللجنـة تـرى    بيد. مشكلة يف لبنان  

 أو أي مجاعـات     ةالفلـسطيني من جانـب الفـصائل      أو  / يف لبنان، من جانب السلطات و      شخصياً
 لك ترى اللجنة أن صاحب البالغ مل يقدم الدليل على أنه سيواجه خطـراً             ولذ. مسلحة أخرى 

 تـشرين  ٥  انـضم إىل االتفاقيـة يف  الـذي (متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعـذيب يف لبنـان      
__________ 

 ١٢، القــــرار املعتمــــد يف  ضــــد الــــسويد . ز. م، ٢٥٦/٢٠٠٤انظــــر، يف مجلــــة أمــــور، البالغــــات رقــــم       )ط(  
مـايو  / أيـار ١٢، القـرار املعتمـد يف   ضـد أملانيـا   . ك. أ. م،  ٢١٤/٢٠٠٢؛ ورقـم    ٣-٩، الفقرة   ٢٠٠٦ مايو/أيار

، ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ١١، القرار املعتمـد يف      ضد السويد . ل. س،  ١٥٠/١٩٩٩؛ ورقم   ٥-١٣ ، الفقرة ٢٠٠٤
 .٣-٦الفقرة 
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 إىل لبنـان    أن ترحيلـه  وهلذه األسباب، ختلـص اللجنـة إىل        . هناكعاد  إذا  ) ٢٠٠٠ر  بأكتو/األول
 . من االتفاقية٣شكل خرقاً للمادة يال 

 مـن اتفاقيـة مناهـضة     ٢٢ مـن املـادة      ٧وختلص جلنة مناهـضة التعـذيب، عمـالً بـالفقرة             - ٨
التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة إىل أن قيــام 

  .ية من االتفاق٣الدولة الطرف بترحيل صاحب البالغ إىل لبنان ال يشكل خرقاً للمادة 
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  ٣٢٦/٢٠٠٧البالغ رقم     
  )ميثله حمامٍ. (السيد ف      :املقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص املُدعى أنه ضحية
  السويد      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧يوليه / متوز٢    :تاريخ تقدمي الشكوى
يب  مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب  

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ يف وقد اجتمعت  
ــة مناهــضة  ٣٢٦/٢٠٠٧ يف الــشكوى رقــم وقــد فرغــت مــن النظــر    ، املقدمــة إىل جلن

وب  مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـر              ٢٢مبوجب املـادة    . التعذيب من السيد ف   
  املعاملة أو العقوبة أو القاسية أو الإلنسانية أو املهينة،

   مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى،وقد وضعت يف اعتبارها  
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

. ١٩٨٣د يف عـام   ، وهـو مـواطن بنغالديـشي، مولـو        .صاحب الشكوى هو السيد ف      ١-١
ويــدَّعي أن ترحيلــه سيــشكل انتــهاكاً مــن   . وهــو يواجــه الترحيــل مــن الــسويد إىل بــنغالديش  

 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مــن ضـروب املعاملــة                 ١٦  و ٣جانب السويد للمـادتني     
  .وميثل صاحب الشكوى حمامٍ. العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
، طلب املقرر املعين بالـشكاوى اجلديـدة والتـدابري املؤقتـة مـن              ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣يف    ٢-١

الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إىل بنغالديش طاملـا أن قـضيته ال تـزال قيـد نظـر                    
ويف نفـس اليـوم،     .  مـن النظـام الـداخلي للجنـة        ١٨٠ من املادة    ١اللجنة، عمالً بأحكام الفقرة     
  .لبلبت الدولة الطرف هذا الط

  
  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    

وكـان عـضواً يف    . عاش صاحب الشكوى مع أسرته يف مدينة مونـشيغونغ ببـنغالديش            ١-٢
ــة أوامــي، وهــي أحــد أهــم األحــزاب الــسياسية يف الــبالد       وشــارك، بــصفته هــذه، يف   . رابط

 تــــشرين ١ويف . مظــــاهرات واجتماعــــات سياســــية، ووزع منــــشورات ووضــــع ملــــصقات 
، وهـو يـوم االنتخابـات العامـة، تواجـد صـاحب الـشكوى وآخـرون يف                  ٢٠٠١توبر  أك/األول
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مركز اقتراع لالعتراض على قيام أنصار احلزب الوطين البنغالديشي مبنع النـاس مـن التـصويت                
وهجــم أنــصار احلــزب الــوطين البنغالديــشي علــى صــاحب الــشكوى بعــصى    . لرابطــة أوامــي

  . بإغالق مركز االقتراع)أ( جيش بنغالديشوبعد ذلك قامت قوات املشاة يف. اهلوكي
، اختطـف أنـصار احلـزب الـوطين البنغالديـشي           ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٠ويف    ٢-٢

صاحب الشكوى واقتادوه إىل غرفة سرية معزولـة يف إسـالمبور، حيـث تعـرَّض لـسوء معاملـة                   
ــدماه     . شــديدة ــره وُحرقــت ق ــى ظه ــاهلراوات عل ــضرب ب ــرَّض لل ــد تع ــق ســر . وق احه يف وأُطل

، واقتيــد إىل مستــشفى مدينــة مونــشيغونغ، حيــث عوجلــت  ٢٠٠١أكتــوبر /تــشرين األول ٢٤
. )ب(٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢٦وظــل يف املستــشفى حــىت  . حروقــه وإصــاباته بــالظهر 

ــرة أخــرى، غــادر         ــه م ــداء علي ــوطين البنغالديــشي باالعت ــصار احلــزب ال ــة أن ــم بني وبعــد أن عِل
وكان قـد اشـتكى لقـوات الـشرطة مـن هـذا             . ومن مثّ إىل شيتاغونغ   املستشفى وذهب إىل دكّا     

  .)ج(اهلجوم لكنها مل تتخذ أي إجراء
، اقتـاد  ٢٠٠٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  - أكتـوبر /ويف تاريخ غري حمدد يف تـشرين األول       ٣-٢

أنــصار احلــزب الــوطين البنغالديــشي وقــوات الــشرطة صــاحب الــشكوى إىل خمفــر للــشرطة يف 
ومت إطـالق سـراحه بعـد أن        . ظل هناك ملدة يومني وُيدعى أنـه تعـرض للتعـذيب          و. مونشيغونغ

 يومـاً ومـن مثّ      ١٥وبعد إطالق سراحه، ظل يف املستـشفى لقرابـة          . رشا أقرباؤه رجال الشرطة   
  .سافر إىل دكّا، وظل فيها ملدة ستة أشهر

، قــرأ صــاحب الــشكوى يف إحــدى الــصحف أن أحــد      ٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٣ويف   ٤-٢
ومبـساعدة مهـرِّب، غـادر      . وقررت أسرته أن يغادر الـبالد، خوفـاً علـى أمنـه           . ائه قد قُتل  أصدق

وعند وصـوله الـسويد، يف      . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٣صاحب الشكوى بنغالديش يف     
ورفـض جملـس اهلجـرة    . ، قـدم طلبـاً للحـصول علـى اللجـوء      ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين األول  ١٤

ــه يف    / نيــسان٢١كــد جملــس طعــون األجانــب هــذا القــرار يف   وأ. ٢٠٠٤مــارس / آذار٣طلب
  .٢٠٠٥أبريل 

وبعد وصـول صـاحب الـشكوى إىل الـسويد، تعـرَّض والـد صـاحب الـشكوى، علـى               ٥-٢
ــسرقة والتخريــب      مــا ــدة وتعــرض مــرتل أســرة صــاحب الــشكوى لل ــدات عدي ــزعم، لتهدي . ُي

__________ 

 .جزء من القوات املسلحة البنغالديشية  )أ(  

 الـصادرة مـن املستـشفى حـسب املـزاعم، تـشري إىل أن صـاحب            “شـهادة إطـالق الـسراح     ”يرجى مالحظة أن      )ب(  
 .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٦ إىل ٢٠٠١سبتمرب /أيلول ٢٥الشكوى أُدخل املستشفى يف الفترة من 

 .متناقضة تتعلق مبا إذا كان قد مت تقدمي شكوى أم الهناك بيانات   )ج(  
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الديــشي، يف حمكمــة وأعلمــه والــده أيــضاً بأنــه متــهم بقتــل أحــد مؤيــدي احلــزب الــوطين البنغ  
  .٢٠٠٣مايو / أيار٢٥غاون، حيث ُعثر على جثته يف يوم 

ــر / شــباط٨ويف   ٦-٢ ــداً للحــصول علــى    ٢٠٠٦فرباي ــاً جدي ، قــدم صــاحب الــشكوى طلب
ــرخيص باإلقامــة  ويف . ، رفــض جملــس اهلجــرة هــذا الطلــب  ٢٠٠٦أغــسطس / آب١١ويف . ت

ريــرين مــن قــوات الــشرطة  الطلــب اجلديــد، قــدم صــاحب الــشكوى دلــيالً جديــداً يتــضمن تق  
كـان مـن بـني األشـخاص الـذين أُدينـوا بقتـل شـخص ُيـدعى                 . ولوائح اهتام تـبني أن الـسيد ف       

 علـى  ٢٠٠٥ وأنه اُتهم أيضاً باهلجوم بالقنابل يف عـام     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٠يف  . السيد ج 
امي ، وهــو حمــ.أ. كمــا قــدم رســالتني مــن الــسيد أ . )د(اجتمــاع للحــزب الــوطين البنغالديــشي 

 قــد ٢٠٠١صــاحب الــشكوى يف بــنغالديش، الــذي أكــد حــسب االدعــاءات أن قــضية عــام    
كما أشار صاحب الـشكوى     . انتهت وأن من املتوقع إصدار حكم بالسجن املؤبد أو باإلعدام         

إىل عدد من التقارير املتعلقة باحلالة السياسية العامة يف البالد، وحالة هيئة القضاء واللجـوء إىل                
  .بنغالديشالتعذيب يف 

. ك. وفضالً عن ذلك، قدم صاحب الشكوى شهادات طبية صادرة عن الـدكتور ب              ٧-٢
نـوفمرب  /تفيد بأنه كان يتلقى العالج بسبب إصـابته مبـرض عقلـي، منـذ منتـصف تـشرين الثـاين            

إىل أن سوء معاملة صـاحب الـشكوى املاضـية وصـحته         . ك. وقد خلص الدكتور ب   . ٢٠٠٥
ــا يف    ــة، مب ــة احلالي ــواتر ال   العقلي ــوم وت ــك اضــطرابات الن ــق،    ذل ــذاكرة والقل ــن ال ــوابيس ووه ك

ســيما فيمــا يتعلــق بأحــداث تــذكِّره بالــصدمات النفــسية الــيت شــهدها، تفــي كلــها مبعــايري    وال
  .اإلصابة باضطرابات نفسية الحقة بصدمة

  
  الشكوى    

ــب          - ٣ ــن جان ــهاكاً م ــشكل انت ــنغالديش سي ــه إىل ب ــشكوى أن ترحيل ــدعي صــاحب ال ي
فهو خيشى االغتيال على أيدي أنصار احلـزب الـوطين          .  من االتفاقية  ١٦  و ٣د للمادتني   السوي

كما أنه خيـشى أن تقـوم قـوات الـشرطة بإلقـاء القـبض       . البنغالديشي إن هو عاد إىل بنغالديش    
ويـضيف أن ظـروف الـسجن يف الـبالد مبثابـة            . عليه وتعذيبـه بـسبب االهتامـات املوّجهـة ضـده          

  . إنسانية أو حاطة بالكرامةمعاملة قاسية أو ال
  
  

__________ 

 الشكوى إىل أن كون هذه اجلرمية الثانية قد وقعت عندما كان متواجداً يف السويد إّنما تثبت أن        يشري صاحب   )د(  
 .التهمة ملفقة
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  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية    
، اعترضـــت الدولـــة الطـــرف علـــى مقبوليـــة الـــشكوى  ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط١٥يف   ١-٤

، تـدعي الدولـة الطـرف أن مـن          ٣ففيما يتعلق باملقبولية، وبأحكـام املـادة        . وأسسها املوضوعية 
وفيمـا يتعلـق باملـادة      . ى ال تستند إىل أسس سليمة ولذلك فهي غري مقبولـة          الواضح أن الشكو  

، تّدعي الدولة الطرف أن هذا اجلزء مـن الـشكوى جيـب أن ُيعلـن عـن عـدم مقبوليتـه مـن                        ١٦
وفــضالً عــن ذلــك، تــزعم  . حيــث االختــصاص املوضــوعي ألنــه ال يتمــشى وأحكــام االتفاقيــة 

ــشكوى فيمــ     ــاء صــاحب ال ــة الطــرف أن ادع ــادة  الدول ــق بامل ــن   ١٦ا يتعل ــدر م ــر ألدىن ق  يفتق
  .اإلثباتات املطلوبة ألغراض املقبولية

وفيما يتعلق باألسس املوضوعية للـبالغ، تـدعي الدولـة الطـرف أن وجـود منـط ثابـت                 ٢-٤
من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حـد                 

ا إذا كــان شــخص حمــدد ســيتعرَّض خلطــر اخلــضوع للتعــذيب عنــد ذاتــه أســس كافيــة لقــرار مــ
وينبغي أن تكـون هنـاك أسـس إضـافية إلثبـات أن هـذا الفـرد سـيتعرَّض             . عودته إىل ذلك البلد   

وفيمـا يتعلـق باحلالـة العامـة الراهنـة حلقـوق اإلنـسان يف بـنغالديش، تـسلم                   . )ه(شخصياً للخطر 
لكنها تشري إىل حـدوث حتـسن يف الـسنوات القليلـة            الدولة الطرف بأهنا حالة مثرية للمشاكل،       

ومع ذلك، فإن العنف هو مسة شائعة يف الـسياسات املتبعـة يف الـبالد ورجـال الـشرطة              . املاضية
  .يلجأون حسب التقارير إىل التعذيب والضرب وغريمها من أشكال االعتداء

فيد بأنـه ألغـراض تنفيـذ     اليت ت)و(كما تشري الدولة الطرف إىل السوابق القضائية للجنة       ٣-٤
 من االتفاقية، ينبغي أن يواجه الشخص املعين خطـراً متوقعـاً وحقيقيـاً يهـدده شخـصياً                  ٣املادة  

يف التعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعاد إليه، وأنّ عبء عرض قضية ميكن الدفاع عنها يقـع                 
يـستند إىل أسـس   وفضالً عن ذلك، فـإن تقـدير خطـر التعـذيب جيـب أن          . )ز(على مقدم البالغ  

تتجاوز جمرد النظرية أو الـشك ولـو أنـه ال يتحـتم أن يفـي هـذا اخلطـر باختبـار مـدى احتمـال                          
وتلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إىل أن العديد من أحكـام قـانون األجانـب يعكـس                 . وقوعه

لـسلطات  وهي تـشري إىل أن ا     .  من االتفاقية  ٣ من املادة    ١نفس املبدأ املنصوص عليه يف الفقرة       
السويدية تطبق بالتايل نفس نوع االختبار الذي تطبقه اللجنة عند النظـر يف الـشكاوى املقدمـة                 

  .مبوجب االتفاقية
__________ 

 .٣- ٦، الفقرة ٢٠٠١مايو / أيار١١ يف ، اآلراء املعتمدةضد السويد. ل. س، ١٥٠/١٩٩٩البالغ رقم   )ه(  

، الفقـرة  ١٩٩٩مـايو  / أيـار ٥ة يف ، اآلراء املعتمدضد السويد. ر. م. وم. ر. م. س، ١٠٣/١٩٩٨البالغ رقم    )و(  
٧-٩. 

 .٤-٦، الفقرة ) أعاله)ه(احلاشية  (ضد السويد.  ل.س  )ز(  
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وتّدعي الدولة الطرف أن عودة صاحب الـشكوى إىل بـنغالديش لـن تـستتبع انتـهاكاً                   ٤-٤
 سـيتعرض   والشكوى تـستند إىل االدعـاء أن صـاحب الـشكوى          .  من االتفاقية  ٣ألحكام املادة   

خلطر التعذيب عند عودته إىل بلده األصلي، بسبب إلقاء القبض عليه وتعذيبـه يف مناسـبتني يف                 
السابق بسبب نشاطه السياسي، وذلك مرة من ِقَبل أنـصار احلـزب الـوطين البنغالديـشي ومـرة           

ويـدعي أنـه سـيتعرض أيـضاً        . من ِقَبل أنصار احلزب الوطين البنغالديـشي وقـوات الـشرطة معـاً            
  .خلطر إلقاء القبض عليه بسبب االهتامات الكاذبة املوجهة ضده

وفيما يتعلق بادعاء التعرض خلطر التعذيب على أيدي خصوم سياسيني، تـشري الدولـة                ٥-٤
 مـن االتفاقيـة واشـتراط أن يلحـق مثـل هـذا              ١ الوارد يف املادة     “التعذيب”الطرف إىل تعريف    

 يـسكت عنـه موظـف رمسـي أو أي شـخص آخـر              أو حيرض عليه أو يوافـق عليـه أو        ”التعذيب  
 الـصادرة عـن اللجنـة الـيت تفيـد بـأن مـسألة مـا إذا           موتذكر باألحكا . “يتصرف بصفته الرمسية  

ــة الطــرف ملزمــة باإلحجــام عــن ترحيــل شــخص ميكــن أن يتعــرض خلطــر األمل       كانــت الدول
بـذلك، تقـع    العذاب الذي يلحقه بـه كيـان غـري حكـومي، دون موافقـة احلكومـة أو قبوهلـا                     أو

وأيا كان احلال، فإن صاحب الـشكوى مل يثبـت صـحة    . )ح( من االتفاقية٣خارج نطاق املادة   
ويف هــذا الــصدد، تالحــظ . ادعائــه بأنــه ســيتعرض ملثــل هــذا خلطــر حــني عودتــه إىل بــنغالديش

ويف هــذا الــسياق، . الدولــة الطــرف وجــود ســبب ملــساءلة موثوقيــة بيانــات صــاحب الــشكوى
ات وقائعية متعـددة، تتـضمن تناقـضات بـشأن تـواريخ حـاالت االحتجـاز الـيت                  تشري إىل تناقض  

كما تـشري إىل أن صـاحب الـشكوى مل يـدعِ يف أول مقابلـة أجريـت                  . يّدعيها مقدم الشكوى  
  .معه بأنه خضع للتعذيب

وفيما يتعلق خبطـر التعـذيب علـى أيـدي قـوات الـشرطة، وبـسبب حالـة سـابقة ادعـى                        ٦-٤
على أيدي أنصار احلـزب الـوطين البنغالديـشي ورجـال الـشرطة يف خمفـر        فيها تعرضه للتعذيب    

، تالحــظ الدولــة الطــرف أن هــذا احلــادث مل ُيــذكر أثنــاء   ٢٠٠٢شــرطة مونــشيغونغ يف عــام 
واألحـداث قيـد    . املقابلة األوىل اليت أجراها صـاحب الـشكوى مـع سـلطات اهلجـرة الـسويدية               

د أي شيء يشري إىل أن خـصومه الـسياسيني   النظر وقعت منذ أكثر من مخس سنوات وال يوج    
وصاحب الـشكوى مل يكـن حيتـل منـصباً قياديـاً يف احلـزب وأن                . مهتمون به يف الوقت الراهن    

أية مضايقة يتعرض هلا بسبب أنشطته السياسية هي مضايقات ذات طابع حملي وكـان بإمكانـه     
وتـدعي  . إىل شيتاغونغ ودكّا  جتنبها من خالل االنتقال إىل مدينة أخرى كما فعل عندما انتقل            

__________ 

ــم   )ح(   ــبالغ رقـــ ــسويد. ب. ر. غ، ٨٣/١٩٩٧الـــ ــد الـــ ــدة يف ضـــ ــار١٥، اآلراء املعتمـــ ــايو / أيـــ   ،١٩٩٨مـــ
 .٥- ٦  الفقرة
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، مل يـتم اسـتيفاء شـرط وقـوع التعـذيب يف            )ط(الدولة الطرف أنه وفقاً للسوابق القضائية للجنـة       
  .املاضي القريب

وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــشكوى أنــه ســيتعرض خلطــر إلقــاء القــبض والتعــذيب   ٧-٤
.  مـصداقية هـذه األقـوال   باالستناد إىل اهتامـات كاذبـة ُوجهـت إليـه، تـشك الدولـة الطـرف يف           

فــصاحب الــشكوى مل يــذكر اهتامــات القتــل إال يف املقابلــة الثانيــة الــيت أجراهــا مــع ســلطات     
وفضالً عن ذلك، فإن لوائح االهتام اليت استظهر هبـا صـاحب الـشكوى بعـد          . اهلجرة السويدية 

مـايو  /يف أيـار مرور سنتني علـى ذكـره للمـرة األوىل االهتامـات، ال تـشري إىل القتـل الـذي وقـع            
ومبـساعدة الـسفارة    . )ي(٢٠٠٥  و ٢٠٠١ بل إىل جرائم ُيزعم أّنها ارتكبت يف عـامي           ٢٠٠٣

السويدية يف دكّا، متكنت الدولة الطـرف مـن اسـتنتاج أن تقـارير الـشرطة ولـوائح االهتـام الـيت               
وبالفعــل، أشــار مــدير الفــرع يف حمكمــة الــصلح يف . قــدمها صــاحب الــشكوى مل تكــن أصــلية

غونغ إىل أن األختام، والتوقيعات وحمتويات لـوائح االهتـام، وتقـارير الـشرطة والـشكوى             مونشي
وفـضالً عـن ذلـك،      . اليت تفيد املزاعم أن والد صاحب الشكوى كان قد قدمها، كلها مـزورة            

تبني من تطابق أرقام امللف املشار إليها يف هـذه الوثـائق مـع سـجل احملكمـة أهنـا ال متـت بـصلة                   
أّمـا الرسـائل الـيت بعثهـا حمـامي صـاحب الـشكوى، فلـم                . تعلقة بـصاحب الـشكوى    بالقضايا امل 

وفـضالً  . تذكر عنواناً صحيحاً بل ذكـرت عنـوان حمكمـة ُيمـاَرس فيهـا آالف احملـامني مهنتـهم          
عن ذلك، فإن املعلومات الـواردة يف الرسـائل الـيت بعثهـا حمـامي صـاحب الـشكوى ال تتطـابق                      

وهي حتمل أرقاماً مزّيفة للملف، وهي أرقام إمـا أنـه تعـذر التحقـق       مع نتائج التحقيقات احمللية     
ــشكوى      ــصاحب ال ــاً ب ــق مطلق ــة ســرقة ال تتعل ــشري إيل حال ــها أو أهنــا ت ــسفارة  . من ــر ال ومل تعث

السويدية يف دكّا على أي دليل يثبت أن صـاحب الـشكوى قـد ُحكـم عليـه أو متـت مقاضـاته                 
  .اليت ذكرها يف شكواهأو ُوجهت إليه هتم بأي جرمية من اجلرائم 

، تـذكِّر الدولـة الطـرف بالـسوابق القـضائية           ١٦وفيما يتعلق باالنتهاك املزعـوم للمـادة          ٨-٤
 ومؤداهـا أن تفـاقم احلالـة الـصحية البدنيـة أو العقليـة جـراء الترحيـل ال يكفـي بـصفة                        )ك(للجنة

ــه         ــة تنت ــة مهين ــرض ملعامل ــاء التع ــل أخــرى، الدع ــدم وجــود عوام ــة ع ــة، يف حال ــادة عام ك امل
كمـا تلفـت    . وتؤكد على عـدم وجـود أي عامـل مـن هـذا القبيـل يف احلالـة الراهنـة                   . املذكورة

__________ 

 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٣مايو / أيار٥ة يف ، اآلراء املعتمدضد هولندا. س. س، ١٩١/٢٠٠١البالغ رقم   )ط(  

 .٦-٢ و ٥-٢انظر الفقرتني   )ي(  

. س، ٤٩/١٩٩٦؛ الـبالغ رقـم   )أعـاله ) ح(اشـية  احل (ضـد الـسويد  . ب. ر. غ القضائية هذه من بني السوابق   )ك(  
، ٢٢٠/٢٠٠٢؛ البالغ رقـم     ٩-٩، الفقرة   ٢٠٠١مايو  / أيار ١٥، اآلراء املعتمـدة يف     وآخـرون ضـد كندا  . ف
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار٢، اآلراء املعتمدة يف ضد السويد. د. ر
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، الـيت رأت أن سـوء       )ل(انتباه اللجنة إىل األحكام السابقة للمحكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان          
  مـن االتفاقيـة    ٣املعاملة جيب أن يبلغ حّدا أدىن من اخلطورة لكي يقع ضـمن اختـصاص املـادة                 

 ٣األوروبية حلقوق اإلنـسان، وأقـرت أن إعمـال قـرار الطـرد ال يـستتبع انتـهاك أحكـام املـادة                       
وتّدعي الدولة الطـرف أن مثـل هـذه الظـروف          . عندما تكون هناك اعتبارات إنسانية قاهرة      إال

  .االستثنائية غري موجودة يف احلالة الراهنة
 صــاحب الــشكوى تفيــدان بأنــه وتــشري الدولــة الطــرف إىل شــهادتني طبيــتني قــدمهما  ٩-٤

 وأنـه خـضع لفحـص طـيب         ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٨تلقى عالجاً من مرض عقلي منذ       
 ٢٠٠٥نـوفمرب   /وكون صاحب الـشكوى مل يتلـق أي عـالج قبـل تـشرين الثـاين               . مخس مرات 

وأنه مل يستند إىل أية أدلة طبية إىل أن مت عـرض طلبـه علـى جملـس طعـون األجانـب، قـد يـشري           
 أن حالتــه العقليــة تــدهورت بالدرجــة األوىل نتيجــة قــرار رفــض طلبــه للجــوء الــصادر عــن   إىل

وفـــضالً عـــن ذلـــك، هنـــاك تقـــارير تـــشري إىل أن الرعايـــة العقليـــة متاحـــة يف  . جملـــس اهلجـــرة
وبالتايل، حتاج الدولة الطـرف أن احتمـال تفـاقم حالـة الـصحة العقليـة لـصاحب           . )م(بنغالديش

  . يشكل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينةالشكوى بسبب ترحيله ال
، ادعى صاحب الشكوى أنه ليست لديه أيـة تعليقـات           ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١١ويف    - ٥

  .على مالحظات الدولة الطرف
  

  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة    
  النظر يف املقبولية

ا بالغ مـا، ال بـد أن تقـرر          قبل أن تنظر جلنة مناهضة التعذيب يف أي شكوى يتضمنه           ١-٦
  . من االتفاقية٢٢ما إذا كان البالغ مقبوالً أو غري مقبول مبوجب املادة 

 ٥مـن الفقـرة   ) أ(وقد تأكّدت اللجنة، علـى النحـو املطلـوب مبوجـب الفقـرة الفرعيـة              ٢-٦
  من االتفاقية من أن املسألة نفسها مل ُتبحث وليست قيد البحث يف إطـار إجـراء                ٢٢من املادة   

  .آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

__________ 

السلــسلة ألــف رقــم   (١٩٩١مــارس /ار آذ٢٠ احلكــم الــصادر يف كــروز فــاراس وآخــرون ضــد الــسويد،   )ل(  
تقـارير  (، ٢٠٠١فربايـر  / شـباط ٦ احلكـم الـصادر يف   بن سعيد ضد اململكـة املتحـدة،   ؛  )٨٣، الفقرة   ٢٠١

 احلكــم الـصـادر   ضد اململكة املتحدة،  . د؛ و )٤٠، الفقرة   ٣١٩ أوالً، الصفحة    - ٢٠٠١األحكام والقرارات   
 ).٥٤-٥١، الفقرات ٧٩٣ ثالثاً، الصفحة - ١٩٩٧تقارير أحكام وقرارات  (١٩٩٧مايو / أيار٢يف 

أغـسطس  / آب ٣١بـنغالديش، صـادر يف      :  الداخلية، وكالة احلدود واهلجـرة، تقريـر إعالمـي لبلـد املنـشأ             وزارة  )م(  
 .٩-٢٨، الفقرة ٢٠٠٧
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 مــن االتفاقيــة، ال تنظــر اللجنــة يف أي ٢٢مــن املــادة ) ب( ٥وعمــالً بأحكــام الفقــرة   ٣-٦
بالغ ما مل تكن قد تأكدت من أن صاحب الشكوى قد استنفد مجيع سـبل االنتـصاف احملليـة                   

باسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة        وتأخـذ اللجنـة علمـاً بـاعتراف الدولـة الطـرف             . املتاحة أمامه 
  .٢٢من املادة ) ب( ٥وبالتايل ختلص إىل أن صاحب الشكوى قد استوىف أحكام الفقرة 

بــسبب طــرده إىل بلــده . وفيمــا يتعلــق باالدعــاء بــشأن تفــاقم احلالــة العقليــة للــسيد ف  ٤-٦
لعقليـة لفـرد مـا      األصلي، ُتذكر اللجنة بأحكامها الـسابقة بـأن تفـاقم حالـة الـصحة البدنيـة أو ا                 

حالــة انعــدام عوامــل إضــافية، ليمثّــل معاملــة مهينــة  بــسبب ترحيلــه غــري كــاٍف بوجــه عــام، يف
وتأخــذ اللجنــة علمــاً بالــشهادات الطبيــة الــيت قــدمها صــاحب  . )ن(١٦انتــهاكاً ألحكــام املــادة 

ة كمـا تأخـذ اللجنـة علمـاً بادعـاء الدولـ           . الشكوى واليت تفيد بأنه يعاين مـن اضـطراب نفـسي          
الطــرف بــأن الرعايــة الــصحية العقليــة متــوفرة يف بــنغالديش، وهــو ادعــاء مل يدحــضه صــاحب  

ويف حالة عدم وجود ظروف اسـتثنائية، ونظـراً لتقـصري صـاحب الـشكوى يف الـرد                  . الشكوى
على حجة الدولة الطرف بأن الرعاية الصحية متوفرة يف بنغالديش، تـرى اللجنـة أنـه فـشل يف                   

ة لدعم شكواه ألغراض املقبولية، وعليه ال بد هلا مـن اعتبـار الـشكوى غـري                 تقدمي األدلة الكافي  
  .مقبولة

 مـن االتفاقيـة، فتـرى اللجنـة         ٣أّما فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى مبوجب املـادة            ٥-٦
أنــه ال توجــد أيــة عقبــات أخــرى أمــام مقبوليــة الــشكوى ومتــضي بالتــايل يف النظــر يف األســس  

  .املوضوعية
  

  األسس املوضوعيةالنظر يف 
املــسألة املعروضــة علــى اللجنــة تتمثــل يف مــا إذا كــان ترحيــل صــاحب الــشكوى إىل      ١-٧

 مــن االتفاقيــة بعــدم إبعــاد ٣بــنغالديش يــشكل انتــهاكاً اللتــزام الدولــة الطــرف مبوجــب املــادة  
ــة أخــرى يف احلــاالت الــيت يوجــد فيهــا مــن األســباب الوجيهــة       أو إعــادة شــخص مــا إىل دول
  .إىل االعتقاد بأنه سيتعرض خلطر التعذيبيدعو  ما
وجيــب علــى اللجنــة أن تقــيم مــسألة مــا إذا كانــت توجــد أســباب وجيهــة تــدعو إىل      ٢-٧

. االعتقاد بـأن صـاحب الـشكوى معـرض شخـصياً خلطـر التعـذيب عنـد عودتـه إىل بـنغالديش             

__________ 

 ، وقـضية ١٨٣/٢٠٠١؛ الـبالغ رقـم   ٧-٦، الفقـرة  )أعـاله ) ح(احلاشـية   (ضد الـسويد . ب. ر. غ قضية  انظر  )ن(  
ــدا . س. س. ب ــد كنــ ــدة يف ضــ ــار١٢، اآلراء املعتمــ ــايو / أيــ ــرة ٢٠٠٤مــ ــبالغ رقــــم  ٢-١٠، الفقــ ؛ والــ

، الفقـرة   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦، اآلراء املعتمـدة يف      ضد كنـدا  . س. س. س، وقضيـة   ٢٤٥/٢٠٠٤
٣-٧. 
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لة، مبـا فيهـا     وجيب على اللجنة، عند تقديرها هلـذا اخلطـر، مراعـاة مجيـع االعتبـارات ذات الـص                 
ومـع ذلـك، فـإن      . وجود منط ثابت النتهاكات جسيمة أو صارخة أو مجاعية حلقوق اإلنـسان           

اهلدف من هـذا التحليـل هـو حتديـد مـا إذا كـان صـاحب الـشكوى سـيتعرض شخـصياً خلطـر                         
وعليــه فــإن وجــود منــط ثابــت لالنتــهاكات اجلــسيمة أو  . التعــذيب يف البلــد الــذي ســيعاد إليــه

ماعية حلقوق اإلنـسان يف بلـد مـا ال يـشكل يف حـد ذاتـه أساسـاً كافيـاً يـستند                       الصارخة أو اجل  
إليه يف حتديد ما إذا كان الشخص املعين معرضاً خلطر التعذيب عند عودته إىل ذلك البلد، بـل                  

وعلــى . جيــب أن تتــوفر أســباب إضــافية تــبني أن الفــرد املعــين معــرض شخــصياً لــذلك اخلطــر    
  د منــط ثابــت لالنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان      العكــس مــن ذلــك، فــإن عــدم وجــو     

  .ال يعين أن هذا الشخص ال ميكن اعتباره معرضاً خلطر التعذيب يف ظل ظروفه اخلاصة
 ومفــاده أن اللجنــة )س(٣علــى املــادة ) ١٩٩٦( ١وتــذكّر اللجنــة بتعليقهــا العــام رقــم    ٣-٧

عتقاد أن مقدم الـبالغ سـيتعرض       ملزمة بتقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إىل اال          
خلطــر التعــذيب إن هــو طــرد أو أُعيــد أو ُســلم، وجيــب أن يقــدر خطــر التعــذيب علــى أســس    

غري أنه ال يتحتم أن يكون هذا اخلطر موافقاً الختبـار مـدى             . تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك    
جنــة قــد ويف هــذا الــصدد، كانــت الل. وقوعــه، ولكــن جيــب أن يكــون اخلطــر شخــصياً وفعليــاً

ــاً    خلــــصت يف قــــرارات ســــابقة إىل أن خطــــر التعــــذيب جيــــب أن يكــــون متوقعــــاً وحقيقيــ
وفــضالً عــن ذلــك، تالحــظ اللجنــة أهنــا ســتعطي وزنــاً كــبرياً، لــدى ممارســاهتا     . )ع(وشخــصياً

 من االتفاقية، لالستنتاجات الوقائعية الصادرة عـن أجهـزة الدولـة            ٣الختصاصاهتا عمالً باملادة    
؛ لكنها غري ملزمة بالتقيد هبـذه االسـتنتاجات بـل هـي تتمتـع بالـسلطة املنـصوص          الطرف املعنية 

 مــن االتفاقيــة يف التقــدير احلــر للوقــائع بنــاًء علــى اجملموعــة   ٢٢ مــن املــادة ٤عليهــا يف الفقــرة 
  .)ف(الكاملة لظروف كل قضية

لـشكوى  وتالحظ اللجنة يف احلالة الراهنة أن األسباب الرئيـسية الـيت خيـشى صـاحب ا           ٤-٧
أن تؤدي إىل خطر شخصي للتعـذيب إذا عـاد إىل بـنغالديش هـي أنـه تعـرض سـابقاً للتعـذيب                     
بسبب عضويته يف رابطة أوامي، على أيدي أنصار احلزب الـوطين البنغالديـشي، وأنـه معـرض                 
خلطر السجن والتعذيب على أيدي قوات الشرطة عند عودته إىل بنغالديش بـسبب هتـم القتـل                

__________ 

  .، املرفق التاسع(A/53/40) ٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم   )س(  
، ٢٠٠٣نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢١، اآلراء املعتمـدة يف      ضـد هولنـدا   . ر. أ، قضية   ٢٠٣/٢٠٠٢البالغ رقم     )ع(  

 .٣- ٧الفقرة 

 .٩، الفقرة )أعاله) س(احلاشية  (١التعليق العام رقم   )ف(  
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وفضالً عن ذلك، يشري صاحب الشكوى أنه، يف حالة إدانته، سـيتعرض            .  إليه املزعوم املوجهة 
  .ملعاملة ال إنسانية ومهينة يف السجن

أما فيما يتعلق بادعاءات تعرضه للتعذيب يف السابق، تالحظ اللجنة أن االعتـداء عليـه       ٥-٧
، ٢٠٠١ر أكتـوب / تـشرين األول ٢٠، واختطافه وتعذيبه يف     ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  

 مت حـسب    ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  - أكتوبر/وإلقاء القبض عليه وتعذيبه يف تشرين األول      
ويف هـذا الـصدد، تـذّكر اللجنـة بــأن     . املـزاعم علـى أيـدي أنـصار احلـزب الــوطين البنغالديـشي      

التزام الدولة الطرف باالمتناع عن اإلعـادة القـسرية لـشخص مـا إىل دولـة أخـرى توجـد فيهـا                      
ب قوية لالعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعـذيب يتـصل بـصورة مباشـرة بتعريـف                  أسبا

، ١وألغـراض االتفاقيـة، وحـسبما هـو مـبني يف املـادة       . ١التعذيب حـسبما هـو وارد يف املـادة     
 أي عمـل ينـتج عنـه أمل أو عـذاب شـديد، جـسدياً كـان أم عقليـاً،                     “التعـذيب ”يقصد بعبـارة    

د احلــصول مــن هــذا الــشخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى   يلحــق عمــداً بــشخص مــا بقــص 
معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يــشتبه يف أنــه ارتكبــه، هــو أو     
شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هـذا األمل أو                   

ه، أو حيـرض عليـه أو يوافـق         العذاب ألي سبب من األسباب يقـوم علـى التمييـز أيـاً كـان نوعـ                
وتــذكر . “عليــه أو يــسكت عنــه موظــف رمســي أو أي شــخص آخــر يتــصرف بــصفته الرمسيــة

اللجنة بأحكامها السابقة اليت جاء فيها أن املسألة هي مسألة ما إذا كـان علـى الدولـة الطـرف                 
ه التزام االمتنـاع عـن طـرد شـخص مـا ميكـن أن يواجـه خطـر األمل أو العـذاب الـذي يلحقـه بـ                      

ــادة          ــدخل يف نطــاق امل ــدون موافقــة احلكومــة أو قبوهلــا، ال ي ــان غــري حكــومي، ب  مــن ٣كي
  .)ص(االتفاقية

ــشرين األول    ٦-٧ ــائع ت ــة أن وق ــوبر/وتالحــظ اللجن ــاين - أكت ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠٠٢ن
انطوت، حسب املزاعم، على تعذيب مـن جانـب أنـصار احلـزب الـوطين البنغالديـشي بتواطـؤ                  

ــوات شــرطة ال  ــع ق ــة الطــرف م ــأن صــاحب     . دول ــاء ب ــة ســتقبل اإلدع وحــىت إذا كانــت اللجن
الشكوى قد تعرض للتعذيب يف السابق، فـإن املـسألة تتعلـق مبـا إذا كـان يتعـرض حاليـاً خلطـر                       

وال يترتب على ذلك بالضرورة أنه رغم مـرور سـّت سـنوات           . التعذيب إذا عاد إىل بنغالديش    
ــذ   ــيتعرض للتعـ ــة سـ ــداث املزعومـ ــستقبل  علـــى وقـــوع األحـ ــنغالديش يف املـ ــاد إىل بـ يب إذا عـ

__________ 

أعـاله،  ) ط(احلاشـية   (ضد هولنـدا  . س. سو؛  )أعاله) ح(احلاشية   (ضد السويد . ب. ر. جانظر، يف مجلة أمور،       )ص(  
أبريـل  / نيـسان  ٣٠  ، اآلراء املعتمـدة يف    ضـد أسـتراليا   . س. ب. م،  ١٣٨/١٩٩٩والـبالغ رقـم     ؛  ٤-٦الفقرة  
 .٤- ٧، الفقرة ٢٠٠٢
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ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن صاحب الـبالغ مل يقـدم معلومـات عـن سـبب             . )ق(القريب
  .اهتمام السلطات احمللية به، باستثناء ما قدمه من معلومات عن االدعاء باهتامه بالقتل

يـه، تأخـذ اللجنـة      وفيما يتعلق باالهتامات اليت يدعي صاحب الشكوى أهنـا وجهـت إل             ٧-٧
علماً بادعاء الدولة الطرف بأن لوائح االهتـام وتقـارير الـشرطة والرسـائل الـيت قـدمها صـاحب                    

كما تالحظ أن ادعاء الدولة الطرف بأنه مل يـتم إصـدار حكـم        . الشكوى مل تكن ذات حجية    
ومل . احبق صاحب الشكوى أو مالحقته أو اهتامه بأي جرمية من اجلرائم اليت يزعم أنه اهتـم هبـ                 

يعترض صاحب الشكوى على هـذه املالحظـات، كمـا أنـه مل يقـدم أيـة أدلـة لدحـضها، حـىت                       
ويف هذا الصدد، تذّكر اللجنة حبكمها السابق ومفـاده         . عندما سنحت له الفرصة للقيام بذلك     

أنه عادةً ما يعود إىل صـاحب الـشكوى تقـدمي سـبب وجيـه وأنـه يتعـّين تقيـيم خطـر التعـذيب                     
  .)ر( أسس تتجاوز النظرية أو الشكباالستناد إىل

ويف ضوء ما جاء أعاله، ال ترى اللجنة، باالستناد إىل االهتامـات املـشار إليهـا أعـاله،                    ٨-٧
أن هناك ضرورة للنظر يف ادعاء صاحب الشكوى بأنـه سـيتعرض خلطـر معاملـة ال إنـسانية أو                    

  .مهينة يف حال سجنه يف بنغالديش
 املقدمــة، تــرى اللجنــة أن صــاحب الــشكوى مل يقــدم أدلــة  وباالســتناد إىل املعلومــات  ٩-٧

كافية تسمح بأن تنظر اللجنة يف االدعاء بأنـه يواجـه خطـراً حمـتمالً وفعليـاً وشخـصياً للتعـرض              
  .للتعذيب يف حالة طرده إىل بلده األصلي

 مـن اتفاقيـة مناهـضة     ٢٢ مـن املـادة      ٧وختلص جلنة مناهـضة التعـذيب، عمـالً بـالفقرة             -٨
ب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، إىل أن ترحيـل                  التعذي

 مــن االتفاقيــة مــن جانــب الدولــة ٣صــاحب الــشكوى إىل بــنغالديش ال يــشكل خرقــاً للمــادة 
  .الطرف

__________ 

، اآلراء املعتمـدة    هـاد ضـد سويـسرا     ،  ١٢٦/١٩٩٩والبالغ رقم   ) أعاله) ن(احلاشية  (،  ضد كندا . س. س. س  )ق(  
 .٢٠٠٠و ماي/ أيار١٠ يف

ــبالغ رقــم  . ٦، الفقــرة )أعــاله) س(احلاشــية  (١ العــام رقــم التعليــق  )ر(   ضــد . ز. م، ٢٥٦/٢٠٠٤انظــر أيــضاً ال
ضـد  . ك. أ. م،  ٢١٤/٢٠٠٢؛ والـبالغ رقـم      ٣-٩، الفقـرة    ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٢، اآلراء املعتمدة يف     السويد
ضــد . ل. س، ١٥٠/١٩٩٩؛ والــبالغ رقــم ٥-١٣، الفقــرة ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٢، اآلراء املعتمــدة يف أملانيــا
 .٣-٦، الفقرة )أعاله) و(احلاشية (، السويد
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  ٣٣٢/٢٠٠٧البالغ رقم     
  ) ميثلهم حمام(وآخرون . م. السيد م      :املقدم من

  صاحب الشكوى  :يةالشخص املدعى أنه ضح
  السويد      : الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢    :تاريخ تقدمي البالغ
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب  

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١يف وقد اجتمعت   
، املقدم إىل جلنة مناهـضة التعـذيب        ٣٣٢/٢٠٠٧ يف البالغ رقم     وقد فرغت من النظر     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو            ٢٢مبوجب املادة   . م. من السيد م  
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 مجيع املعلومـات الـيت أتاحهـا هلـا صـاحب الـشكوى وحماميـه                اعتبارهاوقد وضعت يف      
  والدولة الطرف،

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد   
، وهــو حاليــاً يف انتظــار  ١٩٧٨املولــود يف عــام . م. صــاحب الــشكوى هــو الــسيد م   ١-١

 تـشرين  ٢٢وقـد أوقفتـه الـشرطة الـسويدية يف     . ده األصـل ترحيله من السويد إىل أذربيجان بلـ      
  .، وميثله حمام٢٠٠٧أكتوبر /األول

ــالفقرة    ٢-١ ــادة  ٣وعمــالً ب ــن امل ــة     ٢٢ م ــبالغ إىل الدول ــة ال ــت اللجن ــة، أحال ــن االتفاقي  م
 ١٠٨ من املـادة     ١، وطلبت إليها مبوجب الفقرة      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦الطرف يف   

للجنـة، أال تطـرد صــاحب الـشكوى إىل أذربيجـان أثنـاء النظـر يف قــضيته       مـن النظـام الـداخلي    
، أُبلغت الدولة الطـرف يف مـذكرة شـفوية بـرفض            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ويف  . أمام اللجنة 

  .التدابري املؤقتة الذي التمست فيه رفع ٢٠٠٨مايو / أيار٢٣طلبها املؤرخ 
  

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
، أجـرى صـاحب الـشكوى اتـصاالت مـع           ١٩٩٩ديـسمرب   /كـانون األول  يف منتصف     ١-٢

، وظل علـى اتـصال مـستمر بـه دون أن يـصبح              .ه. أحد نواب رئيس حزب املساواة السيد ك      
، انضم إىل حزب املساواة كعـضو       ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٠ويف  . عضواً رمسياً يف احلزب   
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 الذي كـان يتمثـل أساسـاً يف ضـم     وواصل صاحب الشكوى عمله. رمسي، وبدأ يعمل لصاحله 
أعــضاء جــدد إىل احلــزب وبيــع صــحيفة احلــزب الرمسيــة حــىت إجــراء االنتخابــات الرئيــسية يف   

  .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٥أذربيجان يف 
وتقرر اخلـروج يف اليـوم التـايل لالنتخابـات يف     . ومل يفز حزب املساواة يف االنتخابات      ٢-٢

أكتــوبر / تــشرين األول١٦ويف . عــي أنــه تالعــب باالنتخابــات علــى مــا اُد مظــاهرة احتجاجــاً
ــع حــوايل     ٢٠٠٣ ــبالغ م ــساواة يف   ٥ ٠٠٠ إىل ٤ ٠٠٠ شــارك صــاحب ال ــد حلــزب امل  مؤي

. وقـد حاولـت الـسلطات تفريـق املتظـاهرين         . مسرية انطلقت من مقر احلزب إىل ساحة احلرية       
ــدة متظــاهرين آخــرين ونقلــوا         ــي القــبض علــى صــاحب الــبالغ وع إىل مركــز للحــبس  وأُلق

  .أكتوبر ُنقل إىل سجن بايل يف باكو/ تشرين األول١٧ويف . االحتياطي
ومل يتعـــرض صـــاحب الـــشكوى ملعاملـــة غـــري إنـــسانية خـــالل األســـبوع األول مـــن     ٣-٢

 تـشرين   ٢٤ويف  . احتجازه، لكن حراس األمن كانوا يوجهون الشتائم باسـتمرار إىل الـسجناء           
وطُلــب إليــه .  الــشكوى أمــام مــدير الــسجن الــسيد م، أُحــضر صــاحب٢٠٠٣أكتــوبر /األول

أن شـتمه   إال. كـان مـن الـسيد م    الكشف عن أمسـاء املتظـاهرين اآلخـرين، فـرفض ذلـك، ومـا           
  .وشتم أسرته

أكتــوبر وضــع حــراس األمــن قلنــسوة علــى رأس  / تــشرين األول٢٦ إىل ٢٥ويف ليلــة   ٤-٢
ءة والتهديـدات الـشفوية، فقـد    ومع أنه تعرض لإلسـا    . صاحب الشكوى ونقلوه خارج زنزانته    

وتلقى صاحب الشكوى لكمات وركالت على مجيـع        . أكّد من جديد عدم رغبته يف التعاون      
كما تلقى ضربات بأداة حادة، وأغمـي عليـه         . أجزاء جسمه، ورأسه ال يزال مغطى بالقلنسوة      

  .  دقيقة١٥بعد مرور 
يام ملقـى قبـل أن يـتمكن         أ ١٠وظل ملدة   . وُحرم صاحب الشكوى من الرعاية الطبية       ٥-٢

وأُحضر مرة أخرى إىل غرفة االسـتجواب حيـث تعـرض مـرة         . من الوقوف والسري على قدميه    
أكتـوبر تكـررت العمليـة      / تـشرين األول   ٢٦ إىل   ٢٥وعلى غرار ليلـة     . ثانية ملعاملة غري إنسانية   

 .وأكّـد صـاحب الـشكوى مـن جديـد أنـه ال يـزال غـري راغـب يف التعـاون معهـم                       . عدة مرات 
ومل تـتح لـه إمكانيـة       . وخالل الفترة التالية تّعرض صاحب الشكوى للتعذيب بـصورة منهجيـة          

  .تعيني حمام ومل تربر السلطات أسباب احتجازه
وكــشف . ، قــرر صــاحب الــشكوى التعــاون ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٠ويف   ٦-٢

ــه إذ ٢٠٠٤مــارس / آذار١٥ويف . عــن أمســاء مخــسة متظــاهرين آخــرين   ــغ بأن ا رغــب يف ، أُبل
اإلفــراج عنــه حتــت االختبــار، فعليــه العمــل بــصفة ســرية لــصاحل الــسلطات مــن أجــل إعالمهــا   

ــشطة حــزب املــساواة  ــصياع للطلــب . بأن  ُنقــل إىل ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٥ويف . ورفــض االن
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غرفــة وهــو مغطــى الــرأس بقلنــسوة ومكبــل اليــدين، ووضــعت ســاقاه يف املــاء البــارد، وعنــدما  
وال يتـذكر صـاحب     . جة تعترب ساخنة جداً أعيد ملء املغطس باملاء البارد        بلغت حرارة املاء در   

  .الشكوى عدد املرات اليت تكررت فيها هذه العملية لكنها سببت له آالماً مربحة
، صــّرح صــاحب الــشكوى بأنــه يرغــب يف التعــاون مــع  ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١ويف   ٧-٢

ويف .  الـــيت هتـــم الـــسلطات  وتلقـــى التـــدريب يف اســـتخالص نـــوع املعلومـــات    . الـــسلطات
وصـادرت الـسلطات جـواز      . ، أُفرج عن صاحب الشكوى بـصفة مؤقتـة        ٢٠٠٤يوليه  /متوز ١

  .سفره وجواز سفر زوجته
ويف . واستمر صاحب الشكوى يف تقدمي معلومات عن حزب املـساواة إىل الـسلطات              ٨-٢
صاحب ، وهـو عـضو يف حـزب املـساواة بـ     .ي. ، اجتمـع الـسيد س  ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلول ٢٨

  .التجسسية الشكوى وهدده بقتله وقتل أسرته بسبب هذه األنشطة
 وصــل صــاحب الــشكوى إىل الــسويد مــع أســرته  ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٤ويف   ٩-٢

، أُجريــت مقابلــة أوليــة معــه وصــف  ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٦ويف . وقــدم طلبــاً للجــوء
ملة اليت تعرض هلا يف الـسجن، وظـروف         خالهلا نشاطه السياسي، وظروف القبض عليه، واملعا      

  .مغادرته أذربيجان
ــران٩ويف   ١٠-٢ ــه / حزي ــه    ٢٠٠٥يوني ــة، وطُلــب إلي ــة ثاني  أجــرى صــاحب الــشكوى مقابل

ــة األوىل       ــيت وصــفها يف املقابل ــدمي تفاصــيل إضــافية عــن الظــروف ال ــا تق ــّدم وصــفاً  . خالهل فق
ــة    ــه ُســجن بــدون إدان الل املقابلــة كــان صــاحب  وخــ. ألنــشطته يف حــزب املــساواة، وقــال إن

  .الشكوى ممثالً مبحامٍ
، رفض جملـس اهلجـرة طلـب جلـوء صـاحب الـشكوى علـى                ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨ويف    ١١-٢

ــشوائية يف          ــاالت الع ــشرطة واالعتق ــأن املمارســات الوحــشية لل ــس ب ــراف اجملل ــن اعت ــرغم م ال
بح علـى هـذا     أذربيجان شائعة، معترباً أن من غري املرجح أن يكون صـاحب الـشكوى قـد أصـ                

القدر من األمهية بالنسبة إىل السلطات بعد فتـرة قـصرية فقـط مـن اخنراطـه يف أنـشطة احلـزب،                     
  .وأنه مل يكن يضطلع بدور بارز يف احلزب

وقــدم حمــامي صــاحب الــشكوى طعنــاً يف القــرار إىل جملــس طعــون األجانــب الــسابق     ١٢-٢
ــوبر / تــشرين األول٢٠الــذي رفــض طلــب صــاحب الــشكوى يف    ودفــع جملــس  . ٢٠٠٥أكت

الطعون بأن صاحب الشكوى مل ُيثبت أنه يهم السلطات إىل درجـة حيتمـل فيهـا إلقـاء القـبض        
وخلص اجمللس أيضاً إىل أنه ال ميكن منح أسرة صـاحب الـشكوى             . عليه إن عاد إىل أذربيجان    
  .١٩٨٩ من قانون األجانب الصادر يف عام ٣ من الفصل ٣إقامة دائمة مبوجب املادة 
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وطبقــاً للتــشريعات املؤقتــة الــيت كانــت تــسري آنــذاك، نظــر جملــس اهلجــرة يف قــضية       ١٣-٢
 مـن قـانون األجانـب الـصادر يف       ٢من الفـصل    ) ب( ٥صاحب الشكوى وأسرته وفقاً للمادة      

  :، رفض اجمللس الطلب مشرياً إىل األسباب التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ويف . ١٩٨٩عام 
ــة الالزمــة للحــصول علــى   عــدم إقامــة األســرة يف الــسو   )أ(   يد طــوال املــدة الزمني

  تصريح إقامة؛
عـــدم عـــرض مقـــدمي الطلبـــات ألي أســـباب جديـــدة تـــدعم حاجتـــهم إىل     )ب(  
  .احلماية

وبعد صدور قـرار جملـس اهلجـرة، ادعـى صـاحب الـشكوى وأسـرته وجـود معوقـات                      ١٤-٢
جــرة إىل أنــه ، خلــص جملــس اهل٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٥ ويف. أمــام إنفــاذ أمــر الطــرد

 مــن ١٨توجــد ظــروف مــستجدة وال عوائــق حتــول دون تنفيــذ أمــر الطــرد مبوجــب املــادة    ال
  .٢٠٠٥ من قانون األجانب الصادر يف عام ١٢الفصل 

  
  الشكوى    

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب إذا       ٣يدعي صاحب الشكوى أن السويد ستنتهك املادة          ١-٣
ء املعاملة اليت عاىن منها خالل احتجـازه يف أذربيجـان           ما ُرّحل مع أسرته إىل أذربيجان يف ضو       

  .واستمرار اهتمام السلطات به
ويطعن صاحب الشكوى يف حجج سلطات اهلجـرة يف الدولـة الطـرف واملـستندة إىل                 ٢-٣

وأوضـح الـصعوبات الـيت واجههـا يف فهـم املتـرجم الفـوري               . تقييم مركـزه يف حـزب املـساواة       
  .مها مع جملس اهلجرةخالل املقابلتني اللتني أجرا

ــذيب يف أذربيجــان          ٣-٣ ــر تعرضــه لالضــطهاد والتع ــإن خط ــشكوى ف ــصاحب ال ــاً ل ووفق
وهـو يـرى أن الـسلطات الـسويدية مل جتـر قـط أي حتقيقـات                 . شخصي وماثل على حـد سـواء      

  .شاملة يف حاجته إىل احلماية
  

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
، علّقــت الدولــة الطــرف علــى مقبوليــة الــبالغ وأســسه ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٣بتــاريخ   ١-٤

وهـي  . وفيما خيـص املقبوليـة تقـر الدولـة الطـرف باسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة                  . املوضوعية
تــدفع بــأن تأكيــد صــاحب الــشكوى خطــر تعرضــه ملعاملــة تــشكل انتــهاكاً لالتفاقيــة يف حالــة  

وبنـاًء علـى    . د األدىن من األدلة املطلوبة ألغـراض املقبوليـة        ترحيله إىل أذربيجان مل يرق إىل احل      
  .ذلك ينبغي اإلعالن عن عدم مقبولية البالغ ألنه يفتقر بوضوح إىل أساس سليم
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وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، تذكّر الدولة الطرف بـأن أذربيجـان أصـبحت طرفـاً                 ٢-٤
وتـشري  . ٢٢إعالنـاً مبوجـب املـادة        وقـد أصـدرت      ١٩٩٦يف اتفاقية مناهضة التعـذيب يف عـام         

ــا منــذ كــانون الثــاين   ــاير /إىل أن أذربيجــان عــضو يف جملــس أوروب  وأهنــا مــن الــدول  ٢٠٠١ين
األطراف يف االتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان وغريهـا مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان اهلامـة                     

لـد وقـد لـوحظ      وتشري إىل أن جملس أوروبا يقوم برصد حالـة حقـوق اإلنـسان يف الب              . األخرى
بعض التقدم احملرز يف هذا الشأن، وإىل بدء إجراءات جنائية واختـاذ تـدابري تأديبيـة ضـد رجـال               
الشرطة وغريهم من املوظفني احلكوميني الـذين أدينـوا بارتكـاهبم انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان،                 

لطـرف تقّـر    بيـد أن الدولـة ا     . وإىل أن التعذيب أصبح جرمية معرفـة يف القـانون اجلنـائي اجلديـد             
بأنــه ال تــزال هنــاك انتــهاكات عديــدة حلقــوق اإلنــسان يف أذربيجــان، مبــا يف ذلــك االحتجــاز   

  .التعسفي وتعرض األشخاص احملتجزين للضرب والتعذيب
وتــرى الدولــة الطــرف أن هنــاك عــدة ظــروف تــربر التــشكيك يف ادعــاءات صــاحب     ٣-٤

سلطات اهلجرة السويدية بأنـه قـد أُفـرج         فقد أخرب   . الشكوى اليت تفيد بتعرضه إلساءة املعاملة     
عنه بكفالة يف الوقت الذي يدعي فيه أمام اللجنة أن اإلفراج عنه كان مـشروطاً بعملـه لـصاحل                   

ووفقــاً للتحقيقــات الــيت اســتهلتها القنــصلية الــسويدية يف بــاكو، فــإن  . الــسلطات األذربيجانيــة
ومل حيتجـز   . صاحل هـذا احلـزب    صاحب الشكوى مل يكن عضواً يف حزب املساواة ومل يعمل لـ           

ــن   ، وال توجـــد ٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز١ إىل ٢٠٠٣أكتـــوبر / تـــشرين األول١٦يف الفتـــرة مـ
وحــسب املعلومــات الــيت أفــادت هبــا . معلومــات عــن ارتكــاب صــاحب الــشكوى ألي جرميــة

وتعتقــد . ســلطات الــشرطة األذربيجانيــة، فــإن صــاحب الــشكوى غــري مطلــوب يف أذربيجــان 
ومل يقدم صـاحب الـشكوى دلـيالً علـى أنـه كـان              . ن هذه املعلومات صحيحة   الدولة الطرف أ  

  .حمتجزاً أو على تعرضه للمعاملة السيئة والتعذيب على أيدي السلطات يف أذربيجان
وتؤكد الدولة الطـرف رأي جملـس اهلجـرة بـأن وجـود أي هتديـد مـن أعـضاء احلـزب                        ٤-٤

ومل يثبـت مقـدم الطلـب احتمـال عـدم      . هامسألة تقع على عاتق سلطات إنفاذ القـانون معاجلتـ    
  .حصوله على احلماية من السلطات األذربيجانية

وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مل يبني أسباباً وجيهـة تـدعو إىل االعتقـاد           ٥-٤
 يف حالـة  ٣بأنـه سـيتعرض خلطـر حقيقـي وشخـصي متمثـل يف معاملتـه مبـا يتعـارض مـع املـادة            

تذكّر بأن اللجنة أحاطت علماً يف قـضية سـابقة حبجـة الدولـة الطـرف         و. ترحيله إىل أذربيجان  
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اليت تدفع فيها بـأن أذربيجـان أحـرزت تقـدماً علـى صـعيد حتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان منـذ                         
  .)أ(انضمامها إىل جملس أوروبا

مـا يـزعم مـن اضـطراب     (وتؤكد الدولة الطرف أن احلالة الصحية لصاحب الـشكوى          ٦-٤
وإضـافة إىل ذلـك، لـيس    . تشكل سبباً كافياً ملنحه اللجوء يف السويد    ال) ةنفسي الحق لإلصاب  

من املستبعد أن يكون سبب الندوب اليت تظهر على جـسم صـاحب الـشكوى، يف جـزء منـها           
  .على األقل، هو حادث سري تعرض له عندما كان طفالً
  تعليق صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، علّـــق صـــاحب الـــشكوى علـــى مالحظـــات الدولـــة ٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول١٥يف   ١-٥
وأكّد أنه مل يكن عضواً يف حزب املساواة فقط بل كان أيضاً موظفاً يف هـذا احلـزب                . الطرف

  .وعلى عالقة وثيقة بأحد نواب رئيسه
وُيّصر صاحب الشكوى على أنه مل يكن ممثالً مبحام خالل املقابلة األوىل أمـام جملـس                  ٢-٥

وقد واجه صعوبات كبرية وهامة يف فهـم املتـرمجني   . ٢٠٠٥يناير /نون الثاين كا٢٥اهلجرة يف  
  .الفوريني ولذلك فمن الطبيعي جداً حدوث حاالت سوء فهم

واحتمال التعذيب كبري يف أذربيجـان، وخـوف صـاحب الـشكوى لـه مـا يـربره وهـو                    ٣-٥
 البلـد عنـدما   حقيقي وماثل ألنه رجع عن مهمة العمل بـصفة سـرية لـصاحل الـسلطات، وغـادر         

والتجربة الشخصية السابقة لتعرضه لإلساءة البدنية اخلطـرية        . كانت التحقيقات اجلنائية جارية   
  .والتعذيب على أيدي السلطات األذربيجانية ُتقيم حالة من اخلطر الشخصي

فهـو  . ويتضمن التقرير الذي طلبته القنصلية السويدية يف باكو عدة عناصر غـري دقيقـة               ٤-٥
وينبغـي أال ُتعلـق قيمـة إثباتيـه كـبرية         . ريقة تنفيذ العمل فضالً عن أنه مـوجز للغايـة         ال يصف ط  

  .على هذا التقرير
  

  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة    
  النظر يف املقبولية    

قبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى من الشكاوى، جيب أن تقـرر جلنـة مناهـضة        ١-٦
  . من االتفاقية٢٢الشكوى مقبولة أم ال مبوجب املادة التعذيب ما إذا كانت 

__________ 

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٦، اآلراء املعتمـدة يف      ٧-١١، الفقـرة    ٢٦٥/٢٠٠٥، الـبالغ    ضد السويد . ه. أقضية    )أ(  
٢٠٠٦. 
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 من االتفاقية، مـن أن      ٢٢من املادة   ) أ( ٥وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
ُتبحث وال جيري حبثها مبوجب إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق أو التـسوية                   هذه املسألة مل  

  .الدوليني
ال تنظــر اللجنــة يف أي بــالغ    مــن االتفاقيــة،  ٢٢ة مــن املــاد ) ب( ٥ووفقــاً للفقــرة    ٣-٦
وتـشري  . تتأكد من أن صاحب الشكوى قد استنفد مجيـع سـبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة         مل ما

اللجنة إىل اعتراف الدولة الطرف باستنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة، ومـن مث تـرى أن صـاحب                    
  .٢٢من املادة ) ب( ٥الشكوى قد امتثل للفقرة 

 مــن ٢٢ مــن املــادة ٢دعي الدولــة الطــرف أن الــبالغ غــري مقبــول مبوجــب الفقــرة وتــ  ٤-٦
 مـن  ٢االتفاقية، ألنه مل يقدم احلد األدىن من األدلة املطلوبة ألغـراض املقبوليـة مبوجـب الفقـرة       

أن اللجنــة تــرى أن صــاحب الــبالغ بــذل جهــوداً كافيــة ليــدعم   بيــد.  مــن االتفاقيــة٢٢املــادة 
ووفقـاً لـذلك، تـرى      .  مـن االتفاقيـة    ٣قبولية، ادعاءه املتعلـق بانتـهاك املـادة         باألدلة، ألغراض امل  

  .اللجنة أن البالغ مقبول وتنتقل إىل النظر يف أسسه املوضوعية
  

  النظر يف األسس املوضوعية    
املسألة املعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صـاحب الـشكوى إىل أذربيجـان                 ١-٧

ــزا  ــهاكاً اللت ــشكل انت ــادة   ي ــة الطــرف مبوجــب امل ــة بعــدم طــرد شــخص   ٣م الدول  مــن االتفاقي
إعادتـه إىل دولـة أخـرى إذا كانـت هنـاك أســباب حقيقيـة تـدعو إىل االعتقـاد بأنـه ســيواجه           أو

  .خطر التعرض للتعذيب
ولتقيــيم خطــر التعــرض للتعــذيب، تأخــذ اللجنــة يف احلــسبان مجيــع االعتبــارات ذات      ٢-٧

ود منط ثابت من االنتـهاكات اجلـسيمة أو الـصارخة أو اجلماعيـة              الصلة، مبا يف ذلك مدى وج     
بيد أن اهلدف من هذا التحديد هو إثبات مـا إذا كـان الفـرد               . حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية    

وعليـه، فـإن وجـود      . املعين سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعود إليـه           
ــهاكات اجلــسيمة   ــا    منــط ثابــت مــن االنت ــسان يف بلــد م ــة حلقــوق اإلن ــصارخة أو اجلماعي  أو ال

ــه ســيواجه خطــر التعــرض       ال ــاً للخلــوص إىل أن شخــصاً بعين ــه ســبباً كافي يــشكل يف حــد ذات
للتعــذيب عنــد عودتــه إىل ذلــك البلــد؛ فــال بــد مــن تــوفر أســباب إضــافية تبــّين أن الفــرد املعــين 

ــل، ال يعــين عــدم وجــ  . ســيتعرض هلــذا اخلطــر شخــصياً   ــهاكات   وباملث ود منــط ثابــت مــن االنت
اجلسيمة حلقوق اإلنسان أن الشخص املعين ال ميكن اعتباره معرضاً للتعذيب يف ظل الظـروف               

  .احملددة اخلاصة به
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 الـذي جـاء فيـه أنـه     ٣املتعلـق باملـادة   ) ١٩٩٦( ١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقـم          ٣-٧
قيــة لالعتقــاد بــأن صــاحب الــشكوى  علــى اللجنــة أن تقــّيم مــا إذا كانــت توجــد أســباب حقي 

خطـر التعـرض للتعـذيب جيـب         يواجه خطر التعرض للتعـذيب إذا طُـرد أو أُعيـد أو ُسـلِّم، وأن              
 أنه ال يتحتم أن يستويف هـذا اخلطـر          بيد. )ب(تقييمه على أسس تتجاوز جمرد االفتراض والشك      

 الـصدد، حـددت   ويف هـذا . معيار ترجيح احتمال وقوعه بـل جيـب أن يكـون شخـصياً ومـاثالً              
. قــرارات ســابقة، أن خطــر التعــذيب جيــب أن يكــون متوقعــاً وحقيقيــاً وشخــصياً    اللجنــة، يف

وإضافة إىل ذلك تـشري اللجنـة إىل أهنـا سـتقيم وزنـاً كـبرياً، يف ممارسـتها الختـصاصها مبوجـب                    
 ومل ُيقنـع  . من االتفاقية، لنتائج الوقائع اليت ختلـص إليهـا أجهـزة الدولـة الطـرف املعنيـة          ٣املادة  

صاحب الشكوى اللجنة بأن سلطات الدولة الطـرف الـيت نظـرت يف القـضية مل جتـر حتقيقـات            
وإضافة إىل ذلك، مل يقدم صاحب الـشكوى أي بطاقـة هويـة وادعـى أمـام الـسلطات        . مناسبة

توجــد أي جهــة اتــصال أو جهــة مرجعيــة يف أذربيجــان ميكــن أن تلجــأ إليهــا   الــسويدية أنــه ال
وعلــى أيــة حــال ال تلتــزم .  لتلقــي معلومــات عــن أنــشطته وعــن احلالــة الراهنــة الدولــة الطــرف

 مــن ٤اللجنــة هبــذه النتــائج بــل إهنــا علــى العكــس مــن ذلــك تتمتــع بــصالحية مبوجــب الفقــرة   
 من االتفاقية لتقـدير الوقـائع حبريـة يف ضـوء جمموعـة الظـروف الكاملـة احمليطـة بكـل                      ٢٢ املادة
  .)ج(قضية
إىل ادعــاء صــاحب الــشكوى أنــه ســيتعرض للتعــذيب إذا أُعيــد إىل   وأشــارت اللجنــة   ٤-٧

كما تشري إىل أنـه يـدعي تعرضـه للتعـذيب           . أذربيجان، وذلك بسبب أنشطته السياسية املاضية     
وهـذه التقـارير    . يف املاضي، وأنه قدم، دعماً الدعائه، تقارير طبية من مستشفى يف اسـتوكهلم            

فتقريـر الطبيـب    . اً تاماً فيما بينها من حيث التـشخيص       ليست قاطعة كما أهنا غري متسقة اتساق      
مـن مـشاكل نفـسية مطابقـة حلـاالت االضـطراب            . م. النفسي يذكر احتمال أن يعاين السيد م      

النفسي الالحق لإلصابة، يف حني أن تقرير الطبيب الشرعي يشري إىل أن نتـائج الفحـص ميكـن     
  .أن تعزز أو تثبت حدوث التعذيب

ت اللجنــة ادعــاء صــاحب الــشكوى أنــه تعــرض للتعــذيب يف املاضــي،  وحــىت وإن قبلــ  ٥-٧
وال يعـين  . فالسؤال هو ما إذا كان معرضاً حالياً خلطر التعذيب يف حالـة إعادتـه إىل أذربيجـان                

ذلك بالضرورة أنه، وبعد عدة سنوات مـن وقـوع مـا يـدعى مـن أحـداث، ال يـزال عرضـة يف          
  .ة إعادته إىل أذربيجان يف املستقبل القريبالوقت احلايل خلطر التعرض للتعذيب يف حال

__________ 

  .٦، املرفق التاسع، الفقرة (A/53/44) ٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم   )ب(  
 .٩ نفسه، الفقرة املرجع  )ج(  
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وفيما يتعلق بأنشطة صـاحب الـشكوى الـسياسية املاضـية، تـشري اللجنـة إىل أنـه لـيس                      ٦-٧
وعــالوة . أو موظفـاً يف حـزب املـساواة   /مـن الواضـح مـا إذا كـان صـاحب الـشكوى عـضواً و       

 الواضـح مــا إذا  علـى ذلـك، حــىت وإن تأكـد أنــه كـان عــضواً أو موظفـاً يف احلــزب فلـيس مــن      
ويف . كانــت أنــشطته مــن األمهيــة حبيــث جتعلــه حمــط اهتمــام الــسلطات إن عــاد إىل أذربيجــان   

ــيت        ــشطته ال ــبالغ أن أن ــة الطــرف، أوضــح صــاحب ال ــه األوىل لطلــب اللجــوء يف الدول مقابلت
وإضـافة إىل ذلـك، توجـد       . يضطلع هبا لـصاحل احلـزب تتمثـل يف توزيـع املنـشورات والـصحف              

تــصرحيات صــاحب الــشكوى يف خمتلــف مراحــل اإلجــراءات الــيت تتعلــق بنظــام    تناقــضات يف 
مث، إن الــدليل الــذي قدمــه صــاحب الــشكوى  ). ٣-٤انظــر الفقــرة (اإلفــراج حتــت االختبــار 

وتـشري اللجنـة أيـضاً إىل أن الدولـة الطـرف          . يشري إىل أنه حالياً موضع أي هتم يف أذربيجان         ال
ضواً يف حـــزب املـــساواة أو عمـــل لـــصاحله،  تؤكـــد أن صـــاحب الـــشكوى مل يكـــن قـــط عـــ  

وتـذكر اللجنـة يف هـذه الظـروف         . يتعرض لالحتجاز كما أنـه غـري مطلـوب يف أذربيجـان            ومل
، بأنه يقع على عاتق صـاحب الـشكوى عـبء عـرض قـضية ذات       ١وعمالً بتعليقها العام رقم     

  .، وهي ترى أن صاحب البالغ مل يف بعبء تقدمي األدلة)د(حجية
ء كــل مــا تقــدم، تعــرب اللجنــة عــن عــدم اقتناعهــا بــأن صــاحب الــشكوى     ويف ضــو  ٧-٧

سيواجه خطـر تعـرض تعـذيب متوقعـاً وحقيقيـاً وشخـصياً إذا عـاد إىل أذربيجـان، وبنـاًء علـى                       
  . من االتفاقية٣تشكل خرقاً للمادة  ذلك ختلص إىل أن إعادته إىل هذا البلد ال

 مـن اتفاقيـة مناهـضة      ٢٢ مـن املـادة      ٧ وختلص جلنة مناهـضة التعـذيب، عمـالً بـالفقرة           - ٨
التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة إىل أن قيــام 

  . من االتفاقية٣الدولة الطرف بترحيل صاحب البالغ إىل أذربيجان لن يشكل خرقاً للمادة 

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الفقرة   )د(  
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  قرارات بشأن املقبولية  - باء  
  ٣٢٣/٢٠٠٧البالغ رقم     

  . أ. ه .ج      :املقدم من
  وآخرون. ك. ب  :الشخص املدعى أنه ضحية

  إسبانيا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧مايو / أيار٧    :تاريخ تقدمي البالغ

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٧، املنــشأة مبوجــب املــادة إن جلنــة مناهــضة التعــذيب  
  اسية أو الالإنسانية أو املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق

  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ يفوقد اجتمعت   
، املقدم إىل جلنة مناهـضة التعـذيب        ٣٢٣/٢٠٠٧ يف البالغ رقم     وقد فرغت من النظر     
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة   ٢٢مبوجــب املــادة . أ. ه. مــن ج

  انية أو املهينة، العقوبة القاسية أو الالإنس أو
 الـشكوى  مجيع املعلومات اليت أتاحهـا هلـا كـل مـن صـاحب               وقد وضعت يف اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد   

، وهو مواطن إسباين عضو يف املنظمـة غـري احلكوميـة            .أ. ه. صاحب الشكوى هو ج     ١-١
 Colectivo por la Justicia y los Derechos (“العدالـة وحقــوق اإلنـسان  مجعيــة ”املـسماة  

Humanos .(    وآخرين، وهـم مجيعـاً حيملـون اجلنـسية اهلنديـة           . ك. وهو يتصرف بالنيابة عن ب
  .وكانوا حمتجزين يف موريتانيا إبان تقدمي الشكوى

ــب ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٢ويف مــذكرة شــفوية مؤرخــة    ٢-١ الغ إىل ، أحالــت اللجنــة ال
 مـن االتفاقيـة، وطلبـت منـها اختـاذ مجيـع التـدابري               ٢٢ مـن املـادة      ٢الدولة الطرف وفقاً للفقـرة      

املتاحة لضمان أوضاع احتجاز الئقة لألشخاص املعنيني، ومتكينـهم علـى وجـه اخلـصوص مـن       
  .استشارة حمامٍ ونظر سلطة خمتصة يف قضيتهم

  
  بيان الوقائع    

 Luz de”، أحبـر زورق القَطـر، الـذي حيمـل اسـم      ٢٠٠٧ر ينـاي / كـانون الثـاين  ٣١يف   ١-٢

Mar“ التـابع هليئــة اإلنقـاذ البحــري اإلسـبانية، مــن تينرييـف جبــزر الكنـاري، إســبانيا، لنجــدة      و
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 مهـاجراً مـن بلـدان    ٣٦٩ اليت غرقت يف املياه الدولية وعلى متنها “Marine I”سفينة الشحن 
  .آسيوية وأفريقية خمتلفة

، وصل زورق القطر إىل سـفينة الـشحن الغارقـة وسـحبها        ٢٠٠٧رباير  ف/ شباط ٤ويف    ٢-٢
وهنالك بدأت مفاوضات دبلوماسية بـني إسـبانيا والـسنغال وموريتانيـا للبـّت يف               . إىل الساحل 

مصري السفينة، واضطر املركبان يف تلك األثناء إىل البقاء يف املرسى قرب الـسواحل املوريتانيـة                 
  .ملدة مثانية أيام

اإلسـباين الوصـول إىل     للحـرس املـدين     فرباير، حـاول زورق دوريـة تـابع         / شباط ٩ويف    ٣-٢
أطبــاء بــال ”النقطــة الــيت رســا فيهــا املركبــان، وعلــى متنــه أعــضاء مــن املنظمــة غــري احلكوميــة   

ــراد مــن    “حــدود ــة اإلســبانية وأف ــد  احلــرس املــدين  ومبعــوث مــن وزارة الداخلي ــهم وف  وبرفقت
ى هوية األشخاص من أصل أفريقي الذين كـانوا علـى مـنت             حكومي من غينيا جاء للتعرف عل     

ــّرة يف . بيـــد أن احملاولـــة بـــاءت بالفـــشل بـــسبب ســـوء حالـــة البحـــر  . الـــسفينة وأعيـــدت الكـ
فرباير حبضور أعضاء إضافيني من جلنة الصليب األمحر اإلسبانية وأخـصائيني طبـيني             /شباط ١١

ة، قُـدمت خـدمات رعايـة طبيـة إىل ركاهبـا            وحاملا تسىن الوصول إىل السفينة املعنيـ      . موريتانيني
  . الذين كانوا يف حالة صحية سّيئة

ــة إىل اتفــاق أمكــن    / شــباط١٢ويف   ٤-٢ ــان اإلســبانية واملوريتاني ــر، توصــلت احلكومت فرباي
وخـالل الـساعات التاليـة قـام أفـراد          . )أ(مبوجبه إنزال ركاب السفينة يف ميناء نواذيبـو مبوريتانيـا         

وُنقـــل مـــن بينـــهم . طين اإلســـباين بـــالتعرف علـــى هويـــة املهـــاجرينمـــن جهـــاز الـــشرطة الـــو
شخصاً من أصل آسيوي إىل جزر الكناري لتقدمي طلبات جلوء مبساعدة اللجنـة اإلسـبانية        ٣٥

 شخـصاً آخـر مـن أصـل أفريقـي إىل جـزر             ٣٥فربايـر ُنقـل     / شـباط  ١٣ويف  . ملساعدة الالجـئني  
 ويؤكـد صـاحب الـبالغ أن نقـل املهـاجرين قـد       .الرأس األخضر على منت طائرة وفرهتا إسبانيا    

. أجري دون اعتبار لألنظمة والضمانات اليت تنّص عليها القوانني اإلسـبانية املتعلقـة باألجانـب              
ــه كــان يــتعني احملافظــة علــى ســرية املعلومــات املتعلقــة بوجهــة هــؤالء األشــخاص       ويــضيف أن

مـــارس ُنقـــل هـــؤالء / آذار١٦يف و. ألســـباب أمنيـــة، وفقـــاً ملـــا نقلتـــه مـــصادر رمسيـــة إســـبانية
  .األشخاص إىل مكان جمهول يف غينيا

ــة املهــاجرين  ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٤ويف   ٥-٢ . ، اكتملــت إجــراءات التعــرف علــى هوي
ويقول صاحب الشكوى إهنم مجيعاً، باستثناء الضحايا املزعومني الثالث وعـشرين، قـد طلبـوا               

عدة املنظمـة الدوليـة للـهجرة، بعـد توقيـع اتفـاق       اللجوء أو أعيدوا إىل اهلند أو باكـستان، مبـسا     
__________ 

 يـورو ملوريتانيـا لقـاء نقـل         ٦٥٠ ٠٠٠يذكر صاحب الـبالغ أن االتفـاق كـان يقـضي بـأن تـدفع أسـبانيا مبلـغ                      )أ(  
 .املهاجرين إليها
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ــوطن   ــة إىل ال ــودة طوعي ــضحايا      . ع ــن ال ــاجرين، أعل ــات امله ــى هوي ــة التعــرف عل ــاء عملي وأثن
  .املزعومون أهنم قد فّروا من اهلند خشية التعرض لالضطهاد بسبب الرتاع املتعلق بكشمري

اق العـودة الطوعيـة إىل      وقد رفض األشخاص الثالثة وعـشرون املـذكورون توقيـع اتفـ             ٦-٢
الوطن، فاحتُجزوا يف مستودع مصنع سابق لتجهيز السمك يف نواذيبـو حتـت رقابـة الـسلطات         

ويقول صاحب الشكوى إن املـستودع كـان يفتقـر إىل التهويـة واإلضـاءة الكـافيتني                 . اإلسبانية
ن يف منطقـة   وقد أُرغموا علـى البقـاء حمـشوري       . ومل يكن حيق للمهاجرين احملتجزين اخلروج منه      

حمصورة مـن املـستودع، رغـم مـساحته الواسـعة، كمـا أرغمـوا علـى النـوم أرضـاً علـى أغطيـة                         
وكــان علــيهم أن يطلبــوا اإلذن مــن حراســهم للــذهاب إىل دورة امليــاه  . بالســتيكية وبطانيــات

  .واحلمامات، واضطروا يف بعض األحيان للتبول يف زجاجات
الشكوى إىل مكتب النيابـة العامـة اإلسـباين          رفع صاحب    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤ويف    ٧-٢

  .شكوى قوبلت بالرفض
أبريــل بــدأ األشــخاص الثالثــة وعــشرون إضــراباً عــن الطعــام احتجاجــاً  / نيــسان٦ويف   ٨-٢

وبعــد ثالثــة أيــام أوقفــوا اإلضــراب عقــب التوصــل كمــا يبــدو إىل اتفــاق مــع    . علــى وضــعهم
إما البقاء حمتجـزين يف املكـان ذاتـه         :  ثالثة السلطات اإلسبانية اليت اقترحت عليهم حالً من بني       

لفترة غري حمددة، أو إعادهتم إىل وطنهم، أو نقلـهم إىل بلـد ثالـث هـو إمـا املغـرب أو الـسنغال                       
ويؤكــد مقــدم الــشكوى أن احملتجــزين قــد آثــروا اخليــار  . أو مــايل أو مــصر أو جنــوب أفريقيــا

  .الثالث
 Marine I أشـهر مـن نـزول ركـاب الـسفينة      وإبان تقدمي هذه الشكوى، أي بعد ثالثة  ٩-٢

. إىل الــرب، كــان الــضحايا املزعومــون ال يزالــون حمتجــزين يف املكــان ذاتــه ويف األوضــاع ذاهتــا   
ويؤكــد صــاحب الــشكوى أنــه بــالرغم مــن احتجــاز املــذكورين يف موريتانيــا فــإهنم كــانوا يف    

 حتملــت مــسؤولية هــؤالء ويقــول إن إســبانيا قــد. الواقــع خاضــعني لرقابــة الــسلطات اإلســبانية
  .األشخاص عندما أنقذهتم يف املياه الدولية وتكفلت مبراقبتهم طيلة فترة احتجازهم يف نواذيبو

ويؤكد صاحب الشكوى أن األشـخاص املعنـيني مل يتمكنـوا مـن تقـدمي الـشكوى إىل                    ١٠-٢
سـتعانة مبحـامٍ   اللجنة بأنفسهم ألهنـم كـانوا حمتجـزين يف موريتانيـا دون أن ُتتـاح هلـم فرصـة اال                

ويشري إىل أن معظمهم مل يتلقـوا تعليمـاً كافيـاً وبالتـايل فـإهنم ال يعرفـون                  . االتصال بأسرهم  أو
  .حقوقهم
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  الشكوى    

ــرة        ١-٣ ــهكت أحكــام الفق ــبانيا انت ــشكوى أن إس ــادة  ١يؤكــد صــاحب ال ــن امل ــن ١ م  م
 ١٦ مـن املـادة      ١فقـرة   ، وال ١٤ من املادة    ١، والفقرة   ١٣  و ١٢  و ١١  و ٣االتفاقية، واملواد   

  .منها
وهو يؤكد أن املعاملة اليت تعّرض هلا األشـخاص الثالثـة وعـشرون تعـّد مبثابـة تعـذيب                    ٢-٣

  . ١مبفهوم املادة 
 ألن هــؤالء األشــخاص، لــو أعيــدوا إىل اهلنــد، ٣وهــو يــّدعي حــدوث انتــهاك للمــادة   ٣-٣

 أو مهينـة، نظـراً حلالـة الـرتاع          لتعرضوا ألفعال تعذيب أو لضروب معاملـة قاسـية أو ال إنـسانية            
  .يف كشمري واالضطهاد الذي كانوا سيلقونه جراء هذا الرتاع

  
  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى    

، دفعت الدولة الطرف يف مذكرة شفوية بأن الـشكوى          ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢١يف    ١-٤
وهـي تـدفع بـأن      . ايا املزعـومني  غري مقبولة ألن مقّدمه ال ميتلك األهلية الـشرعية لتمثيـل الـضح            

  .صاحب الشكوى نفسه يعترف بأنه ال ميتلك سلطة متثيل األشخاص املعنيني أمام اللجنة
ــة أيــضاً بــسبب عــدم اســتنفاد ســبل        ٢-٤ ــة الطــرف أن الــشكوى غــري مقبول وتؤكــد الدول

االنتــصاف احملليــة، إذ مل يــسَع صــاحب الــبالغ يف أي وقــت مــن األوقــات لتقــدمي دعــوى هبــذا 
وتشري الدولة الطرف إىل أن اللجنة اإلسـبانية ملـساعدة الالجـئني قـد أقامـت                . الشأن يف إسبانيا  

دعـوى قـضائية تتعلـق بالوقـائع ذاهتـا أمــام احملـاكم اإلسـبانية، وذلـك بتـرخيص مـن األشــخاص           
 ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٥املعنيني، وأن تلـك الـدعوى أفـضت إىل إجـراء الطعـن اإلداري املـؤرخ                 

  . أن تفصل فيه احملكمة الوطنية العلياالذي ُينتظر
. وتؤكد الدولة الطرف أن سـرد صـاحب الـشكوى للوقـائع متحيـز ويفتقـر إىل الدقـة                    ٣-٤

 يف نواذيبــو، وتؤكــد أن املــستودع كــان، علــى  “حمــشورين”وهــي تنفــي أن احملتجــزين كــانوا 
هـاجرين الـذين   وتـضيف الدولـة الطـرف أن امل   . عكس ذلك، واسعاً ومهيئاً لإلقامة ألمد طويل      

 مهاجراً، كانوا يفتقـرون بـشدة إىل النظافـة    ٣٦٩، وعددهم Marine Iكانوا على منت السفينة 
) مـصابون باإلجتفـاف وأمـراض أخـرى       (وكانت حالتـهم الـصحية مترديـة        ) مصابون باجلرب (

 عندما متّ إنقاذهم يف املياه الدوليـة، وأهنـم قـد تلقـوا مـساعدة إنـسانية وطبيـة عاجلـة علـى مـنت                        
  .السفينة
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وتشّدد الدولة الطرف على أهنا قد تصرفت طيلة الوقت وفقـاً التفاقيـة محايـة األرواح                  ٤-٤
ــاذ يف البحــر    ــة البحــث واإلنق ــيت كانــت تتحمــل    )ب(يف البحــر واتفاقي ــسنغال، ال ــأذن ال  كــي ت

اً املـسؤولية عــن إنقــاذ الـسفينة مــن حيــث املوقـع اجلغــرايف، بنقــل الـسفينة إىل املينــاء األكثــر أمنــ    
وتؤكـد أن االتفـاق الدبلوماسـي الـذي أُبـرم       . واألقرب مسافةً، وهو ميناء نواذيبو يف موريتانيـا       

على عجل مع موريتانيا هو الذي مسح إلسبانيا بتوفري الدعم التقين ملوريتانيا يف جمال املـساعدة                
  .اإلنسانية والصحية

لـشؤون الالجـئني وممثلـي      وتشري الدولة الطـرف إىل أن ممثلـي مفوضـية األمـم املتحـدة                 ٥-٤
ــسفينة وإعــادهتم إىل        ــة ركــاب ال ــى هوي ــد شــاركوا يف التعــرف عل ــهجرة ق ــة لل املنظمــة الدولي

. أوطاهنم، وأن هاتني املنظمتني قد هنأتا احلكومة اإلسبانية على أسـلوب إدارهتـا لتلـك العمليـة                
موظفــو وتــضيف الدولــة الطــرف أنــه، أثنــاء إجــراءات التعــرف علــى هويــات الركــاب، أبلــغ    

املنظمــة الدوليــة للــهجرة كــل فــرد اســتجوبوه حبقــه يف طلــب اللجــوء واحلــصول علــى مركــز     
وأن أولئــك الــذين ارُتئــي أهنــم قــد ينتمــون إىل الفئــات الــيت يــشملها القــانون املتعلــق   . الالجــئ

بــاللجوء ومركــز الالجــئ قــد ُنقلــوا بقــرار مــن احلكومــة اإلســبانية إىل جــزر الكنــاري، حيــث   
  .ثلو مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مقابالت جمدداًأجرى معهم مم

أما بالنسبة للـضحايا املزعـومني الـثالث وعـشرين، فتقـول الدولـة الطـرف إن مـوظفي             ٦-٤
املنظمــة الدوليــة للــهجرة، شــأهنم شــأن الوفــدين اهلنــدي والباكــستاين اللــذين أُرســال ألغــراض   

وذكـر متحـدث باسـم املفوضـية        . ، ولكنـهم رفـضوا    حتديد اهلوية، قد حاولوا مراراً اسـتجواهبم      
يف إســبانيا أن فريقــاً مــن احملــامني التــابعني هلــذه املنظمــة قــد قابــل هــؤالء األشــخاص، ونــشرت  
املفوضــية يف أعقــاب ذلــك بالغــاً تــشري فيــه إىل أن املهــاجرين الثالثــة وعــشرين املــذكورين         

 يقـدموا أي دليـل ملمـوس يـوحي          يستوفون الشروط الالزمة لطلب مركز الالجئ، وأهنم مل        ال
وقــد أشــار املفــوض الــسامي . بــأن حيــاهتم قــد تتعــرض للخطــر لــو أعيــدوا إىل بلــدهم األصــلي 

أبريـل  / نيـسان  ٢٠لشؤون الالجئني بدوره، يف رسالة وجهها إىل رئيس احلكومـة اإلسـبانية يف              
  .“محاية دولية] يتطلب[ال يوجد يف هذه اجملموعة أي شخص ”، إىل أنه ٢٠٠٧

وتقول الدولة الطرف إهنـا قـد حرصـت، منـذ اللحظـة الـيت ُنقـل فيهـا ركـاب الـسفينة               ٧-٤
. الغارقة إىل الرب، على نقلهم إىل مركز استقبال الئق متّ جتهيزه خبيام وأسّرة مؤقتة هلذا الغـرض                

وقد حصل ركـاب الـسفينة الغارقـة كـل يـوم علـى ثـالث وجبـات طعـام سـاخن تتناسـب مـع                 
مــا تلقــوا رعايــة طبيــة فوريــة علــى يــد أخــصائيي الــصليب األمحــر ومنظمــة ك. محيتـهم الغذائيــة 

__________ 

 .١٩٧٩، واالتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحر لعام ١٩٧٤عام االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر ل  )ب(  
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أطباء بال حدود، وتلقوا على وجه اخلصوص عالجاً للجرب وأجريـت هلـم عمليـات جراحيـة                 
  .وكان بوسعهم االستحمام يومياً وتغيري مالبسهم أسبوعياً. عند اللزوم

ــه وفقــاً لالتفــاق     ٨-٤ ــة الطــرف إىل أن ــه مــع  وأخــرياً، تــشري الدول  الدبلوماســي الــذي أبرمت
موريتانيا، فقد أُوِفد أفراٌد من قوات األمن اإلسبانية إىل موريتانيـا لتقـدمي دعـم تقـين للـسلطات             

وبالتـايل، لـيس هنـاك      . املوريتانية والتأكد من حسن سـري عمليـات االسـتقبال وإعـادة الترحيـل             
  . أي مهاجر احُتجز احتجازاً خمالفاً لألصول
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  حب الشكوىتعليقات صا    
، كرر صاحب الـشكوى حججـه     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨يف رسالة مؤرخة      ١-٥

. فيما يتعلق بأهلية متثيله األشخاص الثالثـة وعـشرين املعنـيني واسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة                  
وهو يدفع بأن تقدمي اللجنة اإلسبانية ملساعدة الالجئني شكوى أمـام احملـاكم اإلسـبانية ال مينـع                 

  . للجنة من اإلدالء برأيها يف هذه الشكوى، ال سيما أن إجراء الطعن املذكور قد ُرفضا
املعيـشية الـسائدة يف البلـدان الـساحلية         ويؤكد صـاحب الـشكوى، أنـه نظـراً لألوضـاع              ٢- ٥

إليـه  امليناء اآلمن األقرب مسافةً الذي كان يتعني نقل املهاجرين على منت السفينة             األفريقية، فإن   
يقول إن أسـبوعني مـضيا بـني حتديـد موقـع الـسفينة الغارقـة         وهو. د موانئ جزر الكناريهو أح 

ــة أو         ــساعدة طبي ــة م ــاء أي ــك األثن ــوا يف تل ــسفينة مل يتلق ــا، وأن ركــاب ال وســحبها إىل موريتاني
إنسانية، ومل يتم إجالء أي شـخص منـهم ألسـباب صـحية، وأهنـم مل يـستفيدوا مـن اإلسـعافات                  

إال بعد نـزوهلم مـن الـسفينة، وهـي اإلسـعافات الـيت كـان يـتعني تقـدميها فـوراً                “اجلدية”األولية  
 مهـاجراً، قـد ظلـوا أثنـاء     ٣٦٩كما يؤكـد أن املهـاجرين، الـذين يبلـغ عـددهم       . مبوجب القانون 

األسبوعني املذكورين حمشورين على ظهـر الـسفينة، وأن الطعـام كـان ُيرفـع إلـيهم باحلبـال، ومل                    
  . تقدمي املساعدة هلم أو صعود السفينة ملعاينة حالتهم الصحيةيتسّن ألي أخصائي طيب

ويدفع صاحب الشكوى بأن موريتانيا ليست من الدول املوقّعة على االتفاقية الدوليـة               ٣-٥
للبحث واإلنقاذ يف البحر، ومن مث، فهي مل تكن ملزمة باستقبال املهاجرين على أرضـها، وأن                

وقد ظل املهاجرون حتت رقابـة الـسلطات   . لقاء هذا االستقبالإسبانيا قد دفعت تعويضاً مادياً  
  . اإلسبانية واملوريتانية، حسب مصادر صحفية

وأخرياً، يعيد صاحب الشكوى التأكيد علـى أن األشـخاص الثالثـة وعـشرين املعنـيني                  ٤-٥
  .كانوا حمتجزين يف األوضاع اليت شرحها يف رسالته األوىل

  
  ألسس املوضوعية مالحظات الدولة الطرف بشأن ا

ــاير / كــانون الثــاين٣  و٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٨يف مــذكرتني مــؤرختني   ١-٦ ين
، تكرر الدولة الطـرف حججهـا فيمـا يتعلـق مبقبوليـة الـشكوى، ومفادهـا أن صـاحب                    ٢٠٠٨

 مـن االتفاقيـة،     ٢٢الشكوى يفتقر إىل األهلية الشرعية لتقـدمي بـالغ إىل اللجنـة مبوجـب املـادة                 
كما تؤكد عدم مسؤولية إسبانيا عن الوقائع قيـد النظـر           .  االنتصاف احمللية مل تستنفد    وأن سبل 

وهـي تـدفع بـأن تـدخالهتا يف هـذه املـسألة قـد جتـاوزت                 . ألهنا حدثت خارج واليتها القضائية    
التزاماهتا الدوليـة علـى صـعيد النجـدة واإلنقـاذ يف البحـر، والـيت مل يكـن يـتعني عليهـا مبوجبـها                   

 ســـفينة الـــشحن ونقلـــها إىل مينـــاء آمـــن، دون االضـــطرار إىل العنايـــة باألشـــخاص   إنقـــاذ إال
  .املوجودين على متنها أو مساعدهتم أو إعادهتم إىل أوطاهنم
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 قــد رفــضت الطعــن اإلداري احملكمــة الوطنيــة العليــاوتبلَّــغ الدولــةُ الطــرف اللجنــةَ بــأن   ٢-٦
 ١٢لـك يف قـرار أصـدرته احملكمـة بتـاريخ          الذي قدمته اللجنـة اإلسـبانية ملـساعدة الالجـئني، وذ          

فقــد .  مبوجــب القــانون اخلــاص حلمايــة حقــوق الفــرد األساســية٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول
 أن الوقــائع قيــد النظــر تــشكل أنــشطة حكوميــة سياســية، وبالتحديــد    احملكمــة الوطنيــةقــّدرت 

 تتمتــع باحلــصانة أنــشطة مــساعدة إنــسانية أجريــت طبقــاً لألنظمــة الدوليــة، وأن هــذه األنــشطة 
ــانون   ــضائية مبوجـــب القـ ــصادر يف ٢٩/١٩٨٨القـ ــوز١٣ الـ ــه / متـ ــنظم  ١٩٨٨يوليـ ــذي يـ  والـ

كما قّدرت احملكمة أن التدابري املتعلقة باألشـخاص        . االنتصاف يف اإلجراءات القضائية اإلدارية    
 وبالتـايل فـإن   الذين ُنقلوا إىل نواذيبـو قـد اختـذهتا الـسلطات املوريتانيـة عمـالً بقوانينـها الوطنيـة،         

حمــاكم هــذا البلــد هــي الــيت يــتعني عليهــا البــّت عنــد اللــزوم يف التجــاوزات الــيت تــّدعي اللجنــة    
 قابــل احملكمــة الوطنيــةوتــدفع الدولــة الطــرف بــأن قــرار . اإلســبانية ملــساعدة الالجــئني حــدوثها

. لقـضية لالستئناف، وهو مـا يؤكـد أن سـبل االنتـصاف احملليـة مل تـستنفد بعـد يف سـياق هـذه ا           
  .وتؤكد أن تصرف صاحب الشكوى غري مالئم ويسيء استخدام احلق يف تقدمي الشكاوى

يوليـه  / متـوز  ٢٩وقد جاء عن منظمة أطباء بال حدود، يف تقريرها النـهائي املنـشور يف                 ٣-٦
، أن ســـتة مـــن األشـــخاص الثالثـــة والعـــشرين قـــد ُنقلـــوا إىل مليليـــة بإســـبانيا، حيـــث  ٢٠٠٧

ز الالجـئ، فيمـا سيحـصل اخلمـسة اآلخـرون علـى وضـع اإلقامـة                 سيحصل أحدهم علـى مركـ     
  .ألغراض إنسانية

وأخـــرياً، تكـــرر الدولـــة الطـــرف حججهـــا الـــسابقة فيمـــا يتعلـــق بأوضـــاع احتجـــاز     ٤-٦
  .األشخاص املعنيني، وتطعن يف صيغة الوقائع اليت يسردها صاحب الشكوى

  
  تعليقات صاحب الشكوى

، أقوالـه الـسابقة     ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١٨رخـة   يؤكد صاحب الشكوى يف رسالة مؤ       ١-٧
  .فيما يتعلق مبقبولية البالغ وأسسه املوضوعية

ويصّر صـاحب الـشكوى علـى أن الدولـة الطـرف مل تتـصرف ألسـباب إنـسانية وإمنـا                      ٢-٧
  .طبقاً اللتزام دويل، وأهنا حتملت املسؤولية عن األشخاص املعنيني من بداية تدخلها إىل هنايته

 ملعلومـــات املـــصدر الـــصحفي الـــذي استـــشهد بـــه صـــاحب الـــشكوى، فـــإن  ووفقـــاً  ٣-٧
 قــد أعيــدوا إىل أوطــاهنم، وأربعــة منــهم املعنــينيشخــصاً مــن األشــخاص الثالثــة وعــشرين  ١٣

ويــدعو . أرســلوا إىل الربتغــال ومخــسة ُنقلــوا إىل مركــز احتجــاز املهــاجرين يف مليليــة بإســبانيا  
ــارة هــذا امل   ــة إىل زي ــبالغ اللجن ــه  . ركــز الســتجواب احملتجــزين اخلمــسة  صــاحب ال ويقــول إن
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بوصــفه ناشــطاً اجتماعيــاً متطوعــاً، ال ميتلــك املــوارد والتــصاريح الالزمــة للــذهاب بنفــسه إىل    
  .مليلية واملشاركة يف هذه التحقيقات

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة
يـرد يف بـالغ مـا، أن تبـت     يتعني على جلنة مناهضة التعذيب، قبل النظـر يف أي ادعـاء      ١-٨

  .  من االتفاقية٢٢فيما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب املادة 
وحتيط اللجنة علماً باحتجاج الدولة الطرف بعدم اختـصاص إسـبانيا جتـاه األشـخاص                 ٢-٨

بيــد أن اللجنــة تــذكّر  . الوقــائع قيــد النظــر قــد حــدثت خــارج أراضــيها   املــذكورين نظــراً ألن
، الـذي تقـول فيـه إن الواليـة القـضائية للدولـة الطـرف تـشمل                  )٢٠٠٧( ٢عام رقـم    بتعليقها ال 

مجيع األراضي اليت متارس عليها هذه الدولة رقابة فعلية، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشـرة،               
. )ج(وعلى حنو كلي أو جزئي، وحبكم الواقع أو حبكم القانون، وفقـاً ألحكـام القـانون الـدويل                 

يــة القــضائية خــصوصاً احلــاالت الــيت متــارس فيهــا الدولــة الطــرف، بــصورة  وتــشمل هــذه الوال
. مباشــرة أو غــري مباشــرة، وحبكــم الواقــع أو حبكــم القــانون، رقابــة علــى أشــخاص حمتجــزين    

 فحـسب، وإمنـا يـشمل كـذلك         ٢ينطبق هذا التفـسري ملفهـوم الواليـة القـضائية علـى املـادة                وال
ويف القضية قيد النظر، تالحظ اللجنة أن الدولـة         . ٢٢ادة  مجيع أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك امل      

 منذ حلظة إنقاذهم وطيلـة الفتـرة الـيت    Marine Iالطرف قد مارست رقابة على ركاب السفينة 
استغرقتها إجراءات التعرف على هويـاهتم وإعـادهتم إىل أوطـاهنم، وهـي اإلجـراءات الـيت متّـت                   

ــو ــة الطــرف علــ    . يف نواذيب ــد مارســت الدول ــى      وق ــع عل ــة حبكــم الواق ــة دائم ى األخــص رقاب
األشخاص املعنيني أثناء فترة احتجازهم يف نواذيبو، وذلك مبوجب اتفاق دبلوماسـي مـربم مـع                

وبالتايل، ترى اللجنـة أن األشـخاص الثالثـة وعـشرين املعنـيني خيـضعون الختـصاص         . موريتانيا
  . )د(إسبانيا فيما يتعلق بالشكوى اليت يتضمنها هذا البالغ

وحتيط اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف اليت تؤكد فيها افتقـار صـاحب الـشكوى إىل              ٣-٨
األهلية الشرعية للتصرف بالنيابة عـن األشـخاص الثالثـة والعـشرين املـذكورين ألنـه مل حيـصل                   

وقــد أكّــد صــاحب الــبالغ أنــه مل يكــن باســتطاعة األشــخاص   . منــهم علــى رخــصة لتمثيلــهم 
وتــشري . إىل اللجنــة بأنفــسهم بــسبب أوضــاع احتجــازهم يف موريتانيــااملعنــيني تقــدمي شــكوى 

 مـن نظامهـا الـداخلي، فـإن الـشخص           ١٠٧مـن املـادة     ) أ(اللجنة إىل أنه، وفقاً للفقرة الفرعيـة        
__________ 

، املرفـق الـسادس، الفقـرة    (A/63/44) ٤٤الوثائق الرمسية للجميعة العامة، الـدورة الثالثـة والـستون، امللحـق رقـم             )ج(  
١٦. 

 املعتمـد يف    ١٨١/٢٠٠١  الـبالغ رقـم    غينغينغ وآخرون ضد الـسنغال     يف هذا الصدد قرار اللجنة يف قضية         انظر  )د(  
 .٣-٩، الفقرة ٢٠٠٦مايو / أيار١٧
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 مـن االتفاقيـة هـو إمـا الـشخص الـضحية             ٢٢املخول تقدمي شـكوى إىل اللجنـة مبوجـب املـادة            
أي أشــخاص آخــرين يتــصرفون بالنيابــة عنــه عنــدما  أو هنفــسه أو أقاربــه أو مــن يعّينــهم لتمثيلــ

ــشكوى شخــصياً، شــريطة أن     ــيس باســتطاعته تقــدمي ال ــصاً   يثبــت أن ل ــة ترخي ــّدم إىل اللجن ُيق
يعطـوا   ويف القضية قيد النظر، كان يتعني على الضحايا املزعـومني أن          . مكتوباً حسب األصول  

مـام اللجنـة، مـا مل يكـن حتقيـق ذلـك        صاحب الشكوى إذنـاً صـرحياً بالتـصرف بالنيابـة عنـهم أ            
وتالحظ اللجنة أن ممثلني ملفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني      . )ه(متعذراً بسبب وضعهم  

وللمنظمة الدولية للهجرة وملنظمة أطباء بال حدود قد استجوبوا األشخاص املعنيني أثنـاء فتـرة             
ساعدة الالجـئني قـد حـصلت علـى     كما تالحظ أن اللجنـة اإلسـبانية ملـ       . احتجازهم يف نواذيبو  

ويف ضـوء املعلومـات   . ترخيص منهم إلقامة دعوى تتعلق بالوقائع ذاهتـا أمـام احملـاكم اإلسـبانية           
املتاحة لدى اللجنة، ال تستطيع اللجنة أن ختلص إىل أنه مل يكن من املمكن مقابلـة األشـخاص              

لجنـة، ال سـيما أن مثـة دعـوى     املعنيني يف وقت ما للحصول على موافقتهم على متثيلهم أمـام ال          
كمـا ال ميكـن للجنـة أن ختلـص إىل أن االفتقـار      . تنظر فيها احملاكم احمللية وتتعلق بالوقـائع ذاهتـا    

إىل املوارد املالية، الـذي تـذرع بـه صـاحب الـشكوى، يعفيـه مـن احلـصول علـى تـرخيص مـن                   
تعتــرب وبالتــايل، . ابــة عنــهمالــضحايا املزعــومني، الــذين ُنقلــوا الحقــاً إىل مليليــة، للتــصرف بالني 

 ١اللجنة أن صاحب البالغ تعوزه األهلية الالزمة لتمثيـل الـضحايا املزعـومني مبوجـب الفقـرة                  
  .  من االتفاقية٢٢من املادة 

ــذه        ٤-٨ ــصرف يف ه ــة الت ــر إىل أهلي ــشكوى يفتق ــصت إىل أن صــاحب ال ــة، إذ خل واللجن
  . ألة استنفاد سبل االنتصاف احملليةالقضية، فإهنا تعترب أن ليس من واجبها الفصل يف مس

   :وبناًء عليه، تقرر جلنة مناهضة التعذيب ما يلي  -٩
  أن البالغ غري مقبول؛  )أ(  
    .أن ُيحال هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحب الشكوى  )ب(  

__________ 

ضـد   .ب. ه. إانظر يف هذا الصدد قرارات عدم املقبولية اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف قـضية                     )ه(  
. س؛ وقـضية    )أ( ٨، الفقـرة    ١٩٨٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٧، القـرار املعتمـد يف       )٦٧/١٩٨٠الـبالغ    (كندا

؛ وكـذلك اآلراء  ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦، القرار املعتمد يف     )١٣٥٥/٢٠٠٤ البالغ (بياضد صر 
ــضية   مــارس / آذار٣٠، اآلراء املعتمــدة يف )٩١٥/٢٠٠٠الــبالغ  (ســلطانوفا ضــد أوزبكــستان  املعتمــدة يف ق

يوليـه  / متوز ٢٠، اآلراء املعتمدة يف     )١١٧٢/٢٠٠٣البالغ   (عباسي ضد اجلزائر  ؛ وقضية   ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٦
يوليـه  / متوز ٢٠، اآلراء املعتمدة يف     )١١٧٣/٢٠٠٣البالغ   (بلحاج ضد اجلزائر  ؛ وقضية   ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٧
   .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧
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