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 شكر وعرفان
لتعاونها في  (ميزاناإلنسان )القانون من أجل حقوق تشعر ريدريس بالعرفان تجاه مجموعة 

حول القانون  أفريقياوشمال  وط لشرق األمنطقة ايين ليماألقلتنظيم اجتماع الخبراء 

يناير  16-14خالل الفترة  رننوالممارطة فيما يتعلق بالتعذيب، والذي ُعقد في عمان باأل

لقانون ية حول ايماألقلطلسلة من االجتماعات  ضمن. وهذه الجلسة كانت واحدة 1113

جبر الضرر للتعذيب: ’والممارطة في التعذيب والتي تشكل جزءا من مبانرة ريدريس 

 .وربياألُ  تحانالتي يؤيدها اإل‘ التبانل العالمي للخبرات

وشمال  وط يين للشرق األيماألقلن تشكر المساهمين في اجتماع الخبراء وتون ريدريس أ

ء المشاركون من للتقرير الحالي. وجا أطاسك أطتخدمتلمساهماتهم القيمة، والتي  أفريقيا

، بما في ذلك الجزائر والبحرين الشرق األوط  وشمال افريقيا منطقةعديدة على إمتدان  نول

 ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وطوريا وتونس واليمن. ونشكر رننومصر والعراق واأل

بو حالوة أيفا االجتماع، خصوصا إانون لدورهم في الممثلين من مجموعة ميزان للقأيضاً 

المحامية الدولية لحقوق ضافة إلى المدير التنفيذي، وجيهان ميرزا، ضابطة التنمية، باإل

أطماء خضر التي قدمت الكلمة الرئيسية لالجتماع؛ ون. محمد ابو موطى،  نساناإل

يريسي ريتر، ؛ وثرننبجامعة الزيتونة باأل نسانالبروفيسور في القانون الدولي لحقوق اإل

الذين  ،الدنماركي لمناهضة التعذيب – نقنتيرئيسة الشئون القانونية الدولية في معهد 

 ثراء النقاشات التي جرت خالل المؤتمر.إطاهمت أوراقهم التي قدموها في 

 المنهجية
حول  أفريقياوشمال  وط لشرق األمنطقة ايين ليماألقلاجتماع الخبراء إلى  ُنعي المشاركون

خبراتهم وتجاربهم في التقاضي  أطاسالقانون والممارطة فيما يتعلق بالتعذيب على 

تعلق بقانون والمناصرة في الموضوعات المتعلقة بالتعذيب. وأكمل المشاركون اطتبيانا ي

طار والياتهم القضائية وتقديم أوراق في االجتماع تغطي القضايا وممارطة التعذيب في إ

تبانل المعلومات والتجارب حول لر االجتماع فرصة وضوعات. ووف  القومية وشتى الم

 ات القانونية والمؤطسية. صالحقضايا التعذيب والدعوة لإل في مقاضاةال

ضافة إلى على األوراق والمناقشات التي جرت في االجتماع، باإل وبُني هذا التقرير تأطس

والتي  ،جاباتهم على االطتبيانبها الخبراء المشاركين من خالل إ المعلومات التي طاهم

 أنماطراجعة للقوانين والممارطات و. وقدم االجتماع ممحتوى وهيكل االجتماع أنارت

الحماية، وآليات المحاطبة، وطبل الحصول على أشكال التعذيب، وفحص مدى توفر وفعالية 

جزائر، : الأفريقياوشمال  وط جبر ضرر التعذيب في الدول التالية في منطقة الشرق األ

، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، طوريا، تونس، اليمن. رننالبحرين، مصر، العراق، األ

الممارطات التي حدنها المشاركون فيما  أفضلالتحديات المنهجية وأيضاً  ويعكس التقرير

 ،غير ذلكإلى  ية ذات األهمية. وعلى امتدان هذا التقرير، ما لم يُشارطاطيتعلق بالجوانب األ

 المساهمات التي قدمها المشاركون في االجتماع. إلى  تشير‘  ورن’ن عبارة فا

 

  ترجم التقرير من االنجليزية إلى العربية: سيداحمد علي بالل
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 ملخص موجز 
متفشيا لعدة عقون  اطتمرالذي  ،التعذيب ظلالشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقة على امتدان 

وغرس المخاوف  نظمة االطتبدانية لقم  المعارضةية لألأطاطيعمل كوطيلة  ،من السنوات

ترطيخ االفالت إلى  والمحافظة على قبضتها على السلطة؛ وقد أنى ضعف محاطبة الجناة

منطقة الشرق األوط  على امتدان  جرتالتي  خيرةوقد تسببت االنتفاضات األ .من العقاب

عديد منها يتكشف في لحظة ال اليزتغييرات وتحديات هامة، ما  إحداث في وشمال افريقيا

. وبالتالي فان الوض  يتميز بدرجة عالية من التقلب وعدم 1113كتابة هذا التقرير في يونيو 

في  تعيش وهنالك بعض الدول ،عض األنظمة التغيير، مثل البحريناليقين، حيث تقاوم ب

ل ليقين، مثانتقالية يسونها عدم ا تمر بفترات أخرىخضم النزاع، مثل طوريا، بينما نول 

 مصر والعراق وليبيا وتونس واليمن.

التعذيب بواططة  وتائرتشمل  ،المنطقة شيوعاً، من بين تلك التي شهدتهاالوتائر  أكثربعض 

وطيلة النتزاع االعترافات، والتي تتفشى بشكل خاص في طياق ك ،األمنالشرطة وقوات 

في العديد  األمنن تشريعات حقيقة أإلى  االشتباه باالرهاب. ويمكن ان يُعزى ذلك، جزئيا،

تمديد احتجاز مشتبهين قبل توجيه التهم وقبل المحاكمات، مما يزيد من بمن الدول تسمح 

ذلك فان الرنون الحكومية على االنتفاضات ضافة إلى ضعفهم في مواجهة التعذيب. وباإل

، األمنوقوات ظلت تتميز باطتخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين بواططة الشرطة والجيش 

ول التي بلطجية مسلحين تستخدمهم طلطات انفاذ القانون. وفي العديد من الدضافة إلى باإل

،  اآلالف حوالفي بعض األبل تم اعتقال واحتجاز المئات،  حدثت فيها االنتفاضات األخيرة

ات اعتقال صحيحة ونون إجراءفي معظم الحاالت نون اتباع  ؛ وتم ذلكمن المتظاهرين

تتميز بالجدارة تقول أن مثل هؤالء المحتجزين هناك تقارير واطعة االنتشار وتهم. توجيه 

واالطتخبارات. وفي بعض الدول التي  األمن أجهزةخضعوا للتعذيب وطوء المعاملة من أُ 

نزاع ناخلي مسلح، مثل ليبيا وطوريا، صار االحتجاز إلى  قانت فيها مثل هذه االحتجاجات

 أطرافبدرجات مختلفة على كل  وزعوت ؛الشائعة للحرب طاليبب من األالتعسفي والتعذي

، ذلك في أجتماع الخبراء مشاركونعزي ويُ  ؛تفشى العنف ضد النساء في المنطقةالنزاع. وي

لتمييز واط  االنتشار، والذي ينعكس في القانون والسياطة والمجتم  العريض. إلى اجزئيا، 

المجموعات المهمشة  أعضاءفان  وشمال افريقيا منطقة الشرق األوط وعلى امتدان 

يات األقلوالمتصاعد للتعذيب وطوء المعاملة، بما في ذلك  الشديدالضعف  حالة من يواجهون

االثنية والعرقية والمثليين والمثليات وثنائي التوجه الجنسي والعمال المهاجرين، خصوصا 

السياطي. وفوق ذلك، وفي العديد من عامالت المنازل من المهاجرات وطالبي اللجوء 

االحتجاز ومعاملة المحتجزين متدنية للغاية لدرجة ترقى لمستوى طوء  أوضاعفان  ،الدول

 المعاملة. 

ية التي يماألقلصانقت كل الدول التي جرت نراطتها في هذا التقرير على االتفاقيات الدولية و

ة. فالعديد من الدول لها تشريعات تحظر التعذيب، ما عدا فلسطين بسبب وضعيتها الخاص

الدول ال يتماشى تعريف التعذيب المتضمن في التشري   م   أغلبيةتحظر التعذيب. ولكن في 

العقوبة أو  المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة مممن اتفاقية األ 1المانة 

ر والبحرين ومصر والعراق في الجزائ هو الحالالمهينة، كما أو  يةإنسانالال أو  القاطية

 وليبيا وتونس. أما في اليمن فان التعريف غائب تماما. رننواأل
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قوانين تحد من االحتجاز قبل المحاكمة، فان تشريعات أمنية في عدن  معظم الدوللن وبينما أ

من  أكثرإلى نسبة لعدة فئات من المشتبهين من الدول تمدن احتجاز ما قبل المحاكمة بال

طتثنائية المسموح بها بموجب القانون الدولي. وهذا هو الوض ، مثال، في اإل جراءاتاإل

ية ظلت األمنلبنان والمغرب. وفي نول مثل الجزائر والمغرب وطوريا فان التشريعات 

طارية في طياق حالة طوارئ امتدت طويال. وللعديد من الدول تشريعات تزون المحتجزين 

 مشاركيناطتجوابهم. ولكن  أثناء كون حاضراً محامي يإلى محامي وإلى  بالحق في الوصول

ن مثل هذه أ، كما ال حظوا حظوا تضاربا كبيرا في الممارطةال في إجتماع الخبراء

التشريعات كثيرا ما ال تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، خصوصا بالنسبة ألولئك الذين 

بالنسبة أو  لقوميا األمنفي جرائم تتعلق ب تورطهم زاعم عنم أطاسحتجزون على يُ 

لمحتجزين طياطيين. ان الحق في الفحص الطبي للمحتجزين غير راطخ تماما وفي تلك 

فانه،  ؛الدول التي يوجد فيها هذا القانون، مثل الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس

 الوطني. األمنتتعلق ب ارتكاب جرائممشتبهين في  شخاصوبشكل روتيني، ال يُمنح أل

تناولها االحتجاز في الدول التي ي أماكنعلى شراف والرقابة الفعالين ملحوظ لإل هناك افتقار

من لبنان وتونس فق  ن البروتوكول االختياري ضد التعذيب كل د  حالتقرير. ومن هذه الدول 

. وتتحرك المغرب نحو حسب اإلقتضاءآلية وطنية للحماية  لم تؤطس البلدين لكن أيا من

على تبني البروتوكول االختياري في  الغرفة الدنيا من البرلمان المصانقة بعد ان أقدمت

حمر راف من اللجنة الدولية للصليب األش. وتسمح بعض الدول بزيارات/إ1113فبراير 

قاعدة. وبينما طنت ال يمثلمما  أكثراطتثناء  يمث لالذي  األمرو/أو منظمات غير حكومية، 

عبر التعذيب، بما في ذلك  إنتزاعهار اطتخدام شهانات تم معظم الدول تشريعات تحظ

المتهمون ؛ ويتعرض والمغرب، فان هناك مشاكل انفاذ حقيقية رننالبحرين واليمن واأل

أنلة يُزعم انه تم الحصول عليها عبر التعذيب. ويصدق  أطاسبشكل روتيني على  لإلنانة

 الوطني. األمنذات صلة بأو  اطيةاتهموا بُجنح طي أشخاصذلك، على وجه التحديد، على 

 منطقةعلى امتدان  هائالً ي التعذيب مشكلة كبيرة وتحديا فالت من العقاب لمرتكبويظل اإل

ن المعايير الدولية للتحقيق والمقاضاة والمحاطبة في . وم  أالشرق األوط  وشمال أفريقيا

الدول، فان عدن  أغلبية التعذيب وطوء المعاملة قد ُحظيت بالقبول من حيث المبدأ من جانب

المالحقات القضائية الخاصة بالتعذيب في المنطقة ال تعكس الحجم الفعلي لقضايا التعذيب 

وفي نهاية  ،وذلك بسبب مجموعة من العوامل. فالتحقيقات كثيرا ما تُرى بأنها غير مالئمة

الة، وعلى مستوى الممارطة لم تقد . أو إنانة ائيةمالحقة قضإلى  نانراإال  المطاف غير فع 

ضعف شديد في الثقة العامة في المؤطسات  أحداث وقد طاهم االفتقار للتحقيقات الفعالة في

ذلك ضعف توفر الحماية للضحايا والشهون والذي إلى  ضافالمسئولة عن محاطبة الجناة. ويُ 

 طوء المعاملة.أو  امتناع العديد من الضحايا من التقدم بشكاوى عن التعذيبإلى  يؤني

وحينما يقوم الضحايا بتقديم شكاوى فان السلطات كثيرا ما تفشل في تسجيل هذه الشكاوى 

قل خطورة. ففي جرائم أإرتكاب لك فانها تتهم المشبوهين بكشكاوى تعذيب؛ وبدال من ذ

القانونية  حكاموغيرها من األ ،العديد من الدول التي تم تناولها في التقرير فان قوانين العفو

 أمام تخدم كعائق ،الحكومة لمقاضاة المسئولين العموميين إذنب الحصول على التي تتطل

 المحاطبة في التعذيب. 
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سر الضرر غير من االعتراف القانوني بالحق في جبإ الشرق  منطقةبشكل راطخ في  كر 

ضحايا  ،بشكل واضح ،في معظم الدول ال توجد تشريعات تزونف. األوط  وشمال أفريقيا

إلى  عن ذلك فان التشريعات تؤطس عوضاً معاملة بالحق في جبر الضرر. والتعذيب وطوء ال

ضرر. فمثال، في أذى أو جريمة تنتج عن أي   عمومية للجبر المتاح لضحايا أكثرأشكال 

طرف مدني في قضية جنائية ان يطالب إلى  ضحية الذي ينضمشخص اللبنان يجوز لل

التقدم بدعاوى أيضاً  طير المحاكمة الجنائية. وفي بعض الدول يمكن أثناءبتعويض مالي 

بقانون المسئولية  هذا عانةويُنظ م  .عن العملية الجنائية بإنفصال ،مدنية لجبر الضرر

قد تم انتهاكها. ولكن، في  قضية يكون فيها للفرن حقوقاً أي   التقصيرية ويُطبق عموما في

مدنية على تحديد المسئولية الجنائية. أما ال اياقضالفي رف  بعض الدول تعتمد قدرة الضحايا 

، مثل المغرب، فقد تبنت نسانانتهاكات واطعة لحقوق اإلإلى  الدول التي مرت بنزاعات أنت

ضافة إلى ات خاصة لمساعدة الضحايا على السعي للحصول على تعويضات. وباإلإجراء

مشاري  جبر ضرر لضحايا االنتهاكات طست أُ  نول مثل تونس ومصر والبحرين نإذلك، ف

من تلك ، بما في ذلك التعذيب وطوء المعاملة، التي وقعت مؤخراً  نسانالخطيرة لحقوق اإل

التأهيل كشكل  إعانة. أما الحق في خيرةالتي ارتكبت في طياق االنتفاضات الجماهيرية األ

التأهيل تم  عانةإات إجراءن بعض ا م  أيكان يكون معدومجبر الضرر فانه أشكال من 

نصاف والمصالحة في ب النتائج التي خرجت بها هيئة اإلعق في نول مثل المغرب، طرحها

وبينما توجد في العديد من الدول منشآت لتزويد ضحايا التعذيب وطوء المعاملة  .المغرب

 ا هيمم أكثرالعظمى من هذه هي منظمات غير حكومية  غلبيةالتأهيل فان األ إعانةبخدمات 

 في نطاق، األمر، يق  في نهاية مة، م  أن تقديم مثل هذه الخدماتمبانرات تقونها الحكو

 مسئولية الدول.

في مجال من  ومعاقبة التعذيب في منطقة  ،ليهاديد من التحديات التي تم التوصل إالع تعون

وط ، بما في ذلك ضعف المؤطسات مشاكل هيكلية أإلى  ،أفريقياوشمال  وط الشرق األ

االفتقار الحترام حكم القانون. وبهذا المعنى، فان المعالجة الفعالة لالفالت من العقاب في و

من محاميي حقوق  متنوعةايا يتطلب عمليات تدخل جرائم التعذيب وكفالة حقوق الضح

والمجتم  المدني، تركز على قضايا فرنية ومقاضاة اطتراتيجية على المستويات  نساناإل

حداث تغييرات تشريعية ومؤطسية مناصرة إضافة إلى ة والدولية، باإلييماألقلالمحلية و

 واطعة النطاق.

 دولة  11ممارسة ووتائر التعذيب في  -1
نها تشترك العديد م بعيدة عن التجانس فان أفريقياوشمال  وط ن نول منطقة الشرق األم  أ

على امتدان عنيفاً. وفي حكم اطتبداني أو نكتاوتوري يتمي ز بالقم  الذي كثيراً ما يكون 

ية أطاطيعمل كوطيلة اطتمر متفشيا لعدة عقون من السنوات، الذي ظل التعذيب فإن المنطقة 

لمثل هذه األنظمة لقم  المعارضة، وغرس المخاوف والمحافظة على قبضتها على السلطة؛ 

وقد تسببت االنتفاضات  .ترطيخ االفالت من العقابإلى  وقد أنى ضعف محاطبة الجناة

تغييرات وتحديات هامة، العديد منها ما  إحداث في يماألقلالتي حدثت على امتدان  خيرةاأل

. وبالتالي فان الوض  يتميز بدرجة 1113يزال يتكشف في لحظة كتابة هذا التقرير في يونيو 

رين، وهنالك البحعالية من التقلب وعدم اليقين، حيث تقاوم بعض األنظمة التغيير، مثل 

بفترات انتقالية  أخرىنول تمر النزاع، مثل طوريا، بينما  تعيش في خضمبعض الدول 
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عدة نول ذات أيضاً  يسونها عدم اليقين، مثل مصر والعراق وليبيا وتونس واليمن. وهناك

،  67/11المتحدة  مموض  إما انه فريد، مثل فلسطين )انظر قرار الجمعية العمومية لأل

يا، أطاطتميز بدرجة من التغيير، لكن ليس بالضرورة تغييرا ذات وض  يأو  (1111نوفمبر 

فتح فضاء إلى  ولبنان والمغرب. وم  ذلك فان التظاهرات قد أفضت رننمثل الجزائر واأل

باحترام  أكبربروز مطالب إلى  قان ممات في السابق تعاني من القم  طياطي في نول كان

الديمقراطية في بعض الدول إلى  وبالرغم من االنتقال 1ية.اننسوالكرامة اإل نسانحقوق اإل

 المنطقة. لى إمتدانمتفشيا ع يستمر تغيير في غيرها فان التعذيب وااللتزامات بال

 األمنو قوات الشرطة الذي تقوم بهذيب، تشمل التعذيب نماط الشائعة للتعاأل أكثرإن بعض 

خاص في طياق االشتباه  على نحو كوطيلة النتزاع االعترافات، والذي يعتبر خطراً 

االحتجاجات  م ات انفاذ القانون وقوات الجيش قو تعاملذلك فان ضافة إلى باالرهاب. وباإل

قى لمستوى طوء رالمعارضة للحكومة قد تضمنت االطتخدام المفرط للقوة، والذي كثيرا ما ي

نزاع ناخلي مسلح، إلى  فيها هذه االحتجاجات والتعذيب. وفي المناطق التي أنتة المعامل

كما في ليبيا وطوريا، فان االحتجاز التعسفي والتعذيب قد اطتخدما على نحو شائ  كوطائل 

 أوضاعتعاني  دولالعديد من ال النزاع. وفي أطرافحرب، بشكل متفاوت من جانب كل 

 رقى لمستوى طوء المعاملة.ين تدني كبير ومعاملة المحتجزين ماالحتجاز 

وغير المتناطبة  عاليةالهشاشة النرجة التي تم تحديدها هي  خرىالكبيرة األ نماطحدى األإ

ع من ينتمون لمجموعات مهمشة كالالجئين، تجاه التعذيب وطوء اوضالتي تتميز بها أ

المنطقة. وفي بعض  عبر نولمن خدم المنازل والالتي يتنقلن المعاملة، وبالذات المهاجرات 

من التعذيب وطوء المعاملة  ديات العرقية والدينية واالثنية في خطر متصاعاألقلالدول تعيش 

قباط المسيحيين في مصر، واأل جنوب الصحراء في ليبيا، -افريقيمن نول أ فرانمثل األ

 كران في العراق وطوريا. واأل

التعذيب التي ورنت الجلد الشديد، خصوصا على أجزاء حساطة من الجسد،  أطاليبوتشمل 

مثل الفلقة )الجلد على راحة القدمين(؛ والصعقات الكهربائية؛ والحرمان من النوم؛ 

والحرمان من اطتخدام مرافق النظافة؛ واالجبار على الوقوف فترات زمنية طويلة؛ والتعليق 

الضحية، خصوصا  طرةهانة؛ وتوجيه تهديدات وشتائم ألالجنسي واإل يذاءمن المعصم؛ واإل

هانة. وتشير اللفظي واإل من اإليذاء أخرىأشكال ؛ وشتم نين الضحايا؛ وطرةنساء األ

وتائر متجذرة عميقا في إلى  في بعض الدول خيرةالتي اطتخدمت في السنوات األ طاليباأل

المعاملة التي اطتخدمت ضد التعذيب وطوء  أطاليبالتعذيب. وعلى طبيل المثال، فان 

 طاليبالمتظاهرين المنخرطين في التظاهرات المعارضة للحكومة في البحرين هي نفس األ

التي وقعت  الهائلة في االضطرابات السياطية شاركواد المتظاهرين الذين التي اطتخدمت ض

  2 في تسعينيات القرن الماضي.

                                                           
1
 -63(، 2112)يناير  81::في دول الشرق األوسط العربية: التغيير السياسي واآلثار الجيو/سياسية"، الشئون الدولية  2111انظر ك. داالكورا . "انتفاضات  - 

من العدالة االنتقالية التقليدية: )مناقشة الفضاء الديمقراطي المختلف المنبثق في عدد من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا(؛ ر. أبو الفضل ، "أبعد  71ص  77

  . 323، ص 331 – :31(، 2112)يوليو  2، رقم  6واالفتقار لإلرادة السياسية"، المجلة الدولية للعدالة االنتقالية، المجلد  2111ثورة مصر 
2
شهور  4. وشرح أحد المشاركين من البحرين أنه احتجز بشكل تعسفي لمدة 1242، الفقرة 2111نوفمبر  23تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،  - 

رب موكليه. انظر أيضاً خالل تسعينيات القرن العشرين، وأنه الحظ خالل عمله مع ضحايا عمليات العنف التي وقعت مؤخرا تشابها شديدا بين تجاربه وتجا

 ، موجود على الرابط 2113ريدريس، إصالحات أساسية ام تعذيب بال نهاية؟ مارس 

http://www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform.pdf . 

http://www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform.pdf
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 التعذيب في سياق انتفاضات وتغيير انظمة 1-1

الشرق األوط  وشمال أفريقيا  منطقةعلى امتدان شهدتها مؤخراً نول ي قانت االنتفاضات الت

، مثل أخرىطاحة بحكومات اطتبدانية في مصر وليبيا وتونس واليمن. وفي نول اإلإلى 

الحات، لكن لم إص إجراءتزام بإللاإلى  أفضت االحتجاجات ،والمغرب رننالجزائر واأل

طويلة المدى ذات مغزى. وفي طوريا تحولت االحتجاجات المعارضة تتبلور بعد تغييرات 

اإلطاحة إلى  تسعى  تلك القواتنزاع مسلح بين "قوات الثوار" والحكومة التي إلى  للحكومة

والقانون  نسانالدولي لحقوق اإل تهاكات خطيرة للقانوننوقوع إنلة كبيرة لبها، م  وجون أ

  3 ذيب.ي الدولي، بما في ذلك التعنساناإل

تميزت الرنون الحكومية على االنتفاضات باطتخدام مفرط للقوة من جانب قوات الشرطة 

البلطجية المسلحين الذين تستخدمهم هيئات انفاذ القانون. ضافة إلى باإل األمنوالجيش و

حتجاجات المعارضة للحكومة التي وورن هذا االطتخدام المفرط للقوة في مصر خالل اال

نشئت لجنة تقصي أ 1113بريل . وفي أ1111اير فبر 11اطتقالة حسني مبارك في إلى  نتأ

العنف التي قام بها الجيش خالل  أعمالالحقائق بواططة خلفه ن. محمد مرطي للتحقيق في 

ء جزايقاتها بتقرير تسربت بعض أواختتمت تحق 11114وحتى يونيو  1111الفترة من يناير 

أو  حانثة اطتخدمت فيها الشرطة 11فان التقرير قام بتوثيق  . ووفقا للمعلومات المتاحةمنه

اطتخدام الذخيرة الحية ارتكبت انتهاكات ضد المتظاهرين، بما في ذلك أو  الجيش قوة مفرطة

ولسوء الحظ فهنالك اختالف قليل يمكن مالحظته بين الرن  5والتعذيب واالختفاءات القسرية.

ط االنتهاكات في طياق انمأالرطمي على المتظاهرين قبل وبعد طقوط مبارك. وظهرت نفس 

 1113يوليو  3طقاط محمد مرطي بواططة الجيش في إإلى  االحتجاج الكبير الذي قان

طاحة وآخرون معارضون لإل طياالحتجاجات التالية التي نظمها مؤيدو مرضافة إلى باإل

 بمرطي.

نهاء إإلى  بالدعوة 1111هرات المعانية للحكومة في فبرايروفي البحرين بدأت التظا

وبلت . وقُ ةالشيعي   غلبيةة على األالسني   يةاألقلالسياطات القمعية والتمييزية لنظام حكم 

واالعتداءات الجسدية، التظاهرات بقم  عنيف من جانب قوات الحكومة، بما في ذلك الجلد 

 نىلمطاطي، والتهديد والتخويف، مما أواطتخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص ا

ووفقا لتقرير نشرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فان  6 شخصا. 31مقتل إلى 

وطلوك ة ومفرطة )التابعة لحكومة البحرين( لجأت الطتخدام قوة غير ضروري األمن"قوات 

ات مستمرة منذ عام وظلت التظاهر 7 ضرار غير ضروري للممتلكات."يتميز باالرهاب وإ

من النتائج التظاهرات، بالرغم حداث تغيير كبير في اطتجابة الحكومة لهذه لكن نون إ 1111

فمثال في فبراير  .ي الحقائقليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصالمتشائمة التي توصل إ

في قرية الدايه في  رنته قتيال خالل تظاهرةطلقت الشرطة النار على صبي فأأ 1113

ات عقب تقرير اللجنة إصالحنخلت وأُ  8 .ةمعلما للذكرى الثانية لالنتفاض عتبرالبحرين مما أُ 

                                                           
3
،  2113يونيو  A/HRC/23/58 ،4حقوق اإلنسان، تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول جمهورية سوريا العربية، وثيقة األمم المتحدة  مجلس - 

58_en.pdf-23-HRC-www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A .  
4
 . 11/2112للمزيد من المعلومات انظر الصفحة الرسمية على االنترنت للجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 

5
 المصدر السابق، تسريبات ألجزاء من التقرير موجودة عبر صحيفة الجارديان على الرابط  - 

document-disappearances-torture-army-n.co.uk/world/interactive/2013/apr/10/egyptianwww.guardia 
6
 . 221أعاله، ص 2تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، الحاشية السفلية السابقة رقم  - 
7

  . 1673المصدر السابق، الفقرة  -
 

8
  .east-middle-www.bbc.co.uk/news/world-21450053: 2113فبراير  14ات البحرين"، اخبار بي بي سي "مقتل صبي في ذكرى احتجاج -

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-23-58_en.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-23-58_en.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/apr/10/egyptian-army-torture-disappearances-document
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/apr/10/egyptian-army-torture-disappearances-document
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21450053
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قصور والخلل على مستوى لاأشكال البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للتعامل م  بعض 

  9 االحتجاز. أماكنالحماية ضد التعذيب في أشكال 

في اليمن وتونس وليبيا بنفس  1111عام جرت مواجهة االحتجاجات المعارضة للحكومة 

رات، التي غلب عليها الطاب  السلمي، ضد حكم هالعنف. وفي اليمن جرت مواجهة التظا

للعنف من جانب تخدام مكثف عاما، باط 34الرئيس السابق على عبدهللا صالح الذي امتد لمدة 

وبالمثل  10 على جموع المتظاهرين. اً طلقون رصاصا حي  والتي ضمت قن اصة يُ  األمنقوات 

نهاء نظام إإلى  وجهت تظاهرات ضد البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والدعوةفي تونس وُ 

والشرطة  األمنين العابدين بن علي، بعنف قاتل. واطتخدمت قوات زالرئيس السابق للبالن 

والقناصة لتفريق المتظاهرين مما القوة المفرطة، بما في ذلك الجلد والقنابل المسيلة للدموع 

  11 ن يلقى عشرات المدنيين مصرعهم.أإلى  نىأ

في العديد من الدول التي شهدت مؤخرا وقوع انتفاضات تعرض المئات، بل واآلالف في 

تب  االعتقال واالحتجاز؛ وفي العديد من الحاالت لم تُ إلى  ن المتظاهرينمبعض الحاالت، 

ات اعتقال صحيحة وجرت االعتقاالت نون تقديم تُهم. وتترنن تقارير ذات مصداقية، إجراء

على نطاق واط ، تفيد بأن مثل هؤالء المعتقلين يتعرضون للتعذيب وطوء المعاملة على 

نة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فان واالطتخبارات. ووفقا لتقرير اللج األمنأيدي قوات 

عتقلوا خالل التظاهرات التي وقعت في من المتظاهرين والمارة قد أُ  3111 من أكثر

مجهولة  أماكنإلى  خذ كثيرونوحدهما. كما أُ  1111فبراير ومارس  البحرين خالل شهري

. ولقي األمنوات التعذيب بواططة قإلى  ثناءواحتجزو بشكل فرني حيث تعرضوا في تلك األ

شكوى تعذيب  551 تلقت اللجنةنتيجة التعذيب، وقد  حتفهم، ، على األقلأشخاصخمسة 

 ذ تم اعتقال المئات من المتظاهرين السلمييناألمر في مصر إوحدث نفس  12 وطوء معاملة.

 11إلى  يناير 15الفترة من التي جرت خالل تظاهرات الاحتجزو بشكل تعسفي خالل أو 

 13 عتقاالت العديدة التي تلت ذلك منذ طقوط نظام مبارك.اإلضافة إلى ، باإل1111فبراير 

وهناك تقارير عن متظاهرين محتجزين يواجهون طوء المعاملة والتعذيب من القوات 

مختفين، وال أو  وما زال المئات مفقونين 14 الوفاة.إلى  المسلحة أنت في بعض الحاالت

لتقرير لجنة تقصي  ووفقا 15 مكان وجونهم.أو  مطرهم شيئا عن مصيرهيعرف أفران أ

أن "عدنا من المواطنين نشأها الرئيس حينذاك محمد مرطي فان اللجنة وجدت الحقائق التي ا

عتبروا وانهم ُنفنوا في مقابر عشوائية وأُ احتجازهم بواططة القوات المسلحة  قد توفوا أثناء

  16مجهولين".

                                                           
9
 ، 2113انظر ريدريس والمركز الدولي إلعادة تاهيل ضحايا التعذيب، إصالحات أساسية ام تعذيب بال نهاية؟ ابريل  - 

/publications/Fundamentalreform.pdfwww.redress.org/downloads 
 

10
 emeny-2012-report-2012/world-report-rg/worldwww.hrw.o: اليمن 2112هيومان رايتس واتش، تقرير العالم لعام  -

 
11

  .  africa-www.bbc.co.uk/news/world-12162096. 2111يناير  11اخبار بي بي سي "مقتل العشرات في احتجاجات تونس"،  -
12

ستيكية )بما تشمل شكاوى التعذيب عصب العينين، وتقييد اليدين، واإلجبار على الوقوف لفترات طويلة، والجلد، واللكم، وضرب المحتجز بالخراطيش البال - 

والحرمان من النوم؛ و  في ذلك الضرب على باطن القدمين( ، واألسالك المعدنية، والسياط والعصا الخشبية أو بغيرها من األدوات؛ والصعقات الكهربائية؛
نظر تقرير اللجنة التعريض لدرجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية؛ واإلساءات اللفظية؛ والتهديد باالغتصاب؛ وإهانة الطائفة الدينية للمحتجز )الشيعة( أ

 أعاله.  2البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حاشية سفلية رقم 
 

13
 . egypt-2012-report-2012/world-report-www.hrw.org/world؛ مصر 2112الم لعام هيومان رايتس واتش، تقرير الع -

14
 أدناه. 16تقرير رسمي تم تسريبه، الحاشية السفلية رقم  - 

15
 : 2112اكتوبر  11ئية سي ان ان ، "مصائر مجهولة لمئات المفقودين المصريين منذ الثورة"، فضا - 

missing-http://edition.cnn.com/2012/10/10/world/africa/egypt 
16

 :ى الرابط في وقت الكتابة هذا لم يكن التقرير الكامل قد تم عرضه علنا. وقد تم تسريب أجزاء منه إلى صحيفة الجارديان . وهذه األجزاء موجودة عل -
.document-disappearances-torture-army-www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/apr/10/egyptian انظر أيضاً الجارديان ،, 

“Egypt’s army took part in torture and killings during revolution, report shows,” 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-yemen
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.bbc.co.uk/news/world-africa-12162096
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-egypt
http://edition.cnn.com/2012/10/10/world/africa/egypt-missing
http://edition.cnn.com/2012/10/10/world/africa/egypt-missing
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/apr/10/egyptian-army-torture-disappearances-document
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 النزاع المسلح التعذيب وسوء المعاملة في  1-2

وفي العديد من  .لعشرات السنين للقم  الحكوميواط  كأناة  ستخدم بشكلظل التعذيب يُ 

لتعذيب بشكل جلي. انفجار نزاع مسلح برز اإلى  البلدان التي قانت االنتفاضات الشعبية فيها

 نتفاضات قد تعرضوااحتجزوا خالل االأو  عتقلواوفي طوريا ورن أن المتظاهرين الذين أ

وفي النزاعات  17 السلطة والتحكم. حكامأجل إ من فيهم بث الخوفأو  رعابهمللتعذيب بهدف إ

في تعذيب وطوء معاملة الناشطين  األمنالمسلحة التالية اطتمرت قوات االطتخبارات و

المشتبهين باالنخراط في االنتفاضات وحركات التمرن النتزاع اعترافات  شخاصواأل

في أيضاً  ومعلومات حول نشاطاتهم السياطية. وتورطت القوات المعارضة للحكومة

وورن ان  18 عدامات العشوائية.ي ذلك التعذيب وطوء المعاملة واإلانتهاكات شنيعة، بما ف

ن أ أطاسعن اطتخدام التعذيب على  ضون فيهاصدروا بيانات يتغابعض زعماء المعارضة أ

 19طد، "يستحقون مثل هذه المعاملة".الضحايا، الذين يؤيدون نظام األ

إلى  والتي نعت،  1111وبالمثل فان التظاهرات المعارضة للحكومة في ليبيا في فبراير 

نزاع إلى  تصاعدت طريعا لتتحول ،اما من حكم الرئيس السابق معمر القذافيإنهاء ثالثين ع

قذافي ومليشيات ثوار معارضين للنظام. ومبكرا، برزت تقارير ذت المسلح بين مؤيدي 

المنخرطة في  طرافتعذيب وطوء معاملة على نطاق واط  من كل األوجون مصداقية توثق ل

 أماكنوفي حاالت عديدة قامت قوات الحكومة والمليشيات بوض  محتجزين في  20 النزاع.

مدارس ومنازل، خارج نطاق القانون، وظلت ترن تقارير بأن مثل  احتجاز غير رطمية

من  العديدولم يعرف  21 المحتجزين في مثل هذه المنشآت أخضعوا للتعذيب وطوء المعاملة.

مصير ذويهم المحتجزين على مدى شهور بعد أو  أماكنطر هؤالء المحتجزين أفران أ

 وقد رفضت عدة مليشيات مسلحة نزع طالحها عقب طقوط  22 اختفائهم فعليا.أو  احتجازهم

ومؤخرا  23 القذافي، وواصلت الشرطة والجيش كفاحهما للمحافظة على القانون والنظام.نظام 

  24 المليشيات لالنضمام للجيش كوطيلة لحل المليشيات. أعضاءنعا كبار مسئولي الجيش 

  التعذيب وسوء المعاملة في التحقيقات الجنائية 1-3

معلومات من مشتبهين أو  تصريحاتأو  يُعتبر اطتخدام التعذيب الطتخالص اعترافات

، مما له الشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقةدول على امتدان الى نطاق واط  في مشكلة عل

. في هذا التقرير نناهشتبهين في االرهاب كما هو مطروح أم أشخاصخطورة خاصة على 

المشتبهين بجرائم ذات صلة بالمخدرات يخضعون  شخاصاألوفي الجزائر ولبنان، ظل 

                                                           
17

 : 2111ديسمبر  13الجارديان: "ماكينة تعذيب سوريا"،  - 

 MP=SRCHevidence?INTC-torture-d/2011/dec/13/syriawww.guardian.co.uk/worl.     
18

 ؛ بي بي سي ، إاتهام 2112فبراير  15منظمة العفو الدولية: "خارج التحكم، مليشيا ترتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان بعد عام من االنتفاضة"  - 

 .east-middle-www.bbc.co.uk/news/world-17445148 2112مارس  21مجموعات سورية معارضة بانتهاك حقوق اإلنسان "، 
 

19
www.hrw.org/news/2012/09/17/syria-: 2112سبتمبر  17هيومان رايتس واتش، "سوريا: إنهاء استخدام المعارضة للتعذيب واالعدامات "،  -

executions-torture-use-opposition-end..  
 

20
and-www.amnesty.org/en/news-:  1121أغسطس 25منظمة العفو الدولية، "يجب على جانبي نزاع ليبيا حماية المحتجزين من التعذيب"  -
25-08-2011-torture-esdetaine-protect-must-conflict-libya-sides-updates/both. 
21

  .  2113يناير  31: ليبيا ،  2113هيومان رايتس واتش ، تقرير العالم لعام  - 
22

 : 2112مارس  :، A/HRC/19/68مجلس حقوق اإلنسان، تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا، وثيقة األمم المتحدة  - 

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf 
23

  . 2113يونيو  7ز، "العنف ضد المتظاهرين الليبيين يهدد بتقويض سلطة المليشيات"، صحيفة نيويورك تايم - 
24

  . 2113يونيو  11وكالة رويترز، "ليبيا: مطالبة المليشيات باالنضمام للجيش"،  -

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.guardian.co.uk/world/2011/dec/13/syria-torture-evidence%3fINTCMP=SRCH
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17445148
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/news/2012/09/17/syria-end-opposition-use-torture-executions
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/news/2012/09/17/syria-end-opposition-use-torture-executions
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/news/2012/09/17/syria-end-opposition-use-torture-executions
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org/en/news-and-updates/both-sides-libya-conflict-must-protect-detainees-torture-2011-08-25
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org/en/news-and-updates/both-sides-libya-conflict-must-protect-detainees-torture-2011-08-25
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org/en/news-and-updates/both-sides-libya-conflict-must-protect-detainees-torture-2011-08-25
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf


11 
 

وجد المقرر  رننوفي األ 25 للتعذيب وطوء المعاملة خالل اطتجوابهم بواططة الشرطة.

 رالمقر ووجد ؛ئية متفشيان في جرائم جناالمتحدة للتعذيب أن تعذيب المشتبهي ممالخاص لأل

ات العنف ضد المشتبهين ن هناك "تسامح مجتمعي واضح م  نرجة من نرجأ الخاص

كتم فان هناك وعي واط  وجون ت وإضافة إلىالمزعومين والمدانين في جرائم جنائية. 

كثير الوهناك قناعة بأنه ال يمكن القيام ب ،لمشتبهين والمحتجزينلانتهاكات  وقوعالنطاق ب

ن من فكرة أ زان الهيكل السياطي للنظام الحالي والسابق قد عز   ورنوفي اليمن  26 تجاه ذلك."

 التعذيب يمثل أناة ضرورية وشرعية للتحقيق في الجريمة.

 التعذيب في سياق مكافحة االرهاب 1-4

المشتبهين في  شخاصعتبر األيُ الشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقة في العديد من نول 

ى إل جرائم تتعلق باالرهاب في خطر كبير من التعرض للتعذيب. ويمكن أن يُعزى هذا جزئيا

قبل توجيه  طويلحتجاز إجراء إديد من الدول تسمح بية في العاألمنيقة ان التشريعات حق

قابلية تعرضهم للتعذيب.  من االتهام وقبل المحاكمة للمشتبهين في االرهاب، مما يزيد

شريعات مكافحة االرهاب في معظم القضايا هي تشريعات تن ذلك حقيقة أإلى ضاف ويُ 

هذه  عتبر مثلشخص بشبهة االرهاب. وتُ أي   فعليا اعتقالمبهمة، مما يجعل من الممكن 

على دأ الشرعية ويتم تطبيقها انتهاك مبتحمل خطر عالية اإلشكالية إذ  فضفاضةالتعريفات ال

تلك التعريفات  رهابي. وفوق ذلك فانكنشاط إ كي يعاقببشكل كافي  خطراً   يحملال طلوك

دافعين حمالت قم  ضد مإلى  يؤني قدتطبيق انتقائي للقانون إلى  ن تقونيمكن أ الفضفاضة

المعارضين. ففي الجزائر، على طبيل أو  الصحفيينأو  الناشطينضد نسان أو عن حقوق اإل

بسبب  ،ببساطة ،بشبهة االرهاب وذلك اعتقال أشخاص تشير إلى ل، هناك تقاريرالمثا

  27.نساناتصالهم بمدافعين عن حقوق اإل

 . والنسانفي بلدان عديدة ظلت تسري قوانين طوارئ، بتداعياتها الخطيرة على حقوق اإل

الطوارئ السارية في عدة بلدان في المنطقة تلبي المتطلبات التي وضعها  أوضاعن أ يبدو

28 القانون الدولي لتبرير فرض و/أو المحافظة على حالة الطوارئ.
الممارطة  صعيد وعلى 

، بما نساناالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإل إرتكاب ل منقوانين الطوارئ يسه  إلى  فان اللجوء

بزعم  يتم اعتقالهم أشخاص ضدالمعاملة، بشكل روتيني،  طوءفي ذلك ممارطة التعذيب و

ريا تم رف  حاالت طوارئ الوطني. وفي الجزائر ومصر وطو األمنارتكاب جرائم تتعلق ب

المعارضة للحكومات، والتي وقعت  الشعبية تجاوبا م  االنتفاضات 1111مد عام طويلة األ

وعلى  29 القائمة في تلك البلدان.نظمة القمعية يا بدواف  من عدم رضا شعبي عن األجزئ

عقب  1111شهر في مارس ين فرض الملك حالة طوارئ لثالثة أالعكس من ذلك ففي البحر

                                                           
25

  (2113التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب، عالم تعذيب )التقرير السنوي  -

http://unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/Rapport_Torture_2013_en.pdf165، ص 
26

نة: بعثة إلى األردن، وثيقة األمم المتحدة تقرير المقرر الخاص حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  أو الال إنسانية أو المهي - 

A/HRC/4/33/Add.3 ،5  27، الفقرة 2117يناير .  
27

  . 161أعاله، ص 25، الحاشية السفلية رقم 2111السنوي ،التقرير السنوي لعام  تقرير للجنة مناهضة التعذيب -
28

ستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا، في حاالت الطوارئ اإل ( : "1) 4العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة  - 
هذا  يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى

رى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات األخ
 "هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.

29
نظر رويترز، "رئيس مصر أعلن الرئيس المصري مرسي حالة طوارئ في مدن بورسعيد والسويس واالسماعيلية عقب صدامات عنيفة. ا 2113في يناير  - 

  . 2113يناير  27يعلن حالة طوارئ بعد صدامات"، 

http://unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/Rapport_Torture_2013_en.pdf
http://unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/Rapport_Torture_2013_en.pdf
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في  فعتن حالة الطوارئ هذه قد رُ وم  أ30 المناهضة للحكومة. لتظاهراتمجموعة من ا

هت لهمفي السجن بتهم يقبعون فران ظلوا ن العديد من األإال  أ 1111يونيو  الل حقبة خ ُوج 

تقرير اللجنة  ا وثقهمحسب  ،تعذيب وطوء المعاملةلالطوارئ، في وقت كانوا يخضعون فيه ل

  31 البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
  

 لى الجندر )نوع الجنس( والفشل في الحمايةإالعنف المستند  1-5

النطاق، انعكس ز واط  وجون تمييإلى  ظل تفشي العنف ضد النساء في المنطقة يُعزى جزئيا

والسياطات والعديد من جوانب المجتم . فمثال، في العديد من الدول، بما في ذلك  في القانون

هناك تشريعات طارية المفعول تسمح لمرتكبي  توالبحرين، ما زال رننلبنان وطوريا واأل

االغتصاب بتحاشي المسئولية الجنائية في جريمة االغتصاب عن طريق زواج الضحية. 

كان ما إذا  ةفف  مخ عقوبات ينالوان أد المرأة بعض الدول يمكن لمرتكبي جرائم معينة ضوفي 

نظمة عتبر عامال مخففا في عدن من األهم الرتكاب الجريمة هو "الشرف" والذي يُ عنف

وفي الجزائر هناك تقارير عن مغتصبين  32 .رننالجزائر وطوريا واألما في كالقضائية، 

يام من الزواج. وحتى أهن بعد ئولية جرائمهم، ثم يطلقويتزوجون الضحايا كي يتحاشون مس

بطل مثل هذا التشري ، كما في فلسطين مثال، فقد ورنت حاالت واصل فيها القضاء حينما يُ 

 تطبيق "الشرف" كعامل مخفف. 

اضات التي شهدتها المنطقة وطوء المعاملة خالل االنتفللتعذيب  أيضاً  ظلت النساء يخضعن

في مصر تم اعتقال  1111فبراير  –. فمثال خالل تظاهرات يناير خيرةنوات األفي الس

جبرن على الخضوع أفي ذلك العديد من النساء الالتي اآلالف من المتظاهرين، بما 

طب   ورفعت االحتجاز. ة" أثناء"اختبارات العذري إجراءممارطة المهينة والحاطة للكرامة بلل

 قضية ضد ن. احمد عانل، وهو طبيب عسكري، ذه االختبارات غير القانونيةمن ضحايا ه

ارات ن اختببأ ،1111في نيسمبر المحكمة فيها،  قضتة، ناريمحكمة القاهرة اإل أمام

محكمة  أمام حاكمن ن. احمد طيُ أعلن أُ عالن القرار مباشرة إالعذرية غير قانونية. وبعد 

وامر أفاحشة وعصيان  أعمالتمت تبرئته من ارتكاب  1111عسكرية. وفي مارس 

ن هناك تناقضات في شهانات الشهون. وقد تعرض حكم  القاضي أذ وجد القاضي إعسكرية، 

ء على افتقار المحكمة النتقانات شديدة من مجموعات المجتم  المدني التي طلطت الضو

في  1113خر يونيو آوشهدت احتجاجات  33 العدالة. أمام يأطاطالطتقاللية كعائق لالعسكرية 

  34يين ضد المتظاهرات.سالعشرات من قضايا التحرش والعنف الجنأيضاً  مصر

العنف الجنسي أشكال في النزاعات التي شهدتها ليبيا وطوريا، ظل االغتصاب وغيره من 

جئات ية التي أورنتها الطاططباب األقا لتقرير صدر مؤخرا، فإن أحد األمستشريا. ووف

                                                           
30

  . 137أعاله، ص 2تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حاشية سفلية سابقة رقم  - 
31

  . 2أعاله. ص 7ريدريس والمركز الدولي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب، البحرين، حاشية سفلية سابقة رقم  - 
32

جرائم القتل بدافع ’من القانون الجنائي على التمييز القضائي لتخفيف األحكام في ظروف معينة، والتي كثيرا ما تستخدم في قضايا  17في مصر تنص المادة  -

 http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Egypt/Laws/Egypt(: 1737) :5، القانون رقم 1737القانون الجنائي لعام ‘ الشرف
The Penal Code Law 1937.pdf.  ،حسين . في س" كعنف ضد المرأة في مصر،‘ جرائم الشرف"’؛ انظر أيضاً مركز المساعدة القانونية للنساء المصريات

من اقانون العقوبات  252تنص المانة .  157 – 137( 2115نيويورك، : نار زن للكتب)جرائم ونماذج وعنف ضد النساء، ‘: الشرف’، (تحرير)ويلشمان . ول

 (. 1743) 341رق  ، مرطوم تشريعي 1763، قانون العقوبات لعام ‘ جرائم القتل بداف  الشرف’اللبناني أيضاً على عقوبات مخففة في حاالت 
33

 : 2112مارس  11لناشطات"، ‘ فحوص العذرية’الجارديان، "تبرئة دكتور في الجيش المصري بشأن  -

tests-virginity-cleared-doctor-an.co.uk/world/2012/mar/11/egyptwww.guardi .  
 

34
sexual-epidemic-www.hrw.org/news/2013/07/03/egypt-، 2113يوليو  3، ‘مصر : وباء من العنف الجنسي’هيومان رايتس واتش،  -

violence  

http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Egypt/Laws/Egypt%20The%20Penal%20Code%20Law%201937.pdf
http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Egypt/Laws/Egypt%20The%20Penal%20Code%20Law%201937.pdf
http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Egypt/Laws/Egypt%20The%20Penal%20Code%20Law%201937.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.guardian.co.uk/world/2012/mar/11/egypt-doctor-cleared-virginity-tests
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ا، هناك وفي ليبي35 الخوف من االغتصاب.أو  االغتصاب وطوريات لمغانرتهن البالن ه

افي للمحافظة على الجنسي كانت جزءا من جهون نظام القذ فنتقارير ذكرت أن حملة الع

36 المئات من حاالت االغتصاب. إرتكاب إلى ة، مما أنىطمسرامدينة التحكم في 
 وبالنظر 

من النساء والفتيات في مثل هذه المجتمعات، فان  ،متوقعةو، ظى بقيمة هائلةحأن العفة تُ إلى 

وفوق ذلك فان  37 هنالك ترنن كبير وط  ضحايا االغتصاب في التبليغ عن مثل هذه الجرائم.

النساء اللواتي تصير تجاربهن معروفة لآلخرين يواجهن الوصمة والمهانة، وفي بعض 

بواططة أفران  فريا يتعرضن للقتل فيما يُسمى باطم القتل باطم الشرالدول، مثل طو

  38أطرهن.

متدان امتفشيا على أيضاً  يُعتبر ،العائليأو  في شكل العنف المنزلي ،إن العنف ضد النساء

أن الحاالت التي يتم التبليغ عنها  تشير التقديرات إلىو .الشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقة

تمثل جزءا بسيطا فق  من عدن حوانث العنف المنزلي. ويمكن أن يُنسب عدم اتساع التبليغ، 

االطتجابة غير المالئمة لمسئولي تعزيز القانون، الذين يُقال أنهم في إلى  جزء منه، أكبرفي 

ون في التعامل معه. وفوق ذلك العديد من الدول يعتبرون العنف المنزلي شأن عائلي يترنن

في البحرين، على طبيل فان مرتكبي العنف المنزلي، في عدة نول يتلقون عقوبات بسيطة. ف

مريكا، مما أنوالرا  51عانة بغرامة ال تزيد عن  جل الذي يُدان بجلد امرأتهالر حاكميُ المثال، 

الحماية إلى  ويعكس االفتقار 39 ن مثل هذا العنف ال يُعتبر خطيرا.أيبعث برطالة واضحة ب

واالفتقار واط  النطاق للمحاطبة في مثل هذه  ،الجنسيأو  المالئمة للنساء من العنف المنزلي

 الجرائم، التمييز واط  النطاق الذي يواجه المرأة على امتدان المنطقة.

 مجموعات مهمشةإلى  ينتمون شخا التعذيب وسوء المعاملة أل 1-6

. يُستهدف العمال المهاجرون باإليذاءالشرق األوط  وشمال أفريقيا قة منطعلى امتدان 

 يذاءفالنساء المهاجرات من العامالت في المنازل، يواجهن في حاالت عديدة العنف واإل

النساء العامالت في المنازل معرضات بشكل خاص كما أن  ؛الجنسي على أيدي مخدميهم

بيرة في تقديم شكاوى بسبب القيون ، وفي حاالت عديدة يواجهن صعوبات كيذاءلإل

فرضها مخدميهم. وفوق ذلك فالعديدات ال يالمفروضة على حركتهن واتصاالتهن التي 

السبل المتاحة للحماية واللجوء، ويتملكهن الخوف من يتحدثن اللغة المحلية، وهن ال يعين 

ؤخرا في عدام الذي نُفذ مالمستقر كمهاجرات. ويسل  حكم اإل المخاطرة بوضعهن غير

العاملة المنزلية السريالنكية في المملكة العربية السعونية الضوء على هذا الوض  الهش. لقد 

بسبب ما ُزعم بقتل طفل كانت مسئولة عن رعايته  نافيك ريزانعدام على اإلصدر حكم ب

أنه كانت  ورنو 40 عاما. 17حينما كان عمرها  ةكعاملة منزلية في المملكة العربية السعوني

                                                           
35

 ،2113اللجنة الدولية لالنقاذ، سوريا: أزمة إقليمية، يناير  -

 file/IRCReportMidEast20130114.pdf-www.rescue.org/sites/default/files/resource.  
36

أطباء لحقوق  ؛ :africa-www.bbc.co.uk/news/world-13502715: 2111مايو  23، ‘"ي مسراطة،اجبار على االغتصاب ف’بي بي سي، "ليبيا:  -

: 2112ريل اب 24اإلنسان؛ "المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في االغتصاب في مسراطة باستخدام شهادات أطباء وسجالت مستشفيات،" 

-hospital-and-stestimonie-doctors-using-misrata-in-rape-investigate-to-http://physiciansforhumanrights.org/blog/icc
1.html-records .  

37
 ,Journal of Interpersonal Violence, Vol. 17يحيى، "اتجاهات وسط نساء عربيات نحو وتائر مختلفة من التعامل مع إيذاء الزوجات،"  –م حاج   -

No. 7 (July 2002), pp. 721-745.   
38

www.wilpfinternational.org/statement-: 2112نوفمبر  6في سوريا" ‘ جرائم الشرف’عصبة النساء الدولية من أجل السالم والحرية، "بيان:  -
syria/-in-crimes-ourhon 

39
  مساهمة لمشارك من البحرين في اجتماع الخبراء األقليميين .  -

40
 : 2113يناير  :هيومان رايتس واتش ، "المملكة العربية السعودية: اوقفوا تنفيذ اإلعدام في العاملة السريالنكية المهاجرة، "  -

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/IRCReportMidEast20130114.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13502715؛
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13502715؛
http://physiciansforhumanrights.org/blog/icc-to-investigate-rape-in-misrata-using-doctors-testimonies-and-hospital-records-1.html
http://physiciansforhumanrights.org/blog/icc-to-investigate-rape-in-misrata-using-doctors-testimonies-and-hospital-records-1.html
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.wilpfinternational.org/statement-honour-crimes-in-syria/
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.wilpfinternational.org/statement-honour-crimes-in-syria/
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ي ومترجمين أكفاء خالل معلى محا نافيكحصول  إمكانيةناك مشاكل خطيرة فيما يتعلق به

وبما أن حماية العمال المهاجرين  41 .1113محاكمتها، وم  ذلك تم تأييد الحكم ونُفذ في يناير 

هناك حاجة عاجلة لتعزيز  نضعيفة، فا أفريقياوشمال  وط في الدول عبر منطقة الشرق األ

(، 181التفاقية عمال المنازل )منظمة العمل الدولية، رقم  1111هذه الحماية. إن التبني عام 

وتتطلب من الدول ان تتخذ  ية المتعلقة بعمال المنازلطاطوالتي تض  الحقوق والمبانئ األ

األمام إلى  يجابيةإة ، يُعتبر خطويذاءن اإلمحماية عمال المنازل إلى  ات محدنة تهدفإجراء

بية يجاالمبانرات اإلحدى ان إ 42 ولكن ما زال الوقت مبكرا لتقييم فعاليته. .في هذا المضمار

طاخن وموق  على االنترنت بواططة مركز نسيم نشاء خ  للمجتم  المدني من لبنان هي إ

عن اشتباه  ليبل غوا شخاصوأل يذاءلعمال المنازل لتقديم شكاوى عن اإل نسانلحقوق اإل

فيها عمال منازل  حاالت أخرجعدة  في مؤتمر الخبراء حد المشاركينيذاء. وقد وصف أباإل

تصال بالخ  الساخن، ولكن في معظم الحاالت لم بعد حدوث إانتهاك  أوضاع بين براثن نم

 .مرموقةمكانتهم االجتماعية التُوجه تُهم ضد الجناة ويُزعم أن ذلك بسبب 

 عمال من بما فيهم ،ليبيا تعرض العمال المهاجرين من عدة نول أفريقيةخالل النزاع في 

 إعتقانت الثوار، بسبب مزاعم بمالي وتشان والسونان والنيجر، لالطتهداف من جانب قوا

لكن يبدو أن اطتهداف  ؛للقذافيجانب القوات الموالية إلى  قاتلونأنهم مرتزقة أجانب يُ 

وقد تعرض المئات  43 الغالب بدواف  عنصرية. فارقة من جنوب الصحراء كان فياأل

 أوضاعفي ظل  خضعوا لإلحتجازن، وومتشدنشنها عليهم صابات من جراء هجمات إل

  44 للتعذيب وطوء المعاملة.أيضاً  مروعة حيث تعرضوا

أيضاً  ،أفريقياأوربا من شمال إلى  يواجه طالبو اللجوء والمهاجرون، الذين يحاولون السفر

يشهد المغرب، الذي ال  ناء رحالتهم. فمثالية اثنسانوانتهاكات كبيرة لحقوقهم اإل إيذاءحاالت 

عدان كبيرة من المهاجرين أكيلومترا، تدفق  15من  أكثروربا أجزاءه عن أتبعد بعض 

إلى  وربا. وكثيرا ما يتعرض مثل هؤالء المهاجرينأإلى  فارقة الذين يسعون للوصولاأل

تعزيز القانون ومن المدنيين مما يعكس تفشي التمييز ضدهم. اعتداءات وعنف من مسئولي 

بهذه الطريقة والسعي لمحاطبة  يذاءويمثل الدفاع عن حقوق المهاجرين، الذين يتعرضون لإل

في  نسانالجناة، جزءا كبيرا من عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإل

 لقانونية.المغرب التي تزون المهاجرين بالمساعدات ا

هدافا ليات اإلثنية والدينية أقصارت األالشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقة على امتدان 

كران يتعرضون إثنية األإلى  الذين ينتمون ف الطائفي. فمثال في طوريا ظل األشخاصللعن

رت لجنة هلية المتواصلة. وقد عب  لمعاملة، بما في ذلك في الحرب األللتعذيب وطوء ا

التعذيب عن قلقها العميق بشأن ورون تقارير عديدة عن تعذيب وطوء معاملة مناهضة 

الكرنية،  قليةينتمون لأل أماكن الحجز االنفراني ألشخاصاالحتجاز و أماكنووفيات في 

                                                                                                                                                                                     
worker-migrant-lankan-sri-execution-halt-arabia-hrw.org/news/2013/01/08/saudiwww. 

41
  المصدر السابق.  -

42
 . للمزيد من المعلومات انظر 2111يونيو  16: عمل الئق لعمال المنازل ،  1:7مكتب العمل العالمي، اتفاقية رقم  -

bangkok/documents/genericdocument/wcms_208561.pdf-ro---asia/---www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
43

اضة قال بيتر بوتشايرت، الباحث في منظمة هيومان رايتس واتش، في حديث له عن العنف الذي ُيمارس ضد األفارقة من جنوب الصحراء خالل االنتف - 

واشنطون بوست: "في ليبيا، هناك خطر من  "هو حقيقة عنف عنصري ضد أشخاص سود البشرة. وهذا وضع رهيب بالنسبة لألفارقة في طرابلس، " الليبية :
 . 2111اغسطس  31. انظر أيضاً الجارديان ، "وقد ُتهان ثورة ليبيا المذهلة بواسطة العنصرية" 2111سبتمبر  11كون الشخص أسود" 

44
؛ فضائية سي ان ان، "عمال تشاد المهاجرين  2111أغسطس  25الدولية، "يجب على جانبي النزاع في ليبيا حماية المحتجزين من التعذيب،" منظمة العفو  -

  .oil-economy-libya-dition.cnn.com/2012/04/18/business/chadhttp://e 2112ابريل  :1يدفعون الثمن في نزاع ليبيا،" 
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 ل االنتفاضة كانت هناكبوق 45 صول الكرنية.صا الناشطين السياطيين من ذوي األخصو

أنائهم للخدمة العسكرية االلزامية وكانت على  أثناءكران قُتلوا تقارير عن مجندين من أأيضاً 

  46 نهم كانوا قد تعرضوا للتعذيب.أإلى  جثامينهم آثار تشير

خالقية"، مثل شخاص الذين ينخرطون في نشاطات "ال أفي بعض البلدان يتعرض األ

طوء إلى  اتمجتم  المثليين ومتعاطو المخدر أعضاءالعامالت في مجال المتعة الجنسية و

ا كهؤالء يتعرضون لالعتقال أشخاصالمعاملة والتعذيب. فمثال في لبنان تترنن تقارير بأن 

ضون لسوء التعسفي ألن السلطات تشتبه في مثل ما يسمون بـ"ال اخالقيين" ، وبالتالي يتعر

  47 يدي الشرطة.أالمعاملة والتعذيب على 

 االحتجاز أوضاع 1-7

بشكل  من الترنياالحتجاز  أوضاع عانيتُ  أفريقياوشمال  وط األعلى امتدان منطقة الشرق 

لمحتجزين. فمثال، في الجزائر، ة اتصاعد مخاوف شديدة من طوء معاملإلى  كبير مما أنى

ية؛ طاطعن تلبية المعايير الدولية األ ،في بعض المرافق كثيراً، االحتجاز أوضاع تقصر

وجون الهواء النقي نتيجة عدم كفاءة ثرها على أ بر مشكلة مستمرة لهافاالزنحام الشديد يعت

مرافق النظافة  يضاً على أن لها أثرها )مشكلة االزنحام( أضافة إلى التهوية، باإلوطائل 

المحتجزين بشبهة أو  احتجاز السجناء السياطيين أوضاعوفي بعض البلدان تعتبر  48 الصحية.

. فقد ورن مثال ان للغاية طيئةا أوضاعارتكاب جرائم تتصل باالرهاب، بشكل خاص، 

في مراكز احتجاز تفتقر لماء  1111ا اعتقلوا في البحرين لصلتهم بانتفاضة فبراير أشخاص

نورات المياه. وبالمثل ورن ان المحتجزين السياطيين في طوريا أو  الغسيل أماكنأو  الشرب

عة. فمثال ُذكر  أوضاعيحتجزون في  ا شرطة التي اعتقلته زحلوطن هناني أمرو 

 1يوما في زنزانة  51قد تعرضت لالحتجاز لمدة  1111غسطس ية في أاألمناالطتخبارات 

رضية الغرفة. ن اثاثات؛ وأجبرت على النوم على أوجول قرتفتمتر مليئة بالحشرات  1× متر 

تتنفس هواءا أو  اتصال بالعالم الخارجي ولم تر ضوء الشمسإجراء أي  من أيضاً  كما ُمنعت

 49 ول من احتجازها.خالل الشهر األنقيا 

ممارطة قديمة  ،في بعض الدول ،االحتجاز هناك أوضاعالمشاكل المتعلقة بضافة إلى باإل

طرية. أو  احتجاز غير معلنة أماكنوض  بعض فئات المحتجزين في تتمثل في  العهد 

في الجزائر والبحرين ولبنان وطوريا وليبيا. وفي لبنان ذكر أحد  األمروورنت تقارير بهذا 

جزت بشكل السياطية قد احت تحالفاتالأو  ان بعض االئتالفات في إجتماع الخبراء المشاركين

حيث  ،شقق خاصةمثل  ،احتجاز غير معروفة أماكنفي  فرانبعض األغير قانوني وتعسفي 

، ظل اآلالف 4في الفصل  أكثربتفاصيل  م التطرقطيتمليات تعذيب. وفي ليبيا، كما جرت ع

نصف هؤالء نحو حتجز أوما تالها من نزاع مسلح. و 1111 االحتجاز عقب انتفاضة رهن

غير معلنة، بما في ذلك  أماكنطار الدولة في إحة خارج بواططة مجموعات مسلتقريبا 

 نطاق  بيوت خاصة. وهذا الحرمان غير القانوني من الحرية الذي وق  بشكل كامل خارج

                                                           
45

 .:الفقرة  2111مايو  CAT/C/SYR/CO/1 ،25لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية، سوريا، وثيقة األمم المتحدة  - 
46

 المصدر السابق.  - 
47

  . 2113يونيو  26ذيب للمجموعات الضعيفة في مراكز الشرطة، هيومان رايتس واتش، "انها جزء من الوظيفة" ؛ سوء المعاملة والتع - 
 

48
annual-report/current/icrc-www.icrc.org/eng/assets/files/annual-: 73، ص2111اللجنة الدولية للصليب األحمر، التقرير السنوي لعام  -

algeria.pdf-report.  
49

  . 13، ص2112اإلنسانية في سوريا: تعذيب منهجي لقمع المعارضة )عريضة إلى لجنة مناهضة التعذيب(، ابريل  الكرامة ، جرائم ضد - 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-algeria.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-algeria.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-algeria.pdf
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جنائي عر ض هؤالء المحتجزين لخطر التعذيب بشكل كبير. ولم تتمكن أو  نظام قضائيأي  

سيا تسريح المجموعات المسلحة العديدة التي لعبت نورا رئيأو  الحكومة بعد من نزع طالح

 بعد من بس  السيطرة وطيانة حكم القانون.  الحكومة في االنتفاضة، ونتيجة لذلك لم تتمكن

القانون كما هو موضح في  بالفعل بنصتجاز السرية االح أماكناطتخدام  يرنوفي الجزائر 

، خصوصا أولئك المشتبهين بتهمة أشخاص. وظلت هناك تقارير عديدة عن 4الفصل 

 شخاصأل شيوعاً  أكثر يجري بشكل غير معروفة. وهذا أماكناالرهاب قد احتجزوا في 

 لدىريين الذين كانوا محتجزين  احتجزتهم مديرية المخابرات. فمثال هناك عدن من الجزائ

عيدوا أ  حينما طابيلعدة أ اً فعلي   واناموا قد اختفخليج غوانتامعتقل  الواليات المتحدة في

ول رجلين يتم أعبد الرحمن هواري ومصطفي همليلي . وكان 1118للجزائر في يوليو 

من طت طنوات.  كثرالجزائر بعد احتجاز امتد ألإلى  خليج غوانتاناموامعتقل نقلهما من 

ية الجزائر مباشرة تم اعتقالهما في المطار بواططة مسئولي مديرإلى  وبعد عونتهما

وكانت  50 .طبوعينألمدة معروف نفراني في موق  غير ضعوا في الحجز اإلالمخابرات ووُ 

معرفة  من طرتتمكن األخطرهما محاميهما، لكن لم أوصولهما بعد ان  اهما قد توقعتتيطرأ

إلى  طلق طراح الرجلين وُطمح لهما بالعونةجونهما خالل تلك الفترة. وأخيرا أو أماكن

 نيارهما.
  

                                                           
50

 ، :211يوليو  11مركز الحقوق الدستورية، "محتجزون سابقون بمعتقل خليج غوانتاناموا يختفون بعد نقلهم إلى الجزائر منذ أسبوعين تقريبا"  -

-transfer-after-disappeared-effectively-detainees-guant%C3%A1namo-releases/ex-http://ccrjustice.org/newsroom/press
nearl-algeria.    

http://ccrjustice.org/newsroom/press-releases/ex-guant%C3%A1namo-detainees-effectively-disappeared-after-transfer-algeria-nearl
http://ccrjustice.org/newsroom/press-releases/ex-guant%C3%A1namo-detainees-effectively-disappeared-after-transfer-algeria-nearl
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 االطار القانوني  -1

 القانون الدولي لحظر التعذيب 2-1

 ية ذات الصلة بالتعذيب هي:طاطيمية والدولية األاألقلالصكوك 

  ؛1166العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياطية لعام 

  ؛1166البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياطية لعام 

 ؛1181والشعوب لعام  نسانفريقي لحقوق اإلالميثاق األ 

 العقوبة أو  المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة مماتفاقية األ

 ؛1184المهينة لعام أو  يةإنسانالال أو  القاطية

 ؛1118ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام طاطنظام روما األ 

 أو  ملةالبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعا

 ؛1111المهينة لعام أو  يةإنسانالال أو  العقوبة القاطية

 1114لعام  نسانالميثاق العربي لحقوق اإل. 

ن كل الدول المعنية هي طرف في العهد الدولي فيما عدا الوض  الخاص بفلسطين، فإ

. الخاص بالحقوق المدنية والسياطية، وكلها، عدا طوريا، طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب

المتحدة ذات  مماأل اتتعترف بعد باختصاص هيئات اتفاقي العظمى منها لم غلبيةولكن األ

لبروتوكول االصلة بالنظر في الشكاوى الفرنية. وصانقت فق  الجزائر وليبيا وتونس على 

االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياطية. وبالمثل فان الجزائر والمغرب 

ي النظر في الشكاوى الفرنية. اعترفن باختصاص لجنة مناهضة التعذيب فوتونس فق  

نراك اإل أمام اً خطير اً هذه اللجان عائق أمام عدم القدرة على تقديم عرائض فرنية مثلوي

ياطية واتفاقية مناهضة دولي الخاص بالحقوق المدنية والسالكامل للحقوق بموجب العهد ال

وتونس هي الدول الوحيدة في المنطقة التي صانقت على  رننالتعذيب. وفوق ذلك فان األ

 ي للمحكمة الجنائية الدولية.طاطنظام روما األ

والشعوب.  نسانفريقي لحقوق اإلمصر وليبيا وتونس على الميثاق األصانقت الجزائر و

فريقي لحقوق على بروتوكول الميثاق األ اا صانقتذلك فان الجزائر وليبيضافة إلى وباإل

والشعوب. ووقعت مصر  نسانفريقية لحقوق اإلوالشعوب حول تأطيس المحكمة األ نساناإل

من الصكوك أي   طرفا في تليس الكن لم تصانق بعد على البروتوكول. أما المغرب فانه

كان يسمى حينذاك منظمة ما بعد ان انسحبت م نسانفريقي لحقوق اإلالخاصة بالنظام األ

جمهورية الصحراوية العربية العتراف المنظمة باعقب  1184فريقية عام الوحدة األ

 ‘(.الصحراء الغربية)’الديمقراطية 
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، قد صانقت على الميثاق ذا التقرير فانها كلها، عدا ثالثنولة المعنية في ه 11ومن بين الـ

. ووقعت مصر والمغرب وتونس على الميثاق لكنها لم تصانق عليه. نسانالعربي لحقوق اإل

ليست نولة معترف بها بشكل كامل بموجب القانون الدولي، فانها غير اما فلسطين، فألنها 

 بوصفها عضواً صانقت ايضاً، وقانرة على التوقي  على معاهدات واتفاقيات نولية؛ ولكن 

ن أ. ويجب مالحظة 1117عام  نساني لحقوق اإلعلى الميثاق العرب ،في الجامعة العربية

 ،بشكل كبير ،، يعتبر1118عام  خل حيز التنفيذ، والذي ننسانالميثاق العربي لحقوق اإل

 نسانمعايير حقوق اإل خفضه لسقفوقد تعرض لالنتقانات بسبب  ؛صك حبر على ورق

لمراقبة  1111، التي تأطست في نسانوفيما يبدو فان اللجنة العربية لحقوق اإل 51 الدولية.

ألن غير فعالة هي هيئة االمتثال بالميثاق العربي عن طريق مراجعة تقارير الدول، 

االطتقالل  غلبهم من مسئولين حكوميين، ال يمارطونأأعضائها، والذين يتكونون في 

نتقد  تُ . وينعكس ذلك في عمل الهيئة والتي نسانخبراء في حقوق اإل والمطلوب كما أنهم ليس

. وقد وصف أحد طرافلعمليات تأخيرها المطولة وتقاريرها حول امتثال الدول األ

صدار تقريرها حول وض  حقوق إن اللجنة قد ارجأت كيف أ في إجتماع الخبراء المشاركين

التي  ،في البحرين، بالرغم من االنتهاكات الواطعة والموثقة بشكل جيد ومنتظم نساناإل

رها لالنتقان الفتقاأيضاً  . وتعرضت اللجنة1111مطل  فبراير  ةانتفاضوقعت هناك في 

بشكل مالئم م  المجتم  المدني في عمله. تفاعلللشفافية ولفشلها في ال
 52  

 في القانون المحلي نسانوضع اتفاقيات حقوق اإل 2-2

وتحتفظ الدول  .ة صانقةبني  د بالتزاماتها بمعاهداتها تقي  أن تيتطلب القانون الدولي من الدول 

تبني في حاالت اللتزاماتها، عدا  فضلالتقدير والتصرف في كيفية التنفيذ األ توخي بحق

ية من اتفاق 5و  4الموان  قتضىكما هو الحال بمالمنصوص به، محدن الشكل التشري  بال

فان نظام الدمج يختلف الشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقة مناهضة التعذيب. وعلى امتدان 

الثنائي أو  بين الدول التي تتب  المفهوم األحاني )الدمج المباشر م  صدارة القانون الدولي( 

ال يكون هنالك وضوح في وض  القانون أو  ،المفهوم المختل أو  )انفاذ التشري  المطلوب(،

 الدولي في نظام القانون المحلي.

االنضمام لها، أو  ،ون المحلي بمجرن التصديق عليهاتدخل المعاهدات القان 53،وفي البحرين

فان  56،ولبنان 55،رننواأل 54،ونشرها في الجريدة الرطمية. وفي بعض الدول، مثل الجزائر

                                                           
51

؛ م. 2114مارس  11ظر منظمة العفو الدولية، "الشرق األوسط وشمال أفريقيا: إعادة صياغة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان: تأسيسا لمستقبل أفضل،" أن - 

؛ 376-361ات (، الصفح2115) 2، 5ريشماوي، "الميثاق العربي المعدل لحقوق اإلنسان: أهو خطوة إلى األمام؟" ، مراجعة قانون حقوق اإلنسان المجلد 

 .:17-167(، الصفحات 2111) 1، 11وريشماوي ، "الميثاق العربي وجامعة الدول العربية: تحديث،" مراجعة قانون حقوق اإلنسان، المجلد 
52

   المصدر السابق.  -
53

  . 2112من دستوور البحرين لعام  37المادة  - 
54

  . 17:7من دستور الجزائر لعام  132المادة  -
55

 27بتاريخ  2113/ 3675وحكم رقم  1773نوفمبر  13بتاريخ  1773/ 736؛ محكمة األردن للنقض، حكم رقم 1752من دستور األردن لعام  73المادة  -

  . 2114فبراير 
56

  . 1726من دستر لبنان لعام  16؛ المادة 2111( من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني لعام 2) 2المادة  -
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على القانون  من النظام القانوني المحلي وتأخذ أولويةالمعاهدات الدولية الملزمة تُعتبر جزءا 

 في الجريدة الحكومية.  هانشربواططة الرئيس والبرلمان و مصانقة عليهاالمحلي عند ال

عملية المصانقة على المعاهدات الدولية  1111من نطتور  145في مصر، توضح المانة 

ثلثي  أغلبية)يبرمها رئيس الجمهورية ويصانق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى ب

معاهدة تخالف هذا أي   قرارإهذا الحكم ينص على أنه "ال يجوز عضائهما(. ولكن أ

ن القوانين الجديدة التي تمت المصانقة على أ 1161نص نطتور ي وفي ليبيا57 "الدطتور.

ووفقا لتقرير . 58عليها ونُشرت في الجريدة الحكومية تكون طارية المفعول منذ لحظة نشرها

القوانين الدولية التي فان  1111الدولة الليبية الطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 

 أحكاملزامية ويكون لها أولوية قانونية على إتُحظى بسلطة "ي الجريدة الرطمية نشر فتُ 

عالن نطتوري تم تبني إ 1111ام القذافي في عام طاحة بنظوعقب اإل 59 التشري  المحلي."

عالن اإلن حد  يتبني نطتور نائم. ويتم كم حتى يحدن المبانئ الرئيسية للح 1111غسطس أفي 

يتضمن كما ية،طاطوالحريات األ نسانن على الدولة واجب احترام حقوق اإلأالدطتوري 

؛ ولكن لم يوضح وض  نسانية لحقوق اإليماألقلاالتفاقيات الدولية وإلى  تزام باالنضماملإلا

 إعدانعملية  كانتكتابة هذا التقرير عراف الدولية على المستوى المحلي. وفي وقت األ

الدطتور في تونس كانت تتقدم  إعدانمستمرة. وبالمثل فان عملية  ما تزالفي ليبيا الدطتور 

"المعاهدات أن من مسونة الدطتور على  11في وقت كتابة هذا التقرير. وتنص المانة 

من ن قبل البرلمان والمصانق عليها، أعلى من القوانين، وأننى الدولية الموافق عليها م

  60.الدطتور"

، كالمغرب واليمن والعراق، فان وض  القانون الدولي على المستوى أخرىوفي نول 

االتفاقيات بالتمسك بـ" 1111من نطتور  11الوطني غير واضح. ففي المغرب تلتزم المانة 

أولوية إلى  شارة، ولكن اإل"صولصانق عليها المغرب حسب األ الدولية التي والمواثيق

واضحة.  ليست ،التي تحتوي عليها الديباجة ،المحليطيانة القانون الدولي على التشري  

يحل الدولي  القانون أن أن يوضح بجالءالجديد لفشله في  خبراء الدطتورعدن من الوانتقد 

هناك تشري   ، في اليمن  فليساألمرونفس  61 نزاع في ذلك. شأينما ينالقانون المحلي أ محل

"نولة اليمن تؤكد على  نالدطتور تنص على أمن  6كن المانة ثنين. وليوضح العالقة بين اإل
                                                           

57
(، المعاملة اإلنسانية أثناء االحتجاز )المادة 35(، الحرية من االحتجاز التعسفي )االدة 31هي: الحق في الكرامة )المادة  2112الحقوق المتضمنة في دستور  - 

 - 51تجمع وتكوين الجمعيات )المواد (، حق ال47و  :4(، حرية الصحافة )المادة 45(، حرية الفكر والرأي )المادة 42(، الحرية من عمليات اإلبعاد )المادة 36

 (. 1:(، والتعويض العادل النتهاكات الحقوق الواردة في  الدستور )المادة 75(، حظر الحصانات )المادة 52
58

  . 1767من دستور ليبيا لعام  34و  23و  :1المواد  -
59

  . 1777، يناير CAT/C/44/Add.3وثيقة األمم المتحدة  تقرير الجماهيرية العربية الليبية للجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، - 
 

60
center.org/islamists/article/englishwww.wilson-( ، الترجمة االنجليزية متاحة على الرابط 2112مسودة دستور الجمهورية التونسية ) -

constitution-draft-tunisian-the-translationمن أن مسودة الدستور ال تتضمن حماية قوية لحقوق اإلنسان، وخلق ولكن هناك مخاوف  ؛

واتش، تونس  إمكانية بأنه، إذا تم تبنيها، فانها قد تقوض انفاذ المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي تعتبر تونس طرفا فيها. انظر هيومان رايتس
  . constitution-draft-revise-www.hrw.org/news/2013/05/13/tunisia:  2113مايو  13، راجعو مسودة الدستور، 

61
 : 2112لديمقراطية والمساعدة االنتخابية ، : تحليل نقدي ، معهد ا2111م. مدني، د. مقراوي و س. زيرهوني، الدستور المغربي لعام  - 

can_constitution/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=56782www.idea.int/publications/the_2011_moroc ،

  . 23ص

http://www.wilsoncenter.org/islamists/article/english-translation-the-tunisian-draft-constitution؛
http://www.wilsoncenter.org/islamists/article/english-translation-the-tunisian-draft-constitution؛
http://www.wilsoncenter.org/islamists/article/english-translation-the-tunisian-draft-constitution؛
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/news/2013/05/13/tunisia-revise-draft-constitution
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.idea.int/publications/the_2011_moroccan_constitution/loader.cfm%3fcsModule=security/getfile&pageid=56782
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.idea.int/publications/the_2011_moroccan_constitution/loader.cfm%3fcsModule=security/getfile&pageid=56782
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وميثاق جامعة الدول العربية  نسانعالن العالمي لحقوق اإللمتحدة واإلا ممالعمل بميثاق األ

من نطتور  8ص المانة لدولي المعترف بها بصورة عامة." وفي العراق، تناوقواعد القانون 

الدولية،" وينظم عملية المصانقة على ن "العراق ]...[ يحترم التزاماته بأ 1115عام  

ال يوضح وض  القانون الدولي على  )الدطتور( لكنه 62،المعاهدات واالتفاقيات الدولية

 . المستوى المحلي

 تطبيق المحاكم المحلية للقانون الدولي  2-3

نفاذ فان إ نسانية لحقوق اإلطاطم  أن العديد من نول المنطقة صانقت على المعاهدات األ

. وهذا ممارطة ططحية ، مجرنبشكل واط  ،االلتزامات الدولية على المستوى المحلي يظل

، مثل تأثير مباشرفيها بهذه االلتزامات مثل  تحظىالوض  حتى في تلك الدول التي هو 

الت في حاإال  . وال تض  المحاكم المحلية في المنطقة االعتبار للقانون الدوليرنناأل

جة بشكل كامل في غير مدم نسانعراف الدولية لحقوق اإلفان األ وبشكل عام ؛اطتثنائية

إلى ليس فق   هذا الوض  في إجتماع الخبراء العمليات والقرارات القضائية. وعزا مشاركون

به وقدرته على التطبيق المحلي  لماموطاقته واإل نسانافتقار القضاة لمعرفة قانون حقوق اإل

منطقة وعلى امتدان  هأن في االجتماع أحد المشاركين رانة. والحظلضعف اإلأيضاً  نماوإ

أن التعذيب يعتبر بهناك العديد من القضاة الذين يقبلون مسألة الشرق األوط  وشمال أفريقيا 

ف تعريفا فضفاضا.  لألمنيا في حماية الدولة من تهديدات متصورة أطاطمكونا  القومي تُعر 

عدالة المحلية. والحظ نظمة الأيفتقرون للثقة في  يا في المنطقةحد تبعات هذا هو ان الضحاأو

ن القضاة على امتدان المنطقة ال يتلقون تدريبا مالئما في القانون الدولي أمشارك آخر 

على وجه التحديد. وفي اليمن ال يوجد طجل لمحاكم  نسانعموما، وفي قانون حقوق اإل

  63 ت قضائية محلية.قراراأي   عراف الدولية فيالقانون واألإلى  وطنية تشير

 الوالية القضائية في التعذيب الذي يُرتكب في الخارج 2-4

الشرق  طقةمنللتعذيب في الخارجية) خارج الحدون( للوالية القضائية  رئيسي ةطس الن األإ

على  راضي نولةضاة مشتبهين بتعذيب يُرتكب خارج أمقا إمكانيةك، االوط  وشمال افريقيا

 (بهالمشتبه الجاني جنسية إلى  يجابي )اطتنانااختصاص الجنسية اإل ما:، هطبيل المثال

نص على ت تيال اتن التشريعإجنسية الضحية(. إلى  واختصاص الجنسية السلبي )اطتنانا

جنسية بأو  تصل بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة،تال  تيالوالية القضائية العالمية، ال

ة لدولة مقر المحكمة وق  على المصالح الوطني الذي بالضررأو  الضحيةأو  المشتبه،

  قل شيوعا.أهي  ،المختصة
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  . 2115من دستور العراق لعام  111،  1:، 73، 61المواد  -
63

 . 7، ص2117منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان، وضع التعذيب في اليمن )تقرير قُدم إلى لجنة مناهضة التعذيب(، اكتوبر  - 

www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/SAF_Yemen43.pdf . 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/SAF_Yemen43.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/SAF_Yemen43.pdf
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لها  68س،وتون 67،والعراق 66،والمغرب 65،رننواأل 64ة فان الجزائر،ومن بين الدول المعني  

 71وطوريا 70وفي لبنان 69 تشريعات تنص على الوالية القضائية العالمية في جريمة التعذيب.

تعريفا منفصال، ولكن القانون الوطني ينص على والية  فعر  مُ غير جريمة كالتعذيب  فان

البدني واالختطاف.  يذاءقضائية خارجية على قضايا عانية مثل االغتصاب والقتل العمد واإل

  72 .ترقى لمستوى التعذيب الجرائم التي يمكن ان تغطي افعاالً تلك  أخرىوبكلمات 

القضائية الوالية  أحكامتعذيب بموجب  قضايا لم تتم محاكمات في ،الممارطة صعيدعلى  ،لكن

المحاطبة  أمام . وهذا يض  عائقا جدياالشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقةالخارجية في الدول في 

حد الخبراء المشاركين فان مثل هذه المحاكمات القضائية خارج الحدون في التعذيب. وكما أشار أ

 . ةئ آمنة تحميهم من المحاكمن مالجيستفيد الجناة من وجوإال  ضرورية لكفالة

  

                                                           
64

   .2117من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري لعام  5:4 – 5:2المواد  - 
65

 .1761( من قانون العقوبات األردني لعام 4) 11( و 1) 11المواد  - 
66

 . 1762من القانون الجنائي المغربي لعام  11المادة  -
67

  1767من قانون العقوبات العراقي لعام  11المادة  - 
68

من الدستور والتي تنص على ان االتفاقيات التي اعتمدها  32للمادة اتخذت تونس موقف ان مبدأ الوالية القضائية العالمية قد دمج في القانون المحلي كنتيجة  - 

ذيب باإلضافة إلى اتفاقيات أو صادق عليها الرئيس لها سلطة أكبر من القانون الوطني، والوالية القضائية العالمية هي جزء من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التع
: 2111يونيو  16التقرير المرسل من األمين العام لألمم المتحدة حول نطاق تطبيق الوالية القضائية العالمية، جنيفا والتي تعتبر تونس دولة طرف فيها. انظر 

a/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Tunisia_E.pdfwww.un.org/en/g 
69

 : 2111منظمة العفو الدولية، الوالية القضائية العالمية: دراسة أولية للتشريع حول العالم، اكتوبر  -

fcb8fe284c9d/ior530042011en.pdf-9022-4d80-65bf-www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR53/004/2011/en/d997366e  
70

  . 1777من قانون العقوبات اللبناني لعام  23و  21و  21المواد  - 
71

  . 1753من قانون العقوبات السوري لعام  23و  21و  21المواد  - 
72

  أعاله.  67منظمة العفو الدولية ، الوالية القضائية العالمية، الحاشية السفلية رقم  - 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Tunisia_E.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Tunisia_E.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR53/004/2011/en/d997366e-65bf-4d80-9022-fcb8fe284c9d/ior530042011en.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR53/004/2011/en/d997366e-65bf-4d80-9022-fcb8fe284c9d/ior530042011en.pdf
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 منع التعذيب  -3
 

 االحتجاز قبل المحاكمة والتحكم القضائي 3-1

تهم وقبل المحاكمة شكال هاما تعتبر الحدون القانونية لطول فترات االحتجاز لما قبل توجيه ال

الشديدة تجعلهم عرضة بشكل  كون المحتجزون على قدر من الهشاشةذ يمن أشكال الحماية إ

همية دنت اتفاقية مناهضة التعذيب على أكبير للتعذيب وطوء المعاملة خالل هذه الفترة. وش

المتحدة  مماتفاقية األمن  1المانة االلتزام ب الحتجاز السابق للمحاكمة كما فيفترة ا تقييد

ن معظم الدول المعنية لها تشريعات تقيد االحتجاز السابق وبينما أ 73 لمناهضة التعذيب.

ات االطتثنائية التي جراءية تنص على عمليات تمديد تتجاوز اإلاألمنلمحاكمة فان القوانين ل

 يسمح بها القانون الدولي. 

 48وض  المشتبهين في حراطة الشرطة )حبس( لمدة اقصاها فمثال، في المغرب يمكن 

 يسمح بتمديد هذه الفترة 1113لعام  13 – 13مكافحة االرهاب رقم  ولكن قانون 74 طاعة.

 76حظر االحتجاز التعسفي بشكل عام في لبنان،وبينما يُ  75 يوما لمشتبهين باالرهاب. 11إلى 

ائية يسمح بأن زالج أصول المحاكماتعدل قانون الذي يُ  1111لعام  351فان القانون رقم 

 48ولية من أالقومي في حراطة الشرطة لفترة  األمنالمشتبهين بجرائم  شخاصيُحبس األ

والفترة القصوى لالحتجاز ألولئك الذين يواجهون  77 ، يمكن تجديدها مرة واحدة.طاعة

ولكن، هذا القيد ال ينطبق على قضايا  78 الجرائم خطورة هي طتة شهور. كثرالمحاكمة أل

أو  روالمشتبهون في االحتجاز لشهاالرهاب، حيث يبقى أو  تتعلق بجرائم ضد أمن الدولة

 اتصاالت في لبنانمهندس  ، وهوعةربالحتى لسنوات في انتظار المحاكمة. فمثال طارق 

 79 .1111عتقل بشبهة تقديم معلومات لمسئولي اطتخبارات اطرائيليين، قد احتجز منذ يوليو أ

 أمام متهمحاك أطاستعرض للتعذيب في االحتجاز وأجبر على توقي  "اعتراف" يشكل و

ينما زعم محامو الدفاع عنه . وب1111محكمة عسكرية في بيروت ظلت مستمرة منذ فبراير 

ن تعتبره شرعي فان المحكمة العسكرية رفضت أتقرير طب  وانه تعرض للتعذيب وقدمأ

                                                           
73

؛ لجنة مناهضة 2111مايو  A/56/44/(SUPP)    ،17  وكمثل ، انظر لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية، كذاخستان ، وثيقة األمم المتحدة  - 

؛ لجنة مناهضة التعذيب ، المالحظات الختامية، 2114فبراير  CAT/C/CR/31/6 ،5التعذيب، المالحظات الختامية، الكاميرون، وثيقة األمم المتحدة  

 ,ة، اليابان، وثيقة األمم المتحدة ؛ لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامي2112يونيو  CAT/C/CR/27/7 ،6اوزبكستان، وثيقة األمم المتحدة 
CAT/C/JPN/CO/1 ،3  2117اغسطس .   

74
 . 1757من قانون المسطرة الجنائية المغربي لعام  :6المادة  - 

75
 : المغرب: 2112وزارة الخارجية األمريكية، تقرير حقوق اإلنسان لعام  - 

www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapperللحقوقيين، التعذيب في المغرب: عريضة إلى  الدولية اللجنة ؛

 . 6، ص2111اكتوبر  31لجنة مناهضة التعذيب، 
76

 .1777من قانون العقوبات اللبناني لعام  376المادة  - 
77

  . 2112من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني لعام  32المادة  - 
78

  . :11المصدر السابق، المادة  - 
79

: 2111نوفمبر  :المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، "لبنان: التحقيق بشكل عاجل في مزاعم التعذيب واالحتجاز التعسفي في قضية طارق الربعة،"  - 

interventions/lebanon/2011/11/d21495/-campaigns/urgent-www.omct.org/urgent 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper؛
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/lebanon/2011/11/d21495/
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/lebanon/2011/11/d21495/
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تهموا بالتورط في مقتل رفيق أضباط عسكريين لبنانيين  4ثل فان وبالم 80 .األنلةضمن 

  81 طالق طراحهم نون توجيه تهم.شهور قبل إ 8لثالث طنوات و احتجزوالحريري قد 

ية بتبني تمديد فترة االحتجاز السابقة للمحاكمة األمنتسمح التشريعات  الدولفي بعض 

ق العقلي لمثل هذه القوانين والسابقة لتوجيه التهم في طياق حاالت الطوارئ الممتدة. والمسو  

وبموجب القانون الدولي  82مة".تمثل "تهديدا لحياة األ أوضاعهو تسهيل تعامل الدولة م  

كون التهديد ن يارئ تخض  للعديد من القيون: يجب أعالن حالة الطوإن حق الدول في فإ

مان )لكن ق في الحرية واألن تنتقص فق  من حقوق معينة، مثل الحأحقيقيا؛ يجوز للدول 

ضروريا ومتناطبا م  مكافحة التهديد  ن يكونانتقاص كهذا يجب أ ي  بالمثول(؛ وأ األمرليس 

بالوض   قي دةيجب بالتالي ان تكون مدتها موتعتبر حاالت الطوارئ اطتثنائية و 83 المعين.

الذي يسمح بالطوارئ. ولكن قوانين الطوارئ في بعض البلدان كانت حتى وقت قريب 

 – 1167، وفي مصر من  1111 – 1163ملمحا شبه نائم، اذ ُوجدت في طوريا من 

ن الثغرات حصى م؛ واطتمر معها عدن ال يُ 1111 – 1111وفي الجزائر من  1111،84

حتجاز قبل توجيه التهم وقبل المحاكمة لفئات معينة طالة فترات االالقانونية التي طمحت بإ

 من المشتبهين.

ن حالة الطوارئ الصانر في والعريضة والفضفاضة لقان صوفي طوريا جعلت النصو

ان  85واالطتخبارات، المعروفة باطم المخابرات، األمن جهزة، من السهل أل1161نيسمبر 

وم  ان  86 محاكمة لفترات ممتدة.أو  ةشخص تقريبا نون توجيه تهمأي   تعتقل بشكل تعسفي

جب المرطوم فقد تم تبني تشري  جديد بمو 1111بريل أفعت في حالة الطوارئ كانت قد رُ 

يام أ 7الممكن احتجاز المشتبهين لمدة والذي يجعل من  1111بريل أ 11الصانر في  55رقم 

يوما. ولكن في العديد من الحاالت تتجاهل  61إلى  ن بواططة مدعي عام لما يصلتجد  

السلطات هذه القيون بكل بساطة. ونتيجة لذلك اطتطالت فترات االحتجاز قبل توجيه التهم 
                                                           

80
 .  2113مايو  15الكرامة، "لبنان: أسبوعان من اإلضراب عن الطعام قام بها طارق الربعة"  - 

-for-strike-hunger-of-weeks-two-http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=Article&id=1082:lebanon
1rabaa&catid=26:communiqu&Itemid=13-tarek-mr  

81
: 2117ابريل  27محتجزين في قضية الحريري،"  4المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، "المدعي يبلغ قاضي ما قبل المحاكمة أنه ال يعارض إطالق سراح  -

-four-of-release-oppose-not-does-he-judge-trial-pre-informs-ses/prosecutorrelea-tsl.org/en/media/press-www.stl
case-hariri-the-in-detainees 

82
من االتفاقية  27الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : "في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة االمة" والمادة  ( من العهد1) 4انظر المادة  - 

 األمريكية لحقوق اإلنسان : "الحرب أو الخطر العام أو الطوارئ األخرى التي تهدد استقالل أو أمن الدولة الطرف".
83

، أو جميع السكان قد يؤثر على، وشيك الوقوعأو  وقع فعال، الخطر العامأو  األزمة منحالة استثنائية لعامة بأنها  "قد تم تعريف حاالت الطوارئ ا - 

، مبادئ انظر رابطة القانون الدولي".  الدولة الذي يكونمجتمع المنظمة لليشكل تهديدا للحياة ينطبق عليها اإلعالن و المنطقة التي جميع سكان
 )ب(:  4(، القسم أ ، 4891) حالة الطوارئ في ايير حقوق اإلنسانلمع الدنيا باريس

 www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/ParisMinimumStandards.pdf 

: حاالت الطوارئ، وثيقة األمم المتحدة  98لمدى التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 
CCPR/C/21/Rev.11 ،31  2111اغسطس . 

84
 . 2113؛ أعلنت حالة طوارئ جديدة في اغسطس 2112مايو  31( ألغي في 17:5لعام  162قانون الطوارئ في مصر )قانون رقم  - 

85
ت القوات "المخابرات" تشير بشكل جماعي إلى شعبة االستخبارات العسكرية؛ مديرية األمن السياسي؛ المديرية العامة لالستخبارات؛ مديرية استخبارا -

  الجوية. 
86

بأنه يجوز للحاكم العسكري ان يفرض من خالل أوامر مكتوبة: "قيودا على حرية الناس  1762من قانون حالة الطوارئ الصادر في ديسمبر  4تنص المادة  - 

مر بالتحقيق مع أشخاص وأماكن في أّي في التجمع واالقامة والمواصالت والتنقل، واعتقال المشتبهين ، أولئك الذين يهددون األمن العام، بشكل مؤقت، وأن يأ
 من هذا التقرير  لمناقشة أوسع لتشريعات الطوارئ ودور المحاكم العسكرية.  3-4وقت؛ وأن يسمح ألي شخص بأداء أّي مهمة." انظر القسم 

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:lebanon-two-weeks-of-hunger-strike-for-mr-tarek-rabaa&catid=26:communiqu&Itemid=131
http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:lebanon-two-weeks-of-hunger-strike-for-mr-tarek-rabaa&catid=26:communiqu&Itemid=131
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.stl-tsl.org/en/media/press-releases/prosecutor-informs-pre-trial-judge-he-does-not-oppose-release-of-four-detainees-in-the-hariri-case
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.stl-tsl.org/en/media/press-releases/prosecutor-informs-pre-trial-judge-he-does-not-oppose-release-of-four-detainees-in-the-hariri-case
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 طول.أأو  وقبل المحاكمة بشكل كبير مما كان متوقعا بموجب القانون الدولي لتمتد لشهور

أو  طرهممن فرص مقابلة أ حرمونني ويُ نفراوضعون في الحبس اإلمحتجزون يُ هناك وظل 

الذين  شخاصن لم يكن آلالف، األتقارير تتميز بالمصداقية لمئات، إمحامييهم؛ وهناك 

ونتيجة  87 االحتجاز. أماكنوفيات في إلى  تعرضوا للتعذيب، مما أنى في العديد من الحاالت

المحتجزين فقد قانت الزيانة الدراماتيكية في عدن هلية المستمرة في طوريا للحرب األ

فران خارج منشآت على احتجاز أ األمنن تقدم قوات أأيضاً إلى  السياطيين في طوريا

تقارير أيضاً  وهناك 88 ل القواعد العسكرية والمدارس والمستشفيات.ثاالحتجاز المعتانة، م

تقول بان مجموعات المعارضة السورية تعتقل مؤيدي النظام في منشآت احتجاز غير 

ل كامل خارج حماية القانون حيث يواجه المحتجزون التعذيب وطوء رطمية، تق  بشك

  89 وفاتهم.إلى  األمرعاملة، وفي بعض الحاالت ينتهي الم

شخص أي   ات الجنائية على انجراءمن قانون اإل 131و  36في مصر، تنص المانتان 

وكيل لب من طاعة من االحتجاز، ويُط 14وكيل نيابة خالل  أمام جلبن يً معتقل يجب أ

. ولكن أخرىطاعة  14تمديد احتجازه/ها لمدة أو  طالق طراح الشخصإن يأمر بالنيابة أ

 1185لعام  161( من قانون الطوارئ السابق لمصر، وهو القانون رقم 1) 3بموجب المانة 

والنظام العام" يمكن  األمنلون خطرا على الذين يمث   شخاصفان المشتبهين الجنائيين و "األ

ارتكب ويسمح هذا أو  قد أعد حتجزوا حتى ولو لم يكن هناك عمل جنائيعتقلوا ويُ ان يُ 

 لألمنفران يعتبرون بمثابة تهديد اإلناري ألأو  ، بشكل فعلي، باالحتجاز الوقائينوالقان

ووفقا للمقرر الخاص لمكافحة االرهاب فان  90 محاكمتهم.أو  القومي، نون توجيه تهمة لهم

( 1) 3وقات بموجب المانة وا تعرضوا لالحتجاز في وقت من األقد يكون شخاص"آالف األ

وفوق ذلك فان قانون الطوارئ يفتقر ألي تعريف حول ما يمثل  91 من قانون الطوارئ."

شخص تقريبا. أي   تطبيقه الواط  في اعتقال واحتجازإلى  الوطني، مما يقون لألمنتهديدا 

بواططة نظام مبارك السابق في ضرب المعارضين  الممارطة اطتخدام القانون صعيدوعلى 

وظل القانون طاري المفعول بعد اإلطاحة بالنظام في في المعارضة.  أعضاءومن يعتبرون 

آالف المتظاهرين وحوكموا في محاكم عسكرية. وفي مايو  بموجبه عتقلوأ 1111فبراير 

كل المحتجزين  نت تقارير بأنفاوفي الشهور التالية أ ؛نئ ولم يُجد  لغي قانون الطوارأ 1111

  92 طلق طراحهم.أُ ن قد وا بموجب القانإناري

                                                           
87

، سوريا، 2113رايتس واتش، تقرير العالم لعام  . انظر هيومان2112حالة وفاة في أماكن االحتجاز في سوريا لعام  65:وفقا لهيومان رايتس واتش، هناك  - 

   . 2113يناير  31
88

 . 41، الففقرة  2112ابريل  21الكرامة، جرائم ضد اإلنسانية في سوريا: التعذيب الممنهج للقضاء على المعارضة العامة، - 
 

89
www.hrw.org/news/2012/09/17/syria-، 2112سبتمبر  17هيومان رايتس واتش ، "سوريا: انهوا استخدام المعارضة للتعذيب واالعدامات."،  -

executions-torture-use-opposition-end.  
 

90
www.redress.org/downloads/country- 2113دولة مختارة )مصر( ابريل  31جبر الضرر للتعذيب: دراسة عن القانون والممارسة في  -

reports/Egypt.pdf. 
91
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92
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طاعة. ولكن هذه  48ائية فترة الحبس بـزات الججراءنون اإلمن قا 51د المانة قي  في الجزائر تُ 

يوما بأمر كتابي لمكتب المدعي في قضايا المشتبهين باالرهاب.  11إلى  نمد  الفترة يمكن ان تُ 

ن تمتد فترة احتجاز ما قبل أعد ل ينص على ائية المزات الججراءقانون اإلوفوق ذلك فان 

ربعة دن لخمس مرات بواططة قاضي محقق ألن تمأشهر، والتي يمكن أربعة أإلى  المحاكمة

وبينما  93 بموجب التحقيق في الجرائم ذات الصلة باالرهاب. شخاصشهر في كل مرة لألأ

شهرا في االحتجاز السابق  14إلى  يقضي مدة تمتدعاله ان المشتبه قد يعني ما ورن أ

ات صلة فران المتهمون بجرائم ذ، فان األمفرطا ، تمديداً طلفاً  ،والذي يعتبر للمحاكمة

غير معلنة. فمثال طيفي  أماكنطول كثيرا في قضايا عديدة في باالرهاب يحتجزون لفترات أ

وربيا في أطائحا  31لـ 1113م التي وقعت عا عماري، المشتبه بقيانة عمليات االختطاف

طنوات  رهاب وُوض  في مكان غير معلن لستبشبهة اإل 1114حتجز عام الجزائر قد ا

، ُوض  مالك مجنون وعبد الكريم أخرىوفي قضية  94 .1111قاضي عام  أمام حتى تم مثوله

الجزائري عاما بشبهة التورط في قتل المغني  11شنوي في االحتجاز قبل المحاكمة لمدة 

طنة في محاكمة اطتمرت يوما  11بالسجن لمدة  أخيراً ثنان وحوكم اإل 95 معطوب لوناس.

اذ ُوض   1111واحدا وتعرضت النتقان شديد بأنها محاكمة غير عانلة وأطلق طراحهما في 

حالة  وفي ظل 96 االعتبار للوقت الذي قضياه في االحتجاز عند صدور العقوبة عليهما.

طرية منصوص  أماكناالحتجاز في  كانعاما  11إلى  الطوارئ في الجزائر التي امتدت

اطتجابة  1111فعت فيه حالة الطوارئ في فبراير وفي نفس اليوم الذي رُ  97 عليه في القانون.

ليسمح للقضاة  العقوباتقانون معدال ل 11-11، صدر المرطوم رقم لالنتفاضة الشعبية

ع منشآت باحتجاز مشتبهين قبل المحاكمة في "مركز آمن". وألن المرطوم ال يحدن انوا

حماية ضد احتجاز أشكال أي   ال يقدم جراءطار الحكم فان اإلاالحتجاز التي تق  في إ

غير معلنة خارج نطاق المراجعة القضائية، مما يض  هؤالء  أماكنفي  شخاصالسلطات أل

 في خطر التعذيب وطوء المعاملة. المحتجزين 

في بعض البلدان، تتجاهل السلطات ببساطة المدة القانونية لالحتجاز في قضايا ذات الصلة 

 تعبر الوطني، بما في ذلك المعارضة السياطية. فمثال في البحرين لألمنبالتهديدات المتوقعة 

ممارطة يمكن ولكن على صعيد ال 98 طاعة. 48في حراطة الشرطة هو  إلبقاءالمدة القانونية ل
                                                                                                                                                                                     

www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/05/2012531134021732460.html . 
93

)ب( من قانون  15شهرا في المجموع بموجب المادة  44زهم ألكثر من أفراد اتهموا في أعمال تعتبر "جرائم عابرة لالوطان"  يمكن بالفعل احتجا - 

المعدل.  1766)ب( من قانون اإلجراءات الجزائية لعام  125( و 1) 125تمديدا بواسطة قاضي تحقيق. انظر المادة  11اإلجراءات الجزائية، والذي يقدم نحو 

 www.droit.mjustice.dz/legisl_fr_de_06_au_juil_08/code_proc_penale_avec_mod_06.pdfمتاح باللغة الفرنسية على الرابط 
94

 : 2112يونيو  :1ة تثير الشكوك حول محاكمات االرهاب "، هيومان رايتس واتش، "الجزائر : عمليات تأخير طويل - 

trials-rismterro-tainting-delays-long-www.hrw.org/news/2012/06/18/algeria. 
95

 : 2111يونيو  25عاما من السجن، يبدأ مالك مجنون اضرابا عن الطعام،"  12الكرامة، "الجزائر: بعد  - 

-malik-imprisonment-years-12-after-&id=546:algeriahttp://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=Article
releases&Itemid=77-strike&catid=18:press-hunger-begins-medjnoun..  

 أعاله.  74هيومان رايتس واتش، "الجزائر: عمليات تاخير طويلة تثير الشكوك حول محاكمات االرهاب" حاشية سفلية سابقة رقم  - 96

شخص راشد أّي  المحلية أن يأمر بوضع والحكوماتوزير الداخلية ليمكن  : "1772فبراير  7الصادر في  44 – 72من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -97

 "في مركز أمن في مكان محدد ،على السير الحسن للمصالح العموميةأو  العموميين األمنأن نشاطه يشكل خطورة على النظام و يتضح
98

  من قانون اإلجراءات الجنائية في البحرين.  6ادة الم - 
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رينية المستقلة لتقصي وضح ذلك في تقرير المفوضية البحأُ طابي  كما ان يستمر االحتجاز أل

 عن معلومات أطرهمأو  المحتجزين عن حجبتأو  أخفت قد حكومة البحرينالحقائق: "

ر من مكر   13د المانة وفي تونس تقي   99 أيام وأطابي ." بين تتراوح لفترات وجونهم أماكن

يام، م  تمديد لنفس أالحتجاز في حراطة الشرطة بثالثة فترة ا الجزائيةات جراءقانون اإل

ن هذا القانون كان يتم تجاهله بشكل كبير في ألكن تحت نظام بن علي السابق ورن و100 الفترة.

 بلاحتجاز طرية ق أماكنقضايا المشتبهين باالرهاب الذين كانوا يوضعون بشكل روتيني في 

مما يبعدهم بشكل فعلي من نطاق الحماية القانونية. وقد عب ر  –تسجيل رطمي العتقالهم أي  

عن  رهابمكافحة اإل أثناء نسانالمقرر الخاص للتعذيب والمقرر الخاص لحقوق اإل

ن العشرات من المشتبهين باالرهاب قد أتجاه هذه الممارطة، والتي أظهرت مخاوفهما 

في منشآت احتجاز طرية، حتى  وضعهم أثناءتعرضوا للتعذيب كي يُحملوا على االعتراف 

وبالمثل ففي اليمن تتطلب التشريعات انه في  101 ن يتم االعتراف باحتجازهم رطميا.أقبل 

قاضي خالل  أمام للمثول حضروان يُ أمعتقلين بشبهة ارتكاب جريمة يجب ال شخاصحالة األ

مر من أيام نون أمن طبعة  كثرويحظر القانون االحتجاز أل  102طاعة من االعتقال، 14

محكمة. ولكن على صعيد الممارطة فان االحتجاز التعسفي المطول شائ ، خصوصا 

رب  طنوات من أ كثرحتجزون في بعض القضايا، ألللمشتبهين باالرهاب والذين ورن انهم يُ 

الفترات  بشأننة مناهضة التعذيب عن مخاوفها رت لجمحاكمة. وقد عب  أو  نون توجيه اتهام

تقارير واطعة النطاق عن االعتقال واالحتجاز ضافة إلى الطويلة للحبس االنفراني، باإل

  103 التعسفيين في اليمن.

وفي عدة نول تكون المدن القانونية لالحتجاز قبل المحاكمة وقبل توجيه التهم، غير مالئمة 

من قانون  111المانة  بتتطل رننالحماية ضد التعذيب. فمثال، في األأشكال ل من كشك

 أمام المعتقلين شخاص، ان تجلب الشرطة القضائية كل األأصول المحاكمات الجزائية

الحق في احتجاز شخص العام المدعي  114كما تمنح المانة  ؛طاعة 14المدعي العام خالل 

قبل توجيه تهمة، لفترة اقصاها طتة اشهر. اما الوض  في يوم قابلة للتجديد  15لفترة 

 بشكل كبير. لذلك مشابه إنهف 105وفلسطين 104العراق

                                                           
99

 . 1314أعاله، الفقرة  2تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حاشية سفلية رقم  - 
100

لمتحدة تقرير المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة: بعثة إلى تونس، وثيقة األمم ا - 
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: 2112مارس  A/HRC/20/14/Add.1 ،14أثناء مكافحة االرهاب: بعثة إلى تونس، وثيقة األمم المتحدة 

www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Visits.aspx 
102

 من قانون اإلجراءات الجزائية اليمني.  76المادة  - 
103

 . 13، الفقرة 2111مايو  CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 ،25لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية: اليمن، وثيقة األمم المتحدة  - 
104

من  117ساعة من اعتقاله/ها( والمادة  24من قانون اإلجراءات الجنائية العراقي تنص على )المشتبه يجب ان يجلب أمام قاضي تحقيق خالل  123المادة  - 

رائم الخطيرة. وال يمكن لمثل هذا التمديد ان يتجاوز يوم في كل جلسة قضائية منفصلة، لفترة ست اشهر في معظم الج 15القانون )تسمح بتجديد االحتجاز لفترة 

 ربع الحد األقصى للعقوبة المحتملة للجريمة المزعومة(. 
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 غير المنتظم  االحتجاز اإلداري 3-2

ين للمحافظات في ناريطلطة الحكام اإل 1154، يعزز قانون من  الجرائم لعام رننفي األ

بأنهم يمثلون  من يعتبرونأو  المشتبهين بارتكاب جرائم شخاصاالحتجاز القانوني لأل

محاكمة. وتورن أو  غير مسمى نون توجه تُهمإلى أجل  "خطرا على المجتم " ويعتقلون

هذا، والذي يعتبر  ناريشخصا يخضعون لنظام االحتجاز اإل 11345ن هناك أالتقارير 

تحت ثل هذا النوع من االحتجاز مرقابة قضائية، مما يجعل المحتجزين في أي   بكامله خارج

 106 خطر كبير بالتعذيب وطوء المعاملة.

تسل  الضوء، بشكل متكرر، على الصلة بين اطتخدام االحتجاز  نسانظلت هيئات حقوق اإل

المطلق الطتخدام مثل ننى د بالحد األوحضت الهيئات الدول على التقي   .بلتعذيوا نارياإل

 هذا االحتجاز وبكلمات المقرر الخاص للتعذيب فان: 

ن يتمت  أبعيدا عن التحكم القضائي. ويجب  المحتجزين ناريكثيرا ما يض  االحتجاز اإل

 شخاصنفس نرجة الحماية التي يتمت  بها األإلى  ناريالخاضعين لالحتجاز اإل شخاصاأل

ن تنظر، بموجب أوقت نفسه، يجب على الدول المحتجزين احتجازا جنائيا. وفي ال

 107.نارياالحتجاز اإلأشكال لغاء كل إالمعايير الدولية ذات الصلة، في 

طاحة بالقذافي والعنف في الحراطات عقب اإل مازالوا شخاصوفي ليبيا، حيث يوجد آالف األ

بحقوق المحتجزين يعتبر خطيرا للغاية. فهناك الالحق الذي تال ذلك، فان الوض  الخاص 

الذين رفضوا تسليم طالحهم ما من المؤيدين الحقيقيين له أو  آالف المشتبهين بتأييد القذافي

الدولة طلطة يدي مجموعات من المليشيات خارج نطاق يزالون في االحتجاز التعسفي على أ

تجاز غير االح أماكنفي مختلف ومثل هؤالء المحتجزين معتقلون  108على امتدان البالن.

منازل ومدارس، لفترات ممتدة. ويتعرض الكثيرين منهم للتعذيب.  المنتظمة، بما في ذلك

الف المحتجزين الذين تم اعتقالهم خالل ارة العدل ووزارة الدفاع في حبس آوتواصل وز

 فترة النزاع.  

 محدودية فر  الوصول الى محامي 3-3

ية ضد التعذيب طاطالحماية األأشكال محامي أحد إلى  لوصوليعتبر حق المحتجزين في ا

هذا الشكل من الحماية إلى  وطوء المعاملة. وتتفاوت النقطة التي قد يصل المحتجزون فيها

ومستوى الحماية المقدم نتيجة لذلك. وللعديد من الدول في المنطقة تشريعات طارية المفعول 
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اطتجوابهم. ولكن  أثناءمحامي ولوجون محامي إلى  صولوتزون المحتجزين بالحق في ال

تناقضات كبيرة. فمثل هذه التشريعات ال تنفذ وجون الحظوا  في إجتماع الخبراء مشاركين

 األمنبشكل كامل لكل المحتجزين، خصوصا الذين احتجزوا في عالقة بجرائم تتعلق ب

ات الجنائية جراءون اإلمن قان 61الجرائم السياطية. ففي البحرين تزون المانة أو  الوطني

 خاللالمحتجزين  شخاصولكن محاميي األ 109 محامي.إلى  المحتجزين بالحق في الوصول

السلطات  عاقة منعلى مستوى الممارطة تعرضوا لإلنهم أظهروا أ خيرةاالنتفاضة األ

لبحرين المستقلة لتقصي الحقائق، مقابلة موكليهم. ووجدت لجنة ا البحرينية لمحاوالتهم

والعنف الذي  1111الذين احتجزوا عشية انتفاضة فبراير  شخاصن العديد من األأيضا، أ

شهرين في إلى  تمثيل قانوني لمدة وصلتلى ع صولحال رموا من إمكانيةد حُ تال ذلك ق

رموا من حقهم في ن بعض المحتجزين حُ بعض القضايا، عقب إلقاء القبض عليهم. وُذكر أ

ما تجربة عبد الهاني الخواجة، وهو ناش  حقوق أ 110 تهم.مقابلة محامي حتى يوم محاكم

عتبر ذات قيمة تُ  3-4شهير في البحرين، والتي ُوصفت بالمزيد من التفاصيل في القسم  إنسان

لحبس االنفراني ثم احتجز في ا ومنعتقل الخواجة لدوره في االنتفاضة، أُ . فقد لها ناللتها

نفسه ناش  حقوقي آخر  األمروعانى  111 محامي.سمح له بمقابلة ن يُ طابي  قبل أألعدة 

يدي عرضا للتعذيب على أن االثنين توورنت مزاعم بأ 112 معروف هو ابراهيم شريف.

 وجونهما في الحراطة.  أثناءمسئولي تعزيز القانون والمخابرات 

المحرومين من  شخاص)ب( من الدطتور الحق في محامي لأل 48وفي اليمن تجسد المانة 

ن هذا الحق أ ورن ولكن 113 ائية.زات الججراءفي قانون اإلأيضاً  الحرية كما يتكرس هذا الحق

وبالمثل ففي  114 الجرائم ذات الصلة به.أو  احتجزوا بشبهة االرهاب أشخاصال ينطبق على 

من الدطتور فان طلطات  35ما ان حق المحتجزين في محامي مكرس في المانة بمصر، و

وفي القضية  115 الذي تواصل حدوثه بعد طقوط مرطي. األمراالحتجاز كثيرا ما تتجاهله، 

التي جرت مؤخرا للصحفي المصري محمد صبري، المحتجز بالتعدي على ممتلكات الجيش 

محامي خالل لى ع صولحرم من الوحُ لم تصدر مذكرة اعتقال ف، 1113في يناير 

من  47ن المانة في لبنان تزو  و 116 معصوب العينين.أيضاً  ولي حينما كاناالطتجواب األ
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المحتجزين في حراطة الشرطة بالحق في  شخاصائية األزالجاصول المحاكمات قانون 

الحظوا ان هذا في إجتماع الخبراء االتصال بمحامي من اختيارهم ومقابلته. ولكن مشاركين 

غيره من أو  الذين يعتقلون بشبهة االرهاب شخاصلأل ،على صعيد الممارطةال يمنح، الحق 

الوطني. وكان طارق الربعة )الذي طُرحت قضيته في بداية هذا الفصل(، قد  األمنجرائم 

  117 يوما قبل ان يسمح له بمقابلة محامي. 31احتجز لمدة 

تزون التشريعات المحتجزين بالحق في محامي. ولكن، بالنسبة للعديد من  118وفي العراق،

 عتبر بعيد المنال. والعديد من المحامينالمعتقلين بشبهة االرهاب فان هذا الحق يُ  شخاصاأل

بسبب الخوف من االنتقام.  هموالدفاع عنالمتهمين في مثل هذه الجرائم  ترننون في تمثيلي

  119 بعد حملة عنف ضد المحامين. ج هذاقد نتو

ية بفترات تمديد لالحتجاز السابق لتوجيه التهم، فان هذا كثيرا األمنحيثما تسمح التشريعات  

محامي وتلقي فحوصات إلى  ما يكون مصحوبا بقيون على حقوق المحتجزين في الوصول

 شخاصاأل ارص 120الجنائية المغربي، لمسطرةلقانون ا 1113طبية. فمثال عقب تعديل عام 

 48إلى  من فرص الحصول على محامي لفترة تمتد نالمعتقلين بشبهة االرهاب يحرمو

ة، فان ول تجديد لوضعهم في حراطة الشرطة )الحبس(. وعلى صعيد الممارطأطاعة من 

يام قبل ان أ 6إلى  ن يظلوا في حراطة الشرطة لفترة تمتدأالمشتبهين باالرهاب يمكن 

وبالمثل فان المحتجزين، في الجزائر، ال يحصلون على  121 محامي.يستطيعوا التواصل م  

ن يمثل أإلى  محامي خالل وجونهم في حراطة الشرطة، مما يؤنيإلى  الحق في الوصول

وبالنسبة للمشتبهين  122 لهم.يمثحامي موجون قاضي نون  أمام العديد من المحتجزين

ن يعني قضاء أة شرطة فان هذا يمكن راطباالرهاب الذين ال يمكن تمديد االحتفاظ بهم في ح

حتجز أالذي  123في قضية طيفي عماري،محامي، كما حدث إلى  طنوات نون فرص وصول

 ن يكون له فرصة االتصال بمحامى.قبل طت طنوات في مكان مجهول نون أ

ائية المشتبهين بالحق بان زالج اصول المحاكماتمن قانون  63نن تزون المانة وفي األر

من نفس القانون تزون  64( و 1) 66ولكن الموان  ؛ين حتى حضور محاميمتصا ايبقو

 124 بسلطة اطتجواب محتجزين نون وجون محامي في قضايا اطتثنائية. المدعين العموميين
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ائية زالج اصول المحاكمات( من قانون 1) 66وهذا بالرغم من حقيقة انه بموجب المانة 

خر غير محتجز المشتبه وأي شخص آبين الحظر االتصال  للمدعي العامي يمكن رنناأل

 125 محاميه.

 أثناءن عملية معقدة للحصول على مشورة قانونية ووفي طوريا يجب ان يتب  المشتبه

وكيل يدفعون بموجبه طند تأو  وجونهم في االحتجاز. ويجب عليهم تزويد محاميهم بوكالة

 تحانمحاميه وممثل إلبحضور على التوكيل أو السند المشتبه  ن يوق رطوما، ويجب أ

محامي. وال يستطي  المحتجزون السياطيون إلى  الوصول ن. وهذا يعيق إمكانيةالمحامي

حيث يستطي   حاالتالموجونون في الحبس االنفراني ان يبدأوا هذه العملية. وفي 

د الذي يخضعون ان االحتجاز المقي  مشورة قانونية فالمحتجزون السياطيون الحصول على 

 شبه معدوم. ن التمثيل القانوني الفعالأاالطتخبارات يعني األمن أو  أجهزةطيطرة  ليه تحتإ

 الحق في الفحص الطبي 3-4

أشكال آخر من  ان الحق في كشف طبي منتظم وفحص طبي للمحتجزين، والذي يمثل شكألً 

. وفي أفريقياوشمال  وط الحماية الهامة ضد التعذيب، غير مترطخ في منطقة الشرق األ

تسمح  رننواليمن ال توجد تشريعات تمكن من ذلك. وفي األ رننعراق والبحرين واألال

يحظر االتصال للمدعي العام أن ائية زالج أصول المحاكمات( من قانون 1) 66المانة 

ووفقا  126 يام كل مرة، تشمل الموظفين الطبيين.أ 11إلى  بمحتجز لفترات يمكن تجديدها

"ان  1116عام  رننالمتحدة الخاص بالتعذيب، بعد عونته من مهمته في األ مملمقرر األ

از، طباب االحتجية للمحتجزين، مثل اإلخطار بأطاطالحماية األشكال عدم وض  اعتبار أل

مرا شائعا فحوصات طبية هامة، تعتبر أأي   ، نع عنكواالتصال العاجل بمحامي وباألطرة

  127 حسب التقارير."

 132ولبنان 131ومصر، 130والجزائر، 129المغرب،و 128، بما في ذلك تونس،أخرىفي نول عديدة 

نه أوضحوا أفحص طبي. ولكن مشاركين  إجراءتزون التشريعات المحتجزين بالحق في 

 م بشكل روتيني على المشتبهين باالرهابحر  الممارطة فان شكل الحماية هذا يُ  صعيدوعلى 

حتجزين مقارير من محتجزين طابقين فان الالوطني. وفي مصر، وفقا لت األمنضرار باإلأو 

حرمون بشكل روتيني من ظلوا يُ  1111ا الذين اعتقلوا قبل انتفاضة ضد الحكومة عام إناري

نهم تحت رحمة ضاب  أن "يظهر لهم أضافة إلى الرعاية الطبية المالئمة كوطيلة تمييز باإل
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 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.1) 51المادة  -
131

 .1756من قانون مصر للسجون لعام  33لمادة ا - 
132

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني. 4) 47و  32المواد  - 
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ضافة إلى السياطيين، باإلمن الدولة الموجون في السجن لمراقبة السجناء أتحقيقات 

ن الفحوصات الطبية في بعض الدول، أكر ذلك فقد ذُ ضافة إلى وباإل 133 ا."إناريالمحتجزين 

إلى  بما في ذلك تونس، ليست فعالة بسبب االفتقار الطتقالل الموظفين الطبيين والذي قان

134 نائها وبعدها.اثأو  التعذيب خالل الفترة السابقة لالنتفاضةأو  خفاء أنلة للعنفإحاالت 
  

 هيئات المراقبة 3-5

احترام حقوق  االحتجاز لكفالة أماكن قبةامريا في أطاطتلعب هيئات المراقبة المستقلة نورا 

فعال للتعذيب في البروتوكول االختياري المن  لهمية مثل هذه المراقبة لأ رنالمحتجزين. وت

مستقلة المراقبة ال، مما يسمح ب1116التفاقية مناهضة التعذيب، والذي نخل حيز التنفيذ عام 

المتحدة الفرعية لمن  التعذيب. ويتطلب البروتوكول االختياري التفاقية  مملجنة األ جانب من

القيام على "بـنشاء آلية وقاية وطنية على المستوى المحلي، مفوضة إأيضاً  مناهضة التعذيب

ة ، ]...[ بني  االحتجاز أماكنفي المحرومين من حريتهم  شخاصمعاملة األبدراطة منتظم نحو 

المعاملة أو  ، بتعزيز حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب العقوبةاألمرلزم إذا  القيام/

وشمال  وط ومن بين كل الدول، في منطقة الشرق األ 135 "المهينة.أو  يةإنسانالال أو  القاطية

ة يالبروتوكول االختياري التفاقا على تن صانقتالل، فان لبنان وتونس وحدهما هما اأفريقيا

لوب. وتتجه نشيء بعد آلية وقاية وطنية كما هو مطتلم  نمنهأي   نأمناهضة التعذيب، م  

روتوكول االختياري بذ تبنى مجلس النواب المغربي مشروع الإالمغرب نحو المصانقة 

    136 .1113التفاقية مناهضة التعذيب في فبراير 

المحدونة التي لقيها البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب بالرغم من المصانقة 

، فان هناك ترتيبات في عدن من الدول لمراقبة أفريقيال اوشم وط في منطقة الشرق األ

حمر والمفوضية ر تقوم اللجنة الدولية للصليب األاالحتجاز. فمثال، في الجزائ أماكن

االحتجاز. ولكن  أماكن، بزيارات لبعض نسانوق اإلاالطتشارية الوطنية لتعزيز وحماية حق

 جهزةبفرص الوصول لمنشآت االحتجاز الخاصة باأل )اللجنة والمفوضي ة( ال تحظيان

 وفي البحرين، بناءاً  137 ية، وتبقى نتائج زياراتهما طرية ال يشاركان فيها طوى الحكومة.األمن

فان هناك مسونة تشري   ،الحقائقعلى توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي 

في  نسانكهيئة وطنية لحقوق اإل نسانيجري النظر فيها لتأطيس مؤطسة وطنية لحقوق اإل

ه لم يحدث تقدم في هذا المضمار حتى وقت أنم   138االحتجاز، أماكنض لمراقبة فو  تُ  البالن

حكومة واللجنة بين ال على مذكرة تفاهمأيضاً  . وتم التوقي 1113كتابة هذا التقرير في يونيو 
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  .2111منظمة العفو الدولية، "آن وقت العدالة: نظام االحتجاز البغيض في مصر "، ابريل  - 
134

- ACAT, Vous Avez dit Justice? Etude du phenomene tortionnaire en Tunisie, June 2012 
135

  .من البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.  17المادة  - 
 

136
- APT "44، "المغرب : المصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب/-ratification-at_pages/opcatwww.apt.ch/en/opc 

137
 2113لعام  من أجل المزيد من المعلومات عن عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر في الجزائر انظر : اللجنة الدولية للصليب األحمر، التقرير السنوي - 

  algeria.pdf-report-annual-report/current/icrc-www.icrc.org/eng/assets/files/annual.:2113(: الجزائر، مايو 2112)أحداث عام 
 

138
 .www.biciactions.bh/wps/portal/BICIلمستقلة لتقصي الحقائق، انظر موقع المفوضية الوطنية المعينة لمتابعة توصيات لجنة البحرين ا -

http://www.apt.ch/en/opcat_pages/opcat-ratification-44/
http://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-algeria.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.biciactions.bh/wps/portal/BICI
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وفوق ذلك، وكجزء من  139 حمر لمراقبة بعض مناطق االحتجاز.الدولية للصليب األ

الحقائق، فان  ات المتخذة على ضوء توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصيصالحاإل

 والنيابةالهيئة القضائية  أعضاءصدر مرطوما يأمر مجلس القضائي األعلى للبحرين أال

االحتجاز. وهذا موضوع يثير القلق على ضوء أماكن بالقيام بزيارات لمراقبة  ةالعام

ن وم  أ 140 التقارير واطعة االنتشار التي تقول بأن هذه المؤطسات تفتقر لالطتقالل والحيانية.

 141 حداث تغيير هام.نة للغاية بحيث ال تستطي  كفالة إمحدو أن ها إال  ات جارية إصالحهناك 

ضافة إلى نعاء العام، باإلاختصاص اإلإلى  االحتجاز أماكنتخض  مراقبة  وفي المغرب

وقد   142 ومجالس المديريات. نسانالهيئة القضائية والمجلس االطتشاري لحقوق اإل أعضاء

 االحتجاز. أماكنإلى  ُحرمت منظمات غير حكومية من فرص الوصول

المشتبهين، مثل المشتبهين  ن بعض فئاتالضوء على أ في كل هذه الدول ريروتسل  التقا

وفي  143 المراقبة. تيتعرضون لالحتجاز في منشآت طرية بعيدة عن نطاق هيئا ،باالرهاب

: المركز الوطني لحقوق هما االحتجاز أماكن، هناك هيئتان عامتان مكلفتان بمراقبة رنناأل

اللجنة الدولية ضافة إلى العام، باإل األمنفي شعبة  نسانومكتب التظلمات وحقوق اإل نساناإل

وهو المؤطسة الوطنية  ،نسانحمر. وبينما تلقى المركز الوطني لحقوق اإلللصليب األ

في إجتماع فان مشاركين  144، الدرجة )أ( لالمتثال لمبانئ باريس،نسانية لحقوق اإلرنناأل

االفتقار لى إ للهيئة بسبب عدم فعاليتها والتي يعزيها البعض الخبراء شد نوا من انتقاناتهم

 للمعرفة المالئمة والتجربة والتحفيز لدى الموظفين. 

فليس  145المتحدة، ممشارت اليه بقلق مجموعة من هيئات اتفاقيات األوفي اليمن، حسب ما أ

بشكل  نسانمراقبة حقوق اإلأو  االحتجاز أماكنهناك وجون لمؤطسة مستقلة مفوضة لمراقبة 

 نظراً مراقبة فعالة   تعتبراالحتجاز لكن هذه ال أماكنالعام زيارة  للنائبعام. ويسمح القانون 

تم لفت انتباه المدعي العام لها لكن لم ن هناك حاالت من طوء المعاملة لتقارير التي تقول أل

كبيرة من المحتجزين  عدانخطوة. وفي ليبيا، حسب ما ورن أعاله، هناك أأي   تُتخذ تجاهها

حمر ناشطة ما ظلت اللجنة الدولية للصليب األر نظامي. وبيناحتجاز غي رهنالموضوعين 
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: 2111نوفمبر  :اللجنة الدولية للصليب األحمر، "البحرين: اللجنة الدولية للصليب األحمر ستبدأ زيارة المحتجزين،"  -

08.htm-12-2011-news-release/2011/bahrain-www.icrc.org/eng/resources/documents/news.   

 
140

 انظر :.pdfhttp://iaa.bh/downloads/bici_nov2012_en، 52، الفقرة 2112قرير متابعة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، نوفمبر ت -

 ، 2112ديسمبر  1، ‘ انفاذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق’وزارة الداخلية ، أيضاً 
www.policemc.gov.bh/en/BICI_Report.aspx . 

141
: 27-26، ص 2112، سبتمبر ‘البحرين: اسكات المعارضة’الدولية لحقوق اإلنسان،  انظر، على سبيل المثال، الفيدرالية - 

www.fidh.org/IMG/pdf/rapbahrain595a.pdf2112مارس  :2، ‘البحرين: عدم الوفاء بالتزامات إصالح حاسمة’ان رايتس واتش، ميوه ؛ .

unmet-commitments-reform-vital-www.hrw.org/news/2012/03/28/bahrainوالمركز الدولي إلعادة تأهيل الضحايا ، ريدريس  ؛

 أعاله.  7البحرين، الحاشية السفلية رقم 
142

 (. 2117) 1، الملحق 17"المراقبة المستقلة لحقوق اإلنسان في أماكن االحتجاز،" جورنال حول إعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومنعه، المجلد رقم  -
143

 . 14، الفقرة CAT/C/MAR/CO/4لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية: المغرب، وثيقة األمم المتحدة،  - 
144

 . 1773لعام  134/  :4ات الوطنية حول تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم مبادئ باريس للمؤسس - 
145

؛ لجنة حقوق اإلنسان، لجنة حقوق اإلنسان، المالحظات 11أعاله، الفقرة  112لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية: اليمن، الحاشية السفلية رقم  - 

 . :1، الفقرة CCPR/C/YEM/CO/5الختامية: اليمن وثيقة األمم المتحدة 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2011/bahrain-news-2011-12-08.htm
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2011/bahrain-news-2011-12-08.htm
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االحتجاز التي تق  بشكل كامل  أماكنفان هناك العشرات من  146االحتجاز، أماكنفي مراقبة 

 رصد خارجي.أو  رقابةأي   خارج نطاق

 التي يتم الحصول عليها من خالل التعذيب  األدلة 3-6

ات جراءالحصول عليها من خالل التعذيب في اإل فانات التي يتمتُعتبر عدم مقبولية اإل

 مممن اتفاقية األ 15شكل حماية رئيسي وعائق كما هو معترف به في المانة بمثابة الجنائية 

ية، لكن ليس الوحيدة، الطتخدام التعذيب طاطالمتحدة لمناهضة التعذيب. إن أحد المحفزات األ

ل على اعترافات من مشتبهين بارتكاب هو الحصو أفريقياوشمال  وط في منطقة الشرق األ

تشريعات تحظر اطتخدام مثل هذه  تي يشملها هذا التقريرلمعظم الدول الأن جرائم. وبينما 

 152 واليمن، 151والعراق، 150والبحرين، 149وتونس، 148والمغرب، 147،رننقوال، بما في ذلك األاأل

على  نانةروتيني لإلاالنفاذ. ويتعرض متهمون بشكل ب ا يتعلقهناك مشاكل خطيرة في م فان

ن بجرائم يعبر التعذيب، خصوصا أولئك المتهمنه تم الحصول عليها أنلة يزعم أ أطاس

 الوطني.  األمنبجرائم تتعلق بأو  طياطية

التي يتم الحصول عليها عبر  األنلةاطتخدام  لىع نسانإلاوربية لحقوق قت المحكمة األعل  

تانة( ضد المملكة المتحدة. بو ققضية عثمان )أية في قرارها في أرننالتعذيب في محاكم 

دة كطالب لجوء في المملكة المتح طالمي المعروف والذي كان يعيش فيوكان أبو قتانة ، اإل

نين طلفا وحكم عليه غيابيا بالسجن ؛ كان قد أرنناألإلى  للترحيل تعر ضأحد األوقات، و

ها عبر نلة تم الحصول عليلى أإستند هم ذات صلة باالرهاب تتُ ى الحياة والعمل الشاق في دم

نه لصالح أبو قتانة، إذ وجدت أحكماً  نسانوربية لحقوق اإلالمحكمة األ أصدرتالتعذيب. و

. ووفقا لحكم رنناألإلى  محاكمة غير عانلة في حالة عونتهإلى  طيواجه خطر التعرض

والتي تملك طلطة رفض ية، رننمن الدولة األفان محكمة أ نسانوربية لحقوق اإلالمحكمة األ

لقيام ل رانةالقليل من اإلظهر طوى تعذيب، لم تُ االعترافات التي يتم الحصول عليها عبر ال
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منشأة احتجاز في ليبيا. وللمزيد من المعلومات حول عمل اللجنة الدولية للصليب  7:زيارة لـ  1:4أجرت اللجنة الدولية للصليب األحمر  2112في عام  -

، 2113(: ليبيا مايو 2112)احداث عام  2113األحمر في ليبيا، انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، التقرير السنوي للصليب األحمر لعام 

libya.pdf-report-annual-report/current/icrc-www.icrc.org/eng/assets/files/annual.  
147

من قانون اصول المحاكمات الجزائية األردني. قد علقت لجنة  157ة بموجب المادة يعتبر استخدام األدلة التي تم الحصول عليها  "تحت االكراه" محظور - 

ن، وثيقة األمم المتحدة مناهضة التعذيب االستخدام الروتيني لألدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب. انظر: لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية: األرد

CAT/C/JOR/CO/2 ،25  ؛ تقرير المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة: انفاذ 31رة ، الفق2111مايو

، الفقرة 2117يناير  A/HRC/4/33/Add.3 ،5، وثيقة األمم المتحدة ‘ مجلس حقوق اإلنسان’بعنوان  2116مارس  15في  61/251قرار الجمعية العمومية 

17 . 
148

 من قانون اإلجراءات الجنائية المغربي،  273دة الما - 
149

من نفس القانون تحظر  155من قانون اإلجراءات الجزائية التونسي )يزود القضاة بامتياز تحديد صالحية اعترافات تم تقديمها كأدلة، لكن المادة  152المادة  -

 استخدام االعترافات التي تم الحصول عليها عبر التعذيب كأدلة(. 
150

  )د( من دستور البحرين.  17المادة  - 
151

عذيب. )ج( من دستور العراق. ذكر ان القضاة فشلوا في كفالة إجراء تحقيقات فعالة في مزاعم متهمين بان االقوال تم الحصول عليها من خالل الت 37المادة  - 

 . 7، ص2111انظر منظمة العفو الدولية، العراق، عريضة من منظمة العفو الدولية للمراجعة الدورية العالمية لألمم المتحدة، فبراير 
152

  من دستور اليمن.  :4المادة  - 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-libya.pdf
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عمق شمولية تحقيقاتها في مدى ’فان  نسانوربية لحقوق اإل، ووفقا للمحكمة األبذلك الدور

 153‘.حوالاأل أفضلفي تعتبر مشكوك بها تعذيب مزاعم ال

التي يتم  األنلةم ات الجنائية المغربي يحظر اطتخداجراءقانون اإلن في المغرب، م  أو

كثيرا ما تُقبل في قضايا  األنلةفان مثل هذه  154"العنف"أو  رغام"الحصول عليها عبر "اإل

وفي طبتمبر  155 بلت مؤخرا في قضايا ضد متظاهرين.ضد المشتبهين باالرهاب، وكما قُ 

لسجن لالعتداء با اً أحكام صالحؤيدين لإلناشطين م 5محكمة مغربية ضد  أصدرت 1111

كل كامل على اعترافات ُزعم انها ليه، مستندة في حكمها بشعلى ضاب  شرطة واإلطاءة إ

ن لشرطة. وبالرغم من هذه المزاعم فإالتواجد في حراطة ا أثناءنتزعت عبر التعذيب أ

هم أنمن الضباط الذين ُزعم أي   تحقيقات، ورفضت اطتدعاءإجراء أي  المحكمة فشلت في 

إلى  وبالمثل، عقب زيارة المقرر الخاص للتعذيب 156 من شهون العيان.أو أي   عتداءإلقاموا با

نه ال توجد أوامر أنه، "على مستوى الممارطة، يبدو أفانه عب ر عن قلقه ب 1111تونس عام 

نتهكت أإذا  بتحقيق عاجل ونزيه وفعال األمرأو  للمحاكم فيما يتعلق بانفاذ ]هذا[ الحكم

 157 ستبعدة بشكل واضح كأنلة في المحكمة."القاعدة،" وأن "مثل هذه االعترافات غير مُ 

 األنلةاطتخدام  ،ائيةزات الججراءوبالمثل، يحظر، في اليمن، كل من الدطتور وقانون اإل

أن من ن قلقها عرت ب  علجنة مناهضة التعذيب  لحصول عليها عبر التعذيب. ولكنالتي يتم ا

  158 هذه ما زالت ممارطة واطعة االنتشار بغض النظر عن ذلك.

ر ، ال توجد تشريعات قائمة تحظر اطتخدام االعترافات غيوفي بعض الدول مثل الجزائر

عتقال أذين لعاله لعبد الكريم شنوي ومالك مجنون الأ ي ورنتتالشرعية. وفي القضية ال

كم عليه فق  على المغني معطوب لوناس، فان كال الرجلين قد حُ بمزاعم التورط في قتل 

  159 تعرضه للتعذيب. أثناءنه صدر من شنوي زعم أ‘ اعتراف’ أطاس

طتخدمت المحاكم الخاصة، بما في ذلك المحاكم العسكرية، في أُ في العديد من الدول، و

من  5بما في ذلك المانة  ،نسانمحاكمة المدنيين. وهذا يتناقض م  المعايير الدولية لحقوق اإل

وتُستخدم المحاكم االطتثنائية عانة، أينما  160 .السلطة القضائيةية الطتقالل طاطالمبانئ األ
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 . :27، الفقرة 2112يناير  17، حكم صادر في  17/ 137:المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، عمر عثمان ضد المملكة المتحدة، طلب رقم  -
154

  من قانون اإلجراءات الجنائية المغربي.  273المادة  - 
155

  . 2113محاكمات غير عادلة تستند إلى اعترافات للشرطة في المغرب، يونيو هيومان رايتس اش، فقط وقِّع هنا :  - 
156

 : 2112سبتمبر  17هيومان رايتس واتش، "المغرب: اعترافات مختلف حولها استخدمت لسجن متظاهرين،"  - 

protesters-imprison-used-confessions-contested-www.hrw.org/news/2012/09/17/morocco.  
157

 أعاله.  111تقرير المقرر الخاص للتعذيب، تونس، الحاشية السفلية رقم  - 
158

  . :2أعاله، الفقرة  113لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية : اليمن، الحاشية السفلية رقم  - 
159

 : 2111يوليو  21منظمة العفو الدولية ، "الجزائر: افرجوا عن مالك مجنون، احتجز بشكل غير مشروع ألكثر من عقد من الزمان،"  - 

-b85b-4b12-b1f3-www.amnesty.org/en/library/asset/MDE28/002/2011/en/a163f626
24f02824494c/mde280022011en.html. 

160
سبتمبر  6 –اغسطس  26دئ األساسية الستقلالل السلطة القضائية، المؤتمر السابع لألمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة مرتكبي الجرائم، ميالن، المبا - 

الهيئات القضائية التي و أ المحاكم العادية أمام حاكملكل فرد الحق في أن يُ  : "5، المادة .A/CONF.121/22/Rev.1 at 59 (1985)، وثيقة األمم المتحدة 17:5

ات القانونية المقررة حسب األصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع جراءات القانونية المقررة. وال يجوز إنشاء هيئات قضائية، ال تطبق اإلجراءتطبق اإل
 " الهيئات القضائية.أو  الوالية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية
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 سمحما يمفضفاضة التعريف  جرائم هي؛ والوطني األمنن بجرائم يُوجدت لمحاكمة المتهم

االطتثنائية اكم ح. وفي معظم القضايا، تفتقر المشخص تقريباً  أي   بإعتقال أو محاكمة

اعترافات  مما يجعل ،لقضائية والذي يكفل محاكمة عانلةلالطتقالل القوي المطلوب للسلطة ا

ان ن االعتراف قد أخذ عبر التعذيب فأزعم متهمون إذا  على عواهنها. وحتى تؤخذ المتهمين

 ،شخاصم األظمع حاكميُ تحقيق. ففي لبنان مثال  إجراءب في إصدار أمرالقضاة يفشلون عانة 

محاكم عسكرية تكون برئاطة ضباط  أمام ،الوطني األمنفي جرائم تتعلق ب نعتقلوالذين يُ 

التحقيق في مزاعم المتهمين  فيبشكل روتيني  ناالطتقالل ويفشلوإلى  يفتقرون عسكريين

جبر أُ اعاله(  1-3الربعة )انظر القسم  فيما يتعلق بالتعذيب. وعلى طبيل المثال فان طارق

محكمة عسكرية، ظلت  أمام محاكمته أطاسوقي  على "اعتراف" والذي مث ل على الت

( 1) 13وبالمثل ففي غزة والضفة الغربية، بينما تحظر المانة  161 .1111مستمرة منذ فبراير 

التي يتم الحصول عليها عبر  األنلةاطتخدام  1113ي لعام طاطمن القانون الفلسطيني األ

عتقل عبد الكريم أالعسكرية فمثال، ال يُنفذ نائما بواططة المحاكم الحظر التعذيب، فان هذا 

محكمة عسكرية في مزاعم بتقديم معلومات لمسئولي  أمام شرير، المقيم في غزة وحوكم

نه اعتراف قال أ أطاسعدام على وُحكم عليه باإل شرير نينأو 162 االطتخبارات االطرائيلية.

 إجراءؤمر بقاضي فلم يُ إلى  من شكواه حول هذا التعذيب. وبالرغم تحتتم الحصول عليه 

 . 1111عام  تحقيق. وقد أعدم شرير

أو  رغاماألنلة التي يتم الحصول عليها عبر اإلاطتخدام أيضاً  وفي مصر يحظر الدطتور

محكمة  أمام نتظر البت فيهايد الممارطة، ما تزال هناك قضايا ولكن، على صعي 163 كراه.اإل

 164المحاكم العسكرية، التي ما يزال يسمح لها بمحاكمة المدنيين، أو أمام ةمن الدولة المنحل  أ

وفي قضية المبانرة تقبل بخزي االعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب. و

 أمام المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة انترايت )نيابة عن صباح وآخرون( ضد مصر

وا قد اعتقلوا صحاب الشكوى الثالثة كانأوالشعوب، فان  نسانفريقية لحقوق اإلالمفوضية األ

في شبه جزيرة  1115-1114من الدولة بشبهة التورط في تفجيرات بواططة اطتخبارات أ

ضعوا في السجن االنفراني وتعرضوا للتعذيب حتى يوقعوا طيناء. وزعموا انهم قد وُ 
                                                           

161
 . 2113مايو  15الكرامة، "لبنان: إسبوعان من اضراب طارق الربعة عن الطعام"   - 

-for-strike-hunger-of-weeks-two-n.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=Article&id=1082:lebanonhttp://e
rabaa&catid=26:communiqu&Itemid=131-tarek-mr. 

 
162

www.hrw.org/print/reports/2012/10/03/abusive-: 2112هيومان رايتس واتش، نظام تعدي: أشكال فشل العدالة الجنائية في غزة، اكتوبر  -
system.   

163
  من الدستور المصري.  36المادة  - 

164
ضايا تتعلق بالجرائم العادية إلى محاكم أمن الدولة للطوارئ أو المحاكم )قانون الطوارئ( يخول للرئيس المصري إحالة ق :174لعام  162قانون رقم  - 

لقانون العدالة العسكرية هذه السلطة من هيئة الرئاسة، لكن ال يزيح سلطة المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين. وفي  2112العسكرية. ويزيل تعديل عام 

الف من  12بينما كانت البالد تحت قيادة المجلس األعلى للقوات المسلحة، وردت تقارير بان أكثر من الشهور التي اعقبت االنتفاضة التي اطاحت بمبارك، 

انشئت لجنة بواسطة مرسوم رئاسي لمراجعة األحكام التي اصدرتها المحاكم  2112المدنيين قد حوكموا بشكل غير عادل بواسطة محاكم عسكرية. وفي يوليو 

من المدنيين على أساس توصيات اللجنة، كما فُرض عفو على الجرائم التي ارتكبت "في مساندة الثورة" ، لكن  711العفو عم العسكرية على المتظاهرين وتم 

رئ قد توقف من المدنيين أدينوا بغير وجه حق بواسطة المحاكم العسكرية في جرائم أخرى لم يتم التطرق لها. وباإلضافة إلى ذلك، ومع ان قانون الطوا 1111

facing-blogger-tianwww.amnesty.org/en/news/egyp-فان محاكمة المدنيين أمام محاكم األمن ظلت مستمرة. انظر  2112ل به في مايو العم

07-01-2013-released-be-must-trial-military   و -trials-military-keeps-law-new-www.hrw.org/news/2012/05/07/egypt

civilians ،  2013   :2113منظمة العفو الدولية ، التقرير السنوي-/egypt/reportwww.amnesty.org/en/region:  

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:lebanon-two-weeks-of-hunger-strike-for-mr-tarek-rabaa&catid=26:communiqu&Itemid=131
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فريقية م. ووجدت المفوضية األعدانانتهم والحكم عليهم باإلإل أطاس"اعترافات" اطتخدمت ك

فريقية )حظر التعذيب( من االتفاقية األ 5لمانة لمصر  كاانتهن ألشعوب وا نسانحقوق اإل

طتخدام بسبب إأيضاً يأتي  فق  من التعذيب وانما يأتيال والشعوب  نسانلحقوق اإل

إلى  حيلواالثالثة أجة للقرار، ولكن الرجال عدام كنتياإل أحكامبطلت وقد أُ  165 االعترافات.

  166 .1111من الدولة للطوارئ في طبتمبر محكمة أل أخرىنائرة  أمام محاكمة إعانة

 ،التي تم تبنيها في طياق حالة الطوارئ الطويلة المدى ،في طوريا تسمح التشريعاتو

 لألمنالمحكمة العليا  أمام محاكمتهمضافة إلى العسكرية، باإل مالمحاك أمام بمحاكمة المدنيين

وكما  167".1166"تعتبر معانية للنظام االشتراكي وثورة  أعمالالقومي، في قضايا تتعلق ب

في  فضفاضةميز بتعريفات حيث تسري تشريعات مماثلة، فان القوانين تت أخرىفي نول 

المحكمة العليا  أمام الناس الذين يُحاكمون أغلبيةما على صعيد الممارطة فيُذكر ان أ ؛التشري 

شطاء طالميين، ونُ في جماعة األخوان المسلمين، وما يسمون باإل أعضاءالقومي هم  لألمن

وتورن التقارير ان تعذيب  168 حزاب السياطية المعارضة.في األ أعضاء، وإنسانحقوق 

غراض الحصول على اعتراف القومي أل لألمنالمحكمة العليا  أمام المتهمين الذين يمثلون

ذلك فان المحكمة تفشل بشكل منتظم في التحقيق في مزاعم  ؛ وفوقاً روتيني   مراً أيعتبر 

169 المتهمين بانهم تعرضوا للتعذيب.
 

 القسرية  عاد حظر اإل 3-7

من اتفاقية مناهضة التعذيب. ووفقا لهذا  3القسرية معترف به في المانة  عانةان مبدأ عدم اإل

ولم يتم  170 خطر التعرض للتعذيب.نولة قد يواجه بها إلى  شخصأي   يُعانإال  المبدأ فانه يجب

، أفريقياشمال والشرق األوط  نظمة الحقوقية لعدن من البلدان في منطقة نمج المبدأ في األ

نول تم إلى  عيدواأفران أالدمج فهناك تقارير متواصلة عن  وحتى في الحاالت التي تم فيها

 تعذيبهم فيها. 

حريته أو  ن يظهر ان حياتهابلد يمكن إلى  بياجنأي   بعان ]...[إتحظر التشريعات المغربية "

لكنها تفشل في  171مهينة".أو  قاطيةأو  يةإنسانمعاملة ال إلى  نه طيخض أأو  طتكون في خطر
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رقم  المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة انترايتز )نيابة عن صباح وآخرون( ضد مصر، قضية - 

 . 2111، حكم على األسس الموضوعية، مارس  334/16
166

سبتمبر  12مفوض األمم المتحدة السامي لشئون الالجئن، مصر : "أدلة تم الحصول عليها عبر التعذيب، عدم المقبولية في أّي محكمة وفي كل الظروف"،  - 

2112 : 

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12505&LangID=E, accessed 2 July 2013. 
167

مرسوم رقم يمنح المحاكم العسكرية سلطات استثنائية للنظر في قضايا ضد مدنيين. انشئت المحكمة العليا ألمن الدولة بموجب  1766لعام  46المرسوم رم  - 

 . :176لعام  47
168

 : 2111ابريل  7بيئة تكاثر للتعذيب،  –الكرامة، سوريا: حالة الطوارئ الدائمة  - 

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_docman&Itemid=200. 
169

  منظمة العفو الدولية ، سوريا: تقرير موجز إلى لجنة مناهضة التعذيب.  -
170

أو ان تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ‘[ ترده]’من اتفاقية مناهضة التعذيب تقول : "ال يجوز ألي دولة طرف ان تطرد أّي شخص أو ان تعيده أو ان  3المادة  - 

التفاقية مناهضة التعذيب :  1سيكون في خطر التعرض للتعذيب." وفوق ذلك فيمكن ايجاد توجيه في التعليق رقم توافرت لديها اسباب حقيقية تدعو لالعتقاد بانه 

 . A/53/44, annex IX، وثيقة األمم المتحدة :177سبتمبر  16)الرد واالتصاالت،(  22من االتفاقية في سياق المادة  3انفاذ المادة 
171

 . 2113ام لع 13-12)ج( من قانون  27المادة  - 
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مغرب، وجدت لجنة ضد ال كتيتيالشارة محدنة للتعذيب. وفي قضية جميل إن تورن أ

خرق إلى  الجزائر طيقونإلى  بعان الذي ينتظر التنفيذ لجميل الكتيتين اإلأمناهضة التعذيب 

وعب رت اللجنة، في مراجعتها التالية للمغرب عن قلقها بأن السلطات المغربية  172 .3للمانة 

نكو قتها. وفي قضية اليكسي كالينتشيفشلت بعد القرار بايقاف عملية االبعان وبدال عن ذلك عل  

من  مواطن روطي فر  ، وهو اليكسي كالينتشينكوتسليم ضد المغرب، وجدت اللجنة ان 

جرامية إموعة روطيا خوفا على حياته وطالمته بعد ان كشف للسلطات عن تفاصيل  مج

، وان التأكيدات الدبلوماطية التي طعت لها السلطات المغربية 3منظمة، طيمثل انتهاكا للمانة 

ضون بلدان قد يتعرإلى  أشخاص إعانةوبالمثل، فان القانون التونسي يحظر  173 ليست كافية.

، 1111قدمت، في يونيو أغم من ذلك فان السلطات التونسية وبالر 174 ر التعذيب.طخإلى  فيها

ليبيا، رغم ما قد يواجهه إلى  على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغداني المحموني

  175السابق. يمن خطر التعذيب واالختفاء واالعدام نتيجة لموقعه في نظام القذاف

القسرية نتيجة  عانةملزمة بمبدأ عدم اإل أفريقياوشمال  وط ة الشرق األان كل نول منطق

قوانين محلية. إلى  ترجمولكن هذه االلتزامات لم تُ  ؛اتها الخاصة بالمعاهدات الدوليةاللتزام

فريقية لتعذيب واتفاقية منظمة الوحدة األفمثال مصر التي تُعتبر طرفا من اتفاقية مناهضة ا

 عانة، لها طجل حافل من اإلأفريقياالتي تحكم المظاهر الخاصة بمشاكل الالجئين في 

نون ريتريين مئات الالجئين وطالبي اللجوء األ إعانة جرت، خيرةالقسرية. وفي السنوات األ

اريتريا، حيث النظام القمعي الحاكم معروف باطتخدام التعذيب ضد من يعتبرهم إلى  نذارإ

، رننوبالمثل، ففي األ 176 .إذنالبالن نون  غانرواالذين من ن الخدمة العسكرية" "فارين م

فانه ال يوجد تشري   ،ن اتفاقية مناهضة التعذيب لها من الناحية الفنية تطبيقا محلياأم  

 اعيدوأ شخاصن هناك عدة حاالت ألأذ إالقسرية،  عانةنطتوري طاري المفعول يحظر اإل

وعلى وجه الخصوص فان السلطات  177 خطر التعذيب. فيها يواجهون التيبالنهم إلى 

 1111وفي عام  .قسرية في طياق "الحرب ضد االرهاب" إعانةية متورطة في رنناأل

النابعة من عمليات االبعان  3عب رت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها تجاه انتهاكات المانة 

ان كال  ورنماهر عرار ومحمد فرج باشميلة. و اإلعانة لكل من أو  الطرنأو  غير المنتظمة

يكية، وتم األمرية بطلب من الواليات المتحدة رننالرجلين كانا قد اعتقال بواططة السلطات األ

قال من مديرية االطتخبارات، ونُ  أعضاءيدي أوُزعم انهما تعرضا للتعذيب على  اطتجوابهما
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، CAT/C/46/D/419، وثيقة األمم المتحدة 419/2010يسري الكتيتي )اخ الضحية المزعوم( ضد المغرب ، لجنة مناهضة التعذيب، عريضة رقم  - 

 . 2111يوليو  5، 2010/
173

 . 2112يناير  :CAT/C/47/D/428/2010 ،1، وثيقة األمم المتحدة 428/2010اليكس كالنيتشيكو ضد المغرب، لجنة مناهضة التعذيب، بالغ رقم  -
174

 (. 2111من قانون اإلجراءات الجزائية التونسي، )المعدل في اكتوبر  313المادة  -
175

"،  Extradition de Baghdadi, une violation flagrante du droit national et internationalالفيردالية الدولية لحقوق اإلنسان، "تونس:  - 

 .Baghdadi-de-Extradition-www.fidh.org/Tunisie، 1122يونيو  25
176

ر البالد تطلب اريتريا من كل المواطنين تحت سن الخمسين أن يؤدوا خدمة عسكرية الزامية غير محدودة، واي شخص ينتمي إلى هذه الفئة العمرية يغاد - 

"مصر: ال ترحلوا  دون إذن يعتبر "هارب من الخدمة العسكرية"  ويخاطر بالتعرض النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان عند عودته. انظر هيومان رايتس واتش،
 .eritreans-deport-t-don-www.hrw.org/news/2011/11/15/egypt: 2111نوفمبر  15االريتريين،" 

177
 : 2113ي  لالجئين، عريضة إلى المراجعة الدورية العالمية لألردن، مارس مفوض األمم المتحدة السام - 

www.unhcr.org/refworld/docid/513d90172.html. 
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 كجزء من برنامج وكالة المخابرات مريكيةأو حراطة طلطات طورية إلى  بشكل غير منتظم

فليس  رننأما فيما يتعلق باأل  178‘.التسليم االطتثنائي’لعمليات  (CIA) يكيةاألمر المركزي ة

ن الدولة طرفا أالقسرية. وفي اليمن، بالرغم من  عانةهناك تشري  طاري المفعول يحظر اإل

الف من التعذيب فان عشرات اآلقية مناهضة واتفا 1151من اتفاقية الالجئين لعام  في كل

ن من يالقانم يحصل هؤالءو –اليمن كل عام إلى  فريقي يصلونالالجئين من القرن األ

بينما  ،تمر هناكالنزاع المس إطتناناً إلى الجئ طياطي /وضعي ةمبدئيا على مرتبة الصومال

تعرضهم تقييم لمخاطر أي   ثيوبيون، ظلوا يعانون بشكل منتظم نونآخرون، خصوصا األ

  179 للتعذيب عند اعانتهم.

من  أكثر زمة الجئين حانة في الدول المجاورة، حيث فر  أإلى  قان النزاع المستمر في طوريا

وفي العديد من هذه الدول ظل  180وتركيا والعراق ومصر، رننلبنان واألإلى  مليون طوري

ثال، في اغسطس عانته. فمإيواجه خطر  أكبروهناك عدن  ،طورياإلى  الالجئون يعانون

 األمنطباب تتعلق بأ أطاسكانوا في لبنان على  اً طوري  شحصاً  14عيد أانه قد  ورن ،1111

بعان رجلين إتم  1113وبالمثل ففي يناير  181 .رننالوطني، كما هناك تقارير مشابهة من األ

 والذي يجريوالموث ق توثيقاً جي داً،  االطتخدام المنتظم للتعذيب مث ليو 182 ين من مصر.طوري  

العائدين،  شخاصألعلى اخطرا كبيرا  ،في طوريا طرافكل األ على نطاق واط ، وتمارطه

 كانوا منخرطين في نشاطات ضد الحكومة.  إذا  خصوصا
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 . 23أعاله، الفقرة  :14الختامية: األردن، الحاشية السفلية رقم  لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات - 
179

 : 2117هيومان رايتس واتش، سواحل معادية: إيذاء وإعادة قسرية لطالبي اللجوء والالجئين في اليمن، ديسمبر  - 

www.hrw.org/sites/default/files/reports/yemen1209web.pdf. 
180

 : 2113مايو  17مليون نسمة مع توقع المزيد"  1.5مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، "عدد الالجئين السوريين تجاوز  -

www.unhcr.org/519600a59.html. 
181

 موجود على :  2112اغسطس  7اخبار يونايتد بريس انترناشونال ، "اإلتحاد األوربي ينتقد لبنان حول موقفها تجاه الالجئين السوريين "،  - 

21761344335400/;-move/UPI-refugee-Syrian-on-Lebanon-raps-www.upi.com/Top_News/Special/2012/08/07/EUهيومان  ؛

ws/2013/03/21/jordanwww.hrw.org/ne-: 2113مارس  21رايتس واتش ، "األردن: يجب ان يضغط اوباما على الملك حول طالبي اللجوء"، 
pushbacks-seeker-asylum-king-press-should-obama. 

182
don-www.hrw.org/news/2013/01/18/egypt-: 2113يناير  :1هيومان رايتس واتش، "مصر ال تجبروا الفلسطينيين على العودة إلى سوريا،"  -

syria-back-palestinians-force-t.  
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 المحاسبة على ارتكاب التعذيب -4
لتعذيب من ينتشر مناخ من افالت مرتكبي ا أفريقياوشمال  وط على امتدان منطقة الشرق األ

الدول التي لم يحدث  وفيات، إصالحبأو  ر نظامينول مرت بتغي هو الحال فيوهذا  -العقاب

وتنطبق على مرتكبي التعذيب السابقين والحاليين. وفي بعض الدول تظل الهياكل ، فيها ذلك

تعذيب  أعمالإرتكاب  نظمة السابقة مسئولة عنمية االنتقالية التي حلت مكان األالحكو

يعزى و .طاحة بهاالقديمة التي طعت االنتفاضات لإل نظمةاأل أعمالواطعة النطاق تعكس 

 ان المؤطسات والهياكل القديمة ما زالت متماطكة.إلى  ،بقدر كبير، ذلك 

الواق  في  األمر وقد ظل ه نسانن االفالت من معاقبة االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلأوم  

المعزولة فقد ظلت هناك بعض المبانرات  لوقت طويل أفريقيال اوشم وط منطقة الشرق األ

ين ، بما في ذلك صدام حسينمستبدطابقين محاكمات لحكام  جرتوالمثيرة للجدل. وقد 

وعدن من المسئولين خرين في العراق، وحسني مبارك وغيره من مسئولي حزب البعث اآل

وزين العابدين بن علي وغيره من كبار  ،في مصرمن الوظائف الدنيا  درجاتمن ال

تحت  ذي التوثسق الجي د المسئولين العسكريين في تونس. وبالرغم من االطتخدام للتعذيب

 هذه المحاكمات ي هذه الجريمة المعينة وظلتحدهم فأم رؤطاء الدول هؤالء فلم يُحاكم حك

العليا العراقية، التي يشمل  غرقت المحكمة الجنائيةأُ جرائية. فمثال إمن مشاكل أيضاً تعاني 

 – 1168ق خالل الفترة بين اختصاصها النظر في الجرائم الدولية التي ارتكبت في العرا

جدل كبير حول فشلها في تعزيز معايير المحاكمة العانلة، خصوصا في ما في ، 1113

  183 يتعلق بمحاكمة صدام حسين.

ربعة أو ،بقينزراء ناخليته الساوفي تونس جرت محاكمة بن علي غيابيا م  اثنين من و

رب ضخرين، لدورهم في من كبار القانة اآل 16و ،يةاألمن جهزةمدراء عموميين لأل

والوفيات العديدة التي نتجت عن ذلك. وبالرغم من التهم التي  1111المظاهرات في يناير 

في جهاز  علىأمواق  إلى  دت بعض هؤالء المتهمينوجهت لهم فان الحكومة االنتقالية صع  

  184 رانة السياطية لكفالة المحاطبة.د مخاوف خطيرة حول اإلعاتصإلى  من الدولة، مما انىأ

مدى الحياة. ولكن من غير وأنين بن علي م  عدن من كبار المسئولين وُحكم عليه بالسجن 

وجونه الحالي في المنفى في المملكة العربية إلى  ن يؤني هذه العقوبة بالنظرأالمرجح 

التي  القتل العمد لمتظاهرين عمليات فيمبارك  محاكمة جرتوفي مصر  185 ونية.السع

لكن  ؛نه تمت تبرئته من هذه التهمأ بيد، 1111كة االحتجاجات في مطل  خالل حر حدثت

 186 كم عليه بالسجن مدى الحياة.قتل المتظاهرين، وحُ  على تواطؤجد مذنبا بالبدال من ذلك وُ 
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   (. 2116)يونيو  62:، رقم ::مايكل أ. نيوتن ، "المحكمة العراقية الجنائية العليا : الجدل والمساهمات"، المراجعة العالمية للصليب األحمر، المجلد  - 
184

 : 2112يونيو  11هيومان رايتس واتش، "تونس : اسئلة واجوبة حول محاكمة بن علي وآخرون لقتل المتظاهرين"،  - 

protesters-killing-others-ali-ben-trial-qa-www.hrw.org/news/2012/06/11/tunisia. 
 

185
 .africa-www.bbc.co.uk/news/world-18421519. 2112يونيو  13بي بي سي، "حكم تونس على بن علي حول وفيات متظاهرين"،  -

186
 .  2112يونيو  2نيويورك تايمز، "اضطراب جديد في مصر وهي تستقبل حكم مثار جدل على مبارك"  - 

prison.html?pagewanted=all&_r=0-sentence-life-mubarak-hosni-www.nytimes.com/2012/06/03/world/middleeast/egypt. 
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في الوقت الذي تمت فيه  تجري محاكمة إعانةوكانت هناك  نانةاإلا الحكم بوقد نُقض هذ

تب الدنيا م  رضباط آخرين من ذوي ال 11وأنين  187 .1113كتابة هذا التقرير في يونيو 

الداخلية ومئات من ضباط الشرطة على  كبارمساعدي وزير من 6ارك، بينما تمت تبرئة مب

صدام حسين في العراق، لم يُتهم مبارك نلة كافية. وعلى خالف محاكمة أعدم وجون  أطاس

وال بن علي باالنتهاكات المفرطة والمنتظمة التي ارتكبت خالل عشرات السنين التي طبقت 

ئية نفسها، فان االنتفاضة. وبينما تخاطر مثل هذه المبانرات بتقويض فكرة العدالة الجنا

جزءا ال يتجزأ من  الجرائم الدولية ظلت همارتكاب على ولئك المسئولينأالدعوات لمحاطبة 

نتفاضات ومراحل االنتقال الحالية. وفوق ذلك فان رمزية مواجهة االالمطالب خالل 

تنال هذه المحاكمات  وفيماها. يمتهم جنائية ال يمكن التقليل من قالدكتاتوريين السابقين بتُ 

نرة لمحاكمات مسئولي للشخصيات المرموقة اهتماما بارزا فانها تظل عالمة مميزة نا

الشرطة والجيش المسئولين عن االطتخدام المفرط للقوة والتعذيب في طياق االنتفاضات 

 الشعبية.

 تجريم التعذيب  4-1

ان تتخذ  ،من اتفاقية مناهضة التعذيب 1حسب ما هو معترف به في المانة  ،يجب على الدول

ة فعالة لمن  التعذيب. والتشريعات المضانة للتعذيب، طواء كانت على شكل ات تشريعيإجراء

ية أطاطوطائل  رتشريعات جديدة، فانها تعتبأو  محدنة لتشريعات موجونة من قبل أحكام

من اتفاقية  4وتنص المانة  188 عاقب عليه بشكل فعال.ومُ  اً لكفالة ان يكون التعذيب محظور

ن تسن تشريعات تنص على عقوبات مناطبة أب الدول ن من واجأمناهضة التعذيب على 

في  نظرت التي يتناولها التقرير الدول أغلبيةن اوبينما  .فداحة الجريمة وتبعاتها تعكس

في  فإن تلك التشريعات، ،االثنين معا لحظر التعذيبأو  قانونيةأو  نطتورية أحكامتشري  

بالتعريف المالئم للجريمة ليتضمن كل العناصر التي تغطيها المانة  ال تقوم ،معظم الحاالت

 من اتفاقية مناهضة التعذيب. 1

 191والمغرب، 190والعراق، 189يوجد الحظر الدطتوري للتعذيب وطوء المعاملة في البحرين،

ن عملية كتابة الدطتور، فان وفي تونس، حيث تجري اآل 194واليمن. 193وفلسطين، 192وطوريا،

بموجب أيضاً  جرم التعذيبويُ  17،195لية للدطتور تحظر التعذيب بموجب المانة المسونة الحا

، حسب تعديلها 1163من القانون الجنائي لعام  131. وفي المغرب تحظر المانة القانون
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www.reuters.com/Article/2013/06/10/us-: 2113يونيو  11رويترز، "محاكمة مبارك تفتح الباب أمام ادلة جديدة عن ضرب المتظاهرين "،  -
idUSBRE9590K220130610-trial-mubarak . 

188
  . :211يناير  CAT/C/GC/2 ،24، وثيقة األمم المتحدة  2لجنة مناهضة التعذيب ، التعليق العام رقم  - 

189
 )د( من دستور البحرين. 17المادة  - 

190
 )ج( من دستور العراق. 37المادة  - 

191
 من دستور المغرب. 22مادة ال - 

192
 من دستور سوريا. :2المادة  - 

193
 . )يعمل كدستور لقطاع غزة والضفة الغربية(. 2113( من القانون الفلسطيني األساسي لعام 1) 13المادة  - 

194
 .من دستور اليمن.  :4المادة  - 

195
  من مسودة دستور تونس.  17المادة  - 
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 196، التعذيب بتعريف يتسق م  اتفاقية مناهضة التعذيب،1116لعام  14-43بالقانون رقم 

 ولكن هذا يمثل اطتثناء.

تعريف التعذيب في معظم الدول ال يلبي تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب. فمثال في ان 

ف المانة زائر تُ الج اي عمل يلحق عمدا التعذيب بأنه " العقوباتقانون ر من مكر   163عر 

وط  أوهذا التعريف  197 "ي قصد كان.أم عقليا بأعذاب شديد جسديا كان أو  لمأبشخص ما 

نه يتضمن التعذيب بواططة أذ إالمتحدة لمناهضة التعذيب  مماأل من اتفاقية 1من المانة 

ن إالمسئولين العموميين فإلى  شارة تحديداخارج الدولة. ولكن بفشله في اإلأو  كيانات خاصة

 جمالي للتعريف.ثر اإلعف األافيا لمسئولية الدولة ويضكالتعريف ال يض  حسابا 

ذيب في نمج كل عناصر الجريمة. فمثال في في بعض الدول يفشل التعريف المستخدم للتع

وال  198 .1161العراقي لعام العقوبات قانون من  333م التعذيب بموجب المانة جر  العراق يُ 

ف الجريمة فعل التعذيب وانما تنحصر في غرض الحصول على اعتراف وال تذكر عر  تُ 

وفوق  200 والبحرين.  199نفسه على مصر األمرالتمييز كقصد من مقاصد الحظر. وينطبق 

وفي  .تعذيب أعمالطكتوا عن أو  فشلت في تجريم مسئولين وافقوا حكامذلك فان هذه األ

ر من القانون الجنائي، حسب تعديله بالقانون مكر   111حظر التعذيب بموجب المانة تونس يُ 

غراض الجريمة في الحصول على أولكن التعريف يحصر  201 .1115لعام  46-1115رقم 

 للتمييز.  خرىاألشكال األ التمييز العنصري، مستبعداً أو  اعتراف

عتبر يُ إذ  العقوباتقانون تعديل في إلى  1117ات التشريعية في حصال، قانت اإلرننفي األ

يجابيا فان هذا إن التعديل يمثل تطورا أوم   202 .118بموجب المانة  اً جرامي  إ التعذيب عمالً 
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يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا القانون كل إيذاء يسبب ألما أو عذابا جسديا أو نفسيا يرتكبه الجنائي المغربي تنص على : "( من القانون 1) 231المادة  - 
عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على اإلدالء 

معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو  بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف
عنها أو  العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه. وال يعتبر تعذيبا األلم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب

 المالزم لها".
197

  مكرر من قانون العقوبات الجزائية الجزائري.  263المادة  -
198

خبير؛ لحمله أو  شاهدأو  أمر بتعذيب متهمأو  مكلف بخدمة عامة عذبأو  الحبس كل موظفأو  يعاقب بالسجنمن قانون العقوبات العراقي: " :17المادة   

إلعطاء رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو  األمورلكتمان أمر من أو  معلومات بشأنهاأو  لإلدالء بأقوالأو  على االعتراف بجريمة،
 "والتهديد

199
فعل ذلك بنفسه لحمله على اإلعتراف يعاقب أو  مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهمأو  ) كل موظف: " 1737من قانون العقوبات المصري لعام  126المادة  - 

 "عشر ، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل العمد (  إلى السجن من ثالث سنواتأو  باألشغال الشاقة
200

أو  مع متهم بواسطةغيرهأو  التهديد بنفسهأو  القوةأو  يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيبمن قانون العقوبات الجنائية البحريني : " :21المادة  - 

إلى  أوالقوة أفضى استعمال التعذيبإذا  وتكون العقوبة السجن المؤبد. أومعلومات في شأنها اإلدالء بأقوالعلى أو  خبير لحمله على االعتراف بجريمةأو  شاهد

خبير لحمله على االعتراف بوقوع أو  شاهدأو  متهم بواسطة غيره معأو  التهديد بنفسهأو  القوةأو  يعاقب بالحبس من استعمل التعذيب: " 232" والمادة  الموت

وتكون . القوة مساس بسالمة البدنأو  التعذيب ترتب علىإذا  وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر. في شأنها اإلدالء بأقوال أوبمعلوماتعلى أو  جريمة

 ". الموتإلى  القوةأو  التعذيب أفضى استعمالإذا  العقوبة السجن
201

بواسطة، جريمة أو  يرتكب بدون موجب، بنفسهأّي موظف عمومي  السجن لمدة خمس سنواتب يعاقب من قانون العقوبات الجزائية التونسي : " 111المادة  - 

مكرر )تقييم جديد( "يعاقب بالسجن مدة ثماني سنوات أّي مسئول يخضع شخص للتعذيب في  111والمادة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته". 

كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا ، يلحق عمدا بشخص ما بقصد تعذيب هنا ممارسته أو أثناء ممارسته لوظائفه ، ويعني بال
الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على إعتراف، أو معاقبته عن فعل إرتكبه أو يشتبه في أنه إرتكبه هو أو غيره، أو التخويف أو 

، أو عندما يقع إلحاق األلم أو العذاب الشديدين ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا الضغط أو االرغام للشخص المشتبه أو أّي شخص ثالث
 "كان نوعه 

202
 . 2117لعام  47والمعدل بالقانون  المؤقت رقم  1761يناير  1من قانون اأصول المحاكمات الجزائية األردني الصادر في  :21المادة  - 
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نه يقصر غرض أذ إبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب،  مستوى الحظر بلوغ عن قصرالحكم ي

ي نوع من التعذيب غير مسموح به ألحصول على اعتراف ويتضمن عبارة "الجريمة على ا

بموجب القانون. وفوق  اتعذيب مسموح بهأشكال وفقا للقانون"، موحيا بأنه قد تكون هناك 

وبات جنحة تحمل عقالوفاة فان الجريمة تعتبر إلى  ن يؤني التعذيبأذلك فانه، فيما عدا 

طنوات، مما يظهر عدم مالءمة وعدم تناطب  3إلى  شهرأ 6 منخفيفة للغاية تتراوح 

 واضح.

ة تعتبر خطوة هامة نحو ن هذه الخطوأورغم  203 تم مؤخرا تبني قانون ضد التعذيب في ليبيا.

تتضمن تعريفا أن للتعذيب وطار شامل مضان إير نها فشلت في توفأإال  التعذيبتجريم 

ن متطلب ان التعذيب ممن اتفاقية مناهضة التعذيب. والقانون ال يتض 1يتماشى م  المانة 

محتجز تحت طيطرته"، مما  ضدفعل ارتكبه شخص "إلى  ارتكب بشكل متعمد ويشير

لتعذيب. وال ااالنتقام الي طبب" كقصد من وراء ق نطاقه. وفوق ذلك فانه يتضمن "يضي  

وط  أمفاهيم إلى  س هذه المفرنات ما ورن في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تشيرتعك

في أيضاً  ثالثة. ويفشل القانون الجديد أطرافرغام والتخويف، بما في ذلك للتعذيب واإل

 العقوبات قانون من  435للتعذيب. فمثال المانة  التعامل م  التشريعات الموجونة المضانة

   204 ف الجريمة.ن تعر  أا التعذيب لكن نون م طلفليبي تجر  ال

 عمالالتعذيب وطوء المعاملة مما يجعل هذه األ أعمالل القانون في بعض الدول القيام بيخو  

مر محكمة كما في حالة أرتكبها عناصر تعزيز القانون نون تخض  للعقاب فق  حينما ت

ل محدن م بشكمثل لبنان وطوريا، ال توجد تشريعات تجر   ،أخرىوفي نول  205 اليمن.

كل شخص "على ان  1143اللبناني لعام  العقوباتقانون من  411المانة وتنص التعذيب. 

مارس ضروبًا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو 

ى ثالث طنوات. وإذا أفضت أعمال على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إل

ما العقوبات التي توق  على أ ."العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أننى العقاب الحبس طنة

ترقى لمستوى التعذيب، بموجب هذا القانون، فانها تكون على غرار جرائم الجنايات،  أعمال

قانون من  311لمانة مة. وبالمثل فان افتفشل في عكس المعايير الدولية وفي فداحة الجري

في طوريا تحظر "الضرب بدرجة القوة التي ال يسمح بها القانون" وتحمل عقوبة  العقوبات

  206 طنوات. 3إلى  اشهر 3طجن تتراوح من 
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، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا وريدريس والكرامة ، "القانون الليبي الجديد يجرم التعذيب، االختفاء القسري المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب -

_www.redress.org/downloads/PR_LibyaLawontorture-، متاح على  2113ابريل  25والتمييز: خطوة اولى، لكن هناك حاجة للمزيد،" 
250413.pdf.  

204
سجن من ثالث سنوات إلى من يعذبهم بنفسه يعاقب بالأو  كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين: "1753من قانون العقوبات الليبي لعام  435المادة  - 

 "عشر سنوات
205

  حول الجرائم والعقوبات.  1774لعام  12من القانون رقم  166المادة  - 
206

 من قانون العقوبات السوري.  371المادة  -

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.redress.org/downloads/PR_LibyaLawontorture_-250413.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.redress.org/downloads/PR_LibyaLawontorture_-250413.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.redress.org/downloads/PR_LibyaLawontorture_-250413.pdf
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 الممارسة صعيدالتحقيق في التعذيب على  4-2

 .مبانئ للتحقيق في مزاعم التعذيب ،بشكل جيدو ،نسانطس القانون الدولي لحقوق اإلأ

من اتفاقية مناهضة التعذيب،  13و  11وورنت مسئوليات الدول بشكل واضح في المانتين 

كدت أية والدولية. ويماألقللاللتزامات المحدنة في الفقه القانوني للهيئات  أكثركما تم تطوير 

، المسئولة عن مراقبة االمتثال بالعهد الدولي الخاص نسانالمتحدة لحقوق اإل مملجنة األ

االلتزام العام بالتحقيق في مزاعم االنتهاكات بشكل عاجل ق المدنية والسياطية "بالحقو

الفقه ضافة إلى ن الفقه القانوني للجنة باإلأ 207."خالل هيئات مستقلة ونزيهة وشامل وفعال من

ن إ ،أكثربشكل  ،لية قد فص  يماألقلوالمحاكم  خرىني لهيئات االتفاقيات الدولية األوالقان

إلى  ن يكون قانرا على الوصولأن يكون فعاال بمعنى أالتحقيق في مزاعم التعذيب يجب 

  208 .ونزيهاً  ن يكون عاجالً أضافة إلى تحديد ما حدث وتعيين الجناة، باإل

 افتقار هيئات الشكاوى والتحقيق لالستقاللية

ية التي تحول نون طاطمن العوائق األ ،ولمراقبة طلطات التحقيق ،يعتبر االفتقار لالطتقاللية

فعالة. ويعون هذا النه كثيرا ما يكون المحققون والمشتبهون  ةتحقيقات ومقاضا إجراء

زة الشرطة. وكثيرا ما تبدو التحقيقات متحي   هيئة تحديداً ومن نفس الهيئة،  يشكلون جزءاً 

التي ول االفالت من العقاب. وفي معظم الدإلى  آلراء الجناة المزعومين، وكثيرا ما تؤني

غيرها من أو  هيئة مستقلة مفوضة بالتحقيق في مزاعم التعذيب  توجدتشملها هذه الدراطة ال

ن يقدموا أا طلطات عامة، ويجب على الضحايا التي ترتكبه نسانانتهاكات حقوق اإل

 المدعي العام. أو إلى  مسئولي السجونأو إلى  الشكاوى للشرطة

أو  الشرطةأو  ن يتقدموا بشكاوى لمسئولي السجنفي مصر، يمكن للضحايا المحتجزين او

ن هناك بعض التحقيقات في مزاعم تعذيب ارتكبه ضباط شرطة، بعضها أالنائب العام. وم  

اصال.  لم تبدأأو  غير فعالة ،العديد من القضايا إن التحقيقات ظلت، فيمحاكمات، فإلى  قان

الساحقة من القضايا المقدمة ضد ضباط الشرطة في االنتهاكات التي ارتكبت  غلبيةن األإ

نتيجة االفتقار المزعوم  ت إلى التبرئة، في العديد من الحاال وبعد االنتفاضات قد انتهت أثناء

من الدولة يتم تجاهلها أقوة تحقيقات  أعضاءن المزاعم ضد أواوضحت تقارير  209 لألنلة.

ن يتقدموا بشكاوى تعذيب للمدعي العام. لكن أوريا يستطي  الضحايا وفي ط 210 بشكل منتظم.
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، طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد ، وثيقة األمم المتحدة  31لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  -

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،26  2114مارس .  
208

؛  7.2، الفقرة 2111يوليو  CCPR/C/99/D/1225/2003 ،22انظر على سبيل المثال، لجنة حقوق اإلنسان، ايشنوف ضد اذبكستان ، وثيقة األمم المتحدة  -

متوصلت لنفس النتيجة في قضية اكوش ضد . المحك6:، الفقرة :211يوليو  :2، 66/1997/850/1057المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، ايرجي ضد تركيا، 

، الفقرات 2111مارس  :2،  22492/93؛ كيليش ضد تركيا ، طلب رقم 77 – 77الفقرات  2111اكتوبر  11، 22948/93و  22947/93تركيا، طلب رقم 

ولية ، مزايا نفقات وتكاليف، حكم المكسيك اعتراضات أضد ‘( حقل قطن’خرون )نسان، غونزاليس وآيكية لحقوق اإلاألمرمحكمة الدول أيضاً  . انظر3: – :7

 . 215، الرقم المتسلسل   2117نوفمبر  16صادر في 
209

 ، 2113يناير  24تقرير جديد"،  –انظر منظمة العفو الدولية، "مصر: لم تصدر إدانة ضد ضباط كبار بعد عامين من الثورة  -

www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=20592. 
210

 ، 2112انظر منظمة العفو الدولية، عمالء القمع : شرطة مصر وقضية اإلصالح،  - 

www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_22729.pdf. 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org.uk/news_details.asp%3fNewsID=20592
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org.uk/news_details.asp%3fNewsID=20592
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_22729.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_22729.pdf
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رت عن قلقها تجاه افتقار طوريا آللية شكاوى كاملة االطتقالل لجنة مناهضة التعذيب عب  

 ذكرتوفي العراق  211 وطلطت الضوء على الحاجة لتحقيقات محايدة في مزاعم التعذيب.

فشل بشكل منتظم في االلتزام بالمعاير الدولية تقارير ان التحقيقات في مزاعم التعذيب ت

الفتقار الهائل للثقة في النظام فان العديد من الضحايا لونتيجة  212 لالطتقاللية والتأثير.

 ى ضد أولئك المسئولين عن االنتهاكات.ويتقدموا بشكاإال  يختارون

 1111في البحرين، تأطست الوحدة الخاصة للتحقيق ناخل مكتب النائب العام في فبراير و

توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لـ"التحقيق في صدور عقب 

وفيات وتعذيب وطوء معاملة إلى  همال التي أنتاإل أعمالغير المشروعة و عمالاأل

غير ض فحص مزاعم الوفيات ئب العام، والذي يملك تفويويرأس الوحدة النا 213للمدنيين"

ن أحظى بالترحيب فقد ورن قانونية والتعذيب في طياق االنتفاضة. وبينما يعتبر هذا تطورا يُ ال

ليه تقرير اللجنة البحرينية إها بشكل كامل. وبالرغم مما توصل نفاذ تفويضإالوحدة فشلت في 

شخص إنانة أي  المستقلة لتقصي الحقائق بان التعذيب كان قد اطتخدم بشكل منتظم، فلم تتم 

 8فان  1113وم  مطل  فبراير  214 من القانون الجنائي. 118"بالتعذيب" بموجب المانة 

ستقلة لتقصي حالة وفاة غير قانونية رصدها تقرير اللجنة البحرينية الم 18فق ، من بين 

ناشطي تجاه العديدة والسريعة  حكاموهذا يتناقض م  األ 215 محاكمة.إلى  الحقائق، قد قدموا

  216 ا طويلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة.أحكامالمعارضة وغيرهم والتي كثيرا ما تكون 

ظفين الوحدة مشكلة من موفمخاوف تتعلق باطتقاللية الوحدة الخاصة بالتحقيقات. أيضاً  هناك

ن محاكمات ذات الدواف  السياطية ع الذي كان مسئوالً مكتب النيابة العامة نفس  أعضاءمن 

نلة تم الحصول عليها تحت أاعتمد العديد منها على  – 1111وبعد تظاهرات  أثناءقبل و

حاكمة شخصيات قيانية من المعارضة نفس المكتب المسئول عن مأيضاً  هوو 217 التعذيب.

 قد فشل. و1111ية التعبير خالل عام هم ذات عالقة بحرحول تُ  إنسانومنظمات حقوق 

فحوصات طبية مستقلة في قضايا وفيات مشبوهة وتعذيب وطوء  إجراءفي السماح بأيضاً 

                                                           
211

   . 16أعاله، الفقرة  45لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية، سوريا الحاشية السفلية رقم  - 
212

 . 2113الدولية، العراق: عشر سنوات من اإليذاءات، مارس منظمة العفو  - 
213

 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أعاله انظر تقرير انفاذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تقدم 1716نص التوصيات  - 

  . .www.biciactions.bh/wps/portal/BICI: 1716حول التوصية 
214

ولي إلعادة تاهيل ضحايا للمزيد من المعلومات حول المحاكمات وإدانة المسئولين فيما يتعلق باالنتهاكات في سياق االنتفاضة، انظر ريدريس والمركز الد -

: 2113فبراير  :2. انظر أيضاً هيومان رايتس واتش، "البحرين : ال تقدم في اإلصالح"،  44-43أعاله، ص  7التعذيب، البحرين، الحاشية السفلية رقم 

reform-progress-no-www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain, accessed 2 July 2013. 
215

: 2113فبراير  2حالة لبحرينيين وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولم تحول بعد إلى المحاكم"،  :2حالة وفاة بين  21الوسط، " - 

734899.html-www.alwasatnews.com/ipad/news. 
216

 ،  :5-57، ص 2112، فبراير ‘ ال عدالة في البحرين: محاكمات غير عادلة في محاكم عسكرية ومدنية’انظر بشكل عام هيوان رايتس واتش،  - 

www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain0212webwcover.pdf . 
217

   5، ص17ص  2112، نوفمبر ‘ البحرين: تجميد اإلصالح واطالق القمع’منظمة العفو الدولية،  - 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mde110622012en.pdf 
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من االفتقار لموظفين وموارن مما ان الوحدة عانت  ورن. وفوق ذلك فانه ةمعاملة مزعوم

  218 ضعف تأثيرها.أ

التعذيب وألقرباء ضحايا التعذيب التقدم بشكاوى لوزارة  منفي المغرب يمكن للناجين و

وتنظر شعبة تلقي الشكاوى  219 .نسانوللمجلس االطتشاري لحقوق اإل نسانحقوق اإل

ية الشكاوى وترفض ، في صالحنسانالتابعة للمجلس االطتشاري لحقوق اإل ،والتحقيق فيها

فانها تحقق فيها، واذا ما  طاسا تلك التي تعتبرها طليمة األ. امطاساأل هضعيف اما تعتبره

نعاء العام ووزارة العدل كي يتم خطر اإلتعذيب فان الوزارة تُ  أعمالكشف التحقيق عن 

طلطة التحقيق في قضايا نسان أيضاً ويمتلك المجلس االطتشاري لحقوق اإل 220 متابعة القضية.

مثل هذه التحقيقات قد يوصي المجلس بمسار عمل  إجراء. وبعد نسانانتهاكات حقوق اإل

مقاضاة وال مراقبة تقدم الفي  شروعة، لكنه ال يملك بنفسه طلطة المعين لسلطات مختص

رت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها بان مزاعم وعب   221 القضايا المحالة بهذه الطريقة.

  222تحقيقات ومحاكمة". إلى إجراء التعذيب "نانرا ما تؤني

 مفوضيات تحقيق خاصة 

تم تأطيس مفوضيات للتحقيق والتوثيق  أفريقياوشمال  وط في بعض نول منطقة الشرق األ

 ، بما في ذلك التعذيب خالل فترة محدنة، مثل فترة نزاعاتنسانلمزاعم انتهاكات حقوق اإل

المتحدة لحقوق  ممعقب انتفاضات. وقد أنشئت هذه المفوضيات بواططة مجلس األأو 

 225بواططة حكومات مثل ما في البحرين،أو  ،224وطوريا 223فيما يتعلق بليبيا، ،، مثالً نساناإل

وفي بعض الحاالت تم تفويض هذه المفوضيات فق  في التحقيق في  227ومصر. 226وتونس،

                                                           
218

 : 2112نوفمبر  22هيومان رايتس واتش، "البحرين: وعود لم يتم الحفاظ عليها وحقوق ما زالت تنتهك"،  - 

violated-still-rights-unkept-promises-www.hrw.org/news/2012/11/22/bahrain  2113يوليو  2اخر اطالع على الموقع . 
 

219
 reports/Morocco.pdf-www.redress.org/downloads/country: 4-3، ص  2113ايو ريدريس ، جبر الضرر للتعذيب )المغرب(، م -

220
 . 112، الفقرة 1777يناير  CAT/C/43/Add.2 ،5لمتحدة انظر تقرير دولة المغرب إلى لجنة مناهضة التعذيب، وثيقة األمم ا - 

221
: ُمنح المجلس الصالحيات التالية: "يقوم بمبادرة منه أو بطلب من طرف معني بدراسة حاالت انتهاكات لحقوق اإلنسان التي قدمت له 2111ظاهر عام  - 

لمتحدة  واصدار التوصيات الضرورية للسلطة المختصة،" انظر وثيقة أساسية تشكل جزءا اوليا من تقارير الدولة الطرف، المغرب، وثيقة األمم ا

HRI/CORE/Add.23/Rev.1 ،15  24، الفقرة 2112ابريل .  
222

  . 16، الفقر ة 2111ديسمبر  CAT/C/MAR/CO/4 ،21لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية : المغرب ، وثيقة األمم المتحدة  - 
223

، بتفويض التحقيق في أعمال  15/1-5جلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بموجب قرار م 2111انشئت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا في فبراير  - 

وخالل وبعد التظاهرات كل األطراف التي يمكن ان تشكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في ليبيا، مع االخذ في االعتبار االنتهاكات التي ارتكبت قبل 
. وتم تقديم 2111وهذا يشمل انتهاكات واسعة النطاق موثقة بشكل جيد ارتكبت في ظل نظام القذافي قبل فبراير  .2111التي شهدتها عدد من مدن ليبيا في فبراير 

   أعاله.  22. انظر تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا، الحاشية السفلية رقم 2112تقرير اللجنة إلى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في مارس 
224

، عقب التدهور 2111اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في جمهورية سوريا العربية بواسطة مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في اغسطس  انشئت -

م تقرير اللجنة إلى . وتم تقدي2111الشديد لوضع حقوق اإلنسان، بتفويض إجراء التحقيق في كل االنتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان منذ مارس 

ووثق التقرير وتائر لعمليات اعدام ايجازية واعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب، بما في ذلك عنف  2113فبراير  5مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في 

ل جمهورية سوريا العربية، وثيقة األمم المتحدة جنسي، باإلضافة إلى انتهاكات حقوق االطفال. انظر : تقارير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حو
A/HRC/22/59 ،5  على الرابط  2113فبراير ،HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdfwww.ohchr.org/Documents/HRBodies/ . 

225
وتبعاتها، بهدف تحديد  2111للتحقيق في احداث وقعت في فبراير  2111انشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بواسطة ملك البحرين في يونيو  - 

ولتقييم ، /www.bici.org.bhما إذا كانت قد وقعت انتهاكات للقانون واالعراف الدولية لحقوق اإلنسان والخروج بتوصيات.لالطالع على تقرير اللجنة انظر 

 أعاله.  7، ريدريس والمركز الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب، البحرين، الحاشية السفلية رقم انفاذه
226

ت التي ارتكبت خالل االحداث األخيرة، هيئة عامة تم تكليفها بالتحقيق في أعمال اإليذاء تعتبر اللجنة التونسية الوطنية لتقصي الحقائق، حول االنتهاكا - 

. وكانت اللجنة قد فوضت بجمع معلومات وتوثيق أعمال اإليذاء التي ارتكبت 2111واالنتهاكات التي ارتكبت خالل االنتفاضة في تونس والتي بدأت في ديسمبر 

 4رباء ضحايا قتلوا  أو من ضحايا جرحوا وتجميع وثائق من أّي ادارة أو مؤسسة ذات صلة. وصدر اخر تقرير للجنة في خالل الفترة من خالل شهادات من اق
 .he.npwj.net/webfiles/Tunisia/ReportTunisiaMay2012.pdfhttp://apacولالطالع على التقرير الكامل باللغة العربية انظر  2112مايو 

http://www.hrw.org/news/2012/11/22/bahrain-promises-unkept-rights-still-violated
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 أخرىعقابها في هذه الدول، بينما في نول أفي أو  االنتهاكات التي تنب  في طياق انتفاضات

نظمة السابقة. وتكشف نتائج هذه التحقيقات انتهاكات ارتكبت في ظل األحقيقات تتضمن الت

تفاضات ناطتخدام واط  النطاق للتعذيب وطوء المعاملة كوطائل لضرب االعن وجون 

 المعارضة للحكومة التي وقعت في تلك البلدان.

لبالن وتم المؤقتة التي تأطست لحكم اففي ليبيا وعد المجلس الوطني االنتقالي، وهو الهيئة 

تخاذ إب خرىبعد انتخابات المؤتمر الوطني العام، وعدت هي األ 1111حلها في يوليو 

وتقديم المسئولين عنها  نسانخطوات للتحقيق في االنتهاكات الجسيمة الماضية لحقوق اإل

للتحقيق في  ،مفوضية تقصي حقائق ومصالحةنشاء الذي أطس إل 17جازت قانون أو للعدالة.

لم تكن  ،1113في يونيو  ،في وقت كتابة هذا التقرير ،نآلاها النظام القديم. وجرائم ارتكب

  228 فوضية قد بدأت بعد عملها.الم

 المحاسبة أمام العوائق االجرائية 4-3

 عسكرية لمحاكمة مرتكبي التعذيبأو  استخدام محاكم خاصة

ان مسئولي على  يةاألمنفي عدن من الدول التي تشملها هذه الدراطة تنص التشريعات 

الشرطة والجيش يخضعون للوالية القضائية لمحاكم خاصة. فالمحكمة الخاصة المتصلة 

الجيش تعتبر عانة منبرا ناخليا للمحافظة على انضباط وتماطك المؤطسة األمن أو بقوات 

حظ لعدالة الجنائية. والية لطاطاالطتقاللية والشفافية والعناصر األإلى  وبالتالي فانها تفتقر

ن الضحايا في العديد من البلدان يفتقدون للثقة في قدرة مثل أ في إجتماع الخبراء مشاركون

مر يبرره ضعف طجل هذه المحاكم في أصة على تقديم العدالة، وهو هذه المحاكم الخا

 ممات الخاصة لألجراءهيئات االتفاقيات الدولية واإل ظلتو .ة االفالت من العقابحافكم

ن يخض  المسئولون المتهمون بانتهاكات حقوق أالدول لكفالة  ،بشكل مثابروتدعو، لمتحدة ا

المتحدة التي  مممن مبانئ األ 1المبدأ ينص و 229 للوالية القضائية للمحاكم العانية. نساناإل

، يجب حوال"في كل األ انه علىتحكم تصريف العدالة من خالل المحاكم العسكرية للدول 

 جراءللمحاكم العسكرية لصالح الوالية القضائية للمحاكم العانية إل اطتبعان الوالية القضائية

مثل االعدامات خارج نطاق القضاء  نسانتقصي حقائق في االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإل

متهمين بمثل هذه  أشخاصمقاضاة ومحاكمة لوحاالت االختفاء القسري والتعذيب و

                                                                                                                                                                                     
227

وحتى  2111للتحقيق في أعمال عنف ارتكبت ضد متظاهرين من يناير  2112وفي مصر انشئت لجنة تقصي الحقائق بواسطة مرسوم جمهوري في يوليو  -

. ومع ان التقرير لم يعلن عنه فان اقسام منه قد 2113الرئيس مرسي في يناير . وتكونت اللجنة بصورة أساسية من قضاة وقدمت نتائج تحقيقاتها إلى 2112يونيو 

حادثا ارتكب فيه مسئولون من الشرطة أو الجيش عمليات إيذاء ضد المتظاهرين. ولكن لم يتم  17تسربت إلى االعالم، ومن المعلومات المتاحة ان اللجنة وثقت لـ

تائج التقرير، الذي قدم نقدا شديدا من ضحايا وافراد من اسرهم ومنظمات حقوق إنسان واالعالم. وللمزيد من تحريك أّي تحقيقات أو مقاضاة أخرى نتيجة لن
  ، 2113ابريل  11المعلومات انظر الجارديان "تقرير يظهر ان الجيش المصري شارك في التعذيب والقتل خالل الثورة "، 

revolution-killings-torture-army-www.guardian.co.uk/world/2013/apr/10/egypt 
 

228
 . www.amnesty.org/en/region/libya/report-2013: ليبيا : 2113منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي لعام  -

229
ئية والحق في محاكمة عادلة، وثيقة األمم المتحدة : الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضا 14: المادة  32لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 

CCPR/C/GC/32, ،23  2117اغسطس .  
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ال تق  في نطاق  نسانكات حقوق اإلوهذا ليس بالضرورة فق  الن انتها 230 الجرائم."

ن "السلطات العسكرية قد تتعرض الأيضاً  نماإالتي يؤنيها مسئولون عسكريون، و الواجبات

مدى مناطبة المحاكمات، وتنحو نحو  في التشكيكغراء تغطية مثل هذه القضايا عن طريق إل

 ضرارلإل‘ قرار بالذنبإ’التالعب بـأو  تسجيل قضايا بانه لم يتخذ قرار بشأنها

، بما في ذلك الشرق األوط  وشمال أفريقيامنطقة وفي العديد من نول  231"‘لضحايابا’

التسهيل من خالل اطتخدام المحاكم  ي االفالت من العقابشتف يجدولبنان ومصر،  رنناأل

من نفس المؤطسة التي ينتمي لها من تتم  الخاصة والعسكرية والتي كثيرا ما تكون جزءً 

 مقاضاتهم. 

 األمنعبر مديرية أو  العام للنائب، يمكن للضحايا تقديم شكاوى بشكل مباشر رننفي األو

السلطة القضائية إلى  ، والتي توجه الشكوىنسانالمفوضية الوطنية لحقوق اإلأو إلى  العام

مزاعم التعذيب الذي يرتكبه مر التحقيقات في أويتولى  232 اعتبرتها خطيرة.إذا  المناطبة

العام والذي هو عضو في قوات  األمنطار مديرية إوكيل نيابة خاص في  شرطةضباط ال

لدى وكيل النيابة الخاص فانها تالشرطة. واذا اعتبرت الشكوى مقبولة ل لمحكمة شرطة  حو 

 233 في قوات الشرطة، والثالث قاضي مدني.أعضاء أيضاً يرأطها ثالثة قضاة، اثنان منهم 

تق  تحت الوالية القضائية للمحكمة الخاصة  األمنط وبالمثل فان شكاوى التعذيب ضد ضبا

وتلك الشكاوى التي تقدم ضد ضباط عسكريين، تكون تحت الوالية  .لالطتخبارات العامة

وكما ذكر المقرر الخاص للتعذيب فانه "وبعبارات بسيطة،  234 القضائية للمحكمة العسكرية.

الشخص الذي يحرطه/ها،  فان الشخص الذي يتهمه الضحية بارتكاب التعذيب هو نفس

ومقاضاة مزاعم التعذيب التي اتهم بها ]...[ ان  في ونفس الشخص الذي ُعين للتحقيق

م الخاصة للشرطة واالطتخبارات والجيش فق ، وليس وكالء النيابة العانيين كالمحا

 235بالتعذيب"من يُتهم أضاب  أي   هي التي تملك اختصاص ان تقدم للعدالة ،والمحاكم الجنائية

رطوخ مناخ إلى  ان االفتقار المتأصل لالطتقالل من الهيئات التي يتم التحقيق معها قد قان

فلم  رنناالفالت من العقاب في التعذيب. وبالرغم من التوثيق الجيد الطتخدام التعذيب في األ

اب ول محاكمة في جريمة ارتكأو .1113مسئول عمومي بالتعذيب حتى مارس أي   يتم اتهام

 أمام 1113ي بدأت في مارس رننمن قانون العقوبات األ 118التعذيب بموجب المانة 

  236 العام. األمنمحكمة شرطة خاصة، في قضية تتعلق بست من ضباط مديرية 

                                                           
 

230
- UNESC ، 16، ص 2111، المعيار الدولي: مبادئ تحكم إدارة العدالة عبر المحاكم العسكرية :-www.dcaf.ch/Publications/International

Tribunals-Military-Through-Justice-of-Administration-the-Governing-Principles-Standard 
231

 المصدر السابق.  -
232

 . 22أعاله، الفقرة  26مقرر الخاص لألمم المتحدة للتعذيب، بعثة إلى األردن، الحاشية السفلية رقم تقرير ال -
233

  . 151أعاله، ص 25، الحاشية رقم 2111التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب ، لعام  - 
234

 . 54لفقرة أعاله، ا 26تقرير المقرر الخاص للتعذيب، بعثة إلى األردن، الحاشية السفلية رقم  - 
235

  المصدر السابق.  -
236

 : 2113ابريل  27هيومان رايتس واتش ، "وهذا هو السبب في ان دولة األردن ال يمكن الثقة فيها فيما يتعلق بالتعذيب"،  -

torture-trusted-be-cant-jordan-www.hrw.org/news/2013/04/29/why, accessed 2 July 2013. 
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 حصانات في جرائم التعذيب

من الدولة ان تكفل  نسانيتطلب االلتزام بالمن  والتحقيق والمعاقبة في انتهاكات حقوق اإل

بما  نسانالمحاطبة. وهناك حصانات في انتهاكات واطعة لحقوق اإل أمام عدم وجون حواجز

فتخلق عائقا الشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقة لك التعذيب، تظهر بشكل واضح في في ذ

نين تحقيق العدالة للضحايا. وفي بعض الدول تم تبني قواأمام محاطبة الجناة و أمام خطيرا

كما في اليمن حيث تم  –عفو كشرط من الشروط التي تسمح للحكام االطتبدانيين بالتنحي 

والذي يمنح الرئيس السابق علي عبدهللا صالح ومعاونيه  1111في يناير  1تبني القانون رقم 

ناء أذات نواف  طياطية" جرت خالل  أعمالحصانة كاملة من المحاكمة الجنائية في "

وفي وقت كتابة هذا  237 باتهم، والتي تشمل، على صعيد الممارطة، التعذيب.المسئولين لواج

  238 التقرير ينظر البرلمان اليمني في قانون عدالة انتقالية مقترح يدمج هذه الحصانات.

في بعض الدول التي مرت بنزاعات تم تبني قوانين عفو تحت ذريعة بناء السالم. فمثال في و

، 11-16، من خالل القانون 1115م والمصالحة الوطنية لعام الجزائر تم تبني ميثاق السال

ن المسئولين ع ،المجموعات المسلحة أعضاءلكل المسئولين العموميين و والذي يوفر عفواً 

هلية التي عصفت بالبالن في تسعينيات القرن العشرين، ارتكاب انتهاكات خالل الحرب األ

تحقيقات ولم أي   وبالرغم من حقيقة انه لم تتم 239 التعذيب وطوء المعاملة. أعمالبما في ذلك 

رتكبت خالل النزاع المسلح فان الميثاق ينفي أفي العديد من الجرائم التي  اتتحريأي   تجر

التقدم بدعاوى قانونية ضد جناة مزعومين بالتعذيب وطوء المعاملة خالل هذه الفترة،  إمكانية

 ضحايا حاولوا التقدم بقضية ضدأي   قاضاةتمكن الحكومة من م اً أحكام )الميثاق(ويتضمن

طر المختفين أالميثاق يكون مطلوبا من  أحكامجاني مزعوم. وفوق ذلك فانه، وتحت أي  

المفقونين، مما  زوي همعوا على شهانة وفاة ن يوقأذين يرغبون في الحصول على تعويض ال

 المباشرين للتخلي كلية عن حقهمختفاء ويجبر الضحايا غير حتمال للتحقيق في اإلاأي   يحب 

  في تحديد حقيقة مصير المفقونين.

 في عملية تفتقر للشفافية والمشورة،  ،المجلس الوطني االنتقالي ففي ليبيا تبنى ،وبالمثل

 17جعلتها ثورة  أعمالرتكبوا "أالذين  شخاصيمنح العفو لكل األ الذي 38القانون رقم 

أو  منيةأأو  فبراير ضرورية" ألجل "نجاحها وحمايتها"، طواء كانت ذات طبيعة عسكرية

س هذا القانونمدنية. وقد  أي   من االفالت من العقاب ولم يتم حتى اليوم تحميل اً مناخ كر 

 ن بالرغم من التقارير ذاتنسالالنتفاضة مسئولية ارتكاب انتهاكات لحقوق اإل ساندينم

                                                           
237

  .ة من المقاضاة القانونية والقضائية. حول منح الحصان 2112لعام  1القانون رقم  - 
238

حول منح الحصانة من المقاضاة القانونية والقضائية ... تأكيدا اللتزامات  2112لعام  1ديباجة مسودة قانون العدالة االنتقالية اليمني: "بناءا على القانون  - 

 االحزاب السياسية بوقف كل أشكال االنتقام والمتابعة والمقاضاة ...":

 Law.pdf-Justice-Transitional-draft-content/uploads/2012/03/Yemeni-www.peaceandjusticeinitiative.org/wp ،أيضاً :  ظرنا

 :2117منظمة العفو الدولية ، قانون الحصانة اليمني: خرق االلتزامات الدولية، يوليو 
 SCGI/mde310072012en?CMD=VEROBJ&MLKOB=30564653838bin/ai/BR-https://doc.es.amnesty.org/cgi 

239
 " : 2115اغسطس  15هيوان رايتس واتش ، "ميثاق السالم والمصالحة الوطني المقترح في  - 

www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/algeria0905/3.htm#_Toc113071760. 
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المصداقية بأن المليشيات متورطة في انتهاكات واطعة النطاق، بما في ذلك التعذيب وطوء 

 في الهيئة لبيةغاألالمعاملة. وقد واجه بعض مسئولي نظام القذافي السابق المحاكمة. ولكن 

رغبة القضاة في  يشأنمخاوف من العهد القذافي، مما يصعد إلى  نتسبونفي ليبيا ي ئيةالقضا

العفو لكل  1111الصانر في يوليو  56وفي البحرين منح المرطوم  240 محاطبة الجناة.

المسئولين المتورطين في التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبت ضد السجناء السياطيين 

نه ال أ إلىثر المرطوم أويعون  241 .18 – 1114جرت عقب تظاهرات التي نتهاكات الفي ا

في  م  أن ممارطة الجاني للتعذيب طوء المعاملةأو  جاني مزعوم بالتعذيبي  أ يحاكم

نيسمبر  11وفي  242 نينيات وتسعينيات القرن العشرين موثقة توثيقا تاما.االبحرين خالل ثم

العام البحريني النظر في مزاعم تعذيب تقدم بها ثمانية من الضحايا ضد  النائبرفض  1111

ن القضية باطلة بسبب اب النائب العاممن زمالئه. ورن  15و  األمنعضو طابق في جهاز 

العام  النائبرفض  1113طبتمر  11وفي  243 .56و  11العفو الذي تم تقديمه بالمرطومين 

طابقين في  أعضاءبحرينيين )رجالن وامرأة( ضد  3التحقيق في شكوى تعذيب تقدم بها 

كما تعذيب بتعليق قانون العفو، ة الوصت لجنة مناهضأ 1115وفي عام  244 .األمنجهاز 

خطوات أي   تخذولكن لم تُ  245 ان يحصل الضحايا على االنصاف. ضمانيضا لأوصت أ

 أجهزة عضاءالحصانة أل 1118لعام  64في طوريا يمنح المرطوم رقم وبطال المرطوم. إل

من المقاضاة في الجرائم  العام ، األمنوقوات الجيش والطيران ضافة إلى االطتخبارات، باإل

  246 ناء الواجب.أ أثناء كبني تُرتال

ال "بأنهاق السالم والمصالحة الوطنية( )ميث 11-16من قانون  45وفي الجزائر تنص المانة 

من مكونات قوات نفاع وأمن أي   ات فرنية أم جماعية ضدإجراءيجوز تحريك أية 

والممتلكات، وحماية األمة والحفاظ  شخاصات أتخذت لحماية األإجراءالجمهورية بشأن 

                                                           
240

. انظر أيضاً هيومان رايتس واتش، "ليبيا: اكفلوا حق عبدهللا 17مجموعة االزمات الدولية، المحاكمة عن طريق الخطأ : العدالة في ليبيا ما بعد القذافي، ص - 

؛   lawyer-access-sanussi-abdallah-ensure-www.hrw.org/news/2013/04/17/libya 1132بريل  17السنوسي في الحصول على محامي،" 

  :2113مايو  13دولية: محاوالت ليبيا لمحاكمة سيف الدين القذافي والسنوسي،" هيوان رايتس واتش، "المحكمة الجنائية ال
court-criminal-nationalinter-and-libya-www.hrw.org/news/2013/05/13/qa  ؛ فضائية الجزيرة، ليبيا تحاكم ابن القذافي  في اغسطس

www.aljazeera.com/news/africa/2013/06/20136184493943688.htm. 
241

كمة واألوضاع خالل تلك الفترة نزل المواطنون إلى الشوارع احتجاجا على استبداد الحكومة وقمع الحقوق المدنية والسياسية، والفساد داخل األسرة الحا - 

ط األمن، وتصاعد عنف الحكومة لضرب المعارضين وادى إلى اعتقال آالف البحرينيين، تعرض االقتصادية المزرية، وقوبلت التظاهرات بعنف مفرط من ضبا
ال تسمع الدعاوى المترتبة عن العفو الصادر بموجب هذا القانون, والمراسيم واألوامر التي صدرت في هذا الشأن " ان " 56العديد منهم للتعذيب. ويقول المرسوم 

مة وأياً كانت صفة المقا ،أياً كان شخص رافعها ،بسبب أو بمناسبة الجرائم محل العفو ،أمام أية هيئة قضائية اع أية دعوى تقامالواردة في ذات الفقرة "عدم سم
رة السابقة على وذلك خالل الفت ،أو شريكاً  فاعالً أصلياً  ،ياً كانت مساهمته في تلك الجرائموأ ،أو عسكريا موظفاً عاماً مدنياً أو  ،سواء كان مواطناً عادياً  ،ضده

" بموجب الوالية الوطني األمنالجرائم الماسة ب فيما يتعلق ب" 2111لعام  11" وكان السجناء انفسهم قد حصلوا على عفو بموجب المرسوم العمل بهذا القانون

ني التي تختص بنظرها المحكمة المنصوص عليها الوط األمنالماسة ب  يعفى عفواً شامالً عن الجرائمعلى " 11القضائية لمحكمة األمن الوطني. وينص المرسوم 

 "  قانون العقوبات والتي وقعت من مواطنين قبل صدور هذا القانون من  1:5في المادة 
242

 3، ص:211اغسطس  21ريدريس، "سمنارية المجموعة البرلمانية لحقوق اإلنسان: البحرين ؛ تجربة سياسية فاشلة، انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان "،  - 
reports/Bahrain_seminar_presentation_main.pdf-www.redress.org/downloads/country.  

من أعضاء  15 قضية بواسطة المحامين : احمد قاسم عبدهللا وعبدهللا الشمالوي ومحمد احمد عبدهللا وعيسى ابراهيم ومحمد رضا بو حسين ضد عادل فليفل و -4

 . قوات األمن
243

 3، ص:211اغسطس  21ريدريس، "سمنارية المجموعة البرلمانية لحقوق اإلنسان: البحرين ؛ تجربة سياسية فاشلة، انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان "،  - 
reports/Bahrain_seminar_presentation_main.pdf-www.redress.org/downloads/country 

244
 هذه القضية تم تقديمها بواسطة المحاميان  د. حسن راضي وجليلة السيد .  - 

245
 . 3)د( و  7، الفقرات 2115يونيو  CAT/C/CR/34/BHR ،21لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية : البحرين ، وثيقة األمم المتحدة  - 

246
  .. 13أعاله، الفقرة  45لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية: سوريا ، الحاشية السفلية رقم  -
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وهي تمثل  248وتوجد تشريعات مماثلة في اليمن، 247"على مؤطسات الجمهورية الجزائرية

 األمرالحصانة القائمة بمقتضى  يتم تسهيلالمحاطبة. وفي بعض الدول  أمام ياأطاطعائقا 

المسئولين ن الشكاوى ضد أعن طريق تشريعات تنص على  الواق  لمرتكبي التعذيب

 واضح من النائب العام.  إذنبإال  العموميين ال يمكن مالحقتها

 المقاضا  أمام قوانين التقادم كحاجز

طبق على التعذيب تُ إال  بالرغم من موقف لجنة مناهضة التعذيب بأن قوانين التقانم يجب

وفيما تصير محاكمة الجناة  249 فانها كثيرا ما تُستخدم كحاجز قانوني على صعيد الممارطة.

ن ضحايا التعذيب قد يكونون ألوقت فان من الواضح بالقدر نفسه صعوبة م  مرور ا أكثر

طباب. ولكن أالتعذيب مباشرة لعدة شكاوى في الفترة التي تعقب الغير قانرين على مالحقة 

بالوقت كما  تُقيدإال  طباب نفسها فان المحاطبة على ارتكاب التعذيب يجبنتيجة لهذه األ

ن الب ء في أأيضاً  ولوحظ 250 .3ها العام رقم قالتعذيب في تعلي أكدت ذلك لجنة مناهضة

لقضايا تتعلق بمزاعم تعذيب في الدول التي تطبق فيها التحقيقات وعمليات التعويق المستمرة 

 االفالت من العقاب.إلى  قوانين التقانم، كثيرا ما تؤني

عاما وهي غير مستثناة  11الجرائم المتعلقة بالتعذيب بعد وفي بعض الدول يسق  الحق في 

تخض  الجنايات  أخرىوفي نول  251 من العفو والحصانات، كما في قضية في المغرب.

 رننالبحرين واأل مثلما فيشر طنوات، لفترة تقانم تمتد لع ،والجرائم، بما في ذلك التعذيب

اضي في التعذيب ن يتم التقأالنانر  ديد من مثل هذه الدول منولكن في الع 252 والجزائر.

فترة تقانم اقصر، تمتد في  ،على صعيد الممارطة ،تحكمها ما يُصنف كجنحة وكثيراً  ،كجناية

 .رننثالث طنوات فق ، كما أورنت تقارير من البحرين واألإلى  العديد من القضايا

زمني، كما هو  ن يكون لشكاوى التعذيب حدأ، ينص الدطتور بانه ال يمكن أخرىوفي نول 

من قانون  38الحال في اليمن. ولكن هناك تناقض في قانون اليمن المكتوب إذ تنص المانة 

 11ن الحق في تقديم شكوى جنائية في جرائم خطيرة يسق  بعد أات الجنائية بجراءاإل

أنها ب 1114العقوبات لعام قانون الجريمة و يصفها ،قل خطورةأوبالنسبة لجرائم  253 طنوات.

                                                           
247

 )ميثاق المصالحة والسالم الوطني(.  11-16، القانون رقم 45المادة  - 
248
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ن العموميين، فان طاءة اطتخدام السلطة واطتخدام القوة والتروي  من جانب الموظفيإ تشمل

 طنوات.  3إلى  متديقانون التقانم 

كما أن  في جريمة التعذيب،وفي ليبيا ليس هناك نص صريح فيما يتعلق بقوانين التقانم 

ن أحكم ينص على في االشتمال على  ، فشلراقانون مناهضة التعذيب الذي تم تبنيه مؤخ

254دة بزمن.المحاكمات في جرائم التعذيب ال يمكن ان تكون مقي  
   

 تحديات الحصول على أدلة طب شرعي

ول كان االفتقار للتوثيق في الوقت المناطب من قبل أطباء مؤهلين، بانسجام م  بروتو

 ،ية القدراتمام المحاطبة. وهناك عوامل هامة مثل محدونأيعتبر عائقا رئيسيا آخر  ،اطتنبول

جراء إجراء فحوصات، وعدم القدرة على إطباء الطب الشرعي في ألى اطتقاللية إواالفتقار 

طباء واألطباء النفسيين فحوصات طرية في الوقت المناطب. وهناك ندرة في عدن األ

فق  مدربين  طبيب 511ان هناك  ورنالدراية ذات الصلة. وفي مصر، المؤهلين من ذوي 

مليونا. وفي اليمن  81في الطب الشرعي، وهو عدن صغير مقارنة بعدن السكان الذي يبلغ 

طباء فق  يتمتعون بهذا التخصص على امتدان أ 5، حيث هناك كثر طوءاأالوض   يبدو

مما أنى  عات تقدم الطب الشرعي كخيار في نورة نراطيةمفي البحرين لم تعد الجاالقطر. و

ن في البحرين هم ون المؤهلولطباء الطب الشرعي. والعامأمن  دن قليل للغايةعلى وجون إ

 .اآلننارة النائب العام إرية العامة لألنلة المانية، تحت ولئك الذين توظفهم المديأفق  

مواطن بحريني، بينما  ؤالءي هالطب الشرعفق  من خبراء  ن واحداً أوأورنت تقارير 

ة مقالي ال يتمتعون بوض  آمن في اإلمن المواطنين البحرينيين، وبالتا واآلخرين ليس

  255 .للخطر نزاهتهماطتقالليتهم و د، مما يعرضلالشرعية بالب

طباء الشرعيين عائقا رئيسيا على امتدان منطقة الشرق األوط  وشمال تعتبر اطتقاللية األ

نارة المؤطسات الحكومية، إحت لدول تق  خدمات الطب الشرعي توفي العديد من ا .افريقيا

فيما يتعلق باطتقاللية ونزاهة ن يؤني الى تصاعد مشاكل أيمكن  ممانعاء العام، مثل اإل

عدان تقارير الطب الشرعي إ دن الطبيين اآلخرين المسئولين عنطباء وغيرهم من الموظفياأل

زكريا راشد حسن ن لمدو  في قضايا التعذيب. وفي البحرين، على طبيل المثال اعتقل ا

ثناء وجونه في حراطة أوقد توفى  256 ثارة الكراهية.إببث اخبار كاذبة وبهم تُ أُ العشيري و

ولكن  257 لى أنه تعرض للتعذيب.إور التي التقطت لجثته آثار تشير ظهرت الصأو ؛الشرطة

نم فقر طكتة قلبية ناتجة عن حالة  ن أن طبب الوفاةصدره الطبيب الشرعي حد  أالتقرير الذي 
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قدم حالة يوطف موالي صابات التي لحقت به مؤشرات لتعذيب. وتُ عانى منها، ولم تُعتبر اإل

أثناء طيره  شرطةلى حراطة الإخذ موالي أُ  1111في يناير ف. يحمل نالالت واضحةنموذجا 

نها وجدت جثة موالي طافية في البحر، وقد أمنزله. وبعد يومين ذكرت الشرطة  بالقرب من

بالغرق. وعند تسلم جثمانه الحظت أجرى طبيب تاب  للدولة تشريحا للجثة وحدن طبب الوفاة 

لحكومة. وبمساعدة منظمات تشريح مستقل رفضته اإجراء لبت باعلى جسده وط طرته آثاراً أ

اني، فوجد إلجراء تشريح ث لى البالن طراً إخبير طب شرعي مستقل  أُطتقدمنسان حقوق اإل

هو أنه كان فاقد الوعي  كثر ترجيحاً األمر األو ؛الي قد تعرض لصدمات كهربائيةن موأ

صابات فشله في ذكر اإللول وانتقد الخبير تقرير التشريح األ 258 حينما قُذف به في البحر.

  259 الواضحة.

صابات تتسق إصابات كاألطباء غير راغبين في توثيق اإل ان العديد من ورنوفي المغرب، 

نشطاء من المغاربة  6و مسئولي الجيش. وتُعتبر قضية أالتعذيب بواططة الشرطة م  

، وُزعم 1111ل تظاهرة في يوليو عتقلوا خالأُ يدل على ذلك. فلقد  صالح مثاالً الموالين لإل

 مامأوحينما مثلوا  260 نهم تعرضوا للجلد الشديد بواططة الشرطة خالل وبعد اعتقالهم.أ

وكدمات وعالمات  اءمالبس عليها نم كان العديد منهم يرتدون 1111المحكمة في طبتمبر 

خض  ن يُ أر قاضي القضية انهم قد يكونوا تعرضوا لعنف. وأم زنه يجوألى إخرى تشير أ

ناً الفحص الطبي الذي قدمه الطبيب التقرير الناتج عن جاء لى فحص طبي. وإالمتهمون   مكو 

نه لم يق  أذى. وزعم أالمتهمين الخمس جميعهم( وذكر  حاالت طيفي صفحة واحدة )يغ

 خالل الزيارة.  فعلي اً  يجري عليهم فحصاً لطبيب لم المتهمون ان ا

وفي غزة، هناك تقارير تزعم بأن مسئولي مستشفى رفضوا تقديم تقارير طبية يمكن 

فران حد األأقل عتأحدى القضايا إتعذيب بواططة طلطات احتجاز. وفي اطتخدامها كأنلة 

 جرى خاللها يامأ 11اطتجوابه لمدة و وتم احتجازهمن الداخلي في غزة بواططة قوات األ

لى المستشفى حيث حصل على تقرير طبي. ولكن إ. وحينما أطلق طراحه ذهب تعذيبه

 اً كرطي   يستخدمنه كان أتعذيب وأعدوا تقريرا، رغم حقيقة األطباء رفضوا االعتراف بأنلة ال

  261 صابات التي تعرض لها.للمقعدين نتيجة لإل اً متحرك

في  ا رئيسيا للضحايا الساعين للعدالة والجبر فان مشاركينوبينما يطرح االفتقار لألنلة عائق

فيها تبرئة الجناة المشتبهين على أطاس االفتقار لألنلة حتى ورنوا قضايا أ إجتماع الخبراء

ر في و)المذكربعة من لبنان التعتبر قضية طارق يا تم فيها تقديم تقارير طبية. وفي قضا
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نه تعرض ألى إأشار  طب شرعي تم تقديمه ن تقريرأم   –حد األمثلة أاعاله(  1 – 3الفقرة 

 262 زاعمه بالتعذيب.مجراء تحقيق في إن يأمر بأو أن يأخذ به أللتعذيب فان القاضي رفض 

ن أالطب الشرعي، اعتبر القضاة  أنلةوبالمثل، في البحرين، حتى في قضايا تم فيها عرض 

قتل عمد في قضية متهما حوكموا في  11فمثال في القضية التي تشمل  263 األنلة غير حاطمة.

، وجدت محكمة 1111زكان في ابريل عالقة بمواجهات بين متظاهرين وقوات األمن في كر

طتجواب بتعرضهم النعاءاتهم إبتدائية ان اآلثار التي تم تحديدها في تقارير طبية تتسق م  إ

نى الى تبرئتهم. وم  ذلك، فان الحكومة أن اعترافاتهم غير مقبولة مما أ، واعتبرت رغاميإ

اطتأنفت القرار وقضت محكمة اطتئناف بأنه حينما أجرى وكالء النيابة اطتجوابا رطميا 

الى  هذا في إجتماع الخبراء وعزا مشاركون  264 صابات.إلمتهمين لم يجدوا أنلة على وجون ل

تصور ان العنف مقبول في بعض  لىإضافة بة في اعتبار الجناة مسئولين باإلاالفتقار للرغ

 الظروف.

 افتقار الشهود والضحايا للحماية ومضايقة المحامين

ال يتجزأ من فعالية التحقيقات في التعذيب وطوء  تعتبر حماية الضحايا والشهون جزءاً 

وبينما ان من  265 من وفي انتصاف فعال.من حقوق الضحايا في األ تشكل جزءاً المعاملة، كما 

ن مثل هذه الحماية كثيرا ما أد، على المستوى الوطني والدولي، المعترف به بشكل متزاي

مام طلبا للحقوق، لى األإفي ذلك الضحية على التقدم تكون حاطمة في تمكين الشهون، بما 

 ،و برامج حماية للشهونأليست لها تشريعات  طةشملتها الدرا فان العديد من الدول التي

 قائمة، بما في ذلك الجزائر ومصر وليبيا والمغرب واليمن والبحرين.

عالن عن إلللمعاملة يترننون في التقدم وفي الجزائر يُذكر ان ضحايا التعذيب وطوء ا

خوف من التعرض للتعذيب تجاربهم بسبب "فقدان الثقة في النظام العدلي، وفوق كل ذلك، لل

ن أوفي مصر، م   266يحاكموا بفترات طجن طويلة في حالة محاكمة"،أن و أمرة أخرى 

صابات إن محاكمات ذات صلة بوفيات وإالنظر فيها، ف مسونة قانون حماية الشهون يتم اآلن

ن خالل االنتفاضة قد طانتها عمليات تخويف والمتظاهر التي تعرض لهاناتجة عن الحملة 

 للتحريعضاء المفوضية المستقلة أحد أوفي ليبيا أورن  267 شهون رئيسيين بواططة الشرطة.ل

ن العديد من ضحايا االغتصاب، والنساء اللواتي شهدن مثل هذه الجرائم، رفضن ان يتقدمن أ
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في  والحظ مشاركون 268 ن يتعرضن لالطتهداف.أحديث عن هذه االنتهاكات خوفا من لل

ن موضوع االفتقار أوط  وشمال افريقيا طقة الشرق األمن كل أرجاء من إجتماع الخبراء

 لى الحماية يعتبر مشكلة رئيسية تعيق المحاطبة. إ

سان نورا حاطما في مكافحة التعذيب من خالل مناصرة نيلعب المدافعون عن حقوق اإل

نسان في اإلالعديد من المدافعين عن حقوق  الضحايا والتقدم بقضايا نيابة عنهم. وقد ظل

طجالتها السيئة  من عرضالمنطقة يتعرضون للمضايقات والتخويف من الحكومات للحيلولة 

و أاضي نظمة المتسلطة في المنطقة، طواء في المي مجال حقوق االنسان. وقد ظلت األف

وحتى في  269 نسان والناشطين فيها.شن هجمات على المدافعين لحقوق اإلب قومت ،الحاضر

نتفاضات التي وقعت الطاحة عبر اضت فيها الحكومات االطتبدانية لإلالدول التي تعر

الون يواجهون رنون فعل نسان ال يزحامين والناشطين في مجال حقوق اإلفان الم راً خمؤ

 عنيفة.

نسان ممارطة افعين والناشطين في مجال حقوق اإلعتبر اطتهداف الحكومة للمدوفي طوريا يُ 

في الفترة السابقة للنزاع. وتمثل قضية مهند الحساني، الذي شارك في اجتماع الخبراء  شائعة

 الحساني،ففي الموضوع.  وط  وشمال افريقيا، مثاال له ناللتهيميين لمنطقة الشرق األاألقل

حتجز في يوليو أعتقل وأ، قد نسان السوريةجمعية حقوق اإل ورئيسنسان محامي حقوق اإل

ذن نه حصل على اإلأل قضايا ُعرضت أمام المحاكم، م  تقارير حوبسبب نشر  1111

عاف الشعور ضإتهم بـ"نشر معلومات كاذبة" و "الضروري من المحاكم للقيام بذلك. وأ

مام المحكمة أترويج لقضايا غير عانلة للعمله على اخرى فضفاضة، أهم القومي" من بين تُ 

وأثناء   270 نه نتج عن التعذيب.أالحراطة زعم  حانث وفاة فيالترويج لدولة والعليا ألمن ال

ل المحامين. وانتهت قضيته طمه من جدوإطب الحساني في انتظار محاكمته شُ  احتجاز

، لكنه فر  من البالن طلبا للجوء في 1111وُحكم عليه بالسجن ثالث طنوات في يونيو ته بإنان

النطاق وجيدة التوثيق في  الواليات المتحدة. وهذا مجرن مثال واحد من ممارطات واطعة

  271 نسان.م  الحكومة للمدافعين عن حقوق اإلطوريا لق

عتقل عشرات المدافعين والناشطين في حقوق اإلنسان والوض  مشابه في البحرين، حيث أ

باتباع نفس وتائر األحداث التي  – 1111وأحتجزوا وُعذبوا خالل وبعد انتفاضة فبراير 

. وُوض  العديد من المدافعين عن حقوق 1118 – 1114جرت خالل انتفاضات فترة 

اإلنسان على قوائم المراقبة الحكومية لدورهم في توثيق االنتهاكات التي قامت بها قوات 
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  . 2113يناير  16-14ميزان في عمان، األردن،  -الخطاب الرئيسي بواسطة اسماء خضر في مؤتمر ريدريس -
269

 :  1، ص2112رابطة منع التعذيب، الشرق األوسط وشمال افريقيا: حزام حر من التعذيب، صيف  - 

www.apt.ch/content/files_res/mena_bulletin02_en.pdf 
270

 : 2117يوليو  31فرونت الين ديفندرز، "سوريا: احتجاز المدافع الشهير لحقوق االسان، مهند الحساني" ،  - 

www.frontlinedefenders.org/node/2111. 
271

www.ihrfg.org/resource-: 2112ليون لحقوق االنسان ، "قصة شخصية لمدافع عن حقوق إنسان في المنفى"، يوليو مجموعة ممولون دو -
ileex-defender-rights-human-story-archive/entry/personal. 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.apt.ch/content/files_res/mena_bulletin02_en.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.apt.ch/content/files_res/mena_bulletin02_en.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.frontlinedefenders.org/node/2111
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.frontlinedefenders.org/node/2111
http://www.ihrfg.org/resource-archive/entry/personal-story-human-rights-defender-exile
http://www.ihrfg.org/resource-archive/entry/personal-story-human-rights-defender-exile
http://www.ihrfg.org/resource-archive/entry/personal-story-human-rights-defender-exile
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ا ضدهم أحكام تاألمن ومسئولو تعزيز القانون. وتعرض بعضهم للمقاضاة جنائيا وصدر

. فقد أعتقل الخواجة، الناش  الحقوقي بارزاً  قاطية. وتمثل قضية عبد الهاني الخواجة مثاالً 

لدوره في  1111المرموق والمؤطس المشارك لمركز البحرين لحقوق اإلنسان، في مارس 

، كما 1117و  1114االنتفاضة الشعبية. وكان الخواجة قد تعرض لالعتقال طابقا عام 

تهم الخواجة م  عشرات آخرين من الناشطين . وأُ 1115ت األمن عام تعرض للجلد من قوا

تهموا بجنايات تتعلق باالرهاب، وأُ  272‘،13 يين الـالبحرين’وقانة المعارضة الذين ُعرفوا بـ 

جرت محاكمة البحرينيين  1111وفي يونيو  273 بما في ذلك محاولة اإلطاحة بالنظام الملكي.

 5نية، وأنينوا وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين أمام محكمة السالمة الوط 13الـ

 274 اطتئناف. تم تعزيز األحكام من خالل 1111طبتمبر  وفي ؛طنوات والسجن مدى الحياة

المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب بواططة  13وذكر الخواجة وآخرون من البحرينيين الـ

تحقيق في هذه المزاعم. بإجراء  ولكن لم يصدر أمر مسئولين من جهاز األمن الوطني،

وبالمثل فان المحامي البحريني الشهير في مجال حقوق اإلنسان محمد التاجر، والذي مث ل 

، قد أعتقل من منزله في 1111العديد من ضحايا حملة الحكومة على المتظاهرين في فبراير 

ذيب وطوء طابي ، تعرض خاللها للتعأ 5واحتجز في الحبس اإلنفراني لمدة   275 .1111ابريل 

المعاملة، قبل تقديمه أمام محكمة عسكرية ليواجه تُهما تتعلق باإلنالء بانتقانات ضد 

، لكنه اطتمر يواجه التهديدات والتحرش 1111وأطلق طراحه بكفالة في أغسطس  276النظام.

من جانب قوات األمن لتصريحاته حول انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها السلطات 

  277 االفالت من العقاب.البحرينية م  

الشرق منطقة قم  واط  النطاق الذي تتميز به حقوق اإلنسان وال يإن الهجوم على محامي

يؤثر طلبا على قدرتهم على الدفاع عن آالف المتظاهرين الذين األوط  وشمال أفريقيا 

وفي الجزائر ن يجد تمثيال قانونيا له كنتيجة لذلك. وأحتجزوا ولم يستط  العديد منهم أأعتقلوا 

تعرض محامون يعملون في مجال الدفاع عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 

على شكل محاكمات جنائية في تُهم ملفقة. فمثال جرت محاكمة  للتحرش والتخويف، كثيراً 
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سنوات(؛ حسن مشيمع )السجن مدى الحياة(؛ عبد الهادي الخواجة  5هم عبد الوهاب حسين )السجن مدى الحياة(؛ ابراهيم شريف )السجن  13البحرينيين الـ - 

سجن مدى الحياة(؛ عبد )السجن مدى الحياة(؛ عبد الجليل السنكيس )السجن مدى الحياة(؛  محمد حبيب المقداد )السجن مدى الحياة(؛ سعيد ميرزا النوري )ال
 15سنوات(؛ محمد حسن جواد )السجن  5سنوات(؛ صالح حبيل الخواجة  )السجن  5الجليل المقداد )السجن مدى الحياة(؛ عبدهللا عيسى المحروس )السجن 

 سنة(.  15سنة(؛ عبد الهادي المخوضر )السجن  15سنة(؛ محمد علي اسماعيل )السجن 
 

273
 ArticleArticles.pdf-and-content/Charges-http://byshr.org/wpامات انظر لالطالع على قائمة االته -

274
 : 2113يناير  7الموالين للديمقراطية"،  13فضائية سي ان ان ، "محكمة االستئناف العليا للبحرين تعزز أحكام الناشطين الـ - 

unrest-http://edition.cnn.com/2013/01/07/world/meast/bahrain  
275

 : 2111ابريل  :1فرونت الين ديفندرز، "البحرين: اعتقال واحتجاز محامي حقوق اإلنسان محمد التاجر،"  - 

www.frontlinedefenders.org/node/14839 
276

 13أسابيع،"  5فرونت الين ديفندرز ، "البحرين: إحضار محامي حقوق اإلنسان محمد التاجر أمام محكمة عسكرية عقب تعرضه للسجن االنفرادي لمدة  -

  www.frontlinedefenders.org/node/15247: 2113يونيو 
277

 : 2112يونيو  25حقوق اإلنسان أوال، "البحرين تحاكم محامي حقوق إنسان تعرض لإليذاء، في اليوم العالمي لضحايا التعذيب،"  - 

-torture-for-day-international-on-lawyer-rights-human-abused-cutesprose-www.humanrightsfirst.org/2012/06/25/bahrain
victims/. 

http://byshr.org/wp-content/Charges-and-Articles.pdf
http://edition.cnn.com/2013/01/07/world/meast/bahrain-unrest
http://edition.cnn.com/2013/01/07/world/meast/bahrain-unrest
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.frontlinedefenders.org/node/14839
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.frontlinedefenders.org/node/14839
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.frontlinedefenders.org/node/15247
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.humanrightsfirst.org/2012/06/25/bahrain-prosecutes-abused-human-rights-lawyer-on-international-day-for-torture-victims/
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.humanrightsfirst.org/2012/06/25/bahrain-prosecutes-abused-human-rights-lawyer-on-international-day-for-torture-victims/
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 278 ملفقة مثل التنديد بالحكومة وانتهاكات قوانين تحكم السجون.محامي حقوق إنسان في تُهم 

قضايا في فان العديد من المحامين يتخوفون من أن يُنظر اليهم كعاملين بنشاط  ونتيجة لذلك

 حقوق إنسان حساطة. 

 نتائج  4-4

يظل االفالت من العقاب قصورا رئيسيا وتحديا على امتدان منطقة الشرق األوط  وشمال 

وطوء المعاملة قد أفريقيا. وم  أن المعايير الدولية للتحقيق والمالحقة والمحاطبة في التعذيب 

تم قبولها من ناحية مبدئية بواططة أغلبية الدول موضوع التقرير، فان عدن المحاكمات 

لى مجموعة من حجم القضايا الفعلية وذلك يعون إ الخاصة بالتعذيب في المنطقة ال تعكس

الة، ونا ا ما قانت نرالعوامل. فالتحقيقات كثيرا ما تُعتبر غير كافية أو في نهاية األمر غير فع 

لى محاكمة أو إنانة. وفي المغرب عب رت لجنة مناهضة التعذيب عن على مستوى الممارطة إ

قلقها تجاه حقيقة أنها لم تتلق تقارير حول أشخاص أنينوا بأعمال تعذيب بالرغم من التوثيق 

م وبالمثل، فان التعذيب وطوء المعاملة في الجزائر يتم في معظ 279 الجيد لممارطة التعذيب.

الحاالت بواططة إنارة االطتخبارات واألمن، ولكن لم يُحاطب أي مسئول من إنارة 

االطتخبارات واألمن عن تعذيب أو طوء معاملة، بالرغم من العديد من القضايا الموثقة 

على  ،من ضباط الشرطة 111ورنت تقارير أن وفي مصر أ 280 والمزاعم ذات المصداقية.

محاكمة لدورهم في العنف ضد المتظاهرين خالل انتفاضة  35تعرضوا للمقاضاة في  ،األقل

  281 قضية منها بالبراءة. 11، انتهت 1111يناير 

خالل وقعت عن انتهاكات  ،وفي البحرين واجه عدن قليل للغاية من الموظفين المسئولين

 لم يُتهم بالتعذيب منهم طوى عدن أقل.، بل وحتى القضائي ة المالحقة ،1111اضطرابات عام 

ووفقا للمعلومات التي تم تقديمها لمنظمة ريدريس بواططة المحامي العام األول في البحرين، 

قامت وحدة التحقيقات الخاصة بمكتب النيابة العامة بالتحقيق في  1111فانه حتى نيسمبر 

تمت  1111. وبحلول نيسمبر 1111قضية حول انتهاكات مزعومة أرتبكت خالل  115

قضايا  6، الى جانب لة بالتعذيب وطوء المعاملة إلى المحاكمقضية ذات ص 14إحالة 

  282 ثنين من ضباط الشرطة.ضت عن حكم واحد باإلنانة وتبرئة إتمخ الزهاق أرواح،

مسئولة عن االفتقار الشديد في ثقة الجمهور في المؤطسات الوطاهمت التحقيقات غير الفعالة 

امتناع العديد من الضحايا عن  فيإلى جانب غياب آليات الحماية،  محاطبة مرتكبي التعذيب،
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. انظر ايضا منظمة العفو الدولية، "محامي حقوق 2116سبتمبر  23منظمة العفو الدولية، "محامو حقوق إنسان يتعرضون للتهديد بالسجن بتهم ملفقة،"  - 

  . :211نوفمبر   26إنسان جزائري ُيدان بسبب تنديده بانتهاكات" 
279

  . 16أعاله، الفقرة  222ية السفلية رقم منظمة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية: المغرب، الحاش - 
280

 - Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algerie, Rapport alternative du CFDA au rapport consolidé de l’Etat algerien, 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/DZA/INT_CAT_NGO_DZA_40_8614_E.pdfApril 2008:  

 
281

محاكمات انتهت  chapters/egypt-report/2013/country-www.hrw.org/world   ،5، مصر :2113هيومان رايتس واتش، تقرير العالم للعام  -

: 2112مايو  22بإدانات، بأحكام معظمها غيابيا أو معلقة. انظر اخبار فضائية سي ان ان، "ضباط شرطة مصريين أدينوا بالقتل في حملة على تظاهرة"، 

convicted-officers-http://edition.cnn.com/2012/05/22/world/africa/egypt   
282

   .2112ديسمبر  12رسالة من المحامي العام األول ، عبد الرحمن السيد محمد احمد الى ريدريس، بتاريخ  - 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/DZA/INT_CAT_NGO_DZA_40_8614_E.pdf
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/egypt
http://edition.cnn.com/2012/05/22/world/africa/egypt-officers-convicted
http://edition.cnn.com/2012/05/22/world/africa/egypt-officers-convicted
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ن قدم الضحايا على تقديم الشكاوى فإالتقدم بشكاوى حول التعذيب او طوء المعاملة. وحينما ي

عن ذلك تتهم المشبوهين  السلطات كثيرا ما تفشل في تسجيل هذه القضايا كتعذيب إذ أنها بدالً 

مغرب، إذا واجه ضباط شرطة أي مالحقات قضائية في أعمال بجرائم أقل. فمثال، في ال

فتعامل كاعتداء أو ضرب، لكن ليست تعذيب فإن هذه األعمال تًصنف كجرائم أقل أذى 

تعذيب. وتُعاقب الجرائم األقل بعقوبات إنارية أو تأنيبية ال تتناطب م  فداحة جريمة 

  283 التعذيب.

اطتخدام التعذيب بشكل واط  هو طيانة تشريعات  تفشي من العوامل الكبيرة التي تساعد في

أمنية تسمح بتمديد فترات االحتجاز قبل توجيه االتهام أو قبل المحاكمة لفئات معينة من 

 المشتبهين مما يساهم في تجميد أشكال حماية أطاطية أخرى لمن  التعذيب.
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  . 16أعاله، الفقرة  22لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية: المغرب، الحاشية السفلية رقم  - 
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 لتعذيب عن اجبر الضرر  -5

الى التراج  عن الخطأ واطتعانة كرامة إن هدف جبر الضرر متعدن الوجوه، إذ يهدف 

أطاطيا  ناً وفوق ذلك فان تدابير الجبر تُعتبر مكو   284 الفرن، باإلضافة إلى تبني حكم القانون.

الشرق األوط  منطقة تمرة. ولكن الضحايا على امتدان في عمليات االنتقال السياطية المس

بر الضرر عن التعذيب وطوء ظلوا يواجهون عوائق هائلة للحصول على جوشمال أفريقيا 

، وفي نول في نية وفي طياق الحركات االحتجاجيةالمعاملة التي تجري في ظل أنظمة اطتبدا

مراحل انتقالية. وأطباب ذلك تشمل االفتقار لتشريعات تنص على الحق في الجبر؛ واالفتقار 

معايير الدولية لحقوق االنسان، بما في ذلك حقوق الضحايا؛ الاللتزام الحكومة بتعزيز 

تعبئة وحشد الضحايا والمجتم  المدني على المستوى الوطني، في ومحدونية القدرة و/أو 

 العديد من الدول بسبب القم  واألنظمة الحكومية االطتبدانية. 

 االعتراف بالحق في جبر الضرر عن التعذيب 5-1

إن الحق في جبر الضرر لضحايا التعذيب وطوء المعاملة مكرس بشكل جيد في القانون 

منصوص عليه في عدن من صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، بما في الدولي. فهو 

تعذيب مريكية لمن  ومعاقبة الذلك اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الدول األ

)المبانئ  285 مم المتحدة األطاطية للحق في االنتصاف والجبر.األومبانئ وموجهات 

األطاطية( وتشمل األشكال المؤطسة لجبر الضرر رن الحقوق، والتعويض، وإعانة التأهيل، 

مظاهر اإلجرائية الوالرضا، وضمانات عدم التكرار. ويشكل الحق في االنتصاف والجبر 

توجه يراعي موق   غير تمييزي ذيأن ترتكز على منظور والموضوعية، التي يجب 

 3الضحايا. وقد تم التشديد على هذا بواططة لجنة مناهضة التعذيب في تعليقها العام رقم 

الذي أوضح التزامات الدول األطراف فيما يتعلق بجبر الضرر لضحايا التعذيب وطوء 

  286 المعاملة.

من  14إن لضحايا التعذيب حق في إعانة التأهيل كما هو معترف به بشكل صريح في المانة 

 ن إعانة التأهيلووفقا التفاقية مناهضة التعذيب فإاتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

المتغيرة لظروف لوظيفة أو اكتساب المهارات الجديدة المطلوبة نتيجة الشير إلى اطتعانة "ت

 طتعانة،ضحايا بهدف إلالتعذيب أو طوء المعاملة ]...[. ينبغي إعانة التأهيل ل بعد ضحيةل

جتماعية والمهنية، واإلنماج الكامل ، واطتعانة القدرات الجسدية والعقلية واإلاطتقاللهم

 287"والمشاركة في المجتم  قدر اإلمكان
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يا األعمال المؤذية عامة لتعويض ضحا اً عراف الدطتورية، في بعض الدول، حقوقتوفر األ

 1111من نطتور  81المانة لكن ال تذكر التعذيب بشكل صريح. فمثال في مصر، وبموجب 

 288 من الدولة.‘ تعويضا عانال’شخاص الذين أنتهكت حقوقهم وحرياتهم األطاطية يمنح األ

لى أن ينص "التعذيب البدني والنفسي" وتشير إمن الدطتور  48وفي اليمن تحظر المانة 

، لكن هذا لم 48القانون على تقديم التعويض ألي شخص تعرض ألذى نتيجة النتهاك المانة 

 يُترجم الى أي تشري  قانوني.

يتفاوت االعتراف القانوني للحق في الجبر بين الدول المعنية في التقرير. ففي بعضها ال 

ن ذلك عال توجد تشريعات تنص بوضوح على تقديم جبر ضرر من الدولة عن التعذيب، وبد

أذى أو  هانتج عنية للجبر متاحة لضحايا أي جريمة يفان التشري  يورن أشكال أكثر عموم

ن يطلب " في قضية جنائية أاً مدني   اً يشكل "طرفضرر. فمثال، في لبنان يجوز لضحية 

 وللمحكمة الحق في تقدير القيمة 289 تعويضا ماليا من الجاني خالل طير المحاكمة الجنائية.

عتبار مميزات الضحية ونرجة األذى البدني والنفسي الذي خذ في األويجوز أن تؤ ةالكمي  

طالمية ت على مزيج من قوانين الشريعة اإلوفي اليمن يستند قانون العقوبا 290 لحق به/ها.

بطلب الجبر في الطور النهائي  ي جريمةح لضحايا اإلصابات من أوالقانون النابليوني. ويسم

رش )التعويض ة  )فدية( او األعن طريق طلب تعويض على شكل ني  جراءات الجنائية لإل

  291 صابة(.عن إ

نفصال عن العملية التقدم بدعاوى مدنية لجبر ضرر بإ يمكن أيضا، في بعض الدول،

من القانون  47الجنائية. وهذا عانة ما يُنظم بواططة قانون المسئولية التقصيرية. فمثال المانة 

؛ ن يطلبوا جبر ضررأألفران الذين تعرضوا النتهاكات حقوقهم المدني الجزائري تسمح ل

بنتائج بسبب االفتقار لألنلة الناتج عن  ولكن في معظم القضايا ال تأتي مثل هذه الطلبات

  292 ثبات.يستطي  الضحايا االضطالع بعبء اإلالتحقيقات غير الفعالة، مما ينتج عنه أال 

جراء القضائي المدني ض نور اإلة جنائية يقو  إن تكييف الجبر على مدى النجاح في قضي

كانتصاف فعال، خصوصا في ظل عدم وجون قضايا مؤثرة. ففي هذا المضمار أوضحت 

دعوى الال تعتمد ينبغي أن لتعويض بامطالبة الضحية ... عند " هلجنة مناهضة التعذيب أن

المدنية الخاصة بهذا اإلجراءات الجنائية ]...[. وينبغي أن تكون المسؤولية  إنهاءالمدنية على 

التشريعات ن تكون أ وينبغي ،متاحة بشكل مستقل عن اإلجراءات الجنائيةالغرض 

وم  ذلك فمن الممكن في بعض الدول التقدم  293 ".قائمةوالمؤطسات الالزمة لهذا الغرض 
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رنن حيث وهذا هو الحال في األ ؛ية قد تحققتجنائبدعوى مدنية حينما تكون المسئولية ال

 294 طاطي للمسئولية التقصيرية.من القانون المدني المبدأ األ 156تؤطس المانة 
لمثل فانه وبا 

عويض؛ ولكن النتيجة تعتمد مدنية للحصول على ت ن يتقدم بدعوىيمكن للضحية في لبنان أ

 نانة الجنائية.على اإل
 

وفوق ذلك فان تفويض الحكومة مطلوب في الدعاوى المدنية التي  295

تُقدم ضد أفران من المسئولين العموميين، األمر الذي يصعب الحصول عليه على صعيد 

  296 الممارطة.

الناجين بعد التعذيب   11/1111من المرطوم بقانون رقم  158في البحرين تزون المانة و

يستطي  الضحية أن ومدنية للتعويض في أعمال تعذيب. باألطاس القانوني للتقدم بدعوى 

وتأكيده باألنلة بغض  يكون ممكناً إثبات التعذيب للتعويض شريطة أن يتقدم بدعوى مدنية

. ولكن أم ال النظر عما إذا كانت هناك ثمة قضية جنائية قد تم تقديمها ضد الجاني المزعوم

بمضي ثالث طنوات من يوم علم  قضية إما "أمام الضحية ثالثة طنوات كحد زمني للتقدم بال

، أو خمس عشرة طنة من وقوع العمل غير المشروع، أي والمسئول عنهالمضرور بالضرر 

 ؛قليلة فق  من القضاياولكن هناك، على صعيد الممارطة، مجموعة  297 ."المدتين تنقضي أوال

حسبما  1111لعام  56و بموجب المرطوم لى تقديم قانون العفويرج  ذلك إلى حد كبير إ

  298 أعاله. 4مناقشة ذلك في القسم  جرت

مة ما عدا تدابير إعانة التأهيل التي قُدمت وعدرنية إلعانة التأهيل تكان تكون مالتعويضات الف

نصاف والمصالحة في المغرب التي طيتم نقاشها في لنتائج التي توصلت اليها هيئة اإلبعد ا

منشآت إعانة تأهيل أغلبها خاصة أكثر  ،العديد من الدولفي  هناك، بينماوالحقا.  1-5القسم 

مما هي مبانرات من الحكومة، م  أن تقديم مثل هذه الخدمات يعتبر في نهاية األمر من 

إن االفتقار لتقديم تعويضات تشمل إعانة تأهيل ف 299،المسئوليات التي تق  على عاتق الدول

طيكولوجية وخدمات طب نفسي تمثل خصوصا على شكل خدمات  ،اجتماعي –طبي ونفسي 

. الشرق األوط  وشمال أفريقيا منطقةستوى القانون والممارطة معا في إخفاقا رئيسيا على م

وهذا يشمل برامج جبر الضرر اإلنارية والخاصة، كما هو في مصر والبحرين، التي ال 

 تشمل أي شكل من أشكال خدمات إعانة التأهيل.
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 أهيل برامج خاصة إلعاد  الت 5-2

بواططة الملك محمد السانس،  1114نصاف والمصالحة المغربية في يناير تأطست هيئة اإل

. وكانت 1111 – 1156ختفاء القسري في الفترة في االحتجاز التعسفي وعمليات اإل للتحقيق

طابقة للتحكيم في التعويضات قد قدمت بعض التعويض، لكن تعرضت النتقانات  هيئة

ه حول االنتهاكات. ب المستوى المحدون للمعلومات الذي تم كشفالضحايا وأطرهم بسب

تدابير، بما من ال فرنا وأوصت بسلسلة 741نصاف والمصالحة أوضاع وفحصت هيئة اإل

)باإلضافة الى  1115في تقريرها لعام  ،في ذلك رن الحقوق وإعانة التأهيل والتعويض

هيئة  ،وقدمت الهيئتان 300 السابقة(. لتعويضالمستقلة لالتحكيم  هيئةالتقرير الذي قدمته 

شخصا  13676معا تعويضات لـ  ،نصاف والمصالحةتقلة للتعويض وهيئة اإلالتحكيم المس

حصائيات التي نُشرت في مليون يورو(، وفقا لإل 138هم )نحو بليون نر 1.56تبلغ قيمتها 

ياُلحظ أنه كما وتضمن جبر الضرر تعويضات فرنية وتدابير مجتمعية،  301 .1117يوليو 

  302 عدة آالف من الضحايا.التأهيل شمل عانة إل اً مكون تضمن

التعويض  1116فبراير  18الصانر في  13 – 16قدم المرطوم الرئاطي رقم وفي الجزائر يُ 

شخصا كانوا قد اختفوا خالل الحرب األهلية،  7111 – 4111ألطر أشخاص يُقدر عدنهم بـ 

ولكن عملية تلقي التعويضات  303 يات القرن العشرين.نلتسعيوطنية،" المأطاة ال"بـويُشار لهم 

تعرضت النتقانات شديدة إذ أنها تتطلب من عضو أطرة الضحية أن يوق  على وثيقة تؤكد 

ويجب ان تُقدم الوثيقتان عند طلب التعويض.  –أن قريبهم متوفي وأن يطلبوا شهانة وفاة 

األطر أن تتخلى عن حقها في معرفة والحصول على شهانة الوفاة تتطلب بشكل فعلي من 

حقيقة مصير ذويهم إذ أن هذا يشير إلى نهاية أي تحقيقات في االختفاء. هناك عدن من 

الهيئات الدولية، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق االنسان، والمجموعة 

اعترفت بأن  ،ميةالعاملة في االختفاءات القسرية وغير الطوعية، باإلضافة الى آليات اقلي

المعاناة المستمرة لألطر التي ال تعرف مصير ذويها المختفين يمكن أن ترقى الى مستوى 

  304 المعاملة القاطية أو الال انسانية او المهينة.
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لى تأطيس وانفاذ برامج جبر بُذلت في بعض الدول، مثل العراق إلم تؤن جهون تدريجية 

   305 قسامات السياطية.واطعة بسبب النزاعات المستمرة واالن

انشأت عدة نول، مرت مؤخرا باضطرابات، مشاري  للجبر، منها تونس ومصر والبحرين. 

 11.614نينار ) 11111مبلغ  1111وفي تونس خصصت الحكومة االنتقالية في فبراير 

نوالر امريكي( لمن تعرضوا  1111نينار ) 3111نوالرا امريكيا( الى أطر من قُتلوا و 

ات ونفعت السلطات تعويض 306 صابة.النتفاضة، بغض النظر عن فداحة اإلخالل اإلصابات 

حصائيات وفقا لإل ،من الذين قُتلوا 347الت لى عائمن أولئك المصابين وإ 1741الى 

انيا بنفس القيمة للمصابين وزعت الحكومة االنتقالية قسطا ث 1111وفي نيسمبر  307 الرطمية.

بحاجات العالج الطبي المستمر  تدابير المحدونة لم توفيذه الطر الذين قتلوا.  ولكن هوإلى أ

ار من والرعاية للضحايا أو تزونهم بتعويض مالي لما فقدوه من أجور عمل. وفي مصر ص

حداث التي صاحبت الثورة مستحقين للتعويض المالي. وتم عتبروا رطميا ضحايا في األأُ 

العدن الحكومي الرطمي الحالي لالشخاص . وبلغ 1111إنشاء صندوق تعويضات في يونيو 

ولكن ال توجد خطة رطمية لتوفير إعانة  308 شخصا. 113الذين يستحقون مثل هذا التعويض 

ألحد الخبراء فانه "في لوا. ووفقا رى للضحايا الناجين أو أطر من قُتحياء ذكإتأهيل او 

التعويض مصمم بشكل  يبدو صندوقاالفتقار للعدالة في االنتهاكات جمالي من السياق اإل

 309 "كفالة المحاطبة والعدالة والمصالحة.مما هو لكثر المعارضة أأكبر لتهدئة واطكات 

مالي، التعويض اللتعويض الضحايا لم يقدم طوى  1111الصندوق الذي تأطس عام و

المساعدة السيكولوجية والرعاية والتمريض وغيرها من االحتياجات الحيوية إلعانة  مستبعداً 

 ضحايا او لمساعدتهم قانونيا. وذكرت تقارير أن أطر الضحايا عانت من زيانة فيليل اتأه

  310 جراءات والصعوبات البيروقراطية عند تقديم الطلبات للحصول على التعويض.اإل

ففي البحرين تضمن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق توصية بتزويد كل 

نفراني، بالتعويض وغيره لة واالحتجاز الطويل في الحبس اإلضحايا التعذيب وطوء المعام

من أشكال الجبر. وفي هذا الخصوص أنشئ الصندوق الوطني لتعويض الضحايا من خالل 

عدن من اآلليات  أُنشأ 1111وفي وقت مبكر من عام  311 .1111لعام  31المرطوم رقم 

                                                                                                                                                                                     
/  21215؛ سامبيينا ضد روسيا ، )طلب رقم 113، الفقرة  212، )سلسلة ج( رقم 2117سبتمبر  22محكمة الدول األمريكية لحقوق االنسان، حكم صادر في 

  .. 2111نوفمبر  :وربية لحقوق االنسان، حكم صادر في ( المحكمة اال17
305

 71، المراجعة الدولية للصليب األحمر، ‘العدالة مجمدة: المحاسبة واعادة البناء االجتماعي في العراق’انظر إي ستوفر ، م. سيسونز، بي. بام و بي. فينك،  - 

 . :2-5، 67:( ، :211)مارس 
306

 . 2112مايو  :2لمصابون في االنتفاضة يحتاجون بشكل عاجل للرعاية،" هيومان رايتس واتش، "تونس: ا - 

care-need-urgently-uprising-injured-www.hrw.org/news/2012/05/28/tunisia  
307

  المصدر السابق.  -
 

308
  .akhbar.com/node/14766-http://english.al: 2113يناير  25صحيفة االخبار ، "بعد الثورة: مصر تتذكر شهدائها،" -

309
 .2113يناير  16-14الشرق االوسط وشمال افريقيا، عمان، االردن، في  مساهمة احد المشاركين في المؤتمر االقليمي لمنطقة - 

310
دوالر( للمحتجين الذين  2.511الف جنيه مصري ) 15الف دوالر( ألسر من قُتلوا، و  5الف جنيه مصري ) 31وفوق ذلك، فللصندوق دفعات ثابتة من  - 

من تعرضوا الصابات. انظر م. هناء، "بحث مصر عن الحقيقة" ، كايرو ريفيو للعالقات دوال( لغيرهم م 33:الف جنيه مصري ) 5صاروا من ذوي االعاقات، و

  .www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/ArticleDetails.aspx?aid=90الدولية.  
 

311
  pdfwww.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/1722j/decree_30_2011_national_fund_en.: 2111لعام  31م رقم المرسو -

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/news/2012/05/28/tunisia-injured-uprising-urgently-need-care
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.hrw.org/news/2012/05/28/tunisia-injured-uprising-urgently-need-care
http://english.al-akhbar.com/node/14766
http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/ArticleDetails.aspx?aid=90
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/1722j/decree_30_2011_national_fund_en.pdf
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وورن أن الصندوق الوطني  312 نية.تسوية مدلضحايا، بما في ذلك مبانرة اللى لتوزي  أموال إ

 17كانت  1111حلول يونيو مليون نينار بحريني، وب 11لتعويض الضحايا يحتوي على 

طئلة حول عدن ن نينار بحريني ، مما طرح بعض األطرة قد ُمنحت ما يبلغ مجموعه مليوأ

ير التي وم  أن تأطيس الصندوق والتداب 313 الضحايا الذين طيتمكنون فعليا من تلقي تعويض.

جراء تحقيقات لية تعويض الضحايا لم تشتمل على إتبعت ذلك صارت ملحوظة، فان عم

ضرر االنتهاكات التي من العملية. وفيما يتعلق بجبر  ومالحقات قضائية أو محاكمات كجزء

ن الحكومة اعتمدت على مبانرة والتي نتجت عنها وفيات، فإ 1111م ارتكبت خالل عا

ل محامو أطر ذات صلة وقا 314 طر الضحايا.تقديم التعويض إلى أة المدنية في التسوي

طر مترننة من قبول التعويض إذ أنهم قلقون ألن حجم األ ن العديد منبالتعويضات أ

وأنه طيعني التخلي عن ي تعويض الحق يمثل مبلغا محدنا طيلغي حقهم في أالتعويض 

تعويض، م  أنه في حالة ورفضت بعض األطر ال 315 خرى من الجبر.حقوقهم في أشكال أ

طرة في الحساب المصرفي واحدة على األقل ُوجد انه تم إيداع مبلغ تعويض ضد رغبات األ

طرة ينفصل بشكل كامل عن ل هذا المنح للتعويض ضد رغبات األومث 316 ألحد أفرانها.

صاف التي تُستشار وتنخرط فيها األطرة، ويناقض إجراء تحقيق فيما حدث وعملية االنت

 وان ضحايا انتهاكات الحقوق األخرى يمكن ان يقدمف جبر الضرر. وبالمثل، وم  أأهدا

د فان هذه العملية ق 317تعويض مالي من خالل مبانرة التسوية،الحصول على طلبات من أجل 

لفعال والمقاضاة، أو غيرها شكال انتصاف قانونية مثل التحقيق اعن تقديم أ انفصلت تماما

و موارن إلعانة تأهيل ق ذلك فهناك فشل في توفير خدمات أجبر. وفوشكال المناطبة للمن األ

مم المتحدة لمناهضة من اتفاقية األ 14تتطلبه المانة  ضحايا التعذيب وطوء المعاملة حسب ما

 التعذيب. 

  

                                                           
312

أعضاء من المجلس القضائي االعلى وتم تعزيزها لتتلقى وتنظر  5تكونت من  2112لعام  13إن لجنة إدارة الصندوق الوطني التي انشئت بالمرسوم رقم  - 

تدابير أخرى للرضا. ولكن في كل الطلبات الخاصة بالتعويض وتستطيع ان تأمر بالجبر على شكل تعويض مالي إضافة الى األشكال األخرى ، مثل االعتذار و
عويض تلقي التعويض من الصندوق الوطني مشروط على صدور الحكم القضائي ضد احد الجناة أو حكم مدني ضد جهاز دولة. وأنشئت المحاكم الخاصة للت

عمليات تأجيل خطيرة في القضايا لتعجيل مثل هذه الطلبات لتمكن الضحايا من طلب التعويضات من خالل الصندوق الوطني. وعلى صعيد الممارسة هناك 
 المدنية والجنائية معا، وخصوصا تلك التي تتعلق بمتظاهرين. 

313
 - PR Newswire 2112يونيو  26حالة"،  17مليون دوالر من صندوق تعويض الضحايا على أول  2.6، "البحرين توزع :

-scase-17-first-in-fund-compensation-victims-from-million-26-disburses-releases/bahrain-www.prnewswire.com/news
160404545.html. 

314
مليون جوالر امريكي، انظر أدلة كتابية لوزارة الخارجية والكمنولث البريطانية الى تحقيق  2.6فقد ذكرت تقارير انه تم توزيع  2112كما في نوفمبر و - 

 : 42، الفقرة 2112نوفمبر  17لجنة الشئون الخارجية في عالقات المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية والبحرين، 

www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab40.htm 
315

 . 2112ابريل  27المنامة،  اجتماع بين المركز الدولي إلعادة تأهيل الضحايا وريدريس ومحامون ، - 
316

فبراير  2، ‘من البحرينيين تم توثيقها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولم ُتحال بعد الى المحاكم :2حالة وفاة من بين  21’الوسط،  - 

2113 :734899.html-news.com/ipad/newswww.alwasat:  ، . وذكر ان هذا هو الوضع فيما يتعلق بالضحية حسن مكي  
317

 . 2112مايو  2اجتماع بين المركز الدولي ألعادة تأهيل الضحايا وريدريس مع وزير العدل ،  - 

file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.prnewswire.com/news-releases/bahrain-disburses-26-million-from-victims-compensation-fund-in-first-17-cases-160404545.html
file:///C:/Users/carla.ferstman/Documents/www.prnewswire.com/news-releases/bahrain-disburses-26-million-from-victims-compensation-fund-in-first-17-cases-160404545.html
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab40.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab40.htm
http://www.alwasatnews.com/ipad/news-734899.html
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 خالصة -6
 

ستخلصة في التقرير الحالي تفشي التعذيب وطوء المعاملة في معظم الدول التي تم تؤكد النتائج الم

تعيق فرص الضحايا التي تناولها بالدراطة، كما تؤكد على العوامل األطاطية وراء هذه المشكلة و

لى العدالة والجبر. إن المناخ الراطخ لالفالت من العقاب المتصل بعشرات السنين الوصول إ في

ية، طاهم شكال الحماية القانونية والمؤطساتبداني والعنف السياطي واالفتقار إلى أمن الحكم االطت

  ضد في اطتمرار اطتخدام التعذيب. وهذا جرى في طياق عمليات العدالة الجنائية وكوطيلة للقم

لى ر القضاء في معظم الدول المعنية إنسان والمعارضين السياطيين. ويفتقالمدافعين عن حقوق اإل

طاطية ز الحقوق األفيذي المسئولية وتعزياالطتقالل المطلوب والموارن الالزمة لتحميل الجهاز التن

 لمزيد من التقويض للمحاطبة.تشريعات األمن وقوانين الطوارئ على ا للمواطنين. وتعمل

مفروضة على المدافعين عن كثيرا ما يكون التبليغ بوجون حاالت تعذيب ضعيفا بسبب القيون ال

جانب الضحايا في فتقار للثقة من حقوق اإلنسان واالعالم، باإلضافة إلى الخوف من االنتقام واإل

لى السلطات ذات الصلة فان من هم. وحتى حين تُقدم شكاوى تعذيب إأنظمتهم القانونية في بالن

 . اً و معدومأ قليالً  لجبرعلى االضحايا  حصوليعتبر ونانر التحقيق في مثل هذه الشكاوى. ال

ثنية، ليس لها طوى اإل بما في ذلك العمال المهاجرين واألقليات الدينية أوإن المجموعات المهمشة، 

ول على القليل من الحماية واالنتصاف ضد االنتهاكات التي تتم بواططة السلطات في العديد من الد

ال بدور ضئيل في مجابهة التمييز شمال افريقيا. ولم تقم الحكومات إوط  وامتدان منطقة الشرق األ

عنف الجنسي لشكال اوغيره من أ . بما في ذلك االغتصابالهيكلي المسئول عن العنف ضد النساء

 وطوء المعاملة التي تجري في المجال الخاص. 

ضعف االلتزام السياطي في يكمن في وخلف معظم المشاكل التي تم تحديدها في التقرير الحالي 

إرطاء في كات المثقلة من انتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة، ومعظم الدول المعنية في مجابهة التر

في الجبر. وم  أن  ق راطخطاءة اطتخدام السلطة، وتزويد الضحايا بحة ضد إضمانات هيكلي

فرص معينة، فان النتائج ما تزال حتى اآلن  ضات التي مرت بالمنطقة طمحت بوجوناالنتفا

حات تشريعية صاللحركات االحتجاجية الحكومات على إجراء إمتفاوتة. وفي بعض الدول اقنعت ا

يئة صالحات لم تقابلها تغييرات ناخل المؤطسات، خصوصا الشرطة وهمتواضعة ولكن هذه اإل

شلت في االرتقاء الى ما فانها إنظمة التي جرت فالتغيرات في األ اإلنعاء العام والقضاء. أما

تميز ت عدم ثباتلى حالة حقيق حماية أكبر لحقوق االنسان أو قانت إولية على مستوى تالتوقعات األ

في االنتهاكات الخطيرة  ستمرين. وتتوقف احتماالت تحقق محاطبة أكبربعدم اطتقرار وعنف م

نسان وفرص الوصول للعدالة بالنسبة للناجين، على قدرة واطتعدان الدول على المحافظة لحقوق اإل

الحاالت القليلة التي لوحظ  تلك على المكاطب المتواضعة التي تحققت في السنوات األخيرة، في

 صالحات.ومواصلة طريق اإل  ،لمكاطبثل هذه افيها وجون م
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 توصيات  -7
 لى الحكومات :إ

  اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتعديل أو اعتماد تشريعات وطنية جديدة ، لضمان اعتبار التعذيب

قوبات من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحمل ع 4جريمة جنائية بتعريف يتسق مع المادة 

تعديل أو اعتماد تشريعات لتزويد ضحايا التعذيب بالحق في  مناسبة تعكس خطورة الجريمة.

 الجبر في القانون المحلي .

  ال سيما تلك الممنوحة دفاعات األخرى المتعلقة بالتعذيب، والعفو والالقضاء على الحصانات و

ين ألفراد القوات المسلحة بشكل عام أو في مناطق نزاع معينة أو لقوات األمن عن طريق قوان

وهذا يشمل إلغاء أي تشريع يتطلب الحصول على إذن من  رئ أو منع أعمال اإلرهاب.الطوا

 السلطات لمحاكمة الموظفين العموميين .

  الحماية لكفالة أشكالالتشريعات والسياسات، تعديل ، بما في ذلك لخطوات الالزمةاتخاذ جميع ا 

عتقلوا لالشتباه في جرائم ذات يما الذين أالقانونية األساسية لألشخاص رهن االحتجاز، وال س

ئية لمثل ، إلغاء التشريعات التي تنص على محاكم استثناوبشكل خاص صلة باألمن القومي

 هؤالء المشتبه بهم .

  ولة عن توفير الرقابة على مسئتكون نشاء مؤسسة مستقلة إل مطلوبةاتخاذ التدابير التي قد تكون

، بما في ذلك التصديق على الصعيد العمليعتقلين أماكن االحتجاز بغية ضمان احترام حقوق الم

 على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.

  االحتجاز األخرى على المعايير الدولية ألماكن االحتجاز  السجون وأماكن مسؤوليتدريب

 ومعاملة السجناء.

 المسؤولة عن التحقيق في السلطات زمة لضمان استقاللية المؤسسات واتخاذ جميع التدابير الال

 مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

 المدافعين عن حقوق اإلنسان .لضحايا والشهود ولحماية  إلجراءاتعملية مشاريع  إدخال 

 واتخاذ التدابير التي نبوليين في استخدام بروتوكول استالموظفين الطبتوفير التدريب لألطباء و ،

قد تكون ضرورية لتحسين نوعية وتوافر خبراء الطب الشرعي. وباإلضافة إلى ذلك، اتخاذ 

 ستقالل المطلوب.لالهؤالء الخبراء مثل ممارسة  لكفالةجميع التدابير الالزمة 

  لمتعلقة فهم جيد للمعايير الدولية اب تمتعهمتوفير التدريب ألعضاء السلطة القضائية للتأكد من

التدريب للمدافعين عن الجمهور فيما يتعلق بالقانون الدولي والممارسة  وكفالةبحظر التعذيب، 

، التعذيب المحاسبة فيالبروتوكوالت المحلية التي تعزز ببالتعذيب، وكذلك فيما يتعلق  المتعلقتين

في  المنخرطيننبول، لجميع األشخاص تبروتوكول اس حول خاصوبشكل وتوفير التدريب، 

 توثيق والتحقيق في مزاعم التعذيب .ال

 لى السلطة القضائية:إ

 االعتبار القانون الدولي لحقوق اإلنسان في الممارسة القضائية واألحكام .بخذ اال 

  تحقيقات ب واالمرعن طريق التعذيب التي تستخلص رفض قبول التصريحات واالعترافات

 في سياق اإلجراءات القضائية . تردالتعذيب عندما  مزاعمفورية في 
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 إجراء تحقيقات ي لتمكين القضاة وقضاة التحقيق من تحسين التعليم والتدريب القضائ كفالة

 التعذيب . مزاعممناسبة في 

 هاكا خطيرا لحقوق اإلنسان وجريمة دوليةاألخذ بعين االعتبار جسامة التعذيب بوصفه انت ،

المجتمع ككل، عند اتخاذ قرار بشأن  علىأسرهم وعلى د وواألثر الشديد لها على الضحايا األفرا

 العقوبة وأشكال جبر الضرر عند االقتضاء .

 وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم رد الحقوقشمل تدابير توسيع نطاق جبر الضرر لي ،

التكرار، مع األخذ بعين االعتبار مدى خطورة االنتهاك واالحتياجات والظروف الخاصة 

 التعذيب . بعدن للناجي

 التدابير المالئمة عند االقتضاء ب واألمرعتبار احتياجات حماية الضحايا والشهود الفي ا الوضع

 .معايير المحاكمة العادلةالطلب، مع مراعاة حقوق الدفاع و أو

 الى المجتمع المدني:

 إصالحات  للدعوة إلى في المنطقة في العديد من البلدان القائم ياالنتقال سياقال االستفادة من

 الضغط من أجل. من اتفاقية مناهضة التعذيب 4المادة  بما يتماشى مع التعذيب تجرم تشريعية

 التعذيب ضد ضمانات فعالة إصالحات قانونية إلى أي تترجم أن لضمان مؤسسيةإصالحات 

 المعاملة. وسوء

  منطقة الشرق ل لمناهضة التعذيب شبكةقامة ال اإلقليمي اجتماع الخبراء استنتاجاتبالمضي قدما

 :اآلتي الشبكة شمل عمليويمكن أن . وشمال افريقيا األوسط

o تصبح معروفة في كل وسائل نشر حاالت التعذيب بحيث ، وتبادل المعلومات وتحديد

، وليس فقط في البلد الذي وقعت فيه، بما في ذلك وحيثما أمكن نشر حاالت اإلعالم

ية القضائية الدولية / العالمية إلرسال رسالة قوية مفادها أن لمشتبهين حوكموا بموجب الوال

 الجناة سيحاسبون، باالضافة الى تبادل التجارب والخبرات مع محامين من مناطق أخرى .

o  الضغط من اجل المحكمة اإلقليمية لحقوق اإلنسان، باستلهام مبادرات الحكومة البحرينية في

 هذا الصدد .

o  لحقوق اإلنسان، التي تفتقر حاليا إلى الدائمة مناصرة الدعوة إلصالح اللجنة العربية

 االستقاللية.

o  تطوير استراتيجيات التقاضي، بما في ذلك زيادة استخدام االتفاقيات الدولية في المحاكم

 ضايا ضد مشتبهين يعتبرون حالياالمحلية لتطبيق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وجلب ق

 ' مثل مدراء أجهزة المخابرات .'فوق القضاء

o  اإلصالحات التشريعية والمؤسسية تعبئة الرأي العام للضغط على الحكومات لتبني

وضمان محاسبة الجناة وكفالة العدالة وجبر الضرر  ،السياسية الضرورية لمكافحة التعذيبو

 للضحايا.

o في  مهح التشريعي يمكن استخداإلصاللدليل صياغة صياغة نموذج لقانون مضاد للتعذيب و

 جميع أنحاء المنطقة .

o مناصرة أداة  يكون وشمال افريقيا عن التعذيب في منطقة الشرق األوسط كتابة تقرير شامل

مؤسسات المنظمات ولبواسطة ا رت ابحاثه وصياغتهجإذا ما  خصوصا، مفيدة للغاية

 المحلية .
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 اتفاقية  لتصديق علىل، عند االقتضاء، الحكومات هدف الضغط علىب المناصرةفي  االنخراط

 العترافلى اباإلضافة إ، التعذيب التفاقية مناهضة، والبروتوكول االختياري التعذيب مناهضة

 .االلتماسات الفردية للنظر في التعذيب لجنة مناهضة كفاءةب

 الالزمة المعرفة بالمهارات وتزويدهم  وذلك لكفالة التعذيب معايير مكافحة في تدريب المحامين

 .التعذيب حقوق ضحايا للدفاع عن فعالشكل للعمل ب

 إزاء العنف أشكال السلوكتغيير إلى  والسعيالقانون  احترام سيادة نحو زيادة زخم تحريك 

بين  ما يلي من، عن طريق، المنطقة على امتداد قيم حقوق اإلنسان من خالل تعزيز والتعذيب

 : أمور أخرى

o المناهج الدراسية؛ اإلنسان في في مجال حقوقتضمين التعليم  مثل تعليمية مبادرات 

o مفاهيم حقوق لىباإلضافة إحقوق الضحايا، و التعذيب فيما يتعلق بحظر حمالت التوعية 

 والموظفين المكلفين بإنفاذ المحامين والقضاةالتوجه نحو  في عمومية أكثر بشكل اإلنسان

 ، بشكل عام والجمهور، القانون

o وذلك بهدف، ومفاهيم حقوق اإلنسان عرافتعزيز أ لتشجيع وسائل اإلعالم مع التعامل 

 التعذيب مكافحة

 


