
 

 ٢٨٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل الثامن.......
المعايير القانونية الدولية لحماية 
..األشخاص المجردين من حريتهم

  

 األهداف المتوخاة 

اطالع المشاركين على البعض من أهم المعايير القانونية الدولية المتعلقة بمعاملة األشخاص  • 
بر انتهاكات هذه المجردين من حريتهم بما في ذلك واجب الدول قانونا منع ومعاقبة وج

  المعايير؛
توضيح الكيفية التي تنفذ بها عمليا قواعد قانونية عديدة بغية حماية حقوق األشخاص  •

  المجردين من حريتهم؛
أو اإلجراءات القانونية الواجب على القضاة والمدعين العامين /بيان الخطوات والتدابير و •

 .ردين من حريتهموالمحامين أن يتخذوها بغية صيانة حقوق األشخاص المج

 

 أسئلة 

  هل قابلتم في أي وقت من األوقات أشخاصاً مجردين من حريتهم اشتكوا من سوء المعاملة؟ • 
  إذا كان األمر كذلك متى عوملوا هذه المعاملة السيئة المزعومة وألي سبب؟ •
بير إن كان ما هي التدابير التي اتخذت لعالج الحالة وما هو األثر الذي ترتب على تلك التدا •

  هناك أي أثر؟
ما هي القواعد السائدة في بلدكم فيما يخص االعتراف بأماكن االحتجاز وتسجيل األشخاص  •

  المجردين من حريتهم
ما هي القواعد السائدة في بلدكم فيما يخص اللجوء إلى الحبس االنفرادي؟ وعلى سبيل المثال  •

  بس وألي مدة وفي ظل أي ظروف؟ما هي األسباب التي من أجلها يمكن أن يفرض هذا الح
هل الحبس االنفرادي مسموح به في ظل القوانين السائدة في بلدكم وإذا كان األمر كذلك ما  •

ز؟ كيف مدته؟ ما هي سبل التظلم القانونية المتاحة لألشخاص الذين يتعرضون لذلك االحتجا
جز أو السجين رهن  البدني أو النفسي أثناء االحتفاظ بالمحتتؤمن السلطات منع اإليذاء

 الحبس االنفرادي؟
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 )تابع (أسئلة 

بوصفكم محامين هل واجهتم في أي من األوقات مشاكل على صعيد االتصال الحر والسري  • 
 إذا كان األمر كذلك كيف تصرفتم إزاءها؟. بموكل محتجز؟

  هل هناك أية مشاكل خاصة في بلدكم فيما يتعلق بشروط احتجاز األطفال والنساء؟ •
 إذا كان األمر كذلك ما هي هذه المشاكل الخاصة وما طبيعة التدابير التي اتخذت، إن كانت  •

 قد اتخذت أصالً، بغية عالج الحالة؟

ما هي إجراءات التشكي الرسمية السائدة في بلدكم بالنسبة لسوء المعاملة المزعومة التي  •
 يلقاها المحتجزون والسجناء بما في ذلك النساء واألطفال؟

   

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  •
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  •

  ١٩٨٤المهينة، 
  ١٩٧٧قان بها،  والبروتوكوالن اإلضافيان الملح١٩٤٩اتفاقيات جنيڤ لعام  •
  ١٩٩٨النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •
  ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  •

*****  
  ١٩٥٥القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  •
  ١٩٩٠المبادئ  األساسية لمعاملة السجناء،  •
ن أشكال مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل م •

  ١٩٨٨االحتجاز أو السجن، 
مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، وال سيما األطباء، في حماية  •

المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
  ١٩٨٢الالإنسانية أو المهينة، 

  ١٩٧٩فاذ القوانين، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإن •
  ١٩٩٢اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري،  •
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي  •

 ١٩٨٩واإلعدام بإجراءات موجزة، 
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 )تابع (الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك اإلقليمية 
  ١٩٨١ق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، الميثا •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٨٥اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،  •
  ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص،  •
  ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
 ١٩٨٧بية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة، االتفاقية األورو •

  
  
 

 مقدمة  .١

يبين هذا الفصل القواعد القانونية الدولية الرئيسية التي تحكم معاملة األشخاص المجردين من             
  .د القانونيةحريتهم وسوف يوفر أيضا أمثلة للكيفية التي بها فسرت أجهزة الرصد الدولية هذه القواع

ومعاملة كافة فئات المحتجزين والسجناء تبقى تحديا كبيرا في مجال التحسين الشامل الحترام             
فالشخص الذي يعتقل أو الذي هو رهن االحتجاز السابق للمحاكمة أو يمضـي عقوبـة               . شخص اإلنسان 

لضعيف، تحت رحمة   بالسجن بناء على إدانته يجد نفسه إلى حد كبير، وقد وضع في الموضع المتدني وا              
فالمحتجز أو السجين يكاد يكون منقطعا عن العالم الخـارجي، ولهـذا هـو              . الشرطة وموظفي السجون  

واستمرار استخدام التعذيب على نطاق واسع وغيره مـن ضـروب           . عرضة للمعاملة التي تنتهك حقوقه    
ئات مـن النـاس الـذين ال تسـمع          المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في حالة هذه الف           

أصواتهم والذين يصرخون طالبين المساعدة في أوقات األلم ال يمكن ألحد أن يسمعهم سـوى نظـراؤهم     
  .وهذا االستخدام يشكل إهانة ال تطاق موجهة إلى كرامة البشر. نزالء السجون

 المحتجـزين   من ناحية أخرى ال يتضمن القانون اإلنساني الدولي قواعد صارمة بشأن معاملة           
وعلى عاتق الدول واجب قانوني باتخـاذ اإلجـراءات         . والسجناء، تكون قابلة للتطبيق في جميع األوقات      

وفي هـذا الصـدد     . التشريعية والعملية الالزمة لوضع حد لكافة تلك الممارسات التي تنتهك هذه القواعد           
 أساسية في اإلسـهام فـي االحتـرام         تكتسي المهمة المنوطة بالقضاة والمدعين العامين والمحامين أهمية       

. المتزايد للقواعد القانونية التي تساعد على صون حياة وأمن وكرامة الشعوب المجـردة مـن حريتهـا                
وأصحاب هذه المهن القانونية مطالبون، في اضطالعهم يومياً بعملهم، عندما يواجهون أشخاصا مشـتبها              

طة، بممارسـة اليقظـة الدائمـة لعالمـات التعـذيب           في قيامهم بأنشطة إجرامية أو متهمين بهذه األنش       
. واالعترافات القسرية في ظل سوء المعاملة أو اإلكراه وأي نوع آخر من أنواع المشقة البدنية أو النفسية                

والقضاة والمدعون العامون والمحامون لهم دور رئيسي في هذا الصدد ولكن أيضا واجب مهني في كفالة          
  .لمحلية والدولية القائمة لحماية حقوق األشخاص المجردين من حريتهمالتنفيذ الفعلي للقواعد ا

وسوف يعنى هذا الفصل أوالً بمفهوم التعذيب وضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                 
الالإنسانية أو المهينة وسوف يتناول بوجه خاص المشاكل التي يتسبب فيها الحبس االنفرادي ويتصـدى               

 وسوف يوضح بإيجاز المشاكل الخاصة التي تتعرض لهـا المجموعـات            .بصورة أخص لعزل السجين   
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بيد أن حقوق األطفال والنساء في مجال إقامة العدل سـوف           . الضعيفة كاألطفال والنساء أثناء االحتجاز    
وهذا الفصل سوف ينظر    . تتناول أيضاً ببعض التفصيل في الفصلين العاشر والحادي عشر على التوالي          

 االحتجاز مثل اإليواء والتمارين الرياضية وصحة السجناء والمحتجزين واالتصاالت          بعد ذلك في جوانب   
وثالثا سيعنى الفصل بإجراءات الشـكاوى      . بينهم وبين العالم الخارجي عن طريق الزيارات والمراسالت       

 وأخيراً سيوفر هـذا   . الواجب أن تكون متاحة في كافة األوقات لجميع األشخاص المجردين من حريتهم           
الفصل بعض النصائح بشأن الكيفية التي يمكن بها للقضاة والمدعين العامين والمحامين أن يعملوا بشكل               

  . أكثر كفاءة من أجل استئصال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالقانونية للمحتجزين والسجناء
  

  استخدام المصطلحات  ١-١
أي شخص يجرد من حريته ما      " زالشخص المحتج "و" المحتجز"يعني في هذا الفصل مصطلح      

يعنـي أي   " الشـخص المسـجون   "و" السجين"عدا من يجرد نتيجة إلدانة بجريمة على حين أن مصطلح           
فـي القواعـد   " السجين"وتنبغي مالحظة أن عبارة  . شخص حرم من حريته نتيجة إلدانة بجريمة اقتُرفت       

األشخاص الذين لم يحـاكموا واألشـخاص       النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مستخدمة بشكل عام يغطي         
المدانين، وهي حقيقة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار كلما تم االستشهاد بهذه القواعد أو اإلشارة إليها علـى                  

  .نحو آخر
  

منع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو  .٢
أ   

  مالحظات تمهيدية  ١-٢
وحظر التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              إن الحق في الحياة     

الالإنسانية أو المهينة معايير يمكن الوقوف عليها ليس فقط في جميع معاهدات حقوق اإلنسـان العامـة                 
الرئيسية والعديد من صكوك حقوق اإلنسان األخرى بل يتكرر ورود هذه المعايير في القانون اإلنسـاني                

 التي تتعلـق    ١٩٤٩بين اتفاقيات جنيڤ لعام     ) أ()أوال(٣بيل المثال ووفقا للمادة المشتركة      فعلى س . الدولي
فإن العنف الذي يعصف بالحياة ويمس الشخص، وبخاصـة         "بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي       

ميـع  يجب أن تبقى محظـورة فـي ج       " القتل بجميع أنواعه وتشويه األعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب       
وعالوة على ذلك   ". األشخاص الذين ال يشتركون في األعمال الحربية      "األوقات وفي أي مكان فيما يخص       

من البروتوكول اإلضافي الثـاني     ) أ()٢(٤من البروتوكول اإلضافي األول والمادة      ) أ()٢(٧٥فإن المادة   
لدولية وغير الدولية، تمنعـان     الملحق باتفاقيات جنيڤ، اللذين يتصالن على التوالي بالنزاعات المسلحة ا         

وبخاصـة القتـل والتعـذيب      " العنف الذي يطال حياة اإلنسان وصحته وسالمته البدنية أو العقلية         "بالمثل  
  .والعقوبة البدنية وتشويه األطراف

وطابع القدسية الذي يتسم به الحق في الحياة وكذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيـره                
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة يبرز عالوة على ذلك من خالل حقيقـة              من ضروب المعاملة أو     

أن هذه الحقوق ال يمكن تقييدها بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي حتى في أخطر األوضـاع وهـذا                  
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة        ) ٢(٤يبرز بشكل واضح مـن خالل المادة       

. من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان      ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ٢(٢٧
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسـية أو الالإنسـانية أو              ) ٢(٢وتنص المادة   

انت هذه الظروف حالة حرب     ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أك         "المهينة على أنه    
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أم تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أم أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر                 
التعذيب " من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه أن           ٥إلى ذلك تضيف المادة     ". للتعذيب

  ". ن وال انعدام األمن في السجن أو أماكن االحتجازال يبرره المزاج الخطر للمحتجز أو السجي
 من النظام   ٧والطبيعة األساسية لحظر التعذيب يؤكدها باإلضافة إلى ذلك واقع أنه وفقا للمادة             

عندما يرتكب كجزء من     "جريمة بحق اإلنسانية  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما، يشكل التعذيب        
والتعذيب أو  ". "مع العلم بأنه عدوان متعمد موجه ضد مجموعة من المدنيين         عدوان واسع النطاق ومنتظم     

 جرائم حـرب وخروقـات خطيـرة      تشكل هي األخرى    " المعاملة الالإنسانية بما فيها التجارب البيولوجية     
  ).‘٢‘)أ)(٢(٨المادة ( ألغراض النظام األساسي نفسه ١٩٤٩التفاقيات جنيڤ لعام 

لقانونية الدولية المتعددة فإن اللجوء إلى التعذيب غالبا ما يحظـر           باإلضافة إلى هذه القواعد ا    
وعلى هذا فإن وجود التعذيب ليس مشكلة قانونية في حد ذاته بل المشكلة مكمنها              . على المستوى المحلي  

  .تنفيذ القوانين الذي يثير التحدي الحقيقي في وجه المجتمع الدولي
  

  ها الدولالمسؤوليات القانونية التي تتحمل  ٢-٢
ال يجوز تعريض " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ٧تنص المادة 

وعلى وجه الخصوص ال يجـوز      . أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة          
معنية بحقوق اإلنسان، فـي     وبينت اللجنة ال  . إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر          

هي حماية كرامة الفرد وسالمته البدنية والعقلية فـي آن          "، أن الغاية من هذه المادة       ٢٠تعليقها العام رقم    
الدولة الطرف عليها واجب أن توفر الحماية لكل شخص عن          " وشددت عالوة على ذلك على أن        ١."واحد

 سـواء   ٧ب االقتضاء من األفعال التي تحظرها المادة        طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير بحس      
 ٢."قام بهذه األفعال أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية أو خارج األهلية القانونية أو بصـفة شخصـية               

 من العهد   ١٠ من المادة    ١تكمله االشتراطات اإليجابية التي تشترطها الفقرة        "٧والحظر الوارد في المادة     
مل جميع المجردين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصـلة فـي             يعا"والتي تنص على أن     

  ٣."شخص اإلنسان
*****  

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو                ٢وتنص المادة   
أية تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو             "الالإنسانية أو المهينة على أن      

 مـن   ١٢ووفقا للمادة   ".  أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي        لمنعإجراءات أخرى   
تحقيق سريع  أن تضمن قيام سلطاتها المختصة بإجراء       "االتفاقية على كل دولة طرف باإلضافة إلى ذلك         

ب قد ارتكب في أي إقليم       كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذي            ونزيه
وقد شددت لجنة مناهضة التعذيب بصورة منتظمة، عند تقـديمها          . من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية    

أن تؤمن القيام بتحقيقات حازمة وأن تالحـق، عنـد          "توصيات إلى الدول األطراف، على أنه ينبغي لها         
عومة المبلغ عنها سواء كان هـؤالء المسـؤولون       االقتضاء، المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة المز      

  .٢، الفقرة ١٣٩، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ١                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢
  . المرجع نفسه٣
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لجنـة مناهضـة    من العقاب أوصت     ولغرض تأمين عدم إفالت مرتكبي التعذيب        ٤."مدنيين أو عسكريين  
  ٥."استبعاد التعذيب من قوانين العفو العام "التعذيب باإلضافة إلى ذلك بأن تؤمن الدول األطراف 

ضة التعذيب قد أوصت تكرارا بأنه ينبغي للدول        عالوة على ذلك تجدر مالحظة أن لجنة مناه       
تنظر في إلغاء القوانين التي يمكن أن تقوض استقالل السلطة          أن  األطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب      

وفيما يتعلق بوجه أخص بمشكلة التعيينات محدودة المدة أن تعمل على جعل تشريعاتها تتمشى               ٦القضائية
 بشأن استقالل السلطة القضائية والمبادئ اإلرشادية بشأن دور أعضاء          ١٩٨٥مع المبادئ األساسية لعام     

  .١٩٩٠٧النيابة العامة لعام 
*****  

 من  ٧، إلى أن المادة     ٢٠وأشارت كذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في التعليق العام رقم           
من ذلك العهـد    ) ٣(٢ المادة   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب أن تُقرأ باالقتران مع          

 لألشخاص الذين انتهكت حقـوقهم      سبل التظلم الفعالة  وهي المادة المتعلقة بالتزام الدول األطراف بتوفير        
 مـن سـوء     ٧الحق في تقديم شكاوى ضد ما تحظره المـادة          "يعني بوجه أخص أن      وهذا   ٨.وحرياتهم
الشكاوى يجب أن تحقق فيها بشكل سـريع ونزيـه          "وأن  " يجب أن يعترف به في القانون المحلي       "المعاملة

قيـام نظـام    " كما شددت لجنة مناهضة التعذيب على أهمية         ٩."السلطات المختصة لجعل سبل التظلم فعالة     
لتقديم الشكاوى يتسم بالفعالية والموثوقية ويسمح لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسـية أو               

  ١٠."قدموا شكاوىالالإنسانية أو المهينة أن ي
، بينت اللجنة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان أن          اإلفالت من العقاب  وأخيراً وفيما يتعلق بمشكلة     

إعالنات العفو العام ال تتمشى على العموم مع واجب الدول المتمثل في التحقيق في تلك األفعـال؛ وأن                  "
 ١١."فل عدم حدوثها في المستقبل    تضمن عدم التعرض لمثل تلك األفعال في ظل والياتها القضائية، وأن تك           

وفيما يخص قضية قوانين العفو العام فإن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب تتفقـان                
الدول ال يجوز لها أن تحرم      "وقد بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بهذا الخصوص أن          . في هذا الشأن  

ذلك التعويض وإعادة االعتبار الكامل علـى نحـو مـا هـو             األفراد من حق االنتصاف الفعال، بما في        
  ١٢."ممكن

*****  
وأوضحت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان االلتزامات الملقاة على عاتق الدول بموجب            

... بتأمين  "وفيما يخص االلتزام    .  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ببعض التفصيل       ١مواد منها المادة    
  للحقوق والحريات التي تضمنها االتفاقية ذكرت في هذا الخصوص ما يلي" ة الحرة والكاملةالممارس

يعني واجب الدول األطراف االعتراف باألجهزة الحكومية، وعموما، كافة الهياكـل           "... 
التي تمارس من خاللها السلطة العامة بحيث تكون قادرة على أن تؤمن قضـائيا التمتـع                

  ).أ(٦١قرة ، الف١٥، الصفحة A/55/50، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببيرو وثيقة األمم المتحدة، ٤                                                           
  .١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٥
؛ وفيما يتعلق ٦٠، الفقرة ١٥، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببيرو وثيقة األمم المتحدة، ٦

  ).د(٦٩، الفقرة ١٧بأذربيجان، انظر المرجع نفسه، الصفحة 
  ).د(٧٥، الفقرة ١٩، المرجع نفسه، الصفحة  انظر فيما يتعلق بقيرغيزستان٧
  .١٤، الفقرة ١٤١، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٨
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٩
  .٩٤، الفقرة ٢٢، الصفحة A/55/44، لرسمية للجمعية العامةالوثائق ا انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببولندا، وثيقة األمم المتحدة، ١٠
  .١٥، الفقرة ١٤١، الصفحة مجموعة التعليقات الصادرة عن األمم المتحدة، ٢٠ التعليق العام رقم ١١
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة١٢
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ومن تبعات االلتزام لزوم امتناع الدول عـن أي انتهـاك           . اإلنسانالحر والكامل بحقوق    
للحقوق التي تعترف بها االتفاقية وأن تحقق في أي انتهاك لهذه الحقوق وتعاقب على ذلك               

وباإلضافة إلى ذلك أن تحاول، إن أمكن، إعادة الحقوق المنتهكة إلى أصـحابها             . االنتهاك
  ١٣."ره األضرار الناجمة عن االنتهاكوأن تقدم التعويض على النحو الذي تبر

  :وأضافت المحكمة في هذا الصدد ما يلي
وااللتزام بكفالة الممارسة الحرة والكاملة لحقوق اإلنسان ال تتحقق بوجود نظام قـانوني             "

 بل إنها تتطلب أيضا من الحكومة أن تسلك المسلك          -يرمي إلى تمكين التقيد بهذا االلتزام       
  ١٤."الممارسة الحرة والكاملة لحقوق اإلنسانالذي يكفل بشكل فعال 

هذا يعني، بوجه خاص، السماح للسلطة القضائية، واالدعاء العام، والمحامين بأداء عملهم            
  .على النحو الفعال والمستقل عن السلطات الحكومية

*****  
اغتصاب وسوء معاملة تعرضت لهما إحدى المحتجزات وهي قضية         ادعاء  وفي قضية تتعلق ب   

 من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان        ١٣ ذكّرت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان بأن المادة         ن،يديأ
تضمن توافر سبيل على المستوى الوطني لتنفيذ جوهر الحقوق والحريات المتضمنة في االتفاقية أياً كان               "

  ".الشكل الذي تتخذه لكي تؤمن في النظام القانوني المحلي
ادة، على هذا النحو، اقتضاء أن يتوفر سبيل محلي لالنتصـاف يسـمح             ومن أثر هذه الم   "

للسلطة الوطنية المختصة بأن تُعنى في آن واحد بجوهر الشكوى ذات العالقة باالتفاقيـة              
وأن تمنح التعويض المناسب، بالرغم من أن الدول المتعاقدة تمنح جانبـا مـن السـلطة                

  ١٥."ها بالتزامات بمقتضى هذا الحكمالتقديرية فيما يخص الطريقة التي تلتزم ب

 يختلف بحسب طبيعة الشكوى التي      ١٣نطاق االلتزام الذي تقضي به المادة       "وعلى الرغم من    
  فإن" يقدمها صاحبها في إطار االتفاقية

 خاصـة مـن حيـث أن        ممارسة وقانونا يجب أن يكون فعاالً     ... االنتصاف المطلوب   "
 مبرر لـه بواسطة أفعال أو إغفال ألفعال من قبـل           ممارسته ال ينبغي أن تُعرقل بشكل ال      

  ١٦...."سلطات الدولة القائمة بالرد

  وأضافت المحكمة األوروبية في هذه القضية قولها
. ١٣ من االتفاقية تترتب عليها آثار بالنسبة للمـادة          ٣الذي تصونه المادة      الحق طبيعةإن  

 وخاصة هشاشـة موقـف ضـحايا        فبالنظر لألهمية األساسية التي يكتسيها حظر التعذيب      
، دون المساس بأي سبيل آخر لالنتصاف يتـاح بمقتضـى           ١٣تفرض المادة   ... التعذيب  

  .النظام المحلي، التزاما على الدول بأن تجري تحقيقاً شامالً وفعاالً في أحداث التعذيب

يـدي  وتبعاً لذلك وحيثما يكون للفرد ادعاء يقبل األخذ والرد بأنه تعرض للتعذيب علـى أ              
باإلضافة إلى دفع تعويضات حيـث      " سبيل االنتصاف الفعال  "وكالء الدولة يستتبع مفهوم     

يكون ذلك مناسبا، إجراء تحقيق شامل وفعال كفيل بأن يفضي إلى التعرف على من هـم                
  ١٧."مسؤولون ومعاقبتهم وذلك يشمل الوقوف الفعلي لصاحب الشكوى على إجراء التحقيق

                                                           ١٣ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 152, para. 166.  
  .١٦٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٤
١٥ Eur. Court HR, Aydin v. Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 September 1997, Reports 1997-VI, p. 1895, para. 103.  
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٦
  .١٠٣، الفقرة ١٨٩٦-١٨٩٥فسه، الصفحتان  المرجع ن١٧
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 من اتفاقية مناهضة ١٢ من االتفاقية األوروبية، خالفا للمادة    ١٣لمادة  أخيراً، وبالرغم من أن ا    
واجب المبادرة بإجراء تحقيق سريع ونزيه       "بعبارات صريحة وواضحة  ، ال تفرض    ١٩٨٤التعذيب لعام   

فإن ذلك الشـرط    " كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذيب قد ارتكب             
 حدث انتهـاك    يدينأ بناء على ذلك وفي قضية       ١٨."١٣بموجب المادة   " سبيل فعال " في مفهوم    وارد ضمناً 

هـذا التقصـير    ... أي تحقيق شامل وفعال لم يجر في ادعاءات صاحبة الشكوى و          " نظراً ألن    ١٣للمادة  
وم به  يقوض فعالية أي من سبل االنتصاف األخرى الممكن أن تكون قائمة بالنظر لمركزية الدور الذي يق               

  ١٩."المدعي العام في نظام سبل االنتصاف ككل بما في ذلك السعي للحصول على تعويض
*****  

ولالطالع على مزيد من التحليل للواجب القانوني الذي تتحمله الدول في منع انتهاكات حقوق              
ظر الفصـل   اإلنسان والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتوفير سبيل لالنتصاف بشأنها ان           

  الخامس عشر من هذا الدليل
  

مفاهيم التعذيب والمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو              ٣-٢
  تعاريف وجوانب فهم: المهينة

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي تعريف للمفاهيم التي            ٧ال تنطوي المادة    
لم تر ضرورة وضع قائمة باألفعال المحظورة أو "ة بحقوق اإلنسان يغطيها هذا العنوان كما أن اللجنة المعني

نظراً ألن ذلك التمييز يعتمد على طبيعة وغـرض         ". التمييز الواضح بين مختلف أنواع المعاملة أو العقوبة       
 يتصل لـيس    ٧ الحظر المنصوص عليه في المادة    " غير أنه تم توضيح أن       ٢٠."وصرامة المعاملة المتوخاة  

" ل التي تسبب األلم البدني بل يتصل أيضاً باألفعال التي تتسبب في المعاناة النفسية للضـحية               فقط باألفعا 
العقوبة المشطة التي يؤمر بإنزالها كجزاء على جريمة أو كإجراء تربوي           "وهي تشمل باإلضافة إلى ذلك      

  ٢١."أو تأديبي
معاملـة  تقييم ما يشكل    غير أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان الحظت، في إحدى القضايا، أن            

يعتمد على كافة الظروف التي تكتنف القضية مثل مدة وطريقة المعاملة وآثارها البدنية "ال إنسانية ومهينة
  ٢٢."والنفسية فضالً عن جنس الضحية وعمرها وحالتها الصحية

*****  
  " بالتعذيب"وألغراض اتفاقية مناهضة التعذيب، يقصد 

ب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمـداً بشـخص مـن             أي عمل ينتج عنه ألم أو عذا      "
األشخاص بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على              
اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شـخص ثالـث أو                  

 أو العذاب ألي     أو عندما يلحق مثل هذا األلم      -تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث         
سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافـق عليـه أو                  

وال يتضمن ذلك   . يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية          

  .١٨٩٦ في الصفحة ١٠٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٨                                                           
  .١٠٩، الفقرة ١٨٩٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٩
  .٤، الفقرة ١٣٩، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ٢٠ انظر التعليق العام رقم ٢٠
  .٥ المرجع نفسه، الفقرة ٢١
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٩أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (فوالني ضد فنلندا. أ، ٢٦٥/١٩٨٧غ رقم  البال٢٢

  .٢-٩، الفقرة ٢٥٦، الصفحة A/44/40، للجمعية العامة
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األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكـون                
  )).١(١المادة " (انتيجة عرضية له

حدوث ... تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع       " من اتفاقية مناهضة التعذيب      ١٦وبمقتضى المادة   
أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلـى حـد                    

 يتصرف بصفة رسمية هـذه      ، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر       ١التعذيب كما حددته المادة     
  ".األعمال أو يحرض على ارتكابها أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عنها

*****  
  : أوضحت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ما يليالوزا تاموريووفي قضية 

إن انتهاك السالمة البدنية والنفسية لألشخاص ينتمي إلى فئة االنتهاكات التي تنطوي على             "
رجات عديدة وتشمل المعاملة التي تتراوح بين التعذيب وغيره مـن أنـواع اإلهانـة أو               د

المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بدرجات مختلفة من اآلثار البدنية والنفسية التـي              
تتسبب فيها عوامل داخلية وأخرى خارجية يجب إثباتها في كـل حالـة مـن الحـاالت                 

  ٢٣."المحددة

آيـرش   إلى األحكام الصادرة عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضـيتي             وباإلشارة
  : أضافت محكمة البلدان األمريكية ما يليوريبيتش

حتى في حاالت غياب اإلصابات البدنية يمكن اعتبار المعاناة النفسية والمعنويـة التـي              "
 اإلهانـة يتمثـل     وعنصر. يصحبها اضطراب نفسي أثناء االستجواب، معاملة ال إنسانية       

بالخوف والقلق واإلشعار بالدونية لغرض إذالل الضحية والحط من كرامته وكسر مقاومته 
وتزداد هذه الحالة تفاقماً من جراء ضعف الشخص الذي يحتجز بصورة      . البدنية والمعنوية 

وأي استخدام القوة ال تقتضيه الضرورة لتأمين السلوك السليم من جانـب            ... غير قانونية 
.  من االتفاقية األمريكية   ٥مما ينتهك المادة    ... محتجز يشكل تعديا على كرامة الشخص       ال

وال يجب أن يسمح لمقتضيات التحقيق وللمصاعب التي ال يمكن نكرانهـا التـي تحـف                
  ٢٤."بالنضال ضد اإلرهاب بأن تقيد حماية حق الشخص في سالمته البدنية

*****  
الوارد في المـادة    " المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة     ... التعذيب أو   "وفيما يتعلق بمنع    

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، بينت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسـان أن التمييـز بـين                 ٣
يكمن باألساس في فـارق درجـة المعانـاة التـي تلحـق             " "المعاملة الالإنسانية أو المهينة   "و" التعذيب"

" التعـذيب "أنه كان هناك قصد من وراء تمييز االتفاقية بـين  ... يظهر "وفي نظر المحكمة    ٢٥."باإلنسان
وهو أن العبارة األولى تصم بوصـمة خاصـة المعاملـة الالإنسـانية             " المعاملة الالإنسانية أو المهينة   "و

  ٢٦."المقصودة التي تسبب معاناة شديدة وقاسية
 التي تكشف عـن أنهـا       ٣ق بمقتضى المادة    وشددت المحكمة على الدوام على الحظر المطل      

إلـى  " وبالنظر   ٢٧."تجسد قيمة من القيم األساسية للمجتمعات الديمقراطية التي يتشكل منها مجلس أوروبا           "
                                                           ٢٣ I-A Court HR, Case of Loayza Tamayo v. Peru, Judgment of September 17, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5 ،

  .٥٧، الفقرة ٢١١، الصفحة ١٩٩٧التقرير السنوي لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٤
٢٥ Eur. Court HR, Case of Ireland v United Kingdom, judgment of 8 January 1978, Series A, No 25, p. 66, para. 167.  
 ,Eur. Court HR, Aydin v Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 September 1997ولالطالع .  المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٢٦

Reports 1997-VI, p. 1891, para. 82 .  
٢٧ Eur. Court HR, Soering v. the United Kingdom, judgment of 7 July 1989, Series A, No. 161, p. 34, para. 88.  
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 وتطبق، شأنها كشـأن أي      ٣يجب أن تفسر المادة     " موضوع االتفاقية وغرضها كأداة لحماية أفراد البشر      
  .٢٨"عملية وفعلية يجعل ضماناتها على النحو الذي"حكم آخر وارد فيها، 

*****  
وترد أدناه بعض األمثلة على السلوك الذي اعتبر أنه ينتهك جوانب الحظر الدولية المفروضة              

أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لألشخاص المجردين من حريتهم             /على التعذيب و  
  . أثناء تنفيذ العقوبة- استثناء -أو 

  
  االغتصاب بوصفه ضرباً من ضروب التعذيب ١-٣-٢

 التي تمت اإلشارة إليها أعاله، كانت صاحبة الدعوى وهي مواطنة تركيـة             ،يدينأفي قضية   
 سنة فقط عندما احتجزت هي ووالدها وزوجة أخيها من قبل قـوات             ١٧من أصل كردي تبلغ من العمر       

وقبلت المحكمة النتائج التي توصلت إليهـا       . ازهاوقد اغتصبت وعوملت معاملة سيئة أثناء احتج      . األمن
  اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان فيما يخص وقائع القضية فرأت أن

اغتصاب محتجزة من قبل مسؤول حكومي يجب أن يعتبر شكالً خطيراً بوجـه خـاص               "
ومقيتاً من أشكال سوء المعاملة بالنظر إلى السهولة الكبيرة التي يمكـن بهـا أن يسـتغل                 

عالوة على ذلك فإن االغتصاب يخلّـف آثـاراً         . المسيء هشاشة وضعف مقاومة ضحيته    
نفسية عميقة في نفس الضحية ال تنمحي بمفعول مرور الزمن بالسرعة التي تنمحي بهـا               

وقد ذاقت صاحبة الدعوى األلم الحاد بسبب مواقعتها        . سائر أشكال العنف البدني والنفسي    
ركت فيهـا الشـعور بالدونيـة وانتهكـت حرمتهـا البدنيـة             القسرية والتي ال بد وأنها ت     

  ٢٩."والعاطفية

لسلسلة من التجارب الرهيبـة والمهينـة أثنـاء         "باإلضافة إلى ذلك تعرضت صاحبة البالغ       
احتجازها على أيدي قوات األمن بمقر الدرك بالنظر إلى جنسـها وشـبابها والظـروف التـي حفـت                   

  فهي" باحتجازها
ثة ال بد وأنها شعرت أثناءها بالذهول واالرتبـاك بسـبب إبقائهـا             احتجزت طيلة أيام ثال   "

معصوبة العينين وفي حالة دائمة من األلم البدني والحيرة من جراء ما تعرضت له مـن                
كمـا  . الضرب أثناء استجوابها وبسبب المخاوف التي كانت تنتابها مما سيحدث لها الحقا           

هينة مما قوى من مشاعر الضعف لديها       فرض عليها أن تسير عارية وتظهر في مظاهر م        
  ٣٠."وفي مناسبة من المناسبات وجه إلى بدنها دفق مائي شديد القوة وهي تدور كالدوامة

  وعلى هذا النحو فإن المحكمة
كانت مقتنعة من أن تراكم أعمال العنف البدني والنفسي التي تعرضـت لهـا صـاحبة                "

 ٣ هو بمثابة التعذيب الذي ينتهك المادة        الدعوى وخاصة الفعل القاسي أال وهو االغتصاب      
  ٣١."من االتفاقية

*****  
ووجهت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، في قضية ضد بيرو، بقضية اغتصاب ارتكبـه              

وعلى الرغم من أن المرأة لم تكن محتجزة بهذا المعنى، إال أنها كانت ال حول وال قـوة                  . أفراد عسكريون 
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٨٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٨                                                           

٢٩ Eur. Court HR, Aydin v. Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 September 1997, Reports 1997-VI, p. 1891, para. 83.  
  .٨٤ المرجع نفسه، الفقرة ٣٠
  .٨٦، الفقرة ١٨٩٢  المرجع نفسه، الصفحة٣١
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وفي الليلة التي اختطف فيهـا      . الء األفراد الذين اختطفوها، وقتلوا زوجها في النهاية       لها وهي في أيدي هؤ    
 وافترضت اللجنة أن الوقائع     ٣٢.زوجها من منزلهما، اغتصبت السيدة ميجيا مرتين من قبل ضابط عسكري          

ر الصـادرة   أن موثوقية رواية صاحبة االلتماس أيدتها مختلف التقاري       "المزعومة وقائع حقيقية؛ وفي نظرها      
العديد من حاالت اغتصاب النساء في بيرو على        "عن الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية التي وثقت         

أيدي أفراد قوات األمن في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ ومنها هذه الحالة المحددة المتعلقـة براكـال                 
قوات التابعة للجيش في بيرو عن ارتكاب        وبعد أن افترضت مسؤولية ال     ٣٣.ميجيا التي ورد ذكرها ووصفها    

  تجاوزات بحق السيدة ميجيا وكذلك عدم وجود سبل تظلم فعالة في هذا البلد رأت اللجنة أن
القانون الدولي الراهن ينص على أن االعتداءات الجنسية التي يرتكبها أفراد قوات األمن             "

قصور من الدولـة فـي منـع        سواء نتيجة لممارسة متعمدة تشجع عليها الدولة أو نتيجة ل         
حدوث هذه الجريمة، تشكل انتهاكا لما للضحايا من حقوق اإلنسان، وخاصة الحـق فـي               

  ٣٤."السالمة البدنية والعقلية

 مـن اتفاقيـة     ١٤٧ و ٢٧ودعما لوجهة النظر هذه أشارت، في جملة أمور أخرى، المادتـان            
 من البروتوكول اإلضافي    ٧٦يڤ، والمادة   ، والمادة المشتركة بين اتفاقيات جن     ١٩٤٩جنيڤ الرابعة لعام    

من البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيـڤ،        ) ٢(٤األول الملحق باتفاقيات جنيڤ، والمادة      
  ١٩٩٨.٣٥ من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ٥والمادة 

تفاقية األمريكيـة لحقـوق      من اال  ٥وفسرت اللجنة بعد ذلك مفهوم التعذيب الوارد في المادة          
اإلنسان في ضوء تعريف هذا المفهوم المتضمن في اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، 

  :واستنادا إلى هذا التعريف لكي يكون هناك تعذيب يجب أن تجتمع العناصر التالي ذكرها
م والمعاناة البدنية والنفسية لشخص مـن       يجب أن يكون فعالً مقصودا يتم بارتكابه التسبب في اآلال         " 

 األشخاص؛

 ؛"يجب أن يرتكب لغرض ما" 

 ٣٦."يجب أن يرتكبه مسؤول عام أو شخص عادي يتصرف بناء على تحريض من المسؤول العام" 

 اعتبـرت   األولففيما يتعلق بالعنصر    . وجميع هذه العناصر قد توافرت في حالة السيدة ميجيا        
يتسـبب فـي    "؛ وهو أيضاً    "ء بدني ونفسي يقترف كنتيجة لفعل متسم بالعنف       أن االغتصاب اعتدا  "اللجنة  

وباإلضافة إلى العنف الذي تتعرض له الضحايا وقت االغتصاب الذي          . المعاناة البدنية والنفسية للضحية   
وتعرض المرأة العتداء من هـذا القبيـل        . عادة ما يؤذي ضحاياه وفي بعض األحيان يتسبب في الحمل         

 أيضا في صدمة نفسية ناتجة، من ناحية، عن التعرض لإلهانة ومن ناحية أخرى عن اإلدانـة                 يتسبب لها 
 وهذا العنصر متوفر    ٣٧."التي تبدر من أعضاء المجتمع المحلي إذا ما قامت المرأة بالتبليغ عما حدث لها             

لعنف تسـبب   كنتيجة لفعل متسم با   ... كانت ضحية اغتصاب    "في هذه القضية بالنظر لكون السيدة ميجيا        
 فإن اغتصاب السيدة ميجيا ارتكب      الثاني أما فيما يخص العنصر      ٣٨."لها في آالم ومعاناة جسدية ونفسية     

هي أيضاً مطلوبة بوصفها عنصر     "والرجل المذنب أخبرها بأنها     " بغرض معاقبتها هي شخصيا وتخويفها    "
                                                           ٣٢ I-A Comm. HR, Report No. 5/96, Case 10.970 v. Peru, March 1, 1996, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.91, doc. 7 rev  ، التقرير

  .١٥٩-١٥٨، الصفحتان ١٩٩٥السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 
  .١٧٥-١٧٤ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٣
  .١٨٢ه، الصفحة  المرجع نفس٣٤
  .١٨٤-١٨٢ المرجع نفسه، الصفحات ٣٥
  .١٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦
  .١٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٣٧
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣٨
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كما هـدد   ". ارتباط باإلرهاب اسمها كان مدرجا على قائمة أشخاص لهم        "وأن  " مخرب شأنها شأن زوجها   
انتهت  لثالثا وأخيرا وفيما يتعلق بالعنصر      ٣٩.نفس هذا الرجل بالعودة ثانية إليها واغتصابها مرة أخرى        

 مجموعـة   بصحبةاللجنة إلى الرجل الذي اغتصب السيدة ميجيا هو فرد من أفراد قوات األمن الذي كان                
  ٤٠.كبيرة من الجنود

التعذيب الثالثة متوفرة جميعها في هذه القضية خلصت اللجنة         وبالنظر إلى أن عناصر تعريف      
 وانتهت باإلضافة إلى ذلك إلى      ٤١. من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان     ٥إلى أن بيرو قد انتهكت المادة       

 مـن االتفاقيـة المتعلقـة     ١١أن عمليات االغتصاب التي تعرضت لها السيدة ميجيا شكلت انتهاكاً للمادة            
دئهـا  امن حيث إن ما جرى كان ينطوي على مساس بسالمتها البدنية ومب           "حرمة الخصوصية   بالحق في   

ومثلما ذكرت اللجنة، فإلى جانـب انتهـاك السـالمة البدنيـة            " األخالقية بما في ذلك كرامتها الشخصية     
ن  وأخيرا فـإ   ٤٢."على مساس متعمد بكرامة هؤالء الضحايا     "والنفسية للضحايا ينطوي االعتداء الجنسي      

 من االتفاقية ألنها لم توفر سبل تظلم فعالـة مـن هـذه              ٢٥و) ١(٨و) ١(١دولة بيرو قد انتهكت المواد      
  ٤٣.االنتهاكات

  
  معاملة المحتجزين والسجناء ٢-٣-٢

إن شيوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير القانونية التي يتعرض لهـا األشـخاص               
ابق القانونية لجهات منها اللجنـة المعنيـة بحقـوق          المجردون من حريتهم واضح كل الوضوح من السو       

من العهـد الـدولي     ) ١(١٠ و ٧اإلنسان وهذه السوابق تنطوي على أمثلة متعددة على انتهاكات المادتين           
وكلما تمكّن صاحب أي بالغ من تقديم مـا         . على إثر استخدام العنف ألغراض منها انتزاع االعترافات       

تعرض لـه من ضرب وغيره من أنواع سوء المعاملة وكلمـا امتنعـت             يكفي من البيانات المفصلة عما      
الدولة الطرف عن الرد على ذلك البالغ أو لم تنازع في االدعاءات الصادرة ترى اللجنة أن المعلومـات                  

من العهد إما مجتمعتـين أو منفصـلتين        ) ١(١٠ و ٧المعروضة عليها تدل على حدوث انتهاك للمادتين        
  ٤٤.عاملةبحسب درجة شراسة الم

*****  

  .١٨٧-١٨٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٩                                                           
  .١٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٤٠
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٤١
  .١٨٨-١٨٧الصفحتان  المرجع نفسه، ٤٢
  .واألمر نفسه ينطبق على الجريمة التي ذهب ضحيتها زوجها، المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة. ١٩٣ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
 ٢٠اآلراء المعتمدة في  (زياليا بالنكو ضد نيكاراغوا. ر، ٣٢٨/١٩٨٨ انظر على سبيل المثال من بين قضايا عديدة أخرى، البالغ رقم ٤٤

 ٥-٦، الفقرات ١٦-١٥، الصفحتان )المجلد الثاني(، A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه /تموز
 محاوالت النتزاع االعترافات عن طريق تهديد وضرب وإعدام المحتجزين وما إلى ذلك مما يتعارض مع: ٥-١٠، الفقرة ١٨ والصفحة ٦- ٦إلى 

، الوارد في وثيقة )١٩٩٩يوليه / تموز١٣اآلراء المعتمدة في  (اليهونغ ضد جامايك. أ، ٦١٣/١٩٩٥من العهد؛ والبالغ رقم ) ١(١٠ و٧المادتين 
كانت تشكل إساءة المعاملة واألوضاع السائدة : ٢-٩، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةاألمم المتحدة، 

للمعاملة القاسية أو انتهاكا لحق صاحب البالغ في أن يعامل بإنسانية ومع احترام للكرامة المتأصلة في الشخص اإلنساني والحق في عدم التعرض 
رون تنفيذ الحكم فيهم ؛ وصاحب البالغ، الذي كان في قائمة المحكوم عليهم باإلعدام الذين ينتظ)١(١٠ و٧بمقتضى المادتين " الالإنسانية أو المهينة

، ٤٨١/١٩٩١ضرب من قبل حراس السجن ولم يسمح لـه بمعايدة طبيب إال مرة واحدة بالرغم من أنه قدم طلبات أخرى بهذا الشأن؛ والبالغ رقم 
  الرسمية للجمعية العامةالوثائق، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (فيالكناس أورتيغا ضد إكوادور. ج

A/52/40) سوء المعاملة على أيدي العاملين في السجن بعد محاولة : ٤- ٢، الفقرة ٢ مقارنة بالصفحة ٢- ٩، الفقرة ٤، الصفحة )المجلد الثاني
ناتجة عن استخدام من بقاع سوداء متعددة في مستوى خصره وصدره "للهرب اقترفها رفقاء صاحب البالغ في الزنزانة؛ وصاحب البالغ عانى 

من العهد؛ والبالغ ) ١(١٠ و٧التي تتعارض مع المادتين " المعاملة القاسية والالإنسانية"وهذه المعاملة هي بمثابة " الشحنات الكهربائية ضد جسده
الوثائق الرسمية للجمعية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في (، أركوس ضد كولومبيا ٦١٢/١٩٩٥رقم 
، وقد وقع على الضحيتين هذا الفعل ٧ أخوين اثنين على نحو ينتهك المادة تعذيب: ٥-٨، الفقرة ١٨١، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، العامة
  ".معصوبا العينين وقد غمرتهما مياه قناة"وهما 
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وفيما يخص وسائل إكراه األشخاص المحتجزين، أوصت لجنة مناهضة التعذيب في الواليات            
أحزمة الصعق بالصدمة الكهربائية والكراسي المقيدة كوسائل للسيطرة على         "المتحدة األمريكية بأن تلغي     

 ١٦إلى انتهاك المـادة     نظراً ألن استخدام هذه الوسائل بصورة متواصلة يفضي         " من هم رهن االحتجاز   
  ٤٥.من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

*****  
وفي قضية رفعت ضد زائير خلصت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسـان والشـعوب إلـى أن                

باألصفاد وتعريضـهم للصـدمة     ضرب المحتجز بقبضة اليد وبالعصي وبالركل وإبقاء السجناء مقيدين          "
؛ فمثل هـذه األفعـال مجتمعـة        "يشكل حطاً بالكرامة اإلنسانية   ... الكهربائية وصلبهم وغمرهم في الماء    

 كذلك وفي قضية ضد مالوي انتهت اللجنة إلـى          ٤٦. من الميثاق األفريقي   ٥ومنفصلة تشكل انتهاكا للمادة     
شكلت بكل وضـوح    " مجتمعة ومنفصلة "ل السجن   أن األفعال التي تعرضت لها فيرا وأورتون شروا داخ        

؛ وسوء معاملتهما ومعاقبتهما ألسباب تأديبية شملت الحد من وجبتهما الغذائية وتقييـدهما             ٥انتهاك للمادة   
 في  امن الرجلين واليدين ليومين اثنين دون أن يتمكنا من الذهاب إلى المراحيض والحمامات واحتجازهم             

 شعاع الشمس وحرمانهما من الماء والغذاء وإجبارهما على البقـاء عـاريين             زنزانة مظلمة ال ينفذ إليها    
أمثلة على التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية      "وضربهما بعصي وبقضبان حديدية كل هذه األفعال تشكل         

  ٤٧."والالإنسانية
*****  

لمناسـبات  وقد كان على محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن تتصدى في العديد من ا             
 حيث تبينت المحكمة أن     "أطفال الشوارع "    لقضايا تنطوي على التعذيب كما هو الشأن بالنسبة لما يسمى ب          

تعرض أربعـة مـنهم     "هؤالء األطفال، بعد أن اختطفتهم قوات أمن الدولة في غواتيماال وقبل أن يغتالوا              
" ضحايا سوء المعاملـة والتعـذيب      كانوا   وأنهم" سالمتهم البدنية والعقلية  "للتعدي على   "وهم من األحداث    

  ٤٨.من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان) ٢(و) ١(٥مما يتعارض مع المادة 
 التي تنطوي على اختطاف واختفاء الضحية، خلصت محكمة البلدان           باييز -كاستيو  وفي قضية   

 أن  ٥ نية التي تضمنها المـادة    األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أنه مما يتعارض مع الحق في المعاملة اإلنسا           
حتى ولو لم يتعرض لضـرب آخـر مـن    " باييز في صندوق سيارة رسمية وإنه        -يوضع السيد كاستيو    

ضروب سوء المعاملة البدنية أو غيرها فإن هذا الفعل في حد ذاته يجب اعتباره مخالفاً لما هو واجب من                   
  ٤٩."احترام الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان

*****  
، خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن الجمع بـين خمسـة             آيريش قضية   وفي

معاملة  شكل   ١٩٧١أساليب لالستجواب استخدمت في استنطاق أشخاص اعتقلوا في آيرلندا الشمالية عام            
ذه ورأت المحكمة أن ه   .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٣بالمعنى المقصود في المادة      ال إنسانية 

  ).ج(١٨٠، الفقرة ٣٢، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٥                                                           
٤٦ ACHPR, World Organisation against Torture and Others v. Zaire, Communications Nos. 25/89, 47/90, 56/91 and 100/93, decision 

/chr/za.ac.up.www://httpat  of the text of the decision as published 65. , para1996th session, March 19adopted during the .  
٤٧ ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 

Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92 ١٩٩٤نوفمبر /اني  تشرين الث-أكتوبر /، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين األول ،
  .chr/za.ac.up.www://http/:  من نص القرار كما هو منشور على الموقع٣٣الفقرة 

٤٨ I-A Court HR, Villagrán Morales et al. case v. Guatemala, judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63, p. 180, para. 
177 read in conjunction with p. 176, para. 186; emphasis added.  

٤٩ I-A Court HR, Castillo-Páez case, judgment of November 3, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, Annual Report 
Inter-American Court of Human Rights 1997, p. 264, para. 66.  
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األساليب، التي قوامها إجبار الشخص على الوقوف إلى الحائط وتغيبـة وجهـه وإخضـاعه للضـجيج                 
هي أساليب كانت تستخدم مجتمعة مع سبق اإلصـرار ولمـدة           "وحرمانه من النوم ومن األكل والشرب       

ية ونفسية  تسببت إن لم يكن في أذى بدني فعلى األقل في معاناة بدن           "وأن هذه األساليب    " ساعات متواصلة 
شديدة جداً لألشخاص الذين تعرضوا لها كما أنهـا أفضـت إلـى اضـطرابات نفسـية حـادة أثنـاء                     

 نظراً ألن المقصود منهـا      مهينة" وفي نظر اللجنة أن أساليب االستنطاق هذه هي أساليب           ٥٠."االستجواب
 كـرامتهم وربمـا   هو إثارة مشاعر الرعب في الضحايا والكرب والدونية وترمي إلى إهانتهم والحط من      

  ٥١."كسر مقاومتهم البدنية أو النفسية
 ُأخضع صاحبها الستنطاق الشرطة لمدة حوالي أربعين ساعة         تومازي ضد فرنسا  وفي قضية   

للصفع واللكز واللطم وُأجبر على الوقوف ساعات طويلة دون سند ويداه مغلولتان وبصق            "تعرض خاللها   
ام نافذة وحرم من األكل وهدد بواسطة سـالح نـاري وغيـر             عليه الغير وُأجبر على الوقوف عارياً أم      

في نظر المحكمة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان،         " معاملة ال إنسانية ومهينة   " وقد شكل كل ذلك      ٥٢."ذلك
مقتضيات التحقيق والمصاعب التي ال تنكر والمتأصلة في عمليات مكافحـة           "وأضافت المحكمة قولها إن     

إلرهاب، ال يمكن أن تسفر عن وضع قيود على الحماية الواجب أن تـوفر              اإلجرام ال سيما فيما يخص ا     
  ٥٣."لغرض سالمة األفراد البدنية

، خلصت المحكمة بالفعل إلى أن صاحب هذه القضية قد تعـرض        بعد ذلك  أكسويوفي قضية   
ـ         "وفي هذه الحالة بينت المحكمة أنه       . للتعذيب رطة في الحاالت التي يوضع فيها الشخص قيد حراسة الش

في صحة جيدة ولكن يتبين أنه مجروح عندما يفرج عنه، فإن من واجب الدولة أن توفر تفسيرا مقنعاً لما                   
 مـن   ٣تسبب في ذلك الجرح وإن لم تفعل كان هناك ما يبرر إثارة قضية في هذا الشأن في إطار المادة                    

كسـوي،  أ قبلت المحكمة بأن السيد       واستنادا إلى استنتاجات اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان،       ٥٤."االتفاقية
جرد من ثيابه وغلة يـداه إلـى ورائـه    "ويعني ذلك أنه  " للتعليق الفلسطيني "قد تعرض، في جملة أمور،      

  :وفي نظر المحكمة". وعلق من ذراعيه
أن هذه المعاملة ال يمكن أن تكون إال مقصودة؛ بل إن جانبا من اإلعداد والضـغط قـد                  "

ويبدو أن الممارسة قد نفذت لغرض الحصول على اعترافـات          . امورس من أجل القيام به    
وباإلضافة إلى األلم الحاد الذي تسببت فيه فـي ذلـك           . أو معلومات من صاحب الدعوى    

الوقت ال محالة تبين األدلة الطبية أن المعاملة التي لقيها قد أفضت إلى شل كلتا ذراعيـه                 
مة أن هذه المعاملة خطيرة وقاسية الطابع       وترى المحك ... وبقي معه هذا الشلل مدة زمنية       
  ٥٥."ال يمكن أن توصف إال بالتعذيب

  
  العقوبة البدنية ٣-٣-٢

العقوبة البدنية، بما فيها العقاب المشط الذي       "رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فيما تقدم أن         
 من العهـد  ٧ في المادة يغطيه الحظر الوارد  " يؤمر به جزاء جريمة اقترفت أو كإجراء تربوي أو تأديبي         

، حيث صدر   أوسبورن ووجهة النظر هذه تأكدت في قضية        ٥٦.الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
على صاحب البالغ حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وُأمر بأن يتلقى عشر جلدات بجذع شجر بسبب                 

                                                           ٥٠ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 66, para. 167.  
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٦٧، الفقرة ٦٦ المرجع نفسه، الصفحة ٥١
٥٢ Eur. Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No. 241-A, p. 40, para. 108.  
  .١١٥، الفقرة ٤٢المرجع نفسه، الصفحة  ٥٣
٥٤ Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2278, para. 61.  
  .٦٤، الفقرة ٢٢٧٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٥
  .٥، الفقرة ١٣٩، الصفحة دةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتح، ٢٠ التعليق العام رقم ٥٦
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 المضاف إليـه التشـديد وجـرح        ما أدعي من امتالكه غير القانوني لسالح ناري وبسبب قطع الطريق          
بغض النظر عن طبيعة الجريمة التي ستستوجب       "ورئي كذلك في هذه القضية أنه       . أشخاص بشكل متعمد  

العقوبة وأياً كانت درجة الوحشية التي اتسمت بها فإن رأي اللجنة الراسخ هو أن العقوبة البدنية تشـكل                  
 من العهد التي انتهكت علـى       ٧ا يتعارض مع المادة      وهذ ".معاملة أو عقوبة قاسية وال إنسانية ومهينة      

" ملزمة باالمتناع عن تنفيذ عقوبة الجلد في السيد أوسبورن        " وقد أبلغت اللجنة الحكومة بأنها       ٥٧.هذا النحو 
وباإلضافة إلى ذلك كان عليها أيضاً أن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل بإلغـاء األحكـام                  

  ٥٨".مح بإنزال العقوبات البدنيةالتشريعية التي تس
*****  

مـن  " بالمسارعة بإلغاء العقوبة البدنيـة    "وفيما يخص ناميبيا، أوصت لجنة مناهضة التعذيب        
 كما أعربت اللجنة    ٥٩.حيث إنه يظل من باب الممكن قانونا بمقتضى القانون الناميبي فرض عقوبة كهذه            

 السعودية نظراً ألن الحكم بعقوبات بدنية وفرض هـذه          عن القلق إزاء الحالة السائدة في المملكة العربية       
ال تعتبر  ... العقوبات من قبل السلطات القضائية واإلدارية بما في ذلك بوجه خاص الجلد وبتر األعضاء               

  ٦٠.مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" متمشية
*****  

ان بأن يتلقى واحد من األحـداث ثـالث         م فيها محكمة األحداث في جزيرة       وفي قضية أمرت  
 خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن ذلك         - وهي عقوبة تم بالفعل تنفيذها       -جلدات بعصا   

  من االتفاقية  ٣ألغراض المادة   " معاملة مهينة "بل إنه شكل فعالً     " معاملة ال إنسانية  "وال  " تعذيبا"ال يشكل   
" مهينـة " وبحثت المحكمة بالتفصيل ما إذا كان يمكن أن تعتبر هذه العقوبة             ٦١.األوروبية لحقوق اإلنسان  

ما تنطوي عليه القضية من إهانة وحط للكرامة يجب أن يصل إلى مستوى معين ويجب على                "ورأت أن   
ية على العموم؛ وكـان     الذي تستتبعه العقوبة القضائ   " أي حال أن يكون مختلفاً عن عنصر اإلهانة المعتاد        

بكافة الظروف المحيطة بالقضية وبخاصة بطبيعة وسياق العقوبـة ذاتهـا وطريقـة             "رهناً  " نسبياً"التقييم  
  : وجاء وصف المحكمة لطبيعة العقوبة البدنية مبينا في الفقرة التالية٦٢."تنفيذها

ام العنـف البـدني     تنطوي العقوبة البدنية القضائية بحكم طبيعتها على قيام إنسان باستخد         "
عالوة على ذلك فهو عنف يمارس من مؤسسة أي أنه في الحالة الراهنة             . على إنسان مثله  

عنف يسمح به القانون وتأمر به السلطات القضائية في الدولة وتنفذه سـلطات الشـرطة               
على هذا النحو وبالرغم من أن صاحب الدعوى لم يعان من آثار بدنيـة              ... التابعة للدولة   

 التي بموجبها عومل كشيء تقدر عليه السلطات        - أو طويلة المدى، إال أن عقوبته        شديدة
 حمايتهـا أال وهـي      ٣ شكل تعديا على هدف من األهداف األساسية التي تتوخى المادة            -

كما ال يمكن استبعاد أن العقوبة قد تكون لها آثار نفسية           . كرامة الشخص وسالمته البدنية   
  ٦٣."ضارة

الهالـة التـي تحـيط      " أن مما يزيد في تعقيد الطابع المؤسسـي للعنـف            وفي نظر المحكمة  
". باإلجراءات  الرسمية المالزمة للعقوبة وحقيقة أن من يقوم بإنزالها إنما هم أشخاص غرباء عن المجرم               

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار١٥اآلراء المعتمدة في ( ضد جامايكا، أوسبورن. ، ج٧٥٩/١٩٩٧ البالغ رقم ٥٧                                                           
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١- ٩، الفقرة ١٣٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة

  .١١٥، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ٥٨
  .٢٥٠، الفقرة ٣٧، الصفحة A/52/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٥٩
٦٠ UN doc. CAT/C/XXVIII/CONCL.6 Conclusions and Recommendations: Saudi Arabia, adopted on 15 may 2002, para. 4(b).  
٦١ Eur. Court HR, Tyrer case, judgment of 25 April 1978, Series A, No. 26, p. 14, para. 29 and p. 17, para. 35; emphasis added.  
  .٣٠، الفقرة ١٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٢
  .٣٣، الفقرة ١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣
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عنصر اإلهانة بلغ المستوى المتأصـل      "إلى أن   " ككل"وقد خلصت المحكمة، بعد أن نظرت في الظروف         
  ٦٤.""معاملة المهنيةال"في مفهوم 

  
  التجارب الطبية أو العلمية ٤-٣-٢

أنـه ال   " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية          ٧تفيد الجملة الثانية من المادة      
وبدون تلك الموافقة، يرى أن التجربـة       ". ينبغي إخضاع أحد دون موافقته الحرة لتجارب طبية أو علمية         

وقـد الحظـت اللجنـة      ". المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة     "أو  " ذيبالتع"تشكل شكال من أشكال     
من الضرورة بمكان توفير حماية خاصة من تلك        "، أن   ٢٠المعنية بحقوق اإلنسان، في التعليق العام رقم        

التجارب في حالة األشخاص غير القادرين على إبداء الموافقة الصحيحة وبخاصـة األشـخاص الـذين                
فأولئك ال ينبغي إخضاعهم ألي تجربـة طبيـة أو          . ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن      يخضعون  

 وهذا أمر لـه بطبيعة الحال عالقة وثيقـة بالموضـوع فيمـا             ٦٥."علمية يمكن أن تكون ضارة بصحتهم     
  . يخص األشخاص الذين يحتفظ بهم في مستشفيات األمراض العقلية

ن مجموعة المبادئ بشأن حماية كافـة األشـخاص          م ٢٢وحول هذا الموضوع، يذهب المبدأ      
المعرضين ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن خطوة أبعد من ذلك بالنص على أنـه ال ينبغـي أن        

، عرضة ألن تجري عليه أية تجارب طبية أو علميـة     حتى برضاه يكون أي شخص محتجز أو مسجون،       
  ).افالخط الغليظ للتأكيد وهو مض(قد تكون ضارة بصحته 

ويمكن أن يثور، عن صواب، السؤال الداعي إلى معرفة ما إذا كان ينبغي في أي وقت مـن                  
 طبية أو علمية بالنظر إلى صعوبة مهمة التنبؤ باآلثار          تجربةاألوقات أن يخضع األشخاص الضعفاء ألي       
  .الضارة الممكن أن تترتب على تلك التجارب

  
ن والموظفـون الصـحيون     التعذيب والمسؤولون عن إنفاذ القـواني       ٤-٢

  والمدعون العامون
يترتب على ما تقدم بيانه أن كل شخص معني باعتقال أو استجواب أو احتجاز أو سجن مشتبه 
فيه أو مدان يتحمل الواجب القانوني المتمثل في معاملة ذلك الشخص الذي سيتصـدى لــه بـاحترام                  

السـلطات  وبالنسبة لمن هم مناط     . و سوء المعاملة  لكرامته اإلنسانية وأن يمتنع عن اللجوء إلى التعذيب أ        
 ورد هذا األمر صراحة في مدونة لقواعـد سـلوك           التي تمارسها الشرطة من قبيل االعتقال واالحتجاز      

  : منها على ما يلي٥ التي تنص في المادة ١٩٧٩الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 
فاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال        ال يجوز ألي موظف من الموظفين المكلفين بإن       "

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية، أو أن               
يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما ال يجوز ألي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين               

 أو التهديد بالحرب، أو إحاقـة       أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب،        
الخطر باألمن القومي، أو تقلقل االستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حاالت 
الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               

  ".الالإنسانية أو المهنية

  .٣٥ و٣٣، الفقرات ١٧- ١٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٦٤                                                           
  .٧، الفقرة ١٤٠، الصفحة ت العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة التعليقا ٦٥
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 من مجموعـة مبـادئ آداب مهنـة الطـب           ٢ ينص المبدأ    بالموظفين الصحيين وفيما يتعلق   
المتصلة بدور الموظفين الصحيين، وال سيما األطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب أو              

  :غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة على ما يلي
موجـب الصـكوك الدوليـة      إن مما يمثل مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطب، وجريمـة ب          "

المنطبقة، أن يقوم الموظفون الصحيون، وال سيما األطباء، بطريقة إيجابيـة أو سـلبية،              
 بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               

  ".ااً أو تحريضاً على هذه األفعال أو محاوالت الرتكابهالالإنسانية أو المهنية أو تواطؤ

بل إن من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسـجونين والمحتجـزين أن              
" من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسـجونين أو المحتجـزين          "يوفروا لهم المعاملة التي تكون      

  ).١المبدأ (
ن تقـوم الـدول     وكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، من األهمية بمكـان أ            

وكما شددت على ذلك اللجنة المذكورة  يجب تزويـد          . األطراف في العهد بنشر المعلومات على السكان      
موظفي إنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين وأفراد الشرطة وأيا من األشخاص اآلخرين المعنيين باعتقال             "

بما يالئم من المعلومات    از أو السجن    أو معاملة أي فرد يخضع ألي شكل من أشكال االعتقال أو االحتج           
  ٦٦."والتدريب

 يمكن أن يتم الحصول علـى االعترافـات         ٧ و ٤وكما هو مشار إليه أعاله ومبين في الفصل         
والمبـدأ  . بوسائل غير قانونية كالتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة أو االنتهاكات لحقوق اإلنسان             

رفـض   "هـؤالء أفراد النيابة العامة ينص على أنه يتعـين علـى            من المبادئ التوجيهية بشأن دور       ١٦
استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا األساليب المذكورة أو إخطار المحكمـة بـذلك،                

للوقـوف  " (واتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه األساليب إلى العدالـة             
  ). من اتفاقية مناهضة التعذيب١٥انظر أيضاً المادة على قاعدة مماثلة 

تتحمل الدول واجبا قانونيا بمقتضى القانون الدولي يتمثل في اتخاذ إجراءات تشريعية 
من أعمال التعذيب وغيره  للوقايةوإدارية وقضائية وغيرها من اإلجراءات الفعالة 

 .من أشكال سوء المعاملة

 في كافة التحري السريع والفعالفي ني المتمثل كما تتحمل الدول الواجب القانو
 لضحايا سبل التظلم الفعالة وتوفير حاالت التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة

  .تلك المعاملة المزعومين
 ال يتمشى إجراء الحصانة مقترفي التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة منحوإن 

منع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق  مع الواجب القانوني الذي تتحمله الدول في
  .فيها وإتاحة سبل التظلم منها

لكل شخص الحق في أال يتعرض للتعذيب أو لغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة 
 وال يمكن في كافة األوقاتالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة وهذا الحق يجب أن يمنح 

  .هدد حياة األمةتقييده حتى أثناء الطوارئ العامة التي ت
 يعتبر شكالً من أشكال سوء المعاملة القاسية الهادف التعذيبوعموما يمكن القول إن 

والتعذيب . إما للحصول على اعترافات أو معلومات من شخص أو معاقبته وتخويفه
يرتكب من قبل مسؤول عام أو بناء على تحريض من ذلك المسؤول أو أي شخص 

  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٠، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٦٦                                                           
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  .فقة منهيتصرف بصفة رسمية أو بموا
 والذي يرتكبه المسؤولون تبين أنه يمثل االغتصابوالتعدي الجنسي الذي يتخذ شكل 

  .ضربا من ضروب التعذيب
ويشتمل الحق في عدم التعرض للمعاملة السيئة على حظر العقوبة البدنية و، كحد 

  .أدنى، التجارب الطبية والعلمية التي ال تلقى موافقة حرة ممن تجري عليه
عامل جميع األشخاص المجردين من حريتهم باحترام للكرامة المتأصلة في يجب أن ي

ويمنع منعا باتا على موظفي إنفاذ القوانين والموظفين الصحيين . الشخص اإلنساني
. اللجوء إلى التعذيب أو إلى غيره من أشكال المعاملة السيئة في أي وقت من األوقات

اة إلى االعترافات التي يتم الحصول وال يجب أن يلتفت المدعون العامون والقض
  .عليها عن طريق هذه المعاملة

وليتيسر اإلسهام في كفالة الممارسة التامة للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من 
أشكال سوء المعاملة، يجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين أن يضطلعوا 

 .بمهامهم على النحو الكفؤ والمستقل

  

لشــروط القانونيــة المتعلقــة بأمــاكن االحتجــازا  .٣
  المحتجزين والسجناءلـوتسجي

  

  االعتراف الرسمي بكافة أماكن االحتجاز  ١-٣
لحماية األمن الشخصي لمن هم مجردون من حريتهم يجب االحتفاظ بهم حصرا فـي أمـاكن         

رف به أجهزة الرصد الدوليـة      والتزام الدول بالتقيد بهذا الواجب القانوني تعت      . احتجاز معترف بها رسميا   
 مـن   ٧ بشأن المـادة     ٢٠وعلى سبيل المثال في التعليق العام رقم        . ويرد في مختلف الصكوك القانونية    

  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ما يلي
ما يلزم للمحتجزين لكي يحتفظ     لضمان الحماية الفعالة لألشخاص المحتجزين ينبغي توفير        "

بهم في أماكن معترف بها رسميا كأماكن لالحتجاز ولالحتفاظ بأسمائهم وأماكن احتجازهم            
فضال عن أسماء األشخاص المسؤولين عن احتجازهم في سجل يتاح بسهولة ويمكـن أن              

  ٦٧."يطلع عليه األشخاص المعنيون بمن فيهم األقارب واألصدقاء

 مـن   ٦الن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري والمبدأ           من اإلع  ١٠والمادة  
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات             
موجزة تتضمنان شروطاً مماثلة فيما يتعلق باالحتفاظ باألشخاص المحتجزين في أماكن لالحتجاز معترف             

من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الـذين يتعرضـون           ) د)(١(١٢والمبدأ  . ا رسميا به
معلومات دقيقة بشأن مكان "ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن تنص على أنه ينبغي أن تكون هناك 

  .مسجلة على النحو الواجب" االحتجاز
*****  

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٦٧                                                           
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ية عشرة من االتفاقية األمريكية بشـأن االختفـاء         وعلى المستوى اإلقليمي تنص المادة الحاد     
يجب أن يحتفظ بكل شخص حرم من حريتـه فـي مكـان             "القسري لألشخاص في جملة أمور على أنه        

وقد كان على محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن تُعنى بالعديد من            ...". احتجاز يعترف به رسميا   
خاص وهو اختفاء ساعد عليه عدم تقيد الدولة القائمة بالرد بالضمانات           الحاالت المنطوية على اختفاء األش    

األساسية لمناهضة االحتجاز التعسفي بما في ذلك الواجب المتمثل في االحتفاظ باألشخاص المجردين من              
ومثلما شددت علـى ذلـك محكمـة البلـدان          . حريتهم في أماكن احتجاز معترف بها رسميا دون سواها        

يشكل االختفاء القسري لألشخاص انتهاكا متعدد األوجه ومتواصالً للعديد مـن  "ق اإلنسان األمريكية لحقو 
وهي حقـوق تطالـب الـدول       ] لحقوق اإلنسان ] [البلدان األمريكية [الحقوق المنصوص عليه في اتفاقية      

  ٦٨.)١(١ باالقتران مع المادة ٤ و٥ و٧مثل تلك المتضمنة في المواد " األطراف باحترامها وضمانها
*****  

 احتجاز شخص دون االعتـراف بـذلك       "محكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على أن       الوشددت  
 من االتفاقية األوروبيـة بشـأن       ٥للضمانات من االحتجاز التعسفي الواردة في المادة        " يشكل إنكارا كلياً  

 التـي تتحملهـا     ؛ واعتبارا للمسـؤولية   "٥يكشف عن أخطر انتهاك للمادة      "حقوق اإلنسان وهذا اإلجراء     
 من هذه السلطات اتخـاذ      ٥تشترط المادة   " السلطات في تقديم بيانات عن األشخاص الخاضعين لسيطرتها       

تدابير فعالة تقي من خطر االختفاء وإجراء تحقيق سريع وفعال في أي ادعاء بأن أياً من األشخاص قـد                   
  ٦٩.اعتقل ولم ير لـه أثر بعد ذلك

  
  تسجيل المحتجزين والسجناء  ٢-٣

باإلضافة إلى الشرط القائل بوجوب االحتفاظ باألشخاص المجردين من حريتهم فـي أمـاكن              
أن يحـتفظ   "معترف بها رسميا، رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه ينبغي اتخاذ ما يلزم مـن أجـل                  

بأسماء وأماكن االحتجاز فضالً عن أسماء األشخاص المسؤولين عن احتجازهم، في سـجالت تتـوافر               
  ٧٠."سهولة ويطلع عليها المعنيون باألمر بمن فيهم األقارب واألصدقاءب

من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي       ) ١(٧وهذا الواجب ورد صراحة في المادة       
  :تفيد ما يلي

في أي مكان يوجد فيه مسجونون يتوجب مسك سجل مجلد مرقـوم الصـفحات،                )١"(
  : بشأن كل معتقلتورد فيه المعلومات التالية

  تفاصيل هويته؛  )أ(  

  أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته؛  )ب(  

  ".يوم وساعة دخوله وإطالق سراحه  )ح(  

من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضـون ألي           ) ١(١٢والمبدأ  
  :تسجل حسب األصول"شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ينص على أن 

  أسباب القبض؛  )أ(  

 I-A Court HR, Velásquez Rodríguez case, judgment of July 29, 1998, Series C, No. 4, p. 147, para. 155 المثال، انظر على سبيل٦٨                                                           
and pp. 162-163, para. 194.  

٦٩ Eur. Court HR, Case of Çakici v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, p. 615, para. 104; emphasis added.  
  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الوارد في ٢٠ التعليق العام رقم ٧٠
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  وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكـان الحجـز              )ب(  
  وكذلك وقت مثوله ألول مرة أمام شرطة قضائية أو سلطة أخرى؛  

   إنفاذ القوانين المعنيين؛موظفيهوية   )ج(  

  ". الدقيقة المتعلقة بمكان االحتجازالمعلومات  )د(  

تبلغ هذه السجالت إلى    "من مجموعة المبادئ وجوب أن      ) ٢(١٢باإلضافة إلى ذلك، يفيد المبدأ      
  ".الشخص المحتجز أو إلى محاميه، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون

 من اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري إلى أبعد            ١٠وتذهب المادة   
  : حريتهم على ما يليمن ذلك في هذا الصدد فتنص، فيما يخص األشخاص المجردين من

توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز األشخاص ومكان أو أماكن احتجـازهم،              -٢"
بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محـاميهم أو أي                  
شخص آخر لـه مصلحة مشروعة في اإلحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب األشخاص             

  .غبة مخالفة لذلكالمحتجزون عن ر

يجب االحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميـع األشـخاص              -٣
وإضافة إلى ذلك، يجب على كل      . المجردين من حريتهم في كل مكان من أمكنة االحتجاز        

وتوضـع المعلومـات    . دولة أن تتخذ الخطوات الالزمة إلنشاء سجالت مركزية مماثلـة         
في متناول األشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول         الواردة في هذه السجالت     

أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى وطنية مختصة ومسـتقلة، وأي سـلطة مختصـة                
مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية              

  ."طرفا فيه، تسعى إلى تقصي مكان وجود أحد األشخاص المحتجزين

*****  
وكانت اتفاقية البلدان األمريكية بشأن اختفاء األشخاص القسري قد صيغت استجابة لعشـرات             

وتـنص المـادة    . اآلالف من حاالت األشخاص الذين اختفوا في األمريكتين أثناء السبعينات والثمانينات          
  :الحادية عشرة من تلك االتفاقية على ما يلي

وضع ومسك سجالت محدثة رسمية عن األشخاص       يجب على الدول األطراف أن تقوم ب      "
المحتجزين لديها وينبغي لها، وفقا لقانونها المحلي، أن تتـيح تلـك السـجالت ألقـارب                
المحتجز وللقضاة والمحامين وألي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة في ذلك االحتجاز            

  ".وغيره من السلطات

*****  
  :إلنسان نصت المحكمة األوروبية تحديدا على ما يليوفيما يتعلق باالتفاقية األوروبية بشأن حقوق ا

إن تسجيل بيانات احتجاز دقيقة تتعلق بتاريخ وتوقيت ومكان وجود المحتجزين فضال عن             "
اُألسس التي قام عليها االحتجاز وأسماء األشخاص الذين يمسهم، أمر ضـروري ليكـون              

  ٧١."٥ من المادة ١ الفقرة احتجاز فرد من األفراد متمشيا مع مقتضيات الشرعية ألغراض

 الذي احتجز في مكان     - كشف انعدام السجالت المتعلقة بصاحب الدعوى        شاكيسيوفي قضية   
االستنتاجات المتعلقة بعدم الموثوقيـة وعـدم       "ازدادت خطورته بسبب    " تقصير خطير " عن   -لم يعرف   

 تقصير غير مقبول في مسـك       وجود"وتبينت المحكمة   . اللذين تشكوهما سجالت االحتجاز المعنية    " الدقة

                                                           ٧١ Eur. Court HR, Case of Çakici v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, para. 105 at p. 616.  
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 وتبعا لذلك كـان هنـاك       ٧٢."السجالت التي تمكن من التعرف على مكان المحتجز في وقت من األوقات           
  . من االتفاقية األوروبية في هذه الحالة٥انتهاك خطير للمادة 

يجب االحتفاظ بجميع األشخاص المجردين من حريتهم في أماكن احتجاز معترف بها 
ويجب مسك دفاتر في كل مكان من أماكن االحتجاز تتضمن . ارسميا دون سواه

معلومات مفصلة وموثوقة تشمل في جملة أمور أسماء األشخاص المحتجزين 
وأسباب احتجازهم وموعد وصولهم ورحيلهم ونقلهم وأسماء األشخاص المسؤولين 

ويجب أن تكون تلك السجالت متاحة في جميع األوقات . عن احتجازهم وسجنهم
فة األشخاص المعنيين، كالمحامي عن المحتجز وأفراد أسرته الذين ينبغي أن لكا

 .يزودوا رسميا بالسجالت ذات العالقة بالموضوع

  

 شروط االحتجاز والسجن  .٤
  

  المبادئ الرئيسية الناظمة لالحتجاز والسجن  ١-٤
 من حريتهم تحكم، في إن المبادئ األساسية التالي ذكرها المتعلقة بمعاملة األشخاص المجردين 

  .جملة أمور، كافة القضايا التي تتناول في هذا الفرع
 وكما تقدم ذكره أعاله، ينبغي أن يعامل جميع األشـخاص المجـردين مـن                األول في المقام 

من العهد الـدولي    ) ١(١٠ المادة   "معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان       "حريتهم  
؛ وانظر  "اإلنسانية"من االتفاقية األمريكية التي ال تشير، من ناحية أخرى، إلى           ) ٢(٥ وانظر أيضا المادة  

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص المعرضين ألي شكل مـن أشـكال               ١كذلك المبدأ   
  ).و مضافالخط الغليظ للتأكيد وه( من المبادئ األساسية لمعاملة السجناء؛ ١االحتجاز أو السجن والمبدأ 

من العهد الدولي ذكرت اللجنة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان أنـه             ) ١(١٠وفيما يتعلق بالمادة    
 ال يجوز أن يتعرض األشـخاص       ٧باإلضافة إلى منع سوء المعاملة والتجارب الوارد ذكرها في المادة           

تـرام كرامـة    اح"وأن  " ألي مشقة أو قيد غير ما يسفر عنه حرمانهم من الحرية          "المجردون من حريتهم    
وهـذا يعنـي أن     ". أولئك األشخاص يجب ضمانه بمقتضى الشروط نفسها الخاصة باألشخاص األحرار         

األشخاص المجردين من حريتهم يتمتعون بجميع الحقوق المبينة في العهد رهناً بالتقييدات التي ال مهرب               "
  ٧٣."منها في بيئة مغلقة

نسان على أن معاملـة كافـة األشـخاص         عالوة على ذلك، شددت اللجنة المعنية بحقوق اإل       
كحـد  "، وهي   "المجردين من حريتهم بإنسانية ومع االحترام لكرامتهم يشكل قاعدة أساسية ومطبقة عالميا           

 ٧٤ويجب تطبيقها دون تمييـز    "أدنى ال يمكن أن تتوقف على الموارد المادية المتوفرة في الدولة الطرف           
قد أوفت بالتزاماتها التعاهدية في هذا الصدد ستضع اللجنـة          ولدى البحث فيما إذا كانت الدول األطراف        

في اعتبارها معايير األمم المتحدة ذات العالقة بالموضوع المطبقة في مجال معاملة السجناء والتي تمت               
  .اإلشارة إليها في مواضع شتى من هذا الفصل

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٧٢                                                           
  .١٤٢ في الصفحة ٣، الفقرة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الوارد في ٢١ التعليق العام رقم ٧٣
  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤ المرجع نفسه، الفقرة ٧٤
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 من العهـد    ٢٦و) ١(٢ كما هو وارد في المادتين       ثانياً، يسري الحظر المفروض على التمييز     
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان والشـعوب،         ٢الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       

 من االتفاقية األوروبيـة لحقـوق       ١٤ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة        ٢٤و) ١(١والمادتين
ومبـدأ عـدم    .  المحتجزين أو المسـجونين       األشخاص جميعاإلنسان، بطبيعة األمر، سريانا كامال على       

 من المبـادئ    ٢من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبدأ        ) ١(٦التمييز وارد كذلك في المادة      
من مجموعة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع األشـخاص            ) ١(٥األساسية لمعاملة السجناء، والمبدأ     

والحظر المفروض على التمييز ال يسـتبعد، مـن         . أو السجن المعرضين ألي شكل من أشكال االحتجاز       
أو السجناء التي يبررهـا بشـكل       /ناحية أخرى، عمليات التفرقة المعقولة ما بين مختلف المحتجزين و         

  .موضوعي احتياجاتهم المحددة ومكانتهم
عن األشخاص المـدانين، إال فـي ظـروف اسـتثنائية،            "ثالثاً، يفصل األشخاص المتهمون   

راجع في جملـة أمـور المـادة        " (ون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين          ويكون
ومثلما الحظت اللجنـة    . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان    ) ٤(٥من العهد الدولي والمادة     ) أ)(٢(١٠

ا ال مـدانين    هذا الفصل مطلوب بغية التشديد على مركزهم بوصفهم أشخاص        "المعنية بحقوق اإلنسان فإن     
 وبالتالي فإن لهم أيضا الحق في معاملة أفضـل  ٧٥."بالحق في افتراض براءتهم   يتمتعون في الوقت نفسه     

من المعاملة التي يلقاها السجناء المدانون وهذه المعاملة التفاضلية ال تعتبر شكالً من أشكال التمييز بـل                 
ل هذه القضية بمزيد من التفصيل أدناه في        وسوف تتناو . هي تمييز مبرر بين فئتين اثنتين من األشخاص       

  .١-٢-٤القسم الفرعي 
 وفيما يتعلق باألشخاص المدانين، ينبغي أن يكون الغرض الذي يتوخاه نظام السجن هو              رابعا،

من العهـد الـدولي     ) ٣(١٠المادة   (اإلصالح وإعادة التأهيل وإعادة التكيف االجتماعي للسجين المعني       
ال "ووفقا للجنة المعنية بحقـوق اإلنسـان        . االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان   من  ) ٦(٥الخاص والمادة   

، بل ينبغي أن يتوخى باألسـاس إعـادة اإلصـالح           "ينبغي أن يكون النظام السجني نظاما عقابيا ال غير        
 ولذلك يتعين على الدول األطـراف، عنـد تقـديمها لتقاريرهـا             ٧٦.)وإعادة اإلدماج االجتماعي للسجين   

معلومات محددة تتعلق بالتدابير التي اتخذتها من أجل إتاحة التعليم والتربيـة وإعـادة              "ية، أن توفر    الدور
التربية والتوجيه المهني والتدريب وفيما يتعلق أيضا ببرامج العمل الخاصة بالسجناء داخل المؤسسـات              

   ٧٧."السجنية وخارجها
 من القواعـد النموذجيـة      ٥٨لقاعدة   مقروءة باالقتران مع ا    ٥٩وفي هذا الصدد تنص القاعدة      

من العيش في ظل احترام القانون وتدبير احتياجـاتهم         "الدنيا لمعاملة السجناء على ضرورة تمكين هؤالء        
  عندما يتم اإلفراج عنهم" بجهدهم الذاتي

ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسـائل اإلصـالحية والتعليميـة واألخالقيـة              "
بجميع طاقات وأشكال المساعدة المناسبة المتاحة، ساعيا إلى تطبيقها         والروحية وغيرها و  

  ".على هدي مقتضيات العالج الفردي للسجناء

تهيئـة الظـروف    " من المبادئ األساسية لمعاملة السجناء أيضا على ضرورة          ٨ويشدد المبدأ   
ق العمالة في بلـدهم     التي تمكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سو            

  ".ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا

  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٩، الفقرة ١٤٣-١٤٢ المرجع نفسه، الصفحتان ٧٥                                                           
  .١٠، الفقرة ١٤٣الصفحة  المرجع نفسه، ٧٦
  . المرجع نفسه٧٧
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يجب دائما أن يعطى المتهم فرصة للعمل، ولكن        " من القواعد النموذجية الدنيا      ٨٩وفقا للقاعدة   
وللوقوف على مزيد من التفاصيل بشـأن       ". فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه      . ال يجوز إجباره عليه   

  . من القواعد النموذجية الدنيا٧٦-٧١ األشخاص المدانين انظر القواعد عمل

لجميع األشخاص المجردين من حريتهم الحق في أن يعاملوا بإنسانية واحترام 
وهذه قاعدة أساسية وعالمية يجب ضمانها في كافة األوقات وبمعزل عن . لكرامتهم

 . الموارد المادية المتاحة للدولة

  .جين الحق في عدم التعرض للتمييزلكل محتجز أو س
يتعين فصل المشتبه فيهم، إال في الظروف االستثنائية، عن األشخاص المدانين، 

ولألشخاص غير المدانين الحق في افتراض براءتهم حتى يثبت جرمهم ولذلك فإن 
  .لهم أيضا الحق في معاملة افضل من المعاملة التي يلقاها السجناء المدانون

واجب تزويد السجناء المدانين بالتعليم والتدريب اللذين يهدفان إلى وعلى الدول 
 .إصالحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع

  

  إيواء السجناء والمحتجزين  ٢-٤
على حين أن اتفاقيات حقوق اإلنسان العامة ال تتضمن تفاصيل فيما يخـص شـروط إيـواء                 

نموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بوجـه خـاص،         من القواعد ال   ١٤-٩المحتجزين والسجناء، تنظم المواد     
  .النوم وشروط العمل وشروط اإلصحاح

 ال  وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم     حيثما  "على أنه   ) ١(٩على هذا النحو، تنص القاعدة      
فإذا حدث ألسباب اسـتثنائية، كاالكتظـاظ       . يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليال          

 اضطرت اإلدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، من غير المرغـوب بـه                المؤقت، أن 
وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسـجونون        ". وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية       

 غرف السجن   وجميع)). ٢(٩القاعدة  " (يعنى باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف         
يجب أن تتـوفر فيهـا      " معدة لألشخاص المجردين من حريتهم بما في ذلك حجرات النوم بوجه خاص           ال

  المناخية، خاصة من حيث حجـم الهـواء        جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف       
  ).١٠القاعدة " (والمساحة األرضية الدنيا المخصصة لكل سجين واإلضاءة والتدفئة والتهوية

يجب أن تكون النوافذ من االتساع بحيـث        "السجناء،   ة األمكنة التي تعد لعيش وعمل     كاف وفي
تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخـول                 

ويجـب أن تكـون اإلضـاءة       ). ")أ(١١القاعـدة   " (الهواء النقي سواء وجدت أم ال توجد تهوية صناعية        
  ).)ب(١١المادة " (عية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهمالصنا

 لتمكين كل سجين من قضاء حاجته الطبيعية فـي   المراحيض كافيـة  يجب أن تكون    "وأخيراً،  
  ).١٢القاعدة " (حين ضرورتها وبصورة نظيفة والئقة

*****  
 من الميثـاق األفريقـي      ٥أن المادة   وخلصت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى        

، حيث ادعى صاحب الشكوى أن مرفق االحتجاز هذا لم يكن يتوفر فيـه سـوى                أوكوانتهكت في قضية    
 واطا بقي على حاله طيلة األشهر العشرة التي قضاها في االحتجاز؛ وأثناء             ٢٥٠فانوس كهربائي طاقته    

وتـرى اللجنـة أن هـذه       .  البدني والنفسـي   هذا الوقت حرم من تسهيالت االستحمام وتعرض للتعذيب       
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األوضاع منافية لحق صاحب الشكوى في أن تحترم كرامته وفي عدم التعـرض للمعاملـة الالإنسـانية                 
 وباإلضافة إلى الظروف المحددة التي حفت باحتجـاز         ٧٨. من الميثاق  ٥والمهينة عمالً بما تضمنه المادة      

 أعاله، نظرت اللجنة األفريقية أيضاً فـي        ٢-٣-٢الفرعي   التي نظر فيها في القسم       فيرا وأورتون شروا  
المادة " تخل بكرامة البشر وتنتهك   "وخلصت إلى أن األوضاع التالية      . أوضاع السجون العامة في مالوي    

أحيانا طيلة  (تقييد اليدين في الزنزانة على النحو الذي يمنع السجين من الحركة            : " من الميثاق األفريقي   ٥
 واطعامهم أغذية فاسدة وحبسهم انفراديا أو وضعهم في زنزانات ال تسـع سـوى سـبعين                 )اليوم والليلة 

  ٧٩." سجين٢٠٠شخصا ولكنها تؤوي عددا يصل إلى 
*****  

، خلصت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى مرافق اإليواء في مخـيم            اليونانيةوفي القضية   
المتسمة باالكتظاظ الشـديد    "اإلنسان بسبب األوضاع     من االتفاقية األوروبية لحقوق      ٣الكي ينتهك المادة    

  ٨٠ً. شخصا١٥٠ إلى ١٠٠والمهاجع قد تؤوي من " وتبعات ذلك االكتظاظ
  

  الفصل بين الفئات ١-٢-٤
كما لوحظ أعاله، يقتضي قانون حقوق اإلنسان الدولي، من حيث المبدأ، فصـل األشـخاص               

فصلة تليق بمركزهم بصفتهم أشخاصاً غير مدانين       المتهمين عن األشخاص المدانين ومعاملتهم معاملة من      
من االتفاقيـة   ) ٤(٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة          )أ()٢(١٠راجع المادة   (

  ). من القواعد النموذجية الدنيا)ب(٨األمريكية، وانظر بوجه خاص المادة 
مـن  ) ب()٢(١٠ أكثر تحديدا المـادة   تنص بوجه،القاصرين المتهمين باألطفالوفيما يتعلق 

من االتفاقية األمريكية على أنه يجب فصلهم عن البالغين وتقديمهم إلى العدالة            ) ٥(٥العهد الدولي والمادة    
من اتفاقية حقوق الطفل، التي يجب النظر إليها بوصفها         ) ج(٣٧بيد أنه وفقاً للمادة     . في أقرب وقت ممكن   

، يفصل كل طفل مجرد من حريته عن البالغين       "دات حقوق اإلنسان العامة     قانونا خاصا مقارنة لها بمعاه    
 ومصلحة الطفل الفضلى قد تبرر علـى هـذا          "ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقضي خالف ذلك         

  ٨١.النحو الخروج على هذه القاعدة األساسية التي تستلزم فصله عن البالغين
 لمعاملة السجناء ذات نطاق أوسع وأعم وتنص علـى           من القواعد النموذجية الدنيا    ٨والقاعدة  

توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسـات مـع مراعـاة                 "أن  
وهذا يعني، بوجه خـاص، أن      " جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم       

سسات مختلفة وحين تكون هناك مؤسسات تستقبل الجنسين        ، بقدر اإلمكان في مؤ    الرجال والنساء يسجن  "
 من القواعـد    )أ(٨القاعدة  " (على السواء يتحتم أن يكون مجموع األماكن المخصصة للنساء منفصال كلياً          

  ).النموذجية الدنيا

                                                           ٧٨ ACHPR, John D. Ouko v. Kenya, Communication No. 232/99 ،تشرين ٢٣، قرار اتخذ أثناء الدورة العادية الثامنة والعشرين 
:  من نص القرار كما هو منشور على الموقع٣٣-٢٢، الفقرات ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر /األول
html.99-232/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٧٩ ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 

Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92  ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /األول، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين ،
  . chr/za.ac.up.www://http/:  من النص كما هو منشور على الموقع٣٤الفقرة 

٨٠ Eur. Comm. HR, Applications Nos. 3321-3323/67 and 3344/67, Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, 
Report of the Commission adopted on 5 November 1969, 12 Yearbook 1969, p. 497, para. 21 and p. 494, para. 1.  

نيويورك، اليونيسيف،  (كتيب التنفيذ الخاص باتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بقضية فصل المحتجزين األطفال عن المحتجزين الكهول انظر ٨١
  ).ب التنفيذ الصادر عن اليونيسيفبكتييشار إليه فيما بعد  (٥٠٢-٥٠١الصفحتان ) ١٩٩٨
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وفصل النساء عن الرجال واألطفال عن البالغين إجراء أولي ال غنى عنه وإن يكن غير كاف                
وفيما يتعلق بـاألخص باألطفـال مـن        .  أمن هؤالء األشخاص الضعفاء بصورة خاصة      لكفالة الحق في  

األساسي أيضاً أن تكون األماكن التي يحتجزون فيها مزودة بالمرافق األساسية المالئمـة ويعمـل فيهـا                 
 وسـيرد المزيـد مـن       ٨٢."أشخاص مدربون قادرون على تلبية احتياجاتهم والوفاء بمصالحهم المحـددة         

  .فيما يتعلق باألطفال والنساء المحتجزين في الفصل العاشر والحادي عشرالتفاصيل 

عموما يجب أن يكون إيواء المحتجزين والسجناء في أوضاع تحترم كرامتهم وأمنهم 
 .وجودة صحتهم مع توفير المرافق الالزمة للنوم والعيش والعمل واإلصحاح

البالغين إال أن يكون ذلك القاصرين الذين يحرمون من حريتهم عن /يفصل األطفال
  .الفصل في غير مصلحتهم الفضلى؛ ويجب تقديمهم إلى العدالة بسرعة

 .يجب، قدر اإلمكان، وضع الرجال والنساء في مؤسسات منفصلة

  

  شروط اإلصحاح والغذاء والصحة والخدمات الطبية  ٣-٤
 والغـذاء والصـحة     دون البحث بالتفصيل في القواعد والسوابق القضائية المتعلقة باإلصحاح        

والخدمات الطبية لألشخاص المجردين من حريتهم يلزم التأكيد على المبادئ الرئيسية التالية المتضـمنة              
  :في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها األمم المتحدة وهي

جل ذلك يجـب أن     يجب أن يطالب السجناء بالعناية بنظافتهم الشخصية، ومن أ         ":النظافة الشخصية  
 ).١٥القاعدة " (يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات

كل سجين ال يسمح لـه بارتداء مالبسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب             : فيما يتعلق بالثياب   
وال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون هـذه الثيـاب            . مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته     

ويجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في          ). ١(١٧المادة  " (نة أو حاطة بالكرامة   مهي
؛ حين يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به، يسمح           ))٢(١٧القاعدة  " (حالة جيدة 

 )).٣(١٧القاعدة " (لـه بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء مالبس أخرى ال تسترعي األنظار

يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردي ولوازم لهذا             ":يتعلق باألسرة وفيما   
ظ على ترتيبها، وتستبدل فـي      السرير مخصصة لـه وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحاف         

 ).١٩القاعدة " ( متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتهامواعيد

دارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية           توفر اإل  ":وفيما يتعلق بالطعام   
وتوفر لكل سجين إمكانية    "؛  "كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم         

 )).٢(و) ١(٢٠القاعدة " (الحصول على الماء الصالح للشرب كلما احتاج إليه

خدمات طبيب مؤهل واحد على األقـل،       " يجب أن توفر     :بيةأما فيما يتعلق بالصحة والخدمات الط      
وينبغي أن يتم تقديم الخدمات على نحو وثيق الصلة بإدارة          . يكون لديه بعض اإللمام بالطب النفسي     

؛ أما السجناء المرضى أو الذين يتطلبـون عنايـة          ))١(٢٢المادة  " (الصحة العامة المحلية والوطنية   
ومن الواجب، حين تتوفر في السجن      " ة وإلى مستشفيات مدنية   خاصة فينقلون إلى سجون متخصص    

خدمات العالج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدالنية التي تزود             
بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية الالزمة للسجناء المرضى وأن تضم جهازا مـن               

 Exactions et Enfants, Geneva, OMCT/ SOS فيما يخص باحتجاز األطفال انظر على سبيـل المثال ما كتبه إيريك سوتس وإستر برون، ٨٢                                                           
Torture, 1993, pp. 26-27.  
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؛ ويجب أن يكون في وسع كـل سـجين أن           )٢(٢٢المادة  (مهني المناسب   الموظفين ذوي التأهيل ال   
  )).٣(٢٢المادة " (يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل

المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعالج قبل       "، يجب أن تتوفر     النساءوفي سجون   
  )).١(٢٣القاعدة (الوالدة وبعدها 
قت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصـه بعـد          يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب و       "و

ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا                
بمراقبـة الصـحة البدنيـة      "؛ ويكلف الطبيب    )٢٤القاعدة   ("به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعالجه     

سجناء المرضى، وجميع أولئك الذين يشكون من اعتالل        وعليه أن يقابل يوميا جميع ال     . والعقلية للمرضى 
؛ ويقوم الطبيب باإلضافة إلى ذلـك       ))١(٢٥القاعدة  " (وأي سجين استرعي انتباهه إليه على وجه خاص       

بشأن مسائل كنوعية الغذاء ومدى اتباع القواعـد الصـحية          " بالفحص المنتظم ويقدم النصح إلى المدير     "
القاعدة (اء، ونوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم أسرتهم وما إلى ذلك           والنظافة في السجن ولدى السجن    

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشـخاص الـذين           ٢٤عالوة على ذلك، ينص المبدأ      ). ٢٦
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن على أن تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة                 

 في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان االحتجاز أو السجن، وتوفر لـه بعد              إجراء فحص طبي مناسب   
  "ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت الحاجة وتوفر هذه الرعاية وهذا العالج مجاناً

وقد بحثت أجهزة الرصد الدولية العديد من القضايا التي تنطوي على شروط االحتجاز ولعـل               
نة أدناه توضح وجهات نظر هذه األجهزة بشأن مسائل من قبيل االفتقار إلى             البعض من هذه الحاالت المبي    

  .الغذاء وأوجه اإلصحاح المعيبة والنقص المزعوم في الرعاية الطبية
*****  

 تعتبر الظروف التالي ذكرها التي أحاطت باحتجاز صاحب البالغ بمثابـة            فريمنتلفي قضية   
د أودع صاحب البالغ في زنزانة مساحتها متران مربعان اثنان          فق: من العهد الدولي  ) ١(١٠انتهاك للمادة   

 ساعة كل يوم وبقي معزوال عن غيره من الرجال معظم اليوم؛ وقضى معظم وقت يقظته فـي                  ٢٢لمدة  
  ٨٣.ظلمة مفروضة عليه، ولم يكن لديه ما يشغله ولم يسمح لـه بالعمل وال بالتعليم

روف التالية التي سادت احتجاز صاحب الـبالغ        ، انتهت اللجنة إلى أن الظ     روبنسنوفي قضية   
فقد كان هناك افتقار كلي للحشايا وغير ذلك من لوازم األسرة          : من العهد الدولي  ) ١(١٠تشكل انتهاكا للمادة    

واألثاث في الزنزانات، ونقص حاد في مواد مثل الصابون ومعجون األسنان وورق الكنيث وكانت نوعيـة                
 مياه المجارير مكشـوفة     تا ولم تكن هناك شروط إصحاح في الزنزانات وكان        الغذاء والمشروبات سيئة جد   

 ساعة يوميا   ٢٢في زنزانته لمدة    "وأكمام القمامة متجمعة ولم يكن هناك طبيب متاح وأودع صاحب البالغ            
  ٨٤."في ظالم مفروض عليه ومعزوال عن غيره من الرجال دون أن يكون لديه شيء يشغله

في جملة قضايا أخـرى، حيـث       ،  ييهإيالهمن العهد الدولي في قضية      ) ١(١٠وانتهكت المادة   
لينام عليها وأنه قُدم لــه      " قطعة من األسفنج وجرائد قديمة    "اشتكى صاحب البالغ من أنه لم يعط سوى         

  ٨٥."إنه عومل بوحشية من قبل حراس السجن كلما اشتكى"ثم " طعام ال يصلح لالستهالك البشري"

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠ارس م/ آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (فريمانتل ضد جامايكا. م، ٦٢٥/١٩٩٥ البالغ رقم ٨٣                                                           
  .٣-٧، الفقرة ١٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (روبينسون ضد جامايكا.م، ٧٣١/١٩٩٦ البالغ رقم ٨٤
  .٢-١٠ إلى ١- ١٠، الفقرات ١٢٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، لجمعية العامةالرسمية ل

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز٢٨اآلراء المعتمدة في  (يه ضد ترينيداد وتوباغويإياله.  ه، ٥٣٣/١٩٩٣ البالغ رقم ٨٥
  .٣-٨، الفقرة ٣٧، الصفحة )نيالمجلد الثا (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
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اللذين لم يقدم لهما أي طعـام        ،مايكل وبراين هيل  من العهد في قضية     ) ١(١٠وانتهكت المادة   
 فـي قضـية     ٧ في حين انتهكت المادة      ٨٦.طيلة األيام الخمسة األولى من احتجاز الشرطة لها في إسبانيا         

ب لمدة أربعـة    احرما من الغذاء والشر   "بعد أن   " لمعاملة ال إنسانية  " اللذين تعرضا    تشيسيكيدي ومولومبا 
أيضاً ) ١(١٠ وانتهكت المادة    ٨٧."أودعا في وقت الحق في ظروف صحية ال مقبولة        "و"  اعتقالهما أيام من 

 حيث اشتكى صاحب البالغ، بوجه خاص بأنه حرم من استخدام المرافق الترفيهية، ومن              كالينغافي حالة   
  ٨٨.الغذاء أحياناً ولم تقدم إليه المساعدة الطبية حين احتاج إليها

تنفيـذ  " فـي أعقـاب   لينتونمن العهد انتهكتا في قضية    ) ١(١٠ و ٧مادتين  وترى اللجنة أن ال   
استهدف صاحب البالغ من أجل أن يعالج مـن         " عملية إعدام كاذبة وحرمان من الرعاية الطبية المالئمة       

  ٨٩."قاسية وال إنسانية"جروح أصيب بها أثناء محاولة هروب فاشلة، وقد اعتبرت المعاملة 
*****  

 ٢-٣-٢ة ضد مالوي تم التعرض لها فيما تقدم في القسـمين الفـرعيين              وفي قضية مرفوع  
عدم استطاعة السـجناء    " رأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، باإلضافة إلى ذلك، أن            ٢-٤و

 ساعة مسترسلة، واالفتقار لألنشطة الرياضية المنظمة وعـدم تـوفر العـالج        ١٤مغادرة زنزانتهم لمدة    
كلها تشـكل انتهاكـات     " الشروط الصحية وعدم االتصال بالزائرين ونقص مواد القراءة       الطبي، ورداءة   

 وقررت اللجنة كذلك أن حرمان المحتجز من االتصال باألطباء في الوقت الـذي              ٩٠. من الميثاق  ٥للمادة  
الحـق فـي    " من الميثاق األفريقي التي تضمن لكل فرد         ١٦كانت صحته في تدهور يمثل انتهاكا للمادة        

 ١٦ كمـا أن المـادة       ٩١.))١(١٦المادة  " (لتمتع بأفضل مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية        ا
انتهكت فيما يتعلق بحالة كانسارو ويوا، الذي تدهورت حالته أثناء احتجازه إلى حد الخطورة، وقد حـرم                 

ة التي قـدمها طبيـب      من العالج الطبي برغم الطلبات المقدمة من أجل حصوله على العناية االستشفائي           
  ٩٢.السجن

وحق الضحية في االحترام والكرامة وحقها في عدم التعرض للمعاملة الالإنسـانية والمهينـة              
 باإلضافة إلى معاناته مـن      - انتهك أيضاً في الحالة التي لم يمنح فيها الشخص المعني            ٥بمقتضى المادة   

 األيام المائة والسبع وأربعين التي احتجز فيها؛        تقييد رجليه ويديه ليل نهار، وحرم اإلذن بأن يستحم طيلة         

الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣ البالغ رقم ٨٦                                                           
  .١٣، الفقرة ١٨-١٧، الصفحتان )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة

 تشرين ٢اآلراء المعتمدة في  (تشيسينيدي وا ماالومبا ضد زائير. بيريندوا سي بيرباشاويروا وإ. ف، ٢٤٢/١٩٨٧ و٢٤١ البالغ رقم ٨٧
  ).ب(١٣، الفقرة ٨٤الصفحة ) المجلد الثاني (A/45/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٩نوفمبر /الثاني
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣يوليه / تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (كالينغا ضد زامبيا .  ه، ٣٢٦/١٩٨٨ البالغ رقم ٨٨

  .٥-٦، الفقرة ٧١، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٢ أكتوبر/ تشرين األول٢٢اآلراء المعتمدة في  (لينتون ضد جامايكا. ك، ٢٥٥/١٩٨٧ البالغ رقم ٨٩

  .٥-٨، الفقرة ١٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
٩٠ 

ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 
Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92 ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين األول ،

  .chr/za.ac.up.www://http/:  من النص كما هو منشور على الموقع٣٤الفقرة 
٩١ ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96  ٣١، اتخذ في 

  : من النص كما هو منشور على الموقع٩١، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر /تشرين األول
html.96-152_94-130_94-128_93-105/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٩٢ ACHPR, International Pen and Others (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, 

Communications Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97  ص كما هو  من الن١١٢، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣١، قرار اتخذ في
  .html.97-161_96-154_94-139_94-137/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http: منشور على الموقع
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ولم يكن يقدم إليه الطعام إال مرتين في اليوم وتم االحتفاظ به معزوال قبيل محاكمته في زنزانـة ُأعـدت                    
  ٩٣.للمجرمين

*****  
ال يمكنهـا أن    " قضت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان بأنه        ، هيرش - دي فارغا    وفي قضية 

.  من االتفاقيـة األوروبيـة     ٣تندرج في إطار المادة     " ز شخص مريض قد يثير قضايا     تستبعد كون احتجا  
وفي تلك القضية بعينها، كان صاحبها الموجود رهن الحجز التحفظي طويل األمد، والذي يعـاني مـن                 

وتـردت هـذه    ... وكانت صحته رديئة طيلـة الحجـز        "مرض السكري واالختالل في الشرايين القلبية       
طلبات صاحب الدعوى للحصـول علـى رأي        "د أن اللجنة أشارت إلى أن السلطات قد لبت           بي ٩٤."الحالة

" التقارير عديمة الدقة لم تقصر السلطات في تعيين خبراء جدد         "وفي الحاالت التي كانت فيها      " خبير طبي 
لم يخلص خبير واحد بشكل قطعي إلى االسـتنتاج القائـل بـأن             "وقد وضعت في الجملة عشرة تقارير و      

 وحيثما أوصى الخبراء بأن ينقل صاحب الـدعوى إلـى           ٩٥."صحة صاحب الدعوى ال تتحمل االحتجاز     
وأشارت اللجنة باإلضافة إلى ذلك إلـى أن الحكومـة الحظـت أن             . المستشفى تمت االستجابة للتوصية   

 في مرحلة معينة من احتجـازه، نقلـه إلـى           -صاحب الدعوى أسهم في تردي حالته الصحية برفضه         "
فى السجن إلى جانب عدم تقيده الواجب بالنظام الغذائي الخاص بمرضى السكري ورفضه المعالجة              مستش

فإن العالج الطبي لصاحبها أثناء احتجازه لم       " إلى الظروف الخاصة لهذه القضية    " وبالنظر   ٩٦."باألنسولين
 ٩٧. من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٣تشكل انتهاكا للمادة 

   عن السجناء المضربين عن الطعاممسؤولية الدولة
  ضد البرتغال. وك. أ. س. رقضية 

كانت مسؤوليات الدولة عن صحة ورفاه السجناء المضربين عن الطعام، في جملة أمور، مثار نقاش في                
هـو الوحيـد    .  من أصحاب الدعاوى علما بأن صاحب الدعوى ر        ٤قضية ُأقيمت ضد البرتغال تخص      

والحظت اللجنـة   . ة في اليوم السادس والعشرين من إضرابه عن الطعام        الذي فحص من قبل فرقة طبي     
منزعجة بالتأكيد للمدة الطويلة التي انقضت دون أن يوضع أصحاب هذه           "األوروبية لحقوق اإلنسان أنها     
، ولكن المسألة الواجب أن تحدد تتمثل في تبين إلى أي حد كانت السلطات "القضية تحت اإلشراف الطبي 

أصـحاب هـذه    " ورأت اللجنة أن من األهمية بمكان مالحظـة أن           ٩٨."سؤولة عن هذه الحالة   الوطنية م 
، "بأن يفحصوا من قبل طبيـب السـجن       "منذ اللحظة التي بدأ فيها إضرابهم عن الطعام         " القضية رفضوا 

 رفض أن يفحص من قبل فرقة تتألف من ثالثة أطبـاء            -.  بمن فيهما صاحب الدعوى ر     -واثنان منهم   
مستشفى الجامعي في لشبونة بالرغم من أن واحداً من هؤالء األطباء ورد في قائمة مقدمـة مـن                  من ال 

  ٩٩.أصحاب الدعوى أنفسهم بينوا فيها األطباء الذين اختاروهم

  

                                                           ٩٣ ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran  Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98  قرار اتخذ في الدورة ،
 من النص كما هو منشور على ٧٢ و٧٠، الفقرتان ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣العادية الثامنة والعشرين، 

  .html.98-224/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http:الموقع
٩٤ Eur. Comm. HR, Application No. 9559/81, P. de Varga-Hirsch v. France, decision of 9 May 1983 on the admissibility, 33 DR, 

p. 213, para. 6.  
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٩٥
  .٦، الفقرة ٢١٤-٢١٣فسه، الصفحتان  المرجع ن٩٦
  .٢١٤ في الصفحة ٦ المرجع نفسه، الفقرة ٩٧
٩٨ Eur. Comm. HR, Applications Nos. 9911/82 & 9945/82 (joined), R., S., A. and C. v. Portugal, 36 DR, p. 207, para. 16.  
  .١٦، الفقرة ٢٠٨-٢٠٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٩٩
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  مسؤولية الدولة عن السجناء المضربين عن الطعام

  )تابع (ضد البرتغال. وك. أ. س. رقضية 
عندما سمحت  "عن الطعام   . العشرين من إضراب صاحب الدعوى ر     وسوي المأزق في اليوم السادس و     

سلطات السجن ألصحاب الدعوى األربعة بأن تزورهم فرقة مؤلفة من طبيب عينـه المجلـس الطبـي                 
أصحاب الدعوى إلى المستشـفى     "وطلبت الفرقة الطبية بنقل     ". وطبيب المستشفى وطبيب من اختيارهم    

 والمنطق الذي بنت عليه اللجنة قرارها فـي هـذه           ١٠٠د أيام قالئل  وقد تم ذلك بع   " على سبيل االستعجال  
  :القضية يستحق أن يستشهد به كامال

   وكما سبق للجنة أن شددت بالفعل، تشترط االتفاقية أن تمارس سلطات السجن، مع                -١٨"
المراعاة الواجبة لمقتضيات السجن العادية والمعقولة، سلطتها االحتجازية في الحفاظ على           

ورفاه كافة السجناء بمن فيهم أولئك الذين يشتركون في االحتجاجات بالقـدر الـذي              صحة  
وفي حاالت المأزق الخطير، ال ينبغي للسـلطات العامـة أن           ... تسمح به الظروف السائدة   

تتمسك بنهج عديم المرونة هدفه معاقبة المخالفين لالنضباط السجني أكثر منه البحث عن             
 ....سبل لتسوية المأزق

   وفي الحالة قيد النظر، وبالرغم مما يؤسف لـه من عدم تلقي أصحاب هذه القضية                 -١٩
الرعاية الطبية لمدة طويلة استغرقها إضرابهم عن الجوع، تبقـى الحقيقـة أنهـم كـانوا                

وإن الحكومة باحترامها رفض أصحاب     . مسؤولين هم أنفسهم إلى حد كبير عن هذه الحالة        
ض األطباء الذين ال يمكن التنازع في أهليتهم، إنما تصرفت          القضية أن يفحصوا من قبل بع     

واللجنة ال يمكنها أن تستخلص باالسـتناد       . بطريقة ال يمكن ألصحاب الدعوى التشكي منها      
إلى الظروف المحددة السائدة في هذه الحاالت بأن السلطات البرتغالية أبدت عـدم مرونـة    

ى الحد الذي حولهم إلى ضحايا معاملة ال        وسمحت لحالة أصحاب هذه القضية بأن تتردى إل       
  ١٠١." من االتفاقية٣إنسانية أو تعذيب ينتهك المادة 

  
 التي نشأت في السياق     ماكفيليالمنطق الذي ساد القضية البرتغالية كان قائما على أساس حالة           

هم بوصـفهم    أن يعترف ل   ادوافأصحاب الدعوى في هذه القضية أر     . الدرامي الذي عاشته آيرلندا الشمالية    
وبالمقابل ُأنزلت  . سجناء سياسيين ولذلك رفضوا، في جملة أمور، أن يلبسوا ثياب السجن وأن يعملوا فيه             

  :وفي هذه القضية بعينها ذكرت اللجنة ما يلي. بهم عقوبات متعددة بما فيها فترات من العزل في الزنزانة
سلطات الحكومية والتي كـان     أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم مرونة النهج الذي توخته ال          "

همها معاقبة المخالفين لالنضباط السجني أكثر من بحثها عن سبل لتسوية ذلـك المـأزق               
باإلضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن جهودا كان يجب أن تبذل من قبل السـلطات،               . الخطير

ألسباب إنسانية، من أجل ضمان استفادة أصحاب الدعوى من بعض التسهيالت من قبيـل              
واالستفادة األكبـر   ) غير ثياب السجن  (التمارين المنتظمة في الهواء الطلق في زي معين         

وفي الوقـت نفسـه كـان مـن         . من المرافق المتوفرة في السجن في ظل شروط مماثلة        
المفروض أن تتخذ ترتيبات لتمكين أصحاب الدعوى من استشـارة أخصـائيين طبيـين              

  ١٠٢."اد لوضع زي السجن أو مالبسه الداخليةخارجيين ولو أنهم لم يكونوا على استعد

وأخذا بعين االعتبار ضخامة المشكلة المؤسسية التي يثيرهـا االحتجـاج           "وبالرغم مما تقدم،    
الواجب أن تتخذها السلطات لمواجهة الوضع فإن تقصيرها لـم يـدفع         " واالحتياطات اإلشرافية والصحية  

  .١٧، الفقرة ٢٠٨لصفحة  المرجع نفسه، ا١٠٠                                                           
  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٩-١٨ المرجع نفسه، الفقرتان ١٠١
١٠٢ Eur. Comm HR, Application No. 8317/78, T. McFeeley and Others v. the United Kingdom, decision of 15 May 1980 on the 

admissibility, 20 DR, p. 86, para. 64.  
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من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد انتهكت في هذه          ٣باللجنة إلى أن تخلص، بداهة، إلى أن المادة         
  ١٠٣.ةالقضي

  مزيد من البيانات بشأن الحاجة إلى إجراء فحوص
  طبية لألشخاص الذين هم رهن احتجاز الشرطة

لمنع حدوث أعمال التعذيب وغيره من أشكال سوء معاملة األشخاص المجردين من حريتهم شـددت               
في أن يفحصوا من قبل طبيب مسـتقل        ... رورة السماح للمشتبه بهم     ض"لجنة مناهضة التعذيب على     

مباشرة إثر اعتقالهم، أو بعد كل جلسة من جلسات االستجواب وقبل مثولهم أمام قـاض أو اإلفـراج                  
 ١٠٤."عنهم

وفي العديد من التقارير المقدمة إلى كل حكومة من الحكومات األوروبية إثر زيارة أماكن االحتجـاز،    
  :ة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة ما يليأوصت اللجن

  أن يكون للشخص الذي هو رهن احتجاز الشرطة الحق في أن يفحص من قبل طبيب من اختياره؛ •

أن تجري كل الفحوص الطبية لألشخاص الذين هم رهن احتجاز الشرطة بعيداً عـن مسـمع أفـراد •
  ؛)إال أن يطلب الطبيب خالف ذلك( عن مرآهم أيضاً الشرطة ويفضل بعيدا

وأن تسجل رسميا من قبل الطبيب نتائج كافة الفحوص الطبية فضـالً عـن البيانـات ذات العالقـة •
بالموضوع التي يدلي بها المحتجزون واستنتاجات الطبيب وأن تكون متاحة للمحتجز ولمحاميه على

  ١٠٥.السواء 

 

ق وعليه واجب المحافظة على نظافته والحق في لكل شخص مجرد من حريته الح
ولهذه الغاية يجب تزويده بما يلزم لضمان شروط . الدفء وفي الصحة الجيدة

 .اإلصحاح والمالبس ولوازم األسرة والغذاء المالئم والخدمات الطبية وطب األسنان

  .لكل شخص مجرد من حريته الحق في زنزانة حجمها مالئم ويدخلها ضياء الشمس
عند التصدي لسجناء أو مسجونين شنوا إضرابات أو إضرابات الجوع يجب على 

السلطات أن تتوخى العناية الواجبة بعدم انتهاج نهج عقابي وعديم المرونة ويجب أن 
  .تتقصى بدالً من ذلك سبل الحوار بهدي من شعورها اإلنساني

ل طبيب من يجب أن يسمح للشخص الذي هو رهن احتجاز الشرطة أن يفحص من قب
وتجري الفحوص الطبية على انفراد ما لم يطلب الطبيب خالف ذلك ويجب . اختياره

 .أن تسجل نتيجة الفحوص الطبية وأن تتاح للمحتجز ولمحاميه على حد سواء

  
  .٦٥، الفقرة ٨٧-٨٦نفسه، الصفحتان  المرجع ١٠٣                                                           

  .٩٦، الفقرة ١٢، الصفحة A/53/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة بيان يخص سويسرا، وراد في وثيقة األمم المتحدة، ١٠٤
 CPT/Inf (92) 4 Report to the Swedish Government on the Visit to (1):  انظر في جملة أمور الوثائق الصادرة عن المجلس األوروبي١٠٥

Sweden carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 5 to 14 May 1991, p. 52; (2) CPT/Inf (93) 13, Report to the Government of the Federal Republic of 

Germany on the visit to Germany carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 20 December 1991, p. 70; (3) CPT/Inf (93) 8, Report to the Finnish 
Government on the visit to Finland carried out by the European  Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 20 May 1992, p. 56.  
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  الدين  ٤-٤
 من المبادئ األساسية    ٢من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبدأ        ) ١(٦إن القاعدة   

من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الـذين يتعرضـون           ) ١(٥ملة السجناء والمبدأ    لمعا
 مـن   ٣ويضيف المبدأ   . الدينألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن تمنع جميعها التمييز على أساس             

يـة والمبـادئ    من المستحب، مع هذا احترام المعتقـدات الدين       "المبادئ األساسية، باإلضافة إلى ذلك أنه       
  .الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك

 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تتضمن األنظمـة األكثـر            ٤٢ و ٤١والقاعدتان  
ين إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السـجناء الـذ          "ففي المقام األول،    . تفصيال التالية بهذا الخصوص   

يعتنقون نفس الدين، يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة وينبغي أن يكون هذا التعيـين                   
)). ١(٤١القاعـدة   " (للعمل على أساس التفرغ إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به             

م الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما      بأن يقي "ويسمح للممثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه على هذا النحو            
باإلضافة إلى  )). ٢(٤١القاعدة  " (كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينهم رعاية لهم          

وفي مقابل ذلك، يحترم رأي السجين كليا       . ال يحرم أي سجين من االتصال بالممثل المؤهل ألي دين         "ذلك  
يسمح لكل سجين، بقدر ما     "وأخيراً  )). ٣(٤١المادة  " (يارة لـه إذا هو اعترض على قيام أي ممثل دين بز        

يكون ذلك في اإلمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتـب                
  ).٤٢القاعدة " (الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته

ويجب . لكل شخص مجرد من حريته الحق في عدم التمييز ضده على أساس ديني
أن تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للمحتجزين والسجناء بقدر ما يكون ذلك 

ممكنا، بما في ذلك تمكينهم من أداء الصلوات المنتظمة وتنظيم الزيارات من قبل 
 .الرعاة الدينيين

  

  فيهيةاألنشطة التر  ٥-٤
أن لكل سجين غير مستخدم في عمل حق في         "من القواعد النموذجية الدنيا     ) ١(٢١تفيد القاعدة   

ساعة على األقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس                 
اء األحـداث وغيـرهم     وتوفر تربية رياضية وترفيهية، خالل الفترة المخصصة للتمارين، للسجن        ". "بذلك

ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي ويجب أن توفر لهم، لهذه الغاية، ما يلـزم مـن مكـان                    
  )).٢(٢١القاعدة " (ومنشآت ومعدات

يحـق لكـل السـجناء، أن      " من المبادئ األساسية ينص باإلضافة إلى ذلك على أنه           ٦والمبدأ  
  ".مية إلى تحقيق النمو الكامل للشخصية البشريةيشاركوا في األنشطة الثقافية والتربوية الرا

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في " من مجموعة المبادئ ٢٨وأخيراً، ووفقا للمبدأ 
الحصول في حدود الموارد المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من المواد التعليمية                

وط المعقولة المتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام في مكان االحتجاز          والثقافية واإلعالمية، مع مراعاة الشر    
  ".أو السجن

*****  
فيما يخص بشرطة السجون في زيورخ، بسويسرا أوصت اللجنة األوروبية لمنـع التعـذيب              
والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة بأن تتخذ تدابير عاجلة بغية الترخيص لألشخاص المحتجـزين               
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رسة تمارين في الهواء الطلق على األقل ساعة واحدة في اليوم إذا سمحت الظروف بذلك من خالل                 بمما
 وقد قدمت هذه التوصية ردا على منع المحتجـزين مـن            ١٠٦.ضمان حقهم في أن تحترم حياتهم الخاصة      

ممارسة تمارين خارج الزنزانات وذلك خوفا من أن يراهم العامة وهم مقيـدون بـاألغالل ويصـحبهم                 
  ١٠٧.شرطي

القيام بتمارين في الهواء الطلق لمدة ساعة لكل شخص مجرد من حريته الحق في 
وبعض .  على األقل في الظروف التي تحترم حقه في خصوصياتهواحدة في اليوم

 .فئات المحتجزين والسجناء قد تقتضي أنشطة ترفيهية خاصة

لمواد التربوية وينبغي أن يحصل المحتجزون والسجناء، بالقدر المعقول، على ا
 .والثقافية واإلعالمية

  

  الحبس االنفرادي  ٦-٤
إن استخدام الحبس االنفرادي في حد ذاته ال تنظمه معاهدات حقوق اإلنسان الدولية بـالرغم               
من أن نظر أجهزة الرصد الدولية استرعي إلى العديد من الشكاوى المتصلة بـالعزل أثنـاء االحتجـاز                  

صد المذكورة توفر بعض التوجيه التفسيري فيما يخص باللجوء إلى هـذا            والسجن، مما جعل أجهزة الر    
فـي  وكنقطة انطالق يمكن أن يقال إن استخدام الحبس االنفرادي          . الشكل الخطير جدا من أشكال الحبس     

من العهد الـدولي، ولكـن      ) ١(١٠ والمادة   ٧ ال ينتهك قانون حقوق اإلنسان الدولي مثل المادة          حد ذاته 
  .غاية وطول وشروط الحبس في كل حالة بعينهاه تتوقف على مسألة شرعيت

الحـبس االنفـرادي    " أن   ٢٠وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام رقـم            
 ومن الجدير   ١٠٨.من العهد " ٧الممتد للمحتجز أو السجين يمكن أن يرقى إلى األفعال التي تحظرها المادة             

تبـذل  "مبادئ األساسية لمعاملة السجناء تنص، باإلضافة إلى ذلك، على أن            من ال  ٧بالمالحظة أن المبدأ    
  ". أو للحد من استخدامه وتشجع تلك الجهودبوصفه عقوبةجهود إللغاء الحبس االنفرادي 

 والتي منشؤها شكوى    فوالنوقد بحثت لجنة حقوق اإلنسان مسألة الحبس االنفرادي في قضية           
بتمضية عشرة أيام في االحتجاز المغلق أي الحبس في غرفـة دون            "بة  من أحد المجندين ُأنزلت به عقو     

أودع في زنزانة مقفلة طولهـا ثالثـة أمتـار          "وادعى صاحب البالغ بوجه خاص أنه       ". واجبات الخدمة 
وعرضها متران مزودة بنوافذ صغيرة جدا وليس فيها سوى سرير يستخدم في المخيمات وطاولة صغيرة               

لم يسمح لـه بالخروج من زنزانتـه إال لغـرض          "وباإلضافة إلى ذلك    " فتوكرسي وضوء كهربائي خا   
 بيـد أن    ١٠٩"األكل أو التوجه إلى بيت االستحمام أو الستنشاق الهواء الطلق لمدة نصف ساعة في اليـوم               

وفي المقام األول لم يظهـر أن       : لم تنتهكا في هذه الحالة    ) ١(١٠ والمادة   ٧اللجنة خلصت إلى أن المادة      
االنفرادي الذي خضع لـه صاحب البالغ، بالنظر إلى صرامته ومدته والغرض المتوخى منـه              الحبس  "

                                                           ١٠٦ Council of Europe doc. CPT/Inf (93) 3, Report to the Swiss Federal Council on the Visit to Switzerland carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 29 

July 1991, p. 75 in the French text.  
  .٢٣-٢٢، الفقرتان ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٧
  .٦، الفقرة ١٣٩، الصفحة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة التعليقات العامة  ١٠٨
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٩أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في (، فوالن ضد فنلندا. أ، ٢٦٥/١٩٨٧ البالغ رقم ١٠٩

  .٦-٢، الفقرة ٢٥٠ والصفحة ٢-٢، الفقرة ٢٤٩، الصفحة A/44/40، للجمعية العامة
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لم يثبت أن السيد فوالن عانى مـن        "وفي المقام الثاني    ". كان لـه أي أثر ضار بصحته البدنية أو النفسية        
  ١١٠." لهااإلهانة أو أن أحداً مس بكرامته ما عدا اإلحراج المالزم للتدابير التأديبية التي خضع

، حيـث اسـتنتجت اللجنـــة أن        أنتوناسـيو بيد أن النتيجة النهائية كانت مختلفة في حالة         
كلتيهما قد انتهكتا بسبب احتجاز صاحب البالغ فـي زنزانـة تحـت أرضـية               ) ١(١٠ و ٧المادتيــن  

ـ  ١١١.وحرمانه من الرعاية الطبية التي كانت حالته تقتضيها؛ كما إنه عذب طيلة ثالثـة أشـهر                ادة  والم
 المتعلقة باحتجاز صاحب الـبالغ رهـن        كوميز دي فواتوريه  وحدها هي التي انتهكت في حالة       ) ١(١٠

في ) ١(١٠وانتهكت المادة   " الحبس االنفرادي لمدة سبعة أشهر في زنزانة ال تكاد أشعة الشمس تنفذ إليها            
رادي لمدة أشهر عديدة في ُأبقي رهن الحبس االنف"هذه الحالة، في نظر اللجنة، بسبب كون صاحب البالغ 

  ١١٢."ظروف لم تراع فيها الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان
 بوجه  إسبينوزا دي بوالي  كلتيهما في حالة    ) ١(١٠ والمادة   ٧والحبس االنفرادي انتهك المادة     

عزل لمدة ثالث وعشرين ساعة في اليوم في زنزانـة          "خاص بسبب ما تعرض لـه صاحب البالغ من         
  ١١٣.ة أنه لم يكن يتمتع بأكثر من عشر دقائق يقضيها في الهواء الطلقوحقيق" صغيرة

*****  
وفيما يتعلق ببلدان منها النرويج والسويد أوصت لجنة مناهضة التعذيب بإلغاء اللجـوء إلـى               

كـأن يكـون أمـن    الحبس االنفرادي خاصة أثناء الفترة السابقة للمحاكمة ما عدا في الحاالت االستثنائية  
 وأوصت باإلضافة إلى ذلك بأن يكون استخدام هذا اإلجراء          .فاههم أو ممتلكاتهم في خطر    األشخاص ور 

  ١١٤.ويخضع للرقابة القضائية" منظما تنظيما صارما ومحددا بواسطة القانون"االستثنائي 
*****  

 من االتفاقية األوروبيـة لحقـوق       ٣وعند البحث فيما إذا كان الحبس االنفرادي ينتهك المادة          
 مدتـه تناولت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان بانتظام مسألة شرعية هذا اإلجراء فـي ضـوء               اإلنسان  

 وقد طبق هذا النهج     واألثر الذي قد يترتب على هذا اإلجراء في الشخص المعني         والغرض المتوخى منه    
، حيث قضى صاحب الدعوى ما ال يقل عن سبعة عشر شهرا فـي الحـبس                ضد الدانمرك . رفي حالة   

وأشارت اللجنة إلى أنه في هذه الحالة، وعندما ينظـر فـي إجـراء              . فرادي أثناء احتجازه التحفظي   االن
بالحبس االنفرادي يجب إيجاد توازن بين متطلبات التحقيق واألثر الـذي سـيلحقه العـزل بالشـخص                 

ـ " صاحب الدعوى عزل لمدة غير مستحبة من الزمن       "وبالرغم من القبول بمقولة إن      ". المحتجز ت خلص
بالنظر إلى الظروف الخاصة التي حفت بالحبس قيد النظر إال أنه لم يكن من الشدة بحيث                "اللجنة إلى أنه    

صاحب الدعوى احتفظ به    " والحظت اللجنة في هذا الصدد أن        ١١٥.) من االتفاقية  ٣يندرج في نطاق المادة   
" اإلذاعة ومشاهدة التلفزيـون   سمح لـه باالستماع إلى     "وأنه  " في زنزانة مساحتها نحو ستة أمتار مربعة      

؛ "كان يسمح لـه بإجراء التمارين في الهواء الطلق لمدة ساعة واحدة كل يـوم             "وأنه خالل المدة المعنية     

  .٢-٩، الفقرتان ٢٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١٠                                                           
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (يو ضد أوروغواياسأنتون. س. ر، R.14/63 البالغ رقم ١١١

  .١١٩، الصفحة ٢-١٦الفقرة  مقروءة باالقتران مع ٢٠، الفقرة ١٢٠، الصفحة A/37/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٨٤أبريل / نيسان١٠اآلراء المعتمدة في  (غوميز دي فواتوريه ضد أوروغواي. ت، ١٠٩/١٩٨١ البالغ رقم ١١٢

  .١٣ إلى ٢-١٢، الفقرات ١٦٨، الصفحة A/39/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦اآلراء المعتمدة في  (الي ضد بيرووإسبينوزا دي ب. ر، ٥٧٧/١٩٩٤ البالغ رقم ١١٣

  .٧-٨، الفقرة ٤٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
، الوثائق الرسمية للجمعية العامةو) النرويج (١٥٦، الفقرة ١٧صفحة ، الA/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقتا األمم المتحدة، ١١٤

A/52/40 السويد (٢٢٥، الفقرة ٣٤، الصفحة.(  
١١٥ Eur. Comm. HR, R. v. Denmark, Application No. 10263/83, R. v. Denmark, decision of 11 March 1985 on the admissibility, 

41 DR, p. 154.  
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وأنه كان بوسعه أن يستعير الكتب من مكتبة السجن؛ وأنه كان على اتصال يوميا دائما بموظفي السجون                 
ل بأشخاص آخرين فيما يتعلق باسـتجواب الشـرطة         عدة مرات في اليوم وفي بعض األحيان على اتصا        

واستماع المحكمة ألقواله؛ وكان يخضع للمراقبة الطبية؛ وأخيرا على الرغم من أنـه خضـع لـبعض                 
التقييدات فيما يخص بالزيارات أثناء هذه الفترة لكن سمح لـه بتلقي زيارات من أفراد أسرته في ظـل                  

  ١١٦."الرقابة
*****  

روبية لمنع التعذيب، التي تقوم بتقديم توصـيات دقيقـة علـى إثـر              وقد أوصت اللجنة األو   
التحقيقات الموضوعية التي تجريها، فيما يخص بمكان لالحتجاز في سويسرا، على سـبيل المثـال، أن                
الحاالت التي يتم فيها اللجوء إلى العزل االنفرادي ينبغي أن تحدد بوضوح وال ينبغي أن تستخدم إال في                  

ويعاد النظر فيه مرة كل     " ألقصر مدة ممكنة  "؛ باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون العزل         ظروف استثنائية 
 وبهذه المناسبة أوصت اللجنة األوروبيـة       ١١٧.ثالثة أشهر باالستناد إلى تقرير طبي اجتماعي عند اللزوم        

 أن تكـون    كذلك بأن يبلغ كل سجين كتابيا بالتمديد في فترة عزله مع بيان أسباب ذلك اإلجراء اللهـم إال                 
وينبغي أن يسمح للسـجين أيضـاً إن اقتضـت          . أسبابا أمنية قاهرة هي التي تطلبت اتخاذ ذلك اإلجراء        

الضرورة، بأن يحظى بمساعدة محام ويسمح لـه بإبداء آرائه للسلطات المختصة في حالة التمديد فـي                
  ١١٨.العزل

  
  عزل السجين ١-٦-٤

من أشكال الحبس االنفرادي حيـث ينقطـع         في كنف العزل شكل متشدد جداً        حبس السجين  إن
األشخاص المجردون من حريتهم انقطاعا تاما عن العالم الخارجي علما بأن ذلك قد يسفر عن تزايد مخاطر    

فهناك عدد ال حصر لـه من األشخاص عـذبوا واختفـوا بـل             . التعرض لالعتداءات على حقوق اإلنسان    
وقد أشار المقرر الخـاص التـابع لألمـم         . ز في كنف العزل   وقتلوا إثر االستخدام الواسع للنطاق لالحتجا     

ولذلك اقترح جعل هذا " غالبا ما يمارس أثناء عزل السجين"المتحدة  المعني بمسألة التعذيب إلى أن التعذيب 
 وكمـا سـيتبين     ١١٩ ...."غير قانوني وأن يفرج دون تأخير عن السجناء الذين عزلوا         "النوع من االحتجاز    

  .هزة الرصد الدولية األخرى إلى إثباط استخدام هذا الشكل من االحتجازأدناه، تنحو أج
ينبغي النص علـى    " على أنه    ٢٠وشددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تعليقها العام رقم          

أن على الدول األطراف أن تؤمن خلو كافة أماكن االحتجاز من األجهـزة             "مضيفة  " تحريم عزل السجين  
 وبعد أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع ١٢٠. في التعذيب أو في سوء المعاملةالممكن أن تستخدم

لشيلي، أوصت الدولة الطرف بوجوب أن تعيد النظر في قانونها المتعلق بهذه المسألة بغية إلغاء عـزل                 
 ألن   وفيما يتصل بنظرها في التقرير األولي لسويسرا، أعربت اللجنة عن أسـفها            ١٢١."السجناء بشكل تام  

المحتجزين عرضة، في كانتونات عديدة، للعزل أثناء سجنهم آلماد تتراوح ما بين الثمانية أيام والثالثين               "
بتكثيف المناقشات الهادفة إلى مواءمـة      "، وأوصت اللجنة    "يوماً وفي بعض الحاالت آلجال غير منظورة      

  .١٥٤-١٥٣ه، الصفحتان  المرجع نفس١١٦                                                           
١١٧ Council of Europe doc. CPT/Inf (93) 3, Report to the Swiss Federal Council on the Visit to Switzerland carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 29 
July 1991, p. 77.  

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١١٨
  ).د(٩٢٦، الفقرة تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، E/CN.4/1995/34 وثيقة األمم المتحدة ١١٩
  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات الصادرة عن األمم المتحدة ١٢٠
  .٢٠٩، الفقرة ٤٦، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  وثيقة األمم المتحدة،١٢١
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 الواجب لألحكام الـواردة فـي العهـد         شتى قوانين الكانتونات المتعلقة باإلجراءات الجنائية مع االحترام       
  ١٢٢".وخاصة فيما يتعلق بالضمانات األساسية أثناء احتجاز الشرطة أو عزل السجين

 تم عزل أخ صاحب البالغ في الجماهيرية العربية الليبية لمـدة تزيـد              ،لمقريزياوفي قضية   
 ٢٣؛ وفـي    ١٩٩٢أبريـل   /على ثالث سنوات قبل أن يسمح لـه أخيراً بزيارة زوجتـه فـي نيسـان              

، عندما اعتمدت اللجنة آراءها في هذه القضية كان السيد المقريزي ما يـزال رهـن                ١٩٩٤مارس  /آذار
خضوع السجين للعزل الطويل واالحتجاز في مكـان        "وهذه الحقيقة حدت باللجنة الى استنتاج أن        . العزل

ـ  "التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية لـه    غير معروف كان بمثابة       ٧ا يتعـارض مـع المـادة        مم
السجين معزوال وهدد بالتعذيب    " حيث بقي    موكونغ في حالة    ٧كما انتهكت المادة    . ١٢٣.من العهد ) ١(١٠و

والقتل وتم تخويفه وحرمانه من الغذاء وُأغلق عليه باب زنزانته أليام عديدة دون إمكانية الترفيـه عـن                  
العزل التام لسجين أو محتجـز      "ظت اللجنة أيضا أن     وأشارت إلى تعليقها العام اآلنف الذكر فالح      ". نفسه

للمعاملـة  "وخلصت إلى أن السيد موكونغ قد تعرض        " ٧يمكن أن يرقى إلى األفعال التي تحظرها المادة         
 وفي حاالت عديدة أخرى اعتبرت      ١٢٤. في هذه الحالة المنافية لتلك المادة      "القاسية والالإنسانية والمهينة  

من العهد بما في ذلك حالـة       ) ١(١٠أسابيع متعددة أو أشهر عمال منافيا للمادة        اللجنة عزل السجين لمدة     
 بيد أن هذه القضايا وقعت في تاريخ أسبق من ١٢٥.واحدة كان االحتجاز فيها قد دام لمدة خمسة عشر يوما

  ولذلك يمكن الخلوص إلى أن اللجنة قد اعتمـدت اآلن          المقريزي وموكونغ التاريخ الذي وقعت فيه قضيتا      
  .نهجا قانونيا أشد صرامة إزاء اللجوء إلى عزل السجين

، حيـث ُأبقـي     إسبينوزا دي بـوالي   كلتاهما في قضية    ) ١(١٠ و ٧وأخيراً، انتهكت المادتان    
أبريـل  / نيسـان  ٢٦ ولغايـة    ١٩٩٢يوليه  / تموز ٢٢صاحب البالغ رهن العزل طيلة الفترة الممتدة من         

  ١٢٦.ته ومرة أخرى طيلة السنة التالية إلدان١٩٩٣
*****  

وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بيرو بأن تُلغي فترات عزل السجين أثنـاء الفتـرة السـابقة                
  ١٢٧.للمحاكمة

  :، ذكرت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ما يليشواريز روزيرووفي حالة 
إن عزل السجين إجراء استثنائي الغرض منه منع أي تدخل في التحقيق الجـاري               -٥١""

. وذلك العزل ينبغي أن يقتصر على المدة التي ينص عليها القانون صراحة           . الوقائعبشأن  
وحتى في تلك الحالة فإن الدولة ملتزمة بكفالة تمتع المحتجز بالضمانات الدنيا والتـي ال               

  .١٠٩، الفقرة ٢٢؛ والصفحة ٩٨، الفقرة ٢٠، الصفحة )المجلد األول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٢                                                           
الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٩٤مارس / آذار٢٣اآلراء المعتمدة في  ( العربية الليبيةةي ضد الجماهيرييزالمقر. ي، ٤٤٠/١٩٩٠ البالغ رقم ١٢٣

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤- ٥، الفقرة ١٣٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
الوثائق الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٤يوليه / تموز٢١اء المعتمدة في اآلر (موكونغ ضد الكاميرون. و. أ، ٤٥٨/١٩٩١ البالغ رقم ١٢٤

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤- ٩، الفقرة ١٨٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الرسمية للجمعية العامة
الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٨٥نوفمبر /تشرين الثاني ١اآلراء المعتمدة في  (أرزواغا جيلباو ضد أوروغواي. أ،  ١٤٧/١٩٨٣ البالغ رقم ١٢٥

.  ، ه١٣٩/١٩٨٣؛ وعلى سبيل المثال البالغ رقم ) يوما١٥ (١٤، الفقرة ١٣٣، الصفحة A/41/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
، A/40/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٨٥يوليه / تموز١٧اآلراء المعتمدة في (كونتيريس ضد أوروغواي 

  ).أكثر من ثالثة أشهر (١٠، الفقرة ٢٠٢الصفحة 
الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٦اآلراء المعتمدة في  (إسبينوزا دي بوالي ضد بيرو. ، ر٥٧٧/١٩٩٤ البالغ رقم ١٢٦

كما أن األوضاع التي احتجز . ٩، و٦-٨، ٤-٨، والفقرات ٤٣-٤١، الصفحات )المجلد الثاني (A/53/40، ةالوثائق الرسمية للجمعية العامالمتحدة، 
عرض صاحب البالغ أمام الصحافة أثناء نقله من مكان احتجاز إلى : بطرق شتى) ١(١٠ و٧وسجن فيها صاحب البالغ انتهكت أيضاً المادتين 
  .يمكان آخر واألوضاع التي حفت بالسجن االنفراد

  ).ب(٦، الفقرة ١٥، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٧
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يجوز تقييدها المقررة في االتفاقية وبخاصة الحق في التشكيك في مشـروعية احتجـازه              
  ١٢٨."ع الفعال أثناء حبسهوضمان الحصول على الدفا

والسيد شواريز احتفظ به رهن العزل لمدة ستة وثالثين يوما على الـرغم مـن أن القـانون                  
من االتفاقية األمريكية   ) ٢(٧ ساعة؛ وبالتالي فإن المادة      ٢٤اإلكوادوري حدد تلك المدة بما ال يزيد على         

  بلدان األمريكية أن وأوضحت محكمة ال١٢٩.لحقوق اإلنسان قد انتهكت في هذه القضية
من األسباب التي من أجلها يعتبر عزل السجين أداة استثنائية اآلثـار الخطيـرة                -٩٠"

والحقيقة أن عزل الشخص عن     . الممكن أن تترتب على هذا العزل في الشخص المحتجز        
العالم الخارجي يتسبب لـه في المعاناة المعنوية والنفسية، وتضـعه فـي موقـف بـالغ                

  ١٣٠."د من مخاطر االعتداء والتعسف في السجونالهشاشة وتزي

معاملـة قاسـية وال     وخلصت محكمة البلدان األمريكية إلى أنه لألسباب التالية، يعد العـزل            
  :من االتفاقية األمريكية وهي حجة لم تجادل فيها إكوادور) ٢(٥ وتنتهك المادة إنسانية ومهينة

ا مجـردا مـن أي اتصـال بالعـالم          ومجرد بقاء الضحية لمدة ستة وثالثين يوم        -٩١"
الخارجي، وبخاصة أسرته، يسمح للمحكمة بأن تستخلص أن السيد شواريز روزيرو قـد             
خضع لمعاملة قاسية وال إنسانية ومهينة خاصة وأنه ثبت أن عزله كان اعتباطيا ونفذ على           

ـ     . النحو الذي ينتهك القوانين المحلية إلكوادور      ه مـن   وأبلغت الضحية المحكمة بما عانت
وشهد صاحب الـبالغ  . جراء عدم التمكن من التماس مساعدة قانونية أو االتصال باألسرة       

أيضا بأنه أثناء عزله تم االحتفاظ به في زنزانة تحت أرضية تسودها الرطوبة وال تزيـد                
 سجينا آخر، دون أن تتوفر لهـم مرافـق   ١٦ مترا مربعاً وشاركه فيها  ١٥مساحتها على   

وأنه ُأجبر على النوم مفترشاً بعض الجرائد، كما أنه وصـف مـا             اإلصحاح الضرورية   
ولهذه األسباب جميعها فإن المعاملة التي      . تعرض لـه من ضرب وتهديدات أثناء اعتقاله      

  ١٣١."عومل بها السيد شواريز يمكن أن توصف بالقاسية والالإنسانية والمهينة

غير طوعي لهـذا الشـخص رأت        التي تتعلق باختفاء     السيد فالسكيز رودريغيز  وفي قضية   
  :محكمة البلدان األمريكية ما يلي

فـي حـد    إن العزل طويل األمد والحرمان من االتصال الخارجي يعتبـران           ...  -١٥٦"
 معاملة قاسية وال إنسانية وضارة بالسالمة النفسية والمعنوية للشـخص وتنتهكـان             ذاتهما

ولذلك فإن مثل هذه    . ه اإلنساني حق أي محتجز في أن تُحترم الكرامة المتأصلة في شخص         
  ١٣٢...." من االتفاقية التي تسلم بالحق في سالمة الشخص٥المعاملة تنتهك المادة 

*****  

 برزت في قضـية     االفتقار إلى التدخل القضائي السريع والعزل والتعذيب      وهذه الرابطة بين    
دعوى للتعـذيب علـى      تعرض صاحب ال   ، أعاله ٢-٣-٢ حيث، كما تم بيانه في القسم الفرعي         أكسوي

وفي هذه القضية، فإن صاحبها احتجز      .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٣النحو الذي ينتهك المادة     
في كنف العزل لمدة ال تقل عن أربعة عشر يوما دون تدخل قضائي ثم مثل أمام المدعي العام وظهرت                   

تثير بـال   "التحقيق في الجرائم اإلرهابية     وبالرغم من أن المحكمة قبلت أن       . على ذراعيه بعض الجروح   
                                                           ١٢٨ I-A Court HR, Suárez Rosero case v. Ecuador, judgment of November 12, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 

Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights 1997, p. 296, para. 51.  
  .٥٢ و٤٨ المرجع نفسه، الفقرتان ١٢٩
  .٩٠، الفقرة ٣٠١ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
  .٩١، الفقرة ٣٠٢-٣٠١ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣١
١٣٢ I-A Court HR, Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 148, para. 156; 

emphasis added. Cf. also ibid., p. 159, para. 187.  
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فإنها ال تقبل بمقولة أن الضرورة تدعو لالحتفاظ بمشتبه         " شك في وجه السلطات بعض المشاكل الخاصة      
طويلة بشكل استثنائي وتركت صـاحب      "فيه لمدة أربعة عشر يوما دون تدخل قضائي؛ فهذه المدة كانت            

 والتدخل  ١٣٣."في الحرية فحسب ولكن عرضة أيضاً للتعذيب      الدعوى عرضة ال للتدخل التعسفي في حقه        
القضائي السريع لبحث شرعية الحرمان من الحرية يعتبر على هذا النحو أداة من أدوات تأمين االحترام                

  .لسالمة الشخص المحتجز بدنيا وعقلياً

إن استخدام الحبس االنفرادي، وإن لم يكن غير مشروع، إال أنه ينبغي أن يقتصر 
ومشروعية الحبس .  الظروف االستثنائية، وخاصة أثناء الحجز السابق للمحاكمةعلى

  .غرضها وطولها وشروطهااالنفرادي تتوقف على تقييم 
وال ينبغي أن يستخدم الحبس االنفرادي إال إذا كان أمن األشخاص أو رفاههم أو 

  .ممتلكاتهم في خطر وينبغي أن يخضع للرقابة القضائية المنتظمة
  .نبغي أن يستخدم الحبس االنفرادي بوصفه عقوبةوال ي

وإن عزل السجين بحد ذاته شكل خطير من أشكال الحبس االنفرادي ويجب إعالن 
 تعذيبا ومعاملة قاسية وال في حد ذاتهوالعزل طويل األمد يشكل . عدم قانونيته

  .إنسانية
جازهم ومن غير المشروع منع األشخاص رهن العزل من الطعن في مشروعية احت

  .أو من إعداد دفاعهم على النحو الفعال
ثم إن التدخل القضائي السريع لبحث مشروعية حرمان شخص من حريته أداة من 

 .أدوات تأمين احترام سالمة الشخص المحتجز بدنيا وعقليا

  

 االتصاالت بالعالم الخارجي  .٥

 المحتجزين والسـجناء فـي      إن من المبادئ األساسية الواجب أن تراعى عند التعامل مع حق          
البقاء على اتصال بالعالم خارج المؤسسات التي يحتجزون فيها هو أن أولئك المجردين مـن حـريتهم،                 

 يتمتعون بكافة حقوق اإلنسان التي يضمنها القـانون الـدولي، رهنـا             -شأنهم شأن األشخاص األحرار     
 وهذا يعني في جملة أمـور أنـه ال          ١٣٤.سبطبيعة األمر للتقييدات التي ال مهرب منها الناجمة عن الحب         

 ١٧المادة  " (لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته         ... يجوز تعريض أي شخص     
  ).من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
  الزيارات والمراسالت: االتصال بأفراد األسرة واألصدقاء  ١-٥

يسمح للسـجين، فـي ظـل الرقابـة         "نموذجية الدنيا على أن      من القواعد ال   ٣٧تنص القاعدة   
الضرورية، باالتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمـة، وبالمراسـلة              

قدرا معقوال من   "والسجناء الذين هم من الرعايا األجانب ينبغي منحهم         ". وبتلقي الزيارات على حد سواء    
تسـهيالت مماثلـة    "أو  ". لين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليها      التسهيالت لالتصال بالممث  

                                                           ١٣٣ Eur. Court HR, Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2282, para. 78.  
مجموعة التعليقات الصادرة عن  في ١٠ بشأن المادة ٢١م  راجع بوجه خاص بيان اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان الوارد في تعليقها العام رق١٣٤

  .١٤٢ في الصفحة ٣، الفقرة األمم المتحدة
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لالتصال بالممثل الدبلوماسي المكلف برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية               
  :٩٢باإلضافة إلى ذلك، ووفقا للقاعدة )). ٢(و) ١(٣٨المادة " (مثل هؤالء األشخاص

أن يسمح للسجين الذي لم يحاكم بإبالغ أسرته فوراً باحتجازه وينبغـي أن             ينبغي    -٩٢"
توفر لـه كافة التسهيالت المعقولة لالتصال بأسرته وأصدقائه، ولكي يتلقـى الزيـارات             
منهم، رهناً فقط بما يلزم من التقييدات واإلشراف لما فيه مصلحة إقامـة العـدل وأمـن                 

  .وحسن انتظام المؤسسة

ال يجوز حرمـان الشـخص المحتجـز أو         " من مجموعة المبادئ على أنه       ١٥وينص المبدأ   
باإلضافة إلـى   " المسجون من االتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام            

  :من مجموعة المبادئ على ما يلي) ١(١٦ذلك ينص المبدأ 
 مباشرة وبعد كل مرة ينقـل       يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه        "

فيها من مكان احتجاز أو مكان سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو أن يطلـب مـن                   
السلطة المختصة أن تخطر أفراداً من أسرته أو أشخاصا مناسـبين آخـرين يختـارهم،               

  ".بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه

الخـط  ( "دون تـأخير ينبغي أن يتم أو يسمح بأن يـتم      "فإن هذا اإلخطار    ) ٤(١٦ووفقا للمبدأ   
، غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترجئ اإلخطار لفترة معقولة عنـدما             ) الغليظ للتأكيد وهو مضاف   

وقد أوصى المقرر الخاص التابع لألمم المتحدة والمعنـي         ". تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق     
بأن يبلغ، في جميع الظروف ، قريب من أقرباء المحتجـز باالحتجـاز             "عذيب في هذا الصدد     بمسألة الت 

 وهو حد زمني أقصى ال يبدو من ناحية آخر طويل بشـكل             ١٣٥."ومكانه في غضون ثماني عشرة ساعة     
مفرط باعتبار أن العديد من حاالت التعذيب الشديد واالختفاء غير الطوعي تقع في السـاعات الخمـس                 

  .ى التي تلي االعتقالاألول
  : من مجموعة المبادئ١٩وأخيرا ووفقا للمبدأ 

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصـورة خاصـة               "
وتتاح لـه فرصة كافية لالتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة         . وفي أن يتراسل معهم   

  ". أو اللوائح القانونيةالشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون

ورفض السلطات السجنية السماح للمحتجز أو السجين بأن يراسل أفـراد أسـرته أو يتلقـى                
من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         ) ١(١٠ والمادة   ٧زياراتهم قد ينتهك في آن واحد المادة        

ها أعاله فإن صاحب البالغ إلى       المشار إلي  إسبينوزا دي بوالي  وعلى سبيل المثال وفي قضية      . والسياسية
جانب منعه من تلقي زيارات أسرته خالل السنة التالية إلدانته لم يكن قادرا على أن يتلقى رسـائل مـن                    

 من العهد كمـا     ٧ منافية للمادة    معاملة ال إنسانية  وهذه الوقائع تشكل    . أسرته أو يوجه هذه الرسائل إليهم     
 و واضحا بالضبط متى يتوجب السماح للسجين بأن يرى أسرته أ           بيد أنه ليس   ١٣٦.)١(١٠أنها تنتهك المادة  

  .يتصل بها وما هو مدى تواتر هذا التواصل
بسـبب طبيعـة    ) ١(١٠ مقروءة باالقتران مع المادة      ١٧انتهكت المادة   ،  استريالوفي قضية   

الرقابة التي فرضت على مراسالت صاحب البالغ والقيود المفروضة عليه فـي سـجن ليبرتـاد فـي                  
 وادعى السيد استريال أن موظفي السجن حذفوا عمدا بعض الجمـل ورفضـوا توجيـه                ١٣٧.وروغوايأ

  ).د(٩٢٦، الفقرة تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، E/CN.4/1995/34 وثيقة األمم المتحدة ١٣٥                                                           
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦ة في اآلراء المعتمد (إسبينوزا دي بوالي ضد بيرو. ر، ٥٧٧/١٩٩٤ البالغ رقم ١٣٦

  .٦-٨، الفقرة ٤٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
الوثائق  المتحدة، ، الوارد في وثيقة األمم)١٩٨٣مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (إستريال ضد أوروغواي. أ. م، ٧٤/١٩٨٠ البالغ رقم ١٣٧

  .١٠، الفقرة ١٥٩، الصفحة A/38/40، الرسمية للجمعية العامة
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 رسالة وخالل   ٣٥الرسائل؛ وأثناء فترة االحتجاز التي دامت سنتين وأربعة اشهر بكاملها لم يتسلم سوى              
 السيد   وفيما يتعلق بالرقابة التي فرضت على مراسالت       ١٣٨.فترة طالت سبعة أشهر لم يعط رسالة واحدة       

  :إستريال سلّمت اللجنة بما يلي
أن من الطبيعي بالنسبة لسلطات السجن ممارسة إجراءات المراقبة والرقابـة علـى             "... 

 من العهد على أنه ال يجـوز تعـريض أي           ١٧ومع ذلك تنص المادة     . مراسالت السجناء 
بيته شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو              

وهذا يقتضي جعل أي إجراء للمراقبة أو الرقابة يتخذ خاضعا للضـمانات            ". أو مراسالته 
باإلضافة إلى ذلك فإن درجة التقييد يجـب        ... القانونية المرضية المانعة للتطبيق التعسفي    

أن تكون متمشية مع معايير المعاملة اإلنسانية لألشخاص المحتجزين التي تقتضيها المادة            
وينبغي بوجه خاص أن يسمح للسجناء في ظل الرقابة الالزمـة بـأن             .  العهد من) ١(١٠

يتصلوا بأسرهم وباألشخاص من ذوي السمعة الطيبة في فترات منفصلة منتظمـة سـواء           
واستنادا إلى المعلومات المعروضة علـى اللجنـة    . عن طريق التراسل أو بتلقي زياراتهم     

تريال خضعت للرقابة والتقييد فـي سـجن        فهي ترى أن مراسالت السيد ميجيل أنجيل إس       
 مقـروءة   ١٧ليبرتاد إلى حد تعذر معه على الدولة تبريره بوصفه يتوافـق مـع المـادة                

  ١٣٩."من العهد) ١(١٠باالقتران مع المادة 

*****  
وأكثر الحجج تفصيال المتصلة بمراسالت السجناء ساقتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وقد 

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، ٨و) ١(٦ات العالقة بالموضوع في إطار المادتين بحثت الشكاوى ذ
وهاتان المادتان تضمنان، على التوالي، في جملة أشياء أخرى الحق في الوصول إلى محكمة والحق فـي                 

  .٢-٥فسوف يتم النظر فيها في إطار الفرع ) ١(٦وفيما يتعلق بالمادة . احترام مراسالت الشخص
لكل شخص الحق فـي أن      "من االتفاقية األوروبية تنص على أن       ) ١(٨وعلى حين أن المادة     

 بالتقييدات التالية التي تفرض على      ٢تسمح الفقرة   " تحترم خصوصياته وحياته األسرية وبيته ومراسالته     
  :ممارسة هذا الحق

ة هذا الحق   ال ينبغي أن يكون هناك أي تدخل من قبل السلطات العامة في ممارس              -٢"
إال أن يكون تدخال وفقا للقانون وضروريا في مجتمع ديمقراطي لما فيه مصـالح األمـن                
الوطني واألمان والسالمة العامة أو الرفاه االقتصادي للبلد، ومن أجل منع االضطراب أو             
اإلجرام ولحماية الصحة واآلداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات التـي يتمتـع بهـا               

  ."اآلخرون

وفي كل حالة يتم فيها اعتراض رسائل المحتجز أو السجين أو تأخيرها يجب أن تتخذ تدابير                
لكي تتسم بالصبغة الشرعية ويكون اتخاذها لغرض أو أكثر من األغـراض            " وفقا للقانون "من هذا القبيل    

 ذلك الغرض   لتحقيق" ضرورية في مجتمع ديمقراطي   "الشرعية الوارد تعدادها في ذلك القانون وأن تكون         
بيد أن معظم المشاكل التي ُأثيرت أمام أجهزة الرصد الدولية تتعلـق بالتـدخل فـي                . أو تلك األغراض  

المراسالت الموجهة إلى المحامين بدال من تلك الموجهة إلى أفراد األسرة وهذا الجانب بعينه هو الـذي                 
  .سيتم التشديد عليه أدناه

  

  .١٣-١، الفقرة ١٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٨                                                           
  .٢-٩، الفقرة ١٥٩-١٥٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣٩
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  ن للمحتجزين والسجناءالحقوق التي يتمتع بها الزائرو ١-١-٥
 لألشخاص المجردين من حريتهم ُأثيرت في إطار االتفاقية الزائرونإن الحقوق التي يتمتع بها 

فالشكوى كانت تتعلق بحالة امـرأة وابنتهـا        . األمريكية لحقوق اإلنسان في قضية ُأقيمت ضد األرجنتين       
حص يجري على فرجهـا قبـل كـل    البالغة من العمر ثالث عشرة سنة وطولبت كل منهما بالخضوع لف  

وادعـى مقـدمو    . زيارة تنطوي على اتصال شخصي مع الرجل الذي كان زوج األولـى وأب الثانيـة              
االلتماس إلى لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بأن هذه الفحوص تشكل تـدخال ال مشـروعا فـي                  

رام الشرف والكرامة وحقهما    ممارسة الحق في زيارة األسرة فضالً عن الحقوق في الخصوصيات واحت          
  ١٤٠. من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان٥ و١١ و١٧في السالمة البدنية مما يتعارض مع المواد 

إجراء متطرفا كفحص الفـرج     " أن   في المقام األول  ولدى فحص اللجنة لهذه االدعاءات رأت،       
تي تضمنها االتفاقية يجـب أن يـنص        أو تفتيش الزائرين ينطوي على التهديد بانتهاك عدد من الحقوق ال          

عليه القانون الذي يحدد بوضوح الظروف التي يمكن فيها إلجراء كهذا أن يفرض ويبين الشروط الواجب                
أن تراعيها الجهات التي تطبق هذا اإلجراء حتى يمنح كافة األشخاص الذين يخضعون لـه ضمانا كامال                

، إن اللجنة لم تشكك في ضـرورة إجـراء          ثانياً ١٤١."ما أمكن بعدم التعرض للتطبيق التعسفي والمسيء      
تفتيشا يمس فرج امرأة يشكل ال محالة تفتيشـا  "التفتيشات العامة قبل الدخول إلى السجن بيد أنها ترى أن       

من أن اإلجراء قيد النظر يمكن استثناء أن يعتمد لضمان األمـن            "وبالرغم  " استثنائيا وتقحميا بشكل مفرط   
محددة إال أنه ال يمكن أن يقال بأن تطبيقه بشكل منتظم على كافـة الزائـرين أمـر              في بعض الحاالت ال   

  ١٤٢."ضروري بغية تأمين سالمة الجمهور
، لكي يتصف فحص أو تفتيش على فرج امرأة بالشرعية في حالـة             ثالثاثم أوضحت اللجنة،    

  :بعينها، فال بد من أن يتمشيا مع الشروط األربعة التالية
 ؛"لضرورة المطلقة لتحقيق الهدف المتمثل في األمن في حالة بعينهايجب أن تقتضيه ا" 

 ؛"يجب أال يكون هناك خيار بديل" 

 وأخيراً" يجب أن يتحدد بمقتضى أمر قضائي" 

 ١٤٣."يجب أن يضطلع به مهني صحي مختص" 

  :وطبقت اللجنة هذه المبادئ األربعة على الحالة قيد البحث فخلصت إلى ما يلي
ولكن " كانت في حوزته متفجرات   " فالنا"كان مبرراً مباشرة على إثر اكتشاف أن        "إن اإلجراء ربما     

المرات العديدة التي طبـق فيهـا هـذا اإلجـراء قبـل تلـك               "ال يمكن أن يصدق أمر كهذا على        
 ١٤٤؛"المناسبة

 ١٤٥؛"متاحة للسلطات لكي تكفل األمن في السجن... خيارات معقولة أخرى أفضل "كانت هناك  

وهـذا  " بطلب أمر قضائي لتنفيذ التفتيش    "ة التزام قانوني بمقتضى االتفاقية األمريكية       كان على الدول   
 ١٤٦؛لم يتم

                                                           ١٤٠ I-A Comm. HR, Report No. 38/96, Case 10.506 v. Argentina, October 15, 1996, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.95, doc. 7 rev., 
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, pp. 58-59, para. 48.  

  .٦٤، الفقرة ٦٤-٦٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٤١
  .٦٨، الفقرة ٦٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٢
  .٧٢، الفقرة ٦٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٣
  .٧٣، الصفة ٦٦- ٦٥سه الصفحتان  المرجع نف١٤٤
  .٨٠، الفقرة ٦٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٥
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الضـمانات  "لقد تم التدخل في حقوق أصحاب االلتماس نظرا ألن اإلجراء التقحمـي لـم ترافقـه                  
ـ    ... على أن أي نوع من أنواع الفحص البدني         "وقد شددت اللجنة    ". المالئمة ب يجب أن يتواله طبي

ممارس مع تقيده الصارم بشروط السالمة واإلصحاح بالنظر إلى إمكان تعرض األفراد لإلصـابة              
  ١٤٧."الجسدية والمعنوية

عندما قامت سلطات السجن بإجراء كشوف منتظمة على فرج هذه "وفي الختام رأت اللجنة أنه 
 ١٤٨." من االتفاقية  ٥خالف المادة   وتلك من النساء فإنها انتهكت حقهما في السالمة البدنية والمعنوية، مما ي           

 مـن  ١١حقوق صاحبات االلتماس في الشرف والكرامة التي تحميها المادة "وهذه الكشوف انتهكت أيضا     
 واشتراط خضوع صاحبات االلتماس لتلك التفتيشات كلما رغبن أن يجرين اتصاال شخصيا             ١٤٩."االتفاقية

 من  ١٧في حقوقهن األسرية كما تضمنها المادة       " زيادة تدخل على نحو ال مبرر لـه      "يمثل  . مع السيد س  
 ١٩ وأخيرا، وفيما يتعلق بالبنت، فإن عمليات التفتيش تنتهك حقوق الطفل التي تحميها المادة               ١٥٠.االتفاقية

 وعند قيام السلطات بتنظيم زيارات أسرية إلى أماكن االحتجاز، يجب عليهـا، بعبـارة               ١٥١.من االتفاقية 
الالزمة لتنظيم هذه الزيارة على النحو الذي يحترم أيضا الحقـوق والحريـات             أخرى، أن تتوخى العناية     
  .التي يتمتع بها الزائرون

  
  الزيارات والمراسالت: االتصال بالمحامين  ٢-٥

إن االتصاالت التي تتم ما بين المحامي وموكليه اتصاالت متميزة وسـرية وهـذه القاعـدة                
 مـن القواعـد     ٩٣والقاعـدة   . كلون مجردون من حريتهم   األساسية تظل منطبقة حتى عندما يكون المو      

  : النموذجية الدنيا تنص في هذا الصدد على ما يلي
يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينـه المحكمـة                -٩٣"

مجانا حين ينص القانون على هذه اإلمكانية، وبأن يتلقى زيارات محاميه إعدادا لدفاعـه              
ولهذه األغراض، يحق لـه أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلـب           . تعليمات سرية وأن يسلمه   

ويجوز أن تتم المقابلة بين المتهم ومحاميه بمرأى من الشرطي أو موظف السـجن              . ذلك
  ".على مسمعهليس ولكن 

  : من مجموعة المبادئ التي تنص على ما يلي١٨وهذه المسألة يغطيها كذلك المبدأ 
  .تجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معهيحق للشخص المح  -١"

يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيالت الكافية للتشاور مع             -٢
  .محاميه

ال يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه                -٣
رية كاملة، إال في ظروف     وفي أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبس          

استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخـرى              
  .ذلك أمراً ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام

  .٨٣، الفقرة ٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٦                                                                                                                                                                                             
  .٨٥-٨٤ المرجع نفسه، الفقرتان ١٤٧
  .٨٩، الفقرة ٦٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٨
  .٩٤، الفقرة ٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٩
  .١٠٠، الفقرة ٧٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٠
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يجوز أن تكون المقابالت بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى              -٤
  .نين، ولكن ال يجوز أن تكون على مسمع منهمن أحد موظفي إنفاذ القوا

ال تكون االتصاالت بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها في              -٥
هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة               

  ."مستمرة أو بجريمة تُدبر

ًألغراض إعداد الدفاع الجنائي، شـددت اللجنـة        وفضال عن أهمية التماس المشورة القانونية       
المعنية بحقوق اإلنسان أيضا، فيما يتصل بمخاطر سوء معاملة األشخاص المجردين مـن حـريتهم، أن                

تقتضي إتاحة الوصول السريع والمنتظم لألطباء والمحامين وألفراد األسرة في ظـل            ... حماية المحتجز   
 والحاالت المشار إليها أعاله فيما يتصل بعزل السـجين          ١٥٢."ق ذلك الرقابة المالئمة عندما يقتضي التحقي    

  .توضح حتمية الحاجة لتطبيق هذه القاعدة تطبيقا فعاال في جميع األوقات
وللوقوف على أمثلة على الحاالت المتعلقة بحق المشتبه فيه في الوصول إلى محاميـه بغيـة                

 والفصل  ٤-٦ والفصل السادس، القسم الفرعي      ،٧الدفاع عن نفسه انظر أعاله، الفصل الخامس، الفرع         
  .٥-٣السابع، القسم الفرعي 

*****  
 التي ُأثيرت في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية             توملينتعلقت قضية   

وادعى صاحب البالغ أن الرسالة التي كتبهـا        . بالتدخل المزعوم في رسالة موجهة من سجين إلى محاميه        
 تتعلق بالتماسه إذنا خاصاً باالستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة          ١٩٩١أبريل  / نيسان ٢٢ في   إلى محاميه 

؛ وقـد أنكـرت     ١٩٩١يوليه  / تموز ١٠لمجلس الملكة الخاص لم تسلمها للبريد سلطات السجن حتى تاريخ           
الت صـاحب   أي دليل عن أي تدخل تعسفي أو ال مشروع في مراس          "الحكومة هذا مؤكدة أنه لم يكن هناك        

ال تكشف عن أن سلطات     "  وسلمت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بأن المواد المعروضة عليها           ١٥٣."البالغ
ولذلك ". الدولة الطرف، وبخاصة إدارة السجن، قد احتجزت رسالة صاحب البالغ لمدة تزيد على الشهرين             

 البالغ في خصوصياته بمقتضـى  قد حدث في حق صاحب   " تعسفيا"لم يكن بوسعها أن تنتهي إلى أن تدخال         
يمكن أن يثيـر    " إال أنها أضافت مع ذلك أنها ترى أن تأخيرا بمثل هذا الطول              ١٥٤.من العهد ) ١(١٧المادة  

 من العهد حيث إنه يمكن أن تشكل خرقا لحق صاحب البالغ في             ١٤من المادة   ) ب(٣مسألة تتناولها الفقرة    
 التأخير لم يؤثر تأثيرا ضاراً في حق صاحب الـبالغ فـي             ومع ذلك وبما أن هذا    . االتصال الحر بمحاميه  

  ١٥٥.)ب(٣(١٤ال يمكن اعتباره تأخيرا ينتهك المادة " إعداد دفاعه على النحو المالئم

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ٢٠ التعليق العام رقم ١٥٢                                                           
الوثائق ة، ، الوارد في وثيقة األمم المتحد)١٩٩٦يوليه / تموز١٦اآلراء المعتمدة في  (توملين ضد جامايكا. ك، ٥٨٩/١٩٩٤ البالغ رقم ١٥٣

  .٥-٤ و٧- ٣، الفقرة ١٩٣، الصفحة )المجلد الثاني (a/51/40، الرسمية للجمعية العامة
  .٣-٨، الفقرة ١٩٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٤
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٥٥
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  توملينأسئلة تتعلق بقضية 

فـي  هل ينبغي إعارة أهمية لحقيقة أن التأخير في توجيه رسالة من موكل سجين إلى محاميه لم يكن لها    
  ية آثار ضارة بدفاعه عن نفسه؟ أالواقع

 من العهد بالرغم من أنها      ١٤لماذا واصلت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بحث القضية في إطار المادة            
تبينت أنه لم يكن هناك أي دليل على أن السلطات قد احتجزت الرسالة وتدخلت تدخال تعسفيا في حـق                   

 ؟)١(١٧صاحب البالغ في خصوصياته بمقتضى المادة 

ما هي الفوارق بينهما؟ وهل أن . قارن بين منطق اللجنة ومنطق المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أدناه 
 تلك الفوارق مبررة قانونا؟

   في بالغات أخرى مستقبلة؟توملينوهل المفروض في اللجنة، في نظرك، أن تتمسك بحكمها في قضية 

  
*****  
 مسألة مراسالت السجناء في مناسبات عديـدة،        نظرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في     

وتوفر اآلراء التي أبدتها هذه المحكمة توضيحات مهمة فيما يتعلق بحق المحتجز أو السجين في االتصال                
وعلى الرغم من   . بمحاميه إما ألغراض الدفاع أو بغية التشكي من أوضاع السجن ومما يلقاه من معاملة             

منـع  "حيث المبدأ بأنه ربما يلزم التدخل في مراسالت السجين لغرض           أن المحكمة األوروبية سلمت من      
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، فإن تدابير كهـذه         ) ٢(٨بمقتضى المادة   " االضطرابات أو اإلجرام  

يجب أن تكون متناسبة مع الغرض المشروع المتوخى في مجتمع ديمقراطي مع وجوب المراعاة في هذا                
 وفيما يخص نطـاق المراقبـة التـي تفـرض علـى             ١٥٦.التقدير الذي تتمتع به الحكومة    الصدد لهامش   

  :المراسالت بينت المحكمة ما يلي
تم االعتراف بأن قدراً من المراقبة لمراسالت السجناء يلزم أن يمـارس وهـذه                -٤٥"

دية المراقبة ليست في حد ذاتها غير متمشية مع االتفاقية واضعاً في االعتبار الشروط العا             
وعند تقييم المدى المسموح به لممارسة تلك المراقبة عموما، ال ينبغي ... والمعقولة للسجن

إغفال حقيقة أن فرصة الكتابة وتلقي الرسائل تمثل في بعض األحيان الرابطـة الوحيـدة               
  .التي تربط السجين بالعالم الخارجي

 التشاور مـع    من الواضح أن المصلحة العامة تقتضي كون أي شخص يرغب في            -٤٦
محام ينبغي أن يكون حراً في إجراء هذا التشاور في ظل الظروف التي تيسر المناقشـة                

وهذا هو السبب الذي يجعل العالقة القائمة بين المحامي وموكله، من           . الكاملة والصريحة 
. سوالواقع أن المحكمة شددت، في حكمها الصادر في قضية          . حيث المبدأ عالقة متميزة   

 على أهميـة حـق السـجين فـي          ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨بتاريخ   ضد سويسرا 
، أنه إذا مـا     ٦ورئي، في سياق المادة     . االتصال بمحاميه بعيدا عن مسمع سلطات السجن      

كان المحامي غير قادر على التباحث مع موكّله دون رقابة على تلقي التعليمات السـرية               
ن تفقد الكثير من الفائدة المرجوة منها والحـال         منه فإن المساعدة التي سيقدمها من شأنها أ       

  ....أن القصد من االتفاقية هو ضمان الحقوق التي هي عملية وفعالة

وفي نظر اللجنة أن اعتبارات مماثلة تنطبق على مراسالت السجناء مع المحامي              -٤٧
السـرية  فيما يتعلق باإلجراءات المزمعة أو المنتظرة حيث تكون الحاجة ماسة بالمثل إلى             

بالمطالبات والشـكاوى   ... خاصة في الحاالت التي تكون فيها تلك المراسالت ذات صلة           
وخضوع تلك المراسالت للفحص الروتيني خاصة من قبل أفراد أو          . ضد سلطات السجن  

                                                           ١٥٦ Eur. Court HR, Case of Campbell v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1992, Series A, No. 233, p. 18, para. 44.  
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سلطات قد تكون لهم مصلحة مباشرة في الموضوع الذي تتضمنه تلك المراسلة ليس مما               
  .متياز المهني المتصلة بالعالقات بين المحامي وموكلهيتمشى مع مبادئ السرية واال

أن وضع حد فاصل بين الرسـائل المتعلقـة بخصـومة معينـة             ... والمسلّم به،     -٤٨
والرسائل ذات الطابع العام مسألة بالغة الصعوبة والمراسالت التي تتم مع محام قد تتناول              

ة أي سبب للتمييز بين مختلـف       ومع ذلك ال ترى المحكم    . مسائل ال عالقة لها بالخصومة    
فئات المراسالت مع المحامين التي تتعلق، أياً كانت أغراضها، بمسائل ذات طابع خـاص    

  .٨والمفروض أن تكون هذه الرسائل متميزة طبقا للمادة . وسري

وهذا يعني أنه يجوز لسلطات السجن أن تفتح رسالة موجهة من محام إلى سجين عنـدما                
ل يحملها على االعتقاد بأن تلك الرسالة تشتمل على ضميمة غيـر            يكون لديها سبب معقو   

والرسالة ينبغي أن تفتح ولكن ال ينبغـي        . قانونية تعذر على وسائل الكشف العادية كشفها      
ويجب أن توفر ضمانات مالئمة تمنع قراءة الرسالة ومن هذه الضـمانات فـتح              . أن تُقرأ 

 الرسائل الموجهة من السجين إلى محاميـه        ثم إن قراءة  . الرسالة بحضور السجين المعني   
والواردة منه ال ينبغي أن يسمح بها إال في الظروف االستثنائية عندما يكون لدى السلطات               
سبب معقول يحملها على الظن بأن هذا االمتياز يساء استخدامه من حيـث أن محتويـات                

ـ             ات ذات طـابع    الرسالة تعرض بأمن السجن أو سالمة اآلخرين للخطر أو هـي محتوي
سيتوقف على كافة الظروف السائدة ولكن ذلـك        " سبباً معقوالً "وما يمكن اعتباره    . جنائي

يفترض مسبقا وجود وقائع أو معلومات من شأنها أن تجعل المراقب الموضوعي يقتنـع              
  ١٥٧. ..."بأن قناة االتصال المتميزة يساء استخدامها

بالرقابة التلقائية  إلضافة إلى ذلك فيما يتعلق      ، ذكرت المحكمة األوروبية با    كامبلوفي قضية   
الحق في احترام المراسالت لـه أهمية خاصة في سياق السجن تجعـل مـن الصـعوبة                " أن   للمراسالت

وأن الغايـة مـن     " بعد موقع السجن  ... األكبر بمكان على مستشار قانوني زيارة موكله شخصيا بسبب          
 ١٥٨".قق إذا كانت أداة االتصال هذه تخضع للرقابـة التلقائيـة  االتصال السري بالمحامي ال يمكن أن تتح      "

ال "من قبل المحامين الذين ربما ال يمتثلون لقواعـد مهنـتهم            " وأخيراً فإن مجرد إمكانية ارتكاب تجاوز     
وباعتبار . ١٥٩"ترجح كفته أمام ضرورة احترام السرية الواجب أن تتسم بها العالقة بين المحامي وموكله             

لفتح وقراءة رسائل السيد كامبل إلى محاميه فإن فتحها وقراءتهـا           " حاجة اجتماعية ماسة  "أن ليس هناك    
  ١٦٠. من االتفاقية األوروبية٨يشكالن انتهاكا للمادة 

 اشتكى صاحب البالغ من رفض وزير الداخلية منحه رخصة بإقامة دعوى            غولدروفي قضية   
أنه ليس لوزير الداخلية نفسـه أن  "ا مفاده وخلصت المحكمة إلى م. مدنية بالقذف ضد مسؤول في السجن 

لمحكمة مستقلة ونزيهـة    "السيد غولدر، بل يجب أن يترك ذلك        " يقيم احتماالت الدعوى التي يزمع إقامتها     
ووزير الداخلية برفضه منح اإلذن الذي طُلـب منـه لـم            . تبت في أي ادعاء من شأنه أن يعرض عليها        

 مـن   ١ في اللجوء إلى محكمة على النحو الذي تضمنه الفقـرة            يحترم، فيما يخص السيد غولدر، الحق     
 وترى المحكمة األوروبية أن عدم السماح للسيد غولدر بمراسلة محاميه لغـرض التمـاس               ١٦١."٦المادة

 من االتفاقية األوروبية مـن حيـث إن         ٨المشورة القانونية فيما يخص بدعوى السلب انتهك أيضا المادة          
 بأن تحترم رسائله ليس هو الممكن أن يبرر بوصفه ضروريا فـي مجتمـع               التدخل في حقه الذي يقضي    

  ١٦٢.ديمقراطي ألية أغراض مشروعة مدرجة في االتفاقية

  .٤٨-٤٥، الفقرات ١٩-١٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١٥٧                                                           
  .٥٠، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٨
  .٢١ في الصفحة ٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٩
  .٥٤-٥٣، الفقرات ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٠
١٦١ Eur. Court HR, Golder Case v. the United Kingdom, judgment of 21 February 1975, Series A, No. 18, para. 40 at p. 20.  
  .٤٥، الفقرة ٢٢-٢١ المرجع نفسه، الصفحتان ١٦٢
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 المادة  انتهكتوقد  .  العديد من أمثلة التدخل في مراسالت السجناء       سيلفر وآخرون وأثارت قضية   
ض الرسائل يستند إلى المبدأ التـالي أو         من االتفاقية األوروبية في جملة اتفاقيات أخرى حيث كان اعترا          ٨

تقييد االتصاالت فيما يتعلق بأي عمل قانوني أو غيره بما فـي ذلـك رسـالة                ) ١: (األسس الثانوية التالية  
فرض حظر على الشكاوى الغرض منه العمل على إدانة         ) ٢(موجهة إلى المجلس الوطني للحرية المدنية؛       

حظر إدراج الشكاوى التي لم تجتز نظام الفحص السجني الـداخلي           ) ٣(السلطات بعدم االحترام للمحكمة؛ و    
 واعتراض الرسائل المعنية لم ير أنه       ١٦٣.في الرسائل الموجهة إلى المستشارين القانونيين وأعضاء البرلمان       

  .ضروري في مجتمع ديمقراطي بالنسبة لمختلف األغراض التي بينتها حكومة المملكة المتحدة
 مـن حيـث إن الرسـائل        ماكالونن االتفاقية األوروبية كذلك في قضية        م ٨وانتهكت المادة   

الموجهة من صاحب الدعوى، على سبيل المثال، إلى محاميه وعضو من أعضاء البرلمان قـد أوقفـت                 
بسبب تضمنها شكاوي من المعاملة التي لقيها صاحب البالغ في السجن وكان ينبغي أن توجه أوالً تلـك                  

؛ وكون لجنة زيـارة السـجون       )قاعدة التدقيق الداخلي السابق   (السجنية المختصة   الشكاوى إلى السلطات    
حظراً مطلقا يمنع كافة الرسائل لمدة ثمانية وعشـرين         تضمن  طبقت على صاحب الدعوى أمراً تأديبياً       

  ١٦٤. من االتفاقية٨، انتهك أيضاً المادة يوماً
*****  

حين أن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان       وأخيراً تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه على          
والشعوب ال يضمن الحق في احترام خصوصيات الفرد وحياته األسرية ومراسالته إال أن هـذا الحـق                 

  . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان١١متضمن في المادة 

لألشخاص المجردين من حريتهم حق التمتع بنفس حقوق اإلنسان التي يتمتع بها 
خاص الطلقاء وذلك رهناً فقط بالتقييدات التي ال مهرب منها والناتجة عن األش

 .الحبس

، للمحتجزين والسجناء الحق في االتصال بأسرهم أو أصدقائهم دون تأخير فور أوالً
باإلضافة إلى ذلك وخالل المدة التي يحرمون فيها من حريتهم . اعتقالهم أو احتجازهم

 بأسرهم وأصدقائهم عن طريق الزيارات لهم الحق في البقاء على اتصال
وإن أي تدخل في هذا الحق ال ينبغي أن . والمراسالت في فترات فاصلة منتظمة

ويجب أن ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(يتسم بالطابع التعسفي 
يستند إلى القانون وأن يكون قد فرض ألهداف مشروعة وأن يكون ضرورياً في 

  ).االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان(يمقراطي لتحقيق تلك األغراض مجتمع د
لألشخاص المجردين من حريتهم الحق في أن يزورهم بانتظام ويتشاور معهم ، ثانياً

ويتصل بهم محاموهم عن طريق الرسائل الواجب أن تحال إليهم دون تأخير مع 
وأثناء الزيارات . محامي وموكلهالمحافظة على السرية الكاملة للعالقة القائمة بين ال

التي يؤديها المحامون لموكليهم، ينبغي أن يتمكن المحتجزون والسجناء من التحادث 
  .بمرأى من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولكن على غير مسمع منهم

وللمساعدة على كفالة حقهم في األمان على شخصهم لجميع األشخاص المجردين من 
في االتصال الخالي من كل العوائق لغرض تقديم الشكاوى المتعلقة حريتهم الحق 

بوجه خاص بالظروف غير المرضية المزعومة لالحتجاز والتعذيب وغيره من 
  .أشكال سوء المعاملة

                                                           ١٦٣ Eur. Court HR, Case of Silver and Others v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, pp. 38-38, para. 99.  
١٦٤ Eur. Court HR, McCallum Case v. the United Kingdom, judgment of 30 August 1990, Series A, No. 183, p. 15, para. 31.  
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ويجب على سلطات السجن أن تكفل، في تنظيم الزيارات األسرية، احترام حقوق 
 .وحريات األشخاص الذين يقومون بهذه الزيارات

  

 تفتيش أماكن االحتجاز وإجراءات تقديم الشكاوي  .٦
  

  تفتيش أماكن االحتجاز  ١-٦
يشـكل  "على غرار ما أشار إليه المقرر الخاص التابع لألمم المتحدة المعني بمسألة التعـذيب               

د التفتيش المنتظم ألماكن االحتجاز، خاصة حين يضطلع به كجزء من نظام الزيارات الدورية، إجراء يع              
وعمليات تفتيش كافة أماكن االحتجاز، بما فيها أماكن االعتقال         . من أكثر اإلجراءات فعالية لمنع التعذيب     

في مراكز الشرطة ومراكز االحتجاز السابق للمحاكمة، واألماكن الخاصة بالدوائر األمنيـة، ومنـاطق              
الواجـب أن يمـنح     " سـتقلين الم من الخبراء    ةاالحتجاز اإلداري والسجون، يجب إجراؤها من قبل أفرق       

والواجـب كـذلك أن يقـدموا تقريـرا بشـأن           " فرصة للتحدث على انفصال مع المحتجـزين      "أفرادها  
 واعتبارا لألهمية التي يكتسيها التفتيش المنتظم للمؤسسات العقابية أبدت اللجنة المعنيـة             ١٦٥.استنتاجاتهم

تجاوزات أفـراد الشـرطة التـي       ) أ: (يش على بحقوق اإلنسان قلقها إزاء االفتقار إلى نظام مستقل للتفت        
األوضاع السائدة في المؤسسات العقابية بما في ذلك المؤسسات الخاصـة           ) ب(تستهدف حقوق اإلنسان؛    

الشكاوى المتعلقة بالعنف أو بغيره من أشكال اإلساءة التي يرتكبهـا األفـراد       ) ج(بالمجرمين األحداث؛ و  
  ١٦٦".العاملون في الدوائر السجنية

*****  
هيئات حكومية مستقلة تتألف من أشخاص مـن        "كما أوصت لجنة مناهضة التعذيب بأن تعين        

  ١٦٧".ذوي المكانة المرموقة لكي يتولى هؤالء األشخاص تفتيش مراكز االحتجاز وأماكن السجن
*****  

بأن وبالمثل أوصت اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة             
بتقصي إمكانية وضع نظام يستوجب زيارة كل مؤسسة سجنية على أساس منتظم       "تقوم السلطات السويدية    

وتقوم بهذه الزيارة هيئة مستقلة من شأنها أن تملك سلطات تخولها تفتيش أمـاكن السـجن واالسـتماع                  
  ١٦٨."للشكاوي التي يدلي بها السجناء من المعاملة التي يلقونها في المؤسسة

  

  )ج(٩٢٦ تقرير المقرر الخاص المعني التعذيب، الفقرة، E/CN.4/1995/34وثيقة األمم المتحدة،  ١٦٥                                                           
انظر . ٣٥٠، الفقرة ٦٧، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، ق الرسمية للجمعية العامةالوثائ انظر فيما يخص اليابان؛ وثيقة األمم المتحدة، ١٦٦

كذلك فيما يخص المكسيك، من حيث عدم توفر هيئة مستقلة للتحقيق في العدد الهائل من الشكاوي المتعلقة بأفعال التعذيب وغيره من أشكال سوء 
  .٣١٨، الفقرة ٦٢المعاملة، المرجع نفسه، الصفحة 

  .٢٤٤، الفقرة ٣٧، الصفحة A/52/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر فيما يخص ناميبيا، وثيقة األمم المتحدة، ١٦٧
 CPT/Inf (92) 4, Report to the Swedish Government on the Visit to Sweden Carried out by the European:  وثيقة مجلس أوروبا١٦٨

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 14 May 1991, p. 57, 
para. 5(a).   
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 ٢-٢الفـرع   ) انظـر كـذلك أعـاله     (إجراءات تقـديم الشـكاوي        ٢-٦
  ")المسؤوليات القانونية للدول"

الحق فـي تقـديم     "، على أن    ٢٠شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في التعليق العام رقم          
وأن ".  يجب أن يعترف به في القـانون المحلـي         ٧الشكاوي من سوء المعاملة المحظورة بموجب المادة        

 وليس  ١٦٩."اوي يجب التحقيق فيها بسرعة وبنزاهة من قبل سلطات مختصة لكي يكون التظلم فعاال             الشك"
هذا مجرد تبعة منطقية من تبعات الواجبات المزدوجة الملقاة على عاتق الدول األطراف التـي تعهـدت                 

سـبيل فعـال    "الحقوق المسلم بها في العهد وتوفير       " احترام وكفالة "من العهد   ) ٣(و) ١(٢بموجب المادة   
الحاجـة  "وشددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان علـى أن     . لمن يدعي أنه ضحية لتلك االنتهاكات     " للتظلم

إلى إتاحة سبل التظلم الفعال ألي شخص انتهكت حقوقه أمر يتسم ببالغ االستعجال بالنظر إلى االلتزامات                
أخرى، بأن تعمد الدولة الطرف إلى       وأوصت، في مناسبة     ١٧٠." من العهد  ١٠ و ٩ و ٧المجسدة في المواد    

إنشاء هيئة مستقلة تناط بها سلطة تلقي وتحري كافة الشكاوي المتعلقة باالستخدام المشط للقوة وغيره من "
  ١٧١.تجاوزات السلطة الصادرة عن أفراد الشرطة وعن غيرهم من قوات األمن

*****  
تنشئ " مناهضة التعذيب بأن     وأوصت لجنة مناهضة التعذيب كذلك الدول األطراف في اتفاقية        

نظاما فعاال وموثوقا به لتقديم الشكاوي يسمح لضحايا التعذيب وغيره من أشكال المعاملـة أو العقوبـة                 
 واقترحت اللجنـة    ١٧٣ ضد جهات منها أفراد الشرطة     ١٧٢"القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بتقديم شكاويهم      

ات إحصائية وافية حول الشكاوي المتعلقة بالتعـذيب        إنشاء سجل مركزي يتضمن بيان    "باإلضافة إلى ذلك    
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وما يتعلق بـالتحقيق فـي تلـك                   

  ١٧٤."الشكاوي والظرف الذي تمت فيه عملية التحري وأي مالحقة تمت بعد ذلك ونتيجة تلك المالحقة
*****  

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الحق في الحماية القضائية مـن          من  ) ١(٢٥وتضمن المادة   
لكل شخص الحق في اللجوء البسيط والسريع، أو أي لجوء فعال آخر، إلى محكمـة أو هيئـة                  "حيث إن   

قضائية مختصة طلبا للحماية من أفعال تنتهك حقوقه األساسية التي يعترف بهـا الدسـتور أو القـوانين                  
  ".المعني أو تعترف بها هذه االتفاقيةالسائدة في البلد 

ومما لـه ارتباط وثيق بهذا الحق في التظلم الفعال من انتهاكات حقوق اإلنسـان المزعومـة                
الواجب الملقى، بطبيعة الحال، على الدول األطراف والمتمثل في التحقيـق فـي االدعـاءات المعنيـة                 

يجـب  " وواجب التحقيـق     ١٧٥.االتفاقية األمريكية من  ) ١(١والمعاقبة عليها وهو واجب يستند إلى المادة        
أن يكـون   "ويجـب   " االضطالع به بطريقة جادة وليس كمجرد شكلية محكوم عليها مسبقا بعدم الفعاليـة            

  ١٧٦."للتحقيق هدف وتتبناه الدولة كواجب قانوني من واجباتها

  .١٤، الفقرة ١٤١، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ١٦٩                                                           
  .٣٤٤، الفقرة ٦٣، الصفحة A/50/40، جمعية العامةالوثائق الرسمية لل فيما يخص التفيا، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧٠
  .٢٠٦، الفقرة ٤٥، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة فيما يخص شيلي، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧١
  .٩٤، الفقرة ٢٢، الصفحة A/55/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة فيما يخص بولندا ، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧٢
  .٢٤٤، الفقرة ٣٧، الصفحة A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة فيما يخص ناميبيا، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧٣
  ).ج(١١٨، الفقرة ١٤، الصفحة A/53/43، الوثائق الرسمية للجمعية العامة فيما يخص كوبا، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧٤
١٧٥ I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 

63, pp.194-195, para. 225.  
١٧٦ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 156, para. 177.  
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ـ              ة السـيئة   ويترتب على ذلك أن كافة الشكاوي المتعلقة بالتعذيب وبغيره من أشـكال المعامل
لألشخاص المجردين من حريتهم أو الشكاوي المتعلقة بأي جانب آخر من جوانب االحتجـاز والسـجن                

بمن هـو   " العقوبة المناسبة "الممكن أن ينتهك معايير حقوق اإلنسان يجب تقصيها على النحو الذي ينزل             
 ١٧٧"التعـويض المالئـم   "مسؤول عن تلك االنتهاكات لحقوق اإلنسان وأن يكفل لضحايا تلك االنتهاكات            

 لمنعباتخاذ خطوات معقولة    "ويشار إلى أن واجب التحقيق عنصر أساسي في التزامات الدول األطراف            
فإذا كان مقترفو هذه االنتهاكات يعرفون أن تحقيقات جادة في أفعـالهم لـن              . ١٧٨انتهاكات حقوق اإلنسان  

 اإلفالت من العقوبـة   يتولد مناخ يسوده    تحصل فإنهم لن يجدوا رادعا يردعهم عن اقتراف تلك األفعال ف          
  . ويتجذر ذلك اإلفالت في المجتمع المعني

على هذا النحو تبينت محكمة البلدان األمريكية انتهاكات صـدرت عـن الـدول األطـراف                
للواجبات القانونية المتمثلة في التحقيق في العديد من القضايا وإنزال العقوبة بالمتورطين فيها وهي قضايا      

  ١٧٩. بأشخاص اختفوا أو عثر عليهم موتى أو اختطفوا أو احتجزوا بصورة غير قانونية أو عذبواتتعلق
*****  

" سبيل فعال للتظلم  " من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على الحق في          ١٣كما تنص المادة    
هنـاك متـوفرا   وكما جاء على لسان المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فإن هذا يعني أنه يلزم أن يكون   

سبيل انتصاف لتنفيذ جوهر الحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية في           "على المستوى الوطني    
الدول المتعاقدة لهـا    "وبالرغم من أن    ". أي شكل من األشكال يمكن تأمينها بها في النظام القانوني المحلي          

زاماتها المنبثقة عن االتفاقية في ظل هـذا        أن تتوخى بعض التكتم فيما يخص الطريقة التي تمتثل بها اللت          
على الصـعيد العملـي وعلـى الصـعيد         ‘ فعاالً‘يجب أن يكون    "فإن سبيل االنتصاف المطلوب     " الحكم

القانوني، خاصة من حيث إن ممارستها ال يجب عرقلتها على النحو الذي ال مبرر لـه بأفعال أو إغفال                  
 التي تتعلق باختفاء شقيق صاحب      شاكيسي وفي قضية    ١٨٠."ردأفعال صادرة عن سلطات الدولة القائمة بال      
  "البالغ رأت المحكمة باإلضافة إلى ذلك أن 

بالنظر إلى األهمية األساسية التي تكتسيها الحقوق التي تنطوي عليها هذه القضـية مـن               "
، ١٣قبيل الحق في حماية الحياة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، تفرض المـادة              

ساس بأي سبيل آخر لالنتصاف متاح بموجب النظام المحلي، التزاما على الـدول             دون الم 
بإجراء تحقيق شامل وفعال من شأنه أن يفضي إلى التعرف على مـن هـم مسـؤولون                 

  ١٨١."ومعاقبتهم ويتاح في األثناء للمدعي سبيل الوصول الفعال إلى إجراءات التحقيق

 بسبب عدم امتثال الحكومـة التركيـة        اكيسيش في قضية    ١٣على هذا النحو، انتهكت المادة      
قوض "، وعدم االمتثال هذا     "االضطالع بتحقيق فعال في اختفاء شقيق صاحب البالغ       "لواجبها المتمثل في    

  ١٨٢".أيضاً فعالية أية سبل أخرى لالنتصاف يمكن أن تكون قد ُأتيحت
 المتعاقدة ذات شقين اثنين،     وفي هذا الصدد تعتبر االلتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول         

فعليها من ناحية التزام التحقيق الفعال في التجاوزات المزعومة لحقوق اإلنسان وعليها من ناحية أخـرى           
  .أن توفر سبل االنتصاف الفعال للضحايا الفعليين

  .١٧٤، الفقرة ١٥٥مرجع نفسه، الصفحة  ال١٧٧                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٧٨
١٧٩ See e.g. I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4 and I-A Court HR, Villagrán 

Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63.  
١٨٠ Eur. Court HR, Case of Çakici, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, p. 617, para. 112.  
  .١١٣، الفقرة ٦١٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٨١
  .١١٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٨٢



  ين من حريته المعايير القانونية الدولية لحماية األشخاص المجرد- الفصل الثامن 

 ٣٣٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 مستقلة يمثل إجراء فعاالً لمنع ةإن التفتيش المنتظم لكافة أماكن االعتقال من قبل أفرق
ث التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وينبغي أن يجري بصورة منتظمة حدو

ولتحقيق األثر األقصى من مثل هذه الزيارات يجب أن يتاح . في كافة البلدان
ألعضاء الفريق سبيل االتصال الحر والسري بكافة المحتجزين والسجناء على أن 

 .ميقدم أعضاء الفريق تقريراً عاماً عن نتائج تحقيقاته

لألشخاص المجردين من حريتهم الحق في سبيل انتصاف فعال من كافة االنتهاكات 
المزعومة لما لهم من حقوق اإلنسان بما في ذلك بوجه خاص الحق في عدم 

التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ويجب، لهذا الغرض، أن تتاح لهم 
واجب أن تفضي إلى تحريات سريعة إمكانية الوقوف على إجراءات التشكي الفعالة ال
  .وجادة وموضوعية تجريها السلطات في الشكاوي

وإذا ثبت حدوث التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة وجب إنزال العقوبة 
  .المالئمة وتقديم التعويض المالئم للضحية

إن وجود إجراءات تشكي فعالة والتحقيق المتسق والحازم واتخاذ إجراءات جنائية 
بشأن ما يلحق باألشخاص المجردين من حريتهم من أذى لـه أثر رادع قوي في 
تواتر كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 

 .المهينة

  

دور القضاة والمدعين العاميـن والمحاميـن فـي  .٧
منـع وجبر ضـرر المعاملــة الالقانونيـة التـي

 شخاص المجردون من حريتهميلقاها األ

مثلما تم توضيحه في هذا الفصل، على الدول واجب قانوني بضمان حقوق اإلنسان لألشخاص              
المجردين من حريتهم وتوفير إجراءات مستقلة وحيادية وفعالة للتشكي تسمح بـالنظر فـي االنتهاكـات                

.  من األشخاص قد انتهكـت     المزعومة لحقوقهم وتوفير سبل انتصاف مالئمة كلما تبين أن حقوق شخص          
ولكن يبقى هناك الكثير مما ينبغي عمله في هذا الميدان بالنظر إلى أن التعذيب وغيره من أشكال سـوء                   
معاملة المحتجزين والسجناء، بما في ذلك القبول الالقانوني باعترافات يتم الحصـول عليهـا بواسـطة                

 يعتبر دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في        ولذلك،. اإلكراه ما زالت شائعة في العديد من البلدان       
  .األداء الفعال لنظام التشكي دورا ال غنى عنه ومتعدد األوجهوتأمين التمتع الحقيقي بهذه الحقوق 

 يجب عليهم في جميع األوقات أن يحموا مصالح موكليهم ويدافعوا عنهم ويجـب              فالمحامون
 من عالمات التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملـة وأن            عليهم أن يلتزموا جانب اليقظة ألي عالمة      

فـإذا كانـت سـبل      . يسلكوا بحزم كافة المسالك المفتوحة في وجوههم من أجل التشكي من تلك المعاملة            
الطعن المحلية غير مجدية وجب أن يتاح ملجأ أخير من أجل أن تنظر الشكاوي من قبل هيئة مختصـة                   

  .على المستوى الدولي
التزام خاص باتخـاذ كافـة    المدعين العامينين في عدة مواضع من هذا الدليل، على    وكما تب 

الخطوات الضرورية لكي يقدم إلى العدالة كافة المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق اإلنسـان مثـل          
الضرر ودورهم أساسي في جبر     . التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة          

والعمل الفعال الذي يقوم به . الناجم عن انتهاكات حقوق اإلنسان الماضية ولمنع حصول انتهاكات مستقبالً    
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المدعون العامون يفترض بطبيعة األمر قدرتهم على العمل بطريقة مستقلة وحياديـة، دون تـدخل مـن                 
عتماد على الشـواهد التـي يـتم        وال يسمح للمدعين العامين باال    ). راجع الفصل الرابع  (السلطة التنفيذية   

  .الحصول عليها بوسائل ال قانونية تنطوي على انتهاكات لحقوق اإلنسان
 أيضاً أن يتخذوا قراراتهم باستقالل وبشكل حيادي في كافة القضايا            القضاة وأخيراً يجب على  

 األخـذ   ويجب عليهم أن يرفضـوا فـي جميـع األوقـات          . المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان المزعومة    
باالعترافات التي يتم الحصول عليها من المشتبه فيهم بوسائل تتمثل في التعذيب أو في أي شكل آخر من                  

عالوة على ذلك يجب على القضاة أيضاً، شأنهم كشأن المحامين والمدعين العام، خاصة             . أشكال اإلكراه 
، أن يكونوا يقظين على الدوام ألي       في البلدان التي يشيع فيها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة          

عالمة من العالمات الدالة على أن مثل تلك المعاملة قـد حصـلت وأن يتخـذوا الخطـوات القانونيـة                    
  .الضرورية لمعالجة تلك الحالة ووضع حد لها

وحيثما تكون الحكومة غير راغبة في التصرف بحزم الستئصال التعذيب أو غير قادرة على              
تق القضاة والمدعين العامين والمحامين المسؤولية المهنية المتمثلة في بذل قصـارى            ذلك ُألقيت على عا   

. جهدهم لتقديم المساعدة إلى الضحايا ومنع حدوث تلك المعاملة مستقبالً كما هو موضح في هذا الفصـل                
طبقهـا  ولهذه الغاية يجب عليهم أن يبقوا على علم مستمر بمدلول معايير حقوق اإلنسان الدولية التـي ت                

  .أجهزة الرصد الدولية

يؤدي القضاة والمدعون العامون والمحامون دوراً رئيسيا في حماية حقوق اإلنسان  
لألشخاص المجردين من حريتهم ويجب أن يسمح لهم باالضطالع بواجباتهم 

 .القانونية، كل على حدة، في كنف االستقالل والنزاهة

  

 مالحظات ختامية  .٨

نظرة عامة على بعض حقوق اإلنسان األساسـية التـي يظـل األشـخاص              يوفر هذا الفصل    
المجردون من حريتهم يتمتعون بها خالل حبسهم بما في ذلك بوجه خاص حقهم في سالمة أبدانهم وفـي                  

وعلى حـين أن الـدول      . األمن وحقهم بالتالي في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة           
بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي المتمثل في ضمان هذه الحقـوق وتـوفير             تتحمل الواجب القانوني    

إجراءات للتشكي بما في ذلك سبل انتصاف فعالة، فإن مثل تلك اإلجـراءات وسـبل العـالج تقتضـي                   
وفي الحاالت التي يكون فيها . المشاركة الكاملة من أصحاب المهن القانونية بغية تحويلها إلى واقع حقيقي     

لمهن القانونية غير راغبين في أداء هذا الدور سيحيا األفراد حيـاة يعتريهـا فـراغ قـانوني                  أصحاب ا 
ومن واجب الدول القانوني بموجب قانون حقوق اإلنسان الـدولي العمـل   . وسيكونون فريسة سهلة للظلم 

اهـة  على أن يضطلع القضاة والمدعون العامون والمحامون بهذه الواجبات بروح من االسـتقالل والنز             
  .الحقيقيين
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