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 موجز

                                                                                                           يقدم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                 
                                                         ويلخص القسم الثاين أنشطة املقرر اخلاص املضطلع هبا يف الفترة ما   .                              قريره األول إىل جملس حقوق اإلنسان        املهينة ت
                                                                 أي الفترة منذ تاريخ تقدمي تقريره املؤقت إىل اجلمعية العامة،             (    ٢٠٠٦       ديسمرب   /                   أغسطس وكانون األول   /      بني آب 

                                           بالزيارات القطرية إىل كل من االحتاد الروسي                                                    ، مبـا يف ذلـك املعلومات املستوفاة املتعلقة           )A/61/259           الوثـيقة   
                                                                                                                   وبـاراغواي، والزيارات املقبلة وطلبات الزيارة املرهونة بالدعوات، والنقاط البارزة اليت اشتملت عليها العروض              

                                                                                                 ويناقش املقرر اخلاص االلتزام امللقى على عاتق الدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه                .           واالجتماعات
                 ويالحظ املقرر اخلاص   .                                                                             وب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بأن ترسي األساس لوالية قضائية عاملية     من ضر

       ويناقش   .                                                                                                       أن الدول ظلت، يف ما عدا عدد قليل منها، عازفة عن استخدام حقوقها والتزاماهتا مبمارسة هذه الوالية            
              وبالنظر إىل أن   .                                لة الديكتاتور السابق حسان حربي                                                          املقـرر اخلـاص أحـدث املمارسات والتطورات املتصلة حبا         

                                                                                                اإلفالت من العقاب سبب من األسباب الرئيسية يف شيوع ممارسة التعذيب يف كافة مناطق العامل، فإنه يدعو الدول 
                                                                                                               إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية ملكافحة اإلفالت من العقاب وحرمان من يعذب غريه من امللجأ اآلمن يف أي                  

                                                                                                 ويتضمن القسم الرابع مناقشة تتعلق بأمهية التعاون بني املقرر اخلاص واآلليات اإلقليمية املنشأة               .                كـان يف العامل    م
  .                                                     ويناقش القسم اخلامس حق ضحايا التعذيب يف احلصول على تعويض  .               ملكافحة التعذيب

         كانون    ١٦                 ترة املمتدة من                                                                   هلذا التقرير موجز الرسائل اليت وجهها املقرر اخلاص يف الف           ١                ويرد يف امللحق     
                                                والردود اليت تلقاها على تلك الرسائل من احلكومات     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥     إىل     ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول

ّ   ً                                  ملّخصاً للمعلومات اليت قدمتها احلكومات    ٢                 ويتضـمن امللحق      .     ٢٠٠٦         ديسـمرب    /                كـانون األول     ٣١        حبلـول       
   ٣           وميثل امللحق   .                                           ر اخلاص على إثر الزيارات القطرية اليت قام هبا                                          واملنظمات غري احلكومية بشأن تنفيذ توصيات املقر

                               مذكرات أولية عن بعثة إىل       ٥    و  ٤      ً                                                                        تقريـراً عـن زيارة قطرية أداها املقرر اخلاص إىل األردن ويتضمن امللحقان              
  .                          باراغواي وبعثة إىل سري النكا
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 احملتويات

       الصفحة         الفقـرات 

  ٤  ٣- ١ ....................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 

  ٤   ٤٠- ٤ ......................................................        قرر اخلاص        أنشطة امل -     ً ثانياً

                 إما التسليم وإما                                                  ً        التزام الدول األطراف بإقرار والية قضائية عاملية وفقاً ملبدأ   -     ً ثالثاً
   ١٢   ٤٧-  ٤١ ...................................................................      احملاكمة

   ١٥   ٦٠-  ٤٨ ............................................                           التعاون مع املنظمات اإلقليمية -     ً رابعاً

   ١٩   ٦٨-  ٦١ .......                                                   حق ضحايا التعذيب يف االنتصاف ويف جرب الضرر الذي يلحق هبم -     ً خامساً
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 قدمة م-   ً أوال  

                                                                                     ً                  يقـدم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، مانفريد نوواك تقريره األول إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً                 - ١
  .   ٢٥١ /  ٦٠                    لقرار اجلمعية العامة 

             أغسطس وكانون  /                                                                                    يـلخص القسـم الـثاين أنشـطة املقرر اخلاص اليت اضطلع هبا يف الفترة ما بني آب                 - ٢
       ويناقش    ). A/61/259                                                      ريخ تقدمي تقريره املؤقت إىل اجلمعية العامة الوثيقة                           أي الفترة منذ تا      (    ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

                                                                                                                  املقرر اخلاص، يف القسم الثالث، التزام الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو                 
                            املية ويتضمن القسم الرابع                                  إرساء األساس لوالية قضائية ع      )         االتفاقية (                                                  العقوبـة القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة         

     ويشري   .                                                               ويناقش الفصل اخلامس حق ضحايا التعذيب يف احلصول على تعويض           .                                   مناقشـة تتعلق بالتعاون اإلقليمي    
                                            من اتفاقية مكافحة التعذيب بأداء أمور منها   ١٤                                                        املقرر اخلاص، على وجه التحديد، إىل التزام الدول مبوجب املادة 

                                                                                ويدعو إىل وضع آليات تقوم مبوجبها الدول اليت يتبني أهنا من تلك اليت تنتهك                .                                تسـديد تكاليف إعادة التأهيل    
  .                                                                                     احلقوق بصورة منهجية بأن تسهم يف صناديق من قبيل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب

        كانون   ١٦                    ً                                                  هلذا التقرير ملخصاً للرسائل اليت وجهها املقرر اخلاص يف الفترة املمتدة من ١             ويتضمن امللحق  - ٣
                                                والردود اليت تلقاها على تلك الرسائل من احلكومات     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥     إىل     ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول
ّ   ً                                         ملّخصاً للمعلومات املقدمة من احلكومات واملنظمات  ٢               ويتضمن امللحق     .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١    حىت      

       ً   تقريراً  ٣           وميثل امللحق   .                                 ى إثر الزيارات القطرية اليت أداها                                                غري احلكومية بشأن تنفيذ توصية املقرر اخلاص املقدمة عل
                                                      يتضمنان مالحظات أولية بشأن البعثة إىل باراغواي         ٥    و  ٤                                                         عـن الزيارة القطرية اليت أداها إىل األردن وامللحقان          

  .                   والبعثة إىل سري النكا

  أنشطة املقرر اخلاص-     ً ثانيا  

         ، الفقرة (A/61/259                                             يره املؤقت الثاين املقدم إىل اجلمعية العامة                                                 يسترعي املقرر اخلاص انتباه اجمللس إىل تقر       - ٤
      يوليه  /              يناير إىل متوز   /                                                                                    ، الـذي يصـف فيه األنشطة اليت اضطلع هبا خالل الفترة املمتدة من كانون الثاين                )  ٤٣- ٦

  A/CN.4/2006/6                                                                                       أي الفـترة الـيت انقضـت مـنذ أن قدم تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان، الوثيقة                     (    ٢٠٠٦
ـ                                 ً                                                                   ويود املقرر اخلاص إحاطة اجمللس علماً باألنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا منذ أن قدم تقريره إىل                   ).      لحقات     وامل

   .     ٢٠٠٦      ديسمرب  /                   أغسطس إىل كانون األول /  آب    ...                                         اجلمعية العامة، أي طيلة الفترة املمتدة من 

                                      الرسائل املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

       ، وجه      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٥       إىل       ٢٠٠٥       ديسمرب   /         نون األول      كا   ١٦                         خالل الفترة املمتدة من      - ٥
         حكومة    ٦٠    ً      ً         نداًء عاجالً إىل        ١٥٧                حكومة ووجه      ٣٥                                        رسالة تتعلق بادعاءات التعذيب إىل         ٧٩                 املقـرر اخلـاص     

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

      األردن

                     وهو يسترعي االنتباه     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٩     إىل   ٢٥                               خلاص زيارة إىل األردن يف الفترة من            أدى املقرر ا - ٦
                                   ويعرب عن تقديره للحكومة لتعاوهنا       .  ٣                                                                             إىل الـتقرير الكامل، مبا يف ذلك استنتاجاته وتوصياته الواردة يف امللحق             

                             ة بشأن التعذيب وسوء املعاملة،                                                            وقد وجه نظر املقرر اخلاص إىل ادعاءات متواترة وذات مصداقي        .                الكـامل معـه   
                                                                                                          وتـتعلق هذه االدعاءات بوجه خاص باملديرية العامة لالستخبارات من أجل احلصول على اعترافات ومعلومات               
    ً                                                                                                       سعياً ملكافحة اإلرهاب ويف سبيل األمن الوطين، وداخل إدارة التحقيقات اجلنائية للحصول على اعترافات خالل               

  ً                                                                              داً إىل كافة الشواهد اليت مجعت، مبا فيها االدعاءات املتواترة وذات املصداقية،                  واستنا  .                          حتقـيقات جنائية روتينية   
                                                                                                           واحلـرمان مـن إمكانـية تقيـيم هـذه االدعاءات من خالل املقابالت الشخصية مع احملتجزين داخل مديرية                   

                  املقرر اخلاص داخل                           ً                                                                 االستخبارات العامة، وأخذاً بعني االعتبار احملاوالت املتعمدة من قبل املسؤولني إلعاقة عمل             
                                                                                                      إدارة التحقـيقات اجلنائية واألدلة املتوفرة من خالل الطب الشرعي، يؤكد املقرر اخلاص أن ممارسة التعذيب هي       

                                 وفيما يتعلق بأوضاع االحتجاز يف       .                                                                              ممارسة روتينية داخل املديرية العامة لالستخبارات وإدارة التحقيقات اجلنائية        
                                                                  للمحاكمة، تبني للمقرر اخلاص أن مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل هو يف الواقع                              السجون ومراكز االحتجاز السابق 

         وتبني أن    .                                                                                                      مركـز عقـايب خيضـع فيه احملتجزون بصورة روتينية للضرب والعقوبة البدنية اليت تبلغ حد التعذيب                
           ة، وإن كان                     هي أوضاع أكثر إنساني  )       للذكور (                                                     األوضاع يف كل من مركز سواقة ومركز جويدة لإلصالح والتأهيل 

                                                                                                        تلقى باستمرار تقارير جديرة بالتصديق تشري إىل أن موظفي السجون العاملني يف هذين املركزين ميارسون بصورة          
                                                            ومل ترد أية ادعاءات تتعلق بسوء املعاملة يف مركز جويدة            .                                                     منـتظمة الضـرب وغريه من أشكال العقوبة البدنية        

   ")     ً حتفظاً  ("                                               اص ينتقد سياسة إيداع اإلناث رهن االحتجاز الوقائي                   ، وإن كان املقرر اخل )     لإلناث (               لإلصالح والتأهيل 
  .                                                 ألهنن معرضات خلطر الوقوع ضحايا جلرائم الشرف           ١٩٥٤                                                   مبوجـب أحكام قانون منع اجلرائم الصادر يف عام          

                                                                                            وخيلص املقرر اخلاص إىل أن ممارسة التعذيب مستمرة يف األردن بسبب قلة الوعي باملشكلة، وبسبب حالة اإلفالت 
                                                                       وقد أنكر رؤساء أجهزة األمن ومجيع مرافق االحتجاز اليت زارها املقرر             .                                      مـن العقاب اليت تتسم بطابع مؤسسي      

ُ                                                     اخلاص أي علم هلم حبدوث التعذيب، رغم ما ُعرض عليهم من ادعاءات كثرية يف هذا الصدد                               ويضاف إىل ذلك     .                                     
                                         التعذيب وإساءة املعاملة هي يف املمارسة                                                                         أن األحكـام والضمانات املنصوص عليها يف القانون األردين ملكافحة           

                                                                                                               العملـية بال معىن ألن األجهزة األمنية حتظى حبماية فعلية من املالحقة والتحقيقات القضائية املستقلة، حيث إن                 
                                                                                               التجاوزات اليت يرتكبها أفراد هذه األجهزة تنظر فيها حماكم خاصة للشرطة وحماكم للمخابرات وحماكم عسكرية 

                                                               مث إن حقيقة عدم تعرض أي مسؤول قط للمالحقة بسبب التعذيب             .                        نات االستقاللية والرتاهة                    تفـتقر إىل ضـما    
                                             وبالنظر إىل االلتزام الواضح للحكومة حبماية حقوق   .                                      من قانون العقوبات تؤكد هذا االستنتاج   ٢٠٨           مبوجب املادة 

                         ضع التوصيات الواردة يف                                                                                         اإلنسـان، فـإن املقرر اخلاص على يقني من أنه سيتم بذل قصارى اجلهود من أجل و                
                                      ً                                         وهلذا الغرض، يرحب املقرر اخلاص مبا مت مؤخراً من تنفيذ توصيته املتعلقة بغلق مركز اجلفر   .                    تقريره موضع التنفيذ

  .                    لإلصالح وإعادة التأهيل
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       العراق

                               ويف أعقاب الزيارة القطرية إىل    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٢   و ١                                            يذكـر املقرر اخلاص أنه التقى يف عمان، يومي      - ٧
                                                                                                               األردن، بضحايا التعذيب يف العراق ومبنظمات غري حكومية وممثلي بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق                

          ً                                    وعقدت أيضاً لقاءات عن طريق الفيديو مبمثلي         .                                                             جلمـع معلومـات عـن األوضاع املتعلقة بالتعذيب يف العراق          
                                                وظفي بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق يف                                                      املنظمات غري احلكومية ووزارة حقوق اإلنسان العراقية وم    

                                                                                              وبالرغم من استمرار التغطية الصحفية الواسعة النطاق أعربت املنظمات غري احلكومية العراقية عن شعورها   .      بغداد
      سان يف                                                                                           باإلحباط إزاء األوضاع احلالية وناشدت األمم املتحدة وغريها من الكيانات الدولية إيالء حالة حقوق اإلن

                                            ويعرب املقرر اخلاص عن تقديره للعمل الذي         .               ً                                                   العـراق اهتماماً أكرب والتدخل العاجل الذي تستحقه هذه احلالة         
              ً                                                                                             تضطلع به حالياً بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف العراق وللتقارير الدورية اليت تقدمها هذه البعثة وهي تقارير 

                              على سبيل املثال تقرير حقوق      (                                    يستخدم على نطاق واسع يف العراق                                                     قامـت عـلى الدوام بتوثيق التعذيب الذي         
   ).                                                             الصادر عن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف العراق             ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٣١       يوليه   /        متـوز   ١           اإلنسـان،   

                                                                                                             وأعـرب عـن قلقـه العميق بشأن احلالة املأساوية حلقوق اإلنسان يف العراق بوجه عام وإزاء ادعاءات حدوث                 
ـ  ّ                               واسترعى املقرر اخلاص انتباه وزير حقوق اإلنسان إىل الطلب الذي قّدمه املتعلق بزيارة               .             ب بوجه خاص          التعذي                                                           

  .                                                          العراق وأكد من جديد رغبته يف أن يضطلع هبذه الزيارة يف املستقبل

             االحتاد الروسي

      ٢٠٠٦         سبتمرب /        أيلول   ٢٠     ّ                                                                     كمـا بّين املقرر اخلاص، يف عرضه الذي قدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف                - ٨
                          أكتوبر، كان املنوي أن يقوم  /            تشرين األول  ٢٣                                                            وكذلك يف تقريره إىل اجلمعية العامة وأثناء تقدميه لذلك التقرير يف 

                                                    أكتوبر لالحتاد الروسي، مع التركيز بوجه خاص على         /              تشرين األول    ٢٠       إىل    ٩                                    املقرر اخلاص بزيارة يف الفترة من       
          ويف مرحلة    .            بالكاريا -                                                شان وأنغوشيتيا وأوسيتيا الشمالية وكابردينو                                                مجهوريات القوقاز الشمايل املتمثلة يف الشي     

ّ                                ُ                                                                             جـّد مـتأخرة من العمليات التحضريية، أُبلغ املقرر اخلاص من قبل احلكومة بأن بعض اجلوانب من اختصاصاته                    
     مايو  /          ن يف أيار                                                                                 بالصيغة اليت اعتمدها هبا االجتماع الرابع لإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسا           (                   املتعلقة بالزيارة   

                                                         تتعارض مع تشريع االحتاد الروسي، خاصة ما يتعلق جبهات           )                  ، التذييل اخلامس  E/CN.4/1994/45         ، انظر       ١٩٩٧
                                                                                                           الرصد الدولية غري التعاهدية حلقوق اإلنسان، وما خيص االضطالع بزيارات غري معلنة ألماكن االعتقال وإجراء                

      ، بأن     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦                      جه خاص، يف رسالة مؤخرة                 ودفعت احلكومة، بو  .                        مقابالت شخصية مع احملتجزين
                            املؤسسات واهليئات اليت تنفذ     "         بشأن       ١٩٩٣       يوليه   /      متوز   ٢١          املؤرخ    ١  -   ٥     ٤٧٣                       مـن القانون رقم        ٣٨         املـادة   

                 من القانون رقم   ١٨                                         من القانون املتعلق بتنفيذ األحكام واملادة   ٢٤         ، واملادة  "                                 العقوبـات اجلنائية يف شكل السجن    
١٠٣     -  FZ    احتجاز املشتبه هبم واملتهمني من مرتكيب جرمية من اجلرائم         "         بشأن       ١٩٩٥       يوليه   /      متوز   ١٥            املـؤرخ                                                         "  

  .                                                                                       متنع املقرر اخلاص من زيارة أماكن االحتجاز بصورة غري معلنة أو من التحدث مع احملتجزين على انفراد

                           ء الزيارة إىل البلد وهي                                                                                  وأشـار إىل أن نظر احلكومة قد استرعي إىل االختصاصات منذ بداية طلب أدا              - ٩
                                         ً                                                                 نفسـها االختصاصـات اليت نظمت زيارات سابقة فضالً عن كل زيارة أداها يف السباق منذ اضطالعه بواليته                  
      ً                                                                                                         وحتديـداً زياراته جلورجيا ومنغوليا ونيبال والصني واألردن وباراغواي فقال إنه يرى أن من دواعي األسف أن                 

                                                               ثار إشكالية بعد توجيه الدعوة إليه ويف مثل هذه املرحلة املتأخرة من                                    تتذرع احلكومة هبذه االختصاصات بوصفها م
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                                      ً     ً                                                ويالحظ املقرر اخلاص التوقعات اليت حتدو عدداً كبرياً من أصحاب املصلحة، مبن فيهم املسؤولون                .           التحضـريات 
  .                             احلكوميون، بأن تتم هذه الزيارة

              ، بأهنا قبلت       ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٢       مؤرخة                                                             ويشـري املقرر اخلاص إىل أن احلكومة أبلغته، مبوجب رسالة            -  ١٠
                                                  ستعمل جاهدة على تلبية رغبات املقرر اخلاص فيما يتعلق  "                      للزيارة ذاكرة أهنا       ٢٠٠٦        أكتوبر   /                  تاريخ تشرين األول  

                                                                                                              بطـرائق زيارته واضعة يف االعتبار كل التوصيات ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك ما يتعلق من االختصاصات                  
        ً          واستناداً إىل هذه      ".                                                               اليت يضطلع هبا املقررون اخلاصون التابعون للجنة حقوق اإلنسان                                  ببعـثات تقصـي احلقائق      

  .                                                                                         ً      التأكيدات أعد املقرر اخلاص بالتعاون الوثيق مع احلكومة البعثة املذكورة وأبلغ اجلهات العامة تبعاً لذلك

                          يارات القطرية، توجيه نظره                                                                 ويالحظ املقرر اخلاص أنه جرى يف كثري من األحيان، أثناء مناقشة طرائق الز -  ١١
          ويالحظ مع    .                                                                                                        من قبل احلكومات إىل أن التشريع الوطين يقيد النفاذ إىل املرافق إال بالنسبة لعدد خمتار من األفراد                

                                                                                                   ذلك أن الزيارة الرمسية اليت يقوم هبا مقرر خاص تابع لألمم املتحدة بناء على دعوة صرحية موجهة إليه من حكومة 
             ً          ً                                                               بكل وضوح حدثاً استثنائياً وأن احلكومات تعترف هبذا وتربهن عن حسن النية والتعاون                                 من احلكومات، تشكل    

                                                      وكان هذا هو الشأن بالنسبة لكل زيارة قطرية أداها املقرر   .                                          من خالل تيسري عمل املقرر اخلاص إىل أبعد حد ممكن
                              اخلاص يف هذا الشأن عن طريق                             ً                         وقد قامت احلكومات، عملياً بتيسري مهام املقرر          .                             اخلاص منذ أن اضطلع بواليته    

                                                                                                 تزويده بالرسائل اليت حتمل الترخيص املوقع من قبل الوزارات املختصة والذي يكفل لـه الوصول إىل كافة أماكن 
  .                  االحتجاز دون عراقيل

                                                   ، عرب املقرر اخلاص للحكومة عن رأيه القائل بأن             ٢٠٠٦         سـبتمرب    /          أيلـول    ٢٧                      ويف رسـالة مؤرخـة       -  ١٢
                                                                          ه، ليست متعارضة مع تشريع االحتاد الروسي وأن يف اإلمكان االضطالع بالزيارة كما هو                  االختصاصات، يف حتليل

                  باملؤسسات واهليئات   "                         من القانون املتعلقة       ٣٨                             واستشهد، بوجه خاص باملادة       .                                      مقرر مع التقيد التام هبذا التشريع     
                    املشتركة بني الدول،    (         الدولية                ّ                    اليت تنص على أنّ ممثلي املنظمات         "                                              الـيت تـنفذ العقوبات اجلنائية يف شكل سجن        

                                                                                     املخولـني رصد حقوق اإلنسان حيق هلم زيارة املرافق السجنية ومرافق االحتجاز السابق               )                     احلكومـية الدولـية   
                                                                                  ويف إطار هذه املادة أتى على ذكر أمثلة جلهات دولية لرصد حقوق اإلنسان زارت                .                       لـلمحاكمة دون ترخيص   

                                                                  أجرت مقابالت على انفراد مع احملتجزين يف أماكن االحتجاز السابق                                                     مـرافق االحتجاز دون إعالن عن الزيارة و       
                                                                                                                 لـلمحاكمة ومـن هذه اجلهات اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                  

             ة العنف ضد                                                                                                     الالإنسانية أو املهينة، ومفوض حقوق اإلنسان التابع للمجلس األورويب واملقررة اخلاصة املعنية مبسأل            
   ).E/CN.4/2006/61/Add.2     انظر  (                          املرأة التابعة لألمم املتحدة 

                                       ً          ، دفعت احلكومة بأن االختصاصات تكتسي طابعاً غري ملزم     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨               ويف رسالة مؤرخة  -  ١٣
                                     ويكرر املقرر اخلاص مقولته إن حقوق        .                         ُ                                              وهـي مسـألة مل تناقش قط ومل ُيتفق عليها يف حمفل حكومي دويل ما              

                                                                                                االضطالع بالزيارات غري املعلنة أو إجراء مقابالت على انفراد مع احملتجزين هي أمور أساسية وضرورية إىل جانب 
                                                 انظر املناقشة املتعلقة مبنهجية الزيارة القطرية       (                                                                   كوهنـا معقولة خاصة بالنسبة للتحقيق يف التعذيب وسوء املعاملة           

                                                    ألساس فهذه األحكام ال ميكن أن ختضع ال للتفاوض وال                      وعلى هذا ا     ). E/CN.4/2006/6                         الـواردة يف الوثـيقة      
                                                                              وأي مقولة بعكس ذلك من شأهنا أن تثري التساؤل حول النوايا الكامنة وراء              .                                      لـلموافقة االنتقائية من قبل الدول     

      تعذيب                                                    باإلضافة إىل ذلك، فإن موافقة املقرر اخلاص املعين مبسألة ال  .                                       الدعوة اليت توجهها احلكومة إىل املقرر اخلاص
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                                                                                                                  عـلى أداء زيـارة لتقصـي احلقائق إىل بلد يف ظل مثل هذه القيود من شأهنا أن تقوض مصداقية املقرر اخلاص                      
                                                                                                                  وموضـوعية استنتاجاته ونزاهته واستقالليته وتضفي الشرعية على االدعاءات القائلة بازدواجية املعايري اليت تطبق              

  .          ُ                                ب بالذات أُلغيت الزيارة إىل خليج غوانتانامو                            ويذكر املقرر اخلاص أن هلذا السب  .               على شىت احلكومات

                   أكتوبر، أي بأيام    /              تشرين األول   ٤                                                                      وحيث تعذر تسوية هذه املسألة، كان على املقرر اخلاص أن يعلن، يف              -  ١٤
                                            ً                                                      ً                  مخسة قبل بدء الزيارة املقررة، عن تأجيلها، رهناً بالظفر حبل مناسب وعدت احلكومة بإمكانية التوصل إليه وفقاً                 

                                                      وعلى الرغم من تكرار طلبات احلصول على معلومات مل           .                                         ت حىت يتيسر االضطالع هبذه البعثة املهمة              لالختصاصا
  .                          حيدث أي تطور حىت هذا التاريخ

                         وبالنظر إىل التعهد الصادر   ،       املتحدة     لألمم         التابع       اإلنسان     حقوق            ً        ، بصفته عضواً يف جملس     اخلاص      املقرر    وإن  -  ١٥
  .       اإلنسان    قوق                                                    االحتاد الروسي إىل الربهنة، بإعطاء املثل، على التزامه حب                                    بالـتعاون مـع اإلجراءات اخلاصة، يدعو  

                      ً      ً                                                       ً                    ويناشد احلكومة أن جتد حالً سريعاً للقضايا القانونية الوارد بياهنا أعاله وأن تسمح لـه، طبقاً لدعوهتا املؤرخة يف 
                     ز بوجه خاص للتحقيق يف              ومشال القوقا      الروسي       االحتاد                            ، باالضطالع بزيارة موضوعية إىل     ٢٠٠٦      مايو   /         أيـار    ٢٢

                                                                                                               حالة التعذيب وسوء املعاملة، مبا يتمشى مع االختصاصات العادية يف إطار اإلجراءات اخلاصة بغية إرساء عملية                
   .                                               طويلة األجل من التعاون على استئصال هذه املمارسات

    ٢٢                خالل الفترة من                                                                         وفيما يتعلق ببعثات تقصي احلقائق املضطلع هبا، أدى املقرر اخلاص زيارة لباراغواي -  ١٦
                                                                            ، وهو يسترعي االنتباه إىل املذكرة األولية مبا يف ذلك استنتاجاته وتوصياته              ٢٠٠٦       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين     ٢٩    إىل  

        ً                    واعترافاً بأن باراغواي قطعت   .                                                وهو يعرب عن امتنانه للحكومة على تعاوهنا التام معه  .  ٤                       األولية املتضمنة يف امللحق 
                                                                              صفحة الديكتاتورية العسكرية يف ظل اجلنرال ستروسنر، أعجب املقرر اخلاص أميا               ً     ً                   شـوطاً كبرياً على درب طي       

                                                                                                            إعجـاب بـاجلهود اليت تبذهلا جلنة احلقيقة والعدالة يف سبيل ضمان حقوق الضحايا والوقوف على االنتهاكات                 
  .                       االنتهاكات إىل العدالة                                               ً                                             اجلسيمة واملنتظمة اليت اقترفها النظام السابق فضالً عن حماولتها تقدمي املسؤولني عن تلك              

          ً                                                                                                   ويرحـب أيضـاً حبقيقة أن احلكومة تعترب من بني أوائل البلدان اليت وقعت على الربوتوكول االختياري امللحق                  
   .                        باتفاقية مناهضة التعذيب

        ً                                                                                          واسـتناداً إىل جمموعة عريضة من املعلومات، مبا فيها االجتماعات اليت عقدت مع املسؤولني احلكوميني                -  ١٧
                                                                                                نظمات غري احلكومية وعمليات التفتيش املوقعي ملرافق االحتجاز واملقابالت اليت أجريت مع احملتجزين                        وممثـلي امل  

                                                                                               خيلـص املقرر اخلاص إىل أن التعذيب ال يزال ميارس على نطاق واسع يف باراغواي، خاصة أثناء األيام األوىل من   
                                        لة التعذيب وسوء املعاملة اليت تشهدها                 بيد أن حا    .                                                      احتجاز الشرطة لألشخاص كوسيلة للحصول على اعترافات      

                                                                                                         السجون قد حتسنت إىل حد كبري يف السنوات األخرية ولكن االستخدام املشط لزنزانات العدل ملعاقبة احملتجزين                
                 وفيما خيص اجلهاز     .     اخلاص       املقرر                                                                            واسـتمرار املـزاعم بتعرض السجناء للضرب الذي ميارسه حراس أثارت قلق             

             ً     ً                                                                          اخلاص إال عدداً قليالً من املزاعم بضرهبم السجناء ومعاملتهم هلم معاملة مهينة من قبيل                                       العسكري، مل يتلق املقرر   
                                                  الذي ينطوي على إجبار األشخاص على أنواع متطرفة من descuereo                                  إحلاق األذى واإلهانة هبم بالشكل املسمى 

  .        املمارسات
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ـ    -  ١٨                                      هنا مكتظة وأن املتهمني واملوقوفني من                                                 ، يف معظم الزيارات اليت أداها للسجون أ           اخلاص       لمقرر    َّ         وتبـيَّن ل
                                                                        ً                                     السجناء خيتلط بعضهم ببعض وهناك حوادث متكررة من العنف فيما بني السجناء نظراً إىل عدم كفاية اإلشراف                 

                                            وما يوفر من األغذية والرعاية الصحية رديء شأن   .                                                    وذلك بسبب تدين معدل احلراس مقارنة بارتفاع عدد السجناء
                                                    وتبني أن اخنفاض مرتبات موظفي السجون عامل يساهم          .                               الرفاه وأنشطة إعادة التأهيل                            ذلك كشأن فرص التعلم و    

                                                                    واملرافق األقدم مدعاة لألسف الشديد بالنظر خاصة ألوضاع الزنزانات           .                                     يف الفساد املستحكم يف النظام السجين     
  .                                                          فيها وشروط النظافة وما يلزم توفريه من أكل وغذاء وفراش مناسب

                                                                              اص، أن ممارسة التعذيب واملعاملة السيئة مستمرتان يف باراغواي بسبب اإلفالت من                           ويـرى املقـرر اخل     -  ١٩
                                                 ، مل تصدر فيما يبدو أي إدانة بسبب التعذيب             ١٩٩٩                                                     فمنذ أن دخل القانون اجلنائي حيز النفاذ يف عام            .       العقاب

                       ، يف تقريره عن الزيارة،  ص   اخلا      املقرر       ويتقدم   .                                                       ومل يسجل إال العدد القليل من املالحقات إن كانت هناك مالحقات
                                                                                                            بعـدد مـن التوصيات ملعاجلة هذه القضايا وغريها وهو مطمئن إىل أن احلكومة ستبذل قصارى اجلهد من أجل                   

  .       تنفيذها

               البعثات املقبلة

   ٢           يناير إىل    /               كانون الثاين    ٢٧                                                                               يفيد املقرر اخلاص أن من املتوقع قيامه ببعثة إىل سري النكا يف الفترة من                -  ٢٠
                            وهناك بعثات سيضطلع هبا يف عام   .     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١١     إىل  ٤                             وإىل نيجرييا يف الفترة من         ٢٠٠٧    ير     فربا /    شباط
  .                      تشمل توغو وإندونيسيا    ٢٠٠٧

            طلبات عالقة

                                                                                                             يفيد املقرر اخلاص أن البعثة اليت سيؤديها إىل كوت ديفوار ستحدد توارخيها النهائية على إثر تلقي دعوة                  -  ٢١
                   وفيما يتعلق بطلب     .     ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٢٧                  ومت تلقيها يف         ٢٠٠٥            هنا يف عام                                  من احلكومة وجه أول طلب بشأ     

                    والشعوب يف أفريقيا       اإلنسان     حقوق    َّ                                      ، بيَّن وفد زمبابوي إىل الدورة األربعني للجنة     ٢٠٠٥ ُ                   قُـدم أول مـرة عام   
        تشرين   ١٧  يف  و  .     اخلاص      املقرر                                                                        املعقـودة يف بـاجنول للجلسة العامة أن من املتوقع أن توجه عما قريب دعوة إىل   

              ياهوندا، وجهت   .                                                                 ، ويف أعقاب اجتماع عقده وزير الشؤون اخلارجية لزامبيا سعادة السيد ب    ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين
  .    ٢٠٠٨                                           ويتوقع املقرر اخلاص أن يؤدي هذه الزيارات عام   .                                           احلكومة دعوة إىل املقرر اخلاص لزيارة هذا البلد

                     املوجهة إىل حكومة        ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٤      ؤرخة                                                ويفـيد املقرر اخلاص أنه أدرج يف رسالته امل         -  ٢٢
           ماريت طلبه    .  ل  .  أ  .                                                                                              الواليات املتحدة ورئيس جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة جمللس أوروبا السيد د            

          ة االجتماع                                                                                                املتعلق بتوجيه دعوة إليه لزيارة مرافق االحتجاز خبليج غوانتانامو يف كوبا التابعة للواليات املتحدة، بغي
  .                                 ً                                                 بعدد من احملتجزين الذين نقلوا مؤخراً إىل هناك من مراكز احتجاز تقع خارج الواليات املتحدة

                                                                                                              ويالحظ املقرر اخلاص الطلبات املعلقة بأن توجه إليه دعوات من الدول اآليت أمساؤها والبعض من هذه الدعوات                  -  ٢٣
  ؛  )    ٢٠٠٥                                قدم طلب إليها ألول مرة عام        (              ؛ أفغانستان    )    ٢٠٠٢ (   ل           ؛ إسرائي  )    ٢٠٠٥ (            ؛ إريتريا    )    ٢٠٠٥ (         إثيوبيا    :            قدمية العهد 

  ؛  )    ٢٠٠٥ (            ؛ بوليفيا    )    ٢٠٠٦ (                         ؛ بابوا غينيا اجلديدة      )    ٢٠٠٥   ) (          اإلسالمية -         إيـران    (             ؛ مجهوريـة     )    ٢٠٠٦ (             أوزبكسـتان   
  ؛  )    ٢٠٠٥ (                               ؛ اجلماهريية العربية الليبية      )    ١٩٧٧ (           ؛ اجلزائر    )    ١٩٩٨ (         ؛ تونس    )    ٢٠٠٣ (               ؛ تركمانستان    )    ٢٠٠٥ (          بـيالروس   
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  ؛  )    ٢٠٠٦ (         ؛ ليبرييا  )    ٢٠٠٦ (       ؛ فيجي  )    ٢٠٠٥ (                    ؛ غينيا االستوائية    )    ٢٠٠٥ (           ؛ العراق    )    ٢٠٠٥ (                           هوريـة العربية السورية        اجلم
   ).    ٢٠٠٥ (        ؛ اليمن  )    ١٩٩٣ (       ؛ اهلند  )    ٢٠٠٥ (                          ؛ اململكة العربية السعودية  )    ١٩٩٦ (    مصر 

                                      النقاط البارزة يف أهم العروض واملشاورات

                                                  ص تقريره إىل اجمللس الذي يشتمل على البعثات اليت أداها                ، عرض املقرر اخلا    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠  يف  -  ٢٤
    ٢١   ويف   .                                                  ً        ً                                            إىل كـل من جورجيا ومنغوليا ونيبال والصني وأجرى حواراً تفاعلياً مع أعضاء اجمللس والبلدان املعنية             

                                                            ، جبانب املقررين اخلاصني املعنيني حبق كل شخص يف بلوغ أعلى               اخلاص       املقرر          ، قـام        ٢٠٠٦         سـبتمرب    /       أيلـول 
                                                                                                          ت الصحة البدنية والعقلية، واستقالل القضاة واحملامني وحرية الدين أو العقيدة، والرئيس املقرر للفريق                      مسـتويا 

                      للمحتجزين يف القاعدة       اإلنسان     حقوق                                                                    العـامل املعين باالحتجاز التعسفي بتقدمي التقرير املشترك فيما يتعلق حبالة  
                 وعقدت ندوة صحفية    ). E/CN.4/2006/120 (              تحدة األمريكية                                                  البحرية خبليج غوانتانامو، كوبا، التابعة للواليات امل

  .           يف أعقاب ذلك

                السامية لشؤون       املتحدة     ألمم                                     ، أجرى املقرر اخلاص مشاورات مع مفوضية ا    ٢٠٠٩      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠   ويف  -  ٢٥
ّ        الالجئني يف جنيف ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك من قبيل قضية عدم رّد الالجئ                                                                   .  

ـ    ٢٥    ويف   -  ٢٦                                                            ً             ، وبناء على دعوة من االحتاد الربملاين الدويل، قدم املقرر اخلاص عرضاً                ٢٠٠٦       سبتمرب   /  ول        أيل
                                                                                                                  يـتعلق بالـتحديات اليت تواجه منع التعذيب وسوء املعاملة يف ظل القانون الدويل، وذلك مبناسبة حلقة دراسية                  

  .  يف                 انعقدت يف مدينة جن  "                        موضوع يطرح للبحث الربملاين  :                 القانون والعدالة "       عنواهنا 

                                                             ، شارك املقرر اخلاص يف اجتماع عقده خرباء بشأن إغالق مرافق االحتجاز     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥   ويف  -  ٢٧
  .                           نظمته جلنة احلقوقيني الدولية       نتانامو ا  غو               القائمة يف خليج 

                                        التعذيب هل جيعلنا نأمل؟ وهل يقبل بأي       "                             ، ألقى كلمة تتعلق مبوضوع          ٢٠٠٦         سـبتمرب    /          أيلـول    ٢٦    ويف   -  ٢٨
   .                                         حفل استقبال نظمه مرصد حقوق اإلنسان يف جنيف  يف   "     حال؟

                                                              ، عقد املقرر اخلاص اجتماعات يف ستراسبورغ، بفرنسا، مع مدير وموظفي     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧   ويف  -  ٢٩
                                                                  جمللس أوروبا كرس ملسائل ذات اهتمام مشترك مبا فيها طرائق العمل وجماالت       اإلنسان     حقوق              مكتـب مفـوض   

  .              ً التعاون مستقبالً

                                                            ، عرض املقرر اخلاص تقريره على اجلمعية العامة يف نيويورك، أعقبته     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٣    ويف -  ٣٠
   .           ندوة صحفية

                                                                ، وبناء على دعوة املركز الدويل للعدالة االنتقالية يف نيويورك،           ٢٠٠٦          أكـتوبر    /                تشـرين األول     ٢٤    ويف   -  ٣١
   .                                        اص وتناولت سبل ووسائل التعاون مع املنظمة                                                   شارك املقرر اخلاص يف مشاورات أجريت ملناقشة دور املقرر اخل

     قوق                                                            ، دعي املقرر اخلاص إىل املشاركة يف منتدى الصحفيني املعين حب              ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٧    ويف   -  ٣٢
  .               يف مدينة فيينا      املتحدة     لألمم                         ، نظمه مركز اإلعالم التابع       اإلنسان
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                        ّ                        ص هو أهم متكلم يف لقاء نظّمته مجعية هامربغ                           ، كان املقرر اخلا       ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين     ٨    ويف   -  ٣٣
    ").                                           ما مدى ما ميكن أن تطيقه الدميقراطية من تعذيب؟ "       بعنوان  (                                  للنهوض بالدميقراطية والقانون الدويل 

           ً                                                         ، عرض شريطاً بعنوان ما حيرم من تسليم األشخاص بصورة استثنائية               ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٩    ويف   -  ٣٤
                                                                             يف احلرب على اإلرهاب، ونظم عرض هذا الشريط الدميقراطيون الشبان يف اخلارج                                       ومن تعذيب وحاالت اختفاء     

  .                                         ومعهد لدونغ بودلتزمان حلقوق اإلنسان يف فيينا

                                   ، شارك املقرر اخلاص يف الدورة العادية     ٢٠٠٦      نوفمرب  /              تشرين الثاين   ١٧       إىل     ١٣                          ويف الفـترة املمتدة من       -  ٣٥
                                                            الشعوب اليت انعقدت يف باجنول واشتملت على انعقاد منتدى للمنظمات    و      اإلنسان     قوق                       األربعني للجنة األفريقية حل

  .                                                   وترد يف القسم أدناه تفاصيل إضافية عن التعاون اإلقليمي  .                                 غري احلكومية كان سبق انعقاد الدورة

                                                              نوفمرب، شارك املقرر اخلاص يف منتدى تشاوري وطين بشأن تنفيذ           /                   تشـرين الـثاين      ٢٣    و   ٢٢         ويومـي    -  ٣٦
                                       والتأم هذا املنتدى يف مدينة أسنسيون        .                                                           ختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب عقد يف باراغواي                    الربوتوكول اال 

                                                                                              واشتركت يف تنظيمه وزارة الشؤون اخلارجية وشبكة املنظمات غري احلكومية واملنظمة غري احلكومية اليت تتخذ من 
                                             اقشة طبيعة اآللية الوقائية الوطنية الالزم                                 وكان الغرض من املنتدى من      .                                         جنيف قاعدة هلا وهي مجعية منع التعذيب      

             وحضر املنتدى    .                                                                                          عـلى احلكومة تعيينها مبقتضى الربوتوكول االختياري وتقدمي التوصيات ذات العالقة باملوضوع           
                                                                                                              حشـد من الفعاليات الوطنية العاملة يف جماالت منع التعذيب واالحتجاز ومشاركون مبن فيهم ممثلون عن وزارة                 

                                                                                       ووزارة العدل والعمل ووزارة الداخلية وحمكمة العدل العليا ومكتب املدعي العام ومكتب أمني                      الشؤون اخلارجية   
  .                                                        املظامل وبرملانيون وممثلو املنظمات غري احلكومية واخلرباء الدوليون

          دعي املقرر   )      ديسمرب /            كانون األول  ١٠ (      ً                     وإحياًء ليوم حقوق اإلنسان     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٧   ويف  -  ٣٧
                           بعض احلقائق واالجتاهات اجلديدة   :            حقوق اإلنسان "                                               قبل مدرسة لندن لالقتصاد إىل إلقاء حماضرة بعنوان        اخلاص من
   ".        الضرورية

                                                               ، ألقى املقرر اخلاص الكلمة الرئيسية أمام الندوة الدولية التاسعة      ٢٠٠٦       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٠    ويف   -  ٣٨
                            اليت عقدها يف مدينة برلني اجمللس   "              فالت من العقاب                            توفري التعويض والعالج ومنع اإل  "                            بشـأن التعذيـب املعنونة      

  .                               الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب

                                                                ، دعي املقرر اخلاص من طرف جامعة نوتنجهام، باململكة املتحدة              ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٥    ويف   -  ٣٩
   ".                                     التحدي الذي يواجهه احلظر املطلق للتعذيب "                      إىل إلقاء حماضرة عنواهنا 

ُ                                               ، ُدعي املقرر اخلاص من طرف مفوضية األمم املتحدة حلقوق     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠   و  ١٩   ويف  -  ٤٠   
                                   مؤشرات لرصد االمتثال لصكوك حقوق      "                                          ُ                      اإلنسـان للمشاركة يف مشاورات على مستوى اخلرباء ُتعىن مبوضوع           

  . ُ            أُجريت يف جنيف  "               اإلنسان الدولية
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  ة                                           التزام الدول األطراف بإقرار والية قضائي      -     ً  ثالثاً 
                        إما التسليم وإما احملاكمة          ً       عاملية وفقاً ملبدأ 

                                                                                            إن من األغراض الرئيسية التفاقية مكافحة التعذيب ما يتمثل يف جترمي التعذيب وإنفاذ احلظر على التعذيب  -  ٤١
                                                                                   وهلذا الغرض تفرض االتفاقية على الدول األطراف تعيني وحتديد التعذيب بوصفه جرمية              .                       مبقتضى القانون اجلنائي  

                                                                 وعالوة على ذلك وليتسىن مالحقة مقتريف هذه اجلرائم على النحو املالئم، تنص   .                          ينص عليها التشريع الوطين    حمددة
       ً                                             وتفادياً إلمكانية وجود ملجأ حيتمي فيه مقترفو التعذيب،   .                                                 االتفاقية على سلطات والتزامات قضائية واسعة النطاق
   ))  ج   (-  )  أ   ) ( ١ ( ٥   َّ            مبيَّنة يف املواد  (                             القضائية اإلقليمية والوطنية                                                 تذهب االتفاقية إىل أبعد من املبادئ التقليدية للوالية

             ً  بوصفه التزاماً    )١ (  )) ٢ ( ٥      املادة  ( ُ   ِّ                                                                     وُتطبِّق، ألول مرة يف معاهدة خاصة حبقوق اإلنسان، مبدأ الوالية القضائية العاملية 
ُ                                                                     دولياً ُملقى على عاتق كافة الدول األطراف دون أي شرط مسبق غري حضور اجلالد املزعوم  ً      .   

                                                                                        من ناحية أخرى، وبالرغم من هذه اآللية املثرية لإلعجاب، يالحظ املقرر اخلاص أن الدول ما زالت، عدا  -  ٤٢
ّ                                                                                     بعـض االسـتثناءات، ُتعرض إىل حد ّما عن إعمال حقوقها والتزاماهتا مبوجب االتفاقية من أجل ممارسة الوالية                              ُ                

                                        ً                ذ االتفاقية، قليلة هي الدول اليت مارست فعالً الوالية                                                  وبعد مرور حنو عشرين سنة على بدء نفا         .                  القضائية العاملية 
                 ُ                                                      ومن التفسريات اليت ُتساق فيما خيص هذه الظاهرة أن الدول قد درجت              .  )٢ (                             ً     اخلاصة على جرائم التعذيب عملياً    

                                              فقد دفع بعض الدول، على سبيل املثال، بأن          .                  بشكل تقييدي كبري    )  ٢ ( ٥                                       عـلى تفسـري التزاماهتا مبوجب املادة        
        والواقع   .  )٣ ( )                     كقضية الدوري يف النمسا (                                                                   الوالية القضائية العاملية تتوقف على وجود مسبق لطلب بالتسليم                 ممارسة  

                                                                                    واألعمال التحضريية تبني بوضوح أن الدول األطراف عليها التزام قانوين باختاذ كافة              )  ٢ ( ٥                      أن صـيغة الفقـرة      
                                               الية القضائية العاملية اليت تشمل جرمية التعذيب كما                                                           اإلجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية الضرورية إلقرار الو

ُ   َّ                 هي ُمعرَّفة يف املادة                              ُ                                                      وهذا يعين بوجه خاص أنه ال ُيسمح للدول مبمارسة الوالية العاملية باالعتماد              .                من االتفاقية   ١   
            باألولويات                                                                                         على أي قانون تسنه دولة أخرى ومجيع احملاوالت اليت بذلتها الدول أثناء صياغة االتفاقية لوضع ترتيب

                               ً                       أو بوضع والية قضائية عاملية رهناً بطلب التسليم          ٥                                                              فيما يتعلق مبختلف أسس الوالية القضائية املذكورة يف املادة          
                                       ً                                                                املقـدم مـن دولـة أخـرى قوبلت بالرفض استناداً إىل قرارات مبنية على العلم مت التوصل إليها بعد مناقشات      

  ّ             أكّد هو اآلخر      )٥ (    ٢٠٠٦                                    مكافحة التعذيب يف قضية حربي عام                                        وهـناك قرار فاصل اختذته جلنة         .  )٤ (         مستفيضـة 
                                                                                      واجب حماكمة الشخص الذي يرتكب أعمال تعذيب مزعومة وهو واجب ال يتوقف على وجود               "              صـراحة على    

   ".                         طلب مسبق بتسليم ذلك الشخص

              قضية حسان حربي

                              نفيذية والقضائية اليت اختذهتا         ُ                                  اليت ُتعىن بالتدابري التشريعية والت                                 غونغونغ وآخرين ضد السنغال               إن قضـية     -  ٤٣
                                                                                                              السلطات السنغالية فيما يتصل بالديكتاتور السابق الذي حكم تشاد وهو حسان حربي هي القضية األوىل اليت مت                

                                                                             وقد أسند حربي يف هذه القضية األوىل اليت تبينت فيها اللجنة وجود انتهاك               .       ُ        قد انُتهكت    ٥٢        ُّ                فيها تبيُّن أن املادة     
                                                                                    حربي مثال رائع على مقاومة احلكومة لتنفيذ التزامها مبقتضى االتفاقية القاضي بإقرار الوالية       وقضية    ).  ٢ ( ٥       للمادة 

                                                                                وقد مورس التعذيب بصورة منهجية يف ظل نظام حربي أثناء الثمانينات وهذه حقيقة ال يتطرق    )٦ (                القضائية العاملية
              ويف أعقاب قضية   .     ١٩٩٢                  حلة التشادية يف عام                                                                  إليها الشك فيما يبدو وأثبتتها جهات من بينها جلنة احلقيقة واملصا     

                                                                                                   بينوشـي قامت الرابطة التشادية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها، مبساعدة من مرصد حقوق اإلنسان وفوق     
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                                                               ً                       واجلمعية األفريقية للدفاع عن حقوق اإلنسان اليت تتخذ من داكار مركزاً هلا، جبمع               )٧ (                       كل شيء من ريد برودي    
                                                         رفعت دعوى جنائية يف داكار حيث كان يقيم حسان حربي             ٢٠٠٠       يناير   /                   ويف كانون الثاين    .                   األدلـة بكل عناية   

                           َّ                               وبعد مضي أسبوع واحد فقط، بيَّنت القاضية السنغالية دميب كنجي   .     ١٩٩٠                                منذ أن أطاح بنظامه إدريس ديب عام 
  ،     ٢٠٠٠       يوليه   /      يف متوز  و  .                                                                                   أن الديكتاتور السابق متواطئ يف عمليات التعذيب وقضت بوضعه حتت اإلقامة اجلربية           

                                            أكدت حمكمة النقض بأن احملاكم السنغالية ال متلك     ٢٠٠١     مارس  /                                     قامت حمكمة االستئناف بشطب االهتام ويف آذار
                           من ضحايا التعذيب شكوى ضد  ٧      رفع     ٢٠٠١       أبريل   /         ويف نيسان   .                                               اختصـاص إقـرار الواليـة القضائية العاملية       

     وبعد   .                                                           عمد ضحايا يقيمون يف بلجيكا إىل إقامة دعوى قانونية                                                          السـنغال أمام جلنة مكافحة التعذيب ويف األثناء       
                                                                                                 تـأخري كبري بسبب تطورات حدثت يف بلجيكا أفضت إىل تعديل األحكام املعمول هبا واملتعلقة بالوالية القضائية     

         بالقبض          أمر دويل    ٢٠٠٥       سبتمرب   /                                                                                    العاملية الليربالية، صدر يف النهاية عن القاضي البلجيكي دانييل فرانسن يف أيلول           
                   ، اعتقلت السلطات       ٢٠٠٥       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .                                                      وتقدمـت بلجـيكا إىل السـنغال بطلب تسليم أشخاص         

                                                                                                    السـنغالية حسان حربي ولكن حمكمة االستئناف أفرجت عنه من جديد، هذه املرة على أساس أهنا مل تكن متلك           
                                ة بوضعه على ذمة رئيس االحتاد           ً                                 وعوضاً عن ذلك قامت احلكومة السنغالي       .                                  اختصـاص البـت يف طلب التسليم      

                                                                   ، قررت مجعية رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي إنشاء جلنة من               ٢٠٠٦       يناير   /                ويف كانون الثاين    .        األفريقي
                                                                                                                    أبرز فقهاء القانون األفارقة للنظر يف كافة جوانب وآثار قضية حسان حربي وتقدمي تقرير إليها يف دورهتا املقبلة                  

                                                                        وقبل أن تقوم جلنة فقهاء القانون األفارقة البارزين بإعداد تقريرها قامت جلنة   .     ٢٠٠٦     ونيه  ي /                  اليت تنعقد يف حزيران
                                                                                     ُ  َّ               مناهضة التعذيب، اليت طلب منها األطراف تأخري إجراءاهتا القانونية بسبب اإلجراءات القضائية املُعلَّقة يف بلجيكا، 

                                           دم هبا سبعة من التشاديني ضحايا التعذيب                                                    بإصدار قرار تارخيي بشأن الشكوى اليت تق           ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٧     يوم  
                              على أساس أن السلطات السنغالية   )  ٢ ( ٥                                 وتبينت اللجنة حصول انتهاك للمادة   .                         منذ أكثر من مخس سنوات خلت

ُ                                                                                                         قَُصـرت عـن اختـاذ التدابري التشريعية الالزمة إلتاحة اإلمكانية القانونية للمحاكم السنغالية بأن متارس الوالية       َ 
  .  )٩ ( ٧                   ً                ّ                                   ً                     كما قضت اللجنة أيضاً بأن السنغال أخلّ بالتزاماته باحملاكمة أو التسليم وفقاً للمادة                .  )٨ ( ة                القضائية العاملي 

                    ّ             فإن الدولة الطرف أخلّت ثانية      "                                                                              وباإلضافة إىل ذلك وحبكم رفض التقيد بطلب التسليم الذي تقدمت به بلجيكا             
                  االلتزام مبحاكمة من  "                    ه أن اللجنة الحظت أن                واألهم من ذلك كل  .  )١٠ ( "             من االتفاقية ٧                          بالـتزاماهتا مبقتضى املادة   

                           فإن الدولة الطرف ملتزمة     "       ولذلك    .  )١١ ( "ُ                                                                       ُيزعم اقترافه أعمال تعذيب ال تتوقف عن الوجود املسبق لطلب تسليمه          
                        ُ                                                                      مبحاكمة حسان حربي بسبب ما ُيزعم من اقترافه ألعمال تعذيب إال أن تربهن الدولة الطرف أن ليس هناك دليل 

ٍ             كاٍف للمحاكمة ع   . )١٢ ( "    ٢٠٠٠      يناير  /                                            لى األقل وقت تقدمي املدعني لشكواهم يف كانون الثاين  

                                                                                            والواقع، أن البديل الوحيد حملاكمة جالد مزعوم موجود يف إقليم دولة من الدول هو أن تقوم تلك الدولة  -  ٤٤
                      زعم أن عمل التعذيب                  ُ    ، للدولة اليت يُ    ٧                    ً                                                        بتسليم ذلك اجلالد وفقاً ملبدأ احملاكمة أو التسليم املنصوص عليه يف املادة             

                                       ً                         أو إىل دولة متارس الوالية القضائية استناداً إىل مبدأ اجلنسية             )١٣ (                   أو إىل دولة العلم     )                 الدولة اإلقليمية  (  ُ            اقُترف فيها   
                                                                                           ولكن التسليم ال ميكن إال باالستناد إىل طلب تسليم يرد من أي من الدول الوارد ذكرها                  .  )١٤ (                اإلجيايب أو السليب  

     دولة  (                                                                                    مل تطلـب أي من هذه الدول التسليم، فإن الدولة اليت يوجد فيها اجلالد املزعوم                  فـإن    ).  ١ ( ٥            يف املـادة    
                                                                                           ال متلك أي بديل قانوين سوى التحقيق الدقيق يف االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإذا ما بدت األدلة اليت مت   )       املنتدى

                       وإذا ما كانت الدولة      .                   ية يف تلك الدولة                                             ِ َ                          احلصول عليها كافية جرت مالحقة الشخص املعين من ِقَبل احملاكم اجلنائ          
َ                                                                         اليت اقُترف فيها التعذيب املزعوم ُملَزمة أو إذا كانت هناك دولة أخرى تطلب التسليم، فإن الدولة اليت يوجد فيها    ُ                         ُ      
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                                                                         ً                           اجلالد املزعوم هلا خيار البت حبرية فيما إذا كانت ستالحق ذلك الشخص أو تسلمه وفقاً ملعاهدات التسليم الثنائية 
                                                                            وحيث مل يوضع أي ترتيب لألولويات بني األسس اليت تقوم عليها الوالية القضائية املنصوص   .               املتعددة األطراف   أو 

                                                                                                 ، فليس هناك أي التزام قانوين بتسليم جالد مزعوم للدولة اليت حيمل جنسيتها أو للدولة اليت                 ٥                   علـيها يف املادة     
                                                      بت فيما إذا كان سيتوجب التسليم أو عدمه، يتوجب                                        وعلى النقيض من ذلك وعند ال       .   ُ                        اقُترف فيها فعل التعذيب   

             أال وهو جتنب  ٥      ً                 ومتشياً مع مقصد املادة  ٣                                                            على احلكومة أن تتقيد مببدأ عدم الرد كما هو منصوص عليه يف املادة 
                                                                                            وبعبارة أخرى، إذا كانت هناك أية إشارات على أن الدولة اليت ينتمي إليها الشخص أو                 .                    املالذ اآلمن للجالدين  

         ُ                                                                                                   لـة الـيت اقُترف فيها فعل التعذيب طلبتا التسليم لغرض محاية اجلالد املدعى من املالحقة الفعلية، فال تنبغي                 الدو
            ويصدق الشيء   .                                     ُ                                                      االسـتجابة لطلب التسليم هذا ويتوجب أن ُيقاضى اجلالد مبوجب مبدأ الوالية القضائية العاملية        

ُ     ً                        نفسـه عـلى اجلالد املزعوم إذا ما كان ُمعرضاً خلطر التعذ                                                                 يب يف الدولة اليت تطلب تسليمه وال سيما إذا كان                                          
                                                                                                               الشـخص ينتمي إىل نظام متت اإلطاحة به يف وقت الحق أو إذا كانت الدولة ترغب يف ممارسة الوالية القضائية                    

   .                                     على أساس أن رعاياها قد خضعوا للتعذيب

                             ن صدور القرار الذي اختذته                                                                                واجتمعت جلنة فقهاء القانون األفارقة البارزين يف غضون أقل من أسبوع م            -  ٤٥
                                          يونيه إىل مجعية رؤساء دول وحكومات االحتاد      /                                                                جلنة مناهضة التعذيب، يف أديس أبابا وقدمت تقريرها يف حزيران         

                                           ِ َ              ، أي وجوب حماكمة الدكتاتور السابق يف تشاد من ِقَبل           "            خيار أفريقي  "                        وأوصت اللجنة باعتماد      .  )١٥ (         األفـريقي 
      البلد  "   ُ             واعُتربت السنغال   .        ِ َ                       أو من ِقَبل أي بلد أفريقي آخر-             بالدرجة األوىل                       السنغال أو تشاد     -                   دولـة أفريقـية     

                             تشاد هي املسؤولة بالدرجة األوىل  "     ولكن   "                                                             األنسب حملاكمة حربي ألهنا ملتزمة بالقانون الدويل بأن تفي بالتزاماهتا
         تقدمت      ٢٠٠٦       يوليه   /  وز     ويف مت   .  )١٦ ( "                                         ولذلك ينبغي هلا أن تتعاون مع السنغال        .                              عن حماكمة ومعاقبة حسان حربي    

                                                                                                مجعـية رؤسـاء الـدول واحلكومات، عن طريق اإلشارة الصرحية إىل التزامات السنغال مبوجب اتفاقية مناهضة     
  .                                    التعذيب، بطلب إىل السنغال أن حتاكم حربي

     خامتة

                                                                                          يرحـب املقـرر اخلـاص بإعالن الرئيس عبدالالي وادي بأن حكومته وافقت على هذا الطلب ويتوقع         -  ٤٦
                                                              الصادر عن حكومة السنغال والقاضي بتنقيح قوانينها حبيث             ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٢                   رعة بتنفيذ قرار        املسا

                                                                                                              تسـمح بإجـراء احملاكمـة وبإنشاء جلنة حكومية يف إطار وزارة العدل تشرف على التغيريات القانونية وجتري                  
   .                          ة لالضطالع بالتحقيق واحملاكمة                          ً                                اتصاالت مع تشاد وتضع برناجماً حلماية الشهود وجتمع األموال الالزم

                                                                ً                                   ولعـل قضية حربي تعطي املثال اإلجيايب للدول األخرى اليت أبدت حىت اآلن عزوفاً عن ممارسة الوالية                  -  ٤٧
                                 واإلفالت من العقاب هو، بعد كل        .                                                                              القضائية العاملية إزاء مرتكيب أفعال التعذيب املزعومني املوجودين يف إقليمها         

                                                                                          لرئيسية النتشار ممارسة التعذيب يف كافة مناطق العامل والوالية القضائية العاملية طريقة                                    شيء، سبب من األسباب ا    
  .                                                                                                             مـن أهم الطرق ملكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق حرمان اجلالدين من املالذ اآلمن يف أي بقعة من العامل                   

                           قوقها وتفي بالتزاماهتا مبوجب                                                                    واملقرر اخلاص يناشد الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة التعذيب أن تستخدم ح
  .                                       االتفاقية ملمارسة الوالية القضائية العاملية
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  التعاون مع املنظمات اإلقليمية-     ً رابعا  

                                                                                                     ال ميكن التصدي بشكل فعال ملشاكل حقوق اإلنسان العاملية إال بتضافر التعاون اجلدي املنسق فيما بني                 -  ٤٨
                                                           حقوق اإلنسان واليت تشمل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية                                                    جمموعة بكاملها من الفعاليات املعنية بإعمال       

                                                                                                  واإلقليمية والربملانيني واملهنيني القانونيني وأساتذة اجلامعات واملنظمات غري احلكومية وممثلي اجملتمع املدين اآلخرين 
                     ية التعاون بينه يف                                                                   ويف هذا القسم من التقرير سيويل املقرر اخلاص عناية خاصة ألمه            .                        وأصـحاب احلقوق أنفسهم   

   .                                                                                 اضطالعه بواليته وبني منظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية للتصدي ملمارسة التعذيب وسوء املعاملة

                               ُ                                                                         واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب ُيعترب آلية من اآلليات اخلاصة اليت أنشأهتا األمم املتحدة الستئصال                -  ٤٩
  ً                                                           قالً بشؤون حقوق اإلنسان، فإن من أهم املسؤوليات امللقاة على عاتقه                         ً     وباعتبار املقرر اخلاص خبرياً مست  .        التعذيب

                                                                                                       نشـر الوعي باملعايري الدولية املتصلة مبنع التعذيب وسوء املعاملة؛ وحبث القضايا اليت تؤثر على هذه                 :            مـا يـلي   
     من -               عاملة؛ والقيام            ً      ً                                                                  املمارسة حبثاً عميقاً؛ وموافاة احلكومات باالدعاءات الفردية والعامة حبدوث التعذيب وسوء امل

                                                                                   بتقييم حالة التعذيب وسوء املعاملة يف البلدان والتقدم بتوصيات بشأن التدابري الالزم أن -                     خالل الزيارات املوقعية 
   . ُ                        ُتتخذ للحؤول دون حدوثهما

   طي      ً                                                                                             ونظراً إىل حمدودية الوسائل املوضوعة حتت تصرف املقرر اخلاص، وطبيعة الوالية املسندة إليه اليت تغ               -  ٥٠
                  واحلكومات مسؤولية    .                                                                                               العامل بأسره، فإنه يعترف بأنه ال ميكن من وجهة النظر املعقول أن ينجز هذا العمل مبفرده               

     وبغض   .                                                           ُ                                              يف هنايـة املطاف عن تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان ولذلك ُتعترب الشريكة األوىل للمقرر اخلاص               
                                                                قرر اخلاص على اجملتمع املدين واملنظمات اإلقليمية اليت هي اجلهات                                                        النظر عن املنظمات احلكومية الدولية يعول امل      

                                  ُ                                                                              صاحبة اخلربة األوثق صلة بالقضايا اليت ُتطرح وميكنه يف أغلب األحيان أن يتوجه إليها بسرعة أكرب وعلى أساس                  
    ات                                              ُ               ِ َ                              والواقـع أن صـكوك مناهضـة التعذيـب وآلياته اليت اعُتمدت وأنشئت من ِقَبل املنظم                 .             ً      أكـثر انـتظاماً   

  ُ                                                                                                     وُيذكر منها منظمة الدول األمريكية واالحتاد األفريقي وجملس أوروبا وهي اليت تتميز بأمهيتها األكرب               -          اإلقليمية  
                                                                                                                 بكـثري وباسـتعدادها للرد يف الوقت املناسب من خالل اختاذ قرارات قضائية، على سبيل املثال، أو نظم الرصد                   

                                                           اإلقليمية لرصد التعذيب وسوء املعاملة من قبيل املقرر اخلاص املعين                                 ويشري املقرر اخلاص إىل أمثلة اآلليات   .       الدوري
                      ؛ واملقرر اخلاص املعين     )١٧ (                                                                                حبقوق األشخاص احملرومني من حريتهم التابع للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان          

                         الرامية إىل منع واتقاء                                                         وجلنة املتابعة املعنية باملبادئ التوجيهية والتدابري          )١٨ (                                    بالسـجون وأوضاع السجن يف أفريقيا     
    اليت   )                               املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن    (                                                                                     التعذيـب واملعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا              

  . )٢٠ (                                                 واللجنة األوروبية ملنع التعذيب التابعة جمللس أوروبا )١٩ (                                          وضعتها اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

                                                                            اخلاص، من منظور رمسي، أنه يف أوائل التسعينات، وخاصة يف أعقاب إنشاء جلنة مناهضة            ويالحظ املقرر -  ٥١
    على  "                                                                     ً                          ، كانت الوالية املنوطة به تستخدم لتشجيعه على إجراء اتصاالت مع اللجنة بناًء، يف األصل                 )٢١ (         التعذيـب 

ّ                         االعتقاد بأن العمل الذي ستضطلع به هذه اللجنة سييّسر احلصول على خربة جتعل من  ّ                األسهل البّت فيما إذا كان                                                          
        ويف وقت    .  )٢٢ ( "                             ُ                                                                     نظـام الزيارات الدورية ميكن أن ُيتوخى يف مناطق أخرى من العامل أو على أساس العامل بأسره                

                            على أن هذه الصيغة اختفت       .  )٢٣ (                                                                              الحق رحبت اللجنة بانتظام بتبادل وجهات النظر ما بني املقرر اخلاص واللجنة           
       ً                       ُ                                                اعتباراً من أواسط التسعينات ومل ُتدرج منذئذ أي صيغة صرحية إضافية تتصل                            ُ         ً         يف القـرارات اليت اُتخذت الحقاً       

   .                             بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية
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                                                                                         ومع ذلك، تقتضي التجربة والضرورة العملية أن يبذل املقرر اخلاص قصارى جهوده إلجراء تبادل منتظم  -  ٥٢
                 َّ         على هذا النحو، خصَّص املقرر   .                    عن األوضاع القطرية                                                   ً لآلراء مع نظرائه اإلقليميني حول القضايا املواضيعية، فضالً

  .          ً     ً                                                                       اخلاص جانباً مهماً من أنشطته لدعم التعاون القائم وبناء شراكات جديدة مع املنظمات اإلقليمية

  :                                                                              ويوجه املقرر اخلاص االنتباه إىل بعض أمثلة التعاون احلديثة العهد مع املنظمات اإلقليمية -  ٥٣

                                                                          ون يف أوروبا بإبداء التعاون والدعم أثناء الزيارة اليت أداها املقرر                                        قامـت مـنظمة األمن والتعا       �
   .                                            وقامت بوجه خاص بتسهيل زيارته جلنوب أوسيتيا    ٢٠٠٥      فرباير  /                  اخلاص جلورجيا يف شباط

                                                   ، شارك املقرر اخلاص يف اجتماع مشترك بني الوكاالت            ٢٠٠٥        أكتوبر   /                تشـرين األول     ١٣    ويف    �
                                                         اليت نظمها مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا اخلاص          ُ                                كُـرس ملـتابعة حماكمات أندجيان       

                                                                                        باملؤسسـات الدميقراطـية وحقوق اإلنسان لتقدمي معلومات للمنظمات الدولية األخرى بشأن            
  .                                                                              احملاكمات اجلارية والستثارة األفكار حول إبداء استجابة مشتركة والقيام بأعمال املتابعة

ـ      ٢٠٠٥         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ١٠    ويف    � ُ                                               ُتقبل من قبل جلنة مناهضة التعذيب يف مدينة               ، اس
                                                                        ومت تبادل اآلراء فيما يتصل حبظر التعذيب يف سياق التدابري اليت تتخذ              .                     ستراسـبورغ، بفرنسا  

  .                                                                                          ملكافحـة اإلرهـاب، خاصة فيما يتعلق بالتأكيدات الدبلوماسية واألماكن السرية لالحتجاز           
                                          باالتفاقية واستكشاف التعاون والتنسيق                                                       وتعزيـز التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق      

                     ً                                                                              املتبادلني، ونوقشت أيضاً املسائل املتصلة باإلعداد للزيارات القطرية والقيام بأعمال املتابعة هلذه            
       دافيس،   .                                                                           ويف اليوم نفسه، التقى املقرر اخلاص باألمني العام جمللس أوروبا، السيد ت             .         الزيارات

                                              روبيلز، وأمانة جلنة اجلمعية الربملانية حلقوق     -     جيل    .       سيد أ                                 واملفوض األورويب حلقوق اإلنسان ال    
  ُ                                             وأُبلغ املقرر اخلاص بأن اللجنة قامت، تلبية         .                                                   اإلنسـان والشؤون القانونية التابعة جمللس أوروبا      

                                                                                            لطلبة املوجه إىل جملس أوروبا بإجراء حتقيق يف أماكن االحتجاز السرية ألوروبا، ودعت األمني              
                                             واملقرر اخلاص يرحب بتعيني مفتش وبالشروع يف         .                     يق يف هذه االدعاءات                        العام للمجلس بالتحق  

                                       ؛ كما أنه يرحب حبقيقة أن األمني العام جمللس     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١                عملية التفتيش يف 
                                             من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لكي         ٥٢                                                أوروبـا اسـتخدم سلطاته املستمدة من املادة         

                                                                    ألعضاء يف اجمللس تقدمي تقرير عن أماكن االحتجاز السرية املزعومة يف                                   يطلب من كافة الدول ا    
  .                                          أوروبا اليت أنشأهتا وكالة االستخبارات املركزية

                                                     شـارك املقرر اخلاص يف مناقشة بشأن وضع املبادئ              ٢٠٠٥         ديسـمرب    /                كـانون األول    ٧    ويف    �
                   عنيني حبقوق اإلنسان                                                                           التوجيهـية اخلاصة بالتأكيدات الدبلوماسية ضمن فريق من األخصائيني امل         

  .                                                                       ومكافحة اإلرهاب التابع للجنة التوجيهية حلقوق اإلنسان املنبثقة عن جملس أوروبا

                                   كلمة أمام اجمللس الدائم ملنظمة األمن     اخلاص       املقرر       ، ألقى     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٢   ويف   �
                         الدولية واإلقليمية يف                                                                               والتعاون يف أوروبا، يف فيينا، عن التعاون فيما بني آليات حقوق اإلنسان           

  .               جمال منع التعذيب
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                                        مع عضو من جلنة مناهضة التعذيب يف            اخلاص       املقرر         ، شارك       ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٨    ويف    �
                    مشاكل قدمية وحتديات     .             منع التعذيب  "                                                          حـوار دار بني خرباء يف مدينة غراز، بالنمسا، عنوانه           

   ".     جديدة

                                     بعدد من املؤسسات التابعة جمللس أوروبا     اخلاص       املقرر  ى       ، التق    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٤   ويف   �
                                                                  وألقى كلمة أمام جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة           .                          املوجـودة يف ستراسـبورغ    

                                                                                            للجمعية الربملانية جمللس أوروبا، وتبادل وجهات النظر بشأن حاالت االحتجاز السرية املزعومة            
           ً                                                وناقش أيضاً القضايا ذات الصلة مبركز االحتجاز يف خليج          .                                 مع الدول األعضاء يف جملس أوروبا     

  .                                   غوانتانامو مع األمني العام جمللس أوروبا

                                        ُ           باللجنة املؤقتة التابعة للربملان األورويب وكُرس           اخلاص       املقرر          ، التقى       ٢٠٠٦      مايو   /         أيـار   ٤    ويف    �
                 املتحدة األمريكية                                                                               اللقـاء لالسـتخدام املزعوم لوكالة االستخبارات املركزية التابعة للواليات           

   ويف   .                                                                                     الـبلدان األوروبية لغرض نقل سجناء إىل بروكسل واحتجازهم هناك بصورة غري شرعية            
                                                               مشاورات مع الفرقة العاملة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة             اخلاص       املقرر                        الـيوم نفسـه، أجرى      

  .      األورويب                 التابعة للربملان       اإلنسان     قوق                                     لالحتاد األورويب واللجنة الفرعية املعنية حب

                       مع مديري وموظفي مكتب          ستراسبورغ                       عقد اجتماعات يف مدينة     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧   ويف   �
                                                               التابع جمللس أوروبا حول مسائل ذات اهتمام مشترك مشلت طرائق العمل       اإلنسان     حقوق     مفوض 

  .                       وجماالت التعاون يف املستقبل

                                              طرية، وتبادل اآلراء حول القضايا املوضوعية،                                                               وجوهـر هذه األنشطة متثل يف الدعم املقدم للزيارات الق          -  ٥٤
                                                                                                                 والعمل التعاوين بشأن احلاالت القطرية؛ واملناداة باختاذ تدابري ملناهضة التعذيب؛ واملشاركة يف حلقات العمل اليت               
                                                                                     ً                        يعقدها اخلرباء واحللقات التدريبية؛ وتبادل املعلومات بشأن األنشطة والتجارب وطرائق العمل فضالً عن تنسيق              

  .           نشطة املقبلة  األ

                                                                                                      وبالـرغم من أن التعاون مع املنظمات اإلقليمية األوروبية مثل االحتاد األورويب وجملس أوروبا ومنظمة                -  ٥٥
                                            سعى كذلك لتعزيز الروابط مبنظمة الدول           اخلاص       املقرر                                                            األمن والتعاون يف أوروبا قد احتل مكانة بارزة، إال أن           

       املقرر                               ، ويف مدينة واشنطن العاصمة، عقد     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ١٤      إىل ٩                       فخالل الفترة املمتدة من    .           األمريكـية 
                                                                                                        اجتماعات مع وزير الدولة املساعد للشؤون السياسية ومع أمني جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان                     اخلـاص 

     عن                                               ً وهذه االجتماعات والقضايا ذات االهتمام املشترك فضالً  .                   للبلدان األمريكية      اإلنسان     حقوق             وقضـاة حمكمة  
                                                                                                                  االسـتراتيجيات املتعلقة بالتعاون فيما بني اآلليتني من خالل تبادل املعلومات على سبيل املثال والتدابري املشتركة               

  .                            املمكنة كانت هي األخرى حمل نقاش

      ، ألول     اخلاص       املقرر       ، شارك     ٢٠٠٦      نوفمرب  /              تشرين الثاين   ١٧    و   ١٣                                       باإلضافة إىل ذلك، ويف الفترة ما بني         -  ٥٦
            والشعوب يف       اإلنسان     قوق                                                                 دعوة من االحتاد األفريقي، يف الدورة العادية األربعني للجنة األفريقية حل             مرة وبناء على

                                              املعين بالسجون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا           اخلاص       املقرر                                            وقد أجرى مشاورات مع أعضاء اللجنة ومع          .      باجنول
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ُ          وقد ُدعي إىل     .                               نة اللجنة يف مجلة جهات أخرى                                                                       وجلنة املتابعة للمبادئ التوجيهية اليت وضعت يف جزيرة روبن وأما              
       مكافحة  "                                                                                ً                           إلقـاء كـلمة أمام منتدى املنظمات غري احلكومية، الذي التئم قبل دورة اللجنة وألقى خطاباً بعنوان                  

              وأثناء انعقاد   .      ً                                ، فضالً عن املالحظات اخلتامية لذلك املنتدى "                  املسؤولية عن احلماية  :                           اإلفالت من العقوبة يف أفريقيا
ـ                            التحديات اليت تواجه جملس     "     ً                                                   أيضاً يف املشاورات اليت عقدها بالتوازي خرباء بشأن              اخلاص       املقرر          نة شارك         اللج
  .      اإلنسان      حقوق                               واليت نظمها االحتاد الدويل لرابطات   "                     التابع لألمم املتحدة      اإلنسان      حقوق

                                 يب يف أفريقيا وحمنة ضحايا هذا                                                                 أمام اجللسة العامة اليت عقدهتا اللجنة أن قضية التعذ             اخلاص       املقرر   َّ    وبيَّن   -  ٥٧
                                  ويف هذا الصدد، الحظ مع االرتياح        .                             ً                                             التعذيب تستحق إيالءها اهتماماً أكرب وعناية أبرز مما حظيت به حىت اآلن           
                         املعين بالسجون وأوضاع        اخلاص       املقرر                      ً                                                     اجلهـود اليت بذلتها مؤخراً اللجنة األفريقية وفوق كل شيء إرساء والية             

            وبالرغم مما    .                                                                           اعتماد املبادئ التوجيهية اليت وضعت يف جزيرة روبل وإنشاء جلنة املتابعة                                   االحـتجاز يف أفريقيا، و    
                                                                      ِّ                                           واجهـته من قيود شديدة على املوارد، أثىن على أعضاء اللجنة على مسامهاهتم القيِّمة يف استئصال التعذيب من                  

                                ملساعدة، مبا يف ذلك املساعدة من خالل                                                             ووعد بأن يتعاون التعاون الكامل مع اللجنة يف أعماهلا ويقدم هلا ا  .        أفريقيا
                                                                                                               التـبادل املنـتظم لآلراء بشأن القضايا املوضوعية وطرائق العمل واملشاركة يف التدريب ويف احللقات الدراسية                

   .                                                                                والتبادل املنتظم للوثائق وإيالء النظر يف الترتيب لبعثات مشتركة إىل البلدان األفريقية

      خامتـة

      ً   قراراً   ١٧                    شهد ما ال يقل عن       ٢٠٠٥                                      باالستناد إىل استقصاء بسيط أن عام                                 يالحـظ املقـرر اخلـاص،        -  ٥٨
                                                                                                  اعـتمدهتا جلـنة حقـوق اإلنسان وأشارت إىل التعاون مع املنظمات اإلقليمية حول قضايا متنوعة تتعلق حبقوق      

   ر             واعتماد قرا   .                                                                              مبـا يف ذلـك مـا خيص أنشطة بعض املقررين اخلاصني املنوطة هبم واليات حمددة                  )٢٤ (        اإلنسـان 
       يدل        اإلنسان      حقوق                                                                من قبل اللجنة يتعلق بالترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية          -    ٧٣ /    ٢٠٠٥               هو القرار    -       حمـدد   

  .                                                               داللة كبرية على أن الدول تعترف باألمهية اليت يكتسيها مثل هذا التعاون

        ً     ً      لعب دوراً مهماً يف                          الترتيبات اإلقليمية ت    :        ً     ً                                 اتفاقاً كلياً مع ذلك القرار القاضي بأن           اخلاص       املقرر         ويـتفق    -  ٥٩
                                                                                     ، والتقدم يف جمال تعزيز ومحاية كافة احلقوق يعتمد بالدرجة األوىل على اجلهود اليت                    اإلنسان      حقوق              تعزيز ومحاية   

                 اإلقليمية ميكن         اإلنسان      حقوق                                          ومن خالل هذا التعاون وحده مع منظمات          .                                   تـبذل على املستويني الوطين واحمللي     
  .                                                                   قرر اخلاص لألمم املتحدة مسامهة حقيقية يف القضاء على التعذيب وسوء املعاملة                              توقع أن تسهم الوالية املنوطة بامل

                               يف اضطالعه بالوالية املتعلقة         اخلاص       املقرر        ً                                                    واعـترافاً باألمهـية الـيت يكتسيها التعاون اإلقليمي مع            -  ٦٠
         ا يتخذه                                   ً             على أن ينص على هذا التعاون حتديداً فيم              اإلنسان      حقوق        جملس       اخلاص       املقرر                    بالتعذيـب يشـجع     

      ً                                                                                                           مسـتقبالً من قرارات تتعلق بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                 
                                                من حيث إسداء املشورة التقنية وبناء القدرات        (                                                            وأن يدعـو منظومة األمم املتحدة إىل مواصلة توفري الدعم           

                                                         لترتيبات اإلقليمية الرامية إىل مكافحة التعذيب كاملقرر        ل  )                                              وتوفري الدعم املادي لالضطالع باألنشطة األساسية     
                                                                                                         اخلاص املعين بالسجون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا وجلنة املتابعة للمبادئ التوجيهية اليت وضعت يف جزيرة               

   .          والشعوب      اإلنسان      حلقوق                      روبن واللجنة األفريقية 
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 ي يلحق هبم حق ضحايا التعذيب يف االنتصاف ويف جرب الضرر الذ-     ً خامسا  

                                                                                                       تتضـمن اتفاقـية مكافحـة التعذيب التزامات تستهدف معاقبة مقتريف أعمال التعذيب واحليلولة دونه                -  ٦١
      ً                                                                حتديداً على حق الضحايا يف االنتصاف وهو حق ينبغي تفسريه يف ضوء               ١٤             وتنص املادة     .                    ومسـاعدة ضـحاياه   

                                              جلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل                                                                    املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف وا        
  . )٢٥ (                                       واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل      اإلنسان     حلقوق

                            ، اتبعت جلنة مناهضة التعذيب،  )٢٦ (                  بغوريدي ضد إسبانيا        ، اخلاصة   ١٤                                  ويف القضية الرئيسية املتعلقة باملادة  -  ٦٢
                                                      ورة أعاله، املصطلحات الواردة يف تلك املبادئ يف القرار الذي                 ً                              دون اإلشـارة صراحةً إىل املبادئ التوجيهية املذك    

                          َّ                                                            ويف القضية املشار إليها، تبيَّنت حمكمة إسبانية أن ثالثة من احلراس املدنيني اإلسبان               .                             اختذته اللجنة يف هذا الصدد    
     بلغ                                                                                                        مدانـون بارتكـاب التعذيب وحكمت عليهم بأكثر من أربع سنوات من السجن وأمرهتم بدفع تعويضات مب                

               وبالرغم من دفع   .                                                       ومت يف وقـت الحق الصفح عن اجلناة بعد أن دفعوا التعويض       .                      بيزيـتا للضـحية       ٥٠٠     ٠٠٠
                                            وذهبت إىل أن التعويض جيب أن يغطي كافة األضرار    .           قد حدث    ١٤                              ً                الـتعويض، رأت اللجنة أن انتهاكاً للمادة        

                         ً           حية ورد االعتبار إليها فضالً عن تدابري                                                                 اليت حلقت بالضحية وهي تشمل، يف مجلة أمور، جرب الضرر وتعويض الض       
  . )٢٧ (                                                                       تكفل عدم وقوع االنتهاكات مرة أخرى على أن تراعي على الدوام مالبسات كل قضية

                               أي املؤسسات القضائية بالدرجة     (                     ُ                                                   ومـن الناحية اإلجرائية ُتلزم الدول نفسها بإرساء املؤسسات املالئمة            -  ٦٣
          الوطنية       اإلنسان      حقوق               وكذلك مؤسسات       اإلنسان     قوق                دستورية واخلاصة حب                                  األوىل مثل احملاكم اجلنائية واملدنية وال

    ومن   .                                                   من أجل متكني هؤالء الضحايا من احلصول على تعويض          )                                                 واهليـئات املعنية بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب      
   .                ً                                                          األمهية مبكان أيضاً أن يتمكن ضحايا التعذيب أنفسهم من مباشرة مثل هذه اإلجراءات

                                                                                       املوضوعية، يوفر احلق يف االنتصاف سبيل حصول ضحية التعذيب على تعويض، وهذا يعين                          ومن الناحية  -  ٦٤
                                                        وما ميكن أن يتلقاه الضحايا من تعويض مالئم جيوز أن            .                                                       الـتعويض املنصف واملالئم عما حلق به من أمل ومعاناة         

                         التعذيب ال يهمهم أن حيصلوا        وضحايا   .  )٢٨ (                         ً                                       خيتلف من قضية إىل أخرى رهناً بدرجة املعاناة ومبفهوم الفرد للعدالة   
                                                                                                             بالدرجـة األوىل عـلى تعويـض نقدي بل هتمهم أداة التعويض اليت تعترب أفضل ما يكون الستعادهتم كرامتهم                   

                                                                                                والتحقـيق التام واحليادي يف سبيل إظهار احلقيقة واالعتراف بالوقائع إىل جانب اعتراف اجلهات                .             وإنسـانيتهم 
  .                        ً                                          يوفر كل ذلك للضحية شعوراً باالرتياح أبلغ من احلصول على مدفوعات مالية              ً             ً      املسؤولة أفراداً وسلطات غالباً ما 

                                                                            ً      ً                وتـنص املبادئ التوجيهية على فئات متنوعة من التعويض ومبا أن التعذيب يشكل انتهاكاً صارخاً بوجه         -  ٦٥
                الضحية أجدى                                                                             ، فإن احملاكمة اجلنائية والعقوبة املالئمة اليت ترتل مبقتريف التعذيب تراها                اإلنسان       قـوق         خـاص حل  

                                                                   باإلضافة إىل ذلك، يقوم احملققون اجلنائيون خبدمة الغرض املتمثل يف إحقاق احلق   .                             وسيلة للشعور باالرتياح والعدل
                                                          وتوفري الضمانات بعدم التكرار، من قبيل تعديل القوانني ذات      .                                                ومتهـيد السـبيل لغري ذلك من أشكال التعويض        

                              ً                                     إجراءات وقائية ورادعة ميثل شكالً من أشكال التعويض إذا كان                                                     الصـلة ومكافحة اإلفالت من العقاب واختاذ      
                                                                وجرب الضرر ال ينطبق على ضحايا التعذيب حيث إن املعاناة اليت عاناها     .                                      التعذيب ميارس بطريقة متفشية وممنهجة    

       تكاليف  (   ي                 أو الضرر املاد    )              األمل واملعاناة  (                                    والتعويض املايل عن الضرر الالمادي        .                             هـؤالء ال ميكن ختليصهم منها     
  .                                   رمبا أرضى كشكل إضايف من أشكال التعويض  )                         إعادة التأهيل وما إىل ذلك
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                          ً                                                                                     ومبا أن ضحايا التعذيب غالباً ما يعانون من االضطرابات النفسية الالحقة لإلصابة عادة ما تكون ضروب متنوعة                -  ٦٦
                                      وتدابري إعادة التأهيل الطويلة األجل       .   الج                                                                              من إعادة التأهيل الطيب والنفساين واالجتماعي والقانوين هي األفضل لتوفري الع          

  .         ً                                                                                    اليت غالباً ما تسهر على تقدميها مراكز خاصة إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب تعترب كثيفة التكلفة إىل حد ما

                                                                                            منظمات اجملتمع املدين كمجلس إعادة التأهيل الدويل لضحايا التعذيب الذي يعمل بالتعاون                 اخلاص       املقرر       ويهنئ   -  ٦٧
                                                                                                 عاملية تضم حنو مائيت مركز إلعادة التأهيل وبرامج إعادة التأهيل على نطاق العامل بأسره، يف جمال تعزيز ودعم            مـع شبكة   

  ّ                                           أّيما ترحيب بالدعم الذي توفره احلكومات           اخلاص       املقرر       ويرحب    .                                                       عملـية إعادة تأهيل ضحايا التعذيب عرب أحناء العامل        
      وتبلغ   )                         داخل االحتاد األورويب وخارجه (          ً                           ورويب حالياً أكرب مانح يف هذا الصدد                      ويعترب االحتاد األ    .                           ملراكز إعادة التأهيل تلك   

            ً                                                    مليار دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ويليه صندوق التربعات لصاحل   ٢٩                                            امليزانية اليت يكرسها هلذا الشأن ما جمموعه      
                       مليون دوالر وكانت أكرب   ١٧        بتوفري  ٦   ٢٠٠-    ٢٠٠٥                                                                 ضـحايا التعذيـب التابع لألمم املتحدة الذي قام يف فترة السنتني        
  .                                                             مبالغ التربع مقدمة من الواليات املتحدة األمريكية والدامنرك وهولندا

         تنطوي    ١٤                                                ِّ                                  هذه احلكومات على تربعاهتا السخية فإنه يرغب يف أن يذِّكر الدول بأن املادة                   اخلاص       املقرر               وفـيما يهنئ     -  ٦٨
                         إيالء النظر يف تصميم         اخلاص       املقرر        ويقترح    .                    ً      ً     ولة اليت تتصرف تصرفاً خاطئاً                                                        عـلى الـتزام ملقى بالدرجة األوىل على عاتق الد         

                                                                                                                                 آليات ملساءلة الدول اليت حيدث فيها التعذيب بصورة ممنهجة أو واسعة النطاق حىت تفي مثل هذه الدول بالتزامها مبوجب املادة                    
               لصاحل ضحايا         املتحدة      األمم             ة يف صندوق                                                                                 وعـلى سـبيل املثال جيوز أن يشترط على تلك الدول أن تسهم مسامهة كافي                .   ١٤

ّ                                       باإلضافة إىل ذلك، يفترض أن حتّمل التكاليف ذات الصلة بالعالج             .        التعذيب                       على األشخاص الذين    -                             من وجهة النظر املثالية      -                          
                                                      ولو أن الدول وفرت سبل انتصاف فعالة تؤمن إخضاع           .                                                                   اقـترفوا األفعـال واملشـرفني علـيهم والسلطات املسؤولة مباشرة          

                                                                                                                                ألشـخاص الذين اقترفوا تلك األفعال للمساءلة وللمطالبة بتسديد تكاليف إعادة التأهيل الطويلة األجل لضحايا التعذيب، جلاز                  ا
  .                                              أن يكون لذلك أثر رادع أقوى من العقوبات اجلنائية
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