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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةلثةالدورة الثا

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

دراسة مشتركة بشأن املمارسات العاملية فيما يتصل باالحتجاز السري             
بتعزيز ومحايـة    املقرر اخلاص املعين     أعدها يف سياق مكافحة اإلرهاب   

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق حماربة اإلرهاب، مـارتن          
ريه من ضروب املعاملة     وغ شينني؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب     

 والفريـق    مانفريد نـواك؛   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،      أو
 وميثله نائب رئيس الفريق، شـاهني       العامل املعين باالحتجاز التعسفي   

 والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري          ؛يعلسردار  
  ** * وميثله رئيس الفريق، جريمي ساركنيالطوعي

  موجز    
شتركة بشأن املمارسات العاملية فيما يتصل باالحتجاز السري يف         املدراسة  هذه ال   

املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان       أعدها   سياق مكافحة اإلرهاب  
واحلريات األساسية يف سياق حماربة اإلرهاب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه            

ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والفريق العامـل املعـين             من ضروب املعا  
 والفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء        )ميثله نائب رئيس الفريق   (باالحتجاز التعسفي   

ومبـا أن   .، كل يف سياق الوالية احملددة لـه     )رئيس الفريقميثله(القسري أو غري الطوعي
__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
 .ترد املرفقات باللغة اليت قُدمت هبا فقط  **  
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قع أثناء االحتجاز السري تدخل ضمن والية كل منهم، ولتفادي          انتهاكات احلقوق اليت ت   
ازدواجية اجلهود املبذولة وكفالة تكاملها، قرر املكلفون هبذه الواليات األربـع إجـراء             

  .الدراسة بصورة مشتركة
وسـعوا إىل   . وعمل اخلرباء بطريقة صرحية وشفافة أثناء إجراء هـذه الدراسـة            

اجلهات ذات الصلة، ومشل ذلك إرسـال اسـتبيان إىل       احلصول على مسامهات من كافة      
كما أُجريت العديد من املشاورات مع الـدول،        . مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة     

ومت . توصلوا إليه من نتائج مع مجيع الدول املعنية قبل استكمال الدراسة           وتشاطر اخلرباء ما  
ملعنية على مقتطفات ذات صلة      إطالع الدول ا   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ و ٢٣يف  

  .من التقرير
 دولة،  ٤٤وباإلضافة إىل مصادر األمم املتحدة والردود املقدمة على االستبيان من             

مشلت املصادر اخلاصة املقابالت اليت أُجريت مع أشخاص سـبق تعرضـهم لالحتجـاز              
كمـا  . السري، وأفراد أسر أشخاص حمتجزين، ومع ممثلني قانونني ألشخاص حمتجـزين          

وباإلضافة إىل حتليل السياسات    . اسُتخدمت بيانات الرحالت اجلوية للتحقق من املعلومات      
التوضـيح،  أيضاً  العامة والقرارات القانونية اليت اختذهتا الدول، كان الغرض من الدراسة           

بشكل ملموس، ما يعنيه التعرض لالحتجاز السري، وكيف ميكن هلذا االحتجاز تيـسري             
 أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة، وما خيلفه من آثار ال ميكن حموها علـى               ممارسة التعذيب 

  .الضحايا وأفراد أسرهم
وتتناول الدراسة يف البداية اإلطار القانوين الدويل الواجب التطبيق على االحتجاز             
للمصطلحات املستخدمة ألغـراض الدراسـة بـشأن    اً وتقدم يف البداية توضيح   . السري

وخيلص التقييم القانوين   . رباً من االحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب       يشكل ض  ما
يتعارض مع القـانون الـدويل حلقـوق        اً  إىل أن هذا النوع من االحتجاز يشكل انتهاك       

 كما يشكل باملثل انتهاكاً   . اإلنسان، مبا يف ذلك أثناء حاالت الطوارئ والرتاعات املسلحة        
  .حدث خالل أي شكل من أشكال الرتاع املسلحللقانون اإلنساين الدويل إذا 

إن االحتجاز السري ينتهك احلق يف احلريـة الشخـصية وحظـر االعتقـال                 
وال ينبغي ألي نظام قضائي أن يسمح حبرمان أشـخاص مـن            . االحتجاز التعسفيني  أو

حريتهم بصورة سرية لفترات قد تكون غري حمددة، واحتجازهم خارج نطـاق القـانون              
وُيحـرم  . حق املثول أمام حمكمة   نية اللجوء إىل إجراءات قانونية، مبا يف ذلك         ودون إمكا 

احملتجزون سراً من حقهم يف احملاكمة العادلة عندما ال ترغب سلطات الدولة يف توجيه هتم               
وحىت يف احلاالت اليت يتم فيها توجيه هتم جنائية للمحتجزين، فـإن            . إليهم أو حماكمتهم  

األمان الناتج عن حرماهنم من االتصال بالعامل اخلـارجي وعـدم           سرّية احتجازهم وعدم    
الفتراض الرباءة ويؤدي إىل انتـزاع      اً  معرفة أفراد أسرهم ملكاهنم ومصريهم يشكل انتهاك      

ويف الوقت ذاته، ُيعـد     . االعترافات عن طريق التعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملة         
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وقد يشكل االحتجاز السري جرمية ضـد       . ريمن االختفاء القس  اً  االحتجاز السري ضرب  
  .اإلنسانية إذا استخدم بصورة واسعة النطاق أو منهجية

وقد يؤدي احلـبس    . نفرادياوكل حالة احتجاز سري هي بطبيعة احلال حبس           
االنفرادي لفترات طويلة إىل تيسري ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية              

كما أن املعانـاة    . من هذه املعاملة  اً  نة، وقد يشكل يف حد ذاته ضرب      الالإنسانية أو املهي   أو
، قـد   "املختفني حتديـداً  "اليت يتعرض هلا أفراد أسر األشخاص احملتجزين يف أماكن سرية           

ضرباً من التعذيب أو إساءة املعاملة، وتؤدي يف الوقت ذاته إىل انتهاك احلـق          أيضاً  تشكل  
  .يف محاية احلياة األسرية

سؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال تقع فقط على            وامل  
االحتجـاز  "فممارسـة   . الدول اليت تقوم سلطاهتا بوضع احملتجزين يف احلبس الـسري         

 اليت تشمل ترحيل حمتجزين من دولة إىل أخرى خارج نطـاق أي إجـراءات               "بالوكالة
 دون مراعاة مبدأ عدم     ، وغالباً )"لتسليم االستثنائي ا" أو   "التسليم"(قانونية دولية أو وطنية     

كما أن . مسؤولية بالنسبة للدولة اليت جرى االحتجاز نيابة عنهاأيضاً اإلعادة، تترتب عليه 
ممارسة االحتجاز  أيضاً  اتفاقيات جنيف، الواجبة التطبيق يف مجيع الرتاعات املسلحة، حتظر          

  .السري مهما كانت الظروف
فاالحتجاز الـسري   . ملمارسة االحتجاز السري  اً  تارخيياً  دراسة عرض كما تقدم ال    

وغالباً ما استخدمت الدول االحتجـاز      . يف سياق مكافحة اإلرهاب ليس ظاهرة جديدة      
 السري إلسكات املعارضة، وذلك منذ عهد النظام النازي الذي أصدر مرسومه املـسمى            

  .يت السابقاالسوفياد االحتإىل نظام معسكرات السخرة يف " الليل والضباب"
ومثة تشابه كبري بني التدابري األمنية اليت استخدمت يف سبعينات ومثانينات القـرن         

العشرين يف بلدان أمريكا الالتينية ويف مناطق أخرى، خالل القرن املاضي، مثل أفريقيـا              
  .وآسيا وأوروبا والشرق األوسط

خدمة يف الوقت الراهن تشمل     واألساليب اليت اسُتخدمت يف ذلك الوقت واملست        
فيما تشمل قوانني الطوارئ الواسعة النطاق وتعزيز دور املؤسسة العـسكرية واحملـاكم             

، وحـاالت   )التسليم(أو إساءة املعاملة، وعمليات اخلطف      /اخلاصة، وممارسة التعذيب و   
: وقد كان اهلدف هو نفـسه باسـتمرار       . االختفاء القسري، وال سيما االحتجاز السري     

داث الردع، وضمان اختفاء احملتجزين دون أثر، وعدم تقدمي معلومات عـن مكـان              إح
  .وجودهم أو مصريهم

احلـرب  "ومن مثّ، تتناول الدراسة استخدام االحتجاز السري يف سياق ما يسمى    
ويف هـذا   . ٢٠٠١سبتمرب  / يف فترة ما بعد احلادي عشر من أيلول        "العاملية على اإلرهاب  
اء العملية التدرجيية واحلازمة املتعلقة بوضع نظـام شـامل ومنـسق            الفصل، يتناول اخلرب  

لالحتجاز السري لألشخاص املتهمني بالضلوع يف اإلرهاب، ومل تتول ذلـك سـلطات             
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. الواليات املتحدة األمريكية وحدها، بل شاركتها دول أخرى يف مجيع أحناء العامل تقريباً            
اليت اختذهتا السلطات األمريكية، قدم اخلـرباء       وعقب تناول القرارات السياسية والقانونية      

مث عّدد التقرير مواقـع     . عن مرافق االحتجاز السري التابعة للواليات املتحدة      اً  عاماً  عرض
ووّجهـت  . االحتجاز بالوكالة وما يتصل بذلك من ممارسات استثنائية لتسليم الـسجناء     

يدة ومفصلة يف املاضي لـسياسة      العديد من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة انتقادات شد       
. للقـانون الـدويل   اً  صـرحي اً  التسليم االستثنائي، واعترضت على ذلك بوصفه انتـهاك       

  .أعربت هذه الوكاالت عن قلقها إزاء استخدام الضمانات الدبلوماسية كما
وأوضحوا، ألغراض  . كما تناول اخلرباء مستوى مشاركة وتورط عدد من البلدان          

: لة تكون متواطئة يف عملية االحتجاز السري لشخص ما يف احلاالت التالية           الدراسة، أن الدو  
إذا اسـتفادت   ) ب(إذا طلبت من دولة أخرى القيام باحتجاز شخص ما بطريقة سرية؛            ) أ(

عن قصد من وضع االحتجاز السري عن طريق إرسال أسـئلة إىل الدولـة الـيت حتتجـز                 
أشخاص رهن االحتجـاز الـسري أو      الشخص، أو سعت إىل احلصول على معلومات من         

أو نقل شـخص  /إذا شاركت بصورة فعلية يف اعتقال و) ج(حصلت على معلومات منهم؛  
ما وهى تعلم، أو ينبغي أن تكون على علم، بأن الشخص سيؤخذ إىل مرفق احتجاز سري،                
أو أنه سيتعرض لالحتجاز يف مرفق خارج نظام االحتجاز اخلاضع للـضوابط القانونيـة؛              

ما لفترة قصرية يف االحتجاز السري قبل تسليمه إىل دولة أخرى قد            اً  إذا وضعت شخص   )د(
إذا مل تتخذ تدابري للتعرف على هوية       ) ه(يتعرض فيها لالحتجاز السري لفترة زمنية أطول؛        

األشخاص أو الطائرات يف مطاراهتا أو جماهلا اجلوي، عقب الكشف عن املعلومات املتعلقـة              
  .املركزية األمريكيةخابرات  السري لوكالة املبربنامج االحتجاز

حقيقة أن االحتجاز السري يف إطار سياسـات مكافحـة          اً  وتبني الدراسة الحق    
عن طريـق اسـتخدام      اإلرهاب ال يزال من املشاكل اخلطرية على نطاق عاملي، فهو يتم          

رئ تـسمح   مرافق احتجاز سرية مشاهبة لتلك اليت بينتها الدراسة؛ أو إعالن حالة طـوا            
أيـضاً   يـسمح  "احتجـاز إداري "باالحتجاز السري لفترات طويلة؛ أو يكون يف شكل    

واحلاالت واألوضاع املشار إليها، على سبيل املثـال        . باحتجاز األشخاص لفترات طويلة   
احلصر، تؤدي الغرض املتمثل يف تربير ممارسة االحتجاز السري يف مجيع أحنـاء العـامل           ال

  .ملقدم آنفاًضمن حدود التعريف ا
وأكد اخلرباء من جديد خالل املشاورات اليت أجروها أن القانون الدويل حيظـر               

من معايري حقوق اإلنـسان والقـانون   اً صراحةً ممارسة االحتجاز السري اليت تنتهك عدد 
وُيعد االحتجاز السري جرمية    . اإلنساين الدويل اليت ال ينبغي تقييدها مهما كانت الظروف        

من االختفاء القسري وجرت ممارسته على نطاق واسـع أو          اً  ة إذا شكّل ضرب   ضد البشري 
ومع ذلك، وبالرغم من هذه املعايري اليت ال لبس فيهـا، فـإن ممارسـة               . بصورة منهجية 

االحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب تنتشر على نطاق واسع ومت تعزيزهـا مـن               
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واألدلة اليت مجعها اخلرباء تبّين بوضـوح  . "احلرب العاملية على اإلرهاب"جديد عن طريق   
أن العديد من الدول تلجأ إىل االحتجاز السري متذرعة هبواجس األمن الوطين الذي عادة              

  .ما ُيتصّور أنه يتعرض ملخاطر أو هتديدات غري مسبوقة
واالحتجاز السري يضع احملتجزين خارج اإلطار القانوين بشكل فعلـي وجيعـل           

املثـول  ة يف الصكوك الدولية عدمية املعىن، مبا يف ذلك، وهو األهم، مبدأ     الضمانات الوارد 
ومن تبعات االحتجاز السري األكثر إثارة لالنزعاج، على حنو ما أشار إليـه  . أمام حمكمة 

العديد من األشخاص الذين حاورهم اخلرباء، التعسف التام الذي يتسم به هذا الوضـع،              
واإلحساس بأن الشخص قد ال يستعيد السيطرة علـى  وعدم وضوح فترة هذا االحتجاز،  

  .أمور حياته
 اليت عادة   -إن إعالن حاالت الطوارئ، والرتاعات املسلحة ومكافحة اإلرهاب           

وكما .  ملمارسة االحتجاز السري   "البيئة الصاحلة " هتيئ   -ما ترد يف أحكام قانونية مبهمة       
وقت الراهن، مبا يف ذلك القوات املسلحة     كان عليه احلال يف السابق، تتمتع السلطات يف ال        

، بصالحيات استثنائية مبوجب حـاالت      املخابراتأو وكاالت   /وهيئات إنفاذ القوانني و   
الطوارئ أو مناذج احلرب على اإلرهاب، وال ختضع هذه السلطات، أو ختضع بشكل مقّيد 

  .للغاية، آلليات رقابة برملانية أو من جانب هيئات قضائية
يف فراغ قانوين دون وجود     خابرات  يد من السياقات، تعمل وكاالت امل     ويف العد   

خـابرات  وبالرغم من أن وكاالت امل    . قوانني أو قوانني متاحة بشكل علين حتكم تصرفاهتا       
ما تفعل ذلك ولفتـرات طويلـة       اً  غري مسموح هلا قانوناً باحتجاز األشخاص، فهي كثري       

ت الرقابة أو املساءلة إما غائبة أو مقّيدة للغاية،         ويف مثل هذه األوضاع، تكون آليا     . اًأحيان
  .وتكون سلطاهتا حمدودة وبالتايل غري فعالة

؛ )إقليميـة أو عامليـة    (ويعتمد االحتجاز السري على نظم تعاون عابرة للحدود           
. الكثري من احلاالت، تكون هناك قوات أمن أجنبية تعمل حبرية يف أراضي دول أخرى         ويف

والعنصر احلاسم يف جمال    .  بني الدول  االستخباريةون إىل تبادل املعلومات     كما يؤدي التعا  
التعاون الدويل هو نقل اإلرهابيني املزعومني إىل بلدان أخرى قد يواجهون فيها بـشكل              
كبري خطر التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنـسانية واملهينـة،             

 أماكن احتجاز سرية    "استضافة"واملمارسات املتمثلة يف  . يتعارض مع مبدأ عدم اإلعادة     مما
أو القيام بعمليات احتجاز بالوكالة قد اسُتكملت بأنواع متعددة مـن التواطـؤ تـشمل           
السماح هببوط الطائرات إلعادة التزود بالوقود، وحرمان املتهمني من حريتـهم لفتـرات          

وباستثناء حاالت  . ا إىل ذلك  وجيزة قبل تسليمهم، والتستر على عمليات االختطاف، وم       
  .قليلة، مل ُيفعل الكثري للتحقيق يف مزاعم التواطؤ

من التعذيب أو إساءة املعاملـة      اً  وقد يشكل االحتجاز السري يف حد ذاته ضرب         
ومع ذلك، فإن الغرض األساسي من االحتجاز       . بالنسبة للضحايا أنفسهم وألفراد أسرهم    
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املعاملة الالإنسانية واملهينة بغية استخالص املعلومـات       السري هو تيسري ممارسة التعذيب و     
ويف حني توضـع يف بعـض       . من األشخاص أو إسكاهتم، أو التستر على هذه املمارسة        

 تنتهك املعـايري الدوليـة حلقـوق       "معززة"األحيان قواعد مفصلة جتيز استخدام أساليب       
 معظم األوقات كنوع مـن  اإلنسان والقانون اإلنساين، فقد اسُتخدم االحتجاز السري يف     

الدفاع لتجنب اخلضوع ألي رقابة، مما جيعل من املستحيل احلصول على معلومات عـن              
  .نوع املعاملة واألوضاع أثناء االحتجاز

إن اخلوف العام من االحتجاز السري وما يؤدي إليه من تبعات مثل التعـذيب                
دد كبري مـن حقـوق اإلنـسان        وإساءة املعاملة مييل إىل احلد بشكل فعلي من ممارسة ع         

ن تقييد هذه   إويشمل ذلك حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات، إذ         . واحلريات األساسية 
  .احلريات عادة ما يصاحبه ختويف الشهود والضحايا وأفراد أسرهم

ويشعر اخلرباء بقلق بالغ إزاء إعراب العديد من الضحايا يف كثري من بلدان العامل                
أو تعرض أفراد أسرهم لعمليات انتقام إذا أبدوا تعاوهنم         اً  عرضهم شخصي عن اخلشية من ت   

      والظلم الناجم عن احتجـاز شـخص       . أو مسحوا باستخدام أمسائهم فيها    /مع الدراسة و  
ما يستمر بعد إطالق سراحه ألن الدولة املعنية قد حتاول منعه مـن             اً  ما بطريقة سرية غالب   

  .رسة االحتجاز السري يف إقليمهاالكشف عن أي معلومات بشأن مما
ومل تشهد أي من القضايا يف اآلونة األخرية إجراء حتقيـق قـضائي يف مـزاعم                  

وبـالرغم  . إىل العدالة هلذا السبب   اً  ُيقدم أي شخص تقريب    التعرض لالحتجاز السري، ومل   
من شعور كثري من الضحايا بأن االحتجاز السري قد أهدر سنوات طويلة مـن حيـاهتم               

ما يتعلق ذلك بفقدان مصادر الرزق واإلضرار بالصحة،   اً  ال ميكن حموها، وغالب   اً  رك آثار وت
  .فإهنم مل حيصلوا على أي شكل من أشكال اجلرب، مبا يف ذلك إعادة تأهيلهم وتعويضهم

وعليه، فإن هذا االنتهاك اخلطري حلقوق اإلنسان يستحق التـصدي لـه باختـاذ                
لص اخلرباء إىل تقدمي توصيات ملموسة الغرض منها كـبح          وخ. إجراءات مالئمة وإدانته  

اللجوء إىل االحتجاز السري ومعاملة احملتجزين ومعاقبتهم بصورة خمالفة للقانون يف سياق            
  : مكافحة اإلرهاب

ينبغي حظر االحتجاز السري بشكل صريح وحظـر كافـة أشـكال              )أ(  
مبا يف ذلك يف أوقات الرتاعـات  االحتجاز غري القانوين، واالحتفاظ بسجالت االحتجاز،    

املسلحة، على حنو ما هو مطلوب مبوجب اتفاقيات جنيف، وجيب أن يشتمل السجل على      
عدد احملتجزين وجنسياهتم واألسباب القانونية الحتجازهم، سواء أكانوا أسرى حرب أو           

املستقلة وينبغي ألغراض املراقبة، متكني محالت التفتيش الداخلي واآلليات         . سجناء مدنيني 
من الوصول يف الوقت املناسب ويف كل األوقات إىل مجيع األماكن اليت هبـا أشـخاص                

ويف أوقات الرتاعات املسلحة، جيب الكشف للجنة الصليب األمحر         . حمرومون من حريتهم  
  الدولية عن أماكن مجيع مرافق االحتجاز؛
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 احملـرومني مـن     ينبغي االحترام التام جلميع الضمانات املتعلقة باألفراد        )ب(  
وال ُيسمح بفرض أي قيود ال مربر هلا على هذه الضمانات مبوجب مكافحـة              . حريتهم

وبصفة خاصة، يشكل قيام هيئات قضائية مستقلة بـإجراء         . اإلرهاب أو تشريعات طارئة   
لكفالة احترام احلق يف احلريـة  اً ضرورياً  أمراحملاكمللمثول أمام  لضمان الفعلي   استعراض ل 
وعليه، فإن األطر التشريعية احمللية ال ينبغي أن تسمح بأي استثناءات فيما يتعلق . الشخصية

وينبغي أن تعمل هذه األطر بصورة مستقلة عن سلطات االحتجـاز           باملثول أمام احملاكم،    
وتبّين الدراسة أن اهليئات القضائية ميكن      . واجلهات املعنية مبكان ونوع احلرمان من احلرية      

وينبغـي أن يـنص     . وهري حلماية األشخاص من االحتجاز السري     أن تضطلع بدور ج   
علومات ذات الصلة   املالقانون على جزاءات ملعاقبة املسؤولني الذين يرفضون الكشف عن          

  ؛أثناء اإلجراءات املتعلقة باملثول أمام احملاكم
ينبغي القيام يف الوقت املناسب جبميع اخلطوات الالزمة لكفالة إبـالغ             )ج(  
  ؛سر احملتجزين بأمر اعتقاهلم ومكان احتجازهم ووضعهم القانوين وحالتهم الصحيةأفراد أ

للقانون، الذي جيب أن    خابرات  ينبغي أن ختضع كافة إجراءات دوائر امل        )د(  
ولكفالة املساءلة فيما يتعلق بالتعـاون يف جمـال         . مع املعايري الدولية  اً  يكون بدوره متسق  

مستقلة بالفعل وتعزيزها للقيام مبراجعـة ومراقبـة عمـل          ، يتعني إنشاء آليات     املخابرات
كما ينبغي أن تتمكن هذه اآلليات من الوصول إىل كافة املعلومات، مبا فيهـا              . اتخابرامل

املعلومات احلساسة، ومنحها إمكانية املبادرة بإجراء استعراضات وحتقيقات بشأن عمـل           
  وإصدار تقارير عامة؛خابرات دوائر امل

أن تضطلع بالتحقيق يف مزاعم االحتجاز السري وعمليات التسليم         ينبغي    )ه(  
. االستثنائي مؤسسات مستقلة بالفعل عن تلك اليت ُيعتقد أهنا متورطة يف هذه العمليـات             

واألشخاص الذين يتبني أهنم شاركوا يف تنفيذ االحتجاز السري أو يف أي أفعال خمالفـة               
ة إىل رؤسائهم إذا كانوا قـد أمـروا بتنفيـذ           للقانون ارُتكبت أثناء االحتجاز، باإلضاف    

االحتجاز السري أو شجعوا أو وافقوا على تنفيذه، ينبغي تقدميهم للمحاكمة على وجـه              
  السرعة ومعاقبتهم مبا يتناسب مع فداحة األفعال اليت ارتكبوها إذا ثبتت إدانتهم؛ 

 مـزاعم   ينبغي اإلعالن عن حالة مجيع التحقيقات اليت مل تكتمل بعد يف            )و(  
 وجيب أال تـستخدم يف    . إساءة املعاملة وتعذيب احملتجزين وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز       

أي إجراءات قضائية األدلة واملعلومات اليت ُتنتزع عن طريق التعذيب أو املعاملة القاسية أو              
  الالإنسانية أو املهينة؛ 

 دولة أخـرى     سلطات دولة إىل ينبغي نقل السجناء أو تيسري نقلهم من          )ز(  
 وينبغي احترام مبدأ عدم إعادة األشخاص إىل  . للمعايري الدولية وفقاً  حتت املراقبة القضائية و   

 بلدان قد يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسـية أو              
  الالإنسانية أو املهينة؛ 
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ـ             )ح(   صاف ينبغي أن حيصل ضحايا االحتجاز السري علـى وسـائل االنت
للمعايري الدولية ذات الصلة اليت تعترف حبقهم يف اجلرب املالئم والفعال وفقاً القضائي واجلرب 

أن يـستفيد    وينبغي. والسريع مبا يتناسب مع فداحة االنتهاكات واملعاناة اليت تعرضوا هلا         
ضـحايا مبوجـب    أيضاً  أفراد أسر األشخاص املختفني من إعادة التأهيل والتعويض ألهنم          

  قانون الدويل؛ال
يتعني على الدول التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة              )ط(  

والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو              
ومبا أن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب        . الالإنسانية أو املهينة وتنفيذمها   

شاء نظم رصد تغطي مجيع حاالت احلرمان من احلرية، فإن االلتزام هبذا الصك             يقتضي إن 
وجيب على الدول التصديق على الربوتوكول االختيـاري وإنـشاء          . الدويل يعزز احلماية  

ملبادئ باريس، والتوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع وفقاً آليات وقائية وطنية مستقلة    
ورمبا تود نظم إقليمية أخرى استنساخ النظم املنـشأة         . لقسرياألشخاص من االختفاء ا   

  مبوجب اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص؛
احلكومات ملزمة حبماية مواطنيها يف اخلارج وتوفري احلماية القنـصلية            )ي(  

ا يف ذلك القانون الـدويل  لكفالة وفاء الدول األجنبية بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مب     
  حلقوق اإلنسان؛

الدول ملزمة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان بتـوفري احلمايـة             )ك(  
  .شرط مسبق حملاربة االحتجاز السري بفعاليةأيضاً للشهود، وهي 
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  مقدمة  - أوالً  
شتركة بشأن املمارسات العاملية فيما يتصل باالحتجاز الـسري يف          املدراسة  هذه ال   -١

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات         أعدها   سياق مكافحة اإلرهاب  
األساسية يف سياق حماربة اإلرهاب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب             
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي             

 والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي           )قميثله نائب رئيس الفري   (
  ).ميثله رئيس الفريق(
. وقد أُعدت الدراسة يف إطار واليات املكلفني باإلجراءات اخلاصة املذكورين أعـاله             -٢

 أن يقدم املقرر اخلـاص املعـين        ٦/٢٨وبصفة خاصة، طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         
ق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب توصيات فعليـة           بتعزيز ومحاية حقو  

بشأن هذه احلقوق واحلريات، والتعاون بشكل وثيق مع هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى             
ذات الصلة، وال سيما مع اإلجراءات اخلاصة األخرى للمجلس، من أجل تعزيز العمل املتعلـق         

  .احلريات األساسية، مع تفادي ازدواجية اجلهود دون مربراتبتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان و
، إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن          ٨/٨وطلب اجمللس، يف قراره       -٣

ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إجراء دراسة شاملة لالجتاهات والتطـورات             
يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية          والتحديات املتعلقة مبكافحة ومنع التعذ    

الالإنسانية أو املهينة، وتقدمي توصيات ومالحظات بشأن التدابري املالئمـة ملنـع هـذه               أو
  .املمارسات والقضاء عليها

أن االحتجاز التعسفي   سألة  ، إىل الفريق العامل املعين مب     ٦/٤طلب اجمللس، يف قراره     و  -٤
علومات ذات الصلة بواليته من احلكومات واملنظمات احلكوميـة         يسعى إىل احلصول على امل    

إجراء مداوالت بشأن الدولية وغري احلكومية، ومن األشخاص املعنيني أو ذويهم أو ممثليهم، و        
مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة احلرمان من احلرية تعـسفاً                

 هو احلال بالنسبة للواليات األخرى، العمل بالتنسيق        وطلب إىل الفريق، كما    .ماية منها واحل
  . مع اآلليات األخرى للمجلس

حباالت االختفاء القسري   ، إىل الفريق العامل املعين      ٧/١٢وطلب اجمللس، يف قراره       -٥
أو غري الطوعي أن ينظر يف مسألة اإلفالت من العقاب يف ضوء األحكام ذات الصلة الواردة                

واضعاً يف االعتبار جمموعة    ،   حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      يف اإلعالن املتعلق  
املبادئ الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان عن طريق العمل على مكافحة اإلفالت مـن             

، وتقدمي  )  E/CN.4/2005/102/Add.1و ، املرفق الثاين،   E/CN.4/Sub.2/1997/20.Rev.1 ( العقاب
  . ول يف تنفيذ اإلعالن والقواعد الدولية املوجودةاملساعدة الالزمة للد
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ويف سياق ما ذُكر أعاله، سعت الواليات األربع جاهدة إىل معاجلـة املمارسـات                -٦
وتناولت يف هـذه الدراسـة      . العاملية املتصلة باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب       

 حتجاز السري، وقـدمت عرضـاً     املشتركة اإلطار القانوين الدويل الواجب التطبيق على اال       
وتتناول الدراسة استخدام االحتجاز الـسري يف سـياق         .  ملمارسة االحتجاز السري   تارخيياً

. ٢٠٠١سـبتمرب   / يف فترة ما بعد احلادي عشر من أيلـول         "احلرب العاملية على اإلرهاب   "
ولتوضيح أن ممارسة االحتجاز السري شائعة بشكل يدعو لألسف، تعرض الدراسـة قـدر              

من احلاالت اليت اسُتخدم فيها هذا النوع من االحتجاز يف دول ومن جانـب              اً  إلمكان عدد ا
لطابعهـا  اً  وال ميكن أن تكون هذه الدراسة شاملة، نظـر        . دول يف خمتلف املناطق اجلغرافية    

العاملي، لكنها ترمي إىل إعطاء أمثلة لتوضيح وشرح املمارسة الواسعة النطـاق لالحتجـاز              
وأخرياً، خلصت الدراسة إىل تقدمي توصـيات       . ل هبا من إفالت من العقاب     السري وما يتص  

فعلية بشأن هذه املمارسات الغرض منها كبح استخدام االحتجاز الـسري ومنـع معاملـة       
  . السجناء بطريقة خمالفة للقانون يف سياق مكافحة اإلرهاب

تكتنف ممارسـة   للسرية اليت   اً  وكان من الصعب عادة جتميع معلومات مباشرة نظر         -٧
االحتجاز السري؛ ومع ذلك، متت استشارة طائفة واسعة من املصادر الوطنيـة واإلقليميـة              

ومع أنه قد مت االعتماد على مصادر األمم املتحدة، فقد تضمنت املصادر األساسية             . والدولية
قـابالت  وامل) املرفق األول انظر  (الردود املقدمة على استبيان أُرسل إىل كافة الدول األعضاء          

واسُتخدمت ). ترد موجزات هلا يف املرفق الثاين     (اليت أُجريت مع حمتجزين حاليني أو سابقني        
ميكـن    ال وهذه املصادر الـيت   . مصادر ثانوية يف بعض األحيان مثل وسائل اإلعالم وغريها        

د ومت اسـتالم ردو   . ُتستخدم عندما يرى املكلفون بالواليات أهنا موثوقة      اً  التحقق منها دائم  
عدد من املقابالت مع أشخاص كانوا قد تعرضوا  كما مت إجراء  .  دولة ٤٤على االستبيان من    

لالحتجاز السري ومع أفراد أسر أشخاص حمتجزين، وكـذلك مـع املمـثلني القـانونيني               
وأجرى املكلفون بواليات مقابالت مباشرة يف أملانيا واململكة املتحـدة          . ألشخاص حمتجزين 
وُعقـدت  . ومتت مقابالت أخرى عن طريق اهلـاتف      . آيرلندا الشمالية لربيطانيا العظمى و  

. سي .اجتماعات رمسية على مستوى العواصم مع مسؤولني يف برلني ولندن وواشنطون دي           
. ويعرب املكلفون بواليات عن شكرهم للدول اليت تعاونت معهم ويّسرت عملهم املـشترك   

ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق       أيضاًويود املكلفون بواليات اإلعراب عن شكرهم       
  . اإلنسان، ولكل من ساهم يف البحوث القّيمة وساعد يف إجراء الدراسة

  االحتجاز السري يف نظر القانون الدويل  - ثانياً  

  املصطلحات  - ألف  
ألغراض هذا التقرير، ُيفّسر أن الشخص يكون قد تعرض لالحتجـاز الـسري إذا                -٨

صفتها الرمسية، أو أشخاص يتصرفون مبوجب أوامرها، أو بإذن منها          قامت سلطات الدولة ب   
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أو مبوافقتها أو دعمها أو علمها، حبرمان أشخاص من حريتهم، أو يف أي حالة أخرى ُينسب                
؛ وعندما ال ُيسمح لألشخاص )١(فيها إىل الدولة عمل أو تقصري الشخص الذي نفّذ االحتجاز

؛ وعندما تنفي السلطات )"احلبس االنفرادي"(مل اخلارجي  احملتجزين بإجراء أي اتصال مع العا     
اليت تنفّذ االحتجاز أو املختصة، أو ترفض تأكيد أو نفي حقيقة أن الشخص احملـروم مـن                 
حريته قد ُمنع من االتصال بالعامل اخلارجي أو تعمل بصورة فعلية على إخفاء هذه احلقيقـة                

غري احلكومية مثالً، أو ترفض تقدمي معلومات عن        عن ذويه أو احملامني املستقلني أو املنظمات        
وتـستخدم كلمـة    . مصري أو مكان الشخص احملتجز أو تعمل على إخفاء هذه املعلومات          

وضع " أو   "إبقاء شخص رهن احلبس   " أو   "احلرمان من احلرية  " يف هذا التقرير مبعىن      "احتجاز"
املصطلحات " اجلزء املعنون  الواردتني يف"سجن" و"احتجاز" بني والتمييز. "شخص يف احلبس

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي          من ديباجة    "املستخدمة
 ،٤٣/١٧٣ ، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارهـا       السجن شكل من أشكال االحتجاز أو    

  .)٢(ُيقصد به تقدمي تعريف عام ال
مان من احلرية يف مكان سري، أي مبعىن آخـر،  واالحتجاز السري ال يتمثل يف احلر     -٩

لنطاق هذا التقرير، ليس فقط يف مكان غري معترف بـه           وفقاً  قد حيدث االحتجاز السري،     
يف قسم أو جناح غري     أيضاً   بل   اً،كمرفق احتجاز أو يف مكان احتجاز معترف به رمسي        اً  رمسي

ويوصف االحتجاز بأنـه    . اًيكمرفق احتجاز لكنه يف موقع معترف به رمس       اً  معترف به رمسي  
سري إذا وضع احملتجز يف احلبس االنفرادي وإذا مل تفصح السلطات، على حنو مـا ورد يف                 

  .  أعاله، عن مكان االحتجاز ومل تقدم معلومات عن مصري الشخص احملتجز١الفقرة 
فـيمكن أن يكـون     . وميكن أن يدخل إي مرفق لالحتجاز يف نطاق هذه الدراسة           -١٠

حد السجون أو خمافر الشرطة أو البنايات احلكومية أو القواعد أو املعسكرات التابعة             املرفق أ 
  .للجيش أو املساكن اخلاصة أو الفنادق أو سيارة أو سفينة أو طائرة

واحلبس االنفرادي الذي ُيسمح فيه للمحتجزين باالتصال مع آسريهم أو ُحراسـهم     -١١
تجاز السري إذا مسحت السلطات للجنة الصليب       من االح اً  ضربأيضاً  أو رفاقهم فقط يشكل     

األمحر الدولية بالوصول إليهم ولكنها منعتها من تسجيل حاالهتم، أو إذا مسحت هلا بتسجيل              
احلاالت، ولكنها مل تتمكن من إبالغ ذويهم مبكان االحتجاز ألن الدولة مل تسمح بذلك أو               

الدولية بالوصول إىل احملتجـزين     ألي أسباب أخرى، أي أن السماح للجنة الصليب األمحر          
فقط دون السماح هلا بإطالع جهات أخرى على مكاهنم غري كاف لعدم تعريف احلرمان من 

__________ 

 اليت اعتمدهتا جلنة القـانون      اً،القواعد العامة ملسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي        من  ) أ(٢املادة   )١(
حاطت اجلمعية العامة علمـا هبـا يف قرارهـا          ، واليت أ  ٢٠٠١الدويل يف دورهتا الثالثة واخلمسني، يف عام        

 تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا         ، واستخدمتها حمكمة العدل الدولية يف       ٥٦/٨٣
 ).٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦، احلكم، البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود(

)٢( E/CN.4/1997/4 ٨٥-٦٩، الفقرات. 
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ومع ذلك، من املعروف أن جلنة الصليب األمحر الدولية ال تقبل، مـن  . احلرية بأنه غري سري  
اليت تشمل إبالغ   حيث املبدأ، الوصول إىل مرفق احتجاز دون أن تتمكن من ممارسة واليتها             

وارُتئي أال تدخل يف نطاق هذه الدراسة احلاالت اليت ُسمح . )٣(األسر مبكان ومصري احملتجزين
وقد ُتمنع  . )٤(فيها للجنة الصليب األمحر بالوصول إىل احملتجزين خالل أسبوع من احتجازهم          

ط ألسباب  جلنة الصليب األمحر من الوصول إىل بعض احملتجزين بشكل استثنائي ومؤقت فق           
  . )٥(تستوجبها الضرورة العسكرية خالل الرتاعات املسلحة

وال تدخل حالة ما ضمن نطاق هذه الدراسة املتعلقة باالحتجاز السري باسم مكافحة               -١٢
اإلرهاب إال إذا قامت سلطات الدولة أو أشخاص يعملون مبوجب أوامرها أو بإذن منـها أو                

  :  طريقة أخرى ُتنسب إليها، باالحتجاز السري ألشخاصمبوافقتها أو دعمها أو علمها، أو بأي
ارتكبوا، أو اُتهموا بالتخطيط الرتكاب جرائم إرهابيـة أو باملـساعدة أو              )أ(  

   التحريض على ارتكاهبا، بصرف النظر عن تصنيف احلكومة هلذه اجلرائم؛
مثل التطـرف  ( اإلرهاب أو أي مفهوم ذي صلة ايف أي حالة ُيستخدم فيه   )ب(  

   لوصف أو تربير السياق أو األساس الذي مت على أساسه احتجاز شخص ما؛)٦()االنفصال وأ
يف أي حالة ُتمنح فيها صالحيات أو ُتطبق فيهـا إجـراءات الحتجـاز                )ج(  

مبوجب مفاهيم من قبيل عمليات مكافحة اإلرهاب أو حاالت         (األشخاص بصورة استثنائية    
  ).ينالطوارئ أو إجراءات محاية األمن الوط

 عادة ما يكون الغـرض منـه        "أفعال إرهابية "إن وصف الدول لبعض األفعال بأهنا         -١٣
وأعرب املقـرر اخلـاص    . تطبيق نظام خاص ينطوي على ضمانات قانونية وإجرائية حمدودة        

املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب عن قلقه             
 وترك تعريفه للدول ينطـوي      "اإلرهاب"ريف عاملي وشامل ملصطلح     من أن عدم وجود تع    

على احتمال وقوع انتهاكات غري مقصودة حلقوق اإلنسان، وحىت إساءة اسـتخدام هـذا              

__________ 

سياسة مل ُتتبع بشكل صارم يف مرفق االحتجاز املوجود يف القاعدة اجلوية األمريكيـة        من الواضح أن هذه ال     )٣(
 ).١٤املرفق الثاين، القضية (يف قندهار، أفغانستان، وفقاً للشهادة اليت أدىل هبا مورات كورناز 

عه يف األسر   يسمح لكل أسري حرب، مبجرد وقو     ":  من اتفاقية جنيف الثالثة    ٧٠قارن، على سبيل املثال، املادة       )٤(
أو خالل مدة ال تزيد على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إىل املعسكر، حىت لو كان هذا املعسكر انتقـايل،                    

 ." مباشرة إىل عائلتهيكتبوكذلك يف حالة مرض األسري، أو نقله إىل مستشفى، أو إىل معسكر آخر، بأن 
 . من اتفاقية جنيف الرابعة١٤٣ من املادة ٣ من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والفقرة ١٢٦ من املادة ٢الفقرة  )٥(
 اليت متت املوافقـة     اتفاقية شنغهاي املتعلقة مبحاربة اإلرهاب واالنفصال والتطرف،      انظر على سبيل املثال،      )٦(

 من ِقبل كازاخستان والـصني وقريغيزسـتان واالحتـاد الروسـي وطاجيكـستان              ٢٠٠١عليها يف عام    
القيام بشكل متبادل بتحديد أفعـال اإلرهـاب واالنفـصال          "وقد وافقت األطراف على     . وأوزبكستان

والتطرف، بصرف النظر عما إذا كانت تشريعاهتا احمللية تدرج مثل هذه األفعال يف فئات اجلـرائم ذاهتـا،                  
 ."ما إذا كانت تستخدم املصطلحات ذاهتا لتعريف هذه األفعال أو
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" اإلرهـاب "من املهم جداً احلرص على أن يكون مـصطلح          إن  "وأضاف قائالً   . املصطلح
أما الفريق العامـل    . )٧("ة احلقيقية مقصوراً يف استعمالـه على السلوك ذي الطبيعة اإلرهابي       

حماولة احلكومات يف كثري من األحيان      أيضاً  املعين مبسألة االحتجاز التعسفي فقد الحظ بقلق        
استخدام تشريعات عادية أو اللجوء إىل قوانني الطوارئ أو قـوانني وإجـراءات اسـتثنائية               

يد من احتمال حدوثه علـى      ملكافحة اإلرهاب، مما يسمح مبمارسة االحتجاز التعسفي أو يز        
وأضاف الفريق أن مثل هذه القوانني، يف حد ذاهتا أو من خالل تطبيقها وتعريفها              . أقل تقدير 

لإلرهاب بصورة فضفاضة وواسعة للغاية، تساوي بني األبرياء واملتهمني، وتؤدي بذلك إىل            
وى الـضمانات   زيادة احتمال ممارسة االحتجاز التعسفي وتقلل بصورة غري متناسبة من مست          

فتصبح املعارضة الدميقراطية املـشروعة،     . املكفولة لألشخاص العاديني يف الظروف الطبيعية     
واألمثلة على هذا النوع مـن      . )٨(لتمييزها عن املعارضة العنيفة، ضحيةً لتطبيق هذه القوانني       

 القيام بوضع    أو  الدولة اتويض سلط  مبسألة تق  قتعلتاجلرائم اجلنائية اليت ُتعّرف بصورة مبهمة       
والنهج الواسع الذي اعتمدته هـذه الدراسـة        . )٩(قوانني للتصدي لتقويض سلطات الدولة    

يتعلق بتحديد ما هو االحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب يسترشد مبثل هـذه               فيما
احملاوالت املتعلقة بااللتفاف حول الضمانات اليت يكفلها القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان             

  .ب التطبيقالواج
وال تغطي هذه الدراسة اجلرمية املنظمة، مثل املخدرات واالجتار بالبشر، ما مل ُيحتج               -١٤

وملعرفة ما إذا كانت الدولة قد ربطت قضية مـا          . عند النظر فيها بتشريع مكافحة اإلرهاب     
باإلرهاب، قد يتعني االستدالل مبا يصرح به املسؤولون يف الدولـة أو إذا متـت مالحقـة                 

  .لشخص الحقا بتهم ذات صلة باإلرهابا
وال تتناول هذه الدراسة االحتجاز من جانب جهات غري تابعة للدولة إذا مل ُينسب                -١٥
وعليه، فإن عمليات احتجاز الرهائن أو اختطاف األشخاص وغري ذلك من األفعـال             . إليها

أو قوات شبه عسكرية    اليت يقوم هبا إرهابيون أو جمرمون أو متمردون أو مارقون عن القانون             
أو غري ذلك من جهات غري تابعة للدولة ال يدخل ضمن نطاق هذا التقرير الذي يركز على                 

__________ 

)٧( E/CN.4/2006/98   ١٥٦٦لـس األمـن     قـرار جم  انظر أيضاً   . ٤٢ و ٢٧، الفقرتان)و) ٢٠٠٤A/61/267 
 . احلقيقية اليت ميكن التعرف عليها"األعمال اإلرهابية" بشأن خصائص ٤٤ و٤٣ الفقرتان

)٨( E/CN.4/1995/31 ٢٥، الفقرة)د.( 

الرأي رقم  : اآلراء واملقررات التالية الصادرة عن الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز التعسفي          انظر أيضاً    )٩(
٣٦/٢٠٠٦) A/HRC/7/4/Add.1( ٢٦/٢٠٠٣، ورقــم) E/CN.4/2005/6/Add.1(، ١٥/٢٠٠٤ ورقــم 

)E/CN.4/2005/6/Add.1(، ــم ــم ،)E/CN.4/2004/3/Add.1 (٦/٢٠٠٣ ورقــ  ١/١٩٩٩ ورقــ
)E/CN.4/2000/4/Add.1(، ٢١/١٩٩٩ ورقـــم) E/CN.4/2000/4/Add.1(، ١٢/١٩٩٨ ورقـــم 
)E/CN.4/1999/63/Add.1(، ٣٦/١٩٩٦ واملقــرر رقــم) E/CN.4/1997/4/Add.1(، ــم  ١/١٩٩٣ ورق
)E/CN.4/1994/27(، ــم ــم ،)E/CN.4/1994/27 (٥/١٩٩٣ ورق  ،)E/CN.4/1994/27 (٣٠/١٩٩٣ ورق

 ).E/CN.4/1994/27 (٣٦/١٩٩٣ ورقم
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االحتجاز السري الذي متارسه الدول أو ُينسب إليها وُيبلّغ به جملس حقوق اإلنسان بوصفه              
  . هيئة حكومية دولية

م ضحايا النتهاكات  واألشخاص الذين يتعرضون لالحتجاز السري ال يقعون وحده         -١٦
حقوق اإلنسان، بل يشمل ذلك أفراد أسرهم الذين ال يتم إبالغهم مبصري أحبائهم احملرومني              

  . من حقوقهم واحملتجزين مبفردهم حتت رمحة آسريهم

االحتجاز السري من منظور القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون               - باء  
  الدويل اإلنساين

ري مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين          يتعارض االحتجاز الس    -١٧
متعدد األوجه ال ميكن تربيره مهما كانت الظروف، مبا يف ذلـك            اً  ويشكل انتهاك . الدويل

  .خالل حاالت الطوارئ

  االحتجاز السري وحق الفرد يف احلرية  -١  
علـى شخـصه    حلق الفرد يف احلرية ويف األمان       اً  يشكل االحتجاز السري انتهاك     -١٨

 من العهد   ٩ من املادة    ١وتؤكد الفقرة   . ويتعارض مع حظر االعتقال أو االحتجاز التعسفيني      
جيوز توقيـف  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حق الفرد يف احلرية واألمان، وأنه ال           

ن أحد من حريته إال ألسباب ينص عليهـا القـانو         وال ينبغي حرمان     أحد أو اعتقاله تعسفاً   
لكـل   علـى أن     ٩ من املادة    ٤وعالوة على ذلك، تنص الفقرة      . وطبقاً لإلجراء املقرر فيه   

رم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفـصل هـذه               شخص حُ 
. احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غـري قـانوين               

 من  ٣ و ٤ و ١، أن الفقرات    ٨عنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم        وأوضحت اللجنة امل  
 من العهد تنطبق على مجيع حاالت احلرمان من احلرية فيما يتعلق حبق أي شخص يتم ٩املادة 

 يف احلاالت اجلنائية أو يف حاالت أخرى         ذلك كانأسواء  "  بأسباب التوقيف  هإبالغتوقيفه يف   
عاقة الذهنية أو التشرد أو إدمان املخدرات، أو ألغراض تعليميـة أو        املرض العقلي أو اإل    مثل
   .)١٠("، وما إىل ذلكراقبة اهلجرةمل

وممارسة االحتجاز السري هي انتهاك يف حد ذاهتا للضمانات املذكورة أعـاله، أو               -١٩
ري ومبا أن االحتجاز الس. من االنتهاكاً  أو يف األساس على تبعات تشكل ضرب      اً  تنطوي تلقائي 

ملـا  وفقـاً   يكون خارج نطاق القانون، ال جيري تطبيق اإلجراءات اليت ينص عليها القانون             
وحىت إذا كانت القوانني    .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٩تقتضيه املادة   

 اًاحمللية لدولة ما جتيز االحتجاز السري، فإن مثل هذه القوانني تشكل يف حد ذاهتـا انتـهاك                
__________ 

)١٠( HRI/GEN/1/Rev.6 ،١ الفقرة. 
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فاالحتجاز السري واحلرمان من االتـصال بالعـامل        . للحق يف احلرية ويف األمان الشخصي     
أو عن طريق ممثلـيهم، بـاحلقوق       اً  اخلارجي ينطوي فعلياً على عدم متتع احملتجزين، شخصي       

طلـب  إمكانية املثول أمام حمكمة،     اً   من العهد، أي حتديد    ٩ من املادة    ٤املكفولة يف الفقرة    
، أو أي إجراءات مماثلة، أو االعتراض على قانونية االحتجاز أمام حمكمـة             ائيةاحلماية القض 

  .  غري قانويناالحتجازكان خمتصة تأمر باإلفراج عنهم إذا 
وأوضح الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز التعسفي أن االحتجاز السري يشكل             -٢٠

ن فئات االحتجاز التعـسفي الـيت       يدخل ضمن الفئة األوىل م    اً  تعسفياً  يف حد ذاته احتجاز   
للفئـة  وفقـاً   ويصف الفريق العامل احلرمان من احلرية باالحتجاز التعسفي         . حددها الفريق 

وأورد . )١١(األوىل عندما يتعذر بوضوح التذرع بأي أساس قانوين لتربير احلرمان من احلريـة         
 هبا احلكومة يف مكان ، فيما يتعلق حبالة احتجاز ال تعترف)١٢(١٤/٢٠٠٩الفريق يف رأيه رقم 

احتجاز غري معروف، أنه ال توجد والية قضائية جتيز ممارسة احلبس االنفرادي وعدم السماح              
بالوصول إىل حمام أو االتصال باألقارب ودون رقابة قضائية على احلرمـان مـن احلريـة؛                

  . )١٣(وباختصار يف احلاالت اليت ال تتبع فيها أي إجراءات ينص عليها القانون
وهناك حالة حرمان من احلرية لشخصني اثنني اعترب الفريق العامل املعـين مبـسألة                -٢١

يدخل ضـمن   اً  ، أن احتجازمها كان تعسفي    )١٤(١٢/٢٠٠٦االحتجاز التعسفي، يف رأيه رقم      
الفئة األوىل، حيث وضع أحدمها يف مكان احتجاز سري ومل توجه ألي منهما اهتامات رمسية  

الحتجاز ومل ُيعرضا علـى موظـف قـضائي ومل ُيـسمح هلمـا              ومل يتم إبالغهما مبدة ا    
، كما مل ُيسمح هلما باتباع أي طريقة أخرى لالعتراض علـى            احمامني للدفاع عنهم   بتسمية

  . )١٥(قانونية احتجازمها
 )١٦( للفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعـسفي       ٢٩/٢٠٠٦ويتعلق الرأي رقم      -٢٢
لوا يف عدة بلدان ومت تسليم بعـضهم إىل الواليـات املتحـدة        اعتق م ُيزعم أهن   شخصاً ٢٦  ب

      املركزية األمريكيـة يف سـياق      خابرات  األمريكية يف إطار برنامج التسليم السري لوكالة امل       
وجرى وضعهم لفترات طويلة يف احلبس االنفرادي . "احلرب العاملية على اإلرهاب  "ما ُيسمى   

__________ 

)١١( E/CN.4/1998/44 ،٨ الفقرة)أ.( 

)١٢( A/HRC/13/30/Add.1. 

 .٦٣ة ، الفقر)A/HRC/4/40/Add.1 (١٢/٢٠٠٦الرأي رقم  )١٣(

 ).A/HRC/4/40/Add.1 (١٢/٢٠٠٦الرأي رقم  )١٤(

 يف حالة االعتقال التعـسفي يف       ٩/٢٠٠٦؛ ورقم   )A/HRC/7/4/Add.1 (٤٧/٢٠٠٦اآلراء رقم   انظر أيضاً    )١٥(
إطار الفئة األوىل، الذي يتضمن احلبس االنفرادي ملدة مثانية أشهر، وإساءة املعاملة وعدم إبـالغ األسـر                 

 ٨/١٩٩٨ورقــم ) A/HRC/4/40/Add.1 (٤٧/٢٠٠٥ بوقــوع االحتجــاز؛ والــرأي رقــم   
)E/CN.4/1999/63/Add.1.( 

)١٦( A/HRC/4/40/Add.1. 
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 تشرف عليها الواليات املتحـدة، وذلـك دون         "قع السوداء املوا"يف عدة مرافق ُيطلق عليها      
وبالرغم من  . توجيه اهتامات أو تقدميهم إىل احملاكم ودون إبالغ أسرهم مبصريهم أو مكاهنم           

دعاءات، رأى الفريق العامـل أن بإمكانـه        ومة الواليات املتحدة على هذه اال     عدم رد حك  
ديدون منهم بالتورط يف جرائم خطـرية،       إصدار رأي بشأن هؤالء األشخاص الذين اُتهم الع       

  .وذكر الفريق العامل أن احتجازهم يدخل ضمن الفئة األوىل من فئات االحتجاز التعسفي
 ألنه خارج نطـاق أي نظـام        اً،وينطوي االحتجاز السري يف معظم احلاالت أيض        -٢٣

فقط على السلطة   قانوين دويل أو وطين، على عدم معرفة احملتجز لفترة االحتجاز ألهنا تعتمد             
وعليه، فإن طابع االحتجاز السري قد يؤدي يف حد         . التقديرية للجهة اليت أمرت باالحتجاز    

هلـذا  اً  إىل االحتجاز لفترات غري حمددة جتعل هذا النوع من االحتجاز تعـسفي           اً  ذاته أو فعلي  
   .)١٧(السبب اإلضايف

  االحتجاز السري واحلق يف حماكمة عادلة  -٢  
لسري خارج نطاق محاية القانون غالباً ما ُيستخدم بغرض حرمان احملتجز  االحتجاز ا   -٢٤

احلق يف حماكمة عادلـة،     اً  من احلقوق اليت يتمتع هبا أي شخص متهم جبرمية جنائية، وحتديد          
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والضمانات         ١٤ملا تنص عليه املادة     وفقاً  

 مـن  ٩ من املادة ٢وتنص الفقرة .  من العهد٩ من املادة ٣ و٢الفقرتني اإلضافية الواردة يف   
وتقتـضي  . يـه بأية هتمة توجـه إل اً ينبغي أن ُيبلغ فور أي شخص يتم توقيفه     العهد على أن    

 إىل أحد القضاة    اً،يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريع       من املادة ذاهتا بأن      ٣ الفقرة
  .مباشرة وظائف قضائيةاً لني قانونأو أحد املوظفني املخو

أن أي شخص ُيشتبه يف ارتكابه جرمية جنائية اً واألحكام الواردة أعاله تفترض مسبق  -٢٥
 إليه إذا كانت مصلحة     ةمعروفة وجرى اعتقاله على هذا األساس جيب أن ُيبلّغ بالتهم املوجه          

إال فإن الدولة قد تتجاهل احلقوق العدالة تقتضي املالحقة القضائية ملرتكيب مثل هذه اجلرمية؛ و
إن القيام اسـتناداً إىل   وباملثل، ف .  من العهد  ١٤ و ٩اإلضافية للمشتبه فيهم الواردة يف املادتني       

 من العهد باحتجاز أحد املشتبه يف ارتكاهبم جرمية مث توجيه التهمة إليـه مـن دون                 ٩املادة  
اكمات من دون مربرات املنصوص عليه      ملنع تأخري احمل  اً  تقدميه إىل حماكمة، قد يشكل انتهاك     

   .)١٨( من العهد يف وقت واحد١٤من املادة ) ج(٣ والفقرة ٩ من املادة ٣يف كل من الفقرة 
وتبني هذه الدراسة، يف معظم احلاالت، أن السلطات اليت تقـوم باعتقـال أشـخاص                 -٢٦

 إىل احملتجز بأي جرمية     نفرادي يف أماكن سرية ال ترغب عادة يف توجيه اهتام         اواحتجازهم بشكل   
أو حىت إبالغه بأي اهتامات أو تقدميه إىل احملاكمة دون تأخري غري مربر أمـام حمكمـة خمتـصة                   

__________ 

املتعلق بالطابع التعسفي لالحتجاز    ) E/CN.4/2006/7/Add.1 (٢٢/٢٠٠٤على سبيل املثال الرأي رقم      انظر   )١٧(
 .لفترات زمنية غري حمددة

 .٦١، الفقرة )CCPR/C/GC/32 (٣٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )١٨(
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 من املـادة    ١ومستقلة ونزيهة منشأة حبكم القانون لتحديد براءة املتهم أو إدانته، مما ينتهك الفقرة              
وال يتـوفر   . حلقوق املدنية والسياسية  من العهد الدويل اخلاص با    ) ‘ج‘و‘ أ‘٣، البند   ٢البند   (١٤

ملثل هؤالء احملتجزين الوقت الالزم والتسهيالت الضرورية لتجهيز دفاعهم، وال يتمكنـون مـن              
  . من العهد١٤من املادة ) ج(٣ملا تنص عليه الفقرة وفقاً االتصال حبرية مبحامني خيتاروهنم 

عسفي أن االحتجاز السري يـشكل  واعترب الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز الت      -٢٧
فبعض املمارسات املتأصلة يف االحتجاز السري كاللجوء       . )١٩(للحق يف حماكمة عادلة   اً  انتهاك

إىل السرّية وعدم األمان الناجم عن احلرمان من االتصال بالعامل اخلارجي وعدم معرفة أفراد              
اً انتـهاك أيضاً  ة ما، تشكل    األسر ملصري ومكان احملتجزين بغية الضغط عليهم لالعتراف جبرمي        

للحق يف عدم إكراه الشخص على جترمي نفسه أو االعتراف جبرمية، وهو حق مستمد من مبدأ    
عالوة على أن االحتجاز السري يفضي إىل انتزاع االعتراف عن طريـق            . )٢٠(افتراض الرباءة 

  .التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة

  قسرياالحتجاز السري واالختفاء ال  -٣  
 من االتفاقية   ٢واملادة  . من االختفاء القسري  اً  تشكل كل حالة احتجاز سري ضرب       -٢٨

  : الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري تعّرف االختفاء القسري كما يلي
االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان مـن احلريـة               

، أو أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو          على أيدي موظفي الدولة    يتم
دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه رفض االعتراف حبرمان الشخص من حريتـه أو              

  .إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، مما حيرمه من محاية القانون
 كعنصر لتحديد   وهذا التعريف ال يقتضي وجود نية حرمان الشخص املعين من محاية القانون           

االختفاء القسري، بل يشري إىل ذلك على أنه من التبعات املترتبة على إنكار معرفـة مـصري          
وتـنص  . )٢١(الشخص ومكان وجوده أو رفض اإلفصاح عن هذه املعلومات أو التستر عليها     

وقـد  .  منها على حظر االحتجاز السري     ١٧ من املادة    ١االتفاقية الدولية صراحةً يف الفقرة      
د الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو الطوعي، يف تعليقه العام بشأن املـادة               أك
 من اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري أو غري الطوعي، أنـه               ١٠
 مهما كانت الظروف، مبا يف ذلك حاالت احلرب والطوارئ العامة، التذرع بـأي              ،جيوز ال

__________ 

ــم  )١٩( ــرأي رق ــرة )E/CN.4/2002/77/Add.1 (٥/٢٠٠١ال ــم ‘ ٣‘١٠، الفق ــرأي رق  ١٤/٢٠٠٩وال
)A/HRC/13/30/Add.1.( 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٤ من املادة ٢الفقرة  )٢٠(

 .سريديباجة اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القانظر أيضاً  )٢١(
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لة لتربير إنشاء أو تقنني مراكز أو مرافق االحتجاز السري اليت تؤدي، حبكم             من مصاحل الدو  
  . )٢٢("طبيعتها وبدون استثناء، إىل وقوع انتهاكات

 من االتفاقية الدولية تبني صراحةً أن املقـصود بتعريـف           ٢٤ من املادة    ١والفقرة    -٢٩
 به ضـرر    كل شخص حلق  فحسب، بل   الشخص املختفي   االختفاء القسري ليس     "ضحية"

 وعند ممارسة الفريق لواليته املتعلقة برصـد تنفيـذ          ."مباشر من جراء هذا االختفاء القسري     
الدول األعضاء إلعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري أو غري الطوعي، فإنـه              
يعتمد دائماً منظور أن أفراد أسر األشخاص املختفني ينبغي اعتبارهم من ضحايا االختفـاء              

عمل االختفاء القسري حيرم الشخص الذي       من اإلعالن، فإن     ٢-١للمادة  وفقاً  و. ريالقس
  ."ة شديدملعاناة وأسرته ويعرضهيتعرض لـه، من محاية القانون، 

من االختفاء القسري، فإن اللجوء إليه بصورة اً ومبا أن االحتجاز السري يشكل ضرب  -٣٠
ويصف نظـام   . إىل جرمية ضد اإلنسانية   واسعة النطاق أو منهجية وبشكل صارخ قد حيوله         

 على أنه   "االختفاء القسري لألشخاص  " ٧ للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة        األساسي روما
جرمية ضد اإلنسانية إذا حدث عن علم كجزء من هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضـد                

يـة حلمايـة مجيـع     من االتفاقيـة الدول    ٥وتنص املادة   . )٢٣(أي شرحية من السكان املدنيني    
 أو  بصورة واسعة النطاق  ممارسة االختفاء القسري    األشخاص من االختفاء القسري على أن       

 الواجـب التطبيـق  منهجية تشكل جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الـدويل    
  .وتستتبع العواقب املنصوص عليها يف ذلك القانون

  ذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئةاالحتجاز السري واحلظر املطلق للتع  -٤  
. من احلبس االنفـرادي   اً  سري حبكم طبيعتها ضرب   التشكل مجيع حاالت االحتجاز       -٣١
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فإن حاالت احلبس االنفرادي حىت لفترات قصرية قد ُتعد      وفقاً  و

عهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      من ال  ١٠ من املادة    ١اللتزام الدول، الوارد يف الفقرة      اً  انتهاك
 مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصيلة يف           املدنية والسياسية، مبعاملة  

وتؤكد اللجنة أنه ينبغي السماح للسجناء باالتصال، حتـت اإلشـراف           . الشخص اإلنساين 
يق إرسـال وتلقـي     الالزم، بأفراد أسرهم وأصدقائهم املعروفني على فترات منتظمة عن طر         

ـ  ١٥حلظر احلبس االنفرادي لفترات قصرية، فإن احلبس لفتـرة          اً  ونظر. )٢٤("الرسائل اً  يوم

__________ 

)٢٢( E/CN.4/1997/34. 

احلكم الصادر عن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة         املدعي العام ضد كوبريسكي وآخرون،       قضيةانظر أيضاً    )٢٣(
 ).٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٤ (٥٦٦سالفيا السابقة، الفقرة وليوغ

 ).CCPR/C/OP/2 (٧٤/١٩٨٠البالغ رقم ميغيل أجنيل استريلال ضد أوروغواي،  )٢٤(
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ويشمل احلبس االنفرادي احلاالت اليت ُتبلّغ فيهـا        . )٢٥( من العهد  ١٠للمادة  اً  يشكل انتهاك 
  .  دون اإلفصاح عن مكانه أو طبيعة احتجازه"آمن"أسرة احملتجز بأنه 

صول إىل عتبة إساءة املعاملة عندما تطول فترة احلبس االنفرادي مع وجود            وميكن الو   -٣٢
، وجدت اللجنـة    )٢٦(بوالي كمبوس ضد بريو   فعلى سبيل املثال، يف قضية      . ظروف إضافية 

 من العهد ألن احملتجز صـاحب       ١٠ و )٢٧(٧املعنية حبقوق اإلنسان أنه قد مت انتهاك املادتني         
هر باحلديث مع أي شخص أو الكتابة إليه، مبن يف ذلك           الشكوى مل يسمح له ملدة تسعة أش      

 ساعة ونصف يف اليـوم يف درجـات        ٢٣املمثلون القانونيون، ووضع يف زنزانة مظلمة ملدة        
ورأت أن احلبس االنفرادي الذي تعرض له صاحب الـشكوى لفتـرة      . حرارة متدنية للغاية  

 وباملثل، أوضحت حمكمة حقوق     .)٢٨(إنسانية ومهينة  أطول من مثانية أشهر يشكل معاملة ال      
اإلنسان للبلدان األمريكية أن عزل الشخص لفترة طويلة وحرمانه من االتصاالت يشكالن يف 

إنسانية، حىت إذا مل تعرف حقيقة ما حدث أثناء عزل الشخص            حد ذاهتما معاملة قاسية وال    
، وجدت اللجنة   )٣٠(ليبيةقضية املقريزي ضد اجلماهريية العربية ال     ويف  . )٢٩(املعين لفترات طويلة  

 مـن   ٧ و ١املعنية حبقوق اإلنسان أن حكومة اجلماهريية العربية الليبية قد انتهكت الفقرتني            
 من العهد عن طريق احتجاز شخص ملدة ست سنوات كانت السنوات الـثالث              ١٠املادة  

  . عذيباألخرية منها يف احلبس االنفرادي يف مكان جمهول، مما بلغ يف نظر اللجنة عتبة الت
ملا تعكسه القضايا اليت مشلتها هذه الدراسة، يؤكـد         وفقاً  إن ممارسة االحتجاز السري،       -٣٣

  . أن احلبس االنفرادي، مبا يف ذلك االحتجاز السري، ييسر ارتكاب أفعال التعذيبأيضاً 
 ٨/٨ وجملس حقوق اإلنسان يف قراره       ٦٠/١٤٨وذكرت اجلمعية العامة يف قرارها        -٣٤
النفرادي املطول أو االحتجاز يف أماكن سرية قد يسهل أعمال التعذيب أو غريه             احلبس ا أن  

حد ذاته  يف  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينــة، وقد يشكل             
وعليه، فإن الصلة بني االحتجاز السري والتعذيب وغريه        . )٣١(من ضروب تلك املعاملة   اً  ضرب

__________ 

 .١٤، الفقرة )CCPR/C/OP/2 (١٤٧/١٩٨٣، البالغ رقم يلبوا ضد أوروغوايلوسيا أرزواغا ج )٢٥(

 .٤-٨، الفقرة )CCPR/C/61/D/577/1994 (٢٧٧/١٩٩٤، البالغ رقم بوالي كامبوس ضد بريو )٢٦(

 ".ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" )٢٧(

، ١-٧ و ٥-٢، الفقرتان   (CCPR/C/62/D/704/1996) ٧٠٤/١٩٩٦ رقم   ، البالغ ستيف شو ضد جامايكا    )٢٨(
حيث أُحيط علماً بأن السجني تعرض أثناء فترة االحتجاز السابق للمحاكمة إىل احلبس يف زنزانة مكتظـة                 

 .للغاية واضطر للنوم على أرضية خرسانية مبللة

، حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق  ١٩٨٨يوليه / متوز٢٩، احلكم الصادر بتاريخ     فيالسكيز رودريغيز قضية   )٢٩(
 .١٨٧، الفقرة )١٩٨٨(٤، رقم )Ser. C(اإلنسان، 

 .٤-٥، الفقرة )CCPR/C/50/D/440/1990 (٤٤٠/١٩٩٠البالغ رقم  )٣٠(

، وحمكمة حقوق اإلنسان للبوسنة واهلرسـك،       ٩، الفقرة   ٢٠٠٥/٣٩قرار جلنة حقوق اإلنسان     انظر أيضاً    )٣١(
أفدو وأمساء باليش ضـد مجهوريـة       ،  CH/99/3196عية، القضية رقم    قرار بشأن املقبولية واالسس املوضو    

 .٧٤الفقرة ، صربسكا
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من اً  قد يشكل االحتجاز السري يف حد ذاته ضرب       : عاملة ذات شقني مها   من ضروب إساءة امل   
التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وقد يستخدم االحتجاز السري لتيـسري              

  .ممارسة التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 يشكل فقط انتهاكاً حلظر التعذيب وباإلضافة إىل ذلك، فإن االحتجاز السري ال  - ٣٥

فيمـا يتعلـق    اً  وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كما ورد آنف           
يف معاناة أفراد أسـر األشـخاص       أيضاً  بضحايا هذا النوع من االحتجاز، بل يتسبب        

 كونه ينتـهك  عن ، فضالً )٣٢(من التعذيب وإساءة املعاملة   اً  املختفني بصورة قد ُتعد ضرب    
 مـن العهـد     ٢٣ من املادة    ١ والفقرة   ١٧ من املادة    ١ملعىن الفقرة   وفقاً  حقوق األسرة   

  . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  مسؤولية الدول يف حاالت االحتجاز السري بالوكالة  -٥  
االحتجاز السري الذي يتضمن إنكار أو إخفاء احتجاز شخص ما وعدم اإلفصاح              -٣٦
يف األساس وضع الشخص املعين خـارج نطـاق محايـة             مكانه أو مصريه يترتب عليه     عن

 الذي جيري فيـه نقـل       "االحتجاز بالوكالة "كما تترتب النتيجة ذاهتا على ممارسة       . القانون
 "التـسليم "(أشخاص من دولة إىل أخرى خارج نطاق اإلجراءات القانونية الدولية أو احمللية             

لغرض حمدد يتمثل يف احتجازهم بطريقة سرية أو الستبعاد إمكانية          ) "يالتسليم االستثنائ " أو
ملبدأ راسـخ   اً  عرضهم على احملاكم احمللية يف الدول اليت حتتجزهم، أو بطريقة تشكل انتهاك           

 تستتبع مسؤولية الدولة اليت حتتجز      "االحتجاز بالوكالة "وممارسة  . وهو احلق يف عدم اإلعادة    
  . ى االحتجاز نيابة عنهاالضحية والدولة اليت جر

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،          ٢ من املادة    ١للبند  وفقاً  و  -٣٧
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقـوق                

بسبب العـرق، أو    جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز            
اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي                

وأوضحت اللجنة املعنيـة    . أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب          
قـوق   أنه جيب على أي دولة احترام وكفالـة احل         ٣١حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم       

الواردة يف العهد جلميع األفراد اخلاضعني لسلطتها أو سيطرهتا الفعلية حىت إذا كانوا خـارج               

__________ 

املقدم للجنـة املعنيـة   ) CCPR/C/OP/2 (١٠٧/١٩٨١ من البالغ رقم ١٤انظر، على سبيل املثال، الفقرة   )٣٢(
، كيافارنافا وآخرون ضد تر   ؛ احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      كينتروس ضد أوروغواي  حبقوق اإلنسان،   

، ٢٠٠٥أغـسطس  / آب٢، تانيس وآخرون ضد تركيا؛ ٢٠٢-٢٠٠، الفقرات   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨
 ٢٥،  وكورت ضد تركيا  ؛  ١٥٨-١٥٥، الفقرات   ٢٠٠١مايو  / أيار ١٠،  وقربص ضد تركيا  ؛  ٢١٩الفقرة  
ـ          ١٣٤، الفقرة   ١٩٩٨مايو  /أيار س ، وقرار حمكمة حقوق اإلنسان للبوسنة واهلرسك بشأن املقبولية واألس

 .٨٠ و٧٩الفقرتان ، صربسكاأفدو وأمساء باليش ضد مجهورية ، CH/99/3196املوضوعية يف القضية رقم 
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اآلثار القانونية الناشئة   وباملثل، فإن حمكمة العدل الدولية أقرت، يف فتواها بشأن          . )٣٣(إقليمها
داخـل  ، بأن والية الدولة تكون يف األسـاس         عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة      
األعمال اليت تقوم هبا الدولة عنـد ممارسـتها   "إقليمها، بيد أهنا خلصت إىل أن العهد يشمل     

 من العهد بطريقة حرفية للغاية تؤدي       ٢ من املادة    ١فقراءة البند   . )٣٤("لواليتها خارج إقليمها  
وفيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعـذيب، تـشري        . )٣٥(إىل تقويض الغرض األساسي من العهد     

 إىل التزام كل واحدة من الدول األطراف مبنع         ١٦املادة    من ١ والفقرة   ٢ من املادة    ١الفقرة  
  ."يف أي إقليم خاضع لواليتها"ممارسة التعذيب 

إن نقل شخص ما إىل دولة ما بغرض وضعه يف االحتجاز الـسري، أو السـتبعاد                  -٣٨
 يستقيم مطلقاً مع االلتزام الـوارد يف  إمكانية عرضه على احملاكم احمللية يف الدولة اليت نقلته ال      

وقد رفض الفريق   .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢ من املادة    ٢الفقرة  
، الـيت   "الضمانات الدبلوماسية العكـسية   "العامل املعين حباالت االحتجاز التعسفي ممارسة       

من حرمان الشخص املنقول مـن      حلصول عليها لضمان التمكن     إىل ا احلكومة املرسلة   تسعى  
، حريته، حىت يف حالة عدم وجود هتم إجراميـة أو أسـس قانونيـة أخـرى لالحتجـاز                 

             وأعلـن الفريـق العامـل، يف رأيـه     . )٣٦(الفريق هذه املمارسة منافية للقانون الدويل    واعترب
 يف تعليقها العام     الذي وافق فيه على رأي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         )٣٧(١١/٢٠٠٧رقم  
، أن حكومة أفغانستان مسؤولة عن االحتجاز التعسفي ألحد األشخاص يف قاعدة            ٣١رقم  

باغرام اجلوية، اليت تسيطر عليها الواليات املتحدة األمريكية، لكنها يف األراضـي األفغانيـة              
  .وبعلم السلطات األفغانية

روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو وباملثل، فإن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ض  -٣٩
يف اً الالإنسانية أو املهينة ال تنص بشكل صريح على حظر التعذيب فحسب، بل تنص ضـمن      

على حظر التواطؤ يف ارتكاب أفعال التعذيب، فهي تطلب مـن           أيضاً   ٤ من املادة    ١الفقرة  
ا يف ذلك األفعال الـيت      كل دولة أن تكفل أن قانوهنا اجلنائي ُيجّرم كافة أفعال التعذيب، مب           

وتـدعم  . من التواطؤ أو املشاركة يف ممارسة التعـذيب       اً  يرتكبها أي شخص وتشكل ضرب    

__________ 

)٣٣( CCPR/C/21/Rev.1/Add.13   على سبيل املثال، املالحظات اخلتامية للجنة بـشأن         اً،أيضانظر  . ١٠، الفقرة 
؛ ١٠، الفقـرة    )CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1(التقرير الدوري الثاين والثالث للواليات املتحدة األمريكية        

واملالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثاين للواليـات املتحـدة األمريكيـة               
)CAT/C/USA/CO/2( ١٥ و١٤، الفقرتان. 

 .١١١، الفقرة )٢٠٠٤يوليه / متوز٩( املتعلق بفتوى حمكمة العدل الدولية ٢٠٠٤تقرير عام  ) ٣٤(

، ٢٠٠٥تعليق على العهد، الطبعة الثانية املنقحـة،        . لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    مانفريد نواك، العهد ا    )٣٥(
 .٤٤ و٤٣الصفحتان 

)٣٦( /HRC/4/40 ٥٧، الفقرة. 

)٣٧( A/HRC/7/4/Add.1. 
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وبصفة خاصـة، رأت اللجنـة أن       . )٣٨(السوابق القانونية للجنة مناهضة التعذيب هذا النهج      
عليـا  التواطؤ يشمل األفعال املتمثلة يف التحريض أو األوامر والتعليمات الصادرة عن جهات       

  .)٣٩(أو املوافقة على األفعال املعنية أو العلم هبا أو التستر عليها
عندما تكون مدركة خلطـر وقـوع التعـذيب    أيضاً  وعليه، تكون الدولة مسؤولة       -٤٠

وإساءة املعاملة، أو كان ينبغي هلا أن تدرك ذلك اخلطر الذي يكمن يف طبيعـة إنـشاء أو                  
م بنقل أشخاص إليها، وعندما ال تتخذ تدابري معقولة         تشغيل مثل هذه املنشآت، أو عندما تقو      

ما قد تعرض للتعذيب    اً  ملنع حدوث ذلك؛ أو عندما تتلقى الدولة شكاوى مفادها أن شخص          
أو إساءة املعاملة أو االختفاء القسري، أو عندما تتلقى بطريقة أخرى معلومات توحي بـأن               

  . )٤٠( حتقيقات مستقلة بشأهنامن هذا القبيل رمبا تكون قد حدثت ومل جتر أفعاالً
والدولة اليت تقوم بنقل حمتجزين ميكن أن تتعرض للمساءلة الدولية مبوجب القواعد              -٤١

بأن التصرفات غري املشروعة    اً  واعتراف. اًالعامة ملسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي       
ة واحدة مبفردها، وينطبق ذلك     ما تنتج عن تعاون بني عدة دول وال ترتكبها دول         اً  غالباً  دولي

، تنص املبادئ العامة    "احلرب على اإلرهاب  "على ظاهرة االحتجاز السري يف إطار ما يسمى         
املتعلقة مبسؤولية الدولة مبوجب القانون الدويل على عدم مشروعية تواطؤ الدول يف ارتكاب             

اً  غري مشروع دولي   فالدولة اليت تساعد دولة أخرى يف ارتكاب فعل       . )٤١(أفعال غري مشروعة  
تتحمل املسؤولية الدولية إذا أقدمت على ذلك وهي على علم باملالبسات، وإذا كان الفعـل      

والتـصرف  . ميكن أن يكون غري مشروع إذا كانت قد ارتكبته الدولة اليت قدمت املساعدة            
دولة يف تقييم ما إذا كانت ال     اً  الفعلي أو املتوقع من جانب دولة أخرى ميكن أن يكون حامس          

 من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال        ١٦واملادة  . األوىل قد أخلت بالتزاماهتا الدولية    
  : ، تنص على ما يلي)٤٢( اليت تبني إحدى قواعد القانون الدويل العريفاً،غري املشروعة دولي

اً تكون الدولة اليت تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غري مشروع دولي             
فعلت تلك الدولة ذلـك      )أ( :إذااً  من جانب هذه األخرية مسؤولة عن ذلك دولي       

كان هذا الفعل غري     )ب(وهي تعلم بالظروف احمليطة بالفعل غري املشروع دوليا؛ و        
  .لو ارتكبته تلك الدولةاً مشروع دولي

__________ 

)٣٨( CAT/C/SR.105. 

 ٤٤احملاضر الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعـون، امللحـق رقـم             انظر أيضاً   املرجع السابق؛    )٣٩(
)A/48/44.( 

 .١احلاشية انظر  )٤٠(

 من املواد املتعلقة مبـسؤولية      ٤١ و ٤٠ و ١٧ و ١٦انظر، على سبيل املثال، القواعد اليت مت تقنينها يف املواد            )٤١(
 .الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

ك ضد صربيا   البوسنة واهلرس (تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها         حمكمة العدل الدولية،     )٤٢(
 .٤٢٠، الفقرة ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦  الصادر يفاحلكم )واجلبل األسود
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واعـد   بالتزاماهتا مبوجب الق   "إخالل خطري "    بوعالوة على ذلك، عندما تقوم دولة ما          -٤٢
 فـإن مـن     - كما هو احلال عندما تقوم دولة ما بتعذيب احملتجزين           -القطعية للقانون الدويل    

للقواعد املتعلقة مبسؤولية الدول، التعاون لوضع حد هلذا اإلخالل         وفقاً  واجب الدول األخرى،    
  .اخلطري حبظر ممارسة التعذيب، وهي مطالبة بعدم تقدمي أي مساعدة تؤدي إىل استمراره

 من جانب دول ما يف احلاالت "االحتجاز بالوكالة"وباإلضافة إىل ذلك، فإن ممارسة   -٤٣
مـن    اليت يواجه فيها الشخص خطر التعرض للتعذيب يف الدولة املسَتِلمة قد يشكل إخالالً            

 أي عدم نقل    -جانب الدولة بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل العريف فيما يتعلق مبنع اإلعادة            
دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأنه قـد يواجـه               شخص إىل   

واإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،        . )٤٣(خطر التعرض للتعذيب  
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ينصان على أن مبـدأ عـدم         

 مـن  ١٧ من املـادة  ١وتنص الفقرة . طر االختفاء القسرياإلعادة ينطبق يف حالة وجود خ    
ال جيوز ألي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص              "االتفاقية الدولية على أنه     

إىل أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن هـذا الـشخص                 
عين حباالت االحتجاز التعـسفي أن      وذكر الفريق العامل امل   . "سيقع ضحية لالختفاء القسري   

خطر التعرض هلذا االحتجاز يف دولة املقصد، الذي يشمل االحتجاز السري، ينبغي أن يؤدي           
واحلصول علـى ضـمانات     . )٤٤(إىل منع نقل الشخص إىل الوالية القضائية للدولة املستلمة        

ي الدول من التزاماهتا    دبلوماسية من الدولة املستلمة ألغراض جتاوز مبدأ عدم اإلعادة ال تعف          
سيما مبدأ  مبوجب حقوق اإلنسان الدولية، والقانون اإلنساين والقانون املتعلق بالالجئني، وال        

   .)٤٥(عدم اإلعادة

  االحتجاز السري وعدم التقيد حبقوق اإلنسان الدولية  -٦  
ح  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية تـسم     ٤ من املادة    ١الفقرة    -٤٤

يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد "للدول بعدم التقيد ببعض احلقوق الواردة يف العهد    
ومع ذلك، فإن هذا احلكم خيضع مثل هذه التدابري لعـدد مـن الـضمانات               . "حياة األمة 

جيب أن تكون الدولة قد أعلنت حالة الطـوارئ  : اإلجرائية والفنية املتعلقة بتدابري عدم التقيد   
ل رمسي؛ وجيب أن تنحصر تدابري عدم التقيد بشكل صارم يف اإلجراءات اليت تقتضيها              بشك

متطلبات الوضع؛ وجيب أال تتعارض مع االلتزامات الدوليـة األخـرى للدولـة؛ وجيـب               

__________ 

تعليقات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب وغـريه مـن           انظر أيضاً   . ٣اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة      )٤٣(
 ).A/59/324(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

)٤٤( /HRC/4/40٤٧فقرة ، ال. 

انظـر أيـضاً    ). د(٦، الفقرة   ٨/٨؛ قرار جملس حقوق اإلنسان      ١٥، الفقرة   ٦٣/١٦٦قرار اجلمعية العامة     )٤٥(
 .E/CN.4/2006/6 والوثيقة ٥٦-٥٢ الفقرات A/HRC/4/40الوثيقة 
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 )٤٦(٢٩وبّينت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العـام رقـم            . تنطوي على متييز   أال
حىت يف حالـة الـصراع      ،  يشترطقت لعدم التقيد موضحة أن العهد       الطابع االستثنائي واملؤ  

املسلح، عدم جواز اختاذ تدابري ال تتقيد بالعهد إال إذا كانت هذه احلالة تشكل هتديداً علـى                 
وجيب أن ُترفع تدابري االستثناءات فور انتهاء حالة        . حياة األمة وبقدر ما تشكل هذا التهديد      

تفرضـها  "واألهم من ذلك هو أن االستثناءات جيب أن         . ملسلحالطوارئ العامة أو الصراع ا    
وهذا املطلب املتصل بالتناسب يشري ضمناً إىل أن االستثناءات . بدقة مقتضيات حالة الطوارئ   

  .ميكن تربيرها إذا أمكن حتقيق نفس اهلدف بوسائل أقل تدخالً ال
 جيوز عدم التقيد هبـا،       من العهد بعض احلقوق اليت ال      ٤ من املادة    ٢وتبني الفقرة     -٤٥
  ). ٧املادة (يف ذلك منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  مبا
 من العهد ال تشتمالن على احلقوق اليت ال جيوز عدم           ١٤ و ٩وبالرغم من أن املادتني       -٤٦

تعليقها  ملعنية حبقوق اإلنسان يف   ، فقد أكدت اللجنة ا    ٤ من املادة    ٢التقيد هبا الواردة يف الفقرة      
االحتجـاز    عدم وجود استثناءات فيما يتعلق مبنع أخذ الرهائن أو االختطاف أو           ٢٩العام رقم   
 ٤ من املادة    ٢ ومن اخلصائص املتأصلة يف محاية احلقوق املعترف صراحة يف الفقرة         . )٤٧(السري

ما تـشمل ضـمانات     اً  ائية كثري بأهنا حقوق ال جيوز تقييدها، أنه جيب كفالتها بضمانات إجر         
لتدابري قد تؤدي   اً  وأحكام العهد املتعلقة بالضمانات اإلجرائية ال ميكن أن ختضع مطلق         . قضائية

 بطريقـة   ٤وال ميكن الرجوع إىل املادة      . إىل االلتفاف على محاية احلقوق اليت ال جيوز تقييدها        
قوم الضمانات املتصلة بعـدم التقيـد،       وت. تؤدي إىل عدم التقيد حبقوق ال جيوز عدم التقيد هبا         

 من العهد، على أساس مبدأي املشروعية وسيادة القانون املتأصـلني           ٤هي واردة يف املادة      كما
ومبا أن بعض عناصر احلق يف حماكمة عادلة يكفلها صراحة القانون اإلنساين            . يف العهد بأكمله  

دم التقيد هبذه الضمانات يف حاالت الطوارئ       الدويل أثناء الرتاع املسلح، ال ترى اللجنة مربراً لع        
وترى اللجنة أن مبدأي املشروعية وسيادة القـانون يـستتبعان احتـرام املتطلبـات       . األخرى

حملكمة أن ُتحاكم وتدين أي فرد       وال جيوز إال  . األساسية للمحاكمة العادلة أثناء حالة الطوارئ     
وحلماية احلقوق غري اجلـائز تقييـدها،       . اءةوجيب احترام افتراض الرب   . الرتكابه جرمية جنائية  

احلق يف عرض الدعوى أمام احملكمة لتبت دون إبطاء يف مشروعية االحتجاز جيب عـدم                فإن
  . )٤٨(تقييده بقرار الدولة الطرف املتعلق بعدم التقيد بالعهد

 من العهد، أي حتديداً احلـق يف        ١٤ و ٩وباختصار، فإن العناصر األساسية للمادتني        -٤٧
عن   ، وافتراض الرباءة وتوفري احلد األدىن من ضمانات احملاكمة العادلة، فضالً          املثول أمام حمكمة  

  . منع االحتجاز السري، جيب احترامها حىت يف أوقات الطوارئ، مبا فيها الرتاعات املسلحة

__________ 

)٤٦( CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ٣، الفقرة. 

)٤٧( CCPR/C/21/Rev.1/Add.11. 

 .املرجع السابق )٤٨(
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 ٤٣/٢٠٠٦واتفق الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، يف آرائـه رقـم               -٤٨
، مع رأي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الذي مفاده أن احلـق يف       )٤٩(٣/٢٠٠٩ و ٢/٢٠٠٩و

كما بّين الفريق العامل أن احلق      .  جيب أن ُيحترم حىت يف حاالت الطوارئ       املثول أمام حمكمة  
يف عدم التعرض للحبس االنفرادي لفترة طويلة ال جيوز تقييده حىت يف حالة وجـود خطـر                 

  . )٥٠(يهدد حياة األمة
وأكد الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، يف تعليقه العام               -٤٩

 من اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري أو غـري              ١٠بشأن املادة   
 مهما كانت الظروف، مبا يف ذلك حاالت احلرب والطوارئ العامـة،        ،الطوعي، أنه ال جيوز   

ن مصاحل الدولة لتربير إنشاء أو تقنني مراكز أو مرافق االحتجاز السري الـيت              التذرع بأي م  
  . )٥١(تؤدي، حبكم طبيعتها وبدون استثناء، إىل وقوع انتهاكات

 ٧للمـادة   اً  ومبا أن اختفاء األشخاص ال ميكن فصله عن املعاملة اليت تشكل انتهاك             -٥٠
منع عدم  أيضاً  ، فيجب   )٥٢(نية حبقوق اإلنسان  لالجتهادات القانونية للجنة املع   وفقاً  من العهد،   

 من االتفاقية الدولية حلماية     ١املادة    من ٢وباملثل، فإن الفقرة    . التقيد حبظر االختفاء القسري   
  :مجيع األشخاص من االختفاء القسري تنص على ما يلي

ال جيوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق األمر حبالة حرب أو التهديد     
ندالع حرب، أو بانعدام االستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالـة اسـتثناء             با

  .أخرى، لتربير االختفاء القسري
 يف تصنيف النضال العاملي ضد اإلرهاب الدويل برمتـه          )٥٣("اخلطأ"وحىت يف حالة      -٥١

ق  بغرض تطبيق اتفاقييت جنيف الثالثة والرابعة، فإن القانون الـدويل حلقـو      "حرب"على أنه   
__________ 

)٤٩( A/HRC/7/4/Add.1، ٣٦ الفقرة ،A/HRC/13/30/Add.1، ٣٣ الفقرة ،A/HRC/13/Add.1، ٣٦ الفقرة. 

)٥٠( E/CN.4/2005/6 ٧٥، الفقرة. 

)٥١( E/CN.4/1997/34. 

وسيليس لوريانو ضد   ،  )٤٤٩/١٩٩١ (موجيكا ضد اجلمهورية الدومينيكية   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )٥٢(
، تركيـا كورت ضـد    اإلنسان،  احملكمة األوروبية حلقوق    انظر أيضاً   . ٥-٨الفقرة  ) ٥٤٠/١٩٩٣ (بريو

 . والفقرات التالية١٢٢، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار٢٥احلكم الصادر يف 

). A/HRC/13/30/Add.1 (٣/٢٠٠٩ و ٢/٢٠٠٩الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز التعسفي، الرأي رقم          ) ٥٣(
اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة       والفقرات التالية؛ وتقرير املقرر      ٦٤، الفقرة   E/CN.4/2003/8انظر أيضاً الوثيقة    

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، البعثة اليت قام هبـا إىل الواليـات املتحـدة                  
؛ والتقرير املتعلق حبالة احملتجزين يف خليج غوانتانامو الـذي          ٩-٦الفقرات  ) A/HRC/6/17/Add.3(األمريكية  

عين حباالت االحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة           مقرر الفريق العامل امل    -أعده رئيس   
العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو       وغريه من ضروب املعاملة أو    واحملامني، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       

نـسان يف التمتـع بـأعلى    كل إحبق  ، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، واملقرر اخلاص املعين  املهينة
، والبيان الرمسي للجنة الـصليب      ٢١، الفقرة   )E/CN.4/2006/120 (مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     

 بشأن أمهية القانون اإلنساين الدويل يف سياق اإلرهـاب، الـذي   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢١األمحر الدولية املؤرخ    
 ).www.icrc.org(اإلنترنت ميكن االطالع عليه يف موقع اللجنة على شبكة 
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يف حـاالت الرتاعـات     أيـضاً   ويكون العهد واجب التطبيق     . اإلنسان يظل واجب التطبيق   
وفيما يتعلق حبقوق معينة واردة يف      . املسلحة اليت تنطبق عليها قواعد القانون اإلنساين الدويل       

مع وجود قواعد أكثر حتديداً يف القانون اإلنساين الدويل قد تكون مناسبة بـشكل              والعهد،  
 العهد، فإن جمايل القانون كليهما يكمالن أحـدمها   الواردة يف  قوقاحلاض تفسري   خاص ألغر 

  .)٥٤(اآلخر دون أن يستبعد أحدمها اآلخر
مـشروعية التهديـد    وأكدت حمكمة العدل الدولية بشكل واضح يف فتواها بشأن            -٥٢

حـق  " وجوب تطبيق العهد أثناء الرتاعات املسلحة، وقالـت إن           باستخدام األسلحة النووية  
بيد أن تقرير ما هـو      . يف وقت القتال  أيضاً  من حياته ينطبق    اً  الشخص يف أن ال ُيحرم تعسف     

احلرمان التعسفي من احلياة يعود إىل القانون اخلاص، أي القانون الـساري علـى الـرتاع                
اآلثار القانونية الناشـئة عـن    كما طّورت احملكمة رأيها يف سياق فتواها بشأن         . )٥٥("املسلح
  : جدار يف األرض الفلسطينية احملتلةتشييد 

ترى احملكمة أن احلماية اليت توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تتوقف يف حالة الصراع 
 من العهـد    ٤من خالل إعمال أحكام تقييدية من النوع املوجود يف املادة            املسلح، إال 

 القانون اإلنـساين    وفيما يتصل بالعالقة بني   . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
فبعض احلقوق ميكن أن : الدويل وقانون حقوق اإلنسان، فإن هناك ثالثة حاالت حمتملة

علـى  اً  على القانون اإلنساين الدويل؛ وبعض احلقوق ميكن أن تقتصر متام         اً  تقتصر متام 
أخرى ميكن أن تـدخل ضـمن هـذين    اً قانون حقوق اإلنسان؛ غري أن هناك حقوق  

  . )٥٦(نون الدويل على حد سواءالفرعني من القا
وكانت احملكمة قد طبقت القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان              -٥٣

مجهوريـة الكونغـو    (بالتوازي يف حكمها املتعلق بقضية األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو           
وجاء يف تقرير عن البعثة     . )٥٧(، دون القيام أوالً بتحديد القوانني اخلاصة      )الدميقراطية ضد أوغندا  

املقـرر  كل من   ،٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٤ إىل   ٧اليت قام هبا إىل لبنان وإسرائيل، يف الفترة من          
املقـرر اخلـاص   ، واخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً   

، واملمثل اخلاص   نية والعقلية املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البد           
__________ 

انظر أيضاً  . ١١، الفقرة   )CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (٣١اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )٥٤(
، ١٣، الفقرة   )A/HRC/4/40/Add.1 (٤٤/٢٠٠٥رأي الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز التعسفي رقم         

 .٣٠ و٢٧، الفقرتان )A/HRC/13/30/Add.1( ٣/٢٠٠٩و ٢/٢٠٠٩ورأيه رقم 

رأي انظر أيـضاً    . ٢٥، الفقرة   )١٩٩٦يوليه  / متوز ٨ (٢٤٠، صفحة   ١٩٩٦تقارير حمكمة العدل الدولية      )٥٥(
، ١٣، الفقـرة    )A/HRC/4/40/Add.1 (٤٤/٢٠٠٥الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز التعسفي رقـم         

بيقها، يف حالة تعـارض أحكـام النظـامني         الذي أوضح فيه الفريق أنه ينبغي حتديد القوانني اخلاصة وتط         
 ].القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل[القانونيني فيما يتعلق حبالة معينة 

 .١٠٦، الفقرة )٢٠٠٤يوليه / متوز٩ (٢٠٠٤تقارير حمكمة العدل الدولية  )٥٦(

 .لية والفقرات التا٢١٦، الفقرة ١٦٨، صفحة ٢٠٠٥تقارير حمكمة العدل الدولية  )٥٧(
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املقرر اخلاص املعين بالـسكن الالئـق        و اً،لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي      
، أن قانون حقـوق اإلنـسان والقـانون     كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب       

ت املـسلحة؛   اإلنساين الدويل ال يستبعد أحدمها اآلخر، بل مها متكـامالن خـالل الرتاعـا             
وفيما يتعلق حبقوق معينة واردة     . ويستوجب التحليل القانوين الكامل وضع القانونني يف االعتبار       

يف القانون اإلنساين الدويل قد تكون مناسبة بـشكل خـاص   اً يف العهد، مثة قواعد أكثر حتديد  
مبـدأ  يضاً  أوالنهج التكميلي الذي يشكل األساس هلذه الدراسة يدعمه         . )٥٨(هاألغراض تفسري 

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الـيت        ٣١من املادة   ) ج(٣اإلدماج املنهجي الوارد يف الفقرة      
أية قواعد ذات صلة مـن       ...تنص على أنه ألغراض تفسري أي معاهدة دولية، يشمل السياق           

  .)٥٩("]يف املعاهدة[قواعد القانون الدويل تنطبق يف العالقات بني األطراف 

  حتجاز السري والقانون اإلنساين الدويلاال  -٧  
حيظر القانون اإلنساين الدويل االحتجاز السري بشكل صريح شأنه شأن القـانون              -٥٤

ومبوجب اتفاقيات جنيف، الواجبة التطبيـق يف مجيـع الرتاعـات           . الدويل حلقوق اإلنسان  
. ملـدنيني أسـرى احلـرب وا    : املسلحة، مثة حاالت جيوز فيها احتجاز فئتني من األشخاص        

أما املدنيون فيجوز لسلطة    .  ُيطلق سراح أسرى احلرب عند انتهاء األعمال العدائية        اً،وعموم
إذا كـان االحتجـاز     ) أ(لـشروط صـارمة هـي حتديـداً         وفقاً  االحتالل أن حتتجزهم    

أما اسـتخدام   . إلجراء حماكمات جنائية  ) ب( و )٦٠("ألسباب وجيهة تتعلق باألمن    اًضروري"
 بغية االلتفاف على احلماية مبوجب اتفاقيات جنيف        "األعداء املقاتلني "مثل  مسميات جديدة   

ال تشكل  "فهو غري مناسب يف هذا السياق من وجهة النظر القانونية ألن هذه الفئة اجلديدة               
على الرتاعات  أيضاً  وينطبق ذلك   . )٦١("فئة معترف هبا وجرى تعريفها مبوجب القانون الدويل       

__________ 

)٥٨( A/HRC/2/7 ١٦، الفقرة. 

الصعوبات الناشئة عن تنـوُّع  : جتّزؤ القانون الدويل"تقرير فريق الدراسة التابع للجنة القانون الدويل املعنون        )٥٩(
 . والفقرات التالية١٧، الفقرة )A/CN.4/L.682/Add.1 ("القانون الدويلوتوسع 

 .٧٨ و٤٢اتفاقية جنيف الرابعة، املادتان  )٦٠(

قرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق مكافحـة               تقرير امل انظر   )٦١(
؛ ١٢ و ١١الفقرتـان   ) A/HRC/6/17/Add.3(اإلرهاب، البعثة اليت قام هبا إىل الواليات املتحدة األمريكية          

لعامل املعين حبـاالت    مقرر الفريق ا   - والتقرير املتعلق حبالة احملتجزين يف خليج غوانتانامو الذي أعده رئيس         
االحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب              

، واملقرر اخلاص املعين حبرية الـدين أو        وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          
 كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة             حبق   املعتقد، واملقرر اخلاص املعين   

)E/CN.4/2006/120(   والفقرات التالية؛ ورأي الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز التعسفي          ٢٠، الفقرة 
 .٣١، الفقرة )A/HRC/7/4/Add.1 (٤٣/٢٠٠٦رقم 
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 وإن كان مفهوم أسـرى احلـرب ال ينطبـق بـصورة مباشـرة يف                املسلحة غري الدولية،  
  . )٦٢(احلاالت هذه
وبصرف النظر عن الصفة اليت ُيحتجز هبا األفراد، فإن نظام االحتجاز بأكمله الوارد               -٥٥

يف اتفاقيات جنيف يقوم على مفهوم وجوب تسجيل احملتجزين ووضعهم يف أماكن احتجاز             
 من اتفاقية جنيف الثالثة، جيب توثيق احتجـاز أسـرى          ٧٠ة  للمادوفقاً  و. اًمعترف هبا رمسي  

احلرب وإبالغ أسرهم وبلداهنم األصلية، يف غضون أسبوع واحـد، مبكـان احتجـازهم              
 من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنظم معاملة املدنيني تنص على           ١٠٦واملادة  . وحالتهم الصحية 

لكشف عن املعلومات املتـصلة بـاحملتجزين       فيما يتعلق بالتوثيق وا   اً  إجراءات متطابقة تقريب  
للجنة الصليب األمحر الدولية، فإن الغرض من هذه اإلجراءات هو ضـمان            وفقاً  و. املدنيني

. )٦٣(عدم استخدام االحتجاز كعقوبة؛ وعليه، ال ينبغي وضع احملتجزين يف احلبس االنفرادي           
العريف الواجبة التطبيـق يف     فحظر االختفاء القسري يشكل واحدة من قواعد القانون الدويل          

  . )٦٤(مجيع أوضاع الرتاع املسلح
مبوجب القانون اإلنساين الـدويل الواجـب       أيضاً  ومبا أن احلبس االنفرادي حمظور        -٥٦

 وعلى مجيع األشخاص الذين توقفوا عـن املـشاركة          )٦٥(التطبيق يف مجيع الرتاعات املسلحة    
جيل احملتجزين ومنحهم على الفور فرصة      ، فيجب تس  )٦٦(بصورة مباشرة يف األعمال العدائية    

فعلية إلبالغ أسرهم ومكتب معلومات مركزي بأمر احتجازهم، أو نقلـهم إذا مت ذلـك               
الحقاً، وجيب السماح هلم باالتصال بشكل مستمر بأفراد أسرهم وغريهم خـارج مكـان              

نع األشخاص من  من اتفاقية جنيف الرابعة تسمح للسلطة املُحتجِزة مب ٥واملادة  . )٦٧(االحتجاز
 توجـد " عنـدما    "يف احلاالت اليت يقتضيها األمن احلريب حتمـاً       "هذه احلقوق واالمتيازات    

 شخص حتميه االتفاقية يف أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بـأمن            ه بشأن قيام  حمددةشبهات  
و إذا اعتقل شخص حتميه االتفاقية يف أراضٍ حمتلة بتهمة اجلاسوسية أو التخريب أ            " أو   "الدولة

ويف حني تنص املـواد     . " بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة االحتالل       حمددةلوجود شبهات   
__________ 

عمال العدائية مبوجب القانون اإلنساين الدويل، جلنة      توجيهات تفسريية بشأن مفهوم املشاركة املباشرة يف األ        )٦٢(
 .٣٦-٢٧، وال سيما الصفحات ٢٠٠٩الصليب األمحر الدولية، جنيف 

، متاحة على موقع الويب التـابع       ١٠٦تعليق جلنة الصليب األمحر الدولية على اتفاقية جنيف الرابعة، املادة            )٦٣(
بك بعنوان   - لد األول الذي أعده هنكرتس ودوزوالد     اجملانظر أيضاً   ). www.icrc.org(للجنة على العنوان    

، ٤٤٩-٤٣٩، الصفحات   )٢٠٠٥جلنة الصليب األمحر الدولية،     (القواعد،  : القانون الدويل اإلنساين العريف   
 .بشأن وجوب تسجيل املعلومات الشخصية للمحتجز، واحلق يف االتصال باألسر واحلق يف استقبال الزوار

 .٣٤٣-٣٤٠الصفحات بك،  - هنكرتس ودوزوالد )٦٤(

 .٣٥٢-٣٤٤املرجع السابق، الصفحات  )٦٥(

 .٢٩٩املرجع السابق، الصفحة  )٦٦(

 ٧٩ و ٧٨ و ٤١ و ٢٦ و ٢٥؛ واتفاقية جنيف الرابعة، املـواد       ١٢٢ و ٧٠ و ٤٨اتفاقية جنيف الثالثة، املواد      )٦٧(
 .١٣٦ و١٢٨ و١١٦ و١٠٧ و١٠٦و
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أن يستعيدوا االنتفاع جبميع احلقوق واملزايا اليت يتمتع        أيضاً  جيب  "على أن هؤالء األشخاص     
هبا الشخص احملمي مبفهوم هذه االتفاقية يف أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف               

تنطبق   ال قد٥، تشدد جلنة الصليب األمحر الدولية على أن املادة   "اع أو دولة االحتالل   يف الرت 
ـ              تقـدمي  اً  يف بعض احلاالت الفردية االستثنائية، عند وجود هتم حمددة جتعل من املؤكد تقريب

وجمرد االشتباه بضلوع شخص ما يف أنشطة عدائية غري كاف،          . الشخص إىل حماكمة جنائية   
ـ    . ود شبهة حمددة تدل على قيامه هبذه األنشطة       وال بد من وج    اً ويشكل حتديد االشتباه عبئ

   .)٦٨(جيب أن يكون على أساس فردي وليس ذا طابع عاماً كبري

  ممارسات االحتجاز السري يف سياقات ماضية  - ثالثاً  

  ظهور ممارسة االحتجاز السري احلديثة  - ألف  
ابطة ترابطاً وثيقاً مع ظـاهرة االختفـاء        تعود جذور ظاهرة االحتجاز السري، املتر       -٥٧

يف أملانيا النازية، وهو مرسوم جييـز       " مرسوم الليل والضباب  "القسري، على أدىن تقدير، إىل      
حتـت  " توقيف املشتبه يف انتمائهم إىل حركة املقاومة يف أوروبا احملتلة ونقلهم سراً إىل أملانيا             

 أن يكون هلا تأثري ردعي، إذ خيتفي احملتجـزون          وكان املقصود هبذه التدابري   . )٦٩("ستار الليل 
  .)٧٠(دون أن يتركوا أثراً أو تقدَّم معلومات عن مكاهنم أو مصريهم

غري أن شكالً أولياً من تلك املمارسات كان شائعاً بالفعل يف االحتـاد الـسوفيييت                 -٥٨
ـ      )٧١(السابق، يف إطار نظام الغوالغ     رة حكـم   ملعسكرات العمل القسري، الذي أنشئ يف فت

وأفضى نظام الغوالغ يف هناية املطاف إىل قيام . فالدميري لينني خالل السنوات البولشفية األوىل  
شبكة جزائية واسعة النطاق ضمت مئات املعسكرات يف مجيع أحناء الدولة وكان العديد منها              

  يف فتـرة حكـم     ١٩٢٨وُعزز هذا النظام بعد عام      . يف سيبرييا والشرق األقصى السوفيييت    
  .جوزيف ستالني

ورغم أن املمارسات املذكورة آنفاً تندرج يف سياق أعم هـو سـياق احلـرب أو                  -٥٩
. الترهيب املستمر، فإن االحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب ليس ظاهرة جديـدة            

__________ 

، ٥، املادة   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢يف،  تعليق على االتفاقية املتعلقة حبماية املدنيني يف أوقات احلرب، جن          )٦٨(
 .www.icrc.orgمتاحة على املوقع 

)٦٩( Christopher K. Hall, “Enforced disappearance of persons”, in Otto Triffterer (ed.), Commentary 

on the Rome Statute of the International Criminal Court, Baden-Baden 1999, p. 151, with further 

related references. 
)٧٠( Whilhelm Gorlitz (ed.), The Memoirs of Field Marshal Keitel, W. Kimber, London, 1965, 

pp. 254-6. 
 ".املديرية العامة ملعسكرات العمل اإلصالحية"الغوالغ هو املختصر الروسي لعبارة  )٧١(
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وميكن الوقوف على أوجه تشابه صارخ بني التدابري األمنية املتخذة يف سبعينات ومثانينـات              
رين يف سياق أمريكا الالتينية ومناطق أخرى مثل مشال أفريقيا وجنـوب شـرقي          القرن العش 

/  أيلـول  ١١آسيا، من جهة، وتدابري مكافحة اإلرهاب املعتمدة على صعيد عـاملي منـذ              
واألساليب املستخدمة عند ذاك واآلن تشمل أيضاً قوانني        . ، من جهة أخرى   ٢٠٠١ سبتمرب

أو إساءة /احملاكم العسكرية واخلاصة وممارسة التعذيب والطوارئ الواسعة النطاق وتعزيز دور 
  .واالختفاء القسري وال سيما االحتجاز السري) التسليم(املعاملة وعمليات االختطاف 

   السري احلديثةاالحتجازممارسة   - باء  

  االحتجاز السري يف أمريكا الالتينية  -١  
 على حنو وثيـق بانتـشار منـط         كان االحتجاز السري يف أمريكا الالتينية مرتبطاً        -٦٠

واستناداً إىل تقارير أعدهتا خمتلف اللجان الوطنية للحقيقة واملـصاحلة يف           . االختفاء القسري 
السبعينات والثمانينات، ُحدِّدت أمناط االحتجاز السري يف بلدان منها األرجنتني وأوروغواي           

آلالف من سكان أمريكـا     فقد تعرض ا  . )٧٢(وباراغواي والربازيل وبريو والسلفادور وشيلي    
وعند سقوط هذه   . الالتينية لالختطاف والتعذيب والقتل سراً على أيدي دوائر األمن الوطنية         

األنظمة الدكتاتورية، قرر بعض البلدان مقاضاة مسؤولني حكوميني سـابقني وضـباط يف             
ويف بلدان أخـرى، ُعرقلـت هـذه        . الشرطة واجليش، باالعتماد على سجالت احملفوظات     

اوالت لفترة طويلة بسبب ظاهرة اإلفالت من العقاب الناشئة عن عوامل منها قوانني العفو   احمل
  .أو املساحمة

وبررت حكومات أمريكا الالتينية ممارسات االحتجاز السري، ضمن تدابري استثنائية      -٦١
ماً  األمن الوطين الذي أتاح أرضية خصبة إلنشاء اجلهاز العسكري نظاأأخرى، مشرية إىل مبد  

قمعياً جيري يف إطاره، باسم األمن، انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على نطـاق              
ونشأ هذا النموذج يف األربعينات انطالقاً      . واسع وتقويض سيادة القانون والنظام الدميقراطي     

وروجتـه  . من املفاهيم الفرنسية حملاربة التمرد اليت اسُتخدمت يف اجلزائر واهلنـد الـصينية            
. يف بنمـا  " معهد األمريكتني "لواليات املتحدة من خالل تدريب جيوش أمريكا الالتينية يف          ا

__________ 

ـ  )٧٢( ، ")ال للمزيـد " ("Nunca Más"خاص، انظر، مراجع منها اللجنة الوطنية األرجنتينية املعنية باختفاء األش
 حالـة اختفـاء قـسري    ١٢٥تناول التقرير ) (١٩٨٥(، )Brasil Nunca Mais (١٩٨٤بوينس آيريس، 

؛ وجلنة الكنائس املعنية    )١٩٧٩ و ١٩٦٤ألسباب سياسية نفذهتا األنظمة العسكرية يف الفترة ما بني عامي           
 ٣٦٠ ٠٠٠ وتناول ما يزيد عن      ١٩٩٠مايو  / يف أيار  صدر التقرير اخلتامي  (باملساعدة يف حاالت الطوارئ     

 حالـة اختفـاء خـالل فتـرة احلكـم الـدكتاتوري          ٢٠٠حالة توقيف غري شرعي وما ال يقل عـن          
ــرال ــصاحلة؛  )ستروســنري للجن ــة وامل ــريو للحقيق ــة ب ــصادر عــن جلن ــامي ال ــر اخلت ؛ والتقري

www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/index.php         نيسان ١٠؛ والتقرير اخلتامي الصادر عن جلنة السالم يف  /
، وهو متاح علـى العنـوان   )Informe Final de La Comisión Para La Paz) (أوروغواي (٢٠٠٣أبريل 
 .www.usip.org/files/file/resources/collections/commissions/Uruguay-Report_Informal.pdf: التايل
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وقد . ومن الناحية السياسية، تأثر هذا املذهب تأثراً قوياً بنموذج احلرب الباردة ذي القطبني            
. ع مفهوم احلرب الداخلية املزعومة على الشيوعية وسرعان مـا اختـذ بعـداً إقليميـاً               وسِّ

فت ممارسات االحتجاز السري بداية احلركات املسلحة قبل أن توجَّه ضد اجملموعات            واستهد
اليسارية واملاركسية وغري املاركسية وُتعمَّم الحقاً على كل اجملموعات املشتبه يف انتمائهـا             

" اإلرهـابيني "أو  " املخـربني "وأُطلق على الفئة األخـرية صـفات        . املعارضة السياسية  إىل
  ".الشيوعيني" أو
. وحدثت ممارسات االحتجاز السري بالتوازي على الصعيدين الوطين واإلقليمـي           -٦٢

ونفذهتا عدة كيانات حكومية كانت تعمل بنظم حمدودة وبسلطة واسعة لتفـسري القواعـد              
وكانـت كـل    . وكان لكل كيان موظفوه ومرافقه    . والضوابط القليلة اليت كانت موجودة    

ل على النطاق اإلقليمي لتلك املمارسـات هـو عمليـة           وأبرز مثا . )٧٣(منظمة تعمل بسرية  
. )٧٤(اليت قامت على تبادل معلومات استخبارية وعلى برامج تسليم بني الـدول           " كوندور"

الرئيسية اليت مارسـت    اجلهة   الوطنية الشيلية وقد كانت هي       إدارة املخابرات وتبنت العملية   
وكان من بني وظائفها املختلفـة      . ١٩٧٧ و ١٩٧٤القمع السياسي يف الفترة ما بني عامي        

وسرعان ما  . )٧٥(إدارة مراكز االحتجاز السري حيث خضع الضحايا لالستجواب والتعذيب        
بدأت املديرية العمل يف األرجنتني مث يف بلدان أخرى من أمريكا الالتينية والواليات املتحـدة      

اي وبـاراغواي،   وأنشئت إدارات استخبارات مماثلة يف األرجنتني وأوروغـو       . )٧٦(وأوروبا
  .)٧٧(وأدجمت يف شبكة تنسيق وثيقة الصلة بالواليات املتحدة

 مركز احتجاز سري يف أماكن تابعة للشرطة أو  ٥٠٠وكان يف األرجنتني مثالً قرابة        -٦٣
وكان هناك مراكز احتجاز سري أخرى يف أماكن شىت مثل املستشفيات           . )٧٨(اجليش أساساً 

سيارات واملدارس واملزارع وحىت يف الطابق الـسفلي        واملكاتب احلكومية وورش إصالح ال    

__________ 

 .، سفارة الواليات املتحدة األمريكية، بوينس آيريس١٩٧٩أغسطس / آب٧مذكرة حتاور غري مصنفة،  )٧٣(
 International Commission of Jurists, “Assessing damage, urging action”, report of the eminentانظر )٧٤(

jurist panel on terrorism, counter-terrorism and human rights, p. 32. 
)٧٥( Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation (Notre Dame, Indiana: 

University of Notre Dame Press, 1993), p. 22. 
 .٦١٧املرجع السابق، الصفحة  )٧٦(
  ,Declassified documents relating to the military coup"انظر مثالً املراجع الواردة يف الوثيقـة املعنونـة    )٧٧(

1970-1976." 
قامت جلنة البلدان األمريكيـة     . ١٩٨٠أبريل  / نيسان ١١،  OEA/Ser.L/V/II.49انظر مراجع منها الوثيقة      )٧٨(

بـسوا يف   عوا أهنم حُ  نسان خالل زيارات ميدانية بإجراء مقابالت مع عدد من السجناء الذين ادّ           حلقوق اإل 
 .أماكن ال ميكنهم حتديدها
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وكانت أكرب مراكـز  . )٧٩(جملمع غالريياس باسيفيكو التجاري الراقي يف وسط بوينس آيريس    
االحتجاز السري هي مدرسة القوات البحرية للميكانيكـا والنـادي الرياضـي للـشرطة              

 وقاعدة كـامبو دي مـايو       الفيدرالية، وكالمها يف موقعني بارزين جداً يف بوينس آيريس؛        
العسكرية ومنتجع فيزوبيو الصيفي سابقاً، وكالمها يف مقاطعة بـوينس آيـريس؛ وقاعـدة             

ورغم . )٨٠(بريال العسكرية يف مقاطعة قرطبة؛ ومركز ال كاتشا يف مكاتب إدارة السجون            ال
 حمتجز يف هذه املرافق، فقد أنكرت الـسلطات         ١٤ ٥٠٠أن التقديرات أفادت بوجود حنو      

  .)٨١(العسكرية مراراً وتكراراً وجود مراكز االحتجاز السري
ويف شيلي، كانت أساليب التعذيب متارس بصورة اعتيادية على مجيع احملتجـزين يف      -٦٤

وكان من بني مرافق االحتجاز السري املذكورة يف تقرير جلنة شيلي الوطنيـة             . مرافق سرية 
، وخوسـيه   ٣٨رو أالموس، ولونـدريس     للحقيقة واملصاحلة مراكز تيخاس بريديس، وكوات     

دومينغو كانياس، وفيال غرميالدي، واملراقص أو ال بيندا سيكسي، وكاسا كاخون ديل مايبو، 
. ، وكوارتيـل فينيـسيا    ٢٠وال فريما، وعنرب أوساندون يف مركز سيمون بوليفار، ونيـدو           

لصادر عـن اللجنـة      ا ٢٠٠٤واستناداً إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، يفيد تقرير عام          
 مكانـاً مـستخدماً ألغـراض       ١ ١٣٢الوطنية املعنية بالسجن السياسي والتعذيب بوجود       

وكانت املواقع ذاهتا مزودة بتجهيـزات دائمـة لتطبيـق          . )٨٢(االحتجاز يف مجيع أحناء البلد    
وكان احلراس خيتلفـون    . أساليب استجواب شديدة ومبوظفني مدربني خصيصاً الستخدامها      

فني املكلفني باالستجواب، على أنه كان باستطاعة هؤالء املـوظفني املـشاركة يف      عن املوظ 
وطيلة أعوام، كانت   . )٨٣(التعذيب بصفة مباشرة وما كانوا يتورعون عن ذلك يف واقع األمر          

ومل تتخذ احملـاكم إجـراءات      . هناك مواقع احتجاز سري ال يدخلها املسؤولون القضائيون       
انوين بل حىت للتنديد به، رغم الشكاوى املـستمرة املقدمـة يف       لتصحيح هذا الوضع غري الق    

تـضمنت، يف   " التوقيف"وما زاد الوضع سوءاً هو أن سلطة        . )٨٤(طلبات املثول أمام القضاء   
وقد اقترن ذلك بعدم وجود أحكام تـشترط        . عهد بينوتشيه، سلطة األمر باحلبس االنفرادي     

__________ 

تفيد املعلومات املقدمة من احلكومة بعدم وجود سجالت تشري إىل أن جممع غالريياس باسيفيكو التجـاري      )٧٩(
 .كان مستخدماً كمركز احتجاز سري

ملتعلقة مبراكز االحتجاز السرية اليت وردت يف التقرير السنوي للفريق العامـل املعـين              انظر أيضاً التقارير ا    )٨٠(
وانظـر أيـضاً الوثيقـة      . ٥٠-٤٨، الفقرات   )E/CN.4/1492(حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي       

E/CN.4/1985/15 ١٠٨-٩٧، الفقرات. 
)٨١( CONADEP, “Nunca Más”, in reference to orders from file No. 4210; and legal deposition made 

by CONADEP on 17 May 1984 (file No. 4317). 
)٨٢( Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation (Notre Dame, Indiana: 

University of Notre Dame Press, 1993), p. 22. 
 .٦٥٢املرجع السابق، الصفحة  )٨٣(
 .١٤٣-١٤٢ الصفحتان املرجع السابق، )٨٤(
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وقد اقترن ذلك بعدم وجود أحكام تشترط الكـشف عـن           . سلطة األمر باحلبس االنفرادي   
  .)٨٥(يسر ممارسة االحتجاز السريمكان احتجاز الشخص املوقوف، مما 

 يف إطار عملية مراقبـة ميدانيـة يف         )٨٦(ويف أواخر السبعينات، حتققت جلنة خاصة       -٦٥
السلفادور من وجود جمموعة زنزانات زعم أصحاب الشكاوى أن عدداً مـن األشـخاص              

وتلقت جلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق       . )٨٧(كانوا حمتجزين فيها سراً وخاضعني للتعذيب     
اإلنسان تقارير ادعي فيها أن سلطات السلفادور حتتجز أفراداً بصورة تعسفية يف أماكن سرية        

  .)٨٨(تابعة للحرس الوطين والشرطة الوطنية وشرطة خزانة الدولة
أما يف بريو، قامت األغلبية العظمى من حاالت االختفاء اليت أُبلغ هبا الفريق العامل                -٦٦

 حالة فقد حدثت يف     ٣ ٠٠٠ي أو غري الطوعي وجتاوز عددها       املعين حباالت االختفاء القسر   
 يف سياق مكافحة احلكومـة للمنظمـات اإلرهابيـة،    ١٩٩٢ و١٩٨٣الفترة ما بني عامي   

وقد نظرت جلنة بريو للحقيقة واملصاحلة . )٨٩()الطريق املضيء(سيما احلزب الشيوعي لبريو  ال
  .)٩٠(يف عدد من حاالت االحتجاز السري

وغواي، أفادت تقارير بأن الكثريين من األشخاص املختفني كانوا يف مراكز           ويف أور   -٦٧
. )٩١(احتجاز سرية يزعم أهنا كانت تدار بواسطة عسكريني من األرجنـتني وأوروغـواي            

كذلك تلقت جلنة البلدان األمريكيـة تقـارير متـسقة خبـصوص ممارسـة االحتجـاز                
وقـد أكـد التقريـر      . )٩٢( والثمانينات لفترات طويلة يف البلد خالل السبعينات      االنفرادي
صدر الحقاً عن جلنة السالم هذه االدعاءات وادعاءات أخرى بشأن مراكـز             الذي اخلتامي
  .)٩٣(سرية احتجاز

وبصفة أعم، اعتمدت حكومات أمريكا الالتينية خالل الـسبعينات والثمانيـات             -٦٨
 ذلك القـرارات املتعلقـة      تشريعات تركز مجيع السلطات يف أيدي اجلهاز التنفيذي، مبا يف         

__________ 

 .١٦٥، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1997/19الوثيقة  )٨٥(
 .١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ املؤرخ ٩منشأة مبوجب املرسوم رقم  )٨٦(
)٨٧( OEA/Ser.L/V/II.46  ،وانظـر أيـضاً الوثيقـة       . ١٩٧٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٧E/CN.4/1984/21 ،

 .١٦٣ الفقرة
)٨٨( OEA/Ser.L/V/II.46, doc. 23 rev. 1. 
 .٢٩٦، الفقرة E/CN.4/1998/43ثيقة الو )٨٩(
)٩٠( Final report of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission, V. VI, Chap. 1, sect. 1.2 and 

1.4, available at the address www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/index.php. 
 .٢٣٣، الفقرة E/CN.4/1985/15الوثيقة  )٩١(
 .١٩٧٨يناير / كانون الثاين٣١، OEA/Ser.L/V/II.43الوثيقة  )٩٢(
)٩٣( Informe Final de La Comisión Para La Paz, 10 April 2003 (Uruguay), available at the address 

www.usip.org/files/file/resources/collections/commissions/Uruguay-Report_Informal.pdf. 
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ويف معظم احلاالت كانت التشريعات ذاهتا فضفاضة إىل حـد          . باالحتجاز وشكله ومكانه  
كبري إذ تضمنت تعريفاً غامضاً للجرائم املتصلة باإلرهاب، اليت كانت تعاَمل معاملة اجلرائم             

  .)٩٤(السياسية أو األيديولوجية، وخيضع مرتكبوها لعقوبات جمحفة
 ممارسة االحتجاز السري إعالن حاالت الطوارئ، مث تكـرار جتديـدها            وقد يسر   -٦٩
وقد خوَّلت حاالت الطـوارئ  . )٩٥(متديدها، بل والعمل هبا بشكل دائم يف بعض األحيان     أو

اجلهاز العسكري مزيداً من السلطات وأتاحت جماالً ملمارسة سلطة تقديرية يف اختاذ تـدابري              
 ومددت حىت هناية فترة     ١٩٦٨نت حالة طوارئ يف عام      ففي أوروغواي، أُعل  . قمع اإلرهاب 

 سنة، رغم أن    ٣٥ويف باراغواي، دامت حالة الطوارئ      . ١٩٨٥احلكم الديكتاتوري يف عام     
ويف معظـم هـذه     . )٩٦(الدستور مل جيز إعالهنا إال لفترات حمدودة ورهناً بظروف استثنائية         

بالدساتري الوطنية أو تعديلها، يف حـني  البلدان، اقترنت ممارسة االحتجاز السري بعدم التقيد  
  . خضعت يف حاالت أخرى للوائح احلكومات العسكرية

وجلأت حكومات كثرية يف مناطق أخرى عدا أمريكا الالتينية إىل االحتجاز السري              -٧٠
ل باإلرهاب يف حد ذاته     ورغم عدم التعلّ  . أيضاً يف سياق األنشطة املتصلة مبكافحة اإلرهاب      

از يف حاالت كثرية، فقد تذرعت احلكومات على حنو متواتر بتـهم مثـل              كأساس لالحتج 
اإلخالل بالنظام العام أو الضلوع يف انقالب أو ممارسـة أنـشطة معارضـة يـزعم أهنـا                  

  .مشروعة غري

  االحتجاز السري يف أفريقيا  -٢  
تعلق أحيط املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب علماً، خالل التسعينات، بادعاءات ت            -٧١

وأفادت االدعاءات بأن تلـك     .  مركز احتجاز سري يف كينشاسا     ٢٠٠بوجود ما يزيد عن     
وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب . )٩٧(املراكز كانت خاضعة للشرطة أو للقوات املسلحة لزائري  

، حبظر أمـاكن االحتجـاز غـري        ٢٠٠٦علماً، يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بالبلد يف عام         
 اخلاضعة لسلطة النيابة العامة، مثل زنزانات السجون اليت تديرها إدارات األمن            القانونية وغري 

  .)٩٨(وفريق األمن الرئاسي اخلاص، واليت تعرض فيها أشخاص للتعذيب
، أعرب الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري            ١٩٩٤ويف عام     -٧٢

شتبه يف أهنم معارضون للحكومة االنتقالية      الطوعي عن قلق شديد إزاء تزايد أمناط اختفاء امل        
__________ 

 يف شيلي؛ وقانون    ٥ يف األرجنتني؛ ومرسوم القانون رقم       ٢٦٤-٢١ والقانون   ٨٤٠-٢٠انظر مثالً القانون     )٩٤(
 .يف أوروغواي) ١٩٩٢يوليه /متوز(األمن الوطين والنظام العام 

 .١٢٧، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1997/19الوثيقة  )٩٥(
 .١٤٨املرجع السابق، الفقرة  )٩٦(
 .١٩٥، الفقرة E/CN.4/1996/35الوثيقة  )٩٧(
 .٧، الفقرة CAT/C/DRC/CO/1الوثيقة  )٩٨(
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اإلثيوبية، ال سيما ادعاءات احتجاز أشخاص يف مراكز اسـتجواب أو اعتقـال سـرية يف                
واّدعي أن عدداً من األشخاص احملتجزين يف منطقة هرر بشبهة       . )٩٩(أبابا ومواقع أخرى   أديس

جاز سـري يف مقاطعـة       مركز احت  ٢٣دعم جبهة حترير أورومو قد ُحبسوا يف مرافق منها          
 .)١٠١(ونفت السلطات وجود مراكز احتجاز سري يف تلك املقاطعة. )١٠٠(دادر

ويف جنوب أفريقيا، احتجز خالل حاالت الطوارئ يف الثمانينـات مـا ال يقـل                 -٧٣
ومبوجـب  . )١٠٢( شخص، اهتم الكثريون منهم بتشكيل خطر على السلم العام         ٤٠ ٠٠٠ عن

ويف . حتجاز اإلداري يف بعض احلاالت احتجازاً سرياً بالفعل       قانون األمن الداخلي، ُيعترب اال    
معظم احلاالت، مل يكن ُيسمح ألحد باالتصال بالشخص احملتجز أو احلصول على معلومات             
عنه، كما أن اسم احملتجز ما كان يكشف إال من ِقبل وزير القانون والنظام أو شخص يأذن                 

  .)١٠٣(له الوزير
، حمـط   "بيوت األشباح "م مرافق االحتجاز السري، أو      ويف السودان، كان استخدا     -٧٤

وقد كانـت هـذه     . )١٠٤(اهتمام هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واجملتمع املدين        
ومن أبرز مراكز   . )١٠٥(املرافق مستخدمة باألساس يف مشال البلد إضافة إىل دارفور واخلرطوم         

ويتمثل منط االعتقـاالت    . )١٠٦(أو الواحة  "سييت بنك "االحتجاز السري وأسوأها مسعة بناية      
الشائع يف قيام رجال األمن بتوقيف األفراد بشبهة مزاولة أنشطة معارضة، مث عصب أعينهم              
يف الطريق إىل مراكز االحتجاز، قبل إخضاعهم للتعذيب الشديد لفترات تتراوح من أسابيع             

وقضية . )١٠٧(ن العامل اخلارجي  قليلة إىل عدة أشهر يبقى فيها الشخص احملتجز يف عزلة تامة ع           
__________ 

 .E/CN.4/1995/36الوثيقة  )٩٩(
، وانظر أيضاً تقرير املقرر     ١٥٦، الفقرة   (E/CN.4/1997/7/Add.1)تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        )١٠٠(

، (E/CN.4/1998/68/Add.1)القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً        اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج      
 .١٦٥الفقرة 

وانظر أيضاً تقرير املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب،          . ١٦٨، الفقرة   E/CN.4/1998/68/Add.1الوثيقة   )١٠١(
 .١٣٣، الفقرة (E/CN.4/1998/38/Add.1)موجز احلاالت احملالة إىل احلكومات والردود الواردة 

)١٠٢( D. Webster and F. Friedman, “Repression and the State of Emergency, June 87-March 89”, South 

African Review, vol. 21, 1989. 
)١٠٣( Internal Security Act, section 50A (3). See also, J. Sarkin, “Chapter XII - South Africa”, in 

Preventive detention and security law: a comparative survey, ed. by Andrew Harding and John 

Hatchard, Dordrecht; Boston [etc.]: M. Nijhoff, cop. 1993. 
، والبيان املشترك   (E/CN.4/1995/34)انظر، ضمن وثائق أخرى، تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب            )١٠٤(

، وتقريـر  ٧، الفقرة (E/CN.4/Sub.2/1994/NGO/22)قليات املقدم إىل اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األ    
 .٤١٧، الفقرة (E/CN.4/1993/26)املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب 

 .(E/CN.4/1994/27)الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  )١٠٥(
 .١٨٥، الفقرة (E/CN.4/1997/7)مبسألة التعذيب تقرير املقرر اخلاص املعين  )١٠٦(
 .(E/CN.4/1994/48)اخلاص بشأن السودان تقرير املقرر  )١٠٧(
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منظمة العفو الدولية وجهات أخرى ضد السودان، املعروضة على اللجنة األفريقية حلقـوق             
اإلنسان والشعوب، قضية تتعلق بادعاءات منها تفشي التعذيب وإساءة املعاملة يف الـسجون         

  .)١٠٨(وبيوت األشباح يف السودان

  ق األوسطاالحتجاز السري يف مشال أفريقيا والشر  -٣  
يف اجلزائر، ويف سياق الصراع الداخلي خالل التسعينات، وال سيما يف الفترة ما بني                -٧٥

، أوقفت قوات األمن وامليليشيات املسلحة احلكومية آالف الرجـال          ١٩٩٨ و ١٩٩٣عامي  
بشبهة الضلوع يف أنشطة إرهابية، وذلك دون إعالم أهـايل أولئـك املوقـوفني بأمـاكن                

تيجة لذلك، اضطر أهايل املوقوفني يف حاالت كثرية إىل استصدار إعالن           ون. )١٠٩(احتجازهم
غياب من القضاة واملسؤولني، الذين كانوا يف معظم احلاالت يرفضون إصدارها أو يتكتمون             

وتفيد التقارير بأن عدداً من األشخاص املختفني كـانوا         . )١١٠(على أماكن احتجاز املوقوفني   
  . )١١١(مية أو أنصاراً هلاأعضاء يف جبهة اإلنقاذ اإلسال

وسجل يف املغرب أيضاً منذ أوائل الستينات وجود أمناط ملمارسة االختفاء القسري              -٧٦
ويف معظم احلاالت، كان الضحايا نشطاء يف جمال حقـوق          . )١١٢(ومرافق لالحتجاز السري  

 على  ومنذ سيطرة املغرب  . )١١٣(اإلنسان أو نقابيني أو مشاركني يف أنشطة املعارضة السياسية        
  ، اختفى مئات الرجال والنساء الصحراويني بعد إيقافهم        ١٩٧٥الصحراء الغربية يف هناية عام      

  

__________ 

)١٠٨( Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, 

Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa v. Sudan, Communications 

48/1990, 50/1991, 52/1991 and 89/1993, 13th activity report (1999-2000), AHG/222 (XXXVI), 

annex V, para. 5. Reference taken from Nigel Rodley and Matt Pollard, The Treatment of 

Prisoners under International Law, Third ed., Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 472. See 

also the report of the Special Rapporteur on torture (E/CN.4/1994/31), paras. 512-527. 
 ٢٨/٢٠٠١انظر مراجع منها تقريـر الفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي، الـرأي رقـم            )١٠٩(

(E/CN.4/2003/8/Add.1). 
، ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ٢٤،  ٩٩٢/٢٠٠١، البالغ رقم    بوروال ضد اجلزائر  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )١١٠(

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٧، ١١٩٦/٢٠٠٣، البالغ رقم بوشارف ضد اجلزائرو
 .٨١، الفقرة E/CN.4/1998/43الوثيقة  )١١١(
وانظر أيضاً تقريـر  . ٥٩، الفقرة (E/CN.4/Sub.2/1993/SR.17)اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات   )١١٢(

؛ وتقرير  ١٠٨-١٠٥، الفقرات   (E/CN.4/1987/15)الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي         
 .٣٨/١٩٩٢، القرار رقم (E/CN.4/1993/24)الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 

)١١٣( Tulio Scovazzi and Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 

United Nations Convention, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p.70. See also 

Amnesty International report “The disappeared in Morocco”, MDE 29/01/93. 
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وتفيد التقارير بـأن    . على أيدي قوات األمن املغربية بتهمة أو شبهة مزاولة أنشطة انفصالية          
الكثريين من الضحايا حبسوا يف مراكز احتجاز سري، مثل العيون، وقلعة مكونة، وأكـدز،            

ونفت السلطات املغربية باستمرار أي     . درب موالي الشريف يف الدار البيضاء، وتزمامرت      و
وعلى سبيل املثال، أجاب الوفد املغريب، يف رد علـى          . علم هلا بوجود مراكز االحتجاز تلك     

 بشأن مركـزي    ١٩٩٠نوفمرب  /سؤال طرحته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تشرين الثاين        
هذين الـسجنني ال يـردان يف أي   " قلعة مكونة وتزمامرت، بالقول إن    االحتجاز السري يف  

ويزعم أيضاً أن هناك زنزانات    . )١١٤("قائمة حبوزة شعبة إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية       
يف بعض خمافر الشرطة أو ثكنات اجليش إضافة إىل بعض املنازل السرية يف ضواحي الربـاط                

، مل تنف حكومة املغرب أي علـم هلـا          ١٩٩١حىت عام   و. )١١٥(استخدمت حلبس املختفني  
ونظـرت هيئـة    . )١١٦(هبؤالء املختفني وأماكنهم فحسب، بل نفت أيضاً معرفتها بوجودهم        

اإلنصاف واملصاحلة يف بعض حاالت االختفاء القسري اليت حدثت يف الفترة ما بني عـامي               
 بشأن هذا التقرير، بأن وأفادت حكومة املغرب، يف الورقة اليت قدمتها. )١١٧(١٩٩٩ و١٩٣٦

اهليئة قد نظرت يف مجيع حاالت االختفاء القسري املسجلة يف املغرب وبأن الضحايا حصلوا              
  .يف معظم احلاالت على تعويض

 املعتمد يف   ٨/١٩٩٨وتناول الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، يف رأيه رقم            -٧٧
 ضلوعهم يف أعمال إرهابية واملعتقلني منذ هناية ، عدداً من قضايا األفراد املشتبه يف١٩٩٨عام 

  . يف مرافق احتجاز سري خاضعة للقوات اإلسرائيلية)١١٨(الثمانينات
، تلقى الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ١٩٩٨ويف عام   -٧٨

البلد منذ قضايا احتجاز سري واختفاء قسري عديدة يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب يف           
، وأحال تلك القـضايا إىل حكومـة        ١٩٨٦أبريل  /يناير ونيسان /الفترة ما بني كانون الثاين    

  وأحيطت هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة علماً حباالت متفرقـة            . اليمن
  
  

__________ 

 .(E/CN.4/1996/NGO/26)بيان خطي مقدم من منظمة العفو الدولية  )١١٤(
 .(E/CN.4/1995/36)تقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  )١١٥(
، بأشخاص حبسوا يف االحتجاز الـسري؛ انظـر         ٢٠٠٩التقى الفريق العامل، لدى زيارته املغرب يف عام          )١١٦(

 .A/HRC/31/Add.1الوثيقة 
ــايل    )١١٧( ــوان الت ــى العن ــاح عل ــة، مت ــتنتاجات اهليئ ــوجز اس ــصاحلة، م ــصاف وامل ــة اإلن : هيئ

www.ictj.org/static/MENA/Morocco/IERreport.findingssummary.eng.pdf. 
)١١٨( E/CN.4/1999/63/Add.1. 
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 واجلمهوريـة   )١٢٠( واململكة العربية الـسعودية    )١١٩(أخرى تتعلق باالحتجاز السري يف مصر     
  .)١٢٢( وتونس)١٢١(بية السوريةالعر

  االحتجاز السري يف آسيا  -٤  
يف كمبوديا، مرافق االحتجاز السري خـالل        استخدم حزب كمبوتشيا الشيوعي،     -٧٩

ويف حـني كـان   . نظام اخلمري احلمر الضطهاد املعارضة السياسية وختويف السكان املدنيني       
احلزب الثابتني،  " أعداء" من   يعتربون) ٢١ -إس  (األفراد الذين يودعون سجن توول سلينغ       

، إذ مل   "عناصـر "يعتربون  ) ٢٤ -إس  (فإن من يرَسلون إىل ما يسمى معسكر إعادة التأهيل          
يستخدم باألساس ) ٢٤ -إس (وكان مرفق . )١٢٣(يكن واضحاً ما إذا كانوا أعداًء أم أصدقاء    

قوط نظام  وتنفي حكومة كمبوديا ممارسة االحتجاز السري بعد س       . ألغراض العمل القسري  
ومع ذلك، وردت يف التسعينات تقارير بشأن ضلوع مسؤولني عسكريني كبار . اخلمري احلمر

ووحداهتم على صعيد األقاليم واملقاطعات يف أنشطة تتعلق باسـتمرار اسـتخدام مرافـق              
 األمـوال   زاالحتجاز السري يف مقاطعة بامتبانغ ألغراض احتجاز مدنيني خمـتطفني وابتـزا           

  .)١٢٤(غري قانونية واغتيال أولئك احملتجزينوممارسة سلطة 
ويف اهلند، احتجز ما ال يقل عن مليون شخص يف إطار قوانني احلبس الوقائي خالل                 -٨٠

وُزعـم أن   . ١٩٧٧ و ١٩٧٥حالة الطوارئ اليت استمرت على مدى الفترة ما بني عـامي            
 الشرطة وقوات األمن    وقام أفراد . الكثريين منهم احتجزوا يف أماكن سرية، يف البنجاب مثالً        

احلكومية باختطاف آخرين وإخفائهم، ال سيما يف البنجاب وجامو وكشمري وكـذلك يف             
وقد كان معظمهم حمرومني قانوناً من أي حق قابل لإلنفاذ يف           . )١٢٥(واليات الشمال الشرقي  

ويف حني نّص كل من الدستور وقـانون        . احلصول على تعويض عن االحتجاز غري القانوين      
بات وقانون اإلجراءات اجلنائية على حظر االحتجاز السري وإتاحة الوصول السريع إىل            العقو

__________ 

 .(E/CN.4/2000/4/Add.1)، ١٥/١٩٩٩الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم  )١١٩(
 ٦٠/١٩٩٣، ورقـم  (E/CN.3/1993/24) ٤٠/١٩٩٢الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، القرارات رقم      )١٢٠(

E/CN.4/1995/31/Add.1)و (E/CN.4/1995/31/Add.2 ٤٨/١٩٩٥ ورقم (E/CN.4/1997/4/Add.1). 
 (E/CN.4/1995/31/Add.1،١/١٩٩٤الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي، القـراران رقـم        )١٢١(

 .(E/CN.4/1998/44/Add.1) ٢/١٩٩٧، ورقم E/CN.4/1995/31/Add.2و
 .(E/CN.4/2000/4/Add.1) ٥/١٩٩٩مل املعين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم الفريق العا )١٢٢(
)١٢٣( Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Trial Proceedings, transcript of trial 

proceedings, Kaing Guek Eav “Duch” Public, case file Nº 001/18-07-2007-ECCC/TC. 
ص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا ودور مركـز حقـوق اإلنـسان يف    توصيات املمثل اخلا   )١٢٤(

. ٢٤ ، الفقرة (A/49/635)مساعدة احلكومة الكمبودية والشعب الكمبودي يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           
 .ويشار يف التقرير ذاته إىل حالة فوات شيو كماو

 .نة شاه للحقيقة عن جل١٩٧٨انظر التقرير الرمسي الصادر يف عام  )١٢٥(
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هيئة قضائية واالتصال باألقارب واحملامني واحلصول على املـساعدة الطبيـة، فـإن تلـك               
اإلرهاب واألنشطة املخلّـة    ) منع(الضمانات مل ترد يف قوانني أخرى ذات صلة مثل قانون           

ويّدعى يف عدد من التقارير     . ذاً يف واليات جامو وكشمري والبنجاب     بالنظام، الذي كان ناف   
أن الشرطة احمللية يف والييت جامو وكشمري مل تكن تسجل يف حاالت كثرية عمليات التوقيف  
بل إهنا مل تكن تبلَّغ هبا، وهو ما يفسر عدم فعالية سبل االنتصاف القانوين، مبـا يف ذلـك                   

 ويف أواخر التسعينات، تلقى الفريق العامل املعـين حبـاالت   )١٢٦(.طلبات املثول أمام احملكمة   
 شـخص   ٢٠٠٠االختفاء القسري أو غري الطوعي ادعاءات متسقة مفادها أن ما يزيد عن             

كانوا حمتجزين سراً لفترات طويلة يف مراكز استجواب وخميمات عبور يف مشال شرقي البلد              
  .)١٢٧(ويف والييت جامو وكشمري

 عدد من األفراد املشتبه يف أهنم أعضاء يف احلزب الشيوعي املاوي،            ويف نيبال، كان    -٨١
، معـتقلني يف االحتجـاز      ١٩٩٦فربايـر   /يف شـباط  " حرباً شـعبية  "الذي كان قد أعلن     

ويف أواخر التسعينات، أبلغت منظمات غري حكومية عديدة الفريق العامل املعين           . )١٢٨(السري
وأفـادت  . زايد منط االختفاء واالحتجاز السري    حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي بت      

التقارير بأن رجال شرطة يرتدون لباساً مدنياً كانوا يزجون بالناس داخل مركبات ويقتادوهنم 
  .)١٢٩(إىل أماكن احتجاز غري رمسية مثل مركز تدريب الشرطة يف مهراجغونغ

م للتحريـر يف    ويف سري النكا، تسبب نزاع طويل بني احلكومة ومنور تاميل إيـال             -٨٢
وبصفة عامة، يقوم أفراد جيش سـري النكـا،         . )١٣٠(استمرار استخدام االحتجاز السري   

ببدالهتم العسكرية أو بلباس مدين، بتوقيف أفراد إثنية التاميل واعتقاهلم يف أماكن احتجـاز              
وذُكر أحد تلك األماكن يف تقرير املقرر اخلاص املعين مبـسألة           . سرية طيلة أسبوع أو أكثر    

وغالبـاً مـا كـان      . لتعذيب، وهو معسكر حماٍذ لشارع غايل حبي كولوبيتيا يف كولومبو         ا
تـراف بانتمـائهم إىل منـور       احملتجزون يستجوبون حتت التعذيب إلرغـامهم علـى االع        

، اعتمدت احلكومة قانوناً يوّسع سلطات القوات املـسلحة         ١٩٩٢ويف العام   . )١٣١(التحرير
ورغم أن لوائح الطوارئ الصادرة الحقاً      . )١٣٢(جاز السّري رات االحت وخيّوهلا استخدام معسك  

__________ 

من اجللسة احلادية عشرة للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات،          ) علين(انظر احملضر املوجز للجزء الثاين       )١٢٦(
  .٢٨، الفقرة (E/CN.4/Sub.2/1993/SR.11/Add.1)الدورة الرابعة واخلمسون 

)١٢٧( E/CN.4/200/64.  
 ٥/٢٠٠١ز التعـسفي، الـرأي رقـم        انظر مراجع منها تقريـر الفريـق العامـل املعـين باالحتجـا             )١٢٨(

(E/CN.4/2002/77/Add.1). 
)١٢٩( E/CN.4/2001/68.  
)١٣٠( (E/CN.4/1992/18/Add.1). 
  .٦٧٣-٦٦٨، الفقرات E/CN.4/1995/34الوثيقة  )١٣١(
)١٣٢( Tulio Scovazzi and Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 

United Nations Convention, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 69.  
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 نصت على حظر االحتجاز السري، فقد وردت تقارير موثوق هبا           ١٩٩٣يونيه  /يف حزيران 
عن استمرار احتجاز أشخاص يف أماكن سرية ميارس فيها التعذيب وعن عـدم اختـاذ أي                

  .)١٣٣(إجراءات حبق الفاعلني
البيـوت  "اً حظر ممارسة االحتجاز السري أو اسـتخدام         ويف الفلبني، مل يتقرر رمسي      -٨٣
وكانت تلك املمارسـات شـائعة      . )١٣٤(١٩٨٦شاء اللجنة الرئاسية يف عام      حىت إن " اآلمنة
األعوام السابقة خالل فترة رئاسة فردينانـد مـاركوس، ال سـيما يف أثنـاء سـريان                  يف

  .العرفية األحكام

  االحتجاز السري يف أوروبا  -٥  
          قربص حاالت اختفـاء قـسري خـالل االشـتباكات الطائفيـة يف              ُسجلت يف   -٨٤

      ومـست ظـاهرة االختفـاء      . ١٩٧٤ والتدخل العسكري يف عام      ١٩٦٤ و ١٩٦٣عامي  
. القسري كلتا الطائفتني املقيمتني يف اجلزيرة، أي القبارصة اليونانيني واألتراك على الـسواء            

 ومـسألة   )١٣٥(عمليات تـسوية مـشكلة قـربص      ولطاملا شاركت األمم املتحدة يف شىت       
، دعت جلنة حقوق اإلنسان إىل تكثيف اجلهود الراميـة إىل           ١٩٧٥ويف عام   . )١٣٦(املختفني

ـ    )١٣٧(قصي آثار املختفني ومعرفة مصريهم    ت ه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا        ، وهو نداء تبنت
مع اللجنة الدولية   ، الذي طلبت فيه أيضاً إىل األمني العام أن يبذل، بالتعاون            )٣٠-د(٣٤٥٠

  .للصليب األمحر، كل جهد ممكن لبلوغ ذلك اهلدف
ورغم النداءات املذكورة آنفاً والدعوة إىل إنشاء هيئـة حتقيـق ترأسـها اللجنـة                 -٨٥

وأدمج الفريـق   . ١٩٨١، فقد ظلت مسألة األشخاص املختفني عالقة حىت عام          )١٣٨(الدولية
 الطوعي قربص يف الدراسة االستقصائية القطرية العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري     

الواردة يف تقريره األول، لكنه قرر االمتناع عن حتليل الوضع نظراً إىل حـساسية املـسألة                 
، توصلت الطائفتان إىل اتفاق برعاية األمم املتحدة وأنشئت         ١٩٨١ويف عام   . )١٣٩(وتعقيدها

__________ 

بيان من السيد باغوايت، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الدورة الرابعة واخلمسون، حمضر مـوجز للجلـسة                 )١٣٣(
١٤٣٦ (CCPR/C/SR.1436).  

ـ     (E/CN.4/1987/13)تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        )١٣٤( ق العامـل املعـين      وانظر أيضاً تقرير الفري
  .٧٧، الفقرة (E/CN.4/1987/15)باالختفاء القسري أو غري الطوعي 

 ).٢٩-د (٣٢١٢قرار اجلمعية العامة  )١٣٥(
 ٣٤/١٦٤ و ٣٣/١٧٢ و ٣٢/١٢٨و) ٣٠-د (٣٤٥٠انظر على سبيل املثال قـرارات اجلمعيـة العامـة            )١٣٦(

 .٣٧/١٨١و
 ).٣١-د (٤قرار جلنة حقوق اإلنسان  )١٣٧(
 .٣٣/١٧٢ و٣٢/١٢٨قرارا اجلمعية العامة  )١٣٨(
 .٧٩، الفقرة E/CN.4/1435الوثيقة  )١٣٩(
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وتقتصر واليتها على حتديـد     . )١٤٠(ودينمبوجب هذا االتفاق اللجنة املعنية باألشخاص املفق      
 ٥٠٢ويف هذا الصدد، تلقى الفريق العامل تقارير رمسية عن اختفاء           . مصري هؤالء األشخاص  
ورغم أن الفريق العامل يعترب أن دوره       .  من القبارصة اليونانيني   ١٤٩٣من القبارصة األتراك و   

يوليه / متوز ٣١ويف  . ال جممداً ، فقد ظل عمل اللجنة يف هذا اجمل       )١٤١(يتمثل يف مساعدة اللجنة   
، أبرم بني زعماء الطائفتني اتفاق يقضي بتبادل ما حبوزهتما من معلومات عن مواقع              ١٩٩٧

وأخرياً، استأنفت اللجنة عملها يف     . )١٤٢(القبور، ومل يفض هذا االتفاق إىل أي نتيجة عملية        
من التـراب حـىت   وقد أخرجت .  بعد تغيري كل من الطائفتني موقفها السياسي ٢٠٠٤عام  

  .)١٤٣( من املختفني١٩٦ جثة وُحددت هوية ٥٨٥اليوم 
وقد وصلت مسألة املختفني يف سياق قربص إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان              -٨٦

 عدم مقبولية قضيتني تتعلقان باختفاء اثـنني مـن   ٢٠٠٢وأُعلن يف عام . يف مناسبات كثرية 
، خلـصت   )١٤٦(فرنافا ضد تركيا   و )١٤٥( تركيا قربص ضد ويف قضييت   . )١٤٤(القبارصة األتراك 

 من االتفاقية األوروبية فيما يتصل باختفـاء        ٥ و ٣ و ٢احملكمة إىل استمرار انتهاكات املواد      
  . قبارصة يونانيني

  رد األمم املتحدة والردود اإلقليمية على حظر ممارسة االحتجاز السري  - جيم  
 اهتماماً متزايداً ملـسألة االحتجـاز       ،١٩٧٨ما فتئت األمم املتحدة تويل، منذ عام          -٨٧

السري وعالقتها باالختفاء القسري، وذلك يف سياق التقارير الواردة من منظمـات غـري              
حكومية عديدة وانتشار القلق بشأن حالة حقوق اإلنسان يف كل من األرجنـتني وشـيلي               

ليـة حلقـوق    وكانت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان من بني اهليئات الدو         . وقربص
__________ 

 .٦٥، الفقرة )E/CN.4/1492(انظر بيان املمثل اخلاص لألمني العام يف قربص  )١٤٠(
 .٤٦، الفقرة E/CN.4/1983/14الوثيقة  )١٤١(
  :اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين، نشرة صحفية متاحة على العنوان التايل )١٤٢(

www.cmp-cyprus.org/nqcontent.cfm?a_id=1353. 
  اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين، )١٤٣(

 www.cmp-cyprus.org/media/attachments/Quick%20Statistics/Quick_Statistics_30.12.09.pdf. 
، القـضية رقـم     لطفي تشيلول كارابارداك وآخـرون ضـد قـربص        احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )١٤٤(

، قراران بشأن املقبولية معتمدان يف      ٧٧١١٦/٠١، القضية رقم    وبايبورا وآخرون ضد قربص   ،  ٧٦٥٧٥/٠١
 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٢

 / أيـار ١٠، قرار مـؤرخ  ٢٥٧٨١/٩٤، القضية رقم قربص ضد تركيا  كمة األوروبية حلقوق اإلنسان،     احمل )١٤٥(
 .٢٠٠١مايو 

 ١٦٠٦٥/٩٠ و ١٦٠٦٤/٩٠، القضايا ذات األرقام     فارنافا ضد قربص  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      ) ١٤٦(
 /١٦٠٧٣ و ١٦٠٧٢/٩٠ و ١٦٠٧١/٩٠ و ١٦٠٧٠/٩٠ و ١٦٠٦٩/٩٠ و ١٦٠٦٨/٩٠ و ١٦٠٦٦/٩٠و

 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨قرارا مؤرخ ، ٩٠
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اقة إىل االستجابة إىل ظاهرة االختفاء القسري واالحتجـاز الـسري خـالل             اإلنسان السبَّ 
 ١١السبعينات، بصفة عامة وفيما يتصل حباالت حمددة يف شيلي منذ االنقالب العسكري يف              

  .)١٤٧(١٩٧٣سبتمرب /أيلول
اء التقـارير   ، قامت اجلمعية العامة، إذ كان يساورها قلق شديد إز         ١٩٧٨ويف عام     -٨٨

الواردة من خمتلف أحناء العامل خبصوص اختفاء األشخاص قسراً أو كرهاً نتيجة قيام سلطات              
إنفاذ القوانني أو سلطات األمن أو ما يشاهبها من منظمات بارتكاب جتاوزات، باعتماد قرار              

ملناسبة يتعلق حتديداً باألشخاص املختفني، وطلبت إىل جلنة حقوق اإلنسان تقدمي التوصيات ا           
، كلفت اللجنة فريق خرباء بدراسة مـسألة        ١٩٧٩مارس  / آذار ٦ويف  . )١٤٨(يف هذا الصدد  

وقدم اخلبري املسؤول عن هـذه الدراسـة، فيلـيكس          . مصري املفقودين واملختفني يف شيلي    
إرماكورا، يف تقريره اقتراحات منها اختاذ عدد من التدابري الوقائية، كحظر أماكن االحتجاز             

ك سجل مركزي خاص للتوقيف واالحتجاز ومنح القضاة املدنيني حق زيـارة            السرية ومس 
  .)١٤٩(مجيع أماكن االحتجاز

ويف مرحلة الحقة، طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل جلنة حقوق اإلنسان،             -٨٩
، أن تنظر، من باب األولوية، يف مسألة األشخاص املختفني، بغية تقدمي            ١٩٧٩/٣٨يف قراره   

كما طلب إىل اللجنة الفرعية ملنع التمييـز        . ملناسبة يف دورهتا السادسة والثالثني    التوصيات ا 
ومحاية األقليات أن تنظر يف املوضوع هبدف تقدمي توصيات عامة إىل جلنة حقوق اإلنسان يف               

  . دورهتا املوافقة
أن اخلطر الذي يتعـرض لـه       ) ٣٢-د(باء  -٥وأبرزت اللجنة الفرعية، يف قرارها        -٩٠

 املختفون يستدعي اختاذ مجيع األفراد واملؤسسات وكذلك احلكومـات إجـراءات            أولئك
ونظرت اللجنة الفرعية يف مسألة االختفاء القسري وغري الطوعي يف دورهتا الرابعة            . )١٥٠(عاجلة

 الـذي  ،)٣٤-د(١٤، اعتمدت اللجنة الفرعية القرار ١٩٨١سبتمرب / أيلول ١٠ويف  . والثالثني
راً منها حق األسر يف معرفة مصري أقارهبا، وناشدت بقوة بظهـور            أكدت فيه من جديد أمو    

  .)١٥١(مجيع املعتقلني يف االحتجاز السري

__________ 

)١٤٧ ( Wilder Tayler, “Background to the elaboration of the draft international convention for the protection 

of all persons from forced disappearance”, ICJ Review No. 62-63, September 2001, p. 63. 
 .٣٣/١٧٣قرار اجلمعية العامة  )١٤٨(
 .١٩٧-١٩٣، الفقرات A/34/583/Add.1يقة الوث )١٤٩(
 .E/CN.4/135انظر الوثيقة  )١٥٠(
 .(E/1982/12) ٣، امللحق رقم الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي )١٥١(
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، فريقاً عامالً   )٣٦-د (٢٠، شكلت جلنة حقوق اإلنسان، بقرارها       ١٩٨٠ويف عام     -٩١
ويف العام ذاته، رحبت اجلمعيـة      . ينظر يف املسائل املتصلة باالختفاء القسري أو غري الطوعي        

  .، بإنشاء الفريق وناشدت مجيع احلكومات التعاون معه٣٥/١٩٣العامة، يف قرارها 
، أن تعد يف دورهتا التالية مـشروع        ١٩٨٣/٢٣وقررت اللجنة الفرعية، يف قرارها        -٩٢

ويف . )١٥٢(إعالن أويل ملناهضة االحتجاز غري املعلـن لألشـخاص أيـاً كانـت حالتـهم              
فريق اللجنة الفرعية العامل املعين مبسألة االحتجاز، ، نوقش مشروع أويل يف إطار  ١٩٨٤ عام

، أن يقدم إليها يف     ١٩٨٤/٣ونتيجة هلذا النقاش، طلبت اللجنة إىل الفريق العامل، يف قرارها           
وكان الغـرض مـن املـشروع التـزام         . )١٥٣(دورهتا الثامنة والثالثني مشروع إعالن منقح     

 احملتجزين من قبل شرطة بلـداهنا       بالكشف عن هوية ومكان وظروف مجيع     ) أ(احلكومات  
سلطاهتا العسكرية أو األمنية اليت تتصرف بعلم منها، إضافة إىل سبب ذلك االحتجـاز؛               أو
ويف البلـدان الـيت تفتقـر إىل        . السعي إىل حتديد أماكن مجيع األشخاص املختفني       )ب(و

 يف أقرب وقت    تشريعات يف هذا الصدد، ينبغي القيام خبطوات لسن تشريعات من هذا القبيل           
، وأحيل من جديد إىل ١٩٨٥غري أن جلنة حقوق اإلنسان مل تعتمد هذا القرار يف عام     . ممكن

  .)١٥٤(اللجنة الفرعية كي تعيد النظر فيه
، ١٩٨٨ويف أعقاب دورة الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز املعقـودة يف عـام            -٩٣

اص من االختفاء القـسري أو غـري        اقترح اعتماد مشروع إعالن بشأن محاية مجيع األشخ       
الطوعي، وبعد خضوعه لتعديالت الفريق العامل بني الدورتني، اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان            

  .٤٧/١٣٣ مث اجلمعية العامة يف العام ذاته يف قرارها ١٩٩٢/٢٩أوال يف قرارها 
ـ             -٩٤ ة إيـالء  ومنذ ذلك احلني، ما فتئت اللجنة تناشد مقرريها اخلاصني وأفرقتها العامل

اهتمام خاص للمسائل املتصلة حبماية حقوق اإلنسان بفعالية يف سياق إقامة العدل، ال سيما              
فيما يتصل باحتجاز األشخاص غري املعلن، والقيام حيثما كان مناسباً بتقدمي توصيات حمددة             

  .)١٥٥(يف هذا الصدد، مبا يف ذلك اقتراح تدابري ملموسة يف إطار برامج خدمات املشورة
جمموعـة املبـادئ    ،  ٤٣/١٧٣، اعتماد اجلمعية العامة، يف قرارها       ١٩٨٨ويف عام     -٩٥

. املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن            
وكان ذلك نتاج عملية طويلة األمد لتأكيد حقوق احملتجزين كانت قد بدأت يف إطار اللجنة               

__________ 

)١٥٢( E/CN.4/1984/3. 
 ).ألف(، الفصل الثامن عشر E/CN.4/Sub.2/1984/43  وE/CN.4/1985/3؛ الوثيقتان ١٩٨٤/١٣القرار  )١٥٣(
 .١٩٨٦/١٠٦ان مقرر جلنة حقوق اإلنس )١٥٤(
اً وانظر أيـض  .  املتعلق حبقوق اإلنسان يف سياق إقامة العدل       ١٩٩٢/٣١انظر على سبيل املثال قرار اللجنة        )١٥٥(

 .(E/CN.4/1993/26)تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب 
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وينص هذا الصك علـى تطبيـق جمموعـة مـن           . )١٥٦(اية األقليات الفرعية ملنع التمييز ومح   
 أن يؤدي االمتثال هلمـا إىل تفـادي أي   أالضمانات خالل االحتجاز يفترض من حيث املبد  

خطر على حياة احملتجزين وسالمتهم أو إىل التقليل إىل حد كـبري مـن احتمـال ذلـك                  
املبـادئ  مية تكميليـة مثـل      وشكل اعتماد الوثيقة حافزاً لصياغة صكوك إقلي      . )١٥٧(اخلطر

التوجيهية والتدابري الرامية إىل حظر ومنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             
، وهي مبادئ وتدابري اعتمدهتا اللجنة األفريقية حلقـوق اإلنـسان           )١٥٨(أو املهينة يف أفريقيا   

ت الفضلى املتعلقة حبماية ، واملبادئ واملمارسا)٢٠٠٢(٠٢) ٣٢-د(٦١والشعوب يف قرارها 
، وهي مبادئ اعتمدهتا جلنـة البلـدان        )١٥٩(األشخاص احملرومني من حريتهم يف األمريكتني     

  .اإلنسان األمريكية حلقوق
، ١٩٧٨فمنـذ عـام     . وسامهت أمثلة أخرى يف حظر ممارسات االحتجاز السري         -٩٦

االختياري وكان يتعلـق    تلقت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أول بالغ مبوجب الربوتوكول          
وكانت القضية ختص شخصاً يـدعى الـسيد        . بقضية اختفاء واحتجاز سري يف أوروغواي     

وقد . باليري، وكان مشتبها بضلوعه يف أنشطة التخريب اليت يقوم هبا احلزب الشيوعي احملظور
، واحتجـز يف  ١٩٧٥أكتـوبر  /أوقفته سلطات ذلك البلد دون أمر قضائي يف تشرين األول       

وخلصت اللجنة إىل أن حكومة أوروغـواي قـد         . )١٦٠(بس االنفرادي يف مكان جمهول    احل
  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ١(١٠ و٩ و٧انتهكت املواد 

ومتثلت إحدى احملطات احلامسة يف العملية الطويلة حلظر ممارسات االحتجاز السري             -٩٧
ة مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت فـتح بـاب           يف اعتماد االتفاقية الدولية حلماي    

وقد بـدأت هـذه العمليـة يف        . )١٦١(٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦توقيعها والتصديق عليها منذ     
، عندما طلبت جلنة حقوق اإلنسان إجراء دراسة ترمي إىل حتديد أي ثغرات يف              ٢٠٠١ عام

صياغة صك شارع ملزم قانونـاً      اإلطار الدويل القائم للقانون اجلنائي وحقوق اإلنسان بغية         
__________ 

اص مسألة حقوق اإلنسان لألشـخ "بعنوان اً  جدول أعماهلا بند  يف، أدرجت اللجة الفرعية     ١٩٧٣منذ عام    )١٥٦(
وانظـر  . ١٢٩-١٢٣، الـصفحات    انظر الوثيقة ". الحتجاز أو السجن  املعرضني ألي شكل من أشكال ا     

 Kathryn Jean Burke, “New United Nations procedure to protect prisoners and other بصفة عامـة 

detainees” California Law Review, vol. 64, No. 1 (January 1976), p. 205; and Daniel Prémont, 

“United Nations procedures for the protection of all persons subjected to any form of detention or 

imprisonment”, Santa Clara Law Review, vol. 20, No. 3 (1980), p. 603. 
)١٥٧( Nigel Rodley and Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International Law, Third ed., 

Oxford University Press, 2009, p. 451. 
 . باملبادئ التوجيهية لروبن آيلندتعرف أيضاً )١٥٨(
)١٥٩( OEA/Ser/L/V/II.131, doc. 26 (March 2008). 
 .١٩٨٣يوليه / متوز٢١، آراء هنائية مؤرخة ٣٠/١٩٧٨، البالغ رقم باليري ضد أوروغواي )١٦٠(
 .٦١/١٧٧قرار اجلمعية العامة  )١٦١(
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واستناداً إىل دراسة أعدها خبري مـستقل       . )١٦٢(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
خبصوص محاية مجيع األشخاص     بشأن اإلطار الدويل القائم للقانون اجلنائي وحقوق اإلنسان       

ولية حلماية مجيع    صاغت اللجنة، مبساعدة هذا اخلبري، االتفاقية الد       )١٦٣(من االختفاء القسري  
األشخاص من االختفاء القسري، اليت اعتمد جملس حقوق اإلنسان نصها النهائي يف قـراره              

وتتضمن االتفاقية العناصر الالزمة لسد الثغرات اليت تعتري اإلطار احلايل للحماية           . ٢٠٠٦/١
  .من االختفاء القسري واالحتجاز السري

" احلرب الشاملة على اإلرهـاب "اق  ممارسات االحتجاز السري يف سي      -رابعاً   
  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١منذ 
رغم الدور البارز للواليات املتحدة يف وضع قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون              -٩٨

اإلنساين الدويل، ورغم مكانتها كرائد عاملي يف جمال محاية حقوق اإلنسان داخـل البلـد               
 اإلرهابية ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١هجمات  وخارجه، شرعت الواليات املتحدة، يف أعقاب       

على نيويورك وواشنطن العاصمة، يف عملية لتقييد وإلغاء عدد من حقوق اإلنسان وغريها من  
آليات محايتها، وذلك عن طريق سن قوانني واختاذ إجراءات إدارية متنوعة، منها التفـويض              

، وقـانون معاملـة     ٢٠٠١ ، وقانون الوطنية األمريكي لعام    )١٦٤( القوة العسكرية  مباستخدا
الذي يسعى إىل إلغاء حقوق      (٢٠٠٦، وقانون اللجان العسكرية لعام      ٢٠٠٥احملتجزين لعام   

، فضالً عن أوامر ومذكرات تنفيذية متنوعة أصدرها مكتب املستـشار           )املثول أمام القضاء  
ا أجـازت  كم. القانوين، بّينت موقف الواليات املتحدة إزاء عدد من القضايا، منها التعذيب         
  .)١٦٥(الواليات املتحدة بصورة أشد من ذي قبل إنشاء العديد من الربامج السرية

ومبقتـضى هـذه    ". حرباً شاملة على اإلرهاب   "وأعلنت حكومة الواليات املتحدة       -٩٩
احلرب، ال يعترب األفراد الذين ُيعتقلون يف أي مكان يف العامل مشتبهاً فيهم جنائياً فيحاكمون               

االحتادية يف الواليات املتحدة، وال يعاملون كأسرى حرب حتمـيهم اتفاقيـات            أمام احملاكم   
جنيف، حىت إذا اعُتقلوا يف ساحة املعركة أثناء ما يعترب نزاعاً مسلحاً مبوجب القانون اإلنساين     

__________ 

 .٢٠٠١/٤٦جلنة حقوق اإلنسان قرار  )١٦٢(
)١٦٣( E/CN.4/2002/71. 
التفويض باستخدام القوات املسلحة للواليات املتحدة ضد املسؤولني عن اهلجمـات الـيت             : قرار مشترك " )١٦٤(

وفُّوض رئيس الدولة مبوجب هذا القـرار   . ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٧،  "شّنت مؤخراً ضد الواليات املتحدة    
ملناسبة ضد الدول أو املنظمات أو األشخاص الذين يعتـربهم خططـوا            باستخدام كل القوة الضرورية وا    "

 اإلرهابية أو أجازوها أو ارتكبوها أو ساعدوا على ارتكاهبا،          ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١الرتكاب هجمات   
أو الذين آووا تلك املنظمات أو هؤالء األشخاص، وذلك ملنع أي أعمال إرهاب دولية مقبلة ضد الواليات                 

  ". جانب تلك الدول أو املنظمات أو هؤالء األشخاصاملتحدة من
)١٦٥(  A/HRC/6/Add.3 ٣، الفقرة.  
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جيوز احتجازهم  " حماربني أعداء غري شرعيني   "الدويل، وإمنا يعاملون بشكل عشوائي بوصفهم       
مى دون توجيه هتمة أو دون حماكمة أو دون إمكانية الطعـن يف شـرعية               إىل أجل غري مس   

  .احتجازهم أمام حمكمة أو أية سلطة قضائية أخرى
، أعلن رئيس الواليات املتحدة يف مذكرة أصـدرها أن          ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٧ويف    -١٠٠

 وأن  ،" املشتركة بني اتفاقيات جنيف ال تنطبق على معتقلـي القاعـدة وطالبـان             ٣املادة  "
 من  ٤معتقلي طالبات حماربون غري شرعيني، ومن مث ال ُيعتربون أسرى حرب مبوجب املادة              "

مبا أن اتفاقية جنيف ال تنطبق على حربنا مع القاعدة، فـإن معتقلـي              "، وأنه   "اتفاقية جنيف 
وكان جيب أن يقابل هذا التخلي عـن اتفاقيـات          ". القاعدة ال يعتربون أيضاً أسرى حرب     

كمبدأ من مبادئ السياسة العامة، ستواصل القوات املـسلحة األمريكيـة           "أنه  جنيف وعد ب  
معاملة املعتقلني بطريقة إنسانية تتسق بالقدر املالئم مع مبادئ اتفاقيات جنيف، ومع الضرورة 

ودافعت احلكومة عن سياسة االحتجاز هذه يف تقارير متنوعة قّدمتـها إىل            . )١٦٦("العسكرية
 أشارت فيه إىل أن     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ها تقرير قدمته يف     من،  )١٦٧(األمم املتحدة 

قانون احلرب، وليس العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، هو اإلطار القـانوين             
، ومـن مث ال تـدخل       )١٦٨("احملاربني األعـداء  "القابل للتطبيق الذي حيكم عمليات احتجاز       

  .)١٦٩(كلفني بإجراءات خاصةعمليات االحتجاز هذه ضمن والية امل
واستهدفت الواليات املتحدة، باستخدام هذا النموذج احلريب، احلّد من تطبيق اإلطار      -١٠١

. واستبعاد أي تطبيق لقانون حقوق اإلنسان     ) القانون اإلنساين الدويل  (القانوين لقانون احلرب    
هنا ليست ملزمـة    وحىت إن كان قانون حقوق اإلنسان واجب التطبيق، فقد رأت احلكومة أ           

ولذلك، فإن الواليات املتحدة، بإنـشائها مراكـز        . بتطبيقه خارج أراضي الواليات املتحدة    
احتجاز يف خليج غوانتانامو وغريه من األماكن حول العامل، رأت أن قانون حقوق اإلنسان              

ز فالقصد من إنشاء مركز غوانتانامو وغريه من مراكـز االحتجـا          . لن يطّبق يف هذه املراكز    
خارج أراضي الواليات املتحدة هو عدم إعمال حق احملتجزين يف هذه األماكن يف املثول أمام              

ومن عواقب هذه السياسة وضع العديد من احملتجزين يف أماكن سـّرية            . )١٧٠(احملاكم احمللّية 

__________ 

، ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ٧مذكرة أصدرها الرئيس بشأن املعاملة اإلنسانية ملعتقلي طالبـان والقاعـدة،              )١٦٦(
www.pegc.us/arcahive/White_House/bush_memo-20020207_ed.pdf.  

، الفقـرات   A/HRC/4/41؛  ٣، الـصفحة  CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1انظر، مثالً، الوثائق التالية       )١٦٧(
  .١٢، الفقرة A/HRC/4/40؛ و٤٥٥-٤٥٣

)١٦٨(  CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1 ٣، الصفحة.  
)١٦٩(  CCPR/C/USA/CO/3 و٤٥٦، الفقرة ،A/HRC/4/40 ١٢، الفقرة. 
اإلنسان، لجنة املعنية حبقوق     إىل ال  ٢٠٠٧أكتوبر  /أكدت احلكومة جمّدداً، يف تقريرها املقدم يف تشرين األول          )١٧٠(

 .٢، الصفحة (CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1)" العهد ال ينطبق خارج أراضيها"موقفها الراسخ بأن 
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دون حصوهلم على احلماية املكفولة هلم، أي حتديداً احلماية اليت متنحها اتفاقيـات جنيـف،              
  .ن حقوق اإلنسان الدويل، ودستور الواليات املتحدة، وقوانني حملية أخرى متنوعةوقانو
 املركزيـة   املخـابرات فقد أنشأت وكالة    . وأخذ االحتجاز السري أشكاالً عديدة      -١٠٢

وطلبـت  ". احملتجزون املهّمـون  "مرافق االحتجاز اخلاصة هبا الستجواب من ُيطلق عليهم         
عيفة يف جمال حقوق اإلنسان القيام سـّراً باحتجـاز          الوكالة من شركاء ذوي سجالت ض     

ولدى نشوب الرتاع يف أفغانستان والعراق، احتجـزت        . واستجواب األشخاص نيابة عنها   
. الواليات املتحدة أشخاصاً يف أماكن احتجاز سرية يف ساحات القتال لفترات زمنية طويلة            

 احملتجزين فيهـا، ويـسلّط      ولذلك، يركز هذا الفصل على عدة مراكز احتجاز سرية وعلى         
  .الضوء كذلك على أمثلة لتواطؤ دول أخرى يف هذا األمر

ومراكز االحتجـاز الـسّرية التابعـة لــوكالة         " احملتجزين املهّمني "برنامج    -ألف   
  املخابرات املركزية

 املخـابرات ، أرسل الرئيس بوش إىل مـدير وكالـة          ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٧يف    -١٠٣
 صفحة فّوض مبوجبـها الوكالـة       ١٢ق جملس األمن القومي، مذكرة من       املركزية، عن طري  

، ٢٠٠٥وحىت عام   . )١٧١(احتجاز اإلرهابيني وإنشاء مرافق احتجاز خارج الواليات املتحدة       
عندما أرسلت األمم املتحدة أوىل رساالهتا العديدة بشأن هذا الربنامج إىل حكومة الواليات             

ويف .  عن نطاق وتفاصيل هذا الربنامج السّري لالحتجـاز        املتحدة، مل يكن ُيعرف إالّ القليل     
ويف .  فقط، أمكن معرفة العدد القطعي للمحتجزين مبوجب هذا الربنـامج          ٢٠٠٩مايو  /أيار

مذكرة ُسمح بنشرها، ولكن بصيغة معّدلة، أشار النائب الرئيسي ملساعد املـّدعي العـام،              
 حمتجزاً  ٩٤ تسلّمت، حىت ذلك الوقت،       املركزية املخابراتستيفن برادبوري، إىل أن وكالة      

 منهم أساليب قاسـية     ٢٨، وأهنا استخدمت يف استجواب      )حبسب الصيغة املعّدلة للمذكرة   (
  .)١٧٢(بدرجات متفاوتة

ووصف املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف              -١٠٤
ارتـه إىل الواليـات املتحـدة        عـن زي   ٢٠٠٧سياق مكافحة اإلرهاب، يف تقريره لعـام        

__________ 

)١٧١(  Sixth declaration of Marilyn A. Dorn, Information Review Officer, Central Intelligence Agency, 5 

January 2007, available from 
www.aclu.org/pdfs/safefree/20070110/cia_dorn_declaration_items_1_29_61.pdf.  

)١٧٢(  Stephen G. Bradbury, Memorandum re: application of United States obligations under article 16 of 

the Convention against Torture to certain techniques that may be used in the interrogation of high 

value al-Qaida detainees, 30 May 2005 (footnote, p. 5). Available from 
http://luxmedia.vo.llnwd.net/o10/clients/aclu/olc_05302005_bradbury.pdf.  
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A/HRC/6/17/Add.3)(          وكيف " األساليب القاسية "، ما كان معروفا يف ذلك الوقت عن هذه
  :كان ُينظر إليها

 املركزيـة،   املخـابرات نتيجة للتسريب الداخلي للمعلومات فيما يبدو من وكالة         
لـيت  ا" أساليب االستجواب القاسية  "علمت وسائط اإلعالم ونشرت معلومات عن       

تستخدمها الوكالة مع املشتبه يف أهنم إرهابيون، ورمبا مع أشخاص آخرين احُتجزوا            
وحتدثت عدة مصادر عن األساليب الـيت تـشمل         . بسبب ارتباطهم باملشتبه فيهم   

اإلكراه البدين والنفسي، واإلبقاء يف أوضاع مرهقة، والتعريض لتغيريات شديدة يف           
وهـي وسـيلة جتعـل    " (اإليهام باإلغراق"، ودرجات احلرارة، واحلرمان من النوم    

ويف إشارة إىل املمارسة الراسخة هليئات،      ). الشخص املستجوب يشعر وكأنه يغرق    
مثل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب، استنتج املقرر اخلاص أن            
هذه األساليب تنطوي على سلوك يصل إىل حد انتهاك احلظـر املفـروض علـى               

  .ذيب ومجيع أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتع
ألسـاليب  " حمتجزاً، الذين تعرضوا     ٢٨ل وأشار السيد برادبوري إىل أن عدداً من ا         -١٠٥

وُنقل أربعة عشر شخصاً من     ". املعتقلني املهمني "هم من   " استجواب قاسية بدرجات متفاوتة   
ركزية يف مكان مل يفصح عنه إىل احلـبس يف مرفـق             امل املخابراتمعتقل سري تابع لوكالة     

/  أيلول ٦االحتجاز التابع لوزارة الدفاع يف خليج غوانتانامو، وفقاً ملا أعلنه الرئيس بوش يف              
  : وهؤالء األشخاص هم. )١٧٣(٢٠٠٦سبتمرب 

 ٢٨، قُبض عليـه يف فيـصل آبـاد، بباكـستان، يف             )فلسطيين(أبو زبيدة    •
 ٢٠٠٢مارس /آذار

 ١١، قُـبض عليـه يف كراتـشي، بباكـستان، يف            )ميين(يبة  رمزي بن الش   •
 ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

، قُبض عليه يف اإلمارات العربية املتحـدة يف         )سعودي(عبد الرحيم الناشري     •
 ٢٠٠٢نوفمرب /أكتوبر أو تشرين الثاين/تشرين األول

 ١، قُبض عليه يف روالبنـدي، بباكـستان، يف          )باكستاين(خالد شيخ حممد     •
 ٢٠٠٣ مارس/آذار

، قُبض عليه مع خالد شيخ حممد يف رولبندي،         )سعودي(مصطفى اهلوساوي    •
 ٢٠٠٣مارس / آذار١بباكستان، يف 

__________ 

)١٧٣( “President Discusses Creation of Military Commissions to Try Suspected Terrorists”, 6 September 

2006, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/09/20060906-3.html.  
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/  آذار ٥، قُبض عليه يف كراتشي، بباكـستان، يف         )باكستـاين(ماجد خان    •
 ٢٠٠٣مارس 

، ُيعرف أيضاً باسـم خالـد، قُـبض عليـه يف      )ميين(وليد حممد بن عطاش      •
 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٩كراتشي، بباكستان، يف 

، ُيعرف أيضاً باسم عمار البلوشي، قُـبض        )باكستاين(علي عبد العزيز علي      •
 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٩عليه مع وليد بن عطاش يف كراتشي، بباكستان، يف 

، ُيعرف أيضاً باسم زبري، قُبض عليه يف بانكوك    )ماليزي(حممد فريك بن أمني      •
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٨يف 

، ُيعرف أيضاً باسم احلنبلي، وأيضاً باسـم        )إندونيسي( الدين   رضوان عصام  •
 ٢٠٠٣أغسطس / آب١١إنسب نور أمان، قُبض عليه يف أيوتايا، بتايلند، يف 

، ُيعرف أيضاً باسم ليلّي، قُبض عليه يف بانكوك         )ماليزي(حممد نظري بن الب      •
 ٢٠٠٣أغسطس / آب١١يف 

 هاند حسن أمحد غوليـد،      ، ُيعرف أيضاً باسم   )صومايل(غوليد حسن دوراد     •
 ٢٠٠٤مارس / آذار٤قُبض عليه يف جيبويت يف 

 ٢٥، قُبض عليه يف غـوجرات، بباكـستان، يف          )ترتاين(أمحد خلفان الغيالين     •
 ٢٠٠٤يوليه /متوز

، ُيعرف أيضاً باسم مصطفى فرج العزيـيب، قُبض عليه يف )لييب(أبو فرج اللييب  •
 .)١٧٤(٢٠٠٥مايو / أيار٢مردان بباكستان، يف 

وعالوة على حماضر جلسات احملاكم اخلاصة باستعراض وضع احملاربني، املعقودة يف             -١٠٦
) الواليات املتحدة األمريكية   (٢٩/٢٠٠٦، والوقائع الواردة يف الرأي رقم       )١٧٥(٢٠٠٧عام  

، يعترب  )١٧٦(٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف         
حيد املتاح بشأن األوضاع يف املرافق املذكورة أعاله هو تقرير اللجنـة الدوليـة              املصدر الو 

للصليب األمحر الذي تسرب إىل وسائط اإلعالم عن طريق مسؤولني يف حكومة الواليـات              
ورغم أن تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر مل ُينشر رمسياً، قـرر اخلـرباء              . )١٧٧(املتحدة

__________ 

)١٧٤( A/HRC/4/40/Add.1. Pentagon biographies are available from the address   
www.defenselink.mil/pdf/detaineebiographies1.pdf.  

 .www.defenselink.mil/news/Combatant_Tribunals.htmlانظر  )١٧٥(
)١٧٦( A/HRC/4/40/Add.1. 
)١٧٧( ICRC report on the treatment of 14 “high value detainees” in CIA custody transmitted on 14 

February 2007. انظر www.nybooks.com/icrc-report.pdf. 
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رة املعلومات املتعلقة باألربعة عشر حمتجزاً، وألن الواليات املتحدة مل          االستشهاد به نظراً لند   
 رغم الطلبات املقدمة للسماح هلم      )١٧٨(تسمح للخرباء بالتحدث مع احملتجزين يف غوانتانامو      

ويورد ذلك التقرير تفاصيل املعاملة اليت وصفها معظم األربعة عشر حمتجزا خـالل             . بذلك
التقرير حدوث حاالت ضرب، وركل، وحبس داخل صـندوق،         املقابالت الفردية، وأثبت    

وحلق قسري، وهتديد، وحرمان من النوم، وحرمان من إمدادات الطعام أو تقييدها، واإلبقاء             
يف أوضاع مرهقة، والتعريض لدرجات احلرارة الباردة واملاء البارد، واخلنق باملاء، ومـا إىل              

 شهراً إىل أكثر من ثالث ١٦ز اليت امتدت من   وأكد التقرير أنه، طوال فترات االحتجا     . ذلك
كما يشري التقرير إىل أن هؤالء      .  شخصاً رهن احلبس االنفرادي    ١٤ل سنوات ونصف، كان ا   

احملتجزين مل يكونوا يعرفون مكان وجـودهم، ومل يكـن هلـم اتـصال إال بـاحملققني أو                  
  : واستنتجت اللجنة الدولية للصليب األمحر ما يلي. ")١٧٧(احلراس

أن اثين عشر من احملتجزين األربعة عشر ادعوا التعرض إلساءة املعاملة املنهجية بدنياً             
وكان ذلك نتيجة لكل من املعاملة والظروف املادية، باعتبارمها جـزءاً        . أو نفسياً /و

ويبدو بوضوح أن هذا . من نظام االستجواب، فضالً عن نظام االحتجاز بشكل عام     
 كرامة اإلنسان ويبث الشعور باليأس، يف حاالت عديدة         النظام ُصمم حبيث ينال من    

عن طريق إحداث آالم ومعاناة بدنية ونفسية لغرض إذعـان احملتجـزين وانتـزاع              
وتشري . املعلومات منهم، مما أدى إىل إهناكهم وضياع شخصيتهم وامتهان كرامتهم         

عرضوا لـه مـن     ادعاءات احملتجزين فيما يتعلق بالتعرض إلساءة املعاملة إىل أن ما ت          
ً ءا املركزيـة، سـو    املخابراتإساءة معاملة أثناء احتجازهم يف إطار برنامج وكالة         

إضافة إىل ذلك، كان العديد من عناصر إسـاءة         . بشكل فردي أو مجاعي، يشكل تعذيباً     
  . )١٧٧(" الفردية أم اجلماعية، تشكل معاملة قاسية وال إنسانية ومهينةًءااملعاملة، سو

 بوجود مرافق احتجاز سـرية      ٢٠٠٦سبتمرب  /تراف الرئيس بوش يف أيلول    ورغم اع   -١٠٧
 املركزية، فإن حكومة الواليات املتحدة وحكومات الدول اليت ضمت املخابراتتابعة لوكالة  

وقد كُشف عـن معظـم   . تلك املرافق رفضت عموماً الكشف عنها أو االعتراف بوجودها     
  .  السرية اليت أُفشيتتفاصيل املواقع السرية عن طريق املعلومات

 إىل  واشـنطن بوسـت   ، أشارت صـحيفة     ٢٠٠٥نوفمرب  /فمثالً، يف تشرين الثاين     -١٠٨
بوصفهم " موظفي استخبارات حاليني وسابقني واثنني من املسؤولني يف احلكومة األمريكية         "

مصادر للمعلومات اليت تدعي وجود سجن سري أو حمل احتجاز سـري تـابع لوكالـة                
__________ 

، وانظـر أيـضاً     ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢٨ و ٥على سبيل املثال، الرسائل اليت وجهها اخلرباء األربعة يف           )١٧٨(
مـارس  / آذار ٢٠الرسائل اليت وجهها املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، املؤرخـة             

قرر اخلاص املعين   ، والرسالة اليت وجهها سلف امل     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨، و ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٣، و ٢٠٠٧
 ١، والرسائل التذكريية املتعددة اليت وجـه آخرهـا يف           ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٣٠مبسألة التعذيب يف    

 . ٢٠٠٩يوليه /متوز
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وبعد شـهر،  . )١٧٩("توجد به زنزانات استجواب حتت األرض"كزية يف تايلند     املر املخابرات
موظفون حاليون وسابقون يف " ، استناداً إىل شهادات قدمها ABC Newsأفادت حمطة أخبار 

  : أن أبو زبيدة"  املركزيةاملخابراتوكالة 
 غـري    املركزية إىل تايلند حيث أودع خمزناً صـغرياً        املخابراتُنقل بواسطة وكالة    

وقالت املصادر إن زنزانته كانت خاضعة للمراقبة       . مستخدم يف قاعدة جوية نشطة    
على مدار الساعة عن طريق شبكة تلفزيونية مغلقة، وتوىل مداواة جروحه اخلطـرية             

 أُرسل خصيصاً من املقر الرئيسي للوكالة يف النغلـي          املخابراتطبيب تابع لوكالة    
وبعد تلقيه العالج، تعرض للـصفع      . ة املناسبة لضمان حصول أبو زبيدة على الرعاي     

والسحل، وأجرب على الوقوف لساعات طويلة يف زنزانة باردة قبل أن ُتكبل يداه ويـربط               
  .)١٨٠( ثانية وبدأ يتعاون٣١من رجليه إىل لوح مائي، إىل أن توسل طالباً الرمحة بعد 

لتحقيق األويل مع أبو زبيدة     وقد أكد احملقق التابع ملكتب التحقيقات االحتادي الذي أجرى ا         
تفاصيل املعاملة اليت لقيها أبو زبيدة، وإن كان احملقق مل يؤكد ومل ينف أن مكان احتجاز أبو                 

 عن املسؤولني قوهلم إن رمزي بن       واشنطن بوست كما نقلت صحيفة    .)١٨١(زبيدة هو تايلند  
 جمـدداً يف عـام   زنيويورك تامي وذكرت صحيفة .)١٨٢(الشيبة ُنقل إىل تايلند بعد القبض عليه  

استناداً إىل إفادات من مخسة مسؤولني حكوميني " أن أبو زبيدة كان حمتجزاً يف تايلند ٢٠٠٦
، ذكرت صـحيفة    ٢٠٠٨يناير  / ويف كانون الثاين   .)١٨٣("سابقني وحاليني على علم باحلالة    

مرفق  أن حمللـني سياسيني ودبلوماسيني يف تايلند يشتبهون يف أن Asia Timesتاميز  آسيـا
  .)١٨٤("يقع يف قاعدة عسكرية يف إقليم أودون ثاين يف مشال شرقي تايلند" االحتجاز

__________ 

)١٧٩( Dana Priest, “CIA holds terror suspects in secret prisons”, Washington Post, 2 November 2005. 

Available from  
  www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html.  

)١٨٠( Brian Ross and Richard Esposito, “Sources tell ABC news top Al-Qaida figures held in secret CIA 

Prisons”, 5 December 2005. 
Available from http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123.  

)١٨١( “Former FBI agent: enhanced interrogation techniques ‘ineffective, harmful”. ABC news, 13 April 

2009. Available from http://abcnews.go.com/Politics/story?id=7577631&page=1.  
)١٨٢( Dana Priest, “CIA holds terror suspects in secret prisons”, Washington Post, 2 November 2005. 

Available from  
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html.  

)١٨٣( David Johnston, “At a secret interrogation, dispute flared over tactics” New York Times, 10 

September 2006. Available from www.nytimes.com/2006/09/10/washington/10detain.html. 
)١٨٤( Shawn W. Crispin, “US and Thailand: allies in torture”, Asia Times, 25 January 2008. Available 

from www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JA25Ae01.html. 
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بعد أن كشفت التقارير املنشورة عـن       " إنه   واشنطن بوست وقالت مصادر صحيفة      -١٠٩
، أصر املسؤولون التايلنـديون علـى أن وكــالة          ٢٠٠٣يونيه  /وجود املوقع يف حزيران   

 بعد ذلـك أن املـسؤولني       نيويورك تاميز وادعت صحيفة   . )١٨٢(" املركزية أغلقته  املخابرات
وأن " عني القـط  "سجن سري خارج بانكوك امسه الرمزي       "احملليني ال يشعرون بالراحة إزاء      

  .)١٨٥("مراكز احتجاز دائمة خاصة هبا" املركزية يف املخابراتهذا هو سبب رغبة وكالة 
 من املسؤولني األمـريكيني  ٢٠من أكثر "، وبناًء على مقابالت مع     ٢٠٠٨ويف عام     -١١٠

أرسلها رئيس مكتب   " برقية سرية " عن   واشنطن بوست ، حتدثت صحيفة    "احلاليني والسابقني 
طالباً السماح له بتدمري شـرائط فيـديو        " املركزية يف بانكوك إىل رؤسائه       املخابراتوكالة  

أغـسطس إىل كـانون     /مـن آب  ... سجلت يف سجن سري تابع للوكالـة يف تايلنـد           
 إلظهار أن احملققني يتبعون القواعد التفصيلية اليت وضعها احملامــون           ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

كما ذكرت الصحيفة أن    ". واخلرباء الطبيون يف واشنطن، وأهنم ال يتسببون يف وفاة احملتجزين         
مايو /و يف أيار. )١٨٦("عدداً من نواب املفتش العام سافروا إىل بانكوك ملشاهدة هذه الشرائط"

أسـاليب االسـتجواب    " منـها    ١٢ شريطاً تصور    ٩٢، راجع مكتب املفتش العام      ٢٠٠٣
مكان يقـع يف    " جلسة إيهام باإلغراق تعرض هلا أبو زبيدة يف          ٨٣وتسجل وقائع   " القاسية

ويبدو من تقرير مكتب املفتش العام أن أبو زبيدة وعبد الـرحيم الناشـري              ". دولة أجنبية 
ومل يتسن التحقق من هذه املعلومات، حيث ُشطب        . )١٨٧(سهاحُتجزا واستجوبا يف املكان نف    

، رغم أن املصادر املستقلة املخابراتموقع االستجواب املذكور يف تقرير املوظف العام لوكالة  
غري أنه ُزعم   ". عني القط "أبلغت اخلرباء بأن املرفق موجود بالفعل يف تايلند وأنه ُيعرف باسم            

، وقالت صحيفة   ٢٠٠٥نوفمرب  /الفيديو يف تشرين الثاين    دمرت شرائط    املخابراتأن وكالة   
 املركزيـة يف    املخابراتخزانة يف مركز وكالة     " إن الشرائط كانت حمفوظة يف       نيويورك تاميز 

  .)١٨٨("تايلند، وهو البلد الذي استجوب فيه اثنان من احملتجزين، مها أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري

__________ 

)١٨٥( David Johnston and Mark Mazzetti, Interrogation inc: A window into CIA’s embrace of secret 

jails, in The New York Times, 12 August 2009. Available from  
www.nytimes.com/2009/08/13/world/13foggo.html?_r=2&ref=global-home. 

)١٨٦( Joby Warrick and Walter Pincus, “Station chief made appeal to destroy CIA tapes”, Washington 

Post, 16 January 2008, available from 
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/15/AR2008011504090.html.  

)١٨٧( CIA Inspector General, Special Review, “Counterterrorism detention and interrogation activities 

(September 2001 - October 2003) (2003-7123-IG), 7 May 2004, unclassified version released 24 

August 2009, paras. 74 and 91. 
)١٨٨( Mark Mazzetti, “US says CIA destroyed 92 tapes of interrogations”, New York Times, 2 March 

2009. Available from www.nytimes.com/2009/03/03/washington/03web-intel.html. 
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قريرها املقدم يف إطار هذه الدراسة، وجـود مرفـق          وقد نفت حكومة تايلند، يف ت       -١١١
، مشرية إىل أن وسائط اإلعالم الدولية       ٢٠٠٢/٢٠٠٣احتجاز سري يف تايلند خالل الفترة       

غري أنـه يف    . واحمللية زارت األماكن املشتبه فيها ومل تعثر على دليل على وجود ذلك املرفق            
 املركزية كان لـديها     املخابراتأن وكالة   ضوء الطبيعة التفصيلية لالدعاءات، يعتقد اخلرباء       

  .سجن سري يف تايلند، ويطالبون السلطات احمللية بإجراء حتقيق مستقل يف هذه املسألة
، ذكر املقرر ديك ماريت يف تقرير قدمه إىل جملس أوروبا           ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران   -١١٢

 املخـابرات ها وكالـة    أدلة كافية على أنه كانت هناك مرافق احتجاز سرية تدير         "أن لديه   
، وال سـيما يف بولنـدا   ٢٠٠٥ إىل عـام  ٢٠٠٣املركزية يف أوروبا يف الفترة مـن عـام       

 من العـاملني احلـاليني      ٣٠وقد اعتمد التقرير على شهادة قدمها أكثر من         . )١٨٩("ورومانيا
ـ    . والسابقني يف الدوائر االستخبارية يف الواليات املتحدة ويف أوروبا         زاعم وأشار املقرر إىل م

 إىل النصف الثاين من     ٢٠٠٣يف رومانيا كان يعمل يف الفترة من عام         " السجن السري "بأن  
معظم احملتجزين الذين أُحضروا إىل رومانيا كانوا، وفقاً ملصادرنا، قد          "كما الحظ أن    . ٢٠٠٥عام  
ين من  وُيفهم من هذه العبارة أهنا إشارة إىل عمليات نقل احملتجز         ". من ساحة الرتاع   "انتزعوا

، كـشف مـسؤولون     ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب . )١٨٩("أفغانستان، مث بعد ذلك من العراق     
 أن كايل دي فوغو، الـذي       نيويورك تاميز سابقون يف استخبارات الواليات املتحدة لصحيفة       

 املركزيـة يف    املخـابرات كان يف ذلك الوقت قائد قاعدة اإلمداد الرئيسية التابعة لوكالـة            
كل منـها جمهـز     " على إقامة ثالثة مراكز احتجاز تابعة للوكالة،         فرانكفورت، قد أشرف  

أحد هذه السجون كان مـبىن  "وأضاف هؤالء املسؤولون أن ". الستيعاب حنو ستة حمتجزين  
  .)١٩٠("جمّدداً يقع يف شارع مزدحم يف بوخارست

ويف حني مل ُيكشف بعـد عن هويات العديـد من احملتجزين يف تلك املرافــق،                -١١٣
انظر الفقـرة  (، أو حنو ذلك، ُنقل حممد األسد     ٢٠٠٤أبريل  /  نيسان ٢٤ملعروف أنه يف    من ا 
واثنان آخران على األقل من أفغانستان إىل مرفق جمهول ولكنه حديث يـديره             )  أدناه ١٣٣

مسؤولون من الواليات املتحدة، وهو مرفق ُصّمم مبهارة حبيث يلحق باحملتجزين أقصى درجة             
وقد قّدم السيد األسد وصفاً للمرفق ونظام االحتجاز املطبق         . ان واإلجهاد من التوهان واإلرهت  

فيه إىل منظمة العفو الدولية، تبّين منه أنه احُتجز يف املكان نفسه مع رجلني مينيني آخرين، مها 

__________ 

)١٨٩(  Dick Marty, “Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe 

member states: second report”, Council of Europe, doc. 11302 rev., 11 June 2007. Available from 

assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdf. In its response to the report, 

Romania contested the evidentiary basis of the findings concerning Romania. 
)١٩٠( David Johnston and Mark Mazzetti, “A window into CIA’s embrace of secret jails” New York Times, 12 

August 2009. Available from www.nytimes.com/2009/08/13/world/13foggo.html?_r=2&ref=global-

homeSee also response by the Government of Romania published in the New York Times. 
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وتدل دراسة مدة الرحالت اجلوية ومالحظـات       . )١٩١(صالح علي وحممد فرج أمحد بامشيلة     
لى والسيد بامشيلة إىل أن املرفق موجود علـى األرجـح يف أوروبـا             السيد األسد والسيد ع   

 متـراً،   ٢,٥ x ٣,٥وقد احُتجز السيد األسد يف زنزانة مستطيلة مساحتها حوايل          . الشرقية
وأمضى السيد األسد الليلة األوىل عارياً يف  . حيث قّيد بالسالسل إىل األرض يف زاوية الزنزانة       

صوت يبث صوتاً أشبه باحملرك أو اآللة، وكان هبـا أيـضاً آلتـا              وكان هبا مكّبر لل   . الزنزانة
وذات . وكانت الزنزانة مضاءة طوال الليل يف معظم الوقت الذي أمضاه يف املرفـق            . تصوير

مّرة، قابل السيد األسد رجالً عّرف نفسه بأنه مدير السجن، وادعى أنه وصل لتـّوه مـن                 
ة املرفق الذي احُتجز فيه بأنه أحدث من املرفق    وأيضاً، وصف السيد بامشيل   . واشنطن العاصمة 

وقال إن الضوضاء كانت ُتبثّ داخل الزنزانة اليت كانـت مـضاءة            . املوجود يف أفغانستان  
وكان احلّراس يف املرفق يرتـدون مالبـس        . بشكل مستمر، وكان هو مكّبالً طوال الوقت      

وكـان  . شــارة فقــط  سوداء، وقناعات وجه سوداء، وكانوا يتفامهون فيما بينهم باإل      
نكليزية، حيث أشـاروا إىل معلومـات وصلت مــن    إلاحملققـون يتحدثون فيما بينهم با    

، أبلغت الواليات املتحدة اليمن بـأن       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٥ويف  . )١٩٢(واشنطـن العاصمة 
، ُنقل السيد بامشيلـة إىل الـيمن مـع          ٢٠٠٥مايو  / أيار ٥ويف  . السيد بامشيلة حمتجز لديها   

  .مينيني آخرين، مها السيـد األسد والسيد صالح ناصر سامل على درويششخصني 
 ٢٠٠٣ويف بولندا، اُدعي أن مثانية من احملتجزين املهمني احُتجزوا خالل الفترة من عـام                 -١١٤

، منهم أبو زبيدة، وخالد شيخ حممد، ورمزي بن )١٩٣( يف قرية ستاركيشكويت٢٠٠٥إىل عام 
ويشري تقريـر اللجنـة الدوليـة       . اش، وأمحد خلفان الغيالين   بن عط ) وليد(الشيبة، وتوفيق   

للصليب األمحر، الذي ُسّرب، إىل أن خالد شيخ حممد عرف أنه يف بولنـدا عنـدما تلقـى         
ABC newsووفقاً حملطة أخبار . )١٩٤(زجاجة مياه عليها بطاقة بولندية

، كـان حـسن   )١٩٥(

__________ 

)١٩١( Amnesty International, “United States of America/Yemen: secret detention in CIA “black sites”. 

Available from www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/177/2005/en/3bbac635-d493-11dd-8a23 

-d58a49c0d652/amr511772005en.html. 
)١٩٢( Declaration of Mohamed Farag Ahmad Bashmilah in support of plaintiffs’ opposition to the 

motion of the United States to dismiss or, in the alternative, for summary judgement, Civil Action 

No. 5:07-cv-02798 in the United States District Court for the Northern District of California, San 

Jose Division. See also www.chrgj.org/projects/docs/survivingthedarkness.pdf, pp. 34-35. 
)١٩٣( Dick Marty, op. cit., p. 25. In his report, the author also noted that “a single CIA source told us that 

there were ‘up to a dozen’ high-value detainees in Poland in 2005, but we were unable to confirm 

this number”. 
)١٩٤( ICRC report on the treatment of 14 “high-value detainees” in CIA custody, February 2007, pp. 34-35. 

Available from www.nybooks.com/icrc-report.pdf. 
)١٩٥ ( Brian Ross and Richard Esposito, “Sources tell ABC news top Al Qaeda figures held insecret CIA prisons”, 

5 December 2005. Available from http://abcnews.go.com/Blotter/Investigation/story?id=1375123. 
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 يف املرفق املوجـود يف   ٢٠٠٥م   حمتجزْين أيضاً يف عا    )١٩٧( وحممد عمر عبد الرمحن    )١٩٦(غول
 يف فترة والية    -وزعمت الصحافة البولندية بعد ذلك أن السلطات البولندية كلَّفت          . بولندا

حنو اثين عشر   " فريقاً يتألف من     -الرئيس الكسندر كواسنيفسكي ورئيس الوزراء ليزك ميلر        
ى األراضـي البولنديـة،      بالتعاون مع الواليات املتحدة عل     املخابراتشخصاً من العاملني يف     

لطـائرات  "وبذلك وضعت هذا الفريق حتت التصرف الكامل للواليات املتحدة ومسحـت            
وقد نفت حكومة بولنـدا     . )١٩٨(األمريكية باهلبوط يف األراضي البولندية    " األغراض اخلاصة 

دائماً وجود هذا املرفق، وأشارت التقارير الصحفية إىل عدم وضوح معلومـات الـسلطات     
  .دية عن املرفقالبولن
 البولنديـة خــالل     املخابراتوبينما أنكر زبينيو سيمياتكوفسكي، رئيس وكالة         -١١٥

، احتجاز أي إرهابيني يف بولندا، إال أنه أكّد هبوط طائرات وكالـة             ٢٠٠٤-٢٠٠٢الفترة  
وكان تقرير ماريت قد تضمن معلومات مـستمّدة مـن          . )١٩٩( املركزية األمريكية  املخابرات

 املخابراتان املدين تكشف عن هبوط طائرات نقل احملتجزين، اخلاضعة لوكالة  سجالت الطري 
املركزية، يف مطار زمياين، القريب من مدينة زاكزيتنو، يف إقليم وارميا مازوريا الواقع يف مشال     
شرقي بولندا، ويف مطار ميهايل كوغالينسينو العسكري يف رومانيا خالل الفترة مـن عـام               

كما أوضح ماريت يف تقريره طرق التستر على رحالت الطريان إىل           . ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠٣
  .)٢٠٠(بولندا باستخدام برامج طريان ومهية

ويف حبث أُجري يف سياق هذه الدراسة، أسهمت بيانات معقـدة تتعلـق حبركـة                 -١١٦
 املسترجعة واحمللّلة، يف إزالة اللثام عـن رحـالت          )٢٠١("جمموعات البيانات "الطريان، منها   

__________ 

)١٩٦ ( Stephen G. Bradbury, Memorandum regarding application of United States obligations under 

article 16 of the Convention against Torture to certain techniques that may be used in the 

interrogation of high value al-Qaeda detainees”, 30 May 2005, p. 7. Available from 

http://luxmedia.vo.llnwd.net/o10/clients/aclu/olc_05302005_bradbury.pdf. Mr. Ghul was reportedly 

transferred to Pakistani custody in 2006. 
) الواليـات املتحـدة األمريكيـة      (٢٩/٢٠٠٦الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الـرأي رقـم           )١٩٧(

(A/HRC/4/40/Add.1) انظر أيـضاً . ١٥، الفقرة“Two other top Al-Qaeda operatives Nabbed”, Fox 

news, 4 March 2003, available from www.foxnews.com/story/0,2933,80170,00.html. 
)١٩٨ ( Edyta Żemła, Mariusz Kowalewski, “Polski wywiad w służbie CIA” Rzeczpospolita, 15 April 2009. 
)١٩٩( Adam Krzykowski , Mariusz Kowalewski, ‘Politycy przeczą’ Rzeczpospolita, 15 April 2009. 
)٢٠٠( Dick Marty, op. cit. 
جمموعات البيانات عبارة عن رسائل أو بيانات رقمية متبادلة، غالباً يف شكل نص أو أرقام مرمـزة، بـني                     )٢٠١(

تـسجل هـذه البيانـات مجيـع        . فة حول العامل بشأن شبكات االتصاالت يف جمال الطريان        كيانات خمتل 
االتصاالت املتعلقة بكل طائرة على حدة، فيما خيص التخطيط املسبق لرحالهتا وأثناء رحالهتا بني مواقـع                

مة للخدمة اجلوية،   ويشارك يف تقدمي برامج الطريان األولية كيانات خمتلفة، منها اجلهات املقدّ          . دولية خمتلفة 
ويتوىل املتخصصون يف النظام  . وسلطات خدمات املالحة اجلوية، وسلطات املطارات، والوكاالت احلكومية       

املتكامل إلعداد برامج الطريان األولية معاجلة كل رسالة، وتوزيعها على األطراف الثالثة ذات الصلة، والرد               
 تسجَّل الرسائل املوجهة مـن العـاملني يف النظـام           كما". رد عملي "على الكيان الذي أرسلها يف شكل       

 .املتكامل إلعداد برامج الطريان األولية يف جمموعة البيانات
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فمثالً، أمكن حتديد   . ريان املموهة باستخدام برامج طريان ومهية وشركات طريان صورية        الط
مـع   (٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ٥رحلة طريان من بانكوك إىل زمياين، يف بولندا، يف          

، رغم تغطيتها بقدر كبري من السّرية، مبا يف ذلك ترتيبات استئجار الرحلـة              )التوقف يف ديب  
طن إلخفاء أي بصمات قد تشري إىل ضلوع حكومة الواليـات املتحـدة يف   والتعاقد من البا 

وقد أُحيط اخلرباء علماً، عن طريق مـصادر        ". ومهية"العملية، فضالً عن تقدمي برامج طريان       
 املركزية لتوفري خدمات    املخابراتداخل الواليات املتحدة، بدور املتعاقد الرئيسي مع وكالة         

 ومتثّل أسلوب العمل يف استئجار طائرات خاصة من بني جمموعة           .الطريان يف هذه العمليات   
كبرية من الشركات يف مجيع أحناء الواليات املتحدة ملدة قصرية لتلبية االحتياجات اخلاصـة              

ومن خالل استرجاع وحتليل بيانات رحالت      .  املركزية املخابراتلفرع الطريان التابع لوكالة     
 وثالث شـركات  N63MUيانات، ميكن الربط بني الطائرة الطريان، مبا يف ذلك جمموعات الب  

أمريكية معروفة، اسُتخدمت كغطاء يف جمموعة خمتلفة من سجالت الطريان يف إطار العمليات 
واهليئة اليت كانت وال تزال مالكـة للطـائرة        . ٢٠٠٢ديسمرب  /اليت ُنفذت يف كانون األول    

سّجـل للفتـرة املعنيـة هـي شـركة   ؛ وكان املشّغل امل"International Group LLC"هي 
"First Flight Management" واملستخدم املسجَّل للطائرة من واقع سجالت املكتب املركزي ؛

لرسوم الطرق، التابع للمنظمة األوروبية لسالمة املالحة اجلوية، واملعين مبسألة دفع الفـواتري،             
ن هذه الطائرة أي دليل صريح وال يوجد يف سجالت طريا. "Universal Weather"هو شركة 

وبّين أيضاً البحث الذي أجري يف إطار       .  املركزية املخابراتعلى قيامها مبهمة مرتبطة بوكالة      
املقّدمة خلدمات الطريان قـدمت    Universal Trip Support Servicesهذه الدراسة أن شركة

ديـسمرب  /انون األول  ك ٦ إىل   ٣ خالل الفترة من     N63MUعّدة برامج طريان ومهية للطائرة      
 املركزية، يف تقرير، عمليات استجواب أبـو        املخابراتوناقش املفتش العام لوكالة     . ٢٠٠٢

وأطلع مصدران يف الواليات املتحدة، علـى علـم بربنـامج           . زبيدة وعبد الرحيم الناشري   
اُتبعت مع  أساليب االستجواب القاسية اليت     "احملتجزين املهّمني، اخلرباء على فقرة تشري إىل أن         

، وعلى فقرة أخرى ُعّدلت جزئياً،      "٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٤الناشري استمرت حىت    
  :جاء فيها ما يلي

مما يشري إىل أنه نقـل إىل       "ولكن بعد نقل الناشري، كان ُيعتقد أنه خيفي معلومات          
وقد ُعّدلت الفقرات جزئياً ألهنا تنص صراحة على وقـائع          . بولندا يف ذلك الوقت   

  .)٢٠٢("بالغة السّرية" وهي تفاصيل ال تزال تصّنف على أهنا -يم الناشري تسل
واستناداً إىل حتليل مماثل لبيانات الطريان املعقدة، ومنها جمموعات البيانات، أثبـت              -١١٧

، N313P، مسجلة لدى إدارة الطريان االحتادي حتـت الرمـز           ٧٣٧البحث أن طائرة بوينج     
وقد أقلعت الطائرة من مطـار دولـس، يف         . ٢٠٠٣بتمرب  س/توجهت إىل رومانيا يف أيلول    

__________ 

)٢٠٢(  CIA Inspector General, Special Review, op. cit ٢٢٤ و٧٦، الفقرتان. 
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، حيث قامت بدورة طريان مـدهتا       ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٠واشنطن العاصمة، يوم السبت     
 هي اجلمهورية التشيكية  -أربعة أيام هبطت خالهلا يف ستة أراضٍ أجنبية خمتلفة وأقلعت منها            

.  إضافة إىل خليج غوانتانامو، يف كوبا      -وأوزبكستان وأفغانستان وبولندا ورومانيا واملغرب      
سـجن  "كما انصّب التركيز على رحلة طريان بني املوقعني األوروبيني املدرجني على أهنما             

، ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلول ٢٢ يف ليلة    -إىل بوخارست   ) يف بولندا ( أي من زمياين     -" سّري
 بداية من طشقند -لدورة رغم أن املتصّور هو أن مخسة ممرات جوية فردية متتالية على هذه ا         

.  املركزية املخابرات قـد تكون استخدمت لنقل حمتجزين لدى وكالة         -وانتهاًء بغوانتانامو   
ومل يتمكن اخلرباء من حتديد أي دليل قطعي على حدوث عملية نقل للمحتجزين إىل رومانيا               

  .قبل دورة الطريان هذه
  :ل من اخلرباء، ما يليوبّينت بولندا، يف ردها على االستبيان املرس  -١١٨

، شرع مكتب النيابة العامة يف وارسو يف التحقيـق يف           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١يف  
 املركزية يف   املخابراتالوجود املزعوم ملا ُيطلق عليها مرافق االحتجاز التابعة لوكالة          

بولندا، وكذلك يف النقل واالحتجاز غري القانونيني ألشـخاص يـشتبه يف أهنـم              
، ونتيجة إلعادة تنظيم مكتب النائب العام،       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١ ويف. إرهابيون

ومجع احملققون أثناء التحقيقات . أحيل التحقيق إىل مكتب نيابة االستئناف يف وارسو  
ولضمان سري الدعوى يف جمراها السليم، يلتزم احملققون من أعضاء          . أدلّة تعترب سّرية  

سياق، ال ميكن تقدمي أي معلومات تتعلـق        ويف هذا ال  . النيابة مبراعاة سرية القضية   
ولدى انتهاء إجراءات الدعوى وإعالن نتائجها، ستقدم حكومـة         . بنتائج التحقيق 

  .بولندا مجيع املعلومات الالزمة واملطلوبة إىل أي هيئة دولية
وبينما يعرب اخلرباء عن تقديرهم لفتح باب التحقيق يف وجود أماكن احتجـاز سـرية يف                

 شهراً، ال ُيعرف شـيء      ١٨فبعد  . م يعربون عن قلقهم إزاء عدم شفافية التحقيق       بولندا، فإهن 
ويتوقع اخلرباء أالّ يقتصر هذا التحقيق على مسألة ما إذا كـان            . عن النطاق الدقيق للتحقيق   

يف بولندا، وإمنا يشمل    " منطقة خارج نطاق الوالية القضائية    "املسؤولون البولنديون قد أنشأوا     
  .كانت تطّبق هناك" أساليب االستجواب القاسية"  كان املسؤولون يعلمون أن أيضاً ما إذا

وقّدمت رومانيا، يف رّدها على االستبيان املرسل من اخلرباء، نسخة من تقرير اللجنة               -١١٩
 املركزية  املخابراتالربملانية املشكلة للتحقيق يف البيانات املتعلقة بوجود سجون تابعة لوكالة           

  .)٢٠٣(ئرات تابعة للوكالة برحالت إىل أراضي رومانياأو بقيام طا

__________ 

 املركزية أو بقيـام  اتاملخابرتقرير جلنة التحقيق الربملانية بشأن البيانات املتعلقة بوجود سجون تابعة لوكالة       )٢٠٣(
وقد ُشكّلت هذه اللجنة مبوجب قرار جملـس        . طائرات مستأجرة من الوكالة برحالت على أراضي رومانيا       

 ٥واختتمت اللجنة تقريرهـا يف      . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢١ الصادر يف    ٢٩الشيوخ الروماين رقم    
 .ال أساس هلا، معتربة أن االهتامات املوجهة إىل رومانيا ٢٠٠٧مارس /آذار
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 مؤخراً بأن املسؤولني يف ليتوانيا وفروا ABC newsوفيما يتعلق بأوروبا، أفادت حمطة   -١٢٠
 املركزية مبىن احُتجز فيه مثانية أشخاص يشتبه يف أهنم إرهابيون ألكثر من             املخابراتلوكالة  

. )٢٠٤( بسبب الكشف العلين عـن الربنـامج       ٢٠٠٥ عام، قبل أن يُنقلوا منه يف أواخر عام       
  عندما ذكرت حمطـة أخبـار      ٢٠٠٩نوفمرب  /وكُشف عن مزيـد من التفاصيـل يف تشرين الثاين       

ABC news وتؤكـد  . )٢٠٥( أن املرفق أقيم داخل مدرسة لركوب اخليل يف قرية أنتافيليـاي
انات املتعلقة بليتوانيا،   البحوث اليت أجريت يف إطار هذه الدراسة، مبا يف ذلك جمموعات البي           

وقد أمكن حتديد رحليت طريان     . ٢٠٠٤مشاركة ليتوانيا يف برنامج االحتجاز السري يف عام         
، وهـو   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٠أوالمها من قاعدة باغرام يوم      : من أفغانستان إىل فيلنيوس   

سري يف عدد   لوضعهم يف احلبس ا    حمتجزين ممن سبق     ١٠ إىل غوانتانامو    اليوم الذي ُنقل فيه   
وقد ُسـجلت يف    . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٨الرحلة الثانية من كابول يوم      كانت  من البلدان؛ و  

مطارات وصول  برامج الطريان الومهية، اليت قُدمت للتغطية على رحالت الطريان إىل فيلنيوس،            
  .يف بلدان خمتلفة، دون ذكر أي مطار يف ليتوانيا كنقطة هبوط بديلة أو احتياطية

، أعلنت رئيسة مجهورية ليتوانيا أن حكومتها ستحقق ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٥ويف   -١٢١
، فـتح   ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٥ويف  . يف ادعاءات إيواء ليتوانيا ملرفق احتجاز سري      

 املركزيـة   املخابراتبرملان ليتوانيا باب التحقيق يف االدعاء بوجود سجن سري تابع لوكالة            
ذه الدراسة، ما كـان يف      تقريرها املتعلق هب  ت حكومة ليتوانيا، يف     وقدم. على أراضي ليتوانيا  

وقالت اللجنة الربملانية،   . ذلك الوقت مشروع نتائج التحقيق، اليت اعتمدها الربملان بعد ذلك         
لتجهيز مرافق يف ليتوانيـا مناسـبة حلـبس         "يف نتائجها، إن جهاز أمن الدولة تلقى طلبات         

األوضاع ُهيئت حلبس احملتجزين    "رفق األول، الحظت اللجنة أن      وبالنسبة إىل امل  ". احملتجزين
. ذا الغـرض  ـدمت هل ـغري أن اللجنة مل تستطع أن تستنتج أن األماكن اسُتخ         ". يف ليتوانيا 

  :وفيما يتعلق باملرفق الثاين، الحظت اللجنة أن
األشخاص الذين قدموا شهادات للجنة نفوا أي شروط مسبقة وأي إمكانيات حلبس 

غري أن تصميم املبىن، وطبيعته الداخلية وطريقة محايته من         ... تجزين واستجواهبم   احمل
مسح ملوظفي الشركاء   قد  اخلارج، والوجود املتناثر ألفراد جهاز أمن الدولة يف املقر          

ن جهـاز   ـراقبة م ـبالقيام بأعماهلم وحبرية استخدام البنية األساسية للمبىن دون م        
  . أمن الدولة

__________ 

)٢٠٤(  Matthew Cole, “Officials: Lithuania hosted secret CIA prison to get our Ear”, ABC news, 20 

August 2009, http://abcnews.go.com/Blotter/story?id=8373807. See also Dick Marty, “Time for 

Europe to come clean once and for all over secret detentions”, 21 August 2009. Available from 

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=4859&L=2. 
)٢٠٥(  Matthew Cole and Brian Ross, “CIA secret ‘torture’ prison found at fancy horseback riding 

academy”. ABC news, 18 November 2009. Available from http://abcnews.go.com/Blotter/cia-

secret-prison-found/story?id=9115978. 
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تقرير عدم وجود أي دليل على أن جهاز أمن الدولة أبلغ رئيـسة الدولـة أو                كما الحظ ال  
 املركزيـة  املخابراترئيس الوزراء أو أي قيادات سياسية بأغراض وفحوى تعاونه مع وكالة        

  .فيما يتعلق هبذين املقرين
عن البحث يف هامة وبينما يرحب اخلرباء بأعمال اللجنة الربملانية بوصفها نقطة بداية         -١٢٢

احلقيقة بشأن دور ليتوانيا يف برنامج االحتجاز والتسليم السريني، فإهنم يؤكـدون أن هـذه       
، ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف  . النتائج ال ميكن أن متثل فصل اخلطاب بشأن دور البلد         

حثت الرئيسة داليا غريبوسكايت احملققني الليتوانيني على بدء حتقيق أكثر عمقاً يف موضـوع             
  .)٢٠٦( املركزية على أراضي البلد دون موافقة الربملاناملخابراتجون السرية التابعة لوكالة الس

ويشدد اخلرباء على أن مجيع احلكومات األوروبية ملزمة مبوجب االتفاقية األوروبية             -١٢٣
حلقوق اإلنسان بإجراء حتقيق فعال يف مزاعم التعذيب أو املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              

إجراء حتقيق فعال إىل ترسيخ اإلفالت من العقاب، عدم وقد يؤدي . )٢٠٧(سانية أو املهينةالالإن
انتهاكات حقوق  فضالً عن إحلاق الضرر بالضحايا وذويهم وباجملتمع ككل، وتشجيع تكرار           

" كما يالحظ اخلرباء أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اسـتطلعت مـا إذا كانـت                . اإلنسان
 وينبغي ألي حتقيـق واف      .)٢٠٨("رفت بفعالية إزاء الشكاوى يف الوقت املناسب      السلطات قد تص  

من " فعاال"جيب أن يكون    "أن يؤدي إىل حتديد ومعاقبة املسؤولني عن أي معاملة سيئة؛ كما            
التحقيـق  أو إغفاهلا إىل إعاقة     السلطات  تؤدي تصرفات   حيث املمارسة والقانون، مبعىن أال      

 ذلك، ووفقاً لرأي احملكمة األوروبية، جيب دائماً على السلطات  عالوة على . )٢٠٩("دون مربر 
ال تعتمد على االستنتاجات املستعجلة أو القائمة       "، وأن   )٢١٠(أن حتاول جادةً معرفة ما حدث     

  . )٢١١("على أسس غري سليمة إلغالق باب التحقيق أو يف اختاذ قراراهتا
ك الوقت أن كـشف صـحيفة       وذكر اثنان من كبار املسؤولني احلكوميني يف ذل         -١٢٤

 عن وجود سجون سرية يف ٢٠٠٥ يف أواخر عام ABC News وحمطة أخبار واشنطن بوست
 املركزية إىل إغالق سجوهنا يف ليتوانيا ورومانيا، ونقل         املخابراتأوروبا الشرقية أدى بوكالة     

هـؤالء  وال ُيعـرف إىل أيـن ُنقـل         . احملتجزين التابعني لتنظيم القاعدة إىل خارج أوروبا      
 )٢٠٤(يف العراق وأفغانستان  " ق احلرب سجون يف مناط  "د يكونون ُنقلوا إىل     ـاألشخاص؛ فق 

ومل يتمكن اخلرباء من معرفة الوجهة الدقيقة الـيت         . أو إىل سجن سري آخر، رمبا يف أفريقيا       
__________ 

 .http://en.rian.ru/exsoviet/20100114/157539192.htmlانظر  )٢٠٦(
 .Assenov et al v. Bulgaria, judgement of 28 October 1998انظر مثالً،  )٢٠٧(
)٢٠٨( Labita v Italy, application no. 26772/95, judgement of 6 April 2000 ١٣١، الفقرة. 
 Kaya v. Turkey, judgement of 19؛ و٩٥، الفقـرة   Aksoy v. Turkey, judgement of December 1996انظـر   ) ٢٠٩(

February 1998 ١٠٦، الفقرة. 
 .٨٨، الفقرة Timurtas v. Turkey, judgement of 13 June 2000انظر  )٢١٠(
)٢١١( Assenov v. Bulgaria, op. cit ١٠٤، الفقرة. 
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 إىل حـني    ٢٠٠٥ديـسمرب   / حمتجزاً املهمني خالل الفترة من كانون األول       ١٦    ُنقل إليها ال  
ومل يقدَّم أي توضيح آخر بشأن مكان وجود        . ٢٠٠٦سبتمرب  / إىل غوانتانامو يف أيلول    نقلهم

  .٢٠٠٦احملتجزين قبل نقلهم إىل غوانتانامو يف أيلول سبتمرب 
وأُشري أيضاً إىل مواقع أخرى بوصفها مرافق احتجاز سرية يف أراض خاضعة لسيطرة      -١٢٥

أول هذه املواقع هو غوانتانامو،     ). ش األمريكي أو تدار باالشتراك مع اجلي    (الواليات املتحدة   
 ٢٠٠٥ يف عام    واشنطن بوست الذي ذكره املسؤولون األمريكيون الذين حتدثوا إىل صحيفة         

، "على أراضي السجن العسكري يف خليج غوانتانامو      " إىل وجود مرفق االحتجاز      ريعندما أش 
وكانت ... زية التخلي عنه     املرك املخابرات قررت وكالة    ٢٠٠٤يف وقت ما يف عام      "ولكن  
 قد خططت لتحويله إىل مرفق على أحدث طراز، يدار باسـتقاللية عـن              املخابراتوكالة  
تراجعت عندما بدأت احملاكم األمريكية متارس مزيداً مـن الرقابـة علـى             ) ولكنها(اجليش  

لنوع نطاق هذا ا توسيع احملتجزين العسكريني، وخشي مسؤولو الوكالة أن يسارع القضاة إىل
ويف اآلونة األخرية، وصف حراس سابقون يف       . )٢١٢("من اإلشراف ليشمل حمتجزي الوكالة    

علـى  نظـار  األيقع بعيداً عـن  " غري مسمى وغري معترف به رمسياً"خليج غوانتانامو جممَّعاً  
الطريق الرئيسي بني هضبتني على مسافة ميل مشايل كامب دلتا خارج حميط كامب أمريكا،              

 غري املعترف به بأنه ليس له Camp No" كامب نو"ويوصف . مغلق بالسالسلوالطريق إليه 
على شكل مراكز االستجواب    "أبراج حراسة وحماط بأسالك شائكة، وبأن أحد أجزاء اجملمَّع          

وليس من الواضح حىت اآلن ما إذا كان هذا املرفق تديره           ". يف معسكرات االعتقال األخرى   
ويشعر اخلرباء بـالقلق إزاء     . القيادة املشتركة للعمليات اخلاصة    املركزية أم    املخابراتوكالة  

 شامان  عوهم صالح أمحد السالمي، ومان    (احتمال أن يكون ثالثة من املعتقلني يف غوانتانامو         
 أثناء االسـتجواب يف     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٩قد توفوا يوم    ) ، وياسر طالل الزهراين   عتييبال

  .)٢١٣(املرفق، ال يف زنزاناهتمهذا 
واُدعي أيضاً أن الواليات املتحدة استخدمت قاعدتني عسكريتني يف البلقان لغرض             -١٢٦

كامب بوندستيل، يف كوسوفو، وقاعدة إيغل، يف توزال، يف البوسنة           :االحتجاز السري، مها  
، أفاد مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبـا،        ٢٠٠٥نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . واهلرسك

 بأن اجليش األمريكي يدير مركز احتجـاز علـى منـط            لوموندصحيفة  الفارو غيل روبلز،    
      من األوضاع اليت شاهدها يف املركـز يف        " ُصدم"وقال إنه   . غوانتانامو يف كامب بوندستيل   

__________ 

)٢١٢ ( Dana Priest, “CIA holds terror suspects in secret prisons”, Washington Post, 2 November 2005. Available 

from www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html. 
)٢١٣( Scott Horton, The Guantánamo “Suicides”: A Camp Delta sergeant blows the whistle, Harper’s 

Magazine, 18 January 2010, available at http://www.harpers.org/archive/2010/01/hbc-90006368. 



A/HRC/13/42 

GE.10-11038 62 

ديـسمرب  /ويف كـانون األول   . )٢١٤("نسخة مصغرة من غوانتانامو   "، واليت متثل    ٢٠٠٢عام  
لألمم املتحـدة يف كوسـوفو، ماريـك أنطـوين          التابع  ، حتدث أيضاً أمني املظامل      ٢٠٠٥

ما من شك يف وجود سجن يف قاعدة بوندسـتيل          "نوفيسكي، عن كامب بوندستيل، قائالً      
ويبدو السجن مثل الصور الـيت      . على مدى سنوات دون إشراف مدين أو قضائي خارجي        

أواخر عام  وقال السيد نوفيسكي إنه زار كامب بوندستيل يف         ". شاهدناها خلليج غوانتانامو  
 عندما كان هو مركز االحتجاز الرئيسي لقوات األمن الدولية          ٢٠٠١ ومستهل عام    ٢٠٠٠

يف كوسوفو، وهي قوة حفظ السالم اليت يقودها الناتو، ولكنه أوضح أنه مل يدخل القاعـدة             
وُيزعم أن القاعدة التابعة للواليات املتحدة يف تـوزال اسـتخدمت           . )٢١٥(٢٠٠١منذ عام   

سبتمرب / أيلول ٢٥ويف حنو   . نية حمتجزين، منهم هناد كارسيك واألمني هاردوس      مثا" لتجهيز"
، اعُتقل كارسيك وهاردوس يف مكان عملهما واقتيدا إىل قاعدة بومتري، مث إىل قاعدة              ٢٠٠١

وقال الرجالن إهنما ُحبسا انفرادياً، . إيغل، يف توزال، حيث ُيدعى أهنما حبسا يف سجن سري
من ثياهبما، وعدم النوم، وتعرضوا مراراً للضرب، وللسب، واحلرمان من  وأُرغما على التجرد    

  . )٢١٦(الطعام، والتقاط الصور هلما
أكتوبر، وجه ثالثـة خـرباء      /ففي تشرين األول  .  تطورات أخرى  ٢٠٠٩وشهد عام     -١٢٧

 وباكستان واجلمهوريـة العربيـة      )٢١٧(رسالة إىل حكومات الواليات املتحدة واململكة املتحدة      
 ٤٢ية، بشأن مصطفى ست مرمي نصار، وهو مواطن إسباين من أصل سـوري عمـره                السور

وأشـار اخلـرباء إىل ورود      . سنة، كتب عدداً من الكتب واملنشورات عن اإلسالم واجلهـاد         
الباكستانية ألقت القبض عليه يف تاريخ غري حمدد يف تـشرين  االستخبارات  ادعاءات بأن قوات    

 لالشتباه يف ضلوعه يف عدد من اهلجمات اإلرهابية، منـها            يف باكستان  ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
 ٢٠٠٤مارس  / آذار ١١ ضد الواليات املتحدة وتفجريات      ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١هجمات  
وُسـلم  . واحُتجز املذكور يف باكستان لفترة زمنية معينة متهماً بضلوعه يف احلادثني          . يف مدريد 

 لعدم ورود أخبار رمسية عن مكان وجود السيد         ونظراً. بعد ذلك إىل سلطات الواليات املتحدة     
، ُيـدَّعى أنـه احُتجـز يف تـشرين          ٢٠٠٥أكتوبر  /نصار منذ القبض عليه يف تشرين األول      

 يف قاعدة عسكرية خاضعة لسلطة الواليات املتحدة يف جزيـرة دييغـو             ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
وتشري الوثائق  . عربية السورية ويفترض أنه حمتجز حالياً يف سجن سري يف اجلمهورية ال         . غارسيا

الرمسية للواليات املتحدة، واملعلومات املنشورة على شبكة اإلنترنت، والتقارير اإلعالميـة، إىل            
__________ 

)٢١٤( “Une “prison secrète” américaine a existé dans un camp de l’OTAN au Kosovo”, Le monde, 26 

November 2005. 
)٢١٥( “Questions arise over US base in Kosovo”, Deutsche Welle, 10 December 2005, Available from 

www.dw-world.de/dw/article/0,,1810615,00.html”. 
)٢١٦( Cageprisoners, “Citizens no more - war on terror abuses in Bosnia and Herzegovina”, July 2007. 

Available from www.cageprisoners.com/citizensnomore.pdf. 
)٢١٧( United Kingdom response included in A/HRC/13/39/Add.1. 
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ويف . ٢٠٠٥أن سلطات الواليات املتحدة كانت مهتمة بالسيد نصار قبل اختفائـه يف عـام               
نظمة الدولية للـشرطة    ، ورداً على طلب قدمه قاض إسباين عن طريق امل         ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
، للحصول على معلومات عن مكان وجود السيد نـصار، قـال مكتـب       )اإلنتربول(اجلنائية  

غـري أن   . التحقيقات االحتادي إن السيد نصار مل يكن يف الواليات املتحدة يف ذلك الوقـت             
ان آخر  مكتب التحقيقات مل يبني ما إذا كان السيد نصار حمتجزاً لدى الواليات املتحدة يف مك              

وبناًء على استفسارات قدمتها منظمـات غـري        . أو ما إذا كان املكتب يعرف مكان احتجازه       
يونيه / حزيران١٠حكومية بشأن مكان وجود السيد نصار، ردت وكالة املخابرات املركزية يف           

الوكالة ال ميكنها أن تؤكد أو تنفي وجود أو عدم وجود سجالت جتيب علـى               "، بأن   ٢٠٠٩
نه، حىت لو كانت الوكالة يف وضع يتيح هلا اإلجابة على الطلب، فإن الـسجالت        ، وبأ "طلبكم

 إىل أن   Reprieveوتشري منظمـة    . )٢١٨(سرية وال جيوز إفشاؤها وفقا لقوانني الواليات املتحدة       
وقالت حكومة  . )٢١٩(السيد نصار قد يكون ُنقل إىل االحتجاز لدى اجلمهورية العربية السورية          

ا تلقت تأكيدات من الواليات املتحدة بأهنا مل تستجوب مطلقاً أي مشتبه يف             اململكة املتحدة إهن  
سـبتمرب  / أيلول ١١أنه إرهايب أو أي حمتجز على صلة باإلرهاب يف جزيرة دييغو غارسيا منذ              

. ، وأن االدعاءات بوجود سجن تابع لوكالة املخابرات املركزية يف اجلزيرة غري صحيحة            ٢٠٠١
  . أن االدعاءات بشأن اختفاء السيد نصار يف دييغو غارسيا غري دقيقةولذلك، تعتقد احلكومة

 املركزية إىل   املخابرات من االحتجاز لدى وكالة      ١٤ل ا احملتجزين املهمني    وبعد نقل   -١٢٨
برنـامج  " إهنـاء  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦غوانتانامو، أعلن الرئيس بوش يف كلمة ألقاها يوم   

نظراً العتقال املزيد من كبار اإلرهابيني،      "وشّدد على أنه    . وكالةالتابع لل " احملتجزين املهمني 
 وستتواصـل   -ستظل احلاجة إىل احلصول على معلومات استخباراتية منهم أمراً بالغ األمهية            

  املركزية الستجواب اإلرهابيني من أجل احلصول علـى معلومـات          املخابراتأمهية برنامج وكالة    
برنامج "، إىل أن    ٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٦ئيس بعد ذلك، يف عام      وأشار الر . )٢٢٠("منقذة للحياة 

وقد عـززت   . )٢٢١(سيستمر"  املركزية املخابراتاالستجواب واالحتجاز الذي تنفذه وكالة      
__________ 

 كي يدرج يف تقارير البالغات املقبلة املقدمة        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢نداء عاجل مشترك أرسل يف       )٢١٨(
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو         سألة  من املقرر اخلاص املعين مب    

 .قرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاباملهينة، ومن امل
، واالحتاد األمريكي للحريات املدنية، ومنظمة      Reprieveمنظمة   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣رسائل وجهتها يف     )٢١٩(

الكرامة، إىل املقررين اخلاصني املعنيني مبسألة التعذيب وحبقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهـاب، وإىل               
 .الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

)٢٢٠ (  “President discusses creation of military commissions to try suspected terrorists”, 6 September 2006. 

Available from http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/09/20060906-3.html. 
)٢٢١(   “President Bush signs military commissions act of 2006”, 17 October 2006. Available from 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/10/20061017-1.html. Executive Order 

13440: Interpretation of the Geneva Conventions common article 3 as applied to a program of 

detention and interrogation operated by the Central Intelligence Agency”, 20 July 2007. Available 

from http://edocket.access.gpo.gov/2007/pdf/07-3656.pdf.  
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 نقل  ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٧األحداث الالحقة هذا القول، حيث أعلنت وزارة الدفاع يف عام           
  .انتانامو إىل غواملخابراتحمتجزين مهمني من االحتجاز لدى وكالة 

، أعلنت وزارة الدفاع نقل حمتجز مهم آخر، هو عبد          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧ويف    -١٢٩
ويف . )٢٢٢(، إىل غوانتانـامو "عضو مهم يف تنظيم القاعدة"اهلادي العراقي، الذي يوصف بأنه      

اليوم نفسه، قال برايان ويتمان، املتحدث باسم وزارة الدفاع، إن احملتجز قد ُنقل يف ذلـك                
لن يصرح " إىل وزارة الدفاع، غري أن املتحدث        املخابراتوع من االحتجاز لدى وكالة      األسب

مبعلومات بشأن مكان أو زمان القبض على عبد اهلادي العراقي وال بشأن اجلهة اليت قبضت               
قُبض عليه يف   "ومع ذلك، صرح مسؤول استخبارايت يف الواليات املتحدة أن العراقي           ". عليه

وُنقل حمتجز مهم   . )٢٢٣("عملية مشلت العديد من األشخاص يف أكثر من بلد        العام املاضي يف    
 يف  آخر، هو حممد رحيم، وهو أفغاين يوصف بأنه مساعد مقرب ألسامة بن الدن، إىل غوانتانـامو               

وبينت وزارة الدفاع، يف نشرة صحفية، أن الـشخص املـذكور           . ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤
وتـشري  . )٢٢٤("ة قبل وصوله إىل خليج غوانتانـامو       املركزي املخابراتاحُتجز لدى وكالة    "

  .)٢٢٥(٢٠٠٧أغسطس / التقارير الصحفية الباكستانية إىل أنه قُبض عليه يف الهور يف آب
ومل تقدم احلكومة األمريكية مزيداً من التفاصيل بشأن املكان الذي احُتجـز فيـه                -١٣٠

م أن من احملتمل أن يكون      األشخاص املذكورون قبل نقلهم إىل غوانتانامو؛ ومع ذلك، ورغ        
وردت (املخابرات بالوصول إليـه     لوكالة  ُيسمح  العراقي قد احُتجز يف بلد آخر، يف سجن         

مث ُسلم   "٢٠٠٦يف عام   قبضت عليه   قوات أمن أجنبية    " بأن   ٢٠٠٩مارس  /معلومات يف آذار  
نت حتتجز  كااملخابرات، فإن وزارة الدفاع نفسها بّينت أن وكالة  )٢٢٦()املخابراتإىل وكالة   

  .تابع للوكالة يف ذلك الوقت" سجن سري"حممد رحيم، مما ينم عن استمرار وجود 

__________ 

)٢٢٢( “Defense Department takes custody of a high-value detainee”, 27 April 2007. Available from 

http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=10792. 
)٢٢٣(  “Pentagon: senior Al-Qaeda operative caught”, USA Today, 27 April 2007. Available from 

www.usatoday.com/news/washington/2007-04-27-alqaeda-capture_N.htm. 
)٢٢٤(  “Defense Department takes custody of a high-value detainee”, 14 March 2008. Available from 

www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=11758. 
)٢٢٥( Mark Mazzetti, “CIA secretly held qaeda suspect, officials say”, New York Times, 15 March 2008. 

Available from www.nytimes.com/2008/03/15/washington/15detain.html. 
)٢٢٦(  Eric Schmitt and Mark Mazzetti, “US relies more on aid of allies in terror cases”, New York Times, 

23 May 2009. Available from www.nytimes.com/2009/05/24/world/24intel.html.  
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  املركزيـة أو املرافـق الـيت تـدار         املخابراتمرافق االحتجاز التابعة لوكالة       -باء   
  باالشتراك مع اجليش األمريكي يف مناطق احلرب

جزاً الذين تعتـربهم وكالـة       حمت ٢٨ لرغم أنه ال يزال من غري املمكن حتديد مجيع ا           -١٣١
 املركزية حمتجزين مهمني، فإن األرقام الواردة يف مذكرة مكتب املستشار القانوين            املخابرات

 ،)٢٢٧(، اليت أعدها النائب الرئيسي للمّدعي العام، ستيفن براد بـوري          ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣٠املؤرخة  
 املركزية يعتربون أقـل     خابراتامل سجيناً اآلخرين يف إطار برنامج وكالة        ٦٦ل تشري إىل أن ا   

وقد ُسلّم بعضهم بعد ذلك إىل اجليش األمريكي وُنقلوا إىل غوانتانامو، يف حني ُسـلّم            . أمهية
  .ويف حاالت قليلة جداً أُفرج عنهم. آخرون إىل بلداهنم األصلية أو إىل بلدان أخرى

  أفغانستان  -١  
 معظم املعتقلني يف سجون خمتلفة يف       ، احُتجز "احملتجزين املهمني "خارج إطار برنامج      -١٣٢

السجن السري يف قاعدة بـاغرام      : وثالثة من هذه السجون معروفة جيداً، وهي      . أفغانستان
؛ وسجنان سّريان آخران بالقرب مـن كـابول،         )٢٢٨("احلظرية"اجلوية، الذي يوصف باسم     

مع اخلرباء، إن   وقال بشر الراوي، يف مقابلة      ". حفرة امللح "و" السجن األسود "يعرفان باسم   
 ٩ أقدام يف    ٥ومساحة زنزانته   . السجن األسود ليست به إضاءة وال تدفئة وال ما يسر النظر          

ومل يكن لديه إالّ دلو لقضاء حاجته، وقطعـة         . أقدام، وباهبا من الفوالذ وبه كوة يف قاعدته       
يـع  وكـان مج  . سجاد بالية وقضيب صدئ من الفوالذ بعرض الزنزانة لتعليق احملتجزين به          

وكانـت  . احلراس يرتدون أقنعة للوجه هبا فتحتان للرؤية، ومل يكونوا يتحـدثون مطلقـاً            
وأشار كذلك إىل أنه تعرض للحرمـان       . املوسيقى الصاخبة تنطلق بشكل مستمر يف الزنزانة      

وقّدم شهادة مماثلة للخرباء كل من      . من النوم ملدة تصل إىل ثالثة أيام كما تعرض لتهديدات         
واستمع اخلرباء إىل ادعاءات بشأن ثالثة      . ، وحمامي خالد املصري وسليمان عبد اهللا      بنيام حممد 

، يف مشال كابول، وآخران ُعرفـا باسـم         نشريسجون أخرى أقل شهرة، أحدها يف وادي با       
ومن بـني   . ، ولكن مل يكن من املمكن بعد التحقق من هذه االدعاءات          ٢ريسات وريسات   

باإلضافة إىل احملتجزين املهمني    ( املركزية   املخابراتدى وكالة   السجناء الذين احُتجزوا سراً ل    
، أُفرج يف هناية األمر عن سبعة منهم، ومتكن أربعة منهم من اهلـرب مـن         )املذكورين أعاله 

، وهم أبو حيىي اللييب، وهو لييب؛ وعمر الفاروق، وهـو           ٢٠٠٥يوليه  /قاعدة باغرام يف متوز   

__________ 

)٢٢٧(  Stephen G. Bradbury, “memorandum re: application of United States obligations under article 16 

of the Convention against Torture to certain techniques that may be used in the interrogation of 

high-value al-Qaida detainees”, 30 May 2005. Available from  
http://luxmedia.vo.llnwd.net/o10/clients/aclu/olc_05302005_bradbury.pdf. 

)٢٢٨(  “CIA rendition: the smoking gun cable”, ABC news, 6 November 2007. Available from 

http://blogs.abcnews.com/theblotter/2007/11/cia-rendition-t.html. See also the interview with 

Murat Kurnaz (annex II, case 14).  
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طاين، وهو ح؛ وحممد جعفر مجال الق٢٠٠٢يسيا، يف عام كوييت قُبض عليه يف بوغور، بإندون    
؛ وعبد اهللا   ٢٠٠٦نوفمرب  /سعودي قُبض عليه يف إقليم خوست، بأفغانستان، يف تشرين الثاين         

وتـشري التقـارير إىل أن     . )٢٢٩(هامشي، وهو سوري، يعرف أيضاً باسم أبو عبد اهللا الشامي         
ابن الـشيخ اللـييب؛     : ، هم ٢٠٠٦ية يف عام    مخسة سجناء أعيدوا إىل اجلماهريية العربية الليب      

، وكانا  ٢٠٠٣وحسن رباعي وخالد الشريف، اللذان اعتقال يف بيشاور، بباكستان، يف عام            
؛ وعبد اهللا الصادق،    "املركزية يف أفغانستان  املخابرات  قد أمضيا وقتاً يف سجن تابع لوكالة        "

، وأبـو منـذر    ٢٠٠٤ ربيع عـام     يف تايلند يف  املخابرات  الذي قُبض عليه يف عملية لوكالة       
ويف . )٢٣٠(السعدي، وكالمها احُتجز لفترة قصرية قبل تسليمه إىل اجلماهريية العربية الليبيـة           

، أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن ممثليها أجروا مقابلة قصرية مـع             ٢٠٠٩مايو  /أيار
وأجرت . راء املقابلة ابن الشيخ اللييب أثناء زيارة لسجن أبو سامل يف طرابلس، رغم رفضه إج            

القـوات  "منظمة رصد حقوق اإلنسان مقابالت أخرى مع أربعة رجال آخرين، اّدعـوا أن     
وأشرفت على تعذيبهم يف باكـستان      يف أفغانستان،   األمريكية عذبتهم يف مراكز االحتجاز      

 حسن  وقال أحد الرجال األربعة، وهو    ". وتايلند، قبل تسليمهم إىل اجلماهريية العربية الليبية      
الرابعي، املعرف أيضاً باسم حممد أمحد حممد الشروعية، إهنم أثناء احتجازهم يف منتصف عام              

كان املترمجون الذين يوجهون إلينا     "، يف مكان يعتقد أنه سجن باغرام يف أفغانستان،          ٢٠٠٣
ا لقد استخدموا معنا املاء البارد واملثلج، ووضعون      . األسئلة يفعلون ذلك مع الضرب والسباب     

يف البداية أحـضروا    و. مدة أشهر دون مالبس   ) البقاء(يف حوض به ماء بارد، وأُرغمنا على        
وكان أحد أساليب االستجواب هو نزع الضمادة وإجبـاري         . طبيباً وضع رجلي يف ضمادة    

  .)٢٣١("على الوقوف على رجلي
  :أما احملتجزون الذين أُفرج عنهم، فهم  -١٣٣

 ١٠ يف مجهورية ترتانيـا املتحـدة يف         لعيد سعدي، وهو جزائري قُبض عليه      •
، وُسلِّم إىل أشخاص مالويني يرتـدون مالبـس مدنيـة           ٢٠٠٣مايو  /أيار

بنطال جـيرت   يرتدي كل منهما    ويرافقهم رجالن قوقازيان يف منتصف العمر       
 بوقت قصري، قّدم حمام ميثّل زوجة السيد        ترحيلهوبعد  . شرت -وقميص يت   

مني أمام حمكمة ترتانية، مـّدعياً أن وثـائق         سعدي إقراراً كتابياً مشفوعا بي    
من خالل احلدود املـشتركة بـني       مت ترحيله   اهلجرة تبّين أن السيد سعدي      

واحُتجز سعدي ملدة أسبوع يف     . كاسومولو ومجهورية ترتانيا املتحدة ومالوي    
__________ 

)٢٢٩ (  Eric Schmitt and Tim Golden, “Details emerge on a Brazen Escape in Afghanistan”, New York 

Times, 4 December 2005; available from www.nytimes.com/2005/12/04/international/asia/04escape.html. 
)٢٣٠ (  Craig Whitlock, “From CIA jails, inmates fade into obscurity”, Washington Post, 27 October 2007. 

Available from 
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/26/AR2007102602326_pf.html.  

)٢٣١ ( Human rights Watch news release, “Libya/US: investigate death of former cia prisoner”, 11 May 2009. 

Available from www.hrw.org/en/news/2009/05/11/libyaus-investigate-death-former-cia-prisoner.  
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مرفق احتجاز يف جبال مالوي قبل أن ُيسلّم إىل أفغانستان حيث احُتجـز يف     
وبعد عام من   . ، ويف سجن آخر مل حيدد     "حفرة امللح "، ويف   "السجن األسود "

 يوماً أخرى قبل أن يعـاد    ٧٥القبض عليه، ُنقل إىل تونس حيث احُتجز ملدة         
  .)٢٣٢(إىل اجلزائر حيث أُفرج عنه

مل علي درويش، الذي قُـبض عليـه يف         ا هم صالح ناصر س    -ثالثة مينيني    •
د األسد، وحممد فرج أمحد     ، وحمم ٢٠٠٣أكتوبر  /إندونيسيا يف تشرين األول   

 املخـابرات بامشيلة، وقد احُتجزوا يف عدد من مرافق االحتجاز التابعة لوكالة       
، حيث استمر احتجازهم، ٢٠٠٥مايو /املركزية قبل إعادهتم إىل اليمن يف أيار  

وكان السيد بامشيلة قـد     . فيما يبدوا بناًء على طلب من السلطات األمريكية       
 أثناء ٢٠٠٣أكتوبر  / األردين يف تشرين األولخابراتاملاعُتقل على يد جهاز   

واحُتجـز  . وجوده يف األردن ملساعدة أمه اليت كانت جتري عملية جراحيـة  
 دون  ٢٠٠٣أكتـوبر    / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢١السيد بامشيلة يف الفترة من      

هتمة، وتعرض للتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، منها الـضرب          
وقـد  . )٢٣٣(تهديد بالصدمات الكهربائية والتهديد باغتصاب أمه وزوجته      وال

أرسل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق             
اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب رسالة إىل حكومات الواليات املتحـدة           

 احُتجـزا   مل علي، اللذين  اوإندونيسيا واليمن واألردن بشأن حاليت بامشيلة وس      
ومل يرد أي رد إال من األردن، الذي أعلن عدم وجود   . )٢٣٤(وُعذبا يف األردن  

سجالت تبني اعتقال الرجلني النتهاكهما قانون العقوبات أو مدونة األحكام          
تشري إىل أهنما ميـثالن  التأديبية أو القانون اإلداري، وعدم وجود ملفات موثقة     

 أن يوصـف بأنـه      تقاهلما بسبـب ما ميكن   شاغالً أمنياً، مما يستبعد احتمال اع     
واعتمد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي رأيـه رقـم          . )٢٣٥(إرهاب
، ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠بشأن احلالة املؤرخة    ) اليمن (٤٧/٢٠٠٥

معلناً أن احتجاز الشخصني ميثل احتجازاً تعسفياً لعدم اسـتناده إىل أسـاس            
       يمن، يف ردها على االدعاءات، أهنـا تـسلمت        وأكدت حكومة ال  . قانوين

__________ 

)٢٣٢(  Craig S. Smith and Souad Mekhennet, “Algerian Tells of dark term in US hands”, New York 

Times, 7 July 2006. Available from www.nytimes.com/2006/07/07/world/africa/07algeria.html.  
)٢٣٣( Declaration of Mohamed Farag Ahmad Bashmilah in support of plaintiffs’ opposition to the 

motion of the United States to dismiss or, in the alternative, for summary judgment, civil action 

No. 5:07-cv-02798 in the United States District Court for the Northern District of California, San 

Jose Division. 
)٢٣٤( E/CN.4/2006/6/Add.1 ٥٥٠ و٥٢٥ و١٢٦ و٩٣، الفقرات. 
)٢٣٥( A/HRC/4/33/Add.1 ١٢٣، الفقرة. 
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وقالت احلكومة إهنما   . مل علي من الواليات املتحدة    االسيد بامشيلة والسيد س   
احُتجزا يف مرفق أمين تابع للشرطة نظراً الهتامها بالضلوع يف أنشطة إرهابية            

وأضافت احلكومة أن السلطات املختصة ال تزال تتعامل        . على صلة بالقاعدة  
مع القضية ريثما تتلقى ملفات الشخصني من سلطات الواليـات املتحـدة            

 .)٢٣٦(املدعي العامإلحالتهما إىل 

 ٢٠٠٣ديـسمرب  / كانون األول٣١خالد املصري، وهو أملاين قُبض عليه يوم    •
على حدود مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، واحتجزه أفراد األمن يف          

 املخابرات يوماً، مث سلمته وكالة ٢٣ادق ملدة تلك الدولة يف حجرة بأحد الفن   
مـايو  / أيـار  ٢٩وأُفرج عنه يف ألبانيا يف      ". حفرة امللح "سجن  املركزية إىل   

٢٣٧(٢٠٠٤(. 

، ٢٠٠٤يناير  /خالد املقطري، وهو ميين قُبض عليه يف العراق يف كانون الثاين           •
 تـابع   واحُتجز يف البداية يف سجن أبو غريب قبل أن ُينقل إىل مرفق احتجاز            

، ُنقل إىل   ٢٠٠٤أبريل  /ويف نيسان .  املركزية يف أفغانستان   املخابراتلوكالة  
مرفق احتجاز سري ثاٍن، رمبا يف أوروبا الشرقية، حيث ظل يف عزلة تامة ملدة              

 .)٢٣٨(٢٠٠٧مايو / شهراً، مث أُعيد إىل اليمن وأُفرج عنه يف أيار٢٨

يه يف الهور، بباكستان،    مروان جبور، وهو فلسطيين ولد يف األردن، قُبض عل         •
 املركزية يف  املخابرات، واحُتجز يف مرفق تابع لوكالة       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٩يوم  

وُنقل بعد ذلك إىل األردن حيث احُتجز ملدة ستة         .  شهراً ٢٥أفغانستان ملدة   
أسابيع، مث إىل إسرائيل حيث احُتجز ملدة ستة أسابيع أخرى قبل أن ُيفرج عنه      

 .)٢٣٩(يف غزة

مقابلـة  اخلرباء  أجرى معه   رناز، وهو مواطن تركي مقيم يف أملانيا        مورات كا  •
نوفمرب أو كانون   /الدراسة، اعُتقل يف باكستان يف تشرين الثاين      من أجل هذه    

، واحتجزه يف البداية ضباط من الشرطة الباكـستانية         ٢٠٠١ديسمرب  /األول
حـدة يف   وُنقل بعد ذلك إىل االحتجاز لدى الواليات املت       . وضباط أمريكيون 

__________ 

)٢٣٦( A/HRC/4/40/Add.1 ١٥، الفقرة. 
)٢٣٧ ( Interview with the lawyer of Khaled El-Masri (case 9, annex II). See also the statement of Khaled el-Masri, 

ACLU, available from www.aclu.org/safefree/extraordinaryrendition/22201res20051206.html. 
)٢٣٨( Amnesty International, “United States of America: a case to answer. From Abu Ghraib to secret 

CIA custody: the case of Khaled al-Maqtari”, 14 March 2008. Available from 

www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/013/2008/en. 
)٢٣٩( Human Rights Watch, “Ghost prisoner: two years in secret CIA detention”, 26 February 2007. 

Available from www.hrw.org/en/node/11021/. 
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قاعدهتا اجلوية يف قندهار، بأفغانستان، قبل أن ُينقل إىل القاعدة البحريـة يف             
 ،٢٠٠٢مايو  /واحُتجز سراً حىت أيار   . ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١خليج غوانتانامو يف    

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤وأُفرج عنه يف 
 احُتجزوا يف    حمتجزاً، ممن انتهى هبم املطاف إىل غوانتانامو، قد        ٢٣وكان ما جمموعه      -١٣٤

  : وهم على النحو التايل.  املركزية يف أفغانستاناملخابراتمرافق تابعة لوكالة 
ة يف أواخـر    ـران اإلسالمي ـة إي ـستة أشخاص قُبض عليهم يف مجهوري       )أ(  

  :، وهم٢٠٠١عام 
. ٢٠٠٤أبريل  /وسام األردين، وهو أردين أُفرج عنه من غوانتانامو يف نيسان          •

 أن الـسلطات    Reprieveالشخص املذكور منظمـة     ، أبلغ   ٢٠٠٦ويف عام   
اإليرانية قبضت عليه أثناء عودته من زيارة دينية إىل باكستان مـع زوجتـه              

، مث ُسـلم إىل الـسلطات   ٢٠٠١ديـسمرب  /وطفله الرضيع يف كانون األول  
وقال إن األمريكان .  املركزيةاملخابراتاألفغانية اليت سلمته بدورها إىل وكالة 

مث وضعوين يف سجن    . عالقيت بالقاعدة، فأنكرت أي صلة يل هبا      سألوين عن   "
وعشت يف أوضاع ال يتخيلها إنسان وال ميكـن أن          . يف ظروف تثري الفزع   

وقال إنه ُحبس أوالً يف سجن حتـت        ". يتحملها أحد يف أي جمتمع متحضر     
كانت تلك احلجرة شديدة الظلمة، فلم نكن       : " يوماً، ويقول  ٧٧األرض ملدة   

ومل يكن هبا نافذة، ومل نر الشمس مرة واحدة طوال          . ليل من النهار  نعرف ال 
، حيث كان الطعام    "٣السجن رقم   "وقال إنه ُنقل بعد ذلك إىل       . "تلك املدة 

 ٤٠مث احُتجز بعد ذلك يف قاعدة باغرام ملدة         . رديئاً حىت فقد الكثري من وزنه     
 . )٢٤٠(يوماً قبل أن ُينقل إىل غوانتانامو

، وهو أفغاين ُنقل من غوانتانامو إىل االحتجاز يف أفغانـستان     أمني اهللا طوخي   •
اّدعى أنه هرب من مدينـة هـرات إىل         و. ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول  

مجهورية إيران اإلسالمية فراراً من طالبان، وأنه كان يعمل سائق سيارة أجرة            
 .)٢٤١(٢٠٠١عندما بدأ اإليرانيون يالحقون املهاجرين غري الشرعيني يف هناية عام 

ادعى أنه اخُتطـف  و. حسني املرفدي، وهو ميين ال يزال حمتجزاً يف غوانتانامو  •
 شهراً يف ثالثة سجون     ١٤يف مجهورية إيران اإلسالمية واحُتجز ملدة جمموعها        

اثنان منها حتت سيطرة أفغانستان وواحـد حتـت سـيطرة           "يف أفغانستان   
 .)٢٤٢()"باغرام(الواليات املتحدة 

__________ 

)٢٤٠( Clive Stafford Smith, “Abandoned to their fate in Guantánamo”, Index on Censorship, 2006. 
)٢٤١( Combatant Status Review Tribunal, set 42. Available from  

www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_42_2728-2810.pdf, pp. 71-77. 
)٢٤٢( Combatant Status Review Tribunal, set 28. Available from  

www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_28_1949-2000.pdf, pp. 31-40. 
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، وهو ميين ال يزال حمتجزاً يف غوانتانامو، ادعى أنه، بعد أن قرر             توفيق البيهاين  •
اعتقلته الشرطة اإليرانية "سبتمرب، / أيلول١١الفرار من باكستان بعد هجمات     

، "يف مدينة زاهدان، جبمهورية إيران اإلسالمية، لدخوله البلـد دون تأشـرية   
 . )٢٤٣( حنو سنةيف عدة سجون يف إيران وأفغانستان ملدة وصلت إىل واحُتجز

كنت يف سجن "رفيق احلامي، وهو تونسي ال يزال حمتجزاً يف غوانتانامو، قال  •
وأمضيت هناك  . أفغاين، ولكن االستجواب كان جيرى عن طريق األمريكان       

يف سجن ملدة ثالثة شهور تقريباً  وُعذبت  . حنو عام، متنقالً من مكان إىل آخر      
عندما أعادوين إىل   "ويضيف  . )٢٤٤("يسمونه سجن الظالم أو السجن األسود     

أفغانستان، ُعذبت وُهددت وُتركت يف الربد طوال الليل، كان األمر خمتلفـاً            
عشت . لقد أمضيت شهرين دون ماء، ودون حذاء، يف الظالم والربد         . هناك

ومل ُيسمح يل بالصالة،    . شهرين يف ظالم تنطلق فيه موسيقى صاخبة ليل هنار        
 . )٢٤٥("هذه األمور موثقة، ولديكم الوثائقكل . وال بالصيام يف رمضان

واحُتجـز يف سـجون     " السجن األسود "، الذي ُسلم إىل     )٢٤٦(وليد القداسي  •
. )٢٤٧(أخرى يف أفغانستان مع أربعة رجال آخرين ال ُتعرف أماكن وجودهم          

التعـذيب  سألة  ، وجه املقرر اخلاص املعين مب     ٢٠٠٥نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  
حممد شاهر حممد القداسي، وهو مواطن ميين، أشـار  رسالة ادعاء بشأن وليد   

 :فيها إىل ورود االدعاءات التالية

__________ 

)٢٤٣( Administrative Review Board Round 2 Factors 799-899. Available from  
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/ARB_Round_2_Factors_799-899.pdf, pp. 66-69. 

)٢٤٤( Administrative Review Board, set 3, pp. 147-61. Available from  
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/ARB_Transcript_Set_1_395-584.pdf. 

)٢٤٥( Combatant Status Review Tribunal, set 34. Available from  
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_34_2426-2457.pdf, pp. 20-22. 

 E/CN.4/2006/6/Add.1, paras. 1 and 527, and the response from the Government of theانظـر   )٢٤٦(

United States (A/HRC/10/44/Add.4) انظر أيضاً .٢٥٢، الفقرة the report of the Working Group on 

Arbitrary Detention, opinion No. 47/2005 (A/HRC/4/40/Add.1). 
 ستة عرب، وأفغانيان، وأوزباكستاين،     - سجناء   ١٠عالوة على ذلك، بني أمني اهللا طوخي أن ما جمموعه            )٢٤٧(

ورغم أن ستة منهم ُعرفت أماكن وجودهم، ال ُيعرف ما حـدث            .  ُسلموا إىل األمريكان   -وطاجيكستاين  
احملكمة اخلاصة باستعراض وضع    . عريب، وأفغاين، واألوزباكستاين، والطاجيكستاين   : وهملألربعة اآلخرين،   

-www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_42_2728، متاحة على املوقـع      ٤٢احملاربني، اجملموعة   

2810.pdf, pp. 71-77. 
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واحُتجز هناك لفترة ثالثة    . ٢٠٠١اعُتقل القداسي يف إيران يف أواخر عام        
أشهر تقريباً قبل تسليمه إىل السلطات األفغانية اليت سلمته بـدورها إىل            

وأثناء احتجازه لـدى    . واحُتجز يف سجن يف كابول    . الواليات املتحدة 
 ثيابه مبقص، وتركـوه عاريـاً،       تمزيقالواليات املتحدة، قام املسؤولون ب    

وبعد ذلـك،   . والتقطوا له صوراً قبل إعطائه مالبس أفغانية كي يرتديها        
واهتمـه  . كبلوا يديه وراء ظهره، وعصبوا عينيه، وبدأوا التحقيق معـه         

تماء إىل تنظيم القاعدة وهدده     احملقق، الذي كان فيما يبدوا مصرياً، باالن      
 أمتـار هبـا     ٣وُوضع يف زنزانة حتت األرض مساحتها متران يف         . بالقتل

وكانوا ينـامون   . زنزانة عشرة سجناء  اليف  معه  وكان  . فذ صغرية جداً  وان
. باملناوبة نظراً لصغر املكان، وكان الطعام يقدم هلم مرة واحدة يف اليـوم     

ُنقل إىل  ثالثة أشهر   مل يغادرها قط، وبعد     وأمضى ثالثة أشهر يف الزنزانة      
وُحلقت رأسه، وُعصبت عينيه، . قاعدة باغرام، حيث اسُتجوب ملدة شهر  

ووضعت له سدادات لألذن وكمامة للفم، وكبلت يداه، وقيد، ووضـع           
ويف . يف طائرة اجتهت إىل غوانتانامو حيث حبس انفرادياً ملدة شهر آخر          

جز ألكثر من عامني، ُنقل إىل سـجن  ، وبعد أن احتُ   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
  .صنعاء يف اليمن

وكررت حكومة الواليات املتحدة، يف ردها، ما سبق أن أعلنته من أنه ال يسمح ألي وكالة                
ويتعلق أيضاً  . )٢٤٨(حكومية مبمارسة التعذيب، وأن إجراءاهتا متتثل ملبدأ عدم اإلعادة القسرية         

  .)٢٤٩(باالحتجاز التعسفي بالسيد القداسي للفريق العامل املعين ٤٧/٢٠٠٥الرأي رقم 
، وجـرى بيعهمـا   ٢٠٠٢رجالن قُبض عليهما يف جورجيا يف أوائل عام          )ب(  

سفيان اهلواري، وهو جزائري ُنقل من غوانتانامو إىل االحتجاز لدى          : للقوات األمريكية، مها  
، احسم عمر الرم  ؛ وزكريا البيضاين، املعروف أيضاً با     ٢٠٠٨نوفمرب  /اجلزائر يف تشرين الثاين   

وقد ُسلم الرجالن، على حسب قول اهلـواري، إىل         . وهو ميين ال يزال حمتجزاً يف غوانتانامو      
: ويضيف اهلواري . ، واحُتجزا أيضاً يف مرافق احتجاز أخرى يف أفغانستان        "السجن األسود "
لي، جاءت  عند القبض ع  و. يني مل يقبضوا علي، وإمنا املافيا، وباعوين لألمريك       ينيإن األمريك "

ومسعت أيضاً بعض الكلمات باللغة     . سيارة هبا أشخاص يتحدثون اللغتني الروسية واجلورجية      
. لقد باعونا للكالب  . وقاموا بتسليمنا إىل جمموعة أخرى تتحدث الروسية بطالقة       . الشيشانية

__________ 

 من  ٢٥٢رد من احلكومة يف الفقرة       والرد الوا  ،E/CN.4/2006/6/Add.1 من الوثيقة    ٥٢٧ و ١انظر الفقرتني    )٢٤٨(
 .(A/HRC/10/44/Add.4)الوثيقة 

)٢٤٩( A/HRC/4/40/Add.1. 
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نا بطائرة  لقد أخذونا إىل غابة، مث ُنقل     . ن بعد يومني ومعهم حقيبة ممتلئة باملال      يووجاء األمريك 
  ؛)٢٥٠("خاصة إىل كابول بأفغانستان

بشر الراوي، مواطن عراقي مقيم يف بريطانيا، قُبض عليه يف غامبيـا يف تـشرين                 )ج(  
. ٢٠٠٢ديـسمرب   /يف بداية كانون األول   " السجن األسود "، وُسلَّم إىل    ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

، ٢٠٠٢ديسمرب  /نون األول  كا ٢٢ويف  . ة وظلمة تامتني ملدة أسبوعني    ـوُترك مكبالً يف عزل   
وأُفرج . ٢٠٠٣فرباير / شباط٧أو قريباً من ذلك، ُنقل إىل قاعدة باغرام، مث إىل غوانتانامو يف        

وتشري التقارير إىل أنه تعرض يف قاعدة باغرام        . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠عنه يف هناية األمر يف      
  ؛)٢٥١(كل مرة للتهديد وإلساءة املعاملة واحلرمان من النوم مدة ثالثة أيام يف

مجيل البنا، مواطن أردين مقيم يف بريطانيا، قُبض عليه أيضاً يف غامبيـا يف                )د(  
وأُفرج عنه من   . ، مث إىل غوانتانامو   "السجن األسود "، وُسلم إىل    ٢٠٠٢نوفمرب  /تشرين الثاين 

  ؛٢٠٠٧ديسمرب /غوانتانامو يف كانون األول
جزين آخرين إىل غوانتانـامو     ، ُنقل ستة حمت   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف    )ه(  

عبد الرحيم غالم رباين وحممد أمحد      : بعد قضاء سنة إىل ثالث سنوات رهن االحتجاز، وهم        
حفـرة  "سجن  غالم رباين، ومها شقيقان باكستانيان قُبض عليهما يف كراتشي واحُتجزا يف            

 عليـه يف   ؛ وعبد السالم اهللة، وهو ضابط ميين برتبة عقيد ورجل أعمال، قُـبض            ")٢٥٢(امللح
؛ وسند الكـاظمي،    )٢٥٤(؛ وعادل اجلزيري، وهو جزائري قُبض عليه يف باكستان        )٢٥٣(مصر

؛ وسيف اهللا باراشا، وهو رجل أعمال       )٢٥٥(وهو ميين قُبض عليه يف اإلمارات العربية املتحدة       

__________ 

ــة      )٢٥٠( ــاربني، اجملموع ــع احمل ــتعراض وض ــة باس ــة اخلاص ــع . ٢١احملكم ــة يف املوق  :متاح

www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_21_1645-1688_Revised.pdf, pp. 15-23. 
 ).٤ الثاين، احلالة املرفق(مقابلة مع بشر الراوي  )٢٥١(
انظـر  ". حفرة امللـح  "سجن  قال كل من لعيد السعدي وخالد املصري إهنما تعرفا على األخوين رباين يف               )٢٥٢(

Craig S. Smith and Souad Mekhennet, “Algerian tells of dark term in US hands”, New York Times, 

7 July 2006. Available from www.nytimes.com/2006/07/07/world/africa/07algeria.html. 
)٢٥٣( Amnesty International, “USA: who are the Guantanamo detainees: Case Sheet No. 15: Yemeni 

national: Abdulsalam al-Hela”, 11 January 2006. Available from  
www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/012/2006. 

)٢٥٤ ( ARB Set 11. Available from www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/ARB_Transcript_Set_11_21662-

22010.pdf, pp. 315-334. 
)٢٥٥(  Guantanamo Bay Litigation: status report for petitioners Mohammed al-Shimrani (ISN 195) and 

Sanad al-Kazimi (ISN 1453), 18 July 2008. Available from http://docs.justia.com/cases/federal/ 

district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2008mc00442/131990/100/0.pdf. Also on the flight 

that took these men to Guantanamo were Ali al-Hajj al-Sharqawi, Hassan bin Attash and Binyam 

Mohamed. See also paras 151 and 159 below. 
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وكان الـسيد  . )٢٥٦(باكستاين قُبض عليه يف تايلند، وُحبس انفرادياً يف قاعدة باغرام ملدة عام  
 واحُتجز يف مكان سـري      ٢٠٠٣يناير  / يف كانون الثاين   )٢٥٧(مي قد قُبض عليه يف ديب     الكاظ

وُترك . وُنقل بعد ذلك إىل مكان آخر على بعد ساعتني        . يف ديب أو بالقرب منها ملدة شهرين      
 يوماً، وأحياناً مقيد األيدي واألرجل، وتعرض ألوضاع مناخية قاسية ولعملية           ٢٢عارياً ملدة   

وبعد ستة أشهر، ُنقل إىل االحتجاز لدى الواليات املتحدة، مبوجب برنامج       . اقيهام باإلغر اإل
السجن "وأُخذ إىل كابول واحُتجز يف      .  املركزية املخابراتالتسليم الذي تشرف عليه وكالة      

على يد أشخاص غـري     شديد  ملدة تسعة أشهر، حيث تعرض لتعذيب بدين ونفسي         " األسود
اعدة باغرام اجلوية، حيث احُتجز لدى الواليات املتحدة ملدة         وُنقل بعد ذلك إىل ق    . معروفني

علـى يـد    شديد  ومرة أخرى، ادعى أنه تعرض لتعذيب بدين ونفسي         . أربعة أشهر أخرى  
)٢٥٨("السجن األسود"أشخاص يعتقد أهنم األشخاص ذاهتم الذين قابلهم يف 

.  

ن حمـامني أجـروا   وهناك أربعة حمتجزين آخرين يف قاعدة باغرام ُعرفت هويتهم أل           -١٣٥
، وهـؤالء   مطالبة مبثوهلم أمـام احملكمــة     اتصاالً بأسرهم وقدموا التماسات نيابة عنها لل      

  :احملتجزون هم
 .٢٠٠٢مايو /رضا النجار، وهو تونسي قُبض عليه يف كراتشي يف أيار •

/  كـانون األول   ٢٨أمني حممد البكري، وهو ميين قُبض عليه يف بـانكوك يف             •
ومل .  عمالء جهاز املخابرات األمريكي أو التايلنـدي        على يد  ٢٠٠٢ديسمرب  

وأكدت السلطات التايلنديـة    . ٢٠٠٣يكن مكان وجوده معروفا طوال عام       
ألقارب السيد البكري أنه دخل األراضي التايلندية، ولكنها نفت معرفتها مبكان           

، تلقى أقارب السيد البكري رسالة منه       ٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين  . وجوده
 طريق اللجنة الدولية للصليب األمحر تفيد بأنه حمتجز يف قاعـدة بـاغرام              عن

وتشري املعلومات إىل أنه احُتجز بسبب اتصاالته التجارية مـع الـسيد            . اجلوية
 .)٢٥٩(خليفة، وهو ابن عم أسامة بن الدن، الذي اغتيل الحقـاً يف مدغشقر

__________ 

 .Reprieve :www.reprieve.org.uk/saifullahparachaانظر بيانات احملتجزين على موقع منظمة  )٢٥٦(
)٢٥٧( Guantanamo Bay Litigation: status report for petitioners Mohammed al-Shimrani (ISN 195) and 

Sanad al-Kazimi (ISN 1453), 18 July 2008. Available from http://docs.justia.com/cases/federal/district-

courts/district-of-colimbia/dcdce/1:2008mc00442/131990 /100/0.pdf. Also on the flight that took these 

men to Guantanamo were Ali al-Hajj al-Sharqawi, Hassan bin Attash and Binyam Mohamed. 
 . أدناه١٥٩ و١٥١انـظر أيضاً الفقرتان 

 the report of the Working Group on Arbitrary Detention, opinion No. 3/2009 (United States ofرانظ )٢٥٨(

America) (A/HRC/13/30/Add.1) . 
)٢٥٩( Working Group on Arbitrary Detention, opinion No. 11/2007 (Afghanistan/United States of 

America) (A/HRC/7/4/Add.1). 
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إىل سجن أبو غريب    ، وُنقل   ٢٠٠٤فادي املقاحل، وهو ميين قُبض عليه يف عام          •
 . قبل نقله إىل قاعدة باغرام

ـ            • ر ـحاجي وزير وهو أفغاين قُبض عليه يف اإلمارات العربية املتحدة يف أواخ
 .)٢٦٠(٢٠٠٢عام 

.  حمتجزاً، وآخرون ال ُيعرف مكان احتجازهم ينبغي حتديد هوياهتم         ١٢وال يزال هناك      -١٣٦
. ، واآلخرون رهن االحتجاز يف قاعدة باغرام      ومن احملتمل أن يكون بعضهم قد أعيدوا إىل بلداهنم        

) تـرتاين (عيسى الـترتاين    : وتلقى اخلرباء ادعاءات بأن الرجال التالية أمساؤهم هم أيضاً حمتجزون         
، قُـبض عليـه يف      )لييب(يعرف أيضاً باسم سليمان الترتاين، قُبض عليه يف مقديشو؛ وأبو نسيم            

، قُبض عليه يف بيشاور بباكستان،      )تونسي( حذيفة   ؛ وأبو ٢٠٠٣بيشاور بباكستان، يف بداية عام      
وذكر مروان جبور   . ؛ وصالح الدين الباكستاين، الذي قُبض عليه يف بغداد        ٢٠٠٢يف أواخر عام    

مـارس  /، قُبض عليه يف الهور يف آذار      )جزائري(مثانية سجناء آخرين، أحدهم هو ياسر اجلزيري        
، قُبض عليـه يف بيـشاور يف        )لييب(وب اللييب   أي: ، وسبعة آخرون مسع عنهم، هم     )قابله (٢٠٠٣

، قُـبض عليـه يف      )أفغاين ُولد يف اململكة العربية الـسعودية      (؛ وحممد   ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 
يونيـه  /، قُبض عليه قبل حزيـران     )سعودي أو ميين  (؛ وعبد الباسط    ٢٠٠٤مايو  /بيشاور يف أيار  

؛ وصومايل ال ُيعرف    ٢٠٠٤يونيه  /حزيران، قُبض عليه قبل     )ال ُتعرف جنسيته  (؛ وعدنان   ٢٠٠٤
؛ وصومايل آخر ال ُيعرف امسه؛ ومروان العدين        )رمبا شعيب الصومايل أو رضوان الصومايل     (امسه  

 . أو قريباً من ذلك٢٠٠٣مايو /، قُبض عليه يف أيار)ميين(

  العراق  -٢  
ف تنطبق  على الرغم من أن حكومة الواليات املتحدة أشارت إىل أن اتفاقيات جني             -١٣٧

على احملتجزين املقبوض عليهم خالل االحتالل، فقد أُبقي عمداً على عدد غري معروف مـن               
في ـف. وُحرموا من االتصال باللجنة الدولية للصليب األمحر      " خارج السجالت "األشخاص  

أبريـل  /أبو غريب، مثالً، مشلت فضيحة االنتهاكات اليت اندلعت عقب نشر صور يف نيسان            
 عسكريني مل يكونوا حيتجزون أشخاصاً ُيفترض أهنم مهمون سلّمهم جـيش             أفراداً ٢٠٠٤

املركزيـة أو   املخابرات  الواليات املتحدة فحسب، بل أيضاً أشخاصاً آخرين سلمتهم وكالة          
وكُشف يف وقت الحـق، يف حتقـيقني        . وحدات القوات اخلاصة التابعة للواليات املتحدة     

من الواضح أهنم أودعـوا احلـبس       " حمتجزين أشباح "أجرهتما الواليات املتحدة، عن وجود      
 .االنفرادي يف حمتجزات سرية

__________ 

 the opinion of the United States District Court on motion to dismiss petitions for habeasانظـر  )٢٦٠(

corpus at https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2006cv1697-31. 
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أُعـد  (، أشار تقرير عن حاالت االحتجاز يف العـراق          ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب   -١٣٨
جاءت " وكاالت حكومية أخرى  "إىل أن   ) شليسينغر. برئاسة وزير الدفاع السابق جيمس ر     

، أو  تسجيلهمدون  "حتجاز، مبا فيها أبو غريب،      إىل مرافق اال  " حملتجزين األشباح ا"بعدد من   
من هؤالء احملتجـزين ُنقلـت، يف       " حفنة"، وأن   "معرفة هوياهتم، أو حىت سبب احتجازهم     

ـ           "مناسبة ما،    ـ  ـإىل أماكن خمتلفة من املرفق إلخفائها عن فريق زائر من اللجن ة ـة الدولي
 .)٢٦١("للصليب األمحر

جونز واللواء  . ، أشار الفريق أنثوين ر    ٢٠٠٤أغسطس  /ويف تقرير آخر صدر يف آب       -١٣٩
فاي إىل أن الفريق ريكاردو سانشيز، قائد قوة العمل املـشتركة للتحـالف يف              . جورج ر 

العراق، منع مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر من الوصول إىل مثانية سـجناء يف أبـو                
حتها حوايل مترين طوالً وأقل  كان يف زنزانة مطبقة الظالم مسا١٤- احملتجز"غريب وإىل أن    

والحظ املنـدوبون   .  أي نافذة أو مرحاض أو صنبور ماء أو سرير         ليس هبا من متر عرضاً، و   
ـ          " غولوم"كلمة   ون ـمكتوبة على الباب وصورة للشخصية املذكورة من ثالثية الفيلم املعن

 . )٢٦٢("‘سيد اخلوامت‘

، "األشبــاح جزين  ـاحملت "لخرى  ورغم إشارة تقرير شليسينغر إىل استخدام مرافق أ         -١٤٠
يونيه /ويف حزيران . مل ُيجَر حتقيق كامل يف مواقع هذه السجون األخرى وال يف عدد احملتجزين            

لد بأن زعيماً مشتبها فيه مـن       ي، أقر وزير دفاع الواليات املتحدة آنذاك دونالد رامسف        ٢٠٠٤
للجنة الدولية للصلب األمحـر     زعماء أنصار اإلسالم احُتجز ألكثر من سبعة أشهر دون إبالغ ا          

ومل يكن هناك أبداً على حد   . وليس هناك اآلن  . مل يكن يف أبو غريب     ":بذلك؛ وأعلن أيضاً أنه   
وأذن باحتجـازه   " تريبل إيكس " ووفقاً لتقرير آخر، كان السجني ُيعرف باسم         .")٢٦٣(علمي

يعطي  "٢٠٠٣نوفمرب  /ينالسري الفريق ريكاردو سانشيز، الذي أصدر أمراً سّرياً يف تشرين الثا          
احلرس العسكري توجيهات إلخفائـه عن مفتشي الصليب األمحر وعدم إدراج امسه يف القوائم             

وباإلضافة إىل ذلك، من احملتمل جداً أن تكون بعض املواقع هي تلك اليت تـويف                .)٢٦٤("الرمسية
ق ، نـشرت منظمـة حقـو      ٢٠٠٦ويف عام   . فيها أشخاص حمتجزون لدى الواليات املتحدة     

__________ 

 التقرير اخلتامي للفريق املستقل املكلف باستعراض عمليات االحتجاز اليت تقوم هبا وزارة الدفاع، متاح على               )٢٦١(
 .www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040824finalreport.pdf: املوقع التايل

)٢٦٢( AR 15-6 Investigation of the Abu Ghraib Detention Facility and 205th Military Intelligence 

Brigade, available from www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040825fay.pdf. 
)٢٦٣( MSNBC news services, “Rumsfeld admits secret detention of suspect in Iraq”, 17 June 2004. 

Available from www.msnbc.msn.com/id/5232981. See also Eric Schmitt and Carolyn Marshall, 

“In secret unit’s ‘black room,’ a grim portrait of US abuse”, New York Times, 19 March 2006, 

available from www.nytimes.com/2006/03/19/international/middleeast/19abuse.html.. 
)٢٦٤( Edward T. Pound, “Hiding a bad guy named Triple X”, US News & World Report, 13 June 2004. 

Available from www.usnews.com/usnews/news/articles/040621/21abughraib.htm. 
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 حالة وفاة بني األشخاص احملتجزين لدى الواليات املتحـدة يف           ٩٨اإلنسان أوال تقريراً حيدد     
العراق، ويصف وفاة مخسة حمتجزين لدى وكالة املخابرات املركزيـة، مبـن فـيهم مناديـل          
اجلمادي، الذي تويف يف أبو غريب، وآخرون يف مواقع تشمل قاعدة تايغر األمامية للعمليات يف               

 األنبار، وقاعدة أمامية للعمليات بالقرب من األسد، وقاعدة خارج املوصل، ومركـز              حمافظة
 . )٢٦٥(احتجاز مؤقت بالقرب من الناصرية، وقاعدة أمامية للعمليات يف تكريت

 مواقع االحتجاز بالوكالة  - جيم  

، ظهرت تفاصيل عن كيف أن الواليات املتحدة مل تكن تلقي القبض            ٢٠٠٥يف عام     -١٤١
ألشخاص وتنقلهم وحتتجزهم سرياً هي نفسها فحسب، بل كانت أيضاً تنقل األشخاص            على ا 

ويبدو أن املمارسة . إىل دول أخرى لغرض استجواهبم أو احتجازهم دون أن توجه هلم أي هتمة           
 )٢٦٦(ونقلت احلكومة الربيطانيـة   . بدأت متزامنة تقريباً مع برنامج احملتجزين ذوي القيمة العالية        

موجزاً الستنتاجات وتوصيات تقرير جلنة املخابرات واألمن عن تسليم األشـخاص           إىل اخلرباء   
بطيئـتني يف   ... دائرة األمن ودائرة املخابرات السرية كانتا       "، الذي أُشري فيه إىل أن       )٢٠٠٧(

اليت حدثت خالل عام    " عمليات تسليم األشخاص لالحتجاز   "كشف النمط اجلديد املتمثل يف      
الة املخابرات املركزية شاركت على العموم يف إلقاء القـبض علـى            ويبدو أن وك  ". ٢٠٠٢

السجناء ونقلهم، وكذلك يف تقدمي األسئلة املطروحة على أولئـك احملتجـزين يف الـسجون               
فقد أُعيد بعض الـسجناء يف وقـت        . وفيما عدا ذلك، من الصعب تبني منط واضح       . األجنبية
، بينما أُعيد   )وأُرسلوا عموماً إىل غوانتانامو   (ية  وكالة املخابرات املركز  الحتجازهم لدى   الحق  

  .آخرون إىل بلداهنم األصلية، أو بقوا حمتجزين لدى سلطات بلدان ثالثة
بعض املقاتلني األعداء ُنقلوا إىل بلـدان       "وقد اعترفت حكومة الواليات املتحدة بأن         -١٤٢

لذي قدمتـه إىل جلنـة      وحاولت احلكومة، يف التقرير ا    . )٢٦٧("جنسياهتم ليستمر احتجازهم  
، درأ االنتقادات املوجهة للسياسة الـيت       ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٣مكافحة التعذيب يف    

اتبعتها يف إرسال احملتجزين إىل بلدان ذات سجالت سيئة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيهـا                
 تنقـل   الواليـات املتحـدة ال    "تلك اليت ميكن أن يواجهوا فيها خطر التعذيب، معلنـة أن            

وحتـصل  . أن يتعرضوا فيهـا للتعـذيب     " من األرجح "األشخاص إىل البلدان اليت تعتقد أن       
      الواليات املتحدة، عند االقتضاء، على ضمانات من احلكومة األجنبية اليت ُينقل إليها حمتجـز             

__________ 

)٢٦٥( Human Rights First, “Command’s responsibility: detainee deaths in US custody in Iraq and 

Afghanistan”, February 2006. Available at www.humanrightsfirst.info/pdf/06221-etn-hrf-dic-rep-

web.pdf. See also Eric Schmitt and Carolyn Marshall, op cit.. 
أن مزاعم التسليم واالحتجاز اليت أرسلها الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري            على استبيان بش  رداً   )٢٦٦(

 .٢٠٠٩يوليه / متوز٨أو غري الطوعي، مؤرخ 
)٢٦٧( E/CN.4/2004/3 ٦٩، الفقرة. 
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 وجلنـة   )٢٦٩(وقد وجهت خمتلف هيئات األمم املتحدة، مبا فيها اخلرباء        . )٢٦٨("ما بأال تعذبه  
" التسليم االسـتثنائي  "، يف املاضي، انتقادات شديدة مفصلة لسياسة        )٢٧٠(مكافحة التعذيب 

وأعربت أيـضاً عـن قلقهـا إزاء    . هذه، معرفة إياها على أهنا انتهاك واضح للقانون الدويل 
 . )٢٧١(استخدام الضمانات

 املخـابرات وكالـة   التـابع ل  برنامج تسليم األشخاص    ليت تكتنف   ونظراً للسرية ا    -١٤٣
املركزية، فإن من الصعب التحقق من األرقام الدقيقة ألعداد السجناء الذين نقلتهم وكالـة              

 املركزية الحتجازهم لدى حكومات أخرى دون أن يقضوا أي وقت يف مرافـق              املخابرات
وباملثل، ال ُيعرف إال القليل عن عدد األشخاص الذين احُتجـزوا           .  املركزية املخابراتوكالة  

ولئن كان ال ميكن تدعيم عدد من       . دول أخرى، مثل اململكة املتحدة وكندا     بناء على طلب    
هذه االدعاءات مبصادر أخرى، فإن اخلرباء يودون التشديد على أن اتـساق الكـثري مـن                
االدعاءات املفصلة اليت قدمها احملتجزون كل على حدة تعطي وزناً إضـافياً إلدراج األردن              

ة السورية وباكستان وإثيوبيا وجيبويت كمرافق احتجـاز        ومصر واملغرب واجلمهورية العربي   
وهناك أيضاً شواغل جدية    .  املركزية املخابراتبالوكالة حيث احُتجز املعتقلون باسم وكالة       

 .بشأن دور أوزبكستان كموقع لالحتجاز بالوكالة

 األردن  -١  

 باكستان،   سجيناً على األقل، معظمهم أُلقي عليهم القبض يف كاراتشي،         ١٥يدعي    -١٤٤
 املركزية سلمتهم إىل املقر الرئيسي      املخابراتأو يف بانكيسي جورج يف جورجيا، أن وكالة         

 .)٢٧٢(٢٠٠٤ إىل عام    ٢٠٠١سبتمرب  / املخابرات العامة األردنية يف عمان، يف الفترة من أيلول         لدائرة
 :انستان، وهمويضم هؤالء السجناء ثالثة رجال وحدثاً ُنقلوا الحقاً إىل غوانتانامو عرب أفغ

__________ 

)٢٦٨( CAT/C/48/Add.3/Rev.1 وانظر أيضاً رد احلكومة على ادعاء عام بشأن تورطها يف حالة من            ،  ٣٠ لفقرة، ا
الستثنائي أرسله الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي، الـذي              حاالت التسليم ا  

الواليات املتحدة ال تنقل األفراد من بلد إىل آخر ألغراض االسـتجواب باسـتخدام              "أكدت فيه على أن     
عتقد احلكومة أهنـم  وعالوة على ذلك، مل تنقل الواليات املتحدة أفراداً، ولن تنقل أفراداً إىل بلد ت   .التعذيب

 .)٤٢٥، الفقرة A/HRC/10/9" (سُيعذبون فيه
 ة، الفقـر  E/CN.4/2004/3؛ و ٥٠ و ٤٣ تان، الفقر A/HRC/4/40و; ٣٦ة  ، الفقر A/HRC/6/17/Add.3 انظر )٢٦٩(

 .٤٥ة ، الفقرA/60/316 و،٤٥٨ ، الفقرةA/HRC/4/41 و،٦٩
 . ٢١ و٢٠رتان  الفق،CAT/C/USA/CO/2 انظر )٢٧٠(
 .٥٦-٥٢، الفقرات A/HRC/4/40، وA/60/316, E/CN.4/2006/6انظر  )٢٧١(
)٢٧٢( Human Rights Watch, “Double jeopardy: CIA renditions to Jordan”, 7 April 2008, available from 

www.hrw.org/en/node/62264. 
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مجال مرعي، وهو مواطن ميين، وأول ضحية معروفة لتسليم األشـخاص يف             •
وقد أُلقي عليه القبض يف مرتله      . ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١أعقاب هجمات   
، واحُتجز ملدة أربعـة أشـهر يف   ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٣يف كاراتشي، يف  

 . )٢٧٣(موجوداًاألردن قبل أن ُينقل جواً إىل غوانتانامو، حيث ما زال 

حممدو ولد صالحي، وهو مواطن موريتاين، ُسلّم إىل األردن بعد أن سـلم              •
واحُتجـز  . ٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٨نفسه للسلطات املوريتانية يف     

السيد صالحي يف األردن ملدة مثانية أشهر؛ ووصف ما حدث له علـى أنـه           
 قضى أسبوعني،   وبعد ذلك ُنقل إىل أفغانستان، حيث     ". يتعذر عن الوصف  "

 . )٢٧٤(، وال يزال هناك٢٠٠٢أغسطس / آب٤ووصل إىل غوانتانامو يف 

علي احلاج الشرقاوي، وهو مواطن ميين، ُسلم إىل األردن بعد أن قُبض عليه              •
 ٨وُنقل جـواً إىل أفغانـستان يف        . ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٧يف كاراتشي يف    

أشهر، مث ُنقل جـواً إىل      ، واحُتجز هناك ملدة مثانية      ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 
وال يزال حمتجزاً يف غوانتانامو؛ وقد      . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٠غوانتانامو يف   

 .  )٢٧٥( شهراً قضاها يف األردن٢٣أشار إىل أنه ُعذب باستمرار طوال 

 عاماً  ١٧حسن بن عطاش، وهو مواطن ميين ُولد يف السعودية، وكان عمره             •
 مع رمزي   ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١١ يف   عندما أُلقي عليه القبض يف كاراتشي     

، حيث ُنقل   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٨واحُتجز يف األردن حىت     . بن الشيبة 
وبعد ذلك ُسلِّم إىل غوانتانامو     . جواً إىل أفغانستان مع علي احلاج الشرقاوي      

وال يزال حمتجزاً يف غوانتانامو؛     . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٠مع الشرقاوي يف    
 .)٢٧٢( أنه ُعذب طوال الوقت الذي قضاه يف األردنوقد أشار إىل

وكان من احملتجزين أيضاً أبو محزة التبوكي، وهو مواطن سعودي قبض عليه عمالء               -١٤٥
 وأُفرج عنه يف السعودية يف      ٢٠٠١ديسمرب  /الواليات املتحدة يف أفغانستان يف كانون األول      

__________ 

)٢٧٣( Combatant Status Review Tribunal Set 4, available from 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_4_0320-0464.pdf pp.130-144.  

)٢٧٤( Combatant Status Review Tribunal Set 41, available from  
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_41_2665-2727.pdf , pp. 28-38.  

Administrative Review Board Set 8, pp. 184-218, available from  
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/ARB_Transcript_Set_8_20751-21016.pdf. 

)٢٧٥( Human Rights Watch, “Double Jeopardy: CIA Renditions to Jordan”, 7 April 2008. Available 

from www.hrw.org/en/node/62264. 
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الربق، الذي قُـبض عليـه يف       ؛ وسامر حلمي    )٢٧٦(٢٠٠٣ أو أوائل عام     ٢٠٠٢أواخر عام   
، واحُتجز ملدة ثالثة أشهر يف سـجن سـري خـارج            ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٥باكستان يف   

وأُفرج عنه بكفالة   . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦باكستان، قبل أن ُينقل إىل األردن يف        
 . )٢٧٧(٢٠٠٨يناير /يف كانون الثاين

 مصر  -٢  

ة رجال على األقل إىل مصر يف الفتـرة مـن          املركزية سبع  املخابراتسلمت وكالة     -١٤٦
، واستلمت مصر رجالً آخر من اجلمهوريـة        ٢٠٠٣فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

 :ؤالء الرجال همـة؛ وهـالعربية السورية، حيث كان حمتجزاً بناء على طلب من السلطات الكندي

ويبدو أنه  ي، وهو ناشر مولود يف مصر ومقيم يف ميونيخ،          جرفعبد احلكيم خ   •
، وُسـلم إىل    ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلول ٢٤قُبض عليه يف البوسنة واهلرسك يف       

مصر بعد مرور بضعة أسابيع، بعد أن احتجزته قوات الواليات املتحـدة يف             
 . )٢٧٨(وأُعيد إىل أملانيا بعد ذلك بشهرين. قاعدهتا يف توزال

 / الثاين ممدوح حبيب، وهو مواطن أسترايل قُبض عليه يف باكستان يف تشرين           •
، وُسلّم إىل مصر بعد مضي ثالثة أسابيع واحُتجز ملدة سـتة            ٢٠٠١نوفمرب  
، وأُفرج عنه يف كـانون      ٢٠٠٢يونيه  /وُنقل إىل غوانتانامو يف حزيران    . أشهر
 . )٢٧٩(ويدعي أنه ُعذِّب طوال الوقت الذي قضاه يف مصر. ٢٠٠٥يناير /الثاين

__________ 

مجيل قاسم سعيد حممد، وهو طالب      هم   األردن   تفيد التقارير بأن من احملتجزين اآلخرين يف      .  السابق املرجع )٢٧٦(
، ومل ُيسمع عنه منذ ذلك احلـني؛ وإبـراهيم          ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ميين ُسلّم من كاراتشي يف      

ُيزعم أنه  ، و ٢٠٠٢يف النصف األول من عام      ) أو الكويت (اجلداوي، وهو مواطن سعودي قُبض يف اليمن        
قُبض ) ثالثة جزائريني وسوري وشيشاين   ( يقل عن مخسة رجال آخرين       ؛ وما ال  لالحتجاز يف السعودية  ُنقل  

؛ وكردي عراقي، رمبا قُبض عليه يف اليمن، وتونـسي قُـبض عليـه يف               ٢٠٠٢عليهم يف جورجيا يف عام      
ووفقاً لـسجناء سـابقني      .وال ُيعرف املكان الذي يوجد فيه كل هؤالء الرجال يف الوقت احلاضر            .العراق
رصد حقوق اإلنسان، فإن رمزي بن الشيبة، الذي قُبض عليه مع حسن بـن  ت منظمة ت معهم مقابال  أجر

، ٢٠٠٦سـبتمرب   /ُنقلوا إىل غوانتانامو يف أيلول    " حمتجزاً ذا أمهية فائقة    "١٤عطاش والذي يعد واحداً من      
ض عليـه يف    كان أيضاً حمتجزاً يف األردن ملدة غري حمددة من الوقت، مثله مثل ابن الشيخ اللييب، الذي قُـب                 

 .١٤٦انظر أيضاً الفقرة  .، والذي خضع لعمليات تسليم متعددة٢٠٠١أفغانستان يف أواخر عام 
فربايـر  /منظمة العفو الدولية، تقرير مقدم إىل االستعراض الدوري الشامل التابع لألمم املتحـدة، شـباط               )٢٧٧(

 _http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/JO/AI:، متاح على املوقع التـايل ٢٠٠٩

JOR_UPR_S4_2009_AmnestyInternational_upr.pdf. 
)٢٧٨( Cageprisoners, “Citizens no more: ‘war on terror’ Abuses in Bosnia and Herzegovina”, July 2007. 

Available from www.cageprisoners.com/citizensnomore.pdf. 
)٢٧٩ ( Megan Stack and Bob Drogin, “The torment of a terror suspect”, The Age, 15 January 2005, 

available from www.theage.com.au/news/War-on-Terror/The-torment-of-a-terror-suspect/2005/01/ 

14/1105582713578html. For recent developments, see also “Habib case raises complex issues”, 

Sydney Morning Herald, 14 September 2009, available from http://news.smh.com.au/breaking-news-

national/habib-case-raises-complex-issues-20090914-fnrt.html. 
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ـ  - حممد سعد إقبال مدين، وهو مواطن باكستاين       • صري، قبـضت عليـه     م
، وُنقل جواً   ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٩السلطات اإلندونيسية يف جاكرتا يف      

ووصـل إىل   .  شـهراً  ١١إىل مصر أوالً مث إىل باغرام، حيث احُتجز ملـدة           
. ٢٠٠٨أغسطس  / وأُفرج عنه يف آب    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٣غوانتانامو يف   

 القاهرة، لسوء املعاملة،    وأشار السيد مدين إىل أنه تعرض، خالل احتجازه يف        
مبا يف ذلك الصدمات الكهربائية على رأسه وركبتيه، وأنه ُعلِّق، عدة مرات،            

وعالوة على ذلك، أفاد بأنه ُحرم من العالج الطيب         . بعقائف معدنية وُضرب  
 . )٢٨٠(للدم املوجود يف بوله

وحسبما أكدته حكومة السويد يف ردها على رسالة أرسلها اخلرباء، فعقـب             •
قرار اختذته احلكومة برفض اللجوء يف السويد للمواطنني املـصريني حممـد            
الزري وأمحد عجيزة وطردمها، أبعدهتما شرطة األمن الـسويدية إىل مـصر            

وقـد قـال   ).  املركزيةاملخابراتوكالة (مبساعدة سلطات الواليات املتحدة     
وأُفرج . )٢٨١(كالمها إهنما ُعذبا عندما كانا حمتجزين لدى السلطات املصرية        

 دون هتمة أو حماكمة، ولكنه      ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٢عن الزري يف    
حمكمـة عـسكرية    وكان قد سبق أن حاكمت      . ُوضع حتت مراقبة الشرطة   

أمحد عجيزة وحكمت عليه غيابياً يف الوقت الذي اختذت فيه حكومة           مصرية  
كمـة وأُديـن    ، أُكِّد قرار احمل   ٢٠٠٤أبريل  /ويف نيسان . السويد قرار إبعاده  

رصد حقوق  منظمة  عجيزة بتهمة اإلرهاب عقب حماكمة جرت حتت مراقبة         
 ".غري عادلة بشكل فاضح"احملاكمة بأهنا  ت وصفيتاإلنسان، ال

عـسكر تـدريب خلـدان يف    ملابن الشيخ اللييب، وهو مواطن لييب، وأمـري          •
ان  بينما ك٢٠٠١أفغانستان، قبض عليه مسؤولون باكستانيون يف أواخر عام      

فاراً من أفغانستان وُسلِّم إىل مصر، حيث ادعى، حتت التعذيب، أن هنـاك             
روابط بني القاعدة وصدام حسني، وهي ادعاءات استخدمتها إدارة الواليات          

التابعـة  السرية  واحُتجز أيضاً يف مواقع االحتجاز      . املتحدة لتربير غزو العراق   
 يف بلدان أخرى، وأُعيـد إىل        املركزية يف أفغانستان، ورمبا    املخابراتلوكالة  

، حيث تفيد التقارير أنه تويف منتحراً       ٢٠٠٦اجلماهريية العربية الليبية يف عام      
 . )٢٨٢(٢٠٠٩مايو /يف أيار

__________ 

 ).١٥املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع حممد سعد إقبال مدين  )٢٨٠(
، الـبالغ   والزيري ضد السويد  ؛  (CAT/C/34/D/233/2003) ٢٣٣/٢٠٠٣، البالغ رقم    عجيزة ضد السويد   )٢٨١(

 .(CCPR/C/88/D/1416/2005) ١٤١٦/٢٠٠٦رقم 
)٢٨٢ ( “Libya/US: investigate death of former CIA prisoner”, Human Rights Watch news release, 11 May 2009. 

Available from www.hrw.org/en/news/2009/05/11/libyaus-investigate-death-former-cia-prisoner. 
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، وهـو مـواطن     )املعروف أيضاً باسم أبو عمر    (حسن مصطفى أسامة نصر      •
، وُسلّم إىل مـصر،     ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٧مصري، اخُتطف يف ميالنو يف      

قبـل أن   )  شهراً يف حمتجز سري    ١٤مبا فيها   (جز ملدة أربعة أعوام     حيث احتُ 
وتشمل ادعاءات سوء املعاملة يف احملتجزات املصرية التعليـق       . )٢٨٣(ُيفرج عنه 

 . )٢٨٤( لصدمات كهربائية على خصيتيهالتعرضرأساً على عقب و

طي، وهو مواطن كندي مصري، يف      اوقُبض على الرجل الثامن، أمحد أبو املع       •
. ٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١١مشق عند وصوله من تورونتو يف       مطار د 

 ٢٥واحُتجز يف سجن فرع فلسطني يف اجلمهورية العربية الـسورية حـىت             
، عندما ُنقل لُيحتجز يف مصر، حيث بقي يف مواقع          ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاين 

إىل أن  ) ٢٠٠٢أغسطس  /مبا فيها االحتجاز السري حىت آب     (احتجاز خمتلفة   
وخالل الفترة األوىل من احتجـازه يف       . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٧رج عنه يف    أُف

ويف مرحلة الحقـة  . مصر، تعرض لضرب شديد ولتهديدات باغتصاب أخته   
من فترة احتجازه السري، قُّيدت يداه باألصفاد وراء ظهره بشكل متواصـل            

  يوماً يف زنزانة حبس انفرادي؛ وقد وصف ذلك بأنه جد مؤمل           ٤٥تقريباً ملدة   
وخضع كـذلك   . وأنه جعل من الصعب عليه استخدام املرحاض واالغتسال       

 . )٢٨٥(للحرمان من النوم

 اجلمهورية العربية السورية  -٣  

 املركزية تسعة حمتجزين على األقل إىل اجلمهورية العربيـة          املخابراتسلمت وكالة     -١٤٧
؛ ٢٠٠٢كتـوبر   أ/ إىل تـشرين األول    ٢٠٠١ديسمرب  /السورية يف الفترة من كانون األول     

ـ           العـسكرية   املخـابرات  ديرهواحُتجز هؤالء األشخاص يف سجن فرع فلسطني، الذي ت
وكما يف حال . وكل أولئك الذين ميكنهم التحدث عن جتارهبم أوضحوا أهنم ُعذّبوا. السورية

__________ 

 للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن هذه القضية، ال سيما فيما يتعلق باختطاف أيب عمر يف ميالنو وما تال ذلـك                     )٢٨٣(
 .يطاليا، انظر الباب املتعلق بالتواطؤ اإليطايل يف برنامج عمليات التسليم أدناهإمن إجراءات قضائية يف 

)٢٨٤( Amnesty International, “Italy: briefing to the UN Committee against torture”, April 2007,               

p. 4. Available from www.amnesty.org/en/library/asset/EUR30/003/2007/en/dbf2cdec-d3a5-11dd-

a329- 2f46302 a8cc6/eur300032007en.pdf. 
طي، ومؤيد نـور    اد أبو املع  حتقيق داخل يف إجراءات املسؤولني الكنديني فيما يتعلق بعبد اهللا املالكي، وأمح            )٢٨٥(

: متـاح علـى املوقـع التـايل       . ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١١الدين، عمالً بأمر جملسي مؤرخ      
www.iacobucciinquiry.ca/pdfs/documents/final-report-copy-en.pdf انظر أيضاً و .٨٢-٤٢، الفقرات

 ١٤هر عرار، تقرير جهة تقصي احلقائق املؤرخ        جلنة التحقيق يف إجراءات املسؤولني الكنديني فيما يتعلق مبا        
 .٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول



A/HRC/13/42 

GE.10-11038 82 

، أُلقي القبض على رجال آخرين بناء علـى طلـب مـن             ) أعاله ١٤٦انظر الفقرة   (مصر  
 :همالسلطات الكندية، و

 كـانون   ٨حممد حيدر زّمار، وهو مواطن أملاين قُبض عليه يف املغـرب يف              •
 املركزية إىل فرع فلـسطني  املخابرات، وسلمته وكالة    ٢٠٠١ديسمرب  /األول

، ٢٠٠٤أكتـوبر   /ويف تشرين األول  . ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٢يف  
كمة ، حكمت عليه حم٢٠٠٧فرباير  /؛ ويف شباط  "موقع غري معروف  "ُنقل إىل   

وأُدين لكونه عضواً مـن أعـضاء       .  عاماً ١٢أمن الدولة العليا بالسجن ملدة      
مجاعة اإلخوان املسلمني احملظورة، وهي جرمية ُيعاقب عليهـا باإلعـدام يف            

وأشارت احلكومة املغربية، يف ردها ألغراض      . )٢٨٦(اجلمهورية العربية السورية  
د زمار علـى أسـاس      هذه الدراسة، إىل أن الشرطة ألقت القبض على السي        

. ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١١معلومات تفيد بأنه كان متورطاً يف أحداث        
وأشارت احلكومة أيضاً إىل أن السيد زّمار مل خيضع ألي احتجاز سـري أو              

 كـانون   ٣٠تعسفي يف املغرب، وأنه ُنقل إىل اجلمهورية العربية السورية يف           
 .مد لدى املغرب، حبضور السفري السوري املعت٢٠٠١ديسمرب /األول

 احملتجـزون   ٢٠٠٢مـايو   / أيار ١٤وُسلّم إىل اجلمهورية العربية السورية يف        •
، وهو طالب قُبض عليه يف باكستان       هاكعبد احلليم د  : الثالثة التالية أمساؤهم  

، وعمر غرامش، ومراهق مل ُيذكر امسه قُبض        ٢٠٠١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
. )٢٨٧(٢٠٠٢مارس / آذار ٢٨كستان، يف   عليه مع أبو زبيدة يف فيصل أباد، با       

 .وال ُتعرف أماكن وجودهم يف الوقت احلاضر. وكلهم تعرضوا للتعذيب

نور الدين، وهو مراهق سوري قُبض عليه مع أبو زبيدة وُسلّم إىل املغرب، مث               •
 .وال ُيعرف مكان وجوده يف الوقت احلاضر. )٢٨٨(إىل اجلمهورية العربية السورية

__________ 

، )اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      (٨/٢٠٠٧الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي، الـرأي رقـم            )٢٨٦(
(A/HRC/7/4/Add.1)انظر أيضاً قضية استئناف منظمة العفو الدوليـة ؛ وUnfair trial and sentencing of" 

Muhammad Haydar Zammar" ،  املتاحـة علـى املوقـع التـايل    ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٢املؤرخـة ، :
www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGMDE240162007وتقرير أملانيا املقدم إىل جلنة      ؛ 

 .(CAT/C/49/Add.4)مكافحة التعذيب 
)٢٨٧( Stephen Grey, Ghost Plane: The Inside Story of the CIA’s Rendition Programme, Hurst & Co., 

2006), pp. 4, 54 and 284. 
)٢٨٨( Peter Finn and Joby Warrick, “Detainee’s harsh treatment foiled no plots”, Washington Post, 29 

March 2009. Available from www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/28/ 

AR2009032802066.html. 
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، ُنقل أيضاً من باكـستان إىل      ) أدناه ١٤٨انظر الفقرة   (الكي  وفقاً لعبد اهللا امل    •
اجلمهورية العربية السورية سجينان مها باره عبد اللطيف وهبـاء مـصطفى            

مـايو  /، والثاين يف أيـار    ٢٠٠٢مارس  /آذار - فرباير/جغل، األول يف شباط   
ا يف  ـوال ُيعرف مكان وجودمه   . كالمها للتعذيب قد تعرض   و. )٢٨٩(٢٠٠٢

 .اضرالوقت احل

يوليه / متوز ١٧ياسر تيناوي، وهو مواطن سوري قُبض عليه يف الصومال يف            •
، ونقله جواً إىل إثيوبيا عمالء للواليات املتحدة استجوبوه ملدة ثالثـة   ٢٠٠٢
 تـشرين   ٢٩أكتوبر، ُنقل جواً إىل مصر؛ ويف       / تشرين األول  ٢٦ويف  . أشهر
ويف . )٢٩٠(ورية، وصل إىل اجلمهوريـة العربيـة الـس        ٢٠٠٢أكتوبر  /األول
 . )٢٩١(، حكمت عليه حمكمة عسكرية بالسجن ملدة سنتني٢٠٠٣مارس /آذار

        ، وهو مواطن كندي سوري أُلقي عليه القـبض يف مطـار            )٢٩٢(ماهر عرار  •
 ١١، واحُتجز ملدة    ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٦كندي بنيويورك يف    . جون ف 

أكتوبر، إىل  /ين األول  تشر ٨يوماً يف مركز االحتجاز يف منهاتن، مث ُسلّم، يف          
؛ وُوضع قيد احلجز السري     )٢٩٣(اجلمهورية العربية السورية، عن طريق األردن     

وادعى األردن أن السيد    . يف فرع فلسطني حىت وقت الحق من ذلك الشهر        
عرار وصل إىل عمان كمسافر عادي، ولكن طُلب منه أن يغادر البلـد ألن              

وادعى .  وُسمح له باختيار وجهته    امسه كان على قائمة لإلرهابيني املطلوبني،     
أيضاً أن السيد عرار طلب أن ُينقل طوعاً على منت سـيارة إىل اجلمهوريـة               

وخالل الفترة اليت قضاها يف فرع فلـسطني، تعـرض          . )٢٩٣(العربية السورية 
وكان النمط هـو    . " أسود وُهدِّد بالصدمات الكهربائية    سلكلضرب شديد ب  

 مث ُتطرح عليه أسـئلة، مث       سلكأربع مرات بال  أن ُيجلد السيد عرار ثالث أو       
واّتضح أن ادعاءات التعذيب متسقة متاماً مع نتائج        . )٢٩٤("يبدأ الضرب ثانية  

__________ 

 .٢٥١. غري، املرجع السابق. س )٢٨٩(
 .٢٥٢، الصفحة  السابقاملرجع )٢٩٠(
 ١٨، بيان صحفي للجنة الـسورية حلقـوق اإلنـسان،           "السلطات السورية تفرج عن عدد من املعتقلني      " )٢٩١(

 .www.shrc.org/data/aspx/d1/2061.aspx: ، متاح على املوقع التايل٢٠٠٥فرباير /شباط
 تـشرين  ١٨(ميثل ماهر عرار الذي  يف الفريق القانوين للتحقيق   امنيكبري احمل  والدمان، وهو    رنمقابلة مع لو   )٢٩٢(

انظر أيضاً جلنة التحقيق يف إجراءات املسؤولني ا لكنديني فيما يتعلق مباهر عـرار،   ).٢٠٠٩أكتوبر /األول
-http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/pco-bcp/commissions/maher_arar/07-09: على املوقع التـايل   

13/www.ararcommission.ca/eng/17.htm. 
)٢٩٣( A/HRC/4/33/Add.3 ،١١، واحلاشية ٤٥-٤٣ و٣٣ الفقرات. 
 ١٤جلنة التحقيق يف إجراءات املسؤولني الكنديني فيما يتعلق مباهر عرار، تقرير جهة تقصي احلقائق املؤرخ                 )٢٩٤(

 .١٤، الصفحة ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول
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أغـسطس  / آب ١٤ويف  . فحوص الطب الشرعي اليت أُجريـت يف كنـدا        
 ٢٩، ُنقل الـسيد عـرار إىل سـجن صـيدنايا وأُفـرج عنـه يف          ٢٠٠٣
 قضية عرار أيضاً على مـا كـان         وشدد التحقيق الرمسي يف   . سبتمرب/أيلول

لألحداث املوصوفة من أثر كارثي على وضعه ووضع عائلته مـن الناحيـة             
 . )٢٩٥(االقتصادية وعلى حياته األسرية بشكل عام

حمتجزاً يف فـرع فلـسطني يف       ) ١٤٦انظر الفقرة   (طي  اوعندما كان أمحد أبو املع      -١٤٨
ي يف ظروف سيئة وتعرض لسوء املعاملة،       اجلمهورية العربية السورية، أودع احلبس االنفراد     

، وُحلـق  ألسـالك مبا يف ذلك تعصيب العينني، كما أُرغم على خلع معظم ثيابه، وُضرب با           
وقضى عبد اهللا املالكي أيضاً، وهو مواطن كنـدي         . )٢٩٦(شعره قسراً، وُصّب عليه ماء مثلج     

 ٣ فرع فلسطني، مـن  سوري، زمناً قيد االحتجاز السري يف اجلمهورية العربية السورية، يف        
أغـسطس  / آب٢٥ويف  . ، حيث تلقى زيارة من أسـرته      ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٧مايو إىل   /أيار

    وعاد إىل كنـدا    . ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٠وأُفرج عنه يف    . ، أُرسل إىل سجن صيدنايا    ٢٠٠٣
          بعد أن قضت حمكمة أمن الدولة العليا الـسورية برباءتـه مـن              ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٥يف  

 . )٢٩٧(مجيع التهم

 / كـانون األول   ١١واحُتجز على حدود اجلمهورية العربية السورية والعـراق، يف            -١٤٩
، كندي آخر، هو اجليولوجي العراقي املولد مؤيد نور الدين، عند عودته من             ٢٠٠٢ديسمرب  

 ١٣ واحُتجز سرياً ملدة شهر يف فرع فلسطني، مث أُفرج عنه يف          . زيارة عائلية يف مشال العراق    
 . )٢٩٨(٢٠٠٣يناير /كانون الثاين

وأشارت حكومة اجلمهورية العربية السورية يف ردها على االستبيان الذي أرسـله              -١٥٠
وأكدت على عدم وجـود     .  يف البلد  سجون أو مراكز احتجاز سرية    عدم وجود   اخلرباء إىل   

. املختصةحاالت احتجاز سري، وعلى أنه مل ُيلق القبض على أي فرد دون معرفة السلطات               
ونفت أن يكون قد أُذن لدائرة أمنية تابعة ألي دولة أجنبية بإنشاء مرافق احتجاز سـرية يف                 

وقد أُلقي القبض يف البلد على عدد من األفراد األجانب بناء على          . اجلمهورية العربية السورية  
. همطلب دول أخرى، وأُخرب هؤالء األشخاص باألساس القانوين إليقافهم وبأماكن احتجاز          

وأُخربت الدول سالفة الذكر أيضاً مبا إذا كان األفراد املعنيون قُّدموا للمحاكم أو ُنقلـوا إىل                
وأضافت أنه جرت مقاضاة أفراد ينتمون جلماعات إرهابية خمتلفة واحتجازهم          . خارج البلد 

وستحاكمهم الـسلطات القـضائية     . يف السجون العامة، وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة       
__________ 

 .٢٣-٢١املرجع السابق، الصفحات  )٢٩٥(
طي، ومؤيـد   ايق الداخلي يف إجراءات املسؤولني الكنديني فيما يتعلق بعبد اهللا املالكي، وأمحد أبو املع             التحق )٢٩٦(

 .٣٨-١٠سابق، الفقرات النور الدين، املرجع 
طي، ومؤيـد   االتحقيق الداخلي يف إجراءات املسؤولني الكنديني فيما يتعلق بعبد اهللا املالكي، وأمحد أبو املع              )٢٩٧(

 .سابقالنور الدين، املرجع 
 .سابقالاملرجع  )٢٩٨(
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وستكون جلسات احملكمة علنية وُتعقد حبضور حماميي الدفاع واألسر والناشطني يف    . ختصةامل
وسُيعلن عن بعضها مـن خـالل وسـائط         . جمال حقوق اإلنسان والدبلوماسيني األجانب    

ويتعاون فرع اإلنتربول داخل دائرة األمن التابعة لوزارة الداخلية مع فروع اإلنتربول            . اإلعالم
 .يتعلق باألنشطة اإلرهابية املشتبه فيها وغريها من األنشطة اإلجراميةالدولية فيما 

 املغرب  -٤  

 املركزية إىل املغرب ثالثة حمتجزين على األقل يف الفترة من           املخابراتسلمت وكالة     -١٥١
 : )٢٩٩(، مبن فيهم السجينان التاليانة، حيث أودعوا سجن متار٢٠٠٢يوليه /مايو إىل متوز/أيار

 بريطل، وهو مغريب األصل وإيطايل اجلنسية عن طريـق الـزواج            أبو القاسم  •
مـارس  / آذار ١٠والتجنس، أُلقي عليه القبض يف الهـور، باكـستان، يف           

 ٢٣ويف . وأشار إىل أنه تعرض للتعذيب خالل احتجازه يف باكستان. ٢٠٠٢
 املركزية إىل املغرب، حيث ُوضع      املخابرات، سلمته وكالة    ٢٠٠٢مايو  /أيار

، وحيث ادعى أنـه تعـرض   ٢٠٠٣فرباير /حتجاز السري حىت شباط قيد اال 
، ولكن أُلقي عليه القبض     ٢٠٠٣فرباير  /وأُفرج عنه يف شباط   . أيضاً للتعذيب 

، واحُتجز ملدة أربعة أشهر إضافية يف متارة، مث ُحكم         ٢٠٠٣مايو  /ثانية يف أيار  
  عاماً، وهي مدة ُخفّضت إىل تـسعة أعـوام بعـد           ١٥عليه بالسجن ملدة    

وأشارت احلكومة املغربية، يف التقرير الذي قدمته ألغراض        . )٣٠٠(االستئناف
االحتجـاز التعـسفي أو      "لهذه الدراسة، إىل أن السيد بريطل مل يتعـرض          

، أو يف   ٢٠٠٣فربايـر   / إىل شـباط   ٢٠٠٢مايو  /يف الفترة من أيار   " التعذيب
 .٢٠٠٣سبتمرب /مايو إىل أيلول/الفترة من أيار

            مواطن إثيويب مقيم يف بريطانيـا، أُلقـي عليـه القـبض             بنيام حممد، وهو   •
واحُتجز ملدة ثالثـة    . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٠يف كاراتشي، باكستان، يف     

، سـلمته   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢١ويف  . أشهر تقريباً، تعرض خالهلا للتعذيب    
         شـهراً يف   ١٨ املركزية إىل املغرب، حيث احُتجـز ملـدة          املخابراتوكالة  

أنه تعـرض للتهديـد     زعم  وخالل تلك الفترة،    . ثالثة مرافق جمهولة خمتلفة   
ولتعذيب بالغ الشدة وغري ذلك من أشكال سوء املعاملة؛ وُحرم من النـوم             

 ساعة كل مرة؛ وقوطعت صلواته بزيادة صوت األفالم         ٤٨لفترات تصل إىل    
ن وكالـة   ، ُنقـل جـواً إىل سـج       ٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين  . اإلباحية

مايو ُنقـل   /، ويف أيار  "السجن املظلم "زية يف كابل املسمى     ـ املرك املخابرات

__________ 

 .٢٠٠٣، الذي ُنقل إىل اجلمهورية العربية السورية يف عام )١٤٧انظر الفقرة (السجني الثالث هو نور الدين  )٢٩٩(
 ).٧املرفق الثاين، القضية (بيغيزيين، زوجة أيب القاسم بريطل . مقابلة مع خدجية آنا ل )٣٠٠(
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، وأُفـرج   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٠وُنقل جواً إىل غوانتانامو يف      . إىل باغرام 
 . )٣٠١(٢٠٠٩فرباير  /عنه يف شباط

 باكستان  -٥  

أُلقي القبض عندما ، ٢٠٠٢ إىل صيف عام   ٢٠٠١ديسمرب  /يف الفترة من كانون األول      -١٥٢
على أغلبية احملتجزين الذين انتهى هبم األمر يف غوانتانامو، كانت مرافق االحتجاز يف باكستان،              
حيث اعُتقل عدة مئات من احملتجزين قبل نقلهم إىل قندهار أو باغرام، عنصراً حامساً مما كـان                 

ذين قُبض علـيهم    واحُتجز الكثري من هؤالء الرجال، ال     . آنذاك، حصراً، برنامج احتجاز سري    
قريباً من احلدود الباكستانية، أو بينما كانوا يعربون من أفغانستان إىل باكـستان، يف سـجون     
كوهات وبيشاور، ولكن آخرين احُتجزوا يف أماكن يبدو أهنا مرافق مرجتلة أُنشئت يف مجيـع               

 : يليوصرح الرئيس الباكستاين آنذاك، برويز مشرف، مبا. أحناء البلد يف مواقع عديدة

سبتمرب بوقت قصري، عندما فر العديد من أعـضاء         / أيلول ١١منذ الفترة اليت تلت     
     القاعدة من أفغانستان وعربوا احلدود إىل باكستان، بدأنا معهم جـوالت متعـددة           

       وما زال أكربهم مجيعاً، أي أسامة بـن الدن، حـراً طليقـاً       . من لعبة القط والفأر   
، ولكننا ألقينا القبض على عدد كبري جداً من األعـضاء           وقت كتابة هذه السطور   

وقد ألقينا القـبض    . اآلخرين، بعضهم معروفون يف العامل، وبعضهم ليسوا معروفني       
وقد كسبنا إعانـات يقـدر      .  إىل الواليات املتحدة   ٣٦٩ منهم وسلمنا    ٦٧٢على  

 . )٣٠٢(جمموعها مباليني الدوالرات

 بيغ وعمر دغايس، جتربتيهمـا يف االحتجـاز         ووصف سجينان سابقان، مها معزم      -١٥٣
 :السري يف باكستان للخرباء على النحو التايل

أبريل /عمر دغايس، وهو مواطن لييب مقيم يف بريطانيا، أُلقي عليه القبض يف نيسان             •
رياضة الت  د يف بيته يف الهور بعد أن حاصر املرتل مائة شخص يرتدون ب            ٢٠٠٢
 ضـابط دين ومغطى الرأس بقلنسوة، وحبضور      وأُخذ بعد ذلك مصفد الي    . سوداء

 للشرطة، وبعد ذلك بوقت قصري، إىل قلعة قدمية خارج الهور،           فرأمريكي، إىل خم  
حيث احُتجز مع رجال آخرين من فلسطني وتونس واجلماهريية العربيـة الليبيـة             

. ومصر، وتعرض للضرب والركل، ومسع صدمات كهربائية وأشخاصاً يصرخون        
 مـشدد ن ويبدو وكأنـه سـجن      و باكستاني يديرهاملكان كان   "ن  وتفيد روايته بأ  

__________ 

ر أيضاً النتيجة اليت خلص إليها قاضـيان يف احملكمـة           ؛ انظ )١٨املرفق الثاين، القضية    (مقابلة مع بنيام حممد      )٣٠١(
قضية ميكن الدفاع عنها من قضايا التعذيب أو املعاملـة          "العليا الربيطانية بأن املعاملة اليت تعرض هلا تشكل         

 /www.reprieve.org.uk/static:متاحــة علــى املوقــع التــايل ".القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة

downloads/2009_11_19_BM_High_Court_Media_Case_Judgment_6_pdf. 

)٣٠٢( Pervez Musharraf, In The Line Of Fire: A Memoir, Free Press, 2006. 
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راسة للمعارضني املتطرفني الذين جتري مقايضتهم مع دول خمتلفة مثـل ليبيـا             احل
 يكون  ن تعرض للتعذيب ملدة شهر دون أ      هوأشار أيضاً إىل أن   . "والواليات املتحدة 

م والضرب والركل   لديه أي اتصال مع العامل اخلارجي، وأن سوء املعاملة مشل اللك          
 ملدة تصل إىل ثالثة أيام      هدة خشبية وأوضاع جم   عصيوالتعرية والضرب يف الظهر ب    

 والتقطـا لـه     مدنيةمايو، زاره أمريكيان يف ثياب      /ويف منتصف أيار  . وثالث ليالٍ 
وبعد ذلك ُنقل إىل مكان يف إسالم أباد بدا وكأنه ثكنة، . صوراً وطرحا عليه أسئلة
نفرادي ملدة شهر دون إمكانية االتصال مبحام أو باللجنـة          حيث أودع احلبس اال   

أمريكيون عرفوا أنفسهم   ضباط  الدولية للصليب األمحر، واستجوبه يف مرتل قريب        
يف إحدى املناسـبات عميـل      استجوبه   املركزية، و  املخابراتعلى أهنم من وكالة     
يب حـدث يف    وقال إن التعذ  . ٦- الربيطانية إم آي   املخابراتبريطاين من وكالة    

، هـدة الثكنة ولكن ليس خالل االستجوابات، وإنه تعرض لإلغراق وألوضاع جم         
وأشار إىل غرفة فيها أقفاص مليئة باألفاعي كان احلراس يهددون بفتحهـا إن مل              

بريطـانيني وأمـريكيني    بضباط  وبعد ذلك التقى    . يتكلم عما فعل يف أفغانستان    
ين وأخذوه إىل باغرام، حيث تعـرض       عليه يف النهاية مع حمتجزين آخر     " حصلوا"

وُنقل جواً إىل غوانتانـامو يف      . لتعذيب شديد ولالعتداء اجلنسي من قبل جنود أمريكيني       
  .)٣٠٣(٢٠٠٧ديسمرب /، وأُفرج عنه يف كانون األول٢٠٠٢أغسطس /آب

 مع زوجته وثالثة أطفال     ٢٠٠١معزم بيغ، مواطن بريطاين انتقل إىل كابل يف عام           •
وبعد أن غادر أفغانستان يف أعقاب الغزو       . وعامالً يف اجملال اخلريي   ليكون أستاذاً   

، اخُتطف من مرتل    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٣١الذي قادته الواليات املتحدة يف      
ليس (يف إسالم أباد، حيث كان يعيش مع أسرته، وأُخذ إىل مكان يف إسالم أباد               

يرتدون مالبس  ضباطاً  زوه  ، حيث مل يكن أولئك الذين احتج      )مرفق احتجاز رمسي  
وبعد أن احُتجز ملـدة ثالثـة       . رمسية وكان هناك أشخاص حمتجزون على انفراد      

خمابرات أمريكيون وبريطـانيون،    ضباط  أسابيع، ُنقل إىل مكان خمتلف ليستجوبه       
ولكن زوجته مل تكن تعرف املكان الذي أُخذ إليه، وُحرم من إمكانية االتـصال              

وبعد ذلك، أُخذ إىل مطار عسكري قريب من إسالم         . صليةمبحام أو بالدوائر القن   
واحُتجز يف أفغانستان وغوانتانامو ملـدة ثالثـة        . أمريكينيضباط  أباد وُسلّم إىل    

 . )٣٠٤(٢٠٠٥يناير /أعوام، وأُفرج عنه يف كانون الثاين

 إثيوبيا  -٦  

لضباط األمهية  كانت حكومة إثيوبيا مبثابة السلطة احملتجزة للمواطنني األجانب ذوي            -١٥٤
 كـانون   ٣٠خمابرات الواليات املتحدة ورمبا خمابرات أجنبيـة أخـرى يف الفتـرة مـن               

__________ 

 ).٨املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع عمر دغايس  )٣٠٣(
 ).٦املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع معزم بيغ  )٣٠٤(
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 خاطبـت ، و ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢ويف  . )٣٠٥(٢٠٠٧فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 :عدة إجراءات خاصة حكومة إثيوبيا، مضيفة التفاصيل التالية

ني ميليـشيات جملـس احملـاكم       ، تسبب الرتاع ب   ٢٠٠٦ديسمرب  /يف كانون األول  
اإلسالمية الصومالية واحلكومة االحتادية االنتقالية يف الصومال، مدعومة من القوات          
املسلحة اإلثيوبية، يف تدفق عدد كبري من الالجئني الذين يسعون لعبور احلدود مـن       

، أعلنت الـسلطات الكينيـة   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢ويف  . الصومال إىل كينيا  
ومنذ ذلك احلني، تفيد التقارير بأن قـوات األمـن          . ق احلدود ألسباب أمنية   إغال

دوريات على احلدود وألقت القبض على عدد من أولئك الذين          تسيري  الكينية بدأت   
 ممن ألقت القبض عليهم إىل      ٨٤وقد أبعدت كينيا ما ال يقل عن        . يسعون لعبورها 

 . )٣٠٦(الصومال، ومن هناك أُخذوا إىل إثيوبيا

 /اثنني ممن قُبض عليهم يف الفترة مـن كـانون األول          مقابالت مع   اخلرباء  أجرى  و  -١٥٥
املذكور يف تقرير املقـرر     (بشري أمحد خمتال    : ، مها ٢٠٠٧فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠٦ديسمرب  
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٠وهذا األخري مواطن بريطاين احُتجز يف       . وحممد الزواك ) اخلاص
ينيا، بعد أن عرب احلدود الصومالية الكينية مث ُنقل إىل نريويب، حيث  يف قرية كيونغا، ك٢٠٠٧

وأفاد السيد الزواك بأنه احُتجز يف كينيا حلوايل ثالثة أسابيع مث           . احُتجز يف ثالثة مواقع خمتلفة    
. ىل الصومال، حيث احُتجز لبضعة أيام قبل إعادة نقله، عن طريق نـريويب، إىل لنـدن  إُنقل  

 الكينيـة،   املخـابرات دائـرة   ضباط من    استجوبه رائد يف اجليش الكيين، و      ووفقاً لشهادته، 
 من دوائر األمن الربيطانية، وُسئل مـراراً        ضباطمكتب التحقيقات االحتادي، و   من   ضباطو

وأُلقي القبض على السيد    . )٣٠٧(وتكراراً عن تورطه مع اجلماعات اإلرهابية، مبا فيها القاعدة        
 كـانون   ٣٠يب املولد، على احلدود بني كينيا والصومال يف         خمتال، وهو مواطن كندي إثيو    

وُنقـل  .  على يد عمالء للمخابرات واعُتقل يف مركز احتجاز للشرطة٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 ٢١ويف  . شرطة جيغريي يف نريويب   خمفر  يف وقت الحق على منت سيارة إىل زنزانة يف سجن           

ويف اليوم التايل، أُخذ إىل     . ة إىل مقديشو  ، أرسلته السلطات الكيني   ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
 شهراً تقريباً يف سجن     ١٨وبعد ذلك، ُعزل ملدة     . أديس أبابا على منت طائرة عسكرية إثيوبية      

__________ 

مشعل ضد  درايل، انظر مثالً قضية     ي التحقيقات الف   مكتب ضباطبالنسبة إىل ادعاءات املقابالت اليت أجراها        )٣٠٥(
 .www.aclu.org/national-security/meshal-v-higgenbotham-complaint: ، املتاحة على املوقـع التـايل  هيغنبوتام

 Why am I still here?: the 2007 Horn of Africa renditions“رصد حقوق اإلنـسان، منظمة وانظر أيضاً 

and the fate of those still missing” ،متـاح علـى املوقـع التـايل    ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلـول ٢٢ ، :
www.hrw.org/en Reports 2008/09/30/whay-am-i-still-here-O. 

)٣٠٦( A/HRC/7/3/Add.1 ٧١، الفقرة. 
 ).١٠املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع حممد الزواك  )٣٠٧(
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ميكاالوي االحتادي، غالباً يف احلبس االنفرادي ويف ظروف سيئة، مث حكمت عليه احملكمـة              
  .)٣٠٨(العليا اإلثيوبية يف النهاية بالسجن مدى احلياة

، أخربت حكومة إثيوبيا املكلفني بوكاالت      ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٣ويف رسالة مؤرخة      -١٥٦
يف إطار اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة بأن احلكومة االحتادية االنتقالية يف الصومال سـلمت       

.  فرداً قُبض عليهم خالل الرتاع يف الصومال؛ وأُفرج عن معظم هؤالء احملتجـزين           ٤١إثيوبيا  
وأشارت احلكومـة  . يد االحتجاز سوى مثانية من هؤالء احملتجزين بأمر من احملكمة      ومل يبق ق  

ادعاء وجود أكثر من سبعني آخرين باإلضافة إىل أولئك املذكورة أمساؤهم يف            "أيضاً إىل أن    
، وكـوهنم    يف احلـبس االنفـرادي     احملتجزينوضع  التقرير ادعاء خاطئ، وكذلك ادعاءات      

سبتمرب / يف أيلول  ترصد حقوق اإلنسان نشر   منظمة  ولكن  . )٣٠٩("معرضني خلطر التعذيب  
 حمتجزين ما زالوا معتقلني لدى إثيوبيـا، وأن         ١٠ تقريراً يشري إىل أن ما ال يقل عن          ٢٠٠٨

 . )٣١٠(األماكن اليت يوجد فيها اآلخرون غري معروفة

 جيبويت  -٧  

 ٢٧ة إىل جيبويت، يف      أن مسؤولني ترتانيني نقلوا بالطائر     تتلقى اخلرباء معلومات تثب     -١٥٧
 املخـابرات ، حمتجزاً يف إطار برنامج االحتجاز السري لوكالة         ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

وبقي السيد األسد، يف جيبويت، قيد االحتجاز السري        . )٣١١(املركزية، هو السيد حممد األسد    
 بـشأن   ملدة أسبوعني، حيث استجوبته امرأة بيضاء تتكلم اإلنكليزية ومترجم فوري، أساساً          

ويتسق ما تـذكره الـسيد      . وعرفت املرأة نفسها على أهنا أمريكية     . رمنيصالته مبؤسسة احل  
فقد قال له أحد حراسه إنه يف جيبويت وكانت . األسد نفسه مع كونه كان حمتجزاً يف جيبويت 

وبعد ما يناهز أسبوعني، أُخـذ      . هناك صورة للرئيس جيلة معلقة على جدار مرفق االحتجاز        
أفراد يرتدون ثياباً كلها    من  األسد إىل مطار يف جيبويت، حيث جرده من مالبسه فريق           السيد  

سوداء، وأوجلوا شيئاً ما يف مستقيمه، وألبسوه حفاض أطفال وصوروه، وربطوه باحلزام يف             
وقد يكون موقع االحتجاز هو كامب لومونيي، الذي ُيّدعى أنه اسُتخدم على أساس             . طائرة

رة انتقالية لالحتفاظ بعدة حمتجزين أثناء نقلهم إىل حمتجـزات سـرية يف             قصري األجل أو لفت   
 .أماكن أخرى

__________ 

 ).١٦املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع بشري خمتال  )٣٠٨(
)٣٠٩( A/HRC/7/3/Add.1 ٧١، الفقرة. 
 .، املرجع السابق"?Why Am I Still Here"منظمة رصد حقوق اإلنسان،  )٣١٠(
)٣١١( High Court of Tanzania at Dar es Salaam, criminal application No. 23 of 2004, Abdullah Salehe 

Mohsen al-Asad vs. Director of Immigration Services exparte Mohamed Abdullah Salehe Mohsen 

Al-Asaad counter affidavit, 30 June 2004. 



A/HRC/13/42 

GE.10-11038 90 

 أوزبكستان  -٨  

مل ُيقدَّم أي تأكيد ال من حكومة الواليات املتحدة وال من حكومة أوزبكستان بأن                -١٥٨
، حتـدثت   ٢٠٠٥مايو  /ولكن، يف أيار  . موا إىل سجون بالوكالة يف أوزبكستان     حمتجزين ُسلِّ 

 احلاليني والسابقني العاملني يف أوروبا،      املخابراتستة من مسؤويل    " إىل   نيويورك تاميز يدة  جر
الذين أشاروا إىل أن الواليات املتحدة أرسلت إرهابيني " والشرق األوسط، والواليات املتحدة

 يف  املخـابرات وقدر أحد مـسؤويل     . مشتبه فيهم إىل أوزبكستان الحتجازهم واستجواهبم     
 املتحدة أن عدد اإلرهابيني املشتبه فيهم الذين أرسلتهم الواليات املتحدة إىل طشقند             الواليات

 أيضاً على سجالت رحالت جوية تـبني أن         نيويورك تاميز وحصلت جريدة   . بلغ العشرات 
طائرة نفاثة مـن طـراز      ( املركزية   املخابراتطائرتني مقترنتني بربنامج التسليم التابع لوكالة       

قامتا مبا ال يقل عن سـبع رحـالت جويـة إىل            ) ٧٣٧ى من طراز بوينغ     غالفسترمي وأخر 
، وأشارت إىل أن كـال      "٢٠٠٣ إىل أواخر عام     ٢٠٠٢أوزبكستان يف الفترة من أوائل عام       

ووفقاً هلذه اجلريـدة، أظهـرت      . ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢١الطائرتني وصلتا إىل طشقند يف      
 ٧٣٧أقلعت من بغداد، بينما انطلقت طائرة       طائرة غالفسترمي   "سجالت الرحالت اجلوية أن     

مقابلة قناة يب يب سي     أجرت  ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ويف  . )٣١٢("من اجلمهورية التشيكية  
يف خمابرات أوزبكستان ُمنح اللجوء السياسي يف اململكـة     ضابط  إكروم ياكوبوف، وهو    مع  

فـيهم إىل أوزباكـستان     املتحدة، الذي أشار إىل أن الواليات املتحدة سلمت إرهـابيني مـشتبه             
ال أريد أن أحتدث عن ذلك ألن مناقشة عمليات التسليم قد يعـرض             "الستجواهبم، ولكنه أضاف    

، عادت القصة مرة أخـرى      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٢ويف  . )٣١٣("حيايت خلطر شديد يف املستقبل    
 فُّوضت،   بأن شركة األمن اخلاصة بالك ووتر وفروعها       دير شبيغل إىل الواجهة عندما أفادت جريدة      

 مـشتبه فـيهم مـن       بنقل إرهـابيني  "مبوجب اتفاق بني بالك ووتر ووكالة املخابرات املركزية،         
 . )٣١٤(غوانتانامو الستجواهبم يف معسكرات سجون سرية يف باكستان وأفغانستان وأوزبكستان

 التواطؤ يف ممارسة االحتجاز السري  -دال  

 املركزية املباشر يف حاالت     املخابرات، بدا أن دور وكالة      ٢٠٠٦سبتمرب  /بعد أيلول   -١٥٩
مسؤويل احلكومة األمريكية احلـاليني     "االحتجاز السري تقلص بشكل ملموس، مع إيضاح        

 أن حكومة الواليات املتحدة بـدأت،       نيويورك تاميز  جلريدة   ٢٠٠٩مايو  /يف أيار " والسابقني
 األجنبيـة لقـبض     راتاملخابخالل السنتني األخريتني إلدارة بوش، تعتمد بشدة على دوائر          

__________ 

)٣١٢( Don Van Natta Jr., “US Recruits a Rough Ally to Be a Jailer”, New York Times, 1 May 2005. 

Available from www.nytimes.com/2005/05/01/international/01renditions.html. 
)٣١٣( “Confessions of an Uzbek KGB officer”, BBC Newsnight, 11 August 2009, available from 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/8195906.stm. 
)٣١٤( “Death Squad: Blackwater Accused of Creating ‘Killing Program’”, Der Spiegel, 22 August 2009. 

Available from www.spiegel.de/international/world/0,1518,644405,00.html. 
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اإلرهـابيني  املشتبه يف أهنم من     واستجواب واحتجاز مجيع اإلرهابيني املشتبه فيهم فيما عدا         
ووفقاً هلذه اجلريدة، . عليهم خارج ساحات القتال يف العراق وأفغانستاناملهمني الذين ُيقبض    

ماليني ولوجـستيني  على حوايل ستة خرباء ... أُلقي القبض، خالل األشهر العشرة املاضية،  "
 يف أربعة من بلـدان      املخابراتمتوسطي املستوى يعملون مع القاعدة وحتتجزهم حالياً دوائر         

الشرق األوسط بعد أن قدمت الواليات املتحدة املعلومات اليت ساعدت الدوائر األمنية احمللية             
 أصبحت  وبدالً من االضطالع بدور نشيط يف احتجاز األشخاص سراً،        . )٣١٥("على إيقافهم 

.  شريكة يف ممارسة االحتجـاز الـسري       - وكثري من البلدان األخرى      -الواليات املتحدة   
يف االحتجاز السري لشخص مـا      تواطؤ بلد ما    وألغراض هذه الدراسة، يشري اخلرباء إىل أن        

 :يف احلاالت التاليةحيدث 

 عندما تكون دولة ما قد طلبت إىل دولة أخرى أن حتتجز شخصاً ما سـراً               )أ(  
 ؛ ) أعاله١٥٨-١٤١تشمل مجيع احلاالت املذكورة يف الفقرات (

عندما تستغل دولة ما عن وعي حالة االحتجاز السري بإرسال أسـئلة إىل               )ب(  
الدولة اليت حتتجز الشخص أو بالتماس معلومات أو تلقيها من أشـخاص يوجـدون قيـد                

 :ويشمل ذلك الدول التالية على األقل. االحتجاز السري

كة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، يف حاالت عدة أفراد، مبن    اململ •
، وصالح الدين أمني، وزيشان صـديقي، ورانغزيـاب      )٣١٦(فيهم بنيام حممد  

وأشارت احلكومة الربيطانية، يف التقرير الـذي       . )٣١٧(أمحد، ورشيد رؤوف  
ـ             َتم قدمته ألغراض هذه الدراسة، إىل التقيـيم القـضائي اجلـاري واملخَت

 واألمن،  املخابراتوشددت على عمل اللجنة الربملانية املعنية ب      . )٣١٨(للقضايا
 فضالً عن سياستها املتمثلة يف املعارضة الواضحة لالحتجاز السري؛ 

أملانيا، يف حالة حممد حيدر زمار، الذي تفيد التقارير بأنه خضع يف مناسـبة               •
، لالستجواب على يد    ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠واحدة على األقل، يف     

__________ 

)٣١٥( Eric Schmitt and Mark Mazzetti, “US Relies More on Aid of Allies in Terror Cases”, New York 

Times, 23 May 2009, available from www.nytimes.com/2009/05/24/world/24intel.html. 
 ).١٨املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع بنيام حممد  )٣١٦(
، متاح على املوقع ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤، ”Cruel Britannia“رصد حقوق اإلنسان، ظمة منانظر  )٣١٧(

 .www.hrw.org/en/node/86690: التايل
إنين أرفض بالتحديـد االدعـاءات القائلـة بـأن          "وفقاً حلكومة اململكة املتحدة، قال القاضي يف قضية السيد أمحد            )٣١٨(

 أنـه  ني ورأىـد أمـودرس القاضي ادعاءات السي ".صادر خارجية للتعذيبالسلطات الربيطانية كانت تستعني مب
 .السلطات الربيطانية يف احتجازه غري القانوين أو سوء معاملته يف باكستانتواطؤ ال توجد أدلة تبني 
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عمالء يف الوكاالت األمنية األملانية بينما كان قيد االحتجـاز الـسري يف              
 وأبلغت احلكومة . )٣١٩(اجلمهورية العربية السورية

أهنا أُخربت بأربع حاالت تسليم أو اختفاء قسري فيما يتعلق جبمهورية أملانيا            
د حيدر زمار وعبد    االحتادية، هي حاالت خالد املصري ومرات كورناز وحمم       

 إىل هناية عام    ٢٠٠١سبتمرب  /احلليم خفاجي، اليت حدثت يف الفترة من أيلول       
غري أن السلطات األملانية مل تشارك بشكل مباشر أو غري مباشر يف            . ٢٠٠٥

ويف حـاليت املـصري     . إيقاف هؤالء األشخاص أو يف تسليمهم للـسجن       
ملساعدة القنصلية بأهنا مل يكن وخفاجي، أفادت البعثات األملانية املسؤولة عن ا

لديها أي علم بسجنهما ومن مث كانت غري قادرة علـى كفالـة احتـرام               
حقوقهما أو ضمان احلماية القنصلية؛ ويف حاليت زمار وكورنـاز، قامـت            

ولكن مل ُيسمح   . ان احلماية القنصلية  ـالسلطات األملانية بعمل مكثف لضم    
ة ـة القنـصلي  ـمت من ممارسة احلماي   هلا بالوصول إىل احملتجزين ومن مث ُحر      

 . )٣٢٠(ممارسة فعالة

، أبلغـت وزارة العـدل    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٩ويف رسالة مؤرخة    
 / شـباط ٢٦االحتادية األملانية أيضاً أهنا أصبحت على علم بقضية كورناز يف       

 عندما أخرب مكتب رئيس هيئة االدعاء االحتادي الوزارة بأنـه           ٢٠٠٢فرباير  
وكان مكتـب   . يل حتقيق أويل معلق أمام االدعاء العام لوالية برمين        يرفض تو 

 تقريراً ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١رئيس هيئة االدعاء االحتادي قد تلقى يف 
من مكتب الشرطة اجلنائية االحتادي مؤداه أن هناك معلومات مـن دائـرة             

ألقوا القبض على    االحتادية تفيد بأن مسؤولني من الواليات املتحدة         املخابرات
ويف حالة السيد املصري، تلقـت      . السيد كورناز يف أفغانستان أو باكستان     

املستشارية االحتادية ومكتب اخلارجية االحتادي رسالة من حماميه تفيد بـأن           
 ٣١السيد املصري اخُتطف يف مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة يف    

قل إىل أفغانستان واحُتجز هناك     ، ويفترض أنه نُ   ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 
وأُخـربت وزارة   . ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٩ضد إرادته إىل أن عاد إىل أملانيا يف         

غـري أن اخلـرباء   . ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨العدل االحتادية هبذه الوقائع يف      
يالحظون أن التقرير النهائي للجنة حتقيق برملانية يفيد بأن احلكومة أصبحت           

__________ 

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٩، دير شبيغل، ”Kanzleramt dealte mit Syriens Geheimdienst“انظر  )٣١٩(
استبيان بشأن مزاعم التسليم واالحتجاز اليت أرسلها الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري             رد على    )٣٢٠(

 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٣٠أو غري الطوعي، مؤرخ 
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، عندما أخرب سـفري  ٢٠٠٤مايو / أيار٣١يد املصري يف   على علم بقضية الس   
 ؛ )٣٢١(الواليات املتحدة وزارة الداخلية االحتادية يف أملانيا

كندا، لتقدميها املعلومات إىل اجلمهورية العربية السورية يف حاالت ماهر عرار            •
وأنكرت احلكومة، يف   . )٣٢٢(طي وعبد اهللا املالكي ومؤيد نور الدين      اوأمحد املع 

ير الذي قدمته هلذه الدراسة، أن تكون أي دولة احتجزت أو ألقت القبض             التقر
ويرحـب  . على أي من األفراد املذكورة أمساؤهم بناء على طلب من كنـدا           

 مجيع القضايا املذكورة أعاله لعمليات حتقيق مـستقلة واسـعة       ضوعاخلرباء خب 
 ة السيد عرار؛قُدمت إىل الضحايا يف قضيالكبرية اليت تعويضات بالداخل كندا و

حالة االحتجاز السري ملمـدوح     يف   ققنيأستراليا، لتقدميها معلومات إىل احمل     •
ويدعي السيد حبيب أيضاً أن مسؤوالً أسترالياً كان حاضراً خـالل           . حبيب

ويـتفهم اخلـرباء    . جلسة واحدة على األقل من جلسات استجوابه يف مصر        
جة أهنا كانـت شـريكة يف       مقاضاة السيد حبيب حالياً حلكومة أستراليا، حب      

 وتنكر احلكومة، يف التقرير الذي قدمته ألغـراض       . اختطافه ونقله الحقاً إىل مصر    
أو عميل أسترايل اشـترك  /أو موظف و/هذه الدراسة، أن يكون أي ضابط و      

 يف أي تعامل مع السيد حبيب أو سوء معاملة له، وتشري إىل الدعوة اجلارية؛

أو نقل شخص /واعتقال كت مشاركة نشيطة يف عندما تكون دولة قد شار  )ج(  
ما وهي تعلم، أو ينبغي أن تعلم، أن ذلك الشخص سيختفي يف مرفق من مرافق االحتجـاز                 

ويشمل ذلك  . خارج نظام االحتجاز املنظم مبوجب القانون     بصورة أخرى   السرية أو ُيحتجز    
 :الدول التالية على األقل

املعـروف  ( مصطفى أسامة نصر     إيطاليا، لدورها يف اختطاف وتسليم حسن      •
، وهو مصري اختطفه عمالء وكالة املخابرات املركزية        )أيضاً باسم أبو عمر   

وُنقل على  . ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٧من شارع يف ميالنو يف وضح النهار يف         
منت سيارة من ميالنو إىل قاعدة الناتو العسكرية يف أفيانو، مث جواً، عرب قاعدة              

، حيث احُتجز ملدة أربعة     )٣٢٣(امشتاين بأملانيا، إىل مصر   الناتو العسكرية يف ر   
ورأى . قبل أن ُيفرج عنه   )  شهراً قيد االحتجاز السري    ١٤مبا يف ذلك    (أعوام  

من املرجح جداً، بالنظر إىل تـورط الـدوائر األمنيـة           "الربملان األورويب أن    

__________ 

)٣٢١( Deutscher Bundestag, Drucksache 16/13400, 18 June 2009, p. 119.available from 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/134/1613400.pdf. 
ـ                 )٣٢٢( طي، اانظر التحقيق الداخلي يف إجراءات املسؤولني الكنديني فيما يتعلق بعبد اهللا املالكي، وأمحد أبـو املع

 .، وجلنة التحقيق يف قضية عرار)حتقيق ياكوبوتشي(ومؤيد نور الدين 
 ..٥٠تقرير جلنة الربملان األورويب، الفقرة  )٣٢٣(
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ـ           تثنائي اإليطالية، أن احلكومة اإليطالية آنذاك كانت على علم بالتسليم االس
هتمة وفتح املدعون العامون حتقيقاً ووجهوا . )٣٢٤("أليب عمر من داخل إقليمها 

معظمهم عمالء يف   ( مواطناً من مواطين الواليات املتحدة       ٢٦إىل  االختطاف  
، فضالً عن توجيه هتمة االشتراك يف االختطاف إىل         )وكالة املخابرات املركزية  

ية، ومن بينهم رئيس الدوائر األمنيـة       أعضاء الدوائر األمنية العسكرية اإليطال    
غري أن وزارة العدل اإليطالية رفضت توجيه طلبات        . )٣٢٥(العسكرية اإليطالية 

السلطات القضائية إىل حكومة الواليات املتحدة لتـسليم عمـالء وكالـة            
. املخابرات املركزية؛ وكنتيجة لذلك، حوكم مواطنو الواليات املتحدة غيابياً        

وأدانـت  .  منـهم  ٢٣، أدانت احملكمة    ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٤ويف  
احملكمة أيضاً عميلني من عمالء الدوائر األمنية العسكرية اإليطالية وحكمت          

غري أن قائـد    . )٣٢٦(عليهم بالسجن ملدة ثالثة أعوام لتورطهم يف االختطاف       
 الدوائر األمنية العسكرية اإليطالية ونائبه آنذاك مل ُيدانا ألن احملكمة رفـضت           

القضيتني املرفوعتني ضدمها بدعوى أن األدلة ذات الـصلة مـشمولة بـسر           
وتشري حكومة إيطاليا، يف التقرير الذي قدمته هلذه الدراسة، إىل          . )٣٢٧(الدولة

أن القضية مستمرة على مستوى االستئناف، مما مينعها مـن اسـتخالص أي     
 استنتاجات قبل صدور حكم هنائي؛

 مواقع سرية خمتلفة يف نريويب قبل نقلهم إىل          شخصاً يف  ٨٤كينيا، الحتجازها    •
 كـانون   ٢٠الصومال يف ثالث رحالت جوية مستأجرة يف الفتـرة مـن            

وُنقلوا يف وقت الحق إىل إثيوبيـا،       . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٠يناير إىل   /الثاين
فرصة للطعن  يف أي مرحلة    ومل ُتعطَ هلم    . حيث ُوضعوا قيد االحتجاز السري    

 . )٣٢٨() أعاله١٥٦-١٥٤انظر أيضاً الفقرات (يف نقلهم القسري 

__________ 

 .٥٣املرجع السابق، الفقرة  )٣٢٤(
على املعلومـات ذات الـصلة      للحصول  اليا على الطلب املشترك الذي قدمه اخلرباء األربعة         رد حكومة إيط   )٣٢٥(

 ).انظر املرفق األول(
 ).مسجل لدى اخلرباء( ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ الصادر يف كماحلحمكمة ميالنو اجلنائية،  )٣٢٦(
ة الدستورية؛ انظـر رد حكومـة       أثار اجلهاز التنفيذي حلكومة إيطاليا بنجاح مسالة سر الدولة أمام احملكم           )٣٢٧(

 .)املرفق األول(إيطاليا على الطلب املشترك الذي قدمه اخلرباء األربعة على املعلومات ذات الصلة 
 www.aclu.org/national-security/meshal-v-higgen: على املوقع التـايل ضد هيغنبوتاممشعل انظر أيضاً  )٣٢٨(

botham-complaint؛ وRedress and Reprieve report, “Kenya and counter terrorism: a time for 

change”متاح على املوقع التايل٢٠٠٩فرباير /، شباط ،:www.redress.org/publications/Kenya%20and 

%20Counter-Terrorism%205%20Feb%2009.pdfمنظمة رصـد حقـوق اإلنـسان    ؛،“Why am I still 

here?”   ًوتلقى اخلرباء ادعاءات بالتعاون مع خمابرات الواليات املتحدة يعود تارخيها          . ، املرجع املذكور سابقا
 .)٢املرفق الثاين، القضية (؛ انظر مقابلة مع سليمان عبد اهللا ٢٠٠٣إىل عام 
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يف هذا السياق احلاالت اليت تضع فيها دولة ما         للتواطؤ   ةددمن األشكال احمل    )د(  
األشخاص قيد االحتجاز السري ملدة قصرية قبل تسليمه إىل دولة أخرى حيث سيوضع             أحد  

 :ن التالية على األقلوتشمل هذه احلالة البلدا. ذلك الشخص قيد االحتجاز السري ملدة أطول

  )٣٢٩(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، لدورها يف قضية خالد املصري •

 بلعيد سعيدي قيد االحتجاز السري ملدة أسبوعلزعم أهنا وضعت مالوي،  •

 املخـابرات بشر الراوي خالل مقابلة له مع اخلرباء أن وكالـة           ذكر  : غامبيا •
 عند وصوله إىل    ٢٠٠٢نوفمرب  /ن الثاين  تشري ٨الغامبية ألقت عليه القبض يف      

مطار باجنول، وأخذته إىل أحد املكاتب، مث أخذته يف وقت الحق إىل مـرتل              
 املركزية املخابراتيقع يف حي سكين من أحياء باجنول قبل تسليمه إىل وكالة           

 مث إىل أفغانستان؛

شخاص عندما ال تتخذ دولة من الدول اإلجراءات الالزمة للتعرف على األ            )ه(  
أو الطائرات اليت متر عرب مطاراهتا أو فضائها اجلوي بعد الكشف عن املعلومـات املتعلقـة                

وقد كان موضـوع    .  املركزية الذي ينطوي على االحتجاز السري      املخابراتبربنامج وكالة   
رحالت التسليم، وال يزال، موضوع عدد من التحقيقات املنفصلة على الصعيد الـوطين أو              

 .لذلك، قرر اخلرباء اإلحجام عن الدخول يف تفاصيل هذا املوضوع. )٣٣٠(اإلقليمي

 االحتجاز السري وإدارة أوباما  - هاء  

 :أشارت الواليات املتحدة يف ردها على االستبيان الذي أرسله اخلرباء إىل ما يلي  -١٦٠

 :إدارة أوباما التدابري احملددة التاليةاعتمدت   

ركزية بأن تغلق بأسرع ما ميكن أي        امل املخابراتأصدرت توجيهات لوكالة     •
 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٢٢ حالياً اعتباراً من     ديرهااز ت ـق احتج ـمراف

 املركزية أي مرفق احتجاز من هذا النوع        املخابرات وكالة   فتحوأمرت بأال ت  
 . يف املستقبل

__________ 

 .)٩املرفق الثاين، القضية (ملصري مقابلة مع خالد ا )٣٢٩(
)٣٣٠ ( see inter alia, the European Parliament Committee report, Deutscher Bundestag, Drucksache 

 16/13400, 18 June 2009, available from http://dip21bundestag.de/dip21/btd/16/134/1613400.pdf;  

the statement of the Foreign Secretary to the House of Commons on United States rendition flights, 

21 February 2008, available from www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/ 

cm080221/ debtext/80221-008.htm; and Dick Marty, "Secret detentions and illegal transfers of 

detainees involving council of Europe member states: second report", available from 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdf . 
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 .أمرت بإغالق مرفق احتجاز خليج غوانتانامو يف أقرب وقت ممكن •

       جنة الدولية للصليب األمحر والـسماح هلـا بالوصـول يف           طلبت إخطار الل   •
الوقت املناسب إىل أي فرد احُتجز يف أي نزاع مسلح ويوجد حتت احلراسة             
أو املراقبة الفعلية حلكومة الواليات املتحدة، وذلك متشياً مـع أنظمـة وزارة     

 .الدفاع وسياساهتا

املتوفرة للحكومة االحتادية   أمرت بإجراء استعراض شامل للخيارات القانونية        •
الرتاعـات  يف إطـار    فيما يتعلق باحتجاز األفراد الذين يؤسرون أو يعتقلون         

 .املسلحة وعمليات مكافحة اإلرهاب

أكدت من جديد على وجوب معاملة مجيع األشـخاص احملتجـزين لـدى              •
 .الواليات املتحدة معاملة إنسانية مبقتضى القانون

غوانتانامو جلميع القوانني املعمول هبا اليت تـنظم        أمرت بامتثال االحتجاز يف      •
 املشتركة بـني اتفاقيـات جنيـف،        ٣ظروف االحتجاز، مبا يف ذلك املادة       

وأصدرت توجيهات بإجراء استعراض لظروف االحتجـاز يف غوانتانـامو          
 .لضمان هذا االمتثال

ينـتج  أمرت باستعراض سياسات النقل املتبعة يف الواليات املتحدة لكفالة أال           •
عنها نقل أفراد إىل بلدان أخرى ملواجهة التعذيب أو ما عداه من الوسائل اليت              

أو التزامـات   يكون الغرض منها أو األثر الناتج عنها هو تقويض تعهـدات            
احملتجـزين  معاملة األفراد   ، التنصل منها، فيما يتعلق بكفالة       الواليات املتحدة 

فرقة عمل  نتج عن ذلك تشكيل     و. نيةراقبتها معاملة إنسا  اخلاضعني مل أو  لديها  
أن ) ١: (أغسطس مبـا يلـي    /الرئيس يف آب   أوصت   معنية مبمارسات النقل  

أن يعـد   ) ٢(تشارك وزارة اخلارجية يف تقييم مجيع الضمانات الدبلوماسية؛         
املفتشون العامون لوزارات اخلارجية والدفاع واألمن القومي تقريراً سنوياً عن          

يف الـضمانات   أن ُتدرج   ) ٣(عتمدة على الضمانات؛    مجيع عمليات النقل امل   
 .آليات لرصد املعاملة يف البلد املتلقي

 حمتجزين من احلراسة العسكرية إىل إجراءات ٧أعلنت عن نقل ما ال يقل عن         •
 حمتجزاً حىت تارخيه إىل     ٢٥إنفاذ القانون اجلنائي يف الواليات املتحدة، ونقلت        

 . الوطن أو إعادة التوطنيبلدان ثالثة ألغراض اإلعادة إىل

عملت مع الكونغرس لتنقيح قوانني الواليات املتحدة الـيت تـنظم اللجـان              •
املنتزعة العسكرية لتعزيز سبل محايتها اإلجرائية، مبا يف ذلك حظر تقدمي األدلة            

 .هينةاملالإنسانية أو القاسية أو الملعاملة عن طريق ا
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ين لدى وزارة الدفاع يف أفغانستان      وسَّعت إجراءات االستعراض لتشمل احملتجز     •
وُيعطى . لتعزيز شفافية وعدل ممارسات االحتجاز اليت تطبقها الواليات املتحدة        

احملتجزون فرصة للطعن يف األدلة اليت يقوم عليها احتجازهم، ولدعوة الـشهود      
ممثلني شخصيني ميكنـهم  من ساعدة امل، وللحصول على  الذين ميكن إحضارهم  

مبـا فيهـا    (املعلومات ذات الصلة املتاحة بصورة معقولـة        الوصول إىل كل    
وتكون اإلجراءات مفتوحة عموماً، جلهات منـها ممثلـو         ). املعلومات السرية 

 .اللجنة الدولية للصليب األمحر، ورمبا املنظمات غري احلكومية

زاعم املتعلقة حبق   رمة لتقييم امل  اوضعت معايري أنسب لكل حالة وإجراءات ص       •
ر الدولة، مبا يف ذلك إنشاء آلية مساءلة داخلية، وكفالـة عـدم             أسرامحاية  

لتجنب اإلربـاك أو إخفـاء انتـهاكات        التذرع مطلقاً حبماية هذه األسرار      
ُتتخذ هذه الذريعة   للقانون، وإقامة آلية لإلحالة إىل مكتب املفتش العام عندما          

 واإلجراءات وُوضعت هذه املعايري. أدلة موثوقة على انتهاك للقانونمع وجود 
إلجياد توازن أفضل بني حكومة منفتحة واحلاجة إىل محاية املعلومات األمنية           

 .الوطنية احليوية

 .بدأت إدارة العدل حتقيقاً جنائياً أولياً يف استجواب بعض احملتجزين •

تسعى هذه التدابري إمجاالً إىل إعادة تأكيد أمهية االمتثال لسيادة القـانون يف              •
از اليت تتبعها الواليات املتحدة، وذلك لكفالة تقيد الواليات         ممارسات االحتج 

املتحدة بالتزاماهتا القانونية الدولية، وتعزيز املساءلة والشفافية يف هذا اجملـال           
 .اهلام من السياسات األمنية الوطنية

غري أهنم يرون أن هناك حاجة إىل إيضاح       . واردة أعاله ويرحب اخلرباء بااللتزامات ال     -١٦١
 املركزية يف العراق    املخابراتالتابعة لوكالة   " لسجون السرية ا"ما إذا كان هناك حمتجزون يف       

وأفغانستان وأماكن أخرى عندما توىل الرئيس أوباما مهامه، وإن كان األمر كذلك، مـاذا              
 الذي يأمر   يويساور اخلرباء القلق أيضاً ألن األمر التنفيذ      . حدث لألشخاص احملتجزين آنذاك   

ال يشمل املرافق الـيت     "  حالياً ديرهاتغلق أي مرافق احتجاز تُ    " املركزية أن    املخابراتة  وكال
ويبـدو  . )٣٣١("على أساس انتقايل قصري األجل    " املركزية أفراداً    املخابراتحتتجز فيها وكالة    

 . قيادة العمليات اخلاصة املشتركةديرهاأيضاً أن األمر ال يشمل مرافق االحتجاز اليت ت

__________ 

)٣٣١ ( Executive order: ensuring lawful interrogations”, 22 January 2009, available from 

www.whitehouse.gov/the_press_office/EnsuringLawfulInterrogations/. See also CIA, “Message from 

the Director: interrogation policy and contracts”, 9 April 2009, available from www.cia.gov/news-

information/press-releases-statements/directors-statement-interrogation-policy-contracts.html.. 



A/HRC/13/42 

GE.10-11038 98 

رحب اخلرباء أيضاً على اخلـصوص بالـسياسات اجلديـدة الـيت ُنفـذت يف               وي  -١٦٢
، واليت جيب على القوات العسكرية مبقتضاها أن ختطر اللجنة الدوليـة            ٢٠٠٩أغسطس  /آب

 إلقـاء القـبض     لـى هتم قبل مضي أسبوعني ع    ام هوي ارقأللصليب األمحر بأمساء احملتجزين و    
ووفقاً .  هلذين األسبوعني من االحتجاز السري     غري أنه ال يوجد أي تربير قانوين      . )٣٣٢(عليهم

 من اتفاقية جنيف الثالثة، جيب توثيق أسرى احلرب، وإتاحة املعلومات املتعلقـة             ٧٠للمادة  
بأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية ألفراد أسرهم وللبلد األصلي لألسري يف غضون أسبوع            

إجراءات على  )  تنظم معاملة املدنيني   اليت( من اتفاقية جنيف الرابعة      ١٠٦ املادة   صوتن. واحد
وعالوة على ذلك، فمـن     . مماثلة تقريباً لتوثيق احملتجزين املدنيني وكشف املعلومات بشأهنم       

إال على  ال ميكن تطبيقه    أسبوع واحد   لن الذي يستمر ملدة     هذا االحتجاز غري املع   واضح أن   ال
وهذه مالحظة هامة إذ إن     . لحاألشخاص املقبوض عليهم يف ساحة القتال يف حالة نزاع مس         

اخلرباء أشاروا مع القلق إىل تقارير إخبارية تستشهد بقول مسؤولني يف احلكومة احلاليـة إن               
أمهية باغرام كموقع الحتجاز اإلرهابيني املشتبه فيهم الذين أُلقي عليهم القـبض خـارج              "

 املركزية من استخدام   اتاملخابرأفغانستان والعراق زادت حتت إدارة أوباما اليت منعت وكالة          
 . )٣٣٣("سجوهنا السرية لالحتجاز الطويل األجل

ففـي  . وال تزال احلالة يف مرفق االحتجاز امليداين يف باغرام مـصدر قلـق كـبري                -١٦٣
بيتس بأن حـق    . ، حكم قاضي احملكمة احمللية للواليات املتحدة جون د        ٢٠٠٩مارس  /آذار

 حملتجزي غوانتانـامو    ٢٠٠٨يونيه  / العليا يف حزيران   ي منحته احملكمة  ذاملثول أمام احملكمة ال   
شمل احملتجزين غري األفغان الذين قُبض عليهم يف بلدان أخرى وُسـلِّموا إىل بـاغرام ألن                ي
، وألن عمليـة    "احملتجزين أنفسهم واألسس املنطقية لالحتجاز ال يتغريان من حيث اجلوهر         "

ربته احملكمة العليـا غـري كـاٍف يف         ما اعت كانت دون   " يف السجن    جرتاالستعراض اليت   
 سجيناً أقر مساعد املـدعي العـام        ٩٤وكان مقدمو االلتماس األربعة من بني       ". غوانتانامو
 املركزيـة يف الفتـرة مـن        املخابراتبرادبوري أهنم كانوا حمتجزين لدى وكالة       . ستيفن ج 
 يف بـاغرام    أشخاصباحتجاز  إدارة بوش،   قيام  ورأى القاضي بيتس أن     . ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠١

عمليـة  أدى إىل إنـشاء     ،  "مقاتلني أعداء غري قانونيني   "ولكن بوصفهم   حرب  ليس كأسرى   
ال ُيسَمح  "ملقاتلني األعداء غري القانونيني     حاالت ا جملس استعراض   يشرف عليها   استعراض،  

. فيها للمحتجزين حىت أن يدافعوا عن أنفسهم؛ بل ُيسمح هلم فقط أن يقدموا بياناً خطيـاً               
         احملتجزين ال يعرفون، عند تقدمي ذلك البيان، ما هي األدلـة الـيت تعتمـد عليهـا                 ولكن

__________ 

من الواضح أن هذه الطلبات تعود إىل وقت كامب ناما، املشار إليه أعاله، حيث كانـت                .  السابق عاملرج )٣٣٢(
 .ادعاءات االنتهاك منتشرة على نطاق واسع

)٣٣٣( Eric Schmitt, “US to expand detainee review in Afghan prison”, New York Times, 12 September 

2009. Available from www.nytimes.com/2009/09/13/world/asia/13detain.html. 
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 ومن مث فإهنم يفتقرون لفرصـة معقولـة         -" مقاتلني أعداء "الواليات املتحدة لتربير تسمية     
 . )٣٣٤("لدحض تلك األدلة

ن القاضـي  وقد طعنت إدارة الواليات املتحدة احلالية يف احلكم سابق الذكر، رغم أ    -١٦٤
شمل ال احملتجزين األفغان املعتقلني يف بـاغرام        ي أمام احملكمة ال     ثولبيتس أشار إىل أن حق امل     

وأخطـرت إدارة   . وال األفغان الذين أُلقي عليهم القبض يف بلدان أخرى وُنقلوا إىل بـاغرام            
د عمليـة   الواليات املتحدة احملكمة، يف استئنافها ضد حكم القاضي بيتس، بأهنا بصدد اعتما           

تعدل اإلجراءات املتبعة الستعراض وضع األجانب احملتجـزين        "استعراض جديدة يف باغرام،     
غري أن اخلرباء قلقون من أال      . )٣٣٥("الدفاع يف مرفق االحتجاز امليداين يف باغرام      وزارة  لدى  

احملتجزين يف منطقة حرب قائمة فعـالً وفقـاً         ضرورة معاملة   يعاجل نظام االستعراض اجلديد     
 قريباً من وقت ومكان اعتقاهلم إذا كان هناك أي شـك بـشأن   فرزهمالتفاقيات جنيف، و 

.  لتحديد ما إذا كان ينبغي مواصلة احتجـازهم        عدم تأخري ذلك إىل وقت الحق     ، و حاالهتم
إىل منع حماكم الواليات املتحدة على ما يبدو  اًواخلرباء قلقون أيضاً لكون النظام يهدف حتديد

وصول إىل احملتجزين األجانب الذين قُبض عليهم يف بلدان أخرى وُنقلـوا إىل             من إمكانية ال  
 حمتجزاً يف باغرام أصبحت معروفة حالياً، بيد أهنم         ٦٤٥ويرحب اخلرباء بكون أمساء     . باغرام

حيثون حكومة الواليات املتحدة على تقدمي معلومات عن جنسية مجيع احملتجزين حاليـاً يف              
 .ومدة احتجازهم ومكان إلقاء القبض عليهمقاعدة باغرام اجلوية 

طبيعة ونطاق ممارسات االحتجاز السري فيما يتعلق باجلهود اإلقليمية           -خامساً  
  ملكافحة اإلرهابلراهنةأو احمللية ا

يظل االحتجاز السري يف إطار سياسات مكافحة اإلرهاب مشكلة خطـرية علـى            -١٦٥
ستخدام مرافق احتجاز سرية مماثلة لتلك الوارد       الصعيد العاملي، سواء كان ذلك من خالل ا       

وصفها يف القسم السابق؛ أو إعالن حاالت الطوارئ، اليت تسمح باالحتجاز السري املطول؛             
 .، اليت تسمح أيضاً باالحتجاز السري املطول"االحتجاز اإلداري"أو أشكال 

 االحتجـاز   واهلدف الرئيسي هلذا القسم هو إيضاح إىل أي مدى كان اسـتخدام             -١٦٦
لذلك فإن احلاالت والظروف املشار إليها      . السري يف سياق مكافحة اإلرهاب ممارسة عاملية      

ليست شاملة ولكنها تصلح لغرض إثبات وجود االحتجاز السري يف مجيع مناطق العـامل يف       
ومع ذلك، فقد أُعلم اخلرباء أيضاً مبمارسات لالحتجاز السري         . حدود التعريف املقدم أعاله   

 .رج عن نطاق هذا التقريرخت

__________ 

)٣٣٤( https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2006cv1697-31. 
)٣٣٥( www.scotusblog.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/US-Bagram-brief-9-14-09.pdf. 
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 آسيا  - ألف  

فيما يتعلق بآسيا، مجع اخلرباء معلومات بشأن االحتجاز السري يف الصني واهلنـد               -١٦٧
 خبطـاب   ذّرعومجهورية إيران اإلسالمية ونيبال وباكستان والفلبني وسري النكا، حيث ُيت         

 .مكافحة اإلرهاب لتربير االحتجاز

 الصني  -١  

 وغريه من املكلفني بواليات يف إطار       ،امل املعين باالحتجاز التعسفي   وجه الفريق الع    -١٦٨
حبـاالت  حتديـداً   اإلجراءات اخلاصة عدة بالغات عاجلة إىل حكومة الصني، فيما يتعلـق            

االحتجاز السري املزعومة للتِّبتيني املتهمني باالنفصالية وغري ذلك من جرائم املـس بـأمن              
 يف  ٢٠٠٩يوليـه   /ب االضطرابات اليت حدثت يف متـوز      الدولة، واالحتجاز السري يف أعقا    

 . املتمتعة باحلكم الذايتغينجيانشوالية 

 علـى جاميـانغ     ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٨وقد قبض مسؤولو األمن يف        -١٦٩
ال غرب والية غانسو، واحتجزوه يف موقع       ـاهي، يف مش  ـيش، وهو راهب يف     )٣٣٦(غياستو

كلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بأن سلطات        وأخربت احلكومة امل  . مل ُيكشف عنه  
أنه قام بأعمال غري قانونية عرضت أمن الدولة للخطـر،          يف  أمن الدولة حققت معه لالشتباه      

، أمرت  ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٣ويف  ". التحريض على االنفصال  "وأنه اعترف بارتكاب جرمية     
وتفيد التقارير  . التنقل، بانتظار احملاكمة  سلطات األمن الصينية بوضعه حتت نظام تقييد حرية         

أمن الدولة يرتدون مالبس عادية أخذوا جاميانغ كيي، وهي كاتبة وموسيقية           أفراداً من   بأن  
ـ تبتية، من مكتبها يف حمطة تلفزيون مقاطعة كينغاي يف مدينة        أبريـل  / نيـسان ١ينينغ يف ش

، حيـث   )٣٣٧( ُيكشف عنه   إىل موقع مل   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٥ أو   ٤، وأخذوها يف    ٢٠٠٨
ووفقـاً  . )٣٣٨(٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٢١حىت أُفرج عنها يف     ُوضعت يف احلبس االنفرادي     

للمعلومات اليت قدمتها احلكومة، مل ُيلق القبض على السيدة جاميانغ ولكنها ُوضعت قيـد              
وأُفرج عنـها الحقـاً ألسـباب       . ينينغش ةلبلديالتابع  االحتجاز اجلنائي يف مرفق االحتجاز      

__________ 

استنـساخ كتـاب ألفـه      على   أنه شجع التبتيني احملليني على االستماع لربامج إذاعية أجنبية وعمل            ُيدعى )٣٣٦(
 .هورتسانغ جيغمي، وهو شاعر تبيت يعيش يف اخلارج

الفريق العامل املعين باالحتجاز     مقرر   -رئيس   صادر عن    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١خ  نداء عاجل مؤر   )٣٣٧(
 ٢٣التعسفي واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري، ورد احلكومـة املـؤرخ                  

 .).٣٧، الفقرة A/HRC/7/3/Add.1 (٢٠٠٧مارس /آذار
مقرر الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي،         - سي رئ  عن ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧نداء عاجل صدر يف      )٣٣٨(

واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب،                 
أغـسطس  / آب ٧واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ورد احلكومـة املـؤرخ               

٢٠٠٨) A/HRC/11/4/Add.1 ٥٠٧-٥٠٢، الفقرات.( 
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التبـت، ومغـّن    وثقافة  وأما واشو رانغجونغ، وهو مؤلف لكتابني عن تاريخ         . )٣٣٩(إنسانية
ومقدم لألخبار يف شركة تلفزيون حملية يف منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت، فقد ألقى عليه    

، وأخذوه  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١١الشرطة العسكرية الصينية يف     ضباط من   القبض يف مرتله    
ووفقاً للحكومة، صدر حبقه أمر احتجاز جنائي مـن الـسلطات           .  ُيكشف عنه  إىل موقع مل  

. سيشوان لالشتباه يف مشاركته يف أعمال انفصالية وأعمال متس بـأمن الدولـة  يف  القضائية  
 ٢٠وبعد تقييم أفاد بأنه أعرب عن توبة حقيقية، أُّنـب تأنيبـاً قاسـياً وأُفـرج عنـه يف                    

 . )٣٤٠(٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

بتقارير االحتجاز السري يف أعقاب االضـطرابات الـيت         أيضاً  حييط اخلرباء علماً    و  -١٧٠
ـ ويشري تقريـر أعد . ينجيانغ املتمتعة باحلكم الذايتشمنطقة  ٢٠٠٩يوليه / يف متوز شهدهتا ه ت
األرقام الرمسية تبني أن عدد األشخاص احملتجزين لدى        "رصد حقوق اإلنسان إىل أن      منظمة  

وتفيد التقـارير بـأن     . )٣٤١("زاد كثرياً عن ألف شخص    حتجاجات  بسبب اال قوات األمن   
الشرطة الصينية والشرطة الشعبية املسلحة والقوات العسكرية أجرت عدة عمليات متـشيط            
واسعة النطاق يف منطقتني ذوايت أغلبية ويغورية يف أورومقي وإيرداوقياو وسامياشانغ، مباشرة            

عمليات مماثلة على نطاق أضيق حـىت منتـصف         واستمرت  . يوليه/ متوز ٧ و ٦بعد انتفاضة   
ويدعي التقرير أيضاً أن معظم احملتجـزين أودعـوا احلـبس           . )٣٤٢(أغسطس على األقل  /آب

الشرطة وغريها من وكاالت إنفاذ القانون أنكرت أهنا على علم بعمليـات            "االنفرادي، وأن   
 .م عن أقربائهمعندما حاول أفرادها االستعال" اإليقاف، أو أهنا ببساطة طردت األسر

 اهلند  -٢  

تشكل حاالت االحتجاز التعسفي واالختفاء أحد الشواغل الطويلة العهد يف اهلند،             -١٧١
       ال سيما يف الواليات اليت ُيطبق فيها قانون الصالحيات اخلاصة للقوات املـسلحة، الـصادر               

أو غري الطـوعي، يف     وقد أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري         . ١٩٥٨عام  
املعلقة بلـغ   إىل جملس حقوق اإلنسان، إىل أن حاالت االختفاء        ٢٠٠٧تقريره املقدم يف عام     

، وأن معظم احلاالت املبلغ عنها حدثت يف الفترة من          ٢٠٠٦يف هناية عام     حالة   ٣٢٥عددها  
__________ 

)٣٣٩( A/HRC/13/39/Add.1. 
مقـرر الفريـق العامـل املعـين         -  صادر عن رئيس   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٦نداء عاجل مؤرخ     )٣٤٠(

باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، ورد احلكومة املـؤرخ        
 ).٦١٧-٦١٤، الفقرات A/HRC/11/4/Add.1( ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣

)٣٤١( Human Rights Watch, “‘We are afraid to even look for them:: enforced disappearances in the wake 

of Xinjiang’s protests”, 20 October 2009. Available from www.hrw.org/en/reports/2009/10/22/we-

are-afraid-even-look-them-0. 
)٣٤٢( “China: detainees ‘disappeared’ after Xinjiang protests”, Human Rights Watch news release, 21 

October 2009, available from www.hrw.org/en/news/2009/10/20/china-detainees-disappeared-

after-xinjiang-protests. 
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.  يف سياق االضطرابات اإلثنية والدينية يف منطقيت البنجـاب وكـشمري           ٢٠٠٤ إىل   ١٩٨٣
ُيدعى أن حاالت االختفاء تتصل بالسلطات الواسعة اليت ُمنحت لقوات األمن           "وأضاف أنه   

وخالل استعراض اهلند يف إطار آليـة االسـتعراض         . )٣٤٣("مبوجب تشريعات حالة الطوارئ   
التطبيق الدائم لقوانني مكافحـة     "الدوري الشامل، ادعى عدد من منظمات اجملتمع املدين أن          

 احلبس االحتياطي، وقانون الصالحيات اخلاصة للقوات املسلحة، الصادر         اإلرهاب، وقوانني 
حاالت االختفاء، واالحتجاز غري القانوين، والتعذيب    "، خلق أوضاعاً حلت فيها      ١٩٥٨عام  

 . )٣٤٤(" االعتيادية‘التحقيق‘حمل أساليب ... أثناء االحتجاز 

تـشريعات جديـدة    ، سنت اهلند    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١ويف أعقاب هجمات      -١٧٢
، ٢٠٠٥ويف عام   . )٣٤٥(٢٠٠٢ملكافحة اإلرهاب، مبا فيها قانون منع األنشطة اإلرهابية لعام          

وجه املقرر اخلاص املعين حبرية الدين انتباه احلكومة إىل ادعاءات تفيد بـأن عـدة رجـال                 
  شرطة غاياكواد هافيلي   خمفر يف   ٢٠٠٣مارس  /مسلمني احُتجزوا بشكل غري قانوين منذ آذار      

ورغم إفادة التقارير بأن الئحة هتم ُوجهت إىل العديد منهم يف وقت الحـق،              . يف أمحد أباد  
وكانت هناك أيـضاً    . أن عدداً كبرياً من احملتجزين غري القانونيني ظلوا قيد االحتجاز         ُيزعم  

، مما يعـين أن     "جو يسوده اخلوف  " تعيش يف    الطائفة املسلمة يف غوجارات   تفيد بأن   تقارير  
هم كانوا أخوف من أن يقدموا شكاوى رمسية بشأن االحتجاز غري القانوين أو بشأن              معظم"

 . )٣٤٧(ورفضت احلكومة كل هذه االدعاءات. )٣٤٦("التعذيب وسوء املعاملة

، أفادت جملة هندية رائدة، هي ذي ويك، بأن يف اهلند           ٢٠٠٩يوليه  /ولكن، يف متوز    -١٧٣
ز سري ُيستخدم الحتجاز اإلرهابيني املشتبه       موقع احتجا  ٤٠، ورمبا حىت    ١٥ما ال يقل عن     

وتفيد التقارير بأن مسؤوالً حكومياً سابقاً أكد وجود السجون، . فيهم واستجواهبم وتعذيبهم 
وكاالت أمنية،  بل تديرها    مباشرة،   داخليةوزارة الشؤون ال  خاضعة ل قائالً للمجلة إهنا ليست     

. املخـابرات ومكتب )  للمخابرات اخلارجيةالوكالة الوطنية(مبا فيها جناح البحث والتحليل    
ستخدم ا توتفيد التقارير بأن أحد املوظفني الذين عملوا يف مركز من مراكز االحتجاز أقر بأهن      

 تقنيات تعذيب قائمة بشكل عام على التقنيات املستخدمة يف غوانتانامو ويف أماكن أخرى يف        
ومشلـت التقنيـات    . يات املتحدة ضها حكومة الوال  وختاليت  " احلرب على اإلرهاب  "سياق  

هانتـهم  إلاستخدام موسيقى صاخبة ومتواصلة، واحلرمان من النوم، وإبقاء السجناء عـراة            
 . )٣٤٨( قسراً عن طريق املستقيم لزيادة حتطيم كرامتهمإعطاء العقاقريوإذالهلم، و

__________ 

)٣٤٣( A/HRC/4/41 ٢١٦، الفقرة. 
)٣٤٤( A/HRC/WG.6/1/IND/3 ٨-١٧ و١٤ و١٢، الفقرات. 
. ٢٠٠٤أكتوبر  /، أُلغي يف تشرين األول    ٢٠٠١عام  لهذا القانون، الذي سبقه قانون منع األنشطة اإلرهابية          )٣٤٥(

 .إلرهاب تشريعات جديدة ملكافحة ا٢٠٠٨وسن الربملان يف عام 
)٣٤٦( E/CN.4/2005/61/Add.1 ١٢٩، الفقرة. 
 .١٣١ و١٣٠املرجع السابق، الفقرتان  )٣٤٧(
)٣٤٨( “India’s secret torture chambers” ، ذي ويك(The Week) ،٢٠٠٩يوليه / متوز١٢. 
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 جتري  ولقيت آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، اليت كان من املمكن أن             -١٧٤
وطلـب الفريـق   . حتقيقات مستقلة يف هذه االدعاءات، صعوبات كبرية يف التعامل مع اهلند         

، ومرة أخرى يف    ٢٠٠٤العامل املعين باالحتجاز التعسفي دعوة إلجراء زيارة قطرية يف عام           
وظل طلب قدمه املقرر اخلاص املعين بالتعذيب لزيارة اهلنـد          . ٢٠٠٦ مث يف عام     ٢٠٠٥عام  

وسعى املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام        . ، رغم عدة تذكريات   ١٩٩٣ذ عام   معلقاً من 
، وكـرر   ٢٠٠٠خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا للحصول على دعوة يف عام             

أي من رداً إجيابياً على ومل يتلق . ٢٠٠٨ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥التأكيد على ذلك الطلب يف عام 
 )٣٤٩(قوق اإلنـسان  املعنية حب لجنة  الند تقريراً إىل    ، قدمت اهل  ١٩٩٧ويف عام   . هذه الطلبات 

غري أن احلكومة اهلندية مل تقدم تقريراً إىل اللجنة ومل          . ووقعت على اتفاقية مكافحة التعذيب    
ونتيجة لذلك، مل تستطع . ، ومل تصدق على االتفاقية   )٣٥٠(ختضع لفحص منها منذ ذلك احلني     

أن تنظر يف ادعاءات االحتجاز السري يف اهلنـد         آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة       
 .منذ ما يزيد عن عقد من الزمن

  مجهورية إيران اإلسالمية  -٣  
تشري التقارير الواردة من مجهورية إيران اإلسالمية إىل وجود منـط مـن احلـبس                 -١٧٥

ـ . االنفرادي للسجناء السياسيني يف مرافق احتجاز سرية، أو غري رمسية على أقل تقدير             ن وم
احلاالت اليت جتسد هذا النمط، وفقا للمعلومات اليت بعثتها اإلجراءات اخلاصة إىل احلكومـة          

، أن املدعو ماجد بور عبـد اهللا تعـرض    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥يف مذكرة عاجلة مؤرخة     
 يف تربيز؛ وأُدخل املستشفى بعد ثالثة أيام من اعتقاله مث           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٩لالعتقال يف   

لطات بعد ذلك بيومني من املستشفى إىل مكان جمهول، ومل ُيعرف مكانه بعد مضي     نقلته الس 
وأوضحت احلكومة يف ردها على املذكرة اليت أُرسلت قبل أكثر          . )٣٥١(أسبوعني على اختفائه  

وأضافت . "هدفها اإلخالل بأمن البلد   "من عام أن املذكور عضو يف مجاعة ماركسية متطرفة          
على حمكمة وأُطلق سراحه بكفالة، وإنه مل يتعرض للتعذيب أثنـاء           احلكومة قائلة إنه ُعرض     

  .ومل ترد احلكومة على املزاعم املتعلقة باحتجازه يف مكان سري. االحتجاز
، قامت جلنة برملانية منشأة مبوجـب       ٢٠٠٣ إىل عام    ٢٠٠٠وخالل الفترة من عام       -١٧٦
راد تقدمي الشكاوى املتعلقة باحلقوق     جتيز لألف ( من دستور مجهورية إيران اإلسالمية       ٩٠املادة  

__________ 

أغـسطس  / آب ٤، املالحظات اخلتاميـة املعتمـدة يف        ١٩٩٧يوليه  /التقرير الدوري الثالث املقدم يف متوز      )٣٤٩(
١٩٩٧ (CCPR/C/79/Add.81). 

 .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١كان من املفترض أن ُيقدم التقرير الدوري التايل يف  )٣٥٠(
 مقرر الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز       - اليت أرسلها رئيس     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥املذكرة املؤرخة    )٣٥١(

ملعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية      التعسفي، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص ا         
الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلـاص املعـين مبـسألة                 

  ).A/HRC/10/44/Add.4(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
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، بإجراء حتقيق بشأن السجون السرية التابعة جلهات خالف املكتـب الـوطين             )إىل الربملان 
ووجدت اللجنة أن هناك عددا من اجلهات اليت أنشأت مثل هذه املرافـق غـري               . للسجون

اجلـيش ودائـرة    وزارة اإلعـالم، و   : الرمسية، اليت غالبا ما تكون سرية، وهذه اجلهات هي        
االستخبارات املضادة يف الشرطة العسكرية، ودائرة إنفاذ القانون واملديرية العامة للحمايـة،            
ودائرة االستخبارات املضادة والشرطة العسكرية التابعة للحرس الثوري اإليـراين، وقـوات            

  .)٣٥٢(ودائرة االستخبارات املضادة يف وزارة الدفاع‘ الباسيج‘
 مرافق االحتجاز السري اليت تديرها املليشيات، ودوائر االستخبارات         وباإلضافة إىل   -١٧٧

 يف سجن إيفني الكـائن يف       ٢٠٩وغريها من الوكاالت، هناك أيضا شواغل بشأن القطاع         
 ُيحتجز فيه املعارضـون     "سجناً داخل السجن  "ويشكل هذا القطاع    . ضواحي مدينة طهران  

. )٣٥٣(النفرادي لفترات غالبا ما تكون طويلة     السياسيون يف عزلة تامة ويوضعون يف احلبس ا       
 من التحقق بصريا من وجـود       ٢٠٠٣ومتكن الفريق العامل عند زيارته لسجن إيفني يف عام          

، غري أن عمالء جهاز املخابرات منعوا الفريـق مـن زيـارة             "السجن داخل السجن  "هذا  
  .)٣٥٤(٢٠٩ القطاع
، خرج عشرات   ٢٠٠٩يونيه  /ان حزير ١٢وعقب االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف         -١٧٨

اآلالف من أنصار املعارضة إىل شوارع طهران وغريها من املدن يف كافة أرجاء البلد للمطالبة               
وُزعم أن االحتجاجات كانت سلمية إىل حد كبري، ومع ذلك وقعت           . بإلغاء نتائج االنتخابات  

وقام العديد  . )٣٥٥(اصاشتباكات عنيفة مع قوات األمن أدت إىل مقتل ووفاة العديد من األشخ           
  .)٣٥٦(من املكلفني بواليات بإحالة هذه اإلدعاءات إىل احلكومة يف عدة مناسبات

ويف هذا الصدد، وّجه الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز التعـسفي، واملقـرر               -١٧٩
 عن  اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين باملدافعني            

حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة              

__________ 

االت االحتجاز التعسفي عن الزيارة اليت قام هبا إىل مجهورية إيران اإلسـالمية             تقرير الفريق العامل املعين حب     )٣٥٢(
)E/CN.4/2004/3/Add.2 ٣٦، الفقرة.( 

 .٥٤ و٣٢املرجع السابق، الفقرتان  )٣٥٣(
 .٣٢املرجع السابق، الفقرة  )٣٥٤(
ت االحتجـاز   انظر، من مجلة مراجع أخرى، النداءات العاجلة املشتركة اليت أرسلها الفريق العامل املعين حباال              ) ٣٥٥(

التعسفي، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني                
عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                  

 ).A/HRC/13/39/Add.1 (٢٠٠٩أغسطس / آب١١يونيه و/ حزيران١٨الالإنسانية أو املهينة، يف 
انظر، من مجلة مراجع أخرى، النداءات العاجلة املشتركة اليت أرسلها الفريق العامل املعين حباالت االحتجـاز                 ) ٣٥٦(

 التعسفي، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني               
عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                  

  ).A/HRC/13/39/Add.1 (٢٠٠٩أغسطس / آب١١يونيه و/ حزيران١٨الالإنسانية أو املهينة، يف 
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 إىل حكومة مجهورية ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٠القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، نداًء مشتركا يف         
طهـران  إيران اإلسالمية بشأن أكثر من مائة من احملتجني الذين اعتقلتهم السلطات العامة يف              

وُيزعم أن معظمهم   . وغريها من املدن اإليرانية خالل عمليات االحتجاج، أو من مساكنهم         
 تـشرين   ١٤ويف  . )٣٥٧(ُحرِم من االتصال بأسرهم، ومل يتمكنوا من الوصـول إىل حمـامني           

، أرسل الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي    ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
بالعديد من األشخاص الذين مشلهم النداء العاجل املشترك أعاله، وغريهم مـن  مذكرةً تتعلق  

  .)٣٥٨(األشخاص الذين ال ُيعرف مصريهم أو مكان احتجازهم

  نيبال  -٤  
قامت منظمات اجملتمع املدين يف نيبال وهيئات األمم املتحـدة بـالتوثيق الـدقيق                -١٨٠

 النيبايل إبان الرتاع مع احلزب الشيوعي       لعمليات االحتجاز السري اليت مارسها اجليش امللكي      
ووافقت احلكومة على الزيارات اليت قام هبا العديد من املكلفني بواليات           ). املاوي(يف نيبال   

اإلجراءات اخلاصة، وخباصة الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري                
ر مكتب املفوضـية الـسامية      ونش. )٣٦٠(، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب     )٣٥٩(الطوعي

حلقوق اإلنسان يف نيبـال تقريـرين لتوثيـق حـاالت االختفـاء املرتبطـة بـالرتاع يف                  
  .)٣٦١(حمددة مقاطعات

، الحظ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري      ٢٠٠٥يناير  /ويف كانون الثاين    -١٨١
 على أيدي املتمردين املاويني أو غري الطوعي انتشار ظاهرة االختفاء على نطاق واسع يف نيبال

غري أن ممارسة االحتجاز السري ترتبط يف األساس . )٣٦٢(وقوات األمن النيبالية على حد سواء
باجليش امللكي النيبايل، إذ ُيزعم أن املاويني يقدمون فورا على قتل من ُيتـصّور أهنـم مـن                  

يب أنه تلقى عددا كبريا من      تعذوبعد عام، ذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة ال       . )٣٦٣(املعارضني

__________ 

)٣٥٧( A/HRC/13/39/Add.1.  
 .٢٨٩املرجع السابق، الفقرة  )٣٥٨(
ـ        )٣٥٩( االت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي عـن بعثتـه لنيبـال                تقرير الفريق العامـل املعـين حب

)E/CN.4/2005/65/Add.1.( 
)٣٦٠( E/CN.4/2006/6/Add.5..  
)٣٦١( OHCHR, Nepal, report of investigation into arbitrary detention, torture and disappearance at 

Maharajgunj Royal Nepalese Army barracks, Kathmandu, in 2003-2004 (May 2006), and report 

on conflict-related disappearances in Bardiya district (December 2008). 
)٣٦٢( E/CN.4/2005/65/Add.1 ٢٥، الفقرة.  
  .٢٩املرجع السابق، الفقرة  )٣٦٣(
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دعاءات املتعلقة بأشخاص اعُتِقلوا عنوة بواسطة قوات األمن ووضعوا يف احلبس االنفرادي            اال
  .)٣٦٤(يف أماكن جمهولة

ويف العديد من احلاالت املنسوبة إىل اجليش امللكي النيبايل، مت توثيق وجـود منـط                 -١٨٢
اويني، أو ُيشتبه يف أنه على اتصال هبم،        فأي شخص ُيشتبه يف تعاطفه مع امل      . احتجاز واضح 

ُيلقى القبض عليه بواسطة عدد كبري من أفراد الدوريات العسكرية، وعادة ما ُتعصب عينـاه             
وعادة ما يرتدي رجال األمن املالبس      . وُتكبل يداه خلف ظهره مث يؤخذ يف مركبة عسكرية        

 مجيع احلاالت تقريبا وضع املعتقل وجيري يف. املدنية حىت ال ُتعرف أمساؤهم أو أمساء وحداهتم   
يف احلبس االنفرادي يف ثكنة عسكرية دون السماح باالتصال بأفراد األسرة أو احملامني، كما              

وقد نشرت املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان        . )٣٦٥(يتعرض لإليذاء اجلسدي والتعذيب   
ثنني مـن مرافـق      يتضمنان توثيقا ملعاملة احملتجزين يف ا      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦تقريرين يف عامي    

االحتجاز السري داخل ثكنات اجليش امللكي النيبايل مها ثكنة مـاهراجغوجني يف كامتنـدو              
وتشري التقارير، استنادا إىل مقابالت أُجريت مـع        . )٣٧٤(وثكنة جيساباين يف مقاطعة بارديا    

نة حمتجزين سابقني وأسر أشخاص خمتفني وغريهم من الشهود، إىل أن مجيع احملتجزين يف ثك             
ماهراجغوجني ُتعصب أعينهم طوال فترة احتجازهم اليت غالبا ما تستمر لـشهور بواسـطة              
اجليش امللكي النيبايل، كما أهنم يتعرضون للتعذيب بشكل منهجي ومتعمد أثناء التحقيـق،             

ويف . ويشمل ذلك الضرب والصدمات الكهربائية واإلغراق يف املاء واإلهانة اجلنسية أحيانـاً  
 اللجوء أيضا إىل إجبار احملتجزين على التخلي عن قسم والئهـم للحـزب              ، مت ٢٠٠٤عام  
وبالرغم من مناخ اخلوف وعدم األمان، ذهب العديد من أقارب املعتقلني إىل ثكنات             . املاوي

وقد ُمنعوا من الدخول وأُخربوا بأن هـؤالء األشـخاص          . اجليش لالستفسار عن أقربائهم   
  .ش مل يعتقلهمل الثكنات ألن اجلييوجدون داخ ال

وقدمت بعض األسر، مبساعدة منظمات غري حكومية، التماسات إىل احملاكم بشأن             -١٨٣
وكانت هذه االلتماسات فعالة يف بعض احلاالت الـيت         . املثول أمام احملاكم  حق املتهمني يف    

اعترفت فيها احلكومة بوقوع االعتقاالت؛ غري أن احملكمة العليا عادة ما ترفض االلتماسات              
ويف عدد من احلاالت، نفى اجليش بصورة قاطعة        . )٣٦٦(عندما ينكر اجليش وقوع االحتجاز    

أمام احملكمة العليا قيامه باعتقال األشخاص املعنيني، بيد أنه اضطر الحقا للتراجع عن ذلـك               
املوقف بسبب ما نشرته وسائل اإلعالم وما ورد يف مناقشات سياسية وحىت يف وثائق رمسية               

وأوضح الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء         . )٣٦٧( رمسية أخرى  صدرت عن جهات  

__________ 

  ).E/CN.4/2006/6/Add.5(تقرير الفريق العامل املعين مبسألة التعذيب عن بعثته لنيبال  )٣٦٤(
)٣٦٥( E/CN.4/2005/65/Add.1،٢٩  الفقرة.  
)٣٦٦( E/CN.4/2005/65/Add.1 ٤١، الفقرة. 
 .٤٢املرجع السابق، الفقرة  )٣٦٧(
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القسري أو غري الطوعي أن من املشاكل األساسية املتعلقة باملثول أمام احملـاكم أن القـانون                
  . )٣٨٤(النيبايل ينص على عدم اهتام املسؤولني احلكوميني بالتزوير أو الكذب أمام احملاكم

عين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي االنتبـاه، يف          ولفت الفريق العامل امل     -١٨٤
 املتعلـق باألنـشطة     ٢٠٠٢، إىل قانون عـام      ٢٠٠٥يناير  /تقريره الصادر يف كانون الثاين    

 ٢٠٠٤وإىل املرسوم الصادر بذات املسمى يف عـام         ) املراقبة واملعاقبة (اإلرهابية والتخريبية   
تجاز السري وحاالت االختفاء، وأشار الفريق      بشأن مسؤولية قوات األمن عن عمليات االح      

إىل أن الصالحيات اخلاصة اليت مينحها القانون ملواجهة األفعال اإلرهابية والتخريبية تـشمل             
عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأنه ينبغي منع شخص           "االحتجاز االحتياطي   

ُيحـدد فتـرة    ومع أن القانون    . "ييب إىل وقوع فعل إرهايب أو ختر      ما من القيام بعمل يؤدي    
 يوماً، إال أن هذه الفترة ميكن متديدها إىل سنة مبوجب املرسـوم،  ٩٠    باالحتجاز االحتياطي   

ون أدىن شـك    واحتج احملامون واملدافعون عن حقوق اإلنسان بأن قوات األمـن لـديها د            
 تصل إىل سنة كاملة      ألهنا ميكن أن حتتجز األشخاص لفترة      "اإلرهايب"صالحية حتديد من هو     

  .)٣٦٨(دون مراجعة قضائية، ونظرا لعدم وجود رقابة مدنية فعلية على صدور أوامر االحتجاز
، أصدرت احملكمة العليا يف نيبال أمرا ُيعد سابقة استجابة          ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران   -١٨٥

مـن  فقـد طلبـت     .  فيما يتعلق بعشرات القضايا    حق املثول أمام احملاكم   اللتماسات بشأن   
احلكومة تشكيل جلنة حتقيق وفق املعايري الدولية للنظر يف حاالت االختفاء، وسن قانون ُيجّرم        
ممارسة االختفاء القسري، ومالحقة املسؤولني عن حاالت االختفاء اليت وقعت يف املاضـي             

  .)٣٦٩(وتعويض أسر الضحايا
عذيب أن املمارسـة    ، الحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة الت      ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   -١٨٦

املنهجية املتمثلة يف وضع احملتجزين السياسيني يف احلبس االنفرادي قد انتهت مع بدء سريان              
، إال أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان قامت يف         ٢٠٠٦أبريل  /وقف إطالق النار يف نيسان    

نتمـاء إىل    بتوثيق العديد من احلاالت اليت مت فيها وضع حمتجزين متـهمني باال            ٢٠٠٧عام  
  .)٣٧٠( يوماً يف أسوأ احلاالت١١مجاعات مسلحة يف احلبس االنفرادي يف أماكن جمهولة، ملدة 

  باكستان  -٥  
وأشـار  . ممارسة االحتجاز السري يف باكستان مل ُيعرف نطاقها بصورة كاملة بعد            -١٨٧

لس حقـوق   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، يف تقريره إىل جم            
 ٦٠٠، إىل ادعاءات مفادها أن احملكمة العليا تقوم بالتحقيق يف حـوايل             ٢٠٠٨اإلنسان عام   

__________ 

  .٤٨-٤٢املرجع السابق، الفقرات  )٣٦٨(
  .٤٤٦، الفقرة )A/HRC/7/3/Add.2(تقرير متابعة صادر عن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب  )٣٦٩(
 .٤٢٨املرجع السابق، الفقرة  )٣٧٠(
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حالة اختفاء يتعلق بعضها بأشخاص ُيشتبه يف تورطهم يف اإلرهاب، إال أن العديد منها يتعلق               
 حممد  وأعلنت احملكمة العليا، اليت يترأسها رئيس القضاة افتخار       . مبعارضني سياسيني للحكومة  

شودري، أن لديها أدلة دامغة على أن أجهزة املخابرات الباكستانية حتتجز أشخاصا ُيـشتبه              
فالتطبيق الرجعي لقانون اجليش يسمح إىل حد       . يف تورطهم يف اإلرهاب ومعارضني آخرين     

كبري باإلفالت من العقاب بالنسبة للذين ُيحاكموا بتهمة اختفاء املـشتبه يف تـورطهم يف                
  .)٣٧١(هابيةعمليات إر

كما توىل الفريق العامل اثنني من قضايا االختفاء تتعلقان مبسعود جاجنوا وفيـصل               -١٨٨
وقد ُنشر تقرير يف إحدى الصحف عن هذين الرجلني كـان الـسبب يف قيـام             . )٣٧٢(فارز

، بتقدمي رد بـشأن مكـان       ٢٠٠٥ديسمرب  /احملكمة العليا مبطالبة احلكومة، يف كانون األول      
، قامت زوجة مسعود جاجنوا، السيدة      ٢٠٠٦أغسطس  /ويف آب . ملختفنيوجود األشخاص ا  

منظمة الدفاع عن حقـوق    " السيدة زينب خاتون، بإنشاء      أمينة جاجنوا، ووالدة فيصل فارز،    
 ١٦ وقدمتا التماسا إىل احملكمة العليا طلبتا فيه احلصول على معلومات بـشأن    )٣٧٣("اإلنسان

، باتـت   ٢٠٠٨يوليـه   /وحبلول متوز . ختفاء القسري شخصا تعتقد املنظمة أهنم تعرضوا لال     
وقدم املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة     . )٣٧٤( من األشخاص املختفني   ٥٦٣املنظمة متثل   

  .)٣٧٥(مذكرات تتعلق بعدد من حاالت االحتجاز السري املزعومة
فريق احلقـوقيني البـارزين املعـين       ، ذكر   ٢٠٠٩فرباير  /ويف تقرير ُنِشر يف شباط      -١٨٩

أن إحدى جلسات االستماع يف باكستان      اإلرهاب، ومكافحة اإلرهاب، وحقوق اإلنسان      ب
  :قد شهدت

اإلشارة بشكل متكرر إىل ممارسات التعذيب واحلبس االنفرادي لفتـرات طويلـة            
وحاالت االختفاء اليت ُيزعم أن دائرة االستخبارات املشتركة هي اجلهة املـسؤولة            

ر إىل أفراد من أسر أشخاص خمتفني، وقد بـدت          واستمع الفريق بشكل مباش   . عنها
وُزعم أن احملتجزين يوضعون يف أمـاكن غـري         . عليهم آثار الصدمة اليت ميرون هبا     

عادة لتحقيق  (معترف هبا أو سرية، وأن بعض احملتجزين قد ُسلموا إىل دول أخرى             
، وأن بعضهم تعرض لالستجواب بواسـطة عمـالء اسـتخبارات           )مكاسب مالية 

__________ 

)٣٧١( A/HRC/10/9 ٣٠٢-٣٠٠، الفقرات. 
 .٢٩٧ق، الفقرة املرجع الساب )٣٧٢(
  .www.dhrpk.orgراجع موقع املنظمة على العنوان  )٣٧٣(
 ٢٣" حاالت االختفاء القسري يف باكستان: إنكار ما ال ميكن إنكاره: باكستان"منظمة العفو الدولية،  )٣٧٤(

ميكن االطالع عليه على املوقع . ٢٠٠٨يوليه /متوز
www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/018/2008/en.  

)٣٧٥( A/HRC/10/44/Add.4 ١٦٨، الفقرة.  
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وعلم الفريق أن دائرة االستخبارات تعمل إىل حد        . ثناء حبسهم االنفرادي  أجانب أ 
  . )٣٧٦(كبري خارج نطاق الرقابة املدنية أو القضائية

واعتراض السلطات على إجراء حتقيقات بشأن األشخاص احملتجزين يف أماكن سرية             -١٩٠
رف على تعليق    عندما أقدم الرئيس مش    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣بلغ مستوى متدن يف     

العمل بالدستور، وفرض حالة الطوارئ، وعزل مجيع قضاة احملكمة العليا ووضعهم وأسرهم            
مـايو،  /ويف أيار. ٢٠٠٨رهن اإلقامة اجلربية، على الرغم من حدوث بعض التحسن يف عام    

بعد أن وعد وزير العدل فاروق نايك بأن احلكومة ستحقق يف مصري مجيع الذين تعرضـوا                
 ٤٣يونيه، أعلنت احلكومة أن /ويف حزيران . القسري، مت تشكيل جلنتني هلذا الغرض     لالختفاء  

من املختفني قد ُعثر عليهم يف بلوشستان وأن بعضهم قد أُطلق سراحه والبعض اآلخر موجود   
ومع ذلك، ووفقا لألرقام الرمسية الصادرة عن احلكومة، فقد بلـغ           . يف مرافق احتجاز رمسية   
  .)٣٧٧( يف حمافظة بلوشستان وحدها١ ١٠٢ني عدد األشخاص املختف

، أعلن وزيـر    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٦وبعد انتخاب آصف علي زرداري رئيساً يف          -١٩١
نوفمرب أن احلكومة تعكـف علـى   / تشرين الثاين٢١حقوق اإلنسان، ممتاز علم جيالين، يف  

 قامت بتوثيـق    وقال إن وزارته  . إعداد قانون جديد لتيسري العثور على األشخاص املختفني       
نـوفمرب، اعترفـت   / تشرين الثاين ٢٥وبعد ذلك بأربعة أيام، يف      .  حالة اختفاء قسري   ٥٦٧

ة بأن دوائر االستخبارات لـديها      اللجنة الدائمة التابعة جمللس الشيوخ املعنية بالشؤون الداخلي       
عفـو  وذكرت منظمة ال  .  يف مجيع أحناء البلد    "حصى من زنزانات التعذيب السرية    عدد ال يُ  "

ووفقا ملقال ُنشر   . )٣٩٤( شهد التبليغ عن حاالت اختفاء قسري جديدة       ٢٠٠٩الدولية أن عام    
، مثل أمام احملكمة العليا كل من املـدير         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ يف   دوونيف صحيفة   

العام لشرطة إسالم أباد، كليم إمام، ووزير الداخلية، قمر زامان، وضابط شرطة روالبندي،             
 قضية تتعلق بأشخاص مفقودين تنتظر عرضـها علـى          ٤١٦تارين، وذكروا أن هناك     أسلم  

  :وورد يف الصحيفة. ٢٠٠٦سبتمرب /احملكمة العليا منذ أيلول
حسبما ما ورد يف إفادة هؤالء املسؤولني، تبذل وزارة الداخلية جهودا مضنية، ملعرفة 

ا بينما ال يزال     شخص ٢٤١مكان األشخاص املفقودين، وقد مت التعرف على مكان         
وذكر التقرير أنه جيري جتميع معلومات مفـصلة        .  شخصا يف ِعداد املفقودين    ١٧٥

، وقـد   تسجيل قاعدة البيانات يف باكستان    الوطنية ل يئة  بشأن املفقودين مبساعدة اهل   
أُرسلت القوائم إىل احملافظات ووكاالت إنفاذ القوانني بغية تعزيز اجلهود الرامية إىل            

__________ 

)٣٧٦( Assessing damage: urging action: report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism,                 

Counter-terrorism and Human Rights”, February 2009. Available from http://icj.org/IMG/EJP-

report.pdf,p.76.  
)٣٧٧( Amnesty International report on Pakistan, 2009. Available from 

http://thereport.amnesty.org/en/regions/asia-pacific/pakistan. 
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كما أضاف التقرير أن فرقة عمل خاصـة قـد أُنـشئت            . املفقودينمعرفة مكان   
  .)٣٧٨(الغرض هلذا

 مركز  ٥٢وية حلقوق اإلنسان على     ي، عثرت اللجنة اآلس   ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران   -١٩٢
وضـع األشـخاص   "، حيث جيري، كما أوردت اللجنـة،  احتجاز غري قانوين يف باكستان    

رطهم يف أنـشطة    االعتـراف بتـو   املفقودين لفتـرات طويلـة بغيـة إجبـارهم علـى            
  .)٣٧٩("وختريبية إرهابية

  الفلبني  -٦  
انظـر  (استجابةً لطلب اخلرباء األربعة املتعلق باحلصول على معلومات ذات صـلة              -١٩٣

، قدمت حكومة الفلبني ردا لفتت فيه االنتباه إىل شرعة احلقوق يف دستور عام              )املرفق األول 
 .)٣٨٠(ليت أهنت حكم الرئيس فريديناند ماركوس      ا ١٩٨٦ الذي وِضع بعد ثورة عام       ١٩٨٧

مرافق االحتجاز السري، والعزل واحلـبس االنفـرادي        "وشرعة احلقوق هذه حتظر صراحةً      
وأشارت احلكومة أيضا إىل أن قانون األمن اإلنساين        . "مها من ضروب االحتجاز املماثلة    وغري
على عقوبات أشد حبـق      وتشريع مناهضة اإلرهاب الذي اعتمد مؤخرا ينصان         ٢٠٠٧لعام  

من خيالفون أحكامهما املتعلقة باعتقال املشتبه يف تورطهم يف اإلرهاب واحتجازهم والتحقيق            
  .ومل تقدم احلكومة معلومات بشأن حاالت ُيحتمل أهنا قد انتهكت هذه األحكام. معهم
دمته وأعربت جلنة مناهضة التعذيب يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن آخر تقرير دوري ق             -١٩٤

، عن قلقهـا العميـق إزاء       ٢٠٠٩أبريل  /الفلبني مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يف نيسان      
املمارسات الفعلية اليت تقوم هبا الشرطة الوطنية الفلبينية والقوات املسلحة الفلبينية املتمثلة يف             

. )٣٨١(احتجاز املشتبه فيهم ووضعهم يف مراكز احتجاز أو يف بيوت آمنة أو ثكنات عسكرية             
، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي      ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط 

، ٢٠٠١ حالة اختفاء قسري منذ عـام        ٧٠إىل أن منطقة لوزون الوسطى شهدت أكثر من         
وقد ظهر عدد من هؤالء املختفني بعد احتجازهم وتعذيبهم على أيـدي رجـال اجلـيش،                

وذكرت حكومة الفلبني يف رد على استبيان يتعلق هبذه الدراسة أهنـا    . )٣٨٢(ُيعاقب اجلناة  ومل
ال متتلك مرافق لالحتجاز السري وال متارسه ألن ذلك يتعارض مع دستورها الـذي حيظـر      

__________ 

)٣٧٨( Available from the website http://beta.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-

library/dawn/news/pakistan/04-sc-masood-janjua-qs-08.  
انظر البيان الصادر عن اللجنة على العنوان  )٣٧٩(

www.ahrchk.net/statements/mainfile.php/2008statements/1574/. 
  ). أعاله٨٣انظر الفقرة (ممارسات االحتجاز السري كانت معهودة يف إبان رئاسة ماركوس  )٣٨٠(
)٣٨١( CAT/C/PHL/CO/2١٢ ، الفقرة. 
)٣٨٢( A/HRC/10/9 ٣٢٣، الفقرة. 
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وأوضحت أن لديها   . صراحةً االحتجاز السري والعزل واحلبس االنفرادي وممارسة التعذيب       
لفون الشروط املتعلقة باعتقال املشتبه يف تورطهم قوانني حمددة تنص على عقوبات حبق من خيا     

  .تجازهميف اإلرهاب والتحقيق معهم واح
 )٣٨٣(وأجرى اخلرباء مقابلة مع أحد ضحايا االحتجاز السري وهو راميوند مانـالو             -١٩٥

الذي اشُتبه يف مناصرته ملتمردي جيش الشعب اجلديد، وقد أدت قضيته إىل تسليط الـضوء               
، مت اختطاف راميوند وشـقيقه مـن      ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٤ففي  . على الوضع بشكل عام   

مزرعتهم يف سان ليدفونسو على أيدي رجال من القوات املسلحة الفلبينية وأفراد مليـشيات          
وقد اشُتبه يف مناصرة    . أسستها القوات املسلحة ملساندة جهودها يف جمال مكافحة اإلرهاب        

 شهرا يف مرافق عسكرية     ١٨جز األخوان ملدة    واحُت. األخوين ملتمردي جيش الشعب اجلديد    
أغسطس / آب ١٣مل ُيعلن عنها ويف مرافق احتجاز يديرها اجليش إىل أن متكنا من الفرار يف               

 املتعلق ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨وجاء يف قرار احملكمة العليا يف الفلبني املؤرخ  . ٢٠٠٧
 أن ما تعرض له املذكور، بناء على شهادته،         بطلب احلماية القضائية املقدم من راميوند مانالو،      

وتعرض لالحتجاز السري أشخاص    . موثوق للغاية بالرغم من نفي القوات املسلحة الفلبينية       
وتعـرض  . )٣٨٤(آخرون ُيشتبه يف مناصرهتم للجماعات اليسارية، مبن فيهم طالبتان جامعيتان         

أن لديهم صلة جبيش الـشعب      احملتجزون للتعذيب أثناء التحقيق إلجبارهم على االعتراف ب       
  .دم اجلنود على اغتصاب احملتجزاتكما أق. اجلديد
ومل ُيعرض راميوند مانالو على أية هيئة قضائية طوال فترة احتجازه ومل يتمكن مـن                 -١٩٦

ومل تعلم أسرته بأنه على قيد احلياة إال عندما أُحضر إليهم يف إحدى املرات              . االتصال مبحام 
املثول يه بسحب التماس قدماه نيابة عن راميوند وشقيقه للمطالبة حبقهما يف            حملاولة إقناع والد  

، وخالل اإلجراءات املتعلقة هبذا األمر، نفت القوات املسلحة الفلبينية نفيا قاطعا            أمام حمكمة 
وال يزال األشـخاص الـذين احُتجـزوا مـع األخـوين يف ِعـداد               . أهنا حتتجز األخوين  

وند مانالو بإفادة أمام احملكمة العليا قال فيها إنه شاهد قتل وحرق            وأدىل رامي . )٣٨٥(املفقودين
ووفقا ملا ذكر راميوند مانالو يف إفادته، ووافقت على صـحته احملكمـة             . )٣٨٦(أحد السجناء 
__________ 

  ).١٧املرفق الثاين، القضية رقم (مقابلة أُجريت مع راميوند مانالو  )٣٨٣(
)٣٨٤( Supreme Court of the Republic of the Philippines in The Secretary of National Defense and the Chief 

of Staff, Armed Forces of the Philippines v. Raymond Manalo and Reynaldo Manalo, G.R. No. 

180906, decision of 7 October 2008. See also the report entitled “Terrorism and human rights in       

the Philippines: fighting terror or terrorizing?”, available from www.fidh.org/IMG/pdf/ph493a.           

pdfp. p. 39. 
)٣٨٥( Terrorism and human rights in the Philippines: fighting terror or terrorizing?”, p. 39.  
ومـع  . ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٨يف قرار احملكمة العليا املؤرخ      ) اليت وجد أهنا موثوقة   (ترد اإلفادة    )٣٨٦(

 ١٦، مؤرخة   ذلك، ذكرت احلكومة يف مذكرة بعثت هبا إىل مخسة من املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة             
عدم تعاون أسر الضحايا مع الشرطة الوطنية الفلبينية يعوق عملية الكـشف عـن              "، أن   ٢٠٠٩يوليه  /متوز

 ".حقيقة احلاالت املذكورة
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العليا الفلبينية، فقد تورط يف احتجازه السري ضباط برتب عالية بينهم ضابط برتبة جنرال،              
وقدم األخوان بعد فرارمها طلبا للحصول      . )٣٨٧(حقتهم قضائياً ومل ُيستجب بعد للمطالبة مبال    

وسيلة انتصاف استحدثتها احملكمة العليا مؤخراً حلماية السجناء الذين          (احلماية القضائية على  
، وقد حصال على هـذا      )يواجهون خطر التعرض لالختفاء أو اإلعدام خارج نطاق القضاء        

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧احلق يف 

  سري النكا  -٧  
أعربت آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري حكومية عن بالغ              -١٩٧

قلقها إزاء عمليات االختطاف اليت يقوم هبا رجال الشرطة واجليش، واالحتجاز يف أمـاكن              
وفيما يتعلق هبذه الظاهرة األخرية، أعرب املقـرر        . ُيعلن عنها، وحاالت االختفاء القسري     ال

، يف التقرير الذي    اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً       اخلاص املعين حباالت    
، عن انزعاجـه الـشديد      ٢٠٠٥ديسمرب  /أعده عن زيارته إىل سري النكا يف كانون األول        

بسبب تقارير تلقاها تشري على ما يبدو إىل عودة ظهور حاالت االختفاء القسري أو غـري                
وأشار على وجه التحديد إىل الشكاوى      . )٣٨٨(ت سري النكا يف املاضي    الطوعي اليت اجتاح  

املتعلقة بتعرض الشباب التاميل لالختطاف بواسطة حافالت بيضاء اللون ُيزعم أهنـا تابعـة              
وأشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف تقريره            . لقوات األمن 

شعر بقلق شديد إزاء زيادة حـاالت االختفـاء القـسري يف             إىل أنه ال يزال ي     ٢٠٠٨لعام  
وأبلغت اإلجراءات اخلاصة ومنظمات غري حكومية حكومة سري النكا حباالت          . )٣٨٩(البلد

اختفاء رجال من التاميل، ُيشتبه يف أهنم على صلة بنمور حترير إيالم، أخذهتم قوات األمن إىل      
ات، ومل تـرد احلكومـة علـى هـذه          أماكن جمهولة على منت حافالت بيضاء بدون لوح       

، وهـي  Tamileela Makkal Viduthalai Pulikal-Karunaكما ُزعم أن مجاعـة  . )٣٩٠(املزاعم

__________ 

يوليـه  / متوز١٦يف الرسالة اليت بعثتها احلكومة إىل مخسة من املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة، مؤرخة              )٣٨٧(
لوطنية الفلبينية ال ميكن أن تتعرف على هويـة اجلنـاة أو تقـوم              الشرطة ا "، ذكرت احلكومة أن     ٢٠٠٩

        واالدعاءات الـيت تـشري    . باعتقاهلم باالستناد فقط إىل إدعاءات غري واضحة ودون أدلة كافية من الشهود           
 ...إىل مسؤولية العسكريني عن عمليات االختطاف، وما ورد عن ممارسة التعذيب واالعتداءات اجلنـسية               

  ".هي ادعاءات ال أساس هلا ... ل حرقاًوالقت
)٣٨٨( E/CN.4/2006/53/Add.5 ٦٨، الفقرة.  
)٣٨٩( A/HRC/10/9 ٣٦٦، الفقرة.  
)٣٩٠( See for instance A/HRC/10/12/Add.1, para. 2349, A/HRC/10/44/Add. 4, para. 196 and 

A/HRC/11/4/Add.1, paras. 2274-2276. See also the case reported by the Asian Human Rights 

/2008/2781/php.mainfile/ua/net.ahrchk.www Commission at the address.  
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فصيل تدعمه احلكومة منشق على منور حترير إيالم، مسؤولة أيضا عن القيام باختطاف ممثلني              
  .)٣٩١(ومدنيني تابعني حلركة منور إيالم يف املنطقة الواقعة حول ترينكومايل

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بسري النكا،             -١٩٨
. عن أسفها إزاء اإلفالت من العقاب فيما يتعلق حباالت االختطاف واالحتجـاز الـسري             

وذكرت اللجنة أن معظم املالحقات القضائية اليت جرت ضد رجال الـشرطة أو القـوات               
تطاف واالحتجاز غري القانوين والتعذيب مل تؤد إىل نتيجة حامسة نظـرا            املسلحة بتهمة االخ  

أو اعتقال  /لعدم توفر أدلة كافية أو شهود، وذلك على الرغم من وجود حاالت اختطاف و             
أو تعذيب معترف هبا، ومتت إدانة ومعاقبة عدد قليل للغاية من رجال الشرطة             /غري قانوين و  

لق التقارير اليت تفيد بأن ضحايا انتـهاكات حقـوق          كما الحظت اللجنة بق   . )٣٩٢(واجليش
أو التخويف، مما يثنيهم عن اتباع السبل       /اإلنسان يشعرون بالتهديد أو قد تعرضوا للتهديد و       

  .مة للحصول على االنتصاف الفعالاملالئ
 ويف حني أن من الراجح أن قانون سري النكا يقر عدم مشروعية تصرفات قوات                -١٩٩

 وجيرمها، قام املقـرر     "احلافالت البيضاء "الت االختطاف اليت تستخدم فيها       حبا األمن املتعلقة 
 وجلنة احلقوقيني الدولية بلفت االنتبـاه إىل صـالحيات          )٣٩٣(اخلاص املعين مبسألة التعذيب   

النكية مبوجب تشريعات وقـوانني     اسعة املمنوحة لقوات األمن السري    االعتقال واالحتجاز الو  
أحكـام   (٢٠٠٥ الصادر يف عام     ١مبوجب قانون الطوارئ رقم     و. )٣٩٤(مكافحة اإلرهاب 

 بـاألمن   أي أشخاص يتصرفون بطريقة تضر     "ميكن اعتقال أو احتجاز   ) وصالحيات متنوعة 
كمـا  .  ملدة تصل إىل سنة دون مراجعة قضائية من أية هيئة مـستقلة "الوطين أو النظام العام 

، اعتقال أشـخاص رهـن      )م املؤقتة األحكا(١٩٧٩ميكن، مبوجب قانون منع اإلرهاب لعام       
وميكن وضع األشخاص   .  شهرا أو بصورة مفتوحة    ١٨احملاكمة بالطريقة ذاهتا ملدة تصل إىل       

يف أماكن احتجاز غري نظامية أو غري معلنة خالف خمافر الشرطة العادية أو مراكز االحتجاز               
 مكان إىل آخر خـالل      وميكن نقل احملتجزين من   . املعروفة أو املؤسسات العقابية أو السجون     

التحقيق مع حرماهنم من الوصول على وجه السرعة إىل احملامني أو االتصال بأفراد أسرهم أو               
) ١)(أ(١٥وعلى سبيل املثال، فإن البند      . )٣٩٥(بالسلطات املؤهلة للطعن يف مشروعية االحتجاز     

يف ُعهدة  "اكمة  من القانون ميكّن وكيل وزارة الدفاع من إصدار أمر بوضع احملتجزين رهن احمل            
وخلص املقرر اخلاص املعين مبـسألة      . )٤١٤("اجلهة اليت حيددها ويف أماكن وأوضاع حيددها هو       

__________ 

)٣٩١( A/HRC/7/3/Add.6 ١٦ و١٢، الفقرتان.  
)٣٩٢( CCPR/CO/79/LKA ٩، الفقرة.  
)٣٩٣( A/HRC/7/3/Add.6 ٤٨-٤١، الفقرات.  
)٣٩٤( International Commission of Jurists, Briefing Paper: Sri Lanka’s Emergency Laws, March 2009, 

available from www.icj.org//IMG/SriLanka-BriefingPaper-Mar09-FINAL.pdf.  
 .١٨-١٧املرجع السابق، الصفحتان  )٣٩٥(
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 إىل أن   ،٢٠٠٧نـوفمرب   /التعذيب، بعد الزيارة اليت قام هبا إىل سري النكا يف تشرين الثـاين            
معهودة يف التعذيب على أيدي رجال الشرطة والقوات املسلحة على السواء قد أصبح ممارسة    

  .)٣٩٦(سياق عمليات مكافحة اإلرهاب
وذكر املدعي العام لسري النكا، ردا على األسئلة الـيت أُثـريت خـالل عمليـة                  -٢٠٠

، أن سياسة الدولة ال تقوم علـى اعتمـاد          ٢٠٠٨مايو  /االستعراض الدوري الشامل يف أيار    
       ع األمـين الـسائد يف      وتنفيذ تدابري استثنائية خارج إطار القانون، بالرغم من خطورة الوض         

سري النكا بسبب عهد الرعب الذي أطلقته أشرس املنظمات اإلرهابية يف العامل وهي منور               
وشدد على أن احلكومة حرصت دائما على أنه ينبغي جلميع وكالء الدولة تنفيذ             . حترير إيالم 

قا لإلجراءات  عمليات االعتقال واالحتجاز والتحقيق، مبا يف ذلك عمليات االستجواب، وف         
وفيما يتعلق بوجود منط من حاالت االختفاء، ذكر أن احلكومـة           . اليت ينص عليها القانون   

وطمأن املـدعي   . تعكف على دراسة تقارير موثوقة بغية حتديد نطاق املشكلة وهوية اجلناة          
العام جملس حقوق اإلنسان بأن الدولة ال تعتمد سياسة اعتقال األشـخاص بـصورة غـري                

  .)٣٩٧(سرية واحتجازهم يف مواقع غري معلنةمشروعة و
، مثـة   ٢٠٠٩مايو  /ومنذ أن أعلنت احلكومة انتصارها على منور حترير إيالم يف أيار            -٢٠١

 شخص ُيشتبه يف أهنم كانوا على صـلة         ١٠ ٠٠٠تقارير تلفت االنتباه إىل اعتقال أكثر من        
وثّقت العديد من احلاالت    وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أهنا       . حبركة منور حترير إيالم   

ويف كثري . اليت جرى فيها اعتقال أشخاص دون مراعاة احلماية اليت يوفرها قانون سري النكا       
من احلاالت، مل تبلغ السلطات أفراد األسر مبكان احملتجزين، ووضعتهم يف االحتجاز السري             

محر الدولية ُمنعت   وورد أن جلنة الصليب األ    . )٣٩٨(أو االنفرادي أو تعرضوا لالختفاء القسري     
وأعربت منظمة العفو الدولية    . )٤٢٠(من الوصول إىل املعسكرات الرئيسية الحتجاز املشردين      

 شخص، ُيشتبه يف أهنم كـانوا       ١٢ ٠٠٠ إىل   ١٠ ٠٠٠عن دواعي قلق مماثلة بشأن مصري       
 ٢٠٠٩مايو  /على صلة حبركة منور حترير إيالم، جرى احتجازهم أو حمتجزين حالياً منذ أيار            

 نظاميـة تـديرها قـوات األمـن         ومت وضعهم يف احلبس االنفرادي يف مرافق احتجاز غري        
  . )٣٩٩(النكية واجلماعات شبه العسكرية التابعة هلاالسري

__________ 

)٣٩٦( A/HRC/7/3/Add.6 ٧٠، الفقرة. 
)٣٩٧( A/HRC/8/46 ٥٢-٥١، الفقرتان.  
)٣٩٨( Human Rights Watch, “Sri Lanka: world leaders should demand end to detention camps”, 

22 September 2009, available from www.hrw.org/en/news/2009/09/22/sri-lanka-world-leaders-

should-demand-end-detention-camps.  
)٣٩٩( Amnesty International, “Sri Lankan army clashes with detainees”, 24 September 2009. Available 

from www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/sri-lankan-army-clashes-detainees-20090924.  
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  آسيا الوسطى  - باء  
  . مجع اخلرباء معلومات عن حاالت االحتجاز السري يف تركمانستان وأوزبكستان  -٢٠٢

  تركمانستان  -١  
ت اليت مجعتها طائفة من املنظمات الدولية، مبا فيها األمـم املتحـدة             وفقا للمعلوما   -٢٠٣

ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمات غري حكومية، هناك ادعاءات مستمرة بأن عددا             
نـوفمرب  /من األشخاص املتهمني مبحاولة اغتيال الرئيس السابق نيازوف يف تـشرين الثـاين            

وذكر مقرر منظمة األمن والتعاون،     .  ذلك التاريخ   قد وضعوا يف احلبس السري منذ      ٢٠٠٢
حقيقة عدم حصول األقارب    " أن   ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٢ه املؤرخ   إميانويل دوكو، يف تقرير   

حىت اآلن على معلومات عن السجناء الذين وضعوا يف االحتجاز السري، كالسيد نزاروف             
 الذين اعُترب أهنم    -شخاص  والسيد شيخمورادوف، يعزز الشائعات اليت مفادها أن هؤالء األ        

ويعكف الفريق العامـل املعـين      . )٤٠٠(" قد لقوا حتفهم يف السجن     -لنظام  يشكلون هتديدا ل  
  .)٤٠١(حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي على دراسة حالة بوريس شيخمورادوف

ًء ، أرسل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب ندا       ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٧ويف    -٢٠٤
عاجالً إىل حكومة تركمانستان بشأن حالة عدد من األشخاص الذين ُحكم عليهم يف كانون       

 بالسجن لفترات تتراوح من مخس سنوات ٢٠٠٣يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٢ديسمرب  /األول
وذكر املقـرر أن    . )٤٠٢(إىل السجن املؤبد بسبب إدعاء تورطهم يف حماولة االغتيال املذكورة         

ون يف احلبس االنفرادي دون متكينهم من االتصال بأسرهم أو حمـامييهم أو             السجناء ال يزال  
، أصـدرت   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٣ويف  . هبيئات مستقلة مثل جلنة الصليب األمحر الدولية      

 تدعو الرئيس إىل تسليط الضوء على قضية األشـخاص          "بطاقة بريدية "منظمة العفو الدولية    
ارة إىل اجملموعة اليت جرى اعتقاهلا عقب اهلجـوم الـذي           املختفني يف تركمانستان، مع اإلش    

  . )٤٠٣(٢٠٠٢استهدف الرئيس السابق يف أواخر عام 

  أوزبكستان  -٢  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب، يف أحدث تقرير هلا صدر مؤخراً، عـن قلقهـا إزاء       -٢٠٥

دام القـوة   العديد من االدعاءات املتعلقة بقيام اجليش وقوات األمن يف أوزبكستان باسـتخ           
، مما أدى   ٢٠٠٥مايو  /املفرطة وإساءة املعاملة خالل األحداث اليت وقعت يف أندجيان يف أيار          

__________ 

  .ODIHR.GAL/15/03التقرير املتعلق بتركمانستان،  )٤٠٠(
)٤٠١( HRC/13/31 ٥٧٩، الفقرة.  
)٤٠٢( E/CN.4/2006/6/Add.1 ٥١٤، الفقرة.  
)٤٠٣( Document EUR/61/005/2009, available from 

www.amnesty.org/en/library/info/EUR61/005/2009/en.  
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 شخصا وفقاً للدولة الطرف، بينما ورد عن مصادر أخرى أن عدد القتلى قد              ١٨٧إىل مقتل   
وبـالرغم مـن رد     .  شخص أو أكثر، كما مت اعتقال املئات عقب تلك األحداث          ٧٠٠بلغ  

طرف باستمرار على مجيع االدعاءات قائلة إن التدابري اليت اختذهتا كانت مالئمة، فقد      الدولة ال 
الحظت اللجنة بقلق عدم قيام الدولة الطرف بإجراء حتقيقات كاملـة وفعالـة يف مجيـع                

كما أعربت اللجنة عـن     . االدعاءات املتعلقة باالستخدام املفرط للقوة من جانب املسؤولني       
دولة الطرف بتقييد ومنع الرصد املستقل حلالة حقوق اإلنسان عقب تلـك            قلقها إزاء قيام ال   

األحداث، مما حال دون إجراء تقييم موثوق لالنتهاكات املبلغ عنها، مبا يف ذلك معرفة مكان        
أو املفقودين والتحقق من االدعاءات املتعلقة بتعرضـهم للتعـذيب أو إسـاءة             /احملتجزين و 

قارير موثوقة مفادها أن بعض األشخاص الذين التمسوا اللجوء         كما تلقت اللجنة ت   . املعاملة
يف اخلارج ومتت إعادهتم إىل البلد قد احُتجزوا يف أماكن جمهولة وتعرضوا ملمارسات تشكل              

ويف هذا الصدد، طلبت اللجنة إىل أوزبكستان تقدمي معلومات ألسر مجيع           . انتهاكا لالتفاقية 
بب أحداث أندجيان توضح أماكن وجـودهم والتـهم         األشخاص املعتقلني أو احملتجزين بس    

  .)٤٠٤(املوجهة إليهم
، ورد أن دائرة األمن الـوطين يف أوزبكـستان          ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٣١ويف    -٢٠٦

اعتقلت إيركني موساييف، وهو مواطن أوزبكي يعمل كموظف حملي مع برنـامج األمـم              
وتعرض . مبكان وجوده ألكثر من عشرة أيام     املتحدة اإلمنائي يف أوزبكستان، ومل ُتبلّغ أسرته        

ملختلف أشكال الضغوط خالل احتجازه، مبا يف ذلك هتديده من قبل احملققني الذين أجـربوه   
، وبعد حماكمة سرية غري مستوفية      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٣ويف  . على التوقيع على اعترافات   

 الرتكابـه جرميـة   للشروط، قضت حمكمة عسكرية يف طشقند بأن السيد موساييف مذنب       
وجاء يف احلكم أن املعلومات الـيت       . اخليانة وتسريب أسرار الدولة وإساءة استغالل الوظيفة      

وأعلن الفريق العامل املعين    . قدمها قد استخدمتها قوات معادية يف تنظيم اضطرابات أندجيان        
ن هـذا   ، أ ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩ املؤرخ   ١٤/٢٠٠٨حباالت االحتجاز التعسفي، يف رأيه رقم       

 ٢٥ و ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٧ويف مذكرتني شفويتني مؤرختني     . )٤٠٥(االعتقال تعسفي 
، قدمت حكومة أوزبكستان معلومات إىل الفريق العامل عن احتجـاز           ٢٠٠٨بريل  أ/يسانن

، أرسل املقرر اخلاص املعين باستقالل      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩ويف  . وحماكمة السيد موساييف  
 اخلاص املعين مبسألة التعذيب نداًء عاجالً خلصا فيه القضية وأعربا عن القضاة واحملامني واملقرر

بالغ قلقهما إزاء حالة السيد موساييف البدنية والنفسية عقب التقارير اليت تفيد بترحيلـه إىل               

__________ 

)٤٠٤( CAT/C/UZB/CO/3،   انظر أيضا تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عـن البعثـة إىل            . ٩-٧ الفقرات
ــومي  ــدجيان، أوزبكــستان، ي ــشأن أحــداث أن ــار١٤ و١٣قريغيزســتان، وب ــايو / أي  ٢٠٠٥م

)E/CN.4/2006/119.(  
)٤٠٥( A/HRC/10/21/Add.1.  
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، مت إرسال نداء عاجل آخـر إىل حكومـة          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣ويف  . )٤٠٦(سجن آخر 
 العامل املعين حباالت االعتقال التعسفي، واملقرر اخلاص         مقرر الفريق  -أوزبكستان من رئيس  

حبق كل إنـسان يف     املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين            
. ، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب     التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية       

 لتهديد من اثنني من أفراد دائرة       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٦ يف   وذُكر أن السيد موساييف تعرض    
األمن الوطين مفاده أنه وأفراد أسرته سيتعرضون لالنتقام إذا مل ُتسحب طلبات االلتماس أو              

  .)٤٠٧(إذا استمروا يف تقدمي شكاوى آلليات حقوق اإلنسان الدولية أو نشر القرار أعاله

  أوروبا  - جيم  
ت عن أمثلة تتعلق بسياسات االحتجاز السري الراهنة يف االحتاد          تسلم اخلرباء معلوما    -٢٠٧

  .الروسي، وحتديداً يف مقاطعات مشال القوقاز

  االحتاد الروسي    
بعد قيام جلنة مكافحة التعذيب التابعة جمللس أوروبا بزيارتني إىل مشال القوقـاز، يف                -٢٠٨
  :، أعلنت اللجنة ما يلي٢٠٠٦تمرب سب/مايو وأيلول/أيار

عي عدد كبري من األشخاص أهنم تعرضوا لالحتجاز لفترة من الوقت، وملعاملـة             يد
سيئة يف معظم األحيان، يف أماكن ال يبدو أهنا مرافق احتجاز رمسية، وذلـك قبـل            
ترحيلهم إىل مرافق معروفة تابعة للجهات املعنيـة بإنفـاذ القـانون أو إطـالق               

ا أشـخاص بـصورة غـري       ز فيه وفيما يتعلق باألماكن اليت قد ُيحتج      ...سراحهم
 أو أكثر يف قرية دعاءات متسقة تتعلق بوجود مرفق احتجاز واحد  مشروعة، وردت ا  

كما وردت العديد مـن     .  الواقعة يف ضواحي غوديرميز    "قاعدة فيغا "تسينتروي ويف   
ـ     ـاز غـري مـشروع    ـات احتج ـاالدعاءات بشأن عملي   ايل ـة يف مـنطقيت ش

  .)٤٠٨(ارتانم - وأوروس
 "االحتجاز غري املـشروع   " أصدرته إىل أن مشكلة ما ُيسمى        جنة يف البيان الذي   وأشارت الل 

وقدمت معلومـات   . مستمرة يف مجهورية الشيشان ويف أجزاء أخرى من إقليم مشال القوقاز          
عن زيارهتا إىل أماكن احتجاز غري رمسية يف تسنتروي وقاعدة فيغا وقيادة لواء فوسـتوك يف                

 وجود حمتجزين يف الوقت الراهن، عثرت اللجنة علـى أدلـة            وبالرغم من عدم  . غوديرميز

__________ 

)٤٠٦( A/HRC/7/3/Add.1.  
)٤٠٧( A/HRC/13/30/Add.1 ٢٩، الفقرة.  
)٤٠٨( Public statement concerning the Chechen Republic of the Russian Federation, 13 March 2007 

(CPT/Inf (2007) 17).  
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وقـد تأكـدت    . واضحة تشري إىل أن هذه األماكن سبق استخدامها ألغراض االحتجـاز          
مالحظات اللجنة بواسطة أحكام صادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اليت أثبتـت             

حلقوق اإلنسان، كان بعضها يتعلق     يف كثري من األحيان وقوع انتهاكات لالتفاقية األوروبية         
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق     ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول  . )٤٠٩(بفترات احتجاز سري  

اإلنسان عن قلقها إزاء اجلهود اجلارية فيما يتعلق حباالت التعذيب وإساءة املعاملة واالختفاء             
 الـسري يف مجهوريـة      القسري واالعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء واالحتجاز       

الشيشان وغريها من أجزاء مشال القوقاز، اليت يرتكبها أفراد اجليش واألمن وغريهـم مـن               
وكالء الدولة، وإزاء انتشار اإلفالت من العقاب على نطاق واسع بسبب عـدم منهجيـة               

وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء زيادة عدد حاالت االختفاء         . التحقيق واملقاضاة بشكل فعال   
  .)٤١٠(٢٠٠٩-٢٠٠٨الختطاف يف الشيشان يف الفترة وا

أعلنت حكومة االحتـاد    ) انظر املرفق األول  (ورداً على استبيان يتعلق هبذه الدراسة         -٢٠٩
  :يليالروسي ما 

  عدم وجود حاالت احتجاز سري يف النظام الروسي؛  )أ(  
عدم التورط أو التعاون يف عمليـات االحتجـاز الـسري يف أراضـي                )ب(  

  خرى؛أ دولة
ــع    )ج(   ــى مجي ــة عل ــة ووزارة الداخلي ــسجون االحتادي ــشرف إدارة ال ت
  االحتجاز؛ حاالت

   لتحسني ظروف االحتجاز؛٢٠١٦-٢٠٠٧جيري تنفيذ برنامج للفترة   )د(  

__________ 

)٤٠٩( See some of the most recent decisions on violations involving secret detention: Babusheva and 

Others v. Russia (app. 33944/05), judgement of 24 September 2009; Asadulayeva and Others v. 

Russia (app. 15569/06), judgement of 17 September 2009; Mutsayeva v. Russia (app. 24297/05), 

judgement of 23 July 2009; Yusupova and Others v. Russia (app. 5428/05), judgement of 9 July 

2009; Khasuyeva v. Russia (app. 28159/03), judgement of 11 June 2009; Khantiyeva and Others v. 

Russia (app. 43398/06); Satabayeva v. Russia (app. 21486/06); Vakhayeva and Others v. Russia 

(app. 1758/04), judgement of 29 October 2009; and Karimov and Others v. Russia (app. 

29851/05), judgement of 17 July 2009.  
)٤١٠( CCPR/C/RUS/CO/6, para. 14. See also Dick Marty, “Situation in the North Caucasus region: 

security and human rights”, second information report for the Committee of Legal Affairs and 

Human Rights of the Council of Europe, 29 September 2009, available from 

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ajdoc43_2009.pdf, para. 6. The annex to the report 

contains several cases of abduction leading to various periods of secret detention in different 

Federation subjects in the Caucasus that corroborate such reports.  
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 ويبلّغ عن االنتهاكات،    يشرف مكتب املدعي العام على حاالت االحتجاز        )ه(  
  إن وجدت؛

عة لإلدارة االحتادية لتنفيذ العقوبـات أو       مجيع مرافق احلرمان من احلرية تاب       )و(  
وينص برنامج العمل االحتادي املتعلق بتطوير نظام السجون على مواصـلة           . وزارة الداخلية 
  .ملدعي العام التقُيد بالتشريعاتويكفل ديوان ا. حتسني النظام

 حبقوق  كما ذكرت حكومة االحتاد الروسي يف املذكرة اليت قدمتها إىل اللجنة املعنية             -٢١٠
اإلنسان يف دورهتا السابعة والتسعني أهنا شرعت يف إجراء حتقيقات جنائية يف العديـد مـن                

وقالت إن بعض التحقيقات توقفت بـسبب عـدم         . حاالت االختفاء يف مجهورية الشيشان    
وأوضحت أن السلطات قد وضعت برناجما شامال ملنـع         . التعرف على هوية املتهم أو مكانه     

  . )٤١١(وحاالت االختفاءعمليات االختطاف 
 الردود املقدمة من احلكومة على االستبيان، أجرى اخلرباء مقابالت مـع            يوبعد تلق   -٢١١

ورفض معظـم   . عدة أشخاص أدلوا بشهاداهتم املتعلقة باالحتجاز السري يف االحتاد الروسي         
م األشخاص الذين جرى االتصال هبم إجراء مقابالت مع اخلرباء أو اإلفصاح عـن هويـاهت              

بسبب خشيتهم من التعرض شخصيا أو تعرض أفراد أسرهم لعمليات انتقام، ونظرا النتشار             
ووافق اخلرباء على عدم الكشف عن هويـات مـصادرهم ألن           . )٤١٢(اإلفالت من العقاب  

األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت خيشون من أن يؤدي ذلـك إىل إحلـاق الـضرر                
  .باألشخاص املعنيني

ز، وهو شيـشاين    . مع س  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ أُجريت يف    ويف مقابلة   -٢١٢
كان يعيش يف داغستان ويوجد يف املنفى حالياً، أوضح املذكور أنه تعرض لالحتجاز السري              

، وكان لذلك صلة على ما يبـدو ببحـث          ٢٠٠٥والتعذيب ملدة مخسة أيام يف صيف عام        
وقال إنه بقي   . أحضره إىل مرتله  السلطات عن شخص مصاب كان أحد أصدقاء املذكور قد          

معصوب العينني طوال فترة االحتجاز ومل يعرف سوى القليل عن املبىن الذي توجـد فيـه                
. فقد كان هبا دورة مياه هي املصدر الوحيد الذي كان حيصل منه على مياه الشرب              . الزنزانة

 يـصرخ يف  وقال إنه مسع شخـصاً . وبالنسبة للطعام، كان ُيعطى قطعة خبز من وقت آلخر       
مكان قريب منه، مما يعين أن أشخاصا آخرين كانوا حمتجزين ويتعرضون للتعذيب يف املـبىن               

__________ 

)٤١١( CCPR/C/RUS/6.  
أقارب أكثر  "، ذكر نوردي نوخازييف، أمني املظامل يف الشيشان، أن          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٩يف   )٤١٢(

 من املواطنني املخطوفني واملفقودين يشعرون بغضب شديد إزاء تقاعس ديوان املـدعي العـام     ٥ ٠٠٠من  
-www.eng.kavkazانظـر  . "العسكري وإدارة التحقيق العسكري لسنوات عن معاجلـة هـذه املـشكلة           

uzel.ru/articles/12126/              وموقع الويب اخلـاص بـديوان املـدعي العـام يف روسـيا علـى العنـوان ،
http://chechenombudsman.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=708&Itemid=198. 
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يكـون ذلـك املكـان    وال ميكـن أن   ) داخل الزنزانة (ذاته، وقد كانت األرضية خرسانية      
  .)٤١٣("ملدنيني مسكناً
س، وهـو   . مـع س   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول ١٢ويف مقابلة أخرى أُجريت يف        -٢١٣

واطن شيشاين آخر كان يعيش يف داغستان ويوجد يف املنفى حالياً، قال املذكور إنه تعرض               م
. حـرب  عندما شارك يف مظاهرة مناوئـة لل       ١٩٩١ملضايقات واعُتقل لفترة قصرية يف عام       

 وكان يتعرض لالعتقال كلما وقعت أحـداث،  "قائمة سوداء "وأدى ذلك إىل وضع أمسه يف       
). حجز انفرادي ال تعقبه إجراءات قضائية     ( ملدة يوم أو يومني      حيث يوضع يف احلبس السري    

، جرى اعتقاله لفترة قصرية عقب اغتيال نائب رئيس الفرع احمللي هليئة            ٢٠٠٤ويف بداية عام    
األمن الفدرالية، وأُخذ إىل إحدى الغابات حيث طُلب منه حفر قربه بنفسه وُهدد وُضرب مث               

مارس ووضع يف احلبس االنفرادي ملدة      /لثانية يف بداية آذار   كما اعُتقل للمرة ا   . أُطلق سراحه 
وقال إنه قُدم بعد ذلك     . ثالثة أيام يف سجن جيري فيه تعذيب احملتجزين بغية انتزاع اعترافاهتم          

ومتكن مبساعدة أسرته مـن    . للمحاكمة بعد حذف مجيع فترات احلبس االنفرادي من سجله        
  .)٤١٤(جتنب اإلدانة ومت إطالق سراحه

ي، شرح املذكور كيفية إلقاء القبض عليه من مرتله         .ويف مقابلة ثالثة أُجريت مع س       -٢١٤
 عليه أسم معـسكر      وأخذه إىل مرفق سري أطلق     ٢٠٠٧الكائن يف داغستان يف أواخر عام       

، يف غوديرمز، جبمهورية الشيشان، وهو مرفق تديره هيئة         "ال يرجع منه أحد   "االعتقال الذي   
ئرة االستخبارات اخلارجية التابعة للقوات املسلحة الروسـية، ومركـز          األمن الفدرالية، ودا  

وقال إنه اعُتقل يف بناية خرسانية قدمية كريهة الرائحة وجدراهنا ملطخـة            . مكافحة اإلرهاب 
بالدماء، وذكر أنه تعرض لتعذيب شديد ملدة عشرة أيام مشل الصعق بالكهربـاء والـضرب              

صل على طعام قط خالل تلك الفترة وكان ُيعطى كوباً      بعصي معدنية واحلرق بوالعة، ومل حي     
. من املاء يف اليوم، وشاهد تعرض أحد احملتجزين للضرب حىت املوت مث انتـزاع أعـضائه               

وأضاف أنه أُخذ بعد عشرة أيام إىل إحدى الغابات حيث كاد يتعرض لإلعدام خارج نطاق               
 األخرى، مماثلة لتلك اليت وضـع       وقال إن هناك العديد من مرافق االحتجاز السري       . القضاء
  .)٤١٥(يف الشيشان وكذلك يف داغستان حالياً فيها

  الشرق األوسط ومشال أفريقيا  - دال  
مجع اخلرباء معلومات عن هواجس قدمية تتعلق بسياسات مكافحـة اإلرهـاب يف               -٢١٥

ومن هذه اهلواجس االحتجاز السري وعدم وجـود        . منطقيت الشرق األوسط ومشال أفريقيا    
__________ 

 ).٢٤املرفق الثاين، القضية . (ز. مقابلة أُجريت مع س )٤١٣(
 ).٢٢املرفق الثاين، القضية . (س. مع سمقابلة أُجريت  )٤١٤(
 ).٢٣املرفق الثاين، القضية . (ي. مقابلة أُجريت مع س )٤١٥(
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ضمانات قانونية كافية، أو انعدامها أصال، يف كل من األردن وإسرائيل واجلزائر واجلماهريية             
  .العربية الليبية واجلمهورية العربية السورية والعراق ومصر واململكة العربية السعودية واليمن

  اجلزائر  -١  
 ٢٦أعربت جلنة مناهضة التعذيب يف تقريرهـا األخـري عـن اجلزائـر املـؤرخ                  -٢١٦
 عن قلقها إزاء وجود مرافق لالحتجاز السري يف اجلزائر تـديرها دائـرة              ٢٠٠٨ مايو/أيار

وأشارت اللجنة يف هذا الصدد إىل تقارير تتحدث عن وجـود مرافـق             . االستعالم واألمن 
لالحتجاز السري تديرها الدائرة يف ثكناهتا العسكرية يف منطقة عنتر، حبي حيدرة يف اجلزائر              

ونفت اجلزائر يف تعليقاهتا على استنتاجات اللجنة       . )٤١٦( خارج سيطرة احملاكم   العاصمة، وتقع 
. وتوصياهتا نفيا قاطعا االدعاءات القائلة بوجود أماكن احتجاز تقع خارج نطـاق القـانون          

وأضافت أن أصحاب هذه االدعاءات مل يستطيعوا قط، طوال املدة اليت سعوا فيها إىل بـث                
وأكـدت  .  اجلمهورية، أن يقدموا أدلة موثقة على ادعاءاهتم       الفتنة والتهجم على مؤسسات   

تسمح متارس سلطتها على مجيع أماكن االحتجاز اخلاضعة لواليتها وأهنا          "الدولة الطرف أهنا    
  .)٤١٧("منذ أكثر من مثاين سنوات بالزيارات اليت تقوم هبا مؤسسات وطنية ودولية مستقلة

انظـر  (الستبيان املتعلـق هبـذه الدراسـة        وقالت حكومة اجلزائر يف ردها على ا        -٢١٧
إن دوائر الشرطة يف اجلزائر ال تلجأ إىل االحتجاز السري ألن القـانون مينـع               ) األول املرفق
تعامل مع اإلرهاب بأساليب يضبطها إطار قانوين صارم يشمل حتقيقات ضمن آجال يو. ذلك

رهاب الذي يتهدد النظام    فإن ُوجد وضع طارئ يف سياق مكافحة اإل       . حمددة وإعالم القضاة  
العام، جاَز إصدار مرسوم رئاسي يقضي بفرض حالة الطوارئ، تبلَّغ به األمم املتحدة، يسمح       

ففي هذا السياق،   . لوزير الداخلية باختاذ تدابري تشمل اإلقامة اجلربية باعتبارها اعتقاال إداريا         
وُيعتقد أنه . ية من هذا القبيل   الذي حيكمه مرسوم رئاسي، ميكن اختاذ إجراءات نادرة واستثنائ        

  .إجراء فعال ملكافحة اإلرهاب
وأشارت منظمة العفو الدولية يف تقريرها املوجز الذي قدمته إىل جلنـة مناهـضة                -٢١٨

دائـرة  تـشرف عليـه     " منط متواصل من االعتقال السري والتعذيب     "التعذيب إىل وجود    
منطقة حماطة "ها احملتجزون سرا تقع يف االستعالم واألمن؛ والحظت أن الثكنات اليت يوجد في
  .)٤١٨("بغابة حبيث ال يراها الناس وال ميكنهم الدخول إليها

__________ 

)٤١٦( CAT/C/DZA/CO/3 ٦، الفقرة. 
)٤١٧( CAT/C/DZA/CO/3/Add.1 ١٥-١٤، الفقرتان. 
متـاح  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٧،  "تقرير موجز إىل جلنة مناهضة التعذيب     : اجلزائر"منظمة العفو الدولية،     )٤١٨(

 .www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/AI-AlgeriaApril2008.pdf:  التايلعلى الرابط
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وأفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بقضيتني اثنتني يف اجلزائر يف السنوات              -٢١٩
  .األخرية على النحو املبني أدناه

بنيامينة، وهو جزائري يقيم يف فرنسا منـذ        أوىل هاتني القضيتني تتعلق بالسيد حممد         -٢٢٠
 ٩فقد ألقـي عليـه القـبض يف    . ١٩٩٩ ومتزوج من مواطنة فرنسية منذ عام     ١٩٩٧عام  
 يف مطار وهران باجلزائر على يد أفراد شرطة يرتدون زيا مدنيا واحتجز ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

 عقب صدور ٢٠٠٦مارس /مدة دامت ستة أشهر يف مرفق احتجاز سري وأفرج عنه يف آذار
فربايـر  / شباط ٢٧مرسوم عفو رئاسي يف إطار تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية املؤرخ            

، ألقي عليه القبض جمددا على يد أفراد شرطة يرتـدون       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢ويف  . ٢٠٠٦
لون وقال مسؤو . زيا مدنيا تابعني لدائرة االستعالم واألمن واقتيد إىل مباين الدائرة يف تيارت           

ألخيه إنه اسُتجوب وأخلي سبيله صباح اليوم التايل؛ والواقع أنه ُنقل إىل اجلزائر العاصـمة،               
 ٥رمبا إىل مقر آخر تابع للدائرة قبل أن ينقل ثانية إىل سجن سركاجي يف اجلزائر العاصمة يف            

نظمـة  واتُّهم السيد بنيامينة، حسب السلطات اجلزائرية، باالنتمـاء إىل م         . )٤١٩(أبريل/نيسان
، أصدرت دائرة االهتـام يف   ٢٠٠٦ارس  م/ آذار ٧ويف  . إرهابية تنشط يف اجلزائر ويف اخلارج     

حمكمة اجلزائر العاصمة أمرا يقضي بسقوط الدعوى العامة املقامة على السيد بنيامينة وأمرت             
واحلق أنه مل يكن جيوز للسيد بنيامينة، الذي كان ضالعا يف أعمال إرهابية             . بإطالق سراحه 

الغة اخلطورة، أن يستفيد من سقوط الدعوى العامة وإمنا من ختفيف عقوبته أو إعفائه منها               ب
  .وبعد أن رفع املدعي العام األمر إىل دائرة االهتام، احُتجز السيد بنيامينة جمدداً. بعد حماكمته

 ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٨أما القضية الثانية فتعين السيد حممد رمحوين الذي اختفى يف             -٢٢١
ونقل إىل سجن عسكري يف البليدة بعد قضائه ستة أشهر حمتجًزا سّرا، قيل يف أحد مرافـق                 

 ٢وجاء يف بالغ وارد من احلكومة يف        . االحتجاز السري اليت تديرها دائرة االستعالم واألمن      
السيد رمحـوين عـن     جوبت   أن الشرطة القضائية العسكرية است     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
ظمة إرهابية، مث أفرج عنه ووضع رهن اإلقامة اجلربية بقرار من وزير الداخليـة              انتمائه إىل من  

وقيل إنه ُعثر عليه يف سجن البليدة العسكري        . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٦واجلماعات احمللية يف    
  .)٤٢٠(٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٦يف )  كلم من اجلزائر العاصمة٥٠(

  مصر  -٢  
 باستثناء فترة قصرية امتدت مـن       ١٩٥٨نذ عام   استمرت حالة الطوارئ يف مصر م       -٢٢٢
ويف . ١٩٨١أكتـوبر   / حىت اغتيال الرئيس أنور السادات يف تشرين األول        ١٩٨٠مايو  /أيار
، مددت حالة الطوارئ سنتني إضافيتني رغم أن املسؤولني احلكوميني، مبن           ٢٠٠٨مايو  /أيار

__________ 

 ).A/HRC/7/4/Add.1 (٣٨/٢٠٠٦الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم  )٤١٩(
 ).A/HRC/13/30/Add.1 (٣٣/٢٠٠٨ين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم الفريق العامل املع )٤٢٠(
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 متديد حالة الطوارئ بعد انتهائها      فيهم الرئيس مبارك، قالوا مرارا وتكرارا إهنم لن يسعوا إىل         
  .)٤٢١(٢٠٠٨مايو / أيار٣١يف 

وأشار املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف               -٢٢٣
 إىل إطار قانون ٢٠٠٩أبريل /سياق مكافحة اإلرهاب يف تقريره عن بعثته إىل مصر يف نيسان          

ويرى املقرر اخلاص أن اللجـوء      . رهاب يف البالد  الطوارئ الذي ُيستعمل أساسا ملكافحة اإل     
إىل سلطات استثنائية ملنع اجلرائم اإلرهابية والتحقيق فيها يعرب عن اجتاه يدعو إىل القلق وينظر              

إىل هذه الظاهرة باعتبارها حالة طارئة تستدعي سلطات استثنائية بدال من اعتبارها جرمية             فيه  
 عن قلقه إزاء    ،يف مجلة أمور  ،  وأعرب أيضا . ات العادية ختضع إلجراءات قانون العقوب   خطرية  

إلقاء القبض على املـشتبه يف أهنـم إرهـابيون          فيما يتعلق ب  االعتماد على سلطات استثنائية     
 مث إدخاهلم يف اإلطار اجلزائي العادي لقانون مكافحـة اإلرهـاب، وممارسـة              ،واحتجازهم

احتجاز استخدام مرافق    املعايري الدولية، و   االحتجاز اإلداري دون حماكمة، األمر الذي ينتهك      
غري رمسيـة، وتزايـد أخطـار تعـذيب املـشتبه يف أهنـم إرهـابيون، واالفتقـار إىل                   

  .)٤٢٢(واملساءلة التحقيق
، أرسل كل من الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢ويف    -٢٢٤

التعذيب رسالة عاجلة إىل حكومة مصر      ألة  مبسالقسري أو غري الطوعي واملقرر اخلاص املعين        
عن االختفاء القسري املزعوم لكل من حممد فهيم حسني وخالد عادل حسني وأمحد عـادل               
حسني وحممد صالح عبد الفتاح وحممد حسني أمحد حسني وعادل غريب أمحد وإبـراهيم              

 املتـويل  حممد طه وسامح حممد طه وأمحد سعد العوضي وأمحد عزت علي ومسري عبد احلميد   
وأمحد السيد ناصف وأمحد فرحان سيد أمحد وأمحد السيد حممود املنسي وحممد مخيس السيد          

وُيعتقد، حسب املعلومات الواردة، أن عناصر      . إبراهيم وياسر عبد القادر عبد الفتاح بيسار      
خليـة  " املـشتبه يف انتمـائهم إىل   ١٦ل من مباحث أمن الدولة اختطفوا هؤالء األشخاص ا   

وُنقل أيضا أن   . املتهمة بالتطرف اإلسالمي واإلعداد لشن هجمات إرهابية      " ون اإلرهابية الزيت
. احلكومة مل تكشف عن مكان احتجاز هؤالء األشخاص رغم اعترافها علنـا باحتجـازهم    

يف نيابة أمن الدولـة     من مقابلة حماميه عندما تصادفا      السيد أمحد السيد حممود املنسي      ومتكن  
 عقب اختطافه، عصبت عيناه وجرد من مالبسه وربط إىل سرير من حديد             وقال حينئذ إنه،  

وأشار إىل أنه تعرض لصعقات كهربائية يف أعـضائه التناسـلية           . ال فراش عليه وحرم النوم    
وتشري معلومات إضافية تلقاها الفريق العامل واملقرر اخلاص إىل أن السيدين           . وَحلَمتيه وأذنيه 

وُنقـل  . ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٣ َمثالَ أمام النائب العام يف فهيم حسني وفرحان سيد أمحد 
وقيل أيضا إهنما، بعد جلسة االستماع، اقتيدا إىل       . أهنما قاال أثناء جلسة االستماع إهنما ُعذبا      

__________ 

متاح على  . ٢٠٠٩أغسطس  /تقرير جلنة احلقوقيني الدولية يف إطار االستعراض الدوري الشامل، مصر، آب           )٤٢١(
 .www.icj.org/IMG/UPRSubmission-Egypt.pdf: الرابط التايل

)٤٢٢( A/HRC/13/37/Add.2. 
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وما يزال الفريق   . مكان جمهول وإنه ال النائب العام وال املدعي العام يعرف مكان احتجازمها           
  .)٤٢٣(الطوعي ينظر يف مجيع هذه القضايافاء القسري أو غري العامل املعين حباالت االخت

وأجرى اخلرباء مقابلة مع أزهر خان، وهو مواطن بريطاين قيل إنه احتجز سـرا يف                 -٢٢٥
ذكر السيد خان أثناء املقابلة أنه ألقـي        و. )٤٢٤(٢٠٠٨يوليه  /القاهرة ملدة مخسة أيام يف متوز     

شخاص متهمني بارتكاب أعمال إرهابية لكنـه        بسبب عالقته بأ   ٢٠٠٤عليه القبض يف عام     
 السفر إىل مصر    ٢٠٠٨وأضاف أنه قرر يف عام      . أخلي سبيله الحقا دون أن توجَّه إليه هتمة       

ولدى وصوهلما إىل املطار، احتجز السيد  . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٩مع صديق له حيث وصال يف       
ازات حيث بقي حـىت الليلـة   خان دون صديقه مث اقتيد إىل غرفة تقع قبل مكان مراقبة اجلو     

مقّيد اليدين ومقنًَّعا حتت هتديد السالح إىل مكان وصفه بأنه سجن قدمي يقـع              مث أُخذ   التالية  
وصعق بالكهرباء  جمهدة  ولدى وصوله، ظل يف أوضاع      . من املطار تقريباً   دقيقة   ٢٠على بعد   

ـ      . صعقات قصرية على أضالعه وخاصرته     صان ينتظـران،  مث اقتيد الحقا إىل غرفة فيها شخ
وكان . وكان هناك أيضا شخصان يدونان احملضر     . أحدمها يتحدث االجنليزية واآلخر العربية    

املتحدث باالجنليزية يطرح أسئلة تتعلق باململكة املتحدة فقط، منها أسئلة عن إلقاء القـبض              
ينـه  وسئل أيضا عن حياته الشخصية يف اململكة املتحدة، مبا يف ذلك د           . ٢٠٠٤عليه يف عام    

وحسب السيد خان،   . واسُتجوب ثانية وسئل أسئلة مشاهبة    . واملسجد الذي كان يتردد عليه    
.  أثناء احتجازه  عاًهذا، وكان مقيد اليدين ومقنَّ    . فإن األسئلة قدمها ضباط يف األمن الربيطاين      

ويف اليوم اخلامس، نقل إىل مركز للشرطة حيث أبلغه مسؤول يف القنصلية الربيطانيـة بأنـه       
وعند وصوله إىل لندن، مل ُيستنطق رمسيا لكن ضباط األمـن  . يعود إىل لندن يف اليوم التايل س

  .الربيطاين سألوه إن كانت حاله جيدة

  العراق  -٣  
خبصوص االحتجاز السري الذي متارسه حكومة العراق، أشارت بعثة األمم املتحدة             -٢٢٦

علـى يـد    " االحتجاز غري الرمسي  "، إىل   العراق، يف العديد من تقاريرها    إىل  ملساعدة  لتقدمي ا 
وأشارت مرارا يف هذا الـصدد إىل معتقـل         . )٤٢٥(السلطات العراقية، سيما وزارة الداخلية    

، ذكرت البعثة ما يلي، مسترعيةً االنتباه إىل عـدم وجـود            ٢٠٠٦ ويف عام . )٤٢٦(اجلادرية
  :حتقيقات فعالة بعد اكتشاف هذا املعتقل

__________ 

والفريق العامل املعين حباالت االختفـاء      ) A/HRC/13/39/Add.1(تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        )٤٢٣(
 .١٩٢، الفقرة )A/HRC/13/31(القسري أو غري الطوعي 

 ).١٣املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع أزهر خان  )٤٢٤(
 كانون  ٣١ -نوفمرب  / تشرين الثاين  ١تقرير حقوق اإلنسان،    : ة إىل العراق  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعد     )٤٢٥(

 .١١-٩، الفقرات ٢٠٠٥ديسمرب /األول
أغـسطس  / آب ٣١ -يوليه  / متوز ١تقرير حقوق اإلنسان،    : بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق       )٤٢٦(

 .٧٨-٧٦رات ، الفق٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ -مايو / أيار١؛ و٧٣-٧٠، الفقرات ٢٠٠٦
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تشرين  ١٣يف  قل اجلادرية غري القانوين يف بغداد       بعد مضي عام على اكتشاف معت     "
وسـوء  غري القـانوين     شخًصا لالعتقال    ١٦٨ حيث تعرض    ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
مطالبة احلكومة العراقية   ... ، واصلت األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية        املعاملة

ـ   . بإعالن نتائج التحقيقات اليت جرت حول هذا املعتقل غري القانوين          دير ومـن اجل
 إنشاء  ، مت ٢٠٠٥نوفمرب  /بالذكر، أنه بعد اكتشاف معتقل اجلادرية يف تشرين الثاين        

وقد مت اكتشاف معتقـل     . لالعتقالحتديد الظروف العامة    جلنة حتقيق مشتركة بغية     
تابع لوزارة  ستودع  ملالقوات متعددة اجلنسيات والقوات العراقية      مدامهة  اجلادرية إثر   

حلكومة العراقية البدء يف إجراء حتقيقـات قـضائية بـشأن           ويتعني على ا  . الداخلية
انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف معتقل اجلادرية، وُيعد التـواين يف نـشر         
التقرير املعين باجلادرية وكذلك التحقيقات اليت أجرهتا احلكومة العراقية فيما يتعلـق            

لتزام احلكومة بوضع نظـام     اويؤثر يف   بأوضاع املعتقالت يف البالد مصدر قلق بالغ        
  .)٤٢٧("احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانونيقوم على جديد 

ومن أماكن االحتجاز غري الرمسية أيضا اليت تقع حتـت سـلطة وزارة الداخليـة                 
  :العراقووفقاً لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل ". ٤املوقع "يسمى  ما

نائب رئـيس   ترأسها  نة تفتيش مشتركة    ، كشفت جل  ]٢٠٠٦ [مايو/ أيار   ٣٠يف  "
 معتقالً لدى سجن يعـرف      ١٤٣١الوزراء والقوات متعددة اجلنسيات عن وجود       

ووجدت أدلة واضحة على تعرضهم بصورة منهجية لإليـذاء البـدين           " ٤"باملوقع  
 تقـصي تشكيل فريق   مت  " ٤"والنفسي، ونتيجة هلذه املمارسات املزعومة يف املوقع        

 وبعد مضي شهرين ونصف، توصـل     . منفصلةحتقيق  ثالث جلان   يتكون من   حقائق  
وزارة الداخلية كانوا يف  موظفًا من بينهم موظفون رفيعو املستوى        ٥٧إىل أن   الفريق  

ُيزعم أنه مت إصدار أوامر إللقاء القبض       ومتورطني يف معاملة السجناء بطرق ُمهينة،       
  .)٤٢٨("د أنه مل يتم اعتقاهلم حلد اآلنعليهم بي

 العـراق يف     إىل ملـساعدة لتقدمي  عن إقليم كردستان، أشارت بعثة األمم املتحدة        و  -٢٢٧
املخـابرات   إىل أنه رغم اعتراف حكومة إقليم كردستان بأن عناصر من قوات             ٢٠٠٦ عام

يف مرافق احتجاز غري رمسية، فإن الـسلطات  احتجزهتم واألمن ألقت القبض على أشخاص و  
العام واخلطري فيما يتعلق حبقوق     دي بفعالية هلذا اهلاجس     غري متحمسة حقا، فيما يبدو، للتص     

أو وغري مشروعة،   بشكل قاطع وجود زنزانات احتجاز سرية       ومل تنكر السلطات    . ناإلنسا

__________ 

 كانون  ٣١ -نوفمرب  / تشرين الثاين  ١تقرير حقوق اإلنسان،    : بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق       )٤٢٧(
 .٩١-٩٠، الفقرتان ٢٠٠٦ديسمرب /األول

 .٩٢املرجع السابق، الفقرة  )٤٢٨(
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وهي يف الغالب ال تعدو كوهنا غرفا يف بيوت خاصـة            ربيل،االسليمانية و مواقعها أحياناً يف    
  :أن ٢٠٠٧ عام يفوأكدت البعثة من جديد . ويف مباٍن حكومية

يف إقلـيم   ) أسـايش (ممارسات االحتجاز اإلدارية حبق املعتقلني لدى قوات األمن         "
كردستان، والذين اعتقل غالبيتهم حبجة االشتباه بتورطهم يف أعمـال إرهابيـة أو             

ووفقًا ألقوال املسؤولني فإن الكثريين من هؤالء املعتقلني هم         . جرائم خطرية أخرى  
وقد ظل املئات مـن احملتجـزين       . ة حمظورة أو من مؤيديها    أعضاء مجاعات إسالمي  

قابعني يف احلجز لفترات طويلة، كما أن بعضهم أمضى سـنوات عديـدة رهـن               
ويف بعـض   . االعتقال دون أن تتم إحالتهم إىل قاضي حتقيق أو توجيه هتـم هلـم             

شرعيه احلاالت، مت اعتقال املوقوفني بدون أمر قضائي ومل تتح هلم الفرصة للطعن يف              
العراق تتلقى ادعاءات   إىل  ملساعدة  لتقدمي ا وما زالت بعثة األمم املتحدة      . احتجازهم

بارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة حبق املعتقلني يف مرافق االحتجاز اليت تديرها            
 ٢٧ينـاير ومـرة أخـرى يف        / كانون الثـاين   ٢٨ويف  ...  )أسايش(قوات األمن   

احملتجزين الذين اعتقلتـهم قـوات األمـن        ، خرج أقارب    ]٢٠٠٧ [فرباير/شباط
يف مظاهرة يف أربيل للمطالبة مبعلومات عن أماكن احتجاز أقارهبم ومعرفة           ) أسايش(

  .)٤٢٩(..." األسباب وراء اعتقاهلم
  :، أفادت البعثة قائلة ما يلي٢٠٠٩ويف عام 

، ٢٠٠٦قامت حكومة إقليم كردستان بتمديد العمل بقانون مكافحة اإلرهاب لعام           "
. ... ٢٠١٠حىت منتصف عام    الذي يشكل األساس القانوين للعديد من االعتقاالت،        

لتقدمي املساعدة إىل العـراق     استمر مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة         و
على حنو خطري حلقوق املشتبه فيهم      انتهاكات سلطات حكومة إقليم كردستان      بتوثيق  

أثنـاء االسـتجواب    مزاعم التعرض للـضرب   واحملرومني من حريتهم، ويشمل ذلك    
بالصدمات الكهربائية وانتزاع االعترافات ووضـع احملتجـزين يف مرافـق           والتعذيب  

 ملثمون باإلسـاءة  وغالباً ما يقوم رجال  . احتجاز سرية وافتقارهم إىل الرعاية الصحية     
  .)٤٣٠("إىل احملتجزين أو عندما يكون هؤالء احملتجزون معصويب األعني

تناول اخلرباء قضية جمموعة من األفراد ألقي القبض عليهم واحتجزوا سرا لفترات            و  -٢٢٨
 يف سياق اهتامات وجهت إىل الـسيد الـدايين، وهـو برملـاين       ٢٠٠٩طويلة يف ربيع عام     

__________ 

 .٧٥-٧٣املرجع السابق، الفقرات  )٤٢٩(
 كـانون   ٣١ -يوليـه   / متـوز  ١قوق اإلنـسان،    تقرير ح : بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق       )٤٣٠(

حقـوق  : األمل واخلـوف  "انظر أيضا منظمة العفو الدولية،      . ٩٢-٩١، الفقرتان   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
: ، متــاح علــى الــرابط التــايل٢٠٠٨أبريــل /، نيــسان"اإلنــسان يف إقلــيم كردســتان العــراق

www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2009/en/c2e5ae23-b204-4b46-b7f5-

06dc1501f62f/mde140062009en.pdf. 
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علـى   ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط ألقي القبض    ووفق ما جاء يف االدعاءات الواردة،     . )٤٣١(سابق
 مع السيد الدايين ووضعوا رهن االحتجاز السري يف عدد مـن   العديد من املتعاونني السابقني   

واحتجزوا باخلصوص يف سجن يوجد باملنطقة اخلضراء اليت يديرها لـواء           . األماكن املختلفة 
وما يزال املكان الـذي يوجـد       . ومل ُتخطر عائالهتم بأماكن وجودهم لشهور عدة      . بغداد
الوقت الذي كانوا فيه حمتجزين يف سجن ويف .  يف الوقت الراهن غري معروف شخصا١١ً فيه

لواء بغداد، تعرض معظمهم ملعاملة سيئة للغاية، منها الضرب بالكابالت أو التعليـق مـن               
. السقف إما من القدمني وإما من اليدين ملدة تصل إىل يومني متواصلني أو الصعق الكهربائي              

ئق حـىت تـصبح     دقاتعرض بعضهم لوضع رؤوسهم داخل أكياس سوداء وخنقهم لبضع          و
. وأوِلجت عصي من البالستيك يف ُدُبر بعضهم      . لعدة مرات متتالية  أجسادهم زرقاء، وذلك    

وُهددوا أيضا باغتصاب أفراد من عائالهتم وأرغموا على توقيع اعترافـات ُمعـدة سـلفًا               
وبسبب سوء املعاملة، كانت إصابات بعضهم ظاهرة للعيان يف أجزاء عـدة مـن             . وبصمها
  .قد العديد منهم كثريا من وزهنموف. أجسادهم

  إسرائيل  -٤  
 علـى رقـم     ٢٠٠٩مايو  /علقت جلنة مناهضة التعذيب يف تقريرها الصادر يف أيار          -٢٢٩

وتشري مصادر غـري  ( فلسطينيا رهن االحتجاز اإلداري يف إسرائيل ٥٣٠رمسي يتعلق بوجود  
ا على تشريع مثري    وألقت اللجنة الضوء أيض   ).  شخص ٧٠٠حكومية إىل أن العدد يصل إىل       

، موضحةً أن قانون    "مقاتلني غري شرعيني  "لالنزعاج ينص على احتجاز أشخاص باعتبارهم       
، يسمح ٢٠٠٨أغسطس /، بصيغته املعدلة يف آب٢٠٠٢-٥٧٦٢املقاتلني غري الشرعيني رقم 

الـذين  " مقاتلون غري شـرعيني   "باحتجاز املواطنني غري اإلسرائيليني الذين ينتمون إىل الفئة         
مقاتلون ُيعتقد أهنم قد شاركوا يف نشاط معاد إلسرائيل، سواء بشكل مباشر            "يوصفون بأهنم   
وميكـن جتديـد أوامـر      .  يوما دون أي مراجعة قضائية     ١٤، ملدة تصل إىل     "أو غري مباشر  

االحتجاز مبوجب هذا القانون إىل ما ال هناية، وال يتاح للمحتجز أو حملاميه االطالع علـى                
الرغم من أن للمحتجزين احلق يف تقدمي التماس إىل احملكمة العليا، فإن التقارير             األدلة، وعلى   

ووفقاً ملا ذكرته الدولة الطـرف يوجـد يف         . تفيد أيضاً بأن التهم املوّجهة إليهم تظل سرية       
  .)٤٣٢(" شخصاً قيد االحتجاز مبوجب هذا القانون١٢الوقت احلايل 

 املزعوم فالحظـت    ١٣٩١جاز السري رقم    وأشارت اللجنة أيضا إىل مرفق االحت       -٢٣٠
 الحتجاز أو اسـتجواب أي  ٢٠٠٦بقلق أن احلكومة، رغم ادعائها أنه مل ُيستخدم منذ عام   

ارتكاهبم جرائم تتعلق باألمن، فإن احملكمة العليا رفضت التماسات عدة حتث           يف  من املشتبه   

__________ 

لعامل املعين حباالت   وتقرير الفريق ا  ) A/HRC/13/39/Add.1(انظر تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب         )٤٣١(
 .٢٩٥، الفقرة )A/HRC/13/31(االختفاء القسري أو غري الطوعي 

)٤٣٢( CAT/C/ISR/CO/4. 
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ل بأن تضمن أال حيتجز     وذكّرت اللجنة حكومة إسرائي   . على التحقيق يف موضوع هذا املرفق     
ألن وجود مركز احتجاز سـري  خاضع هلا يف أي مرفق احتجاز سري    مستقبالً  أي شخص   

حتقق يف وجود أي مرفـق      "ودعت اللجنة احلكومة إىل أن      . )٤٣٣(يف حد ذاته انتهاك لالتفاقية    
  ".آخر من هذا النوع والسلطة اليت أُنشئ مبوجبها، وأن تكشف عن هذا األمر

  األردن  -٥  
رغم أن مشاركة األردن يف برنامج االحتجاز بالوكالـة الـذي وضـعته وكالـة               -٢٣١

، فإن االحتجاز السري يف     )٤٣٤(٢٠٠٥املخابرات املركزية األمريكية تبدو أهنا انتهت يف عام         
وهذا يتجاوز بكثري السلطات الواسعة املنصوص عليها يف قانون         . اإلطار الوطين يظل مشكلة   

يسمح للمحافظني باحتجاز أي شخص ُيشتبه يف       " الذي   ١٩٥٤عام  منع اجلرائم الصادر يف     
وقد يـستمر   ". دون توجيه اهتام إليه أو حماكمته     " ُيعترب خطرا على اجملتمع   "ارتكابه جرمية أو    

وجيوز للسلطات، عمال هبذا القانون، أن      . )٤٣٥(ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد    هذا االحتجاز   
وأوضحت منظمـة   . )٤٣٦(ريغبتها بذريعة االحتجاز اإلدا   حتتجز الناس تعسفا وتعزهلم وفق ر     

طبقا ألرقام ( امرأة ٨١ و رجالً ١٢ ١٧٨ أن   ٢٠٠٩العفو الدولية يف تقريرها الصادر يف عام        
  .)٤٣٧(اهتام أو حماكمة مبوجب هذا احلكمكانوا حمتجزين دون ) ٢٠٠٧عت يف عام مجِّ

امل املعين باالحتجاز التعسفي    الفريق الع تناول   على سبيل املثال،     ،٢٠٠٧ففي عام     -٢٣٢
قضية عصام حممد طاهر الربقاوي العتييب، وهو كاتب وعامل ديـن معـروف يف األردن ويف             

يف واحتجز  ". تشجيع اإلرهاب ومتجيده  "ب العامل العريب ودأبت السلطات األمنية على اهتامه        
 ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٨ وألقي عليه القبض يف      ١٩٩٩ إىل   ١٩٩٤من  املرة األوىل   

نتيجة تصرحيات علنيـة    " أعمال إرهابية التآمر بغرض تنفيذ    " شخصا آخرين بتهمة     ١١مبعية  
 ٢٧وبعد أن حاكمته حمكمة أمن الدولة، قضت باإلفراج عنه يف   . أدىل هبا إىل وسائل اإلعالم    

، ومع ذلك مل يطلق سراحه وظل حمتجزا طيلة سـتة أشـهر،             ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 
، يف مرفق احتجاز سري ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٨ إىل ٢٠٠٤ديسمرب /انون األول ك٢٧ من
وادعى السيد العتييب أنه تعرض للتعذيب يف هذا        ). تبني الحقا أنه مقر دائرة املخابرات العامة      (

 ٤وعقب اإلفراج عنه، أجرى مقابلة صـحفية مـع قنـاة اجلزيـرة الفـضائية يف                 . املرفق
__________ 

 .املرجع السابق )٤٣٣(
عمليات الترحيـل االسـتثنائي إىل      : شقاٌء مزدوج "،  )هيومن رايتس ووتش  (منظمة رصد حقوق اإلنسان      )٤٣٤(

 :، متاح على الـرابط التـايل  ٢٠٠٨بريل أ/ نيسان٧، "األردن من ِقبل وكالة املخابرات املركزية األمريكية      
www.hrw.org/en/node/62264. 

)٤٣٥( A/HRC/4/33/Add.3 ٤، احلاشية ١٦، الفقرة. 
 .١٥املرجع السابق، التذييل، الفقرة  )٤٣٦(
: ، متاح على الرابط التايل٢٠٠٩، تقرير منظمة العفو الدولية لعام "األردن" )٤٣٧(

http://thereport.amnesty.org/en/regions/middle-east-north-africa/jordan 



A/HRC/13/42 

129 GE.10-11038 

وما لبـث أن اعُتقـل      .  عن إدانته لالحتالل األمريكي للعراق      أعرب فيها  ٢٠٠٥ يوليه/متوز
. )٤٣٨(٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٥غداة تلك املقابلة، أي يف      وضع يف االحتجاز السري     و جمدداً

  .)٤٣٩(٢٠٠٨ارس م/ آذار١٢احه أخريا يوم وأطلق سر

  اجلماهريية العربية الليبية  -٦  
 هلم إىل اجلماهريية العربية الليبية يف       الحظ ممثلون ملنظمة العفو الدولية، خالل زيارة        -٢٣٣
بسلطات غري حمدودة عمليـا     على ما يبدو    ، أن جهاز األمن الداخلي يتمتع       ٢٠٠٩مايو  /أيار

يف جمال القبض على من ُيشتبه يف أهنم معارضون للنظام السياسي أو ُيعتقد أهنـم يهـددون                 
ترات طويلة وحرماهنم من    لفووضعهم يف احلبس االنفرادي      واحتجازهم واستجواهبم    ،األمن

توكيل حمامني، األمر الذي ينتهك حىت الضمانات احملدودة املنـصوص عليهـا يف قـانون               
وعالوة على ذلك، أصدرت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان    . )٤٤٠(اإلجراءات اجلنائية اللييب  

اهرييـة  واالحتجاز السري يف اجلم   االنفرادي  مؤخرا تقريرا عن استمرار ممارسَتي االحتجاز       
  .)٤٤١(الليبية العربية
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراءها النهائية يف قـضية           ٢٠٠٧ويف عام     -٢٣٤

ادعاء تعرض  فقد اعتربت اللجنة أن     ). ١٤٢٢/٢٠٠٥البالغ رقم   (إدريس احلاسي ضد ليبيا     
مـايو  / أيـار  ٢٠إىل  تقريبـاً   مارس  / آذار ٢٥للحبس االنفرادي، من    صاحب البالغ   شقيق  
 ٧لمادتني  بشكل انتهاكاً ل  ،  "إىل الوقت احلاضر   "١٩٩٥أغسطس  / آب ٢٤، مث من    ٢٠٠٥

 مـن العهـد،     ٦وعن املـادة    . )٤٤٢( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٩و
خلصت اللجنة إىل أن أمر اخلروج باستنتاج بشأن هذه املادة ال يعود إليهـا ألن صـاحب                 

  .شقيقه قد ماتة أن تستنتج أن البالغ مل يطلب إىل اللجنة صراح

__________ 

 ).A/HRC/10/21/Add.1 (١٨/٢٠٠٧الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم  )٤٣٨(
 :  متاح على الرابط التايل،٢٠٠٨مارس / آذار١٣بيان صحفي أصدرته منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان،  )٤٣٩(

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70:jordan-m-issam-al-

uteibi-sheikh-almaqdisi-liberated-on-march-12-2008&catid=24:communiqu&Itemid=120. 
، بيـان   "منظمة العفو الدولية تكمل زيارهتا األوىل لتقصي احلقائق منذ ما يزيد على مخس سـنوات              : ليبيا" )٤٤٠(

ــة،   ــو الدولي ــة العف ــحفي ملنظم ــار٢٩ص ــ/ أي ــايل ٢٠٠٩ايو م ــرابط الت ــى ال ــاح عل  :، مت
www.amnesty.nl/voor_de_pers_artikel/49650. 

     تطورات أوضاع حقـوق اإلنـسان يف ليبيـا         : احلقيقة والعدالة لن تنتظر   "منظمة رصد حقوق اإلنسان،      )٤٤١(
انظر باخلصوص الفصل السابع عن جهـاز       . ٢٠٠٩ديسمرب  /انون األول  ك ١٢،  "وسط املعوقات املؤسسية  

 .األمن الداخلي
، بالغ اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان رقـم           يوسف املقريسي ضد اجلماهريية العربية الليبية     انظر أيضا    )٤٤٢(

٤٤٠/١٩٩٠. 
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، تسلم الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري             ٢٠٠٥ويف عام     -٢٣٥
الطوعي قضية حامت الفتحي املرغين الذي قيل إن دائرة األمن الليبية احتجزته سرا من كانون               

غ بأي هتمة يف    ويف خالل تلك الفترة، مل يبلَّ     . ٢٠٠٥مارس  / حىت آذار  ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 عن سخطه على القبض على أخيه اًألنه أعرب علناحُتجز وُزعم أنه . حقه وال َمثل أمام قاض

  .)٤٤٣(واحلكم عليه باإلعدام بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر
، أفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن قـضية حممـد            ٢٠٠٧ويف عام     -٢٣٦

 عليه القبض عمالء أجهزة األمن الـداخلي يف البيـضاء           حسن أبو سدرة، وهو طبيب ألقى     
ومل يكن حبوزة العمالء أي أمر بالقبض ومل توجَّه إليه أي           . ١٩٨٩يناير  / كانون الثاين  ١٩ يف

فترة ثالث سنوات حىت تـاريخ الكـشف عـن          ل  سراً واحتجز أشقاؤه األربعة أيضاً   . هتمة
، نقل  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩ويف  . يممعلومات تفيد بأهنم كانوا حمتجزين يف سجن أبو سل        

عمالء يف أجهزة األمن الداخلي السيد أبو سدرة، الذي كان حمتجزا يف أبو سليم أيضا، إىل                
وبعد أن حكم عليه بالسجن عشر سنني       . مكان جمهول رغم صدور أمر قضائي باإلفراج عنه       

الـيت قـد    ، قضت حمكمة االستئناف بإطالق سراحه بسبب عدد السنوات          ٢٠٠٤يف عام   
ومع ذلك، مل يفرج عنه بل ظل حمتجزا ونقل         . ٢٠٠٥ حىت   ١٩٨٩قضاها يف السجن، من     

إىل مكان جمهول حيث احتجز سرا ومل يتسن له استشارة حمام وال املثول أمام سلطة قضائية،                
  .)٤٤٤(ومل تتهمه احلكومة بارتكاب أي جرم

ة مع عيسى محـودي،     ، أجرى اخلرباء مقابل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ويف    -٢٣٧
ثالثة أشـهر يف سـجن   وضع يف االحتجاز االنفرادي ملدة     وهو مواطن جزائري وسويسري     

، ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف  . باجلماهريية العربية الليبية دون معرفة مكان احتجازه      
 ألقى القبض عليه يف طرابلس رجال شرطة لدى تدقيقهم        حينما كان يف رحلة عمل إىل ليبيا،        

وبعد قضائه يوما حمتجًزا لدى الشرطة، ُسلم إىل دوائر تابعة لوزارة الداخلية اقتادته             . يف هويته 
إىل سجن ُحبس فيه مدة ثالثة أشهر يف زنزانة رفقة أربعة أشخاص وكان ُيـستجوب كـل        

وطلب منه تقدمي معلومات مفصلة عن عائلته       . أسبوع أو أسبوعني بشأن موضوعات متنوعة     
ويف الـشهر   . سئلة عامة عن آرائه السياسية وعالقته بسويسرا وبلدان أخرى        وطرحت عليه أ  

األخري من احتجازه، ترك يف زنزانة ال محام فيها وال ماء وكان عليه أن يستأذن يف كل أمر                   
ويف خالل هذه الفترة، مل يستجوب لكنه ضرب مرة واحـدة عنـدما حـاول               . حيتاج إليه 

، الذي تديره دوائر تابعة لوزارة اخلارجية،       " اجلوازات سجن"اإلضراب عن الطعام، فنقل إىل      
إىل بلداهنم، حيـث    ترحيلهم  حمتجز، معظمهم أجانب، ينتظرون      ٤ ٠٠٠وكان يأوي حنو    

وكان شاهدا على   .  أيام يف ظروف صحية سيئة للغاية لكنه مل يستجوب قط          ١٠ ملدة   احتجز

__________ 

)٤٤٣( E/CN.4/2006/56 ٣٣١، الفقرة. 
 ).A/HRC/10/21/Add.1 (١٦/٢٠٠٧الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم  )٤٤٤(
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وهناك وجده ممثل للقنـصلية     . تعذيب حمتجزين آخرين لكنه، مل يتعرض للتعذيب هو نفسه        
كان قيد احلـبس    ومل ُيتهم السيد محودي بأي شيء؛ و      . اجلزائرية اختذ إجراءات لإلفراج عنه    

 ومع أنـه    ، ومل تكن عائلته تعرف مكان وجوده      .اليت أمضاها حمتجزا  ة  طوال املد االنفرادي  
  .)٤٤٥(كان حمتجزا يف أماكن معروفة، فإن احتجازه كان سريا

  ربية السعوديةاململكة الع  -٧  
ينص القانون يف اململكة العربية السعودية على حد زمين لالحتجاز قبل احملاكمة مدته   -٢٣٨

 اإلدارة العامة للتحقيقات، أو املباحـث،  -ستة أشهر، لكن الواقع هو أن املباحث السعودية    
اصة هبـا   فهي تدير سجونا خ   . اليت تديرها وزارة الداخلية، تتصرف دون رقابة قضائية فعلية        

عترب أهنم متورطون يف أنشطة إرهابية،      ُتستخدم يف احتجاز كل من السجناء السياسيني ومن يُ        
ففـي  . متجاهلةً أوامر احملاكم باإلفراج عن احملتجزين ملدة أطـول مـن احلـد القـانوين              

كـانوا  " مشتبه هبم يف قضايا أمنية    " ٩ ٠٠٠، اعترف وزير الداخلية بأن      ٢٠٠٧ يوليه/متوز
  . )٤٤٦(منهم ما يزالون قيد االحتجاز ٣ ١٠٦ وأن ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣ يف الفترة من حمتجزين
ويف السنوات األخرية، ركزت هيئات األمم املتحدة على قضايا عـدة يف اململكـة                -٢٣٩

  .العربية السعودية، منها ما يلي
، أفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن تسعة أشـخاص،           ٢٠٠٧يف عام     -٢٤٠
سعود خمتار اهلامشي وسليمان الرشودي وعصام البصراوي وعبد الرمحن الشمريي وعبد           : هم

العزيز اخلرجيي وموسى القرين وعبد الرمحن صادق خان والشريف سيف الدين شاهني، وِقيلَ             
 يف  ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢حممد حسن القرشي أيضا، ألقى القبض عليهم عمالء املباحث يف           

وكانت وزارة  . يف مكان جمهول منذ ذلك احلني     ا يف احلبس االنفرادي     ووضعوجدة واملدينة   
وأكادمييون ورجـال   أطباء  الداخلية هي اليت أمرت بالقبض على هؤالء األشخاص، ومنهم          

 ،اإلصالح السياسي واالجتماعي منذ أمد بعيد     ، وكلهم من دعاة     أعمال وحمام وقاض متقاعد   
ويف الوقت الذي كتـب     . سة أنشطة غري قانونية   على أساس ادعاءات بتمويل اإلرهاب وممار     

 يوما وأهنم ُحرموا    ١٥٦ ملدة   فيه التقرير، مل تنف احلكومة أن هؤالء األشخاص احتجزوا سراً         
  .)٤٤٧(شرعية احتجازهممن الطعن يف من استقبال زائرين وتوكيل حمامني، مثلما حرموا 

زوجة سعود خمتار اهلـامشي،     وأجرى اخلرباء مقابلة مع حسناء علي أمحد الزهراين،           -٢٤١
وهو طبيب ومدافع عن احلريات املدنية والسياسية كان، يف ذلك الوقت، احتجز ملدة سنتني              

__________ 

 ).١١املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع عيسى محودي  )٤٤٥(
      ، متـاح علـى     "االعتداء على حقوق اإلنسان باسم مكافحة اإلرهـاب       : السعودية"منظمة العفو الدولية،     )٤٤٦(

-www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/009/2009/en/692d9e42-b009-462a-8a16: الرابط التايل 

7336ea4dfc3c/mde230092009en.pdf 
 ).A/HRC/10/21/Add.1 (٢٧/٢٠٠٧الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم  )٤٤٧(
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وأوضحت السيدة الزهراين أن    . يف احلبس االنفرادي  وتسعة أشهر، منها أشهر عدة كان فيها        
ـ      ( مع أصدقائه    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢ليلة  زوجها خرج    ) اضمن بينهم أستاذ جـامعي وق

ومل تعلم بإلقاء القبض عليه إال عندما أدىل وزير الداخلية . حلضور اجتماع، لكنهم مل يعد قط
ببيان علين حتدث فيه عن عمليات قبض عقب مدامهة، وتكلمت مع زوجها هاتفيا بعد عشرة 

وضـع يف   مث  . أيام عندما كان حمتجزا يف مبىن ملحق بالسجن تديره وحدة التحقيقات العامة           
يف سجن تابع لوحدة التحقيقات العامة ملدة مخسة أشهر حـىت أُذن هلـا              االنفرادي  احلبس  

ومع أنـه   . زيارته فقال هلا إنه حمتجز يف حبس انفرادي وإنه كان يستجوب، يف الليل أحيانا             ب
 بتوكيل مل ٌيسمح لهُسمح للسيد اهلامشي بأن تزوره زوجته، فإنه مل توجه إليه هتمة رمسيا قط و

واألسباب اليت تقدم لتربير القبض عليه ختتلف وتشمل ادعاءات بأنه .  قاض مثول أما امل أو   حمام
  .)٤٤٨("مشتبه فيه"يدعو إىل اإلصالح أو جيمع أمواال أو جمرد أنه 

  اجلمهورية العربية السورية  -٨  
عندما نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقرير الدوري الثالث الذي قدمتـه               -٢٤٢

 والـيت   ١٩٦٣فروضة منذ عام     العربية السورية، الحظت بقلق حالة الطوارئ امل       اجلمهورية
تنص على العديد من االستثناءات، يف القانون أو املمارسة، من احلقوق املكفولة مبوجب املواد 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية دون تقـدمي أي             ٢٢ و ١٩ و ١٤ و ٩
 وضرورة اللجـوء   ،لة بني هذه االستثناءات والرتاع مع إسرائيل      توضيحات مقنعة لتفسري الص   

والحظت اللجنة أيـضا أن     . إليها ملواجهة مقتضيات احلالة اليت ُيّدعى أهنا نشأت عن الرتاع         
خـرى باالسـتثناءات    األطـراف األ  دول  الالدولة الطرف مل تف بالتزامها القاضي بإخطار        

واستتبع ذلك أن أوصت    . من العهد ) ٣(٤تضيه املادة   واألسباب الداعية إليها، بناء على ما تق      
اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد أوالً من أن التدابري اليت اختذهتا، يف القانون واملمارسة، قصد               
عدم التقيد باحلقوق املنصوص عليها يف العهد، تتطلبها، يف أضيق نطاق، مقتضيات الوضع؛             

من العهد ال جيوز تقييدها يف      ) ٢(٤عليها يف املادة    وأن تتأكد ثانيا من أن احلقوق املنصوص        
القانون واملمارسة؛ وأن تتأكد ثالثا من أن الدول األطراف تبلَّغ حسب األصول، طبقا ملـا               

خذت بعدم التقيد هبا واألسباب الداعية إىل       من العهد، باألحكام اليت أُ    ) ٣(٤تنص عليه املادة    
  .)٤٤٩(ذلك وبإهناء أي استثناء بعينه

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها أيضا إزاء تواصـل ورود تقـارير                -٢٤٣
تتحدث عن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،          

لفترات طويلة، سيما يف    احلبس االنفرادي   وهي ممارسات رأت أن ما يسهلها هو اللجوء إىل          
ونتيجـة  . سهلها أيضا دوائر األمن أو املخابرات     تم حمكمة أمن الدولة العليا، و     القضايا اليت هت  
__________ 

 ).٣املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع زوجة سعود خمتار اهلامشي  )٤٤٨(
)٤٤٩( CCPR/CO/84/SYR ٦، الفقرة. 
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ملمارسـة احلـبس    لذلك، أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري صارمة لوضع حد            
والقضاء على مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            االنفرادي  

ة اليت ميارسها موظفو إنفاذ القوانني، وينبغي أن تضمن أن تتوىل آليـة             أو الالإنسانية أو املهين   
ع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وسـوء      إجراء حتقيقات سريعة وشاملة ونزيهة يف مجي      مستقلة  

  .)٤٥٠(املعاملة، وحماكمة اجلناة ومعاقبتهم وتوفري سبل انتصاف فعالة ورد االعتبار للضحايا
منظمة رصد حقوق اإلنسان تعرب فيه       صدر مؤخراً عن     بتقريروأحاط اخلرباء علما      -٢٤٤

وأكدت املنظمة على أمور . عن قلقها إزاء وضع األكراد الراهن يف اجلمهورية العربية السورية
دون أوامر  األكراد  ز عدد من قادة العمل السياسي       اسُتخدم الحتجا قانون الطوارئ    منها أن 

كـانوا  بقا، أجرِيت معهم مقابالت يف إطار التقرير،     حمتجزا كرديا سا   ٣٠وأن   بإلقاء القبض 
أن بعضهم تعرض وُيزعم  الفروع األمنية كي تستجوهبم قوات األمن       قيد احلبس االنفرادي يف     

للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة، مبا يف ذلك احلرمان من النوم واألوضاع اجلـسدية               
اص مل يتمكنوا من إبالغ أقارهبم بأماكن       وثبت، عالوة على ذلك، أن هؤالء األشخ      . اجملهدة

وجاء يف التقرير أن هذه املمارسة ال تقتـصر         . وجودهم إال بعد أن نقلوا إىل سجون عادية       
  .)٤٥١(على النشطاء األكراد، بل تشمل مجيع النشطاء السياسيني ونشطاء حقوق اإلنسان

القـسري أو غـري     الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء       أحال  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٢٤٥
 ٢٠٠٨الطوعي مثاين قضايا تتعلق بأكراد من مدينة القامشلي قيل إهنم اختطفـوا يف عـام                

  .)٤٥٢(يعرف مكان وجودهم حىت اآلن وال
ويف سياق هذه الدراسة، أجرى اخلرباء مقابلة مع مرمي كاليس اليت كانت حمتجـزة                -٢٤٦
وذكـرت الـسيدة    . )٤٥٣(٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٧مارس حىت   /ار آذ ١٥ يف دمشق من     سراً

كاليس أثناء املقابلة أهنا كانت حمتجزة يف قبو مبىن يقع يف منطقة خاصة يف باب توما بدمشق                 
ويف أثناء هذه الفترة، اقتيدت معصوبة العينني من مثاين . افترضت أنه تابع للمخابرات السورية   

مل ُيعتد عليها، فإهنـا     إىل عشر مرات إىل غرفة أخرى من املبىن نفسه الستجواهبا؛ ورغم أنه             
عانت من التعذيب النفسي وشاهدت عمليات تعذيب عندما كان رجال يضربون بقـضبان             

ـ        ويف مناسبتني اثنتني، التقت     . كهربائية ثلني للقنـصلية   لفترة وجيزة يف مكان آخر مـع مم
ا  أن عائلتها مل تكن تعرف مكان احتجازها وأنه عندما حاول زوجه          عت أيضاً واّد. الربيطانية

العثور على مكان وجودها، أبلغته السلطات الربيطانية بأنه ال ميكنها اإلفصاح عـن مكـان               
__________ 

 .٩املرجع السابق، الفقرة  )٤٥٠(
 ٢٦، "قمع احلقوق السياسية والثقافية لألكراد يف سوريا: ار الوجودإنك"منظمة رصد حقوق اإلنسان،  )٤٥١(

 متاح على الرابط ٤٩-٤٤، الصفحات ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
www.hrw.org/en/reports/2009/11/26/group-denial. 

)٤٥٢( A/HRC/13/31 ٥٤٦، الفقرة. 
 ).١٢املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع مرمي كاليس  )٤٥٣(
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األول أن بينها وبني اجلمهورية العربية السورية اتفاقا علـى عـدم            : احتجازها لسببني اثنني  
الكشف عن هذا املكان؛ والثاين أهنا إن كشفت عنه، فإن أخت السيدة كـاليس ميكنـها                

  .ك وتعريض حياة أختها للخطرالذهاب إىل هنا

  اليمن  -٩  
، أفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بقضية عبـد اجلليـل            ٢٠٠٨يف عام     -٢٤٧

 كـانون   ١٤اهلتار الذي ألقَى عليه القبض عناصر مـن األمـن الـسياسي فجـر يـوم                 
ووضع . ول وهو يف مسجد بصنعاء فقّيدوا يديه واقتادوه إىل مكان جمه   ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

وعنـدما أُذن ألفـراد     . ملدة شهرين يف زنزانات تابعة للشرطة السياسية      يف احلبس االنفرادي    
زيارته، علموا بأنه مل يعرض على القضاء ليوجه إليه، رمسيا، هتمة بارتكاب جرمية، ومل بأسرته 

ين  تـشر ١٩وأكدت حكومة اليمن، يف ردها على الفريق العامل يف      . ُيسمح له بتوكيل حمام   
، خرب إلقاء القبض على السيد اهلتار مشريةً إىل نشاط إرهـايب لكنـها              ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
  .)٤٥٤(عت أنه مل خيتف قط وأنه سيخضع إلجراءات قانونيةادَّ

 كان قيد احلبس االنفرادي وأجرى اخلرباء مقابلة مع السيد اهلتار الذي أوضح هلم أنه  -٢٤٨
وملا سـئل إن    .  شهرا ١٤شهرين وأنه احتجز خارج نطاق القانون لفترة إمجالية دامت          ملدة  

كان حرمانه من استقبال الزيارات يف الشهرين األولني ممارسة تتبعها السلطات إزاء احملتجزين            
عادةً، أجاب قائال إن األمر خيتلف من شخص إىل آخر لكن الزيارات األسبوعية هي الترتيب        

  . يكن يعرف إن كانت اللجنة الدولية للصليب األمحر قد زارت مركز االحتجازومل. املعتاد
استضاف "وأوضح السيد اهلتار أن السبب الذي قُدم لتربير إلقاء القبض عليه هو أنه                -٢٤٩

أتى به إىل مرتله أحد معارفه، لكنه مل يكن يعرفـه           "، وهو يف الواقع شخص      "شخصا مطلوبا 
اف احمللية استضافة املسافرين وأنه مل يلق عليه القبض إال بعـد            وقال إن من األعر   ". شخصيا

وأوضح أيضا أنه يدرك أن إخالء سبيله كان نتيجة اتفاق          . يومني من استضافة هذا الشخص    
بني حكومة اليمن والقاعدة يفَرج مبوجبه عن جمموعة من احملتجزين إذا أوقفـت القاعـدة               

تجـزين الـذين    ي اليت حددت، يف نظره، احمل     وحدة األمن السياسي ه   وأضاف أن   . هجماهتا
فقد اختارت الوحدة أشخاصا مثله مل يتـهموا بـشيء          . مبوجب هذه الترتيبات  أفرج عنهم   

  .)٤٥٥(ومضى قائال إن العديد من الشباب احتجزوا يف اليمن ظلًما. واحتجزوا ظُلًما
من بيته يف  .س. طف السيد أفقد اخُت. وحتدث اخلرباء أيضا إىل ميين آخر احتجز سراً  -٢٥٠

دة شـهرين يف سـجن      وضع يف احلبس االنفرادي مل     و ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥صنعاء يوم   
ففي ذلـك الوقـت،     . وحدة االستخبارات يف صنعاء    - رمسي تابع جلهاز األمن السياسي    

__________ 

 ).A/HRC/13/30/Add.1 (٤٠/٢٠٠٨ملعين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم الفريق العامل ا )٤٥٤(
 ).١املرفق الثاين، القضية (مقابلة مع عبد اجلليل اهلتار  )٤٥٥(
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يكن أحد يعرف مكان وجوده وكان معزوال متاما عن العامل اخلارجي، مبا يف ذلك تلقـي            مل
. اللجنة الدولية للـصليب األمحـر      مقابلة موظفي     أو توكيل حمام أو    الفحص على يد طبيب   

اعتقاله ويبدو أن سبب . تستطع أسرته زيارته إىل أن مضى على إلقاء القبض عليه شهران           ومل
كان راجعا إىل مكاملة من هاتفه احملمول أجراها أحد أقاربه، واحتجز سبعة أشهر إضافية بعد               

وقال يف املقابلة   . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧وأطلق سراحه يف    . نفراديمن احلبس اال  الفترة األولية   
عن سبب احتجازه، قيل له إن العديد من األبرياء حمتجزون          يوم إخالء سبيله     ألإنه عندما س  

  .)٤٥٦(وميكن أن يعترب نفسه أحد هؤالء

  أفريقيا جنوب الصحراء  -هاء   
االحتجاز السري للمعارضني    عنيف أفريقيا جنوب الصحراء، مجع اخلرباء معلومات          -٢٥١

ب مكافحـة   السياسيني يف غامبيا والسودان وأوغندا وزمبابوي، حيث مت التـذرع خبطـا           
وتبيِّن املعلومات اليت مجعها اخلرباء أيضاً استخدام االحتجاز السري على نطـاق            . اإلرهاب

ملعلَّقة منذ  ووجود عدة حاالت من االحتجاز السري ا  ،واسع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
  . مدة طويلة يف غينيا االستوائية وإريتريا

  مجهورية الكونغو الدميقراطية  -١  
 عن قلقها   ٢٠٠٦أبريل  /أعربت جلنة مناهضة التعذيب يف تقريرها الصادر يف نيسان          -٢٥٢

يف أماكن احتجـاز سـرية      من أن املسؤولني ال يزالون حيرمون أشخاصاً من حريتهم تعسفاً           
الـيت ال ختـضع     اطت اللجنة علماً باعتبار أماكن االحتجاز غري القانونية         وأح. بوجه خاص 

لسلطة مكتب املدعي العام خارجةً عن القانون، كزنازين السجون اليت تـديرها األجهـزة              
ومع ذلـك، فـإن     . خلاصة حيث تعّرض أشخاص للتعذيب    األمنية وجمموعة األمن الرئاسية ا    

 يف الدولة الطرف ال يزالون حيرمون الناس من حريتهم          اللجنة ال تزال قلقةً من أن املسؤولني      
  .)٤٥٧(تعسفاً يف أماكن احتجاز سرية بوجه خاص

 الوطنيـة املخـابرات   تفيد بـأن وكالـة      وال تزال هناك تقارير على نطاق واسع          -٢٥٣
)L'Agence Nationale des Renseignements ( الـضمانات  يقيِّدان بشدة واحلرس اجلمهوري

 وحيوالن يف الوقت نفـسه دون    ،حتجزين االستفادة منها مبوجب القانون الدويل     اليت حيق للم  
بالرصد، حبيث يكون االحتجاز سـّرياً      ) مبا يف ذلك السلطة القضائية    (قيام أي جهة مستقلة     

 سـاعة وهـي     ٤٨وُيحَرم احملتجزون عادةً من احلق يف املثول أمام قاضٍ يف غضون            . لبالفع
 ُيحتجـز   احلاالت اليت أدى إىل زيادة    عليها الدستور الوطين، وهو ما      الفترة الزمنية اليت ينص     

__________ 

 .)٢٠املرفق الثاين، القضية  (.س. مقابلة من أ )٤٥٦(
 .٧، الفقرة CAT/C/DRC/CO/1الوثيقة  )٤٥٧(
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، وهو وثيقة يصدرها املدعي العام      إىل حمضر القبض على األظّناء    فقط  داً  فيها األشخاص استنا  
املخابرات وفيما يتعلق مبرافق وكالة     . تقتضي إخبار احملتجزين حبقوقهم وبالتهم املنسوبة إليهم      

 مجهورية الكونغـو    السلطات القضائية تفتيشها يف خمالفة صرحية لقوانني      الوطنية، ُيمنع على    
الوطنية باستمرار  املخابرات  ويزداد هذا الوضع سوءاً بسبب رفض عمالء وكالة         . الدميقراطية

السماح ملكتب األمم املتحدة املشترك حلقوق اإلنسان بدخول مرافقها يف عدة مناطق مـن              
وب كيفو والكونغو السفلى ومشال كيفو واإلقليم الشرقي،        البلد، وخاصةً يف كينشاسا وجن    

رغم الوالية املسندة إىل بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وصدور توجيـه              
 يأمر مجيع قوات األمن وأجهـزة    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٥عن الرئيس جوزيف كابيال مؤرخ يف       

 وكـذلك   .وظفي املكتب دون أي عراقيـل     خول م والسلطات القضائية بإتاحة د   املخابرات  
الشـأن بالنسبة ملرافق االحتجاز اليت يديرها احلرس اجلمهوري اليت استمر منع الـسلطات             

  . )٤٥٨(القضائية ومنظمات اجملتمع املدين، فضالً عن موظفي املكتب، من الدخول إليها

  غينيا االستوائية  -٢  
عسفي، يف تقريره عن البعثة اليت قام هبا إىل         أوضح الفريق العامل املعين باالحتجاز الت       -٢٥٤

، أنه يشعر بقلق خاص إزاء ممارسة االحتجاز السري، إذ ٢٠٠٧يوليه /غينيا االستوائية يف متوز
تلقى معلومات عن خطف موظفني حكوميني ملواطنني من غينيا االستوائية من بلدان جماورة             

ويف بعض احلاالت، مل تعتـرف      . هناكقائهم رهن االحتجاز السري     وأخِذهم إىل ماالبو وإب   
السلطات بأن أولئك األشخاص كانوا يوجدون رهن االحتجاز، أي أهنم اعُتربوا، من الناحية             

  . )٤٥٩(التقنية، يف عداد املفقودين
 هـم   -وأجرى الفريق العامل خالل بعثته مقابالت مع جمموعة من أربعة أشخاص              -٢٥٥

يتشا وخوان بيستيو سانتاندر وخوان ماريا إيتوتو       كارميلو إنكوغو ميتيغو وخيسوس ميتشا م     
بـأن  وأفاد الفريق العامل أيـضاً  .  شهراً قبل نقلهم إىل باتا١٨ة  احُتجزوا سّراً ملد-منديس  

وغُلّت أرجلهم أثناء وجودهم رهن االحتجاز الـسري        ُصفِّدت أيديهم   هؤالء األشخاص قد    
وكان أولئك األشـخاص ضـمن       .)٤٦٠(رةًمباشمعاينة اآلثار النامجة عن ذلك      استطاع  وأنه  

 يف ليربفيل على يد أفراد مـن        ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣جمموعة من مخسة منفيني اعُتقلوا يوم       
 يف جزيـرة    قوات األمن الغابونية بسبب مشاركتهم املزعومة يف األحـداث الـيت وقعـت            

لني أمنـيني   مسؤوام من القبض عليهم، ُسلِّموا إىل    وبعد عشرة أي  . ٢٠٠٤كوريسكو يف عام    

__________ 

ق اإلنسان وأنشطة املفوضية يف مجهورية      تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقو          )٤٥٨(
 .٤٣ و٤٠، الفقرتان (A/HRC/10/58)الكونغو الدميقراطية 

 .٦٩، الفقرة A/HRC/7/4/Add.3الوثيقة  )٤٥٩(
 .٧٢ و٧١املرجع السابق، الفقرتان  )٤٦٠(
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ومت إبقاؤهم  . ومل ُتتَّبع أي إجراءات تسليم رمسية     . ائية وُنقلوا سّراً إىل ماالبو    من غينيا االستو  
  . ملدة سنة ونصف يف احلبس االنفرادي وتعّرضوا للتعذيب

، اتُّهم األربعة بالتمرد، لكن مل يكن قد مت تقـدميهم إىل احملاكمـة              ٢٠٠٦ويف عام     -٢٥٦
وأوضح حماميهم أنه واجه صعوبات يف االجتماع هبـم إذ مل           . ببعثتهعامل  الفريق ال وقت قيام   

  . يرهم إالّ مرة واحدة فقط يوم ُوجِّه إليهم االهتام رمسياً
 هم خوان   -وقال الفريق العامل أيضاً إنه مل يتمكّن من مقابلة أربعة أشخاص آخرين               -٢٥٧

  كـانوا  -بيبانغ وأنتيمو إيـدو إنـشاما       أوندو أباغا وفيلييب إيسونو إنتوتومو وفلورنسيو إيال        
. حمتجزين يف جناح منفصل يف سجن بالك بيتش، حسب رسالة بعثوها إىل الفريق العامـل              

وأضاف الفريق العامل أن األشخاص األربعة قد ُنقلوا على منت طائرة عـسكرية إىل غينيـا                
 يتمتعون مبركز   وكانوا. الك بيتش، حسب الشكاوى الواردة    االستوائية وأُودعوا يف سجن ب    

مث اخُتطفـوا واحُتجـزوا دون أن       ). بنن ونيجرييا (اللجوء يف البلدين حيث كانوا يعيشون       
، أضاف الفريق العامل أنه اسـتمر       ٢٠٠٨ويف عام   . )٤٦١(يستفيدوا من أي إجراءات قانونية    

احتجاز األربعة يف أماكن سرية إىل أن متت حماكمتهم، عندما ُوجهت إليهم هتمة هتديد أمن               
  . )٤٦٢(٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨الدولة والتمرد واملشاركة يف انقالب 

التعذيب خالل الزيارة القطرية اليت قام هبـا يف         مبسألة  وتأكّدت للمقرر اخلاص املعين       -٢٥٨
 هـم  - ادعاءات االحتجاز السري الذي تعّرض له ثالثة أشخاص       ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

وأشار املقـرر اخلـاص إىل      . مو إيدو إنشاما وفيليب إيسونو نتوتومو     فلورنسيو إيال بيبانغ وأنتي   
ورود عدة تقارير تشري إىل أن مسؤولني من غينيا االستوائية كانوا ضالعني يف خطف األفـراد                
       املذكورين يف اخلارج قبل نقلهم إىل غينيا االستوائية ووضـعهم رهـن االحتجـاز الـسري                

ري إىل أهنم قاموا هم أنفسهم بذلك مباشرةً، مشرياً إىل أنه يّدعى            أو احلبس االنفرادي، أو تش    /و
أن هذه حال ثالثة أشخاص ال يزالون رهن االحتجاز السري، رمبا يف سجن بالك بيـتش، مل                 
يتمكن املقرر اخلاص من االجتماع هبم ألنه مل يتمكّن من دخول ذلك القسم من السجن الذي                

هت عناية املقرر اخلاص أيضاً إىل عدد من حاالت االحتجاز          وُوجِّ. قيل إهنم كانوا حمتجزين فيه    
. السري املطول األخرى تعين يف أغلب األحيان أشخاصاً متهمني بارتكاب جـرائم سياسـية             

كان قد أُلقي القبض عليه يف الكامريون حيث كـان          شخص  وأجرى املقرر اخلاص مقابلة مع      
 إىل جنود مـن احلـرس الرئاسـي الغـيين     وُسلِّم. يعيش كالجئ قبل بضعة أشهر من الزيارة    

واحُتجز ذلك الشخص يف احلبس االنفرادي وُعزل عـن العـامل           . االستوائي اقتادوه إىل ماالبو   
  . )٤٦٣(ومل تفك قيوده إالّ قبيل وصول املقرر اخلاص. اخلارجي مكّبل اليدين والقدمني

__________ 

 .٧٠ و٦٩املرجع السابق، الفقرتان  )٤٦١(
 .(A/HRC/10/21/Add.1) ٢/٢٠٠٨الرأي رقم  )٤٦٢(
 .٥٤ و٥٣فقرتان ، الA/HRC/13/39/Add.4الوثيقة  )٤٦٣(
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  إريتريا  -٣  
 ٢٠٠٤نسان والشعوب يف عـام      ناقش تقرير صدر عن اللجنة األفريقية حلقوق اإل         -٢٥٩
 ودرس تلك احلالة أيضاً الفريق العامل ، من املسؤولني السابقني يف احلكومة اإلريترية١١حالة 
 وهـم بتـروس     -ومت اعتقال املسؤولني األحد عشر املعنـيني        . االحتجاز التعسفي باملعين  

ي إغزابيهـر   سولومون وأوغيب أبراها وهايلي ولدتنساي وحممود أمحد شريفو وبرهان غـري          
وأستييه فيشاتيون وصاحل كيكيا وحامد محيد وإستيفانوس سيوم وجريمانو نـايت وبرياكـي             

 انتقادهم سياسـات     بعد ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٩ و ١٨ يف أمسرا يومي     -سيالسي  غيربي  
 مـسؤوالً يف اجلبهـة الـشعبية        ١٥ وكانوا ضمن جمموعة كبرية تتألّف من        .احلكومة علناً 
         لعدالة احلاكمة، قامت بتوجيه رسالة مفتوحة إىل أعـضاء احلـزب احلـاكم            للدميقراطية وا 

             غـري قـانوين    "، انتقدوا فيها احلكومـة لكوهنـا تـصّرفت بـشكل            ٢٠٠١مايو  /يف أيار 
  . )٤٦٤("وغري دستوري

بـسبب  " شخـصاً    ١١ل هـؤالء ا  واّدعت احلكومة يف وقت الحق أنه مت احتجاز           -٢٦٠
، لكنها رفضت اإلفصاح عن أي معلومـات        " يف حق أمن الشعب وسيادته     ب جرائم ارتكا

التقريـر إىل أن    وأشـار   . تجزين، أو كيف كانوا يعاَملون     عّما إذا كانوا حم    -أخرى بشأهنم   
قد يكونوا حمتجزين يف بعـض املبـاين        "، رغم التلميح إىل أهنم      "غري معروفة حالياً  "أماكنهم  

  . )٤٦٥("مصّوعناء اإلدارية بني أمسرا العاصمة ومي
الذي وجهه املشتكون إىل وزير العدل، نيابـةً عـن           املثول أمام احملكمة  ويف طلب     -٢٦١

عن مكان احملتجزين األحد    بالكشف  السلطات اإلريترية   طالب هؤالء   جمموعة األحد عشر،    
 اإلفـراج أو إّما بتوجيه التهم إليهم وتقدميهم إىل احملاكمـة  السلطات عشر، وطلبوا أن تقوم  

، ومتكينهم فوراً من توكيل حماميني عنهم فوراً حىت ُيضمن عدم تعرض أي منهم لسوء املعاملة      
وقالـت اللجنـة إن     . من اختيارهم واحلصول على الرعاية الطبية املالئمة واالتصال بأسرهم        

  . )٤٦٦("املشتكني يّدعون أهنم مل يتلقّوا أي رد من السلطات اإلريترية على شكواهم"
 أن األفـراد    ٣/٢٠٠٢لفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف رأيه رقم         والحظ ا   -٢٦٢

األحد عشر احُتجزوا يف عزلة تامة ملدة تسعة أشهر يف واحد أو أكثر من أمـاكن االحتجـاز                  
ويف عام   .)٤٦٧(السرية حيث مل يكن هلم أي سبيل على اإلطالق لالتصال مبحامني وال بأُسرهم            

 شـهراً   ١٨قية إىل أهنم أُبقوا رهن االحتجاز السري ألكثر من          ، أشارت اللجنة األفري   ٢٠٠٣

__________ 

)٤٦٤( Seventeenth annual activity report of the African Commission on Human and People’s Rights, 

2003-2004, annex VII, 250/2002, para.2. 
 .٣املرجع السابق، الفقرة  )٤٦٥(
 .٤املرجع السابق، الفقرة  )٤٦٦(
 .E/CN.4/2003/8/Add.1الوثيقة  )٤٦٧(
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وأن رد احلكومة الوحيد بشأن مكان وجودهم كان يف شكل رسـالة مـن وزارة اخلارجيـة        
موجودون يف مرافق حكومية مناسبة، وأهنم مل       " جاء فيها أهنم     ٢٠٠٢مايو  / أّيار ٢٠مؤرخة يف   

لى اخلدمات الطبية وأن احلكومة تبذل كل جهـد         يتعّرضوا لسوء املعاملة وحيصلون باستمرار ع     
  .)٤٦٨("ممكن من أجل تقدميهم إىل حمكمة خمتصة يف أقرب وقت ممكن

  غامبيا  -٤  
منظمة العفو الدولية يف الورقة اليت قّدمتها إىل جملس حقوق اإلنسان خبصوص            بيَّنت    -٢٦٣

 منـذ حماولـة     ، جرت استعراض غامبيا يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، أن العادة         
االحتجاز غري القـانوين ملـن ُيـزعم أهنـم       ، على   ٢٠٠٦مارس  /االنقالب الفاشلة يف آذار   

معارضون للنظام، مبن فيهم صحفيون وسياسيون من املعارضة وأنصارهم، يف أماكن احتجاز            
جاز ومراكز االحتالوطنية ومقر وكالة املخابرات " املايل الثاين"رمسية كسجن الدولة املركزي    

 ومن أماكن االحتجاز الرمسية األخرى باجنوليندينغ، وأحد مراكز تـدريب           .التابعة للشرطة 
بينما مت احتجاز آخـرين يف مراكـز        . الشرطة، وسجنا جيشوانغ وجاجنانبوريه داخل البلد     

احتجاز سرية يقال إن من بينها ثكنة فورت بولينغ وثكنات عسكرية أخرى وأماكن سـرية              
كما هي احلال يف بوندونغ، ومراكز الشرطة يف مناطق نائيـة كمركـزي   يف مراكز الشرطة  

ويقال إن وحدات خاصـة     . سارا ْنغاي وفاتوتو، ومستودعات كما هي احلال يف كانيالي        
ة الـرئيس شخـصياً     الوطنية، فضالً عن الضباط املسؤولني عن محاي      املخابرات  داخل جهاز   

وكان التعذيب وغـريه    . ين وأساؤوا معاملتهم   والشرطة، قد عذّبوا احملتجز    وأفراد من اجليش  
من ضروب املعاملة السيئة ُيستخدم للحصول على املعلومات أو كنوع من العقاب أو النتزاع 

  . )٤٦٩(اعترافات هبدف تقدميها كأدلة أمام احملاكم
أُلقي القبض على حيىي باجينغا، وهو أخ الرائـد خليفـة        ،  ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان   -٢٦٤

مـارس  / حراس الرئيس سابقاً، الذي اتُّهِم بالضلوع يف مـؤامرة انقـالب آذار          باجينغا أحد 
ومن املعـروف أنـه تعـّرض       .  ملدة تزيد عن السنة    ُوضع رهن االحتجاز السري   ، و ٢٠٠٦

ية يف حماولة إلبقاء احتجـازه سـرياً يف اجلنـاح اخلاضـع             طّبللتعذيب وُحرِم من الرعاية ال    
  .)٤٧٠("املايل الثاين"الدولة املركزي لإلجراءات األمنية القصوى من سجن 

__________ 

)٤٦٨( Seventeenth annual activity report, op.cit., para.12. 
)٤٦٩( www.amnesty.org/en/library/asset/AFR27/006/2009/en/14b4f7a1-fc1c-46d6-aabc-74ae3e95e543/ 

afr270062009eng.html. 
)٤٧٠( www.amnesty.org/en/library/asset/AFR27/001/2008/en/9ec55ad4-ea41-11dc-9a27-819d7db3035f/ 

afr270012008eng.pdf. 
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  السودان  -٥  
الـسياسيني واألشـخاص    للمعارضني  واألمن الوطين   جهاز املخابرات   احتجاز  إن    -٢٦٥

 منذ   قد أثار،  املشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة جمموعات متمردة واملدافعني عن حقوق اإلنسان          
، ٢٠٠٧فـي عـام     ف. قةموثّ نابعة من أحداث      شواغل بشأن حقوق اإلنسان    ،وقت طويل 

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير العديدة الواردة من مصادر غـري              
ويف . )٤٧١(مراكز االحتجاز الـسري يف الـسودان      و" بيوت األشباح "حكومية بشأن وجود    

بعة  س ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول مه إىل اجمللس    تقرير بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور قدّ       
 إىل أن احلكومة مل تقدم أي معلومات  أشريَ ،اإلجراءات اخلاصة يف إطار   اليات  املكلفني بو من  

ال يزال يكتنـف    غموض  كز االحتجاز غري الرمسية، وإىل أنه يبدو أن ال        بشأن إقفال مجيع مرا   
ـ أ األشخاص احملتجزين مبوجب قوانني األمن القومي ومـدى العلـم بوجـود         مصري كن ام

  .)٤٧٢(جهاز املخابرات واألمن الوطينج االحتجاز خار
ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن      ان التقرير الدوري العاشر ملفوضة      وتضّم  -٢٦٦

 مفـّصلة   دراسة،  ٢٠٠٨نوفمرب  /، الصادر يف تشرين الثاين    حالة حقوق اإلنسان يف السودان    
 مبا فيها االحتجاز السري،     برات واألمن الوطين،  اخجهاز امل بعها  ّتملمارسات االحتجاز اليت ي   

ألمم املتحدة  ا لذي قام به موظفو حقوق اإلنسان لدى      استناداً إىل ثالث سنوات من الرصد ا      
 جهاز املخابرات واألمن الـوطين    املقابالت اليت أُجريت مع العديد من احملتجزين لدى         إىل  و

لـة حقـوق   عين حبا، أفاد املقرر اخلاص امل   ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران . )٤٧٣(فرج عنهم الذين أُ 
ـ    واألمن الـوطين   اإلنسان يف السودان بأن جهاز املخابرات      ـ زال   ال ي ستخدم االعتقـال   ي
وأُبقـي  . السياسيني يف مشال الـسودان   املعارضني  واالحتجاز التعسفيني بشكل منهجي ضد      

 لعدة شهور دون توجيه ُتهم إليهم أو متكينهم         حتجازاحملتجزون يف كثري من األحيان رهن اال      
جهـاز  وبقيت األماكن اليت احُتجِز فيها احملتجزون لـدى         . االتصال مبحام أو بأُسرهم   من  

  .)٤٧٤( يف بعض األحيان جمهولةًاملخابرات واألمن الوطين
ومن املسائل اليت تثري قلقاً خاصاً بالنسبة ألغراض هذه الدراسة حـاالت الرجـال                -٢٦٧

الذي شنه متمردون    ٢٠٠٨مايو  /أيارأم درمان يف    على مدينة   الذين احُتجِزوا عقب اهلجوم     

__________ 

أشـارت  . ٢٢، الفقـرة    (CCPR/C/SDN/CO/3/CRP.1)تامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان      املالحظات اخل  )٤٧١(
اللجنة إىل قضية االعتقاالت اليت جرت أثناء مظاهرات االحتجاج على بناء سد كجبار يف مشال الـسودان                 

 .والحظت أن مكان وجود اثنني من احملتجزين بقي جمهوالً بعد مرور شهر ونصف على اعتقاهلما
 .٦٩، الفقرة A/HRC/6/19وثيقة ال )٤٧٢(
، السودانحالة حقوق اإلنسان يف     التقرير الدوري العاشر ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن            )٤٧٣(

 تـشرين   ٢٨(واالعتقال واالحتجاز التعسفي الذي تقوم به قوات األمن الوطين وأفراد اجليش والـشرطة              
 ).٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 .٣٢، الفقرة A/HRC/11/14الوثيقة  )٤٧٤(
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قوات األمن احلكومية   اعتقلت  وبعد اهلجوم،   . ينتمون إىل حركة العدل واملساواة الدارفورية     
، أفـادت   ٢٠٠٨أغـسطس   /ويف آب . مئات الدارفوريني يف العاصمة، وأغلبهم من املدنيني      

 مل ُيكشف عنها    تقارير بأن مئات من أولئك األشخاص كانوا ال يزالون حمتجزين يف أماكن           
  .وحمرومني من أي اتصال بالعامل اخلارجي

، الذي قال إنه    .و. سوأجرى اخلرباء مقابلة مع أحد األشخاص املذكورين أعاله،           -٢٦٨
 املكتب السياسي جلهاز املخابرات واألمـن       بعد إلقاء القبض عليه يف مكان عمله، أُِخذ إىل        

احلـبس  الت شندي، حيث أُبقـي رهـن        حبري، بالقرب من حمطة حاف      اخلرطوم الوطين يف 
وبعد أن اسُتنِطق وُعذِّب ملدة مخسة أيام، ُنِقل من املمر، حيث           .  ملدة شهرين تقريباً   االنفرادي

ُيحتجز األشخاص اخلاضعون لالستنطاق، إىل قاعة واسعة مضاءة باستمرار كان حمتجزاً فيها            
يف ، استمر احتجازه    ٢٠٠٨ يوليه/وبعد أن ُنِقل إىل سجن كوبر يف متوز       .  شخص ٢٠٠حنو  

  .)٤٧٥(٢٠٠٨سبتمرب /يف أيلول. و. سوأُطلق سراح . احلبس االنفرادي
ض على قاضٍ ومل ُتوجَّه إليه أي هتمة يف أي مرحلة من            مل ُيعرَ . و. سويف حني أن      -٢٦٩

شخاص على حماكم خاصة مبكافحة اإلرهاب أصدرت األن  معديدالمراحل احتجازه، ُعرِض    
ويف رسالتني ُوجِّهتا إىل حكومة السودان، وّجـه        .  قضية ١٠٠م يف أكثر من     أحكاماً باإلعدا 

تقـارير  ورود  اإلجراءات اخلاصة عناية احلكومـة إىل       يف إطار   واليات  املكلفني ب مخسة من   
  :وقة جاء فيها أنهموثُ

، احُتجِزوا دون أن تتاح هلم إمكانية االتـصال         بعد إلقاء القبض على املدعى عليهم     
ارجي ألكثر من شهر ومل ُيتح هلم االتصال مبحامني إال بعد أن ُشـرع يف               بالعامل اخل 

ى والحظ مراقبون حضروا احملاكمات أنه كانت تبدو على املدع        . إجراءات احملاكمة 
من أهنم تعرضوا للتعذيب أو     ى عليهم   واشتكى املدع .  عالمات اإلرهاق واألمل   عليهم

ي يلك االدعاءات ورفضت طلبات حمـام     سوء املعاملة، غري أن احملكمة مل حتقق يف ت        
واعتمـدت احملـاكم يف     .  إجراء فحوصات طبية من جهات مستقلة      ى عليهم املدع

 ون اليت يقولستند باألساس إىل اعترافات املدعى عليهمالتوصل إىل قراراهتا على أدلة ت
. كمةإهنم أُكرِهوا على اإلدالء هبا حتت التعذيب وسوء املعاملة وتراجعوا عنها يف احمل            

يف اإلجراءات القضائية قبول وأشارت احملكمة إىل قانون األدلة السوداين، الذي ُيجيز   
  .)٤٧٦(ل عليها بوسائل غري قانونيةوص يتم احلاألقوال اليت

__________ 

 ).٢١املرفق الثاين، القضية . (و. مقابلة مع س )٤٧٥(
 املقرر اخلـاص املعـين   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤أغسطس و/ آب١١النداءان العاجالن اللذان أرسلهما يف    )٤٧٦(

املقرِّر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة     واإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،     حباالت  
ملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق مكافحـة               ا و واحملامني،
، املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب     ، و نسان يف السودان   حقوق اإل  املعنية حبالة  ة اخلاص ةاملقرر و اإلرهاب،

عـسفاً  اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو ت            وتقرير املقرر اخلاص املعـين حبـاالت        
(A/HRC/11/2/Add.1) ٣٨٥، ص. 
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كـان  وأثناء حترير هذا التقرير،     .  أي رد من احلكومة على هاتني الرسالتني       يرِدومل    -٢٧٠
األمن القومي، سـيؤكد الـصالحيات      ب يد يتعلق اجمللس الوطين ينظر يف مشروع قانون جد      

 واألمن الوطين، ومن مجلتها صالحية االحتجاز دون        جهاز املخابرات تمتع هبا   يالكاسحة اليت   
  .مراقبة قضائية ملدة قد تبلغ ثالثني يوماً

  أوغندا  -٦  
 يهاجاء ف، عندما تناولت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان االدعاءات اليت ٢٠٠٤يف عام   -٢٧١

كأماكن لالحتجاز غري املعترف به خضع      " البيوت اآلمنة "حكومة أوغندا كانت تستخدم     أن  
اسـتمرار  بسبب  أشخاص للتعذيب على يد أفراد من اجليش، أعربت اللجنة عن قلقها            فيها  

يف أمـاكن   مبا يف ذلـك     موظفي الدولة يف حرمان األشخاص من حريتهم بشكل تعسفي،          
 اللجنة القلـق إزاء ممارسـة       كما ساور . ما يف مشال أوغندا   سّي ، ال ااحتجاز غري معترف هب   

التعذيب وسوء املعاملة على نطاق واسع ضد األشخاص الذين حيتجزهم أفراد اجليش وغريهم     
  .)٤٧٧(من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

، تابعت جلنة مناهضة التعذيب التقرير الصادر عن اللجنـة املعنيـة           ٢٠٠٥يف عام   و  -٢٧٢
حبقوق اإلنسان الذي جاء فيه أن اللجنة قد أحاطت علماً بالتوضيح الذي قدمه الوفد بشأن               

 عـن   خارجـةً " البيوت اآلمنة "أو غري املرخص هبا أو      " غري الرمسية "اعتبار أماكن االحتجاز    
 ومع ذلك، فإن اللجنـة           . د أفراد من اجليش   ض أشخاص للتعذيب على ي    القانون، حيث تعرّ  

 علـى نطـاق     عاملةامللتعذيب وسوء   لاألشخاص احملتجزين   تعرُّض  تشعر بالقلق إزاء    ال تزال   
  .)٤٧٨(ني على يد أفراد اجليش وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانواسع
 غري الرمسية صت اللجنة حكومة أوغندا بالتخلي عن استخدام أماكن االحتجاز          وأْو  -٢٧٣

         على الفـور معلومـات بـشأن مجيـع         ، وبأن تقّدم  "نةالبيوت اآلم "خص هبا أو    أو غري املر  
  .)٤٧٨(أماكن االحتجاز

وقالت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها عن عمل مكتبها يف               -٢٧٤
، مباشرةً  ٢٠٠٦فرباير  /أوغندا إن هناك تقارير وردت عن وقوع أحداث عنيفة يف أوائل شباط           

وتعّرض سياسـيون مـن   .  أو قُتل فيها عدة أشخاص يف أماكن خمتلفةقبل االنتخابات، أُصيب  
املعارضة ومؤيدون وأفراد طواقم وسائط اإلعالم للمضايقة واالعتقال واالحتجاز التعسفي على           
أيدي أفراد قوات األمن، مبن فيهم ضباط املخابرات العسكرية ووحدة التدخل السريع ملكافحة             

واّدعى بعض األشخاص الذين اعُتقلوا بتهم اخليانة أهنـم         . جليشاجلرائم العنيفة وبعض عناصر ا    

__________ 

 .١٧، الفقرة CCPR/CO/80/UGAالوثيقة  )٤٧٧(
 .٧، الفقرة CAT/C/CR/34/UGAالوثيقة  )٤٧٨(
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. )٤٧٩(تعّرضوا للتعذيب أو عانوا من ضروب أخرى من سوء املعاملة يف بيوت آمنة غري رمسيـة             
وأشري يف التقرير أيضاً إىل أن أحد الناطقني باسم قوات الدفاع الشعبية األوغندية قد اعتـرف                

وجود بيوت آمنة غري رمسية، متحججاً بـضرورة وجودهـا          ، ب ٢٠٠٦يونيه  /علناً، يف حزيران  
  .)٤٨٠()االحتجاز بغرض احلماية(ألغراض محاية الشهود 

 تقريـراً   ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان رصد حقوق اإلنسان    ومع ذلك، أصدرت منظمة       -٢٧٥
 يف  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦جزوا ما بني عـامي       احتُ  أشخاص على األقل   ١٠٦يه إىل أن    أشارت ف 

، وهي ضـاحية     ضاحية كولولو حيث كان استخدام التعذيب شائعاً       يفمركز احتجاز سري    
واسـتند  .  الـسفراء  ومساكناال حيث توجد العديد من السفارات       فخمة من ضواحي كمبّ   

نـشئت يف عـام   ل ألنشطة الفرقة املشتركة ملكافحة اإلرهاب الـيت أُ      التقرير إىل حتليل مفصّ   
ـ  القوات الدميقراطيـة،  ه حتالف   ثلميمن أجل التصدي للتهديد الذي      خّصيصاً   ١٩٩٩  و وه

أفـراداً يـدَّعى    "غري أن   .  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    متمركزةجمموعة أوغندية متمردة    
ارتباطهم مبجموعات أخرى، كالقاعدة، قد عانوا أيضاً على أيدي أفراد الفرقـة املـشتركة              

ما أوردتـه   رهاب، حسب   حتت غطاء الوالية املسندة إليها بالتصدي لإل       "ملكافحة اإلرهاب 
  .)٤٨١(رصد حقوق اإلنسانمنظمة 
      / متـوز  ١٩أفـادت يف    نيو تـاميز    ىل ذلك، ورغم أن الصحيفة الرواندية       إوإضافة    -٢٧٦
  أثناء اجتماعٍ  ، بأن كياجنو حسني، وزير الداخلية يف حكومة الظل كان قد قال           ٢٠٠٦يوليه  

إن الفرقة املشتركة ، ٢٠٠٦يوليه / يف متوز  ُعقد للجنة الربملانية املعنية بشؤون الداخلية والدفاع     
وأن حمتجزين سابقني أيـضاً     ،  )٤٨٢( رواندياً وكونغولياً  ٣٠نت حتتجز   ملكافحة اإلرهاب كا  

بوجود حمتجزين غري أوغنديني يف كولولو لفترات طويلة        رصد حقوق اإلنسان    أخربوا منظمة   
ديني وإريتريني وكونغـوليني، يف     رأوا أجانب، من صوماليني وروان    "من الزمن، وقالوا إهنم     

     ، ويبـدو أن أغلـب القـضايا ذات عالقـة           "املشتركة ملكافحة اإلرهاب  جمّمع تابع للفرقة    
تبلغ نسبة املـسلمني     إذها مسلمون،   نفّذخاوف من أنشطة إرهابية ي    مب وخاصة،   -باإلرهاب  

      األفـراد  "إىل أن   رصد حقوق اإلنسان    وأشارت منظمة   .  يف املائة من السكان    ١٢ أوغندايف  

__________ 

 .٥، الفقرة A/HRC/4/49/Add.2الوثيقة  )٤٧٩(
 .١، احلاشية A/HRC/4/49/Add.2الوثيقة  )٤٨٠(
 Human Rights Watch, “Open secret: illegal detention and torture byمنظمة رصد حقوق اإلنـسان،   )٤٨١(

the Joint Anti-Terrorism Task Force in Uganda”, April 2009.متــاح علــى املوقــع التــايل : 
www.hrw.org/node/82082. 

)٤٨٢( Charles Kazooba and Jumah Senyonga, “Ugandan MP exposes Rwandan illegal arrests in 

Kampala”, New Times, 19 July 2006. 
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قني لـدى  املوثَّو الفرقة املشتركة ملكافحة اإلرهاب      تجزين لدى املذكورة أمساؤهم احمل   ١٠٦ل ا
  .)٤٨٣("منظمة رصد حقوق اإلنسان مجيعهم مسلمون ما عدا اثنني

إلقاء القبض علـى    ،   حتديداً بسبب اإلرهاب أبرز األمثلة على احتجاز أجانب      ومن    -٢٧٧
عند وصوهلما إىل مطـار     ات وهارون سايل    ب أفريقيا مها مفيت حسني هباي      جنو ن من ْيمواطَن

الرجلني حظي اعتقال ورغم أن . إىل كولولوأخذهم مث  ،  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٨ييب يف   ينتإ
 يوماً دون ١١جزا يف كولولو ملدة بتغطية إعالمية كبرية يف أوغندا وجنوب أفريقيا، فإهنما احُت

 حصل حماميهما    عندما  إالّ - ويتم ترحيلهما    -ق سراحهما   طلَومل يُ ه إليهما أي هتمة،     أن توجَّ 
األسئلة "ات عن جتربته بعد ذلك إن       يوقال السيد هبا  .  أمام حمكمة  على أمر إحضار لكي ميثال    

ا يوحي بأن الفرقـة املـشتركة       ، ممّ "قرأ من لفافة من ورق الفاكس جمهولة املصدر       كانت تُ 
  .)٤٨٣(ىك مع خمابرات بلدان أخرملكافحة اإلرهاب كانت تتعاون كذل

  زمبابوي  -٧  
      ، وهو عام انتخابـات شـهد الكـثري    ٢٠٠٨يف زمبابوي، قامت احلكومة يف عام      -٢٧٨

       شخصاً علـى األقـل، وإصـابة        ١٨٠مقتل  "ت إىل   من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أدّ     
ا بشكل رئيسي    شخص بسبب التعذيب والضرب وانتهاكات أخرى ارتكبته       ٩ ٠٠٠حوايل  

باعتقال ،  )٤٨٤("حتاد الوطين األفريقي الزمبابوي   قوات األمن واحملاربون السابقون ومؤيدو اال     
الـسياسيني وأفـراد أسـرهم،       نيناشطال عن حقوق اإلنسان و    نيدافع من امل   على األقل  ٢٤

متهم للمحاكمة  ، مث قدّ   يف بعض األحيان    أشهر ٧ االنفرادي ملدة بلغت     بسرهن احل ووضعهم  
مبكافحة  واضح للخطاب املتعلق     طو وإرهاب ضد احلكومة، يف حتوير     ى أعمال ختريب وس   عل

  .اإلرهاب ألغراض سياسية
لقي القبض عليهم برودريك تاكاويرا وباسكال غونزو وجيستينا         من أُ  بنيوكان من     -٢٧٩

جمال حقوق اإلنسان،   يف   ة معروف ة مشروع السالم يف زمبابوي وناشط     ةمديروهي  موكوكو،  
ومن . )٤٨٥(ت االختفاء القسري أو غري الطوعي      الفريق العامل املعين حباال    يف حالتها  د نظر وق

ـ رد  جب مشروع السالم يف زمبابوي      قام،  ٢٠٠٨سبتمرب  /يناير إىل أيلول  /كانون الثاين  رائم اجل
         جرمية ارتكبها من يعملون حلساب احلكومـة، ومـن بـني تلـك       ٢٠ ١٤٣لغ عددها   ابال

              حالـة تعـذيب    ٤١١ و  حالة اغتصاب  ٤١ عملية خطف و   ٤٦٣جرمية قتل و   ٢٠٢اجلرائم  

__________ 

)٤٨٣( Human Rights Watch, op. cit. 
)٤٨٤( Amnesty International report on Zimbabwe (2009)متاح على املوقع ، :

http://report2009.amnesty.org/en/regions/africa/Zimbabwe. 
 .٦٢٩، الفقرة A/HRC/13/31الوثيقة  )٤٨٥(
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، أخذ رجال مسلحون   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف فجر يوم    . )٤٨٦( اعتداءً ٣ ٩٤٢و
ـ      السيدة موكوكو من بيتها وأفادت الحقاً بأهنا احتُ        بت يف  ذِّجزت يف أماكن سرية، حيث ُع

راراً م على احلصى وضربوها     وهاعركَّ وقالت إن آسريها     .راف كاذب منها  حماولة النتزاع اعت  
  .)٤٨٧( االستجواب أثناءمن املطاطعلى باطن قدميها هبراوات 

وأُلقي القبض على أشخاص آخرين من بينهم كريس دالميين، وهو مـساعد لـزعيم          -٢٨٠
له يف يوم   املعارضة ورئيس الوزراء املرتقب، مورغان تسفانغرياي، الذي أُلقي القبض عليه يف مرت           

وقال السيد دالميين إنه احُتجز يف جمّمع سجن غورومونزي         . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥
، مث ُنقل عدة مرات إىل أماكن مل ُيكشف عنها حيـث      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٢حىت  

ه وذَكَر أنّ ". تعّرض ألشكال من التعذيب بالغة القسوة بغية انتزاع معلومات واعترافات كاذبة          "
. وُضربت مجيع أطرافه مبا شعر أنه كان علبة قصديرية مملوءة باحلجـارة           " ُعلِّق من علو شاهق   "

ُرفعت وكان أحدهم يضع رأسي حتت املـاء يف بالوعـة           : "وقال واصفاً حادثاً آخر تعرَّض له     
وُيبقيه هناك لفترات طويلة يف ما يشبه اإلغراق، وهو شكل آخر من أشكال التعذيب الـشديد            

واستمر اإليهام . اليت تعّرضت هلا أثناء خطفي واحتجازي بصورة غري قانونية        ) هام باإلغراق اإلي(
  .)٤٨٨("باإلغراق مدةً حىت شعرت أنين كنت على شفا املوت

لقي القبض عليهم الظهور يف عدد من        عاود األشخاص الذين أُ    ،غلب احلاالت ويف أ   -٢٨١
 أو حوايل ذلك التاريخ، بعد   ٢٠٠٨مرب  ديس/ كانون األول  ٢٣مراكز الشرطة يف هراري يوم      

 مث احتجـز  . مهم الرجال الذين اختطفوهم والذين يقال إهنم من أفراد قوات األمـن           أن سلّ 
 ٢٨ويف . ٢٠٠٩مـايو  /هت إليهم التهم يف أيـار جِّ يف مراكز الشرطة ووُ    أولئك األشخاص 

كوكو ومثانية آخرين   جيتسنا مو ساحة  أت احملكمة العليا الزمبابوية     بّر،  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
ويف ضربة وجهتها احملكمة إىل خمتطفي الـسيدة        . هميلإمن هتم اإلرهاب اليت كانت موجهة       

__________ 

)٤٨٦( Jenny Booth, “Zimbabwe human rights activist Jestina Mukoko taken back to jail”, Times, 5 May 2009. 
 .http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article6225536.ece: لى املوقعمتاح ع

: اإلفادة اخلطية املشفوعة بقـسم الـيت أدلـت هبـا جيـستينا موكوكـو علـى هـذا العنـوان                    انظر   )٤٨٧(
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/JM_Affidavit.pdf. 

: إلفادة اخلطية املـشفوعة بقـسم الـيت أدىل هبـا كريـستيان دالمـيين علـى هـذا العنـوان                    انظر ا  )٤٨٨(
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/CD_affidavit.pdf. نظر أيـضاً اإلفـادات     ا

 _http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/ AFFIDAVIT:املتعلقة بكل من شينوتو زولو

OF_CHINOTO_MUKWEZARAMBA_ZULU.pdfــوا : ، وغانـــــــدي مودزينغـــــ
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/AFFIDAVIT_OF_GANDI_MUDZINGW

A.pdf  وزكريـا نكومـو ،:http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/ world/2009/AFFIDAVIT_ 

OF_ZACHARIAH_NKOMO.pdf ـ  /http://graphics8.nytimes.com/ packages:انيريي، وأندريسون م

pdf/world/2009/Andrison_Manyere_Affidavit.pdf .        وأوضحت جيستينا موكوكو أيضاً أن اثنني مـن
زمالئها يف مشروع السالم يف زميبابوي، مها برودريك تاكاويرا وباسكال غونزو، كانا حمتجزين يف زنزانتني             

 .د أماكن االحتجاز السري اليت كانت حمتجزةً فيهابالقرب من زنرانتها يف أح
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احلقوق الدسـتورية   ، عن طريق موظفيها،     قد انتهكت  الدولة"وكوكو، قّررت احملكمة أن     م
 ة ذات صلة  جنائيمقاضاة  وقف دائم ألي    ا معه أن تستفيد من      هللصاحبة الطلب إىل حد حيق      

  .)٤٨٩("ة أعالهروذكباالنتهاكات امل

  االستنتاجات والتوصيات  - سادساً 

  االستنتاجات  - ألف  
حيظر القانون الدويل بوضوح االحتجاز السري الذي ينتهك عدداً من حقـوق              -٢٨٢

اإلنسان ومن معايري القانون اإلنساين اليت ال جيوز عدم التقيد هبا حتت أي ظـرف مـن                 
حاالت من االختفاء القسري وجـرت      از السري إىل وقوع     أدى االحتج وإذا  . الظروف

ومـع  . اإلنسانيةيشكل جرمية ضد    ممارسته على نطاق واسع أو بشكل منهجي، فإنه قد          
يف خمتلف أحناء العامل    ذلك، ورغم هذه املعايري البائنة، ال يزال االحتجاز السري ُيستخدم           

رباء األربعة ألغراض هذه الدراسـة      وتبّين األدلة اليت مجعها اخل    . باسم مكافحة اإلرهاب  
بوضوح أن العديد من الدول تلجأ إىل االحتجاز السري متحججةً بشواغل تتعلق باألمن             

 يتم تصوُّرها أو تقدميها يف كثري من األحيان بوصفها حاالت طارئة أو هتديدات              -القومي  
  .غري مسبوقة

تجزين من اإلطار القـانوين     فعلياً إخراج احمل  يعين  اللجوء إىل االحتجاز السري     و  -٢٨٣
. معـىن املثول أمام احملاكم، بـال      الضمانات الواردة يف الصكوك الدولية، وأمهها       وجعل  

، حسب العديد ّممن قابلهم اخلرباُء،      إثارة لالنزعاج وتتمثل نتيجة االحتجاز السري األكثر      
ُتقضى يف االحتجاز   إىل جانب انعدام اليقني بشأن املدة اليت س       يف أنه يتسم بالتعسف التام،      

  .السيطرة على حياتهالستعادة السري والشعور بأنه ليس أمام الشخص أي سبيل 
وتبّين املقارنة بني ممارسات االحتجاز السري يف املاضي واملمارسات األحـدث             -٢٨٤

عهداً وجود العديد من السمات املشتركة على الرغم مـن أوجـه التنـوع الكـبري يف      
  .الجتماعيةالسياقات السياسية وا

  سياقات حاالت الطوارئ  -١  
 اليت كثرياً ما تكيَّـف      -حاالت الطوارئ واحلروب الدولية ومكافحة اإلرهاب         -٢٨٥

. ملمارسة االحتجاز السري  " هتيئة البيئة "إىل  كلّها  تؤدي   -بواسطة أحكام قانونية مبهمة     

__________ 

)٤٨٩( “Zimbabwe: Jestina Mukoko - ‘Not bitter, but better’”, IRIN, 1 October 2009. Available from 

www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=86392. 
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سلحة وأجهزة إنفـاذ    ومثلما كان األمر يف املاضي، ختوَّل للسلطات، مبا فيها القوات امل          
حـاالت الطـوارئ أو   استثنائية مبوجـب  ، صالحيات   املخابراتأو وكاالت   /القانون و 

برملانيـة أو   وقد ال ختضع آلليـات رقابـة        حاالت احلروب اليت تَشّن على صعيد العامل،        
وبذلك تصري العديد من الضمانات، أو حـىت        . ، أو ختضع آلليات حمدودة للغاية     قضائية

ات، اليت ينص عليها القانون اجلنائي ويقتضيها القانون الدويل حلقوق اإلنسان مجيع الضمان
وقد اجتهت حاالت الطوارئ املطولة والرتاعات غري احملددة ضد أعـداء           . عدمية اجلدوى 

  .ُمبهمني يف بعض الدول إىل حتويل قواعد استثنائية ومؤقتة إىل هنج عادي

  وكاالت االستخبارات  -٢  
     من السياقات، تعمل وكاالت االستخبارات يف فراغ قـانوين حيـث           يف العديد     -٢٨٦

ورغم أن التشريعات ال تسمح     . ال ختضع تصرفاهتا ألي قانون أو ألي قانون متاح للعموم         
باحتجاز األشخاص، فإهنا تفعل ذلك يف أحيان كثرية جداً ولفتـرات           املخابرات  ألجهزة  

       ال توجد أي آليـات للرقابـة واملـساءلة          ويف تلك احلاالت،  . مطّولة يف بعض األحيان   
     على اإلطالق أو إهنا، إنْ ُوجدت، تكون مقّيدة جداً وحمـدودة الـصالحيات وبالتـايل               

  .عدمية الفعالية

  التعاون الدويل  -٣  
اعتمد االحتجاز السري، من عملية كوندور يف أمريكا اجلنوبية وحـىت شـبكة               -٢٨٧

علـى الـصعيد    (، على أنظمة تعاون عرب احلـدود        ألمريكيةاملخابرات املركزية ا  وكالة  
ويعين هذا األمر، يف العديد من احلاالت، أن قوات أمن أجنبية قـد             ). اإلقليمي أو العاملي  

ويؤدي أيضاً إىل تبادل املعلومات االستخباراتية بني       . تعمل حبرية داخل أقاليم دول أخرى     
حتجاز أو حماكمة الشخص املعـين أمـام        الدول يليه استخدام تلك املعلومات ألغراض ا      

حماكم ال تتقيد إجراءاُتها باملعايري الدولية، باالستناد يف الكثري من األحيـان إىل أسـرار               
ومن . )٤٩٠(الدولة، وهو ما جيعل من املستحيل التحقق من كيفية احلصول على املعلومات           

ب اليت اسُتخدمت يف عملية     العناصر احلامسة يف التعاون الدويل، سواء فيما يتعلق باألسالي        
، "االستثنائيالتسليم  "ل كوندور يف سبعينات القرن املاضي أو يف السياسات املّتبعة حالياًَ           

خطراً حقيقياً بـالتعرض    فيها  َنقْل من ُيزَعم أهنم إرهابيون إىل بلدان أخرى قد يواجهون           
ملبدأ  مما يشكل انتهاكاً     ،للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة       

واألسوأ من ذلك أنه مت، يف بعض احلاالت، تسليم أشـخاص إىل بلـدان              . عدم اإلعادة 
غري أنه أُضيفت إىل ". الفظّة"أخرى حتديداً من أجل االلتفاف على حظر التعذيب واملعاملة 

لـة،  بالوكااالحتجـاز   تنفيذ  مواقع االحتجاز السري أو     " استضافة"املمارسات من قبيل    

__________ 

 .٦٥-٤٤، الفقرات A/61/259الوثيقة  )٤٩٠(
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مبا يف ذلك الترخيص لطائرات باهلبوط مـن أجـل          التواطؤ األخرى،    العديد من أشكال  
من حريته لفترة قصرية قبل تسليمه والتغطية علـى         " املشتبه فيه "التزود بالوقود وحرمان    

ومل ُيتَّخذ أي إجـراء للتحقيـق يف        . عمليات االختطاف وغري ذلك من أشكال التعاون      
  . حاالت قليلة جداًإالّ يفالتواطؤ ادعاءات 

ومع أن اخلرباء يرّحبون بالتعاون الذي أبداه عدد من الدول، مبا يف ذلـك مـن          -٢٨٨
 دولة على االستبيان، فإهنم يعربون عن أسفهم ألن العديد من الدول مل             ٤٤خالل إجابة   

ترسل إجابات وألن غالبية اإلجابات اليت مت تسلُّمها مل تتضمن معلومات كافية رغـم أن               
كما أن عدم التمكن من دخـول أقـاليم         . لدول ملزمة بالتحقيق يف االحتجاز السري     ا

الدول أدى إىل إجراء عدد من املقابالت عرب اهلاتف أو بواسطة سكايب، مع اإلشارة إىل               
  .أن من متّت مقابلتهم كانوا خيشون من أن يكونوا خاضعني للمراقبة

   واملهينةالتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية  -٤  
قد يشكّل االحتجاز السري يف حد ذاته تعذيباً أو معاملة سيئة بالنسبة لضحاياه               -٢٨٩

غري أن الغرض من االحتجاز السري، كما يتبـّين مـن           . املباشرين كما بالنسبة ألسرهم   
واحلاالت املدرجة يف هذه الدراسة، هو تسهيل التعذيب واملعاملـة          املقابالت  العديد من   
 واملهينة اليت ُتستخدم إّما للحصول على معلومات أو إلسكات الناس والتغطية            الالإنسانية

ُوضـعت يف بعـض     وبالرغم من القواعد املعقدة الـيت       . على ذلك كلّه يف هناية املطاف     
تنتهك املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقانون      " قاسية"أساليب  احلاالت للسماح باّتباع    

حتجاز السري يف أغلب األحيان كـدرع دفـاعي لتفـادي           االفقد اسُتخدم   اإلنساين،  
التمحيص والرقابة وكذلك للحيلولة دون معرفة أي شيء عن املعاملة أثنـاء االحتجـاز            

  .وعن ظروف ذلك االحتجاز

  األثر على حقوق اإلنسان واحلريات األخرى  -٥  
تعـذيب  من املرجح أن يؤدي اخلوف العام من االحتجاز السري وما يالزمه، كال          -٢٩٠

وسوء املعاملة، فعلياً إىل احلد من ممارسة عدد كبري مـن حقـوق اإلنـسان واحلريـات      
وكثرياً ما يتالزم هذا اخلوف مـع  . األساسية، مبا فيها حرية التعبري وحرية تكوين مجعيات      

استقالل اجلمع بني   وعالوةً على ذلك، من الصعب      . ختويف الشهود والضحايا وأُسرهم   
حتجاز السري؛ فقد أشارت أمثلة عدة أوردها اخلرباء إىل أن زيـادة            القضاء وممارسة اال  

استخدام االحتجاز السري قد تؤدي إىل حماوالت إّما للتأثري على القضاة الذين يتولّـون              
  . احلاالتإلسكاهتم يف أسوأأو النظر يف قضايا االحتجاز السري 

  محاية الشهود واجلرب  -٦  
اء قول العديد من ضحايا االحتجاز السري من بلدان         يساور اخلرباء قلق بالغ إز      -٢٩١

يف خمتلف أحناء العامل إهنم خيشون التعرُّض ألعمال انتقامية توجَّه ضدهم شخصياً أو ضـد         
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وهكذا، فإن الظلم الـذي     . أو مسحوا بذكر أمسائهم   /أسرهم إذا ما تعاونوا مع الدراسة و      
تكّرر أكثر مما جيب بعد إطـالق   ُيرتكب بإيداع شخص ما يف االحتجاز السري يستمر وي        

سراح الضحايا، ألن الدولة املعنية قد حتاول جتنب الكشف عن ممارسة االحتجاز السري             
وال توجد أي حالة يف اآلونة األخرية متت فيها املقاضاة بسبب ادعـاءات             . على أراضيها 

 من الضحايا   ورغم أن العديد  . االحتجاز السري، ومل ُتعَرض أي منها تقريباً على العدالة        
علم اخلرباء حبالة شخص    (سنوات من أعمارهم    " سرق"يشعرون أن االحتجاز السري قد      

وترك أثراً ال ميحى، من حيـث فقـداهنم         )  سنة يف االحتجاز السري    ٣٠جمهول أمضى   
  .أو تعويضرد اعتبار ألعماهلم ولصحتهم يف كثري من األحيان، ومل حيصلوا على أي 

  التوصيات  -باء   
وسيكون . الستناد إىل االستنتاجات أعاله، قّدم اخلرباء التوصيات الواردة أدناه        با  -٢٩٢

  :من الضروري اختاذ إجراءات ملموسة يف الواقع العملي اعتماداً على السياق احملدد
ينبغي حظر االحتجاز السري صـراحةً باإلضـافة إىل مجيـع أشـكال          )أ(  

حتفاظ بسجالت االحتجاز، مبا يف ذلك يف وينبغي أيضاً اال. االحتجاز غري الرمسي األخرى
أوقات الرتاع املسلح وفق ما تقتضيه اتفاقيات جنيف، وأن يكون من مجلة ما ُيدَرج فيها               
عدد احملتجزين وجنسياهتم والسبب القانوين الذي احُتجزوا على أساسه، وما إذا كـانوا             

داخليـة ولآلليـات    وينبغي أن تتاح آلليات التفتيش ال     . أسرى حرب أو سجناء مدنيني    
املستقلة إمكانية الدخول يف الوقت املناسب إىل مجيع األماكن اليت ُيحَرم فيها األشخاص             

وينبغي، أثناء الرتاعات املسلحة، الكشف     . من حريتهم ألغراض الرصد يف مجيع األوقات      
  للجنة الدولية للصليب األمحر عن أماكن مجيع مرافق االحتجاز؛

لألشخاص احملـُرومني مـن حريتـهم       املكفولة  مانات  ينبغي احترام الض    )ب(  
وال جيوز فرض أي قيود ال موجب هلا على تلـك الـضمانات مبقتـضى               . احتراماً تاماً 

الستعراضات اليت جتريهـا أجهـزة      او. تشريعات مكافحة اإلرهاب أو قوانني الطوارئ     
ا يتعلق على وجـه     فيمأمهية حمورية   لطلب املثول الفعلي أمام احملكمة هلا       قضائية مستقلة   

لذلك، ينبغـي أالّ تـسمح األطـر        . احترام احلق يف احلرية الشخصية    اخلصوص بضمان   
تكون خارجةً عـن نطـاق      حق املثول أمام احملكمة     التشريعية احمللية بأي استثناءات من      

وقـد بّينـت    . صالحية السلطة احملتجِزة ومنفصلةً عن مكان وشكل احلرمان من احلرية         
هزة القضائية تؤدي دوراً حامساً يف محاية األشـخاص مـن االحتجـاز             الدراسة أن األج  

وينبغي أن ينص القانون على عقوبات ُترتَل باملوظفني الذين يرفضون الكـشف            . السري
    املتعلقة باملثول أمام احملكمة؛جراءاتاإلعن املعلومات ذات الصلة أثناء 

ملناسب لـضمان إخبـار     ينبغي اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية يف الوقت ا         )ج(  
  أقرباء األشخاص احملتجزين بأَسرِهم ومبكان وجودهم ووضعهم القانوين وحالتهم الصحية؛ 
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للقانون الذي ينبغي أن    املخابرات  ينبغي أن ختضع كل تصرفات أجهزة         )د(  
ولضمان املساءلة بشأن التعاون االسـتخبارايت،      . يكون متوافقاً بدوره مع املعايري الدولية     

 إنشاء وتعزيز آليات تتمتع باستقالل حقيقي كي تقوم باستعراض ومراقبة األنشطة            ينبغي
وينبغي أن يتاح لتلك اآلليات االطالع على مجيع املعلومـات مبـا فيهـا            . االستخباراتية

االستعراضـات والتحقيقـات    تكليفها بأن تبادر إىل إجراء      وينبغي  . املعلومات احلساسة 
  ونشر تقارير يف ذلك الشأن؛ 

ينبغي أن جتري مؤسسات مستقلة متاماً عن تلك اليت يدَّعى أهنا ضالعة يف            )ه(  
التـسليم  "االحتجاز السري حتقيقات فورية يف أي ادعاءات خبصوص االحتجاز السري و    

وينبغي أن يقاَضى األشخاص الذين تثبت مشاركتهم يف احتجاز أشـخاص           ". االستثنائي
كب أثناء ذلك االحتجاز، وأن يقاَضى رؤساؤهم، دون سراً ويف أي أعمال غري قانونية ُترت

أي تأخري، إذا أصدروا أوامر باالحتجاز السري أو شّجعوا أو وافقوا عليه، وأن ُترتَل هبم               
  األفعال املرتكبة يف حال ثبوت إدانتهم؛ فداحة عقوبات تتناسب مع 

اءات سوء  جيب اإلعالن عّما تتوصل إليه مجيع التحقيقات اجلارية يف اّدع           )و(  
وال جيوز قبول أي    . معاملة احملتجزين وتعذيبهم ويف حاالت وفاة حمتجزين أثناء االحتجاز        

التعذيب أو املعاملة القاسية والالإنـسانية      عن طريق   أدلة أو معلومات يتم احلصول عليها       
  واملهينة يف أي إجراء قضائي؛ 

ولة إىل عهـدة    جيب أن تتم عمليات نقل أو تسهيل نقل احملتجزين من د            )ز(  
وجيب احترام مبدأ عـدم     . سلطات دولة أخرى حتت رقابة قضائية ووفقاً للمعايري الدولية        

إعادة األشخاص قسراً إىل بلدان قد يتعّرضون فيها للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة              
  الالإنسانية أو القاسية أو املهينة؛

ايا االحتجاز الـسري    ينبغي توفري سبل االنتصاف القضائي واجلرب لضح        )ح(  
وتعترف هذه املعايري الدولية حبـق الـضحايا يف         . )٤٩١(وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة    

ما تعّرضوا له من انتهاكات     فداحة  احلصول على جرب مناسب وفّعال وفوري يتناسب مع         
رد االعتبار  وينبغي كذلك أن تستفيد أُسر األشخاص املختفني من         . وما حلق هبم من ضرر    

  لتعويض نظراً ألن القانون الدويل يعترف بكوهنم ضحايا؛وا

__________ 

 من اتفاقية مناهضة    ١-١٤ باحلقوق املدنية والسياسية واملادة       من العهد الدويل اخلاص    ٥-٩ و ٣-٢املادتان   )٤٩١(
         انظـر كـذلك املعـايري      . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            

       ة ذات الصلة يف اإلعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإسـاءة اسـتعمال الـسلط                
، واملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتـصاف واجلـرب            )٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة    (

لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل،            
 .٦٠/١٤٧اليت اعتمدهتا وأعلنتها اجلمعية العامة يف قرارها 
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ينبغي للدول أن تصدِّق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               )ط(  
والسياسية وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ول االختياري التفاقيـة مناهـضة      ونظراً ألن الربوتوك  .  تنفذمها الالإنسانية أو املهينة وأن   
التعذيب يتطلب إنشاء أنظمة رصد تشمل مجيع حاالت احلرمان من احلرية، فإن االنضمام             

وينبغي للـدول أن تـصّدق علـى الربوتوكـول          . إىل هذا الصك الدويل يعزز احلماية     
لقـة  املبادئ املتع (االختياري وأن تنشئ آليات وقائية وطنية مستقلة تتقيد مببادئ باريس           

، وأن تصّدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          )مبركز املؤسسات الوطنية  
وقد ترغب أنظمة إقليمية أخرى يف إنشاء نظام مماثل للنظـام الـذي             . االختفاء القسري 

  ؛)٤٩٢(األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاصالبلدان وضعته اتفاقية 
ة مواطنيها يف اخلـارج وبتـوفري احلمايـة         على احلكومات التزام حبماي     )ي(  

القنصلية هلم من أجل ضمان تقيد الدول األجنبية بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل مبا يف              
  ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

على الدول التزام حبماية الشهود مبوجب القـانون الـدويل حلقـوق              )ك(  
  .دونه مكافحة االحتجاز السري بفعاليةوالواقع أن ذلك شرطٌ تستحيل ب. اإلنسان

__________ 

بشأن اختفاء  بالغاً  األمريكية حلقوق اإلنسان التماساً أو      البلدان  عندما تتلقى جلنة    : " على أنه  ١٤تنص املادة    )٤٩٢(
قسري مزعوم تقوم أمانتها التنفيذية بصورة عاجلة وبشكل سري مبخاطبة احلكومة املعنية، وتطالبها بتـوفري    

، وكذلك أي معلومات أخرى تعتربها      تفاؤهاخ عن مكان الشخص املدعى      - بأسرع ما ميكن     -املعلومات  
 ".األمانة التنفيذية ذات صلة، ويكون مثل هذا الطلب دون اإلخالل بقبول االلتماس
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Annex I 

SUMMARY OF GOVERNMENT REPLIES TO QUESTIONNAIRE 

 Country Response  

1.  Albania • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention 

2.  Algeria • No instances of secret detention or facilities for secret detention as a 
means to counter terrorism. 

• Places of custody exist within the levels of the national security 
service, the police service and the Department of Intelligence and 
Security. The sites are controlled by personnel who hold the rank of an 
officer within the criminal investigation department, and who will be 
subject to legal responsibility for disciplinary and penal sanctions, in 
the event they act outside of, or in violation of, legal procedures.  

• All sites of police custody are placed under the control of the public 
prosecutor (civil or military) which carries out regular and 
unannounced inspections.  

• The penitentiaries are placed under the authority of relevant personnel 
of the Ministry of Justice, who will be held personally liable at a 
disciplinary and penal level in the event of violation of the governing 
rules of detention applicable to both accused and convicted detainees. 
Such establishments are controlled by magistrates and the heads of the 
administration of penitentiaries.  

• Noted that, pursuant to an accord signed with the Ministry of Justice, 
the ICRC has visited penitentiaries since 1999; and since 2003 has 
been allowed unannounced visits to places of police custody. Also, the 
penitentiary establishments are accessible to civil society; regular 
visits are carried out by the national commission for promotion of 
human rights, by NGOs, UNDP and UNICEF.  

• There are various codes which comprise a legal framework for sites of 
police custody and penitentiaries, and the Penal Code provides for 
sanctions for persons who violate the laws, such as illegal or arbitrary 
detention or ill-treatment.  
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• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• Secret detention is not used by the police services of Algeria. The law 
precludes such practice. The methods for dealing with terrorism are 
within a strict legal framework, with investigations to be carried out 
within allowed time limits, and with magistrates being informed. In an 
emergency situation in the context of counter-terrorism which 
threatens the public order, a presidential decree may be made of a 
State of Emergency, notified to the UN, authorizing the Minister of 
Interior to take measures of house arrest as administrative internment. 
It is in this context, controlled by presidential decree, that such rare 
and exceptional measures may be taken. This is believed to be an 
effective measure in the efforts against terrorism.  

3.  Armenia • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

4.  Austria • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• Recalled the position it took as Presidency of the Council of the 
European Union from the beginning of 2006 in emphasizing the 
absolute necessity for adhering to all existing standards of human 
rights law and international humanitarian law in the context of the 
fight against terrorism.  

• On 21November, 2005, the Secretary General of the Council of 
Europe initiated an inquiry directed at all CoE member States where 
member States were asked how their internal law ensured the effective 
implementation of the ECHR on four issues relevant to secret 
detention in countering terrorism. Austria furnished a comprehensive 
answer to this inquiry in February, 2006. 

5.  Bahrain • No instances of secret detention under Bahraini law to counter 
terrorism. The criminal procedure code, in accordance with the 
Constitution, sets out requirements which preclude the lawfulness of 
secret detention. Anti-terrorism legislation regulates procedures for the 
investigation and arrest of persons accused or suspected of 
involvement in terrorism. Further, Bahraini law guarantees the rights 
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of persons who are arrested or remanded in custody, including the 
right to communicate with family members and lawyers prior to 
detention.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. Noted that Bahrain has signed numerous international 
counter-terrorism agreements and extradition agreements, which 
involve procedures which are applied in conformity with the 
Constitution and domestic law. Bahrain has signed extradition treaties 
with Egypt and ratified an agreement between the States of Gulf 
Cooperation Council concerning the transfer of persons sentenced to 
deprivation of liberty.  

• Any alternatives to secret detention must be consistent with the UN 
conventions which have been ratified by Bahrain.  

• No history of secret detention practices. However, Bahrain has fully 
co-operated with respect to counter-terrorism efforts, including having 
signed numerous international covenants on counter-terrorism. 
Co-operation must be carried out within the framework of 
international conventions.  

6.  Bangladesh • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. Constitutional law and the criminal procedure set 
out requirements which preclude lawfulness of secret detention.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• Suggests surveillance and advance intelligence as an alternative to 
secret detention as a means of countering terrorism.  

• No comment on past experiences with secret detention, as it is 
unlawful in Bangladesh.  

7.  Belarus  • No information on any persons who have been secretly detained in the 
territory of the state.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No comment on past experiences with secret detention 

8.  Bolivia • No information on any persons who have been secretly detained in the 
territory of the state.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. Such practices are not permitted under Bolivian law.  

• Secret detention is not an effective means of countering terrorism and 
runs counter to human rights obligations.  
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• No history of secret detention practices. The current situation of 
terrorism in Bolivia has been dealt with within a legal framework and 
any actions taken are in the public knowledge, internationally and 
nationally.  

9.  Botswana • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. Constitutional law and the criminal procedure set 
out requirements which preclude lawfulness of secret detention.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

10.  Bulgaria • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

11.  Chad • The Constitution of Chad guarantees the protection of human rights, 
including the protection of life and liberty, and against torture and 
degrading treatment. Referred to Chad’s ratification of various 
international instruments relating to counter-terrorism. The Chad Penal 
Code also punishes terrorist acts.  

• No instances of secret detention, nor do secret detention facilities exist 
as a means to counter terrorism. There is the National Security Agency 
which is charged with responsibility for this domain.  

• No information on collaboration with other governments on 
involvement or participation in secret detention of suspected terrorists 
in other states.  

12.  Croatia • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on counter-terrorism measures. Detention per se 
is clearly regulated within Croatian legislative framework, including 
the sanctions for any possible misuse and/or illegal detention  
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• No further comments or on past experiences with secret detention. 
Serious infringements of human rights, as well as a one dimensional 
approach to countering terrorism in past years, have only helped 
terrorist propaganda. Therefore, Croatia stresses the need for 
counterterrorism compliance with international law. 

13.  Cyprus • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on counter-terrorism measures (no terrorist 
incidents have occurred in the past 20 years in Cyprus) or on past 
experiences with secret detention.  

14.  Finland • No instances of secret detention or facilities as a means to counter 
terrorism. Finland has consistently emphasized the need to respect 
human rights while countering terrorism.  

• A reference has once been made to the landing of a cargo aircraft on 
16 May 2003. Permission had been granted because it had been 
designated by the US declaration as an aircraft used for the carriage of 
cargo.  

• Finnish legislation contains provisions which control acts of foreign 
agencies, and affords safeguards against unacknowledged deprivation 
of liberty.  

• The Sentences Enforcement Decree prohibits detention in a penal 
institution without a written order, and the identity of the prisoners is 
always verified; this applies to both Finnish nationals and foreigners.  

• No person suspected of involvement in terrorism have been placed in 
Finnish prisons or transported on the order of the Prison Service in 
Finland; nor is there any information that any official or person acting 
officially has been involved in the unacknowledged deprivation of 
liberty or the transport of persons so deprived.  

• No instances of experiences where secret detentions have been an 
effective or acceptable measure in countering terrorism.  

• The Finnish Penal Code provides for definition of terrorist offences 
and for the right of the Prosecutor General to make decisions in 
relation to the bringing of charges.  

• No experiences of secret detention in past domestic, regional or global 
counter-terrorism context.  
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15.  Germany • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. Respect for human rights is a constitutional mandate.  

• Germany does not regard secret detention as an effective tool in 
countering terrorism and emphasizes that terrorism must be dealt with 
in compliance with democratic principles, rule of law, human rights 
and international obligations.  

• No further comments on past experiences with secret detention. 

• Germany referred to the case of Mr. Murat Kurnaz. It reported that the 
German Federal Ministry of Justice became aware of this case on 26 
February 2002, when the Chief Federal Prosecutor informed the 
Ministry that it would not take over a preliminary investigation 
pending before the Prosecution of the Land of Bremen. Germany also 
indicated that the Office of the Chief Federal Prosecutor had received 
a report from the Federal Criminal Police Office on 31 January 2002, 
that, according to information by the Federal Intelligence Service, Mr. 
Murat Kurnaz had been arrested by United States officials in 
Afghanistan or Pakistan. 

• Germany also referred to the case of Mr. Khaled El-Masri. It reported 
that, on 8 June 2004, the Federal Chancellery and the Federal Foreign 
Office received a letter from his lawyer indicating that Mr. El-Masri 
had been abducted in the former Yugoslav Republic of Macedonia on 
31 December 2003, presumably transferred to Afghanistan and kept 
there against his will until his return to Germany on 29 May 2004. It 
also indicated that the Federal Ministry of Justice was informed about 
these facts on 18 June 2004. 

16.  Greece • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

17.  Iraq • Response received; currently with the translation services;  

18.  Ireland • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. 
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• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• The Constitution of Ireland provides that "No person shall be deprived 
of his personal liberty save in accordance with law’’. The deprivation 
of a person's liberty can only take place in defined circumstances, and 
there is no concept in Irish law of a detention which is simultaneously 
both lawful and secret. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

19.  Italy • Italy’s legal system is designed to ensure the effective framework of 
guarantees protective of human rights; after 9/11 Italy adopted urgent 
measures to combat terrorism, updating anti-terrorist legislation. 

• Italy referred to the case of Hassam Osama Mustafa Nasr (Abu Omar) 
with regard to whom a judicial investigation had been initiated, 
involving the committal of 26 people for trial who had served at the 
Italian Intelligence and Military Service. The trial is ongoing. Under 
Act No. 124, the Services were suppressed, while their tasks were 
placed under the responsibly of the President of the Council of 
Ministers, as the National Authority for the Security. It is envisaged 
that a legal excuse available to personnel would be that the activities 
are considered critical for pursuing institutional objectives. State 
secrecy has also be redefined by limiting its application, particularly to 
be in line with certain values (integrity; protection of constitutional 
institutions; protection of the independence of the state; protection of 
the military defense). The Criminal Procedure Code has also been 
reformulated to provide for a privilege for civil servants to plead state 
secrets to avoid having to testify in relevant cases. However, there is 
scope for the Judicial Authority to apply to the Constitutional Court to 
examine documents covered by state secrecy.  

• Secret detention is not considered to be an effective tool to counter 
terrorism.  

• Italy is not in a position to provide specific relevant practice.  

20.  Jamaica • Jamaica supports the efforts of the United Nations in general, and the 
Special Rapporteurs in particular, to promote and protect human rights 
and fundamental freedoms, whilst also countering the dangers of 
terrorism.  

• Have never engaged in the practice of secret or any other type of 
detention of terrorist subjects.  
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• To date, including over the time period specified, no individual has 
been arrested, charged or suspected of terrorism or terrorist activity. 

21.  Japan • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

22.  Lebanon • (Translated from Arabic) No instances of “arbitrary” detention in the 
penitentiary system as a means to counter terrorism. 

• Under the laws in force, suspects are detained pursuant to a warrant 
issued by the competent judicial authorities, which oversee all stages 
of investigations. No suspects have been held in “incommunicado” 
detention.  

• No one, acting in cooperation with any foreign ally, has participated 
in, or facilitated the incommunicado detention in Lebanon of any 
person suspected of engaging in terrorist activities.  

• No information is available on the use of forcible detention in the 
context of countering terrorism at the local, regional or international 
levels. 

23.  Liechtenstein • No instances of, or involvement in, secret detention as a means to 
counter terrorism, either actively or passively. Unlawful detention is a 
crime which is prosecuted, and if a suspicion of unlawful secret 
detention by a domestic or foreign authority or service in Liechtenstein 
were to have arisen, the Office of the Public Prosecutor would be 
required to immediately initiate a judicial investigation into an offense 
of deprivation of liberty, as there no lawful exception which is 
applicable to the secret services which would otherwise limit the 
Prosecutor’s obligation to prosecute. 

•  No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No experiences in countering terrorism can be mentioned where secret 
detention has been considered as an effective tool.  

• Promotion and protection of human rights constitutes one of the 
priority areas in Liechtenstein’s foreign policy, and it regards full 
respect of human rights as a vital element to ensure the effectiveness 
of any counter terrorism measure.  
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24.  Mauritius • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means 
to counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• The Constitution guarantees the protection of the right to liberty, 
entitling all persons who have been detained with the right to inform 
his/her relatives/friend and the right to a visit. As to measures to 
combat terrorism - the Prevention of Terrorism Act 2002 does not 
provide for “secret detention” but does allow for “incommunicado 
detention” for up to 36 hours with access only to a Police Officer of a 
certain rank.  

• It is believed that as a counter-terrorism measure, the Prevention of 
Terrorism Act 2002 falls within the International Human Rights 
framework.  

25.  Mexico • No instances of secret detention in the penitentiary system. Even 
within the context of military detentions, there is a requirement to keep 
a register of all detainees, and there are procedural safeguards against 
secret detentions. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention. 

26.  Moldova • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

27.  Montenegro • No information or evidence that persons suspected of terrorism have 
been arrested or detained on the territory of Montenegro or that they 
have been secretly detained. The relevant authorities or institutions do 
not possess information about potential arrest or secret detention of 
those suspected of terrorism, nor about any such imprisonment and/or 
arrest resulting in death or violence. 

• No facilitation of secret detention.  
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• As to counter-terrorism measures, a number of laws have been passed 
which sanction the criminal act of terrorism and provide for 
identification of such perpetrators and establish institutional bodies 
responsible for detection, investigation and decision making in cases 
of suspected terrorist acts.  

• Emphasizes that Montenegro is a member of CAT, OPCAT and the 
European Convention.  

28.  Paraguay • No information on any instances of secret detention. All arrests should 
be carried out within the legal framework.  

• Paraguay does not have any specific anti-terrorism laws, so that all 
crimes are dealt with in accordance with the Penal code. There is a 
draft law currently being considered in relation to anti-terrorism 
measures.  

• No information of any secret detention facilities, nor are there any 
plans for construction of such sites.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• Emphasizes Paraguay’s compliance with its international human rights 
obligations.  

29.  Peru • The Ministry of Interior has no knowledge of any instances of secret 
detention in the penitentiary system, nor any facilities for secret 
detention.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No, secret detention is not an effective measure in countering 
terrorism. There has been no case in which such secret detention has 
been effective. Peru emphasizes its compliance with all international 
obligations.  

• There is legislation allowing police to arrest persons who are caught in 
the act of committing a crime. They are informed of the reason for the 
arrest, presumed innocent, have a right to physical integrity, and right 
to lawyer and doctor, and to communicate with family and friends. 
There are also requirements which arise in cases where police carry 
out an arrest pursuant to an arrest warrant: to inform the person of the 
reasons for the arrest; to inform the magistrate, the reason of detention 
and which authority had ordered the arrest; report the arrest to the 
magistrate who needs to put the detainee before the judge who issued 
the arrest warrant; and to inform the detainee of their rights.  
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30.  Philippines • Facilities and practices of secret detention; such practices contravene 
the Constitution which expressly prohibits secret, solitary and 
incommunicado detention and torture, and are not used. Specific laws 
provide penalties for those who violate requirements in relation to the 
arrest, interrogation and detention of those suspected of terrorism.  

31.  Poland • On 11 March 2008, the district Prosecutor’s Office has instituted 
proceedings on the alleged existence of secret CIA prisons in Poland. 
This was referred to the Appellate Prosecutor Office on 1 April 2009. 
The prosecutors are gathering evidence which is considered secret or 
classified.  

• To ensure the proper course of the proceedings, the prosecutors are 
bound by confidentiality and cannot reveal the findings. Once the 
proceedings are completed and the findings are made public, the 
Government may respond.  

32.  Romania • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

33.  Russian 
Federation 

• No instances of secret detention in the Russian system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 

• All detentions fall within the supervision of the Federal penitentiary 
and the Ministry of Interior.  

• From 2007-2016 there is a program being undertaken to improve 
detention conditions.  

• The office of the General Prosecutor supervises situations of detention, 
and if there is a violation, it is reported.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

34.  Singapore • Singapore does not practice secret detentions at all, either alone or in 
collaboration with its allies.  

• Singapore’s approach to detection and rehabilitation of terrorists, used 
effectively, with two-thirds of terrorists arrested since 2001 having 
been released and reintegrated back into society, has involved: 

• A legislative framework defining the mandate and powers of the 
intelligence agencies, ensuring accountability.  
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• the Internal Security Act provides for powers of preventative detention 
for security threats, outside of criminal laws, with:  

• built-in procedural safeguards including a review panel overseen by a 
Supreme court judge; and a right given to the President to overrule 
Government decisions on detention.  

• Initial detention beyond 48 hours must be approved by a 
Superintendant of Police and reported to the Commander of Police. 

• Any detention under the ISA beyond 30 days must be approved by the 
Minister of Home Affairs and permission be given by the President.  

• Once detained under the ISA, detention is reviewed every 12 months.  

• Rights of detainees: to written reasons for detention (within 14 days) 
and right to appeal, and right to representation.  

• Family members are informed and given the right to reach the detainee 
(within the first 30 days subject to non-interference with the 
investigation; thereafter, regularly) 

• Justices of the Peace and community members form a Board of 
Inspection which is allowed to make unannounced visits to the 
detention centers.  

35.  Slovakia • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• In 2006, Slovakia responded to the inquiry of the Council of Europe’s 
investigation into allegations of unlawful and unacknowledged 
detentions.  

• Slovakian authorities are constrained by the rule of law and in 
particular the Constitution. Unlawful deprivation of liberty, 
interrogation or torture would attract criminal liability. Persons 
charged with terrorist offences must be dealt with in accordance with 
the criminal procedures.  

• Activities of foreign intelligence services on Slovakian territory are 
monitored by the two national intelligence agencies, which are subject 
to Parliamentary control.  

36.  Slovenia • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 
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• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

37.  Spain • No instances of secret detention in the penitentiary system and no 
secret facilities.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures as Spain has no past experiences with 
secret detention. Secret detention is incompatible with Spain’s 
domestic legislation.  

38.  Suriname • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

39.  Syrian Arab 
Republic 

• There are no secret prisons or detention centres in Syria. There are no 
cases of secret detention and no individuals are arrested without the 
knowledge of the competent authorities. 

•  No authorization has been granted to the security service of any 
foreign state to establish secret detention facilities in Syria. 

•  A number of foreign individuals were arrested in Syria at the request 
of other States, who were informed of the legal basis for the arrests 
and their places of detention. These States were also informed whether 
the individuals concerned were brought before the Courts or 
transferred outside of Syria.  

•  Individuals belonging to different terrorist groups have been 
prosecuted and detained in public prisons, in compliance with the 
relevant international standards. They will be judged by the competent 
judicial authorities. Court proceedings will be public and will take 
place in the presence of defense lawyers, families, human rights 
activists and foreign diplomats. Some will be publicized through the 
media. 

• The Interpol branch within the Security Service of the Ministry of 
Interior cooperates with international Interpol branches with regard to 
suspected terrorist and other criminal activities. 
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40.  Switzerland • The practice of secret detention is never used, and no facility for such 
detention exists in Switzerland. Such detention is not permitted by 
Swiss law.  

• The Swiss Constitution guarantees the rights of persons deprived of 
their liberty, and detention must be carried out strictly in accordance 
with prescribed requirements, including: being informed of the reasons 
of detention; make a call to a lawyer; and inform family/friends; being 
brought before a judge; to be judged without unreasonable delay.  

• The Swiss Penal Code criminalizes abductions and detention without 
legal basis, and unlawful forced transportation is punishable as a 
crime, as are attempts or participation in such acts. Also, Switzerland 
complies with its obligations under the 1963 Vienna Convention in 
relation to the detention/arrest of foreigners, such that in the case of 
arrest/detention of foreigners, the person has a right to inform the 
diplomatic embassy. Persons who have been illegally detained have 
recourse before an independent tribunal.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

41.  Trinidad and 
Tobago  

• The practice of secret detention is not used, and no facility for such 
detention exists.  

• Anti-Terrorism Act 2005 regulates treatment of persons suspected of 
terrorist acts. This provides for a process for seeking a detention order 
to be granted by a judge in chambers, with the consent of the Director 
of Public Prosecution. Detention is for an initial period of up to 48 
hours, and extended for up to 14 days. Records to be kept of the place 
and periods of detention.  

• No history of using secret detention to counter terrorism.  

42.  United 
Kingdom 

• The Government is not aware of any cases of individuals having been 
secretly detained in facilities on UK territory. In February 2008, the 
US informed the UK government (contrary to previous assurances 
otherwise) that it had used the UK Overseas Territory of Diego Garcia 
to refuel rendition flights. The US has given assurances that there have 
been no other such incidents since September 2001, and have assured 
the UK that there would be no rendition through UK territory without 
express permission, which would only be granted if satisfied that it 
would accord with UK law and international obligations.  

• The Intelligence and Security Committee is charged with oversight of 
the policy of the intelligence and security agencies. It has produced 
reports on the ways in which the agencies seek to ensure that they do 
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not contribute to the detention of individuals outside of a legal 
framework. In one of the reports, the agencies refer to the fact that the 
US is clearly holding some Al-Qaida members indention, but the 
details and location have not been disclosed to the UK, although the 
intelligence gathered from interrogation of such detainees has been 
used by the UK agencies.  

• By mid-2003 suspicions arose regarding the operation of black sites, 
so the UK agencies sought Ministerial approval and assurances from 
foreign liaison agencies if there was a risk of rendition operations 
arising from their operations. After April 2004 (Abu Ghraib 
revelations), in view of the known risk of mistreatment in operations 
which may result in US custody of detainees, the UK agencies sought 
assurances of humane treatment in any operation which may involve 
rendition/US custody.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

43.  United States of 
America 

• The Obama Administration has adopted the following specific 
measures: 

•  Instructed the CIA to close as expeditiously as possible any detention 
facilities that it currently operated as of 22 January 2009 and ordered 
that the CIA shall not operate any such detention facility in the future.  

• Ordered that the Guantanamo Bay detention facility be closed as soon 
as practicable. 

• Required the International Committee of the Red Cross (ICRC) to be 
given notice and timely access to any individual detained in any armed 
conflict in the custody or under the effective control of the 
United States Government, consistent with Department of Defense 
regulations and policies. 

•  Ordered a comprehensive review of the lawful options available to 
the Federal Government with respect to detention of individuals 
captured or apprehended in connection with armed conflicts and 
counterterrorism operations. 

•  Reaffirmed that all persons in U.S. custody must be treated humanely 
as a matter of law. 

•  Mandated that detention at Guantanamo conform to all applicable 
laws governing conditions of confinement, including Common Article 
3 of the Geneva Conventions, and directed a review of detention 
conditions at Guantanamo to ensure such compliance. 
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•  Ordered a review of United States transfer policies to ensure that they 
do not result in the transfer of individuals to other nations to face 
torture or otherwise for the purpose, or with the effect, of undermining 
or circumventing the commitments or obligations of the United States 
to ensure the humane treatment of individuals in its custody or control. 
The resulting Task Force on transfer practices recommended to the 
President in August that (1) the State Department be involved in 
evaluating all diplomatic assurances; (2) the Inspectors General of the 
Departments of State, Defense, and Homeland Security prepare an 
annual report on all transfers relying on assurances; and (3) 
mechanisms for monitoring treatment in the receiving country be 
incorporated into assurances. 

• Announced the transfer of at least seven detainees from military 
custody to U.S. criminal law enforcement proceedings, and transferred 
25 detainees to date to third countries for repatriation or resettlement. 

•  Worked with Congress to revise U.S. laws governing military 
commissions to enhance their procedural protections, including 
prohibiting introduction of evidence obtained as a result of cruel, 
inhuman, or degrading treatment. 

•  Expanded the review procedures for detainees held by the 
Department of Defense in Afghanistan in order to enhance the 
transparency and fairness of U.S. detention practices. Detainees are 
permitted an opportunity to challenge the evidence that is the basis for 
their detention, to call reasonably available witnesses, and to have the 
assistance of personal representatives who have access to all 
reasonably available relevant information (including classified 
information). Proceedings generally shall be open, including to 
representatives of the ICRC, and possibly to non-governmental 
organizations. 

•  Established more tailored standards and rigorous procedures for 
evaluating assertions of the State secrets privilege, including 
establishing an internal accountability mechanism, ensuring that the 
privilege is never asserted to avoid embarrassment or conceal 
violations of law, and creating a referral mechanism to the Office of 
Inspector General where the privilege is asserted but there is credible 
evidence of a violation of law. These standards and procedures were 
established in order to strike a better balance between open 
government and the need to protect vital national security information. 

•  The Department of Justice initiated a preliminary criminal 
investigation into the interrogation of certain detainees. 

• The Government indicated that these measures cumulatively seek to 
reaffirm the importance of compliance with the rule of law in U.S. 
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detention practices, to ensure U.S. adherence to its international legal 
obligations, and to promote accountability and transparency in this 
important area of national security policy.” The Government also 
noted that some of the specific information requested in the 
questionnaire implicates national security issues and that, although 
considerable amounts of information have been declassified, certain 
information will not be released for valid security reasons, subject to 
extensive oversight to ensure compliance with the law. 

44.  Venezuela • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret 
detention.  

• Venezuela noted that secret detentions are contrary to its domestic 
legislation and Constitution. Domestic provisions specifically provide 
for safeguards against such secret detention and further criminalize 
enforced disappearances and set out criminal sanctions for such an 
offence.  
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Annex II 

 In August 2009, the experts corresponded with 19 countries across all geographic regions of the 
world with a request to conduct an official visit to the countries concerned in order to conduct private 
interviews with persons believed to have been formerly held in secret detention. As one of the essential 
objectives of the joint study is to better understand   and ultimately redress   the plight of the victims, the 
experts wanted to engage directly with relevant sources. The experts wish to thank the Government of 
Germany and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for extending an invitation to visit. 
Visits to these two States were undertaken between September and November 2009 for the purpose of 
conducting interviews. The experts were unfortunately unable to visit other States due to the fact that 
invitations were either not extended or they were advised that a visit for such a purpose could not be 
arranged by the concerned State. In an effort to get direct information from persons who reportedly had been 
secretly detained, the experts did conduct a number of interviews by telephone and/or interviewed legal 
counsel or family members as some of these persons are still in detention or hospitalized and unable to 
communicate directly. In total, the experts conducted 30 interviews with individuals from various 
nationalities and regions around the world. This Annex contains 24 case summaries of interviews conducted. 
Six interviews were excluded as they were determined either not to be within the scope of this study or the 
information provided was not sufficiently detailed and precise to be included. 

CASE SUMMARIES 

Case 1 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Abdeljalil Al-Hattar*  
Nationality/country of origin Yemen 
Gender Male  
Detention 

Date of initial detention 
14 December 2007  
Location of initial detention 
Arrested at a mosque in Sana’a district, Yemen. 
Grounds of initial detention  
Told during interrogation that he had been arrested on suspicion of having harboured a wanted person.  
The authority(ies) involved in the detention  
Yemeni Political Security Officers 
Total period of detention 
14 months (14 December 2007 to February 2009) 
Duration of secret detention  
Approximately the first 2 months (14 December 2007 to February 2008) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
Initially detained at a mosque in Sana’a district, Yemen, and then subsequently taken to the Political 
Security Unit’s premises in Sana’a district, Yemen, where he was detained for a further 1 year and 2 
months.  
Conditions and treatment  
Interrogated during the first seven days of detention. No physical coercion was used. No complaints 
generally about interrogation methods used. He had no access to a lawyer, judge nor doctor during the 
entire period of his detention. 
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge. 
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Date of release 
February 2009. He was released without an apology or compensation. To date, he has not filed a 
complaint.  
Additional Information 
His arrest and detention created some personal problems. He had been due to be married four days after 
the arrest, and also, he had applied for a government job at the time. 

*   Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources.  

Case 2- Biographic details 
Name  Mr. Suleiman Abdallah* 
Nationality/country of origin Tanzania 
Gender Male  
Detention 
Date of the initial detention 
March 2003 
Location of the initial detention 
Mogadishu, Somalia 
Grounds of detention 
No charges were ever brought against him. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Somalia: He was arrested by team of Mohammed Dere, a notorious warlord allegedly working for the 
United States.  
Kenya: He was held by the Kenyan police in Nairobi and was interrogated by the CIA and the FBI.  
Somalia: In Bosaso, he was guarded by Somali soldiers.  
Afghanistan: In Afghanistan, he was guarded by Afghan soldiers and interrogated by officials from the 
CIA. The Prison of Darkness was allegedly run by the CIA and the Salt Pit by the FBI. 
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 

1. Mogadishu, Somalia in March 2003 (one day) 
2. Jail near an airport in Nairobi, Kenya 
3. Bosaso, Somalia; Djibouti (one day) 
4. “Dark Prison”, Afghanistan (two months) 
5. “Salt pit”, Afghanistan (14 months) 
6. Bagram Airforce Base, Afghanistan (four years and two months) 
7. Dar es Salaam, Tanzania via Dubai, United Arab Emirates (one day) 

Total period of detention 
More than five years (March 2003 - November 2008) 
Duration of secret detention 
Same as above 
Conditions and treatment  
Upon his arrest in Mogadishu, he was beaten by four men, resulting in broken fingers and teeth. 
Afterwards, he was forcibly taken to a hospital, then blindfolded and taken to the airport, where he was 
flown to Nairobi.  
In Nairobi, he was held in a room with no bed and tiny windows. He was interrogated by the police and 
taken to the hospital. There, he was visited by officers who identified themselves as belonging to the FBI. 
After eight days in Nairobi, he was taken to an airport with the same CIA agents who had taken him from 
Mogadishu. They tied his hands and legs, blindfolded him, and beat him on his ears. He was flown to 
Bosaso, Somalia, where he was taken to a boarding house and forced to sit on the floor, surrounded by 
four armed soldiers. 
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The following day, he was flown to Djibouti. On the flight, he was blindfolded, his feet were shackled and 
he was chained to the floor of the plane. He was not allowed to sleep, and he was hit on his ears every 
time he started to sleep. He was kept in a building at the airport. Some people held them while another 
man cut his clothes off and raped him. Afterwards, he was put in a diaper, hooded, cuffed, shackled and 
put on another plane to Kabul, Afghanistan. Upon landing, he was taken to the Prison of Darkness. At the 
prison, he heard strange voices in several languages, including Kiswahili and Somali, saying things such 
as “there is no God, no God, no God.” He was taken to an interrogation room, where his entire body was 
shaved by the interrogators in an aggressive and humiliating manner. He was kept in a stress position, 
chained to a wall, in a tiny, dark room in solitary confinement. Freezing water was poured on him; he was 
often forcibly naked, beaten and raped with foreign objects. He was kept in solitary confinement for two 
months, in complete darkness and with very loud music playing constantly. The interrogators would hang 
him from the ceiling in the “strapado” position, so that only his toes touched the floor. The guards were 
Afghans. He was fed only every two days, and was given pills on a regular basis. He was approached by 
some people carrying ICRC badges who asked for his personal information, including his mother’s 
address, but he refused to give them the information since he believed they were CIA agents. 
Around September 2004, he was taken to the “Salt pit”, an underground prison run by the FBI. There was 
constant light, and the Afghan guards would sometimes urinate on the detainees’ food. He had no contact 
with his family, and he was visited several times by two FBI agents. After 14 months, FBI officers came 
to the prison, took his photograph, shackled him with fiberglass cuffs and blindfolded him. He was taken 
by helicopter and upon arrival in Bagram, he was chained and handcuffed, and his eyes were covered with 
glasses. He was also made to stand in a box and the rules were extremely strict. After bathing in the open, 
he was blindfolded and taken to an interrogation room. The interrogators were US officials. After he 
refused to answer their answers, he was slapped by one of the interrogators and dragged down the 
staircase to a wooden cage, where he was forced to stay for approximately one week. He was then 
transferred to another cage, where his blindfold was finally removed. He was first able to see other 
detainees, but the cages were later sealed so that the detainees could not see any other people. He was 
constantly harassed by the soldiers guarding the prison and bright lights were constantly kept on. The 
common practice was for the guards to use teargas on all detainees if one of them caused a problem. Mr. 
Abdallah suffered from acute headaches but was not taken to see a psychiatrist, like other detainees. 
During his detention in Bagram, he did not have contact with his family. Women and children, as young 
as twelve were also detained there. 
In November 2008, he was flown to Dar es Salaam and held for interrogation overnight. 
Date of release 
November 2008. 

Additional information 

After three years in detention, he sent a letter to his mother via the ICRC. Starting at the end of 2006, he 
was visited by the ICRC three or four times. 
After his release, Mr. Abdallah has only been able to eat fruit, as solid food makes him vomit. He 
experiences pain in his back, jaw and teeth. He constantly feels dizzy and confused during the day and has 
nightmares at night. 

*  Information contained is from a phone interview with interviewee and other credible sources. 

Case 3 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Saud Mukhtar Al-Hashimi* 
Nationality/country of origin Saudi Arabia  
Gender Male 
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Detention 
Date of initial detention 
2 February 2007 
Location of initial detention 
Jeddah, Saudi Arabia 
Grounds of initial detention  
He was arrested as part of a group of nine persons demanding political change. These individuals were 
accused of having supported and financed terrorism, and were conducting illegal activities of raising and 
transferring funds to suspicious parties.  
Total period of detention 
From 2 February 2007 until present. He was in detention at the time of this interview.  
Duration of secret detention  
First 10 days.  
The authority(ies) involved in the arrest  
Officers of the Public Investigations Unit, Saudi Arabia 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
He was held in premises of the Public Investigations Unit in Jeddah. For the first ten days he was held in a 
building annexed to the public prison, and then moved to the public prison.  
Conditions and treatment  
He was held in solitary confinement since the beginning of the detention period, without any contact with 
other detainees. He was interrogated from time to time.  
Communication with his wife (visits and telephone calls) was sometimes suspended as punishment, 
including in one instance, for a period of 5 months, and another period of 8 months. He was beaten three 
times.  
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge 
Date of release 
He remains in detention.  

*  Information contained is from an interview with the wife of the interviewee, Mrs. Hassna Ali 
Ahmed Al Zahrani, and other credible sources.  

Case 4 - Biographic details 
Name  Mr. Bisher Al-Rawi* 
Nationality/country of origin Iraq 
Gender Male  
Detention 

Date of the initial detention  
8 November 2002 
Location of the initial detention 
Banjul, the Gambia 
Grounds of detention  
No charges were ever brought against him. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Gambia: He was detained by officers from the Gambian Intelligence Agency and subsequently kept in 
custody by Gambian authorities. 
Afghanistan: Afghani authorities. He was interrogated by American officials, including officials from the 
CIA, the MI5 and foreign counter intelligence delegations from Tunisia, Syria, and Libya, among others. 
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Site(s) held in detention, including sites of possible transit 
1. Safe houses in a residential area in Banjul, the Gambia  
2. “Dark Prison”, Afghanistan 
3. Bagram, Afghanistan  
4. Guantanamo Bay  
Total period of detention 
More than four years (8 November 2002 to 30 March 2007) 
Duration of secret detention 
Safe houses in a residential area in Banjul, the Gambia (one month); “Dark Prison” (three weeks) and 
Bagram, Afghanistan (one month); and Guantanamo Bay (four years). 
Conditions and treatment  
In Banjul, he was first allowed to be free inside the safe houses. He was later placed in a wooden cage. 
On the flight to Afghanistan, he was blindfolded, hooded, handcuffed and his feet were shackled. At the 
“Dark Prison”, an old detention center, there was no light or heating. The guards all wore hoods and never 
spoke. On the first day, he was placed in a dark cell and the handcuffs and hood were eventually removed. 
He was kept in that cell, which measured approximately 5 x 9 feet for three weeks. It had a steel door, a 
bucket, an old piece of carpet and a rusty steel bar. He was kept in the cold and had to wear diapers. Loud 
music was played continuously. The only light he saw was the torches carried by the guards when they 
gave him food, which was on average less than once per day. He was kept incommunicado and was not 
interrogated during this time. 
On around 22 December, two American and two Afghan guards went into his cell, chained his hands 
behind his back and hooded him. He was taken away on a helicopter to Bagram, Afghanistan. He was held 
at an old factory, which was used as a secret detention facility. He spent the first three days and several 
weeks after in isolation. At Bagram, he was subjected to sleep deprivation for up to three days and threats. 
He was subjected to almost daily, long interrogations, and he was always handcuffed, hooded and 
shackled. 
He was transferred to Guantanamo Bay through a rendition flight on 7 February 2003. During the trip, 
which lasted 24 hours, he was handcuffed, had goggles covering his eyes and his feet were shackled. He 
underwent multiple interrogations and was kept in isolation for three weeks. 
Date of release 
30 March 2007. 
Additional information 
While in Bagram, he was able to meet with the ICRC and send letters to his family through them. 

 *  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources. 

Case 5 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Maher Arar*  
Nationality/country of origin Canadian (national of the Syrian Arab Republic)  
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
 26 September 2002 
Location of initial detention 
John F. Kennedy Airport, New York, United States of America (he was in transit on the way home to 
Canada, following a visit to Tunisia) 
Grounds of initial detention 
He was detained on the basis of information provided by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) 
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that he was a suspected terrorist and a possible member of the Muslim Brotherhood and/or Al-Qaida. 
Formal charges were never filed in Canada, the USA or the Syrian Arab Republic.  
The authority(ies) involved in the detention  
He was detained and interrogated by officials from the United States of America based on unverified 
information provided by the RCMP. He was deported by US authorities and transferred to Jordanian 
officials and then turned over to the Syrian authorities, including the Syrian military intelligence who held 
him under special powers given to the National Intelligence Services.  
Total period of detention 
From 26 September 2002 to 5 October 2003. 
Duration of secret detention  
Approximately 1 month, from 26 September 2002 to end of October 2002. 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
1. On 26 September 2002, he was detained at JFK airport, NY, USA and held in the Metropolitan 
Detention Centre in Manhattan for eleven days (26 September to 7 October 2002). 
2. On 8 October 2002, he was transported to the Syrian Arab Republic, via 2 stopovers in Rome, Italy and 
Amman, Jordan. During this time he was chained and shackled in the back of a plane. 
3. He saw a photo of President Assad which indicated to him he was in the Syrian Arab Republic. He was 
later told that he was in Far Falestin detention centre. He was held here for 10 and half months.  
4. On 20 August 2003, he was transferred to Sednaya Prison in Syria until his release on 5 October 2003. 
Conditions and treatment  
From the USA to Jordan - He was put on a private plane and chained and shackled. He arrived in Jordan 
blindfolded and said he was repeatedly hit on the back of his head by Jordanian guards.  
In transit from Jordan to the Syrian Arab Republic - He was blindfolded and “bundled” into a van and 
driven fast over bad roads. From time-to-time he was struck by one of the guards.  
In Far Falestin detention centre, the Syrian Arab Republic - He was kept in a tiny cell, roughly seven feet 
high by six feet long by three feet wide. The cell contained only two thin blankets and a “humidity 
isolator” as well as two bottles, “one for water and one for urine”. There was an opening in the middle of 
the ceiling, roughly one foot by two feet. There was no light in the cell at all, except what filtered through 
from the opening in the ceiling. He recalled two or three times when cats urinated through that opening. 
The cell was damp and very cold in winter and stifling in summer. He was known to guards only by his 
cell number: two. The first and official recognition of his detention occurred about three weeks after his 
deportation to Syria (end of October 2002) with a consular visit by Canadian authorities. He received 
approximately half a dozen consular visits while in detention but was not allowed to receive visits from 
anyone other than consular officials.  
Treatment during interrogations at Far Falestin detention centre -  
On 8 October 2002, Mr. Arar was taken for questioning from around 8:00 pm to midnight. He was 
questioned by a man named “George”, who Mr. Arar later discovered was George Salloum, the head of 
interrogation at Far Falestin. There was no physical violence during this interrogation, but there were 
ominous threats. If he was slow to answer, “George” said that he would use “the chair” which Mr. Arar 
did not understand, but assumed to be a form of torture. On 9 October 2002, he was called up for 
interrogation which lasted roughly 10 hours. When “George” arrived, he immediately started hitting him. 
The chair on which Mr. Arar was sitting was taken away, so that he was now on the floor. Mr. Arar 
interpreted it as a form of humiliation - lowering the status of the detainee in respect of the interrogators. 
“George” brought with him into the room a black cable, which might have been a shredded electrical 
cable. It was about two feet long. It was probably made of rubber, but was not hollow. Mr. Arar says that 
as soon as he saw the cable he started to cry. George told Mr. Arar to open his right hand. George then 
raised the cable high and brought it down hard. He stood up and started jumping, but was forced back 
down and the process was repeated with his left hand. Again Mr. Arar jumped up. No question had yet 
been asked. From then on, Mr. Arar was forced to stand near the door, and the questions began. The 
constant theme was “you are a liar”. He was given breaks and put in another room where he could hear 
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other people screaming. Sometimes he was blindfolded and left to stand in the hallway for an hour or 
more listening to the screams of women being beaten and the cries of the babies that some of the women 
had with them in the detention centre. When he was brought back into the interrogation room, he would be 
beaten about the upper body and asked more questions. Mostly, he was asked about his relations with 
various people. On 11 October 2002, this was the most intensive interrogation as he was questioned for 
sixteen to eighteen hours, with great physical and psychological abuse. Mr. Arar was beaten with the black 
cable on numerous occasions throughout the day, and threatened with electric shocks, “the chair” and “the 
tire”. The pattern was for Mr. Arar to receive three or four lashes with the cable, then to be questioned, 
and then for the beating to begin again. After a while, he became so weak that he was disoriented. Mr. 
Arar remembers wetting himself twice during this questioning. He had to wear the same clothes for the 
next two and a half months. He was humiliated. After these three days of beatings the interrogation 
became less intense physically. There was much less use of the cables, and more punching and hitting. By 
the 16 or 17 October, the beatings diminished but the threats intensified, so that the psychological pressure 
was extreme. The “chair” was also invoked to scare him. At the end of each interrogation session an 
interrogator would say “tomorrow will be tough” or “tomorrow will be worse for you”. Mr. Arar found it 
almost impossible to sleep for more than two or three hours a night.  
Sednaya Prison - He said conditions were “like heaven” compared to those in Far Falestin.  
Judicial proceedings 
In the Syrian Arab Republic - on the day prior to his release, over a year after his initial detention, he was 
taken before a Supreme State Security Court. He was never tried or convicted of any offence. Canadian 
officials were not notified of this court date and no lawyer was present. He was not sure what took place 
this day, if it was an actual trial, no one ever advised him of the charges against him and he was not 
convicted of any offence. 
In Canada - On 28 January 2004, the Government of Canada announced that a Public Commission of 
Inquiry would be established to examine the actions of Canadian officials, including the detention and 
deportation of Mr. Arar in the countries concerned, namely in relation to the United States of America, 
Jordan and Syria. The Commissioner’s report was released on 18 September 2006.** The Commission 
found that the treatment and conditions of Mr. Arar in Far Falestin detention centre in Syria constituted 
torture as understood in international law. Upon the conclusion of the Inquiry Mr. Arar received an official 
apology from the Prime Minister of Canada and 10.5 millions dollars (Cdn) in compensation in addition to 
one million Cdn dollars to cover the costs of his legal fees. 
Date of release 
On 5 October 2003, Mr. Arar was released from custody after signing a “confession” given to him in court 
by a Syrian prosecutor. He returned to Canada on 6 October 2003.  
Additional Information 
Mr. Arar experiences serious psychological effects from his detention and torture in Syria. Since his 
release, Mr. Arar has a deep sense of isolation from the Muslim community. Since returning to Canada, he 
has had difficulty finding a job, despite having a degree in computer engineering and a Masters in 
telecommunications. This has had a devastating effect upon both his psychological state and 
economically. Mr. Arar’s relationships with members of his immediate family have been significantly 
impaired. He feels guilty about how he now relates to his own family. He often feels emotionally distant 
and preoccupied with his own concerns. 

 *  Information contained is from an interview with the interviewee’s legal representative, Mr. Lorne 
Waldman, and other credible sources. 

 **  The Commissioner’s report was released on 18 September 2006, following a Commission of 
Inquiry. The Toope Report, released on 14 October 2005, was requested by the Commissioner of the Inquiry 
to determine the treatment of Mr. Arar while in detention in Jordan and Syria. The reports are available at: 
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/pco-bcp/commissions/maher_arar/07-09-13/www.ararcommission.ca/ 
eng/index.htm. 
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Case 6 - Biographic details 
Name  Mr. Moazzam Begg* 
Nationality/country of origin United Kingdom 
Gender Male  
Detention 

Date of the initial detention 
31 January 2002 
Location of the initial detention 
Islamabad, Pakistan 
Grounds of arrest 
No charges were ever brought against him. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Islamabad: Abducted by unidentified sources, although American officers dressed as Pakistanis were in 
the vehicle at the time of arrest.  
Kandahar: The detention facility was run by the US military. 
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 
1. Detained in Islamabad, Pakistan. 
2. On 21 February, he was taken to a military airport near Islamabad and handed over to American 

officers. He was flown to Kandahar, Afghanistan, on an American military plane, along with six other 
detainees.  

3. The detention facility in Kandahar was located next to an airport. 
4. In Bagram, Afghanistan, he was held at a remodeled warehouse.  
5. On 7 February 2003, he was transferred to Guantanamo Bay. 
Total period of detention 
Mr. Begg was detained since January 2002 for nearly three years. 
Duration of secret detention 
Three weeks in Islamabad (31 January - 21 February 2002) 
Guantanamo (February 2003 - January 2005) 
Conditions and treatment  
During his detention in Islamabad, he was taken to meet with American and British Intelligence officers in 
a different venue. He was not beaten and the Pakistan officials indicated that he had been arrested based 
on an American instruction. 
During the flight to Kandahar, he was held on the floor in a painful position and received threats from 
soldiers. He was hooded, shackled and handcuffed. 
He was hooded and shackled to the floor during the flight to Bagram. The cells had dim light and loud 
music was played all the time. Religious duties were forbidden as was all communication between 
detainees; it was thought that they could communicate with each other if they prayed. He was not taken 
outside except for during a few minutes on some occasions.  
Since he was considered a “High Value Detainee” (HVD) at Guantanamo Bay, he was held in secret 
detention in one of the two cells at Camp Echo. The ICRC was denied access to him due to “military 
necessity”. He was later moved to the “Secret Squirrel” unit, a place where HVD were secretly kept under 
the custody of the CIA. 
Judicial proceedings 
He was denied access to a lawyer or consular services during his detention in Islamabad. His wife filed a 
writ of habeas corpus to find out his whereabouts but the Government denied the arrest. 
Date of release 
January 2005. 
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Additional information 
In Kandahar, he spent the first 4 weeks in solitary confinement in a metallic barn divided into six cells. He 
was later held with other detainees. He was held in incommunicado detention for two months, although he 
was visited by the ICRC. He was subjected to heavy torture and was interrogated, sometimes naked, by 
the FBI, the CIA, military intelligence and the MI5.  
In Bagram, he was subjected to systematic interrogations, during which he was shackled, and subjected to 
physical and psychological tortures such as a mock rape of his wife. He also witnessed two detainees 
being beaten to death. If the interrogators did not hear what they wanted, he was taken out of the 
interrogation room, beaten by someone other than the interrogators, and then taken back. He was held in 
solitary confinement during the initial 6 weeks, and later in communal cells “where detainees were treated 
like animals”. In Bagram, he was visited by the ICRC and could send letters to his family through them. 
After his release, he was sent back to the United Kingdom, but he did not have his passport until 
mid-2009. 

*  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources. 

Case 7 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Abou Elkassim Britel*  
Nationality/country of origin Moroccan and Italian 
Gender Male  
Detention 

Date of initial detention 
10 March 2002  
Location of initial detention 
Lahore, Pakistan 
Grounds of initial detention  
His initial detention was on the grounds of immigration matters. The second period of detention was 
carried out on the ground of suspicion of his involvement in bombings in Casablanca.  
The authority(ies) involved in the detention  
First Period of Detention  

In Pakistan - Pakistani immigration officers, Pakistani officials and United States officials, 
including FBI agents.  
In Morocco - Moroccan officers (including the Moroccan secret service) and United States 
officials.  

Second Period of Detention 
In Morocco - he was detained by Moroccan officers, this time en route to Italy, and was again 
transferred into the hands of the Moroccan secret service agency, the Direction de la Surveillance 
du Territoire. He was subsequently transferred to a public prison. He remains imprisoned in Ain 
Bourja prison Casablanca, Morocco.  

Total period of detention 
Two periods of detention: 

1. Approximately one year (10 March 2002 to February 2003) 
2. From 16 May 2003 until present. 

Duration of secret detention  
1. During the first period of detention: the entire period, approximately one year.  
2. During the second period of detention: approximately 4 months (16 May 2003 to 16 September 

2003).  
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Site(s) of detention, including sites of possible transit 
First Period of Detention  
1. Initially detained at Lahore, in a police station. 
2. Transferred to a detention centre in Islamabad, and transported on four occasions to a villa run by US 

officials, Islamabad.  
3. Transferred on a private airplane and handed into the custody of Moroccan officials.  
4. Detained in a facility run by the Moroccan secret service agency, the Direction de la Surveillance du 

Territoire, in Témara, Morocco.  
Second Period of Detention 
1. Detained in Melilla, and again held at Témara detention facility, this time for four months.  
2. Transferred to a prison in Sale, Morocco.  
Conditions and treatment  
First Period of Detention  

At Lahore police station: his repeated requests to contact the Italian embassy were denied, and he was 
accused of being a terrorist, and was ill-treated.  
At the Crime Investigation Department, Lahore: he was chained and beaten.  
At the villa, interrogations by FBI agents: FBI agents, with Pakistani agents present, threatened to 
torture and kill him, if he did not give information.  
Transfer by plane to Morocco: US officials forcibly transferred him onto a private airplane. During 
the flight, he was chained on his back to the floor of the airplane, his head was covered with a hood, 
and he was dressed in a diaper. Tape was put over his mouth when he tried to ask to use the bathroom. 
Before landing, the chains were removed and plastic handcuffs were used to bind his hands, and he 
was blindfolded.  
At the Témara facility: he was regularly interrogated about his life in Italy, and he was beaten and 
received threats of sexual torture, including sodomy and castration, and threats concerning his family. 
He was subsequently released without charge or explanation in front of his mother’s house.  

Second Period of Detention  
At the Témara facility: he was shackled at all times except for 15 minutes each day, and was not 
permitted to have a Koran. He was interrogated while his arms and legs were tied to a bunk bed, and 
he was severely beaten. He heard other persons screaming from their interrogations. As a result of this 
torture and coercion, he signed a confession to involvement in terrorist activities.  

Judicial proceedings 
1. During the first period of detention, he was released without charge, and without being brought 

before judicial proceedings.  
2. During the second period of detention, he was transferred from the Témara facility to a prison in 

Sale, and was then tried on charges relating to participation in subversive association and taking part 
in unauthorised meetings. He was sentenced to 15 years’ imprisonment, reduced to 9 years on appeal.  

Date of release 
At time of the interview he is in prison in Sale serving his sentence.  
Additional Information 
During his second period of detention in Morocco, his wife searched for him by asking the Moroccan 
Ministry of Justice of his status. The office of the Prosecutor in Casablanca guaranteed that he was not 
being detained in Morocco. It was not until the alleged detainee’s brother reported his disappearance on 
18 September 2003, that the family became officially informed that the alleged detainee was being held in 
prison in Sale.  
According to the alleged detainee’s wife, he now suffers from many physical problems as a result of the 
treatment inflicted upon him during his periods of detention.  

*  Information contained is from an interview with interviewee’s wife, Ms. Khadija Anna Lucia 
Pighizzini, and other credible sources.  
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Case 8 - Biographic details 
Name  Mr. Omar Deghayes* 
Nationality/country of origin Libyan/Libyan Arab Jamahiriya (UK resident) 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
April 2002 
Location of the detention 
He was detained at his home located in Lahore, Pakistan  
Grounds of initial detention 
Not formally charged and never brought before a judge. At the moment of detention he was requested to 
hand over his weapons. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Pakistan: Pakistani, CIA and UK Security Services officers 
Afghanistan: American military, CIA, FBI and UK Security Services officers 
Guantanamo Bay: US officers 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Police station (April 2002: after arrest and only for some hours) 
2. Building described as an old castle near Lahore, Pakistan (April - May 2002) 
3. Military barracks in Islamabad, Pakistan (May - June 2002) 
4. Bagram Airbase, Afghanistan (June - August 2002) 
5. Guantanamo Bay (August 2002 - December 2007) 

Total period of detention 
Approximately 5 years and 8 months 
Duration of secret detention 
Approximately 5 months (April 2002 - August 2002) 
Conditions and treatment during secret detention  
- Building described as an old castle near Lahore, Pakistan: He was placed alone in a room. The first 3 
days he was interrogated, by Pakistani persons in civilian clothes, about bombs and about his family’s 
opposition to the Libyan Arab Jamahiriya (his father was allegedly killed for his opposition to the Libyan 
Arab Jamahiriya). During interrogations he was usually handcuffed and sometimes also hooded. He was 
also questioned by two people with an “American” accent who did not identify themselves and who wore 
no uniforms. During this period, he was punched, beaten, kicked, stripped, hit in the back with wooden 
sticks, and subjected to stress positions for up to 3 days and 3 nights by Pakistanis. 
- Transfer to Islamabad, Pakistan (by car): He was transferred hooded and handcuffed. 
- Military barracks at Islamabad, Pakistan: At first he was placed alone in a room and then another person 
of Jordanian origin joined him. On 3 occasions, he was taken to interrogations; two in a hotel located near 
the detention centre and the third in a house. He was taken to interrogations at gunpoint, handcuffed and 
hooded by Pakistanis in civilian clothes. Interrogations were carried out by American officers (identified 
themselves as CIA) and, at the third interrogation, there was also a British officer from MI6. During the 
interrogations he was asked, inter alia, about his father and his opposition to Libya, his stay in 
Afghanistan, and his life in the UK. In the barracks, he was threatened and tortured by Pakistanis (mostly 
drowning and stress positions) and there was also a room full of caged snakes that guards threatened to 
open if he did not tell and write what he did in Afghanistan. 
- Transfer to Bagram, Afghanistan: 45 detainees were taken together by uniformed American officers. 
They were put in boxes, with plastic handcuffs, and bundled together on the floor of the plane. 
- Bagram Airbase, Afghanistan: At first, he was held in a very small cell with about 15 other people, 
always chained in front (hands to feet), and then moved alone to a very small room (height of a table). 
Prisoners were not allowed to talk to each other and, if they did, they were tortured. He was heavily 
tortured (including being stripped naked and beaten) and sexually abused by American soldiers. He was 
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interrogated by FBI, CIA and British Intelligence officers. He was visited by the ICRC after 1 month, but 
he was not able to communicate with his family or lawyers.  
- Guantanamo Bay: Upon arrival, he was interrogated and then taken to a hospital where interrogations 
continued. At Guantanamo, he was kept in solitary confinement for long periods and he was severely 
tortured. Moreover, he lost sight in one eye after a brutal assault by a guard. He reported that his family 
knew his whereabouts only when he arrived at Guantanamo. 
Judicial proceedings 
He was brought before the Combatant Status Review Tribunal when detained at Guantanamo. 
Date of release 
Released in December 2007. No compensation was granted. 
Additional information 
Together with seven former Guantanamo detainees he brought a civil compensation case against the UK 
Government. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 9 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Khaled El-Masri* 
Nationality/country of origin German (Lebanese origin) 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
31 December 2003 
Location of initial detention 
The border of the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) 
Grounds of initial detention  
Initially detained on suspicion of traveling on a false passport.  
The authority(ies) involved in the detention  
Initially detained by FYROM border officials. Then transferred to FYROM officials in Skopje. He was 
detained in the custody of officials of the United States of America, including CIA. He was visited by 
Afghani persons and a German Bundeskriminalamt (BKA) officer during his detention at the CIA-run 
detention facility in Afghanistan.  
Total period of detention 
Approximately 5 months (31 December 2003 to 28 May 2004) 
Duration of secret detention  
Entire period of detention, approximately 5 months.  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
1. Initially detained at the FYROM border.  
2. Transferred to Skopski Merak hotel, Skopje, where he was detained for approximately three weeks.  
3. Transferred to an unknown location and forcibly placed on a plane.  
4. Transferred by plane to Afghanistan, and taken to United States of America’s CIA-run detention 

facility, known as the “Salt Pit”, where he remained for approximately 4 months.  
5. Transferred by plane and released in Albania.  
Conditions and treatment  
Detention at the Skopje hotel: he was interrogated in English despite the fact that he knew little English. 
His request to call the German Embassy, a lawyer and his family were refused. He was offered a deal - to 
confess to being a member of Al-Qaida and in return he would be released to return to Germany; he 
refused and undertook a hunger strike. He was instructed to make a statement for a video recording to the 
effect that he was being treated well and would be shortly returned to Germany.  
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Transfer to Afghanistan: he was escorted from the hotel in a vehicle, handcuffed and blindfolded and led 
into a room where he was grabbed by two persons, his arms bent backwards and beaten from all sides. His 
clothes were sliced off, he was thrown on the ground, and he was sodomized. His feet were bound, his 
blindfold was removed and he believes he was photographed. He was then dressed in a diaper and a sports 
suit, blindfolded again, his ears were plugged with cotton, and headphones were placed over his ears. A 
bag was placed over his head, and a belt around his waist, and he was forcibly placed into an airplane, 
with his arms and legs spread-eagled and secured to the sides. He was forcibly injected twice during the 
flight.  
Detention at the “Salt Pit” facility, Afghanistan: upon arrival at the facility, he was beaten and kicked, and 
detained in a small cell with walls covered in crude Arabic, Urdu and Farsi writing. He was interrogated 
on three or four occasions, each time during the night. On one occasion, he was forced to strip naked, 
photographed, and blood and urine samples were taken from him. He subsequently began a hunger strike; 
an American director demanded that he end the strike and said that although they knew he was innocent, 
the detainee could not be released without higher authorization. He was visited by some Afghani persons 
urging him to end the strike. He was refused medical treatment, and after 37 days of the hunger strike, he 
was forcibly fed through a tube in his nose, causing him to fall extremely ill. He was spoken to by a 
German BKA officer and the American prison director assuring him he would be released.  
Transfer out of Afghanistan: he was handcuffed, shackled and blindfolded and placed into a jeep and 
driven to a place where his suitcase was returned to him and he was given two t-shirts. He was then 
blindfolded again, had earplugs and headphones placed on him and driven to an airplane. He was chained 
to the seat of the plane during the flight.  
Release in Albania: he was driven through some mountains and roads in an unknown location, and when 
he was released, his blindfold and handcuffs were removed, he was given his belongings including 
passport and instructed to walk down a path without turning back. He subsequently encountered three 
armed men and discovered he was in Albania. He was put on a flight to Germany. 
Judicial proceedings 
He was never formally charged or brought before any judicial proceedings.  
Date of release 
28 May 2004. No reparations or any redress upon release.  
Additional Information 
When he returned to Germany, he discovered that his family had returned to Lebanon, believing that he 
had abandoned them.  
He suffers severe emotional and psychological distress following his detention experience. He experiences 
pronounced difficultly concentrating, sleep disruption and irritability.  

*  Information contained is from an interview with the interviewee’s legal representatives Mr. Steven 
Watt and Mr. Manfred Gnjidic and other credible sources.  

Case 10 - Biographic details 
Name  Mr. Mohamed Ezzoueck* 
Nationality/country of origin British / UK 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
20 January 2007 
Location of the detention 
Kiunga village, Kenya, near the border with Somalia. 
Grounds of initial detention 
Not formally charged, never brought before a judge. Grounds of arrest: the Kenyan soldiers who arrested 
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him told him they knew that he and the group of people with him were Al-Qaida members as they had 
seen them on TV. Moreover, during interrogations, he was accused of having links with terrorists. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
In Kenya: Kenyan military, intelligence, anti-terrorism, and other law enforcement officers; UK Security 
Services officers (MI5); FBI officers. 
Transfer to Somalia: Kenyan intelligence officers. 
In Somalia: Somali military officers. 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Military police station located near Kiunga, Kenya (20 to 21 January 2007) 
2. 3 different police stations, all located in Nairobi, Kenya (21 January - approximately 6 February 

2007) 
3. Army base in Baidoa, Somalia (approximately 6 - 10 February 2007)  

Total period of detention 
Approximately three weeks (20 January - 10 February 2007) 
Duration of secret detention 
Entire period of detention 
Conditions and treatment during secret detention  
- Military police station located near Kiunga, Kenya: Detained one night. He was interrogated by around 7 
or 8 people in civilian clothes and threatened to be handed to the Ethiopians or the Somali militia. 
- Transfer to Kenya (by helicopter and jet): Blindfolded and handcuffed. Soldiers told Mr. Ezzoueck that 
he was going to be executed. 
- 3 Police stations in Nairobi, Kenya: In the first police station, he was detained with another 5 detainees 
in a cell of about 4x3 feet with no light, which became very cold at night. The cell was dirty, they were not 
allowed to clean it, and they had to use a bucket as a toilet. The first days he was interrogated in the same 
building by a Kenyan Army Major and Kenyan Intelligence Service officers about his life, the Nairobi 
bombings and his links with terrorist organizations. In the second police station, he was interrogated by 
people who identified themselves as FBI officers about his links with Al-Qaida and other terrorist groups. 
During this period, he was taken several times to a central hotel where he was interrogated by people, who 
identified themselves as UK Security Services officers, about his links to terrorist attacks or terrorist 
groups. The third police station was located at the Nairobi airport and he stayed there for a few days. 
During this last period, he was not interrogated and he was told that he was being sent back to London. 
Moreover, Mr. Ezzoueck was told that British officers from the Consulate tried to see him at this place, 
but they were told that Mr. Ezzoueck was being detained at another police station. 
- Transfer to Somalia: Blindfolded and handcuffed. 
- Army base in Baidoa, Somalia: Placed with 13 other detainees in a dirty underground cell with no light 
and with bottles to be used as toilettes. He remained there for a few days always handcuffed. At this place, 
he was not interrogated nor ill-treated. He could see Somali and Ethiopian military officers through a hole 
on the wall. At this place, he was approached by an official of the British Consulate who told Mr. 
Ezzoueck that he had been trying to find him for a few days and that Mr. Ezzoueck was flying back to 
London via Nairobi.  
- Transfer to London (with change of plane in Nairobi): The first part of the trip he was blindfolded and 
handcuffed by request of Somali officials going in the plane. The official of the UK Consulate also took 
the first flight. In the flight Nairobi-London he was not handcuffed nor blindfolded and he was well 
treated by UK military officers. 
- London: Upon arrival at Heathrow airport, he was taken by people, who identified themselves as 
Scotland Yard officers, to the airport police station. There, he was interrogated under the Terrorist Act 
2000 Schedule 7 and detained for about nine hours before being allowed to return home. 
Judicial proceedings 
He was never charged nor brought before any judicial proceedings. 
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Date of release 
He was released on about 10 February 2007.  

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 11 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Aissa Hamoudi*  
Nationality/country of origin Algeria and Switzerland 
Gender Male  

Date of initial detention 
18 November 2007 
Location of the initial detention 
Tripoli, Libya  
Grounds of initial detention  
Unknown.  
The authority(ies) involved in the detention  
Libyan Police and Interior Services 
Total period of detention 
Approximately 3 ½ months 
Duration of secret detention  
Approximately 3 ½ months 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
He was detained in a police station for four hours and then transferred to another police station overnight. 
He was transferred to the custody of the Interior Services and detained in a prison where he remained for 
three months. Although this prison was publically known, his detention was kept secret. He was 
subsequently transferred to the “Passports Prison” (which houses up to 4000 prisoners, many foreigners) 
of the Exterior Services for ten days.  
Conditions and treatment  
At the prison of the Interior Services he was interrogated while blindfolded on a weekly or fortnightly 
basis. During the last month at the Interior Services’ prison, he was left in a cell without bathroom or 
water. He was beaten once when he tried to undertake a hunger strike. In the “Passports Prison” he 
experienced terrible sanitary conditions. He witnessed the torture of other detainees but was not 
interrogated nor tortured himself. 
Judicial Proceedings 
He was never formally charged with any offence. 
Date of release 
End of February 2008.  

Additional Information 

The Libyan authorities never acknowledged his detention nor provided any information about him. His 
family repeatedly contacted Swiss and Algerian Departments of Foreign Affairs to try and locate him. His 
family also sent letters to President Bouteflika of Algeria asking the Government to intervene. A 
representative of the Consulate of Algeria in Tripoli did visit the prison to clarify the number of Algerian 
nationals held in the prison and when this official learned of his detention he initiated steps which may 
have led to his subsequent release. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  
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Case 12 - Biographic details 
Name  Mrs. Maryam Kallis* 
Nationality/country of origin United Kingdom/Pakistan 
Gender Female  

Detention 
Date of the initial detention  
15 March 2009 
Location of the initial detention 
Damascus, Syria 
Grounds of detention  
No charges were ever brought against her. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Believed to be the Mukhabarat, the intelligence services of the Syrian Arab Republic.  
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 
Basement in a private complex in Baab-Tooma, Damascus  
Total period of detention 
Approximately 3 months (15 March to 7 June 2009) 
Duration of secret detention 
Same period as above 
Conditions and treatment  
Mrs. Kallis was interrogated for approximately two hours by men, after she had a body search by a 
woman. She was then taken back to her apartment blindfolded and handcuffed. That evening, she was 
taken back to the basement and kept in incommunicado detention until 7 June. Upon arrival at the 
basement, she was placed in a large cell on her own for four days. She was later transferred to another cell, 
which she shared with a woman and her baby for 25 days. She was then taken to a smaller cell, where she 
remained on her own, except for two days when she shared the cell with another woman. She was not 
allowed to communicate with other detainees and could only speak to the guards when she needed to use 
the toilet. She was not allowed to go outside. She suffered from mental torture and witnessed scenes of 
torture where men were beaten with electric shocks. 
Date of release 
7 June 2009. 
Additional information 
Mrs. Kallis twice briefly met with representatives of the British consulate at another location. The British 
authorities indicated to her family that they could not disclose the place of detention because they had an 
agreement with Syria not to disclose it and because the family could put her life at risk if they went there. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 13 - Biographic details 
Name  Mr. Azhar Khan* 
Nationality/country of origin United Kingdom 
Gender Male  
Detention 
Date of the initial detention  
9 July 2008 
Location of the initial detention 
Cairo, Egypt 
Grounds of detention 
No charges were ever brought against him. 
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The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Egyptian intelligence officers 
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 
Cairo Airport and a former prison in Egypt. 

Total period of detention 
Approximately one week (9 July to 15 July 2008) 
Duration of secret detention 
Same as above 
Conditions and treatment  
He was detained at the airport in Cairo and taken to a small room with approximately 16 other people who 
were not allowed to communicate with each other. There were three uniformed guards present. Two 
Egyptian intelligence officers in civilian clothes later took him to an office, where he was asked where he 
was from and sent back to the first room. He was not allowed to eat or go to the toilet for two days. 
On the evening of 10 July, he was handcuffed, hooded and taken away at gun-point by two guards. He was 
taken to an old prison in Egypt, where he was interrogated in English and Arabic. He could hear people 
screaming and was told that his name would be number two. Many other people were also kept there, 
lying on the floor, hooded and handcuffed. The place was guarded by officers in civilian clothes and 
monitored by video cameras. The interrogations took place in a separate area. 
While waiting for his interrogation, he was put in stress positions while short electroshocks were inflicted 
on his ribs and back. During the first two interrogations, an English speaking-interrogator asked questions 
relating to the United Kingdom, including his previous arrest and his personal life. He was held in this 
prison for five days, handcuffed and hooded. He could hear other people being tortured, but could not 
communicate with anyone. On the fifth day, he was taken away in a jeep, transferred to another jeep, and 
finally taken to a police station. Upon arrival at the police station, a woman from the British Embassy 
informed him to leave the country within 24 hours. His personal belongings were then given back to him. 
During the time he spent in detention in Egypt, his family was unaware of his whereabouts and the 
Egyptian authorities at the airport affirmed that he had left the airport. 
Judicial Proceedings 
He has not initiated any litigation. 
Date of release 
15 July 2008.  
Additional information 
Mr. Khan was arrested in 2004 for his relations with people accused of committing terrorist acts, but he 
was later released. After his release, British intelligence officers (MI5) tried to convince him to work for 
them, but he never accepted the offers. 
Upon his arrival in London following his release, MI5 officers were waiting for him. He was not 
interrogated and simply asked if everything was fine. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 14 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Murat Kurnaz*  
Nationality/country of origin Turkey. Resident of Germany at the time of arrest.  
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
December 2001  
Location of the detention 
Pakistani police checkpoints, Peshawar, Pakistan. 
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Grounds of initial detention 
No basis disclosed for initial detention. 
The authority(ies) involved in the detention  
Initially detained by Pakistani police officers.  
While in detention, he was under the custody of both Pakistani police officers and United States officers.  
He was then transferred into the custody of the United States at the US airbase in Kandahar.  
Total period of detention 
Approximately 4 years and 9 months (late November or early December 2001 to 24 August 2006) 
Duration of secret detention  
It appears that his family was not informed of his whereabouts for 6 months to May 2002.  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Initially detained overnight at a Pakistani police station  
2. Transferred to another unknown location for interrogation in Peshawar, Pakistan  
3. Transferred to a villa in the city centre of Peshawar which was run by United States’ authorities 

but guarded by Pakistani police officers  
4. Transferred to another detention facility located underground, in Peshawar, Pakistan  
5. Transferred by plane to Afghanistan and handed over to the custody of the United States of 

America at the US airbase in Kandahar, Afghanistan  
6. Transferred to Guantanamo Bay naval base  

Conditions and treatment  
At the villa, detention centre in Peshawar, Pakistan: he was detained in a villa for two weeks, held in 
isolation, usually handcuffed and shackled around his feet. He was blindfolded when taken outside, and 
regularly beaten. He was regularly interrogated, including questions about his connection with “the war”.  
At the next detention centre in Peshawar, Pakistan: this was an underground facility, and he was 
interrogated on one occasion by Americans.  
Transfer to Kandahar: - he was taken to a police station and searched, shackled to the ground and then 
transferred to a former military airport and, along with between 20 and 30 other detainees, transferred by 
plane to Kandahar. He was regularly beaten during the flight.  
At Kandahar airbase - he was left outside for periods and exposed to extremely cold temperatures, mostly 
isolated from other detainees. US army officers tied him with chains around hands and feet, and hung him 
from the ceiling hangar for five days to obtain a confession of involvement with Al-Qaida and the 
Taliban. He was regularly inspected by a medical doctor who certified that the treatment could continue. 
He was allowed to meet with an ICRC delegate, who came to Kandahar airbase once or twice a year, but 
only briefly, never in private and Murat Kurnaz was once beaten for trying to send a postcard through the 
ICRC to his mother. Already in December 2001 he was registered by the ICRC, which, however, did not 
inform his mother or anyone else about his whereabouts.  
At Guantanamo Bay detention facility - he was frequently placed in a room with very cold conditions. He 
was informed by an interrogator, whom he believed to be an FBI officer, “We have paid $3 000 for you”.  
Judicial proceedings 
Never formally charged or brought before any judicial proceedings.  
Date of release 
24 August 2006. 
Additional information  

His family did not learn that he was in US custody until January 2002, from the local German police, and 
did not learn of his location of detention until May 2002.  

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  
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Case 15 - Biographic details 
Name  Mr. Mohammed Saad Iqbal Madni* 
Nationality/country of origin Pakistani / Pakistan 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
9 January 2002 
Location of the detention 
Jakarta, Indonesia 
Grounds of initial detention 
He was detained for his alleged link to a person considered a terrorist. Moreover, during his time in 
detention, he was interrogated several times about his alleged links with terrorist acts and organizations. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Jakarta, Indonesia: Indonesian police and immigration officers; Egyptian Intelligence officers. 
Cairo, Egypt: Egyptian Intelligence officers, US military officials.  
Bagram Airbase: US officials. 
Guantanamo Bay: US officials; UK and Indonesian officials (present at interrogations). 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Jakarta, Indonesia (9 to 10 January 2002) 
2. Diego Garcia Island, British Overseas Territory in the Indian Ocean (stopover of around 30 

minutes sometime between 10 and 11 January 2002) 
3. Cairo, Egypt (11 January 2002 to beginning April 2002) 
4. Bagram Airbase, Afghanistan (Beginning April 2002 to 22 March 2003) 
5. Guantanamo Bay,(23 March 2003 to 31 August 2008) 

Total period of detention 
Approximately 6 years and 8 months (9 January 2002 to around 31 August 2008) 
Duration of secret detention 
Approximately the first 5 months (around May 2002, he was visited by the ICRC at Bagram Airbase) 
Conditions and treatment during secret detention  
- Jakarta, Indonesia: Detained one day at a police station. 
- Transfer to Cairo, Egypt, (with stopover for refueling at Diego Garcia Island): Mr. Madni was placed 
into an open coffin-shaped box covered with a plastic sheet, hooded, handcuffed, and bound with plastic 
and shackled so tightly that he could not move. During the stopover at Diego Garcia, he was unshackled, 
un-cuffed and allowed to urinate in a bottle, but never left the plane. Moreover, he was photographed by 
people who boarded the plane only for a short time. 
- Cairo, Egypt: Mr. Madni was detained at an Egyptian Intelligence office in an underground cell which 
was completely dark and smaller than a “grave”. Upon arrival at the building, he was examined by a 
doctor but not treated from the bleeding on his nose, ears, mouth and in his urine. During this period, he 
was interrogated three times, around 15 hours on each occasion, by Egyptian officers (there were also 
other men at the interrogations - allegedly American military officers - who did not speak and passed 
notes with questions to the Egyptians) about, inter alia, his links with Osama Bin Laden and terrorist 
attacks. Moreover, he was subjected to ill-treatment: he received electroshocks to his head and knees, he 
was given drinks with drugs, and he was denied medicine for the bleeding. On several occasions he was 
hung from metal hooks and beaten. Before being transferred, he was forced to sign a statement saying that 
he had not been subjected to torture. 
- Transfer to Bagram Airbase, Afghanistan (with stopover in another country, most probably Uzbekistan): 
his mouth was taped and he was shackled in a fetal position. During the flight, American soldiers applied 
electroshocks and beat him. 
- Bagram Airbase, Afghanistan: During this period, he was kept around six months in isolation and 
subjected to torture. At first he was hidden from the ICRC. However, after around one month, ICRC 
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representatives came across him by chance and only then his family learned where he was being held.  
- Guantanamo Bay: During six months, he was subjected to a regime of sleep deprivation and frequently 
moved from one cell to another, which was called the “frequent flyer program.” He was interrogated 
several times by several people, including Americans, British and Indonesians. He was questioned about 
links with Al-Qaida and whether he knew of any plans for future terrorist acts. Mr. Madni was further told 
that, if he cooperated, he would be given medical assistance. 
Judicial proceedings: 
He was brought before the United States of America Combatant Status Review Tribunal. 
Date of release 
On 31 August 2008, he was taken to a plane where he remained shackled and not allowed to visit the 
bathroom. After several hours, the plane landed and he was transferred to another plane which took him to 
Islamabad, Pakistan. Upon arrival, he was taken to a hospital where he remained for three weeks before 
reuniting with his family.  
Additional information 
- Although released without charges, Mr. Madni did not receive any compensation. 
- Judicial proceedings were initiated by Mr. Madni’s lawyers after he arrived in Guantanamo.  
- Mr. Madni lost his job and his health severely deteriorated. Currently, he does not have sufficient 
financial means to pay for necessary medication. 

*  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources.  

Case 16 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Bashir Makhtal *  
Nationality/country of origin Canadian (born in Ethiopia) 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
30 December 2006 
Location of initial detention 
Border of Kenya/Somalia 
Grounds of initial detention 
Not known. 
The authority(ies) involved in the detention  
At border of Kenya/Somalia - detained by intelligence authorities  
In Kenya - law enforcement officials 
In Somalia - law enforcement/security officials 
In Ethiopia -law enforcement/security officials 
Total period of detention 
Over 2 ½ years (30 December 2006 to 27 July 2009 held in detention). Since 27 July 2009 serving a life 
sentence in a jail in Addis Ababa, Ethiopia 
Duration of secret detention  
6- 7 months (30 December 2006 to July 2007) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. On 30 December 2006 detained at a police detention centre at Kenya/Somalia border. 
2. Transferred by car to a prison cell in Gigiri police station, Nairobi, Kenya (date of transfer 

unknown) 
3. On 21 January 2007, Kenyan authorities put him on an African Express Airways plane under 

heavy armed guard by Kenyan police officers (with about 100 persons onboard) and the plane 
landed in Mogadishu, Somalia. 

4. On 22 January 2007, he was transferred by an Ethiopian military plane to Addis Ababa, Ethiopia. 
He now knows he was held at Mekalawi Federal Prison.  
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Conditions and treatment  
In Mekalawi Federal Prison: He had no access to a lawyer and no access to Canadian officials. He was 
held in incommunicado detention and was barred from reviewing the grounds of his detention. Canadian 
officials came to the jail,but authorities denied his presence there. He complained about being cold and 
being held in isolation for a long time. He said he gave a forced confession as he was under a death threat 
(a gun was put to his head). Only on 18 July 2008, did Mr. Makhtal receive his first consular visit from 
Canadian authorities. On 1 February 2009, Mr. Makhtal was allowed to meet with family members for the 
first time since his initial detention in Kenya.  
Judicial proceedings 
He was initially brought before a military tribunal which declared him an unlawful combatant. He had no 
access to counsel during this time. Formal charges were filed after July 2008. On 22 January 2009, his 
case was transferred to a civilian court. He was tried before the High Court of Ethiopia, and finally gained 
access to a lawyer. The Canadian authorities and NGOs monitored the trial and reported procedural 
irregularities that amounted to an unfair trial. Mr. Makhtal was unable to meet regularly with his lawyer 
and prohibited from meeting in private. He and his lawyer were not sufficiently advised about the charges 
as the case was partially disclosed at the last minute. His lawyer was not permitted to cross-examine 
prosecution’s witnesses or call any in his client’s defence. On 27 July 2009, Mr. Makhtal was convicted on 
terrorism related charges - inciting rebellion by aiding and abetting the Ogaden National Liberation Front 
(ONLF), an armed opposition group in the Somali region of Ethiopia; being a senior member of the 
ONLF; and involvement in training of ONLF members. On 3 August 2009, he was sentenced to life 
imprisonment. He has appealed his conviction and sentence.  
Date of release 
Not applicable, he was in prison at time of the interview. 
Additional Information 
 His relatives were also arrested and detained for some period of time. His wife was not permitted to visit 
or have direct access to her husband until the trial commenced. 

 *  Information contained is from an interview with the interviewee’s legal representative, Mr. Lorne 
Waldman, and other credible sources. 

Case 17 - Biographic details 
Name  Mr. Raymond Manalo* 
Nationality/country of origin Philippines 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
14 February 2006 
Location of the detention 
Abducted from his home in Buhol na Mangga, San Ildefonso, Bulacan, The Philippines 
Grounds of initial detention  
He was never brought before a judge or otherwise formally notified of the reasons for his detention. The 
interrogations he was subjected to, however, made it clear that he was accused of being a member of the 
New People’s Army (NPA), an insurgent group listed as terrorist organization by some Governments. 
The authority(ies) involved in the detention 
 The Armed Forces of the Philippines (AFP) personnel with assistance of CAFGU (Citizens Armed 
Forces Geographical Unit) auxiliaries. 
Total period of detention 
18 months (from 14 February 2006 until 13 August 2007) 
Duration of secret detention 
Entire period of detention 
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Site(s) of detention, including sites of possible transit 
1. Fort Magsaysay, the Headquarters of the AFP 7th Infantry Division; 
2. a safe-house in San Ildefonso; 
3. a safe-house in Sapang; 
4. Camp Tecson, the Headquarters of the AFP Scout Rangers; 
5. AFP 24th Infantry Battalion detachment in Limay, Bataan; 
6. a safe-house in Zambales; 
7. a safe-house in Pangasinan. 

He escaped from the last place of detention. 
Conditions and treatment  
Interrogation: During the initial stages of his secret detention he was repeatedly interrogated about his 
alleged affiliation with the NPA by military personnel, including senior officers (he has identified some of 
them by name in the domestic judicial proceedings, see below). He was tortured during his interrogations. 
Torture: He says he was regularly subjected to torture and other ill-treatment by his captors in several of 
the places of secret detention he was held at. He described that he was hit in all parts of his body. For 
instance, he was beaten in the buttocks and in the back with wood. He was beaten with metal chains and 
with a handgun butt, leaving him a still visible scar on his left eye brow. Water was poured into his nose 
to give him a sense of drowning. His back was burned with a searing hot metal can. His own urine was 
poured into his mouth and nose. He was doused with gasoline and threatened that he will be burnt alive. 
Both of his forearms were hammered with a metal hammer twice in one week, leaving him for a long time 
incapable of the menial work he was required to do for his captors. In Fort Magsaysay he received 
medical treatment for the injuries caused by torture. He cannot tell whether those treating him were 
military or civilian medics, as they did not introduce themselves and bore no name tags. The Supreme 
Court of the Philippines has found these torture allegations to be credible (see below). 
He also witnessed the torture of his brother Reynaldo, secretly detained together with him, and was told 
by a female co-detainee of the torture and rape she underwent at the hands of the soldiers. 
Food: During some parts of the secret detention, for instance in Fort Magsaysay, he was fed only at night, 
usually with left-over and rotten food.  
Forced work: He and other persons secretly detained with him were forced to carry out work for their 
military captors, such as raising live-stock, washing and cooking. 
Judicial proceedings 
No judicial proceedings were initiated by the authorities against him. During his secret detention, the 
parents of Raymond Manalo initiated habeas corpus proceedings before the Supreme Court of the 
Philippines. The AFP denied that Raymond Manalo was in their custody. In June 2006, AFP personnel 
took Raymond Manalo to his parents’ home during one night to dissuade them from pursuing the habeas 
corpus proceedings. Before that meeting, a senior military commander, Maj.Gen. Jovito Palparan, told 
him that he and his brother Reynaldo would be kept alive if their family stopped taking part in the habeas 
corpus proceedings, stopped talking to human rights groups, particularly Karapatan, and stopped taking 
part in rallies. If the family failed to comply with these instructions, he and Reynaldo Manalo could be 
killed any time. 
In its decision of 7 October 2008 (see below), the Supreme Court of the Philippines states that “ [a]part 
from the failure of the military elements to provide protection to respondents by themselves perpetrating 
the abduction, detention, and torture, they also miserably failed in conducting an effective investigation of 
the respondents’ abduction” when a habeas corpus petition was filed on behalf of Raymond and Reynaldo 
Manalo. 
Date of release 
On 13 August 2007, Raymond and Reynaldo Manalo escaped from detention. Following their escape, 
they petitioned the judiciary seeking a writ of amparo ordering the AFP to desist from further attempts 
against their liberty and security, as well as ordering disclosure of certain information, such as the current 
whereabouts of some of the military officers involved in their abduction and detention and details of the 
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drugs administered to them while in detention. The Court of Appeals accepted the facts as presented by 
petitioners, rejecting all the denials of the AFP, and granted the writ as requested. In its decision of 7 
October 2008, the Supreme Court upheld the Court of Appeals decision against the challenge brought by 
the Government and the AFP. The Manalo case is the first case in which the writ of amparo, a remedy 
recently created by the Supreme Court of the Philippines to protect persons at risk of disappearance or 
extrajudicial execution, was granted.  
Raymond Manalo stated that he was not interested in monetary compensation, as money could not 
compensate him for what he had gone through. The reparation he seeks is that those most responsible for 
his suffering be prosecuted and punished. He specifically identified some of the military officers allegedly 
responsible, both at the command level and among those materially in charge of his capture and much of 
his detention. According to the information available, no investigation or prosecution of the military 
personnel identified by Raymond Manalo is taking place. 
Additional information 
With regard to the credibility of Raymond Manalo’s testimony, in its decision of 7 October 2008, the 
Supreme Court of the Philippines states: “After careful perusal of the evidence presented, we affirm the 
findings of the Court of Appeals that respondents [Raymond and Reynaldo Manalo] were abducted from 
their houses in Sito Muzon, Brgy. Buhol na Mangga, San Ildefonso, Bulacan on February 14, 2006 and 
were continuously detained until they escaped on August 13, 2007. The abduction, detention, torture, and 
escape of the respondents were narrated by respondent Raymond Manalo in a clear and convincing 
manner.” 
The Supreme Court specifically upheld the following factual findings of the Court of Appeals:  
“… the abduction was perpetrated by armed men who were sufficiently identified by [Raymond and 
Reynaldo Manalo] to be military personnel and CAFGU auxiliaries.” 
“… the reason for the abduction was the suspicion that [Raymond and Reynaldo Manalo] were either 
members or sympathizers of the NPA”. 
“Gen. Palparan’s participation in the abduction was also established.” 
Of great importance to the link between secret detention and other human rights violations, the Supreme 
Court stresses the threat to the life of Raymond and Reynaldo Manalo resulting from their secret 
detention: “It should be stressed that they are now free from captivity not because they were released by 
virtue of a lawful order or voluntarily freed by their abductors [but because they managed to escape]. It 
ought to be recalled that towards the end of their ordeal, sometime in June 2007 when respondents 
[Raymond and Reynaldo Manalo] were detained in a camp in Limay, Bataan, respondents’ captors even 
told them that they were still deciding whether they should be executed. […] The possibility of 
respondents being executed stared them in the eye while they were in detention.” The Supreme Court 
further stresses that other persons secretly detained together with the Manalo brothers remain disappeared. 

 *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources 

Case 18 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Binyam Mohamed* 
Nationality/country of origin Ethiopian. Resident of the United Kingdom.  
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
10 April 2002 
Location of initial detention 
Karachi airport, Pakistan (en route from Afghanistan to London) 
Grounds of initial detention 
Initially arrested on the grounds of travelling on an invalid passport. 
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The authority(ies) involved in the detention  
In Pakistan - Pakistani immigration officers, Pakistani prison officers and Pakistani Intelligence officers, 
French officers, United States’ FBI officers, and a UK MI6 agent. 
In Islamabad - he was transferred into the custody of United States officers.  
In Morocco - Moroccan and US officials, and a Canadian interrogator.  
In Kabul - Afghani officers and United States officials, including CIA officers. 
At Bagram airbase and Guantanamo Bay -United States officials and soldiers.  
Total period of detention 
Approximately 6 years and 10 months (10 April 2002 to 23 February 2009) 
Duration of secret detention  
It appears that after approximately 20 months, his family finally knew of his whereabouts in June 2004 
(10 April 2002 to June 2004).  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Initially detained at Karachi airport, then transferred to Landi prison, Karachi, Pakistan where he 
was detained for 7 days.  

2. Transferred to an interrogation centre of the Pakistani Intelligence service in Karachi, Pakistan for 
two months.  

3. Transferred by plane to a military airport in Islamabad, and then transferred by United States 
military plane to Salat airport, near Rabat, Morocco.  

4. Detained in three separate unknown detention centres in Morocco over 18 months: the first was a 
detention centre run by US officials, for approximately three weeks. He was then transferred to 
another two unknown Moroccan facilities.  

5. Transferred by plane to Kabul, Afghanistan and then taken to the “prison of darkness” - a 
United States CIA-run facility outside of Kabul - where he remained for four months.  

6. He was then transferred by helicopter to the United States’ Bagram airbase, Afghanistan where he 
remained for four months.  

7. He was then transferred to the United States’ detention facility at Guantanamo Bay for 
approximately 4 years and 5 months. 

Conditions and treatment  
At the Pakistani Intelligence detention facility in Karachi: he was deprived of sleep and food; beaten with 
a leather strap by French officers following an explosion in Karachi killing 12 French persons; beaten by 
Pakistani officers; and interrogated by American interrogators.  
Transfer from Karachi to Islamabad - under guard supervision, he was taken handcuffed and blindfolded 
to a military airport in Islamabad. In US custody, he was stripped naked, photographed, anally penetrated, 
shackled, hooded with goggles and earphones were inserted. He was then put into a US military plane to 
Sala airport.  
At the Morocco detention facilities:  
At the first facility - he was interrogated numerous times by Moroccan officials concerning his contacts in 
the United Kingdom and shown pictures of suspected Al-Qaida members. He was interrogated by a 
woman believed to be a Canadian, who threatened that he would be tortured by Americans, including 
electrocution, beatings and rape by Americans. He was handcuffed and beaten by men in masks.  
At the second facility - his ankles were shackled and tied with a rope to the wall. Over several days, 
beaten by a group of men, after failing to give information demanded, then left hanging for an hour, and 
then beaten again. Over several months a process was repeated where he was tied to a wall, stripped 
naked, and cut over his body with a scalpel and a salt solution was poured into his wounds.  
At the third facility - he was handcuffed and earphones were forcibly placed onto him, and he was made to 
listen to music continually day and night. He was exposed to cold and unsanitary conditions and loud 
volume from pornographic movies being played whenever he tried to pray; he had his food laced with drugs, 
and when he undertook a hunger strike to protest against this, he was strapped onto a mattress and forcibly 
injected with drugs. He was photographed naked, showing his injuries from the scalpel cuts to his body. 
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Transfer to Kabul - he was placed into a location where he was chained to the floor with a strap across his 
chest, with goggles and earmuffs and a bag over his head.  
At the Kabul detention facility (the “prison of darkness”) - he was chained to the floor in his cell, on one 
occasion for ten days as punishment; held in darkness most of the time; given a bucket to be used as a 
toilet; exposed to loud music and recorded sounds such as ghost laughter, constantly. He was interrogated 
almost daily by CIA officers in face masks, where he was threatened with torture and shown pictures of a 
person whom he did not know.  
Transfer to Bagram by helicopter - he was lifted painfully by his arms, blindfolded and had headphones 
placed on him.  
At Bagram airbase - forced to shower in groups, and soldiers discussed openly which of the prisoners 
would be worth penetrating. Although he was allowed visits by the ICRC, the letter he gave to the ICRC 
was confiscated by the US. He was not allowed to pray. He was subjected to one 12 hour and subsequent 
6 hour interrogations, during which he was chained, and denied access to food, water or the bathroom. He 
was forced to write a confession.  
At Guantanamo Bay - he was allowed to send letters. He was kept in unsanitary conditions with no natural 
light, and only allowed outside at night time; kept in stress positions and in overcrowded cells. During his 
period at Guantanamo Bay, he was held incommunicado (where he was denied access to a lawyer, the 
ICRC, and not permitted to speak with the guards) for several months at a time, on various occasions.  
Judicial proceedings 
He was never charged nor brought before any judicial proceedings until his arrival at Guantanamo Bay. 
While detained at the US detention facility at Guantanamo Bay, he was eventually charged with 
conspiracy and brought before a United States military commission; after the case was halted, new 
charges were filed but ultimately dropped.  
Date of release 
23 February 2009.  
Additional Information 
His family appear to have been told that he was in the custody of Pakistani authorities shortly after his 
initial detention, but his family were not informed of his location of detention until he was in Bagram 
airbase, in approximately July 2004. 

*  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources. 

Case 19 - Biographic details 
Name  Mr. Abu Omar* **  
Nationality/country of origin British / Born in Lebanon 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
Mid-March 2009 
Location of the detention 
A friend’s house located in Nairobi, Kenya 
Grounds of initial detention 
Not formally charged, never brought before a judge. However, during interrogations, he was accused of 
being an Al-Qaida member and of being in Kenya to commit a terrorist attack. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Kenyan anti-terrorism and other law enforcement officials. 
Total period of detention 
Approximately 4 days  
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Duration of secret detention 
Almost the entire period of detention (his sister was only informed by UK Consulate officials just before 
he was transferred to London) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Two police stations in Nairobi, Kenya (two days, one day in each) 
2. Military barrack located in Nairobi outskirts, Kenya (only the second night)  
3. House allegedly belonging to the Intelligence Service of Kenya (one day) 
4. Police station in Nairobi, Kenya (one day) 

Conditions and treatment during secret detention  
- Two police stations located in Nairobi, Kenya: In the first police station, he was placed in a very small 
cell with no lights or pillows and he was not allowed to use the toilet. Abu Omar was told that a woman 
from the Consulate asked for him at this place but she did not have direct contact with him. During these 
two days, he was interrogated by several people about his trip to Kenya, his life in the UK and his links 
with Al-Qaida. Furthermore, he was accused of planning to bomb an Israeli supermarket in Kenya. He 
was denied the presence of a lawyer or officers from the UK Consulate and he was told that in the ‘war on 
terror’, terrorists have no rights. Moreover, he was given no food. 
- Military barrack located in Nairobi outskirts: Placed for one night in a cell described as a cave, very 
dark, dusty and dirty.  
- House allegedly belonging to the Intelligence Service of Kenya: He was interrogated from morning to 
night. During the interrogations, he was threatened. At this place, he was given food that he could not eat 
because it was mixed with cigarette ashes. At night, after the interrogation, he was taken handcuffed in a 
car to the forest. After 3 hours drive, he was taken out of the car into the forest and the officers made 
noises with their guns. However, he was done no harm and later drove to the prison of a police station.  
- Police station in Nairobi: In the morning, he was given breakfast and he was visited by an official of the 
British Consulate. The official asked him whether his family knew where he was arrested and Abu Omar 
replied yes although it was not true. Later, a guard came and asked him how his family knew and Abu 
Omar replied he phoned them right before the detention took place. Abu Omar gave the telephone number 
of his sister to the Consulate official who later called her to inform her about the whereabouts of Abu 
Omar. Later, he was taken to the airport. 
- London: Upon arrival in London, he was interrogated by MI5 officers about, inter alia, his reasons for 
going to Kenya, his stay in Kenya, and whether he was mistreated. Later, he was released but his money 
and shoes were confiscated and he was left alone in the airport. 
Judicial proceedings 
He was never charged nor brought before any judicial proceedings.  
Date of release 
He was released by the end of March 2009 after four 4 days of detention.  
Additional information 
Abu Omar believes that he is being followed and his friends reported having being harassed with 
questions about him. 

   *  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources. 

 **  Alias used at the request of the alleged detainee. 

Case 20 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. A.S.* ** 
Nationality/country of origin Yemen 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
15 August 2007 
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Location of initial detention 
Sana’a district, Yemen 
Grounds of initial detention  
Unknown.  
The authority(ies) involved in the detention  
National Political Security Officers and persons dressed in civilian clothes. 
Total period of detention 
Approximately 9 months (15 August 2007 to 27 May 2008) 
Duration of secret detention  
The first 2 months of detention (15 August 2007 to early October 2007) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
Prison of the Political Security Body - Intelligence Unit in Sana’a district, Yemen.  
Conditions and treatment  
He was held in solitary confinement for the first three days of detention, during which he was subjected to 
about five interrogation sessions, twice a day, where his hands were bound, he was blindfolded and seated 
in a chair. He was interrogated about a phone number that appeared on his phone and for suspected 
involvement with a wanted person.  
Judicial Proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge.  
Date of release 
27 May 2008. He was released without an apology or compensation. To date, he has not filed a complaint.  
Additional Information 
During his detention, his family endured financial hardship as he is the sole provider. 
As a result of the detention, his family has suffered ongoing problems - his two children who have trouble 
sleeping and bed-wetting. 

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

**  Initials used at the request of the interviewee.  

Case 21 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. X.W.* ** 
Nationality/country of origin Sudan 
Gender Male  
Detention 
Date of initial arrest 
In May 2008, in the days following the attack on Omdurman by rebels belonging to the Darfurian Justice 
and Equality Movement (JEM)  
Location of initial detention 
Khartoum, Sudan 
Grounds of initial detention  
Believes he was arrested because suspected of ties to JEM members.  
The authority(ies) involved in the detention  
Believed to be officers of the Political Bureau of National Intelligence and Security Services, Sudan.  
Total period of detention 
Approximately 4 months  
Duration of secret detention  
Most of the period of detention  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Initially held at the premises of the Political Bureau of Security Services in Bahri, Khartoum.  
2. Transferred to Kober prison, Khartoum, in July 2008. 
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Conditions and treatment  
At the time of arrest, he was blind-folded and beaten, including being stamped on while being put into the 
vehicle transferring him to the detention facility.  
During the first five days of detention at the Political Bureau of Security Services detention facility he was 
interrogated and tortured by six or seven persons, while stripped naked, and handcuffed. He was 
threatened with “methods” to extract a confession, and beaten with stones, wooden clubs and belts to the 
point of fainting, and then revived and tortured again. He was placed in a small room with an air 
conditioning unit with a machine blowing hot steam causing a suffocating atmosphere and pulled out and 
told to confess, and repeatedly returned to room. He was forced to stand naked under the sun for four 
hours on the rooftop. He was denied medical assistance when he requested it. 
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge.  
Date of release 
September 2008. 

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

**  Initials used at the request of the interviewee. Other details that could contribute to his 
identification, including precise dates of detention (which were provided) have been withheld upon his 
request. 

Case 22 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. X.X.* **  
Nationality/country of origin Russian Federation 
Gender Male  
Detention 

Date of initial detention 
March 2004 
Location of initial detention 
Khasavjurt, Dagestan  
Grounds of initial detention  
Grounds of arrest unknown, but it appears he was arrested on suspicion of involvement with a person 
suspected of killing a Federal Security Service (FSB) officer. The detention and arrest appears to be 
another in a series of previous periods of detention of this individual following his participation in a 
demonstration in 1991.  
The authority(ies) involved in the detention  
Two persons dressed in civilian clothes.  
Total period of detention 
One week and three days.  
Duration of secret detention  
First three days of detention.  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Kirovsky detention facility, operated by the FSB, for three days.  
2. Transferred to a pre-trial detention facility in Bynaksk. No record was made of the initial phase of 

secret detention.  
Conditions and treatment  
During the first three days of detention, interrogated and presented with false accusations to which he 
should confess. During interrogation sessions, handcuffed and seated in a chair. On the final interrogation, 
on the third day at the Kirovsky detention facility, beaten with a wet rug, had a plastic bag placed over his 
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head, and was punched in the stomach. Finally signed a false confession after being threatened with rape.  
Judicial proceedings 
After signing the confession, was formally charged and brought before a judge. 

Date of release 
March 2004. As a result of his false confession, he faced charges in relation to manslaughter. He was 
released after a court hearing. No apology or compensation. To date, he has not filed a complaint.  

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

**  Initials used at the request of the alleged detainee.  

Case 23 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. X.Y.* **  
Nationality/country of origin Russian Federation 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
Late 2007 
Location of initial detention 
Dagestan, Chechnya, Russian Federation.  
Grounds of initial detention  
Grounds of arrest unknown, but he appears to have been arrested on suspicion of involvement in the 
killing of members of the armed forces.  
The authority(ies) involved in the detention  
Around 10 persons - some dressed in black uniforms, some dressed in civilian clothes. Some were 
identified as ethnic Russians, and others as members of the GRU (“Glavnoye Razvedyvatel'noye 
Upravleniye” - “Главное Разведывательное Управление”), the foreign military intelligence service of 
the armed forces of the Russian Federation. 
Total period of detention 
Approximately 10 days.  
Duration of secret detention  
Entire duration of detention - approximately 10 days.  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
Detained at a secret facility in Gudermes district, Chechnya, Russian Federation, which is jointly run by 
the FSB (Federal Security Service of the Russian Federation - “Federal'naya sluzhba bezopasnosti 
Rossiyskoy Federatsii” - “Федеральная служба безопасности Российской Федерации”), the GRU, and 
the ATC (Anti-Terrorist Centre, Russian Federation). 
Conditions and treatment  
He was interrogated by a group for about 10 days, accused of being a fighter and co-erced in order to 
obtain a confession to the killing of members of the armed forces. He received numerous electric shocks 
through a wire that was wrapped around his fingers, legs and feet while his hands were tied around his 
back. He was beaten with iron bars, and on one occasion, his captors tried to burn him with a blowtorch, 
but when they could not ignite it, burned him with a lighter. He was left without shoes, and made to sleep 
on the concrete floor in extremely cold temperatures. He was never given food and received only one glass 
of water per day.  
Finally, he was brought in a military pick-up truck into a forest in order to be executed if he did not 
confess. He managed to escape in the forest.  
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before judicial proceedings.  
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Date of release 
10 days after initial detention. 

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

**  Initials used at the request of the interviewee. 

Case 24 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. X.Z.* ** 
Nationality/country of origin Russian Federation 
Gender Male 
Detention 
Date of initial detention 
10 July 2005 
Location of initial detention 
Dagestan, Chechnya, Russian Federation 
Grounds of initial detention  
Unknown. 
The authority(ies) involved in the arrest  
Three persons dressed in uniform and two persons dressed in civilian clothes 
Total period of detention 
5 days (10 July 2005 to 15 July 2005) 
Duration of secret detention  
5 days (10 July 2005 to 15 July 2005) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
Unknown. Alleged detainee believes that, after being taken blindfolded into a vehicle, he was driven 
through a Dagestan checkpoint. Remained blindfolded during his detention. 
Conditions and treatment  
He was subjected to interrogation whilst blindfolded and accused of harboring a wounded person who had 
been brought to his house by a friend, two days prior to the his arrest. He was hit with a plank, a club and 
the butt of a gun. A gun was put against his head, and then a shot was fired passing his head. Electrical 
wires were put around him and he was given electric shocks. He became very weak, often losing 
consciousness. The interrogator threatened that he would be taken away, shot and buried. He was taken 
out, blindfolded, driven in a vehicle and deposited in a park in Dagestan. 
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge.  
Date of release  
15 July 2005. He was released without an apology or compensation. To date, he has not filed a complaint.  

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

**  Initials used at the request of the interviewee. 

        
  


