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االفتتاحية

إن الح��ق في العيش بكرامة بمنأى عن التعرُّض للتعذيب منصوص عليه في اإلعالن 
العالم��ي لحقوق اإلنس��ان. وقد ن��ص القانون الدولي لحقوق اإلنس��ان كم��ا القانون 
اإلنس��اني الدولي والقانون الدولي العرفي بوضوح عل��ى الحظر المطلق للتعذيب. 
ويش��مل حظر التعذيب أوقات االضطرابات وغيرها من حاالت الطوارىء، باإلضافة إلى 
الن�زاعات المس��لحة س��واء كانت دولية أو غير دولية. كما أن أفعال التعذيب وغيره من 
أش��كال إس��اءة المعاملة يمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية 
بموجب نظام روما األساس��ي للمحكم��ة الجنائية الدولية. وهناك العديد من الصكوك 

اإلقليمية التي تحظر التعذيب، ومن بينها الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. 

وعل��ى الرغم من أن اتفاقية مناهضة التعذيب على س��بيل المثال تلزم الدول األطراف 
ب��أن تكف��ل اعتبار جميع أفعال التعذي��ب جرائم جنائية بموجب القواني��ن الوطنية، فإن 
التش��ريعات ذات الصل��ة ف��ي العديد من البل��دان العربية ال تزال قاصرة ع��ن اإليفاء بهذا 
االلتزام لناحية عدم اتس��اقها مع القانون الدولي لحقوق اإلنس��ان. ومن أصل 76 دولة 
صادقت على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، فإن ثالث فقط هي من 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبالتحديد لبنان وتونس والمغرب )التي صادقت 
مؤخرا(، إال أن أياً من تلك الدول لم تقم حتى اآلن بإنشاء آلية وقائية وطنية لزيارة ومراقبة 

أماكن االعتقال عمال بالبروتوكول. 

إن العديد من الحكومات في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تزال تستخدم التعذيب 
بش��كل منهجي وواس��ع النطاق باس��م األمن أو تحت س��تار "الحرب ضد اإلرهاب" بهدف 
كبت المعارضة السياسية وقمع حرية التعبير واالشتراك في الجمعيات. وفي غياب اإلرادة 
السياسية وحكم القانون يزدهر التعذيب على يد عناصر الشرطة في مراكز االحتجاز أو في 
المعتقالت والس��جون. وتبقى التحقيقات الجادة في ادعاءات التعذيب نادرة وقاصرة عن 
االس��تجابة والمتابعة الالزمة، في حين تش��ق "االعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب 
طريقها إلى أروقة المحاكم. وفي حين تقع على عاتق الدول مسؤولية حماية األشخاص 
الخاضعي��ن لواليتها القضائية، يبقى التعذيب أداة متعددة األوجه تس��تخدمها الحكومات 
ف��ي بلدان المنطقة لخدمة أغراض متعددة، ال تخ��دم بمعظمها- على رغم المزاعم- 
حماية األشخاص أو األمن العام. كما تدعم حكومات وطنية أو أجنبية جماعات مسلحة 
ارتكبت أو قد ترتكب أفعاالً قد تصل إلى حد التعذيب في البلدان التي غرقت في الن�زاعات 

المسلحة، أو تستخدم التعذيب في مكافحتها لتلك الجماعات.

إن فش��ل الحكومات في اإليفاء بالتزاماتها بمنع انتهاكات حقوق اإلنس��ان، من قبيل 
التعذيب وإس��اءة المعامل��ة، ومعاقبة مرتكبيها وضمان تحقي��ق العدالة واإلنصاف 
للضحايا، يعني فش��لها في اس��تخالص العبر من االنتفاضات العربية، وفش��لها في 
فهم األسباب الجذرية النعدام االستقرار في المنطقة. إن التركيز على "أمن الدولة" 
أو "األم��ن القومي" على حس��اب أم��ن الفرد واإلنس��ان، بما يؤدي إل��ى مزيد من 
تقويض حقوق اإلنس��ان وتدهور حالها، يش��به إلى حد بعيد قص��ر نظر الحكومات 

حيال مسألة األمن واالستقرار.

ومع أن التش��ريعات الوطنية التي تحظ��ر التعذيب مهمة للغاية، فإنها تظل بعيدة عن 
التنفيذ في غياب آليات المنع واس��تمرار ثقافة تُبرر التعذيب أو تس��مح بارتكابه. إن مفتاح 
كسر هذه الحلقة ووقف إحدى أسوأ الجرائم التي عرفتها البشرية يتطلب تغييرا جذريا 
في المواقف: ال مبرر للتعذيب، ال تس��امح م��ع التعذيب. وكي نحقق ذلك، ينبغي أن 
نقف معاً كنشطاء شباب ومدافعين عن حقوق اإلنسان وأكاديميين ومعلمين وطلبة 
في الجامعات والمدارس ومهنيين وجميع األشخاص ممن يتحلون بالشجاعة واإلرادة 
لتعزيز وحماية حقوقهم وحقوق اآلخرين في كل مكان. ينبغي علينا أن نتكلم جهارا 
وأن نق��وم بالتحرك من أجل إدانة التعذيب والجالدين والحكومات التي تس��مح بارتكاب 

التعذيب أو تسهل ارتكابه أو تفشل في حماية حق الضحايا في العدالة واإلنصاف. 

يه��دف هذا الع��دد من مجلة م��وارد الذي يصدر بعد مرور س��تة أش��هر على إطالق 
منظمة العفو الدولية حملته��ا العالمية- ’أوقفوا التعذيب’- إلى وضع اإلطار القانوني 
الدول��ي واإلقليم��ي لحظر التعذيب، وإعط��اء لمحة إقليمية موج��زة حول التعذيب 
في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا، وأخرى خاصة ببلدان محددة، وإب��راز المبادرات 
الت��ي تتخذ والتوصيات التي تقدم من قبل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن 
حقوق اإلنس��ان للتصدي للتعذيب في المنطقة. كما يوفر العدد خطة درس للتوعية 

بآثار التعذيب ويسلط الضوء على طائفة واسعة من األدوات والموارد ذات الصلة.

مازن جابر
مسؤول املعلومات للرتبية عىل حقوق اإلنسان

املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشمال أفريقيا 
منظمة العفو الدولية

ال تسامح مع التعذيب ال مبرر للتعذيب

االفتتاحية
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يف مايو/ أي�ار 2014، أطلقت منظمة العفو 
الدولية حملة عاملية بعنوان "أوقفوا التعذيب" 
بهدف الحرص عىل حماية جميع األشخاص 
من التع�رض للتعذيب. وبمناس�بة الذكرى 
الثالث�ن للمصادقة عىل اتفاقية األمم املتحدة 
ملناهضة التعذي�ب، تعتمد العفو الدولية عىل 
خربتها التي فاقت 50 عاما يف التش�ديد عىل 
الحكوم�ات كي تنهض بمس�ؤولياتها وتفي 
بوعوده�ا وتحرتم أح�كام القان�ون الدويل. 
كم�ا تحث املنظمة الناس عموما عىل املطالبة 

بوقف التعذيب.

يف س�ياق  التعذي�ب  ع�ىل  الحمل�ة  وترك�ز 
حاالت االحتجاز يف عه�دة الدولة وأجهزتها. 
ويش�مل ذلك نظم العدال�ة الجنائية املعتادة 

واألش�خاص املحتج�زون يف عهدة 
الجيش وتشكيالت الرشطة والقوات 
االس�تخبارات  الخاص�ة وأجه�زة 
واألمن الرسية، وكذلك أوضاعا من 
قبيل حاالت فرض قوانن الطوارئ 
وتعليماته�ا وأنظمتها، وأماكن من 
قبيل مراك�ز الحجز الرسية أو غري 
الرسمية التي تتعاظم فيها مخاطر 
تع�رض املحتجزي�ن للتعذيب. وال 
تش�مل هذه الحملة التعذيب الذي 
ترتكب�ه جهات فاعلة غري منضوية 
تح�ت لواء الدولة أو رضوب س�وء 

املعامل�ة الت�ي تقع يف ح�االت الحجز خارج 
عه�دة الدول�ة م�ن قبي�ل اس�تخدام الق�وة 
املفرطة أثناء املظاهرات، إال أن منظمة العفو 
الدولية سوف تس�تمر يف العمل بحيوية عىل 
استهداف أشكال اإلساءة تلك أيضا. وسوف 
تحش�د العفو الدولي�ة أعضاءه�ا يف البلدان 
الخمس�ة التالية: نيجريا واملكسيك والفلبن. 

وأوزبكستان واملغرب/ الصحراء الغربية.

وتطال�ب منظم�ة العفو الدولية باس�تحداث 
وتنفيذ ضمان�ات وقائية فعالة تمنع التعذيب 
لتكون بذلك طري�ق أو نهج التغيري املطلوب. 
فعندم�ا تتوفر ضمانات فعالة، يحظى الناس 
بالحماية، وحينم�ا تغيب أو ال توضع موضع 

التنفيذ، يزدهر التعذيب وينترش.

تتف�ى يف العديد م�ن البلدان مس�ألة إفالت 
مرتكب�ي التعذيب من العق�اب – إذُ يتاح لهم 
العم�ل دون خ�وف م�ن التع�رض لالعتقال 
أو املالحق�ة أو العق�اب. وغني ع�ن القول أن 
اإلف�الت م�ن العق�اب يق�وض نظ�م العدالة 
الجنائية وسيادة القانون. فهو وسيلة لحرمان 

الضحايا من تحقيق العدالة.

وغالبا ما يعزى اإلفالت من العقاب إىل غياب 
اإلرادة السياس�ية نظ�را لك�ون الدولة بحد 
ذاته�ا – أو أح�د أذرعها م�ن قبيل الرشطة 
أو الجي�ش – مس�ؤولة مس�ؤولية مبارشة 
ع�ن التعذيب أو عن التواط�ؤ مع مرتكبيه. 
ويف العدي�د من البلدان، ونظرا لكون معظم 
التحقيقات يف مزاعم التعذيب التي يرتكبها 
موظف�و أجه�زة إنفاذ القان�ون تجري عىل 
أيدي زمالئه�م يف تلك األجه�زة أو موظفي 
االدع�اء الع�ام الذي�ن يعمل�ون معه�م عن 
قرب، فإن ذلك يقوض من مدى شمول تلك 
التحقيق�ات وحياديتها. كما يمكن أن ينجم 
اإلف�الت من العقاب عن تقاعس الحكومة يف 
إدراج حقوق اإلنس�ان عىل قائمة أولوياتها 
السياس�ية املحلية، أو قد يصبح اإلفالت من 

العقاب أمرا واقعا ج�راء توصل طريف نزاع 
مس�لح إىل اتف�اق يقيض بع�دم التحقيق يف 

االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.

وغالب�ا ما يرافق تقاعس الدولة عن مقاضاة 
مرتكب�ي التعذي�ب رف�ض إج�راء تحقي�ق 
وع�دم توافر الرغب�ة يف تعوي�ض الضحايا 
وإتاحة سبل اإلنصاف لهم. وغالبا ما تكون 
النتيجة عبارة عن انتهاك ثالثي املس�تويات 
لاللتزامات الدولية املرتتب�ة عىل الدولة – إذ 
تنص أحكام القانون الدويل عىل حق الضحايا 
يف معرفة الحقيقة وأن تأخذ العدالة مجراها 
وإنصافهم وتعويضهم بأكرب قدر ممكن عن 

األذى الذي لحق بهم.

ويكتيس توافر آليات فعالة ومس�تقلة أهمية 
جوهري�ة عىل صعيد التحقي�ق مع مرتكبي 
التعذي�ب ومالحقته�م جنائي�ا. ويج�ب أن 
تس�اند اإلرادة السياس�ية تلك اآلليات بغية 
للقوان�ن  الرضوري�ة  اإلصالح�ات  إج�راء 
واملؤسس�ات، والحف�اظ ع�ىل يقظ�ة دائمة 
ومكافح�ة التمييز والتح�رك عىل صعيد كل 

قضية من قضايا التعذيب.

بادروا بالتحرك اآلن، أوقفوا التعذيب:
http://www.amnesty.org/ar/stoptorture

أوقفوا التعذيب:
حملة عالمية جديدة لمنظمة العفو الدولية

جلب مرتكبي التعذيب
للمثول أمام القضاء
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إن التعذي�ب وغ�ريه م�ن رضوب املعاملة أو 
العقوب�ة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة 
)وغريه من أش�كال إساءة املعاملة( تعترب من 
االنته�اكات األساس�ية لحقوق اإلنس�ان التي 
أدانها املجتمع الدويل كجريمة يف حق الكرامة 
اإلنس�انية، وحرمها القانون ال�دويل أياً كانت 
الظروف. ومع ذل�ك فإنها تتكرر كل يوم ويف 
جمي�ع بقاع األرض. وال بد من اتخاذ خطوات 
مبارشة ملواجهة ه�ذه االنتهاكات أينما وقعت 
واستئصال شأفتها. إن منظمة العفو الدولية 
تدع�و جمي�ع الحكومات إىل تنفي�ذ الربنامج 
الت�ايل الذي يتكون م�ن 12 نقطة، كما تدعو 
األف�راد واملنظمات املعنية إىل التأكد من تنفيذ 
الحكوم�ات له�ذا الربنامج. وتعتق�د منظمة 
العفو الدولية أن تنفي�ذ هذه اإلجراءات يمثل 

م�ؤرشاً إيجابي�اً ع�ىل الت�زام أي حكومة من 
الحكوم�ات بوضع ح�د للتعذي�ب وغريه من 
أشكال إساءة املعاملة، والسعي إىل استئصال 

شأفته يف العالم بأرسه.

1. إدان�ة التعذي�ب وغ�ره م�ن رضوب 
إساءة املعاملة 

يج�ب عىل أعىل س�لطة يف كل دولة أن تظهر 
معارضتها التامة للتعذيب وغريه من أشكال 
إس�اءة املعامل�ة، وأن تدين هذه املمارس�ات 
من دون تحفظ كلما وقعت. كما يجب عليها 
أن توض�ح لجمي�ع أفراد الرشط�ة والجيش 
وغريهم�ا من ق�وات األم�ن أنها لن تس�مح 
مطلقاً بممارس�ة التعذيب وغريه من رضوب 

إساءة املعاملة. 

يتضم�ن برنام�ج االثنتي عرشة نقط�ة التدابر الالزمة ملن�ع التعذيب واملعاملة 
الس�يئة لألش�خاص أثناء وجوده�م يف الحج�ز الحكومي أو يف أي�دي موظفني 
تابع�ني للدولة. وكانت منظمة العفو الدولي�ة قد اعتمدت هذا الربنامج يف العام 
1984، وقام�ت بمراجعت�ه يف أكتوبر/ ترشين األول 2000، ث�م أجرت مراجعة 
ثاني�ة ل�ه يف أبريل/ نيس�ان 2005. وتطالب منظمة العف�و الدولية الحكومات 
باح�رتام التزاماته�ا الدولية الخاصة بمنع التعذيب وغره من أش�كال إس�اءة 
املعاملة واملعاقبة عليها، سواء ارُتكبت عىل أيدي موظفي الدولة أو األفراد. كما 
تعارض منظمة العفو الدولية أفعال التعذيب وغره من أش�كال إساءة املعاملة 

التي ترتكبها الجماعات السياسية املسلحة. 

2. ضمان السماح باالتصال بالسجناء
كث�رياً ما يق�ع التعذيب عندما يكون الس�جناء 
محتجزي�ن بمعزل عن العال�م الخارجي وغري 
قادرين عىل االتصال بأشخاص يف الخارج ممن 
يس�تطيعون مس�اعدتهم أو معرف�ة ما يحدث 
لهم. ومن هنا ينبغي وضع حد ملمارسة احتجاز 
السجناء بمعزٍل عن العالم الخارجي. كما ينبغي 
للحكوم�ات أن تضم�ن مثول جميع الس�جناء 
أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم بال 
إبطاء والسماح ألقاربهم ومحامييهم وأطبائهم 

باالتصال بهم فوراً وبصورة دورية.

 3. عدم االحتجاز يف أماكن رسية
يقع التعذيب وغريه من أش�كال إساءة املعاملة 
يف بعض البل�دان يف أماكن رسية، وغالباً ما يتم 
ذل�ك بعد "اختف�اء" الضحايا. ول�ذا يجب عىل 
الحكومات أن تضمن عدم احتجاز الس�جناء إال 
يف أماكن احتجاز معرتف بها رس�مياً وأن ُتقدم 
عىل الفور معلومات دقيقة عن اعتقالهم وأماكن 
احتجازهم إىل أقاربهم ومحامييهم وإىل املحاكم، 
باإلضاف�ة إىل جه�ات أخ�رى ذات اهتمام�ات 
مرشوعة م�ن قبي�ل اللجن�ة الدولي�ة للصليب 
األحمر. وينبغي توفري وسائل قضائية فعالة يف 
ن أقارب السجناء ومحامييهم  جميع األوقات تمكِّ
م�ن معرف�ة م�كان احتجازهم والس�لطة التي 

تحتجزهم فوراً، وضمان سالمتهم.

4. توفر الضمانات الكافية أثناء االحتجاز 
واالستجواب

 يجب أن ُيحاط جميع السجناء علماً بحقوقهم 
ع�ىل الف�ور؛ ومن بن ه�ذه الحق�وق الحق يف 

تقديم الشكاوى بشأن معاملتهم، والحق يف أن 
يب�تَّ قاض دون تأخ�ري يف قانونية احتجازهم. 
ويجب أن يحقق القضاة يف أي دليل عىل وقوع 
التعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملة وأن 
يأمروا باإلفراج عن الس�جن إذا كان احتجازه 
غ�ري قانون�ي. وينبغ�ي أن يحرض مح�ام مع 
املحتجز خالل جلسات االستجواب. كما ينبغي 
أن تضمن الحكومات أن تكون ظروف االحتجاز 
متماش�ية مع املعايري الدولية ملعاملة الس�جناء 
وأن تض�ع يف اعتبارها احتياجات أفراد الفئات 
املس�تضعفة عىل وجه الخص�وص. ويتعن أن 
تكون الس�لطة املسؤولة عن االحتجاز منفصلة 
عن السلطة املسؤولة عن االستجواب، وأن يقوم 
مفتشون بزيارات دورية ومستقلة وغري معلنة 
مسبقاً ومن دون قيود لجميع أماكن االحتجاز.  

5. حظر التعذيب وغره من أشكال إساءة 
املعاملة بموجب القانون

يجب ع�ىل الحكومات أن تعتمد قوانن لحظر 
التعذي�ب وغريه من أش�كال إس�اءة املعاملة 
ومنعه�ا، تش�تمل ع�ىل العن�ارص الرئيس�ية 
الواردة يف "اتفاقي�ة مناهضة التعذيب وغريه 
م�ن رضوب املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو 
الالإنس�انية أو املهين�ة" )اتفاقي�ة مناهضة 
التعذي�ب( وغريها م�ن املعاي�ري الدولية ذات 
الصل�ة. كم�ا يتعن إلغ�اء جمي�ع العقوبات 
البدنية، س�واء القضائية منها أو اإلدارية. وال 
يجوز تعليق حظر التعذيب وغريه من أشكال 
إس�اءة املعاملة والضمانات األساسية الالزمة 
ملنعه�ا مهما كانت الظروف، س�واء يف حاالت 

الحرب أو الطوارئ العامة. 

       منظمة العفو الدولية، 2005

برنامج من اثنتي عشرة نقطة
لمنع التعذيب
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أشكال إساءة املعاملة، ومن بينها العهد الدويل 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية 
مناهضة التعذيب، مع اإلعالنات التي تنص عىل 
حق األفراد والدول يف التقدم بشكاوى. ويجب 
عىل الحكوم�ات أن تلتزم بتوصي�ات الهيئات 
الدولي�ة والخ�رباء الدولي�ن املعني�ن بحظر 

التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة.

12. االضطالع باملسؤولية الدولية 
ينبغي عىل الحكومات أن تس�لك جميع السبل 
املتاحة للتوسط لدى حكومات الدول التي ترد 

بشأنها أنباء حول ممارسة التعذيب وغريه من 
أش�كال إس�اءة املعاملة. كما ينبغي أن تكفل 
أال يؤدي نق�ل التدريب واملعدات العس�كرية 
واألمنية والرشطية إىل تسهيل وقوع التعذيب 
وغ�ريه من أش�كال إس�اءة املعامل�ة. ويتعن 
ع�ىل الحكومات أال تعيد أي ش�خص أو تنقله 
بص�ورة قرسية إىل بلد قد يتعرض فيه لخطر 

التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة. 

ACT 400012005 :وثيقة رقم

إثنتي عشرة نقطة

لمنع التعذيب

6. التحقي�ق
 ينبغي إجراء تحقيق عاجل ومحايد وفعال 
املتعلق�ة  والتقاري�ر  الش�كاوى  يف جمي�ع 
بالتعذيب وغريه من أش�كال إساءة املعاملة، 
تتواله هيئة مس�تقلة ع�ن الجناة املزعومن. 
كم�ا ينبغ�ي اإلعالن ع�ن نطاق مث�ل هذه 
التحقيق�ات وأس�اليبها ونتائجه�ا. ويجب 
وقف املسؤولن املش�تبه يف ارتكابهم أفعال 
التعذيب وغريه من أش�كال إس�اءة املعاملة 
ع�ن العمل خ�الل التحقي�ق. ويتعن توفري 
الحماي�ة للمتظلمن والش�هود وغريهم من 
األشخاص املعرضن للخطر من أي ترهيب 

أو أعمال انتقامية. 

7. املالحقة القضائية
 ال ب�د م�ن تقدي�م املس�ؤولن ع�ن التعذيب 
وغريه من أش�كال إس�اءة املعاملة إىل ساحة 
العدال�ة. و ينطبق هذا املبدأ بغض النظر عن 
امل�كان الذي ارتك�ب فيه املش�تبه فيهم هذه 
الجرائم، وعن جنسيتهم أو منصبهم، وبغض 
النظر ع�ن مكان ارتكاب الجريمة وجنس�ية 
الضحاي�ا، ودون اعتب�ار للوقت الذي انقىض 
عىل ارتكاب الجريمة. ويتعن عىل الحكومات 
أن تم�ارس الوالي�ة القضائي�ة الش�املة عىل 
املتهمن بارتكاب هذه الجرائم أو تس�ليمهم 
إىل دول أخ�رى أو إىل محكم�ة جنائية دولية 
وأن تتع�اون معه�ا بعضها البع�ض يف مثل 
ه�ذه اإلج�راءات الجنائية. ويج�ب أن تكون 
املحاكم�ات نزيهة، وأال ُتقبل أوامر املس�ؤول 
األع�ىل رتب�ة ع�ىل اإلط�الق كمربر ملمارس�ة 

التعذيب أو إساءة املعاملة. 

8. عدم اس�تخدام اإلفادات املنتزعة تحت 
وط�أة التعذي�ب أو غ�ره من أش�كال 

إساءة املعاملة
ينبغي عىل الحكومات أن تضمن عدم االعتداد 
باألق�وال واألدل�ة الت�ي يتم الحص�ول عليها 
عن طريق التعذيب وغريه من أش�كال إساءة 
املعامل�ة يف أية إج�راءات قضائية، إال يف حالة 
اس�تخدامها ضد الش�خص املتهم بالتعذيب 

وغريه من أشكال إساءة املعاملة. 

9. توفر التدريب الفعال 
يجب أن ُيوضح لجميع املوظفن ذوي العالقة 
باالحتج�از واالس�تجواب والرعاي�ة الطبي�ة 
للس�جناء، أثناء تدريبه�م، أن التعذيب وغريه 
من أش�كال إس�اءة املعامل�ة أفع�ال جنائية. 
وأن ُيعطوا توجيه�ات بأن من حقهم، بل من 
واجبهم، أن يرفضوا تنفيذ أي أوامر بممارسة 

التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة.

10. تحقيق اإلنص�اف
يج�ب أن يتمت�ع ضحايا التعذي�ب وغريه من 
أش�كال إس�اءة املعاملة ومن يعولونهم بحق 
الحصول ع�ىل تعويض عاجل من الدولة، بما 
يف ذل�ك رد حقوقهم ودف�ع تعويضات مالية 
عادل�ة وكافي�ة لهم وتوف�ري الرعاي�ة الطبية 

والتأهيل الالزمن.

11. املصادقة عىل املعاهدات الدولية 
ينبغ�ي عىل جميع الحكوم�ات أن تصادق من 
دون تحفظ�ات ع�ىل املعاه�دات الدولية التي 
تش�تمل عىل ضمانات ضد التعذيب وغريه من 
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واألمه�ات واألطف�ال ه�م الذي�ن يتحمل�ون يف 
معظم األحي�ان عواقب االختف�اء القرسي، وهم 
األشخاص األكثر ترضراً منه.3 ناهيك عما يمكن 
أن يتعرض�وا ل�ه إذا ما اختفوا هم أنفس�هم من 
اعتداء جنيس وغريه من أشكال العنف األخرى.4

وقد دأب�ت منظمة العفو الدولي�ة عىل دعوة 
جمي�ع ال�دول ال إىل أن توق�ع وتص�دق عىل 
االتفاقية فحس�ب، وإنما أيض�اً إىل أن تتخذ 
خط�وات فعالة إلنفاذه�ا يف القانون والواقع 

الفع�ي. فيتعن عىل الدول 
أن تكفل حق أي ش�خص 
يف أن ال يتع�رض لالختفاء 
القرسي، وحقوق الضحايا 
ويف  العدال�ة  التم�اس  يف 

الجرب املناسب.

تماث�ل هذه الورق�ة وثائق 
املنظم�ة  نرشته�ا  أخ�رى 
التوجي�ه  توف�ري  بغ�رض 
لل�دول فيما يتعل�ق بتنفيذ 
معاهدات لحقوق اإلنس�ان 
روم�ا  نظ�ام  قبي�ل  م�ن 
األسايس للمحكمة الجنائية 
روم�ا  )نظ�ام  الدولي�ة 
األس�ايس(. وهي كذلك أداة 
املدن�ي  للمجتم�ع  مفي�دة 
ل�دى مش�اركته يف صياغة 
ترشيعات اإلنفاذ لالتفاقية، 
ويف تعليقات�ه عىل مس�ودة 
ترشيعات اإلنفاذ.5 ومنظمة 

العف�و ت�ويص، يف حقيق�ة األمر، ب�أن ترشك 
ال�دول األطراف والدول التي تعتزم التصديق 
عىل االتفاقية املجتمع املدني، بما يف ذلك النساء 
واملنظمات النسائية، يف وضع مسودات ترشيع 
اإلنفاذ. وال بد من أن يتم إرشاك املجتمع املدني 
منذ املراحل األوىل، م�ا أمكن ذلك، كما ينبغي 
أن يت�م ذلك بصورة ش�فافة، كأن يتم إرشاك 
أعض�اء م�ن هيئ�ات املجتمع املدن�ي يف فرق 
املهام أو العمل املش�رتكة ما بن الهيئات التي 
تملك صالحية صياغة مسودة ترشيع اإلنفاذ.

"لن أستس�لم أب�داً، وأنا مصممة عىل العثور عىل براغث. وم�ا زلت أعتقد أنه حي." 
سانديا إكناليغودا.1

يع�ود ابت�كار جريم�ة االختف�اء الق�رسي إىل 
أدول�ف هتلر، وج�رى الحديث عنه�ا بادئ ذي 
ب�دء يف مرس�وم الليل والضب�اب، الذي صدر يف 
7 ديس�مرب/كانون األول 1941. 2 ومن�ذ ذل�ك 
التاريخ، وقع مئات آالف األشخاص ضحايا لهذه 
الجريمة. ومن املحزن أن هذه الجريمة ش�هدت 
انبعاثاً عىل نطاق واس�ع يف أمري�كا الالتينية يف 
عقد الخمس�ينيات من الق�رن املايض، وانترشت 

من ثم لتعم جميع أصقاع العالم.

ويظ�ل االختف�اء الق�رسي أحد أكثر أش�كال 
انتهاكات حقوق اإلنس�ان س�وءا. وكما نصت 
امل�ادة 1 من"اإلع�الن املتعل�ق بحماية جميع 
األش�خاص م�ن االختف�اء الق�رسي"، فإن: 
"عم�ل االختف�اء الق�رسي يحرم الش�خص 
الذي يتعرض له من حماي�ة القانون، وينزل 
ب�ه وبأرسته عذاباً ش�ديدا. وهو ينتهك قواعد 
القانون الدويل التي تكفل، ضمن جملة أمور، 
ح�ق الش�خص يف االع�رتاف به كش�خص يف 
نظ�ر القانون، وحقه يف الحرية واألمن، وحقه 
يف عدم التع�رض للتعذيب وغريه من رضوب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
املهين�ة، كما ينتهك الحق يف الحياة أو يش�كل 

تهديداً خطرياً لها."

واالختف�اء القرسي جريمة بمقت�ىض القانون 
الدويل تفيض يف الغالب األعم إىل إفالت مرتكبها 
من العقاب. وهي انتهاك إلنس�انية الش�خص 
ال�ذي يختفي. ويف معظم األحيان، ال يفرج عن 
الشخص املختفي أبداً، ويبقى مصريه مجهوالً. 
ولذا، فهو انتهاك مس�تمر للحقوق اإلنس�انية 
ألف�راد عائل�ة املختف�ي، الذي�ن ال يتمكن�ون 
م�ن معرفة حقيق�ة ما حدث أو م�كان وجود 
أحبائه�م. وقد وثَّقت منظم�ة العفو الدولية يف 
عدد م�ن البلدان يف ش�تى أنح�اء العالم كيف 
تعرض الش�هود عىل عمليات االختفاء القرسي 
وأقرباء من يختفون للمضايقات ولسوء املعاملة 
والرتهيب، وكيف ظ�ل هؤالء يف معظم األحيان 

عاجزين عن التماس العدالة واالنتصاف.

وفضالً عن ذلك، فإن لالختفاء القرسي بصماته 
الخاص�ة ع�ىل النس�اء واألطف�ال. فالزوج�ات 

ال لإلفالت من العقاب على االختفاء القسري
قائمة مراجعة للتطبيق الفعال لالتفاقية الدولية 

لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
منظمة العفو الدولية، 2011
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أوقفوا التعذيب
وتؤك�د منظمة العفو الدولية عىل أنه يتوجب عىل 
الدول األط�راف إنفاذ االتفاقية ليس فحس�ب يف 
املجال القانوني، وإنما أيضاً يف الواقع الفعي، بما 
يف ذلك عن طريق تبني خطة شاملة طويلة األجل 
ترمي إىل وضع برامج للتدريب الفعال للموظفن 
املكلف�ن بتنفيذ القوان�ن، ويف بع�ض الحاالت، 
إىل تعدي�ل املعاهدات أو تبن�ي معاهدات جديدة. 
وأثناء قيامها بذلك، "ينبغي عىل أعىل الس�لطات 
يف كل دول�ة أن تربه�ن عىل معارضته�ا الكاملة 
»لالختفاء«".6 وعليها أن توضح لكافة أفراد قوات 
األمن والرشطة والجيش وغريهم أنها لن تس�مح 

بوقوع حاالت "اختفاء" تحت أية ظروف.7

وفيما يتعل�ق بصياغة ترشيع اإلنف�اذ، ال بد من 
أن تضمن الدول األطراف عدم االكتفاء ببس�اطة 
بالحد األدنى مما تقتضي�ه االتفاقية من أحكام، 
م�ا يفيض يف بعض الحاالت، ونتيجة للتس�ويات 
السياسية، إىل أن ال تفي هذه األحكام بمقتضيات 
القانون واملعايري الدولين األش�د رصامة، وإنما 
أن تنف�ذ ه�ذه األحكام أيض�اً م�ا تقتضيه مثل 
ه�ذه القوان�ن واملعاي�ري. ويف واقع األم�ر، فقد 

كان واضع�و االتفاقي�ة مدركن لهذه املش�كلة، 
ولذا فإن االتفاقية تش�ري مراراً وتكراراَ إىل جواز 
وجود معايري أخرى أكثر تشدداً إىل جانب ما هو 
مطلوب رصاح�ة يف االتفاقية نفس�ها، ويتوجب 
عىل الدول التقيد بهذه املعايري. وعىل سبيل املثال، 
وكما نناقش فيما يي، توضح االتفاقية يف "الجزء 
الثالث من هذه الوثيقة" أنها ال تجيز التعدي عىل 
ما هو مق�ر من تدابري وقائية أق�وى يف القانون 
الوطني أو الدويل )امل�ادة 37(، وأنها ال تنتقص 
من أي التزام�ات عىل الدول األط�راف بمقتىض 
القان�ون الدويل اإلنس�اني الع�ريف أو التقليدي، 
بما يف ذل�ك اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن األول 
والثاني امللحقان بها، أو من أية فرصة ألن تقوم 
الدولة الطرف بتخويل اللجن�ة الدولية للصليب 
األحم�ر صالحية زيارة أماك�ن االعتقال يف وقت 
الس�لم، كما هو الح�ال إبان النزاعات املس�لحة 

)املادة 43(.8

IOR 51/006/2011 :وثيقة رقم

يمكنكم تنزيل الوثيقة كاملة عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1on81ya

الهوامش
)1(   س�انديا إكنوليغ�ودا قيادي�ة يف مجال كفاح النس�اء الرسيالنكيات ضد االختف�اء القرسي. وق�د "اختفى" زوجها، 

الصحفي وفنان الكاريكاتري براغيث إكناليغودا، يف 24 يناير/كانون الثاني 2010 أثناء سفره إىل بيته يف هوماغوما، 

بالقرب من العاصمة كولومبو، وعقب فرتة قصرية من مغادرته عمله يف مكاتب صحيفة النكا- أي- نيوز. وأبلغ سكان 

محلي�ون الصحافة الرسيالنكية أنه�م رأوا عربة فان بيضاء ال تحمل لوحات أرقام بالقرب من بيته يف وقت قريب من 

اختفائه. وكان من املفرتض أن يحرض براغيث احتفاالً دينياً يف طريقه إىل بيته ذلك املساء، ولكنه اتصل بزميل له قبل 

ذلك بفرتة وجيزة ليخربه أنه لن يستطيع الحضور نظراً ألنه كان عليه أن يسافر إىل منطقة كوسواتي من كولومبو مع 

صديق لم يذكر اسمه. وأثناء املكاملة، انقطع االتصال؛ وكانت هذه آخر مرة يتصل به أي شخص. ومنذ ذلك الوقت لم 

يعد هاتفه يعمل. ويف األيام التي سبقت اختفاءه، كانت قد أخرب صديقاً حميماً له بأنه يعتقد أن هناك من يتعقبه.

 Machteld Boot, Rodney Dixon and Christopher K. Hall, ‘Article 7 )Crimes against humanity(’,   )2(

 in Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court

 – Observers’ Notes, Article by Article , Munich: C.H.Beck, Oxford: Hart & Baden-Baden:

Nomos, 2nd ed., 2008, p.221

UN Doc. A/HRC/13/31 ،3(   تقرير مجموعة العمل املعنية باالختفاء القرسي أو غري الطوعي(

)ديسمرب/كانون األول 2009(، الفقرة 655.

UN Doc A/HRC/14/ ،4(  مجل�س حقوق اإلنس�ان التابع لألمم املتحدة، حاالت االختفاء القرسي أو غ�ري الطوعي(

L.19

14 يونيو/حزيران 2010.

)5(  أنظر، مثالً، منظمة العفو الدولية، املحكمة الجنائية الدولية: تحديث لالئحة املراجعة للتنفيذ الفعال، رقم الوثيقة:

 IOR 53/009/2010 ، مايو/أيار 2010.

)6(   منظم�ة العف�و الدولية، " برنامج من 14 نقطة ملن�ع 'االختفاء'"، النقطة 1، طبعة أعي�د إنتاجها يف منظمة العفو 

الدولية، عمليات "االختفاء" والقتل الس�يايس: أزمة حقوق اإلنس�ان لعقد التس�عينيات – دليل للعمل، رقم الوثيقة: 

ACT 33/001/1994

 فرباير/شباط )برنامج من 14 نقطة(.

)7(   املصدر نفسه.

)8(   املص�در نفس�ه،  النقطة 13 )"عىل كاف�ة الحكومات أن تصادق عىل املعاهدات الدولي�ة التي تنطوي عىل ضمانات 

وتداب�ري ضد 'االختف�اء'،  ومنها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس�ية،  والربوتوك�ول االختياري األول 

امللحق به،  الذي يكفل التظلمات الفردية. وعىل الحكومات أن تضمن التنفيذ الكامل للنصوص ذات الصلة من هاتن 

الوثيقتن وغريهما من الوثائق الدولية،  ومن بينها إعالن األمم املتحدة الخاص بحماية جميع األشخاص من االختفاء 

القرسي. كما ينبغي عليها أن تستجيب لتوصيات املنظمات الدولية الحكومية بخصوص هذه االنتهاكات"(.

االختفاء القسري

ال لإلفالت من العقاب
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2. الحظر املطلق املفروض عىل التعذيب وغر 
ذلك من رضوب سوء املعاملة أو العقوبة

ويتجسد منع ارتكاب ممارسات التعذيب وغري 
ذل�ك من رضوب س�وء املعامل�ة أو العقوبة يف 
ع�دد من املعاهدات الدولية واإلقليمية يف مجال 
حقوق اإلنسان. ومن الرضورة بمكان أن نشري 
يف البداية إىل أن التعذيب وغري ذلك من رضوب 
س�وء املعامل�ة هي ممارس�ات محظ�ورة عىل 
ال�دوام ويف ظل جميع الظ�روف واألحوال ويف 
حاالت السلم وأثناء النزاعات املسلحة وبرصف 
النظر عن األس�باب. وعليه فينطبق الحظر أو 
أو املنع عىل الدول التي صادقت عىل املعاهدات 
ذات الصلة وعىل باقي الدول أيضا. وُيعترب منع 
التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة أو 
العقوبة أحد مبادئ القانون العريف الدويل الذي 
ينطبق يف جميع الح�االت واألوقات.  وال يمكن 
تقيي�د ذلك املن�ع، أي أنه غري قاب�ل للتقييد أو 

االنتقاص منه يف جميع الظروف أو األحوال. 

وال ينبغي اس�تخدام املعلومات املنتزعة تحت 
التعذيب وغري ذلك من رضوب س�وء املعاملة 
يف أي إجراءات قانونية باستثناء الحاالت التي 
ُتستخدم فيها إلثبات ارتكاب جريمة التعذيب 
نفس�ها. إذ ال يمك�ن الوثوق به�ذا النوع من 
املعلومات ما يجعله�ا تفتقر بالتايل ألي قيمة 

من أجل تحقيق أهداف مرشوعة للحكومة.

3. ما هو التعذي�ب وغر ذلك من رضوب 
سوء املعاملة أو العقوبة؟ 

تن�ص امل�ادة 5 من اإلع�الن العامل�ي لحقوق 
اإلنس�ان واملادة 7 من العه�د الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية عىل منع التعذيب 
وغ�ري ذلك من رضوب س�وء املعامل�ة. وفيما 
يتعل�ق بالبل�دان العربي�ة تحدي�دا، فينبغي 
التنويه بأن املادة 8 من امليثاق العربي لحقوق 

اإلنسان تتناول هذا املوضوع أيضا. 

وتورد اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
وغ�ري ذل�ك م�ن رضوب املعامل�ة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تفصيال ملنع 
التعذي�ب كونها تورد التعري�ف التايل ملفهوم 

التعذيب يف مادتها األوىل: 

"يقص�د 'بالتعذيب' أي عمل ينتج عنه ألم أو 
عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا 
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، 
أو من ش�خص ثال�ث، عىل معلوم�ات أو عىل 
اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه 
يف انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه 
أو ارغامه هو أو أي ش�خص ثالث - أو عندما 
يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم 
ع�ىل التمييز أي�ا كان نوع�ه، أو يحرض عليه 
أو يوافق عليه أو يس�كت عنه موظف رسمي 
أو أي ش�خص يترصف بصفته الرس�مية وال 
يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن 
عقوب�ات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو 

الذي يكون نتيجة عرضية لها".

وينبغ�ي التأكيد عىل أن هذا املفهوم ال يقترص 
ع�ىل األعم�ال التي تش�كل تعذيب�ا وغري ذلك 
م�ن رضوب س�وء املعامل�ة بل يتعل�ق أيضا 
بالعقوب�ات الت�ي تحم�ل نف�س خصائ�ص 

 1. مقدمة عامة 
بغية مناقش�ة منع ومكافحة التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو 
الالإنسانية أو املهينة، فمن األهمية بمكان أن نلقي نظرة عىل اإلطار العام املتعلق باستخدام 
القوة. فمن الناحية املبدئية، ُيس�مح ملوظفي األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون اس�تخدام قدر 
مع�ن من القوة ضمن ظروف محددة تهدف إىل تمكينهم من أداء واجباتهم املوكولة إليهم. 
ويرد هذا املبدأ يف املبادئ األساس�ية التي أصدرتها األمم املتحدة واملتعلقة باس�تخدام القوة 
واألس�لحة الناري�ة من قبل موظفي إنفاذ القانون. وإن اس�تخدام الق�وة خارج نطاق هذه 
االختصاصات واألفعال األخرى أو إغفال القيام بها يش�كل انتهاكا لهذه املبادئ األساس�ية 
وجرائ�م تعذيب وغري ذلك من رضوب س�وء املعامل�ة أو العقوبة وجرائ�م أخرى من قبيل 
اإلعدام�ات خ�ارج نطاق القضاء. وعندما ُتس�تخدم القوة بهذا الش�كل يف إط�ار النزاعات 

املسلحة، فسوف تشكل حينها جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. 

وعليه وكمبدأ عام، ثمة حدود ُتفرض عىل ما يمارس�ه وكالء الدولة من سلطة عىل املوقوفن 
يف عهدتهم.  وال تتعلق سلطتهم باملواطنن فقط، بل تنسحب عىل جميع املقيمن عىل أراض 
الدول�ة أو نط�اق االختصاص الجغرايف التابع لها. ولذلك فال يمكن القول أن س�لطة الدولة 

هي سلطة مطلقة.  

وهن�اك حاجة لعدد م�ن التدابري التي ينبغ�ي توافرها يف كل بلد وأخ�رى توضع بالتعاون 
ب�ن مختلف البلدان م�ن أجل ضمان التوص�ل إىل مكافحة فعالة للتعذيب وس�وء املعاملة 
أو العقوب�ة. وتتعلق ه�ذه التدابري بضمان منع وقوع التعذيب وغري ذلك من رضوب س�وء 
املعامل�ة أو العقوب�ة والتحقي�ق فيها مت�ى ما وقع�ت ومعاقبة مرتكبيها وتيس�ري احتكام 
الضحايا لوس�ائل إنصاف وجرب رضر فعالة. كما يجب اس�تحداث تدابري تكفل عدم تكرار 
وقوع التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة، وهي تدابري ترتبط بمنع التعذيب وسوء 
املعاملة أو العقوبة عىل املستويات العامة وعىل مستوى فرادى الحاالت أو القضايا أيضا.   

       ميرفت رشماوي*

مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في 
القانون الدولي
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أعمال التعذيب. وبوسع املرء أن يدرك السبب 
وراء حظر هذه األفعال إذا ارُتكبت يف س�ياق 
التعذيب وغري ذلك من رضوب س�وء املعاملة 
ولكنها مس�تثناة من الحظر إذا جاءت ضمن 
تنفي�ذ أش�كال العقوب�ات املختلف�ة. وتنص 
املادة 8 م�ن امليثاق العربي لحقوق اإلنس�ان 
عىل "حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً 
أو معاملته معاملة قاس�ية أو مهينة أو حاطة 
بالكرامة أو غري إنس�انية". وعليه فإن امليثاق 
العربي يحظر التعذيب وغري ذلك من رضوب 
س�وء املعاملة ولكنه ال يشمل حظر هذا النوع 

من العقوبات.  

4. عنارص التعريف 
ال توج�د قائم�ة مح�دد ت�ورد األفع�ال التي 
تش�كل تعذيب�ا وغ�ري ذلك من رضوب س�وء 
املعاملة، ولكن ثم�ة عنارص تدخل يف تعريف 
التعذيب تس�اعد عىل تحديد األفعال املحظور 
ارتكابه�ا أو االمتن�اع عن ارتكابه�ا. وترتبط 
هذه العنارص باألس�ئلة املتعلقة بنوع األفعال 

وهوية مرتكبيها وأسباب ارتكابها.

أ( ما هو نوع األفعال املحظورة؟ 
الفعل العمد: ُيقصد به�ذا املصطلح األفعال 
املرتكبة عن قصد أو تلك التي يمتنع الشخص 
ع�ن ارتكابها. وعليه ف�إن اإلحجام عن القيام 
بفع�ل ما أحيانا من قبي�ل االمتناع عن تقديم 
الطعام أو املاء للمحتجز أو منعه من االستحمام 
أو االتصال بالعالم الخارجي أن يفيض إىل ألم 
ش�ديد أو معاناة كبرية بما يجعلها أفعاال ُتعد 
بمثابة التعذيب. وإذا لم تش�كل هذه األفعال 

تعذيبا، فسوف ُتعترب بمثابة شكل من أشكال 
سوء املعاملة إذا ارُتكبت يف سياق الحجز.

– األفعال التي تسبب أملا ومعاناة/ عذابا 
كبري�ن: ينبغ�ي التنوي�ه هنا بع�دم وجود 
مس�تو مطلق ُيطبق عىل جميع األفراد لقياس 
األل�م واملعان�اة/ الع�ذاب. إذ تختل�ف ردود 
أفعال األش�خاص عىل األعم�ال املختلفة التي 
قد تسبب األلم وذلك باالعتماد عىل عدة عوامل 
من قبيل الحالة الجس�دية والعقلية للشخص 
والفئة العمري�ة والنوع االجتماعي والظروف 
الصحي�ة وما إىل ذلك. وعليه، فقد ال تتس�بب 
صفعة عىل الوجه يف ظ�ل ظروف معينة بألم 
أو معاناة كبرية لش�خص بال�غ، ولكن ُيمكن 
اعتبارها باملقاب�ل مؤملة وتحمل معاناة كبرية 
لطف�ل أو ش�خص بال�غ ضعيف يش�كو من 

مرض معن.  

وم�ن األهمية بم�كان أيضا أن نش�دد عىل أن 
املقص�ود باألل�م واملعاناة هن�ا ال يقترص عىل 
املفهوم الجس�دي بل يش�مل البعدْين النفيس 

والعقي أيضا. 

ب( ملاذا؟  
اله�دف: وفق هذا التعري�ف، يمكن أن ُيعترب 
الفعل تعذيبا إذا ارُتكب لتحقيق أهداف عدة. 
وال تقت�رص ه�ذه األهداف عىل مج�رد انتزاع 
االعرتافات من الشخص املعني كما هو معتقد 
عموما. بل إن ممارس�ات التمييز التي تتسبب 
بألم أو معاناة كبريين تندرج أيضا تحت أفعال 
التعذيب. واألمر نفس�ه ينس�حب عىل األفعال 

التي تهدف إىل معاقبة ش�خص أو ترويعه أو 
إكراهه عىل اإلتيان بأمر ما؛ فهي تندرج تحت 
بن�د األفعال املحظ�ورة عندم�ا ُترتكب بحق 
ش�خص محتجز.  وال ُيش�رتط أن تكون تلك 
األفعال متعلقة بالش�خص مبارشة، بل يمكن 
ارتكابه�ا من أجل انتزاع إفادة أو اعرتاف من 
ش�خص آخر.  وتشكل كل هذه األفعال شكال 

من أشكال التعذيب. 

وم�ن األهمي�ة بم�كان أن نؤكد ع�ىل أن هذه 
القائمة ليس�ت ش�املة، حي�ث ُيحتمل وجود 
أهداف أخرى من ش�أنها أن تس�اهم يف جعل 
فعل م�ا أو االمتن�اع عن القيام ب�ه عمال من 

أعمال التعذيب. 

ج( من؟ 
يوض�ح التعري�ف أن األفع�ال ُتعت�رب أفعال 
تعذي�ب عندم�ا يرتكبه�ا مس�ؤول حكومي 
بصفت�ه الرس�مية أو يحرض ع�ىل ارتكابها 
أو يغض الط�رف عنها. وعليه، فال ُيش�رتط 
أن يرتك�ب الش�خص ه�ذه األفعال بش�كل 
مبارش. وعندما يعلم املس�ؤول الحكومي عن 
ارتكاب فعل دون أن يحرك س�اكنا، فيصبح 
املس�ؤول حينها متواطئا بما يجعله مسؤوال 
م�ن الناحية القانوني�ة أيض�ا. إذ ُيحتمل أن 
يك�ون املس�ؤول ه�و ال�ذي أوع�ز أو أصدر 
األوامر بارت�كاب التعذيب أو أب�دى موافقته 
عىل األوامر الصادرة أو األفعال املرتكبة دون 
أن يقوم هو بش�خصه بارتكاب تلك األفعال. 
ويف جميع هذه الحاالت، ُيعترب هذا الش�خص 

مسؤوال عن ارتكاب التعذيب. 

كم�ا أن الدولة مس�ؤولة عن توف�ري الحماية 
لألش�خاص من التعرض للتعذيب وغري ذلك 
من رضوب س�وء املعامل�ة أو العقوب�ة التي 
أو  الش�خصية  يرتكبه�ا آخ�رون بصفته�م 

الخاصة. 

5. الفرق بني التعذيب وسوء املعاملة 
ويحاج�ج املقرر الخ�اص املعني بمس�ألة 
التعذيب بالقول أن "عجز الضحية يف حالة 
معين�ة، هو ال�ذي يجعله�ا ش�ديدة التأثر 
بأي شكل من أش�كال الضغط الجسدي أو 
العقي. والتعذيب، الذي يجسد أخطر شكل 
من أش�كال اإلخ�الل بحق الفرد يف س�المة 
ش�خصه ويف الكرامة، يف�رتض حالة تكون 
فيها الضحي�ة عاجزة، أي تحت الس�يطرة 
الكاملة لش�خص آخر. وهك�ذا يكون األمر 
ع�ادة يف حالة حرمان الف�رد من حريته".1 
وعليه، يخلص املقرر الخاص املعني بمسألة 
التعذيب إىل أن أحد أوجه االختالف الرئيسية 
للتمييز ب�ن التعذيب وغري ذلك من رضوب 
املعاملة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة 
)أي س�وء املعامل�ة( تكمن يف مس�ألة عجز 
الضحي�ة. وإذا لم يكن الش�خص محتجزا 
الفعلي�ة لش�خص  أو خاضع�ا للس�يطرة 
آخر، فإن مبدأ التناس�بية يف استخدام القوة 
يصبح العامل الرئيس الذي يحدد مرشوعية 
اس�تخدام الق�وة عم�ال بأح�كام القان�ون 
ال�دويل. ومع ذلك، ف�إذا احُتجز الش�خص 
أو وق�ع بحكم األم�ر الواقع تحت س�يطرة 
شخص آخر، فيصبح الشخص األول عاجزا 
بما ال يتيح تطبيق مبدأ التناس�بية. ويف هذه 
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الحاالت، يصبح الحظر املطلق املفروض عىل 
التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة 

هو املعيار النافذ.  

وثمة تمييز آخر عام تجب مراعاته بن التعذيب 
من جهة، واملعاملة القاس�ية والالإنسانية من 
جهة أخرى فيما يتعلق بمستوى األلم الناجم 
ع�ن الفعل املرتك�ب. ولكن حت�ى يف الحاالت 
الت�ي يكون األلم فيها ش�ديدا، فال يعني ذلك 
أنه�ا ترقى حكما إىل مص�اف التعذيب إذا لم 
يتوف�ر هدف محدد مصاح�ب الرتكاب القوة 

)أو االمتناع عن ارتكابها(.

6. من�ع ممارس�ات التعذي�ب وغ�ر ذلك 
م�ن رضوب س�وء املعامل�ة وتجري�م 

ارتكابها
وتضطل�ع الدولة بواجب ضمان س�ن تدابري 
ترشيعي�ة وإداري�ة وغ�ري ذل�ك م�ن التدابري 
القانوني�ة بما يف ذلك التداب�ري اإلدارية لتوفري 
الحماي�ة بحيث تكفل عدم تعرض الش�خص 
ألفع�ال تندرج تحت ب�اب التعذيب وغري ذلك 
من رضوب س�وء املعاملة عىل أيدي أشخاص 

يترصفون بصفتهم الرسمية أو الشخصية.

وال تقترص واجبات الدولة عىل منع التعذيب 
وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة وضمان 
عدم وقوع مثل هذه املمارسات )أي االلتزام 
الس�لبي أو غري املب�ارش(، بل تتضمن أيضا 
ضم�ان معامل�ة الواقعن تحت س�يطرتها 
معامل�ًة إنس�انية م�ع مراع�اة كرامته�م 

)االلتزام اإليجابي(. 

ويعن�ي ذل�ك أنه ينبغ�ي إلج�راءات اعتقال 
األشخاص ومحاكمتهم واحتجازهم وظروف 
س�جنهم أن تراعي كرامة املحتجزين وتكفل 
س�المتهم. كم�ا ينبغي التنوي�ه بأن ظروف 
الس�جن القاسية التي تستهدف سجينا دون 
غريه كإجراء عقابي بحقه أو زجه يف الحبس 
االنفرادي لفرتات طويلة من الزمن أو حرمانه 
من الع�الج من ب�ن جملة إج�راءات أخرى 
يمكن أن ُتصنف كممارس�ات تعذيب وليس 
ك�رضوب من س�وء املعاملة فق�ط. وتنبغي 
املالحظ�ة أن املق�رر األممي الخ�اص املعني 
بمس�ألة التعذيب يصن�ف الحبس االنفرادي 
لف�رتة تزي�د ع�ىل 15 يوم�ا عىل أن�ه حبس 
انف�رادي لف�رتات مطول�ة. إذ يزي�د الحبس 
االنف�رادي بح�د ذاته م�ن مخاط�ر ارتكاب 
التعذيب وغري ذلك من رضوب س�وء املعاملة 
فضال عن أثره الجسدي والعقي عىل الضحية. 
ب�ل إن أث�ر الحب�س االنفرادي ق�د يصل إىل 
مستويات قاس�ية جدا أحيانا؛ فإذا اسُتخدم 
الحبس االنفرادي لتحقي�ق األهداف الواردة 
أعاله ضمن تعريف التعذيب، وعندما يفيض 
إىل إلحاق ألم أو معاناة ش�ديدة بالش�خص، 
فريقى حينه�ا إىل مصاف التعذي�ب. وعليه، 
يجب أن يقترص استخدام الحبس االنفرادي 
عىل الظروف االستثنائية وألقرص مدة زمنية 
ممكنة. ويش�كل إي�داع األطف�ال يف الحبس 
االنف�رادي خرقا للحظر املفروض عىل س�وء 
املعامل�ة يف جميع الحاالت وق�د يرقى أيضا 
إىل مص�اف التعذيب. كما يرى املقرر األممي 
الخ�اص أنه يتعن حظ�ر الحبس االنفرادي 
الذي تتجاوز مدته 15 يوما حظرا مطلقا.1   

وباإلضافة إىل الحرص عىل حظر التعذيب وغري 
ذلك من رضوب سوء املعاملة يف واقع املمارسة 
العمي، وإنش�اء ضمان�ات وقائية تحول دون 
وق�وع مثل ه�ذه املمارس�ات، ثمة مس�ؤولية 
واضحة تقع ع�ىل كاهل الس�لطات الحكومية 
كي تحرص عىل حظر التعذيب حظرا مطلقا يف 
النصوص واألحكام القانوني�ة النافذة. وعليه، 
ينبغي تعريف التعذيب بطريقة تتسق وأحكام 

املادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. 

وال يعن�ي من�ع التعذي�ب وس�وء املعاملة أن 
اس�تخدام القوة محظ�ور عىل أجه�زة إنفاذ 
القانون يف جميع األوقات.  فاس�تخدامها من 
لدن هذه األجهزة لي�س محظورا عىل الدوام. 
إذ يمكن اس�تخدام الق�وة يف حاالت الرضورة 
من أج�ل تحقيق هدف قانون�ي مرشوع عىل 
أن يقت�رص ذلك ع�ىل الطريقة التي تتناس�ب 
وحج�م التهدي�د القائ�م. ولكن ينبغي س�ن 
ترشيع�ات تكف�ل العم�ل بضمان�ات وقائية 
تشمل الفرتات الس�ابقة لعملية إلقاء القبض 
عىل الش�خص وخاللها ويف املراحل األوىل من 
الحجز واالس�تجواب وأثن�اء املحاكمة وعقب 
ص�دور الحك�م. وينبغي ضمان اس�تحداث 
ضمانات وقائية واضحة املعالم تحكم سلوك 
موظفي أجه�زة إنف�اذ القانون ورؤس�ائهم 
بحيث تب�ن لهم ما هو مباح وما هو محظور 
توخيا لتفادي ارتكاب التعذيب وغري ذلك من 

رضوب سوء املعاملة. 

وتقع ع�ىل كاهل القضاة مس�ؤولية ضمان 
س�المة التحقيق يف كل ما يتناهي إىل علمهم 

بشأن ارتكاب التعذيب أو سوء املعاملة وأن 
يحرصوا عىل عدم االستشهاد بأي أدلة تدفع 
عىل االعتقاد بأنها انُتزعت تحت التعذيب أو 
س�وء املعاملة. وتنص املادة 15 من اتفاقية 
مناهض�ة التعذيب عىل أن "تضمن كل دولة 
طرف عدم االستش�هاد بأية أقوال يثبت أنه 
ت�م اإلدالء بها نتيج�ة للتعذيب كدليل يف أية 
إجراءات، إال اذا كان ذلك ضد شخص متهم 
بارت�كاب التعذيب كدليل ع�ىل اإلدالء بهذه 
االق�وال". ويوض�ح املقرر الخ�اص املعني 
بمس�ألة التعذي�ب يف تقري�ره ال�ذي يركز 
عىل قاعدة االس�تثناء قائال: "تنطوي قاعدة 
االس�تثناء عىل ع�دة أوج�ه وتتضمن هدف 
السياس�ات العامة املتمثل يف إزالة أي دافع 
يش�جع عىل ارتكاب التعذيب يف أي مكان يف 
العالم من خالل ثن�ي أجهزة إنفاذ القانون 
عن اللج�وء إىل اس�تخدام التعذيب. وعالوة 
عىل ذل�ك، ال ُتعت�رب االعرتاف�ات وغريها من 
املعلوم�ات املنتزعة تحت التعذيب وغري ذلك 
من رضوب س�وء املعامل�ة معلومات تتمتع 
باملوثوقي�ة الكافي�ة لجعلها مص�درا لألدلة 
املقبول�ة يف س�ياق أي إج�راءات قانوني�ة.  
وأخريا، فإن قبول االسرتشاد بهذه املعلومات 
يش�كل خرق�ا للح�ق يف مراع�اة اإلجراءات 
واملحاكم�ة  األص�ول  حس�ب  القانوني�ة 
العادلة".1 ويس�تدعي ذلك ب�ذل املزيد من 
الجهود أثناء مرحلتي التحقيق واالستجواب 
بغي�ة الحصول عىل األدلة التي تعزز من أي 
اعرتافات تأتي الحقا.  إذ ال ينبغي االستمرار 
يف اعتبار االعرتاف عىل أنه "س�يد األدلة" أو 

الدليل الرئييس. 
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ويس�تلزم ذل�ك وج�وب قي�ام الس�لطات 
املختص�ة بإج�راء تحقيق محاي�د يف أقرب 
فرصة كلما توافرت أسس تدفع إىل االعتقاد 
بارتكاب التعذيب يف األرايض التابعة لنطاق 
الس�لطات  لتل�ك  القانون�ي  االختص�اص 
)املادة 12 م�ن اتفاقية مناهضة التعذيب(. 
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، فل�كل ش�خص يزعم 
تعرض�ه للتعذيب الحق يف تحرير ش�كوى 
الس�لطات  تق�وم  وأن  الخص�وص  به�ذا 
املختص�ة بمراجع�ة قضيت�ه ب�أرسع وقت 
وبش�كل محاي�د. ويتعن القي�ام بخطوات 
تكف�ل توفري الحماية للمش�تكي والش�هود 
من التعرض لجميع أشكال سوء املعاملة أو 
الرتهيب أو االنتقام جراء تقدمهم بش�كوى 
أو إبرازه�م أدل�ة ذات صلة )امل�ادة 13 من 
اتفاقي�ة مناهض�ة التعذيب(. ومت�ى ما تم 
إثب�ات ارت�كاب التعذيب أو س�وء املعاملة، 
يرتتب ع�ىل الدولة حينها واجب جرب الرضر 
ال�ذي لح�ق بالضحي�ة. وينبغ�ي أن يكفل 
القانون الجنائي هذه اإلجراءات أيضا وعدم 
االقتصار عىل إدراجها ضمن الدعاوى املدنية 
للمطالبة بالتعويضات. وينبغي أن يتضمن 
ج�رب ال�رضر التعويض�ات املالي�ة وإعادة 
التأهيل أو رد االعتبار وتوفري ضمانات بعدم 
تكرار وقوع مثل هذه الحاالت أو القضايا. 

وثمة أس�لوب رئييس ملنع التعذي�ب يتمثل يف 
اس�تحداث آليات مس�تقلة من الخرباء ُتخول 
صالحي�ة القي�ام بزي�ارات مفاجئ�ة لجميع 
أماكن احتجاز املحرومن من حريتهم، عىل أن 
تتمتع بطائفة واس�عة من حقوق االطالع عىل 

املعلومات وإج�راء املقابالت م�ع املحتجزين 
ع�ىل ح�دة. وغالبا م�ا تضطلع به�ذه املهمة 
املؤسس�ات الوطنية املعنية بحقوق اإلنس�ان 
الت�ي يجب اس�تحداثها وفق م�ا نصت عليه 

مبادئ باريس.  

وثم�ة آلية أخ�رى هامة تم اس�تحداثها عمال 
بأحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية 
مناهضة التعذيب. إذ نص الربوتوكول املذكور 
عىل تش�كيل لجنة فرعية ُتعنى بمنع التعذيب 
وتتمتع بتفويض يخولها زيارة مراكز الحجز 
يف مختل�ف ال�دول األطراف م�ن أجل تحديد 
مالم�ح األوض�اع الت�ي يعيش�ها املحرومون 
م�ن حريتهم وإعداد توصي�ات رسية موجهة 
للسلطات والرشوع يف حوار معها بشأن سبل 
تنفيذ تلك التوصيات. ويف لفتة هامة، يشرتط 
الربوتوكول امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب 
ع�ىل جميع ال�دول األطراف القيام بتأس�يس 
"آلية وطني�ة ملنع التعذي�ب" يف غضون عام 
واح�د م�ن انضمامه�ا للربوتوك�ول، عىل أن 
تك�ون هيئة وطنية مس�تقلة بالكامل وتتمتع 
بنف�س الصالحيات عىل صعي�د زيارة أماكن 
الحج�ز ضمن نط�اق االختص�اص القانوني 
التابع للدولة املعنية والحرص عىل تمكنها من 
االطالع عىل جميع املعلومات والس�جالت ذات 
الصل�ة وإعداد التوصي�ات التي تتمخض عن 

الزيارات التي تقوم بها.1  

7. معاقبة مرتكبي التعذيب وسوء املعاملة
يتطلب ضمان معاقبة مرتكبي أفعال التعذيب 
وغ�ري ذل�ك م�ن رضوب س�وء املعامل�ة عند 

ارتكابه�ا القي�ام بعدة خط�وات.  فيجب أوال 
تجريم التعذيب وس�وء املعامل�ة وفق أحكام 
القوان�ن الوطنية. وتنص املادة 4 من اتفاقية 
مناهض�ة التعذيب ع�ىل وج�وب أن تحرص 
الدول ع�ىل تجريم أفع�ال التعذيب يف قوانن 
العقوبات. وال يقترص ذلك عىل ارتكاب أفعال 
التعذيب وسوء املعاملة وحسب، بل يتجاوزها 
إىل شمول جميع محاوالت الرشوع يف ارتكاب 
التعذيب وغري ذلك من رضوب س�وء املعاملة 
أو التواطؤ بش�أن ارتكابها أو املشاركة فيها. 
وثمة مس�ؤولية واضحة تتحمله�ا الدولة من 
خ�الل وجوب الن�ص عىل العقوب�ات املالئمة 
له�ذه األفعال آخ�ذة بالحس�بان فداحة هذه 
الجرائ�م وطبيعته�ا. ولذلك ش�دد املقررون 
املعنيون بمسألة التعذيب غري مرة عىل وجوب 
معاقبة التعذيب حاله كحال الجرائم الخطرية 
األخرى الت�ي تعاقب القوانن الجنائية عليها. 
وعليه فإن النص ع�ىل اعتبار التعذيب جنحة 
ولي�س جريم�ة، كم�ا ه�ي الح�ال يف معظم 
البلدان العربية، ال يتس�ق ومتطلبات اتفاقية 
مناهض�ة التعذيب. كم�ا ينبغي أن يس�تلزم 
ذلك توصيف أفعال التعذيب كجرائم تعذيب، 
ال أن يت�م إدراجها تح�ت جرائم أخرى تنص 
القوان�ن الوطني�ة عليه�ا م�ن قبي�ل جرائم 

التسبب باإلصابة أو األذى البدني. 

وتق�ع ع�ىل الس�لطات العام�ة بم�ا يف ذل�ك 
الرشطة ومدراء السجون وموظفيها والحكام 
اإلداري�ن وغريهم مس�ؤولية ضم�ان احرتام 
جميع الضمان�ات الوقائي�ة والتحقيق يف أي 
خ�روج عليها أو انتهاك لها م�ن خالل هيئة 

مس�تقلة وإحال�ة املتهم�ن للمحاكم�ة التي 
تراع�ي ضمان�ات املحاكم�ة العادلة وفرض 

العقوبة املناسبة. 

8. التعذيب كجريمة دولية 
ُيعد التعذيب جريمة خطرية بحيث يتعن عىل 
املجتمع الدويل االضطالع بمسؤولية التصدي 
لها بشكل جماعي.  وينص القانون الدويل عىل 
مس�ؤولية واضحة تقتيض إما تسليم املتهمن 
بارت�كاب جريم�ة التعذي�ب أو محاكمته�م 
جنائيا. وُتعد هذه املس�ؤولية مسؤولية عابرة 
لحدود الدولة. وتش�رتط امل�ادة 7 من اتفاقية 
مناهض�ة التعذي�ب ع�ىل كل دول�ة تعثر عىل 
ش�خص ارتكب عىل أراضيها أو ضمن نطاق 
اختصاصها القانوني أفعاال ُتعد تعذيبا القيام 
بتس�ليمه أو تحري�ك قضي�ة لدى الس�لطات 
املختصة من أجل مالحقته جنائيا. وتش�رتط 
امل�ادة 8 م�ن االتفاقية وجوب اعتب�ار أفعال 
التعذيب ضمن الجرائ�م الخاضعة التفاقيات 

تسليم املجرمن بن الدول. 

وباإلضافة إىل ذلك، يتيح مبدأ الوالية القضائية 
العاملي�ة لل�دول إص�دار ترشيع�ات تتيح لها 
ممارس�ة هذا املبدأ، أو بعبارة أخرى، إصدار 
قوان�ن تجيز له�ا تفعيل والياته�ا القضائية 
ع�ىل الجرائ�م التي تخال�ف أح�كام القانون 
ال�دويل حتى ل�و ارُتكبت بحق أش�خاص من 
غري مواطنيها أو عىل أراٍض من غري أراضيها. 
فالتعذيب جريمة خطرية وأضحى من املمكن 
اليوم مالحقة مرتكبيها يف أي بلد عمال بأحكام 

قوانن الوالية القضائية العاملية. 



24

حظر التعذيب حظر التعذيب

25موارد شتاء 2014

حظر التعذيب حظر التعذيب

موارد شتاء 2014

وأخريا، ينبغ�ي التنويه بأن املادة 7 من نظام 
روما األس�ايس الخ�اص باملحكم�ة الجنائية 
الدولية تنص عىل اعتبار التعذيب جريمة ضد 
اإلنس�انية إذا ارُتكبت كجزء من هجوم أوسع 
نطاقا يس�تهدف أي مجموعة من املدنين مع 
العلم املس�بق بوقوع هذا الهجوم. وعالوة عىل 
ذلك، تنص املادة 8 عىل أن التعذيب وغري ذلك 
من رضوب س�وء املعاملة تشكل جرائم حرب 
عند ارتكابها كجزء من خطة أو سياسة عامة 
أو حملة واسعة النطاق الرتكاب هذا النوع من 
الجرائ�م. وعندما ُترتك�ب جريمة التعذيب أو 
سوء املعاملة يف س�ياق النزاعات املسلحة غري 
الدولية، فس�وف تشكل خرقا ألحكام املادة 3 
املشرتكة بن اتفاقيات جنيف األربع الصادرة 

عام 1949. كما يشكل التعذيب وسوء املعاملة 
خروقات خط�رية التفاقية جنيف الصادرة يف 
12 أغسطس/ آب 1949، وذلك وفق تعريفها 
الوارد يف املادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة 
املتعلقة بحماية األش�خاص املدنين يف أوقات 
الحرب. وتشكل الخروقات املرتكبة التفاقيات 
جني�ف جرائم ح�رب عمال بأح�كام املادة 8 
م�ن نظام روما األس�ايس الخ�اص باملحكمة 

الجنائية الدولية.  

فلس�طينية  كاستش�ارية  رش�ماوي  مريف�ت  تعم�ل   *

متخصص�ة يف حق�وق اإلنس�ان يف البل�دان العربية.  

وملزيد م�ن املعلوم�ات، ُيرجى زي�ارة املوق�ع التايل:  

 www.mervat.rishmawi.co.uk

الهوامش
)1(   تقري�ر املق�رر الخاص املعني بمس�ألة التعذيب، )رقم وثيقة األمم املتحدة: E/CN.4/2006/6 ( 23 ديس�مرب/ 

كانون األول 2005، الفقرة 39.

)2(   تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب )رقم وثيقة األمم املتحدة: A/66/268 ( 5 أغسطس/ آب 2011.

)3(   تقرير املقرر الخاص املعني بمس�ائل التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنسانية أو 

املهينة )رقم وثيقة األمم املتحدة:  A/HRC/25/60( 10 إبريل/ نيسان 2014، الفقرة 21.

)4(   ملزيد من املعلومات حول الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، أنظر مقالة االستاذ الدكتور 

مالكول�م إيفانز بعنوان "مراقبة أماكن الحجز يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال إفريقيا – أهمية الربوتوكول 

االختي�اري امللح�ق باتفاقية مناهضة التعذي�ب" جمعية منع التعذيب، نرشة منطقة الرشق األوس�ط وش�مال 

إفريقيا، العدد 5.

ترسم »وثيقة حقوق اإلنسان من أجل كرامة 
اإلنسان« بعض أهم املالمح البارزة للحقوق 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافية. ويمثل 
هذا املدخل إىل معرفة ه�ذه الحقوق إطاللة 
عىل أبعاده�ا، كما يحدد آفاقه�ا ومحتواها، 
الت�ي  االنته�اكات  ع�ىل  أمثل�ة  ويعط�ي 
تس�تهدفها، وم�ا يمكن القيام ب�ه للتصدي 
لها. وتس�لط الوثيق�ة الضوء ع�ىل واجبات 
الحكومات ومس�ؤولية األطراف األخرى عن 
حقوق اإلنس�ان، بما فيها املنظمات الدولية 

والرشكات الكربى.

وتعكس الطبع�ة املنقحة واملحّدثة الثانية من 
املدخ�ل إىل الحقوق االقتصادي�ة واالجتماعية 
والثقافي�ة التط�ورات الهام�ة التي ش�هدها 
العق�د املنرصم يف تحقي�ق التقدم نحو إعمال 
ه�ذه الحق�وق؛ ويف قل�ب كل ذل�ك تج�ارب 
الناش�طن والجماعات مم�ن يعلون صوتهم 
ويطالب�ون بحقوقهم ب�دأب يف مختلف أنحاء 
العالم. فقصصهم تبنِّ األس�باب التي تجعل 
م�ن ه�ذه الحق�وق أولوي�ة ملحة بالنس�بة 
للحكومات واملجتمع ال�دويل، ولحركة حقوق 
اإلنس�ان ككل. وفوق كل يشء، تبنِّ كيف أنه 

يمك�ن للنضال املثابر أن يميض قدماً من أجل 
ضمان تمكن كل إنس�ان م�ن أن يعيش حراً 
وبكرامة، وأن يتمتع بحقوقه عىل قدم املساواة 

مع اآلخرين.

منظمة العفو الدولية

 POL 34/001/2014 :وثيقة رقم

يمكنكم تنزيل الوثيقة كاملة عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1y7EcBN

حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان

إصدارات جديدة
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       * الدكتور محمد أمين الميداني

اعتم�دت القم�ة العربية يف تون�س، وبتاريخ 
23/5/2004 صيغة جديدة للميثاق العربي 
لحق�وق اإلنس�ان.1  ودخل ه�ذا امليثاق حيز 
النف�اذ يف 16/3/2008، بع�د أن صادق�ت 
علي�ه س�بع دول عربية عمال بم�ا تنص عليه 
امل�ادة 49 م�ن امليث�اق. أم�ا ال�دول العربية 
الت�ي صادقت عليه حت�ى اآلن، فهي: األردن، 
والبحري�ن،  املتح�دة،  العربي�ة  واألم�ارات 
والجزائ�ر، والس�ودان، وس�ورية، والع�راق، 
وفلس�طن، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، 

واململكة العربية السعودية، واليمن.

وتضم�ن هذا امليثاق العربي، م�ن ناحية، عدة 
مواد ومن بينها املادة 8 التي تحظر التعذيب.

وّكرس امليثاق العرب�ي، من ناحية ثانية، املواد 
من 45 إىل 48 آللية احرتام الدول األطراف فيه 
ألحكامه، وذلك من خالل تأسيس )لجنة حقوق 
اإلنس�ان العربي�ة( والتي تس�مى أيضا )لجنة 
امليثاق(، وإلزام هذه الدول بتقديم تقارير أولية 

ودورية ومعلومات إضافية إىل هذه اللجنة.

س�نقرأ املادة 8 من امليث�اق العربي عىل ضوء 
م�واد مش�ابهة يف اتفاقيات إقليمي�ة لحقوق 
اإلنس�ان )أوال(، ونتعرف بعدها عىل آلية عمل 

لجنة حقوق اإلنس�ان العربي�ة )ثانيا(، ونرى 
أخ�ريا موقف ه�ذه اللجنة م�ن تقارير الدول 
األط�راف يف ه�ذا امليثاق، وبخاص�ة الفقرات 

التي تتعلق باملادة 8 )ثالثا(.

أوال: حظ�ر التعذي�ب يف امليث�اق العرب�ي 
واتفاقيات إقليمية أخرى

حظرت امل�ادة 8 من امليث�اق العربي لحقوق 
اإلنس�ان التعذيب واملعاملة القاسية أو املهينة 
أو الحاطة بالكرامة أو غري اإلنسانية، ونصت 

عىل ما يي:

1� يحظر تعذيب أي ش�خص بدنياً أو نفسياً 
أو معاملت�ه معامل�ة قاس�ية أو مهينة أو 

حاطة بالكرامة أو غري إنسانية.
2� تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع 
لواليتها من هذه املمارسات، وتتخذ التدابري 
الفعال�ة ملن�ع ذل�ك وتع�د ممارس�ة هذه 
الترصفات أو اإلسهام فيها جريمة يعاقب 
عليها ال تس�قط بالتقادم. كما تضمن كل 
دولة طرف يف نظامه�ا القانوني إنصاف 
م�ن يتع�رض للتعذيب وتمتع�ه بحق رد 

االعتبار والتعويض.

وحظ�رت بدوره�ا العدي�د م�ن االتفاقي�ات 
اإلقليمي�ة لحماية حق�وق اإلنس�ان التعذيب 
ومختل�ف أش�كاله، كامل�ادة 3 م�ن االتفاقية 

حظر التعذيب في الميثاق العربي لحقوق 
اإلنسان، ودور لجنة حقوق اإلنسان العربية

األوروبي�ة لحق�وق اإلنس�ان لع�ام 1950، 2 
وامل�ادة 5 م�ن االتفاقي�ة األمريكي�ة لحقوق 
اإلنس�ان لعام 1969، 3 وامل�ادة 5 من امليثاق 

األفريقي لحقوق اإلنسان لعام 1981. 4

ونلف�ت النظ�ر يف ه�ذا الخص�وص أن ه�ذه 
االتفاقي�ات اإلقليمي�ة املذك�ورة آنف�ا، وم�ن 
بينها امليثاق العربي لحقوق اإلنس�ان لم تعط 
أي تعري�ف ملفه�وم "التعذي�ب" عىل خالف 
االتفاقي�ة الدولي�ة ملناهض�ة التعذيب وغريه 
م�ن رضوب املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو 
الالإنس�انية أو املهين�ة لع�ام 1984، والتي 
عرف�ت ه�ذا املفه�وم يف مادته�ا األوىل.5 كما 
عرفت "التعذيب" االتفاقية األمريكية للوقاية 

من التعذيب والعقاب عليه لعام 1985. 6

ثاني�ا: آلي�ة عم�ل لجنة حقوق اإلنس�ان 
العربية

يعتم�د تطبيق آلي�ة امليثاق العرب�ي لحقوق 
اإلنس�ان لعام 2004 ع�ىل اختصاص )لجنة 
عمله�ا  وآلي�ة  العربي�ة(،  اإلنس�ان  حق�وق 

واجتماعاتها.

ل�ن ندخ�ل يف تفاصي�ل تأليف ه�ذه اللجنة 
واجتماعاته�ا، وهو ما س�بق التط�رق إليه يف 
أكثر من مرجع.7 وس�نركز يف هذه املقالة عىل 
اختصاص�ات اللجنة، حس�ب مختلف فقرات 
امل�ادة 48 م�ن امليثاق العرب�ي، والتي تتعلق 
بدراسة التقارير األولية، والدورية التي تقدمها 
الدول األطراف يف امليثاق العربي، وتقدم كذلك 
معلوم�ات إضافية إىل ه�ذه اللجنة عن طريق 

األمن الع�ام لجامعة ال�دول العربية، وتقوم 
اللجن�ة بصياغة مالحظاته�ا وتوصياتها عىل 
هذه التقارير وتضمنها تقرير س�نوي ترفعه 

عن طريق األمن العام إىل مجلس الجامعة.

1- تقديم التقارير األولية
تقدم كل دولة طرف يف امليثاق العربي تقريرا 
أوليا بعد مرور س�نة عىل تاري�خ دخول هذا 
امليثاق حيز النفاذ يف حقها. ويجب أن توضح 
ه�ذه التقاري�ر التداب�ري الت�ي اتخذتها هذه 
الدولة "إلعمال الحقوق والحريات املنصوص 

عليها" يف امليثاق العربي.

2- تقديم التقارير الدورية
تقدم الدول األطراف يف امليثاق العربي تقارير 
دوري�ة، كل ثالث س��نوات، إىل لجنة حقوق 
اإلنس�ان العربي�ة. ويج�ب أن تتضم�ن هذه 
التقاري�ر الدوري�ة ما تتخذه ه�ذه الدول من 
تدابري إلعمال الحق�وق والحريات املنصوص 
عليه�ا يف امليث�اق العربي، ول�و أن املادة 48 
لم تنص عىل ذل�ك رصاحة، ولكنه مفهوم من 

سياق هذه املادة، هذا من ناحية.

ويج�وز للجن�ة حق�وق اإلنس�ان العربية أن 
تطل�ب، من ناحية ثانية، م�ن الدول األطراف 
بتنفي�ذ  صل�ة  ذات  إضافي�ة  "معلوم�ات 

امليثاق".

3- دراسة وتقديم املالحظات والتوصيات
تقوم لجنة حقوق اإلنس�ان العربية، بدراس�ة 
التقاري�ر األولي�ة، والتقاري�ر الدوري�ة التي 
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تقدمه�ا الدول األطراف يف ه�ذا امليثاق وذلك 
"بحض�ور من يمث�ل الدولة املعنية ملناقش�ة 

التقرير"، هذا من طرف.

ويح�ق له�ذه اللجن�ة أن تناق�ش، من طرف 
آخ�ر، "التقرير" أو "التقاري�ر" حيث تبدي 
مالحظاتها، وتقوم بتقديم توصياتها "الواجب 

اتخاذها طبقا ألهداف امليثاق".

وتحيل اللجنة تقريرها الس�نوي الذي يشمل 
مالحظاته�ا وتوصياتها إىل "مجلس الجامعة 

عن طريق األمن العام".

وُتع�د أخ�ريا، تقاري�ر لجنة حقوق اإلنس�ان 
الختامي�ة  مالحظاته�ا  وكذل�ك  العربي�ة 
وتوصياته�ا "وثائ�ق علني�ة تعم�ل اللجن�ة 
عىل نرشها عىل نطاق واس�ع". وق�د ُنظر إىل 
"عالني�ة" تقاري�ر ه�ذه اللجن�ة كن�وع من 
"العقوبات" يف حق الدول األطراف يف امليثاق 
والتي ال تحرتم أحكامه، ويمكن أيضا أن تؤثر 
ه�ذه العالنية ع�ىل الرأي الع�ام داخل العالم 

العربي وخارجه.8

ثالثا: لجنة حقوق اإلنسان العربية وحظر 
ال�دول  التعذي�ب يف تقاريره�ا وتقاري�ر 

األطراف يف امليثاق العربي

قام�ت مجموعة م�ن الدول األط�راف بتقديم 
تقاريره�ا إىل ه�ذه اللجن�ة، وه�ي: األردن، 
والبحري�ن،  املتح�دة،  العربي�ة  واألم�ارات 

والجزائر، وقطر.9

وإذا عدنا إىل بعض التقارير الس�نوية لهذه 
اللجن�ة، لوجدن�ا أن تقريره�ا املعتم�د بعد 
دورتها الثانية تاريخ 13-18/10/2012، 
يتضمن مجموعة من املالحظات والتوصيات 
الختامي�ة واملتعلقة بالتقري�ر الدوري األويل 
الذي قدمت�ه الجزائ�ر، وأن اللجنة الحظت: 
"أن الترشي�ع الجزائ�ري ال ين�ص رصاحة 
ع�ىل إبط�ال أي ترصي�ح أو اع�رتاف قد تم 
الحصول عليه عن طريق التعذيب"، وأوصت 
اللجن�ة "بتضمن الترشي�ع الجزائري نصا 
رصيحا ع�ىل أن جريمة التعذيب ال تس�قط 

بالتقادم".

وأم�ا التقرير ال�ذي اعتمده اللجن�ة يف نهاية 
دورته�ا الثالثة تاري�خ 16-21/2/2013، 
والخ�اص بتقري�ر البحرين، فأثن�ت فيه عىل 
تعدي�ل املادة 81 من قانون قوات األمن العام 
رقم 49 لسنة 2012 التي بموجبها "استثنت 
الجرائم املتعلق�ة بحاالت االدعاء بالتعذيب أو 
املعاملة الالإنس�انية أو الحاط�ة بالكرامة أو 
الوفاة املرتبطة بها من الجرائم العس�كرية". 
ودعت اللجنة، البحري�ن إىل "تكثيف الجهود 
املبذولة من قبل الدول الطرف لتوفري التثقيف 
والتدري�ب ملوظفي إنف�اذ القان�ون واملدعن 
العام�ن والقض�اة واملعني�ن يف مجال حظر 

التعذيب وقانون اإلتجار بالبرش".

وأوص�ت اللجن�ة يف تقريرها بنهاي�ة دورتها 
 ،15-21/6/2103 تاري�خ  الرابع�ة، 
قط�ر "بتضمن قان�ون العقوب�ات رقم 11 
لس�نة 2004 حك�م رصي�ح ين�ص ع�ىل أن 

جريم�ة التعذيب ال تس�قط بالتق�ادم إعماال 
ألحكام الفق�رة الثانية من امل�ادة الثامنة من 

امليثاق".10

توض�ح هذه األمثل�ة، أن اللجنة لم تحاول، يف 
تقاريرها، إيجاد تعري�ف ملفهوم "التعذيب" 
ال�ذي نص�ت عليه امل�ادة 8 من امليث�اق، وأن 
مالحظاته�ا اقت�رصت ع�ىل اإلش�ارة ولف�ت 
النظر للنقص أو القصور يف ترشيعات الدول 
األط�راف يف امليث�اق واملتعلق�ة بتطبيق هذه 
امل�ادة، والتوصية برضورة تضمن ترشيعات 
هذه الدول نصوص�ا رصيحة تجرم التعذيب 

وال تجعله يسقط بالتقادم.

الخاتمة
حظ�ر امليث�اق العرب�ي لحق�وق اإلنس�ان 
"التعذي�ب" كغريه م�ن االتفاقيات الدولية 
واإلقليمي�ة لحماية حقوق اإلنس�ان، ونهج 
نه�ج بع�ض االتفاقي�ات اإلقليمي�ة بعدم 
تعري�ف "التعذي�ب". ون�ود أن نذكر هنا 
بم�رشوع التفاقي�ة عربي�ة ملن�ع التعذيب 
واملعامل�ة غ�ري اإلنس�انية أو املهينة، حيث 
نصت الفقرة األوىل م�ن املادة 1 من الجزء 
األول م�ن هذا امل�رشوع عىل أن�ه: "يقصد 
بالتعذيب يف مفهوم هذه االتفاقي�ة: كل عمل 
أو امتن�اع ينتج عنه معاناة أو ألم ش�ديد، 
جس�ديا كان أم عقلي�ا، يرتكب�ه عمدا أحد 
املوظفن العمومين أو املسئولن الرسمين 
م�ن أجل إجبار ش�خص ع�ىل االعرتاف أو 
الحصول منه عىل معلومات أو معاقبته عىل 
عمل ارتكبه أو يش�تبه يف أنه ارتكبه هو أو 

شخص آخر، أو بقصد تخويفه أو تخويف 
أش�خاص آخري�ن، أو إرغام��ه أو إرغام 
أشخاص آخرين عىل يشء ما، أو ألي سبب 

آخر".11

وموق�ف امليث�اق العرب�ي من ع�دم تعريف 
التعذيب ه�و عىل خالف اتفاقية األمم املتحدة 
ملناهضة التعذيب التي أعطت تعريفا واضحا 
يف ه�ذا املج�ال، وكذل�ك االتفاقي�ة األمريكية 

للوقاية من التعذيب والعقاب عليه.12

ولك�ن غياب تعريف للتعذي�ب، أو النص عىل 
ه�ذا التعري�ف، يس�تلزم وجود آلية تس�مح 
من خالل تفعيلها بإعط�اء تعريف أو تقديم 
إيضاح�ات بخصوص ممارس�ة خطرية مثل 
التعذي�ب. وه�و ما تقوم به عىل س�بيل املثال 
الهيئة القضائية يف املحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان13 التي تجسد آلية االتفاقية األوروبية 
لحقوق اإلنس�ان، والتي أص�درت العديد من 
األح�كام والق�رارات املتعلق�ة بقضايا يدعي 

أصحابها أنهم ضحايا تعذيب.14

ومر معنا بأن آلية ه�ذا امليثاق العربي تتمثل 
بدور لجنة حقوق اإلنس�ان العربية بدراس�ة 
التقاري�ر الت�ي تقدمه�ا الدول األط�راف يف 
ه�ذا امليث�اق إىل اللجن�ة، وما تص�دره الحقا 
ه�ذه األخرية م�ن توصي�ات وتعليق�ات عىل 
هذه التقارير، فهل س�محت تل�ك التوصيات 
ماهي�ة  ع�ن  فك�رة  بإعط�اء  والتعليق�ات 
"التعذيب" الذي يحظره امليثاق العربي؟ وهل 
س�اعدت عىل توضيح طبيعة املمارسات التي 
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يحظرها هذا امليث�اق باإلضافة للتعذيب مثل: 
"معاملة قاس�ية أو مهينة أو حاطة بالكرامة 

أو غري إنسانية"؟

نس�تطيع الق�ول بأن لجن�ة حقوق اإلنس�ان 
العربية لم تقدم من خالل توصياتها وتعليقاتها 
ع�ىل تقارير الدول األط�راف يف امليثاق العربي 
لحق�وق اإلنس�ان، أي تعري�ف أو توضيحات 
رشوح  أو  خاص�ة،  "التعذي�ب"  بخص�وص 
تتعلق باملادة 8 من ه�ذا امليثاق العربي عامة، 
يف الوقت ال�ذي لم تهمل فيه اإلش�ارة إىل هذه 
املادة والتذكري بها يف أثناء مناقش�تها لتقارير 

هذه الدول، وتضمن تقاريرها توصيات تتعلق 
بحسن تطبيق هذه املادة 8 من امليثاق العربي 

من قبل الدول األطراف فيه.

ولعل اعتماد نظ�ام املحكمة العربية لحقوق 
اإلنسان،15 ودخوله حيز النفاذ، يف يوم نتمناه 
قريبا، سيس�اعد عىل إصدار قرارات وأحكام 
توض�ح املقص�ود بممارس�ة "التعذي�ب"، 
وتحاس�ب ال�دول األط�راف يف ه�ذا النظام 
والتي ال تحرتم حظر هذه املمارسة الخطرية، 
وغريه�ا من املمارس�ات الت�ي تنتهك حقوق 

اإلنسان وكرامته.

الهوامش
)1( ق. ق: 270 د.ع )16( - 23/5/2004.

)2( تن�ص امل�ادة 3 م�ن هذه االتفاقي�ة األوروبية عىل ما ي�ي: "3- ال يجوز إخض��اع أحد للتعذي��ب وال للعقوبات أو 

املعامالت غري اإلنسانية أو املهينة.

)3( تنص املادة 5 من هذه االتفاقية األمريكية، وعنوانها "تحريم التعذيب"، عىل ما يي:"1- لكل إنسان الحق يف أن تكون 

س�المته الجس�دية والعقلية واملعنوية محرتمة."؛ "2- ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو 

غري إنسانية أو مذلة. ويعامل كل الذين قيدت حريتهم باالحرتام الواجب للكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان".

)4( تن�ص امل�اد 5 م�ن هذا امليث�اق األفريقي عىل ما ي�ي: "5- لكل فرد الح�ق يف احرتام كرامته واالعرتاف بش�خصيته 

القانونية وحظر كافة أش�كال اس�تغالله وامتهانه واستعباده خاصة االس�رتقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات 

واملعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو املذلة".

)5( تن�ص الفق�رة األوىل من هذه االتفاقية الدولية عىل ما ي�ي: "1- ألغراض هذه االتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل 

ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من 

شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث 

أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم 

عىل التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يس�كت عنه موظف رس�مي أو أي شخص آخر يترصف 

بصفت�ه الرس�مية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناش�ئ فقط عن عقوبات قانونية أو امل�الزم لهذه العقوبات أو 

الذي يكون نتيجة عرضية لها".

)6( عرف�ت ه�ذه االتفاقي�ة األمريكية التعذي�ب كما يي: "ألغراض ه�ذه االتفاقية - يفهم التعذيب ع�ىل أنه فعل يرتكب 

عمداً إلنزال األلم البدني أو العقي أو املعاناة بأي ش�خص ألغراض التحقيق الجنائي كوس�يلة للتخويف أو كعقوبة 

ش�خصية أو كإجراء وقائي أو ألي غرض آخر، ويفهم التعذيب كذلك عىل أنه اس�تخدام الوس�ائل التي يقصد بها 

طمس شخصية الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى وإن لم تسبب األلم البدني أو العقي. وال يشمل 

مفهوم التعذيب األلم البدني أو العقي أو املعاناة التي تالزم أو تكون من آثار اإلجراءات القانونية برشط أال تش�مل 

ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها يف هذه املادة".

)7( انظر، محمد أمن امليداني، امليثاق العربي لحقوق اإلنسان. دراسات ووثائق. حقوق اإلنسان، سلسلة إصدارات جامعة 

الجنان، طرابلس، لبنان، الطبعة األوىل، دار املنى للطباعة والنرش، طرابلس، لبنان، 2012، ص 140 وما بعدها.

)8( املرجع السابق، ص 147.

)9( انظر تواريخ تقديم هذه التقارير ومضمونها ومالحظات اللجنة عليها، عىل رابط لجنة حقوق اإلنسان العربية، موقع 

www.lasportal.org :جامعة الدول العربية

)10( يمك�ن االطالع ع�ىل تقارير الدول األطراف يف امليثاق العربي، ومالحظات اللجن�ة وتوصياتها عىل رابطها، من عىل 

موقع الجامعة.

)11( تم إعداد مرشوع هذه االتفاقية العربية عام 1989 من قبل املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم الجنائية بمدينة 

سرياكوزا، إيطاليا.

)12( ال أرى شخصيا رضورة إعطاء تعريف للتعذيب، ألن ذلك برتك الباب مفتوحا ألية ممارسة أو طريقة أو عقوبة قد 

تخ�رج عن نط�اق أي تعريف، هذا من طرف. كما أن وجود تعريف للتعذي�ب أو غيابه ال يّحد، من طرف آخر، من 

تطبيق آلية الحماية التي من املمكن أن تشمل كل صنوف التعذيب والعقوبات أو املعامالت غري اإلنسانية أو املهينة، 

التي يمكن أن تتفتق عنها عقول الحكام أو املوظفن أو املسئولن أو الجالدين ومخيالتهم أيضا.

)13( انظ�ر بخص�وص هذه املحكمة األوروبي�ة، محمد أمن امليداني، النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنس�ان، الطبعة 

الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت، 2009، ص 127 وما بعدها.

)14( انظر بخصوص بعض أحكام هذه املحكمة واملتعلقة بالتعذيب، املرجع السابق، ص 49 وما بعدها.

)15( انظر بخصوص اعتماد نظام املحكمة العربية لحقوق اإلنسان الرابط:

http://www.acihl.org/home.htm?lang=ar-SA

______________________

* رئي�س املرك�ز العربي للرتبية عىل القانون الدويل اإلنس�اني وحقوق اإلنس�ان، فرنس�ا. أس�تاذ مح�ارض، جامعة 

سرتاسبورغ، فرنسا.

التعذيب جريمة يعاقب عليها

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
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التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

موارد شتاء 2014

       منظمة العفو الدولية، 2014

اهتزت منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا 
جراء االضطرابات التي اجتاحتها طوال معظم 
سنّي العقد الحايل. ولقد تراجع التفاؤل األويل 
ال�ذي اجتاح املنطقة بخصوص تحقيق املزيد 
من االحرتام لحقوق اإلنسان يف املنطقة بما يف 
ذلك جعلها خالية من التعذيب؛ وبرز ش�عور 
باليأس ساد الحقا جراء غياب التقدم، ال سيما 
عىل صعيد األزمة الس�ورية والرع�ب املرافق 
لكارث�ة حق�وق اإلنس�ان التي حل�ت بالبالد 
وحيث يرتكب التعذيب عىل نطاق واس�ع. ويف 

أماك�ن أخرى من املنطقة، ال س�يما تلك التي 
ش�هدت س�قوط أنظمة ظلت تحكمها فرتات 
طويلة جدا، فلقد تس�لل ش�عور باإلحباط إىل 

الناس بفعل وترية التغيري.

ولجأت السلطات الجديدة يف بعض الحاالت إىل 
اتخ�اذ خطوات محدودة م�ن قبيل تعزيز أطر 
املن�ع القانوني للتعذيب، كم�ا حصل يف تونس 
التي رشعت يف تطبيق مرحلة العدالة االنتقالية. 
ومع ذلك، فإن العوامل التي سهلت ارتكاب مثل 
تل�ك االنتهاكات قد أثبت�ت أنها متجذرة بعمق، 
األم�ر الذي زاد من صعوب�ة ترجمة النصوص 

القانونية النظرية إىل واقع ممارسة عملية. 

أوضاع النزاعات وما بعدها
ولق�د ارتف�ع عدد ح�االت التعذي�ب وغريه من 
رضوب س�وء املعامل�ة املبل�غ عنها يف س�وريا 
بش�كل غري مسبوق منذ أن جوبهت احتجاجات 
مارس/ آذار 2011 بالقوة الوحشية من جانب 
السلطات، قبل أن يتطور األمر إىل النزاع الداخي 
املسلح التي تدور رحاه اآلن يف سوريا. وُيمارس 
التعذيب بش�كل منتظم بحق املحتجزين الذين 
ُيش�تبه بضلوعهم يف أنشطة املعارضة، ال سيما 
الناشطن السلمين منهم واألطفال. وثمة تقارير 
أبلغت عن وفاة اآلالف يف عهدة الس�لطات. كما 
وثق�ت منظمة العفو الدولية ارتكاب الجماعات 

املسلحة للتعذيب أيضاً.

لمحة موجزة عن التعذيب
في الشرق االوسط وشمال أفريقيا

كم�ا أط�اح التعذيب وغ�ريه من رضوب س�وء 
املعاملة بس�جل ع�دد من البل�دان التي خرجت 
لتوه�ا م�ن نزاعات مس�لحة دارت فيه�ا. ففي 
العراق، ال زال التعذيب ظاهرة تتفى يف السجون 
ومراكز الحجز. وُيعتقد أن أكثر من 30 شخصا 
قد توف�وا يف الحجز جراء هذا النوع من املعاملة 

خالل الفرتة بن عامي 2010 و2012. 

ويف ليبي�ا، يتف�ى التعذيب يف منش�آت الدولة 
وتل�ك الت�ي تديرها امليليش�يات. ولق�د وثقت 
منظمة العفو الدولية 23 حالة وفاة ناجمة عن 

التعذيب منذ نهاية نزاع عام 2011 يف البالد.

التعام�ل م�ع املعارض�ة واالحتجاج�ات 
والتهديدات املحتملة لألمن القومي

تمتلك حكومات بلدان منطقة الرشق األوسط وشمال 
أفريقي�ا خاصية مش�رتكة عىل صعيد مس�تويات 
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة التي تلجأ 
إليه�ا من أج�ل قم�ع املعارض�ة واالحتجاجات أو 

التصدي للتهديدات املحتملة لألمن القومي. 

وأثناء إنتفاضة عام 2011 يف مرص، استخدمت 
ق�وات األم�ن والجي�ش التعذيب كس�الح ضد 
املحتجن. وإبان حكم الجيش للبالد يف مارس/

آذار 2011، أُخضع�ت املحتج�ات "لفح�ص 
العذري�ة" عن�وة. وتعكف الس�لطات الحالية 
عىل صياغة مس�ودة قانون ملكافح�ة اإلرهاب 
الذي من شأنه متى ما تم إقراره التقويض من 
الضمانات الوقائية الحالية التي تمنع التعذيب 
وغريه من رضوب سوء املعاملة دون أن تتمكن 

من وقف تفيش هذه املمارسة. 

ودأبت السلطات يف إيران عىل اعتماد التعذيب وغريه 
من رضوب س�وء املعاملة النت�زاع "االعرتافات" 
التي قد ُتستخدم يف الحكم عىل صاحبها باإلعدام 
عىل ذم�ة قضايا تب�دأ بقمع املعارضة الس�لمية 
وص�وال إىل جرائم تتعلق باملخ�درات وإضطهاد 
األقليات. وتش�يع هذه املمارس�ات أثن�اء مرحلة 
االستجواب التي تشهد عموما حرمان املحتجزين 

من إمكانية االتصال باملحامي. 

ويف عدد م�ن البلدان، اضُطرت الس�لطات إىل 
التدخل لل�رد عىل تهديدات حقيقية للس�كان 
من طرف الجماعات املس�لحة أو األفراد الذين 
اس�تهدفوا املدني�ن. ومع ذلك، ف�إن الطريقة 
التي تنفذ تلك الدول فيها عمليات الرد عىل تلك 
الجماعات قد ش�ابتها مزاعم ارتكاب التعذيب 
بح�ق املش�تبه بهم. فف�ي األردن مث�اًل، أُلقي 
القبض عىل 11 رجال يف أكتوبر/ ترشين األول 
2012 بزعم قيامهم بالتخطيط لشن اعتداءات 
عنيف�ة يف عًمان وفق م�ا أدلوا به من اعرتافات 

قيل أنها انُتزعت منهم تحت التعذيب.

وع�الوة ع�ل ذلك، وج�د معارض�و الحكومة 
وناش�طو املجتمع املدني أنفس�هم ضحية – 
بش�كل مقصود أحياناً- ملثل تل�ك العمليات. 
وغالبا ما يتم اإلبالغ عن حاالت تعذيب وس�وء 
املعامل�ة يف الس�عودية يف قضاي�ا أش�خاص 
ُيش�تبه بارتكابهم جرائم أمنية، وهي فئة قد 

تشمل املعارضن السياسين. 

وثم�ة مزاع�م حديث�ة تتح�دث ع�ن ارتكاب 
التعذيب وغريه من رضوب س�وء املعاملة بحق 
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املحتجزين املوقوفن عىل خلفية قضايا "أمنية" 
يف بلدان الخليج األخرى، أي البحرين والكويت 

وُعمان وقطر واإلمارات العربية املتحدة. 

ويف إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة، تظل 
اإلساءة إىل املحتجزين أثناء مرحلتي إلقاء القبض 
واإلس�تجواب إحدى بواع�ث القلق والش�واغل 
القائمة، ال س�يما بالنس�بة للفلسطينين. ومنذ 
عام 2001، ُقدمت أكثر من 800 شكوى تتعلق 
بتعذي�ب املحتجزي�ن ع�ىل أي�دي جه�از األمن 
اإلرسائيي ولكن لم تج�ر تحقيقات جنائية عىل 

خلفية أي من تلك الشكاوى. 

وكانت السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية 
وإدارة األمر الواق�ع التابعة لحماس يف قطاع 
غ�زة مس�ؤولتن ع�ن تعذي�ب املحتجزي�ن 
والتع�رض له�م بس�وء املعامل�ة، ال س�يما 
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالخصوم السياس�ين 
ل�كال الطرفن. وأبلغت هيئة رقابية ش�كلتها 
الس�لطة الفلس�طينية عن تلقيها 150 بالغا 
عىل خلفية ارتكاب التعذيب وغريه من رضوب 
س�وء املعاملة يف الضف�ة الغربية مقابل 347 

بالغا آخرا يف قطاع غزة يف 2013.

أش��كال العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة

ال زال�ت قوانن عدد من بلدان املنطقة، ال س�يما 
دول الخلي�ج، تن�ص عىل جواز ف�رض عقوبات 
قاس�ية أو الإنس�انية أو مهينة م�ن قبيل الرجم 
والجلد وب�رت اليدي�ن، إال أن الس�عودية وإيران 
تقومان بتطبيق تلك العقوبات أكثر من غريهما.

نمط يسوده تقاعس الدول
تتفى أنم�اط التعذيب وغريه من رضوب س�وء 
املعاملة يف املنطقة م�ن جراء ترصف قوات األمن 
وعمله�ا دون رقيب أو حس�يب تقريب�ا، وتعتمد 
النظم القضائية يف املنطقة عىل االعرتافات، وغالبا 
م�ا تتقاع�س الس�لطات القضائية الت�ي تفتقر 
لالستقاللية عموما عن التحرك والترصف عندما 
تصلها بالغات عن وجود ذلك النوع من املعاملة. 

وتكم�ن املش�كلة الرئيس�ية يف غي�اب اإلرادة 
السياسية. ففي البحرين، تم تشكيل هيئة من 
الخ�رباء الدولين بضغوط دولي�ة عقب قمع 
إنتفاضة ع�ام 2011، وخلصت الهيئة إىل أن 
الحكوم�ة البحرينية قد اس�تخدمت التعذيب 
بح�ق املحتجزين ع�ىل نحو منتظ�م. وأعلنت 
الحكومة أنها تقبل بنتائج عمل الهيئة ولكنها 

تقاعست عن تنفيذ التوصيات الصادرة. 

ويف مختلف أنحاء املنطقة، ظل العنف املوجه 
ضد النس�اء مش�كلة قائمة. وتقاعست الدول 
ع�ن توفري حماية فعالة وف�ق أحكام القانون 
ملكافح�ة مثل ه�ذه الجرائ�م الت�ي يرتكبها 
أش�خاص بصفتهم الفردية، وأظهرت تهاونا 
م�ع مرتكبيها من خ�الل ع�دم حرصها عىل 

التحقيق بها ومالحقة الجناة بالشك الكايف.
 

ولقد تسبب تدابري العفو املتبعة يف بعض البلدان 
إىل تفاقم األوضاع عالوة عىل غياب املساءلة عموما 
عىل صعيد االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنس�ان 
من قبي�ل التعذيب. ففي اليمن، س�نت الحكومة 
قانون�ا يف يناي�ر/ كان�ون الثان�ي 2012 يمنح 

الرئيس الس�ابق عي عبدالل�ه صالح حصانة من 
املالحقة الجنائية، ويش�مل ذلك أيضاً كبار رموز 
نظام�ه، حيث نص القانون عىل عدم مس�اءلتهم 
ع�ىل ما ارتكب�وه من "أفع�ال بدوافع ساس�ية" 
جاءت يف معرض اضطالعهم بمهامهم الرسمية.

ويف الجزائر، منحت السلطات عنارص قوات األمن 
وامليليشيات املسلحة التابعة للدولة حصانة بعدم 
مالحقتهم جنائي�ا عىل ما ارتكبوه من انتهاكات 
خطرية لحقوق اإلنسان إبان النزاع املسلح الذي 

دار يف البالد يف تسعينات القرن املايض. 

خطوات يف اإلتجاه الصحيح
أُح�رز بع�ض التق�دم مؤخ�را نح�و تعزيز 
املنع املف�روض عىل ارت�كاب التعذيب ضمن 
نص�وص القوانن املحلية، ال س�يما يف تونس 
وليبيا. وباملقابل، قامت الس�لطة الفلسطينية 
والس�لطات يف لبن�ان ال�ذي يش�كل التعذيب 
وغ�ريه م�ن رضوب س�وء املعاملة في�ه أحد 
الشواغل الرئيسية فيه، بطرح مدونات سلوك 
خاص�ة بقوات األم�ن تحدد التداب�ري املوجب 

اتباعها للحيلولة دون وقوع تلك اإلنتهاكات.

وت�م للم�رة األوىل يف املغرب والصح�راء الغربية 
اس�تحداث تداب�ري خاص�ة بالعدال�ة االنتقالية 
للتص�دي إلرث التعذي�ب وغريه م�ن االنتهاكات 
التي ارتكبت يف املايض. وأبرزت هيئة ُش�كلت يف 
عام 2003 مس�ؤولية الدولة عما ارتكبه عنارص 
أجهزته�ا األمنية من انتهاكات لحقوق اإلنس�ان 
خ�الل الفرتة الواقعة بن عامي 1956 و 1999 
ويش�مل ذلك التعذيب؛ وأوصت الهيئة برضورة 

تعويض العديد من الضحايا ماليا. ومع ذلك، فلم 
تق�م الهيئة كما ينبغي بمراع�اة الحق يف معرفة 
الحقيق�ة وتحقي�ق العدال�ة لضحاي�ا التعذيب 
وغريه من رضوب س�وء املعاملة التي ال زال ُيبلغ 
عن ارتكابها، بما يف ذلك التي ُترتكب ضد أنصار 

الحق يف تقرير املصري بالصحراء الغربية.

ويف ديس�مرب / كان�ون األول 2013، ُمنحت إحدى 
الهيئ�ات يف تون�س صالحية التحقي�ق يف انتهاكات 
حقوق اإلنس�ان املرتكبة يف الب�الد منذ عام 1955. 
وثم�ة تطورات أخ�رى تبعث عىل األم�ل عىل صعيد 
املس�اءلة. ويف م�ارس/آذار 2013، تم اس�تخراج 
رفات الش�اب فيصل بركات الذي قىض نحبه تحت 
التعذيب وهو يف عهدة األجه�زة األمنية يف أكتوبر / 
ترشين األول 1991. وضحدت نتائج الفحص الذي 
أُجري عىل رفاته رواية الحكومة التونس�ية السابقة 
الت�ي أرصت ع�ىل أن الوفات ناجمة ع�ن إصابته يف 
حادث سري؛ وال زالت اإلجراءات القضائية مستمرة.

الوفاة يف الحجز
يف إيران، ُتويف املدون س�تار بهشتي وهو يف عهدة 
رشط�ة جرائم الفض�اء اإللكرتوني يف عام 2012، 
حيث ُزعم أنه تويف ج�راء التعذيب هناك. وورد يف 
تقرير الطب الرشعي أن بهشتي تويف جراء إصابته 
بنزيف داخ�ي يف الرئتن والكب�د والكىل والدماغ. 
ولم يتم بعد فتح تحقيق شامل ومحايد يف وفاته.

مقتطف�ات من "ثالثون عاما من نكث الوعود: التعذيب يف 

ACT 40/004/2014  :عام 2014"، وثيقة رقم

يمكنكم تنزيل الوثيقة كاملة عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1vN8mYD
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       المحامي أنور البني*

التعذيب هو أش�د انتهاكات حقوق اإلنس�ان 
بشاعة وانتش�ارا ويمارس يف كثري من الدول 
بشكل منهجي وواسع بل يشكل جزءا أساسيا 

من سياسة الدولة.

ورغ�م أن نص�ا واضحا ج�اء بامل�ادة 5 من 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يحرم التعذيب 
حيث أكدت عىل "عدم جواز تعريض اإلنسان 
للتعذيب وال للعقوبات القاس�ية أو املعامالت 
القاس�ية أو الوحش�ية أو الحاّطة بالكرامة." 
ورغم وجود اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب 
أعلنتها األم�م املتحدة بكان�ون األول من عام 

1984 جاء بمادتها األوىل:

"ألغراض ه�ذه ا التفاقية، يقصد "بالتعذيب" 

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا 
كان أم عقليا، يلحق عمدا بش�خص ما يقصد 
الحصول من هذا الش�خص، أو من ش�خص 
ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته 
عىل عمل ارتكبه أو يش�تبه يف أنه ارتكبه، هو 
أو ش�خص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو 
أي ش�خص ثال�ث، أو عندما يلح�ق مثل هذا 
األلم أو العذاب ألي س�بب من األس�باب يقوم 
ع�ىل التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو 
يوافق عليه أو يس�كت عنه موظف رسمي أو 

أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية. وال 
يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن 
عقوب�ات قانونية أو املالزم له�ذه العقوبة أو 

الذي يكون نتيجة عرضية لها."

ورغم أن معظم دول العالم وافقت عىل اإلعالن 
العاملي وع�ىل االتفاقي�ة الخاص�ة بمناهضة 
التعذي�ب بم�ا فيها س�وريا الت�ي وقعت عىل 
االتفاقي�ة ع�ام 2004، إال أن االلت�زام به�ا 
ووقف عملي�ات التعذي�ب كان موضوعا آخر 
بالنسبة للس�لطات السورية ولعديد من دول 
العالم. ال بل نادرا ما نجد دوال التزمت بشكل 
تام بهذه االتفاقية وذلك بسبب صعوبة كشف 
ه�ذا االنتهاك. فالتعذيب يجري بصورة رسية 
وبغ�رف مغلق�ة يف معتقالت معزول�ة نهائيا 
عن العالم أو س�جون ال يصله�ا الرأي العام 
باإلضاف�ة إىل أن السياس�ة تلع�ب دورا كبريا 
يف التغطية عىل ه�ذه االنتهاك وتربيره بحجة 
األم�ن. كم�ا أن صعوبة تحديد املس�ؤول عن 
ممارس�ة هذا االنتهاك وم�ن أعطى األوامر أو 
س�كت عن ممارس�ته، فضال ع�ن عدم وجود 
املرجعي�ة القضائية املس�تقلة التي تحاس�ب 
املرتكب يف ظل ع�دم حيادية القضاء الوطني 
تجاه املس�ؤولن عن ممارس�ة ه�ذا االنتهاك، 
يعطي أمان�ا ملرتكب التعذيب ويش�عره بأنه 
بعيد عن املحاس�بة ويجعله يمارس التعذيب 

دون أدنى خوف.

التعذيب في سوريا:
وسيلة ومنهجية وسياسة

التعذيب يف سوريا 
كان التعذيب لعقود وما زال أس�لوبا منهجيا 
ثابتا للسياسة السورية يستخدم بكل إدارات 
األم�ن والرشطة يف س�وريا ول�م يقترص األمر 
عىل السنوات القليلة املاضية. وقد وثق نشطاء 
حق�وق اإلنس�ان التعذي�ب ووس�ائله وطرق 
ممارس�ته وح�ددوا املس�ؤولن عن�ه. وكانت 
مكافأتهم وضعهم بالسجون واتهامهم بنرش 
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية األمة. 

فقد كانت هناك حاالت تعذيب شديدة ووفيات 
من جراء التعذيب منذ سبعينيات القرن املايض 
شملت مختلف املعارضن السياسين كرابطة 
العمل الشيوعي التي فقدت اثنن من أعضائها 
اإلس�المية  والتنظيم�ات  التعذي�ب؛  بس�بب 
املختلفة وعىل رأس�ها حزب اإلخوان املس�لمن 
الذي فق�د املئات من املنتس�بن أو من اتهموا 
بذل�ك؛ فضال عن ع�دد من أعض�اء املنظمات 

الفلسطينية املناهضة لسياسة النظام. 

وقد مورس هذا املنهج بش�كل واس�ع يف بداية 
الثمانينيات بعد أح�داث حماه وإدلب وحلب، 
حي�ث كان التعذي�ب يف الس�جون واملعتقالت 
ووف�اة املعتقلن أمرا ش�ائعا إىل حد بعيد كما 
هي الح�ال هذه اإليام. وما زال هناك أكثر من 
ثالثة آالف معتقل من تلك الفرتة لم يكشف عن 
مصريهم حتى اآلن، ومنهم معتقلن لبنانين.

ويمارس التعذيب يف س�وريا بأش�كال وطرق 
عدي�دة منها التعذيب املعن�وي حيث يتم عزل 
املعتقل لفرتات طويلة عن كل تواصل مع العالم 

الخارجي ويزج ب�ه بزنزانة إفرادية ويتعرض 
لإلهان�ة وتوجيه الس�باب إىل التهديد باعتقال 
زوجت�ه أو أبناءه أو أهله والتهديد باغتصابهم 
أو تعذيبه�م وحصل�ت ح�االت عدي�دة نفذت 
فيها ه�ذه التهديدات وت�م القي�ام بذلك أمام 
نظر املعتق�ل يف أحيان كثرية. هذا إىل التعذيب 
الجس�دي املبارش وتتجىل طرقه بعدة أش�كال 

شائعة لدى األمن السوري نذكر منها:

الرضب: ويكون عىل كل أنحاء الجسم دون تمييز؛  •
الجل�د: يكون بواس�طة كب�ل معدني مجدول   •
يجل�د ب�ه املعتقل وه�و مربوط عىل مس�طح 

أفقي أو مائل؛
الش�بح أو التعليق: وبه يربط املعتقل من   •
يده ويعلق باله�واء حيث تالمس أطراف 
أصاب�ع قدمي�ه األرض وي�رتك ع�ىل هذا 
املنوال مع الرضب بش�كل متكرر ساعات 
أو أيام قد تك�ون طويلة ويمكن أن ينتج 

عنه شلل جزئي باليدين؛
الك�ريس األملان�ي: وهي إج�الس املعتقل   •
ع�ىل ك�ريس وس�حب رجلي�ه م�ن تحت 
الك�ريس وربطه�ا بيديه خل�ف الكريس 
ويتم زيادة الج�ذب بن القدمن واليدين 
بحيث يتقوس الظهر بش�كل كبري وهذه 
الطريق قد تسبب الشلل الكامل أو الوفاة 

إذا انكرس العمود الفقري للمعتقل؛
الفس�خ: وبه يجرب املعتقل عىل الجلوس عىل   •
األرض مش�ابكا رجليه تحت جذعه ويوضع 
ثقل عىل كل رجل تكون عادة جسم املحققن 
ويتم الضغط ويمكن أن تسبب هذه الطريقة 

فسخ وكرس حوض املعتقل بن فخذيه؛
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الكهرب�اء: وبه�ا يتم وصل أط�راف املعتقل   •
أو لس�انه أو عضوه التناس�ي بقطبي جهاز 
كهربائي وزيادة شدة التيار عىل دفعات وهذه 

قد تؤدي للوفاة يف حاالت القلوب الضعيفة؛
قلع األظافر؛  •

االغتصاب: بش�كل ش�خيص ومبارش من   •
للمعتق�الت،  بالنس�بة  الس�جانن  قب�ل 
وبالنس�بة للمعتقل�ن يتم بإدخ�ال أداة 

خشبية أو معدنية يف املخرج؛

وق�د تنوع�ت وازدادت أس�اليب التعذي�ب يف 
السنتن األخريتن بحيث أضيف إليها:

الحرم�ان م�ن الطعام بش�كل نهائي أي   •
املوت جوعا؛

الحرم�ان م�ن الرعاي�ة الطبي�ة نهائي�ا بحيث   •
أصبحت أي حالة مرضية أو جرح تعني املوت؛

االكتظ�اظ الهائل حيث يعاني املعتقل من   •
رضورة الوقوف بش�كل دائم يف املعتقالت 
املكتظة أليام وأشهر دون إمكانية الجلوس 
أو التمدد مما يؤدي النهيار نفيس ومعنوي 

وجسدي بالكامل وبالتايل املوت؛
اعتقال عوائ�ل بكاملها بما فيها النس�اء   •

واألطفال والشيوخ.

ونح�ن هن�ا ال نتحدث ع�ن أماكن مح�ددة تجري 
به�ا ممارس�ات التعذيب ه�ذه وإنم�ا نتحدث عن 
كل املعتقالت يف س�وريا دون استثناء ونذكر كذلك 
أماكن االحتجاز العائدة للدفاع الوطني ومجموعات 
الش�بيحة واملجموعات املسلحة األخرى املوجودة يف 
سوريا. وحاالت املوت بسبب التعذيب التي حصلت 

بسوريا خالل الثالث سنوات املاضية تتجاوز بكثري 
األرق�ام املعلن�ة، وإن توثي�ق وفاة أح�د عرش ألف 
معتقل بالص�ور من قبل أحد العنارص املنش�قة ال 
يش�كل إال رأس جب�ل جلي�د بهذا املوض�وع. وهذا 
الرق�م يوثق حاالت الوفاة بس�بب التعذيب يف ثالثة 
أفرع عس�كرية بدمش�ق فقط، وه�ي: الفرع 235 
)فرع فلس�طن(، والفرع 215 )رسي�ة املداهمة(، 
والف�رع 227 )ف�رع املنطقة(، فضال ع�ن وفيات 
سجن صيدنايا العسكري. وهذه األرقام هي لفرتة ال 
تتجاوز الشهر الثامن من العام املايض. بينما تؤكد 
شهادات املعتقلن لدينا أن هناك عّداد صامت يشري 
لوف�اة أكثر من خمس�ن معتقال يومي�ا يف مختلف 
السجون واملعتقالت السورية منذ أوائل عام 2012، 
وقد أخذت أعداد الوفيات باالزدياد يف بداية 2013. 
كما نقدر عدد من ماتوا بس�بب التعذيب يف سوريا 

منذ عام 2011 بأكثر من ثالثن ألف معتقل.

وتدعم القوانن السورية ممارسة التعذيب وتشجع 
علي�ه وذل�ك بحماية عن�ارص األم�ن والرشطة من 
مدنين وعس�كرين من املالحقة الجزائية. فقانون 
إحداث إدارة أمن الدولة باملرسوم 14 لعام 1968 
علّق أي مالحق�ة قانونية بحق عن�ارص إدارة أمن 
الدول�ة )املخابرات العامة( إال بموافقة املدير. وهذا 
يعن�ي أن�ه ال يمك�ن تحري�ك أي دع�وى بحق أي 
عن�رص أمن، وأن يقبل القضاء النظر فيها، س�وى 
بعد الحصول عىل موافقة مدير إدارة أمن الدولة. 

كم�ا عل�ق قان�ون العقوب�ات العس�كري وأص�ول 
املحاكمات العسكرية مالحقة أي عسكري أو االدعاء 
بحقه ومحاكمته لتصبح مرشوطة بالحصول عىل أمر 

لزوم محاكمة من قبل وزير الدفاع أو من يفوضه.

ثم جاء القانون الذي أصدرته السلطات السورية 
برقم 55 بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011، والذي 
ألح�ق عنارص الضابطة العدلية وس�ائر الجهات 
األخ�رى بالحماية القانوني�ة الخاصة بالعنارص 
العس�كرية، ما أدى إىل منع حق املقاضاة بشكل 
كامل عن كل األشخاص الذين يمكن أن يمارسوا 
التعذي�ب وش�كل عام�ل حماية واطمئن�ان لهم 

ليمارسوه وهم بعدين عن كل أشكال العقاب.

إن التعذي�ب يف س�وريا ليس سياس�ة ومنهجية فقط 
للسلطات الس�ورية وإنما هو ركن أسايس من أركانها 
تس�تند إلي�ه الس�لطة لتبقي أساس�ها راس�خا. وإن 
اطمئنان ممارس التعذيب إىل عدم إمكانية مالحقته هو 

العامل األكثر تأثريا باستمرار هذا االنتهاك وزيادته.

إن م�ا يمكن أن يفعله العال�م وخاصة منظمات 
حقوق اإلنس�ان هو أكثر من الكش�ف والفضح 
والتوثي�ق والتندي�د ال�ذي أثبت أنه م�ع أهميته 
الخاصة فإنه ال يشكل أي تهديد للنظام السوري 
ولهذا أهمله وتجاهله واستمر بسياسته بممارسة 

التعذيب بل زاد منها بشكل كبري دون رادع.

لقد سبق أن طالبنا كمنظمات حقوق إنسان بسوريا 
م�رارا بإيجاد وس�ائل أكث�ر فاعلية لوق�ف عمليات 
التعذيب وانتهاك حقوق اإلنسان بسوريا، بما يتجاوز 
الفضح والتندي�د والتوثيق إىل خطوات عملية مؤثرة 
تتج�ىل بالضغط عىل الدول بإيجاد فس�حة قضائية 
لتحري�ك الدع�اوى أمامها بحق مرتكب�ي التعذيب، 
خاصة عندما يصل الضحايا إىل هذه الدول كزائرين 
أو مقيمن، ومس�اعدتهم للوصول له�ذه املحاكم يف 

ظل فشل القضاء املحي بالنظر بمثل هذه القضايا.

كما أن قي�ام منظمات حقوق اإلنس�ان بتوحيد 
جهودها إلنش�اء محكمة مختصة ملحاكمات من 
هذا النوع حتى لو لم يكن قرارها واجب التنفيذ 
ل�دى ال�دول، س�يكون ل�ه تأثري معن�وي كبري 
يش�كل دليل ق�وي وعامل ضغ�ط إضايف وكبري 
عىل مم�اريس التعذيب وعىل الدول األخرى لفتح 
تحقيقات  كما من شأنه أن يساعد بشكل كبري يف 

قيام املحاكم القضائية بفتح ملفات التعذيب.

إن وقف التعذيب وإطالق رساح املعتقلن تعسفيا 
هو أولوية قصوى للعمل الحقوقي واإلنساني يف 
س�وريا. وقد بذلت املنظمات السورية الحقوقية 
واإلنسانية جهودا جبارة لتوثيق هذه االنتهاكات. 
وعرض ناشطوها أنفسهم ألخطار كبرية وصلت 
لح�د التضحي�ة بأرواحهم وحرياته�م من أجل 
إنج�از عملي�ات التوثيق )ويتوجب ع�ي هنا أن 
أذك�ر الزمي�ل املحامي خليل معت�وق، والزميلة 
املحامي�ة رزان زيتونة، ووائ�ل حمادة، والزميل 
املحامي ناظم حمادة، وس�مرية الخليل، ممن ما 
زال مصريهم مجه�وال، ومازن درويش، وهاني 
زيتان�ي، ورفاقهم يف الس�جن وكث�ريون غريهم 
قدم�وا الكث�ري الكث�ري(. ويتوجب ع�ىل املجتمع 
الدويل وخاصة مجموع املنظمات اإلنس�انية أن 
تق�در جهود املنظم�ات الس�ورية بإعطاء جهد 
إضايف ومميز واتخاذ خطوات عملية للمس�اعدة 
بوقف التعذيب واالعتقال التعس�في ومحاس�بة 
مرتكب�ي التعذيب والخط�ف واالخفاء القرسي 
ألن هذا هو الرد األسايس والفّعال الذي يمكن أن 

يساعد عىل إنجاز هذه املهمة.

 *رئيس املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية
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"كنت أختبئ يف دورة املياه يف الجامع العمري )يف مدينة درعا( أثناء مداهمة قوات األمن للمسجد 
بتاري�خ 23 م�ارس/ آذار )2011(. فاختبأت حينها خلف الباب، غ�ري أنهم ركلوه بأقدامهم 
ليجدوني أقف خلفه، وأمس�كوا بي. فقاموا حينها بتصويب فوهات بنادق الكالشنيكوف التي 
كانت معهم باتجاه رأيس، وسحبوني إىل أسفل، ومن ثم هاجموني. كانوا كثرة، حوايل 10، أو 
15، أو 20 ش�خصا. وأوس�عوني رضبا بأعقاب البنادق، والعيص، وشتموني قائلن "تبا لك، 
وتبا لحريتك". وقاموا بركي عىل رأيس فهش�موه بأعقاب بنادق الكالشنيكوف، وقاموا بسحي 
ع�ىل الرصي�ف يف الخارج؛ وبدأ دمي حينه�ا ينزف بغزارة، غري أن ذلك ل�م يكن لريدعهم عن 
القيام بالدوس عي بأقدامهم. وس�أل أحدهم الضابط املس�ؤول عنه قائال: "هل أقوم بقتله؟" 
فرد الضابط قائال: "ال، فس�وف نكون بحاجة إليه!" كنت عىل وش�ك أن أفقد الوعي لحظتها، 
ولم أعد قادرا ًعىل الرؤية بوضوح، ولست أدري أكان ذلك بفعل الدم الذي كان يسيل، أم بفعل 
يشء آخر. ولقد شعرت حينها بالربد الشديد. ونقلت عىل نقالة إىل فرع األمن. وقام أحد األطباء 
هن�اك بخياط�ة الجرح الذي أصبت ب�ه يف رأيس، ولكن دون أن يبدي أدن�ى اهتمام أو عناية، 
وحت�ى أنه لم يكرتث بمحاولة اس�تخدام املخدر للتخفيف من آالمي أثن�اء خياطة الجرح، بل 
إنه بادر إىل وضع مادة تشبه الخل، مما ضاعف من اآلالم التي كنت أشعر بها. وبالكاد بقيت 
مس�تيقظا ًدون أن أفق�د الوعي عىل مدار يومن أو ثالثة. وعندم�ا جرى إطالق رساحي، بادر 

املحتجزون اآلخرون إىل حمي كوني لم أكن أقوى عىل الوقوف."

"عبد الباس�ط" )41 عام�ا(، أحد العاملن يف مجال قطاع تكنولوجي�ا املعلومات من درعا- 
سوريا، اعتقل بتاريخ 23 مارس/ آذار 2011.

مقتطف�ات م�ن إحدى الش�هادات واإلفادات التي أدىل بها 19 ش�خصا س�بق وأن احتجزوا 
وتعرض�وا للتعذيب يف س�وريا خالل الفرتة ما ب�ن مارس/ آذار 2011، وفرباير/ ش�باط 
2012، وذل�ك عق�ب مقابالت أجرته�ا منظمة العف�و الدولية معهم يف األردن خالل ش�هر 
فرباير/ شباط 2012. وحرصت املنظمة عىل إخفاء االسم الحقيقي لكل منهم، وذلك حماية 

لهم ولعائالتهم التي ال تزال تقيم داخل سوريا.

يمكنكم االطالع عىل تقرير "أردت أن أموت: ضحايا التعذيب يف سوريا يتحدثون عن محنتهم" كامال عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1xQguIE 

ضحايا التعذيب في سوريا يتحدثون عن محنتهم

       حلمي األعرج*

يعت�رب التعذي�ب بمدلوله الواض�ح يف اتفاقية 
مناهضة التعذيب لعام 1984 من أشد الجرائم 
خطورة ملا يش�كله من مساس بالغ بالسالمة 
الش�خصية لإلنس�ان، ومثل هذا املس�اس قد 
يك�ون جس�دياً أو معنوياً، وه�و بالرضورة 
ناتج عن فعل يقوم به موظف رس�مي أو من 

هو يف حكمه. 

يؤك�د  أن  ه�ذه  والحال�ة  الطبيع�ي،  وم�ن 
القان�ون ال�دويل لحقوق اإلنس�ان، وبش�كل 
خاص اتفاقي�ة مناهضة التعذيب آنفة الذكر، 
والترشيع�ات الوطني�ة لل�دول، ع�ىل وجوب 
إنصاف ضحايا التعذيب ومحاس�بة مقرتفيه 
أو م�ن أمروا بذلك، وذل�ك بهدف ضمان عدم 
تك�راره. كما أن مثل ه�ذا الحظر لم يكن أقل 
وضوحاً يف القانون الدويل اإلنس�اني، وبشكل 
خ�اص اتفاقي�ة جنيف الرابع�ة لعام 1949 
بش�أن حماية املدنين وقت الح�رب املنطبقة 
قانوناً عىل األرض الفلس�طينية املحتلة، حيث 
أدرجته املادة 147 ضمن املخالفات الجسيمة 
التي أوجب�ت املادة 146 مالحقة ومحاس�بة 
مقرتفيها أو من أمروا بها. وال يفوتنا اإلش�ارة 
للنظام األس�ايس للمحكمة الجنائي�ة الدولية 
الذي اعت�ربه ضم�ن الجرائم الخط�رية التي 

تدخل ضمن اختصاص املحكمة. 

ويف الوضع الفلسطيني يحظى التعذيب وغريه 
م�ن رضوب املعامل�ة الالإنس�انية والحاطة 
بالكرامة بأهمية خاصة نظراً للوضع املزدوج 
الذي يعيشه املواطن الفلسطيني حيث يمارس 
التعذي�ب من قبل س�لطتن، األوىل س�لطات 
االحت�الل اإلرسائي�ي الت�ي دأب�ت أجهزته�ا 
األمنية عىل ممارس�ة التعذيب بشكل منهجي 
منذ أي�ام االحتالل األوىل، وق�د ذهبت إىل حد 
أن جهازها القضائ�ي قد رشعن التعذيب من 
خالل مس�ميات أخرى مثل إجازة اس�تخدام 
ضغوط جس�دية ونفسية معتدلة ضد املشتبه 
به�م بالقي�ام بأعم�ال معنية. وق�د أظهرت 
الوقائ�ع أن مثل ه�ذه "الضغ�وط املعتدلة" 
ل�م تكن يف الحقيق�ة إال تعذيب�اً صارخاً أدى 
إىل وف�اة العديد أثن�اء التحقي�ق وهو أصبح 
معروف�اً ل�دى املنظم�ات الدولي�ة لحق�وق 
اإلنس�ان وأجس�ام األمم املتحدة ذات العالقة، 
ب�ل وهو ما أكدت�ه لجنة التحقي�ق القضائية 
اإلرسائيلية بهذا الش�أن واملعروفة باسم لجنة 
"لنداو". وقد أكدت يف تقريرها زيف ش�هادة 
املحقق�ن أم�ام املحاك�م وانت�زاع االعرتافات 
تحت التعذيب. ومن األش�خاص الذين قضوا 
أثن�اء التحقيق جراء التعذي�ب، وفق ما أثبته 
الط�ب الرشعي الذي تم بحض�ور أخصائين 
دولي�ن يف عل�م الترشي�ح، خالد الش�يخ عي 
الذي قىض يف سجن غزة املركزي عام 1989، 
ومصطفى ع�كاوي )1993(، وعب�د الصمد 

التعذيب في فلسطين المحتلة
وإنصاف الضحايا
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حري�زات )1995(، والقائمة تط�ول وصوالً 
 إىل عرف�ات ج�رادات الذي تويف ع�ام 2013.
ورغ�م ذل�ك يتواص�ل التعذي�ب يف س�جون 
االحت�الل اإلرسائيي ويجري بن فرتة وأخرى 
إدخ�ال تعدي�الت ع�ىل األس�اليب والتقنيات 
املس�تخدمة. وم�ن املالح�ظ أنه�ا تتجه نحو 
الرتكي�ز ع�ىل الضغ�ط النفيس، ولك�ن دون 
التوقف عن اس�تخدام العنف الجسدي. ومن 
أب�رز األس�اليب املس�تخدمة هذه األي�ام هو 
الش�بح حيث يتم إرغ�ام املعتقل ع�ىل البقاء 
واقف�اً أو جالس�اً أو عىل ك�ريس مكبل اليدين 
ومغط�ى الرأس بكيس نت�ن لفرتات قد تصل 
إىل أسابيع وأكثر، وال يفك قيده إال لدقائق عند 
قضاء الحاجة أو تناول الطعام. وهذا األسلوب 
يتضمن أساليب أخرى مثل الحرمان من النوم 
والنظافة الشخصية. وعموماً فإن كل شخص 
وبغض النظ�ر عن عمره أو جنس�ه أو التهم 
املنسوبة إليه، يتعرض للتعذيب أو كحد أدنى 

ملعاملة سيئة وحاطة بالكرامة اإلنسانية. 

وإذا كان سوء املعاملة والتعذيب أهم ما يميز 
أقبية التحقيق فإن العنف الجس�دي والرش 
بالغاز يف األماكن املغلقة هو األسلوب الشائع 
يف عناب�ر املعتق�الت عىل أيدي ق�وات خاصة 
تابعة ملصلحة الس�جون ومدججة بأس�لحة 
القمع والكالب البوليسية. وتقوم هذه القوات 
باقتح�ام الس�جون م�ن حن ألخر وألبس�ط 
األس�باب حيث تعتدي جس�دياً عىل املعتقلن 
وتجري تفتيش�ات عاري�ة ومذلة مع إبقائهم 
يف الع�راء تح�ت أش�عة الش�مس الحارق�ة 
والربد القارس لس�اعات طويل�ة. ويتواصل 

ه�ذا املسلس�ل ال�ذي تح�ّول إىل نه�ج أثناء 
عملي�ات نق�ل املعتقلن واألرسى من س�جن 
ألخ�ر بواس�طة مركب�ات نقل خاص�ة يتوىل 
مس�ؤوليتها منذ س�نوات فرقة خاصة تدعى 
"النحش�ون"، وهي فرقة معروفة بفظاظتها 
وعدوانيته�ا تجاه املعتقل�ن، وهو ما أدى إىل 
تعريض حياتهم للخطر الحقيقي مراراً، ويف 
أحيان إىل الوفاة كما حصل بتاريخ 9 أيلول/

س�بتمرب 2014 مع األس�ري رائد عبد السالم 
الجعربي - عمره 35 عاماً وأب لخمس�ة أبناء 
- ال�ذي ارتق�ى نتيجة ال�رضب العنيف عىل 
رأسه أثناء نقله من معتقل "عوفر" إىل سجن 

"ايشل" يف برئ السبع.

ويتعزز التعذيب باس�تمرار بس�بب الحماية 
الت�ي يوفره�ا الجه�از القضائ�ي اإلرسائيي 
للمحقق�ن حيث ين�أى عموماً عن محاس�بة 
املتورطن يف التعذيب، وإن فعل ذلك يف أحيان 
نادرة فإن العقوبة ال تتناسب مع الجرم ويقع 
معظمه�ا يف اإلط�ار اإلداري. وق�د أدى ه�ذا 
الوض�ع إىل حالة من انع�دام الثقة يف القضاء 
اإلرسائي�ي وهو ما يف�رس إحجام الضحايا أو 
ذويهم عن التوجه إىل املحاكم اإلرسائيلية وهو 
م�ا يفتح الباب إىل رضورة املالحقة القضائية 
عىل املس�توى الدويل وأمام املحاك�م الوطنية 
للدول التي أجاز ترشيعه�ا الجنائي محاكمة 
أش�خاص متهم�ن باقرتاف جرائ�م حرب أو 

جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة. 

السلطة الثانية التي تمارس التعذيب وبغض 
النظر عن وتريته، وإن كان منهجياً أم غري ذلك، 

هي الس�لطة الوطنية الفلس�طينية التي أدى 
التعذيب يف سجونها إىل وفاة عدد من الضحايا 
خاصة يف سنواتها األوىل منهم املواطن سليمان 
جاليطة )42 عاماً( من مدينة أريحا، وقد تويف 
يف س�جن جهاز املخابرات العامة بتاريخ 18 
كانون الثاني/يناير 1995، واملواطن محمود 
الجميل م�ن مدينة نابلس ال�ذي تويف عىل يد 
جهاز الرشط�ة البحرية بتاري�خ 31 تموز/

يوليو 1996، واملواط�ن مجد الربغوثي الذي 
تويف يف 22 ش�باط عام 2008 عىل يد أجهزة 
املخابرات، واملواطن هيثم عمرو من بلدة دورا 
قض�اء الخلي�ل الذي تويف نتيج�ة التعذيب يف 

سجون السلطة عام 2009.
وراهنا ورغم اس�تمراره إال أنه ش�هد تراجعاً 
ملحوظ�اً بفع�ل الضغ�وط الت�ي مارس�تها 
مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية والدولية 
وال�ذي ق�اد إىل اتخاذ بع�ض التدابري وإن لم 

تكن كافية للحد من ممارسة التعذيب. 

فعىل مس�توى الترشيعات الفلس�طينية، فإن 
القانون األس�ايس الفلسطيني حظر يف مادته 
13 بوض�وح "إخض�اع أح�د ألي إك�راه أو 
تعذيب"، وأكد عىل معاملة املحتجزين معاملة 
الئقة. كما أنه أك�د بطالن كل قول أو اعرتاف 
نتج ع�ن التعذي�ب. واملادة 32 م�ن القانون 
األس�ايس أوجبت تعويضاً عادالً ملن وقع عليه 
رضر نات�ج عن االعتداء ع�ىل أي من الحقوق 

والحريات التي كفلها له القانون األسايس. 
كم�ا أن الرئيس أبو مازن وع�ىل ضوء تقرير 
الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان رقم 18 لعام 
2013، أصدر تعليمات بهذا الخصوص تؤكد 

ع�ىل جميع الجه�ات ذات العالق�ة بالتوقيف 
االلت�زام  ب�رضورة  والتحقي�ق  واالحتج�از 
بنص�وص القان�ون األس�ايس والقوانن ذات 

العالقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة. 

إال أن اإلش�كالية تكم�ن يف قان�ون العقوب�ات 
الفلسطيني النافذ وهو قانون العقوبات األردني 
لعام 1960، الذي لم يرتقي يف معالجته ملوضوع 
التعذي�ب إىل ما تضمنه القانون األس�ايس بهذا 
الشأن حيث اعتربه جنحة ال جريمة. أي أنه قلل 
م�ن خطورته وبالتايل من العقوبة املرتتبة عليه 
ومس�توى اإلنص�اف للضحايا، وه�ذا يقتيض 
بال�رضورة العمل ع�ىل تطويره لي�س بهدف 
االرتقاء إىل مس�توى القانون األس�ايس فحسب 
وإنما ملواءمت�ه مع اتفاقي�ة مناهضة التعذيب 
بعد أن أصبحت دولة فلسطن عضواً فيها مما 
جعله اس�تحقاقاً يقتيض منها اإلرساع يف اتخاذ 
م�ا يلزم م�ن تدابري ترشيعي�ة وغريها لتحقيق 

هذه املوائمة. 

وعىل صعيد إنص�اف الضحايا ف�إن املوائمة 
املطلوبة يجب أن تتضمن كحد أدنى: 

التعويض املادي بما يضمن تعويض مايل   •
عن األذى الجس�دي أو النفيس الذي لحق 
بالضحية إضافة إىل الفرص التي ضاعت 

بسبب االعتقال أو التعذيب؛ 
إع�ادة  يش�مل  بم�ا  الضحاي�ا  تأهي�ل   •
التأهي�ل وكل ما يتعل�ق بالرعاية الطبية 
والنفسية إضافة إىل الخدمات االجتماعية 

والقانونية؛ 
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محاس�بة املتورطن يف التعذيب وتش�مل   •
املحاكم�ة واإلعف�اء من املناص�ب العامة 
وهذا رضوري إلرض�اء الضحية وضمان 

عدم تكرار هذه الجريمة؛
االعت�ذار للضحاي�ا واملجتم�ع واالعرتاف   •
باملس�ؤولية وبم�ا لح�ق بالضحاي�ا من 
معاناة نفسية وجسدية ودالالت ذلك عىل 

الحرص يف اإلقالع عن هذا السلوك. 

وما يجري يف الواقع ال يراعي هذه املتطلبات، ومن 
املالح�ظ أن ضحايا التعذيب يف أرايض الس�لطة 
الوطني�ة الفلس�طينية ال يتقدمون بش�كاوى يف 
املحاك�م الفلس�طينية وال يطالب�ون باإلنصاف 
والتعويض عن األرضار التي لحقت بهم، ويعود 

ذلك برأينا إىل مجموعة من األسباب أهمها:

ضع�ف النص�وص ال�واردة يف قان�ون   .1
العقوبات الفلسطيني النافذ الذي يعترب 
التعذي�ب جنح�ة ال جريم�ة، إضافة إىل 
عدم وج�ود نصوص قانوني�ة واضحة 

بشأن التعويض؛ 
صعوب�ة الحصول ع�ىل التوثي�ق الذي   .2
يرتقي إىل مستوى األدلّة التي تمّكن من 

املتابعة القضائية؛ 
املجتم�ع  التعوي�ض يف  ثقاف�ة  غي�اب   .3
الفلس�طيني والتقلي�ل من ش�أنها مما 

يشجع اللجوء إىل حلول فردية؛ 
ش�يوع الح�ل العش�ائري بدل س�يادة   .4
القانون يف العالقة بن املواطن والسلطة 
خاص�ة يف ض�وء خش�ية العدي�د ممن 

تعرضوا للتعذيب لتقديم الشكاوى؛ 

ضع�ف الثق�ة يف القضاء الفلس�طيني   .5
وتعقيدات اإلج�راءات القضائية وطول 

أمدها. 

والخ�روج من ه�ذه الحالة يس�توجب العمل 
عىل تحقيق أش�كال إصالح الرضر آنفة الذكر 
وتعزيز الوعي بن املواطنن يف أهمية التصدي 

للتعذيب من خالل القانون والقضاء. 

إن أهمي�ة كل ذلك تأتي يف س�ياق التأكيد عىل 
أن دولة فلس�طن تناهض التعذيب كجزء من 
التزامه�ا باملعاي�ري الدولية لحقوق اإلنس�ان 
وحرصها عىل إقامة مجتم�ع يرتكز عىل مبدأ 
س�يادة القان�ون واح�رتام حق�وق اإلنس�ان 
وحريات�ه االساس�ية – بم�ا يف ذل�ك إنصاف 
ضحايا التعذيب وُيظهر فلسطن كدولة تلتزم 

باحرتام تعهداتها الدولية. 

* مدير مركز الدفاع عن الحريات

وا التعذيب في 
أوقف

إسرائيل واألراضي 

طينية المحتلة
الفلس

       المحامي نبيل دكور**

يق�ول الفيلس�وف هيغل يف تفس�ر بحث 
اإلنس�ان عن الحقيقة )وبرأيي قد يختزل 
ذل�ك بني ثناياه الكثر م�ن فكرة "العدالة 
االنتقالي�ة"، مجال اختصاصه�ا، آلياتها 
ونط�اق عملها(، م�ا ييل: ”وس�وف يظل 
البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة اإلنسان 
ونشاطه ما بقي فيه رشيان ينبض وروح 
تش�عر..”. فما بالك حني يبحث اإلنس�ان 
ع�ن الحقيق�ة كضحي�ة بال�ذات وعندما 
يكون ذلك اإلنسان الضحية أسر حرب أو 

مناضل من أجل الحرية !

ُتطبق العدالة االنتقالية بش�كل عام- كمنظومة 
قانونية وسطية وكتسوية- يف حالة االنتقال من 
نظام حكم ارتكب انتهاكات وخروقات جس�يمة 
لحقوق وحريات اإلنس�ان إىل نظام حكم جديد 
ديموقراط�ي يلت�زم باح�رتام حقوق اإلنس�ان 
وحريات�ه ويكف�ل حمايتها. فمنظوم�ة العدالة 
االنتقالية تعمل عىل إيقاف انتهاكات املايض وعىل 
تفاديها مستقبال. غالبا ما يحدث هذا االنتقال يف 
نفس البلد أو الدولة، فتكون لدى النظام الحاكم 
الجديد إشكالية قانونية جدية يف تطبيق منظومة 
قان�ون جديدة بأث�ر رجعي من أجل املحاس�بة 
عىل انتهاكات املايض ومالحقة مْس�ؤويل النظام 

السابق الذي يعترب نفسه رشعيا.    

إال أن العدالة االنتقالية يف السياق الفلسطيني 
ه�ي حال�ة خاص�ة، ش�ائكة، له�ا مدل�والت 
وخصائص وإشكاليات قد ال نجدها يف أمكنه 
أخ�رى بالعال�م - وذل�ك يع�ود أوال إىل كون 
املُنته�ك للحقوق ه�و "قوة محتل�ة"، وثانيا 
إىل أن االنتق�ال يحدث من مرحلة س�اد فيها 
"احتالل حربي" )حكم عس�كري( اىل مرحلة 
ما زال الشعب الواقع تحت االحتالل يف طريقه 
إىل االستقالل التام وحن يكون النظام املدني 
الديموقراطي املنشود ما زال يف طور االنشاء.

ل�ذا أعتق�د - بتواضع -  أن�ه يف حالة الرصاع 
أن يش�كل  الفلس�طيني اإلرسائي�ي، يمك�ن 
تطبيق منظومة عدالة انتقالية رافعة من أجل 
بناء الثقة لدى الفلسطيني ال سيما لدى األسري 
)املحرر ايضا( الذي انتهكت حقوقه وحرياته 
ع�ىل ي�د االحتالل بش�كل جس�يم، فضال عن 
أن العدالة االنتقالية قد تش�كل رادعا يساهم 
يف إيق�اف تل�ك االنته�اكات، وتفاديها وعدم 
تكرارها مس�تقبال وبالت�ايل إنصاف األرسى 

كضحايا لالنتهاكات.

والس�ؤال املطروح هنا هو: هل يمكن إنصاف 
العدال�ة  خ�الل  م�ن  الفلس�طينين  األرسى 

االنتقالية؟

هل يمكن أن توفر "العدالة االنتقالية"
إطارا إلنصاف األسير الفلسطيني؟
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لإلجابة عىل هذا السؤال علينا أوال أن نشخص 
االنته�اكات الواقع�ة بح�ق وحري�ة األس�ري 
الفلسطيني، وأن نقف عىل حجمها وخطورتها 

واقعا وقانونا:

1. انتهاكات االحتالل األساس�ية لحقوق 
واقع�ا  الفلس�طيني،  االس�ر  وحري�ات 

وقانونا 

أ. االختطاف والتوقيف التعسفي: ويأتي دون 
مذكرة اعتقال وغالبا يف توقيت مباغت أثناء 
الليل ويتخلله اس�تخدام للسالح فضال عن 

التنكيل. 

ب. االعتقال اإلداري ال سيما املطول: يستخدم 
كأداة قم�ع وورق�ة مس�اومة ويتضم�ن 
الس�جن من دون محاكم�ة والحرمان من 
الحق�وق القضائية وينطبق يف هذا اإلطار 
أيضا قانون سجن املقاتلن غري القانونين 
  2002 الع�ام  يف  مفعول�ه  رسى  ال�ذي 
وبموجبه يتم اعتقال فلسطينين من غزة 

أثناء االجتياحات.

ج. التنكي�ل والتعذي�ب: يس�تخدم االحتالل 
التعذي�ب وغري م�ن األس�اليب املحظورة 
بما يؤدي إىل استش�هاد معتقلن )اتفاقية 

مناهضة التعذيب(.

د. اإلهم�ال الطب�ي: تس�ود املعامل�ة املهينة 
والقاس�ية بحق األرسى املرىض وتتضمن 
واملتابع�ة  الفح�وص  م�ن  الحرم�ان 

واستخدام الحالة الصحية مادة لالبتزاز، 
ناهيك عن معاناة "البوسطة" أو "سفرة 
امل�وت" يف الس�يارات املصفحة واملحكمة 
اإلغالق التي تس�تخدم يف نقل األرسى من 

وإىل املحاكم اإلرسائيلية.

2. إشكالية تجاهل األرسى الفلسطينيني يف 
عملية املصالحة، املفاوضات واالتفاقيات 

لحل النزاع
األرسى الفلس�طينيون ه�م أرسى حرب فعال 
وقانوا كونهم ارُسوا عىل يد "قوة محتلة" جراء 
احت�الل حربي. وقد ناض�ل األرسى من أجل 
ح�ق مرشوع ويف صفوف حركة تحرر وطني 
ويف إط�ار مرشوع وطني فه�م إذا مناضلون 

من أجل الحرية واالستقالل.

وقد استمرت إرسائيل وعىل مدار عرشات السنن 
يف انته�اك حقوق وحري�ات األرسى واملعتقلن 
الفلس�طينين، رسا وعلنا، وهي تنتهك بش�كل 
صارخ القانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل 
لحقوق اإلنسان. إن أي عملية سلمية أو مصالحة 
أو اتفاقية إرسائيلية فلسطينية ال تتطرق بشكل 
مح�وري لقضية األرسى وال تط�رح حل عادل 
له�م كضحاي�ا احت�الل وال ته�دف إىل إيقاف 
تلك االنته�اكات وإنصاف الضحاي�ا والقدامى 
واملرىض منهم عىل وجه الخصوص سوف تعيق 

تحقيق العدالة االنتقالية. 

ويف اتفاقي�ة إعالن املبادئ "أوس�لو"، لم يتم 
التط�رق إىل قضية األرسى ولم تبحث إطالقا، 
ولم تتم اإلش�ارة اىل حق�وق األرسى املكفولة 

يف القان�ون ال�دويل. هذا رغ�م كل االنتهاكات 
الجس�يمة بحقهم ورغم عدده�م الكبري الذي 
وصل ن�ذاك اىل -12000 كأنه لم يكن هناك 

أرسى ضحوا وناضلوا من أجل الحرية.  

نع�م تدارك الطرف الفلس�طيني هذه املش�كلة 
فيما بع�د باالتفاقات الالحق�ة وطالب باإلفراج 
اإلرسائيلي�ة  الحكوم�ة  أن  إال  األرسى  ع�ن 
اس�تخدمت قضية األرسى كورقة فأفرجت عن 
جزء منهم فيما بقيت قضية آالف األرسى رهينة 
حس�ن النوايا ورهينة معاي�ري مجحفة تصنف 
بموجبه�ا الحكومة اإلرسائيلية األرسى جغرافيا 
وحزبيا )مثال: قضية الدفعة الرابعة من األرسى 

القدامى, 26 أسريا من الداخل والقدس(.

ومن الجدير بالذكر أن ارسائيل تقوم باإلفراج 
ع�ن دفع�ات م�ن األرسى ليس م�ن منطلق 
اس�تحقاق قانوني بل وعىل الدوام من منطلق 

قضية خاضعة للمساومة.

3. أهمي�ة قضية األس�ر الفلس�طيني يف 
إطار العدالة االنتقالية

إن احرتام حقوق وتضحيات األرسى واملعتقلن 
الفلسطينين ومقاومتهم لالحتالل واملطالبة بأن 
يكفل املس�ار السيايس حقوقهم وحرياتهم كما 
ينص القانون الدويل اإلنساني قد تعيد االعتبار 
لهم كأصحاب حق مرشوع للشعب الفلسطيني 
وكضحاي�ا النته�اكات حقوقه�م وحرياته�م 
األساسية. وهناك العديد من التجارب لحركات 
تح�رر يف العال�م وأمثل�ة التفاقي�ات مصالحة 

شملت حقوق األرسى نذكر منها:

اتف�اق ب�ن أيرلن�دا الش�مالية وحكومة   •
بريطانيا عام 1998: البند األول لالتفاق 
يكفل حق األرسى اإليرلنديون يف القانون 

الوطني والقانون الدويل.
عام 1991 يف جنوب أفريقيا: اتفاق يعترب   •
قضي�ة األرسى قضي�ة محورية يف عملية 
املفاوضات ال بل أن األرسى هم من قادوا 
املفاوض�ات بع�د تحررهم م�ع الحكومة 
العنرصية حتى بعد أن تم تفكيك الدولة. 

4. اسرتاتيجيات وآليات العدالة االنتقالية 
للتعامل م�ع انتهاكات حق�وق وحريات 

األسر الفلسطيني
إن ضمان تطبيق منظومة العدالة االنتقالية منوط 
بمواجه�ة انتهاكات املايض وتف�ادي تكرارها يف 
املستقبل. ولتحقيق ذلك ُوضعت مبادئ توجيهية 
وآلي�ات تبنتها وأقرته�ا األمم املتح�دة وأوصت 
بتطبيقها يف مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد 

النزاع كأحدى مكونات "سيادة القانون":
أ.  آليات ملواجهة انتهاكات املايض:     

مأسسة منظومة العدالة االنتقالية وتبني   •
آلياتها ومبادئها ترشيعيا وتنفيذيا عىل يد 

الدولة؛
عىل الدولة توفري هيئات قضائية رس�مية   •
وعملي�ة للمس�اءلة ومحاس�بة ومالحقة 

املسؤولن عن انتهاكات املايض؛
ولفح�ص  للتحقي�ق  لج�ان  تش�كيل   •
االنته�اكات والخروقات الجس�يمة بحق 
األرسى وتك�ون اللج�ان مخول�ة ملقابلة 
األرسى والضحايا واس�تجوابهم وتوثيق 

أقوالهم بإفادات وشهادات؛
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اإلص�الح وجرب ال�رضر وتأهيل األرسى   •
والتعوي�ض، خاص�ة يف حال�ة األرسى 
الذين يعانون من عجز طبي )جسدي أو 
نفيس( جراء استخدام التعذيب بحقهم 

أثناء االعتقال؛
اس�تخدام األدوات القانوني�ة والقن�وات   •
القضائي�ة اإلرسائيلية ملس�اءلة ومالحقة 
مرتكب�ي االنته�اكات الجس�يمة لحقوق 

وحريات األسري الفلسطيني؛
للمحاف�ل واملحاكم الدولي�ة دور كبري يف   •
تحقيق ومساندة العدالة االنتقالية. لذلك 
يشكل انضمام دولة فلسطن للمعاهدات 
الدولية وللمحاكم الدولية ال سيما املحكمة 
الجنائية الدولية رافعة وهو مطلب أسايس 

وملح لتحقيق العدالة االنتقالية.

ب. آليات لتفادي االنتهاكات يف املستقبل:
ك�ي ال تتكرر انته�اكات املايض عىل مؤسس�ات 
الدولة العمل عىل تطبيق مفاهيم ومبادئ العدالة 
االنتقالية كمكون أس�ايس ملبدأ س�يادة القانون 
وعلي�ه تعزير مفاهيم حقوق االنس�ان وحرياته 
وتنفيذي�ا.  ترشيعي�ا  دس�توريا،  وترس�يخها 
وللمجتمع املدني دور كبري يف تقوية الديمقراطية 
ورقابة سلطات الدولة واملطالبة باحرتام حقوق 
االنسان وحرياته وعدم تكرار انتهاكات املايض. 

 

* ورق�ة مداخل�ة املحامي نبي�ل دكور يف املؤتم�ر الدويل 

"العدال�ة االنتقالي�ة يف الس�ياق الفلس�طيني" الذي 

عقدت�ه كلية الحقوق- جامعة الخليل يف 18 نوفمرب/

ترشين الثاني 2014.

** مدير مركز "وجود" لحماية حقوق العرب يف النقب.

طلبات فلسطين االنضمام إلى المعاهدات 
الدولية تعزز من فرص المساءلة

لق�د خطى الفلس�طينيون خط�وة عظيمة 
إىل األم�ام بتقديمه�م طلب�ات انضمام إىل 
اتفاقي�ات جني�ف وإىل معاه�دات دولي�ة 
رئيس�ية لحقوق اإلنس�ان، ومن ش�أن ذلك 
أن يعزز من فرص حماية حقوق اإلنس�ان 
بدرج�ة  املحتل�ة  األرايض  يف  الفلس�طيني 
كبرية. وحثت املنظمة القيادة الفلس�طينية 
عىل التوقيع بأرسع ما يمكن عىل نظام روما 

األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.

فف�ي 2 أبريل/نيس�ان 2014، أُعلن الرئيس 
الفلس�طيني، محم�ود عباس، أن�ه قد وقع يف 

اليوم الذي س�بق رس�ائل لطلب االنضمام إىل 
نحو 20 معاهدة متعددة األطراف.

وترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي لهذه الخطوة 
أن تدفع الس�لطة الفلسطينية إىل تعظيم التزامها 
باحرتام حق�وق جميع األش�خاص املوجودين يف 
املناط�ق الخاضعة لس�يطرتها. ويج�ب أن يعني 
ه�ذا، بن جملة أم�ور، إجراء تحقيقات مس�تقلة 
وفعالة يف جميع االنتهاكات املزعومة التي ارتكبت 
عىل أيدي قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، 
ومقاضاة األشخاص املسؤولن عنها يف محاكمات 

نزيهة عند توافر ما يكفي من األدلة.

ومنذ نجاح فلس�طن يف مس�اعيها لالنضمام 
إىل األمم املتحدة كدول�ة مراقب غري عضو، يف 
نوفمرب/ترشين الثان�ي 2012، دأبت منظمة 
العفو الدولية عىل دعوة الس�لطة الفلسطينية 
إىل أن تصبح طرفاً يف جميع املعاهدات الدولية 
لحقوق اإلنسان واملعاهدات اإلنسانية الدولية، 

دون أن تسجل أو تعلن أي تحفظات.

وبينم�ا ترح�ب منظم�ة العف�و الدولي�ة به�ذا 
التطور األخري، تجدد املنظمة دعوتها لفلس�طن 
كي تصب�ح دولة طرفاً يف نظام روما األس�ايس 
للمحكمة الجنائية الدولي�ة. فمثل هذه الخطوة 
يمك�ن أن تمهد الطري�ق نحو تحقي�ق العدالة 
لضحايا جرائم الحرب، وسواها من الجرائم التي 
يشملها القانون الدويل، التي ارتكبت يف األرايض 
الفلسطينية املحتلة، ومحاسبة الجناة املسؤولن 
عن مثل هذه الجرائم عىل مر السنن، بمن فيهم 
الس�لطات اإلرسائيلية والجماعات الفلس�طينية 
املس�لحة. فلطاملا حال�ت الحصان�ات واإلفالت 
املتجذر من العقاب دون مس�اءلة املجرمن عما 

ارتكبوا من جرائم عىل مر السنن.

وينبغ�ي لل�دول األخرى التي ل�م تصدق عىل 
نظام روما األس�ايس بعد، بم�ا فيها إرسائيل، 

أن تقوم بذلك دون إبطاء.

وترى منظمة العفو الدولية أنه من غري املقبول 
أن يتنطح وزراء إرسائيليون ليهددوا السلطة 
الفلسطينية بالعقوبات لسعيها لالنضمام إىل 
املعاهدات الدولية. وسيكون الحتجاز األموال 
أو املوارد عن الس�لطة الفلس�طينية، بما فيها 

عائ�دات الرضائ�ب الت�ي تجمعه�ا إرسائيل 
بالنياب�ة ع�ن الس�لطة، عواق�ب وخيمة عىل 
الفلس�طينين، وال س�يما يف قطاع غزة، التي 
ما انفك س�كانها، البالغ عدده�م 1.7 مليون 
فلس�طيني، يعيش�ون تحت حصار إرسائيل 
لقرابة سبع سنوات. فبصفتها سلطة احتالل، 
تظل إرسائيل مسؤولة عن رفاه الفلسطينين 
وصون حقوقهم يف األرايض الفلسطينية التي 
تحتلها، ومن املحظور عليها أن تفرض عليهم 

أي نوع من العقوبات الجماعية.

وتش�مل املعاه�دات الت�ي تقدم�ت فلس�طن 
بطلبات لالنضمام إليها اتفاقيات جنيف األربع 
لسنة 1949 والربوتوكول اإلضايف األول امللحق 
به�ا؛ والعهد الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية 
والسياس�ية؛ والعهد الدويل الخاص بالحقوق 
االقتصادي�ة واالجتماعية والثقافي�ة؛ واتفاقية 
مناهض�ة التعذيب وغريه م�ن رضوب املعاملة 
أو العقوبة القاس�ية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 
واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري 
امللحق بها؛ واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد امل�رأة؛ واالتفاقية الدولية للقضاء 

عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛

واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة 
عليها؛ واالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل 

العنرصي واملعاقبة عليها.

منظمة العفو الدولية، 2014

MDE 21/001/2014 :وثيقة رقم
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      هيلين ليجيه*

بدأ توفيق العيب�ة لتوه عامه الخامس خلف 
القضب�ان. وما انفك ه�ذا التونيس، وهو أب 
أربع�ة أطف�ال ويحم�ل الجنس�ية الكندية 
ويبل�غ من العمر خمس�ن عام�ا، عن إدانة 
الظلم ال�ذي تعرض له؛ فق�د أُلقي القبض 
علي�ه يف 1 س�بتمرب/ أيل�ول 2009 بتهمة 

تهريب السيارات.  

وتع�رض العيب�ة للتعذي�ب أثن�اء وجوده يف 
الحج�ز االحتياطي يف ثكن�ة الحرس الوطني 
يف العوين�ة بغي�ة إجب�اره ع�ىل التوقيع عىل 
اعرتافات.  ويف ش�هر أكتوب�ر/ ترشين األول 
2011، أدين توفيق وحكم عليه بالسجن 22 
عام�اً بناء ع�ىل االعرتافات الت�ي انُتزعت منه 
بالقوة، عىل الرغم من تكرار ش�كوى محاميه 

بشأن تعرضه للتعذيب.

وعندما تول�ت "الجمعية املس�يحية ملناهضة 
"املنظم�ة  بالرشاك�ة م�ع  التعذي�ب-أكات" 
السويرسية ملكافحة اإلفالت من العقاب" ملف 
قضي�ة توفيق الذي قدمت�ه عائلته يف 2012، 
أج�ري تحقي�ق يف تعرض�ه للتعذي�ب، وذلك 
بع�د ح�وايل 32 ش�هراً من تحرير الش�كوى 
األوىل، قب�ل أن يتوق�ف عدة أش�هر بعد ذلك. 
ويظل ق�رار اإلفراج عن توفيق متوقفاً عىل ما 

تتمخض عنه نتائج التحقيق، ولم يحرك أحد 
ساكناً حتى اآلن عىل الرغم من الطبيعة امللحة 

واملستعجلة للقضية. 

وما توفيق العيبة إال واحد من بن أناس كثر 
غفلت الثورة التونسية عنهم وظلوا قابعن يف 
السجون. وكان بعض هؤالء ضحية لالحتجاز 
التعسفي والتعذيب، قبيل 14 يناير/ كانون 
الثاني 2011، ولم يستفيدوا من الوعود التي 
قطعته�ا الحكوم�ات املتتالية له�م بتحقيق 
العدالة. وثمة آخرون ارتكبت بحقهم جرائم 
من هذا القبيل عق�ب الثورة، كما حصل مع 
املشتبه بارتكابهم جرائم تتعلق باإلرهاب أو 
املخدرات.  ويزعم غالبيتهم أنهم قد تعرضوا 
للتعذي�ب يف الحب�س االحتياط�ي، وأودعوا 
الس�جن بناء ع�ىل اعرتافات انُتزع�ت منهم 

تحت اإلكراه.

لق�د م�رت أربعة أع�وام تقريباً عىل إس�قاط 
نظام بن عي الس�لطوي عىل ي�د الثوار الذين 
تعه�دوا بالقضاء عىل التعذي�ب واإلفالت من 
العق�اب، بع�د أن نخر يف كي�ان البلد منذ أمد 
طوي�ل.1  ومع ذلك، يبدو أن اللجوء للتعذيب، 
وغريه من رضوب إس�اءة املعامل�ة، كانت وال 
زال�ت الطريقة األساس�ية املتبع�ة عند إجراء 
التحقيق مع املعارضن السياس�ين، وهو ما 
ينس�حب عىل املجرمن الذين يرتكبون جرائم 

مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب في 
تونس: يتعين علينا القيام بمزيد من العمل

عادي�ة أيضاً.  ولطاملا ظل اإلفالت من العقاب 
أمراً متفشياً يكرس�ه نظام قضائي ال يكتفي 
بقب�ول االعرتافات املنتزعة باإلكراه وحس�ب، 

بل ويكفل إفالت الجالد من العقاب أيضا.2

الس�جل املتواضع ع�ىل صعي�د مكافحة 
اإلفالت من العقاب 

منذ قيام الثورة يف تونس، صدر حكم وحيد 
باإلدان�ة يف جريم�ة تعذي�ب ارتكب�ت ع�ام 
2004. وق�د حكم عىل املتهمن بالحبس مع 
اإليقاف ملدة ش�هرين بعد استئناف القضية 
وه�ي عقوب�ة تافه�ة بالنظ�ر إىل خط�ورة 

الجريمة املرتكبة.

وثم�ة قضية أخرى، حظي�ت بتغطية إعالمية 
بعد الثورة، وتتعلق بقي�ام الرشطة والجيش 
بتعذي�ب زم�الء له�م ع�ام 1991 اش�ُتبه يف 
تخطيطهم ملؤامرة ضد الرئيس بن عي، وهي 
القضية املعروفة باسم "بركة الساحل" التي 
حوكم املتهمون فيه�ا عىل ذمة ارتكاب أعمال 

عنف فقط وليس التعذيب.

ولم ينص قانون العقوب�ات لعام 1991 عىل 
اعتبار التعذيب جريمة ُيعاقب عليها، مما أجرب 
الضحاي�ا عىل تحريك دعوى بش�أن التعرض 
للرضب واإليذاء مع توافر الظروف املش�ددة، 
ألن نس�بة اإلعاق�ة الت�ي لحق�ت ببعضه�م 
ج�راء التعذي�ب كانت خط�رية. وآثر القايض 
العس�كري أن يحاكم الجن�اة بتهمة ارتكاب 
جنحة ممارس�ة أعمال عنف فق�ط، من دون 
تربير سبب عدم اعتبارها جناية، أو إعطاء أي 

وزٍن لإلعاق�ة أو العجز البدني لدى الضحايا.  
كما رفض القضاة العسكريون أيضا محاكمة 
بعض مسؤويل وزارة الداخلية وجميع ضباط 
وزارة الدف�اع الذي�ن كان�وا مح�ل اته�ام يف 
القضي�ة، وأظهروا بمس�لكهم هذا أن القضاء 
العس�كري ق�د تعه�د بالتغطية ع�ىل أفعال 
املؤسس�ة التي ينتمي إليه�ا. وصدرت يف عام 
2011 أحكام خفيف�ة عىل متهمن من وزارة 
الداخلية والرئاس�ة ترتاوح بن الس�جن ثالث 
وأرب�ع س�نوات، رسعان ما ج�رى تخفيضها 
بعد االستئناف يف العام التايل وعقب إجراءات 

شابتها الكثري من العيوب القانونية.

وم�ع األهمية الرمزي�ة له�ذه املحاكمة األوىل 
من نوعه�ا من حي�ث اختصاصه�ا بتعذيب 
الخصوم السياسين، إال إنها قد أثارت استياء 
العدي�د من األط�راف.  إذ لم ي�رق للمتهمن 
أن تص�در بحقهم أحكام بن�اء عىل أدلة غري 
كافي�ة، وخلقت م�رارة ل�دى الضحايا الذين 
س�اءهم أن ي�روا التعذيب ال�ذي تعرضوا له 
ُيصن�ف كجنحة، ناهيك ع�ن انعدام الندم أو 

القلق لدى املتهمن.

اختالل وظائف العدالة 
ويف سياق ما ُيعترب أنه إفالت تام من العقاب 
تقريب�اً يف تونس الجدي�دة، يمتنع الضحايا 
يف الغال�ب ع�ن اللج�وء إىل القض�اء نظ�راً 
لفقدانهم الثق�ة يف النظ�ام القضائي ككل. 
فثمة من ُيحجم عن تقديم شكوى أو تحريك 
قضية نظ�راً لغياب تلك الثقة، أو لخوفه من 

التعرض لالنتقام.
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ولقد حصلت تطورات إيجابية بشكل تدريجي 
بفضل بعض القضاة الشجعان الذين يتيحون 
اليوم تس�جيل بالغات بشأن مزاعم التعرض 
للتعذيب، عندما يمث�ل املحتجزون املعتقلون 
أمامه�م وق�د ظه�رت أث�ار ال�رضب عليهم. 
وثمة قضاة آخ�رون يوعزون بفتح تحقيقات 
جدية فور تقدم الضحايا بش�كاوى التعرض 
للتعذيب، عىل الرغم م�ن قانون التعتيم الذي 
تفرضه كل قوات األمن بحكم سطوتها.  ولكن 
تظل هذه التطورات جد متواضعة بما ال يتيح 

اعتبارها تطورات مشجعة باملجمل. 

فالطري�ق نح�و معاقب�ة مرتكب�ي جريم�ة 
التعذي�ب وجربر ال�رضر الناج�م عنها ميء 
بالعقب�ات.  وُيع�زي البعض ذل�ك إىل غياب 
الهمة أو فساد الذمة لدى بعض القضاة الذين 
يجته�دون يف التغطي�ة عىل جرائ�م التعذيب 

التي يبلغون بها. 

وم�ن الن�ادر أن يتم فتح تحقيقات بش�أن 
م�ا يتم تحري�ره من ش�كاوى، وإذا أُجري 
تحقيق فغالبا ما تش�وبه الكثري من العيوب 
القانونية. وش�هدت ش�كاوى كثرية إسناد 
التحقي�ق فيه�ا إىل العامل�ن بالجهة التي 
ارتكب�ت التعذي�ب أو إىل ق�ايض التحقي�ق 
الذي س�بق وأن أجرى بنفس�ه التحقيق يف 
القضية من قبل، وخلص إىل إدانة الضحية 
واالمتناع عن إثبات أث�ار التعذيب الظاهرة 
عىل جسده. ويف حاالت أخرى، اكتفى قايض 
التحقيق بإجراء مواجهة قصرية بن الجناة 
واملجن�ي عليه قبل أن يق�رر حفظ القضية 

النتف�اء األدلة، وبدون أن يأمر حتى بإجراء 
فحص طبي للمجني عليه أو يستمع إلفادات 

الشهود.

وحينم�ا ينتفي التقصري لدى قضاة التحقيق، 
فإن قوات األمن هي التي تتكفل بوأد القضية. 
ويف ح�االت تعذيب كث�رية وثقته�ا "أكات"، 
رفض رج�ال الرشطة الذين اتهمهم الضحايا 
املثول أمام القايض عندما أمر باس�تدعائهم، 
عىل الرغم م�ن أنهم ملزم�ون بحكم القانون 
ع�ىل االمتث�ال ألم�ر الق�ايض. وم�ن الناحية 
النظرية ليس أمام الق�ايض من خيار يف هذه 
الحال إال جلبه�م للمثول أمام املحكمة بالقوة 
الجربي�ة. ولك�ن علي�ه إذا أراد أن يفعل ذلك 
أن يعول عىل تعاون رج�ال الرشطة اآلخرين 
الذي�ن يفتق�رون للرغب�ة أو الجاهزية لجلب 
زمالئهم للمثول أمام القايض. وقد أشار كثري 
م�ن الضحايا إىل محاوالت ق�ام بها جالدوهم 
ملساومتهم بحيث يسقطوا الدعاوى. فيما كان 
نصيب البع�ض منهم التعرض ملعاملة أش�د 
وحشية أخذت شكل التهديدات أو املضايقات 

من قبل الرشطة. 

ويصبح األم�ر أكثر دقة بالنس�بة للضحايا 
املهمشن اقتصادياً واجتماعياً. إذ من اليسري 
عىل السلطات أن تلفق اتهامات تتيح القبض 
عليه�م، وحمله�م ع�ىل الرتاج�ع ع�ن طلب 
تحقي�ق العدالة. وعليه، تداف�ع "أكات" عن 
كثري من ضحايا التعذيب الذين قبض عليهم 
م�راراً بدعوى ارتكابهم جرائ�م متنوعة من 
جرائم القانون العام عقب تقدهم بش�كاوى 

تعرض للتعذيب. واألمر نفس�ه ينسحب عىل 
األش�خاص الذين تعرضوا للتعذيب يف إطار 
مكافحة اإلرهاب أثناء العقد األول من األلفية 
الثالث�ة، كونهم معرضون أكث�ر من غريهم 
للتوقي�ف واالحتجاز مج�دداً وبنفس التهم، 
إذا م�ا طالب�وا التمت�ع بحقه�م يف االحتكام 
إىل القض�اء. وقد س�اعدت "أكات" ش�ابن 
س�لفين كانا قد تعرضا للتعذيب، يف الفرتة 
م�ن 2005 حت�ى 2011، ورف�ض أحدهما 
التقدم بش�كوى خوفاً عىل أمنه الش�خيص، 
بينما رفع اآلخر ش�كواه إىل الس�لطات عام 
2013 بمساعدة وهو يريد اليوم أن يرتاجع 
عنها بس�بب تعرضه ملضايقات ش�ديدة من 

الرشطة. 

إصالحات محدودة ولكنها واعدة 
ع�ىل الرغم من الخل�ل الذي يع�رتي مفاصل 
القضاء والسياس�ة األمنية الت�ي تؤثر تقديم 
حقوق اإلنس�ان كبش فداء ع�ىل مذبح حماية 
املصلحة العامة، فلقد أصبح املناخ الس�يايس 
الع�ام بعد الثورة أكثر تقبالً ملس�ألة مكافحة 

اإلفالت من العقاب.

فقد قام�ت الس�لطات املتعاقب�ة بإصالحات 
قانوني�ة بعيدة املدى اعتب�اراً من عام 2011 
بغي�ة تميك�ن ضحاي�ا التعذيب، وغ�ريه من 

رضوب سوء املعاملة، من االحتكام للقضاء. 

لكن املب�ادرات تظ�ل مكبلة بقي�ود تحد من 
آثاره�ا، ع�ىل الرغ�م م�ن أنه�ا تنط�وي عىل 

اعتبارات واعدة أحياناً.  

ويف 29 يوني�و/ حزي�ران 2011، صادق�ت 
تون�س ع�ىل الربوتوك�ول االختي�اري املحلق 
باتفاقية مناهضة التعذيب، وتعهدت بإنش�اء 
آلية وطنية مس�تقلة لقمع التعذيب يكون من 
س�لطتها زيارة مراكز االحتجاز. ولم تر هذه 
اآللي�ة الن�ور بعد ثالث س�نوات ع�ىل صدور 
قرار إنشائها جراء عدم تقدم العدد الكايف من 

األشخاص لشغل وظائف معينة فيها. 

ويف الش�هر التايل، اعتمد وزير الدفاع إصالحات 
شاملة لنظام القضاء العسكري بما يكفل تلبيتها 
ملتطلبات املحاكمات العادلة، ال س�يما من خالل 
اس�تحداث دائرة ُتعن�ى بالنظر يف االس�تئناف 
املقدم ضد األحكام الصادرة، والسماح للضحايا 
بتحري�ك دعاوى مدنية. ومن املؤس�ف أن تظل 
املحاكم العس�كرية مختص�ة يف النظر يف جرائم 
التعذي�ب وغ�ري ذلك من رضوب س�وء املعاملة، 

املرتكبة من قبل رجال الرشطة ضد املدنين.

ويف 22 أكتوب�ر/ ترشين األول 2011، اعتمدت 
قان�ون  ع�ىل  تعدي�الت  االنتقالي�ة  الحكوم�ة 
العقوبات بش�أن جريمة التعذيب. وصحيح أنه 
قد تم تشديد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة 
يف الجريم�ة، ولك�ن تم تعدي�ل تعريف جريمة 
التعذيب بم�ا يجعله أكثر بعداً من س�ابقه عن 

التعريف املعتمد يف اتفاقية مناهضة التعذيب.3

ولعل أحدث تل�ك اإلصالح�ات التاريخية جاء 
بعد اعتم�اد قان�ون العدال�ة االنتقالية يف 15 
ديس�مرب/ كانون األول 2013. إذ ينش�ئ هذا 
القانون "هيئة الحقيقة والكرامة" وهي مكونة 
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م�ن 15 عضواً يتول�ون التحقي�ق يف االحتيال 
الخط�رية  االنتخاب�ي والفس�اد واالنته�اكات 
لحق�وق اإلنس�ان4 التي اقرتفها رج�ال الدولة 
بصفة أصلية أو عىل وجه االشرتاك منذ وصول 
الرئيس األسبق حبيب بورقيبة إىل السلطة عام 
1955 حتى تاريخ رسيان القانون يف ديسمرب/ 
كانون األول 2013. وبعد إتمام التحقيق تحيل 
الهيئة ملف�ات التحقي�ق إىل دوائر متخصصة 
أنشئت بمحاكم الدرجة األوىل )محاكم البداية( 
وتتكون من قضاة لم يس�بق له�م الضلوع يف 

قضايا سياسية خالل حكم بن عي.

وتأسس�ت "هيئ�ة الحقيقة والكرامة" يف ش�هر 
ماي�و/ أي�ار ع�ام 2014 واس�تحدثت الدوائر 
املختصة فيها بعد أربعة أشهر من ذلك التاريخ.  

وم�ع ذلك فال ب�د للمرء أن يتح�ىل بيشء من 
التحفظ يف ضوء ِعظم املهمة املوكلة للهيئة. إذ 
أن القانون ال يمنح لهيئ�ة الحقيقة والكرامة 
سوى خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ إنشائها 
يف ماي�و/ أيار املايض لكي تكش�ف الحقيقة 
بشأن الجرائم املرتكبة خالل ما يقرب من 60 
عام�اً وترد االعتبار للضحايا، وتجمع وتحمي 
الوثائ�ق املحفوظة، وتق�رتح اإلصالحات من 

أجل منع تكرار حدوث القمع.

وع�ىل ذلك ف�إن الش�ق الخ�اص بالتحقيق يف 
الجرائ�م الخط�رية ال يمث�ل إال ج�زءاً من عمل 
الهيئ�ة. إذ كيف يمكننا توقع أن يكون بمقدور 
الهيئة يف غضون خمس سنوات فقط أن تتوصل 
لكش�ف حقيقة آالف من الجرائم التي ارتكبت 

بحق معارض�ن سياس�ين ومواطنن عادين 
تص�ادف أن تعرضوا يف لحظ�ة ما من حياتهم 
لقم�ع رج�ال األمن.  كما ال يج�وز أن نغفل ما 
يتطلب�ه هذا النوع من التحقيقات التي يجريها 
ع�ادة رج�ال القضاء بمس�اعدة رشطة البحث 
م�ن ق�درات خاص�ة ال يمتلكها أغل�ب أعضاء 
هيئ�ة الحقيقة والكرامة وال املحققون املعينون 
ملساعدتهم؛ فالعدالة واجب أخالقي لكنها مهنة 

أو حرفة لها أصولها يف الوقت نفسه.

ويف ضوء تقاعس نظ�ام العدالة الحايل، ينتظر 
الضحايا من التونسين الكثري الكثري من "هيئة 
الحقيقة والكرامة". بل إنهم مفرطون يف آمالهم 
املوع�ودة ع�ىل الهيئة بم�ا يثري قل�ق أعضائها 
وخش�يتهم من التبعات املأساوية إلخفاقهم يف 

مساعيهم وأداء املهام املوكلة للهيئة.

وثمة واجب أخالقي وقانوني يقتيض من السلطات 
التونس�ية أن تكفل نجاح جهود مكافحة اإلفالت 
من العقاب، وهو ما دأبت عىل التعهد به منذ قيام 
الث�ورة التونس�ية. ومع ذلك فإن ه�ذا الواجب ال 
يمكن أن يقع عىل عاتق "هيئة الحقيقة والكرامة" 
وحده�ا كونها تفتقر للوس�ائل الت�ي تكفل أداء 
مهامها. وعليه، ينبغي عىل السلطات التونسية أن 
تعكف فوراً عىل إجراء إصالح حقيقي للمؤسسات 
القضائي�ة واألمنية نظراً ألنه م�ن واجب الجميع 
االلت�زام بمنع التعذيب ومكافحته وال بد أن يظل 

هذا االلتزام قائما.

* مديرة برنامج املغرب العربي والرشق األوس�ط، جمعية 

مسيحيون ضد التعذيب

الهوامش
)1(   لإلط�الع ع�ىل بيان إجمايل ح�ول ظاهرة التعذيب إب�ان حكم الرئيس التون�يس بن عي انظر املرج�ع التايل باللغة 

الفرنسية:

ACAT-France, Un monde tortionnaire - Tunisie, 2010, http://www.unmondetortionnaire.com/

Tunisie-rapport-2010

)2(   أنظر باللغة الفرنسية:

ACAT-France, Justice en Tunisie : un printemps inachevé, 2014, https://www.acatfrance.fr/

public/rapport_tunisie_printemps_inacheve_2014_acat.pdf

)3(   انظر باللغة الفرنسية:

 ACAT-France, Vous avez dit justice ? Étude du phénomène tortionnaire en Tunisie, juin 2012,

.http://www.unmondetortionnaire.com/Vous-avez-dit-justice-Etude-du ,40-pp. 37

)4(  يتعل�ق األمر هنا بجرائ�م التعذيب واالختفاء القرسي والقت�ل العمد والعنف الجنيس وعقوب�ة اإلعدام الصادرة بما 

يخالف معايري املحاكمات العادلة.

أوقفوا التعذيب

في تونس



56

التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

57موارد شتاء 2014

التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

موارد شتاء 2014

       أحمد كرعود

عرفت تونس يف الس�نوات التي سبقت اندالع 
"ثورة الحرية والكرامة" يف 14 كانون الثاني/

يناير 2014 تفيش ظاهرة استخدام التعذيب 
يف مراكز االحتجاز والس�جون، وقد أدى ذلك 
مل�وت العديد م�ن املوقوفن والس�جناء ممن 
اتهم�وا باالنتماء ملنظمات سياس�ية معارضة 
بش�كل خاص فض�ال عن بع�ض املتهمن يف 

قضايا جنائية.

وبالرغ�م م�ن انعدام الحريات األساس�ية يف 
البالد وصعوبة العمل الحقوقي، فقد نجحت 
بعض املنظم�ات غري الحكومية مثل الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان واملجلس 
الوطني للحريات بتونس واملنظمة التونسية 
ملناهضة التعذيب ومنظم�ة حرية وإنصاف 
م�ن توثيق حاالت التعذي�ب وإصدار تقارير 
إلعالم ال�رأي الع�ام بتلك الح�االت ووصف 
وس�ائل وطرق التعذي�ب وتحدي�د الجهات 
املسؤولة عن ممارسته وكذلك تنظيم حمالت 
تضام�ن م�ع الضحاي�ا والضغط م�ن أجل 

مساءلة الجالدين ومعاقبتهم.

وبع�د التغي�ري الس�يايس الذي أفرزت�ه ثورة 
الحري�ة والكرام�ة يف نهاي�ة 2010 وبداي�ة 
2011، توس�ع هام�ش الحري�ات، فتطورت 

حري�ة التعب�ري وال�رأي وأسس�ت العديد من 
املنظم�ات الحقوقية وتجرأ الكثري من ضحايا 
التعذيب من رسد معاناتهم يف مراكز الرشطة 
والح�رس الوطني ويف الس�جون واملعتقالت، 
كما أسس�ت العديد م�ن املنظمات التي تعنى 

باملساجن السابقن.

لقد س�اعد مناخ الحرية الجديد املنظمات غري 
الحكومية الوطني�ة والدولية يف تطوير عملها 
وأصبحت تتحرك بحرية أكرب يف مجال توثيق 
حاالت التعذيب الذي تواصل اس�تخدامه بعد 
الث�ورة. ودأب�ت ه�ذه املنظمات ع�ىل إصدار 
التقارير واملس�اهمة يف أعم�ال هيئات منظمة 
األم�م املتحدة ملراقب�ة مدى الت�زام الحكومة 
التونس�ية بتعهداته�ا عرب آلية االس�تعراض 
الدوري الش�امل أو لجن�ة مناهضة التعذيب 
ومن خالل النظ�ر يف التقارير الدورية للدولة 
التونسية كطرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب 
لس�نة 1984 وكذل�ك يف العم�ل م�ع املق�رر 

الخاص بالتعذيب. 

وقد تمكنت بع�ض املنظمات الدولية من فتح 
مكاتب لها بتونس ملساعدة منظمات املجتمع 
املدن�ي عىل بن�اء قدراتها يف مج�االت الرتصد 
والتوثيق واملساعدة القانونية لضحايا التعذيب 
وأيضا لتطوير أنش�طة التوعي�ة والرتبية عىل 

مناهضة التعذيب.

مواصلة النضال ضد التعذيب:
دور المجتمع المدني في تونس

فقد نظمت املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب 
معرضا للص�ور الفوتوغرافية بعنوان "تحت 
الياس�من" يف عدة مدن وذلك بمراكز ثقافية، 
وكان اله�دف من تنظيم ه�ذا املعرض تقديم 
معلومات عن نساء ورجال شيبا وشبابا قبلوا 
أن يت�م تصويره�م وأدل�وا بش�هاداتهم عىل 
فظاعة ما ارتكب يف حق اإلنسان، وقد دل هذا 
املعرض عىل أن هؤالء األش�خاص "قد خطوا 
بتضحياته�م وبعذاباتهم طريقا نحو الحرية 
"والسري نحو مستقبل" ال يصبح فيه التعذيب 
جريمة ال تس�قط بمرور الزمن فحس�ب، بل 

ممارسة ينبذها املجتمع بأكمله".

وعىل الرغم من وجود مناخ من الحرية وخاصة 
حري�ة ال�رأي والتعبري وتأس�يس الجمعيات، 
استمر     استخدام التعذيب يف أماكن االحتجاز، 
وإث�ر توات�ر معلوم�ات ع�ن وفاة ش�خصن 
وهما رهن االعتقال يف أس�بوع واحد يف الفرتة 
املمتدة م�ن 25 أيلول/س�بتمرب اىل 3 ترشين 
األول/أكتوب�ر 2014. وأص�درت 24 منظمة 
وطني�ة ودولي�ة بيانا ي�وم 16 أكتوبر 2014 
بعنوان "التعذيب واملعاملة الس�يئة مستمران 
واإلفالت من العقاب هو الس�ائد". وعربت تلك 
املنظمات عن عميق انشغالها وقلقها الستمرار 
التعذي�ب بالرغم م�ن أن العديد من املنظمات 
قد وثق�ت ح�االت التعذيب منذ س�نة 2011 
وقدم�ت ش�كاوى وطلب�ت إج�راء تحقيقات 
إداري�ة وقضائي�ة إال أن عددا قلي�ال من هذه 
الشكاوى وصل إىل نتيجة إيجابية بحيث تمت 
معاقبة الجالدين، كما أن هذا الس�لوك أدى إىل 

استفحال ثقافة اإلفالت من العقاب.

وقد بين�ت املنظمات املوقعة ع�ىل البيان "أن 
الت�ي  واملؤسس�اتية  القانوني�ة  اإلصالح�ات 
أنجزت يف الفرتة االنتقالية التي أعقبت خروج 
الرئي�س الس�ابق م�ن تونس ال تعت�رب قطعا 
واضح�ا وصارما مع املايض"، وأن اس�تمرار 
االنته�اكات الجس�يمة لحقوق اإلنس�ان يعرب 
عن غياب مقاربة ش�املة ملناهض�ة التعذيب 
واملعاملة القاس�ية وغ�ري اإلنس�انية واملهينة 

للموقوفن واملساجن.

من هنا جاءت أهمية العمل املستمر الذي تقوم 
به منظمات املجتم�ع املدني من أجل الضغط 
عىل السلطات، وخاصه الجهات املكلفة بإنفاذ 
القانون حتى يصبح التزام الدولة التونس�ية 
بموج�ب اتفاقي�ة مناهضة التعذي�ب فعليا ال 
أن يقترص عىل الورق. ويمكن اعتبار انتخاب 
األستاذة راضية النرصاوي- املحامية التونسية 
ورئيسة املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب- 
يوم 23 ترشين األول/أكتوبر 2014 كخبرية 
يف لجن�ة مناهض�ة التعذيب األممية، رس�الة 
وجهتها ال�دول للحكومة التونس�ية  الحرتام 
التزاماته�ا والتخ�اذ التدابري التي من ش�أنها 
الحد من اس�تخدام التعذيب - هذه املمارس�ة 
املش�ينة - والقض�اء ع�ىل ظاه�رة اإلف�الت 
من العق�اب ملن أثبت�ت التحقيق�ات اإلدارية 

والقضائية  تورطهم يف ممارسة التعذيب.

* خبري تونيس يف مجال حقوق اإلنسان
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       وديع األسمر*

قب�ل الحديث عن التعذي�ب من املهم تحديد 
ماذا تعني ه�ذه الكلمة. كناش�ط يف الدفاع 
عن حقوق االنس�ان كثريا ما يطرح عي هذا 
الس�ؤال من باب التش�كيك أو التخفيف من 
مخاط�ر التعذي�ب. فكثريون ع�ن قصد أو 
غري قص�د يتعمدون التعمية ع�ن التعريف 
الواض�ح للتعذيب كي يخفف�وا من وطأته. 
لذلك وقبل البدء يهمني التوضيح انه عندما 
أتكلم عن التعذيب فإنما أتكلم عن التعذيب 
كم�ا تعرف به "اتفاقي�ة مناهضة التعذيب 
وغ�ريه م�ن رضوب املعامل�ة أو العقوب�ة 
القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهين�ة" التي 
صادق عليها لبن�ان يف عام 2001 وصادق 
ع�ىل الربوتوكول االختي�اري الخاص بها يف 
عام 2009. هذه املعاهدة تعرف التعذيب بما 
يي :" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، 
جس�ديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص 
ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من 
شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، 
أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه 
ارتكبه، هو أو ش�خص ثالث أو تخويفه أو 
إرغامه هو أو أي ش�خص ثالث - أو عندما 
يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من 
األس�باب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، أو 
يحرض عليه أو يوافق عليه أو يس�كت عنه 

موظف رس�مي أو أي شخص آخر يترصف 
بصفته الرس�مية. وال يتضم�ن ذلك األلم أو 
العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو 
املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة 

عرضية لها."

ه�ذا يف املبدأ، وبم�ا أن الدول�ة اللبنانية قد 
صادقت عىل هذه املعاهدة فإن هذا التعريف 
وباق�ي م�واد االتفاقي�ة ملزم�ة للحكوم�ة 
اللبنانية وخاصة امل�ادة الثالثة التي تخص 
الالجئي�ن وطالبي اللج�وء حيث تنص :"ال 
يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي ش�خص 
أو أن تعي�ده )"أن ت�رده"( أو أن تس�لمه 
إىل دول�ة أخ�رى، إذا توافرت لديها أس�باب 
حقيقي�ة تدعو إىل االعتقاد بأنه س�يكون يف 

خطر التعرض للتعذيب."

يف مقارب�ة رسيع�ة للوضع الع�ام يف لبنان يف 
م�ا يخص التعذيب فأننا نجد أنه لالس�ف ما 
زال يم�ارس بكثرة، وبش�كل ممنهج كما أكد 
ملخ�ص التقرير الصادر ع�ن لجنة مناهضة 
التعذيب يف الس�ابع من ترشي�ن األول والذي 
عرض لواق�ع التعذي�ب يف لبنان بع�د زيارة 
تحقي�ق قام�ت بها اللجن�ة بن أّي�ار 2012 
وترشي�ن الثاني 2013. وق�د خلصت اللجنة 
اىل أن التعذيب "ممارس�ة متفش�ية يف لبنان 
تلجأ إليها القوات املس�لحة واألجهزة املكلف�ة 

التعذيب: الالجئون وطالبوا اللجوء والعمال 
المهاجرين في لبنان

بإنفاذ القانون". لقد أظهرت اللجنة من خالل 
تقريرها بأن ممارس�ة التعذيب هي ممارسة 
ممنهج�ة يف لبن�ان ارتكازا إىل امل�ادة 20 من 
اتفاقي�ة مناهض�ة التعذيب. كم�ا دّق تقرير 
اللجن�ة ناق�وس الخط�ر حيال حال�ة حقوق 
االنس�ان وواقع التوقيف ومراكز االحتجاز يف 
لبنان بما فيها أسس حماية االفراد املحرومن 

من الحرية.

ه�ذا التوصي�ف األمم�ي لوض�ع التعذيب يف 
لبنان يغني ع�ن الكثري من التحليل ويمكنني 
م�ن االنتق�ال اىل الش�ق الخاص م�ن املقالة 
وهو املعن�ي بوضع بعض الفئ�ات الضعيفة 
واملهمش�ة وباألخص الالجئن وطالبي اللجوء 
والعم�ال املهاجرين. هؤالء كباق�ي اللبنانين 
هم عرض�ة للتعذيب املمنه�ج ولكن وضعهم 
الخاص وضع�ف الحماي�ة القانونية خاصة 
فيما يعني الالجئ�ن وطالبي اللجوء يجعلهم 
معرض�ن أكثر م�ن غريهم م�ن املقيمن عىل 
األرايض اللبنانية للتعذيب. ولألسف، ساهمت 
األزمة السورية واالرتفاع الحاد لعدد الالجئن 
والخالف الداخي حول تصنيفهم إىل إضعاف 
إذا ل�م نقل إلغاء أي إط�ار قانوني لحمايتهم 

من التعذيب.

فالالجئ أو العامل األجنبي يف لبنان يتعرض 
باملبدأ لتميي�ز قضائي بحيث أنه بعد إطالق 
رساح�ه س�واء النتف�اء الج�رم أو ألن�ه أتم 
محكوميت�ه ال يح�رر كما يقتضي�ه القانون 
إنم�ا يح�ال إىل األمن العام املكل�ف من قبل 
الدول�ة بإدارة األجانب. وتتحول هذه اإلدارة 

إىل احتج�از إداري خارج إط�ار القانون ما 
يجع�ل م�ن اي أجنب�ي مقيم ع�ىل األرايض 
اللبناني�ة عرضة لهذا اإلج�راء الذي يتحول 
يف بع�ض الح�االت اىل حال�ة تعذيب نفيس 
خاصة عندما يجد الالج�ئ أو طالب اللجوء 
نفسه أمام حلن غري مقبولن: إما التخي عن 
صفة الالجئ والقبول بالرتحيل الطوعي إىل 
مصري قاتم يف بلده االم أو البقاء اىل أجل غري 
منظور، محتجزاً يف ما يسمى "مركز احتجاز 
األجانب" التابع لألمن العام واملعروف باسم 
"س�جن العدلية" املوجود يف الطابق الثالث 

تحت االرض.

اإلش�كالية األساس�ية التي تواجه األجانب يف 
لبن�ان هي ضع�ف الحماي�ة القانوني�ة التي 
يتمتعون بها ما يحولهم فريسة سهلة للتعذيب 
وكاف�ة انته�اكات حقوق االنس�ان. لكن هذه 
الحماية الضعيفة تصبح شبه معدومة عندما 
يتعلق األمر باالجئ�ن وطالبي اللجوء، فهوالء 

عمليا ال يتمتعون بأية حماية قانونية.

وملزيد من الوضوح س�وف أقارب، ابتداًء من 
ه�ذه النقطة، قضية العم�ال األجانب وقضية 

الالجئن بشكل منفصل.

يف بل�د صنفت�ه األمم املتح�دة بأن�ه يمارس 
التعذيب بشكل ممنهج ال ينجو العمال األجانب 
من التع�رض للتعذيب عىل يد األجهزة االمنية 
خالل التحقيقات، خاص�ة أن أصابع االتهام 
تطالهم عند حص�ول أي جريمة يف محيطهم 
املبارش. باإلضاف�ة إىل ه�ذا التعذيب املبارش، 
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تعت�رب ظ�روف عملهم يف لبن�ان وإخضاعهم 
لنظ�ام الكفال�ة غ�ري القانوني يجع�ل منهم 
رهائ�ن لدى أرباب عمله�م ويحرمهم من أية 
حماية قانونية ويعرضهم لسوء املعاملة التي 
تربو يف بعض الح�االت إىل التعذيب وإن كان 

املرتكب ليس له صفة رسمية.

وفيما يخ�ص الالجئن وطالب�ي اللجوء فإن 
اإلش�كالية مختلف�ة بع�ض ال�يشء، فلبن�ان 
ل�م يوقع عىل أي�ة معاهدة لحماي�ة وتعريف 
الالجئ�ن م�ا يجع�ل إقامته�م وحمايتهم يف 
لبن�ان متعلق�ة إىل اق�ى الح�دود بالعالقة 
الغامضة ب�ن الدولة اللبناني�ة ممثلة بأغلب 
األحيان باألمن العام واملفوضية العليا لشؤون 
الالجئين. وهذه العالقة غري مبنية عىل أسس 
واضحة تسمح بتأمن الحماية الدنيا لالجئن 
وطالبي اللجوء. فآخر مس�تند رسمي وعلني 
يف هذا اإلطار يعود للعام 2003، حيث وقعت 
املفوضي�ة العليا واألمن الع�ام مذكرة تفاهم 
إلدارة قضية الالجئن غري الفلس�طنين الذين 
كان عدده�م ال يتج�اوز بض�ع مئ�ات بينما 
أصبح ه�ذا الع�دد يتخطى امللي�ون ونصف 
امللي�ون بع�د ب�دء اللج�وء م�ن س�وريا عام 
2012. إن غياب هذا اإلطار القانوني الواضح 
يجع�ل من إقامة الالجئ�ن وطالبي اللجوء يف 
لبن�ان مغامرة غري محم�ودة العواقب. إن أي 
إش�كال أو عملي�ة تفتيش روتيني�ة قد تحول 
حياة الالجئ إىل جحيم فيجد نفس�ه يف مركز 
اعتق�ال األمن العام مخريا بن العودة إىل بلده 
حيث يزداد احتمال تعرضه للتعذيب أو القتل 
إىل ح�د بعيد، أو البق�اء لفرتة غري محدودة يف 

هذا الس�جن املوجود تحت األرض، ما يش�كل 
تعذيب�ا واضح�ا وجليا. وهذا الوضع يش�كل 
انته�اكا رصيح�ا للبن�د الثالث م�ن املعاهدة 

الدولية ملكافحة التعذيب:

1. ال يج�وز ألي�ة دول�ة ط�رف أن تطرد أي 
ش�خص أو أن تعي�ده )"أن ت�رده"( أو أن 
تس�لمه إىل دول�ة أخ�رى، إذا تواف�رت لديها 
أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون 

يف خطر التعرض للتعذيب. 

2. تراعى الس�لطات املختص�ة لتحديد ما إذا 
كانت هذه األسباب متوافرة، جميع االعتبارات 
ذات الصل�ة، بم�ا يف ذلك، يف حال�ة االنطباق، 
وج�ود نمط ثابت من االنته�اكات الفادحة أو 
الصارخ�ة أو الجماعي�ة لحقوق اإلنس�ان يف 

الدولة املعنية.

ه�ذا الواق�ع الع�ام يجع�ل العم�ال األجانب 
والالجئن ضمن الفئات األكثر عرضة للتعذيب 
يف لبنان، ويضع مس�ؤولية كب�رية عىل كاهل 
نشطاء حقوق االنسان الذين يحاولون تأمن 
مستوى مقبول من الحماية لهم. فمراكز عدة 
لتأهي�ل ضحاي�ا التعذيب مثل مركز نس�يم، 
واملدار- الذي أنش�أه املرك�ز اللبناني لحقوق 
اإلنس�ان- تق�دم املعون�ة الطبية والنفس�ية 
واالجتماعي�ة والقانونية لضحايا التعذيب من 
املقيم�ن يف لبنان. ومن الجدير باملالحظة، أن 
األجانب املقيم�ن يف لبنان الذين كانوا عرضة 
او  القض�اء  إىل  اللج�وء  للتعذي�ب يخش�ون 

املجتمع األهي لطلب املساعدة.

ختام�ا يتوج�ب ع�ىل الناش�طن يف مج�ال 
حقوق اإلنسان أن يوحدوا مطالبتهم للدولة 
اللبنانية بوضع حد نهائي للتعذيب يف جميع 
الح�االت وتأمن الحماي�ة القانونية الالزمة 
للمقيم�ن أو الالجئن يف لبنان بغض النظر 

عن واقعهم القانوني. 

يبقى تس�اؤل أخري حول توزيع املس�ؤوليات 
الس�تمرار االنتهاكات وطرق الحد منها بغية 

إلغائها.

إن وقف إنته�اكات حقوق اإلنس�ان يف لبنان 
منوط ب�اإلرادة، وليس بالوس�ائل. ومن دون 
هذه اإلرادة، ستس�تمر الجرائم التي ترتكبها 

الدولة بحق شخص اإلنسان إىل ما ال نهاية.

إن الوس�ائل موجودة. ففي لبنان، مفكرون 
وجامعي�ون بامتياز، وم�وارد مادية. كلها 
عوام�ل يمكن بفضلها وص�ف لبنان بالبلد 
"املتقدم إىل حد ما"، الذي يستفيد أيضا من 
مساعدة دولية اس�تثنائية، سياسية ومالية 
بالق�در ذات�ه. عالوة ع�ن ذل�ك، ومنذ عام 
2005، ينتخ�ب الش�عب اللبنان�ي املمثلن 
عن�ه يف إط�اٍر م�ن اله�دوء والديمقراطية 
نس�بياً، م�ع األخذ بع�ن األعتب�ار الرتاجع 
املؤس�ف لهذا املن�اخ الديمقراطي بس�بب 
التمديد مرتن للمجلس النيابي منذ 2013، 
وعدم انتخاب رئيس للجمهورية رغم فراغ 
املنصب منذ أيار من هذا العام كما وتعطيل 
عم�ل املجلس الدس�توري. وحده�ا اإلرادة 
تنق�ص. ولكن األمور التالية تعيق أي تقدم 

يف محاربة االنتهاكات وخاصة عندما بتعلق 
األم�ر باألجان�ب املقيمن يف لبن�ان الجئن 

كانوا أم عماال:

غياب اإلرادة اإلجتماعيَّة
يب�دو أن الش�عب اللبناني يجهل أنه ش�عب 
يمل�ك حقوق�اً ين�ُص عليه�ا دس�تور البالد، 
وقانونه املحي، والتزاماته الدولية، وأن حقوقه 
عاملية وأن كل ش�خص يعيش يف لبنان يتمتع 
بالحقوق نفس�ها، بغض النظر عن الجنسية، 
أو االنتم�اء الطائفي، غنياً كان أم فقرياً، يملك 

معارف قوية أم ال.

ال مباالة الدَّولة
إن املس�ؤولن السياس�ين وموظف�ي الدولة 
ه�م مواطن�ون أيض�اً يتوجب عليه�م وضع 
إصالح�ات تقوم ع�ىل حقوقه�م وعىل حقوق 

كافة املواطنن.

ولك�م من املحزن رؤية حال�ة مراكز الرشطة 
وقص�ور الع�دل والس�جن املرك�زي وه�ذه 
ليس�ت إال بع�ض األمثلة التي ل�م تعد قديمة 
نسبياً فحس�ب، بل تسودها القذارة والشعور 
بالالمب�االة اللذان يؤثران ع�ىل العاملن فيها 

كما عىل املحكوم عليهم.

م�ا ال�ذي يمن�ع موظف�ي الدول�ة، بصفتهم 
مواطن�ن وكٍل منهم ع�ىل صعيده، عن العمل 
للمصلحة املش�رتكة؟ إح�دى اإلجابات األكثر 
إزعاج�اً التي نس�معها م�ن موظف�ي الدولة 
عند ذكر مس�ألة حقوق اإلنسان يف لبنان هي 
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التالي�ة: "يمكن تطبيق ذلك يف الس�ويد، لكن 
لي�س يف لبنان". وما الذي يمنع اللبنانين من 

مجاراة السويدين، وحتى التفوق عليهم؟

ان مكافحة التعذي�ب الذي يتعرض له جميع 
املقيمن يف لبنان مس�ؤولية مشرتكة وان كان 
املنتهك هو السلطة فإننا كناشطن لدينا أيضا 

مسؤولية يف مكافحة التعذيب.

لذل�ك أعتقد أنه يجب توزي�ع التوصيات عىل 
الجميع.

الحكومة اللُّبنانيَّة:
إلغ�اء نظ�ام الكفالة واس�تبداله بقانون   •
إلدارة العمالة وش�ؤون املقيمن األجانب 

بما يحرتم حقوق االنسان؛
اعتم�اد اآللية الوقائي�ة الوطنية يف أقرب   •
وق�ت ممكن، وفق�اً ألح�كام الربوتوكول 

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛
اإلرساع يف تقدي�م التقرير األويل إىل لجنة   •
مناهضة التعذي�ب التابعة لألمم املتحدة، 
والذي ما زالت تنتظ�ره منذ عام 2001، 

واالمتثال لتوصياتها؛
التقيد بامل�ادة 22 م�ن اتفاقية مناهضة   •
بالتايل باختصاص  التعذيب، واالع�رتاف 
اللجنة يف تس�لم ودراسة ش�كاوى واردة 
من أف�راد يتعرضون النته�اكات أحكام 

هذه االتفاقية؛
دعوة املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني   •
بمس�ألة التعذي�ب للقيام بزي�ارة تقيص 

حقائق إىل لبنان؛

واملصادقة عىل االتفاقي�ة الدولية لحماية   •
حقوق جمي�ع العم�ال املهاجرين وأفراد 

أرسهم.
�جون غري  ة السُّ -إص�دار أمر بإغ�الق كافَّ

القانونيَّة التي ال تتبع للدَّولة.

الربملان اللبناني:
ة 401 من قانون العقوبات  -تعديل املادَّ
بغي�ة تجريم كاف�ة أش�كال التعذيب 
وس�وء املعامل�ة، بما يف ذل�ك التعذيب 
النَّفيس، وتكييف العقوبة الناش�ئة عن 
جريم�ة التعذيب، وهي تصل حاليّاً إىل 
الحب�س ملدَّة 3 س�نوات، م�ع خطورة 

الجريمة.
-تعدي�ل قان�ون 1962 الخ�اص بتنظي�م 
دخول وإقامة األجانب يف لبنان والخروج 
م�ن الب�الد وذلك إلعف�اء طالب�ي اللجوء 
والالجئن من العقوبات بسبب تواجدهم 

يف البالد بشكٍل غريرشعي.
ة 534 من قان�ون العقوبات  -إلغ�اء امل�ادَّ
لوضع حٍد لكل توقيٍف عىل أساس التمييز 

الجنيس.
-إصدار أمر باإلغالق الفوري لسجون وزارة 
الِدف�اع واملقر العام لق�وى األمن الدَّاخي 
يف األرشفيَّ�ة ومرك�ز اعتق�ال األجانب يف 

العدليَّة.
املحاك�م  صالحيَّ�ات  يف  النَّظ�ر  -إع�ادة 

العسكرية.
-وض�ع ج�دول زي�ارات منتظم�ة للجن�ة 
كاف�ة  إىل  اإلنس�ان  لحق�وق  الربملانيَّ�ة 

الُسجون اللبنانية.

وزارة الدَّاخليَّة
-إص�الح إج�راءات األم�ن الع�ام املتعلقة 
بطريقة معامل�ة األجانب، والحرص عىل 
وضع حٍد لإلعتقال املنهجي لألجانب بعد 

انتهاء مدَّة عقوبتهم.
الة ألجه�زة األمن عرب  -القي�ام بمراقب�ٍة فعَّ
إج�راء تحقيقاٍت داخليَّة وفرض عقوباٍت 

تأديبيَّة كلما حصل انتهاٌك
-تحدي�د ال�دَّور، ضم�ن نط�اق التوقي�ف 
واإلس�تجواب، الذي يضطلع به كل جهاز 

تابع لوزارة الدَّاخليَّة
-فتح مركز إحتج�از جديد يحرتم املبادىء 

واملعايري الدَّوليَّة
-ضم�ان الخصوصيَّ�ة يف االجتماع�ات بن 
املعتقل�ن ومحاميهم، وفق�اً للترَشيعات 

الوطنيَّة.
جن  -تأمن تنس�يق أفضل بن موَظفي السِّ
واألم�ن الع�ام واملفوَّضيَّ�ة العلي�ا لألمم 
املتح�دة لش�ؤون الالَّجئ�ن إلع�ادة نظر 
منهجيَّة يف وضع األجانب، وملشاركٍة أفضل 

فارات يف تلبية حاجات املعتقلن. للسَّ
فارات عن مقابلة رعاياها املعتقلن  -منع السَّ

ما أن يطلبوا أو يفكروا يف طلب اللجوء أو 
يصبحوا يف موضع الالجىء.

-حظ�ر توقي�ف أو/واعتق�ال الالجئن أو 
طالبي اللجوء، فقط بس�بب دخولهم أو/

عيَّن.   وإقامتهم غري الرشَّ

وزارة العدل
-إجراء إصالحات عميقة يف مجال املساعدة 

القضائيَّة.
ة املحاكمات غري العادلة. -مراجعة كافَّ

-فت�ح تحقي�ق منهج�ي ح�ول كل ادِّع�اء 
تعذيٍب موثوٍق.

-إلغ�اء كل تحقي�ٍق أوَّيل منهجي�اً إذا كان 
ن ادِّعاءات تعذيٍب موثوقًة. يتضمَّ

-مالحقة ومحاكمة كل مش�تبه فيه مزعوم 
يف قضايا تعذيب.

-ضم�ان وج�ود مح�ام خ�الل جلس�ات 
التحقيق كلها، وخالل املحاكمة، لألجانب 
حتَّى الذين ينبغي أن يحصلوا عىل مرتجم 

فوري أيضاً.  

* أمن عام املركز اللبناني لحقوق اإلنسان

أوقفوا التعذيب

في لبنان
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       منظمة العفو الدولية، 2014

تنطب�ق أح�كام القان�ون اإلنس�اني الدويل 
)قوان�ن الحرب( عىل حاالت النزاع املس�لح. 

ويف العراق ثمة نزاع 
مس�لح  دويل  غ�ري 
حالي�ا  تخوض�ه 
الشيعة  امليليش�يات 
الت�ي تعمل بش�كل 
واض�ح بموافقة من 
املركزي�ة  الحكوم�ة 
وبالتعاون مع القوات 
املسلحة وقوات األمن 
قوات  ضد  النظامية 
ُيطلق  الذي  التنظيم 
اس�م  نفس�ه  ع�ىل 
اإلسالمية".  "الدولة 
قواعد  تنطبق  وعليه 
اإلنس�اني  القان�ون 
ال�دويل، وُتعد ملزمة 
أط�راف  لجمي�ع 
فيه�ا  بم�ا  الن�زاع، 
الشيعية.  امليليشيات 
التنوي�ه  ويج�در 
ب�أن ه�ذه القواع�د 
إىل  واملب�ادئ تهدف 

توفري الحماية لكل 

من ال  يش�ارك فعليا يف األعم�ال العدائية ال 
س�يما املدنين ومن س�بق لهم املش�اركة يف 

إفالت تام من العقاب: القانون الدولي 
وسلوك الميليشيات في العراق

األعمال العدائية أو الجرحى أو من يستسلم 
أو يقع يف األرس بطريقة أو بأخرى.

وترس�م معاي�ري الس�لوك اإلنس�اني وتح�د 
م�ن الوس�ائل واألس�اليب املتبع�ة يف تنفيذ 
العملي�ات العس�كرية. كم�ا أن قتل األرسى 
عم�دا وميداني�ا – س�واء أكان�وا مدنين أو 
عنارص ُيش�تبه بانتمائها لجماعات مس�لحة 
أو مقاتل�ن أعداء يف س�احة املعركة – ُيعترب 
انته�اكا صارخا وخطريا للقانون اإلنس�اني 
الدويل ويش�كل جريمة حرب.1 كما يندرج يف 
باب انتهاك أحكام القانون اإلنس�اني الدويل 
كل م�ن التعذي�ب وغ�ريه من رضوب س�وء 
املعامل�ة واالغتص�اب وغري ذلك من أش�كال 
العن�ف الجنيس واحتجاز الرهائن والحرمان 
التعس�في من الحرية عالوة عىل أنها تشكل 

جميعا جرائم حرب.2

وعم�ال بأح�كام القانون اإلنس�اني الدويل، 
فيمك�ن مس�اءلة املدني�ن أو العس�كرين 
جنائيا عىل ارتكابه�م جرائم حرب. ويتعن 
عىل قادة امليليشيات والجماعات املسلحة أو 
زعمائها توخي العناي�ة الواجبة يف معرض 
س�عيهم ملن�ع ح�دوث مث�ل ه�ذه الجرائم 
وقمعها. ويمكن مساءلة القادة العسكرين 
والرؤساء املدنين عىل الجرائم التي يرتكبها 
مرؤوس�وهم إذا كانوا هم من أصدر األوامر 
بارتكابها أو علموا أو توافرت لديهم أسباب 
تتي�ح معرفتهم باحتم�ال ارتكاب مثل هذه 
الجرائ�م دون أن يتخذوا التدابري الرضورية 
معاقب�ة  أو  ارتكابه�ا  دون  تح�ول  الت�ي 

مرتكبيه�ا إن كانت قد وقع�ت بالفعل. كما 
ُيحاسب األفراد جنائيا عىل قيامهم باملساعدة 
والتحريض ع�ىل ارتكاب جريم�ة حرب أو 

تيسري ارتكابها.3

وعىل النقيض من أحكام القانون اإلنس�اني 
الدويل التي تنطبق عىل حاالت النزاع املسلح، 
يظل القانون الدويل لحقوق اإلنس�ان ملزما 
وحاكما لسلوك الدول يف األوضاع والحاالت 
كاف�ة. وبوصفه دولة طرف يف العهد الدويل 
والسياس�ية،  املدني�ة  بالحق�وق  الخ�اص 
فيرتت�ب عىل العراق واج�ب احرتام وصون 
وضمان تمتع الجميع بالحق يف الحياة وعدم 
التعرض للتعذيب وغريه من رضوب س�وء 
املعاملة والحق يف الحرية واألمن الشخيص.4 
ومن خالل الس�ماح بتأس�يس ميليش�يات 
والتش�جيع ع�ىل نموها وتعاظ�م أمرها مع 
عدم خضوعها للمساءلة، ومن ثم التقاعس 
عن منع ارتكاب عمليات القتل غري املرشوع 
واالختط�اف والتعذيب الت�ي ترتكبها هذه 
امليليش�يات وع�دم توف�ري س�بل اإلنصاف 
لضحاياه�ا متى ما وقع�ت، فيكون العراق 
قد انته�ك بذل�ك واجباته الدولي�ة ويمكن 
مس�اءلته ع�ىل ه�ذه االنتهاكات الجس�يمة 

لحقوق اإلنسان.5

MDE 14/015/2014 :وثيقة رقم

يمكنكم االطالع عىل التقرير كامال عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1sDv4kO
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اكبحوا جماح امليليشيات يف العراق واحرصوا عىل محاسبتها عىل ما ترتكبه من انتهاكات

http://bit.ly/1rC8VTY

       منظمة العفو الدولية، 2014

"م�ا يحدث يف ليبيا يف هذه اللحظة يتجاوز انتهاكات حقوق اإلنس�ان بما ال يقاس. 
إنه سعي إىل االنتقام. والناس قد توقفوا عن أن يكونوا برشاً."

إعالمي يتحدث عن الهجمات التي تستهدف وسائل اإلعالم

منذ بدء النزاع يف غ�رب ليبيا، يف 13 يوليو/
تموز 2014، بن "فجر ليبيا"، وهو ائتالف 
لع�دد م�ن امليليش�يات، ومنافس�يهم الذين 
ينتمي معظمهم إىل مدين�ة الزنتان ومنطقة 
ورش�فانة، الواقعة إىل الجن�وب الغربي من 
طرابل�س، ارتكب�ت امليليش�يات والجماعات 
املس�لحة، م�ن جمي�ع األط�راف، انتهاكات 
خطرية لحقوق اإلنس�ان وخروقات للقانون 
ال�دويل اإلنس�اني )قوانن الح�رب(، ويرقى 
بعض ه�ذه إىل مرتبة جرائم ح�رب. ودأبت 
امليليشيات التابعة لجميع األطراف عىل القيام 
بعملي�ات اختط�اف متبادل�ة. كم�ا تعرض 
العدي�د م�ن املدني�ن، بمن فيهم ناش�طون 
يف املجتم�ع املدن�ي ومحام�ون وصحفي�ون 
وش�خصيات عام�ة، للتهدي�د واالختط�اف، 
وأخضعوا للتعذيب ولغريه من رضوب س�وء 
املعاملة، ال ليشء إال بس�بب أصلهم أو رأيهم 

أو انتمائهم السيايس املفرتض.

واضطر من أخي سبيلهم، يف نهاية املطاف، إىل 
االختباء أو بحثوا عن مالذ لهم خارج ليبيا. وما 

تحت حكم السالح: حاالت االختطاف والتعذيب 
وغيرهما من االنتهاكات في غرب ليبيا
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زال آخرون يفتشون عىل نحو يائس عن طرق 
ملغادرة البالد. وقد تمكنت منظمة العفو الدولية 
من مقابلة 15 ش�خصا عقب إخالء س�بيلهم. 
وتعك�س قصصه�م املرعب�ة م�دى الرتهي�ب 
واإلذالل واأللم الذي لح�ق بهم نتيجة الرضب 
بخراطيم املياه البالستيكية والقضبان املعدنية 
والعيص، أو صعقه�م بالصدمات الكهربائية. 
ورفض بعضهم أن تنرش أسماؤهم أو ما مروا 
ب�ه من تج�ارب يف هذا التقرير املوجز خش�ية 
تعرضهم هم أنفس�هم أو عائالتهم أو بيوتهم 
أو س�واها من املمتلكات ألعم�ال انتقامية. ويف 
بع�ض الح�االت، يبدو أن عملي�ات االختطاف 
كانت تتم فحس�ب لضم�ان تبادل الس�جناء. 

وهذا يرقى إىل مرتبة احتجاز الرهائن.

وقام�ت جميع األطراف أيضا ب�أرس املقاتلن 
واعتقالهم، ما أثار بواعث قلق بشأن سالمتهم 
ومعاملته�م. وتعت�رب منظمة العف�و الدولية 
جمي�ع املعتقلن ممن تحتجزهم امليليش�يات 
عرض�ة لخط�ر جس�يم يف أن يعذبوا وتس�اء 
معاملته�م، وربما للقتل امليدان�ي. ويزيد من 
بواعث قلق املنظمة النمط السائد من انتهاكات 
حقوق اإلنسان املنترشة عىل نطاق واسع والتي 
ترتكبها امليليشيات نفس�ها دونما خشية من 
عقاب، من أي نوع، منذ اندالع النزاع املس�لح 
يف ليبي�ا يف ع�ام 2011. فخالل ه�ذا الوقت، 
لم تتمك�ن الحكومات املتعاقب�ة من حل هذه 
امليليشيات املسلحة أو نزع أسلحتها. وعوضا 
عن ذلك، قامت ِبمدها برواتب شهرية وأحيانا 
فوضتها بالقيام بمهام متنوعة من قبيل توفري 
األمن للمنش�آت أو املناطق االسرتاتيجية. وقد 

ق�وت ثالث س�نوات ع�ىل تقاعس الس�لطات 
الليبية عن إخضاع هذه امليليشيات للمحاسبة 
م�ن عزيمتها وعززت م�ن قناعتها بأنها فوق 
القانون. فواصلت امليليشيات عمليات القبض 
التعسفي التي رأت فيها حقا مكتسبا، ورفضت 
تس�ليم املعتقلن ليحتجزوا يف عه�دة الدولة، 
وقام�ت بعرقلة الجه�ود الحكومي�ة لتطبيق 
العدال�ة االنتقالي�ة، وحال�ت دون اإلفراج عن 
العدي�د من األفراد رغم األوام�ر الصادرة عن 
النيابة بإخالء سبيلهم، وصعدت من هجماتها 
ضد النازح�ن داخل البالد، ومارس�ت كذلك 

أعمال التعذيب وإساءة املعاملة.

وتدعو منظمة العفو الدولية جميع األطراف 
إىل التوقف فورا عن اختطاف املدنين، وإىل 
عدم معاملة أي ش�خص تحتجزه كرهينة. 
ويتعن اإلفراج فورا ودون قيد أو رشط عن 
أي محتجز بس�بب انتمائه السيايس أو رأيه 
أو مسقط رأسه أو عرقه. كما تدعو املنظمة 
جميع األطراف إىل معاملة من أمس�كت بهم 
من املقاتلن بصورة إنسانية، وفقا للقانون 
الدويل اإلنساني، وإىل تأمن إخطار عائالتهم 
بم�كان وجوده�م وتمكينها م�ن التواصل 
معه�م، وتوفري الرعاية الطبي�ة الكافية لهم 
وحمايتهم من التعذيب. ويجب عىل القيادات 
العسكرية، عىل وجه الخصوص، أن توضح 
ملن هم تحت إمرتها بأنه لن يتم التساهل مع 
التعذي�ب وغريه من صنوف س�وء املعاملة، 
وأن تقيص عن أماكن االحتجاز أي أشخاص 
يش�تبه بأنهم ق�د أمروا بمثل ه�ذه األعمال 
أو ارتكبوه�ا أو غض�وا النظ�ر عنها. ومن 

ش�أن تقاعسها عن القيام بذلك أن يعرضها 
للمس�اءلة عما ارتكب م�ن أعمال من جانب 

التابعن لها.

إن التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة، 
عندم�ا يرتكب إبان النزاع املس�لح، يعترب من 
جرائم الح�رب، ومثل�ه احتج�از الرهائن أو 
تدمري ممتلكات العدو أو االس�تيالء عليها- ما 
لم يحدث ذلك التدمري أو االستيالء عىل نحو ال 

مناص منه بسبب رضورات الحرب.1

كما إن "املحكمة الجنائية الدولية" ما انفكت 
قادرة عىل ممارسة واليتها عىل جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف ليبيا منذ 
2011 بموج�ب ق�رار  15 فرباير/ش�باط 
مجل�س األمن الدويل رق�م 1970. ويف ضوء 
االنتهاكات الواس�عة النطاق التي ما برحت 
ترتك�ب يف ليبيا، فإن منظم�ة العفو الدولية 
ترح�ب بالبي�ان ال�ذي أصدره مدع�ي عام 
"املحكمة الجنائي�ة الدولية" يف 25 يوليو/

تموز 2014، وحذرت فيه فاتو بنسودة بأن 
مكتبها "لن يرتدد يف التقيص عمن يرتكبون 
جرائ�م تطالها الوالية القضائية للمحكمة يف 
ليبيا، بغض النظر عن منصبهم الرسمي أو 
انتمائهم".2 وتود املنظمة املالحظة كذلك أن 
مجل�س األمن الدويل قد أكد مجددا، يف قراره 
رقم 2174 الصادر يف 2014، عىل أنه سوف 
يتخ�ذ تدابري عقابية ضد األفراد املس�ؤولن 
عن "التخطيط ألعمال تنتهك القانون الدويل 
لحقوق اإلنس�ان أو القانون الدويل اإلنساني 
املعم�ول ب�ه، أو أعم�ال تش�كل انته�اكات 

لحقوق اإلنس�ان، أو توجيه تل�ك األعمال أو 
ارتكابها يف ليبيا".3

أط�راف الن�زاع يف غ�رب ليبي�ا والقانون 
الدويل اإلنساني

يتأل�ف ائت�الف "فجر ليبيا" من ميليش�يات 
وجماعات مس�لحة م�ن مرصات�ه وطرابلس 
والزاوي�ة وصربات�ة وزوارة والخم�س، وعدة 
بلدات يف جبل نفوسة، بما فيها نالوت وجادو 
وغريان وككلة والقلعة. وتشمل القوات املقاتلة 
الرئيس�ية لفجر ليبي�ا "درع ليبي�ا للمنطقة 
الغربي�ة" و"درع ليبيا للمنطقة الوس�طى" 
وميليشيا مرصاته و"لواء لها من قبيل "كتيبة 
فرسان جنزور" و"غرفة عمليات ثوار شهداء 
غريان"، وميليشيات تتخذ من طرابلس مقرا 
ليبي�ا" وميليش�يات م�ن حي أبو س�الم، بما 
فيها "الغرفة األمنية املش�رتكة )املحور 11(، 
و"كتيب�ة النوايص" وميليش�يات من قاعدة 
معيتيق�ة الجوية. وتعترب بعض امليليش�يات 
التي تنتمي إىل "فجر ليبيا" إسالمية التوجه.

ويتألف ائتالف "الزنتان- ورشفانة" بصورة 
رئيس�ية من ميليش�يات الزنتان، مثل كتائب 
القعق�اع والصواع�ق واملدني وب�رق النرص، 
الت�ي اتهمت بض�م ضباط س�ابقني تابعني 
للقذايف إليها؛ و"لواء ورشفانة"، الذي تشكل 
يف مطلع أغسطس/آب 2014، وعدة جماعات 
مس�لحة صغرية ش�كلها أعضاء من مجتمع 
ورش�فانة، وحس�بما ذكر للرد ع�ىل القصف 
العش�وائي للمنطقة. وطوال السنوات الثالث 
املنرصمة، ش�اركت بعض ه�ذه الجماعات يف 
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أنشطة إجرامية من قبيل اختطاف السيارات 
والرسق�ة، وه�ي مؤلف�ة من أش�خاص ُيرى 
أنهم م�ن املوالن للقذايف، ولكنه�م ال يمثلون 
موقف قبائله�م بالرضورة. ويتحالف ائتالف 
"الزنتان- ورش�فانة" مع "عملية الكرامة"، 
وه�ي الحملة العس�كرية الت�ي يقودها اللواء 
املتقاع�د خليفة حف�رت منذ منتص�ف مايو/
أي�ار يف بنغ�ازي ضد امليليش�يات اإلس�المية 
والجماع�ات اإلس�المية املنضوية تحت مظلة 

"مجلس شورى ثوار بنغازي".

وتنخ�رط ه�ذه الجماع�ات يف الوق�ت الراهن 
يف ن�زاع مس�لح غري دويل يف غ�رب ليبيا، وهي 
محكومة بالقواعد يف القانون الدويل اإلنس�اني 
العريف، كما باملادة 3 املرشكة التفاقيات جنيف 
لسنة 1949. وتسعى هذه القواعد واملبادئ إىل 
حماية أي شخص ال يشارك يف األعمال العدائية: 
وال سيما املدنين، وأي شخص جريح أو يلقي 
سالحه أو يؤرس، بمن فيهم من كانوا يشاركون 
يف القتال فيما مىض. والقتل املتعمد وبإجراءات 
موجزة ألش�خاص أرسى- سواء أكانوا مدنين 
أم أعضاء يف جماعات أو ميليش�يات مسلحة- 
محظ�ور ويش�كل جريمة حرب. كم�ا يحظر 
التعذيب واملعاملة القاس�ية واحتجاز الرهائن، 

وتشكل جميعا جرائم حرب.

ويقيد القانون الدويل اإلنس�اني كذلك وس�ائل 
وأس�اليب ش�ن العمليات العس�كرية. فيقتيض 
مبدأ التمييز أن تقوم أطراف الرصاع "بالتمييز 
بني املدنين واملحاربن" وبن "األعيان املدنية" 
واأله�داف العس�كرية"، وأن توج�ه هجماتها 
ضد األه�داف العس�كرية فقط. أم�ا الهجمات 
العشوائية، ومن طبيعتها رضب أهداف عسكرية 
ومدنين أو أعيان مدنية دون تمييز، فمحظورة 
تماما. ويحظر مبدأ التناسب "الهجوم الذي قد 
يتوقع منه أن يس�بب بصورة عارضة خس�ائر 
يف أرواح املدني�ن أو إصابات بينهم، أو أرضارا 
باألعيان املدنية، أو مجموعة من هذه الخس�ائر 
واألرضار، ويكون مفرطا يف تجاوز ما ينتظر أن 
يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومبارشة". 
كما يحدد القانون الدويل اإلنساني االحتياطات 
االحرتازية الرضورية الواج�ب اتخاذها لتجنب 
القيام بهجمات عشوائية أو غري متناسبة. حيث 
يش�كل اس�تهداف املدني�ن بالهجوم، أو ش�ن 
هجوم عش�وائي عن قصد ينج�م عنه وفيات أو 
إصابات يف صفوف املدنين، أو ش�ن هجوم غري 

متناسب، جريمتي حرب.

MDE 19/009/2014 :وثيقة رقم

يمكنكم االطالع عىل التقرير كامال عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1rTaW3U

الهوامش
)1(  نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املواد 8 )2( ج)1( وج)3( وه)12(.

)2(   بيان مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، بالعالقة مع العنف املتصاعد يف الحالة الليبية، 25 يوليو/

تموز 2014.

)3(  قرار مجلس األمن 2174 )2014(.

"س�ألني أح�د ضباط األم�ن قائال: هل لديك أقارب مس�جونني؟ فقل�ت، نعم ألن 
جميع الس�جناء أقاربي. فرد قائال، وأنا هنا أكرر ما قاله حرفيا )هل ترغب يف أن 

تنضم إليهم يف السجن؟( فقلت: ال! ... بل نريد أن يتم اإلفراج عنهم."
تغريدة ملحمد البجادي، من مؤسيس جمعية )حسم(، أثناء احتجاج حرضه بتاريخ 20 مارس/ آذار 2011.

أُلقي القبض عليه يف اليوم التايل مبارشة.

يرك�ز هذا التقري�ر املوجز 
ناش�ط   11 قضي�ة  ع�ىل 
الس�عودية  يف  حقوق�ي 
بعضهم مسجون وبعضهم 
انته�اء محاكمت�ه  ينتظ�ر 
م�ع احتم�ال الحك�م عليه 
بالس�جن أيض�ا. وجمي�ع 
ه�ؤالء الناش�طن ه�م من 
مؤس�يس أو أعضاء جمعية 
والسياسية  املدنية  الحقوق 
يف السعودية )حسم(، وهي 
عبارة عن منظمة مس�تقلة 
غري مرخصة رس�ميا ُتعنى 
بحقوق اإلنسان ودأبت عىل 
املدافعة عن حقوق السجناء 
السياس�ين واملحتجزين يف 
الس�عودية  العربية  اململكة 
الس�لطات  أم�رت  أن  إىل 
م�ارس/  يف  بإغالقه�ا 

آذار2013.

كيف تسكت السعودية أصوات ناشطي 
حقوق اإلنسان فيها؟

       منظمة العفو الدولية، 2014
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وُيحتجز خمس�ة من أعض�اء الجمعية دون 
محاكمة أو بانتظار إع�ادة محاكمتهم، وقد 
مىض عىل احتجاز البعض منهم حوايل أربع 
س�نوات. فيم�ا ال زال ثالثة آخ�رون طلقاء 
بانتظ�ار م�ا تتمخ�ض عن�ه محاكماته�م. 
ويميض ثالثة آخرون أحكاما بالسجن تصل 
إىل 15 س�نة ص�درت بحقه�م يف محاكمات 
جمي�ع  ب�أن  التنوي�ه  ويج�در  منفصل�ة. 
املحاكمات كانت جائرة. واُدينوا بتهم مبهمة 
من قبيل "الخروج عىل ويل األمر" "والتشكيك 
يف الذمم واإلس�اءة إىل املسؤولن" وذلك عىل 
خلفية نش�اطهم الس�لمي دفاعا عن حقوق 
اإلنسان يف السعودية. واحُتجز البعض منهم 
لفرتات طويلة بانتظار املحاكمة وُمنعوا من 
االتصال باملحامن أو بعائالتهم أو تعرضوا 
للتعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة 
عىل أيدي مس�ؤولن يف أجه�زة األمن. وُحرم 
أحدهم ع�ىل األقل من الحص�ول عىل تمثيل 

قانوني أثناء محاكمته.

وتعترب منظمة العفو الدولية أعضاء الجمعية 
املحتجزين الثمانية من سجناء الرأي وتناشد 
السلطات الس�عودية أن تطلق رساحهم فورا 
ودون رشوط. كما تهيب املنظمة بالس�لطات 
أن تسقط التهم املس�ندة إىل من ُيحاكم منهم 
والحرص عىل إلغ�اء جميع األحكام واإلدانات 

الصادرة بحق أعضاء جمعية حسم.

وقبي�ل قمع نش�اطها، كانت حس�م بمثابة 
ش�وكة يف حلق الحكومة الس�عودية. وأدان 
أعض�اء الجمعي�ة م�راراً املمارس�ات الت�ي 

تتبعه�ا الس�لطات الس�عودية يف الحج�ز، 
ورك�زوا يف انتقاداته�م تحديدا ع�ىل وزارة 
الداخلي�ة وفرعه�ا مرهوب الجان�ب املعني 
باألمن واملخابرات واملعروف باس�م املديرية 
العام�ة للمباح�ث، والتي يتمت�ع عنارصها 
بصالحي�ات واس�عة تخولهم إلق�اء القبض 
عىل كل من يشتبهون به واحتجازه وتعذيبه 
واإلس�اءة إليه م�ع اإلفالت م�ن العقاب. وال 
يقت�رص اس�تغاللهم للصالحي�ات املمنوحة 
له�م يف التعامل مع املش�تبه به�م يف قضايا 
اإلرهاب وحس�ب، ب�ل وضد كل م�ن ينتقد 
الس�لطات علن�ا، ال س�يما النقاد الس�لمين 
قوان�ن  وأدت  حس�م.  جمعي�ة  كأعض�اء 
ومراس�يم مكافحة اإلرهاب الصادرة مؤخرا 
إىل توس�يع نطاق الغطاء القانوني إلس�اءة 
استغالل السلطة إىل درجة أن مجرد االنتقاد 
السلمي للس�لطات كفيل بتصنيف أصحابه 

كمرتكبن لجرائم اإلرهاب ضد الدولة.

وتحتجز الس�لطات الس�عودية حاليا املئات 
م�ن املعتقل�ن السياس�ين دون محاكم�ة، 
فيم�ا أص�درت أحكام س�جن مل�دد طويلة 
بح�ق آخرين عق�ب محاكمات جائ�رة أمام 
املحكم�ة الجزائي�ة املتخصص�ة وغريها من 
املحاك�م. وتزعم الس�لطات أن العديد منهم 
قد ارتك�ب جرائم عنيفة أو س�اند جماعات 
مس�لحة متش�ددة من قبيل تنظيم القاعدة. 
وثم�ة آخرون محتجزون م�ن بن املدافعن 
عن حقوق اإلنس�ان والناشطن الذين عملوا 
عىل كش�ف النق�اب ع�ن الطبيعة املس�يئة 
لنظام العدالة يف السعودية، وتشجيع إدخال 

إصالحات من شأنها أن تجعل نظام العدالة 
أكثر اتس�اقا مع متطلب�ات القانون الدويل، 
بما يف ذل�ك معاهدات حقوق اإلنس�ان التي 
صادقت اململكة عليها. وبمدافعهم عن حقوق 
اإلنس�ان والحدي�ث علنا به�ذا الخصوص، 
صنف حكام السعودية أعضاء جمعية حسم 
ومجموعة من املدافعن الشجعان عن حقوق 
اإلنسان، عىل أنهم يشكلون تهديدا لسلطتهم 
وسياس�اتهم، وحرص�وا ع�ىل اس�تهدافهم 
باملحصلة. ويظهر أن جمعية حس�م تحديدا 
قد ُصنفت لدى السلطات السعودية عىل أنها 
مصدر تهديد من هذا القبيل جراء مزاوجتها 
بن فلسفة حقوق اإلنسان وأحكام الرشيعة 
اإلس�المية وتقاليدها عوض�ا من أن تقترص 
عىل الخطاب العادي يف مجال حقوق اإلنسان 
الذي ُينظر إليه يف السعودية عىل أنه خطاب 
غرب�ي الهوى، ولعل ذلك يكون هو الس�بب 
الفعي وراء بذل الس�لطات الس�عودية جهد 

بقمع نشاط الجمعية.

التوصيات
تناش�د منظم�ة العف�و الدولي�ة الس�لطات 
الس�عودية القي�ام بالخط�وات التالي�ة دون 

تأخري:
إىل إخ�الء  املب�ادرة ف�ورا ودون رشوط   •
س�بيل جميع الس�جناء واملحتجزين من 
أعضاء جمعية الحقوق املدنية والسياسية 
يف السعودية )حسم( وغريهم من سجناء 
ال�رأي – أي الذين ُزج بهم يف الس�جن ال 
ليشء س�وى ملمارستهم الس�لمية لحرية 
التعبري ع�ن الرأي وغري ذل�ك من حقوق 

اإلنس�ان، بم�ا يف ذل�ك الحق يف تش�كيل 
الجمعيات والتجمع السلمي؛

الح�رص ع�ىل إلغ�اء جمي�ع األح�كام   •
واإلدان�ات الص�ادرة وإس�قاط الته�م 
املسندة حاليا إىل أعضاء الجمعية الوارد 
وصف قضاياهم أعاله، وكذلك األحكام 
إلغ�اء األح�كام الصادرة بح�ق جميع 
سجناء الرأي اآلخرين أو التهم املسندة 

إليهم؛
الح�رص ع�ىل توف�ري الحماي�ة لجمي�ع   •
األش�خاص املحروم�ن م�ن حريتهم بما 
يكفل عدم تعرضه�م للتعذيب وغري ذلك 
من رضوب س�وء املعاملة، واحتجازهم يف 
مرافق توفر ظروف تلبي املعايري الواردة 
يف معاي�ري الحد األدنى ملعاملة الس�جناء 

الصادرة عن األمم املتحدة؛
رفع جميع أوامر املنع من السفر الصادرة   •
بحق ناش�طي جمعي�ة الحق�وق املدنية 
والسياسية يف السعودية )حسم( وغريهم 
من ناش�طي حقوق اإلنس�ان واملدافعن 
عنها، واحرتام حريتهم يف الحركة والتنقل 
ووقف اللجوء إىل التدابري التعسفية األخرى 

الرامية إىل معاقبتهم ومضايقتهم؛
اإلره�اب  مكافح�ة  قان�ون  ونق�ض   •
والترشيع�ات ذات الصل�ة أو مراجعته 
وتنقيحه بشكل شامل بغية جعله أكثر 
اتس�اقا واملعاي�ري ال�واردة يف القانون 
الدويل ع�ىل صعيد حقوق اإلنس�ان، ال 
سيما من خالل اعتماد تعريف لإلرهاب 
الس�لمية لحق�وق  املمارس�ة  يقي�د  ال 

اإلنسان.
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الًجلْد كأحد أشكال العقاب البدني يف السعودية
تنترش عقوبة الجلد كأحد أشكال العقاب البدني يف السعودية عىل الرغم من أن اململكة هي 
من الدول األطراف املوقعة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغري ذلك من أشكال 
املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة. ويف ع�ام 2002، عربت لجنة األمم 
املتحدة املعنية بمناهضة التعذيب رصاحة عن أن اس�تخدام عقوبة الجلد يف اململكة العربية 

السعودية يشكل انتهاكا ألحكام االتفاقية.

وُيذك�ر أن القان�ون ينص ع�ىل إيقاع عقوب�ة الجلد وجوب�ا يف عدد من الجرائ�م، ويمكن 
اس�تخدامها أيضا بناء عىل السلطة التقديرية أو االستنسابية للقايض. وترتاوح أحكام هذه 
العقوبة ما بن الحكم عىل الش�خص بعرشات الجلدات وصوال إىل اآلالف منها، وُتنفذ عادة 
عىل دفعات ويف فرتات زمنية متباعدة تفصل بينها مدة ترتاوح بن أسبوعن وشهر واحد.

وُيذك�ر أن أك�رب عدد م�ن الجلدات وثقت�ه منظمة العف�و الدولية عىل ذم�ة قضية واحدة 
كان40.000  جلدة يف قضية ش�خص أُدين عام 2009 بتهمة القتل. وقد ُحكم بالجلد عىل 

أحد أعضاء جمعية )حسم( وُيدعى عمر السعيد.

MDE 23/025/2014 :وثيقة رقم

يمكنكم االطالع على التقرير كامال على الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1xMm5S1

أوقفوا التعذيب

في السعودية

بادروا إىل التحرك

أوقفوا قمع السعودية املستمر بال هوادة ضد ناشطي جمعية الحقوق املدنية والسياسية )حسم(

http://bit.ly/1srYx4R

يس�تند ه�ذا التقري�ر إىل معلوم�ات حصلت 
عليها منظمة العفو الدولية من طائفة واسعة 
ومتنوع�ة من املصادر العام�ة والخاصة التي 
لديها معرفة مبارشة بأوضاع حقوق اإلنسان 
داخل اإلم�ارات العربية املتح�دة، بما يف ذلك 
الناش�طن والصحفي�ن وعائ�الت الس�جناء 
واملنظم�ات العامل�ة داخل اإلم�ارات العربية 
املتحدة. وُجمعت بع�ض هذه املعلومات أثناء 
زيارت�ن ميدانيت�ن قام به�ا مندوبو منظمة 
العفو الدولية إىل اإلمارات العربية املتحدة منذ 
العام 2011. كما تس�تند معلومات أخرى إىل 
املقاب�الت الت�ي أُجريت خارج اإلم�ارات. ويف 
م�ارس/ آذار 2013، أرس�لت منظمة العفو 
الدولية أحد املراقبن املستقلن كمندوب عنها 
ملراقبة إجراءات محاكمة "إمارات 94" ولكن 
رفض مس�ؤولو األم�ن يف الدولة الس�ماح له 

بدخول البالد دون إبداء األسباب. 

كم�ا اس�تقت منظمة العف�و الدولي�ة الكثري 
من املعلوم�ات املتوفرة عرب مص�ادر عامة ال 

س�يما التقارير التي رفعتها حكومة اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة إىل مجلس حقوق اإلنس�ان 
وهيئ�ات وآلي�ات معاه�دات األم�م املتح�دة، 
ونتائج تحقيقات تلك الهيئات بشأن اإلمارات، 
والبيان�ات الص�ادرة عن مس�ؤويل الحكومة 
اإلماراتي�ة والتقارير اإلعالمي�ة وغري ذلك من 
التقارير الصادرة ع�ن املنظمات الدولية غري 

الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان.

كم�ا حاول�ت منظم�ة العف�و الدولي�ة عق�د 
اجتماعات مع الس�لطات اإلماراتي�ة، وطلبت 
منها الحصول عىل املعلومات يف معرض إجراء 
بحوثها الخاصة بالتقرير الحايل. وأثناء تواجد 
مندوبيها عىل أرايض اإلمارات العربية املتحدة 
يف نوفم�رب/ ترشي�ن الثان�ي 2013، طلب�ت 
منظم�ة العفو الدولية عقد لقاءات مع وزيري 
العدل والداخلي�ة والنائب الع�ام وغريهم من 
املس�ؤولن، وحاول�ت الحصول ع�ىل ترصيح 
يخولها زيارة س�جن الرزين يف أبو ظبي كونه 
السجن الذي يميض فيه معظم السجناء الذين 

"يحزنن�ي هذا الوضع كثرا وما وصلنا إليه ... إذ لم أتخيل أبدا ان يطال الظلم األوالد 
والبنات. فلقد جرى أوال س�حب جواز س�فر الوالد، ثم ُطرد من عمله قبل أن ُيزج به 
يف السجن ثم ُطرد ابنه من عمله وُمنع من السفر. وحان اآلن دور األوالد والبنات من 

خالل حرمانهم من التعليم... وماذا بعد؟ ما هو الهدف وراء هذا كله؟"
 محمد الجابري، ابن سجن الرأي حسن الجابري، يف تغريدة له عىل تويرت بتاريخ 2 مايو/أيار 2014

إسكات المعارضة في اإلمارات العربية المتحدة: 
التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة

       منظمة العفو الدولية، 2014
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يتحدث التقرير عنهم أحكام السجن الصادرة 
بحقهم. ولم تتلَق املنظمة ردا عىل طلباتها تلك، 
ولم يقم سفري دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
اململكة املتحدة بال�رد عىل طلب منظمة العفو 

الدولية عقد لقاء معه يف لندن.1

ويف أكتوب�ر/ ترشي�ن األول 2014، قام�ت 
منظمة العفو الدولية بمحاولة أخرى للحصول 
عىل وجه�ة النظ�ر الحكومي�ة وإيضاحاتها 

م�ن  بع�دد  املتعلق�ة 
القضايا. وتلقت املنظمة 
برسور ردا جاء يف رسالة 
مؤرخ�ة يف 30 أكتوبر/ 
ترشين األول 2014 من 
الخارجية  وزير  مساعد 
للشؤون القانونية، والتي 
نوردها كملحق يف نهاية 
ويورد  الحايل.2  التقرير 
الوزي�ر يف رده تأكيدات 
تناق�ض املعلومات التي 
حصل�ت منظم�ة العفو 
الدولية عليها من طائفة 
واسعة من املصادر غري 

الرسمية األخرى.

واش�رتط الكث�ري مم�ن 
أج�رت منظم�ة العف�و 
الدولي�ة مقابالت معهم 
االلتزام بعدم الكشف عن 
هوياتهم تحسبا الحتمال 
تعرضه�م للخط�ر بعد 

تزويدهم املنظمة باملعلومات املطلوبة. وعليه، 
تمتنع منظمة العفو الدولية عن الكش�ف عن 
هوي�ات الذين زودوه�ا باملعلومات نزوال عند 
رغبته�م، وتمتن�ع عن ذك�ر أس�ماء اآلخرين 
الذين يمك�ن أن يتعرضوا لخط�ر يف حال تم 
الكش�ف عنها. وتعرب منظمة العفو الدولية 
عن ش�كرها وعرفانها لجميع الذين س�اعدوا 
وس�اهموا يف توفري املعلوم�ات التي يتضمنها 

التقرير الحايل.

ملخص التوصيات 
تناشد منظمة العفو الدولية حكومة اإلمارات 

العربية املتحدة القيام بما يي:
اإلف�راج ف�ورا ودون رشوط ع�ن جمي�ع   •
س�جناء الرأي – أي األشخاص الذين زج 
بهم يف الس�جن ال ليشء سوى ملمارستهم 
الس�لمية للحقوق املتعلقة بحرية التعبري 
عن الرأي أو تشكيل الجمعيات أو التجمع 

وغري ذلك من حقوق اإلنسان املرشوعة؛ 
الح�رص عىل رسعة إعادة محاكمة جميع   •
األشخاص الذين أدانتهم دائرة أمن الدولة 
باملحكمة االتحادية العليا، وبحيث تتسق 
محاكماته�م الجدي�دة وكام�ل املعاي�ري 
الدولي�ة املرعية ع�ىل صعي�د املحاكمات 
العادل�ة، والتحقيق بحيادية وش�مول يف 
جميع املزاع�م املتعلقة بارتكاب التعذيب 
وغري ذلك من أنواع س�وء املعاملة، وإلغاء 
اإلدانات الصادرة بحق األش�خاص الذين 
أُدينوا عىل أس�اس “االعرتافات” املنتزعة 

منهم تحت التعذيب؛ 
اتخاذ تدابري فعالة من ش�أنها أن تحظر   •
وتمن�ع ارت�كاب جميع أش�كال التعذيب 
وغ�ري ذل�ك م�ن أن�واع س�وء املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
والح�رص ع�ىل التحقي�ق م�ع املش�تبه 
بارتكابهم مثل هذه األفعال، ومحاكمتهم 
يف ظل إج�راءات تراعي املعاي�ري الدولية 
املتعلقة باملحاكمات العادلة يف حال توافر 

أدلة مقبولة قانونا ضدهم؛ 
وضع ح�د لالعتقاالت التعس�فية وجميع   •
اشكال املضايقة والرتهيب بحق املدافعن 

عن حقوق اإلنس�ان، بما يف ذلك املحامن 
الذين يس�عون لص�ون حقوقهم وحقوق 

اآلخرين؛ 
تعديل القان�ون الناظم ألعم�ال املحكمة   •
االتحادي�ة العلي�ا بغي�ة اس�تحداث مبدأ 
الحق يف التقدم باس�تئناف ضد أحكامها 
درج�ة، وضم�ان  أع�ىل  أم�ام محكم�ة 
استقاللية هذه املحكمة، وجعل إجراءاتها 
متس�قة واملعايري الدولية املرعية يف مجال 
املحاكم�ات العادل�ة، بم�ا يف ذل�ك م�ن 
خ�الل مع�اودة التأكيد ع�ىل أن اإلفادات 
أو االعرتاف�ات املنتزعة تح�ت التعذيب أو 
اإلكراه ال يجوز اس�تخدامها أو االستدالل 
بها كأدلة أبدا إال يف سياق إثبات الفعل بحق 
مرتكبي�ه أثناء محاكمته�م أو مالحقتهم 

جنائيا بتهمة ارتكاب التعذيب؛ 
تعديل جميع الترشيعات وضمان اتساقها   •
م�ع القان�ون الدويل لحقوق اإلنس�ان إذا 
كانت تفرض قيودا غري مربرة عىل حريات 
التعب�ري عن ال�رأي وتش�كيل الجمعيات 
والتجم�ع؛ واالنضم�ام إىل العه�د الدويل 
الخ�اص بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية 
واالتفاقي�ة  اإلضافي�ن  وبروتوكوليه�ا 
الدولي�ة لحماي�ة جميع األش�خاص من 

االختفاء القرسي.

كم�ا تناش�د منظمة العف�و الدولي�ة املجتمع 
ال�دويل، وتحديدا الدول الت�ي تتمتع بعالقات 
سياس�ية وديبلوماس�ية وتجارية واقتصادية 
وثيق�ة مع اإلمارات العربية املتحدة، ال س�يما 
الوالي�ات املتح�دة واململك�ة املتح�دة وبلدان 



78

التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

79موارد شتاء 2014

التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

موارد شتاء 2014

االتح�اد األوروبي القيام ضم�ان عدم إعطاء 
األولوي�ة للمصال�ح االقتصادي�ة وغريها من 
املصال�ح واالعتب�ارات عىل حس�اب التصدي 
اإلنس�ان،  لحق�وق  الخط�رية  لالنته�اكات 
وتوظي�ف نفوذه�ا م�ن أج�ل ح�ث حكومة 
اإلم�ارات العربية املتحدة ع�ىل ضمان اإلفراج 
ف�ورا ودون رشوط عن جميع س�جناء الرأي، 
والح�رص عىل مراع�اة الس�لطات اإلماراتية 
لواجباته�ا التي تمليها عليه�ا أحكام القانون 

الدويل من أجل ضمان حريات الرأي والتعبري 
وتش�كيل الجمعيات والتجم�ع وغري ذلك من 

حقوق اإلنسان.

MDE 25/018/2014 :وثيقة رقم

يمكنكم االطالع عىل التقرير كامال عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1AG2Eic

الهوامش
)1(   يف يونيو/ حزيران 2011 تمكنت منظمة العفو الدولية من مقابلة النائب العام اإلماراتي ملناقشة إقامة العدل 

يف قضية محاكمة الناشطن الحقوقين االماراتين الخمس.

)2(   جمعية اإلصالح واإلرشاد االجتماعي هي جمعية وطنية تأسست بشكل قانوني عام 1974 بموافقة من الشيخ راشد بن

سعيد آل مكتوم حاكم دبي يف حينها. وهي جمعية لم يعرف عنها انها استعملت أو دافعت عن العنف.

أوقفوا التعذيب

في اإلمارات

بادروا إىل التحرك اآلن

أفرجوا عن ناشط حقوق اإلنسان محمد الركن 

http://bit.ly/1FzrWhZ

       منظمة العفو الدولية، 2002

يتح�دث كتي�ب التح�رك ه�ذا ع�ن محاربة 
التعذي�ب. ويجم�ع ب�ن األف�كار وأس�اليب 
العمل واإلنجازات ومعايري السلوك الحكومي 
ووس�ائل تطبيق تلك املعاي�ري التي تمخضت 
عنها جهود نش�طاء محارب�ة التعذيب حول 
العال�م ع�ىل مدى الخم�س والعرشين س�نة 
املاضية أو أكثر. ونأمل أن يستفيد األشخاص 
واملنظم�ات حول العال�م املعني�ن بمحاربة 
التعذيب من معرفة ما فعله اآلخرون، وبالتايل 

تعزيز النضال ضد التعذيب.

ويلخ�ص الفص�ل األول م�ن الدلي�ل تط�ور 
النضال ضد التعذيب واإلنجازات التي حققها 
من�ذ الح�رب العاملي�ة الثانية. وي�ورد وصفاً 
للتصورات الناش�ئة بش�أن القضي�ة، ويقدم 
إطاراً للتحرك ضد التعذيب يرتكز عىل مفهوم 
اإلرادة السياس�ية، ويق�دم بيان�ات موج�زة 
حول الهيئ�ات واآللي�ات الدولي�ة واإلقليمية 
الرئيسية التي أنشئت ملحاربة التعذيب- وهي 
لجنة األمم املتح�دة ملناهضة التعذيب واملقرر 
الخ�اص لألم�م املتح�دة املعن�ي بالتعذي�ب 

واللجنة األوروبية ملنع التعذيب.

ويتضم�ن الفص�ل الثاني دراس�ات للحاالت 
توضح مختلف الدروب التي س�لكت ملحاربة 

التعذيب يف س�ت دول، حي�ث غالباً ما جاءت 
اإلنج�ازات نتيج�ة مزي�ج من العوام�ل. وقد 
تنف�رد الدول�ة املعنية ببع�ض العوامل، لكن 

العوامل األخرى لها دالالت أوسع. 

ويوجز الفصل الثالث املعايري الدولية اآلخذة 
يف التط�ور والت�ي تق�دم إط�اراً للتحركات 
ض�د التعذي�ب. ويص�ف الواجب�ات املرتتبة 
ع�ىل الدول بموجب القان�ون الدويل يف حظر 
التعذيب ومنع حدوثه وتقديم املسؤولن عن 

ارتكابه إىل العدالة. 

والخام�س  الراب�ع  الفص�الن  ويتن�اول 
االنته�اكات الت�ي ترتكب ضد األش�خاص 
الذي�ن احتجزوا عىل أب�دي موظفي الدولة. 
ويص�ف الفص�ل الراب�ع الضمان�ات التي 
وضع�ت لحماي�ة الس�جناء، وبخاص�ة يف 
املراحل األوىل لالعتق�ال التي غالباً ما يكون 
فيه�ا خط�ر التعذي�ب عىل أش�ده. وتطرق 
الفص�ل الخامس إىل األوض�اع التي يحتجز 
فيها الس�جناء؛ والتي يمكن لبعضها، سواء 
بمفرده�ا أو مقرون�ة بغريه�ا، أن تش�كل 

تعذيباً أو إساءة معاملة.

ويتناول الفص�ل الس�ادس التعذيب يف أطر 
أخ�رى. ويغطي قضايا مثل التعذيب وس�وء 
املعامل�ة يف امل�دارس ومؤسس�ات األم�راض 

مكافحة التعذيب :دليل التحركات
موارد إلكترونية
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العقلي�ة، والعق�اب الجس�دي، والتعذيب يف 
يف  املم�ارس  والعن�ف  املس�لحة،  النزاع�ات 

املجتمع واألرسة. 

ويبح�ث الفصل الس�ابع يف تحري�م التعذيب 
بموجب القانون الوطني. وينظر يف الشكاوى 
وأنباء التعذيب، وتقديم املسؤولن يف ارتكابه 
إىل العدال�ة ودفع التعويض�ات إىل الضحايا. 
ويتضم�ن معلوم�ات ح�ول ممارس�ة الوالية 
القضائية الشاملة وعمل املحكمتن الجنائيتن 

الدوليتن ليوغسالفيا السابقة ورواندا. 

ويصف الفصل الثامن إجراءات 
إضافي�ة ينبغي ع�ىل الحكومات 
اتخاذها بشأن ممارسة التعذيب 
يف الخارج، م�ع تقديم توصيات 
حول قضايا، مث�ل وقف تجارة 
إعادة األشخاص  التعذيب ومنع 
ق�رساً إىل دول�ة يتعرضون فيها 
لخط�ر التعذي�ب. كم�ا يبح�ث 
يف دور مهن�ة الط�ب والرشائح 
يف  املدن�ي  للمجتم�ع  األخ�رى 

استئصال آفة التعذيب. 

وحي�ث أمكن، يستش�هد الدليل 
بأهم املعايري الدولية ذات الصلة، 
ويط�رح أف�كاراً للتنفيذ العمي. 
وتق�رتن بعض الفق�رات بأمثلة 
عىل التح�ركات وتصف الجهود 
التي حققت نتائج. وقد ال نكون 
وضعن�ا ح�داً للتعذي�ب وس�وء 

املعامل�ة، لك�ن اإلنج�ازات اتس�مت جميعها 
باألهمية إىل حد ما. 

وهذه األمثلة ليس�ت الوحيدة – إذ كان يمكن 
االستش�هاد بأمثلة أخرى عدي�دة- لكن وقع 
عليها االختيار ألنها توضح مجموعة واس�عة 
م�ن املقارب�ات للتح�دي املتمث�ل يف محاربة 

التعذيب. 

ACT 40/001/2003 :وثيقة رقم

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: 

http://bit.ly/1AytVny

       منظمة العفو الدولية، 2014  

«إن الظلم أينما كان يهدد العدل يف كل مكان» 
مارتن لوثر كينغ.

هذه هي الطبعة الثانية العربية لدليل منظمة 
العفو الدولية للمحاكمة العادلة. وهو يتوسع 
فيما ُط�رح يف الطبعة األوىل، التي نرشت يف 

1998، حي�ث يتضم�ن العدي�د 
من املعاي�ري اإلضافية التي جرى 
تبنيه�ا منذ 1998،  كما يتضمن 
تفسريات محّدثة للمعايري واملزيد 
م�ن التحلي�ل. ويغط�ي املعايري 
املهم�ة  والتفس�ريات  الدولي�ة 
حت�ى عام2010،  كما يش�ري إىل 
تط�ورات ذات مغ�زى وقعت يف 

2011 و 2012 وأوائل 2013.

ومن بن التطورات املهمة العديدة 
التي تعكسها هذه الطبعة ما يي:

االع�رتاف املتزايد ب�أن العديد   •
من حق�وق املحاكم�ة العادلة 
ينطبق يف جميع األوقات ويف كل 
الظروف، رغم ع�دم االعرتاف 
بها رصاحة كحقوق غري قابلة 

للتقييد يف املعاهدات؛

تحديات لحق�وق املحاكمة العادلة برزت   •
مكافح�ة  وسياس�ات  لقوان�ن  نتيج�ًة 
اإلرهاب، وال سيما يف أعقاب الهجمات عىل 
الواليات املتحدة األمريكية يف 11 سبتمرب/

أيلول 2001؛
التطبيق العابر للحدود الوطنية لواجبات   •
حق�وق اإلنس�ان، حيثما تم�ارس الدولة 

سيطرتها عىل البرش أو األرايض؛

دليل المحاكمات العادلة
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االع�رتاف املتنام�ي بأن النزاه�ة تقتيض   •
اح�رتام حق�وق املجني عليه�م عىل نحو 

يتسق مع حقوق املتهمن؛
االهتمام املتزايد باآلثار املرتتبة عىل التمييز   •

يف إطار نظام القضاء الجنائي؛
االع�رتاف الرصي�ح بالح�ق يف املس�اعدة   •

القانونية أثناء جلسات التحقيق؛
املتعل�ق  القانون�ي  الفق�ه  يف  التوس�ع   •
باس�تبعاد األدل�ة، بما يتج�اوز اإلفادات 

املنتزعة عن طريق التعذيب؛
حظر أحكام اإلعدام اإللزامية؛  •

آث�ار حق�وق املحاكم�ات العادل�ة ع�ىل   •
الحق�وق األخ�رى، بم�ا يف ذل�ك، ع�ىل 
س�بيل املثال، الح�ق يف الحي�اة األرسية 

والخاصة؛
االعرتاف املتزايد باعتبار ترحيل الشخص   •
إىل دول�ة يمكن أن يخض�ع فيها ملحاكمة 

جائرة أمراً مخالفاً للقانون.

يس�عى ه�ذا الدلي�ل إىل أن يض�ع معاي�ري 
حقوق اإلنس�ان ذات الصلة تحت عيني كل 
من يسعى إىل تقييم مدى تمايش املحاكمات 
الجنائي�ة، أو نظ�م العدال�ة، م�ع املعاي�ري 
الدولية. وقد أعد من أجل راصدي املحاكمات 
وغريهم ممن يقيِّمون مدى توافر العادلة يف 
محاكمة معينة، ولكل من يريد معرفة ما إذا 
كان نظام العدال�ة الجنائية يف بلد ما يكفل 
االحرتام للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة. 
كم�ا يمك�ن أن يش�كل مرش�داً للمرشِّعن 
والقض�اة وأعضاء النيابات العامة ومحامي 

الدفاع، وأداة للتدريب.

يحدد ه�ذا الدليل املعايري الدولي�ة واإلقليمية 
لحق�وق اإلنس�ان الت�ي تنطب�ق يف مختل�ف 
مراحل الدعوى الجزائية. كما يحدد الخطوط 
العريضة ملعايري املحاكمة النزيهة التي تنطبق 
ع�ىل أوقات النزاع املس�لح. ل�ن كان بعضها 
ينطبق عىل جميع أش�كال االحتج�از )بما يف 
ذل�ك االحتجاز أو التوقيف اإلداري( وأي نوع 
من أن�واع املحاكمات، بم�ا يف ذلك املحاكمات 
غ�ري الجنائي�ة )الدعاوى املدني�ة(، إال أن هذا 
الدليل يركز عىل املعاي�ري واجبة التطبيق عىل 

اإلجراءات الجنائية.

ولك�ي يتب�ن الق�ارئ األم�ور الت�ي تقتيض 
املعاي�ري تطبيقه�ا يف الواق�ع العمي، س�وف 
ندرج يف هذا الدليل تفس�ريات لبعض املعايري 
املعينة املستمدة من الهيئات املرجعية يف األمم 
املتحدة واملنظمات اإلقليمية، بما فيها »محكمة 
الدول األمريكية لحقوق اإلنسان«، و»املحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنس�ان«، وبعض املحاكم 

الجنائية الدولية.

POL 30/002/2014 :وثيقة رقم

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1siQOSR

مالحظة :نرحب بتلقي أي�ة مقرتحات أو تصحيحات أو 

تعليق�ات عىل محت�وى الدليل .ويرج�ى أن تبعثوا بمثل 

هذه التعليقات عىل الربيد اإللكرتوني أدناه:

publishing@amnesty.org

       جمعية منع التعذيب ومركز العدالة 
والقانون الدولي، 2008

يضع القانون الدويل لحقوق اإلنس�ان حدودا 
عىل سلطة الدولة عىل األفراد ويفرض التزامات 
إيجابية ع�ىل الدولة تلتزم بها تج�اه األفراد. 
توقع ال�دول وتصدق طوعيا ع�ىل املعاهدات 
الت�ي تعرتف وتضم�ن حقوق كل ش�خص، 

وتخضع نفس�ها ملراقبة األجهزة القضائية أو 
شبه القضائية التي تقبل الشكاوى املقدمة من 
األف�راد. من منظور القرن الحادي والعرشين، 
حيث القليل من الدول تعرتف رصاحة بارتكاب 
انته�اكات لحق�وق اإلنس�ان، ربم�ا يكون من 
الصعب تصور الث�ورة التي أحدثتها املعاهدات 
األوىل لحق�وق اإلنس�ان؛ فللم�رة األوىل تحك�م 
القان�ون ال�دويل لي�س فق�ط بالعالق�ات بن 
ال�دول، ولكن أيض�ا العالقة بن 
ال�دول واألفراد. يعد م�ن املمكن 
عىل الدول أن تدعي أن س�يادتها 
عىل أراضيه�ا حالت دون التدخل 
بالنس�بة ألفع�ال معين�ة. أصبح 
س�لوك الدولة عىل الصعيد املحي 

مفتوحا للتدقيق الخارجي.

يهدف هذا املدخل إىل فقه القانون 
ال�دويل بش�أن مس�ألة التعذيب 
وغريه من رضوب س�وء املعاملة 
إىل إعط�اء كل م�ن الخرباء ومن 
هم عىل غري إط�الع عىل القانون 
ال�دويل ملح�ة عامة ع�ن تعريف 
التعذي�ب والواجب�ات التي تقع 
ع�ىل عاتق ال�دول ونطاق حظر 
التعذيب وكذلك القانون الجنائي 
ال�دويل بم�ا يخ�ص املس�ؤولية 

الفردية عن جريمة التعذيب.

التعذيب في القانون الدولي:
دليل الفقه القانوني
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تش�مل الفصول األربعة األوىل القانون الدويل 
واإلقليم�ي املنطبق عىل الدول يف األمم املتحدة 
ويف النظ�ام األوروبي واألمريك�ي واإلفريقي. 
ولتسهيل عملية املقارنة، تشرتك هذه الفصول 
يف هيكل عام، يعكس أيضا التبادل املتزايد بن 
النظ�م. ويتناول الفصل الخامس املس�ؤولية 
الجنائية الفردية عن جريمة التعذيب الدولية، 
م�ع األخذ يف االعتبار فقه املحكمتن الدوليتن 
املخصصتن ليوغوس�الفيا الس�ابقة ورواندا 

والنظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأخ�رياً، ينبغ�ي أال ننىس أبدا، أن�ه مهما كانت 
ق�وة الحظر القانوني املف�روض عىل التعذيب، 
ف�إن الواق�ع يج�ب أن ينس�جم م�ع الن�ص 
الدقيق للقان�ون، وتعترب اآلليات غري القضائية 
اإلضافية الزمة لضمان عدم لجوء عمالء الدولة 
إىل التعذيب أو القبول به ولضمان الكشف عن 
االنتهاكات وتلقي الضحايا العالج والتعويض.

من مقدمة الدليل

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: 

http://bit.ly/1pvdqEg

 

دليل التبليغ عن 
التعذيب :كيفية 
توثيق ادعاءات 

التعذيب والرد عليها 
وفقاً للنظام الدولي 

لحماية حقوق اإلنسان

مركز حقوق اإلنسان ،جامعة 
إيسكس،2000

يس�تهدف هذا الكتاب يف األساس املنظمات 
غري الحكومية األقل خربة، وبالذات املنظمات 
الصغ�رية الت�ي تعم�ل عىل مس�توى الدول 
واملجتمعات، والتي تسعى إىل تطوير أنفسها 
وزيادة مش�اركتها يف توف�ري املعلومات عن 
التعذي�ب. كم�ا أن الكتاب ال يح�اول تقديم 
تعليم�ات فني�ة أو طبي�ة أو قانونية، ولكنه 
يرك�ز أكث�ر م�ن ذل�ك ع�ىل عملي�ة توف�ري 
املعلومات ذاتها. وبهذه الطريقة، فإن الكتاب 
يس�عى إىل تمك�ن مثل ه�ذه املنظمات غري 
الحكومية من تقديم معلومات عالية الجودة 
ع�ن الح�وادث الفردي�ة وأيضاً ع�ن أنماط 
التعذي�ب، وذلك بقص�د تحقيق أقى إفادة 
ممكنة م�ن املعلومات للمؤسس�ات الدولية، 
وأيضاً مساعدة هذه املنظمات غري الحكومية 
عىل اختيار أنس�ب إج�راء أو إجراءات لنرش 

املعلوم�ات، وذل�ك به�دف تحقي�ق النتائج 
املرج�وة. ورغ�م أن الكتاب يرك�ز بالدرجة 
األوىل عىل التعذيب، إال أن الكثري مما يتناوله 
ينطوي بنفس الدرجة يف س�ياق االنتهاكات 
األخ�رى لحقوق اإلنس�ان. وحت�ى عندما ال 
يرق�ى إدعاء معن إىل درج�ة االنتهاك، فإنه 
رغم ذلك يعد انتهاكا لعرف آخر من أعراف 
حقوق اإلنس�ان مث�ل حق الف�رد يف الحرية 
واألم�ن   أو الحق يف محاكم�ة عادلة. ورغم 

أن مث�ل هذه االنته�اكات ليس�ت هدفاً لهذا 
الكت�اب، فإن القارئ عليه أن يدرك أن هناك 
أيض�اً تعويض النته�اكات أخ�رى لحقوق 

اإلنسان بخالف التعذيب.

من مقدمة الدليل

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: 

http://bit.ly/1tPLA5G
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مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان، 2004

إن التعذيب موضع قلق عميق للمجتمع الدويل 
فهدفه ه�و التدم�ري املتعمد ال لرف�اه األفراد 

البدني والعاطفي فحسب بل أيضا، يف بعض 
الح�االت، لكرام�ة وإرادة مجتمعات بأرسها. 
وهو أمر يه�م جميع أعض�اء األرسة البرشية 
ألنه طعن يف الصميم ملعنى وجودنا وآمالنا يف 

مستقبل أفضل. 

ال�دويل  القان�ون  أن  ورغ�م 
والقانون  اإلنس�ان  لحق�وق 
اإلنس�اني ال�دويل يحظ�ران 
دائما التعذي�ب يف أي ظرف 
من   الظروف، فإن التعذيب 
وس�وء املعاملة يمارس�ان يف 
أكثر من نصف بلدان العالم. 
الص�ارخ ب�ن  التف�اوت  إن 
الحظ�ر املطلق املفروض عىل 
التعذي�ب وانتش�اره يف عالم 
قي�ام  رضورة  ي�ربز  الي�وم 
الدول بإق�رار وتنفيذ تدابري 
فعال�ة لحماي�ة األف�راد من 

التعذيب وإساءة املعاملة.

وق�د أعد ه�ذا الدليل لتمكن 
الدول من االس�تجابة لواحد 
من أه�م الش�واغل يف مجال 
حماي�ة األفراد م�ن التعذيب 

بروتوكول استنبول: دليل التقصي والتوثيق 
الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

أال وه�و التوثيق الفع�ال. فالتوثيق يخرج إىل 
ا لنور أدلة التعذيب وإس�اءة املعاملة فيصبح 
باإلمكان محاس�بة مرتكبيهما عىل ترصفاتهم 
وخدم�ة مطال�ب العدال�ة. ووس�ائل التوثيق 
املبينة يف ه�ذا الدليل تصلح للتطبيق كذلك يف 
س�ياقات أخرى منها التحقيقات التي تجري 
عن حقوق اإلنسان ورصد مراعاتها، وعمليات 
التقيي�م التي تج�رى ألغر اض من�ح اللجوء 
السيايس، والدفاع عن أفراد “اعرتفوا” بجرائم 
أثناء التعذي�ب، ووضع تقديرات لالحتياجات 
الالزمة لرعاية ضحايا التعذيب. وفيما يخص 
مماريس املهن الطبية والقضاة الذين يرَغمون 
عىل تجاهل دالئ�ل التعذيب أو تصوير الحالة 
ع�ىل غري حقيقتها أو تزوي�ر األدلة، يوفر هذا 

الدليل أيضا مرجعا دولياً. 

وخالل العقدين املاضين اكتس�بنا قدرا كبريا 
من املعرف�ة بأمر التعذي�ب وعواقبه ولكن لم 
تتوف�ر حتى إع�داد هذا الدليل أي إرش�ادات 
دولية بشأن التوثيق. واملراد من دليل التقيص 
والتوثيق الفعالن للتعذيب وغريه من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنس�انية 
أو املهين�ة )بروتوكول اس�تنبول( هو اتخاذه 
مرش�دا يف تقيي�م ح�االت األش�خاص الذين 
يّدع�ون أنهم عّذبوا وعانوا من س�وء املعاملة، 
ويف التحقي�ق يف ح�االت ادع�اءات التعذي�ب 
وإب�الغ النتائ�ج إىل الس�لطات القضائي�ة أو 

غريها من سلطات التحقيق. 

يتضمن هذا الدليل مب�ادئ التقيص والتوثيق 
الفعالن للتعذي�ب وغريه من رضوب املعاملة 

أو العقوبة القاس�ية أو الالإنسانية أو املهينة 
)انظ�ر املرف�ق األول(. وهذه املبادئ ترس�م 
الخط�وط العامة للمعايري الدني�ا التي يتعن 
أن تطبقه�ا ال�دول لكفال�ة التوثي�ق الفعال 
للتعذي�ب. واإلرش�ادات الت�ي يتضمنه�ا هذا 
الدليل ليس�ت مطروحة باعتبارها بروتوكوال 
جام�دا، بل هي تمث�ل باألح�رى معايري دنيا 
قائم�ة عىل ه�ذه املبادئ ويجب أن تس�تخدم 
مع مراع�اة املوارد املتاح�ة. والدليل واملبادئ 
هما ثمرة ثالث س�نوات م�ن التحليل والبحث 
والصياغة عىل يد خ�رباء يف القانون والصحة 
وحقوق اإلنس�ان يزيد عدده�م عن 75 خبريا 
يمثّل�ون 40 منظمة أو مؤسس�ة من 15 بلدا. 
ففكرة ه�ذا الدلي�ل وإعداده الفع�ي يمثالن 
جه�دا تعاوني�ا بذل�ه أخصائي�ون يف الط�ب 
الرشعي، وأطباء، وأخصائيون يف علم النفس، 
ومراقبون لحقوق اإلنسان، ومحامون عاملون 
يف إرسائي�ل وأملاني�ا وتركيا وجن�وب أفريقيا 
والدانم�رك ورسي الن�كا وس�ويرسا وش�يي 
وفرنسا وكوس�تاريكا واململكة املتحدة والهند 
وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واألرايض 

الفلسطينية املحتلة.

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1oB0MTx
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منتدى آسيا والمحيط الهادئ 
للمؤسسات الوطنية وجمعية 

منع التعذيب ومفوضية حقوق 
اإلنسان2010 ،

يه�دف ه�ذا الدلي�ل إىل دع�م وتعزي�ز عمل 
 )NHRIs(  املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

- سواء كانت لجان لحقوق اإلنسان أو مكاتب 
ألمن�اء املظال�م - يف مج�ال من�ع التعذي�ب، 
وخاصة املؤسس�ات الوطني�ة املتوافقة تماماً 

مع مبادئ باريس.

ويف حن أنه يمكن أيضاً للمؤسسات الوطنية 
التي ال تتوافق بالكام�ل مع مبادئ باريس 
أن تلع�ب دوراً مهماً يف منع 
التعذيب، إال أن املؤسس�ات 
الوطنية املتوافقة تماماً هي 
األكث�ر ق�درة ع�ىل أداء هذا 
العم�ل الوقائ�ي بقدر كاٍف 
م�ن املصداقي�ة والرشعية، 
وبالت�ايل بق�در أك�رب م�ن 

الفعالية.

ليق�دم  الدلي�ل  ه�ذا  أُِع�د 
مجموع�ة أدوات عملية لدعم 
اإلنس�ان  مؤسس�ات حقوق 
الوطني�ة يف إع�داد وتنفي�ذ 
أنشطة ملموسة ملنع التعذيب 
يف بلدانها. يب�دأ الدليل برح 
مفهوم منع التعذيب ويسلط 
املش�اركة  أهمية  الضوء عىل 
يف وضع اس�رتاتيجية عاملية 

متكاملة ملنع التعذيب. 

منع التعذيب :دليل عملي للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان

وينقس�م الدليل إىل جزأين رئيس�ين. يقدم 
الج�زء األول اإلطار القانون�ي ملنع التعذيب، 
ويش�مل تعريف التعذيب والصكوك الدولية 
التعذي�ب.  تحظ�ر  ايل  املهم�ة  واإلقليمي�ة 
ويس�تعرض الجزء الثاني الخطوات العملية 
ايل يمكن للمؤسس�ات الوطنية اتخاذها ملنع 
التعذيب. ويقدم الدليل أمثلة عىل املمارسات 
الجيدة املستقاة من مؤسسات وطنية مختلفة 
لتوضيح الطرق الفعالة لتطبيق اسرتاتيجيات 
منع التعذيب. يتضمن كل فصل مجموعة من 
األسئلة الرئيسية، واألساس القانوني ملشاركة 
للقضاي�ا  ومناقش�ة  الوطني�ة،  املؤسس�ات 

الرئيسية، وخيارات ملزيد من املطالعة.

ويحت�وي القرص املُدَم�ج املُرَفق بالدليل عىل 
مجموع�ة من الوثائق وامل�واد املفيدة. كما أنه 
يتضم�ن مقابالت مع ممثلن عن املؤسس�ات 
الوطني�ة يرشح�ون فيها ما يقوم�ون به من 
عم�ل ملنع التعذي�ب، فضالً ع�ن مقابالت مع 
عدد من الخراء الدولي�ن البارزين. ويحتوي 
القرص أيضاً عىل لقطات تدريبية حول كيفية 
بدء الزيارات إىل أماكن االحتجاز واس�تجواب 

األشخاص املحرومن من حريتهم.

من مقدمة الدليل

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: 

http://bit.ly/1xga7BB
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       جمعية منع التعذيب، 2013

ه�ذا الدليل موجه إىل الهيئ�ات واألفراد الذين 
يتمتع�ون بالحق يف دخول مراكز الرشطة من 
خ�الل الواليات الت�ي يضطلعون به�ا أو من 
خالل اتفاق محدد. لذلك، فهو ال يغطي مسألة 

اكتساب القدرة عىل دخول مراكز الرشطة.

ويفي�د ه�ذا الدلي�ل أي ش�خص يق�وم بما 
بزيارات رصد ملراكز الرشطة و/أو غريها و/

أو أنشطة وقائية متعلقة بالرشطة.

كم�ا يس�تهدف الدلي�ل املنظم�ات واألف�راد 
اآلخري�ن الذين يمتلكون تفويضاً أو صالحية 
لزي�ارة مثل ه�ذه األماكن، بم�ا يف ذلك آليات 
الزيارة العاملية واإلقليمية واملؤسسات الوطنية 
لحق�وق اإلنس�ان ومنظمات املجتم�ع املدني 

وبرامج الزائرين املدنين والربملانين.

يتكون الدليل من ثالثة فصول رئيسية. يضع 
الفصل األول رصد الرشطة يف السياق املناسب، 
م�ربزاً صالحيات الرشطة والعالقات بن هذه 
الصالحيات ومس�ائل حقوق اإلنسان. ويقّدم 
ه�ذا الفص�ل أيضاً االعتب�ارات الرئيس�ية يف 
رصد مرافق الرشطة، مما يوفر إطاراً تحليلياً 
لفهم املسائل املطروحة يف رصد االحتجاز من 

منظور شمويل.

يناقش الفص�ل الثاني منهجية إجراء زيارات 
الرص�د. ويستكش�ف الج�زء "أل�ف" كيفية 
التحضري للزيارات. يف حن يركز الجزء "باء"  
عىل إج�راء الزيارات وُيَفِص�ل الجزء "جيم"  

األنشطة الرئيسية للمتابعة.

ويحدد الفصل الثالث ويناقش املعايري الوطنية 
والدولية األكثر صل�ة املعنية بالحجز يف عهدة 
الرشطة. وه�و منظم عىل أس�اس مواضيعي، 
فيمكن بالتايل اس�تخدامه كدليل مستقل. لكل 
قضي�ة ذات صل�ة )مث�ل اس�تخدام القيود(، 
يرجع الفصل إىل الوثائق القانونية ذات الصلة 
وتعليق�اً يوضح ما تس�تلزمه املعاي�ري للوفود 
الزائرة ونصائح عملية للمسؤولن عن الرصد.

من مقدمة الدليل

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: 

http://bit.ly/1qthwrr

رصد االحتجاز في عهدة الشرطة:
دليل عملي

المنظمة العالمية لمناهضة 
التعذيب، 2006

يه�دف ه�ذا الدليل إىل مس�اعدة األف�راد من 
ضحايا التعذيب وممثليهم يف محاسبة مرتكبي 
التعذي�ب وذلك م�ن خالل تس�هيل الوصول 
إىل عمليّ�ات يتيحه�ا القانون ال�دويل لحقوق 
اإلنس�ان. ويركز الدليل عىل إجراءات وأحكام 
قضائية ذات صلة بالتعذيب لثالث من الهيئات 
األساس�ية املنش�أة بموج�ب معاه�دات األمم 
املتحدة لحقوق اإلنس�ان وه�ي: لجنة حقوق 
اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة إزالة 

جميع أشكال التمييز ضد النساء. 

وُتمك�ن آلي�ات الش�كاوى الفردي�ة الخاصة 
بهذه الهيئات املنشأة بموجب معاهدات األمم 
املتحدة الف�رد من الحصول م�ن هيئة دولية 

عىل إنص�اف وعدالة ضد دولة انتهكت أعرافاً 
دولية لحقوق اإلنسان. لذلك فإن هذه الهيئات 
تخدم، وبشكل حاسم، وظيفة هامة يف أوضاع 
يفشل فيها النظام القانوني املحي يف محاسبة 

الجناة عىل ما اقرتفوه من أفعال.

يمث�ل هذا الدليل بالتايل مس�اهمة حاس�مة يف 
الكفاح ضد التعذيب واملعاملة السيئة عىل نطاق 
العال�م، وذلك ب�أن يوفر للضحاي�ا واملحامن 
املعلوم�ات العملي�ة الت�ي س�تعزز وتزيد من 

استخدام آليات أساسية لألمم املتحدة.

من مقدمة الدليل

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/10XWrz0

السعي إليجاد سبل انتصاف لضحايا التعذيب: 
دليل حول إجراءات الشكاوى الفردية للهيئات 

المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة
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ريدريس، 2006
يس�عى ه�ذا الدلي�ل إىل تش�جيع األعض�اء 

يف االتفاقي�ة ومس�اعدتهم ع�ىل التعامل مع 
املعاي�ري وااللتزام�ات الدولي�ة املتضمنة يف 
وجلب  بجدي�ة،  االتفاقي�ة 
الحظ�ر الدويل للتعذيب إىل 
أن تحظى  داخله. ويج�ب 
الحقوق املنصوص عليها يف 
االتفاقي�ة بالتطبيق العمي 
التعذيب  أري�د لحظ�ر  إذا 
أن يكون له صدى حقيقي 

داخل البلد. 

تمل�ك العدي�د م�ن الدول 
تداب�ري مضادة للتعذيب يف 
دس�اتريها أو يف قوانينه�ا 
الجنائي�ة. لك�ن يف أغل�ب 
مث�ل  توف�ر  ال  الح�االت 
والس�لطات  التدابري  ه�ذه 
القضائي�ة الوطني�ة الت�ي 
ش�امال  إط�ارا  تفرسه�ا، 
التعذي�ب كما أن  ملناهضة 
تطبيقاتها كث�ريا ما تكون 
تدريجي�ة وغ�ري متس�قة. 
ع�ىل  الرتكي�ز  ويكش�ف 

جلب الحظر العالمي للتعذيب إلى الداخل: 
دليل التنفيذ الوطني التفاقية األمم المتحدة 

لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو المهينة

"قص�ص نج�اح" معزولة، االفتق�ار إلطار 
قانوني مالئم يؤكد وجود ممارس�ة متس�قة 
فيها يتعلق بمنع التعذيب وتحديد املسؤولية 

فيه وجرب األرضار الناجمة عنه. 

يف مواجه�ة هذه الخلفية يه�دف هذا الدليل 
إىل املساعدة يف إعادة تنشيط الحملة الرامية 
إىل التنفيذ الكامل والفعال التفاقية مناهضة 
التعذيب عىل املستوى املحي وتشجيع الدول 
ومس�اعدها عىل اتخاذ الخطوات الرضورية 
نحو ه�ذا اله�دف. وق�د صّمم ه�ذا الدليل 
لتزوي�د الحكوم�ات باملعلومات األساس�ية 
إلح�داث التغي�ريات القانونيّ�ة الرضوري�ة 
لتطبيق حظ�ر التعذيب وملس�اعدة القضاة 
ع�ىل تطبي�ق املعاي�ري الدولي�ة ذات الصلة 
بحظر التعذيب يف قراراتهم. ويقصد من هذا 
الدليل أيضاً أن يكون أداة ملجموعات حقوق 
اإلنسان واملحامن وغريهم من دعاة اإلصالح 
القضائي والباحثن عن املعالجات القضائية 

يف قضايا التعذيب.

كما يراج�ع الدلي�ل ويحلل واجب�ات الدول؛ 
ويفحص األمثلة املوجودة للقوانن التي دخلت 
حيز التنفيذ؛ ويرس�م إط�ارا مقرتحا إلصالح 
قضائي لتنفيذ ناجح لحظر التعذيب؛ ويحلل 
أيض�اً ممارس�ات املحاكم يف تطبي�ق املعايري 

الدولية املناسبة لحظر التعذيب. 

يرتكز الدليل عىل مراجعة شاملة للممارسات 
الواردة يف تقارير الدول األعضاء يف لجنة األمم 
املتح�دة ملناهضة التعذي�ب وتقارير الهيئات 
الوطنية واإلقليمية والدولية لحقوق اإلنس�ان 
باإلضافة إىل نتائج املس�ح املستمر الذي تقوم 

به ريدريس ملمارسات بلدان محددة. 

من مقدمة الدليل

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه:

http://bit.ly/1uGB0jl
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مركز حقوق اإلنسان، جامعة 
إيسكس، 2003

يتن�اول ه�ذا الكتي�ب واجبات ومس�ؤوليات 
القضاة واملدعن العامن ملنع أعمال التعذيب 
والصور األخرى لسوء املعاملة والتحقيق فيها 
به�دف التأكد م�ن أن أولئك الذي�ن يرتكبون 
مثل هذه األعمال يت�م جلبهم للعدالة وتزويد 

اإلنص�اف والتعويض لضحاياه�م كما يوفر 
أيضاً مشورة عملية مستمدة من أفضل قواعد 
املمارس�ة عن كيفي�ة مكافح�ة التعذيب عىل 
املس�توى اإلجرائ�ي. وعىل الرغم م�ن أن هذا 
الكتيب يس�تهدف أساس�اً القض�اة واملدعن 
العام�ن إال أن�ه يمك�ن اس�تخدامه كمصدر 
ملحام�ي الدفاع واألخرين املعنين بمنع أعمال 
التعذيب والتحقيق فيها. ويهدف هذا الكتيب 
أيض�اً إىل مس�اعدة أعضائ�ه يف 

الوفاء بواجباتهم املهنية.

يج�ب اعتبار هذا الكتيب عىل أنه 
مكمالً لكتيب اإلب�الغ عن وقائع 
التعذيب الذي أنتجه مركز حقوق 
الإلنس�ان يف جامع�ة أيس�كس، 
علم�ا أن املركز قام بإعداد كتيب 
ثان�ي يف ذات صل�ة ج�اء تحت 
عن�وان اإلبالغ ع�ن جرائم القتل 

كانتهاكات لحقوق اإلنسان.

 من مقدمة الدليل

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: 

http://bit.ly/10EgQJ1

مكافحة التعذيب:
كتيب للقضاة والمدعين العامين

يعترب ه�ذا الدليل م�ورداً للمربن يف مجال 
حقوق اإلنسان، الذين يرغبون يف استخدام 
املنهجيات التش�اركية يف الرتبية عىل حقوق 
اإلنس�ان وتحس�ن مس�توى مهاراته�م يف 
مج�ال التيس�ري. وق�د وض�ع ه�ذا املورد 
خصيص�اً ألولئ�ك الذين يقوم�ون بتدريب 
أو تعلي�م اآلخري�ن: املعلم�ون، العامل�ون 
والقادة الش�باب، نش�طاء املجتم�ع املحي 
واملرب�ون، باإلضاف�ة إىل املرب�ن األقران يف 
البيئات التعليمية الرس�مية وغري الرسمية، 
وامللتزم�ون بتيس�ري أنش�طة الرتبي�ة عىل 
حق�وق اإلنس�ان، التي تس�عى إىل انخراط 
املش�اركن وإلهامهم وتمكينهم من القيام 

بتحركات. 

إن دليل امليرّس هذا هو جزء من سلسلة احرتموا 
حقوقي، احرتاموا كرامتي: رزمة موارد الرتبية 
من أجل الكرامة اإلنس�انية، وسُيس�تخدم مع 
م�وارد الرتبية ع�ىل حقوق اإلنس�ان املتعلقة 
بقضايا الفقر وحقوق اإلنسان الواردة يف هذا 
الرزمة. كم�ا ُوضع هذا الدليل وروعي فيه أن 
يتس�م باملرونة الرضوري�ة لتكييفه مع املواد 

األخرى، واس�تخدامه عىل ح�دة كمصدر عام 
للميرسين العاملن يف بيئات متنوعة. 

منظمة العفو الدولية 

 ACT 35/020/2011 :وثيقة رقم

يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: 

http://bit.ly/1u88i5x

مرشد االستخدام المنهجيات التشاركية 
للتربية على حقوق اإلنسان: دليل الميّسر

إصدارات جديدة
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       *  بقلم ماري- لويس ديرالند هانسن

أحل�م بتمك�ن جمي�ع الن�اس يف كل مكان 
م�ن الوقوف ضد التعذي�ب: أحلم بأن أتحىلَّ 
بالش�جاعة والحرية واملعرفة الكافية لوقف 
ل نشطاء  ممارسة التعذيب. ومنذ البداية شكَّ
من منطقة الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا 
الداف�ع األكرب يل كناش�طة: فأنتم تخاطرون 
بحياتكم يف س�بيل الدف�اع عن حقوقكم، وال 
يمكنني التفكري بيشء أرف�ع رشفاً من ذلك. 
ويحدون�ي األمل يف أن أتمكن من اس�تخدام 
حريت�ي ملس�اعدتكم ع�ىل ني�ل حريتك�م. 
إنن�ي أحلم أن نتَّحد جميع�اً يف النضال ضد 
التعذي�ب، ومع�اً يمكنن�ا مواجه�ة تح�دي 

التعذيب يف العالم بأرسه.

أنا من الدنمرك، إحدى الدول االس�كندنافية، 
حيث ترتفع األصوات يف الشوارع ضد التهديد 
األكرب لنش�طاء حقوق اإلنس�ان. والدنمرك ال 
تس�تخدم التعذيب بص�ورة منهجي�ة، وهي 
مختلفة عن العديد من بلدان الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقيا يف هذا الش�أن. وبالنس�بة يل 
كان م�ن املفيد للغاية أن أعلم باألمور املوازية 
الت�ي تق�ف خلف املواق�ف وبالعقب�ات التي 
يواجهها النشطاء يف أنحاء مختلفة من العالم. 
وأنا شخصياً أرى أن السياسة األمنية والتعبئة 

هما أكثر املتوازيات أهمية.

ويبدو أن الرتكيز املتنامي عىل السياسة األمنية 
يش�كل تحدياً كبرياً أم�ام الدعوة إىل مناهضة 
التعذي�ب يف كل م�كان: فغالب�اً ما ُيس�تخدم 
التعذي�ب من قبل الزعماء املس�تبدين إلخماد 
االضطرابات املحلية، وبذلك يكفلون السيطرة 
عىل ش�عوبهم واملحافظة ع�ىل "األمن". ومن 
ناحية أخرى، فإن اس�تخدام وقبول التعذيب 
من قبل الزعماء الديمقراطين قد ازداد بشكل 

ثابت باالرتباط بظهور خطر اإلرهاب.

ومنذ أح�داث 11/9 أصب�ح التعذيب مقبوالً 
يف الغرب عىل نحو متزايد ألننا وضعنا حدوداً 
للح�وار، ونتص�ور أن التعذي�ب أداة إلنق�اذ 
أحبائنا من األرشار يف س�يناريوهات فرضية. 
ويبدو أن الجميع نس�وا أن االستخدام األكثر 
ش�يوعاً للتعذيب هو لقمع الس�كان. ويشتهر 
الزعماء املستبدون بمحاولة تجنب االنتقادات 
الدولية الستخدام التعذيب. بيد أن تزايد قبول 
التعذي�ب من قبل الزعم�اء يف كل مكان جعل 
االنتق�ادات أقل صدقي�ة، األمر الذي يش�كل 
عقبة كأداء عىل طريق الكفاح ضد التعذيب. 

لق�د أنت�ج فريق عم�ل حقوق اإلنس�ان دليل 
الرتبي�ة عىل حقوق اإلنس�ان لحمل�ة "أوقفوا 
التعذيب" العاملية التي تنظمها منظمة العفو 
الدولية بهدف تمكن الش�باب من العمل عىل 
الحملة. ويتألف الفريق من مجموعة نش�طاء 

م�ن الش�باب م�ن 17 دول�ة، املي�رسة جاين االتحاد ضد التعذيب
هوس�تن، إىل جانب موظفن من املركز الدويل 
للرتبية ع�ىل حقوق اإلنس�ان: أنيت ش�نايدر 
وماي�ك بنز. وقد تع�اون الفريق مع مع داني 
فانوت�يش الذي يعمل ضمن فري�ق الحملة يف 

األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية. 

ويف التاسع من أيار/مايو هذا العام، اجتمعنا 
يف املركز الدويل للرتبية عىل حقوق اإلنسان يف 
أوسلو- النرويج. وكنا عىل توافق بأن الهدف 
األسايس من إنتاج الدليل هو تمكيننا كنشطاء 
ش�باب من من خالل هذه العملي�ة التعليمية 
وأن تصميم الدليل وإنتاجه هو مس�ؤوليتنا. 
وانضم إلينا داني لنا من فريق الحملة، وعمل 
معنا يف إطار مناقشة الحملة وطرق استخدام 
دلي�ل لتمك�ن الش�باب والناش�طن وفروع 
منظم�ة العف�و الدولي�ة من التح�رك الفعال 
ملناهض�ة التعذي�ب كجزء من حمل�ة منظمة 
العف�و الدولية. وهدف�ت هذه الورش�ة لبناء 
فريق وتطوير بنية الدليل، وكذلك خطة زمنية 
إلنج�ازه. وخالل ثالث�ة أيام ناقش�نا مقاربة 
الدليل، بمس�اعدة أنيت ومايكل وجن وداني، 
الذين تح�دوا كل وجهات نظرنا وأفكارنا بما 
يتعل�ق بالحملة. وقررنا إط�الق مدونة تحت 
عن�وان "تعلي�م متع�دد الثقاف�ات ملناهضة 
التعذيب"، بحي�ث يتمكن الجميع من متابعة 

العملية الشيقة التي رافقت إعداد الدليل.

ويمكنكم زيارة املدونة عىل الوصلة أدناه:

http//:meeteducation.wordpress.com 

ومع نهاية األس�بوع توصلنا إىل توافق مفاده 
أن تشجيع األشخاص عىل املشاركة يف النضال 
ض�د التعذيب، يتطلب دلي�ال مالئماً للجميع؛ 
ول�ذا فإن خلق تفاهم متبادل كان يف أولويات 

مشاغلنا عند تأليف الدليل. 

لقد علَّمني الدليل كي�ف أواجه تنامي قبول 
واس�تخدام التعذيب. وعلَّمني زمالئي كيف 
�ز ع�ىل أنس�نة ضحاي�ا التعذي�ب وعىل  أركِّ
الحقائ�ق املتعلقة بالتعذيب، أي أن املس�الة 
هي مس�ألة تحقيق خاطئ وعملية قانونية، 
وليست ما إذا كان الشخص يستحق التعذيب 
أم ال. ويف ه�ذا الس�ياق تعلمُت كي�ف أُنظم 
ن اآلخرين  ورش�ات عمل من ش�أنها أن تمكِّ
من تعلُّم اليشء نفس�ه، وإدراك أهمية تربية 
األش�خاص ع�ىل معرف�ة حقائ�ق التعذيب. 
وبغ�ض النظ�ر ع�ن ن�وع الحكوم�ة التي 
نتحداها، يمكننا أن نس�تفيد من تعلُّم كيفية 
التصدي لجدلية األمن مقابل الحقوق. وُيربز 
الدليل ورشة العمل املعنونة ب� "استكشاف 
الضمانات من خ�الل الدراما"، التي تهدف 
إىل ش�حذ األف�كار بش�أن ظ�روف عمليات 
االس�تجواب من قبل الرشط�ة، باإلضافة إىل 
استكش�اف الحق يف عدم التعرض للتعذيب 
بصفت�ه حقاً عاملي�اً ومطلق�اً. وإذا أردنا أن 
ننجح يف حملة "أوقفوا التعذيب"، ينبغي أن 
نعرف كيف نواجه هذا التناقض. وأعتقد ان 

دليلنا يستطيع ان يفعل ذلك.

 يمكنكم االطالع عىل ورشة العمل عىل الرابط أدناه:

 www.empoweragainsttorture.net 
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ويه�دف دلي�ل الرتبية عىل حقوق اإلنس�ان 
لوقف التعذيب إىل تربية النشطاء وإرشاكهم 
يف ه�ذه الحملة بالذات. وه�ذا ما يجعل من 
التعبئة قضي�ة مهمة للغاي�ة ملقاربتنا. وقد 
�ز زمالئ�ي م�ن منطقة الرشق األوس�ط  ركَّ
وش�مال أفريقي�ا ع�ىل س�المة املش�اركن، 
معتربين أنها تش�كل باعث القلق األكرب عند 
القي�ام بالتعبئ�ة، بينما بحث آخ�رون، وأنا 
منه�م، عن دليل يجع�ل التعذيب أمراً يمكن 
الحدي�ث عن�ه. تعلم�ُت أننا يج�ب أن نركز 
عىل عواق�ب التعذيب عىل الناجن وعائالتهم 
كداف�ع للتعبئة ضد التعذي�ب يف كل مكان. 
وينبغي أن نتابع العمل عىل أنس�نة ضحايا 
التعذيب: ليس أثناء التعذيب فحسب، وإنما 
بعده أيضاً. ونظراً ألن السياسة األمنية تلقي 
بظاللها عىل قضي�ة التعذيب، غالبا ما نتجه 
لحرص النقاش ح�ول التحرك وليس عواقب 
التعذيب. واملش�كلة هنا تكمن يف أن العواقب 
تساعدنا عىل أنسنة الضحايا. فإذا استطعنا 
أن نخل�ق تعاطفاً مع أولئ�ك الذين تعرضوا 
للتعذي�ب، فإننا س�نضمن دع�م الحملة عن 
طريق التعبئة. ولهذا الس�بب صممنا ورشة 
عم�ل بعن�وان "عواق�ب التعذي�ب"، وه�ي 
تهدف إىل تضمن مشاعر املشاركن يف اآلثار 

املحتملة للتعذيب.

وتوخي�اً للص�دق أقول أنني ل�م أكن أعرف 
الكثري من الحقائق املتعلقة بالتعذيب قبل أن 
أصبح جزءاً من فريق عمل حقوق اإلنس�ان 
ض�د التعذي�ب. وعندم�ا عملُت ع�ىل الدليل 
تعلمُت الكثري بش�أن النضال ضد استخدام 

التعذيب، ليس يف الجزء الذي أعيش فيه من 
العالم فحس�ب، بل يف الجزء الذي تعيش�ون 
فيه أنتم أيضاً، وملاذا علينا العمل إلنجاح كل 
من يشارك يف هذه الحملة. ويحدوني األمل يف 
أن يستطيع هذا الدليل تحريك مواقفكم من 
التعذي�ب، وأن يكون ملهم�اً لكم يف النضال 
ضده. ويجب أال نن�ىس أبداً أن ندعم بعضنا 
بعض�اً، وأنن�ا يف الوق�ت ال�ذي أصب�ح فيه 
التعذيب أكثر ش�يوعاً يف عاملنا، نستطيع أن 
نتحداه إذا كنا معاً. إنني أحلم بتمكن الناس 
يف كل م�كان من الوقوف ضد التعذيب. فهل 

ستساعدونني؟

* ناشطة شابة مناهضة للتعذيب من الدنمرك

شباب ضد التعذيب

منظمة العفو الدولية

ورشة عمل حول عواقب التعذيب
 

ماذا تتناول هذه الورشة؟
س�يتمّكن املشاركون واملش�اركات يف ورشة 
العمل ه�ذه من تنمية تعاطفه�م مع األفراد 
وسيس�تخدم  للتعذي�ب.  تعرّض�وا  الذي�ن 
املش�اركون واملش�اركات من خالل ورش�ة 
العم�ل هذه نش�اطاٍت تفاعلية الستكش�اف 
تأثري التعذيب عىل الف�رد والعائلة واملجتمع 

والبلد.

ما الغرض من هذه الورشة؟
ال يش�عر األش�خاص أحياًنا ب�أي صلة مع 
مواضي�ع مث�ل التعذي�ب ألنه خ�ارج نطاق 
تجربته�م كما ال يعرف�ون أي أف�راٍد تأّثروا 
به. والغرض من هذه الورش�ة إثارة مشاعر 
املش�اركن واملش�اركات م�ن خ�الل خل�ق 

حساسية لتأثريات التعذيب املحتملة.

املواد املوىص بها
أوراق الصق�ة؛ أوراق الرس�م البيان�ي؛ لوح 
حائط؛ أقالم خطاط�ة؛ بطاقات لعب األدوار 
)أناه، أو اختيار حاالت/تحركات أخرى من 
وصل�ة الحمالت املتوفرة يف نهاية الورش�ة( 
مطبوع�ة للتوزيع ع�ىل مجموع�ات العمل- 

بطاقة لكل مجموعة.
 

أفكار إضافية
يف حال لم تتوفر لديك املوارد الكافية )أوراق 
الصقة، لوح، وغريها(، يمكنك تنفيذ النشاط 
من خالل إدارة نقاش موجه ويف هذه الحالة 
س�تحتاج إىل بطاق�ات لع�ب األدوار فق�ط. 
ويمكن اس�تخدام الشخصية املتخيلة لرواية 
أو قصيدة أو مرشوع فنّي إذا أراد املشاركون 
واملشاركات تطوير استجابة خالّقة ملوضوع 

التعذيب.

الفرتة الزمنية املطلوبة: ساعتانحجم املجموعة: خمسة أفراد أو أكثر

 كيف تقوم بتيسر النشاطات؟

قد يكون من الجيد أن تبارش)ي( مع نشاط لكرس الجليد وبناء الفريق بما يخّول املشاركن 
واملش�اركات التعرّف إىل بعضهم بعض وبناء الثقة فيما بينهم.  فيكون عندها من األس�هل 
مش�اركة األفكار والتجارب الش�خصية فيما بينهم. ويمكنك دعوة املش�اركن واملشاركات 
إىل تدوي�ن 3 إىل 4 بيانات عن أنفس�هم عىل أوراق الصق�ة )مثاًل مكان إقامتهم أو الفيلم أو 
الكتاب املفّضل لديهم؛ تجربة محرجة مروا بها؛ ش�خصية مش�هورة يرغبون جًدا بلقائها؛ 
وأهم ما يملكون(، ثم تقوم املجموعة بمحاولة تخمن أّي من املش�اركن واملش�اركات كتب 

هذا البيان أو ذاك.
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التجارب الشخصية

1 - قم بدعوة املشاركن واملشاركات إىل النظر يف األسئلة املطروحة أدناه إما من خالل طرحها 
عليه�م أو عرضها عليه�م. وعىل ضوء املجموع�ة التي أمامك، يمكنك طرح األس�ئلة خالل 
مناقش�ة ش�فوية ولكن قد تريد أن تطلب من املشاركن واملش�اركات التفكري يف إجاباتهم 
بهدوء ثم تدوين اإلجابات التي يريدون مش�اركتها مع اآلخرين عىل أوراق الصقة ولصقها 
عىل الحائط. وبعد أن يكون أعضاء املجموعة قد ٱنتهوا من لصق األوراق يمكنك دعوة الجميع 
إىل قراءة اإلجابات. بعدها يمكنك أن تسأل ما إذا كان أي من املشاركن أو املشاركات يرغب 

بمناقشة اإلجابات التي دّونوها.

ماذا تعرف/تعرفني عن التعذيب؟
هل سبق وٱختربت التعذيب يف حياتك؟

هل تعرف شخًصا تعرّض للتعذيب وكيف كان شعورك حيال هذا املوضوع؟
كيف تشعر حيال شخٍص ال تعرفه يتعرض للتعذيب؟

يف هذه املرحلة، وإذا كانت هذه رغبتك، كيف ترغب يف أن تشارك يف حملة منظمة 
العفو الدولية " أوقفوا التعذيب"؟

تخيل شخصية
2 - أطلب من أحد املشاركن أو املشاركات أن يرسم شخًصا عىل شكل رسم بياني عىل االلوح أو 
عىل ورقة بيضاء كبرية. وأطلب من املش�اركن أو املشاركات أن يعطوا الرسم إسًما وجنًسا 
وعائلة ومدينة يعيشون فيها وجنسية. ويجب أن تقوم املجموعة باستخدام مخيلتها لتصور 
شخصية حية  لذا قد يرغبون بإضافة بعض التفاصيل األخرى ومنها مثاًل طعامه املفّضل، 
أو رياضته املفضلة، أو األفالم التي يفّضل، إلخ. وإذا كنت ٱس�تخدمت نش�اط كرس الجليد 
املقرتح فيمكنك أن تس�توحي منه أو حتى ٱستخدام بعض اإلجابات التي قّدمها املشاركن 

واملشاركات عىل هذه الشخصية.
3 - أطلب من املش�اركن واملشاركات تخيّل حياًة لهذه الش�خصية. ويمكنك ٱستخدام األسئلة 

أدناه لتسهيل املهمة:

ممن تتشكل عائلتهم وما هي العالقة فيما بينهم؟
هل يستمتعون بعملهم؟

ماذا الذي يرغبون بالقيام به يف مدينتهم ويف بلدهم؟
ما هي خطتهم للمستقبل؟

تكت�ب اإلجابات عىل أوراق الصقة، مع اس�تخدام أل�واٍن فرحة وفاتحة، وتوضع حول الرس�م 
البياني للشخصية.  

4 - أطلب من املشاركن واملشاركات أن يتّخيلوا عالقة هذا الشخص مع املجتمع. ومجدًدا يمكن 
مليرّس النشاط أن يختار من ضمن مجموعة من األسئلة، ومنها: 

ما رأي هذا الشخص يف حكومته؟
ما رأي هذا الشخص يف عمل الرشطة وغرها من الوكاالت األمنية؟

ما هو رأيهم حول كيفية تعامل الرشطة مع الجريمة وكيف تجعل املجتمع آمًنا؟
كيف يفكرون بمستقبل بلدهم؟

مج�ددا، يدعو املي�رس املجموعة إىل تدوين اإلجاب�ات عىل أوراق الصقة ووضعها حول الرس�م 
البياني للشخصية.

 
لعب األدوار

5 - ق�م بتوزيع املش�اركن واملش�اركات عىل مجموعات من ش�خصن ووزع عليه�م بطاقات لعب 
األدوار. أطلب من املجموعات الثنائية قراءة البطاقة. ويقوم واحد)ة( بلعب دور قريب الشخص 
الذي تعرض للتعذيب ويقوم بوصف األحداث كما هو محدد عىل البطاقة. فيما يقوم آخر بإجراء 
مقابلة مع القريب. وعىل هذا األخري أن يفكر يف أسئلة حّساسة يطرحها عىل القريب تساعده)ا( 
عىل استكشاف ما يشعر به هذا الشخص حول ما حصل. أما الشخص الذي يلعب دور القريب 

فسوف يحتاج إىل بعض الوقت ليتخيّل شعوره فيما لو تعرّض شخٌص من عائلته للتعذيب.
6 - يعط�ى الثنائ�ي 10 دقائق لتحضري نش�اط لعب األدوار القصري والتمّرن عليه، ثم يس�ار 

لعرض قسم أو جميع األدوار عىل املجموعة إن كان الوقت يسمح بذلك.
7 - عند انتهاء النش�اط، افس�ح املجال أمام كّل ثنائي ملناقش�ة إحساس�هم خالل هذا النشاط 

وشارك بعًضا من أفكارهم مع املجموعة.
 

ما بعد التعذيب
8 - اسأل املجموعة أن تختار واحدة من الحاالت التي تم استخدامها خالل نشاط لعب األدوار 
لتنظ�ر فيها خالل هذا التمرين. ويمكنك أيًضا أن تخت�ار واحدة من الحاالت التي ُعرضت 

أمام املجموعة ولكن تأكد من أن الجميع يعرف تفاصيل هذه الحالة.
قم بدعوة املجموعة إىل التفكري فيما لو وقعت الش�خصية )يف الرس�م البياني( ضحية للتعذيب 

وفق األحداث التي جرت مناقشتها يف هذه الحال.



102

دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب

103موارد شتاء 2014

دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب

موارد شتاء 2014

9 - اطل�ب منه�م أن يرجع�وا إىل األوراق الالصقة األوىل التي وضعوها حول الش�خص عىل يف 
الرسم بياني وأنظر ما إذا كانت األفكار والتفاصيل التي وضعوها ستبقى كما هي بعد أن 
تعرّض الش�خص للتعذيب. هل سيتّغري ش�عور هذا الشخص أو تفكريه أو حتى ترصفه؟ 
يف هذه الحال يجب تعديل الرس�م البياني األصي، وعىل املش�اركن واملش�اركات استخدام 
أوراق الصق�ة بل�وٍن مختلف ليضعوها ف�وق األوراق األوىل واملفّض�ل أن يكون اللون أكثر 
حياًدا )ألوان غري فاقعة(، عىل أن تعكس األوراق الجديدة س�بب تغرّي هذا الجانب من حياة 

هذا الشخص برأيهم.
10 - أنظ�ر إىل تأث�ري التعذيب عىل حياة هذا الش�خصية. وناقش أية نواح�ي قد تكون تغريّت 

بشكٍل جذري وأّي منها قد تكون بقيت عىل حالها.

 

استخالص املعلومات وتأمالت
11 - يدعو امليرس املش�اركن واملشاركات إىل التأمل يف موضوع التعذيب ويقوم بطرح األسئلة 

التالية حول املوضوع:

 ما هو أول ما يطرأ عىل ذهنك عند التفكر بالتعذيب؟  
هل تعترب أن ورشة العمل هذه غّرت إجابتك املبارشة حول فكرة التعذيب؟

بعد هذا التمرين، هل تعترب أن رّد فعلك سيكون مختلًفا يف املرة التالية التي تسمع 
أو تقرأ فيها عن التعذيب يف اإلعالم؟

هل أّدت مشاركتك يف ورشة العمل هذه إىل تغير يف كيفية مساهمتك يف مكافحة 
التعذيب من اآلن وصاعدا أو مشاركتك يف حملة "أوقفوا التعذيب"؟

ت�م تكييف وترجمة هذا النش�اط من "دليل الرتبية عىل حقوق اإلنس�ان لوقف التعذيب" املتوف�ر باللغة اإلنكليزية عىل 

الوصلة أدناه:

www.empoweragainsttorture.net 

بادروا للتحرك اآلن

بشأن أحدث حمالت منظمة العفو الدولية

https://campaigns.amnesty.org/ar/actions

بطاقات لعب األدوار

البطاقة األوىل: املدون رائف بدوي - السعودية 
ُس�جن رائ�ف بدوي 10 س�نوات يف ماي�و/ أي�ار 2014 عقب قيامه بإنش�اء موقع 

إلكرتوني للنقاشات االجتماعية والسياسية. طالبوا باإلفراج عنه اليوم.

رائف بدوي هو أحد ناشطن كثر ممن 
يتعرض�ون لالضطهاد يف الس�عودية 
جراء تعبريهم عما لديهم من آراء عرب 
اإلنرتنت وخاصة عىل موقعي فيسبوك 
بش�عبية  يحظي�ان  الل�ذان  وتوي�رت 
جارف�ة يف الس�عودية الت�ي ال يتمكن 
الن�اس فيها م�ن التعبري ع�ن آرائهم 
علنا. وردت السلطات عىل هذه الزيادة 
يف النقاش�ات والح�وارات يف الفض�اء 
اإللكرتوني من خالل فرض رقابة عىل 
مواقع التواص�ل االجتماعي، ومحاولة 
حظر اس�تعمال تطبيق�ات إلكرتونية 

من قبيل سكايب وواتس آب.

ُس�جن رائ�ف بدوي 10 س�نوات يف 
مايو/ أيار 2014 عقب قيامه بإنشاء 
موقع إلكرتوني للنقاشات االجتماعية 
الس�عودية. واُتهم  يف  والسياس�ية 
رائف بإنش�اء موقع "ليرباليون" واإلساءة إىل اإلس�الم. كما تضمن الحكم الصادر بحقه جلده 

1000 جلدة، ومنعه من السفر مدة 10 سنوات ومن الظهور عىل وسائل اإلعالم.

وج�اءت التهم املس�ندة إىل رائف عىل خلفية مقاالت له تنتقد الس�لطات الدينية يف الس�عودية، 
وكتاب�ات أخرى رفعها آخرون عرب موقع�ه اإللكرتوني. وطالب االدعاء بأن ُيحاكم رائف بتهمة 

"الردة" التي تحمل عقوبة اإلعدام.
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البطاقة الثانية: الناشط دانيل كونترو - فنزويال
تعرض دانيل كوينترو للرضب املربح عىل أيدي عنارص الحرس الوطني يف فنزويال عقب 

إلقاء القبض عليه وهو يف طريق عودته إىل املنزل بعد مشاركته يف إحدى املظاهرات.

دانييل ه�و أحد األش�خاص الكثر 
الذين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب 
وغريه من رضوب س�وء املعاملة يف 
فنزويال. ويظه�ر أن الس�لطات قد 
استهدفت األش�خاص الذين تعتقد 
أنه�م ق�د ش�اركوا يف االحتجاجات 
الش�عبية الت�ي اجتاح�ت البالد يف 

وقت سابق من العام الحايل.

 21( كوينت�ريو  دانيي�ل  تع�رض 
عاما( للرضب والرتهي�ب والتهديد 
عن�ارص  أي�دي  ع�ىل  باالغتص�اب 
الح�رس الوطن�ي يف فنزويال عقب 
إلق�اء القبض عليه وه�و يف طريق 
عودت�ه إىل املن�زل بع�د مش�اركته 
يف مظاه�رة مناوئ�ة للحكوم�ة يف 

فرباير/ شباط 2014. 

"لق�د قاموا بركي ولكمي عىل وجه�ي وأضالعي ورضبوني عىل جبهت�ي بأعقاب بنادقهم".  
واض�اف قائ�ال: "لقد تناوب�وا جميعا عىل رضب�ي.  وجلدني أحدهم عىل كتف�ي األيرس بحبل 
جلدي".  ولقد ُجرد من مالبس�ه باس�تثناء رسواله الداخي وُقيدت ي�داه باألصفاد وأُجرب عىل 
قضاء تس�ع س�اعات يف وضعية تكور المس�ت فيها أصابع يداه كاحليه. وكانوا ينهالون عليه 

رضبا كلما أتى بحركة. 

وأخرب دانييل منظمة العفو الدولية أنه تعرض بش�كل مس�تمر لإلذالل واإلهانة والتهديد. ويف 
لحظة ما، أخربني الضابط اآلمر "أنهم كانوا س�يقومون بحرقي. وكان لديه علبة وقود، وسلك 

وأعواد ثقاب. وحوطني كل عنارص الجيش عندما رضبني بهراوته تسع مرات".

البطاقة الثالثة: الدكتور محمد الركن - اإلمارات العربية املتحدة
حكم بالس�جن 10 س�نوات عىل املحامي واالس�تاذ الجامعي الدكتور محمد الركن، 
وذلك عقب حملة قمع ضخمة طالت ناشطي حقوق اإلنسان والناشطني السياسيني 

يف اإلمارات العربية املتحدة.
جاء حكم إدانة ناشط حقوق اإلنسان 
محمد الركن عقب سنوات من املضايقة 
والتهديد عىل أيدي السلطات. ثم، ويف 
م�ارس/آذار 2011، وقع هو و132 
آخري�ن – م�ن بينه�م أكاديمي�ون، 
وقضاة، وطالب – عىل عريضة تنادي 
باإلص�الح الديمقراط�ي يف اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة. ف�ردت الحكوم�ة 
بهج�وم ضار ع�ىل النش�طاء، بما يف 

ذلك موجات من االعتقاالت. 

ص�در يف يوليو/تم�وز 2013 حكم 
بالس�جن 10 س�نوات عىل املحامي 
واالس�تاذ الجامع�ي الدكتور محمد 
الركن، وذلك عقب حملة قمع ضخمة 
طالت ناشطي حقوق اإلنسان والناشطن السياسين يف اإلمارات العربية املتحدة.  وكان الدكتور 
الركن واحدا من بن 69 ش�خصا أُدينوا بتهمة تش�كيل منظمة رسية تهدف لإلطاحة بالنظام 

عقب محاكمة جماعية عظيمة الجْور طالت 94 ناشطا. 

وطوال الفرتة التي س�بقت املحاكم�ة، ُحرم محمد واملتهمون اآلخرون، والذين ُيش�ار إليهم جميعا 
باسم "UAE 94" من االتصال باملحامن وأُودعوا الحبس االنفرادي.  وأخرب بعضهم القايض أنهم 
قد تعرضوا للتعذيب، فيما اسُتخدمت اعرتافات منتزعة تحت التعذيب كدليل ضدهم يف املحكمة. كما 

ُمنعوا جميعا من الحق يف االستئناف ضد الحكم، وهي ممارسة تناقض أحكام القانون الدويل. 

وكمحاٍم، توىل محمد الركن الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان يف الوقت الذي أحجم الباقون عن 
الدف�اع عنها. ولطامل�ا كان من مؤازري منظمة العفو الدولية، ولكنه يواجه اآلن الس�جن لعمله 

الدؤوب يف الدفاع عن حقوق اإلنسان الخاصة باآلخرين.



أوقفوا التعذيب

106

أوقفوا التعذيب

107 موارد شتاء 2014

This is the 22nd issue of Mawared, the human rights education 
magazine published by Amnesty International's Regional Office 
for the Middle East and North Africa in Beirut. This issue focuses 
on stopping torture and provides a wealth of relevant resources 
on the topic.

Editorial- No justification for torture, Zero  tol-
erance for torture

Stop Torture: A new global campaign, Amnesty 
International, 2014

12-point programme for the prevention of tor-
ture, Amnesty International, 2014

No impunity for enforced disappearances, Am-
nesty International, 2011

Combating torture and ill-treatment in Inter-
national Law, Mervat Rishmawi, independent 
human rights consultant

The prohibition of torture in the Arab Charter 
of Human Rights and the role of the Arab Hu-
man Rights Committee, Dr. Mohammed Amin 
Al Midani, Director of the Arab Centre for In-
ternational Humanitarian Law and Human 
Rights Education 

Regional snapshot on torture in the Middle 
East and North Africa, Amnesty International, 
2014

Torture in Syria: Means, methodology, and policy, 
Lawyer Anwar Al-Bunni, President of the Syrian 
Center for Legal Studies and Research

Torture in the Occupied Palestinian Territories 
and justice of victims, Hilmi al-A’raj, Director of 
the Centre for the Defence of Freedoms 

Can transitional justice provide a framework 
for justice for Palestinian prisoners? lawyer 
Nabil Dakoor, Director of «Wojood» Center for 
the Protection of Rights of Arabs in Naqab

Fight against impunity in Tunisia: We need to 
do more work, Helene Legeay, Program Direc-
tor of the Maghreb & the Middle East, Associa-
tion of Christians Against Torture 

Continuing the struggle against torture: The 
role of the civil society organizations in Tunisia, 
Ahmed Karaoud, Tunisian human rights expert 

Torture: Refugees, asylum seekers and mi-
grant workers in Lebanon, Wadih El-Asmar, 
Secretary General of the Lebanese Centre for 
Human Rights

Absolute impunity: International Law and the 
conduct of militias in Iraq, Amnesty Interna-
tional, 2014

Rule of the gun: Abductions, torture and other 
abuses in western Libya, Amnesty Internation-
al, 2014

How Saudi Arabia silences its human rights activ-
ists, Amnesty International, 2014

Silencing dissent in the United Arab Emirates: 
Torture and other ill-treatment, Amnesty Inter-
national, 2014

Electronic resources: A selection of relevant 
resources on stopping torture

Uniting against torture, Marie-Louise Dyrlund 
Hansen, human rights youth activist from Den-
mark

Consequences of torture: a workshop

About This Issue

Mawared Winter 2014

Amnesty International
Regional Office for the Middle East and North Africa
Beirut
Tel: +961-1-805663/4

Email:
mjaber@amnesty.org

AI Index: POL 32/003/2014
Original Language: Arabic
© Amnesty International 2014

Magazine Design
Promo Graphic

Cover Photo: A simulation of
a stressful situation of torture.
© Amnesty International

A magazine specialized in human rights education
published by Amnesty International's regional office

for the Middle East and North Africa in Beirut

Magazine Goals
To contribute to the development of a human rights culture in the Middle

East and North Africa

Contributions
Mawared welcomes receiving contributions in the form of articles or documented research 

provided that they are linked thematically to its specialization in human rights education
Contributions should be sent to Amnesty International's regional office

for the Middle East and North Africa in Beirut at the following email address
beirutoffice@amnesty.org

Fax: +961-1-805665

Mawared is not able to publish all the contributions it receives
The opinions and ideas which are published in the names of their authors do

not necessarily represent the position of Amnesty International



STOP TORTURE

22ISSUE WINTER

Av
ai

la
bl

e 
no

w 
at

  a
m

ne
sty

m
en

a.
or

g

2014


