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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  ة، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافي

  تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء
  * **أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد فيليب ألستون

  موجز

 ويف األشهر   ٢٠٠٧يتناول هذا التقرير بالتفصيل األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف عام                
دور جلان التحقيق ) أ( : ذات أمهية خاصة هيقضايابتعمق يف ثالث أيضاً ويبحث . ٢٠٠٨ من عام الثالثة األوىل
  واحلق يف التمـاس العفـو      ) ب(اإلفالت من العقاب عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء؛          جمال  الوطنية يف   

  .وسجناء يديرون السجون) ج(أو إبدال عقوبة اإلعدام؛ 

                                                      

  .يقة عن املوعد احملددتأخر تقدمي هذه الوث  *  
  .نظراً لضيق الوقت، اسُتنسخت حواشي هذه الوثيقة بالصيغة اليت وردت هبا دون حترير رمسي  **  
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

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

 ٣  ١١- ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة  - ثانياً 

  ٣  ٧- ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل   - ألف   
 ٤  ١١- ٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات  -  باء   

 ٥  ٨٧- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهية خاصةقضايا ذات أ  - ثالثاً 

دور جلان التحقيق الوطنية يف جمال اإلفالت مـن العقـاب عـن         - ألف   
  ٥  ٥٨- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء

 ١٩  ٦٧- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف التماس العفو أو إبدال عقوبة اإلعدام  -  باء   

 ٢٣  ٨٨- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجناء يديرون السجون  - جيم   

 ٣٠  ٩٢- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 
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   مقدمة- أوالً 
أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف هذا     يستعرض املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء            - ١

 للتـصدي  ٢٠٠٨ ويف األشهر الثالثة األوىل مـن عـام   ٢٠٠٧التقرير األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا يف عام    
 ذات قضايا ويركز على ثالث .)١( نطاق القضاء يف العامل بأسرهللمشكلة اخلطرية املتمثلة يف حاالت اإلعدام خارج

اإلفالت من العقاب عن حاالت اإلعدام خارج نطـاق         جمال  دور جلان التحقيق الوطنية يف      ) أ( :أمهية خاصة هي  
  .وسجناء يديرون السجون) ج(واحلق يف التماس العفو أو إبدال عقوبة اإلعدام؛ ) ب(القضاء؛ 

، ويراعي املعلومات الـواردة والرسـائل       ١/١٠٢مبقرر جملس حقوق اإلنسان       رير عمالً ويقدَّم هذا التق      - ٢
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١٥إىل  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١املبعوثة يف الفترة من 

، على عرض عام لوالية املقرر      E/CN.4/2005/7 من الوثيقة    ١٢ إىل   ٥الفقرات من    ميكن االطالع، يف    و    - ٣
اختذت إجراءات بشأهنا، ووصف لإلطار القانوين  نواع احملددة من انتهاكات احلق يف احلياة اليت اخلاص، وقائمة باأل

 .وأساليب العمل املستخدمة يف تنفيذ هذه الوالية

ممنت ملوظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على مساعدهتم اليت اتسمت مبهنية عالية وإنين     - ٤
 املشروع العاملني يف وجاسون مورغان فوستر، ،ة، وكذلك لويليام أبريش، وسارة كنوكيإجناز الواليب فيما يتصل

املتعلق حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء يف كلية القانون جبامعة نيويورك، على تقدميهم مساعدة متخصـصة                
  .ومشورة ذوايت قيمة بالغة

  األنشطة - ثانياً 
   الرسائل- ألف 

 ١٥ إىل ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ائل املبعوثة والردود الواردة يف الفترة من  هذا التقرير الرسيتناول    - ٥
 اليت  بأوجه القلق ، اليت تكتسي أمهية بالغة، التفاصيل املتعلقة        ذا التقرير هل ١وترد يف اإلضافة    . ٢٠٠٨مارس  /آذار

 . هذهأوجه القلق على اً احلكومات رداملقدمة من  عنها واملعلومات أعربُت

                                                      

1 The term “extrajudicial executions” is used in this report to refer to executions other than those carried out by the 

State in conformity with the law. As explained in my previous reports “[t]he terms of reference of this mandate are 

not best understood through efforts to define individually the terms ‘extrajudicial’, ‘summary’ or ‘arbitrary’, or to 

seek to categorize any given incident accordingly”. Rather, “the most productive focus is on the mandate itself, as it 

has evolved over the years through the various resolutions of the General Assembly and the Commission” 

(E/CN.4/2005/7, para. 6; A/HRC/4/20, para. 1, fn. 1). 
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 رسـالة قـد     ١٢٧جهت خالل الفترة قيد االستعراض أن       ن عرض إحصائي موجز للرسائل اليت وُ      ويبّي    - ٦
واملسائل الرئيـسية الـيت تناولتـها     .ات رسالة ادعاء٦٩ نداًء عاجالً و٥٨يدخل فيها ، )٢( بلدا٤٦ًوّجهت إىل  
 لقاصـرين وبة اإلعدام   ، وعق ) رسالة ٢٣(، وحاالت الوفاة يف احلبس      ) رسالة ٣٢( عقوبة اإلعدام    :الرسائل هي 

  ، وحاالت االعتـداء    ) رسالة ١١(، واإلفالت من العقاب     )رسالة١٥(، واإلفراط يف استعمال القوة      )رسالة١٨(
 ). رسائل٦(، وحاالت التهديد بالقتل ) رسائل٨(، والرتاعات املسلحة )رسائل١٠(أو القتل 

على الرسائل املوّجهة إليها خـالل      يف السنوات السابقة، كانت نسبة ردود احلكومات        هو احلال   وكما      - ٧
النسب املئوية هلذه  أرقاميف اإلضافة املتعلقة بالرسائل  وترد . إىل حد يثري اإلشكالالفترة قيد االستعراض منخفضةً

 .  على وجه الدقةالردود

   الزيارات- باء 

  ٢٠٠٨مارس / إىل آذار٢٠٠٧زيارات اليت جرت يف الفترة من عام ال - ١

. تقريري األخري إىل اجمللس، بزيارات إىل الفلبني والربازيل ومجهورية أفريقيا الوسـطى           تقدمي  قمت، منذ       - ٨
 .التقرير النهائي عن بعثيت إىل الفلبني، وسُتقدَّم مالحظات أولية عن البعثتني األخرينياً  على اجمللس حاليمعروضو

 هبما يف وقت سابق  عن البعثتني اللتني قمُتاملتابعةاً  تقريرA/HRC/8/3/Add.3وباإلضافة إىل ذلك، يرد يف الوثيقة 
 . إىل نيجرييا وسري النكا

   مل ُيبت فيها بعدببعثات، اليتطلبات القيام  - ٢

ومل تبـدأ    .واألراضي الفلسطينية احملتلـة   اً   بلد ٣٢، طلبات لزيارة    ٢٠٠٨مارس  /، حىت آذار  لقد قّدمتُ     - ٩
وبريو، ومجهورية أفريقيا وأفغانستان،   إسرائيل، : هي  بلدان يف اإلعداد للزيارة سوى مثانية    من هذه البلدان    بالفعل  

ومن املقرر إجراء الزيارة إىل أفغانستان يف         .والواليات املتحدة األمريكية   ولبنان، والفلبني، وغواتيماال، الوسطى،
قررة إىل بريو؛   وقد ألغيت الزيارة امل   . ٢٠٠٨يونيه  / وإىل الواليات املتحدة األمريكية يف حزيران      ٢٠٠٨مايو  /أيار

 .يف هذا الصدد دعوة  الفلسطينيةُووجهت السلطةُ

، والقبول مـن   باالستالم الرمسيشعارواإل املتبقية ما بني الصمت املطبق،  ٢٤    الوتراوحت ردود البلدان        - ١٠
دمت أول مرة قبل حنو ويف بعض احلاالت، كانت الطلبات ذات الصلة قد قُ      .متابعة جمدية  لكن دون   وحيث املبدأ   
 .سبع سنوات

                                                      

2 The States are: Afghanistan, Algeria, Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Chile, China, Colombia, Democratic 

People’s Republic of Korea, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, 

Kenya, Kyrgyzstan, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Maldives, Morocco, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, 

Papua New Guinea, Philippines, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syrian 

Arab Republic, Thailand, United Kingdom, United States of America, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe. 
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 وأوزبكستان، وإندونيسيا، إسرائيل،:  اليت مل ترد باإلجياب حىت اآلن على طلبات الزيارات هي          والدول       -   ١١
وترينيـداد وتوبـاغو، وتوغـو،       وبريو، وتايلند،  وبنغالديش، وباكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية،   وأوغندا،
البوليفاريـة،   فرتويـال  وغينيا، ومجهورية وسنغافورة، ،والسلفادور الدميقراطية الشعبية، ومجهورية الو واجلزائر،

 .واليمن واهلند، ونيبال، واململكة العربية السعودية، وكينيا، وفييت نام،

  قضايا ذات أمهية خاصة -  ثالثاً
حاالت عن  فالت من العقاب    اإلجمال  دور جلان التحقيق الوطنية يف        - ألف 

  اإلعدام خارج نطاق القضاء

علـى  اً  ومحاية احلياة التزام  واملتمثل يف احترام    الدويل   عن قانون حقوق اإلنسان      ناشئاليفرض الواجب       - ١٢
 .)٣(إعدام خارج نطاق القضاءحالة وقوع ب وجد احتمالاحلكومات بإجراء حتقيق مستقل يف حاالت الوفاة حيثما 

رطة، فإن إنشاء جلنة حتقيق     لشمن جانب ا   إجراء حتقيق مستقل     تزاملللوفاء هبذا اال  حاالت كثرية    يكفي يف    وبينما
 ما تتكرر، ال سـيما إزاء   وكثرياًمستقرة منذ أمد طويل   استجابة   ووالية متعلقة حبقوق اإلنسان ه    ا  رمسية تناط هب  

 من حيث اً كبريتفاوتاًوتتفاوت هذه اللجان  .شهريةعملية قتل  احلوادث اليت تنطوي على عمليات قتل متعددة أو
 حبث أويل على  إجراءبل إن جمرد .تها واختصاصاهتا واألطر الزمنية احملددة هلا وسلطاهتا املستخدمة وتشكيلالتسمية

 على اللجان امللكية، واللجان املستقلة، واللجان القضائية، واللجان         وافرةشبكة اإلنترنت يتيح تفاصيل عن أمثلة       
بناًء على مبادرة من السلطات احلكومية، ، بطبيعتها، ىجر هذه التحقيقات ُتويف حني أن .الربملانية، وما شابه ذلك

وبالفعـل،   .اجملتمع الدويلأيضاً من اً اجملتمع املدين وأحيان  متفق عليها مقدمة من      تأيت نتيجة طلبات     فإهنا كثرياً ما  
  منُيخشىحيثما يف أعقاب احلوادث الكربى حتقيق  أن ُيطلب إنشاء جلنة منطية تقريباً تتمثل يفاليوم ممارسة توجد 

ال ُيحتمل القيام بذلك أو تكون حمجمة عن   التحقيق ومقاضاة اجلناة    إجراء   يف   عادةل عليها   ن السلطات اليت يعوَّ   أ
 .تقوم بذلك على النحو املناسبأن 

إىل عدة أمثلة تعود إىل مطلع      اً   مثل هذه التحقيقات، ميكن العودة تارخيي      استحداثولالطالع على تقنية        - ١٣
ومؤخراً، زاد عدد ونطاق     .بة االستعمارية واألزمنة اليت أعقبت هذه احلقبة مباشرة       القرن العشرين، وتشمل احلق   

األوىل هي الزيادة الكبرية يف التحقيقات بتفويض دويل،         .اًالتحقيقات زيادة كبرية بفعل ظاهرتني جديدتني نسبي      
 هي تكاثر جلان العدالة ةوالثاني .هيئات مثل جملس حقوق اإلنسان أو اهليئة اليت سبقتهوهي التحقيقات اليت أطلقتها 

 إعادة النظر يف املظامل التارخيية واملساعدة على رسم استجابة هتدف إىلاالنتقالية، مبا فيها جلان احلقيقة واملصاحلة، و
 . يقع على التحقيقات ذات الوالية الوطنيةالتحليل أن التركيز يف هذا على .متوازنة

يف الغالـب   اً  كافي لن يكون    اً، بل وحىت استكماهلا رمسي    ،نة حتقيق  هو أن جمرد إنشاء جل     التحليلوفحوى      - ١٤
إىل العديد من األمثلة اليت منت إىل علم اً ويبّين استقصاء جترييب، استناد .االضطالع بتحقيق مستقلب بااللتزامللوفاء 

 لتحاشي األول كأسلوب ستخدم يف املقامما ُتاً ن سبقوه يف منصبه، أن مثل هذه التحقيقات كثرياملقرر اخلاص وَم

                                                      

3 McCann v. United Kingdom (1995) 21 EHRR 97. 
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 يف مثل هذه املبـادرات يف       دقيقواملطلوب من األوساط الدولية املعنية حبقوق اإلنسان الت       . التعرض حملاسبة جدية  
 . ووضع آلية لرصد وتقييم مدى مالءمتهامبزيد من العنايةاملستقبل 

  األسباب اليت تدعو إىل إجراء حتقيقات - ١

 االضطالع بتحقيق شامل وسريع ونزيه ومقاضـاة        اً،تعسف  احلياة  مىت وقع حرمان من    ،الدولعلى  ب  جي    - ١٥
ويتحقق ذلك يف األحوال العادية عن طريق . )٤(اجلناة ومعاقبتهم وضمان تقدمي التعويض املناسب ألقارب الضحايا

. ة مثل أمني املظاملالسري املعتاد لنظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك الشرطة، والنيابة العامة، واحملاكم، وآليات الرقاب
سياسي، أن  الطابع  النطاق أو ذات    ال ةواسعالقتل  ال لة أعمال  وال سيما يف حا    اً،أنه حيدث يف أحيان كثرية جد     بيد  

 .اختاذ تدابري استثنائية من أجل إقامة العدلعندئذ عن العمل بفعالية ويتطلب األمر اً يكون النظام املعمول به عاجز

 قد يفتقر جهاز الشرطة إىل القدرات الالزمـة يف          ،أوالً.  يف ظروف شىت   قاتتقع هذه اإلخفا  وميكن أن       - ١٦
 ة وموارد أو تتطلب موارد علمي ذات أثر بعيدوأفقد تكون التحقيقات املطلوب إجراؤها معقدة  .جمال التحقيقات

 أو ،مشتبه فيهمم هم أنفسهفون بالتحقيق يف األحداث  قد يكون املكلّاً،انيث. متوفراًكون يقد ال مما وطب شرعي 
فالعالقات بني الشرطة واجلماعات العسكرية أو شبه العسكرية تكتسي أمهية خاصة  .على صلة وثيقة باملشتبه فيهم

 قد يفقد الضحايا وأقارب الضحايا والشهود الثقة يف الشرطة أو غريها من سلطات التحقيق اً،ثالث. يف هذا الصدد
مستوى  قد يؤدي التدخل السياسي على املستوى احمللي أو          اً،رابع. ون معها  للتعا ال يكون لديهم استعداد   ومن مث   
 القتل جزءاً من ظاهرة على أعمال قد تكون اً،خامس. االحتادي إىل عرقلة إجراء حتقيق فعلياملستوى  أو الواليات

د يتطلب حل   ، ق سادساً. نطاق أوسع يتطلب األمر التحقيق فيها على حنو أوسع وعدم حصرها يف حتقيق جنائي             
املشكلة، مبا يف ذلك معاقبة املسؤولني عن ارتكاب األحداث، حشد قدر من الضغط الشعيب واإلرادة الـسياسية                 

 . حتقيق عاديإجراء وهو ما يتطلب أكثر من جمرد 

تحقيقات ومقاضاة اجلناة، فإن الدول ملزمة الوأياً كانت أسباب النقائص اليت تعتري النظام القائم إلجراء     - ١٧
، وأن تتخذ تـدابري     يف الواقع بفعالية  تعمل  أن  ؤسساهتا اإلدارية والقضائية    مل بالفعلكفل  تاذ خطوات إجيابية    باخت

 مؤسـساهتا أو قوانينـها أو   يفوقد يتطلب ذلك من الدولة إجراء تعـديالت     . للحيلولة دون تكرار االنتهاكات   
 .)٥(ممارساهتا

ق يف الغالب لتنـاول  وجيرى التحقي . مثل هذه الظروفل جلان التحقيق الوطنية استجابة شائعة يف وتشكّ    - ١٨
همة التحقيق يف التجاوزات املزعومـة،      مبعهد إىل التحقيق    دد الذي تعرضت له الضحية وذلك بأن يُ       االنتهاك احمل 

من اً  وسعي .وتقدمي بيان مفصل عن حادث بعينه أو سلسلة من التجاوزات، أو تسمية أشخاص يوصي مبقاضاهتم              
إىل جلنة من اللجـان     أيضاً  نع وقوع انتهاكات يف املستقبل أو لتعزيز نظام العدالة اجلنائية، قد تعهد             الدولة إىل م  

واستخدام هذه التقنية   . والية أوسع لتقدمي تقرير عن أسباب االنتهاك واقتراح توصيات إلجراء إصالح مؤسسي           ب
                                                      

4 Commission on Human Rights resolution 2005/34; Human Rights Committee, general comment No. 31, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004). 

5 Ibid., para. 17. 
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ن، بل حيدث ذلك يف عدد كبري من البلدان          بعينه من البلدا   نوععلى أي جمموعة أو     اً  ليس حبال من األحوال حكر    
  .بصرف النظر عن مستواها يف جمال التنمية أو نظامها القانوين

ما حتمل يف طياهتا بـذور      اً  ومن املفارقة أن الظروف اليت أدت إىل استحداث مثل هذه التحقيقات كثري               - ١٩
محـة األحـداث، أو ضـغوط    عة، بسب زوبعبارة أخرى، تكون احلكومات مدفو   .فشل املبادرة يف وقت الحق    

 ةوبالتايل، قد تسعى الدول. لقيام بفعل ما ترى أنه يتعارض مع مصاحلهاإىل ابلوماسية، أو غري ذلك من األسباب د
 .من البداية إىل تنفيذ املبادرة بطرق هتدف إىل تقليص أثرها النهائي إىل أدىن حد ممكن

  والية املقرر اخلاص   أعوامل متكرر على مدى     كانت إجراءات هذه التحقيقات ونتائجها حمل انشغا      لقد      - ٢٠
رسالة من املقرر اخلاص خبصوص     أي  قد دأبت احلكومات على الرد يف كثري من األحيان على           و. الستة والعشرين 

. )٦( أن جلنة حتقيق خاصة قد أنشئت للتحقيق يف األمر         إلشارة إىل باعدام خارج نطاق القضاء     إادعاء بوقوع حالة    
اليت مل تعرب بعد عـن       ،الدولة يدعو  وكان يف كثري من احلاالت     ،)٧( اإلجراء ا هبذ مراراً اخلاص   املقررب  قد رحَّ و

ن الوطنية اخلاصة دراسة معّمقة ادراسة اللجأيضاً  وقد جرت .)٨(القيام بذلكإىل إنشاء جلنة من هذا القبيل عزمها 
تبـّين يف أحيـان   يلى أنه  ع.)٩(اراته امليدانيةيف عدد كبري من التقارير القطرية اليت وضعها املقرر اخلاص عقب زي 

اً  أعرب املقررون اخلاصون املتعاقبون عن القلق من أن هذه اللجان كثريوقدكثرية للغاية أن جلان التحقيق قاصرة، 
من التصدي لظاهرة اإلفالت مـن        حلكومة بدالً إىل ا  االنتقادات اليت توجهها أطراف دولية فاعلة        ءلدرما تصمم   
 على  يف ردها ما تستعمل الدولة التحقيق اخلاص،      اً  كثريلجنة،  مثل هذه ال   فبمجرد اإلعالن عن إنشاء      .)١٠(العقاب

 على أهنا بصدد اختاذ إجراء للتصدي لإلفـالت مـن           باعتباره دليالً االنتقادات املوجهة إليها من اجملتمع الدويل،       
نتقادات احمللية أو الدولية ومنع األطراف الدولية       ما تنجح هذه املساعي يف التخفيف من حدة اال        اً  وغالب. العقاب

ما تكون اً هذه كثريجلان التحقيق ألن اً  نظرولكن . تعزيز املساءلة داخل أجهزة الدولةالفاعلة من الدعوة بقوة إىل
، ما تنجح اً  من النهوض هبا كثري      لتجنب املساءلة بدالً   هان حماوالت استخدام  ألو ،قاصرة عن حتقيق الغرض منها    

 . على اجملتمع الدويل إجياد طرق أكثر فاعلية ملواجهة هذا الوضعفإنه يتعني

                                                      

6 E.g. E/CN.4/2003/3/Add.1, paras. 301 and 331; E/CN.4/1997/60/Add.1, para. 225; E/CN.4/1995/61, paras. 135 

and 164; E/CN.4/1996/4, paras. 188-91; E/CN.4/1994/7, para. 199; E/CN.4/1993/46, paras. 115-18; 

E/CN.4/1993/46, para. 348; E/CN.4/1991/36, para. 296; E/CN.4/1991/36, para. 124; E/CN.4/1992/30, paras. 502 

and 543; E/CN.4/1991/36, paras. 290-96. 

7 E.g., E/CN.4/1992/30, para. 281. 

8 E.g. E/CN.4/2005/7/Add.1, p. 291; E/CN.4/1990/22, para. 378; E/CN.4/1991/36, para. 455. 

9 E/CN.4/2006/53/Add.5; E/CN.4/2006/53/Add.4; E/CN.4/2005/7/Add.2; E/CN.4/2004/7/Add.2; E/CN.4/2003/3/Add.3; 

E/CN.4/1996/4/Add.1; E/CN.4/1995/61/Add.1; E/CN.4/1994/7/Add.2; E/CN.4/1992/30/Add.1; E/CN.4/1990/22/Add.1; 

E/CN.4/1987/20. 

10 A/62/265, para. 11; E/CN.4/2006/53/Add.4, para. 103; E/CN.4/2003/3, para. 31; E/CN.4/1999/39, para. 67; 

E/CN.4/1998/68, para. 97; E/CN.4/1997/60, para. 97; A/51/457, para. 124; E/CN.4/1995/61, para. 402; 

E/CN.4/1994/7, para. 695. 
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 تقدمي تقرير   اعتزامي إىل   ،)١١( املقّدم إىل جلنة حقوق اإلنسان     ٢٠٠٦وعليه، فقد أشرت، يف تقريري لعام           - ٢١
تقدمي توصيات   فيما يتعلق بلجان التحقيق و     التعرض هلا إىل جملس حقوق اإلنسان عن املشاكل الرئيسية اليت جرى          

مناقشة الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تقوم به جلان ) أ( : ما يليالتقرير وهلذه الغاية، يتناول هذا .)١٢(يف هذا الصدد
وحبث املشاكل ) ج(وعرض نبذة عن املبادئ التوجيهية املعمول هبا بالنسبة للجان التحقيق الوطنية؛ ) ب(التحقيق؛ 

  إىل اً  واقتراح اسـتنتاجات وتوصـيات اسـتناد      ) د(رر اخلاص يف هذا الصدد؛      الرئيسية اليت اعترضت عمل املق    
 . الدروس املستفادة

  الدور اإلجيايب للجان التحقيق يف التصدي لإلفالت من العقاب - ٢

 ميكن أن ،فأوالً.  بدور هام يف مكافحة اإلفالت من العقابالقيامتستطيع جلان التحقيق، من حيث املبدأ،     - ٢٢
ويكون إنشاء اللجنة يف .  مؤسسات العدالة اجلنائية، يف األحوال العاديةتنجزها،جنة ببعض املهام اليت للّإىل اعهد ُي

وهذا ما حيدث يف  .تحقيق مستقل حيثما اعتربت مؤسسات العدالة اجلنائية منحازة أو فاقدة لألهليةب للقيامالغالب 
أنفسهم يف ارتكاب   هم  ة واجليش، متورطني    غالب األحيان عندما يكون موظفون حكوميون رئيسيون، كالشرط       

عنـدما  أيضاً هو ما حيدث  و.)١٣(نظام موثوق به ملراقبة تصرفات الشرطة واجليشأي  عدم وجود وعند   جتاوزات
 من التجاوزات املتكررة اليت مل حتقق فيها الشرطة، أو مل تقاض النيابة العامة املسؤولني               حافليكون هناك تاريخ    
نظر  وقد ُي.)١٤(خلربةا  إىل احملاكم املتهمني بارتكاهبا لعدم أهليتها أو الحنيازها أو بسبب افتقارهاعنها، أو مل تعاقب

ـ    اً  وهاماً  عندما يكون حادث ما معقد    أيضاً  إىل وجود جلنة كهذه على أنه مرغوب فيه          اً للغاية، مما يتطلب حتقيق
يف شرح أو حتليل    التحقيق  ميكن أن تساعد جلنة      ويف مثل هذه احلاالت،      .)١٥(همن أجل فهم وقائع   اً  ومركزاً  دؤوب

 .نطاق حتقيقات الشرطة أو اإلجراءات القضائيةيف الظروف العادية وضع معقد، ومن مث أداء وظائف مهمة تتعدى 

حلكومة بـشأن اإلصـالحات املؤسـسية       ا  إىل  تستطيع جلنة من هذا القبيل تقدمي مشورة مستنرية        اً،ثاني    - ٢٣
ومهام الشرطة اً  وظيفة أساسية ال تتناسب عمومأن تؤديوميكنها . ث مماثلة يف املستقبلالضرورية ملنع وقوع أحدا

فالت مـن   اإلأو النيابة أو احملاكم، وأن تشرح األسباب اجلوهرية للتجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان أو أسباب               
لجنة مبثابة اخلطوة األوىل ولدى التصدي ألسباب التجاوزات، ميكن أن تكون هذه ال. هذه التجاوزاتعن العقاب 

 مؤسـساهتا   أن تكفل إعمال  لضمان  ويف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف سبيل اختاذ تدابري ملنع تكرار االنتهاكات             
ميكنها، حيثما كهذه  واألمر املهم، أن جلنة .)١٦(حلق يف احلياة بأقصى قدر ممكن من الفعالية  اوسياساهتا وممارساهتا   

                                                      

11 E/CN.4/2006/53, paras. 25 and 61-62. 

12 This report focuses on national, rather than international commissions of inquiry. For reporting on international 

commissions of inquiry, see E/CN.4/2006/89 examining the international commissions for East Timor (1999), Togo 

(2000), the Occupied Palestinian Territory (2001), Côte d’Ivoire (2004), and the Darfur region of the Sudan (2004). 

13 E/CN.4/2001/9/Add.2, para. 60; and E/CN.4/1990/22, para. 11. 

14 E/CN.4/1994/7, para. 148; E/CN.4/1990/22, para. 378; E/CN.4/1991/36, para. 448; E/CN.4/1994/7/Add.2, para. 

108. 

15 E/CN.4/1993/46, para. 139; and E/CN.4/1994/7, para. 695. 

16 E/CN.4/2006/53, para. 41. 
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املعتادة عاجزة عن مكافحة اإلفالت من العقاب، اقتراح إصالحات هيكلية أو طويلة األمـد          تبّين أن املؤسسات    ي
ستخدم على هذا النحـو     للجنة، عندما تُ  هلذه ا ميكن  و. اليت تعتري العدالة اجلنائية   املؤسسية  ملعاجلة أوجه القصور    

صالح مؤسساهتا يف جمال العدالة اجلنائية بع احلكومة توصياهتا، أن تكون وسيلة فعالة يف متناول الدولة إلّتوعندما َت
 .)١٧(من انتهاكات حلقوق اإلنسان ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم ا إزاء التحقيق فيما حيدث مستقبالًاهتللوفاء بالتزام

  وطنيةالتحقيق ال جلنة فيما خيصاملبادئ التوجيهية  - ٣

ما من هذا القبيل يف معرفة ما إذا كانت هذه تكمن املسألة الرئيسية اليت جيب االسترشاد هبا يف تقييم جلنة     - ٢٤
صى املقرر اخلاص، السيد واكـو، يف       ووقد أ . إلفالت من العقاب  ظاهرة ا واقع على التصدي ل   الاللجنة قادرة يف    

هناك حاجة إىل إرساء    " عن الوالية املتعلقة حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء بأن           ١٩٨٣تقريره األول يف عام     
حاسبت ق، و حققت فيها حب  قد  بلغت حبالة ما    اليت أُ ا للتحقيق، لبيان ما إذا كانت إحدى احلكومات         املعايري الدني 

 اخلاصـون العمل الذي قام به املقررون      أمور منها   بسبب  و ومنذ ذلك احلني،     .)١٨("كامالًاً  حساباملسؤولني عنها   
اً توسع ولن أتوسع .)١٩(اتت اآلن واضحة وراسخةاملتعاقبون، فإن املعايري العامة اليت حتكم كيفية إقامة جلنة حتقيق ب

 :يف هذه املعايري هنا مرة أخرى، اللهم إال إلبراز ما يلي كامالً

. أن تكون مستقلة ونزيهـة ومؤهلـة        جلنة كهذه من التصدي لإلفالت من العقاب، البد        لكي تتمكن     - ٢٥
 ولكن ،ى مجيع املعلومات الضرورية للتحقيق السلطة الالزمة للحصول عل هلااللجنة ينبغي أن تتيحاملناطة بوالية الو

 ات والكفاء اتوجيب أن يكون أعضاء اللجنة ممن لديهم اخلرب        .اًنتيجة حمسومة سلف  تلّمح إىل وجود أي      أال   عليها
املطلوبة للتحقيق يف املسألة بصورة فعالة وأن يكونوا مستقلني عمن يشتبه يف أهنم الفاعلون وعن املؤسسات اليت                 

وينبغي إتاحة متويل شفاف وموارد كافية هلذه اللجان لكـي تـضطلع            . صلحة ما يف نتيجة التحقيق    تكون هلا م  
ومـىت أنـشأت    . لتهديد والعنـف  التعرض ل لجنة من   هذه ال ويتعني توفري محاية فعلية للشهود وأعضاء       . بواليتها

لنحو الواجب؛ وعندما تفـرغ      على ا  ا مراعاة توصياهت  حترص على عليها أن   اً  احلكومة مثل هذه اللجنة، بات لزام     
علـى  اً   القيام به رد   تعتزم ما   بّينتقرير أو أن ت   هذا ال  على    أن ترد علناً   للحكومة ينبغي   ،من وضع تقريرها  اللجنة  
 .ع على نطاق واسعوّز التقرير بكامل أجزائه للعامة وأن ُياإلعالن عنوينبغي . التقرير

                                                      

17 E/CN.4/2006/53, para. 41; E/CN.4/1986/21, paras. 80-81. 

18 E/CN.4/1983/16, para. 230.4. See also E/CN.4/1985/17, paras. 59-60; E/CN.4/1988/22, para. 189. 

19 Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions, 

E/1989/89 (1989), especially Principle 11; Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, General Assembly resolution 55/89, Annex, 

especially Principle 5; Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to 

combat impunity, Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, 

Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 February 2005), especially Principles 6-13; United Nations Manual 

on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions, Model Protocol 

for a Legal Investigation of Extra-Legal Arbitrary and Summary Executions (“Minnesota Protocol”), 

E/ST/CSDHA/12 (1991); Report of the Secretary-General, E/CN.4/2006/89 (15 February 2006), para. 2. 
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اكل اليت ووجهت فيما خيص هذه اللجان، فـإن هـذه           تناول املش ي الذي   ،وكما يتبّين من البحث أدناه        - ٢٦
  ذه املعـايري ضـروري إذا      هلفالتجربة تبّين أن االمتثال     . فيها جمرد أفضل ممارسات مرغوب      تتجاوز كوهنا املعايري  

 .للجنة أن تكون فعالةهلذه اما أريد 

   التحقيقجلاناملشاكل اليت ووجهت فيما خيص  - ٤

. يذكراً   من اللجان مل تنجز شيئ     الكثري أن   ١٩٨٢ملقرر اخلاص منذ عام     شامل لعمل ا  الستعراض  االيبّين      - ٢٧
لتصدي على ا ظهر للجمهور احمللي وللمجتمع الدويل أن احلكومة تتمتع باإلرادة وبالقدرة           لُتيف الغالب    فهي ُتنشأ 

 مـن   الكثري أن    تشري إىل  ون اخلاص ونعلى أن التقييمات الالحقة اليت أجراها املقرر      . إلفالت من العقاب  ظاهرة ا ل
ويشري استعراض تناول اللجان احملددة اليت قدم املقررون .  االنتقاداتء سوى دريءهذه اللجان مل تقم يف الواقع بش

ولفهـم  .  الوفاء باملعايري األساسية املبّينة أعـاله      يف باستمرار   أخفقتاخلاصون تقارير بشأهنا أن هذه اللجان قد        
ل اليت ينبغي لألطراف الدولية الفاعلـة أن تـسلكها يف       سبالتبّين  فهما أوىف و  اً   هذه اللجان عموم   إخفاقمواطن  

أهم املشاكل اليت أثريت فيما يتعلق بتصريف أعمال جلـان          بالتفصيل   هذا اجلزء من التقرير      تناولالتعامل معها، ي  
 . أعماهلاعلىالتحقيق أو النتائج املترتبة 

  التقاعس عن إجراء التحقيق  )أ(

 بصورة تنطلقعن إنشاء جلان حتقيق يف جو احتفايل كبري، ولكن أعمال التحقيق ال             اإلعالن   اً أحيان جيري    - ٢٨
 جملرد التخفيف مـن االنتقـادات       قُدمت ويف مثل هذه احلاالت، تكون هذه اللجنة حبد ذاهتا قد            .)٢٠(فعلية أبداً 
ظـاهرة  هذه املؤسسة للتصدي ل   إرادة فعلية الستعمال    أية  حلكومة  ا توجد لدى يف حني ال    حلكومة،  إىل ا املوجهة  

 .إلفالت من العقابا

  الوالية احملدودة  )ب(

فقد يكون نطاق الواليـة     . قد تكون مثل هذه اللجنة حمدودة من حيث الفعالية مبقتضى أحكام واليتها               - ٢٩
ية إىل عندما تعمد الوالاً ويصدق ذلك متام. قّوض مصداقيتها أو جدواهاي على حنو ال مربر له حبيث  أو مقيداًضيقاً

كأن حتظر عليها التحقيق مع     (د الوالية الطريقة اليت ميكن أن حتقق هبا اللجنة          استباق نتيجة التحقيق أو عندما تقيِّ     
 .)٢١()جهات حكومية فاعلة

  عدم كفاية التمويل أو املوارد  )ج(

كأداء الت، عقبة ل االفتقار إىل التمويل أو عدم توفري املوارد األساسية هلذه اللجنة، يف بعض احلالقد شكّ    - ٣٠
 ذلك  ال يقتصر األمر يف   و. قدرة اللجنة على العمل، حىت عندما يتحلى أعضاؤها باإلرادة إلجراء التحقيقات          ل مكبلة

                                                      

20 E/CN.4/1994/7, para. 202; E/CN.4/1996/4/Add.1, para. 38 

21 E/CN.4/2005/7/Add.2, para. 43. 
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علـى  اً  قوياً  وارد ميكن أن يشكل مؤشر    امل إنشائها مبا يكفي من      عندتزويد اللجنة   ف؛   فحسب تقينال على اجلانب 
 .اًها بفعالية أيضحسن نية احلكومة ورمبا على احتمال عمل

، عن زيارته اليت قام هبا ١٩٨٧ املقرر اخلاص، السيد أموس واكو، يف تقريره لعام أبلغفعلى سبيل املثال،        - ٣١
  / ويف آذار  ،، رسائل ادعـاءات إىل أوغنـدا      ١٩٨٥ و ١٩٨٤يف عامي   ص،  ه املقرر اخلا  وّجفقد   .)٢٢(إىل أوغندا 

ويف .  ستنشئ جلنة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان       ، وعدت أوغندا جلنة حقوق اإلنسان بأهنا      ١٩٨٦مارس  
 .)٢٣( اللجنة عن عمل ، زار املقرر اخلاص أوغندا ملتابعة االدعاءات اليت تلقاها وتقدمي تقرير            ١٩٨٦أغسطس  /آب

ودعم ) ب(مواد أساسية متعلقة حبقوق اإلنسان؛ ) أ(وأفاد أن اللجنة اليت أنشأهتا أوغندا كانت يف حاجة ملحة إىل 
 وذكر أن تعزيز الدعم الذي      .)٢٤(وقرطاسية وأجهزة مكتبية  ) ج(؛  )مركبات وتسهيالت نقل  (إمدادي  ) لوجسيت(

 .)٢٥("يقلل مشاكلها اللوجستية إىل أدىن حد ممكن"تقدمه األمم املتحدة إىل اللجنة ميكن أن 

  االفتقار إىل اخلربة  )د(

فقد الحظ املقرر اخلـاص،  .  اليت تكلف هبايقاتالتحقبىل اخلربة املالئمة لتنهض إلجنة  مثل هذه ال  حتتاج      - ٣٢
ال أحد من أعضاء    " أنه    مثالً، إندونيسيا وتيمور الشرقية،  كل من   السيد بكر وايل ندياي، يف تقريره عن بعثته إىل          

ا التحقيقات اليت أجرهتا    جلنة التحقيق الوطنية ميلك اخلربة التقنية الالزمة لتصحيح أوجه القصور اليت تنطوي عليه            
احتاجت إىل مشورة اخلرباء بـشأن      " وباملثل، الحظ املقرر واكو، يف تقريره عن أوغندا، أن اللجنة            .)٢٦("لشرطةا

 .)٢٧("رتكب ضد حقوق اإلنسانعدة أوجه من أوجه عملها، وخباصة فيما يتعلق بتعريف اجلرائم اليت ُت

  انعدام االستقاللية  ) ه(

 أو عن أية مؤسسة أو شخص لـه   يتناوهلا حتقيقها اليتاع  رتال عن أطراف    ةستقلمهذه اللجنة   إذا مل تكن        - ٣٣
من املهم  و.  بيان نزيه عن احلادث    عن تقدمي على األرجح   فإن حتقيقها سيكون عاجزاً     مصلحة يف نتيجة التحقيق،     

 ال تكـون  عملها إىل املـصداقية ويـرجح أ      سيفتقر   على أهنا مستقلة،     يهانظر إل إذا مل يُ   ، اللجنة أنبنفس القدر،   
 نين اخلاصيلمقررلالشغل الشاغل تشكّل، يف كثري من األحيان، مسألة االستقاللية فقد كانت . ثقةحمل تاجاهتا استن
 .وهلذه املسألة ثالثة جوانب رئيسية هي. فيما خيص هذه اللجانأجروها لتقييمات اليت يف ا

                                                      

22 E/CN.4/1987/20. 

23 E/CN.4/1987/20, paras. 62-65, and 226-234. 

24 E/CN.4/1987/20, para. 8. He stated that “[N]o progress whatsoever could be achieved unless certain clearly 

essential requirements were met. For example, the investigative functions of the Commission of Inquiry were 

paralysed without transport and office supplies, including photographic equipment.” (para. 13). 

25 Ibid., para. 16. 

26 E/CN.4/1995/61/Add.1, para. 54. 

27 E/CN.4/1987/20, para. 12. 
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. ؤسسة منفصلة عن احلكومةاللجنة كمهذه  جيب ضمان االستقاللية من الناحية اهليكلية بغية إنشاء ،أوالً    - ٣٤
 النظر يف اختصاصات اللجنة قبل أن تبـدأ يف          تقييمها يف كثري من األحيان بإمعان      ميكن   الرمسيةوهذه االستقاللية   

 سـريالنكية  أن جلنـةً  مثالًومن ذلك . عملها، أو عن طريق النظر يف املمارسات السابقة للجنة يف جمال التحقيق   
بـسبب   تعرضت للنقد   ،)٢٨(تابعت تطورها عن كثب   قد  ، وكنت   ٢٠٠٦نوفمرب  /كبرية، أنشئت يف تشرين الثاين    

فقد عّين رئيس سري النكا اللجنة للقيام، يف مجلة أمور، بالتحقيق يف .  استقاللية رمسيةأن تضمن لنفسها يف فشلها
جـرت  ، وتقدمي تقرير عن التحقيقات اليت       ٢٠٠٥ أغسطس/ آب حوادث جتاوزات حقوق اإلنسان املرتكبة منذ     

إىل أيـضاً    وقد دعت سري النكا      .)٢٩(يف هذه االنتهاكات، والتوصية بتدابري ملنع التجاوزات يف املستقبل        اً  سابق
بارزة لرصد عمل اللجنة الوطنية وتقدمي تقرير عن مدى انسجامها مع  دويل مستقل من شخصيات تشكيل فريق

يت أصدرها الفريق لإلعراب عن القلـق حيـال سـري            عام من البيانات العلنية ال     بعد ولكن   .)٣٠(املعايري الدولية 
، أنه قرر إهناء عمله بسبب أوجه القصور اخلطرية اليت شابت           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ أعلن الفريق، يف     ،)٣١(اللجنة

 افتقرت"ن اللجنة قد    أ الفريق   ذكر و .)٣٢(نعدام الدعم املؤسسي لعمل اللجنة    عمل جلنة التحقيق الوطنية وبسبب ا     
 والحظ .)٣٣("ىل الشفافية وامتثال أبسط القواعد واملعايري الدولية ذات الصلة بالتحقيقات والتحرياتإىل حد كبري إ

 ة اللجنةض استقالليقّواألمر الذي  تضارب هيكلي يف املصاحل وجود العيوب الكثرية اليت شابت اللجنة هي أحدأن 
للجنة، وقام بذلك بدور ريادي يف فريق تقدمي        فقد قّدم مكتب النائب العام مشورة قانونية إىل ا        . على حنو خطري  

إىل أن النائب العام هو يف الوقت ذاته كبري املستشارين القانونيني لدى حكومة سري              اً  ونظر. املشورة إىل اللجنة  
يف التحقيقات األصلية يف بعضٍ من احلاالت اليت تعكف اللجنة على التحقيق فيها، فقد كان اً النكا وكان مشارك

 وباإلضافة إىل ذلك، كان .)٣٤(ريقه إىل التحقيق يف مكتبه بنفسهكما لو كان يف طبسبيله إىل التحرك العام النائب 
وينطوي ذلك، كما الحظ الفريق، على تضارب خطري يف . أمام اللجنةاً باإلمكان أن يكون أعضاء املكتب شهود  

 عنه بالفعل أثر سـليب      جنملتضارب الشكلي    وأشار تقييم أجراه الفريق يف وقت الحق إىل أن هذا ا           .)٣٥(املصاحل
 .)٣٦(خطري على نوعية حتقيقات اللجنة

                                                      

28 E/CN.4/2006/53/Add.5. 

29 The Presidential Commission of Inquiry to Investigate and Inquire into Alleged Serious Violations of Human 

Rights was established in a Presidential Warrant by his Excellency Mahinda Rajapaksa, President of the Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka, P.O. No: CSA/10/3/8. 

30 The IIGEP is composed of 11 international law and human rights experts from 11 different countries, and was 

formally established in February 2007. 

31 See International Independent Group of Eminent Persons, Public Statements dated 11 June 2007, 15 June 2007, 19 

September 2007, and 19 December 2007. 

32 Ibid., Public Statement of 6 March 2008. 

33 Ibid. 

34 Ibid., Public Statement of 11 June 2007. 

35 Ibid. 

36 Ibid., Public Statement of 15 June 2007. 
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أن تضمن ملواطنيها واجملتمع الدويل أن اللجنـة الـيت          اً  ويف بعض احلاالت، سيستحيل على الدولة تقريب          - ٣٥
س للتحقيق  ولعل هذا هو حال اللجنة عندما ُتؤسَّ      . أنشأهتا احلكومة ميكن أن تكون حبق مستقلة يف يوم من األيام          

 ويف مثل هذه احلاالت، ُتبّين جتربة املقرر اخلاص أن .)٣٧(يف جتاوزات حقوق اإلنسان يف سياق نزاع مسلح داخلي    
 .اًوجود جلنة دولية للتحقيق قد يكون ضروري

فمن الضرورة النظر   .  حىت عندما تتحقق االستقاللية الشكلية، قد تظل االستقاللية الفعلية مفقودة          اً،ثاني    - ٣٦
على القيام بعملها اً عن احلكومة، وتقدير ما إذا كانت اللجنة قادرة عملياً  أبعد من جمرد استقاللية اللجنة شكليإىل

وكما الحظ املقرر اخلاص، السيد أموس      . وقد يتطلب ذلك رصد عمل اللجنة طيلة فترة عملها        . بصورة مستقلة 
، مل تضمن يف الواقـع  ...أو شبه مستقل      مستقالً اًفإن هيئة التحقيق، اليت منحت مركز     "،  ١٩٨٧واكو، يف عام    

 .)٣٨("استقالهلا يف عدد من البلدان

 للتحقيـق يف  ٢٠٠٦ومن األمثلة الصارخة على تدخُّل احلكومة، حالة اللجنة اليت أنشأهتا إثيوبيا يف عام               - ٣٧
وأفيد أن اللجنة   . ة أثناء مظاهرات مناوئة للحكوم    ٢٠٠٥دعوى استعمال القوات احلكومية القوة املفرطة يف عام         

على أنه أفيد أن مسؤولني حكوميني طلبوا من        . توصلت يف أول األمر إىل ما يؤكد بالفعل استعمال القوة املفرطة          
 ويقدِّم تقرير .)٣٩(فكان أن جاء التقرير النهائي ليؤكد أن القوة املفرطة مل تستعمل. أعضاء يف اللجنة تغيري أصواهتم

فعلى إثر ادعاءات   . آخر على ذلك     مثاالً ١٩٩١مايو  /ه اليت قام هبا إىل زائري يف أيار       املقرر اخلاص واكو عن بعثت    
، أنشأت اجلمعية اإلقليمية إلقليم شابا جلنة للتحقيق يف ١٩٩١مايو / أيار١٢ و٨بارتكاب مذحبة يف الفترة ما بني 

لتقدميه، أفادت التقارير أنه ُحجِز أصبح تقريرها جاهزاً "وعملت هذه اللجنة ملدة شهر واحد، ولكن عندما . األمر
 .)٤٠("بناًء على أوامر السلطات املركزية وألغي

 مصلحة ما ن وأال يظهروا مبظهر من لهو مستقل، فرداً فرداً  ،أعضاء اللجنة أن  من اعتبار   أيضاً  بد    ال اً،ثالث    - ٣٨
ا مل ُينظَر إليهم علـى أهنـم         فحيثما كان أعضاء اللجنة غري مستقلني يف الواقع أو إذ          .)٤١(يف نتائج أعمال اللجنة   

 وعالوة .)٤٢(مستقلني، فإن اللجنة تكون فاقدة للشرعية يف أعني الناس ومن املستبعد أن حتظى استنتاجاهتا بالقبول
 .)٤٣(على ذلك، قد يشعر الشهود خبوف شديد يثنيهم عن احلضور أمام اللجنة خشية من احنياز أعضاء يف اللجنة

                                                      

37 E/CN.4/2005/7/Add.2, para. 60. 

38 E/CN.4/1987/20, para. 178. 

39 Amnesty International Report 2007, at http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Africa/Ethiopia. 

40 E/CN.4/1992/30/Add.1, para. 222. 

41 E/CN.4/1990/22, para. 11. 

42 E/CN.4/1995/61/Add.1, para. 54. 

43 Ibid. 
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  ية للشهودالقصور يف توفري احلما  )و(

لقد أدى قصور احلماية املتاحة ألعضاء اللجان أو للشهود الذين ميثلون أمامها إىل إعاقة عمـل بعـض                      - ٣٩
 فقد تعرضت اللجنة الوطنية السريالنكية، اليت كانت ال تزال تعمل وقت إعداد هـذا               .)٤٤(اللجان إعاقة شديدة  

 على إخفاقهـا يف إعمـال   بارزة من شخصياتف املؤلستقل املدويل ال فريقالتقرير، إىل نقد الذع من جانب ال
اً للغاية لدرجـة أن شـهود        هذه اللجنة هزيالً   يف فقد كان نظام محاية الشهود       .)٤٥(برنامج فعال حلماية الشهود   

عن عضو يف اللجنة باعتباره مصدر هـذه املعلومـة        نقالً مقال صحفي اختفوا ومل ُيعَرف مكان وجودهم إال يف        
 هذه املسألة، إىل جانب عدم وجود برنامج شامل حلماية           من شأن  ريق الدويل املستقل أن    والحظ الف  .)٤٦(السرية

أي مـسعى فعلـي يف      "مهمني عن التقدم لإلدالء بالشهادة وهو ما من شأنه أن يردع            اً  ثين شهود تالشهود، أن   
 هذا التقرير وإدانة مرتكبيها املستقبل لتوجيه االهتام فيما ُيّدعى من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان كاليت تناوهلا

 ".وحماسبتهم عليها بالطريقة املناسبة

وسيكون من الضروري، يف بعض الظروف، توفري األمان جلميع أعضاء اللجنة لكي تتمكن من العمـل                    - ٤٠
ومثة مثال ساطع يرد يف تقرير املقرر اخلاص واكو عن زيارته إىل            . باستقاللية، أو لكي تتمكن من العمل فحسب      

من أعضاء  اً   عضو ١٢، حيث تناول بالتفصيل املذحبة اليت راح ضحيتها         ١٩٨٩أكتوبر  /يا يف تشرين األول   كولومب
 وقيل إن اللجنة قد متكّنت من حتديد هوية املسؤولني عـن            .)٤٧(١٩٨٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ يف   ١٥    الاللجنة  

أعضاء اللجنة، مل تـوفَّر احلمايـة   وحىت بعد قتل معظم  . ١٩٨٧أكتوبر  /ارتكاب مذحبة حدثت يف تشرين األول     
يسهم " والحظ املقرر اخلاص أن هذا الوضع        .)٤٨(املناسبة لألعضاء الثالثة املتبقني وال للشهود على تلك اهلجمات        

فالشهود ال ميكنهم التقدم لإلدالء بشهاداهتم، وحىت إن أدلوا بأقواهلم،          . يف تفشي ما يسمى باإلفالت من العقاب      
وال ميكن إجراء التحقيقات    . بسبب ما يتعرضون له من هتديد وخوفهم من أن يقتلوا         اً   الحق فهم يتراجعون عنها  

 .)٤٩("على النحو الصحيح، وبالتايل يطوى العديد من امللفات لعدم توفر األدلة

  عدم التمتع بالسلطة اليت تتيح احلصول على األدلة املهمة  )ز(

 فاللجنة حتتاج إىل سلطة متكنها      .)٥٠(لضرورية للتحقيق لقد ُمنعت بعض اللجان من احلصول على األدلّة ا            - ٤١
من احلصول على مجيع املعلومات الضرورية كيما تتمكن من وضع استنتاجات مستنرية على الوجه األكمل، وهو              

 وقد أوردُت .)٥١(ما يعين يف كثري من األحيان أن اللجنة يف حاجة إىل سلطة لفرض تقدمي الوثائق وإفادات الشهود
                                                      

44 E/CN.4/2001/9/Add.1, para. 263; E/CN.4/1994/7/Add.2, para. 109; E/CN.4/1993/46, para. 527; 

E/CN.4/1990/22/Add.1, para. 37. 

45 International Independent Group of Eminent Persons, Public Statements of 6 March 2008 and 19 September 2007. 

46 Ibid., Public Statement of 6 March 2008. 

47 E/CN.4/1990/22/Add.1. 

48 E/CN.4/1990/22/Add.1, para. 37. 

49 E/CN.4/1990/22/Add.1, para. 68. 

50 E/CN.4/1994/7/Add.2, para. 44. 

51 E/CN.4/1990/22, para. 11; E/CN.4/1988/22, para. 194. 
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  ري القطري عن نيجرييا مثالً أن جلنة قد أنشئت للتحقيق يف مزاعم ارتكاب قوات اجليش أعمال قتـل،                  يف تقري 
 وقد حدثت مشكلة مماثلـة مـع اللجنـة          .)٥٢(إال أن اجليش مل ُيشِعر باستالمه مراسالت اللجنة ومل يرد عليها          

  .)٥٣(كامالًاً  الدولة التعاون مع التحقيقات تعاونسلطاتالسريالنكية، حيث رفضت 

  متابعتها التقاعس عن اإلعالن عن استنتاجات اللجنة أو الرد عليها أو  )ح(

هي ببساطة عـدم اإلعـالن قـط عـن          اً  شيوع جلان التحقيق    اواجهتهاليت  إن إحدى أكثر املشكالت         - ٤٢
استنتاجات هذه اللجان حىت عندما تكون قد قامت بعملها بفاعلية وقّدمت تقريرهـا يف الوقـت املناسـب إىل         

 ففي تقرير عن زياريت لذلك البلد، الحظُت أن         .)٥٥(سائداً يف نيجرييا   ، مثالً ، وقد كان هذا املنحى    .)٥٤(حلكومةا
 فقد أبلغُت، عقب .)٥٦(ن صدر أصالًإ جلنة، فتجاهل تقريرها  انتهاكات، فإنشاءادعاء: هو كما يلياً ثابتاً مثة نسق

 .اًيه للتحري يف أعمال القتل اليت ارتكبتها الشرطة، بدا مثالي، الذي بوشر ف"Apo 6 "زياريت، أن التحقيق يف قضية 
 ودعوُت إىل اإلعالن عنه     اً،عن موعده كثري  اً  ، مل يكن تقرير اللجنة متأخر     ٢٠٠٥ويف وقت تقدمي التقرير يف عام       

 .اًنه رمسي ومل يزل التقرير، حسب ما أفيد، ينتظر اإلعالن عاً، ولسوء احلظ، مّرت ثالث سنوات تقريب.)٥٧(مباشرة

تقاعس احلكومة عن الرد على التقرير      اً  واملؤكد يف األمر أن عدم اإلعالن عن تقرير اللجنة، يستتبعه دائم              - ٤٣
وقد شكّل فشل احلكومات يف متابعة التقارير اليت انتهت اللجان من إعدادها مسةً غالبةً . أو متابعة توصيات اللجنة

، أن  ٢٠٠٥مثالً، أثناء بعثيت إىل نيجرييا يف منتصف عام         ُت  قد الحظ  ف .)٥٨(يف القضايا اليت رصدها املقرر اخلاص     
 .)٥٩( بدفعها إىل ضحايا العنف، مل ُيدفع منها شيء٢٠٠٤التعويضات اليت أوصت جلنة يف عام 

  عدم استتباع تقرير اللجنة مبحاكمات تفي بالغرض املطلوب  )ط(

و، يف كثري من األحيان، التحقيق يف التجاوزات إن أحد املقاصد املتوخاة من إنشاء جلنة من هذا القبيل ه             - ٤٤
 يكون بإمكاهنا يف الغالـب التوصـية        اً،فعلياً  وعندما ُتجري اللجنة حتقيق   . املزعومة واإلبالغ عن املسؤولني عنها    

ويف بعض احلاالت، يكون تقدمي تقرير اللجنة . مباشرة مبحاكمة أفراد أو تقدمي أدلة إىل النيابة العامة للغرض نفسه

                                                      

52 E/CN.4/2006/53/Add.4, para. 67. 

53 The IIGEP noted that, “In fact, state officials have refused to render the required answers to relevant questions”: 

International Independent Group of Eminent Persons, Public Statement of 19 December 2007. 

54 E/CN.4/2003/3/Add.1, para. 573; E/CN.4/1995/61, para. 402; E/CN.4/1995/61, para. 65; E/CN.4/1991/36, para. 

26 (c). 

55 E/CN.4/2006/53/Add.4, para. 62. 

56 Ibid., para. 64. 

57 Ibid., para. 103. 

58 E/CN.4/1997/62/Add.1, para. 64; A/51/457, para. 124; E/CN.4/1996/4/Add.1, para. 41; E/CN.4/1994/7, para. 202; 

E/CN.4/1994/7/Add.2, para. 46; E/CN.4/1995/61, para. 402; E/CN.4/1984/29, para. 114; E/CN.4/1991/36, para. 437. 

59 E/CN.4/2006/53/Add.4, para. 66. 
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 ويف حاالت أخرى، قـد      .)٦٠( ُيفرج عن املتهمني دون حماكمتهم     بعمليات إلقاء القبض، ولكن سرعان ما     اً  متبوع
 مـع االنتـهاكات     على اإلطالق مبحاكمات، إال أن األحكام اليت تصدر ال تتناسب         اً  يكون تقرير اللجنة متبوع   

 على النحو الواجب ةحاكمتهم للمحاكم ومثة حاالت أخرى، حيث ال يتعرض الذين توصي اللجنة مب.)٦١(املرتكبة
   فقد قال يل نائٌب عام يف نيجرييا أثناء زيـاريت إىل هـذا البلـد يف                 .)٦٢(أية هتمة اً   أحيان إليهمقط، بل ال توجه     

جرت يف البلد على إثر حتقيـق، وأن اهلـدف   " أن حالةً واحدةً من احملاكمات   "نه ال يتذكّر    إ ، مثالً ،٢٠٠٥عام  
 ويف إحدى احلاالت، مل توّجه أيـة        .)٦٣("تلطيف األجواء السياسية  "لتحقيقات هو جمرد تيسري     الرئيسي من هذه ا   

 من أفراد قوات األمن املسؤولني عن التجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان ومل يعاقب أيٌّ منهم بـأي                 إىل أي هتمة  
 .)٦٤(حال من األحوال، بالرغم من إبالغ اللجنة النيجريية بالتفصيل عن هويتهم

ويف مثل هذه احلاالت، فإن كل ما تنجزه اللجنة هو تأخري احتمال إجراء حماكمة مناسبة للمسؤولني عن            - ٤٥
ويعين ذلك من الناحية العمليـة أن       . يستغرق عدة سنوات يف كثري من األحيان      اً  جتاوزات حقوق اإلنسان تأخري   

أو عن الدعوة إىل تعزيز مؤسسات العدالـة  اجملتمع الدويل قد أُثين عن الضغط من أجل إجراء احملاكمات املطلوبة         
ومبجرد صدور تقرير اللجنة، يكون . اجلنائية العادية، يف حني تبقى النتائج اليت توصلت إليها اللجنة تنتظر التطبيق       

 .يف هذه األثناءاً قد فات األوان عادة للقيام بضغط ذي مغزى ويكون الدافع أو احلافز للقيام بذلك قد تراجع كثري

حنو يقّوض إمكانية إجراء حماكمة على النحو       على   مشكلة متصلة بذلك هي أن اللجنة ُتجّمع األدلة          ومثة    - ٤٦
أن اللجنة يف ، كتبُت أنه ما من شك ٢٠٠٥سبتمرب / وجهُتها إىل إسرائيل يف أيلولرسالةففي . بعد ذلكالواجب 

 فقد قامت اللجنة .اًفتاكة حمل التحقيق متناسبملعرفة ما إذا كان استعمال القوة ال مطوالًاً احلكومية قد أجرت حتقيق
 صفحة، خلصت فيه إىل أن القوة الفتاكة املستعملة يف بعض ٨٠٠من اً بعملها ملدة ثالث سنوات وأصدرت تقرير

وأثناء معظم الفترة اليت استغرقتها حتقيقات اللجنة، كان املدعي العام قد أوقف التحقيقات . احلاالت مل تكن مربَّرة
كانت جتريها إدارة التحقيقات التابعة للشرطة لكي يتمكن الشهود من اإلدالء بشهاداهتم أمام اللجنـة دون                اليت  

  التابعة للشرطة   تقرير اللجنة، تربأت منه إدارة التحقيقات      إصدارولكن بعد   . اخلوف من التعرض للتحقيق اجلنائي    
تاكة غري متناسب، وأنه، إذا كان األمر كذلك، مل يعد حتديد ما إذا كان استعمال القوة الف"حبجة أنه مل يعد ميكن 

 التابعـة    ومل توّجه إدارة التحقيقات    .)٦٥("ميكن حتديد املسؤول عن استعمال القوة الفتاكة على حنو غري متناسب          
بني التفاعل   وال سيما الطريقة اليت جرى هبا- النتيجة "، فإن هذه الرسالةوكما ذكرُت يف . أحدإىل اً  اهتامللشرطة

  .)٦٦(" ال تليب املعايري الدولية على ما يبدو- جلنة التحقيق وإدارة التحقيقات التابعة للشرطة للتوصل إليها 

                                                      

60 E/CN.4/1996/4, para. 425. 

61 E/CN.4/2006/53/Add.1, para. 242; E/CN.4/1993/46, paras. 350-353. 

62 E/CN.4/2006/53/Add.1, pp. 223-224. 

63 E/CN.4/2006/53/Add.4, para. 103. 

64 Ibid., para. 67. 

65 E/CN.4/2006/53/Add.1, pp. 127-128. 

66  Ibid. 
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  التقرير النهائي للتحقيق يعجز عن تربير استنتاجاته تربيراً مناسباً  )ي(  

حمتوى تقريرها  لى  ع فاحصة   ةتبدو بعض اللجان يف ظاهرها أهنا أنشئت بصورة مالئمة، إال أن إلقاء نظر              - ٤٧
فاستنتاجاهتا قد تكون واهية باملقارنة مـع األدلـة         . )٦٧(النهائي يكشف أهنا عاجزة عن إجراء حتقيق ذي جدوى        

وقد تتوصـل إىل    . وهذه اللجنة قد تقبل ببساطة برواية احلكومة عن األحداث دون استفسار أو حتليل            . املتوفرة
  .نتاجاهتااستنتاجات دون إجراء أي حتقيق ظاهر يسند است

اليت شهدهتا والية كانو    " األزمة الطائفية " تقرير اللجنة عن     ،وقد استعرضُت، أثناء زياريت إىل نيجرييا، مثالً        - ٤٨
 ٢٠٠وقد أفادت تقارير موثوق هبا ومفّصلة صادرة عن اجملتمع املدين أن عدد القتلى يتراوح بـني                 . ٢٠٠٤يف عام   

ون تقدمي أي دليل من أي نوع كان على أهنا أجرت حتقيقات مـستقلة              ؛ يف حني أن اللجنة أوصت، د       قتيالً ٢٥٠و
وكانـت  . )٦٨("املوقف الرمسي " على أنه ميثل      قتيالً ٨٤لتتبّين عدد القتلى، باعتماد الرقم الذي أوردته الشرطة وهو          

 اليت تـسببت    ألضرار اإلمجالية لاحلكومة  بتقدير  ، ومرة أخرى دون إجراء أي حتقيق مناسب، قد قبلت           اللجنة أيضاً 
  .)٦٩( دون أدىن شرح أو تعليلويف توصيتها عن التعويضات اليت ينبغي دفعها، قّدمت اللجنة أرقاماً. فيها األزمة

  انعدام املعلومات عن سري أعمال اللجنة أو االستجابة هلا  )ك(  

ـ                - ٤٩ اب عـن   مثة مشكلة كبرية واجهت عمل املقرر اخلاص وهو يسعى للتصدي النتشار اإلفالت من العق
حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء تتمثل يف شحة املعلومات عن سري أعمال جلان التحقيق اليت جرى إنشاؤها                 

يرصد اجملتمع الدويل بدقة التقدم الذي حتـرزه        فقلّما  . )٧٠(وعن استجابة احلكومات للتقارير النهائية هلذه اللجان      
ن شهوراً أو سنوات عديدة إلصدار تقاريرها، وقد يستغرق         وكثرياً ما تستغرق هذه اللجا    . معظم اللجان الوطنية  

وبالتايل، فإن الرصد  .  قبل أن تصدر احلكومة رداً رمسياً على استنتاجات التحقيق         األمر مثل ذلك من الوقت أيضاً     
جد أي إال أنه ال يو. الطويل األجل ضروري من أجل حتديد ما إذا كانت جلنة بعينها، يف هناية املطاف، فعالة أم ال

رصد مركزي للجان التحقيق على نطاق العامل ميكن الوصول إليه لالطالع على التقدم الذي أحرزته جلنة مـن                  
  .اللجان أو للحكم على مدى فعاليتها

    من اإلبالغ عن جلان التحقيق عاما٢٦ًفادة من تالدروس املس - ٥

ت املزعومة لإلعدام خارج نطـاق القـضاء        إذا كانت جلان التحقيق اليت تناط هبا مهمة النظر يف احلاال            - ٥٠
.  بكثري من الناحية العمليةحممودة للغاية من حيث املبدأ، فإن التجربة تبّين أن الوجه اآلخر هلذه اللجان أقل بريقاً              

السنوات الـست والعـشرين     املقررون اخلاصون على مدى     تناوهلا   من اللجان اليت      جداً  كبرياً فقد تبّين أن عدداً   
  .، حبكم الواقع، إىل شيء سوى إىل إفالت مجيع املتورطني من العقاب مل تفضاملاضية،

                                                      

67  E/CN.4/2003/3/Add.3, paras. 32 and 41; E/CN.4/2004/7/Add.2, paras. 43-44. 

68  E/CN.4/2006/53/Add.4, para. 65. 

69  Ibid., paras. 65-66. 

70  E/CN.4/1996/4/Add.1, para. 41. 
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 يف أن هذه اللجان ميكن أن تستخدمها احلكومات بفعالية كبرية للغاية لألغراض             وتكمن املشكلة أساساً    - ٥١
   فكـثرياً . باخلاطئة كتخفيف حدة أزمة، واإلحياء بالتمسك مبفاهيم املساءلة، والتشجيع على اإلفالت من العقا            

ما اعُترب جمرد إعالن حكومة ما عن إنشاء جلنة من هذا القبيل على أنه يعين، كأمر مسلم به، أن احلكومة بصدد                     
 بقيام احلكومة بعمل ما،   وألن هذه اللجنة تعطي االنطباع ظاهرياً     . للتصدي لإلفالت من العقاب   " عمل شيء ما  "

ك اجملتمع الدويل واجملتمع املدين إزاء التجاوزات املزعومـة حلقـوق            ما مينع أو يؤخر حتر     فإن إعالهنا ذلك كثرياً   
وعالوة على ذلك، قد تكون مثل هذه اللجنة إن كانت عدمية الفعالية أكثر من جمرد هـدر للوقـت                   . اإلنسان

احـة  تساهم يف اإلفالت من العقاب بعرقلتها املبادرات األخرى واحتكارها املوارد املت          فمن املمكن أن    واملوارد؛  
  .مستحيلة وأوجعل املساعي الالحقة حملاكمة املسؤولني صعبة 

ل اليت ينبغي   تتمثل يف معرفة السب   وتثري هذه االستنتاجات مسألة يف غاية األمهية بالنسبة للمجتمع الدويل             - ٥٢
  .إنشاء جلان التحقيقعن لألطراف الدولية الفاعلة انتهاجها لالستجابة لإلعالنات 

 عندما يـدعى وقـوع      ، الرئيسية يف أال يعلّق اجملتمع الدويل تدخله لدى احلكومة املعنية          وتكمن اإلجابة   - ٥٣
وعلى األطراف الدولية الفاعلة أن تقّيم من       .  جملرد أن جلنة للتحقيق قد أنشئت      ،انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان   
التصدي لإلفالت من العقاب على حنو عطيت األدوات اليت حتتاج إليها لتتمكن من البداية ما إذا كانت اللجنة قد أُ

الختيارها، وشروط تعيني أعضائها، وتوفر برامج املتبعة فالوالية اليت تسند هلذه اللجنة وعضويتها، والعملية . فعال
، كل هذه املسائل ينبغي حبثها للتأكد من أن اللجنة          املوظفني والتمويل ما يكفي من    فعالة حلماية الشهود، وتوفري     

وتبّين التجربة أن هذه املعايري تتجاوز جمرد كوهنا مبـادئ توجيهيـة ألفـضل              . يري الدولية ذات الصلة   تليب املعا 
مل وإذا  . التصدي لإلفالت من العقـاب     شروط مسبقة ضرورية لكي يكون التحقيق قادراً على          فهي: املمارسات

  .عالة هذه املعايري يف الواقع العملي، فمن املستبعد جدا أن تكون اللجنة فتلبِ

بل عليه ". فلننتظر لنرى" للمعايري الدولية، فعلى اجملتمع الدويل أال يتبع هنج هذه اللجنة وفقاًُتنشأ وإذا مل   - ٥٤
بدا أن  ومىت  .  إىل أوجه القصور اليت تعتري اللجنة والدعوة إىل تنفيذ اإلصالحات الالزمة           أن يوّجه االهتمام فوراً   

ء جلنة فعالة، ولكنها تفتقر إىل ما يلزم من اخلربة أو التمويل أو املوارد، فإن               احلكومة تتحلى بإرادة حقيقية إلنشا    
  . مالئماًتقدمي املساعدة الدولية سيكون

وهي ال متلك السلطات اليت تتمتع هبا حمكمـة         . )٧١( عن إجراء حماكمة جنائية    وهذه اللجنة ليست بديالً     - ٥٥
التزام فدور هذه اللجنة، من حيث . دة أن تأمر مبعاقبة املسيءوال يسعها عا. للحكم بإدانة شخص أو إعالن براءته

، أو حتديد هوية اجلناة، أو تسمية أفراد توصي الحقاًُتجرى الحقة اجلاين ومعاقبته، هو مجع األدلة حملاكمة مبالدولة 
كما يف حـال    (دية   مع والية مؤسسات العدالة اجلنائية العا       كبرياً وإذا تداخلت والية اللجنة تداخالً    . مبحاكمتهم

فإن ، )تكليفها بالتحقيق وحتديد هوية اجلناة، وهي املهام اليت تضطلع هبا الشرطة والنيابة العامة يف األحوال العادية
وبدون هذا التربير، حيتمل أن تكون اللجنـة أداة لتـأخري   . احلكومة تقدمي تعليل منطقي لتربير إنشاء اللجنة   على  

  .اهتمام اجملتمع الدويل عن املطالبة باختاذ إجراءات قضائيةأو صرف القضائية املالحقات 

                                                      

71  E/CN.4/2004/7/Add.2, para. 86. 
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وإذا مل يكن هناك أي تعليل منطقي إلنشاء اللجنة أو إذا كانت والية اللجنة غري مالئمة لتحقيق الغرض                    - ٥٦
ـ      ام منها، فينبغي لألطراف الدولية الفاعلة مواصلة التركيز على ضرورة املضي يف املالحقات القضائية يف إطار نظ

وتبّين التجربة أنـه حيثمـا كانـت        . العدالة اجلنائية العادي وإدخال إصالحات على هذا النظام عند االقتضاء         
مؤسسات العدالة اجلنائية العادية منحازة، أو كانت تفتقر إىل اخلربة أو األهلية، أو كانـت خاضـعة لتـدخل                   

. للتصدي لإلفالت من العقاب بفعاليةالالزمة لية احلكومة، كان من املستبعد أن تتمكن اللجنة من حتقيق االستقال   
حىت لو حتّدت اللجنة الِصعاب وقامت بعملها بفاعلية، إىل توقـع أن            وعالوة على ذلك، فليس هناك ما يدعو،        

وبالتايل قد يكون من األفضل أن يصر اجملتمع . ينهض نظام العدالة اجلنائية مبا يتعني عليه القيام به عن طريق املتابعة
  .نفسهلدويل من البداية على ضرورة إصالح النظام ا

قرر اجملتمع الدويل أن جلنة التحقيق هي استجابة مالئمة، ينبغي له عندئذ متابعة تقـدمها عـن   يوحيثما    - ٥٧
وينبغي اإلشارة إىل أوجه القصور يف تلبية املعايري الدولية يف أداء اللجنة واختاذ اخلطوات املناسبة استجابة                . كثب
ومىت قّدمت  . يف نشر التقارير وذلك بالتعليق عليها     املفرطة  وينبغي تناول عمليات التأخري وأوجه القصور       . كلذل

، ينبغي رصد   وأخرياً.  وإعمال التوصيات الواردة فيه    اللجنة تقريرها، ينبغي اإلحلاح على احلكومة للرد عليه رمسياً        
  . دقيقاًرصداًما تقوم به احلكومة من متابعة فعلية هلذه التوصيات 

وخالصة القول، ينبغي أال يؤدي اإلعالن عن قيام جلنة من هذا القبيل أو إنشاء هذه اللجنة إىل التخفيف                  - ٥٨
لتزام األطراف الدولية الفاعلة امن الضغط على احلكومة للتصدي لإلفالت من العقاب، وينبغي أال يؤدي ذلك إىل 

ة على رصد هذه اللجان، والضغط من أجل امتثاهلا املعايري الدولية،           بل على اجملتمع الدويل أن يعمل هبم      . الصمت
 يف االنشغال عـن ضـرورة       اإلصرار على أال تكون اللجنة سبباً     عدة حيثما اقتضت احلاجة إليها، و     وعرض املسا 

 قط  وينبغي أال يغيب عن بال احلكومات واألطراف الدولية الفاعلة        . احلفاظ على مؤسسات قوية للعدالة اجلنائية     
الغرض الذي يفترض أن تسعى جلنة التحقيق إىل بلوغه أال وهو احملاسبة على ارتكاب جتاوزات خطرية حلقـوق                  

  .اإلنسان وإجراء اإلصالحات األساسية ملنع تكرار مثل هذه االنتهاكات

   احلق يف التماس العفو أو إبدال عقوبة اإلعدام- باء 

يه باإلعدام احلق يف التماس العفو أو يف التماس إبدال عقوبة           خيّول القانون الدويل لكل شخص ُحِكم عل        - ٥٩
 عن املمارسة احمللية يف كل وقد جتّسد هذا احلق يف صكوك دولية وإقليمية فضالً. اإلعدام بعقوبة أخرى أقل قساوة

 واسع حبيث بات وبالفعل، فإن اإلقرار هبذا احلق منتشر على نطاق. بلد من البلدان اليت تطبق عقوبة اإلعدام تقريباً
على أن املسألة األكثر أمهية تتعلق، كما هو . )٧٢(من الصعب رفض صفته كقاعدة من قواعد القانون الدويل العريف

مبدى وجوب مراعاة الدول ضمانات احلال بالنسبة لكثري من معايري حقوق اإلنسان، مبحتوى هذا احلق، وباألخص 
على وقد جرى تسليط الضوء على هذه املسألة يف السنوات األخرية   . لضمان عدم املساس هبذا احلق    إجرائية معينة   

  . جيداًآن األوان اآلن االستفادة من هذه التطورات لفهم انعكاسات هذا احلق فهماًالصعيدين الدويل والوطين و

                                                      

72  The Inter-American Court of Human Rights in the Case of Fermín Ramírez v. Guatemala, Judgment of 20 June 

2005 (Merits, Reparations and Costs), at http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_ing.doc, para. 

109 concluded that “the right to grace forms part of the international corpus juris”. 



A/HRC/8/3 
Page 20 

 

اخلـاص   من العهد الدويل     ٦ من املادة    ٤ ةالصياغة الواردة يف الفقر   أن  ميكن اعتبار   ولألغراض احلالية،     - ٦٠
ألي شخص ُحكم عليه    : "باحلقوق املدنية والسياسية تعكس بدقة صياغة هذا احلق اليت جاءت على النحو التايل            

وجيوز منح العفو العام أو العفو اخلاص أو إبـدال عقوبـة            . باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال العقوبة       
األول هو حق الفرد املـذنب يف       . من شطرين منفصلني   وبذلك يتكّون هذا احلق      .)٧٣("اإلعدام يف مجيع احلاالت   

احلصول على رد إجيايب، وإن كان ينطـوي        يف  حقية  األ عدم   وهو ما يعين ضمنياً   . التماس العفو أو إبدال عقوبته    
غري أنه ميكن، بسهولة نسبية، جعل هذا احلـق         .  ُيقدَّم من خالله مثل هذا الطلب      بالفعل على أن مثة إجراًء جمدياً     

 إىل حتويـل    ، أو تنطوي على أثر يرمـي      ،وميكن حتقيق ذلك عن طريق اعتماد ُنُهج شىت ترمي        .  من الوهم  اًضرب
اإلجراءات ذات الصلة إىل إجراءات شكلية تفضي إىل عدم إيالء أي اعتبار حقيقي لـدواعي العفـو أو إبـدال            

لسلطة التشريعية أو غريها من األطراف الفاعلـة        أما الشطر الثاين فيتعلق باحلاجة إىل ضمان عدم اختاذ ا         . العقوبة
إجراءات حتول دون قبول العفو العام والعفو اخلاص وإبدال العقوبة وذلك إلسقاط اإلمكانيات ذات الصلة الـيت      

لسلطات " السيادية"ويتعلق األمر هنا حبق حيافظ على الصالحيات . يتيحها العدد الكبري من سبل االنتصاف املتاحة
حىت عندما تستنفد العملية القضائية، باحلق يف أن ختتار حقيقة أن هذه السلطات حتتفظ، ملعنية ويشدد على الدولة ا

  . تكن األسباباحلياة بدل املوت أياً

ومن املناسب اإلشارة إىل قضايا كان فيها كل شطر من هذين الشطرين اللذين يتكون منهما هذا احلق                   - ٦١
 من قبل حكومة الواليـات  -  األول، أي احلق يف التماس العفو أو إبدال العقوبة     فقد أُثري الشطر  . عرضة للتهديد 

الرأفـة  ودفعت احلكومة بأن إجراءات      .)٧٤()Avena(أفينا  املتحدة األمريكية أمام حمكمة العدل الدولية يف قضية         
يف مقابل ذلـك،    و. ضمنت استفادة كل شخص ُحكم عليه باإلعدام من إعادة النظر يف قضيته قبل تنفيذ احلكم              

يليب الشروط اليت حـددهتا، فقـد       للرأفة   أمام إمكانية استحداث إجراء      وبينما أبقت احملكمة على الباب مفتوحاً     
وبغض النظر عـن    . أوضحت احملكمة أن اإلجراءات املّتبعة بالفعل مل ترق إىل ما يتيح نوعية الضمانات املطلوبة             

ئية، فإن احتماالت تطبيقها بنجاح يف بعض الدول تكـاد تكـون            افتقار هذه اإلجراءات إىل الضمانات اإلجرا     
أما الشطر الثاين من هذا احلق فقد كان عرضة للخطر بسبب تطورات حدثت يف غواتيماال، بدءاً من     . )٧٥(منعدمة

وبلغت ذروهتا مبسعى حـازم يف   ،  )٧٦(الرأفة أسقطت القانون الذي حيكم إجراءات       ٢٠٠٠مبادرة أطلقت يف عام     

                                                      

73  The same principle is reaffirmed in the Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death 

penalty adopted by the Economic and Social Council in its resolution 1984/50, para. 7. 

74  Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. U.S.), 2004 I.C.J. 12. 

75  Nicholas Berg, “Turning a Blind Eye to Innocence: The Legacy of Herrera v. Collins”, 42 Am. Crim. L. Rev. 

(2005) 121, at 145-46. 

76  In its observations on the situation in Guatemala the Human Rights Committee expressed its concern over the 

elimination of the right to pardon. Final Observations of the Human Rights Committee: Guatemala, 27 August 2001, 

CCPR/CO/72/GTM, para. 18. The issue was subsequently taken up by the Inter-American Court of Human Rights 

in the Case of Fermín Ramírez v. Guatemala, Judgment of 20 June 2005 (Merits, Reparations and Costs), at 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_ing.doc. The Court held that the failure of domestic 

legislation to identify any “State body [that] has the power to know of and decide upon the measures of grace” 

violated Guatemala’s obligations under the Convention. Ibid., para. 110. 
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 يرمي إىل اعتماد قانون عن العفو الرئاسي، يفتقر إىل الضمانات اإلجرائية ويدرج قاعـدة           ٢٠٠٨ن يف عام    الربملا
  . يوما٣٠ً يف غضون والرفض الضمين إن مل يتخذ الرئيس إجراًء بشأن طلب العف

ائف اليت يؤديها   وقبل النظر يف االجتهادات القضائية الدولية اهلامة يف هذا اجملال، من املهم التسليم بالوظ               - ٦٢
حافـة  "فرغم تصنيف هذا احلق على أنه يقـع علـى   . ، ضمن النظام القانوين ، كما يسمى أحياناً   الرأفةاحلق يف   
اليت مينحها للسلطات السياسية، فهو يظل مع ذلك جزءاً من النظام القانوين باملعىن       الصالحية   بسبب   )٧٧("الشرعية
  :ويستخدم هذا احلق باعتباره. األوسع

  ولكن يف شـكل    باطلة   تكاناإلدانة   عندما تظهر قرينة جديدة تدل على أن         اًصمام أمان هنائي    )أ(  
  معه إعادة فتح القضية عن طريق اإلجراءات العادية؛تتناسب ال 

واليت قد ال يسع حمكمة االستئناف االطالع       اإلدانة  ة تسمح مبراعاة التطورات اليت تنشأ بعد        اأد  )ب(  
  من أوجه أخرى؛ال رجعة فيه مع ذلك بأن ينظر إليها يف سياق جرب عليها ولكنها جديرة 

أداة إلتاحة فرصة للعملية السياسية، اليت استبعدت بوجه حق من التدخل من طريق آخر يف سري          )ج(  
  .حياته لوال ذلكسيفقد بشخص وإلبداء الرأفة العدالة اجلنائية، 

الضمانات اإلجرائية املطلوب اتباعها لكفالة احترام      ا هي   م :وبالتايل، فإن السؤال الرئيسي املطروح هو       - ٦٣
 وقد أتيحت للجنة املعنية حبقوق اإلنسان فرصة للرد         ؟احلق يف التماس العفو أو إبدال العقوبة من الناحية العملية         

 مـن   ١٤عندما نظرت يف دعوى بوجوب اتباع الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها يف املادة             السؤال  على هذا   
الدول األطراف  "ولدى رفض اللجنة تلك الدعوى، الحظت أن        . لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ا

 اتباع تنص على ذاهتا مل ٦ من املادة ٤كما يتجلى من كون الفقرة     " هي صاحبة سلطة حتديد طرائق ممارسة احلقوق      
لطرائق املتبعة مل تكن ذات صلة، مثلما تأكد مـن          على أن اللجنة مل تقر الرأي القائل بأن ا        . )٧٨(أي إجراء معني  

من قبيل اإلجراءات اليت تنكـر      "كوهنا رأت بعد ذلك أن اإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف الدولة املعنية مل تكن               
وبعبارة أخرى، تكون اللجنة قد اعتربت أن قصور اإلجـراءات          . ٦ من املادة    ٤الفقرة  " ترسيهحلق الذي   ا فعلياً

  .ارداحتمال و

أحكام االتفاقية األمريكيـة حلقـوق   تفسريها لقد اعترفت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، لدى        - ٦٤
بد أن ُيفهم على أنه يـشمل       اإلنسان ذات الصلة، أن احلق يف طلب العفو العام والعفو اخلاص وإبدال العقوبة ال             

كوم عليهم، إذا ما أريد احترام هذا احلق والتمتع به على           مقتضيات دنيا معينة من احلماية اإلجرائية للسجناء احمل       
  احلق يف طلب العفـو العـام       ) أ(وخلصت إىل أن احلقوق اإلجرائية للشخص احملكوم عليه تشمل          . )٧٩(حنو فعال 

                                                      

77  Sarat and Hussein, “On Lawful Lawlessness: George Ryan, Executive Clemency, and the Rhetoric of Sparing 

Life”, 56 Stanford Law Review (2004) 1307, at 1312. 

78  Kennedy v. Trinidad and Tobago, Communication No. 845/1998 (2002), para. 7.4. 

79  Rudolph Baptiste v. Grenada, Case 11.743 (13 April 2000), para. 121. 
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واحلق ) ج(وحق اجلاين يف إبالغه مبوعد نظر السلطات املختصة يف قضيته؛ ) ب(أو العفو اخلاص أو إبدال عقوبته؛ 
واحلق يف تلقي قرار من تلك السلطة يف ) د(أن يقّدم بنفسه، أو عن طريق حماميه، بيانات إىل السلطة املختصة؛ يف 

واحلق يف عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام يف الوقت الـذي  ) ه(غضون فترة زمنية معقولة قبل تنفيذ حكم اإلعدام فيه؛      
وقد توصلت اللجنة القضائية التابعة للمجلس امللكـي        . )٨٠(ُينتظر فيه أن تبت السلطة املختصة يف هذا االلتماس        

اخلاص إىل استنتاجات مماثلة إىل حد كبري فيما يتعلق مبضمون هذه القاعدة، وزادت على ذلك بالقول بـضرورة                  
  .)٨١(منح الشخص احملكوم عليه يف األحوال العادية إمكانية احلصول على الوثائق املقّدمة إىل سلطة العفو أيضاً

، يف قضايا تناوهلا املقرر اخلاص، على ضرورة اعتبار مثـل هـذه الـضمانات                جرى التشديد أيضاً   وقد  - ٦٥
وقد تبّين، يف بعض احلاالت، أن عملية النظر يف طلبات العفو        . اإلجرائية جزءاً ال يتجزأ من هذا احلق يف حد ذاته         

. )٨٢(ن االجتماع أو إجـراء املـداوالت  كانت سطحية أو ومهية، حيث عجزت اهليئة املعّينة الختاذ القرار حىت ع         
دامت السرية تقلل من احتمال مراعاة أصول احملاكمة، فإن اشتراط تزويد الشخص احملكوم  وعالوة على ذلك، ما

عليه مبعلومات أساسية تتعلق باحملاكمة، مثل تاريخ النظر يف االلتماس واإلشعار بالقرار الذي اختذ، يساعد علـى            
  .)٨٣(اكمةاحلفاظ على سالمة احمل

تقرير الرأفة إال إىل    وباملثل، فقد واجه املقرر اخلاص حاالت مل تستند احلكومة فيها يف نظرها يف طلبات                 - ٦٦
ويعكس االعتمـاد   . )٨٤( من االستناد إىل ما قّدمه الشخص احملكوم عليه        مكتوب مقّدم من القاضي االبتدائي بدالً     

 جداً لألسباب اليت تستدعي منح العفو وإبدال العقوبة يف بعض حمدوداً على تقرير مقّدم من القاضي االبتدائي فهماً
فالقواعد االستداللية واإلجرائية تعين أن بعض االعتبارات األساسية يف الشأن املتعلق بالرأفة قد ُهمِّشت              . األحيان

ل العقوبة ُيمنح على أساس فعلى سبيل املثال، قد يظن املرء أن إبدا. بل استبعدت يف احملاكمة ويف عملية االستئناف
 وإن مل تكن تلك األحداث كافية       أن جرمية القتل كان دافعها أحداث كفيلة بأن جتعل هذه اجلرمية مفهومة نسبياً            

                                                      

80  Ibid.; the last of these is also affirmed in Safeguards, para. 8. 

81  “The procedures followed in the process of considering a man’s petition are ... open to judicial review ... [I]t is 

necessary that the condemned man should be given notice of the date when the [pardoning authority] will consider 
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... The fact that the [pardoning authority] is required to look at the representations of the condemned man does not 

mean that they are bound to accept them. They are bound to consider them ... It is ... not sufficient that the man be 
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of Public Safety (No. 2) [1996] 1 All ER 562 and De Freitas v. Benny [1976] A.C. 239. 

82  E/CN.4/1998/68/Add.3, para. 102; E/CN.4/1987/20, para. 45. 

83  As the Special Rapporteur has observed previously: “The uncertainty and seclusion inflicted by opaque processes 

place due process rights at risk, and there have, unfortunately, been cases in which secrecy in the post-conviction 

process has led to a miscarriage of justice.” E/CN.4/2006/53/Add.3, para. 26. 

84  See, e.g., E/CN.4/2006/53/Add.1, pages 232-242. 
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إلعفاء اجلاين من مسؤوليته اجلنائية، ألن نظرة اجملتمع إىل عقوبة اإلعدام قد تغّيرت منذ احملاكمة، وألن أدلة ُمعفية 
يف أثناء انتظاره تنفيذ حكـم     بنجاح  لسجني، ورغم إدانته بارتكاب جرمية قتل، أعيد تأهيله         قد ظهرت، أو ألن ا    

ال إىل غريها من األسباب اليت قد ة ما لن يلتفت إىل هذه األسباب وفتقرير القاضي االبتدائي عن قضي. اإلعدام فيه
استصواب منح العفو ال ختطر أحياناً      وبالفعل، فإن الظروف اليت قد توحي ب      . حتمل احلكومة على التحلي بالرأفة    

والضمانة األسلم إلمكانية حتقيق األهداف املرجوة من العفو وإبدال العقوبة          . انتهاء احملاكمة ما بعد   على بال إىل    
تتمثل بالنسبة للمحكوم عليه يف أن تتاح له الفرصة للتذّرع بأية ظروف شخصية أو بأية اعتبارات أخرى مما قد                   

  .ات أمهيةيبدو له أهنا ذ

ضمانات " احلق يف التماس العفو أو إبدال العقوبة" أن تصاحب ويف اخلتام، يتطلب القانون واملمارسة معاً  - ٦٧
 إجرائية أساسية إذا أريد أال يتحول هذا االلتماس إىل إجراء شكلي ال طائل من ورائه، باعتبار أنه ال يقّدم شيئاً                   

وتشمل تلك الضمانات اإلجرائية    .  املقاصد اليت أُقر هذا احلق من أجلها        على اإلطالع لزيادة تعزيز    يذكر أو شيئاً  
بيانات تسند طلبه يشري    وأن يقدم    للعفو أو إبدال العقوبة؛      حق الشخص احملكوم عليه يف أن يقدِّم باإلجياب طلباً        

إبالغـه  أن يتم  الطلب؛ و مبوعد النظر يف  إبالغه مقدماً وأن يتم   بدو له أهنا ذات أمهية؛      يفيها إىل أية اعتبارات قد      
  . كان هذا القرارعلى الفور بالقرار الذي اختذ أياً

  سجناء يديرون السجون - جيم 

فهي تضرب الناس؛ وتأمر بأعمال قتل؛ وتراقب       : مثة جمموعة صغرية متسك بزمام األمور داخل السجن       "  - ٦٨
ربازيل قبل عقد ونيف، فهو يعّبر عن ظاهرة        سجينة يف ال  أبدته  وإذا كان هذا التعليق قد      . )٨٥("االجتار باملخدرات 

شائعة يف الوقت احلاضر يف الكثري من السجون يف خمتلف أحناء العامل، يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة على حد 
 إىل أن ونظراً. بشكل مباشر يف العديد من الزيارات القطريةاملشكلة  هذه وقد واجه املقرر اخلاص أيضاً. )٨٦(سواء
قضية ال ما حتدث يف مثل هذه الظروف، فإن اجمللس مطالب بأن يويل هذه              مال القتل خارج إطار القضاء كثرياً     أع

  .االهتمام الالزم

. فمن وجهة نظر السلطات، ال توجد صعوبة يف فهم املنطق من وراء تسليم مهمة رقابة السجون للعـصابات     - ٦٩
وهي تستطيع التحكم . عة على جمريات األمور، وتقدم خدماهتا جماناً، ومطلالواقعأرض  على  فالعصابات قريبة مما جيري     

 تقليص العنف فيما    وبإمكاهنا أيضاً .  على نطاق واسع   يف مثريي الشغب، وتنفيذ عقوبات قاسية، وحشد يد عاملة جماناً         
رافق معينـة يف    بني العصابات، وتنفيذ نظام للمكافآت جيعل بعض السجناء يشعرون بالرضا، والتشجيع على احترام م             

وهذه الرتعة املتمثلة يف االعتماد على العصابات للقيام بوظائف أساسية هي احلفاظ علـى النظـام وفـرض                  . السجن

                                                      

85  Human Rights Watch, Behind Bars in Brazil (1998), at www.hrw.org/reports98/brazil/Brazil-12.htm. 

86  See e.g. in relation to the United States, Christian Parenti, Lockdown America (1999); and Gerald G. Gaes et al., 

“The Influence of Prison Gang Affiliation on Violence and Other Prison Misconduct”, 9 March 2001, at 

www.bop.gov/news/research_projects/published_reports/ 

cond_envir/oreprcrim_2br.pdf. 
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السجون الذين يعانون من انكماش امليزانيات، وقلـة املـوظفني،          إدارة  االنضباط تستهوي بوجه خاص القائمني على       
  .لبه التعامل مع سكان السجن من العصابات، وقلة الدعم العام أو احلكوميواكتظاظ املرافق، واجلهد املتزايد الذي يتط

بانتظام دون أن متلك السلطات حتدث أعمال قتل أن ، أوالً. بيد أن هذا اخليار ينطوي على مشاكل كربى  - ٧٠
هاك جمموعة كبرية ، أن هذه املمارسة تؤدي يف كل األحوال إىل تفشي انتثانياً. ما تفعله ملنعها أو معاقبة مرتكبيها

 ، أن املزايا املفترضة من حفاظ نزالء السجن على النظام واالنضباط تنتكس دائماًثالثاً. من حقوق اإلنسان األخرى
بني العـصابات،   النتزاع النفوذ    لتتحول إىل نظام يسوده العنف، وتتفشى فيه املخدرات وُتَشن فيه معارك             تقريباً

  .التهديد االقتصادي واالجتماعي واجلنسي وأإلكراه وُتمارس فيه بسهولة شىت أشكال ا

  عملية التنصل من املسؤولية

   موقع احلفاظ على النظام وفرض االنضباط على أقراهنم، وغالباً        يف  بعض السجناء   يوضع  كيف ُيعقل أن      - ٧١
ء هـذه   ورااألسـباب   تفـاوت   ت؟ و ، بينما تقف سلطات السجن ال حترك ساكناً        وعدواناً ما حيدث ذلك تعسفاً   

  إىل تفويض سلطات إىل سجناء معينني، ويبدأ ذلك أحياناًففي بعض احلاالت، قد يلجأ املوظفون عمداً   . املمارسة
 مـن   يؤمتنون على التصرف مبسؤولية، ولكن سرعان ما يفقد هؤالء املوظفـون قـدراً            أو أفراد " مؤمتنني"بتعيني  

ويف حاالت أخرى، قد يكرِه ُنزالء يف السجن املوظفني ". ننياملؤمت"حتكمهم يف األمور، أو يصبحون مرهتنني هلؤالء 
 يواصل فأحياناً.  مدى ختلي سلطات السجن عن حتكمها يف زمام األمورويتفاوت أيضاً . على االعتراف بسلطتهم  

ولكن يف عدد كبري من احلاالت، يكون احلراس قد ختلوا          . احلراس رصد األوضاع وحيتفظون بالقدرة على التدخل      
 من ذلك بتأمني حميط السجن ملنع الفرار وتفتيش         لقيام بأية حماولة لتنظيم احلياة داخل السجن ويكتفون بدالً        عن ا 

  .الزائرين للكشف عن األسلحة وغريها من البضائع املهربة

.  نتيجة للتنازل عن السلطة للـسجناء      إن وفاة بعض نزالء السجون جراء العنف يكون باستمرار تقريباً           - ٧٢
.  قاسياًالذي يفرضونه" االنضباط"، عندما يدير سجناء السجون، عادة ما يكون أوالً. لك إىل عدة أسبابويعود ذ

فالسجناء الذين ال يتقّيدون بالقواعد التعسفية اليت حتدد هلم يتعرضون للضرب والطعن وغري ذلك من العنف غري                 
  . ات، وكذلك احتمال التحارب فيمـا بينـها      ، عندما يدير سجناء السجون، تزداد سطوة العصاب       ثانياً. املشروع

أما عندما ميارس احلراس    .  تنظيم أعمال شغب ومترد    ، عندما يدير جمرمون السجون، من السهل عليهم نسبياً        ثالثاً
رقابة صارمة ومستمرة، فإن املظامل اليت تقع ميكن معاجلتها قبل أن تنفجر األوضاع، وميكن فض املشاجرات قبل                 

أنه مىت اندلع شغب بلغ منتهاه، فإن االستجابة املعتادة هي التدخل على نطاق واسع من جانب على . أن تستفحل
لقـي  ففي مناسبات شـىت،  .  ما تلجأ إىل القوة الساحقة والعنف العشوائي وحدات اجليش أو الشرطة اليت كثرياً     

  . أثناء قمع مترد سجن واحدمالسجناء حتفهعشرات 

  التزامات الدول

فالدول ملزمـة، يف مجيـع الظـروف،        . لدولة يف احلفاظ على أرواح السجناء مهمة واضحة       إن مهمة ا    - ٧٣
وباختاذ التدابري املالئمة ملنع جتاوزات حقوق اإلنـسان مـن          األفراد  باالمتناع عن ارتكاب أعمال تنتهك حقوق       

املـدى يف سـياق   بعيدة آثار وكما سبق يل أن الحظُت، فإن هذا االلتزام ينطوي على        . جانب أشخاص عاديني  
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للدول أن متارس على غري االحتجاز بيئة  احملكوم ل احلقوق، يتيح الطابع    بااللتزام باحترام   ففيما يتعلق   .)٨٧(االحتجاز
 من أجل   -  مثل ضباط الشرطة، وحراس السجون، واجلنود        - العادة رقابة شاملة على سلوك املوظفني احلكوميني        

يتـيح  االحتجاز  لبيئة  احملكوم  علق بااللتزام بكفالة احلقوق، فإن الطابع       أما فيما يت  . منعهم من ارتكاب انتهاكات   
وباإلضافة . عاديني من ارتكاب جتاوزاتالشخاص األ للدول أن تتخذ على غري العادة تدابري فعالة وشاملة ملنع أيضاً

رهتم على الدفاع عن  صارمة على حرية نزالء السجون يف احلركة وعلى قدإىل ذلك، تتحمل الدولة، بفرضها قيوداً
ومن غري املعقول أن تتمكن دولة ما من حتمل هذا الواجب املضاعف يف             .  يف توفري احلماية    مضاعفاً النفس، واجباً 

  .توفري احلماية يف الوقت الذي تسمح فيه للسجناء بإدارة السجون

 والتنازل عن السلطة لقد أقرت الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان منذ وقت طويل مبشكليت عنف السجناء  - ٧٤
 وهـي قواعـد     ،)٨٨( القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء     ومن أقدم هذه الصكوك وأعظمها قدراً     . للسجناء

العديد من األحكام الواردة    تفسري  تعكس القانون الدويل العريف من عدة أوجه وتقدم توجيهات ُيعتّد هبا يف جمال              
وعندما تكون إدارة السجون على أيدي      . نية والسياسية ويف غريه من املواثيق     يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد     

  بيد أن القواعد الدنيا النموذجية حتظر      . من املمارسة ال يتجزأ   يفرضونه يصبح جزءاً    الذي  سجناء، فإن االنضباط    
   املقـرر   ا بالتفصيل أيضاً  أما املسألة ذات النطاق األوسع املتمثلة يف العنف فيما بني السجناء فقد تناوهل            . )٨٩(ذلك

  

                                                      

87  A/61/311, paras. 49-54. 

88  Adopted in 1955 and endorsed by the Economic and Social Council in 1957. 

89  Articles 28 and 29 provide that: 

 (1) No prisoner shall be employed, in the service of the institution, in any disciplinary capacity.  

 (2) This rule shall not, however, impede the proper functioning of systems based on self-government, 
under which specified social, educational or sports activities or responsibilities are entrusted, under supervision, to 
prisoners who are formed into groups for the purposes of treatment. 

 29. The following shall always be determined by the law or by the regulation of the competent 
administrative authority: 

(a) Conduct constituting a disciplinary offence;  

(b) The types and duration of punishment which may be inflicted;  

(c) The authority competent to impose such punishment. 

See also United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (General Assembly 
resolution 45/113 (14 December 1990)), art. 71: “No juveniles should be responsible for disciplinary functions 
except in the supervision of specified social, educational or sports activities or in self-government programmes”; 
European Prison Rules (Committee of Ministers, Council of Europe, Rec (2006) 2 (11 January 2006)), art. 62: “No 
prisoner shall be employed or given authority in the prison in any disciplinary capacity.” 
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 وكـذلك   )٩٠(اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة              
  . )٩١(اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

  السبيل إىل اإلصالح

ا إلعادة تأكيد رقابتها املسؤولة على نزالء السجون ومحاية الـسجناء مـن             ينبغي للدول أن تضع خطط      - ٧٥
وما من شك أن هذه املهمة تنطوي على حتٍد كبري يف بعض احلاالت، كما هو احلال عندما . بعضهم البعض بفعالية

ـ   . يكون السجناء الذين يتولون السلطة يف السجن من قادة العصابات أيضاً            سجناء ومن ذلك أنـه إذا فُـصل ال
 النتماءاهتم إىل العصابات، فإن استمرار بسط هذه العصابات سيطرهتا يكون مشّجعاً؛ وأنه يف حال عـدم                 وفقاً

وينطوي هذا التحدي على تعقيد كبري، وال شك أن . فصلهم، قد يلجأ السجناء من عصابات متناحرة إىل االقتتال
املمكن حتديد بعض األدوات األساسية املتاحة يف متنـاول     على أنه من    . احللول املثلى له تتفاوت من بلد إىل آخر       

احلكومات ملواجهة هذا التحدي، واملعايري الدولية اليت ينبغي االسترشاد هبا يف استعمال هذه األدوات، والعوامل               
  .األساسية اليت يتعني معاجلتها إلحراز التقدم املنشود

                                                      

90 “Countries should take effective measures to prevent prisoner-on-prisoner violence by investigating reports 

of such violence, prosecuting and punishing those responsible, and offering protective custody to vulnerable 

individuals, without marginalizing them from the prison population more than necessitated by the needs of 

protection and without rendering them at further risk of ill-treatment. Training programmes should be 

considered to sensitize prison officials as to the importance of taking effective steps to prevent and remedy 

prisoner-on-prisoner abuse and to provide them with the means to do so. In accordance with the Body of 

Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, prisoners should 

be segregated along the lines of gender, age and seriousness of the crime, as well as first-time/repeat 

offenders and pretrial/convicted detainees” A/56/156, para. 39 (i). 

91  The European Committee has reached similar conclusions, although it has placed greater emphasis on the role of 

supervision by staff: 

“Tackling the phenomenon of inter-prisoner violence requires that prison staff be placed in a position, 

including in terms of staffing levels, to exercise their authority and their supervisory tasks in an appropriate 

manner. Prison staff must be alert to signs of trouble and be both resolved and properly trained to intervene 

when necessary. The existence of positive relations between staff and prisoners, based on the notions of 

secure custody and care, is a decisive factor in this context; this will depend in large measure on staff 

possessing appropriate interpersonal communication skills. Further, management must be prepared fully to 

support staff in the exercise of their authority. Specific security measures adapted to the particular 

characteristics of the situation encountered (including effective search procedures) may well be required; 

however, such measures can never be more than an adjunct to the above-mentioned basic imperatives. In 

addition, the prison system needs to address the issue of the appropriate classification and distribution  

of prisoners.” 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 

11th General Report on the CPT’s activities, covering the period 1 January to 31 December 2000 (Strasbourg, 3 

September 2001), para. 27. 
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ول احلكومات الستعادة السيطرة على الـسلطات الـيت         وأحد األمثلة الساطعة على توفر أدوات يف متنا         - ٧٦
ميارسها السجناء ومنع العنف فيما بني السجناء متتعها بسلطة قانونية متكنها من حتديد السجناء املطلوب حبسهم                

وميكن استعمال القوة ملراقبة حتركات نـزالء       . والزنزانات والعنابر والسجون اليت يودعون فيها وأوقات حبسهم       
تعطيل ظروف معينة حياول فيها هؤالء الرتالء اإلمساك بزمام السلطة على السجناء، فيـسيطرون علـى            السجن ل 

، مبن فيهم أولئك وقد ُيمنح احلجز لغرض احلماية لألفراد األكثر ضعفاً       . أقراهنم السجناء ويكرهوهنم على طاعتهم    
ذاهتم ويعزلوا عن   ن السلطة على السجناء     وقد ُيبعد الذين ميارسو   . الذين تعرضوا للتهديد من قبل سجناء آخرين      

  . )٩٢(بقية السجناء

وباإلضافة إىل هذه التدابري املتعلقة بالفصل بني السجناء، يستطيع موظفو السجن اللجوء باسـتمرار إىل                 - ٧٧
. عنيفـة تنظيمـات   تصنيف الرتالء اجلدد وفصلهم على حنو يقلل من الفرص والبواعث اليت تتيح للرتالء تشكيل               

رط املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان فصل بعض فئات الرتالء، حيث نصت على فصل األشخاص املتهمني               وتشت
وفصل العمال املهاجرين احملتجزين بـسبب     ،  )٩٤(وفصل اجملرمني األحداث عن البالغني    ،  )٩٣(عن األشخاص املدانني  

ومثة معايري أخـرى    . )٩٥( احملاكمة انتهاكات متصلة باهلجرة عن األشخاص املدانني أو األشخاص الذين ينتظرون         
وهي تشمل فصل الرجال عن النساء واألشـخاص        . للفصل مذكورة يف صكوك منوذجية اعتمدهتا هيئات دولية       

 إىل أمهيـة    وتشري املعايري الدوليـة أيـضاً     . )٩٦(احملتجزين بسبب جرائم مدنية عن احملتجزين بسبب جرائم جنائية        
  .)٩٧(والتثبيط عن العودة إىل اجلرميةالتصنيف للتشجيع على إعادة التأهيل 

فبينما يتعني على احلكومات    . على أن هذه الفئات العريضة ال تتيح للسلطات الوطنية سوى نقطة البداية             - ٧٨
فيما يتعلق بـالتمييز، هنـاك      من حمظورات   قانون حقوق اإلنسان    غري املتسقة مع ما يقضي به       جتنب التصنيفات   

، مبا يف ذلك مـسألة       واليت قد تكون وثيقة الصلة يف هذا الصدد        ببلدان بعينها اخلاصة  العديد من املعايري األخرى     
، والسلوك السابق يف السجن، وخطورة اجلرمية       ) للتجميع أم للفصل   أكان ذلك معياراً  (االنتماءات إىل عصابات    

، ينبغـي   أوالً. بصورة منهجية بد من اإلقدام عليها      الاجلهود،  من هذه   ولتحقيق الفعالية أليٍّ    . املرتكبة وطابعها 
 والذين ُيحتجـزون    كيفية تفاعل خمتلف املعايري لتحديد الذين ُيحتجزون معاً       بشأن  للحكومة وضع سياسة دقيقة     

                                                      

92  Note, however, that sustained and comprehensive isolation can violate human rights law requirements that 

“persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the 

human person” and that “[n]o one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment” (ICCPR, arts. 7, 10 (1). The “super max” approach of continuous single cell confinement for the worst 

perpetrators has, in particular, raised serious concerns. 
93  ICCPR, art. 10. 

94  ICCPR, art. 10; Convention on the Rights of the Child, art. 37. 

95  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 

art. 17. 

96 Standard Minimum Rules, art. 8. 

97  Standard Minimum Rules, arts. 67-69; United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their 

Liberty, arts. 27-29. 
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وبالتايل ميكن، على سبيل االفتراض ليس إال، فصل الرتالء حبسب العمر واجلنس والفئـات األخـرى                . منفصلني
حدة من هذه الفئات حبسب خطورة اجلرمية املرتكبة؛ مث فصل األشـخاص            املطلوبة بنص القانون؛ مث فصل كل وا      

وسيكون . فصل قادة العصاباتوأخرياً املنتمني إىل عصابات متناحرة من بني أولئك املسؤولني عن جرائم العنف؛     
ون،  حبسب التحديات احملددة اليت يواجهها كل نظام من أنظمة الـسج           نظام التصنيف والفصل املطلوب متفاوتاً    

 ما جتيز احلكومات لفرادى املوظفني اختاذ هذه القرارات حسب ما متليه الظروف، وإال لزم اإلعـالن  ولكن كثرياً 
بد من إجياد الوسائل املؤسسية لتنفيذ سياسـة التـصنيف       ، ال ثانياً. عنها بوضوح وإبالغها جلميع اجلهات املعنية     

فعالة، سيتطلب األمر وجود موظفني مدربني يف جمال إجراء         فلغربلة الرتالء اجلدد وفرزهم بصورة      . والفصل هذه 
املقابالت مع الرتالء اجلدد واالتصال بالسلطات األخرى املكلفة بإنفاذ القوانني للحصول على معلومـات عـن                

  .  وحتليـل تلـك املعلومـات      ، وعن العالقات بني العصابات    ، إىل العصابات  موانتماءاهتلألفراد  السوابق اجلنائية   
تقييم السياسة املعمول هبا ملعرفة مدى فعاليتها يف حتقيق مجلة أمور منها منـع            أن جيري باستمرار    بد من    ، ال اًثالث

  .العنف فيما بني السجناء، ومنع العصابات من بسط سيطرهتا، ومنع العودة إىل اجلرمية

 - زانات والعنابر والسجون    لزنعلى ا السجناء  لتوزيع   وضع نظام    - وهذه املناقشة املقتضبة ألداة واحدة        - ٧٩
 لوقف إمساك السجناء بالسلطة على السجناء ومنع العنف فيما بني السجناء، ينبغي أال تؤوَّل               اتمتلكها احلكوم 

فالعواقب غري املقصودة النامجة عن     . على أهنا تعين أن منع العصابات العنيفة من التحكم يف السجون أمر ميسور            
 احلجز ألغراض احلماية للسجناء الضعفاء يف مواجهة هتديدات العصابات ميكن أن وتوفري. شائعةاجلهود مثل هذه  

. ثري أعمال شغب عنيفـة توحماولة عزل قادة العصابات عن عامة السجناء ميكن أن         . يطيل أمد سيطرة العصابات   
 اتيطرة احلكومعلى أنه من الواضح أن األدوات الضرورية متاحة ملواجهة مجيع الصعوبات اليت تعترض استعادة س

  .على السجون

 جادة ومتعقِّلة ملنع العنـف وتأكيـد سـلطتهم          ولكن حىت عندما يبذل موظفو السجون بالفعل جهوداً         - ٨٠
فالـسجون الـيت   . املشروعة لفرض االنضباط، قد يكون اإلصالح صعب املنال ما مل تعاجل عوامل أساسية بعينها      

فعلى احلكومات اجلادة . فني فيها، واكتظاظها، وتفشي الفساد فيها بنقص املوظأيضاًتتسم يديرها سجناء عادة ما 
ا الدولة دون سواها، أن تعاجل هذه هب عليها، وهي الوظيفة اليت ختتص يف سعيها لإلبقاء على استخدام العنف حكراً

  .املشاكل األساسية املتصلة باستخدام العنف يف السجون

صورة فعالة، عندما  عليهم يف كثري من األحيان، مراقبة الرتالء برعلى املوظفني، بل من اخلطالصعب ومن   - ٨١
ال يوجد ويف حاالت قصوى، . ، أو عند عدم كفاية نسبتهم إىل عدد السجناءكافياً هؤالء املوظفني ال يكون عدد

جن مـن   ، إال إعطاء األولوية لتفتيش الزائرين وتأمني حميط الس        أمام املوظفني، عندما يكون عددهم صغرياً     خيار  
 نقص املوظفني يزيد، حىت يف احلاالت األكثر        بيد أن . حاالت الفرار، يف حني ُيترك الرتالء بدون أية رقابة تقريباً         

  .، من الترغيب يف الفساد وممارسة السلطة بشكل غري مباشر من خالل السجناءشيوعاً

فعندئذ يصعب . تكون أكرب بكثريأما يف حالة اكتظاظ السجن، فإن صعوبة منع العنف فيما بني السجناء   - ٨٢
رصد الزنزانات بنفس القدر من الفعالية كما ترصد األماكن العامة، كما أن اخلطر الكامن يف هذه احلالة يـزداد        

ويزيد . فيما بني نزالء الزنزانات وهو ما يؤدي إىل اندالع العنف         األماكن   بفعل اجلنوح إىل املنافسة على       تفاقماً
فحىت يف احلاالت النادرة اليت ال يؤدي فيهـا االكتظـاظ           . عوبة اختاذ تدابري وقائية أخرى     من ص  االكتظاظ أيضاً 
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مث إن  .  يف مكان مكتظ   مباشرة إىل نقص نسبة املوظفني إىل السجناء، يكون اإلشراف املباشر على الرتالء خطرياً            
  .تصنيفهم وفصلهم بشكل فعلياالكتظاظ قد جيعل من الصعب أو من املستحيل إجياد املكان لتنظيم الرتالء أو 

األول هو بناء املزيد من السجون؛ والثاين هو إجياد بـدائل           : وهناك هنجان أساسيان لتقليص االكتظاظ      - ٨٣
واإلجراءان املفيدان على وجه اخلصوص مها اإلفراج بكفالة عن األشخاص احملتجزين يف انتظار احملاكمة              . للحبس

  . يقضون فترة العقوبة اليت صدرت يف حقهمواإلفراج املشروط عن األشخاص الذين

. وعادة ما يؤدي فساد املوظفني إىل تقويض التدابري األخرى الرامية إىل تقليص العنف فيما بني السجناء                 - ٨٤
ولكن الفـساد يتـيح     .  إمكانية حصول السجناء على أسلحة     و يف مثل هذه احلاالت ه     األكثر وضوحاً والضرر  

  .إىل زنزانات أو سجون أخرى، ومن مث إحباط خمططات التصنيف والفصل شراء نقلهم للسجناء أيضاً

على . ففي العديد من احلاالت، يكون دفع رواتب عالية ضرورياً        . وهناك عدد من الُنُهج لتقليص الفساد       - ٨٥
  أنه من احملتمل أن يصاحب اإلغراء املايل خوف من أن يؤدي عدم تلبية مطالب السجني إىل عواقـب وخيمـة،                    

. وهلذا السبب، يعد التدريب واالنضباط عاملني رئيسيني أيضاً.  سيما إذا كانت سيطرة العصابات كبرية بالفعلال
فينبغي تدريب موظفي السجون على الكشف عن حماوالت التالعب من جانب الرتالء والعمل على جتنب الوقوع           

كان قليال بغية إحباط الزخم الذي قد حيدثـه    وينبغي تعزيز قواعد االنضباط بصرامة ملكافحة الفساد مهما         . فيها
  .الرتالء لزيادة تالعبهم

على أن املقرر اخلاص يود     . وهذه جمرد مالحظات أولية تفيد يف حتديد املشكلة أكثر منه يف تقدمي حل هلا               - ٨٦
ـ                    . وفرةأن يالحظ أن االستعراض األويل يف حد ذاته يكشف أن املشكلة حساسة وأن األدوات املطلوبة حللها مت

يف مجيع أحناء العامل االزدراء وما ينقص هو اإلرادة السياسية للتصدي للعنف والقمع اللذين تتعرض هلما فئة تلقى             
. سيما يف بلدان تفاقمت فيها املشكلة لدرجة أهنا أصبحت تبدو مستعصية على احلل ، وال)اجملرمني املدانني (تقريباً

عن السيطرة علـى    للسجناء  فآثار التخلي   .  للحكومات أكثر من ذي قبل     إال أن اجلانب السليب صار اآلن بادياً      
حتويل السجون إىل ميادين ليتـدرب      ) أ(وتشمل هذه اآلثار    . السجون ميكن أن تكون وخيمة على األمن القومي       

م؛ فيها نزالء السجن على اكتساب مزيد من الفعالية يف أعمال العنف مث ممارستها ضد اجملتمع بعد اإلفراج عنـه                  
وتعزيز عمليات جتنيد أفراد العصابات وذلك بإرغام سجناء مل يكونوا منتمني إىل عصابات على االلتحاق هبا ) ب(

 ما يتعرفون على أماراهتا وهم وعدم ترك خيار هلم بعد اإلفراج عنهم إال احلفاظ على والئهم للعصابة، واليت غالباً
عالة وحممية محاية جيدة لألفـراد الـذين يـديرون جتـارة            وحتويل السجون إىل مراكز حتكم ف     ) ج(يف السجن؛   

 من زنزاناهتم املخدرات، والدعارة، واالبتزاز، وغريها من األعمال اإلجرامية أو الترويج لألنشطة اإلرهابية انطالقاً
  .اآلمنة يف السجن

ي احلكومات عن أبـسط     سجناء بإدارة السجون مبثابة ختل    قيام  وخالصة القول، ُتعد املمارسة املتمثلة يف         - ٨٧
وحيثمـا  . حقوق اإلنسان، وهي قضية تتطلب إيالءها االهتمام على جناح السرعة         تدعيم  مسؤولياهتا املتمثلة يف    

أكّدت حكومة ما على أن تطبيق نظام للسجون العادية تديره سلطات مدّربة ومنضبطة وتتعامل بإنسانية يتطلب                
ئل املطروحة هي إصالح نظام العدالة اجلنائية إلدراج أشكال أخرى مـن   إمكانيات مالية ال قبل هلا هبا، فإن البدا       

. ، وإطالق نظام للمحاكم أكثر فعالية يبت يف القضايا بسرعة أكرب          عقوبة السجن العقوبة، وتقليل االعتماد على     
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ء كان  من أجل إخضاعه لرتوات اخلارجني عن القانون وتعسفهم، سوافالدولة ال متلك احلق يف أن تسجن شخصاً
فحقوق اإلنسان املكفولة لألفراد ال تزول بعد ختطي هؤالء األفراد          . ذلك بدعوى الضرورة أو الواقعية أو الفعالية      

بل على العكس من ذلك، تتحمل الدولة، مبقتضى قرارها حرمان شخص من حريته عن .  إىل داخلهعتبات السجن
  . كبرياًهداًطريق سجنه، جمموعة من االلتزامات احملددة واملتطلبة ج

سجناء بإدارة السجون أحد األسباب اليت تستدعي سرعة نظر         قيام  إن خطورة وأمهية املشكلة املتمثلة يف         - ٨٨
فهذا اجملال يشكل ثغرة كربى يف التغطية احلالية . جملس حقوق اإلنسان يف تعيني مقرر خاص يعىن حبقوق احملتجزين

  . )٩٨(بغي سدها يف أسرع وقت ممكنلنظام اإلجراءات اخلاصة وهي الثغرة اليت ين

   االستنتاجات والتوصيات-  رابعاً
فعالوة على التدابري املوصى هبا أعاله، يقـّدم  . تلخيص التحليل السابقالفرع ليس املقصود من هذا      - ٨٩

  :املقرر اخلاص ثالث توصيات أخرى

  . ُيعىن حبقوق احملتجزين خاصاًينبغي للمجلس أن يعّين مقرراً  - ٩٠

، كان املقرر اخلاص ٢٠٠٧خالل عام و. ر مرة أخرى يف األشهر األخرية د تدهور الوضع يف دارفو    لق  - ٩١
وكانت خطوة اجمللس بعدم جتديد .  يف فريق اخلرباء املعين بدارفور، املعّين من قبل جملس حقوق اإلنسانعضواً

 مل يستوف العديد من املعايري ، بالرغم من استنتاجه أن السودان٢٠٠٧ديسمرب /والية الفريق يف كانون األول
 لالعتبارات السياسية على حساب حقوق اإلنسان، وليس يف ذلك ما يـشرف             اليت ُحّددت، تشكّل انتصاراً   

  .فينبغي إعادة النظر يف تلك اخلطوة. اجمللس

 وينبغي للمجلس اإلقرار بالفراغ الذي أُحدث نتيجة لتمكن الدول، اليت أثريت فيها أوجه قلق خطرية  - ٩٢
فينبغي للمجلس أن   . إزاء حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، من رفض تلبية طلبات املقرر اخلاص لزيارهتا            

  . أعاله١١ينظر بإمعان شديد يف هذا الرفض الصادر عن البلدان املذكورة يف الفقرة 

  ـ ـ ـ ـ ـ

                                                      

98  While the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment has done 

excellent work on those aspects of prison conditions which fall within his mandate, this covers only a limited area of 

the much broader range of problems that need to be addressed. In addition, it is unreasonable to expect a single 

mandate-holder to cover the entirety of two such broad-ranging and critically important sets of issues. 


