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االبند االراابع ـ االحواارر االتفاعلي  
 

ااستمر أأرربعة أأعواامم  لتحقيیقٍ  ااالماضي نشرتت لجنة مجلس االشيیوخخ ااألمريیكي بشأنن االمخابرااتت ملخصً في دديیسمبر 
وومنذ ذذلك . في برنامج ااالحتجازز ووااالستجواابب االذيي كانت تديیرهه ووكالة االمخابرااتت االمركزيیة٬، وونتائجهھ ووااستنتاجاتهھ

بشأنن هھھھذاا االبرنامج غيیر االمشرووعع االحيین قامم االمجتمع االحقوقي االدوولي بتردديید ندااء يیطالب بالشفافيیة االتامة 
ميین وواالمحاسبة عليیهھ٬، االبرنامج االذيي ااررتكبت فيیهھ اانتهھاكاتت حقوقيیة ممنهھجة تشمل االتعذيیب ووااإلخفاء االقسريي٬، االمجرَّ 

منظمة حقوقيیة االمجلس إإلى االتحركك وومطالبة االواليیاتت  20ووفي ماررسس االماضي ددعت أأكثر من . في االقانونن االدوولي
خاصص إلجرااء  هھا االحقوقيیة بشأنن االحقيیقة وواالمحاسبة ووجبر االضررر٬، بما في ذذلك تعيیيین مدععٍ االمتحدةة بتلبيیة االتزاامات
يیتمتع بالمصدااقيیة في مزااعم االجراائم االخطرةة االموصوفة في االتقريیر٬، ووإإنشاء صندووقق خاصص  ٬،تحقيیق جنائي مدقق
. لتعويیض االضحايیا  

 
يیاتت االمتحدةة٬، اانضم عددد كبيیر من االدوولل أأثناء جلسة ااالستعرااضض االدوورريي االشامل للوالفي ووفي االشهھر االماضي٬، 

ااألعضاء إإلى ندااء االمجتمع االمدني ووأأثارروواا قضيیة االمحاسبة وواالتعويیض عن ااستخداامم االتعذيیب ووغيیر ذذلك من 
. ااالنتهھاكاتت االحقوقيیة في سيیاقق االسيیاساتت وواالمماررساتت ااألمريیكيیة لمكافحة ااإلررهھھھابب  

 
واانتانامو٬، ووهھھھو أأحد جأأجل مسمى ووإإغالقق مقر ااالحتجازز في  كما أأكدتت تلك االدوولل االحاجة إإلى إإنهھاء ااالحتجازز بغيیر

إإنن . 2001سبتمبر  11ااألمثلة االباقيیة على ااإلجرااءااتت غيیر االمشرووعة االمتخذةة باسم ااألمن االقومي منذ هھھھجماتت 
 اواانتانامو هھھھما قضيیتانن تتطلبانن إإجرااءااتت أأشد حسمً جتقديیم االعداالة للضحايیا ووإإنهھاء ااالحتجازز بغيیر أأجل مسمى في 

. من جانب إإددااررةة أأووباما ستعجاًال وواا  
 

ووقد كانت االحكومة ااألمريیكيیة من أأشد . يیونيیو باليیومم االدوولي لمساندةة ضحايیا االتعذيیب 26ووسوفف يیحتفل االعالم في 
مؤيیديي تبني ااتفاقيیة ااألمم االمتحدةة لمناهھھھضة االتعذيیب ووغيیرهه من ضرووبب االمعاملة أأوو االعقوبة االقاسيیة أأوو االالإإنسانيیة 

كما أأنن االواليیاتت االمتحدةة من أأسخى االمتبرعيین لصندووقق . تحل ذذكرااهھھھا في ذذلك االيیومم من كل عامم أأوو االمهھيینة٬، االتي
لكن إإخفاقق االواليیاتت االمتحدةة في محاسبة االمسؤووليین عن برنامج . ااألمم االمتحدةة االتطوعي لضحايیا االتعذيیب

وواالتعويیض٬، ووفي ااتخاذذ  االمخابرااتت االمركزيیة للتعذيیب ووااإلخفاء االقسريي٬، ووفي ضمانن حقوقق االضحايیا في االحقيیقة
إإجرااءااتت أأخرىى لضمانن عدمم تكراارر تلك االجراائم االشنيیعة٬، كل هھھھذاا يیتركك االواليیاتت االمتحدةة في مخالفة اللتزااماتهھا 
بموجب ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب ووغيیرهھھھا من االصكوكك االدووليیة٬، كما يیعد ضربة قويیة للنظامم االدوولي لحقوقق ااإلنسانن 

. ى االقضاء على االتعذيیب ووااإلخفاء االقسريي بصفة خاصةبعامة٬، ووللجهھودد االدووليیة االرااميیة إإل  
 

باستعرااضض االواليیاتت االمتحدةة االدوورريي  االمعنيِّ  ٬،ووسوفف يیقومم االمجلس في ددووررتهھ االقاددمة بتبني تقريیر االفريیق االعامل
وونحن ندعو االمجلس إإلى إإررسالل ررسالة قويیة ضد ااإلفالتت من االعقابب على االتعذيیب ووااإلخفاء االقسريي٬، . االشامل
االواليیاتت االمتحدةة باتخاذذ تدبيیر لتلبيیة ططيیف االتزااماتهھا بموجب االقانونن االدوولي بالكامل٬، بما فيیهھا ررفع غطاء  وومطالبة

االسريیة عن تقريیر مجلس االشيیوخخ االكامل بشأنن برنامج االمخابرااتت االمركزيیة لالحتجازز٬، وواالتحقيیق االجنائي االمدقق 
يي وواالتعذيیب ووغيیرهه من ضرووبب االمعاملة االقاسيیة وواالمستقل٬، ووإإصداارر ااعتذااررااتت ووتعويیضاتت لضحايیا ااإلخفاء االقسر

. أأوو االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینة  
 

 اإإنن ااستمراارر ااإلفالتت من االعقابب فصل مظلم في تارريیخ االواليیاتت االمتحدةة٬، يیهھددد بتقويیض االحظر االمعترفف بهھ ددووليیًّ 
يین ااألمريیكيیيین وواالمفرووضض على االتعذيیب ووغيیرهه من ضرووبب االمعاملة االسيیئة٬، كما يیرسل ررسالة خطرةة إإلى االمسؤوول

مساءلة االحكوماتت ااألخرىى  اوويینبغي أأيیضً . ووااألجانب تفيید بأنن اانتهھاكاتت االمستقبل لن تترتب عليیهھا عوااقب
االمتوررططة في برنامج االمخابرااتت االمركزيیة للتعذيیب٬، ووإإلزاامهھا بإجرااء تحقيیقاتت مستقلة وومحاسبة االجناةة ووتوفيیر 

. غيیرهھھھما من ااالنتهھاكاتت االحقوقيیةااالنتصافف االفعالل لضحايیا االتعذيیب ووااإلخفاء االقسريي وو  
 

وونحن نعرفف من ووااقع خبرةة منظماتت االمجتمع االمدني وواالناجيین من االتعذيیب حولل االعالم أأنن االنضالل من أأجل 
وومع ذذلك فإنن . االمحاسبة على ااالنتهھاكاتت االحقوقيیة وواالبحث عن االحقيیقة يیمكن أأنن يیكونن ررحلة ططويیلة ووشاقة

ااإلفالتت من االعقابب٬، وواالعوددةة إإلى سيیاددةة االقانونن٬، ووتوفيیر االتعويیض  االواليیاتت االمتحدةة ستكسب االكثيیر من ررفض
. االكافي لألشخاصص االمعدوودديین بالعشرااتت وواالعشرااتت٬، االذيین اانتهھكت حقوقهھم بتلك االوحشيیة  

 



. إإننا نرجو أأنن تقومم االواليیاتت االمتحدةة باتباعع ذذلك االمسارر  
 

:من تقديیم  
ACLU  ااالتحادد ااألمريیكي للحريیاتت االمدنيیة  

ااساتت االقانونيیة ووااالجتماعيیةمركز االدرر   CELS  
Conectas Direitos Humanos   كونكتاسس دديیريیتوسس هھھھومانو  

مكتب ووااشنطن بشأنن أأمريیكا االالتيینيیة   WOLA  
 

: وومن تأيیيید  
االمباددررةة االمصريیة للحقوقق االشخصيیة  
مركز االقاهھھھرةة لدررااساتت حقوقق ااإلنسانن  

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C 
Abuelas de Plaza de Mayo 
Acción Solidaria en VIH/Sida 
Advocates for U.S. Torture Prosecutions 
African Centre for Democracy and Human Rights Studies   
Ágora Espacio Civil Paraguay 
Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School 
Amnesty International 
Appeal for Justice 
Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis  
Asociación MINGA  
Asociación para la Prevención de la Tortura  
Asociación Pro derechos Humanos 
Center for Constitutional Rights  
Center for Justice and Accountability 
Center for Victims of Torture  
Centre for Human Rights  
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C. 
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”  
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos   
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género - Corporación Humanas  
Civilis Derechos Humanos 
Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"  
Coletivo PESO/Periferia Soberana 
Comisión de Justicia y Paz  
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos  
Commonwealth Human Rights Initiative  
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento  
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos  
Corporación Sisma Mujer 
Defensa de Niñas y Niños- Internacional 
Diyarbakir Bar Association 
Due Process of Law Foundation  
European Center for Constitutional and Human Rights  
Four Freedoms Forum & Hawai'i Institute for Human Rights 
Fundación Myrna Mack 
Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C 
Gillis Long Poverty Law Center - Loyola University New Orleans College of Law 



Global Justice Clinic, NYU School of Law 
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas  
Helsinki Foundation for Human Rights 
Human Rights Committee of the Law Society of England and Wales  
Human Rights Institute of Columbia Law School 
Human Rights Law Network 
Human Rights Watch  
Instituto Braços - Centro de Defesa de Direitos Humanos de Sergipe 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala 
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay  
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad 
Instituto Migrações e Direitos Humanos 
Instituto Pro Bono 
International Center for Advocates Against Discrimination 
International Commission of Jurists  
International Federation for Human Rights  
International Human Rights Clinic, Harvard Law School 
International Human Rights Program, Boston University School of Law 
International Justice Network  
International-Lawyers 
Justice Studies Department -Northeastern Illinois University 
Kenya Human Rights Commission  
KontraS (Commission for the Disappeared and Victims of Violence) in Indonesia  
Laboratório de Análise Política Mundial 
Legal Resources Centre  
Madres Linea Fundadora  
Meiklejohn Civil Liberities Institute  
Minority Rights Group International 
Movimiento Autónomo de Mujeres  
National Lawyers Guild  
North Carolina Stop Torture Now 
Observatorio Venezolano de Prisiones 
Oficina Jurídica Para la Mujer 
Partnership For Justice 
Paz y Esperanza 
PEN American Center 
Physicians for Human Rights 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo  
Programa de Pós Graduação em Segurança Pública e Direitos Humanos da 
Universidade Federal de Rondônia 
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos 
Psychologists for Social Responsibility  
Quaker House 
Reprieve  
Santa Clara University School of Law, International Human Rights Clinic 
Seguridad en Democracia  
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos  
The Rabbinic Call for Human Rights 
The Woodhull Sexual Freedom Alliance 



Torture Abolition and Survivors Support Coalition (TASSC) International  
Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de 
Guatemala  
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas  
Unitarian Universalist Service Committee 
US Human Rights Network 
Women's Link Worldwide  
World Organization Against Torture 

 


