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مـسائل حقـوق اإلنـسان،      : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها    
مبا يف ذلك الُنُهج البديلـة لتحـسني التمتـع الفعلـي حبقـوق              

       اإلنسان واحلريات األساسية
ار القـانوين واملؤسـسي     حتليـل اإلطـ   : حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العـدل          

  الدويل حلماية مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم 
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
ــضمن    ــر  يت ــذا التقري ــة    ه ــة العام ــرار اجلمعي ــدم عمــال بق ــيال لإلطــار   ٦٧/١٦٦املق حتل

 به حلماية مجيـع األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم، ويـربز               القانوين واملؤسسي الدويل املعمول   
وخيلص التقرير إىل أنه على الرغم مـن وجـود إطـار شـامل     . التحديات الرئيسية يف هذا الصدد    

ــة مجيــع األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم، فــإن التحــديات الرئيــسية تكمــن يف تنفيــذ      حلماي
  .القواعد واملعايري املنطبقة على املستوى احمللي

  
  

 
  

  *  A/68/150. 
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 مقدمة  -أوال   
حقـوق اإلنـسان يف جمـال إقامـة         ’’ املعنـون    ٦٧/١٦٦طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ١

يف دورهتـا الثامنـة والـستني وإىل جملـس           ، إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة             ‘‘العدل
ــسان يف د  ــوق اإلنـ ــديات     حقـ ــورات والتحـ ــر التطـ ــن آخـ ــرا عـ ــشرين تقريـ ــة والعـ ــه الرابعـ ورتـ

واملمارسات السليمة فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان يف جمـال إقامـة العـدل يتـضمن حتلـيال لإلطـار                     
القانوين واملؤسسي الدويل حلماية مجيع األشخاص احملرومني من حريتـهم، وعـن األنـشطة الـيت                

 .لاضطلعت هبا منظومة األمم املتحدة كك

 القــانون الــدويل إطــارا شــامال حلمايــة مجيــع األشــخاص احملــرومني مــن  ويف حــني يتــيح  - ٢
. يظـل واقعـا مـثريا للقلـق     العـامل  بقاعن منهم يف مجيع     ولكثريا ، فإن الواقع الذي يعيشه    حريتهم

ــا لإلحــصاءات األخــرية،   ــهم علــى   ووفق ــد عــدد احملــرومني مــن حريت  شــخص  ماليــني١٠ يزي
واحلرمـان مـن احلريـة       .)١( احملاكمـة  يف انتظـار   ماليني شخـصا   ٣,٢  منهم مل،العامجيع ربوع    يف

ــرادإجــراء يــضع ــسية     ضــعف  يف موقــع األف ــزال أحــد اإلجــراءات الرئي وقــد كــان دائمــا وال ي
  . حقوق اإلنسان وانتهاكهااملستخدمة لقمع

ــر حتلــيال لإلطــار القــانوين واملؤســسي   ويتــضمن  - ٣ ــه  هــذا التقري ــة مجاملعمــول ب ــع حلماي ي
 .ها يف هـذا الـصدد وحيللـ        القائمـة  حيدد التحديات الرئيـسية   ، و األشخاص احملرومني من حريتهم   

 .التقرير أيضا استنتاجات وتوصياتويقدم 
  

  إطار حلماية مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم  -ثانيا   
  اإلطار القانوين  –ألف   

 املعاهدات ذات الصلة باملوضوع  – ١  

ن لألشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم يف مجيــع الــصكوك الدوليــة   تــرد حقــوق اإلنــسا   - ٤
ويوفر العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية محايـة مهمـة              . الرئيسية حلقوق اإلنسان  

.  احلــق يف األمــن واحلريــة٩وبوجــه خــاص، تكفــل املــادة . لألشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم
 علـى  ١٠أشـكال املعاملـة الـسيئة، وتـنص املـادة       استخدام التعـذيب وغـريه مـن    ٧وحتظر املادة  

ــسانية         أن ــة إن ــل معامل ــه أن يعام ــن حريت ــان م ــسان يتعــرض للحرم ــسبة إىل كــل إن يراعــى بالن
ــة ــساين األصــيلة    مقرون ــالزم لكرامــة الــشخص اإلن ــاالحترام ال ــك، تكفــل   . ب وعــالوة علــى ذل

__________ 
 Roy Walmsley, World Prison Population List, 9th ed. (London, International Centre for Prison: انظـر   )١(  

Studies, 2011); Open Society Justice Initiative Global Campaign for Pretrial Justice, 

www.pretrialjustice.org. 
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 فيمـا يتعلـق باألشـخاص    سيما  احلق يف حماكمة عادلة وضمانات إجرائية أخرى، وال       ١٤ املادة
 .احملرومني من حريتهم

حتظــر اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية          و  - ٥
أمـا بروتوكوهلـا    . الالإنسانية أو املهينة استخدام التعذيب وغريه مـن أشـكال املعاملـة الـسيئة              أو

 املعاملـة الـسيئة، فُينـشئ نظامـا         االختياري الـذي يهـدف إىل منـع التعـذيب وغـريه مـن أشـكال               
اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب واآلليـات الوقائيـة     (إلجراء زيارات اهليئات الدولية والوطنية      

وتـشري االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص            . إىل أمـاكن االحتجـاز    ) الوطنية على التوايل  
  . غري املعترف هبا أو املتستَّر عليهامن االختفاء القسري إىل حاالت احلرمان من احلرية

ويكفـل العهــد الــدويل اخلـاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيـة والثقافيــة متتــع اجلميــع      - ٦
ــهم        ــن حريت ــون م ــك احملروم ــا يف ذل ــة، مب ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــوخى . ب وتت

وضـع حـد جلميـع أشـكال التمييـز          االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري            
ومثة معاهدات دولية رئيسية أخرى حلقوق اإلنـسان       . العنصري، مبا يف ذلك يف أماكن االحتجاز      

ُوضــعت إلنــشاء ومحايــة حقــوق فئــات حمــددة مــن األشــخاص، مبــا يف ذلــك النــساء واألطفــال     
  .)٢(حريتهم سيما عندما يكون هؤالء األشخاص حمرومني من واملهاجرون وذوو اإلعاقة، وال

ويوفر القانون اإلنساين الدويل إطارا مهمـا حلمايـة األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم                   - ٧
ويف الرتاعــات املــسلحة الدوليــة، تتنــاول اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة  . يف ســياق الرتاعــات املــسلحة

أمــا اتفاقيــة جنيــف . مبعاملــة أســرى احلــرب بالتفــصيل نظــام احتجــاز أســرى احلــرب وشــروطه
وبـدوره  . علقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلـرب، فتتـضمن قواعـد بـشأن االعتقـال           املت

 واملتعلـق   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ينص الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف         
ــدنيني احملتجــزين         ــة أســرى احلــرب وامل ــى محاي ــسلحة عل ــة امل ــة ضــحايا املنازعــات الدولي حبماي

أما محايـة األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم يف الرتاعـات           . ق الرتاع املسلح  املعتقلني يف سيا   أو
 ١٩٤٩ املشتركة بني اتفاقيـات جنيـف لعـام          ٣املسلحة غري الدولية، فمنصوص عليها يف املادة        

 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ويف أحكام الربوتوكول اإلضـايف إىل اتفاقيـات جنيـف املعقـودة يف              
  .ت املسلحة غري الدوليةواملتعلق حبماية ضحايا املنازعا

. وقـد تنطبـق قواعــد العمـل ومعـايريه الدوليــة علـى األشـخاص احملــرومني مـن حريتــهم         - ٨
فعلى سبيل املثال، خيضع بعض أنواع العمل أثناء فتـرة الـسجن ألحكـام اتفاقيـة منظمـة العمـل                    

__________ 
، واتفاقية حقـوق الطفـل، والربوتوكـول االختيـاري الثـاين           قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      اتفاقية ال   )٢(  

العمـال املهـاجرين   ، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع            للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      
 .، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوأفراد أسرهم
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مــا حرمــان أ. ١٩٣٠لعــام ) ٢٩االتفاقيــة رقــم (الدوليــة املتعلقــة بالــسخرة أو العمــل اإللزامــي  
النقابيني من احلرية فمشمول بآليـات منظمـة العمـل الدوليـة يف إطـار االتفاقيـة املتعلقـة باحلريـة                     

  .١٩٤٨لعام ) ٨٧االتفاقية رقم (النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب 
  

  معايري أخرى ذات صلة باملوضوع  – ٢  
األشـخاص احملـرومني    مثة صكوك غري ملزمة شىت تتنـاول مـسائل حمـددة تتعلـق حبقـوق                  - ٩

ــسجناء   ــة الــ ــدءا مبعاملــ ــهم، بــ ــذيب  )٣(مــــن حريتــ ــاالت التعــ ــق يف حــ ــدابري  )٤(والتحقيــ والتــ
. )٩(وطــاليب اللجــوء )٨(واألطفــال )٧(ومحايــة النــساء )٦(والعدالــة التــصاحلية )٥(االحتجازيــة غــري
املـضمون  هذه الصكوك دليال قّيما تسترشد به مجيع اجلهات املعنية للمـساعدة يف حتديـد                ومتثل

ــسان     ــوق اإلن ــدقيق لألحكــام املكرســة يف معاهــدات حق ــوق    . ال ــات حق ــشري آلي ــا ت وكــثريا م
وتطلــب اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق   . اإلنــسان إىل هــذه الــصكوك يف أعماهلــا 

اإلنسان إىل الدول أن تشري يف تقاريرها األولية والدورية، إىل مدى تطبيقهـا املعـايري املنـصوص              
وجمموعـة  الصكوك غري امللزمة، مـن قبيـل القواعـد الـدنيا النموذجيـة ملعاملـة الـسجناء                  عليها يف   

االحتجــاز  املبــادئ املتعلقــة حبمايــة مجيــع األشــخاص الــذين يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال 
انظــر علــى (، وأن تستــشهد هبــا بانتظــام يف مالحظاهتــا اخلتاميــة ومراســالهتا الفرديــة الــسجن أو

ــال،   ــرات CCPR/C/2009/1ســبيل املث ــرة CCPR/C/ARG/CO/4، و ٦٩-٦٤، الفق ، ١٧، الفق
، CEDAW/C/GRC/CO/7؛ و   ٣-٩، الفقرة   CCPR/C/51/D/458/1991؛ و   CAT/C/4/Rev.3 و

  ).A/HRC/8/3 و A/61/311؛ وانظر أيضا ٣٥  و٣٤الفقرتان 
  

__________ 
جمموعـة املبـادئ املتعلقـة      ؛ و  املبـادئ األساسـية ملعاملـة الـسجناء        ، و  النموذجيـة ملعاملـة الـسجناء      القواعد الدنيا   )٣(  

الــضمانات الــيت ؛ واالحتجــاز أو الــسجن حبمايــة مجيــع األشــخاص الــذين يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال
 . األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدامتكفل محاية حقوق

أو العقوبــة القاســية   والتوثيــق الفعــالني بــشأن التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــةاملبــادئ املتعلقــة بالتقــصي  )٤(  
 .الالإنسانية أو املهينة أو

 .قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية  )٥(  

 .املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية  )٦(  

 .)قواعد بانكوك (ألمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرماتقواعد ا  )٧(  

مايـة  حب املتعلقـة قواعـد األمـم املتحـدة       ؛ و قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحـداث           )٨(  
؛ فـال يف نظـام العدالـة اجلنائيـة         باألط املتعلقـة إلجـراءات   لاملبـادئ التوجيهيـة     ؛ و األحداث اجملردين من حريتهم   

 .مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداثو

مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باملعـايري والقواعـد املنطبقـة فيمـا يتعلـق                          )٩(  
 .باحتجاز ملتمسي اللجوء
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 التطورات األخرية  -  ٣  

قواعــــد األمــــم املتحــــدة ملعاملــــة الــــسجينات والتــــدابري  مــــدت، اعُت٢٠١٠ عــــاميف   - ١٠
، اعتمـدت   ٢٠١٢ديـسمرب   /، ويف كـانون األول    )قواعـد بـانكوك   (االحتجازية للمجرمات    غري

مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونيـة يف            اجلمعية العامة   
يت تنص على أن الدول ينبغي أن تكفل استفادة أي حمتجز من املـساعدة  ، الالعدالة اجلنائية نظم

، ٢٠١٢ويف عــام ). ٣، املرفــق، الفــرع بــاء، املبــدأ  ٦٧/١٨٧قــرار اجلمعيــة العامــة (القانونيــة 
تعــسفي أن يعــد مــشروع طلـب جملــس حقــوق اإلنــسان إىل الفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز ال 

بـــشأن ســـبل  ٢٠١٥مبـــادئ عامـــة ومبـــادئ توجيهيـــة أساســـية يقـــدمها إىل اجمللـــس يف عـــام  
باالعتقـال أو االحتجـاز يف      حريتـه   االنتصاف واإلجراءات املتعلقة حبق كل شخص حمـروم مـن           

إقامة دعوى أمـام حمكمـة، وذلـك بغيـة مـساعدة الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ التزامهـا بتجنـب             
، ٢٠/١٦قــرار اجمللــس  ( للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان  امتثــاالن مــن احلريــة تعــسفااحلرمــا
 وجيري حاليا استعراض القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء هبـدف كفالـة         ؛)١٠الفقرة  

  وأفـضل املمارسـات    حيات اإلصـال  علـوم  آخر ما مت التوصل إليـه يف جمـال        تضمني هذه القواعد    
  ).٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة (
  

  اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   
  اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  -  ١  

 صــميم النظــام الــدويل تنــدرج اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان يف  - ١١
وتتنـاول اللجنـة    . حلماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األشخاص احملرومني من حريتـهم           

املعنيــة حبقــوق اإلنــسان بانتظــام طائفــة واســعة مــن املــسائل املتعلقــة حبمايــة حقــوق األشــخاص  
. هة من األفـراد   احملرومني من حريتهم يف مالحظاهتا اخلتامية ومن خالل النظر يف الرسائل املوج           

ــن            ــان م ــة باحلرم ــسائل متعلق ــل م ــيت حتل ــة ال ــات العام ــن التعليق ــددا م ــضا ع ــد اعتمــدت أي وق
 بشأن كفالة املعاملـة اإلنـسانية لألشـخاص     ٢١ من تعليقها العام رقم      ٢ويف الفقرة    .)١٠(احلرية

 مـن   ١٠  مـن املـادة    ١احملرومني من حريتهم، تفيد اللجنة أن احلماية املنصوص عليها يف الفقرة            
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية تنطبــق علــى أي شــخص حــرم مــن حريتــه    
ــسجون         ــزون يف الــ ــخاص احملتجــ ــك األشــ ــا يف ذلــ ــة، مبــ ــلطة الدولــ ــانون وســ ــب القــ مبوجــ

__________ 
، )١٩٩٢ (٢١ ، و)١٩٩٢ (٢٠ ، و)١٩٨٢ (٨م انظـــــر علـــــى ســـــبيل املثـــــال التعليقـــــات العامـــــة رقـــــ  )١٠(  

 ).٢٠٠٧( ٣٢ و

http://undocs.org/ar/A/RES/67/187�
http://undocs.org/ar/A/RES/20/16�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/230�


A/68/261
 

6/26 13-41796 
 

ــشفيات ــاز    - واملستــ ــسكرات االحتجــ ــسية أو معــ ــراض النفــ ــشفيات األمــ ــصوصا مستــ  وخــ
  . اإلصالحيات أو غريها أو
ة التعـذيب مكلفـة حتديـدا بـالنظر يف املـسائل املتعلقـة مبعاملـة األشـخاص             وجلنة مناهـض    - ١٢

ــاول   . احملــرومني مــن حريتــهم ويف ظــروف احتجــازهم   وقــد أفاضــت يف تعليقاهتــا العامــة يف تن
ــم (مــسائل عــدم اإلعــادة القــسرية    ــع أعمــال التعــذيب  )١رق ــم (، ومن ، وجــرب ضــحايا  )٢رق

ل، يف توجيهاهتا املتعلقـة بتقـدمي التقـارير، أن تقـدم            وتطلب اللجنة إىل الدو   ). ٣رقم  (التعذيب  
ــهم         ــن حريتـ ــرومني مـ ــة احملـ ــة مبعاملـ ــات املتعلقـ ــة والتعليمـ ــوانني واألنظمـ ــن القـ ــات عـ معلومـ

)CAT/C/4/Rev.3 .(       ــة باألشــخاص ــسية املتعلق ــسائل الرئي ــن امل ــضا عــددا م ــة أي ــاول اللجن وتتن
. ل النظر يف الرسائل املوجهة من األفـراد       احملرومني من حريتهم يف مالحظاهتا اخلتامية ومن خال       

وتعرب بانتظام عن قلقها بشأن املعاملة وظروف االحتجاز من قبيل االكتظاظ املفـرط ونقـص             
ــارة  ــة واإلن ورداءة الــصرف الــصحي واملرافــق الــصحية وقلــة الفــرص املتاحــة للحــصول    التهوي

، CAT/C/41/D/291/2006 ؛ و١٨، الفقـــــرة CAT/C/MDA/CO/2(الرعايـــــة الـــــصحية  علـــــى
   .)٤-١٥ الفقرة
وقد أكدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة حتديـدا علـى أمهيـة ضـمان                  - ١٣

وقـد تناولـت   . متتع األشخاص احملرومني من حريتهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
اص احملـرومني مـن   على سبيل املثال يف تعليقات عامة ومالحظات ختاميـة شـىت حقـوق األشـخ      

ــاه والعمــل         ــصحة واملي ــه يف جمــاالت ال ــستوى ميكــن بلوغ ــى م ــى أعل ــهم يف احلــصول عل حريت
  .)١١(والضمان االجتماعي وعدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ملــسألة منــع ٣١وأفــردت جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري توصــيتها العامــة رقــم     - ١٤
وتطرقـت يف توصـيات عامـة شـىت         . نصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالـة اجلنائيـة         التمييز الع 

، )٢٠١١ (٣٤رقــم (ملــسألة التمييــز العنــصري ضــد األشــخاص املنحــدرين مــن أصــل أفريقــي  
، وأفـــراد )٢١  و٢٠، الفقرتـــان )٢٠٠٤ (٣٠رقـــم (، وغـــري املـــواطنيني )٣٩  و٦الفقرتـــان 

. ، مبــا يف ذلــك عنــد حرمــاهنم مــن حريتــهم     )١٣، رقــم )٢٠٠٠ (٢٧رقــم (طائفــة الرومــا  
وتقتــضي اللجنــة يف توجيهاهتــا املتعلقــة بتقــدمي التقــارير أن تقــوم الــدول بــاإلبالغ عــن التــدابري   
املتخذة لكفالة حق املساواة يف املعاملة أمام احملاكم وغريها مـن أجهـزة إقامـة العـدل واحلـق يف                    

  ).CERD/C/2007/1(ل واالحتجاز سيما فيما يتعلق باالعتقا األمن الشخصي، وال

__________ 
، E/C.12/POL/CO/5، و ٢٣، الفقـرة  E/C.12/BEN/CO/2 و   ٢٠ إىل   ١٨  و ١٥  و ١٤انظر التعليقات العامة      )١١(  

 .٥١  و٤٩  و٢٩  و٢٨  و٢٦، الفقرات E/C.12/UKR/CO/5 ، و٢٦الفقرة 
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وبدورها تشري اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان املعنيـة برصـد تنفيـذ                  - ١٥
املعاهدات املتعلقة بفئات حمددة من األشـخاص إىل حقـوق األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم                  

د ويف مالحظاهتــا وذلـك يف تعليقاهتـا العامـة ومــن خـالل النظـر يف الرسـائل املوجهــة مـن األفـرا        
فعلـى  . اخلتامية، مبا يف ذلك من خالل مطالبة الدول باإلبالغ عـن املـسائل املتعلقـة باالحتجـاز                

سبيل املثال، تقتضي اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من الدول أن تبلغ عـن حـق                 
ــى شخــصهم، وكــذلك عــن حقهــم يف عــدم        ــن عل ــة واألم ــة يف احلري األشــخاص ذوي اإلعاق

وقد تناولت جلنة حقـوق     ). CRPD/C/2/3(لتعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة        ا
). ٢٠٠٧ (١٠الطفل مسألة حقوق األطفـال يف جمـال قـضاء األحـداث يف تعليقهـا العـام رقـم             

أمـــا اللجنـــة املعنيـــة حبمايـــة حقـــوق مجيـــع العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم، فقـــد أعربـــت 
ــة   يف ــا اخلتاميــ ــاجرين     مالحظاهتــ ــاز املهــ ــدة احتجــ ــول مــ ــروف وطــ ــشأن ظــ ــا بــ ــن قلقهــ عــ
)CMW/C/CHL/CO/1 وغيـــاب الـــضمانات اإلجرائيـــة فيمـــا يتعلـــق بقـــرارات  )٢٦، الفقـــرة ،

وأشــارت جلنــة القــضاء علــى التمييــز ). ٢٧  و٢٥، الفقرتــان CMW/C/BIH/CO/2(االحتجـاز  
  ن عـــدم تلبيـــة أضـــد املـــرأة يف آرائهـــا بـــشأن إحـــدى الرســـائل املوجهـــة مـــن األفـــراد إىل         

، CEDAW/C/49/D/23/2009 (االحتجـــاز لالحتياجـــات احملـــددة للنـــساء يـــشكل متييـــزامرافـــق 
  .)٥-٧الفقرة 
وباإلضافة إىل النظر يف تقارير الدول األطراف واملراسالت املوجهة من األفراد، ميكـن             - ١٦

نيـــة حبـــاالت االختفـــاء القـــسري أن تنظـــر أيـــضا يف الطلبـــات املقدمـــة مـــن أقـــارب للّجنـــة املع
األشخاص املختفني وممثليهم القانونيني وغريهم ممـن لـديهم مـصلحة مـشروعة يف البحـث عـن                  

  .الشخص املختفي والعثور عليه
ــة األشــخاص          - ١٧ ــز محاي ــع التعــذيب هبــدف تعزي ــة مبن ــة املعني ــة الفرعي ــشئت اللجن ــد أن وق
ومني من حريتهم من التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة الـسيئة، مـن خـالل إنـشاء نظـام                    احملر

وتقــوم اللجنــة بزيــارة املواقــع  . وقــائي يقــوم علــى إجــراء زيــارات منتظمــة ألمــاكن االحتجــاز  
اخلاضعة لوالية وسيطرة دولة من الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة              

 مــن حريتــهم يتعرضــوا للحرمــان أشــخاص حمرومــون أو ميكــن أن ا فيهــجــدالتعــذيب والــيت يو
 .)١٢(مبوجب أمر صادر عـن سـلطة عامـة أو بنـاء علـى إيعـاز منـها أو مبوافقتـها أو سـكوهتا                        إما

وينبغي للدول األطراف أن تتيح للجنة الفرعيـة إمكانيـة الوصـول إىل مجيـع أمـاكن االحتجـاز،              
واملعلومــات املتعلقــة خاص احملــرومني مــن حريتــهم  فرصــة إجــراء مقــابالت خاصــة مــع األشــ  و

__________ 
القاسية أو الالإنـسانية   يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبةالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذ  )١٢(  

 .١، الفقرة ٤، املادة أو املهينة
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وقد اضطلعت اللجنة الفرعية منـذ إنـشائها         .)١٣(مبعاملة هؤالء األشخاص وظروف احتجازهم    
ــام  ــارات يف  ٢٠٠٦يف ع ــذه الزي ــدا١٧ هب ــى     .  بل ــاء عل ــرا ســريا بن ــة تقري ــة الفرعي ــد اللجن وتع

ــدول األطــراف، وتقــدم توصــياهت     ــة مــن ال ــدول األطــراف اســتنتاجاهتا يف كــل دول  .)١٤(ا إىل ال
  .)١٥(ويسوغ للدول أن تأذن بنشر التقرير

ومتثل الوظيفة االستـشارية للجنـة الفرعيـة املعنيـة مبنـع التعـذيب جانبـا مهمـا آخـر مـن                        - ١٨
جوانــب عملــها يتمثــل يف تقــدمي املــساعدة واملــشورة إىل كــل مــن الــدول األطــراف واآلليــات   

وحــىت وقــت كتابــة هــذا . ا القيــام بزيــارات استــشاريةوذلــك بطــرق منــه ،)١٦(الوقائيــة الوطنيــة
وعـالوة علـى ذلـك، تقـوم        . التقرير، اضطلعت اللجنة االستشارية هبـذه املهمـة يف أربعـة بلـدان            

  .اللجنة الفرعية بزيارات متابعة
سـيما زيـادة     وتواجه اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب بعض التحـديات احملـددة، وال             - ١٩

ــضمامات إىل الربوتوكــول     عــبء العمــل بــ   ــصديقات واالن ــدد الت ــسريعة يف ع ــادة ال سبب الزي
، ٢٠١١ينـاير   / عضوا يف كانون الثـاين     ٢٥ورغم ارتفاع عدد أعضاء اللجنة ليبلغ       . االختياري

فإهنا مل تتمكن من إجراء سوى ثالث زيارات ميدانية منتظمة كل سنة، مما يعين أنه لـن يتـسىن    
وبالتـايل، ال بـد مـن التركيـز علـى زيـادة املـوارد               .  سـنة  ٢٢ كل   زيارة كل دولة طرف إال مرة     

املتاحة للجنة الفرعية بغية متكينها من الوفاء بواليتها املهمة على النحو املناسب وزيارة أمـاكن               
ــام لاللتزامــات املنــصوص عليهــا يف      ــال ت ــدول األطــراف، ومــن مث االمتث ــع ال االحتجــاز يف مجي

  .ية مناهضة التعذيبالربوتوكول االختياري التفاق
  

  اإلجراءات اخلاصة  -  ٢  
واليـات مواضـيعية القـضايا املتعلقـة باألشـخاص          ب  اهليئات املكلفـة   تناول عدد كبري من     - ٢٠

 وغطـت معظـم  . وتقارير البعثات اليت تـضطلع هبـا  احملرومني من حريتهم يف تقاريرها املواضيعية  
انظـر علـى سـبيل       (صلة باالحتجاز يف تقاريرها    أيضا القضايا املت   قطريةواليات  اهليئات املكلفة ب  

 A/HRC/17/42، و   A/HRC/11/5، و   A/HRC/10/19، و   A/HRC/7/25 ، و A/HRC/4/36املثال  
  .)A/HRC/18/40و 

__________ 
 ).د(إىل ) أ(، الفقرات الفرعية ١، الفقرة ١٤املرجع نفسه، املادة   )١٣(  

 ).أ (١، الفقرة ١١املرجع نفسه، املادة   )١٤(  

 .٢، الفقرة ١٦املرجع نفسه، املادة   )١٥(  

 ).ب (١، الفقرة ١١سه، املادة املرجع نف  )١٦(  
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تحقيـق يف حـاالت احلرمـان        مهمـة ال   الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي        يتوىل  و  - ٢١
ــة،  لتعــسفي ا ــهمــن احلري ــة     لكن ــصلة حبماي ــضا عــددا مــن القــضايا املواضــيعية ذات ال ــاول أي  يتن

ــة  ــ. األشــخاص احملــرومني مــن احلري ص إىل أن العديــد مــن األشــخاص احملــرومني مــن   وقــد خلُ
الـــضمانات املوضـــوعية واإلجرائيـــة واملؤســـسية الالزمـــة لتـــأمني مجيـــع   يتمتعـــون بحريتـــهم ال
 مـداوالت هتـدف      بـصياغة  الفريق العامـل أيـضا    ويقوم  . )٤٦، الفقرة   A/HRC/10/21 (حقوقهم

  . ممارسة احلرمان التعسفي من احلريةتاليفإىل مساعدة الدول يف 
 املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة   وينظــر  - ٢٢

املـــسائل املتعلقـــة مبعاملـــة األشـــخاص احملـــرومني يف بانتظـــام   الالإنـــسانية أو املهينـــةالقاســـية أو
ــن ــك    مـ ــا يف ذلـ ــهم، مبـ ــرادي حريتـ ــبس االنفـ ــددة   )A/54/426ِ( احلـ ــذيب احملـ ــكال التعـ ، وأشـ

ــوع ــنس بنـ ــد األدىن )A/HRC/7/3 (اجلـ ــق  ، واحلـ ــروف املرافـ ــصحية لظـ ــةالـ ــصحيةوالنظافـ   الـ
)A/HRC/16/52/Add.3(  الـسجون   املـوظفني يف   ، ونقص عدد ) A/HRC/7/3/Add.3( .يتنـاول  و

ــ ــن        املق ــل احلــق يف الطع ــة، مث ــوق اإلجرائي ــضاة واحملــامني احلق ــين باســتقالل الق رر اخلــاص املع
ــشروعية يف ــاز مــــ ــام يف و، )E/CN.4/2006/120( االحتجــــ ــساعدة حمــــ  احلــــــصول علــــــى مــــ
)A/HRC/4/25/Add.2( .ارج نطـــاق القـــضاء  اإلعـــدام خـــ بيتنـــاول املقـــرر اخلـــاص املعـــين    و
، A/HRC/14/24 (بـــإجراءات مـــوجزة أو تعـــسفية بانتظـــام مـــسألة الوفـــاة أثنـــاء االحتجـــاز  أو
ــسجون   )A/61/311 و ــى الــــــ ــسجناء علــــــ ــيطرة الــــــ ــك ســــــ ــا يف ذلــــــ  A/HRC/8/3 (، مبــــــ
ــسجناء    )A/HRC/11/2/Add.2 و ــراس والــــــ ــل احلــــــ ــن قبــــــ ــسدي مــــــ ــداء اجلــــــ  ، واالعتــــــ
)A/HRC/11/2/Add.2(.  

ايـة األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم مـن            مسألة مح اصة أخرى   خ وتناولت إجراءات   - ٢٣
حـق   مـسألة    على سبيل املثال، يتناول املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم         ف .)١٧(منظور والياهتا 

ملقـرر اخلـاص املعـين      يتنـاول ا  و. )A/HRC/11/8( يف احلصول على التعلـيم       احملرومني من حريتهم  
 أثناء حرماهنـا مـن    قضايا تتعلق حبماية املرأة من العنف  وأسبابه وعواقبه  مبسألة العنف ضد املرأة   

 علــى حقــوق بانتظــامكــز ، فري املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين  أمــا.حريتــها
ت اإلجرائيــة، ، مبــا يف ذلــك مــشروعية احتجــاز املهــاجرين، والــضمانا      احملتجــزيناملهــاجرين

__________ 
الفريـق العامـل املعـين مبـسألة        : من الواليات األخرى اليت تناولت حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم مثة            )١٧(  

استخدام املرتزقة؛ واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛ واملقرر اخلاص املعين              
املقرر اخلاص املعـين حبـق كـل إنـسان يف التمتـع بـأعلى مـستوى مـن الـصحة البدنيـة                     ؛ و حبرية الدين أو املعتقد   

؛ واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ واملقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق     ميكن بلوغه والعقلية
اد اإلباحيــة؛ واخلــبري الــشعوب األصــلية؛ واملقــرر اخلــاص املعــين ببيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف املــو  

 .املستقل املعين بشؤون األقليات
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 تتطلــب  الــيت املهــاجرينوفئــاتوظــروف االحتجــاز، ومــدة االحتجــاز، وأمــاكن االحتجــاز،   
املقـرر اخلـاص    وُيعـىن   . )A/HRC/20/24 (الحتجـاز ا االحتجاز وبـدائل      فترة اهتماما خاصا أثناء  

 أيـضا   مكافحـة اإلرهـاب   تـها يف سـياق      ومحايت األساسـية    واحلريااملعين بتعزيز حقوق اإلنسان     
متكني األشـخاص احملتجـزين      املتعلقة حبماية األشخاص احملرومني من حريتهم، وخباصة         باملسائل

ضـمانات  كفالـة  و التحقيـق،  االحتجـاز رهـن احملاكمـة أو     واسـتعراض ،   إىل احملـاكم   من اللجـوء  
  ســـريةاحتجـــاز إىل أمـــاكن م وتـــسليمه)A/63/223 (ألشـــخاص احملتجـــزينلاحملاكمـــة العادلـــة 

)A/HRC/6/17/Add.3(. 

ــيعية   يتقيـــدال و  - ٢٤ ــرايف لعمـــل الواليـــات املواضـ  التـــصديق علـــى بـــضرورة النطـــاق اجلغـ
إلضـافة إىل ذلـك، ميكـن آلليـات اإلجـراءات اخلاصـة التـصرف               وبا. معاهدات حقوق اإلنـسان   

ــة      ــدون اســتنفاد ســبل االنتــصاف احمللي ــاء علــى بــالغ فــردي حــىت ب ــئن كــان لــدى  و.  أوالبن ل
ــارةلواليــات املواضــيعية امتــداد عــاملي و ا   تبــادل القــضايا ذات االهتمــام مــن خــالل إمكانيــة إث

. دعوة من الدولـة املعنيـة     شرط تلقي   ضع ل الزيارات القطرية خت  فإن  املراسالت مع أي حكومة،     
 عـدم وجـود مـوارد كافيـة لـدعم إجـراء             يتمثـل يف  ومثة حتد آخر أثاره بعض املكلفني بواليـات         
  .)A/HRC/14/24 (أكثر من بضع زيارات قطرية خالل سنة معينة

 القــضايا  بــشأناصــة معــا يف مناســبات عديــدة     اإلجــراءات اخل  آليــاتعملــت وقــد   - ٢٥
وتــشترك واليتــان أو أكثــر . االهتمــام املــشترك، مبــا يف ذلــك املــسائل املتعلقــة باالحتجــاز  ذات
ــة مــن رســائل االدعــاء والنــداءات العاجلــة  ٧٥ حنــو توجيــه يف ن وتنــاول املكلفــيو. )١٨( يف املائ

يف عـام  و. تقـارير مـشتركة   إعداد  ل  بواليات أيضا القضايا املشتركة بني عدة قطاعات من خال        
 دراسة مشتركة عن املمارسات العاملية فيمـا يتعلـق باالحتجـاز           واليات  أربع ت، أصدر ٢٠١٠

ــاب  ــة اإلرهـ ــياق مكافحـ ــام ). A/HRC/13/42 (الـــسري يف سـ  مخـــس أعـــدت، ٢٠٠٦ويف عـ
ــر   ــيعية تقريـــ ــات مواضـــ ــشتركاواليـــ ــامو    ا مـــ ــيج غوانتانـــ ــزين يف خلـــ ــة احملتجـــ ــن حالـــ   عـــ

)E/CN.4/2006/120( .رؤســاء اهليئــات املنــشأة    الــيت يعقــدها  دف االجتماعــات الــسنوية هتــو
ي  جممـوعتَ  بـني اإلجـراءات اخلاصـة إىل حتـسني التعـاون          املكلفـني بواليـات يف إطـار        مبعاهدات و 

وفر فرصـة الستكـشاف     تـ ذه املنتـديات أن     وميكـن هلـ   .  وتعزيـز فعاليتـهما    يات حقوق اإلنسان  آل
  .ما يتعلق حبماية األشخاص احملرومني من حريتهم زيد من املبادرات املشتركة يفامل
  

__________ 
 “United Nations special procedures: facts and figures 2012” مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،       )١٨(  

 ..www. ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Facts_Figures2012.pdf :متاح على املوقع الشبكي
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  االستعراض الدويل الشامل  – ٣  
  يف الـــيت اختتمـــتيف ســـياق الـــدورة األوىل لالســـتعراض الـــدوري الـــشاملُوجهـــت   - ٢٦
ــام ــدة ٢٠١١ ع ــهم     إىل ا توصــيات عدي ــن حريت ــة األشــخاص احملــرومني م ــشأن محاي ــدول ب . ل

ــة   يتوأوصــ ــدول بتحــسني ظــروف االحتجــاز العام ــرة - A/HRC/17/17ِ(  ال ، )٥٤-٧٧ الفق
ــساء  ــة الن ) ٦٤، الفقــرة A/HRC/8/34(واألطفــال ) ٣٥-١٠٦، الفقــرة A/HRC/17/11(ومحاي

 ملهــاجرينأمــاكن احتجــاز ا الســتخدام املفــرط للقــوة يف  ل ووضــع حــد ، االحتجــازأمــاكن  يف
)A/HRC/8/47 ســـتخدام  التـــشريعات والـــسياسات للحـــد مـــن االواســـتعراض، )٦٠، الفقـــرة

 ٢٢-٦٩، الفقرتــان A/HRC/16/6 (قبــل احملاكمــةلالحتجــاز املفــرط  الواســع النطــاق والطــول
ــه  ودعــت. )١٤-٧٠ و ــ توصــيات أخــرى إىل توجي إىل املكلفــني بواليــات يف إطــار  دعوات ال

، A/HRC/16/15 ؛ و ١٠٠، الفقـرة    A/HRC/12/11 (زيـارات قطريـة   قيـام ب  للاإلجراءات اخلاصة   
 إىل مجيـع    دون قيـود    مـن الوصـول    مراقيب حقوق اإلنسان املـستقلني    ومتكني  ؛  )١٠-٩٥الفقرة  

، واستعراض أوضاع أماكن احلرمـان مـن        )٣٢-١٠٧، الفقرة   A/HRC/17/9(مرافق االحتجاز   
من قبيل القواعـد الـدنيا النموذجيـة ملعاملـة          لقواعد واملعايري الدولية،    للتحقق من امتثاهلا ل   احلرية  

ــسجناء  ، التوصــية ٥٤، الفقــرة A/HRC/8/30 ؛ و٢٤لتوصــية ، ا٨٢، الفقــرة A/HRC/12/5(ال
توقع مـن الـدول أن تقـدم معلومـات        خالل الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل، يُ      و. )٩

ة عــن تنفيــذ التوصــيات الــيت قــدمت أثنــاء الــدورة األوىل، مبــا يف ذلــك مجيــع التوصــيات املتعلقــ 
  .حبماية األشخاص احملرومني من حريتهم

  
  التطورات األخرية  -  ٤  

ــ  - ٢٧ ربوتوكــــول االختيــــاري للعهــــد الــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق االقتــــصادية   الدخول بــ
اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتــصادية    أصــبح بإمكـان  ،  مـؤخرا حيـز النفـاذ  واالجتماعيـة والثقافيـة   

ــة تلقــي   ــة والثقافي ــا وحبــثواالجتماعي ــراد، مبــ    البالغ ــن األف ــيهم ت املقدمــة م األشــخاص ن ف
  .ن من حريتهمواحملروم
ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد       املعنية حب لجنة  الاعتمدت  ،  ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٨

يف وضـــع الـــذين يعيـــشون  بـــشأن حقـــوق العمـــال املهـــاجرين ٢أســـرهم التعليـــق العـــام رقـــم 
 اإلداري، وعـدم التمييـز،      ما يتناوله االحتجـاز   لة  تناول يف مج  ي  الذي قانوين وأفراد أسرهم،   غري
ــة احلو ــنماي ــفم ــسفي  ، العن ــال واالحتجــاز التع ــروف ني واالعتق ــاز، وظ ــسانية، االحتج  الالإن

، اعتمـد الفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي املداولـة               ٢٠١٢يف عام   و. والطرد التعسفي 
ي مـن احلريـة يف ظـل القـانون الـدويل            ركز على تعريـف ونطـاق احلرمـان التعـسف         ت  يت، ال ٩رقم  
ــة وتعكــف ال. )A/HRC/22/44 (العــريف ــة حبلجن ــا  املعني  إعــداد تعليــق  علــىقــوق اإلنــسان حالي

http://undocs.org/ar/ِA/HRC/17/17�
http://undocs.org/ar/ِA/HRC/17/17�
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/11�
http://undocs.org/ar/A/HRC/8/47�
http://undocs.org/ar/A/HRC/16/6�
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/11�
http://undocs.org/ar/A/HRC/16/15�
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/9�
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/5�
http://undocs.org/ar/A/HRC/8/30�
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/44�
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 حـق الفـرد     اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يتناول      من العهد الدويل   ٩ملادة  على ا جديد   عام
  . على شخصهمناألة ويف احلري

ناقـشة  ا مل ، عقدت اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يومـ               ٢٠١٢يف عام   و  - ٢٩
، عقـدت  ٢٠١١ويف عـام    .)١٩(الفرص املتاحة للنساء من أجل اللجـوء إىل القـضاء         بشأن  عامة  

  .)٢٠(اتناقشة عامة بشأن قضية أطفال املسجونني من اآلباء واألمهمل اجلنة حقوق الطفل يوم
 تعزيــز محايــة مجيــع  جمــال يفمفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان بنــشاط  وتعمــل  - ٣٠

 من خالل ممثليها يف امليدان زيـارات        فوضيةوتنظم امل . حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم    
 االحتجاز واألسـاس القـانوين الـذي يـستند          ظروفإىل أماكن احلرمان من احلرية بغرض رصد        

ة الالزمة لضمان االمتثـال للقواعـد     اتيم املشورة بشأن اإلصالحات القانونية والسياس     قدتو. إليه
محايــة حقــوق إىل وتــدعو املفوضــية أيــضا . واملعــايري الدوليــة فيمــا يتعلــق باحلرمــان مــن احلريــة 

 لألحكــام املراجعــة القــضائيةطلـب  األشـخاص احملــرومني مــن حريتـهم، مبــا يف ذلــك حقهــم يف   
 بـشأن  التدريب للقضاة واملدعني العـامني واحملـامني وضـباط الـسجون             ريوفت، و الصادرة ضدهم 

  .القواعد واملعايري الدولية ذات الصلة
  

  كيانات أخرى معنية حبماية األشخاص احملرومني من حريتهم  –جيم   
محايـة األشـخاص احملـرومني      ُتعـىن أيـضا مبـسألة       ألمم املتحـدة    ل  أخرى تابعة   كيانات مثة  - ٣١

 املـساعدة إىل الـدول يف تـصميم    مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع         يقدم  و .من حريتهم 
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        يقـدم   و .)٢١( املعـايري الدوليـة    تستويفوتشييد مرافق االحتجاز اليت     

 .)٢٢(لـسجن لبـدائل   إجيـاد    املساعدة إىل الدول يف جمال إصالح الـسجون و         باملخدرات واجلرمية 
 القــضايا املرتبطــة حبمايــة األطفــالب  املتحــدة للطفولــة بنــشاط فيمــا يتعلــقوتعمــل منظمــة األمــم

 وتنظـيم دورات   على سبيل املثال تعزيز التـدابري غـري االحتجازيـة            اجلاحنني، وذلك بوسائل منها   
التابعـة لألمانـة    إدارة عمليات حفـظ الـسالم       وتساهم   .)٢٣(مسؤولني من نظام العدالة   لل تدريبية
الـدول  وق الـسجناء مـن خـالل تـوفري املـساعدة لـنظم الـسجون الوطنيـة يف           يف محاية حق  العامة  

__________ 
 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Accesstojustice.aspx: انظر  )١٩(  

والتوصـيات الـصادرة   ‘‘ مسألة أطفال املسجونني من اآلباء واألمهـات ’’انظر التقرير املتعلق بيوم املناقشة العامة عن موضوع     )٢٠(  
 .www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/2011CRCDGDReport.pdf: عنها، متاح على املوقع الشبكي

 .www.unops.org/english/whatwedo/services/physical-infrastructure/experience-capacity/Pages/Prisons.aspx: انظر  )٢١(  

 .www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/criminaljusticereform.html: انظر  )٢٢(  

 .www.unicef.org/protection/57929_57999.html: انظر  )٢٣(  
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 علـى محايـة     مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني      وتعمل   .)٢٤(الرتاعما بعد   اليت متر مبرحلة    
ــهم،      الالجــئني وطــاليب اللجــوء وعــدميي اجلنــسية وغريهــم مــن املهــاجرين احملــرومني مــن حريت

وضـع مبـادئ توجيهيـة موجهـة إىل احلكومـات بـشأن احتجـاز             بوسائل منها على سـبيل املثـال        
  .)٩(طاليب اللجوء وبدائل لالحتجاز

وتضطلع اللجنة الدولية للصليب األمحر بدور مهم يف محاية األشـخاص احملـرومني مـن              - ٣٢
ــة    ــة وغــري الدولي ــة  . حريتــهم يف ســياق الرتاعــات املــسلحة الدولي ــة جنيــف الثالث إذ تــنص اتفاقي

ــام ــا  يف١٩٤٩ لع ــق     ١٢٦  و١٢٥ مادتيه ــا يتعل ــة فيم ــراف بالوضــع اخلــاص للّجن ــى االعت  عل
بالزيــارات وتقــدمي إمــدادات اإلغاثــة ألســرى احلــرب، وعلــى أن يكــون ملنــدويب اللجنــة اإلذن   

وتتـضمن اتفاقيـة جنيـف    . بالوصول إىل مجيع األماكن اليت ميكن أن يوجـد فيهـا أسـرى حـرب          
.  فيمــا يتعلــق بــاملعتقلني املــدنيني ١٤٣  و١٤٢دتيهــا  حكمــا ممــاثال يف ما١٩٤٩الرابعــة لعــام 

ــرة          ــالل األمحــر يف الفق ــصليب األمحــر واهل ــون لل ــدويل احلــادي والثالث ــؤمتر ال ــا امل ــن ٦ودع  م
، اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل إجراء املزيد من البحوث واملشاورات واملناقـشات            ١ قراره

لــدويل وفعاليتــه يف تــوفري احلمايــة القانونيــة جلميــع  لكفالــة اســتمرار انطبــاق القــانون اإلنــساين ا 
  .األشخاص احملرومني من حريتهم يف سياق الرتاعات املسلحة

ألشـخاص  املتعلقـة با   املـسائل   يف نظمة العمل الدوليـة   التابعة مل  آليات اإلشراف    نظرتو  - ٣٣
 الــيت ختــص لاملعنيــة حبريــة تكــوين اجلمعيــات املــسائ  جلنتــهاوتناولــت . احملــرومني مــن حريتــهم

االحتجـاز  و إصدار أحكام السجن،   و ،تهمالتوجيه  ، و االحتجازو ، االعتقال ، من قبيل  النقابيني
االعتقــال يف مستــشفيات األمــراض النفــسية،    ، و أثنــاء حالــة الطــوارئ  واالحتجــاز ،الوقــائي

  .)٢٥(والنفسية اجلسدية سالمتهمو
  

  التحديات  - ثالثا  
عمال واستنتاجات اهليئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات         ألاستنادا إىل دراسة استقصائية       - ٣٤

ــة      حقــوق اإلنــسان واإلجــراءات اخلاصــة، مت حتديــد عــدد مــن التحــديات اهلامــة املتعلقــة حبماي
 اإلفـراط يف اسـتخدام االحتجـاز   و ة، القضائيالرقابة: األشخاص احملرومني من حريتهم، وخباصة  

االكتظــاظ يف مرافــق  و ،)ملهــاجريناز  واحتجــايتعلــق بــاحلبس االحتيــاطي،  وال ســيما فيمــا  (

__________ 
 .www.un.org/en/peacekeeping/issues/ruleoflaw/corrections.shtml: انظر  )٢٤(  

 ILO, Freedom of Association: Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association:انظـر   )٢٥(  

Committee of the Governing Body of ILO, 5th (revised) ed. (Geneva, 2006). 
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 ومحايـــة الفئـــات ذات  ، االحتجـــازأثنـــاءطـــرية اخلصـــابة واإل  الوفـــاة وحـــاالت،االحتجـــاز
  .االحتياجات املتميزة، مبا يف ذلك النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

  
   القضائية الرقابة  - ألف  

ية حقوق األشـخاص احملـرومني مـن        محا متثل الرقابة القضائية عنصرا رئيسيا من عناصر        - ٣٥
العهد اخلـاص بـاحلقوق      ينص   ويف حني . ه احتجازهم وظروف  شرعية من   وتشمل كال  ،حريتهم

 مـن حريتـه يف إقامـة دعـوى          كـل حمـروم    علـى حـق      ٩ من مادتـه     ٤املدنية والسياسية يف الفقرة     
 مـسألة غيـاب    آليات حقوق اإلنـسان   كثريا ما تثري     احتجازه،   احملاكم لكي تبت يف شرعية    أمام  

 أن اإلشــارة إىلومــن املهــم . باعتبارهــا مــشكلة مــثرية للقلــق أو عــدم كفايــة الرقابــة القــضائية  
 االحتجــاز أمــر أساســي لــيس فقــط لتقيــيم مــا إذا كــان   شــرعية علــى ة القــضائيممارســة الرقابــة

 مــن حريتــه بــصورة تعــسفية، ولكــن أيــضا لــضمان محايــة حقوقــه   قــد ُحــرم  احملتجــزالــشخص
 التعــذيب وســوء أن يــسهل ممارســات مثــل هــذه الرقابــة القــضائية ومــن شــأن غيــاب. األخــرى
  .)CAT/C/ETH/CO/1، و CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1، و CAT/C/PHL/CO/2 (املعاملة
انتـهاكا  وسـيلة االنتـصاف املتمثلـة يف أمـر اإلحـضار أمـام القاضـي                جمرد غيـاب    رب  اعُتو  - ٣٦

، A/HRC/19/57 ( احلمايـة مـن االعتقـال التعـسفي        نه حيرم الفرد من حقـه يف       أل حلقوق اإلنسان 
 ال يكفـي يف   االحتجـاز  بـشأن شـرعية  ن وجود آليـة تكفـل الرقابـة القـضائية       بيد أ  .)٥١الفقرة  

إجراء وال يكفي أن يكون للهيئـة املكلفـة بـ   .  فعالة  هذه اآللية  أن تكون أيضا   جيب   إذ،  حد ذاته 
 األمـر  سـلطة  هلـا كـون   ت أن    أيـضا   جيـب  ، بـل   االحتجاز شرعية البّت يف  سلطةقضائية  ال املراجعة

 علــى وجــه الــسرعة تــتم املراجعــةجيــب أن و .)٢٦( غــري قــانويناالحتجــازبــاإلفراج إذا ثبــت أن 
، جيــب وعــالوة علــى ذلــك. )٣٠، الفقــرة E/CN.4/2006/120 ( هيئــة مــستقلةتــضطلع هبــا أنو

  تــوفري، مبــا يف ذلــك مــن خــالل  املراجعــة القــضائية لالحتجــازاللتمــاس ة الفعالــالــسبلضــمان 
  .)٤٦، الفقرة A/HRC/10/21 (املساعدة القانونية

ــصر  - ٣٧ ــضائيةوال تقتـ ــة القـ ــ الرقابـ ــشأن شـ ــة  رعية  بـ ــراءات اجلنائيـ ــاز علـــى اإلجـ االحتجـ
علـى سـبيل املثـال، أعربـت آليـات حقـوق            ف.  مجيع أشكال احلرمـان مـن احلريـة        تشمل أيضا  بل

وهـي   العامـة،   باعتبـارات الـصحة  أسـباب طبيـة أو  ب املـّربر حتجـاز  االاإلنسان عـن قلقهـا بـشأن      
 .)٨٧  و٧٤، الفقرتـان   E/CN.4/2004/3 (رقابـة القـضائية   قلمـا ختـضع لل     أشكال من االحتجـاز   

 املهـاجرين احملـرومني مـن حريتـهم     وأشَري أيضا، يف مجلـة املـسائل املـثرية للقلـق، إىل عـدم متكّـن              
ــة حلقهــم   مــن ــاء علــى يف احتجــازهم  يف الطعــناملمارســة الفعلي ــوانني اهلجــرة، بن ــة  و ق حمدودي

__________ 
 .٤، الفقرة ٩العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة   )٢٦(  
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خــدمات مـا يلــزم مـن    املــساعدة القانونيـة و مــن قبيـل ضـمانات إجرائيـة،   احلـصول علــى   فـرص 
ــشفوية  ــة الـــ ــرة A/HRC/17/33/Add.4 (الترمجـــ ــرة A/HRC/20/24، و ٥٩، الفقـــ ، ١٥، الفقـــ

 ).٢٥، الفقرة CMW/C/BIH/CO/2 و

 االحتجـاز، أبـرزت آليـات حقـوق اإلنـسان           بـشرعية باإلضافة إىل الصعوبات املتعلقة     و  - ٣٨
 الدول هـذا النـوع       توفر ظروف االحتجاز وأوصت بأن   ب فيما يتعلق  ة القضائي الرقابةأيضا أمهية   
بل سـ فعدم تـوفري  . )٧، الفقرة CAT/C/TJK/CO/1 ؛ و٦، الفقرة  CAT/C/CR/28/7 (من الرقابة 

إسـاءة  ملمارسـات   األشخاص احملرومني مـن حريتـهم       يزيد من خطر تعرض     االنتصاف القضائية   
قبـول مـن   امل احلرمـان غـري     وغري ذلـك مـن ضـروب       ،سوء املعاملة  و ، واإلهانة، استعمال السلطة 

حتـدث  وفاة أثناء االحتجـاز  ال تأن حاالولوحظ أيضا   . )٤٧، الفقرة   A/HRC/10/21 (احلقوق
ــام ظــروف الــسجن ل  التــردي الــشديديف ســياق ــة ألي  واالنعــدام شــبه الت علــى الــسجون رقاب

)A/HRC/11/2/Add.3   وأخـريا، مت تـسليط الـضوء أيـضا علـى حـق احملتجـزين يف                . )٤٧، الفقرة
 العقوبـة التأديبيـة      يف سرعةبـ الوصـول إليهـا     يـسهل   أمـام هيئـة مـستقلة       الطعن  وى و تقدمي الشكا 

  ).٢٢  و٢٠، الفقرتان CCPR/CO/81/BEL ( ضدهملصادرةا
  

  اإلفراط يف استخدام االحتجاز  -باء   
ــدولإذا كانــت  - ٣٩ ــع الفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز التعــسفي  الحــظ ، مثلمــا ال  ، تتمت

 حق األشـخاص يف احلريـة   فإن، سياستها اجلنائية لاتصرف يف اختياره هبامش واسع من حرية ال    
 الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية          مـن العهـد      ٩ عليـه يف املـادة       حسبما هو منـصوص   

 احلـــاالتإىل احلرمـــان مــن احلريــة إال يف    تلجــأ أالّ ’’، مـــن الــدول  ، كمبــدأ أساســي  يقتــضي 
ــةالــــضرورية فقــــط  ــة، وعلتلبيــ ــة اجتماعيــ ــو  حاجــ ــة يتناســــبلــــى حنــ ‘‘  مــــع تلــــك احلاجــ

)E/CN.4/2006/7 ٦٣، الفقرة.(  
  

  بس االحتياطياحل  -  ١  
 هذا التقريـر،    وألغراض .)٢٧(احملتجزينيف بعض البلدان أغلبية     ميثل احملبوسون احتياطيا      - ٤٠

إنفـاذ  مـوظفي  الحتجـاز أو احلـبس مـن قبـل          أي شـكل مـن أشـكال ا        احلبس االحتيـاطي   يشمل
علـى الـشخص املعـين وإىل أن تبـدأ حماكمتـه رمسيـا أمـام                القـبض   إلقـاء    وقـت    بدءا من القانون،  

__________ 
 International Centre for Prison Studies, “Entire world -- pretrial detainees/remand prisoners:انظــر  )٢٧(  

(percentage of the prison population)”, World Prison Brief database  ــشبكي ــاح علــى املوقــع ال  :، مت
www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_pretrial. 
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 ظـروف حمـدودة معينـة، جيـب     يف املعايري الدولية االحتجاز قبل احملاكمـة   ويف حني جتيز  . حمكمة
  .)٢٨(مكان قدر اإلا وقصريا استثنائيبس االحتياطي إجراءأن يكون احل

حلبس وقد حددت آليات حقـوق اإلنـسان عـددا مـن املـشاكل يف املمارسـة املتعلقـة بـا               - ٤١
، A/HRC/19/57 (سـتثنائية االظـروف  ال عدم االقتصار يف استخدامه على  ، وال سيما    االحتياطي
، CRC/C/15/Add.237 ومـــــا يليهـــــا؛ و ٢١٢، الفقـــــرات CAT/OP/MEX/1؛ و ٤٨الفقـــــرة 
حلـبس   ا تطبيقيف عدد من البلدان، يتم      و. )٢٣٥، الفقرة   A/HRC/13/39/Add.5؛ و   ٧٦ الفقرة

ــاطي ــق بامل  االحتي ــا يتعل ــات فيم ــسيطةالخالف ــرارات   و. ب ــا تتخــذ ق ــا م ــاطي غالب  احلــبس االحتي
ــاةمرا دون ــيهم  عـ ــدعى علـ ــصية للمـ ــروف الشخـ ــرة A/HRC/11/41/Add.2 ( الظـ . )٣٥، الفقـ

بكفالـة  اإلفـراج    بـدائل لالحتجـاز، مثـل        ينـُدر أن ُينظـر بالقـدر الكـايف يف         وعالوة علـى ذلـك،      
ــد أو ــان A/HRC/4/33/Add.3 (تعهــــــــــ ، A/HRC/7/3/Add.3 ؛ و)ق (٧٢  و٣٠، الفقرتــــــــــ

 ايـة للغ طـويال    وقتـا اإلجـراءات   تـستغرق   ، و )٧٣، الفقرة   A/HRC/16/47/Add.3 ؛ و ٦٥ الفقرة
هــذه العوامــل أيــضا يف وتــؤدي . )٥٣، الفقــرة A/HRC/10/11/Add.2 ( مــن البلــدانالعديــديف 

ــرة     ــرط لفتـ ــول املفـ ــان إىل الطـ ــن األحيـ ــثري مـ ــاطي  كـ ــبس االحتيـ ، A/HRC/16/52/Add.3(احلـ
؛ ٥، الفقــــــــــــرة CAT/C/CRI/CO/2؛ و ٤٨، الفقــــــــــــرة A/HRC/19/57؛ و ٧٠ الفقــــــــــــرة

ــرة CAT/OP/BEN/1 و ــاطي بعــض احملتجــزين  ويقــضي . )٢٩()١٥٦، الفق  رهــن احلــبس االحتي
 تجـاوز ت قـد ، وأحيانا   )٩٣، الفقرة   E/CN.4/2006/53/Add.4 (سنوات يف السجن دون حماكمة    

املـشتبه  مكنـة يف مـا يتعلـق باجلرميـة          امل عقوبة احلبسية  احلد األقصى لل   فترة احتجازهم يف السجن   
  الـيت تـؤدي     السياسات واملمارسات   وتعدّ .)٢٣٥، الفقرة   A/HRC/13/39/Add.5(ارتكاهبم هلا   

 من بني األسـباب الرئيـسية الكتظـاظ         احلبس االحتياطي وطول مدته أيضا    إىل انتشار استخدام    
  .)١٤، الفقرة CCPR/C/CPV/CO/1؛ و ١٧، الفقرة CCPR/C/TUR/CO/1(ن السجو
ــرض    - ٤٢ ــر تعــــ ــد خطــــ ــا  ويزيــــ ــني احتياطيــــ ــوء  احملبوســــ ــذيب أو ســــ ــة للتعــــ  املعاملــــ

)CAT/C/LVA/CO/2   ؛ و   ١٠، الفقرةCAT/C/BLR/CO/4 لغـرض احلـصول علـى    )١٠، الفقرة 
؛ ٥٧  و٣٠  و٢٩، الفقــــــــرات A/HRC/4/33/Add.3 (معلومــــــــات أو علــــــــى اعتــــــــراف  

__________ 
وجيب أن يستند احلـبس االحتيـاطي إىل   . ٣، الفقرة ٩العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة          )٢٨(  

أن هــذا اإلجــراء معقــول وضــروري يف مجيــع األحــوال  قــرار خيلُــص علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة إىل   
ألغــراض منــع اهلــروب أو التــدخل يف مجــع أدلــة اإلدانــة بــصورة قانونيــة أو ترهيــب الــشهود وتــاليف تكــرار    

 .٣-٨، الفقرة CCPR/C/99/D/1369/2005؛ و ٨-٥، الفقرة CCPR/C/39/D/305/1988اجلرمية؛ انظر 

: ، انظـــريب االحتيـــاطي يف الـــدول األعـــضاء يف االحتـــاد األورولالطــالع علـــى متوســـط طـــول مـــدة احلـــبس   )٢٩(  
European Commission, “Accompanying document to the proposal for a Council framework decision on 

the European supervision order in pretrial procedures between member States of the European Union: 

impact assessment”, 29 August 2006. 
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ــرة CAT/C/TJK/CO/2 و ــار )٩، الفق ــى التاحملتجــزين، أو إلجب ــاون يف  عل ــات  ع أحــد التحقيق
)A/HRC/10/44/Add.2   حملبوسـني احتياطيـا     ا بـشأن احتجـاز   وقد أثـريت خمـاوف      . )٤١، الفقرة

ليـات حقـوق اإلنـسان     آل تـبني و. )١٥٤، الفقرة   CAT/OP/BEN/1 (مع السجناء احملكوم عليهم   
احملبوسـون احتياطيـا حمتجـزين       إذ يظـل  :  ضمانات احملاكمـة العادلـة     م انتهاك ه غالبا ما يت   أيضا أن 

 أمـام   تقـدميهم للمثـول   املـساعدة القانونيـة ودون      احلصول علـى     مبحام أو    دون إمكانية االتصال  
احلـصول علـى فحـص      دون إمكانية   أيضا  وُيتركون  . )١٢، الفقرة   CAT/C/RWA/CO/1 (قاض

؛ ٢١، الفقـــــــــرة CAT/C/NPL/CO/2(  أســــــــرهم أو التواصــــــــل مـــــــــع طــــــــيب مـــــــــستقل  
ــل . )١٣، الفقــرة CAT/C/ALB/CO/2 ؛ و٦، الفقــرة CAT/C/BLR/CO/4 و عــدم وجــود  وميثّ

وأخــريا، . )١٢، الفقــرة CAT/C/TWA/CO/1( أيــضا أنظمــة تــسجيل يف بعــض البلــدان مــشكلة
تعـذر  الـيت ي   يف الفئـات   يـؤثر بـصورة غـري متناسـبة          بس االحتياطي على أن احل  أُلقي الضوء أيضا    

 املخــدرات ون ومتعــاطودفــراج املــشروط، وال ســيما الفقــراء واملــشّراإل شــروط اســتيفاء عليهــا
األشـخاص الـذين    و بـشكل مـزمن   ن عـن العمـل      وعـاطل وال ومـدمنو الكحـول     العقليـة  واملؤثرات

ــة وغــــري املــــواطنني   ــة العقليــ ــانون مــــن اإلعاقــ ــرة CERD/C/AUT/CP/18-20 (يعــ ؛ ١٣، الفقــ
  .)٣٠()٦٦، الفقرة E/CN.4/2006/7 و
  

  احتجاز املهاجرين  – ٢  
وقـد تتعـرض خمتلـف    . يتعرض املهاجرون بشكل خـاص لالحتجـاز املنـهجي واملكثـف         - ٤٣

 يف وضــع الــذين يوجــدون وثــائق أو دونفئــات املهــاجرين لالحتجــاز، مبــن فــيهم املهــاجرون   
فـضت  جوء الـذين ينتظـرون نتيجـة طلبـاهتم وملتمـسو اللجـوء الـذين رُ            شرعي وملتمسو الل   غري

  ).٨، الفقرة A/HRC/20/24( والالجؤون طلباهتم وهم بانتظار إجالئهم
فرديـــاً وجلميـــع األشـــخاص، بـــصرف النظـــر عـــن وضـــعهم، احلـــق يف عـــدم التعـــرض   - ٤٤
تقال أو االحتجاز تعسفاً؛ واحلق يف أال حيرموا من حريتهم إال ألسـباب ووفقـاً               مجاعياً، لالع  أو

__________ 
ــضا   )٣٠(    European Commission, “Accompanying document to the proposal for a Council: وانظــر أي

framework decision on the European supervision order in pretrial procedures between member States of 

the European Union: impact assessment”. 
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وهلـم أيـضا احلـق يف أن يعـاَملوا معاملـة إنـسانية أثنـاء حرمـاهنم                   .)٣١(إلجراءات حيددها القانون  
 .)٣٢(حريتهم من

ومثلما الحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين، فقـد بـدأ العمـل علـى                    - ٤٥
ى السنوات العشرين املاضية بسياسات احتجاز على درجة متزايـدة مـن الـصرامة يف بلـدان                 مد

وتـستخدم الـدول طائفـة واسـعة مـن األسـباب لتربيـر احتجـاز               . عديدة من خمتلف بقـاع العـامل      
املهاجرين غري النظاميني، مبا يف ذلك تقدميهم على أهنم يشكلون هتديدا لألمن القومي أو علـى                

 بيـد أن األدلـة املـستقاة مـن واقـع التجربـة ال تـبني أن االحتجـاز يـساهم يف ردع                     .أهنم جمرمون 
وباإلضـافة إىل ذلـك، يظـل تنظـيم      . اهلجرة غري القانونية أو يثين األشـخاص عـن طلـب اللجـوء            

ويف هـذا الـسياق،   . احتجاز املهاجرين ورصده أقل بكثري من تنظيم ورصـد االحتجـاز اجلنـائي           
، A/HRC/13/30؛ وانظـر أيـضا      ٨، الفقـرة    A/HRC/20/24( اإلنـسان    كثريا ما ُيستخف حبقـوق    

  ).٥٥الفقرة 
وركــزت آليــات حقــوق اإلنــسان علــى االحتجــاز اإللزامــي أو املنــهجي للمهــاجرين،    - ٤٦
ــ مبــــا رهم وأطفــــاهلم، بوصــــفه مــــسألة مــــن املــــسائل الرئيــــسية املــــثرية للقلــــق   يف ذلــــك أســ

)A/HRC/7/12/Add.2 ومــــا يليهــــا؛ و ٦٨، الفقــــرات A/HRC/23/46/Add.4 ٥١، الفقرتــــان 
وعـالوة  ). ٧٠، الفقـرة    CRC/C/GBR/CO/4 ؛ و ٤٩، الفقرة   A/HRC/17/33/Add.3؛ و   ٦٢ و

، احتجـازهم  ال ينص القانون دائما مبا يكفي من الوضـوح علـى األسـس الـيت تـربر                على ذلك،   
، A/HRC/23/46/Add.2 (ضماناتالـــالوصـــول إىل ســـبل وه، ، وظروفـــومـــدة هـــذا االحتجـــاز

 باعتبــاره هــاجريناملاحتجــاز فتــرة طــول املفــرط لالكمــا مت تــسليط الــضوء علــى . )٤٢ الفقــرة
، A/HRC/20/24؛ و ٢٦، الفقــرة CMW/C/CHL/CO/1(مــسألة تطــرح جمموعــة مــن املــشاكل  

. )٤٦، الفقـــــــرة  A/HRC/7/4؛ و ٢٧، الفقـــــــرة  CEDAW/C/MYS/CO/2ِ ، و٢١الفقـــــــرة  
ــريت ــشأن   وأثـ ــاوف بـ ــى    خمـ ــرض علـ ــيت ُتفـ ــة الـ ــروف واملعاملـ ــساوة الظـ ــاء  قـ ــاجرين أثنـ  املهـ

ــاز ــرة A/HRC/20/24/Add.1( االحتجــــ ــرة ،CMW/C/CHL/CO/1 ؛ و٦٠، الفقــــ ؛ ٢٧ الفقــــ
، مبـا يف ذلـك   )٤٩، الفقـرة    A/HRC/7/4 وما يليهـا؛ و      ٦٣، الفقرات   A/HRC/23/46/Add.3 و

وعدم الفـصل بـني الـشباب       ،   جرائم  مع أشخاص متهمني أو مدانني بارتكاب      إيداعهم السجن 
، CMW/C/ECU/CO/2؛ و ١٥، الفقــرة CMW/C/SEN/CO/1 (االحتجــازمرافــق والبــالغني يف 

كثريا مـا تـسلط آليـات حقـوق اإلنـسان الـضوء علـى مـسألة          وعالوة على ذلك،    . )٣١الفقرة  
__________ 

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال            ، و ٩العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، املـادة              )٣١(  
 .٤  و١، الفقرتان ١٦، املادة املهاجرين وأفراد أسرهم

يـع العمـال    االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مج        ، و ١٠العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة          )٣٢(  
 .١٧، املادة املهاجرين وأفراد أسرهم
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ــاب الــ  ــة اإلضمانات غي ــق جرائي ــا يتعل ــرص    ب فيم ــة ف ــك حمدودي ــا يف ذل ــرارات االحتجــاز، مب  ق
، وقلــة خــدمات الترمجــة احلــصول علــى املعلومــات واملــساعدة القانونيــة أو اخلــدمات القنــصلية 

ــدامها،   ــة أو انعــ ــشفوية احملترفــ ــة    الــ ــارات العائليــ ــق يف الزيــ ــرام احلــ ــدم احتــ ــن عــ ــضال عــ  فــ
)CMW/C/BIH/CO/2 ؛ و٢٧ إىل ٢٥، الفقرات من A/HRC/23/46/Add.4 ٥٤، الفقرة(.  
  

  االكتظاظ  -جيم   
وكـثريا  .  وحـادة يف مجيـع أحنـاء العـامل    متـواترة  مـشكلة  مرافـق االحتجـاز   االكتظاظ يف    يعّد  - ٤٧
، CAT/C/MDA/CO/2 ؛ و ١٢، الفقـرة    CCPR/CO/83/GRC(قدرهتا االستيعابية    تتجاوز السجون  ما

ــرة A/HRC/18/35/Add.6 ؛ و٢٣، الفقـــــــــرة E/C.12/BEN/CO/2 ؛ و١٨الفقـــــــــرة  ؛ ٥٨، الفقـــــــ
يــــتم يف حــــني و. )٤٧  و٤٦، الفقرتــــان A/HRC/22/53/Add.2 ؛ و٥١، الفقــــرة A/HRC/17/42 و

 آليـات حقـوق اإلنـسان    نظـرت ن، وكتظـاظ يف سـياق الـسج      التصدي يف معظـم األحيـان ملـسألة اال        
حاالت االكتظاظ، على سـبيل املثـال، يف مستـشفيات األمـراض النفـسية ومراكـز احتجـاز        يف  أيضا  

  ).٦٢، الفقرة A/HRC/11/7/Add.2؛ و ١٨، الفقرة CAT/C/RUS/CO/4 (املهاجرين
 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية علـى القاعـدة                  ١٠وتنص املادة     - ٤٨

األساسية اليت تقضي بأن يعاَمل كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته معاملة إنـسانية مقرونـة        
وأشـارت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان          . باالحترام الالزم لكرامة الشخص اإلنـساين األصـيلة       

احملرومني مـن احلريـة ينبغـي أالَّ يتعرضـوا ألنـواع             إىل أن    ٢١ من تعليقها العام رقم      ٣يف الفقرة   
ينبغـي   وعـالوة علـى ذلـك،     . احلرمـان مـن احلريـة     نامجة عـن    من احلرمان أو اإلكراه عدا تلك ال      

وتتـضمن  . اة مـع األشـخاص األحـرار      ضمان احترام كرامة هؤالء األشخاص علـى قـدم املـساو          
 من القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء املزيد من التوجيهـات املتعلقـة             ٢٢ إىل   ٩القواعد  

  .بالشروط الدنيا لظروف اإليواء واملعيشة يف مرافق االحتجاز
  مرافــق االحتجــاز علــى األوضــاع يفا ســلبياتــأثري كتظــاظوال منــاص مــن أن يــؤثر اال  - ٤٩
ــل احلرمــان مــن      نأو ــسان، مث ــهاكات خطــرية حلقــوق اإلن ــؤدي إىل انت  احلــصول علــى  ســبلي

 والـــصرف الـــصحي، واألمـــن، وخـــدمات إعـــادة التأهيـــل أو عـــدم ،والغـــذاء ،الطـــيب الرعايـــة
؛ ١٧، الفقــرة CAT/C/SLV/CO/2؛ و ٤٧، الفقـرة  A/HRC/22/53/Add.2(هـذه الــسبل   كفايـة 

كـر أيـضا أن     وقـد ذُ  . )٣٥، الفقـرة    E/C.12/IND/CO/5؛ و   ٦٤، الفقرة   A/HRC/7/3/Add.3و  
ــسجون  اكتظــاظ ال ــازين يف ال ــة يغــذيزن ــة  ثقاف ــإجرامي ــى  ةفرعي ــذر عل ــسجون   يتع ــوظفي ال م

 الترهيـب   ويـزداد خطـر    ويفتقر احملتجزون حليز يتيح هلم هامشا مـن اخلـصوصية،         . التحكم فيها 
  أن وباإلضـافة إىل ذلـك، يبـدو      . )٦٥، الفقـرة    A/HRC/7/3/Add.3 (والعنف فيما بني الـسجناء    
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 زنـازين    لالنتقـال إىل   دفـع املبـالغ    الفساد بطـرق عـدة، مبـا يف ذلـك             يف تفشي  يساهماالكتظاظ  
  .)٩٩، الفقرة A/HRC/16/47/Add.3(أقل اكتظاظ 

قــوق اإلنــسان العوامــل والــسياسات واملمارســات  حب  خمتلفــة معنيــة آليــاتحبثــتوقــد   - ٥٠
وهـي تـشمل، علـى      .  مرافـق االحتجـاز     إىل اكتظاظ الـسجون وغريهـا مـن        يت تفضي  ال القانونية

احلــق يف  وناء الــسجمركــزرصــد ســوء  يف النظــام القــضائي، وتــواتر التــأخرياتســبيل املثــال، 
ــعبية  ــراج، وشـ ــواننياإلفـ ــرامةاأل القـ ــر صـ ــام الـــيت   كثـ ــانون والنظـ ــاد ُنهـــج حفـــظ القـ ، واعتمـ

ــشجع ــسجن   ت ــرات أطــول عوضــا   أحكــام ال ــةال اإلجــراءات عــن اللجــوء إىل لفت  وعــدم ،بديل
، A/HRC/16/47/Add.3؛ و ٤٢، الفقـــــرة  A/HRC/11/2/Add.2 (اإلفـــــراج املـــــشروط   مـــــنح 
ــرة ــرة CCPR/CO/81/BEL ؛ و٧٧ الفقـ ــرة CAT/C/CRI/CO/2 ؛ و١٩، الفقـ ــد . )٦، الفقـ وقـ

بس اســـتخدام احلـــأشـــري إىل العوامـــل الـــيت تـــساهم يف اكتظـــاظ الـــسجون ومنـــها اإلفـــراط يف 
 بــشكل ال يتناســب مــع    األحكــامطــول فتــرات و) ٤٢ إىل ٤٠ انظــر الفقــرات ( االحتيــاطي

ــرائم ــرة A/HRC/7/3/Add.3 (خطـــورة اجلـ ــرة A/HRC/16/47/Add.3؛ و ٦٥، الفقـ ؛ ٧٧، الفقـ
  ).١٩، الفقرة CCPR/CO/81/BEL و

 يف بعـض احلـاالت،     مناسـبا تـشييد مرافـق إضـافية       قد يكون احلـل املتمثـل يف        يف حني   و  - ٥١
؛ ٦٥، الفقـرة  A/HRC/7/3/Add.3 ( املـشكلة قضاء علـى لل فإنه ليس سوى حال جزئيا ال يكفي    

وينبغي أن تشمل اجلهود املبذولـة لتخفيـف االكتظـاظ          . )١٨، الفقرة   CCPR/C/TGO/CO/4 و
 القـضائية   واالستعاضة عن املالحقة  رمان من احلرية، مثل الوساطة،      لعقوبة احل بدائل  اللجوء إىل   

  . اإلدارية والنقديةواجلزاءات يةدمة اجملتمعاخل وببدائل أخرى،
  

  الوفاة وحاالت اإلصابة اخلطرية أثناء االحتجاز  -دال   
مثلما أكد املقرر اخلاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة                 - ٥٢

، يف ســياق االحتجــاز، واجبــا  يقــع علــى عــاتق الدولــة ’’ مــن تقريــره ٤٢ يف الفقــرة أو تعــسفا
وبالتايل، مثة قرينة غري قاطعة على قيام مـسؤولية الدولـة         . مضاعفا لكفالة ومحاية احلق يف احلياة     

وجيب على الدولـة    . عن حاالت الوفاء أثناء االحتجاز، سواء من خالل االرتكاب أو االمتناع          
تنتاج، ويقع عليها التزام إجـراء      أن تقدم دليال قاطعا على عدم حتملها مسؤولية جتنب هذا االس          

 .‘‘حتقيق واإلبالغ علنا عن االستنتاجات اليت تتوصل إليها وعن األدلة الداعمة هلا

سوء املعاملـة والتعـذيب،   معرضون بدرجـة أعلـى لـ     ن من حريتهم    واألشخاص احملروم و  - ٥٣
ظـورة  احملتأديبيـة  سموح بـه قانونـا، مثـل العقوبـات أو التـدابري ال        املمبا يف ذلك عن طريق العنف       

ــسان     ــوق اإلنـ ــدويل حلقـ ــانون الـ ــب القـ ــرات A/HRC/11/2/Add.3 (مبوجـ ؛ ٤٧ إىل ٤٥، الفقـ
وبـــدورها تـــؤدي . )٣٩، الفقـــرة CRC/C/BDI/CO/2 ؛ و١٢، الفقـــرة CAT/C/QAT/CO/2 و
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وحمــاوالت ن، و الــسج داخــلاالضــطراباتالعنــف بــني الــسجناء، وأعمــال الــشغب و  أعمــال 
، CAT/OP/PRY/1 (وفـاة حـاالت  اهلروب اجلماعي، وإضرابات املوظفني إىل إصابات خطرية و 

ــرة  ــرة CAT/C/SLV/CO/2؛ و ١٦٨الفقــ ــرة A/HRC/11/2/Add.2 ؛ و١٨، الفقــ . )٤١، الفقــ
ــددت ــهاكات اوُح ــزمن       انت ــة امل ــل ســوء التغذي ــة، مث ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي حلقــوق االقت

 وانعـدام فـرص احلـصول علـى الرعايـة الـصحية             الالإنسانيةنقص الغذاء، والظروف الصحية      أو
ــاء األســباب الرئيــسية للمــوت  مــن ، باعتبارهــااألساســية ، E/C.12/COD/CO/4 ( االحتجــازأثن

، A/HRC/14/24/Add.3 ، و٢٢٢  و٢٢١، الفقرتــــــــــان CAT/OP/BEN/1 ؛ و٣٢الفقــــــــــرة 
  ).٧٠، الفقرة E/CN.4/2006/53/Add.4؛ و ٥٢، الفقرة A/HRC/20/22/Add.1 ؛ و٨٥ الفقرة
 يف مجيـع     بـل ُتـصادف    طـرية علـى الـسجون     اخلصـابات   اإلوفيات و ال وال تقتصر مسألة    - ٥٤

حـاالت  االعتـداء وسـوء املعاملـة و      مظاهر من قبيل    وقد أثريت خماوف بشأن     . حتجازاالمرافق  
 ملهــــــاجرينا ومراكــــــز احتجــــــاز )A/HRC/22/53 ( يف مرافــــــق الرعايــــــة الــــــصحيةالوفــــــاة

)A/HRC/11/2/Add.5 وما يليها٢٨، الفقرات (.  
 العنــف  ممارســة بعــض العوامــل الــيت تفــضي إىل إىل آليــات حقــوق اإلنــسان توأشــار  - ٥٥

طبيـــة للمعـــتقلني يف الفحـــوص ال إجـــراء  دائمـــاعلـــى ســـبيل املثـــال، ال يـــتمف. وســـوء املعاملـــة
ــاز  مراكـــز ــز االحتجـ ــرة CAT/OP/PRY/1 (الـــشرطة ومراكـ ، CAT/OP/MDV/1 ؛ و٩٢، الفقـ
ــرة ــل رداءة ال. )١١٠ الفقـ ــروف ومتثـ ــك    ظـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــوء إدارهتـ ــاز وسـ ــق االحتجـ يف مرافـ

واالفتقــار إىل )  ومــا يليهــا٦٨، الفقــرات A/HRC/8/3انظــر (الــيت يــديرها الــسجناء   الــسجون
، )٥٦، الفقـــــرة A/HRC/20/22/Add.1انظـــــر (يكفـــــي مـــــن االعتمـــــادات يف امليزانيـــــة  مـــــا
 الترتيبـــــات األمنيـــــة ضـــــعف  و،)٤٤-٤٢، الفقـــــرات A/HRC/11/2/Add.2( االكتظـــــاظو
)A/HRC/14/24/Add.3 (والفــساد ، )٨٤، الفقــرةA/HRC/7/3/Add.7 ؛ ٣٨  و٣٧، الفقرتــان
 تــشجعبيئــة كلــها عوامــل تــساهم يف إجيــاد )  ومــا يليهــا٣٣، الفقــرات A/HRC/11/2/Add.5 و
حـاالت الوفـاة    بيانـات عـن     كثريا مـا ال تتـوافر أي        وباإلضافة إىل ذلك،    . لعنف وسوء املعاملة  ا

 انعـدام   يفـاقم و غري كافيـة، ممـا       ناقصة أ تكون هذه البيانات    أو  أو اإلصابة يف صفوف السجناء      
ــرة CAT/OP/MEX/1 (الــــــــــشفافية ــرة CAT/OP/MDV/1 ؛ و١٧٣، الفقــــــــ ؛ ١١٥، الفقــــــــ

ومثــة عامــل آخــر . )٥٤، الفقــرة A/HRC/18/32/Add.2 ؛ و٢٢٣، الفقــرة CAT/OP/BEN/1 و
ملرافـق  الرصـد املـستقل   ب كامل طاقته لالضـطالع نظام يعمل ب  عدم وجود    يتمثل يف بالغ األمهية   
  .)١٦، الفقرة CAT/OP/SWE/1(االحتجاز 

 إجـراء حتقيـق فـوري وحمايـد يف      مسألة عدم  على   وأكدت آليات حقوق اإلنسان أيضا      - ٥٦
تقـدمي تعويـضات كاملـة     و تقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة    بغـرض  طـرية اخلصابات  اإلوفاة و   الحاالت  
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ــة اإلفــالت مــن العقــاب هــو نتيجــة   و. )٢١، الفقــرة CAT/C/KAZ/CO/2(لمتــضررين  لوكافي
. لعــدم إجرائهــا مــع بــذل العنايــة الواجبــة ، أو  الالزمــةتحقيقــاتال إجــراء لإلخفــاق يف حتميــة

 ثــين انعــدام الثقــة يف نظــام العدالــة و  تفــشي أيــضا إىلالوافيــةتحقيقــات اليــؤدي عــدم إجــراء  و
 ٢٦٨، الفقرتـان  CAT/OP/MEX/1(تداءات اليت يـدعى حـدوثها   االعالضحايا عن اإلبالغ عن   

 عـن تقـدمي   ن مـن حريتـهم      و األشـخاص احملرومـ    كـثريا مـا حيجـم     وعالوة على ذلك،    . )٢٦٩ و
خـشية   يف ذلـك، أو      جهال منهم حبقهم  سوء املعاملة أو التعذيب، إما      ل بشأن تعرضهم شكاوى  
ــCAT/OP/PRY/1 (عمـــال انتقاميـــة حمتملـــةأل التعـــرض ، A/HRC/11/2/Add.2 ؛ و٩٩رة ، الفقـ
ــرة  ــا مل.)٤٣الفق ــل هــذه احلــوادث    وم ــالغ عــن مث ــتم اإلب ــدى  ي ــه ال يكــون ل ــضحايا ، فإن  ال

واحلـصول علـى     العـالج الطـيب والنفـسي         احلصول علـى   ، مبا يف ذلك   أسرهم سبيل لالنتصاف  و
  .)٢٦٩، الفقرة CAT/OP/MEX/1(حدث تكرار ما عدم بضمانات 

  
   احملرومني من حريتهم منمحاية فئات معينة  -هاء   

 اإلعاقـة، حتـديات   واألشـخاص ذو  و حمددة، مبا يف ذلك األطفـال والنـساء          فئاتتواجه    - ٥٧
  .عند تعرضها للحرمان من احلرية احتياجات خمتلفة وتكون هلاخاصة 
علـى نطـاق    ون طفـل علـى األقـل رهـن االحتجـاز             مليـ   هنـاك  وتشري التقـديرات إىل أن      - ٥٨

ــم   ــامل، معظمهـــ ــوى العـــ ــب ســـ ــرائم مل يرتكـــ ــسيطة  جـــ ــرة A/HRC/21/26(بـــ ؛ ٤٤، الفقـــ
ــرة CRC/C/15/Add.264 و ــيح . )٦٧، الفق ــل   وتت ــوق الطف ــة حق ــة  وشــىتاتفاقي ــايري الدولي  املع

فـإن   لـذلك،  وتبعـا . ، إطارا واسعا حلمايتـها ) أعاله ٩انظر الفقرة    (قواعد بيجني األخرى، مثل   
 ينطـوي يف املقـام األول علـى نظـام           العـدل   إقامـة  حقـوق الطفـل يف    يقـوم علـى مراعـاة       هنج  أي  

لألطفـال  و. هلطفـل ورفاهـ  ل  العليـا صلحةاملـ ألطفـال ويركـز علـى     حتياجـات   عدالة يستجيب ال  
 البـدين   يف منـائهم   األطفـال خيتلفـون عـن الكبـار          ا كـان   وملـ  .نفس احلقوق اليت يتمتع هبـا الكبـار       

  ومحايـة  رعايـة احلـصول علـى   أيضا هلمحيق فإنه  العاطفية والتعليمية،  ، ويف احتياجاهتم  والنفسي
احلرمـان مـن احلريـة الشخـصية     جيـب أن يكـون     كمبدأ أساسي،   و. سنهمتتناسب مع    يتنيإضاف

  .نة، وألقصر فترة زمنية ممكإجراء استثنائيا جدا
ــالرغم مــن أن    - ٥٩ ــسان   وب ــانوين حلقــوق اإلن ألطفــال احملــرومني مــن  اخلاصــة بااإلطــار الق

 أبرزت آليات حقوق اإلنسان استمرار وجود عـدد مـن املـشاكل يف              فقد،  إطار واسع حريتهم  
 قلمـا ،   احلبس االحتياطي  ومن دواعي القلق أن احتجاز األطفال، مبا يف ذلك        .  العملية املمارسة

إىل  األطفــال الــصغار جــدا ميكــن أن يتعــرض حــىتيف بعــض الــدول، و. الذ أخــريكمــستخدم ُيــ
احتجـازهم   ظـروف    يتـبني أن  حرم األطفال من حريتهم، غالبا ما       عندما يُ و. احلرمان من احلرية  

 ال حيــصل األطفــال علــى ســبيل املثــال،ف.  احتياجــات األطفــاللتلبيــةغــري مالئمــة وغــري مكيفــة 
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.  مــن البلــدان علــى قــدر كــاف مــن التعلــيم والتــدريب املهــين يف عــدداحملرومــون مــن حريتــهم 
ن مـع  و العـامل  الذي يتلقاه املوظفون  تدريبال وعدم كفاية    مالئمةعدم  بوتتعلق الشكاوى أيضا    

واعـث القلـق    ومن ب . ) وما يليها  ٣٥، الفقرة   A/HRC/21/26 (األطفال يف نظام قضاء األحداث    
 يف ذلـك   أن األطفال يتعرضون أثناء احتجازهم ملستويات مرتفعة من العنف، مبا            بشكل خاص 

ــو      ــف ال تتـ ــذا العنـ ــن هـ ــة مـ ــسي، وأن احلمايـ ــف اجلنـ ــا فر االعنـ ــايف  دائمـ ــدر الكـ ــر (بالقـ انظـ
A/HRC/21/55(.  

 يف املؤسـسات العقابيـة يف       احملتجـزات  من النساء و الفتيـات     ٦٠٠ ٠٠٠ أكثر من    ومثة  - ٦٠
وُيعـزى هـذا االرتفـاع أساسـا إىل         .  يف ارتفـاع مـستمر      األرقـام  وهـذه  .)٣٣( العـامل  ربوع خمتلف

ــيس إىل     ــصادرة ول ــصرامة يف األحكــام ال ــد مــن ال ــق مزي ــادةتطبي ــة  عــدد اجلــرائم   يف زي املرتكب
)A/HRC/11/8 لــصكوك الدوليــة ذات الــصلة حبقــوق اإلنــسان،     ل اســتكماالو. )٤٧، الفقــرة

 ظـروف   كفالـة هتـدف إىل    و،  واجلانيـات  قواعد بانكوك معايري حمددة ملعاملـة الـسجينات          ترسي
 يف تقـدمي    الفـوارق بـني اجلنـسني     تـوفري خطـط تراعـي        االحتجـاز و   أثنـاء فتـرة    أمنـا أفضل وأكثر   

  .الستعاضة عن املالحقة القضائيةالرعاية وا
 مــن للحرمــان نــسبة كــبرية مــن النــساء تعــرض يف األساســية تكمــن إحــدى املــشاكلو  - ٦١

احتجـاز النـساء ارتباطـا      يـرتبط   يف عـدد مـن الـدول،        و. بـسيطة  جرائم   ن نتيجة ارتكاهبن  حريته
 املخــــدراتلــــضلوعهن يف عمليــــات نقــــل االجتــــار باملخــــدرات، وال ســــيما رائم وثيقــــا جبــــ

)CEDAW/C/BRA/CO/7 ــرة ــان A/HRC/17/26/Add.5 ؛ و٣٢، الفقــــ . )٤٨  و٤٥، الفقرتــــ
ــا   ــا م ــة  ظــروف االحتجــاز  ال تكــونوغالب ــرأة مواتي ــى ســبيل املثــ  ف .)٣٤(الحتياجــات امل ال، عل

خاصـة  رعايـة صـحية     ال تتـوافر هلـن       و إىل ضـابطات فقـط     النساء   ُتسند مهمة اإلشراف على    ال
 ومن بواعث القلـق بـصفة خاصـة زيـادة خطـر             .)٣٩١، اجلزء الثاين، الفقرة     A/63/38(بالنساء  

 ، مبـــــا يف ذلـــــك التعـــــذيبللعنـــــف اجلنـــــساين تعـــــرض النـــــساء أثنـــــاء فتـــــرة احتجـــــازهن 
)E/CN.4/2006/61/Add.2 ــرة ــرة ،A/HRC/16/52/Add.5 ؛ و٥٧، الفق ــضا  ٧٠ الفق ؛ وانظــر أي

E/CN.4/1998/54 يف الـسجون    يـؤدي احتجـازهن   ،  وبوجه خاص . ) وما يليها  ١١٥ ، الفقرات 
ضـحايا ألعمـال العنـف، مبـا يف         وقـوعهن   خطـر   إىل زيادة   املختلطة ووجود حراس من الذكور      

  .)٣٣فقرة ، الCEDAW/C/CAN/CO/7 (ذلك العنف اجلنسي
__________ 

 Roy Walmsley, World Female Imprisonment List, 2nd ed. (London, International Centre for Prison:انظـر   )٣٣(  

Studies, 2012)متاح على املوقع الشبكي ، :www.prisonstudies.org/images/news_events/wfil2ndedition.pdf.. 

يف هـــذا الـــسياق، أشـــارت اللجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة يف آرائهـــا املتعلقـــة بـــالبالغ      )٣٤(  
عـــدم تلبيـــة مرافـــق االحتجـــاز لالحتياجـــات احملـــددة إىل أن ) CEDAW/C/49/D/23/2009 (٢٣/٢٠٠٩ رقـــم

 . من االتفاقية١للنساء يشكل متييزا، حبسب مدلول املادة 
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األشــخاص يتمتــع  األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أن  حقــوق اتفاقيــة تــنصيف حــني و  - ٦٢
م علــى قــدم املـساواة مــع اآلخــرين، فــإهن م اإلعاقـة بــاحلق يف احلريــة واألمــن علـى شخــصه   وذو

، E/CN.4/2005/6انظـــر  (لتمتـــع حبقـــوقهمل  ســـعيهمبعـــض التحـــديات الفريـــدة يفيواجهـــون 
ــرات  ــا؛ و ٤٧الفق ــا يليه ــرات A/HRC/22/53  وم ــا ١١، الفق ــا يليه ــات   ) وم ــد أعربــت آلي  وق

 الوحيـد  هـي األسـاس   تكـون فيهـا اإلعاقـة   حقوق اإلنـسان عـن قلـق خـاص إزاء احلـاالت الـيت              
 ،)٢٥، الفقـــــرة CRPD/C/CHN/CO/1؛ و ٢٧، الفقـــــرة CRPD/C/HUN/CO/1 (لالحتجـــــاز

ــى  االت احلــو ــيت تنطــوي عل ــة، وال ســيما    ال االحتجــاز غــري الطــوعي لألشــخاص ذوي اإلعاق
، CRPD/C/PER/CO/1(‘‘ يعــــانون مــــشاكل تتعلــــق بالــــصحة العقليــــة’’األشــــخاص الــــذين 

هم القانونيـة    أهليتـ   مـن   اإلعاقـة  ي األشخاص ذو  جرى جتريد ويف حاالت أخرى،    . )٢٨ الفقرة
، CCPR/C/RUS/CO/6؛ و ١٩، الفقـــرة CAT/C/BGR/CO/4-5 ( بـــسبب إعاقتـــهمتقييـــدهاأو 

 جانــبالرعايــة املؤســسية يف بعــض األحيــان مــن     ب املتعلقــةالقــرارات ُتتخــذ ، و)١٩الفقــرة 
وعنــد إيــداعهم . )٢٧، الفقــرة CRPD/C/HUN/CO/1 (األمــر ولــيس األشــخاص أنفــسهم  ويلّ
ــاز،  يف ــق االحتجــــ ــه  مرافــــ ــخاص ذويواجــــ ــة واألشــــ ــيئة   اإلعاقــــ ــشية ســــ ــواال معيــــ  أحــــ
)CAT/C/MDA/CO/2   مت تـسليط     املثـال،  فعلـى سـبيل   .  لـسوء املعاملـة    يتعرضونو) ٢٦، الفقرة 

، CCPR/C/NOR/CO/6(الضوء علـى ممارسـة اسـتخدام القـوة القـسرية ضـد املرضـى النفـسيني                  
أسـّرة علـى شـكل أقفـاص        (حلركـة    اسـتخدام األسـّرة املغلقـة لتقييـد ا         ، مبـا يف ذلـك     )١٠الفقرة  

لتقييد حركة األشخاص املصابني بـأمراض عقليـة، مبـن فـيهم            يف املؤسسات كوسيلة    ) شباك أو
  .بوصفها ممارسة مثرية للقلق بشكل خاص، )١٢، الفقرة CCPR/C/HRV/CO/2 (األطفال

  
   والتوصياتاالستنتاجات  -رابعا   

منـهم   شـخص،  ماليـني    ١٠  اليـوم علـى    يزيد عدد احملرومني مـن حريتـهم يف العـامل           - ٦٣
اإلطــار القــانوين الــدويل حلمايــة مجيــع األشــخاص   و.  احملاكمــةيف انتظــار ماليــني ٣ حــوايل

اليت تنشأ يف هـذا الـصدد        القضايا الرئيسية    وتتم معاجلة . إطار شامل احملرومني من حريتهم    
ية  واالجتـــهادات القـــضائمـــن خـــالل عـــدد كـــبري مـــن املعاهـــدات والـــصكوك األخـــرى   

،  اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية     العهـد الـدويل   ويتيح كل من    . الصلة باملوضوع  ذات
 وغـريه مـن ضـروب املعاملـة         دولـة، واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب        ١٧٦قت عليـه     صدّ ذيال
محايـة قانونيـة      دولة، ١٥٣ اليت صدقت عليها     العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،      أو

الربوتوكــول وقــد بلــغ عــدد التــصديقات علــى . رومني مــن حريتــهممهمــة لألشــخاص احملــ
 علـى عـشر سـنوات       بقليل فترة تزيد  تصديقا يف    ٦٩االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     

  . هذه الصكوك مدعوة إىل القيام بذلك بعد علىقوالدول اليت مل تصّد. همنذ اعتما
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 بشكل منتظم على إثارة ومعاجلة    ويوجد عدد كبري من اآلليات الدولية اليت تعمل           - ٦٤
يا  حتـد  قـد يطـرح تعـدد اآلليـات       و.  املتعلقة حبماية األشخاص احملرومني من حريتـهم       املسائل
عـدم االتـساق بـني     ، أوحـدوث تـداخل يف االختـصاصات     ، نظـرا الحتمـال       احلـايل  للجهاز

. )٥-٣-٢، القـسم    A/66/860انظر   (لياتاآل  خمتلف  عن اليت تصدر النتائج و التوصيات    
 آلية وقـدرهتا علـى      اليت تقدمها كل   اخلربة املتخصصة     اعتبار ، ميكن أيضا  ويف الوقت نفسه  
 لألشخاص احملرومني    املتاحة زيادة مستوى احلماية  إسهاما يف    خمتلفة   زواياحبث املسائل من    

  .من حريتهم
 مجيـع  مـن حريتـهم يف       مـون  األشـخاص احملرو   يعيـشه  الـذي     الواقع يظلومع ذلك،     - ٦٥

خطـوة يف محايـة مجيـع األشـخاص احملـرومني مـن           أهـم   لذا، فـإن    و.  واقعا مثريا للقلق   املناطق
ويـتعني علـى    .  ضمان تنفيذ هذه القواعد واملعايري علـى املـستوى الـوطين           تتمثل يف حريتهم  

 مــن أجــل تعزيــزال الــدعوة يف جمــ، وال ســيما  مزيــد مــن اإلجــراءاتاجملتمــع الــدويل اختــاذ
 التـصديق   ، مبـا يف ذلـك الـدعم الـتقين، لـضمان           وفري الدعم إىل الـدول    تاإلرادة السياسية و  

وكفالة ، أو زيادة عدد تلك التصديقات باملوضوععلى مجيع الصكوك امللزمة ذات الصلة 
تلـك  ة مـع     التـشريعات والـسياسات احملليـ      التقيد بالقواعد واملعايري الدولية وتعزيز انسجام     

 أن تزيـد  وينبغـي للـدول أيـضا       . آليات وقائية وطنيـة   بوسائل منها إنشاء    القواعد واملعايري،   
 بالتزاماهتــا املتعلقــة بتقــدمي التقــارير، يتــصل مــع اآلليــات القائمــة، مبــا يف ذلــك فيمــا تعاوهنــا
لزيارات القطرية، وتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن        الستضافة ا  دعوات   وتوجيه

 وعـالوة   . ومتابعتـها  .ستعراض الـدوري الـشامل    اال  آلية اآلليات الدولية، مبا يف ذلك    مجيع  
 املنـشأة مبوجـب     يئـات اهلعلى ذلك، ينبغي للـدول أن تـدعم اجلهـود اجلاريـة لتعزيـز عمـل                 

 ختصيص املوارد الكافية هلذه      بوسائل منها   واإلجراءات اخلاصة،   حقوق اإلنسان  معاهدات
  .اآلليات القائمة

إلطار القانوين و املؤسـسي الـدويل        ل يف هذا التقرير  الوارد   السرب األويل بناء على   و  - ٦٦
يتـبني أن   ،  ٦٧/١٦٦ اجلمعيـة العامـة      لقـرار وفقـا    األشخاص احملرومني من حريتـهم       مايةحل

امنـة وأوجـه القـصور اهليكليـة املتـصلة      هناك حاجة ملزيد من التحليل املتعمق للمشاكل الك  
احملـددة  وشخاص احملرومني من حريتـهم       بشأن األ   للقلق  املثرية  املتكررة املسائلالعديد من   ب

اإلفـراط يف اسـتخدام االحتجـاز؛       و؛  ة قـضائي  رقابـة عـدم وجـود     :  مـن قبيـل    يف هذا التقريـر   
ــاظ؛ وحـــاالتو ــاة واإلاالكتظـ ــابات  الوفـ ــاءطـــرية اخلصـ ــاز؛ وأثنـ ــة الفئـــات  االحتجـ محايـ

  .أثناء محايتها من حريتهاتميزة املاالحتياجات  ذات
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تعزيـز  ب املعنيـة  أنشطة وكاالت األمـم املتحـدة      ينبغي مواصلة حبث   يف هذا السياق،    - ٦٧
علـى   والقـدرة     احلايل تعزيز التنسيق زيادة  يع األشخاص احملرومني من حريتهم بغية       مجمحاية  

  . األولوية املذكورة أعاله ذات التصدي للمسائليف دعم الدول


