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قديم
 -0ت
عذيب وجوه عديدة؛ف هو ُمتكتم مثل ما هو كامل الحضور؛ و هو محنة شخصي ةشديدة
للت
الوطأة ،وممارس ةًتُلقيبآث ارهاعلى المجتمع ككل .وبينما كثيرا مايكونلمالمحه الخاصة
قيقة علىنطاق عالمي .وتنعكس هذه الطبيع ة المزدوجة أيضا ًفي
تفشي هيتم ح
سمة محلي ةفإن
فيه وجبر الضرر
اسبة
لسعيلمنع التعذيب والمح
تعذيب .ويجري ا
الج هود العالميةلمكافحة ال
نسانيتطلب
لدوليلحقوق إل
لقانون ا
لمستوى المحلي .وبالطبعفإن ا
تج عنه ،أوالً ،على ا
النا
تقدموا
ستنفدوا والأشكال النتصاف المحلي ةقبل أني
من الضحايا 1،ومنينوبون عن هم ،أني
بدعاوىإلى هيئات دولية .وتُوجه ج هود المناصرة أيضا ً،في كثير من األحيان،نحو كيانات
محليةب هدفتغييرالعقليات والم مارسات المحلية.وفي الوقتنفسه التجري هذه الج هود
للمقاضاة والمناصرة والتعاون كثيرا
فر منابر
بشكل معزول.فالمنتدياتإلقليمي ة والدولي ةتو
قليمية .ومع ذلك ما زال من النادر ،على صعيد الممارسة،
طنية و إل
ماتتجاوزالحدود الو
نسبة ألولئك الذين يعملونفي قضاياتعذيب أن يجتمعوا علىصعيد واحد ويتبادلوا
بال
وطنية ،خصوصاالفقه
لقوانين والم مارسات ال
خبراتهم وتجارب هم .ونتيجة لذلك فإن ا
طنية؛وقد
فةبشكل كبيرفي الخارجبعيداً عن الحدود الو
لقانوني ،كثيرا ماتظل غير معرو
ا
فضل الم مارسات
لسوابق والستراتيجيات وأ
يظل المحامون وغيرهم من المعنيين ج اهلين ل
تيقدت زودهمبأدوات هامةفي عملهم اليومي .وقدال
تيتمتطويرهافي مناطق أخرى ،وال
ال
بنظائرهافي الدول وألقاليم األخرى
تفيد الكيانات ذات الصلة،بشكل كامل ،من الت ها
تس
لفة.
لشبكات متخ
إذتظل ا
لقدرة ،وبالتاليفانهيزيد منفعالية العمل
لشبكاتيعزز التعاون وا
إن اتال ك هذه ال الت وا
عديدة
الذييتم االضطالعب ه .و هوبالتأكيد شيء مطلوب للغاي ة نظراًللتحديات النظامي ة ال
تعذيب .وهذه
اسبة والجبرفي ال
تييواج ه ها المحامون وغيرهم عند سعي هم للمح
المحددة ال
لقصيرة) ،والحماي ة
تقادم ا
نية (مثلأشكالالعفو والحصانات ومدد ال
تشملتحديات قانو
تقارللوصولللعدالة ،خصوصالمعظم المهمشين ،وعمليات التأخير
عيفةللضحايا ،والف
الض
تشمل أيضا ًالفهم المحدود غالبا لتعريف التعذيب واألنظمة االستجابات
المبالغفي ها .و
افية وغيرها من أشكال جبر الضرر ،إن
عيفة ،مثل منحتعويضات غير ك
ئية الض
لقضا
ا
عيفة.
ُوجدت،باإلضافة إلى آليات التعزيز الض

بحقيقة ان األفرادالذينتعرضوا
تسق معالممارسةالقانوني ةالدولية ودون أنيخل
لتقريربشكل أوليالمصطلح"ضحية"تعذيببماي
ستخدم ا
سيالناجي"بعدالتعذيب.
ضلون مصطلح "
ف
يب قدي
للتعذ
1

1
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لتعذيب:تبادل الخبرات
تقرير جزءا اليتجزأ من مبادرة ريدريس ’جبر ضرر ا
يشكل هذا ال
2
نسان.
بية للديمقراطي ة وحقوق اإل
بي عبر األداة األور
تييدعم ها االتحاد األور
عالميا‘ ،ال
فضل
تقرير على بحث مقارن ،ومقاضاة ومناصرة ،تهدف إلى تطوير أ
ويتأسس ال
الية لمعرفة حقوق الضحايا في الحصول على
الم مارسات وأكثر االستراتيجيات فع
النتصاف وجبرالضرر3.وتعتبر مبادرة ’جبرضرر التعذيب:تبادل الخبرات عالميا‘ جهدا
لشركاء والنظراء من أنحاءعديدة من العالم 4.وهي مبادرة
تعاونيا ،انخرطفيه عدد من ا
الدولية بالبحث
نية وإلقليمية و
عذيب أمام آلليات الوط
تربط المقاضاةفي قضايا الت
المواضيعي والمناصرةفيالتشريعات األمني ة والعنف الجنسي الذييرقى لمستوى
دولية .وتجمع المبادرة ،و
عذيب 5،اإلضافةإلىتقارير دولبعين ها واجتماعاتإقليمي ة و
الت
نسان الذينيعملونفي مجال التعذيبفي
افعين عن حقوق إل
بشكل ملحوظ ،المحامين والمد
أفريقيا ،واوروبا ،و ألمريكتين،
تقارير حولآسيا ،و
خمس اجتماعاتإقليمي ة،تمخضت عن ها
6
لشرق ألوسطوشمالأفريقيا.
نطقة ا
وم
توليدها والتجربة المتبادلة التيتراكمت خالل هذا
تيتم
تقرير الخبرة الثري ة ال
يجمع هذا ال
سبة وجبر الضرر.
لقوانين والم مارساتالمقارنة ذوات الصلةبال محا
العملُ ،مركزاًعلى ا
اسية.
تقاريرإلقليمي،ةفيتحديد الموضوعت األس
فقط ،علىنتائج ال
ويستند ،أكثر ممايكرر
يسية من منظور عابر ألقاليم،يوضح
تقريريناقش التطورات الرئ
ولتحقيق هذه الغاي ةفان ال
اسية .وبعد هذهالمقدم ة،
لسي
سساتي ة وا
نونية والمؤ
لقا
لتعذيب وأبعاده ا
لسياق الذييقعفي ه ا
ا
اسبة وجبر
لسياق ألكبر الذييواجه ضحي ة التعذيبفي سعيه/ها للمح
لفصل الثاني ا
يقدم ا
عذيب ومنيعملون نياب ة عن هم عند مالحقة
لضرر .أما التحديات التييمرب ها ضحايا الت
ا
لفصلين 3
لقضايا ،والستجابات الوطني ةفي هذا المضمار ،فتعتبر محور تركيز ا
ا
الية،فان
لفع
لقانونيبآراء الم مارسين ل
لضرر) وبربط هما التحليل ا
(المحاسبة) و ( 4جبر ا
لقانون والممارسة الوطنيين بالمعايير إلقليمي ة
فحصان مدى تماشي ا
لفصلين ي
هذين ا
2
فان
لشكر والعر
تتقدمريدريسبا
فلية  .)6و
 كتب هذا التقريرلوتز أوت ه،باالستناد إلىتقاريرنُشرت كجزء من المشروع (انظر أدناه ،الحاشية السفوضية آلسيويةلحقوق إلنسان؛
قليميين ،و هم الم
لشركاء أل
لشركاءفيالمشروع وا
لمساهمة أشخاصعديدينفي هذا المشروع ،خصوصا ا
للحقوق
ربي
تقل ة ،كينيا؛ المركز األو
القانونية المس
القانون ،ألردن؛الوحدة الطبية
المنسقية الوطنية لحقوق إلنسان ،البيرو؛ميزان – مجموعة
اف ةإلى مشاركينفي اجتماعات خبراء،إقليميةوسمنارات؛ وجهاتنظرعالمية حولالعدالةفي مجال
نسان،ألمانيا؛باإلض
لدستورية وحقوق اإل
ا
ريقيةبجامعة
الشرقية واالف
نسانبمدرسةالدراسات
استراتيجيات،نظمتهريدريسبالتعاون مع مركزقانون حقوق إل
التعذيب :تجارب ،وتحديات و
القيمة.
فنجلمساعدت ها البحثية
SOASفي  2اغسطس  .2113وتود ريدريس أيضا ً انتشكر كريستينسيل
)
لندن (
3
لضرر من اجل التعذيب:
سابقة،ريدريس  ،جبر ا
 انظر مطبوعاتريدريسعلى الموقع  ،,www.redress.orgخصوصا دراسة مقارنةدراسة فيالقوانين والممارساتفي  31دولة مختارة،ابريل .2113
4
السفلية رقم  2أعاله.
لحاشية
 انظر اتوقعة:تشريع أمني وحظرتعذيب،سبتمبر .2112
تبعات م
ي فوقالعادية،
 -5انظرريدريس،تدابر
( ،http://www.redress.org/downloads/publications/1209security_report.pd fسيُشار اليه من هنا والحقابالتقرير االمني)،
يصدر قريبا).
تصاب والتعذيبوسوءالمعاملة(.س
وتقريرريدريس عن الغ
6
فترة منسبتمبر 2112
فريقيا ،وآسيا) ،التينُشرت خالل ال
ريقيا و ألمريكتين ومنطقة الشرق األوسط وشمال ا
لتقارير األقليمية (أوروبا،أف
 كل انكالعثورعلي هاعلى الرابط .http://www.redress.org/reports/reports
– اغسطس .2113يم

| REDRESSت قدي م

2

ستوى ألقاليم
الدولية ،مع األخذفي االعتبار ،على وج ه الخصوص ،االختالفاتعلى م
و
تركة والمن اهج
لمش
فرعية.ويسمحمثل هذا التحليلبتحديد التحديات وال المح ا
وألقاليم ال
فية
لفصل 5في كي
تتحولإلى ،أوتخدم ،كم مارسات جيدة .وينظر ا
إلقليمي ة ،الواعدةبأن
لسياسي ةفي إدراك الحقفي العدالة وجبر الضرر
سساتية والمجتمعي ة وا
تأثير العوامل المؤ
لفصل 6يحدد الطريق إلى أل مام ،مركزا على
عذيب .واستنادا إلىتحليل سابقفان ا
للت
فاقي ة منا هضة التعذيب
الخطوات التي تُتخذ لجعل القانون والممارسة يتماشيان مع ات
تقييم االزم ،وبشكلنقدي،للوصول إلى
والمعايير ألخرى ذات الصلة .وهذايشمل إجراء ال
ستخدام ها لتعزيز حقوق الضحايافي الحصول على
تييمكن ا
اإلستراتيجيات المطلوب ة ال
انتصاف وجبرضررفي التعذيب.
لساعينللعدالة وجبر الضررفي
يُراد من هذا التقرير أ نيكون مصدر معلومات وأداة ل
لمسئولين
تقرير أيضا ً ا
نسان .ويخاطب ال
عذيب ،خصوصا المحامين ومنظمات حقوق اإل
الت
لقضاة وغيرهم من
تفويض والخبراء وا
تعذيب وحاملي ال
الدولية لل
نفاذ المعايير
لفينبا
المك
لفصلفيقضايا التعذيب .وعدا ه الء الذينيعملونبشكلأساسيفي
المراقبين المتثال أو ا
لسياسية
تقريريخاطبقطاعا ً عريضا ً من الكيانات ا
عذيبفان ال
نيةلحظر الت
لقانو
المظ اهر ا
تقرير
اقف هاتأثير كبير على احترام حقوق الضحايا .ويخلص ال
تيلسلوك ها ومو
والمجتمعي ة ال
نسان،بإلضافة
لقضاء وهيئ ة حقوق اإل
لسلة من التوصيات المو جهة للدول وا
بالتاليإلى س
تيتعملنيابة نع ضحايا التعذيب.
إلى المجتمع ال مدني ،خصوصا المحامين والمنظمات ال
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التعذيب من منظورعابر لالقاليم
ارسة في
-3القانونوال مم
التعذيب
0-3سياق
تقديم
0-0-3
يُعتبر التعذيب ممارسة عالمية ،رغم ما له ،غالبا ،من المح محلي ة أو وطني ة أو إقليمي ة
نتشران
يئة م
تعذيب والمعاملةلاس
نتشاره؛ لكن من الواضح أن ال
تفاوت درج ة ا
متميزة .وت
بشكل واسعفي كلأقاليم العالم .وليس هناك إقليم حصينبشكل كامل من التعذيب،بمافي
ربية ،خصوصا حينماتكون قوات هاتعمل في الخارج.
وربية الغ
ذلك الدول األ
لعشرين
لقرن ا
ومع استثناءات ملحوظ ة ،كمافي امريكا االتينيةفي سبعينيات وثمانينيات ا
لسرية وكجزء من عمليات مكافحة االرهاب،فإنثمة
ومؤخرافي سياق عمليات الترحيل ا
يسية" معترف
أدلة محدودةبأن التعذيبيُعتبر ناتجالشبكاتإقليمي ة أو عالمي ة أو "خطة رئ
تعذيب) 7.وبدالً عن ذلك
سلحة ال
عذيبيتمتسهيل هابالتجارةفي أ
اليب الت
ب ها (مع أنبعضأس
بحيث كثيرا مايستند ،على
يق ةلممارسة السلطةعلى الجساد والعقول
فان التعذيبيمثل طر
مستوى الممارسة،إلى ألنماط واألشكال المحلي ةللعنف8.وفينفس الوقت هناك مجتمعات
تمتد عبر القاليم و"الثقافات" منحيث ضحايا ها و ُجنات ها و من حيث أغراض وأسباب
ب في ها.
تعذي
اليب ال
وأس
وحينيصير التعذيب ممارسة شائعةفان "تطبيع" الممارسة قديؤديإلى منح ها شرعي ة.
ريقة مقبولة
لقانون وقوات األمن وغي رهاتنظر إلى التعذيب كط
وقد صارت أج هزةتعزيز ا
يف ة والتأثير الخاصينبالتعذيبعلى امتداد العالمقدصارا أكثر
لسلطة .وهذه الوظ
لممارسة ا
لسنوات
وضوحافي سياق إجراءات مكافحة التمرد أو مكافح ة االرهاب .وأظ هر عقد ا
ال ماضي ،والذيتأثربشكل خاصبسياسات و م مارسات الوالياتالمتحدةفي ظل إدارة
لتعذيب،
لتعذيب.وقدسعت عدة دوللتبرير ا
شرعيةعلى م مارسات ا
ضفاء ال
بوش ،خطر إ
تعذيب ،من خاللالتذرعبحجة ألمن الوطني9.وشددت دول علنا
أولتبريرتدابيرتس هل ال
نفس ه،
ستخدمت،في الوقت
لتعذيب .ومع ذلكفإن هذه الدول ا
بأن هاتعترفبالحظر المطلقل

7
لقاسي ة
لتجارةفي،وصناعة ألج هزة التيتُصمم خصيصا النزال التعذيب أو غيره منضروب المعاملة ا
علىسبيلالمثال’ ،دراسة حول وضع اثيقة ألمم
فين  ،و
ثيوفانبو
تقصد هاوأشكال ها‘،تقرير المقرر الخاص حول موضوع التعذيب،
صل ها ،والجهةالتي
نسانية أوالمهين ة ،وا
أوالال إ
لسنويالعالمي ،عالم
كنولوجياالتعذيب‘،فيالتقرير ا
لتجارةفيت
المتحدة  15 ،E/CN.4/2005/62ديسمبر 2114؛آبييدموند وجوفرح ’ ،ا
التعذيب ،2113 ،ص 252-243؛ و .www.mispo.org
8
فورد.)2112 ،
 انظرفي هذا السياق أيضا ً داريوس رجالي ،التعذيب والديمقراطية (دارنشر جامعةبرينستون،برينستون واكس9
فلية رقم  5أ اله مع مراجع أكثر.
تقريرأمني،الحاشيةلاس
-
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لتعذيب.
لسعي لتضييقتعريف ا
خطاباينظرفي استثناءات (مثال "قنبلة موقوتة") 10أو ا
النسب ة
اسبةوفرص الوصولللعدالةب
واتخذت أيض ا ً خطواتتقوض أشكال الحماي ة والمح
11
عذيب.
لضحايا الت
بقاء الحجج والتبريرات
نسانبشكل كبيرفي إ
نجحت المحاكم وهيئاتت افاقيات حقوق اإل
لسيطرة 12.وكانت هذه اإلستجاب ة هامةفي
ائية"تحت ا
لقانوني ةلمثل هذهالتدابير "االستثن
ا
لقدر من األ همية ظلت هناك حركة ع امة
فس ا
تعذيب.وعلىن
لقيمة المعياريةلحظر ال
عالء ا
عذيب و ما له
تعددة وأشكالتدخل أخرى لكشف ممارسة الت
ستخدمت وسائل إ الم م
نامية ا
من آثار على الضحاياوعلى المجتمع العريض .واخذت هذه الحرك ة عدةأشكال،تمتد من
عيد الذيتعرض للجلد حتى
التوزيع واسع النطاق لصورفي قضايافردي ة،مثل خالد س
للقيام
نفار
لشرط ة المصري ة وصارت معاملت ه بمثاب ةصيحة است
الموت على أيدي ا
بالتظ اهراتفيميدان التحرير 13،ولتنظيم حمل ةلتغييرقوانين غير ع ادلة ،كمافي المغرب
فياللي ،التي انتحرتبعد ان أ ُ
جبرتعلى الزواج من مغتصب ها مما أدى
مينةال
عند انتحار أ
تفجير احتجاجات واسعة النطاق نجحتفي إلغاء قانون المغرب الذي كانيسمح
إلى
ئية عن طريق االنخراطفي مثل هذه الزيجات
ئولية الجنا
لمس
للمغتصبين أن يتحاشوا ا
لسلطة
تحدث دون خوف أو وجل ضد است الل ا
14وتشير هذه الحركات إلىرغبةفي ال
توفر
والظلم المتأصلفي التعذيب .ومن المور الحاسمة ،أن عمليات الكشف هذه ،حينماي
يقت ها
سسات واألنظمة ،خصوصا طر
افي،تصيرالمقياس المعتمدلشرعية المؤ
ل هاالزخم الك
ثقافة مضادة
لكشف ساهم فيتطوير
لك فإن هذا ا
توفيرالعدالة .ولذ
لسلطة وعدم
في م مارسة ا
الملحقةبه ووضع هافيقلب الحوار
يق ة التعذيب واالستجابات غير ال الئم ة
هامةتكشفحق
لسياسات.
حولوضع المجتمع وا
ضحايالتعذيبوسوء المعاملة
 3-0-3ا
لفيات
تمخضت ممارسة التعذيب على نطاق واسع عن وجود عدد كبير من الضحايا من خ
لقول ان أيشخصقديصيرضحيةتعذيب،
متنوعة .وبينمايصعب التعميم وبالتالييصدق ا
فورد( )2112 ،تعبير
القانونيةلتبريرالقنبلةالموقوتةفي مجال التعذيب (دارنشر جامع ةاكس
 انظريوفار جنبال ،مورال ،المظا هرالعملية وفة بذريعةتحاشي كارثة -المترجم).
بطريقة عني
لمحتجز
القنبلةالموقوتةيشير إلىاستجواب ا
11
ثيقة األمم المتحدة  51 ،CCPR/C/USA/CO/3سبتمبر
نسان ،ال الحظات الختامية :لواليات المتحدة أل مريكي ة ،و
 انظر لجنة حقوق إلثيقة ألمم المتحدة
،6002الفقرات  52-50؛ لجن ة مكافحة التعذيب ،استنتاجات وتوصيات :ال اليات المتحدة أل مريكي ة  ،و
تلفة.
15 ،CCPR/C/USA/CO/3سبتمبر  ،2116مواضع مخ
ثيقة األممالمتحدة 24 ،. CAT/C/GC/2يناير
لتعليقالعام رقم :6انفاذالمادة 6بواسطةالدول ألطراف ،و
 -12انظرلجنة منا هضة التعذيب ،ا
فقه القانوني ،أدناهفي .2-5
فقرة  ،5وال
،2112ال
13
نيو  ، 2112متاحعلى الرابط
سعيد’ ،الوجهالذي أطلقثورة‘ ،اال هرام أونالين6 ،يو
خالدhttp://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/43995/Egypt/Politics-/Khaled-Said-The-face-that-launched-arevolution.aspx
14
تصبينباطالقسراحهم إذاتزوجوا من ضحايا هم‘،الجارديان23 ،يناير  ،2113متاحعلى
تلغيقانونيسمحللمغ
تيدبريس ’ ،المغرب
اسوشييالرابط .http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/23/morocco-law-rapists-marry?INTCMP=SRCH
10
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ينة من األشخاصتعتبر أكثرتعرضا
لقدرنفسه،بأن هناكفئات مع
فإن من الواضح،با
للخطر مقارن ةبغير ها .و هذاينطبقبشكل خاص على أولئك الذينيُعتبرون "أعداء"لنظام
لسياسيين ،خصوصا ألنظم ة
الفئة العريض ة المعارضين ا
تشمل هذه
طريقة حياة معينة .و
أول
مولديف وسريالنكا
تبدادي ة ،مثل البحرين والكاميرون وساحل العاج واثيوبيا وجزر ال
الس
لسلميين ،كما ظ هرفي عمليات
لسودان وأوكرانيا وزيمبابوي؛ وأحيان اتشمل المتظ اهرين ا
وا
قيا.
فري
لشرق األوسط وشمال أ
تي وقعت مؤخرافي منطقة ا
تفاضات ال
الرد على االن
لسلم ُّون أيضا ًللخطر خالل انخراط همفيتظا هرات متنو عةمعادية
ويتعرض المتظ اهرون ا
فع علم
تي ،كمافي حادث ة ر
تقشف ،كمافي اليونان ،وتظ اهرات الحكم الذا
للعولمة وال
نيةبجلد
نيسيا عام  2112حيث ردت وحدة مكافحة اال رهاب الوط
مولوكانفي اندو
لقسري (كمافي
المتظ اهرين واتعقالهم 15،اإلضافةإلى الحتجاجات ضد عمليات اإل الء ا
تتسبب
ببه التعدين (كمافي البيرو مثال) 17،والنزوح الذي
كمبوديامثال) 16،والدمار الذييس
لسودان،مثال ،قوبلتتظ اهرات المجتمعات
تنمية كبيرة.وفي ا
فيهبشكل خاص مشاريع
المحلية ضدبناء خزان كجباربإ الق الرصاص الحي مما أدىإلى عدة حاالتوفاة وعدد
سيئة 18.ومن الواضح أن
من العتقاالت وعمليات االحتجاز ُزعم أن ه قد صحبت ها معاملة
نفسهمفي خطر حسب ما ورد من دولمثل الجزائر والبحرين
نسان أ
افعين عنحقوق اإل
المد
كسيك وباكستان
وبغالديش والبرازيل وكولومبيا وجم هورية الكنغو الديمقراطية والهند والم
19
كيا وزيمبابوي.
لسودان وتر
سيا وا
لفلبين ورو
وا
شتبهبارتكاب اعمال " ال رهاب" مما
عذيبت
وثمةفئات هام ة أخرى منبينفئاتضحايا الت
أدى،في الكثير من ألوقات ،إلىتنميط عرقي يستهدف أقلي ات و"آخرين" (مثل من
ستخدمت أيضا ًتشريعات مضادة
لمسلمين 20.وقد ا
يُعتبرون غير منتمين) مثل الرجال ا
لسكان المحليين ،كمافي جامو وكشميرباإلضافة إلى
الرهابوتشريعات أمنيةالست هداف ا
يتشوا من "المزارعين
لسان كو
بع"في شمال شرق الهند والمتحدثين ب
لس
األخوات ا
تقريرآسيا).
يه اسم :
قا سيطلق عل
ليو  ،2113ص( 61من هناوالح
القانون والممارسة،يو
ذيب فيآسيا:
ريدريس،التع16
 كيت هودال’ ،شرطةكمبودياتعتقل امرأةتتظا هر احتجاجا على ال الءالقسري‘ ،الجارديان2 ،فبراير  ،2112متاح على الرابط.http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodia-forced-evictions-land-grabs
17
توصلإلىتسوي ة
تالز ‘PLCت
لبونبالتعويض من جراءالتعذيب منشركةتعدين منال مملكةالمتحدة :مونتريكو مي
ليش داي’ ،البيرويونالمطاليو  ،2111موجودعلى الرابط
ئوليةالقانوني ة21 ،يو
فيقضايا منبيرو دون العترافبالمس
http://www.leighday.co.uk/News/2011/July-2011/Peruvian-torture-claimants-compensated-by-UK-minin.؛
استقرير ألمريكتين).
القانون والممارس ة ،يونيو  .2113ص( 12من هنا وصاعداسيطلق عليه م
انظر أيضا ً ريدريس ،التعذيبفي ألمريكتين:
18
فقرة 12؛
نسانفيالسودان ،الحظةلألمينالعاملألممالمتحدة ،وثيقة األممالمتحدة 24 ،S/2007/624سبتمبر ،2112ال
 وضع حقوق إلليو ( 2113موجودةعلى ملف).
لشعوبفي يو
نسان وا
ريقيةلحقوق إل
فوضية األف
لشخصيةإلىالم
شكوىتقدمتب هاالمبادرةالمصريةللحقوق ا
19
نسان ،موجود على الرابط
افعين عن حقوق إل
لسنوية للمقرر الخاص لوضع المد
لتقارير ا
 انظر بشكل خاص اhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefender sIndex.aspx
20
تعليم،تحتالرادار  :إبعاد
صندوقال
سيوي أل مريكي و
لقانوني آل
لدفاع ا
 انظر،على سبيلالمثال ،مركز حقوق إلنسانوالعدالةالعالمية وااحتجاز هم على أساس مزاعم غير مؤكدة االر هاب (نيويورك :مدرسةالقانونبجامعة نيويورك )2111 ،موجود على الرابط
سلمين و
م
http://www.chrgj.org/projects/docs/undertheradar.pdf
15
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المحليين"في البيرو 21.إن وجود جماعةتُصنف كمجموع ة "ثوار" كثيرا مايمتدإلى وصف
لسطينيينفي إسرائيل
لسكانية كمجموع ة،مثلل اف
نفس الجم اعة ا
كل المدنيين الذينينتمونل
ارفورفي
لفور وغي رهمفي د
األ راضي المحتلة ،والتاميلفيسريالنكا ،ومجموعاتمثل ا
نية كثيرا ماتكونفي خطر
لسكا
لمسلمينفيتيالند .وهذه الجماعات ا
لسودان ولماليا ا
ا
وهذ قديشملحتى
لتمرد 22.ا
تستخدملقمع المعارضة وا
تي
تعذيب أحدالوسائل ال
حيثيعتبر ال
تقال .مثال ،من الذينيتعرضونلإلست هداف،
بقين ،كما هيالحالفي أزمنة االن
الجناة السا
في – الذينينتمون
لقذا
سنة المسلمينفي العراق أوأولئك الذين اعتبروا موالين ل
هناك ال ُ
مليشيات
لتعذيبعلى أيدي
بشكلأساسيإلىقبائل أخرى –فيليبيا؛ إذ ورد أن همتعرضوال
23
مع إذعان الحكومةالجديدة ألمر الواقع.
كثيراً مايولدتعذيبأفرادينتمونإلى هذه المجموعات اهتماما إ الميا كبيرا ،خصوصا
حينئذيحدث ميل إلىتصعيدفي الوعي
الية الصوت.ف
حينماتكون ال مجموعة المعني ة ع
نسانن االمر الذي كثيرا ما
افعين عن حقوق اإل
والتركيزعلىبعض المجموعات،مثل المد
يؤدي إلى اهتمام عام أكبر حينماتتعرض هذه المجموعات لالست هداف .إن الملف المثار
لسياق معروف
تي كثيرا ماتكون منتظم ة،تعني ان هذا ا
ل ه الء الضحايا ،وطبيع ةتعذيب هم ال
عديد من ضحايا
ختلفة .ولكن ال
بشكل واسع ومعترفب ه ،ويُحظىبانتباه كبيروسط كيانات م
لفية "عادية" أو م همش ة،ينالون اهتماما أقل.
عذيب ،خصوصا أولئك الذينينحدرون من خ
الت
توقعا ،وبالتاليفان ه
بحيثيكون م
للغاية
ذيبهمقد صار " معتادا"
حقيقة أنتع
وهذايعودإلى
نفسهم ،أوبعض من هم ،حينمايُسألون ع ما
عذيب أ
سلوك ضحايا الت
"مقبول" وقديشمل هذا ال
فقط".
عرضناللضرب
لشرطةقد عذبت هم إذ ورد أن هميجيبونبـ "ال،ت
إذا كانت ا
هناك مجموعتان عريضتان ،وأحيان امتداخلتانتواج هانبشكل خاص خطر هذا النوع من
عذيب:أفراد من مجموعات م همشة وأشخاص ُمشتب هونفي جرائم أو جُنح .والمشتب هون
الت
لتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة كنوع من م مارسات
كثيرا ما يخضعون ل
ائية المختلة حيث
نتشربشكل خاصفي أنظمةالعدالة الجن
تية" .وهذه الم مارساتت
سسا
"مؤ
عذيبلـ"كشف" الجرائم ،مستهدفةبشكل خاص المهمشين
لقانونإلى الت
تلجأ أج هزةتعزيز ا
تيتُنتزع
افات ال
تمثل االعتر
لفقراء منأفراد المجتمع الذينيمكنتقديم هم ك ُجناة ،حيث
وا
اسية ضدهم .وقد وردتمثل هذه األنماط
تعذيبفي كثير من ألحياناألدلة األس
منهمتحت ال

فلية رقم  5أ اله ،ص .25-24
تقريرأمني،الحاشيةلاس
22
تلفة.
لسابق،في أماكن مخ
المصدر ا23
ش في ليبياالجديدة ، 2111 ،متاحعلى الرابط
تن ر
فوالدولية ،انتهاكات الحتجازت
 منظمةالعhttp://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/mde190362011en.pdf
21

7

ل الق ال يم عاب ر منظور من ال تعذي بف ي وال ممارسة ال قان ون | REDRESS

من دولعلىامتداد العالم،بمافي ذلك المكسيك ونيجيريا وروسيا والهند 24.وعلىصعيد
يشونعلى هوامش
فوذل هم أوغيرهم من الذينيع
يعني أنأولئك الذي الن
الممارسةفان هذا
انونية أو
المجتمع (بكلمات أخرىأولئك الذين من غير المرجح انيحتجو أويتخذوا خطوةق
افات من هم .وهم
النتزاع اعتر
عذيب
الذينيُرجح أالتصدق روايات هم) هم األكثر عرضة للت
أيضا ً
لعشوائي.
لضرب ا
تعسفيةللسلطة ،مثل البتزاز وا
ضعفاء أمام الممارسات ال
دفعاليد ،وجاره منيرو
تدعي كل منش اهدول ا الم،صاحبعربةتعملب
وفينغالديشأس
ال الم منير إلى مركز شرطةبيقاشافينوفمبر 2112بشأنسرق ة مزعومة .و الل
لفةمن جسدي هما .وكانت
للجلدبعصي البامبو على أجزاء مخت
وجودهمفي الحتجازتعرضا
ا
الشرطةتسعى النتزاع مال عن طريق االبتزاز ،من الرجلين اللذين لميكونايمتلكان ما
لشرط ة أصرت علىتعذيب الرجلين حتى حصلت على
دفعان هكرشاوى؛ ومع ذلك ورد أن ا
ي
تقديم المال .وبعد ان اقترضت والدة منير 2111تاكا (نحو  22والرا أمريكيا)
الوعدب
فبركةبالصراخفي
دفعت هاللشرطةتم إحضار الرجلين أمام محكمة حيث ُوج هتل همات هم م
و
دفعا غرامة إضافية
لشوارع مساء اليوم السابق .اعترف ا الم ومنيربأن هما مذنبينبالتهم و
ا
في
بعد أن حذرت هما الشرطةقبل دخول المحكمةبأنهلنيُطلقسراح هما دون اعتراف 25.و
اتشاندرا عاماليعمل معظم الوقتفيفصدشجر
سونيل هيم
قضية أخرىفيسريالنكا كان
الفواكه .وبعد أن كسب أكثر من  3مليونروبية (حوالي 21
المطاط وقطف جوز الهند و
الف د الرا أمريكي ا)في اللوتري عام 2113فانوكيل مبيعات لوتري وعناصر من
نيل حين
سرته مشيرينإلى أنه طلب "حماية" .وقد ورد أن سو
محلية اتصلوابأ
لش رطة ال
ا
فع لهمبعض مال اللوتري،
لمستمرة الرامية إلى إجبارهب أن يد
قاوم ات االت الشرطة ا
لشرطة وتعرضللجلد المبرح.وفي اليوم التالي
تق ا لبواسطة عدد من ضباط ا
تعرضلإلع
تد هورت حالةسونيل الصحي ة وحُرم من الرعاية الطبي ةلعدةساعات .وأخيراتمتحويله إلى
توفىعقب  3أيام من ذلك .وعقب
مستشفى حيث،بالرغم من إجراء جراح ة لهفي المخ،
نسان التابعة لالمم
فع ها آلن أماملجنة حقوق اإل
لقضيةتم ر
فرتحقيقفعالفي ا
عدمتو
تحدة26.وفي قضي ة أخرى وردت من نيبال ُذكر أن ضابطا سابق ا كان قدرفض جمع
الم
سائه – وكان ذلك خارج نطاق واجبه – قد أتهمبسرقة ال ذهب
نيابة عن رؤ
بعض ال ذهب
قضيةبموجبقانون
فع
نفرادي والتعذيب عام .2112وقامبعد ذلكبر
وتعرضللحبس ال
نفصلة .وقد أدى ذلك إلى شن حملة متواصلة من
تقديمشكوى م
تعذيب و
التعويض عن ال
ريقيا:
السفلية رقم  15أ اله ،ص41؛ ريدريس،التعذيبفياف
تقريرآسيا،الحاشية
لسفلية رقم  12أعاله ،ص،2
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
ريقيا)؛ التعذيبفي أوربا :القانون والممارسة ،سبتمبر 2112
بتقريراف
القانون والممارس ة ،سبتمبر  ،2112ص( 2من هنا وصاعدايشار اليه
بتقرير أوربا).
ص( 2منناه فصاعدايشار اليه
25
لسفليةرقم  15أ اله ،ص.31
نظتقريرآسيا،الحاشية ا
 ار26
نسان 22 ،سبتمبر  ،2112موجودعلى الرابط :
 انظبالغ شاكيإلى لجنة حقوق إلhttp://www.redress.org/downloads/Amara singhe.pdf
24
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التقدمبتهم أخرى
بفصله والتحرشب ه و
جانب الشرطة ،ورد أن ها اشتملت علىتهديدات
27
وتعذيب الحقضده.
يعمل التعذيبفيبعض األحيان كأداةتأديبلفرض أوتعزيز اخالقيات مجتمعية و هياكل
عذيب والتمييز والت هميش .ومن المجموعات
سلطة ،ونتيجةلذلكف هناك عالقة واضحةبين الت
لشوارع ،كمافي
طفال ا
لشكل من التعذيب قطاع أ
عيفةبشكل خاص أمام هذا ا
الض
لسكارى الذين
لشباب ألقل حظافي الرجنتين؛ 29ومدمنو الخمور وا
البرازيل؛ 28والرجال ا
30
سْ
كر كما في بولندا وروسيا؛
يعانون من سوء المعاملة في مراكز الصحوة من ال ُ
34
لدوفا؛
العقلية كمافيبلغاريا؛ 31وكرواتيا؛ 32وغواتيماال؛ 33ومو
و ألشخاص ذوي االعاقات
لسكان
وأعضاء مجموعاتألقليات؛مثل الرومافي كرواتيا واليونان والمجر ورومانيا؛ 35وا
بقات الدنيا
الصليين ،خصوصا المحتجون ضد مشاريع التنمي ة ،كمافي كولمبيا؛ 36والط
تعدىعلى مايُتصوربأن ها حدود ،مثل داليتسفي
ومجموعات الطوائف خصوصاتلك التيت
الهند37 .في كثير من األحيانتُست هدف النساء على أساس مننوع هن الجنسي (الجندر)،في
لسكان ألصليينفي كولمبيا
جنسي،بمافي ذلكالنساء من ا
شكل االغتصاب أو العنف ال
النساء الم هاجراتفي المكسيك أو النساء من شرق أوربا الالتييُتاجرب هن
والمكسيك ،و
علىامتداد أوربا وما ورائها 38.وتُست هدف النساء أيضا ً أينما اليمتثلن ألدوار الجندرية
بناطيل أو "أزياء غير
سبيل المثال ،حينماترتديالنساء
لسودان ،على
ففي ا
النمطية.
لرقص معالرجال،يتعرضن،
يق ة "غير محتش مة" ،مثل ا
صرفنبطر
محتشمة" أخرى ،أويت
بموجب قوانين النظام العام ،لالعتقالبواسطة شرطة النظام العام ويُجلدنعقب محاكمات
لسودان ويعتمدنفي
تي يعشنفي ا
لسودان ،اال
يجازية 39.كما أنالنساء من جنوب ا
ا
كتوبر ،2111
نسان’ ،نيبال :ضحيةتعذيبيُحرم من العدالةلتسعسنواتيجب انيُمنح الحماية‘ 22 ،ا
فوضية آلسيويةلحقوق إل
 انظرالمموجودعلى الرابط . http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAU-048-2011
28
2114الفقرات .65-64
نوفمبر ،
ثيقة ألممالمتحدة 3 ،CRC/C/15/Add.24
البرازيل ،و
لطفل ،الحظات ختامي ة:
لجنةحقوق ا29
لسفلية رقم  12ا اله ،ص.2
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
30
نشآتصحوة من
معلوماتحصلتعلي هاريدريس (مسودة اجتماع خبراء) .انظر أيضا ً هيومان رايتس هاوسفاونديشن’ ،لماذانحتاجإلى ملسكر؟‘  22 ،مايو  ،2112موجود على الرابط http://humanrightshouse.org/Articles/8721.html
ا
31
ؤسسات‘،تعليقمفوض حقوق إلنسانلمجلس اوروبا 21 ،اكتوبر
نسانيةلألشخاص ذوي العاقةفيالم
توماس هامربيرج’ ،المعاملةالال إ ،2111موجودعلى الرابط .. http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=93
32
معلومات حصلتعلي هاريدريس (مسودة اجتماع خبراء).33
ثيقة األمم المتحدة
نسانية أو المهينة ،جوان مانديز ،و
القاسية أوالال إ
تقرير المقرر الخاصللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةفقرة  ،52حاشية . .25
1 ،A.HRC/22/53فبراير ،2113ال
34
فريد نواك –بعثةإلى جم هوري ة
نسانية أوالمهينة ،مان
تقريرالمقرر الخاصللتعذيب وغيره من ضروبالمعاملة أوالعقوبةالقاسية أوالال إ2112الفقرات .44-42
فبراير ،
فا  ،ويقة األممالمتحدة 12 ،A/HRC/10/44/Add.3
ملدو
35
السفلية رقم  24أ اله ،ص.11
لحاشية
تقرير اوروبا  ،ا
36
لسفلية رقم  12أ اله ،ص.11
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
37
لسفلية رقم  15أ اله ،ص.41
تقريرآسيا،الحاشية ا
38
لسفلية رقم  12أ اله ،ص .12-11
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
39
لسودان ،ص  ،15-12متاح على
لجلد :حان الوقت لوقف العقوبات البدني ةفي ا
نسان ،ال لمواصلة ا
ريدريس ومرصدالسودانلحقوق إلhttp://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20 -%20English.pdf؛
27
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فس
فن أيضا ً ويتعرضنللجلدبموجبن
مريس ة،يُست هد
معاش هن علىتخمير وبيع مشروب ال
وفير الجنستجاريا
لقوانين40.وفينيجيريا ،ورد أنالشرطةتد اهملعامالتفي مجالت
هذه ا
فائدة ال هامشية التيتُجنى من
فه "ال
وتخضع هن الغتصاب ،وورد أن هذا يُعرفبوص
41
الدوريات الليلية".
يتعرض مثليوالجنس منالنساءوالرجال والمخنثون وثنائيو الميولالجنسي ةوالمغيرونلجنسهم
تعذيبعلى أيدي اجهزةتعزيزالقانون أو إيدي عناصر كيانات أخرىبإذعان
بشكل كبيرلخطرال
تدا العالم اذ ورد حاالت من العديدمن الدول ،بمافي
ضح على ام د
ئولين .وهذا الخطر وا
من المس
42
يونان والبيرو وروسيا وأوغندا وتنزانيا.
ذلك الكاميرون وكرواتياوال

عذيب وسوء
كثيرا مايكون غير المواطنين ،أي االجئين والم هاجرين وغيرهم ،عرضةللت
يفا و/أو حينما
لقانوني بهم ووضعهم ضع
المعاملة ،خصوصا حينما يكون االعتراف ا
فريقي ة،
عديد من الدول األ
بية ،كما هي الحالفي ال
يواج هون مشاعر رأي عام سل
تي كثيرا ماتكون هي
و ألمريكتين ،وآسيا وأوربا.وفي قبرص وتركيا واليونان مثال ،وال
لقادمين إلى أوربا،تُعتبر سوء المعاملة والتعذيب مشكلة
أول الموانيفي رحلة االجئين ا
رئي
فشل ها
انيةفان هاباإلضافةإلىترك ها الم هاجرين معدمين و
لسلطات اليون
نسبةل
سية 43.أمابال
فيتقديم الحماي ة44،فإن هاتُعتبر أيضا ً مسئولة عنتعذيب هم وإساءة معاملت هم ،كمافي حالة
انية 45.وكثيرا ماتكون النساء ُعرضة
لسواحل اليون
لتي اغتصب ها حرس ا
نيكاتي زنتول ا
توفير الحماية المالئم ة،
محليةفي
لسلطات ال
تفشل ا
لخطر معين ،خصوصا االتجار ،حيث
لشرق األوسط وشمالافريقيا ،خصوصافي دول
نطقة ا
كمافي قبرص46.وعلى امتداد م
الخليج ،ظل العمال الم هاجرون يتعرضونلالعتداء ،والذي يزيد خطورةبشكل خاص
نسبة لعامالتفي المنازل ،الالتي واجهنفيالعديد من لحاالت ،العنف واالعتداء
بال
جنسي على أيدي مخدميهم .ويتمتسهيلمثل هذا االعتداءبواسط ة الوضع المقيدلعامالت
ال
لقيود على
تي كثيرا مايواج هن صعوبات كبيرةفيتقديم شكاوىبسبب ا
في المنازل ،اال
للغة
فوق ذلكفإن عديدين اليتحدثون ا
يفرض ها مخ دموهن .و
حركت هن واتصاالت هن التي

لسودان  :ورقة
والفتياتفي ا
نساء
نسانلل
ستراتيجية حولالنساءفيالقرن االفريقي(،سي ها)  ،مابعدالبنطال:النظامالعام وحقوق إل
المبادرة ال
نوفمبر .2112
بانجول ،غامبيا12 ،
لشعوب،
نسان وا
ريقيةلحقوق اإل
فوضية األف
تم تقديمها فيالجلسة رقم 46العاديةللم
حوار
،
40
المصدرالسابق.41
لسفلية رقم  24أ اله ،ص.11
ريقيا،الحاشية ا
تقريرأف
42
لسفلية رقم  24أ اله،
السفلية رقم  12أ اله ،ص 11-11؛تقرير أوربا ،الحاشية ا
لسابق ،ص11؛تقرير ألمريكتين  ،الحاشية
المصدر اريقيا ،اغسطس  ،2113ص.13 -12
لشرقألوسطوشمالاف
ذيب في ا
ص11؛ريدريس،التع
43
فلية رقم  24أ اله ،ص.11 - 2
تقرير أوروبا،الحاشيةلاس
44
نسانفي 21يناير
 م .س .س .ضدبلجيكا واليونان ( ،الغ رقم  ،) 30696/09حكم صادر عن الدائرة الكبرىللمحكمة األوربيةلحقوق إل.2111
45
ية لحقوق اإلنسانفي 12يناير .2112
ليونان ،حكم صادر منالمح مة األورب
نتول ضد ا
 انظر ز46
تسيفضد قبرص وروسيا.51 EHRR ،)2111( ،
 -ران
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خوفون من المخاطرةبتعريض وضع هم غير
لحماية ،ويت
سبل المتاحةل
محلية واليدركون ال
ال
47
تقر كم هاجرينللخطر.
لمس
ا
وظلتتردتقارير حول االستخدامالمفرطللقوة الل إجراءات اإلبعادترقى لمستوى سوء
بلجيكاوالمملكةالمتحدة 48.كماظلت هناك
المعاملة انلميكنالتعذيب ،من عدة دول،بمافيذلك
مخاوف متزايدة حول العتماد على الشركات ألمنية الخاصة التي ورد أنهاتسيء معاملة
نقافي
قتلاالنغوليجيمي موبي
تج عنها م
بعاد ،كمافيالحالةالتين
يخضعونلإل
ألشخاصالذين
قتلبغير وج ه حقفي
محلفينإلىحكم حولال
توصلت هيئة
المملكةالمتحدة عام .2111وبعد أن
سيعيد النظرفيقرارهالسابقباال
تحقيق جرىفييوليو ،2113صرح ج هاز االدعاء الملكيبأن ه
49
تقدمبت هم جنائية.
ي

بو التعذيبوسوء المعاملة
رتك
 2-0-3م
لقانون مكانا ًبارزاً،
تحتل الشرطة وأجهزةتعزيز ا
ياقات التعذيب .و
فقا لس
تلف هوية الجناة و
تخ
تعذيببشكل "روتيني" علىنطاق واسع .وهذاشائعفي
تشار ال
خصوصا ًعند مايأتي االمرإلى إن
نيجيريا ،وبيرو،
أجزاء عديدة منالعالم فقد ظليرد من دولمثلافغانستان ،وأرمينيا ،والهند ،و
وروسيا ،وأوكرانيا .وكثيرا ماتحظىقوات ألمناالستخبارات"،المدنية" منها و"العسكرية"،
في منطقةالشرق ألوسط
تعذيب المنتظمللمعارضين السياسيين .و
بشهرة خطيرةفي مجال ال
تعذيببواسطةمثل هذهالقوات،بمافيذلك
سبيل المثال ،هناك إرث من ال
يقيا ،على
فر
وشمال ا
فيالجزائر ومصروالعراق واألردنوليبيا والمغرب وتونس 50.ومع انبعض هذهالقواتتمر
تفاضات التي وقعت على امتداد المنطقة،فإن ممارسة التعذيب
صوصا عقب االن
بصالحات ،خ
51
سبيل المثال.
راسخةبعمق كمايظ هرذلكفيتقارير متواصلة عنالتعذيب ،كمافي مصرعلى
ترحيلالسريحيث ورد انهاقامتبتعذيب
ولعبت أ جهزة ألمن أيضا ً دورا أساسي افي عملياتال
ترالياوالمانياقد
تبهين ،كمافيباكستان ومصر وسوريا .وورد انالمملكةالمتحدة وكندا واس
مش
نيها أو إرسالمحققين من أجهزتها ألمنية
بعثت بمعلوماتتقود إلى احتجاز بعض مواط

أفرادأسر همفي مسودة الحظت هاالعا م ة
تقاريرمقدمة منريدريس والمركزالدولي إلعادةالتأ هيلإلىلجنة حماية حقوقالعمالالم هاجرين وأفراد أسر هم،يناير  ،2113موجود على الرابط
رقم  2حول حقوق كل العمال الم هاجرين الذنيعملونفي ظل اوضاع غير منتظمة ،هم و
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20%20IRCT%20submission%20%20CMW%20GC2%20-%20Final.pdf
48
يلر،وبوللويز
ثيوتا
فقرة 21؛ ما
وفمبر ،2111ال
نسان ،الحظات ختامية:بلجيكا  ،وثيقة األممالمتحدة 16 ،C/BEL/CO/5ن
لجنة حقوق إلليو  ،2113متاح على :
فينفيتحقيقتتوصل إلى أن جيمي موبينقا قُتلبغير وجه حق‘ ،الجارديان 2 ،يو
وغاي غرانجين ’ ،هيئة محل
http://www.guardian.co.uk/uk-news/2013/jul/09/jimmy-mubenga-unlawfully-killed-inquest-jury
49
لسابق.
يلرولويز وقرانجين،المصدر ا
تا50
السفلية رقم  42أعاله ،ص .11-6
لحاشية
ريقيا ،ا
لشرقألوسطوشمالاف
تقرير ا
51
لنديم إلعادة
شخصي ة ،مركز ا
للحقوقال
تصادية والجتماعية،المبادرةالمصرية
لتفكير والتعبير،المركزالمصريللحقوق االق
 رابطة حرية انيو  ،2113متاحعلىالرابط
الفشل ..والتعذيبيستمر ‘26 ،يو
يل ضحاياالعنف والتعذيب’ ،وعودباءتب
تأ ه
. .http://eipr.org/en/pressrelease/2013/06/26/1749
47
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مريكي ة ()CIAفي سياقبرنامجها
اإلستخبارات المركزية أل
قل هم وكالة
الستجوابمحتجزين اعت
52
تهاكات.
لترحيل السري م ام صعدمن المخاوفحول التواطؤف االن
ل

سلحة لدولة ما مسئولة عن التعذيبفي أزمنة نزاع وعمليات
لقوات الم
كثيرا ماتكون ا
لفلبين
مكافحةتمرد ،كما هو الحالفيمايتعلقبكمبوديا وجم هورية الكنغو الديمقراطية وا
تحدة وسوريا وعدة دول أخرى.وفي جنوبيتيالند ،على سبيل المثال،تم
والمملك ة الم
53
لمسلمينبموجب أحكامعرفي ة ومراسيم طوارئ.
احتجاز  11111من اثني ة الماالي ا
لقادة الدينيين المحليينبواسطةفريق عمل خاص عام
وجرىاعتقال إ ماميابا كاسينج ،أحد ا
فاتهكانت نتيج ة للتعذيب .وقدمالجيش روايات
توفىفي الحراسة ،وورد أن و
 2112و
فاته ،مؤكدا حينا ً أنهسقط على األرضوكسر أحد ضلوع هـ وحينا ً آخر أن
متناقضة حول و
لقوات الخاصة ،مثل وحدات
جندياكسر ضلوع ه اثناء محاولة اسعافه 54.كما ورد ان ا
لسريعفيبن الديش مسئولة عن
من اهضةتهريب المخدراتفي المكسيك وكتيب ةالتدخل ا
55
عذيب.
الت
تكببواسط ةمليشيات وبلطجي ة
من االتج اهات الملحوظة ما وردبأن التعذيب صار يُر
وثيقةبمسئولينلكنليسل ها وضع رسمي.
تيل ه ا الت
وغي رها من الكيانات الخاصة ال
وقد ظل دورها ملحوظ ابشكل خاصفيقمع المتظ اهرين ،كمافي مصر عام  ،2111حيث
النتقال المضطربة ،كمافي
تم استئج ارهم وجلبهم لجلد و ارهاب المتظ اهرين،وفيفترات
فشلنزع الح ا
ليبيا،حيث
تج عن ها عدم
لمليشياتعقبن هايةالنزاع 56.وهناك م مارساتن
لمسئولي ة وتصاعدفي مناخ اال الت منالعقاب حيث سمح لهذه الكيانات
وضوحفي ا
افيةلكبح هم.وفيقرارأثار
بح و/أو حينمالمتكنللحك ومةسلطة ك
فرادبالتحرك دون كا
األ
قضية منبر زيمبابوي
نسانفي
فريقية لحقوق إل
مفوضية األ
التسا الت قضت ال
الكثير من
نسان ضد زيمبابويب أن زيمبابوي غير مسئولة عنسلوكقدامى
غير الحكوميلحقوق إل
لقدامى
ثيقة بين المحاربين ا
بي حزب زانوالحاكم على الرغم من ال الت الو
محار
57
أييده .وتحمل مثل
لسياسيينوسياسة الدولة الواضحةبالتغاضي عنسلوكهم ،انلميكنت
وا
سلوك الخاطئ وتقويض الحماية ضد التعذيب
لقرارات خطرتسهيل إنكار الدولة لل
هذه ا
تنامت أيضا ً مخاوفبشأنتنامي إنخراط الكيانات الخاصةفي
وتقويضالعدالةتج اهه .و
عملي ة الخصخصة واالستعان ةبمصادر أجنبي ة ألداء الوظائف العامة ،خصوصافي محاور
ري فوقالعاديلوكالةالمخابراتالمركزية أل مريكي،ة فبراير  2113موجودعلىالرابط
مفتوح ،عولمة التعذيب:الترحيللاس
 مع هدالمجتمعال. http://www.refworld.org/publisher,OSI,,,5118ce462,0.html
53
فلية رقم  5أ اله ،ص.15
تقريرأمني،الحاشيةلاس
54
لسابق ،ص.16
المصدر ا55
السفلية رقم  15اعاله ،ص.22
14تقرير آسيا،الحاشية
لسفلية رقم  12أ اله ،ص ؛
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
56
السفلية رقم  42أعاله ،ص.2-2
لحاشية
ريقيا ،ا
لشرقألوسطوشمالاف
تقرير ا
57
بابوي.)2116( 245/02 ،
نسان ضد زيم
بابوي غيرالحكومي لحقوق إل
 منبر زيم52
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لشركات الخ اصة،بشكل متزايد،سلطات كبيرة
الحربوفي عمليات اإلبعاد،حيثتمارس ا
اسبة
افية والمح
لشف
التدريب غير المالئم وآليات ا
لقةب
علىأفراد ،بالرغم من المخاوف المتع
58
غير المالئمة.
يأخذ االعتداء شكل ألم أو عذاببدني أو عقلي شديديُلحقبقصد معين ويُرتكب مرارابواسطة
تشارمثل هذااالعتداء وما له من آلثار ،والذي
العديد منالدوليمثل ان
في
كيانات خارجالدولة .و
تمتد منالعنف المنزلي وحتى االتجاربالبشر،والعصابات اإلجرامية و/أو
يغطي أنواعا ً كثيرة
فعين عنحقوق اإلنسان.
نسبة للمدا
قوات متمردين ،مخاوف كبيرةبال
لقانونالدولي ،واجبقمع،والردعلى ،أيشكل منأشكالسوءالمعاملة،
إنعلىالدول ،حسب ا
59
تفشلالدولفيالقيامبذلكلعدة
صعيدال ممارسة ،كثيرا ما
بغضالنظر عن هويةالجاني .وعلى
واالخفاقات
أسباب .وتشمل هذه ألسبابالحمايةالقانونية غير ال الئمة،ضدالعنفالجنسي م ال؛
ياكل
فرلديها حساسةتجاهقضايا الجندر؛ اإلضافة إلى ه
فتقار لوحداتتتو
المؤسسي ةمثل اال
في السودان ،م ال،يفشل
فرصالوصولللعدالة .و
التمييز الذي يقوض المحاسبة و
السلطة و
فيرالحمايةالقانونيةال الئمة؛ وهويخلط االغتصاببالزنا إذيضعالنساءالالتي
لتشريعفيتو
ا
للمقاضاة،بخلق معايير اثبات ذاتسقف
شكاوىبشأن االغتصاب تحت خطر التعرض
تقدمنب
ي
بعة ش هود عيان ذكور) ،واليجرم التشريعبشكل كافجرائمالعنفالجنسي األخرى.
عالي (أر
تفشيالتمييز واالعترافالشرعي واأل مرالواقع،
ومع غياب إجراءاتشكاوىحساسةجندريا ،و
يتعلق
ئولون،يتجهالنظامنحواال الت منالعقابفي ما
تمتعبهاالمس
إضافةإلىالحصاناتالتيي
60
اس الجندري.
بالعف ذي األس

كثيرا ماتكون الدول أيضا ً غير قادرة على منع و/أو القمعبشكل كاف ألعمالترقى
لمستوى التعذيبوسوء المعاملة الخاصةبقواتالمتمردين .واألمثلة كثيرة ،خصوصاعندما
فلبين ،وثقت
يكون هناك نزاع مسلح61.وفي مثال غير عادي لمبادرةيحرك ها ناج،في ال
قيقة ولعالج والعدالة ()PATHتعذيبوسوء معاملةقامت
مجموع ة دعاة ال الم من أجل الح
لشيوعي ) (CPP-NPAكجزء من حملة
بيني الجديد للحزب ا
لفل
لشعبي ا
ب ها كوادرالجيش ا
لتيتمتقديم هابواسطة ضحايا التعذيبالعراقيين ضد عدةشركات أمن أمريكي ةل ها أ همي ة
القضايا ا
فقرات . 154-143
لسابق،فيال
المصدر اتحليل انباء‘ 22 ،ابريل  ،2113متاح
لحقيقة –
بسجنأبو غريب ،ظ هور ا
خاصة أيض اً ،انظرلورا رايموند’ ،السعيلمحاسبةشركاتفي جرائم
على الرابط http://truth-out.org/news/item/16053-seeking-corporate-accountability-for-crimes-at-abu-ghraib
59
ليو ،1222سلسل ة
نسان ،أسس موضوعي ة ،حكمصادرفي 22يو
 السكويز – رودريكويزضد هندوراس ،محكمةالدول أل مريكي ةلحقوق اإلالقانونيالعامالمفروضعلى
لتزام
بيعة ال
نسان،التعليقالعامرقم  ،31ط
ج رقم 4؛قبرص ضدتركيا (،35 EHRR 30 .)2112لجنة حقوق اإل
فقرات .12-15
ثيقة ألممالمتحدة ،)2114( CCPR/C/21/Rev.1/Add.13ال
الدول األطرافبواسطةالع هدالدولي ،و
60
نسي،
لسودان حول الغتصاب والعنفالج
ريعات ا
نسان وتنمية البيئ ة ،حان اوان التغيير :صالحتش
ريدريس ومركزالخرطوملحقوق إلنوفمبر  ،2112موجودعلىالرابط .http://www.redress.org/downloads/publications/Position%20Paper%20Rape.pdf
61
يلو , (ICC-01/04-
 انظر على سبيل المثالالقضايا المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية :المدعي العام ضدتوماس لوبانجا دي)01/06)(DRC؛ مدعيالمحكمةالجنائيةالدوليةضدبوسكونتاجاندو )(ICC-01/04-02/06 (DRC؛ مدعيالمحكمةالجنائيةالدوليةضد جان –
ريقياالوسطى) ؛ مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد لورانت قوباقبو(ICC-02/11- ،
بييربيمبا قومبو )( (ICC-01/05-01/08جم هوريةاف
قبو )(, (ICC-02/11- 01/12ساحلالعاج)؛ ومدعيالمحكمةالجنائي ة
)(01/11ساحلالعاج)؛ مدعيالمحك مةالجنائيةالدولية ضدسيمونقوبا
ك اونقوين ( (ICC-02/04-01/05) ،أوغندا).
ديامبو ودوميني
وتي ،وخوت
نسينت ا
ي وفي
الدوليةضد جوزيف كون
58
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الفاشلة،قداليكون هناك
فيمايسمىبالدول
لعشرين 62.و
فحة التسرب"فيتسعينياتالقرن ا
"مكا
تلفةتمارس
حتى وضوح حول من هو الذي يمارسسلط ة الدولة ،عندماتكون هناك قوى مخ
باكستانوالصومال.
فغانستان و
تلفةفي ا
فراد ،كما حدثفي أزمنة مخ
تحك مهاعلى المن قة واأل

قائعإلى صدور دعوات من أجلتوسيعالفهم ،إن لميكنتوسيع التعريف،
قادت هذه الو
اقية األممالمتحدةلمن اهضة التعذيب،
تف
عذيب 63.ويتطلب التعذيب ،كماتعرفه المادة  1من ا
للت
لرسمي ،والذيقديتراوح من االرتكاب المباشرللتعذيبإلى الذعان له،بما
بعض التدخل ا
لفشلفي التحركفي مو اجهة مزاعم أعمالينتج عن ها ألم أو عذاب ،جسديا كان أم
في ذلك ا
طبيعة المماثلة أللم والعذاب اللذينيتعرض
عقليا،يوقعبواسط ة كيانات خارج الدولة .وال
تي كثيرا ماتكون مائعةفي ممارسة السلطة ،والذهابإلى أبعد
ل هما الضحايا ،والطبيع ة ال
أفراد،
من الدولةبمافي ذلك إلى كالء محليين للسلطة ،ورجال أعمال ،ومتمردين و
والحا جةإلى ح ماية أكبر،قد طُرحت كل ها كحجج من أجلتوسيعفهم التعذيب 64.ويبدو أن
لدوليتؤيد وج هة النظر هذه إذ أن ها
لقانون الجنائي ا
لدولي والتطوراتفي ا
نساني ا
لقانوناإل
ا
ف هم كتعذيب ،معتمدةبدال عن ذلك على طبيع ة العمل
التتطلبتورط مسئولفي عمليُ
عذيب
عديدون ان التعريف الحاليللت
وعالقات السلطةبين الضحية والجاني 65.وبينمايرى ال
تعددة من العنففي عالقات
يقاشديد التمركزعلى الدولة،يستبعد أشكاالً م
يفا ض
يعتبرتعر
لقين من انتوسيع التعريف قديجعل
لقوة من كيانات خارج الدولة،فان هناك آخرون ق
ا
فف
لقواعد والمعايير عنصرايخ
تقاط كل ا
لتعذيب أكثرتشتتا األ مر م مايجعل من ال
حظر ا
توسعفكرة انت هاك
نفاذه .وقد يزيل هذا ال
التركيز على الدولة ويقوض حظر التعذيب وا
تخدم لتعيين
السلطة كمكون حاسم ومتميز للتعذيب ،ويؤدي إلى اضعاف المصطلح إذا اس
تجربةبلجيكا
ختلفة .وتعتبر
لفةبواسطة كيان ات م
تنوع كبير من االنت هاكاتفيسياقات مخت
تعذيببانه
لقانون البلجيكي ضد التعذيبيعرف ال
ذات قيمةتعليمي ةفي هذا المض مار.فا
لقانون
لدولة .وجاءت المحاكمتان الوحيدتان بموجب ا
يشمل الدولة والكيانات خارج ا
لقضية االولى قذف رجل
ففي ا
لدولة.
تعذيب لغير صالح كيانات من خارج ا
جيكي لل
البل
اعتبرت
لقضية الثاني ة خضعت امرأة
سابقة،وفي ا
بحامض الكبريتيك على وج ه شريكت ه ال
طفا ألشكال عديدة منسوء المعاملة –فيطقوسلطرد ألرواح
غيرقادرة على انجاباأل

تقديم‘،ريدريس ،ليستالدول ة
الحقيق ة وال الج والتعويض ’
لسكرتيرالعام مجموعة دعاة اسالم من اجل
نسيس ب.قارسيا ،ا
 انظر روبرتفراوحد ها :التعذيببواسطة كيانات خارجالدول ة،مايو  2116ص  ،2-4متاح على الرابط
.http://www.redress.org/downloads/publications/Non%20State%20Actors%209%20June%20Final.pdf
63
وصا فيالسياق االفريقي.
قليمي ة ،خص
ف بعض الجتماعات أل
يل ي
تفص
ببعضال
لنقاش
خضع هذاالموضوعل64
لسابق.
المصدر ا65
ناصرالجريم ة
نسانية والمادة ( )2( 2أ) ( 1 -)2من ع
نائيالدولي ،انظربشكل خاصالمادة ( )1( 2و) حولصيحاتضد اإل
حول القانونالجللمحكمة الجنائيةالدولية ،إعادة انتاج اسجالت الرسمية متاح على الرابط : http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-
A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
62
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تعذيب ليست مجرد
بف هم ال
لشريرة – أدت إلىوفات ها 66.ولذلكفان الحوارات المحيطة
ا
لية كبيرة ،خصوصا حينما
حوارات ذات طبيع ةنظرية ،وإنما كثيرا مايكونل ها أهمي ة ع م
سبيل المثال ،جادلت عدة
لفلبين ،على
في ا
تشريع الوطني.ف
لتعذيبفي ال
يتمتعريف ا
اقية ألمم
تف
يتسق مع المادة  1من ا
تعذيبيجب أن
منظمات غير حكوميةبأنتعريف ال
توسيع
لشيوعي وغيرهب
تعذيببينماتحجج ضحاياتعذيب الحزب ا
تحدة لمن اهضة ال
الم
تعذيب ليشمل الكيانات خارج الدولة67.وتوضح هذه الحوارات وجود خالفاتفي
تعريف ال
فوعةبالحاجة لصياغ ة ردود الئمة على
طبيعة أصولي ة وإستراتيجي ة معاً ،مد
من اهج ذات
بمفي ذك االنت هاكاتبواسطة كيانات أخرى غير الدولة.
انت هاكات خطيرة ،ا
 4-0-3مناجه التعذيبوسوء المعاملة
يتجزأ من ممارسة
كثيرا مايُرتكب التعذيبفي سياقتكونفيه أشكال سريته وإنكاره جزءاً ال
نفه من وصمة وخوف وص دمة،يقود إلىخفض مستوى
بميكت
قع ،ا
السلطة علىالضحايا .و هذاالوا
تعذيبفإن
تقديمرصد كامللممارساتال
يصعب،بالتالي،
تبليغبوقوعالتعذيب .ومع أنه
عملياتال
قصي،ومفوضيات
ومفوضيات الت
لصحيين،
التوثيقبواسطة مراكز إعادة التأهيل والخبراء ا
يقةوالمصالحة ،وغي رها من الهيئات ،اإلضافة إلى حجم متزايد من ال
الحق
يضا
فقهالقانوني  -وأ
بصرية-يعني ان هناك
يلية ،ودراسات ،وسير ذاتية ،وأدلة سمعية و
فص
اإلضافة إلىتقاريرت
ئلة من المعرفة حول أسا
ذخيرة ها
قليميينفي
نقاشاتالخبراء أل
ليب التعذيب 68.وهذا واضحفي
ليب،مثلالجلد،والصعق
لعديد من هذه األسا
سمنارات هم التي نظمتهاريدريس والتي أكدت أن ا
تهديد األخرى ،كلها
لتعليق من األطراف والعنف الجنسي ،وأشكال ال
بالصدماتالك هربائية ،وا
تميزة ،وطنية
تفاوتةفي أرجاء عديدة حولالعالم 69.ومع ذلكفهناك أنماط م
منتشرةبدرجات م
ففينيجيريا ،م ال ،ورد أنالذباب،
ينة.
تعذيبتتميزبأساليب مع
إقليمي ة(بل وحتى مؤسسية)لل
و
فراد كثيرون
تعذيب إذ أن هناك أ
والفئران أو الثعابين،تُستخدمكجزء منال
والعنكبوت،
البعوض،
و
70
يعانون من رهاب (فوبيا) أحد ههذ الحشرات.
تعذيبتظ هربشكل خاصفي أزمنة النزاع،مثلالعنف الجنسي ،أوفي إطار
ليب
هناك أسا
تمديد االيدي
ليبالخمسة"(الوقوفعلىمبعدة منالجدار و
إجراءات مضادةللتمرد،مثل "األسا
واالرجل لتصله،تغطية الرأس ،التعرض للضوضاء ،الحرمان من النوم ،الحرمان من الطعام
والشراب).؛ وكما صار واضحا الل مجرىالتحريات العامةفي دعوىتقدمتبها مجموعة
فلية رقم  24أ اله ،ص.31
تقرير أوربا،الحاشيةلاس
67
فتقدإلىتناولالتعذيببواسطة كيانات
تقدمجيدلكني
افحةالتعذيب :
قانون مك
نسيس ب .غارسيا وسليمان م.سانتوس جونير ’ ،
روبرتفراخارجالدول ة‘  ،2112متاحعلىالرابط http://www.southsouthnetwork.com/calasag_antitorturelawgoodadvance.html
68
لتوثيقوموقعالمكتبةعلى االنترنتhttp://www.reindex.org/RCT/rss/Portal.php ،
بشكل خاص ،مركزالكرامة ل
 انظر،69
 انظر مراجع لممارسات ووتائر التعذيب فيتقرير افريقيا ،وتقرير أوروباوتقرير ألمريكتين ،الموجودة على الرابطhttp://www.redress.org/reports/reports
70
لسفلية رقم  24أ اله ،ص.2
ريقيا،الحاشية ا
تقريرأف
66
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استخدم هذهاألساليب
محامييالمصلحةالعامةللمملكةالمتحدة وآخرونفان جيشالمملكةالمتحدة
يقة ان المحكمة األوربيةلحقوق اإلنسان كانت قد وجدتفي
فيالعراق ،على الرغم من حق
تفاقية األوربيةلحقوق اإلنسان،
تهاكاللمادة  3من اال
يرلنداالشمالية ان
ليبفي ا
استخدام هذه األسا
71
ليب عام .1222
تحداستخدام هذ األسا
وحظرت حكومة المملكةالم ة

تدريب قوات ألمن الوطني وتبادل الخبرات والتجارب وإستيراد األج هزة الخاصة ،قد
إن
لدعم"فان
لسياقات 72.ولكن حتىبدونمثل هذا "ا
اليبتعذيب متميزةفي العديد من ا
أنتجأس
فة علىنحو واسع ،أو أنثمة كيانات محلية طورت
العديد من أساليب التعذيبصارت معرو
وطبقت مثل هذهالوسائل الل مسيرت ها .ومع ذلك هناكبعض االختالفات الملحوظ ةبين
ائية من حيث
كو أكثرعشو
تعذيب "الروتيني" إذ أن األخيرينزعألني ن
تعذيب المن هجي وال
ال
لقانونيلجأونالىأساليب
طبيعته .و هناك أيضا أ دلةتوحيبأن أج هزةاألمن و كالءتعزيز ا
عذيبقد
تقنيات الخمس 73،حينمايكون هناك احتمالبأن كشف الت
تعذيب التتركأثراً،مثل ال
74
يقود إلى المحاسبة أو أنيكون لهتبعاتضارة على الجناة.
شكل أساسي،يُ مارسعلى
تمثلفي أعمالتست هدفالجسدب
تعذيبالجسدي" والذيي
ما زال "ال
لسطيني"حيثيُعلق
"الف
لتعليق
نطاق واسع .وكثيرا مايمتد منالجلد إلىالعنف المتطرف،مثل ا
فاة .وهناك"التعذيب
في ضرردائم أويؤدي إلى الو
قيدين من حائط ممايتسبب
معصماالضحيةالم
تستهدفالعقلبشكل أساسي،والذي ورد أنهيُستخدم علىنطاق واسع،
ليبالتي
نفسي" ،كاألسا
ال
في منطقةالشرق
تعذيبجسدي .و
فحة التمرد ،وكثيراً مايكون مرتبطاب
خصوصافي سياق مكا
صوصا
تعذيبتشملالجلدالشديد ،خ
ليبال
بيل المثال ،ورد أن أسا
يقي ا،علىس
فر
ألوسط وشمال أ
صعقاتالك هربائية؛
فلقة(الجلد على راحتيالقدمين)؛ ال
على أجزاءحساسة من الجسد ،مثل ال
يلة؛
فق النظافة؛ اإلجبار على الوقوفلفترات طو
باستخدام مرا
الحرمان من النوم؛ عدم السماح
صوصا
لتعليق منالمعصمين؛ إليذاءالجنسي واالهانة؛توجيهتهديد وإ هانات ألسرةالضحية ،خ
ا
اللفظي
أعضاء ألسرة من اإلناث؛توجيه اإلهانة إلى دينالضحية وغيرذلك من أشكال اإليذاء
تقني ات الخمس وإلعدامات الوهمية ،ك مافي
اليب،مثل ال
اإلهانة .وقد ورد استخدام أس

لسودان 76،أيضا ً
نغالديش 75،وا

تحقيقفيقضيةب هاء موسى
تقريرال
 انظرريدريس ،جيشال مملكةالمتحدةفيالعراق .جاءالوقتلالعترافبتعذيبالمدنيين،اكتوبر 2112؛لتحديثات انظرwww.publicinterestlawyers.co.uk :
لتحقيق)3 ،مجلدات ( )2111ولرؤية آخر ا
سا ل
ليام آيج (رئي
لسير و
؛ا
72
 انظر مارجوري كو هن"،تدريب المعذبين :مدرسة ألمريكتين"،في  ،ACATعالم من التعذيب ،2113 ،ص 241-233؛ديموندوفرح ه،السفلية رقم  2أعاله.
لحاشية
ا
73
 انظر أ اله ،ص.1474
فلية رقم  2أ اله ،خاصةعلى ص .444-415
يضا ريجالي،الحاشيةلاس
 انظر ا75
 انظرهيومان رايتس واتش’ ،تعذيبتسنيمخليل‘14 ،فبراير  ،2112موجودعلى الرابط.http://www.hrw.org/node/62431/section/6
76
سعيد كمالي دي هجان وجيمس كوبنال ’اعتقل و ُجلد وعُذب:شاببريطانييصفسنة من الرعبفي السودان‘،الجارديان 6 ،اغسطس ،2112
افادة
موجود على الرابط ( http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/06/arrested -beaten-tortured-briton-sudan
دة في ملف لديريدريس).
لبغداديالكاملة موجو
مجدي ا
71
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في دول عديدة ما زالتفكرة التعذيبتُرىبشكل كبير مقترنةبالعنف الجسدي وحده إذ
و
وكنتيجة لذلكف هناك
تعذيب.
النفسية لل
تسير جنباالىجنب معالترددفي االعترافباألدلة
الفئة المتصورة
لقليل جدا من منح جبر الضررلعالج اليقعبشكل واضحفي إطار
ا
بولندي ة،
فاقة من السكر" ال
"بيوتاإل
لمستوى الوطني الحتجازفي
تحدياتعلى ا
كتعذيب.فال
منشآتتشكل سوء
تفاق حول ما إذاكانت الم مارساتفي هذه ال
ثالفشلت إذ ليس هناك ا
نشآتبالتعاون معالشرطةلجلبأفرادسُكارى من أماكن عامة إلى
معاملة .وتعمل هذه ال م
حفن ة من الرجال األقوياء،فيتم نزع مالبس الشخص ويُقيد
المنزل ،حيثيوجدطبيب و
فيق منسكره ،والذيقديمتد إلى
عاريابأحزم ةجلدية إلى طاول ة معدني ة ويُترك هناك حتىي
فقات
فع ن
لسماح له/ل هابال ماء أوب إمكانيةال ذهابإلى الحمام.ثميُطالببد
 02س اعة ،دون ا
بقائ هفيالمنزل 77.ومع اناأللم والعذاب اللذينيوقعانيمكن أنيكوناشديدين وبالتالي
فترة
فعاليةفيتحقيق أي غرضيُ هدفاليهفانضحايا مثل هذاالنوع منسوء المعامل ة
شديدي ال
لرسمي واثبات مصداقية روايات هم.
في ا
كثيراً مايخوضونصراعاشديداًفي مكافحة الن
طبيعة
تمتد من إلهانة ذات ال
تعذيبوسوء المعاملة مساحة واسعة
نسيةلل
تغطي األ عمال الج
صرية أو غيرها من أشكال الزدراء)،لفظيا
افق مع مالحظات عن
نسية (كثيرا ماتتر
الج
وجسديا ،وحتى االغتصاب .و ألمثلةعلى ذلكتشمل سجن أبو غريبفي العراق (محاكاة
فحصالعذري ة( -مصر  ،واليونان) ،والتهديدباالغتصاب (بمافي
فحص المهبل -
الجنس) و
لفة من االغتصاب،ب م افي ذلك
ذلك التهديدباغتصابأفراد من األسرة) ،وأشكال مخت
لصعقات الك هربائي ة
سلية ،مثل ا
ستهدف التعذيب ألعضاء التنا
تخدام أدوات .وكثيرا ماي
باس
جنسي ة وايالج ،إلضرار إنلميكن
على الخصيتين،لزيادةااللم و ،كمافيأفعال اإلهانة ال
جنسي ة موج ه ة ضد
لتعذيب ال
لتحطيم هوي ة الضحي ة ككائنجنسي 78.وكثيرا ماتكون أعمال ا
أفراد مجتمع ه،الست الص معلومات ،وإرغام آخرين وإنزال
أفراد عائلت ه و
الضحية و
لسيطرة.
العقوبات،باإلضافةإلىتعزيز عالقات ا
تمثل معالمفيمايتعلقباالغتصاب واألشكال ألخرى من
لسلة من األحكام
ظلتتصدر س
79
كيا.
النساء كشكل منأشكال التعذيبفيبلدانمثل البيرو وروسيا وتر
جنسيتجاه
العنف ال
نشآتإفاقة من
معلوماتتمتقديم ها إلىريدريس (نص الجتماع خبراء) انظر أيض اً هيومان رايتز هاوسفاونديشن’ ،لماذا نحتاج إلى ملسكر؟‘22 ،مايو  ،2112موجودعلى الرابط .http://humanrightshouse.org/Articles/8721.html
ا
78
ثيقة األممالمتحدة
نساية أوالمهينة،مانفريدنواك ،و
القاسية أوالال ا
تقريرالمقرر الخاصللتعذيب وغيره منضروبالمعاملة أوالعقوبة
 انظرفقرات .26-25
15 ،A/HRC/7/3يناير ،2112ال
79
وماسلوفو ضد روسيا أمام المحكمة األوربي ة
 هذايشملسجنكاسترو –كاسترو ضدبيرو أمام محكمة الدول أل مريكي ة،عابدين ضدتركياسابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا .انظرريدريس ومركز
القضايا أمام المحكمةالجنائية الدوليةليوسالفيا ال
لسلة من
نسان ،وس
لحقوق ال
نسان وتنمية البيئ ة ،حان وقت التغيير ،حاشية
الخرطوم لحقوق إل
فوالدولي ة ،الجندر
سفلية رقم  61أ اله ،ص15-11؛ريدريس ومنظمة الع
يب :تقرير مؤتمر ، 2111 ،موجودعلى الرابط
والتعذ
http://www.redress.org/downloads/publications/GenderandTortureConferenceReport -191011.pdf؛
يصدر قريبا).
تصاب كتعذيبوسوء معاملة(س
وتقريرريدريس حول الغ
77
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تبليغ عن أعمال التعذيب ذات
عتقد أن هناك ضعفعلىنطاق واسعفي ال
ومع ذلكفمن الم
سببفي إعاقةتقديم شكاوى و/أو
رتبطةب ها قدتت
جنسيبسبب أنالوصمة الم
الطابع ال
الحقةأشكال االنتصاف .و هذايشمل التعذيب الجنسي الذييُرتكبضد الرجال ،والذيلقي
نتشاره ،إن لم يكن
الكفاحالمنظم ضد ها .وقد صار ا
ستوى
اهتماماليالنسبيا على م
لتحري ،مثللجنة
استخدامهبشكل من هجي ،يُوثق جيدا وبشكلمتزايدبواسط ة لجان ا
لفردية .وهذاينطبقعلى مجموع ة
تقصي الحقائق ،كمايوثقفي القضايا ا
تقلةل
لمس
البحرين ا
لسودان
لسعودية وسيالنكا وا
لمملكة العربي ة ا
من الدول مثل البحرين واليونان وبيرو وا
وأوغنداحيث المحتجزين منالرجاليتعرضون الغتصاب أو التهديدباالغتصاببواسط ة
نسيا وثنائي الجنس
لمسئولين 80.وكثيرا مايكون األشخاص من مجتمع المثليين والمثليات ج
ا
والمخنثين والمحولين لجنسهم عرضةبشكل خاص للخطر ،مثالفي محافظة آكيفي
نيسياتم اعتقال اثنين من المثليين وتعرضو إليذاء جنسيا ونُزعت مالبس همابواسط ة
اندو
الشرطة عام ،0222قبل انيُطلق سراح ه مابشرط انيوقع أ حدهماعلىاقراربأن هما لن
ن في أي أعمالجنسي ة مثلي ة 81.وإضافة إلىذلكفان المحتجزين الذكور كثيرا
ينخرطابعد اآل
جنسيبواسطةمسئولين و/أو محتجزين آخرين82.وفي
لاليذاء ال
مايكونوافي خطر التعرض
سرقت ممتلكات ه
البيروتعرض لويس البيرتو روجز مارين لالغتصاببعصا مطاطي ة و ُ
83
بواسطةالشرطة عام .0222
تيتصد رها المحاكم و هيئات
يأخذ سوء المعاملة أشكاالًعديدة كماتظ هر ذلك األحكام ال
افعين عن حقوق اإلنسان 84.وبإلضافة إلى
تقارير وتجارب المد
نسان و
ت افاقيات حقوق اإل
تردية والحبس
لسجون ال م
لقلق منذ أمدطويل ،مثل أوضاع ا
موضوعات الحراسات المثيرةل
لفةفي
شيةبدرجات مخت
تف
لتي اعتبرت م
نفرادي والحرمان من العناي ة الطبي ة لمالئم ة ،وا
ال
تقرير أوروبا ،
لسفلية رقم  12أعاله ،ص 11-11؛
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
السفلية رقم  24أ اله ،ص  2و  11؛
ريقيا،الحاشية
تقريراف
لبحرين  :صالحأساسي امتعذيب الن هاية؟،ابريل  2113ص
السفلية رقم  24أعاله ص11؛ريدريس والمركزالدوليإلعادةالتأ هيل  ،ا
لحاشية
ا
لبحرين) متاحعلى  ..http://www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform .pdf؛ انظر أيض اً
(21تقرير ا
سلح،
نسيضدالرجال والصبيانفيالنزاعال م
لتحفيزللعنفالج
بيعة ونطاق وا
لشئون إلنساني ة  ،ط
نسيق ا
ياسات والدراساتبمكتبت
فرعتنميةلاس
نيو  ،)2112ص 5موجود على الرابط
نسانية باألمم المتحدة ( 26يو
لشئون إل
نسيق ا
حثي لمكتب ت
االجتماع الب
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boy
s+Final.pdf
81
لسفلية رقم  15أ اله ،ص.63
تقريرآسيا،الحاشية ا
82
ً
يشنلرعاي ة
فاوند
سلوبتعذيب(ميدكال
 انظرفي هذا السياق أيضا مايكلبيل ’الرجالكجناةوضحايا‘ ،في مايكلبيل(تحرير) ،الغتصاب كاضحاياالتعذيب )2114 ،ص .62-61
83
نسان ،مارس  ،2113ص ،2موجود على
تقديمهللجنة حقوق اإل
تقريربديلتم
نسان،التعذيبفيبيرو:
نسقيةالوطنيةلحقوق إل
ريدريس والمالرابط
http://www.redress.org/downloads/publications/Peru%20HRC%20shadow%20report%20FINAL%20for%20we
bsite.pdf
84
لتقارير الدوريةللمقررالخاص لالممالمتحدة حولالتعذيبعلى
 انظر ا .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspxانظر أيضا ً نايجل رودللي ومات
فورد .)2111 ،ص .144-125
القانو الدولي،الطبعةالثالثة( .دارنشر جامعةاكس
لسجناءبموجب ن
والرد ،معاملة ا
80
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لسجون85،فقد ظلت هناك ممارسة متزايدة من سوء المعاملة خارج نطاق الحراسات
كل ا
اليب أخرى خالل التظ اهرات.
لقوة وألس
ستخدام المفرطل
وهذاينطبقبشكل خاصعلى إل
الجيشبشكل متكرر
ستخدمت قوات الشرطة و ألمن و
العربي ا
تفاضات العالم
وخالل ان
في البحرين مثال أ ُستُ هدف
لمسيل للد موع وبنادق الخرطوش وغيرها من األسلحة .و
الغاز ا
فيالعديد من لحاالتتعرضوا لل هجومبشكلمتعمد – مع أن هم ظ اهريا لم
المتظ اهرون و
اقبة الشرطة للمظ اهرات قد
يكونوايشكلونتهديداً أمنيا ً –فهي وتيرةتشير إلى أن مر
86
تخدمت كغطاء التعذيب.
اس
والجلدولكن عدة دولتطبق مثل
.
بات بدنيةمثلالرجم وتر األعضاء
معظم الدوال تلجأ إلىعقو
اليمن،حيثتُطبق
العقوبات .و هذهالدول التيتطبق هاتشمل إيرانوالمملك ةالعربيةالسعودية و
هذه
عقوباتالحدودالخاصةبالشريعة اإلسالمية(الرجم وبتر األعضاءبمافي ذلكالقطع من الف
العصاكعقوبة
قوانينهاالضربب
ينما هناك دول أخرى،مثل ماليزيا،تصنف
والجلد)والقصاصب
بلدان ،مثلالسودان،والذي
لبدنيةفيبعض ال
العقوبات ا
قضائية وأداةتاديبية87.وقدأثارت ممارسة
تعلق بالطبيعة ال مهينة
الفينللنظام العام ،المخاوففيما ي
يطبق عقوبات الشريعة وجلد المخ
88
تا واستخدامها العشوائي ،مست هدفةبشكل خاص النساء وأعضاءالمجموعات ال مهمشة.
للعقوب

تفظ  52دولةبعقوب ة اإلعدام مما يطرح مخاوف أكثر 89.وهذهتشملفرض عقوبات
تح
فظ المدانون لسنوات
إلعدام عقب محاكمات غير عادلة ،كمافي السودان واذبكستان ،ويُح
كمفي اليابان90وفي  9من الدول الكاريبي ة91،باإلضافة إلىأساليب
نفيذ اإلعدام ،ا
في انتظارت
لشنق 92ويعتبرالعديد من المراقبين عقوبة اإلعدام
ينةمثل ا
اسية واالإنسانية والم ه
لق
العدام ا
لفقه
ستوىألقليميفي ا
قوبة الإنساني ةبشكل جذري ،وهو موقفيجد دعماعلى ال م
بأن ها ع
93
نسان.
لقانونيللمحك مة ألوربيةلحقوق اإل
ا

ريقيا ،
لشرق ألوسط وشمالاف
ريقيا،وتقرير أوربا وتقرير ألمريكتين،وتقرير منطقة ا
 انظر مراجعلممارسات ووتائرتعذيبفيتقريرافوتقريرآسيا،الموجودةعلىالرابط .http://www.redress.org/reports/reports
86
السفليةرقم  21أ اله ،ص  .22-23انظر مخاوف حول ممارساتفيتركيا
لبحرين،الحاشية
 انظرريدريس والمركزالدوليإلعادةالتأ هيل ،اليو .2113
نسنا في 23يو
ية لحقوق إل
في هذاالمضمار،قضية ازسيضدتركيا  ،الغ رقم  ،42606/05حكم صادر من محكة الدول األورب
87
لسودانيلحقوق
 انظر عرض عامللتطورات ،بتركيز خاصعلىتحركاتعلىنطاقالعالمنحوالغاءالعقوباتالبدني ة،ريدريس والمرصد السابق ،ص.35-12
لسفلية رقم  32أعاله ،ص  ،43-32وحولالمعاييرالدولية ،المصدر ا
لجلد ،الحاشية ا
نسان ال لمواصلة ا
إل
88
لسابق.
المصدر ا89
فوالدولي ة ،عقوبة العدام عام  ،2112موجودةعلىالرابط : https://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-
 منظمةالعsentences-and-executions-in-2012.
90
فقرة .15
نيو ،2113ال
ثانيلليابان ،ويقة األممالمتحدة 22 ،CAT/C/JPN/CO/2يو
لتقرير الدوريال
 الحظات ختامية حول ا91
نسينتوقرينادينيس ،وتريندادوتوباغو،تس مح
نيفيس،سانلوشيا،وسانفي
توفر و
يس
باربادوس،بليز،قرينادا ،جامايكا،سان كر
 جزرالب هاما،بعقوبة العدام .انظر موقع مشروع عقوبة العدام على النترنتhttp://www.deathpenaltyproject.org/where-we- ،
operate/caribbean/
92
ثيقة ألممالمتحدة
نسانية أوالمهين ة ،و
القاسية أوالال إ
لتقرير ألوليللمقرر الخاص حولالتعذيب وغيره منضروبالمعاملة أوالعقوبة
 انظر ا2112الفقرات .36-33
 2 ،. A/67/279اغسطس ،
93
مفضيضدال مملكةالمتحدة.
لسعدون و
كيا وا
صة إلى ا جالن ضدتر
لسابق،بإشارة خا
المصدر ا85
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عذيبوسوء المعاملة
5-0-3أسبابلات
لصعبتحديد
لتيتس اهمفي ارتكابه .ومع ان من ا
لتعذيبف هما للعوامل ا
تتطلب مكافحة ا
لسياق واألغراض
تعذيب ،والتيلمتوضع االنادرافي مصطلحات صريح ة،فإن ا
أسباب ال
فر مؤشراً جيداً .ويمكن القول أن هذا هذا أكثر وضوحا ً حينمايشكل التعذيب
يمكن أنتو
فح ة أعمال التمرد" ،االرهاب" أو أيتهديدات
جزءاً مننموذج أمني أوسع ويُستخدمفي مكا
تعذيب وسوء المعاملةفي مثل هذه
لسلطة.ويستمر شيوع اللجوء لل
متصورة أو منظورة ل
تعذيبوسائل مندمج ةتمامافي ممارسة
الظروف 94.وهذايصحبشكل خاص حينمايشكل ال
لتعذيب وغيره منسوء
السلطةوقمع أي معارضة و/أواثناءنزاع .وكثيرا مايكون اللجوءل
المعاملةفي مثل هذه الظروف وتيرة متكررة منتاريخ البالد كما أنه كثيرا مايمتدبعيداً إلى
تحدة،على سبيل المثالفان استخدام
الوراءإلىالحقب الستعمارية.وفي حالة المملكة الم
تفاضة
تفاضات المعادي ة لالستعمار ،مثل ان
التعذيب يشكل جزءاً من الردود على االن
الية ،والنزاعات
لندا الشم
الماوماوفي كينيا ،والنزاع داخل المملكة المتحدة ،خصوصافي اير
95
كمفي العراق.
سلحة في الخارج ،ا
الم
اسية واألمنية
لسي
لصعبتحديد غرض التعذيببمايمتد إلى أبعد من المبررات ا
من ا
ينةتس اهمفي
تقارير الدولةتوحيبأن هناك عوامل مع
لسردية و
الظ اهرة.ولكن األدلة ا
لقانون .وتعتبر عوامل مثل
تعذيب الذيتقومبهوكاالتتعزيز ا
نتشار التعذيب ،خصوصا ال
ا
سسات اإلضافةإلى التمييز
نيةوسوء عمل المؤ
لقانو
تقارللحماية ا
لقانون والف
ضعفسيادة ا
تقعفيقلب األنظم ة التييُستخدمفي ها التعذيببشكل روتيني.وفي
والت هميش،بأن ها عوامل
عذيبيعتبر
تقادبشكل واسعبأن اللجوء للت
عدة دولعلىامتداد مختلف ألقاليميسود االع
اليب
متأصالفيتحقيقات الشرطة ،حيثيُستخدم التعذيب كطريق ة مختصرة مقارن ةبأس
لشرط ةتلجأبشكل روتيني
سبيل المثال ،ورد أن ا
التحقيق األخرى .وفي سيالنكا،على
ستخدم
عذيب كيتصل
للت
لنتيجة مريحة لـ"حل" قضايا وإضافة إلى ذلكفان التعذيب يُ
توسيع
تخدم أيضا ًكوسيلةل
البتزاز أموال ،ممايؤديإلى استغالله "كنشاطتجاري" .كمايُس
لسياسيين حيثيعكس عمل
نطاق مصالحالعبينأقوياء ،مثل اصحاباألعمال المحليين أو ا
النساء،
الشرطة هياكل السلطة المحلي ة أكثر ممايعكس المصلحة العامة .كما أن العنف ضد
لشرط ة
فشل ا
على ايدي كل من وكالتتعزيز القانون والكيانات الخاصة ،مصحوبا ًب
لسريفي سياق مكافحة الر هاب ا(لمقررالخاص لتعزيز
حتجاز ا
المتعلقة اال
 انظربشكل خاص ،دراس ة مشتركة حولالممارساتالعالميةتشينين؛ المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
ساسية اثناء مكافحة الر هاب ،مارتن سي
نسان والحريات أل
وحماية حقوق إل
يس ها شا هين سيردارعلي؛
ثل ها نائب رئ
في وي م
لتعس
فريد نواك؛ مجموعة العمل الخاصةباالحتجاز ا
نسانية أو المهينة ،مان
العقوبةالقاسية أو ا ال إ
فبراير
ثيقة األممالمتحدة 12 ،A/HRC/13/42
يس ها ،جيرميساركين) ،و
ثل ها رئ
القسرية أو غير الطوعيةي م
الختفاءات
مجموعةالعمل الخاصب
.2111
95
لسفلية رقم  24أ اله ،ص .14-13انظر أيضا ً المالحظات الختامية حول التقرير الدوري الخامس للمملك ة المتحدة،
لحاشية ا
تقرير أوربا ،افقرات .12-16
لست ها الـ31-6( 51مايو ،) 2113نسخة متقدمة غيرمنقحة ،ال
للجنةفي ج
والذيتمتبنيهبواسطة ا
94
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تفاوتةفي كل المناطق.
فير الحماي ة،يعتبر منتشراًبدرجات م
سسات األخرىفيتو
والمؤ
فريقيا ،مثال،يُعزي الم هنيون العاملونفي مثل هذه
لشرق ألوسط وشمال ا
نطقة ا
وفي م
لقانون
نتشار العنف ضدالنساء إلى التمييز واسع النطاق ،والذي ينعكسفي ا
لقضايا ا
ا
96
عديد من جوانب المجتمع.
لسياساتوفي ال
وا
لتشريعات ضد التعذيب ،وأشكال الحماي ة
تقار
ف
لقانوني ة غير امالئمة ،مثل اال
إن األطر ا
لشكاوى ،والعوائق أمام الوصولللعدالة،
لفعالةل
المحدودةفي الحراسات ،واإلجراءات غير ا
تيتعكس المعايير
التشريعات ال
لتعذيب وترسخ اال الت منالعقاب .ومع أن
تس هل ارتكاب ا
في وحده إذالميتكامل مع
الدولية تمثل عنصراً هاما ًفان من المسلمبه عموما أن هذا اليك
فرأشكال حماية.
استجابات مؤسسي ة وتو
تقار للتحكم
توفربيئةتتميزبالف
تيني عن طريق
يتمتسهيل التعذيب وسوء المعاملة الرو
لقضاء أو
سسات ،مثل ا
قابة الخارجية غير امالئمة ،خصوصا حينماتكون المؤ
الداخلي والر
يعني اال الت من
تقلةبشكل كاف .و
وطنية ،غيرقوية و/أو مس
نسان ال
مفوضيات حقوق اإل
لقانون كثيراً مايتغير من خدم ةإلىقوةتمارسسطوت ها
تج عن ذلك انتعزيز ا
العقاب النا
في ا .وهذا يكونبشكل أساسي على حسابأولئك الذين ال يملكون ما يلزمللمقاوم ة
تعس
بقية والتهميش واإلقصاء،على مستوى الحرمان من الحماي ة
وبالتاليتترسخ االنقسامات الط
تقار إلى الوصولللعدالة.
منف
ومايتبعه ا
في ظل غيابنظام عدالةفاعل ،كثيراً مايكون المجتمع المدني أو إل الم هو الذييحاول
فع مستوى الوعي واالهتمامبالتعذيب ،مطالبا ًبالحماية والمحاسبة .وقدتمخضت عن هذا
ر
في اليمن علىسبيل المثال جذب إضراب عن الطعاملمجموع ة من 00
بعض االستجابات.ف
لشباب الثوري المحتجزين الذين ظلوافي الحتجازل مدة عامين دونتوجيهتُ هم إلي هم،
من ا
اهتمام وزير حقوقاإلنسان ،والذي هددباالنضمامإلى المحتجزينفي إضرابهم إذالميُطلق
النائب العامبإطالقسراح كل
الرئيسعبدربه منصور هادي
سراح هم .ورداً على ذلك أمر
لسجن 97.ولكن
بع إ القسراح ،12لكن ما زال الـ 5آلخرونفي ا
لشباب الـ ،00وتمبالط
ا
تمع
حفيينونشطاء المج
مثل هذه المناصرة كثيرا مايكونل هاتأثير مباشر محدود حيث الص
لقمع.
نفسهميواج هونتداعيات سلبي ة ،خصو ا في األنظم ة المفرطةفي ا
المدني أ
لقانوني ة
يمكن آلليات والمحافل الدولية ان تلعب دوراً هاما ًفي ظل غي اب الحماية ا
نسان والمنظمات
تخدم محامو حقوق اإل
لمستوى المحلي .وقد اس
لفعالةعلى ا
تية ا
سسا
والمؤ
السفلية رقم  42أعاله ،ص .11-11
لحاشية
ريقيا ،ا
لشرقألوسطوشمالاف
تقرير ا
97
القضبان‘ ،اليمنتايمز6 ،يونيو
لثوريينيذهبونإلى ديار هميومالخميس 5 ،ما زالواخلف
لشباب ا
 ناديةالثقافوسمرالعريكي 12’ ،من ا ،2113موجود على الرابط http://yementimes.com/en/1683/news/2451/17-Revolutionary-Youth-go-home-
Thursday-5-still-behind-bars.htm
96
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تقارير ظل أو غيرها من
تقديم
لقنوات – عن طريقالمقاضاة و
غير الحكومية وغيرها هذه ا
لحماية والعدالة وجبر الضرر
البةبا
أشكالالتدخل – لكشف االنت هاكات والتوعي ة والمط
والدعوة الجراء إ الحات أوسع .وظل الغرض منأشكال التدخل هذهيتركزفيتأمين
تخدام هيئاتإقليمي ة ودولي ة
الفردية إلحداثتغيير أوسع،باس
الحماية والعدالةفي القضايا
كمحركاتللضغط 98.وقد أدىتقديمقضايا محددة و/أو متابع ة إلتزاماستراتيجي مستمر مع
نسان أوفيمايتعلق
وربية لحقوق إل
هيئات ،كمافي حالتيتركيا وروسيا أمام المحكمة األ
لسودان وزيمباوبي أمام منظمات ألممالمتحدة ،أوفي إطار هيئات إلجراءات الخاصة
با
99
لقرارات ال الئم ة.
يقي ة ،إلىاتخاذسلسلة من ا
فر
وهيئاتتاالفاقيات والهيئت األ
تعتمدفعاليت ها على
توفيرالعدالة؛ و
الية هذه الهيئاتفي منع التعذيب و
تفاوت كثيرافع
ت
وربية لحقوق
شجيع امتثالتركيا ألحكام المحك مة األ
لسياسي األكبر.فثالتمت
لسياق ا
ا
توقف علي ها انضمامتركيا
نسان إنطالقا ً من أن امتثاالً كهذايشكل جزءا من المعايير التيي
إل
فعتعويضات
إلى التحاد األوروبي.ولكنبينما أقدمت دول،مثل روسيا وتركيا،على د
سساتيةفان هافشلتبشكل كبيرفيتأمين محاسب ة
لقانوني ة والمؤ
وأحداثبعض التغييرات ا
كرديةفيتركيا.
لشيشان والمناطق ال
النزاعفي ا
لتعذيب ،خصوصافيمايتعلقب
تكبي ا
مر
تخدام أحكامفي طور
نسانباس
بية لحقوق اإل
وتحمل الم مارسات األخيرة للمحكمة األور
نسانبعض ألملفي إجبار الدول
اقية األوربي ةلحقوق اإل
تف
ريبيفيقضايا المادة  3ال
تج
تي
يق ة،مثل أوضاع االحتجاز100.وفي الدول األخرى ال
الهيكلية الع م
لمشاكل
على مجابهة ا
لسودان وسريالنكا ،هناكدالئل محدودةبأن
لسياسيالمشجع المتثال،مثل ا
لسياق ا
تقرل
تف
اسية ،لكن
هيكلية أس
ولية قد جلبتغييرات
لمستمر مع الهيئات إلقليمي ة أو الد
النخراط ا
النخراط قد قدم،على ألقل ،قدرا من الحمايةفي قضايافردية .وهذايوضح حدود قدرة
الهيئاتإلقليمي ة والدوليةللعمل كطرف ذي وزن موازيلمكافح ة اللجوءإلى التعذيب،على
لقصير على ألقل ،حيث يواجه المجتمع المدني والكيانات األخرى قمعا ً مستمراً
المدى ا
نفاذ .ومع ذلك
وحيثتمارس الكياناتإلقليمي ة والدولي ةتأثيراًسياسيا ً محدوداًفيتشجيع اإل
الدوليةتعتبر محافل هام ة النخراطفي الطعون والمشاركة البناءة
فان الهيئات إلقليمية و
لقانون الوطني والم مارسات ذات
لسلة من التغييرات المتميزةفي ا
والتيتس اهمفي إحداث س
لسياق األكبر
تعذيب .وقد ظل هذا واضحابشكل خاصفي ألمريكتينوفي ا
الصلةبال
فريقي.وعلى العكس من ذلكفان غياب اآلليات
وربي،وبدرجة مافي النظام األ
للمجلس األ
لتزامإلى المتثال
نسان ،من ال
سلطةالمتواصلةلحقوق اإل
تيفن س .روب وكاثرينشيكينق (محررون)ال
 انظربشكل خاصتوماس ريز،وس(دارنشر جامعة كيمبردج.)2113 ،
99
وفق ه ها
لالتفاقيات والمحاكم
تلفة
تقديمقضايا أمامالهيئاتالمخ
لسلة كتبالمنظمةالعالميةللتعذيب حول
انونيفيالتعذيب،س
الفقهالق
 انظر حولالقانونيعلىالموقع .www.omct.org
100
اتفاقية ادول األوربية .21
 أنانييف وآخرون ضدروسيا ()211298
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لضعف
لشرق األوسط أوفي آسياتمثل إحدى العوامل المس اهمةفي ا
لفعالةفي ا
إلقليمي ة ا
سيق العمل المن اهضللتعذيب علىامتد اد هذه المناطق.
بي فيتن
النس
وثقافية
6-0-3أبعاد اجتماعية
تخلل مستويات
لسلة أكبر من أنواع العنف،يمكن أنت
كثيرا مايُشكل التعذيب جزءا من س
تمتد منالعقوبات البدني ةفي مجال التعليم ،والعنف المنزلي،إلى جريم ة
لفة للمجتمع،
مخت
لتعذيبفي أماكن الحتجاز وأشكال العنف ذات الصلةبالنزاعات .وليس
سوء المعاملة ،وا
تفرض أنتقود إحدى هذه الم مارسات إلى ألخرى .ولكن،
بية جوهرية
هناك عالقة سب
لتعذيب كثيرا مايعبرون عن
نسان الذينيعملونفي مجال مكافحة ا
افعين عنحقوق اإل
المد
لقبول إلى
لتعذيب .وينحو مثل هذا ا
كسببل
لقبول العامللعنففي مجتمعاتهم
مخاوفهمبشأن ا
تقليص معارضةفكرة أن اللجوءإلى العنفيُعتبر طريقة مقبولة لحل النزاعات ومعاملة
سلوكبأن هاقويةبشكل خاصفي
البشر اآلخرين .وغالبا مايُنظرإلى مثل هذه ألشكال من ال
تقالسياسي أو
المجتمعاتشديدة االنقسام طبقيا ًوشديدة "األبوية" أوفي دولتمربمراحل ان
بأزمةسياسي ة ،أوبمع الت جريمة عالية .إن الدول المعادية ألولئك الذينيُنظر الي همبأن هم
من الغرباء،بمافي ذلك ألقليات ،كثيرا ماتُظ هر أيضا ًبوال أكبر للعنففي مواج ه ة
فة العنف" هذه التُترجمبالضرورةفي انتشار
أعضاء هذه المجموعات .ومع أن مثل "ثقا
لسلطات
تفسرب ها ا
يفي ة التي
أكبر للتعذيب اال أن ها كثيرا ماتطرح نمطاينعكسفي الك
يعيد انتاج
عذيب
نتشرةفي مختلف القاليم،بأن الت
الحيات ها وت مارسها .وهناك أدلةقوية م
تمعية أكبر وان م مارست ه بشكل غير متناسبتست هدف أعضاء
عالقات سيطرة مج
يبة أو
ميش ها ووضع ها كمجموعات غر
لضعفبسبب ت ه
ينة تعاني من ا
مجموعات مع
101
كأعداء.
لقدرفي مستوى الوصول إلىالعدالة.
فس ا
تنعكس هياكل السلطة المجتمعي ة والت هميشبن
تمعيوفرص
عذيبيدركونجيدا اعالقةبين المركز المج
نيابة عن ضحايا الت
ومنيعملون
لتي صدرت مؤخرا
تقارير ا
لسلة من ال
الوصولللعدالة ،والتي ظلتنقط ةتتركز حول ها س
عنالعديد من هيئات إجراءات خاصة ألممالمتحدة 102.كثيرا مايكونلضحايا التعذيب من
لرسميللعدالة والذي قديعتبرون ه معاديا
المهمشينثق ة محدودةفي السلطاتوفي النظام ا
القسم  2-1-2و  5-1-2أ اله.
 انظر102
فقر] .وثيق ة
يعيشونفيال
نسبةلمن
بل
فقرالمدقعوحقوق اإلنسان [حولالوصولللعدالة ا
 انظر،علىسبيلالمثال ،تقرير المقرر الخاصللثيقة األممالمتحدة 24 ،A/HRC/11/41
2112تقريرالمقررالخاص حول استالل القضاة والمحامين ،و
؛
ألممالمتحدة  2 ،A/67/278اغسطس
لتعليق العام رقم  :32المادة  :14الحقفيالمساواة أمام المحاكم والهيئات
نسان ،ا
فقرات  24-14و 114-25؛ لجن ةحقوق إل
مارس  ،2112ال
ثيقة األمم المتحدة  23 ،. CCPR/C/GC/32اغسطس ،2112الفقرات 14-2؛ لجنة حول العمال
القضائية والحقفي محاكمة عادلة ،و
ثيقة األمم المتحدة
أفراد أسر هم :و
والم هاجرين ،التعليق العام رقم  :2حقوق العمال الم هاجرين الذين يعيشونفي وضع غير منتظم و
 22 ،CMW/C/GC/2اغسطس .2113
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نسية من ذوي األوضاع غير
بشكل جوهري ل هم .أما االجانب واألشخاص عديمي الج
قوق هم
المحسوم ة ،وألقليات والمواطنين األصليين الذين يكافحون من أجل العترافبح
العقلية والذين كثيرا مايكون ل هم أسباب محدودة
واحترام ها ،أو ألشخاص ذوي اإلعاقات
نيةبدون اخالل.
لقانو
لقضاةسيتعاملون مع شكاو اهم أو دعاو اهم ا
لمسئولين وا
تقادبأن ا
الع
تفاقم هذا الشعورفي حاالتتجريم الضحايا ،خصوصابسبب وضعهم ،مثل
وغالبا ماي
ألشخاص الذينينتمونلمجموعات المثليين والمثليات والمخنثين والمتحولين جنسيا وثنائيي
لقضاة روايات
لسلطات وا
ترفض ا
الثقة المحدودةتبري رها حين ما
الجنس .وكثيرا ماتجد
103
لضحايا.
الثقةبسبب وضع ا
تحت حججمثل أن ها روايات اليُعتمد علي ها أو غير جديرةب
الثقة هذافكثيرا ماتكون هناك عراقيل أخرىتشكل حواجز
تى إذاتمتخطيضعف
وح
اليف إلجراءات ،والوصولإلى محامي موثوق،
لقدرةعلىتحملتك
كبيرة،بمافي ها عدم ا
104
كل فعال في اإلجراءات عندالقتضاء.
بش
لمشاركة
لقدرة على ا
وا
رفون أن
المترسخ ألنالجناةيع
للعدالة دائرةمفرق ة منالضعف
فتقارللوصول
يمكن أنيخلق اال
وتسلط
لقوى أكثرللتحوللصالحهم.
فع ميزان ا
نتهاكاتبالقدرالذييد
من غيرالمرجح معاقبة ال
اط الرأي العام ممايولد زخما
ي صوتا أقوىفي أوس
نح الضحاا
مثل هذه الدائرةالضوء على أ همية م
تتطلب إعادة طرحأشكال عدمالتوازن
للعدالة .وكثيرا ما
لفعال
لوصول ا
لصالحتعزيزالحماية وا
نونوإلدارالعدالة.
ة
املة للقا
هذهبوضوح إجراءاصالحاتش

تصاعد
توتر الم
التعذيبوسوءالمعاملةفي أوضاع ال
3-3
شكلصريححيثتكون مستوياتالخوفوالتوتر عالية و/أوحيثتختل
تعذيبب
كثيرا مايتضحال
بيعة
تشار وط
سلطةالقانون والنظام .وتستحق هذه األوضاع اعتبارا خاصا على مستوى ان
ير الحماية.
ف
تعذيب ،وتأ م ن األدلة ،وتو
ال

0-3-3النزاعالمسلح
تحري،باإلضافة
تقاريرمفوضيات عديدة لل
ائية الدولي ة و
لقانوني للمحاكم الجن
لفقه ا
يظ هر ا
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
إلىتقاريرلمنظمات غير حكومية وغيرها ،أن ال
لمسلحة105.وتؤكد هذا الواقع روايات خبراء من دول
نتشربشكل واسع خالل النزاعات ا
ي
انستان وجم هورية الكنغو الديمقراطية ،وكولمبيا،
سلحة،مثلافغ
شهدتوتشهد نزاعات م
 انظر،علىسبيلالمثال ،حكمالمحك مة ألسبانيةالعليافيقضي ة إيغوربورتو وماتينسارسوال ،حيثتمتتبرئة  4رجالشرطةفيتعذيبتيجيةسياسية -عسكرية" لمنظمة إيتا’ .تبرئة 4جنود
استرا
عتقدوا ان مزاعم التعذيب كانت جزءا من "
قضاة ا
تشددين من منظمة إيتا  ETAألنال
م
نوفمبر  ،2111متاح علىالرابط http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-
تشددين من إيتا‘،بيبيسي 15 ،
أسبان منتعذيب م
15743175
104
فلية رقم  112أعاله.
فقر المدقع وحقوق اإلنسان ،الحاشية الس
 انظرفي هذا المضمار أيضا ًتقريربواسطة المقرر الخاصلالمم المتحدة حول ال105
رفور ،ونزاع غزة ،وليبياوسوريا،وساحلالعاجباإلضافةإلىلجنة خبراء
لتحريفي دا
 انظربشكل خاصتقاريرمفوضيات األممالمتحدةلألممالمتحدة حول سريالنكا ،موجودعلى الرابط . www.ohchr.org
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حقيقة والمصالحةفي دولمثل
فوضيات ال
لشيشان،مثال) 106.ومع ان م
وليبيا ،وروسيا (ا
سيراليون قدسعتالستخالص دروس منتجارب ال ماضي،فان االنت هاكات كثيرا ما
لقوى المتن ازعة.
تنفذ النزاعات طاقات ا
قطاع في دول أخرى حتىتس
تتواصل دون ان
لمتداخلة)1( :تحدثفي
لسلة من العوامل ا
لمسلحبس
تعذيب أثناءالنزاع ا
تتميز ممارسة ال
لقانون وعدم األ مان ،أو االثنين معا؛ ()0
تقارل
وضع كثيرا مايتميز إ مابحالة طوارئ أوالف
بارتداء زي معين ،ملثمون)؛ ( )3كثيرا ما
قد التكون هوي ة الجناة واضحة (اليتميزون
يكون الجناة من كيانات غير حكومية أوقديكون وضعهم غير واضح؛ ()4قديصير الجناة
لعساكر؛ ( )5كثيرا
نفسه ضحايا وجناة ،مثل ألطفال ا
أيضا ًضحايا أوقديكونوافي الوقت
لقسوة،مثل االغتصابات الجماعية أو
حشية وا
لمستخ دمةشديدة الو
تعذيب ا
اليب ال
ماتكونأس
بح وكثيرا ماتتجه
لقليل من الكوا
صرفونفي ظل ا
جنسي ة ،ألن الجناةيت
بتر األعضاء ال
ستهداف
نواي اهملبث الخوف أو االنتقامبينمايُجرد الضحايا منإنسانيت هم؛ ( )6كثيرا مايتم ا
أفراد أو مجموعات ضحاياعلى أساس هويت هم ،مثل االنتماء لمجموعة معين ة ،ممايُسلط
نونية
لقا
لضوء علىضعف هم ويستصحب مع ه ضعف الحماي ة إذ أن أنظمة الحماي ة ا
ا
ونية
لقان
عيفة أو من هارة؛ ( )2كثيرا ماتواجه المحا الت ا
سساتي ة وأنظمة العدالة ض
والمؤ
حقة فيكفالة المحاسبة والعدالة ،عوائق سياسية وأمني ةشديدة وبالمثلفي مجال ألدلة
اال
سلحة حيثيرتكب
نتشارفي النزاعات الم
جنسي،تحديدا ويكون واسع اال
لعنف ال
يستمر ا
بواسطة كياناتتابعة للدولة وكيانات من خار جها .وينال مثل هذا العنف اهتمامامتزايدا،
نسان ،والقضايا التيتُعرض
نونيلحقوق اإل
لقا
لفقه ا
تقارير األممالمتحدة ،وا
كماتعكس ذلك
ئيةالدولية والتغطيات اال المي ة 107.ومع ذلك فان ضعف الحماي ة
على المحاكم الجن ا
تية،
سسا
المعيارية وال مؤ
اال الت منالعقاب كثيرا مايستمربإصرار إذ إن التطورات
لمستوى العالمي ،لمتترجمبعد إلى ممارسةفعالة.وفي خطوة ملحوظة
خصوصاعلى ا
أسست جم هورية الكنغو الديمقراطية برنامج محاكم متحركة عام  .2111ويشدد هذا
جنسي ،ولكننطاقهيغطي جرائم أخرى،
برنامجبشكلقوي على محاكمةقضايا العنف ال
ال
لعسكري ة معا .ونجحت المحاكمات التي قامتب ها هذه المحاكمفي
دنية وا
ويشمل المحاكم الم

لسفلية رقم  12أ اله ،ص15-14؛وتقرير أوروبا،
وتقرير ألمريكتين،الحاشية ا
السفلية رقم  24أعاله ،ص5؛
ريقيا،الحاشية
تقريراف
 انظرلسفلية رقم  42أ اله  ،ص 2و .2
ريقيا ،الحاشية ا
ف
لشرقاألوسطوشمال ا
نطقة ا
السفلية رقم  24أعاله ص12؛ونقرير م
لحاشية
ا
107
لجنسي ضد رجال
افزللعنف ا
بيعة والنطاق والح
نسانيةلسياسات ودراساتالتنمي ة،الط
لشئون اال
نسيق ا
 انظرعلىسبيلالمثال،فرع مكتبتنيو  ، 2112موجود على الرابط
شئون إلنساني ة التابع لالمم المتحدة 26 ،يو
نسيق ال
سلح ،اجتماعبحثي لمكتب ت
وصبيانفي نزاع م
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boy
.s+Final.pdf
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لسكان المحليين والمراقبين
اسبةبعض الجناة وقد ورد ان ها ُحظيتبتقدير كبير من ا
مح
109
صول للمحاكم.
ية للو
والفرصة المتساو
للموار
تقرا د
ف
الفساد واال
بقاءمشاك
الدوليين 108،رغم
نفردة أوفي اتالف أو
لمتزايد لقوات عسكريةتعمل خارج حدود دولت ها ،م
إن االنخراط ا
جنسيات،قد أدتإلى زيادة عدد االنت هاكات.فم ال هناك عدد
تعددة ال
لية م
كجزء منقوات دو
فظ الم تورطتفي أعمال مستمرة من االسغالل والنت هاك
من األمثلةلقوات ح
بيةفيتعذيب مدنيين ،كمافي قضي ةب هاء موسى ،و هو
جنسيين؛ 110واشتركت قوات أجن
ال
111
عراقي مدنيتعرض للجلد والركل حتى الموت علىايدي جنود من المملك ة المتحدة.
ويظ هر العدد الكبير من المزاعم التي طُرحتبواسطة مواطنين عراقيين ضدقوات المملك ة
لقوات
لقوات األخرى ،بمافي ذلك ا
لقة بأداء ا
تحدة،باإلضافة إلى المزاعم المتع
الم
112
لقدر الذي كثيرا مايوحيبه عرض ها العلني.
لقضايا غير معزولةبا
أل مريكي ة،يظ هر أن ا
كما ان مم ارسةتسليم مشتبهينلسلطات محلي ة أولقوات،مثل ما حدثبواسطة قوات
فغانستان رغم أن هذه الكيانات المحلي ة
المملكةالمتحدة أو الوالياتالمتحدةفي العراق وا
113
ف فيحماية حظر التعذيب،تطرح أيضا ً المخاوف.
ذات سجلضعي
لدولي 114.وتواج ه الجهود الرامية
لمستويين الوطني وا
حركت هذه التطورات مقاضاةعلى ا
لقواتفي الخارجتحديات وأسئلةقانوني ة
تيترتكب ها ا
للحصولعلىالعدالةفي االنت هاكات ال
نفاذ لمالئم.وفينهاية المطاففان
ولية واإل
لمسئ
ئية وتحديد ا
لقضا
معقدةفيمايتعلقبالوالي ة ا
نسانتُطبق خارج
المقاضاة ظلتبشكل كبير ناجحةفيتأكيد ان التزامات حقوق اإل
لشخص
ئية للدولة ،السيما عندمايكون ا
لقضا
أراضي ها ،وبالتاليتندرجفي إطار الوالي ة ا
ركة في شرقيالكنغو’ مع هدالتبليغ عن الحرب ولسالم 13 ،فبراير  ،2113موجودعلىالرابط
باسي مواالماوسيمون جينينغ ‘ ،محاكممتح
ريقياالجنوبي ة‘ ،ترشيح محاكمالجندر
مفتوح الف
; http://iwpr.net/report-news/roving-courts-eastern-congo؛مبادرة المجتمع ال
المتحركةلجم هوريةالكنغوالديمقراطي ةلجائزة’26 ،سبتمبر  ،2112موجودعلىالرابط http://www.osisa.org/law/drc/drc-mobile-
. gender-courts-nominated-award
109
لسابعلجم هوري ة الكنغو الديمقراطي ة24 ،يونيو
لسادس وا
لتقرير ا
قضاءعلى التمييز ضد المرأةللنظرفي ا
ريدريس ،عريضة إلىلجنة ال ،2113موجودعلى الرابط
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/REDRESSsubmission_ForTheSession_DRC_CEDAW5
.5_E.pdf
110
 See, e.g., Chiyuki Aoi, Cedric de Coning, and Ramesh Thakur (eds.), Unintended Consequences ofتيجي ة
استرا
)Peacekeeping Operations (New York: United Nations University Press, 2007؛ الميرزيد رعدزيدالحسين ‘ ،
ثيقة األممالمتحدة  24 ،A/59/710مارس
تابعةلالممالمتحدة’ ،و
فظال المال
لجنسي أكثرفيعمليات ح
قضاءعلى الست الل والنت هاك ا
شاملةلل
.2115
111
نسان.12 ،
ربيلحقوق إل
لتقري األو
لمتحدة 53 ]2111[ ،ا
لسكيني وآخرون ضدال مملكة ا
 انظر ا112
دفعالماليينلضحاياتعذيب عراقيين’،الجارديان21 ،
فاعالبريطانيةت
 انظر عنال مملكةالمتحدة،علىسبيلالمثال ،ايان كوبين ‘ ،وزارةالديسمبر  ،2112موجودعلىالرابط:
د
. http://www.guardian.co.uk/law/2012/dec/20/mod-iraqi-torture-victims?INTCMP=SRCH
113
نستان ،الجمحتجزين ذوي صلةبالنزاعظلوا موجودينفيالحراسة االفغاني ة
لمتحدةللمساعدةفيافغا
 انظرفي هذاالمضمار،بعثة األمم المدة عام ،2112 ،موجودعلىالرابط
http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=VsBL0S5b37o%3d&tabid=12254&language=en -US
114
فاعACD 11, [2010] EWHC 1445 (Admin); Al ]2111[ ،
 انظرعلى وجه الخصوص ( ERحول طلب ايفانز) ضد وزير الدSaadon and Mufdhi v. United Kingdom, {2009} 49 EHRR SE 11.
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لقوات و/أو الل أزمن ة اتالل 115.ونتيجة لذلكفانبعض الدول،
الفعلية ل
لسيطرة
تحت ا
خصوصا المملك ة المتحدة ،أسستلجانتحريودفعتتعويضاتلمطالبينبالتعويض .وقد
خفاقاتفي قواعد الشتباك الحربي
لضوء سلسلة من اإل
جلبت هذه الردود المتأخرة إلى ا
لسلة من التغييرات
التدريب وألداء وآليات المحاسب ةفي العمليات ،وقادت إلى س
و
التاريخية
بفريق العراق للمزاعم
سسية 116.ولكنبعض الردود،مثلتأسيس مايسمى
المؤ
117
يته.
ليتهوفعال
تقال
لشكوك حولاس
صلت ا
نونية إذتوا
ارقفي إجراءاتق ا
ظل غ ا
نسيات؛ وقد صار
تعددة الج
لقوات م
يقينفيمايتعلقبأداء ا
نوني منقلة ال
لقا
يعاني الوضع ا
لدوليلحقوق
لقانون ا
لقوات 118.أ ما ا
نساني الدوليعلى أداء هذه ا
لقانون اإل
مقبوال انيطبق ا
يق هبشكل أساسي على
نسان،بمافي ذلكفي أزمنة النزاعات المسلحة،فيُنظرإلىتطب
إل
لمسئولي ة
اقية ما .وقدتصير هذه الدولفي حل من ا
تف
الدول ،خصوصا الدول األطراففي ا
لقوات من الل ها ممايخاطربأنيؤدي
لتيتعمل ا
الدولية ا
إذا ُعزي أداءقوات ها إلى المنظم ة
119
سئولية.
فجوفيمايتعلقبالم
خلق ة
إلى
 3-3-3ألمن ومكافحة الرهاب
لتعذيبالى ماقبل هجمات 11
لقةبإجراءات مكافحة االرهاب وا
يعودتاريخ المخاوف المتع
سبتمبر.0221ولكن الذي جعل الرد على هذه ال هجماتفريداً من غيره هو الج هود
تي جرت إلقامةنظامقانونيدوليلمكافح ة االرهاب .ونتيجةلذلك حصلت كل
المتضافرة ال
فويضلتبنيتشريعات وإجراءاتلمكافحة االرهاببموجبقرار مجلس األمن
الدولعلىت
لموازية له النماذج
وطنية ا
لقرار والتطورات ال
رقم  1323لعام  .0221وعزز هذا ا
المعياري ة ألمنيةوقادإلىتبني أوتعديلتشريعات أ من/مكافح ة ارهابفيالعديد من الدول.
أضعفت الحماي ة ،مما ادىإلى هشاشة
120وقد أدت هذه التطوراتإلىتآكلأشكال الحماية و
بية.
ي نشاطات ارها
خراط ف
لمشتبهينباالن
يرفي أوضاع ا
كب ة
لسلة من المخاوف
ينذاك على  11سبتمبر،وبشكل خاص،س
طرح رد اإلدارة األ مريكي ة ح
عذيب واالنخراطفيسلوكينت هك
تقويض الحظر المطلق على الت
وأرسى نموذجا سلبياب
لسفلية رقم  11أعاله.
لسكيني وآخرون ضدال مملكةالمتحدة ،الحاشية ا
ا116
لسفلية رقم  21أعاله
تقريتحقيقب هاء موسى،الحاشية ا
خاص ر
بشكل ،
 انظر117
فاع’ ،موجود على الرابط http://www.redress.org/case-
 انظر ريدريس‘ ،علي زكي موسى وآخرون ضد وزراة الدdocket/single-iraq-inquiry
118
صليب الحمر‘ ،قوات متعددةالجنسيات’ 22 ،اكتوبر  ،2111موجودعلىالرابط
ية لل
للجنة الدول
 انظر اhttp://www.icrc.org/eng/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/multinational-forces/overviewmultinational-forces.htm
119
القانونالدولي 2 )IDCR( ،سبتمبر ،2111
 انظر سكوتشيران ،ورق ة موجزة  :موضوعاتمعاصرة عن قوات ال الم لالمم المتحدة وموجودعلى الرابط .http://www.idcr.org.uk/wp-content/uploads/2010/09/02_11.pdf
120
فلية رقم  5أ اله ،ص.5
تقرير أمني،الحاشيةلاس
115
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التساؤل حول ما إذا كانيجب انيُطبق الحظر
حظر التعذيب .وقدتم ذلكبواسطة ()1
لتعذيب ،عن طريق
المطلق للتعذيب على مشتبهينباالرهاب؛ ()0تضييق نطاقتعريف ا
يئة الذكر من نطاقه ،والزعمبأن واجبات معين ة،مثل حظر
لية محاكاة الغرق س
استبعاد ع م
لسعي لوضع
لقسرية ،ال يمكن اعتباره عمالً من أعمال سوء المعاملة؛ ( )3ا
إلعادة ا
لقانون (خصوصا في منشآت الحتجاز في خليج
المحتجزين خارج نطاق حماي ة ا
لفحص العاموفرص الوصولللعدالة ،خصوصا عن طريق
غوانتاناموا)؛ ()4تقييد ا
تصنيف معلومات واالعتمادعلى دفاع ألمن الوطني؛ ( )5وضعبرنامج متطور،بالتواطؤ
لمشتب هونباال رهابلالستجواب وسوء المعاملة إنلميكن
مع الدول األخرىحيثيتعرض ا
لمسئولين عن
ولئك ا
توفيرالفالت منالعقابفعليا أل
لعملية؛ ()6
عذيب ،خالل هذه ا
الت
121
تواط في م مارست ه.
ارتكاب التعذيب أو ال ؤ
اسية اثناء مكافح ة
نسان والحريات األس
وصف المقرر الخاص لتعزيز وحماي ة حقوق إل
اسيةللبرنام األ مريكيللترحيل السري كآلتي:
الرهاب ،العنصر األس
مريكي ة انتطلق
بتمبر  0221أ مرالرئيسبوش وكالةالمخابراتالمركزيةاأل
في 12س
يتعلقبإنشاءمرافق احتجازسريةتُعرفبـ"مواقعسوداء"على
برنامج احتجازسري
نفسالوقتتقريبا
في
ئولين ع موميينفيتلكالدول .و
أراضي دول أخرى،بمعاونة مس
مريكي ة انتقومبـ"عملياتترحيل سري
ُزعم أنه أمر وكالة المخابرات المركزية األ
ترحيل أو الطرد)
نقل سري لسجناء خارج إطار أي عملية قانونيةبال
فوقالعادي" (
ئولين ع موميين
بحيثيمكناستجواب هم أثناء وجود همفي مكان احتجاز رسميلدى مس
فيبداية أغسطس
تلك الدول،بمافي ذلك دول ذات سجلفي ممارسة التعذيب .و
ب
تهاكات
 0220أذنمكتب المستشارالقانونيبوزارة العدلب ممارسة مجموعة من الن
البدنية والعقلية على مشتبهين باالر هاب تُعرف بـ"تقنياتاستجواب معززة" .وقد
فت إدارةبوش منذ ذلك الوقتعلنا باستخدام عمليات "اإليهامبالغرق"في حق
اعتر
122
ي القيمة العالية"بأمرشخصيمن الرئيس.
"محتجزين من ذو
فقا لمذكرة صدرتفي  12مايو 0225
نقسمتالمعا الت المأذونبهاإلى الثفئات أساسية و
ا
تقنياتتصحيح"،
تقنياتتكييف" ،و"
مريكي ة" :
تشارالقانونيبوزارة العدل األ
منمكتب ال مس

فقرات 21-11؛لجنة منا هض ة
السفلية رقم  11أعاله،ال
لحاشية
نسان ،الحظات ختامي ة:الوالياتالمتحدة أل مريكي ة ،ا
 انظرلجنةحقوق إلالفقرات 26-25؛فيليب ساندز،فريقتعذيب :مذكرة
لسفلية رقم  11أعاله،
التعذيب،ال الحظاتالختامية:الوالياتالمتحدة أل مريكي ة،الحاشية ا
نيويورك) 2112 ،؛ الري سيمز،تقرير التعذيب :ماذاتقول الوثائق عنبرنامج امريكا
بالغريف ماميالن،
يلد وخيانةالقيم أل مريكي ة( ،
روف
م
نيويورك ،لندن.)2111 ،
للتعذيب مابعد 11سبتمبر،OR Books( ،
122
نساناثناء مكافحة الر هاب،بين ايمرسون‘ ،مبادئ اطاريةلتأمينمحاسبة مسئولين عموميين
تقريرالمقرر الخاصلتعزيز وحماي ة حقوق إل
لمتحدة 1 ،A/HRC/22/52
افحة الر هاب’ ،وثيقة ألمم ا
سيمة أو منهجية ارتكبتفي سياق مبادرات الدولةفي مك
نسان ج
في انتهاكاتحقوق إ
فقرة .15
مارس ،2113ال
121
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للمحتجز انه غيرمتحكمفي احتياجاته
لتكييف لتظ هر
تقنيات قسرية" 123.وصممتتقنيات ا
و"
تعريوال العببالنظامالغذائيوالحرمان منالنوم.
التكييفتشملال
تقنيات
إلنسانية األساسية .و
الفزع أو ...بلوغ هدف مواتي مع
تصحيح أو إثارة
تصحيح" ،بشكل أساسيل
تقنياتال
واستخدمت
بيت الوجهبيد
والصفع على البطن وتث
الصفع على الوجه
تقنيات المحددة
المحتجز ".وتشمل ال
قنياتالقسريةفهي "وضعالمحتجزفي وضعتحتالمزيد من
واحدة وجذب االنتباه .ا ما الت
يصل لـ 32مرةبشكل مستمر)
نفسي" وتشمل هذه اإلجراءات ( walling
لبدني وال
الضغط ا
تغطيس
( Wallingهو وضعكعبيشخصتجاهالحائطثميقومال الدبضغطهعلىالحائط) وال
ستخدم مع
تسببالضغط والتوتر ،وهي طرقيمكن أيضا ً انت
تحت الماء ،والوقوفبطرق
تقود
ليب "
تعذيببأن هذه األسا
فتاللجنة األوربيةلمنع ال
ليبتكييف أوتصحيح .وقد اعتر
أسا
124
لتعذيب والمعاملة اال إنسانية أوال مهينة".
تهاكات الحظر على ا
دونش الن

لقيم ة ،أجرت ها اللجن ة الدولي ة
فيعي ا
صفتمقابالت مع  14ممن يسمون محتجزين ر
و
فوا عملي ة الترحيل
صليب األحمربعدنقل همإلى خليج غوانتاناموافي أواخر  ،0226وص
لل
السري كمايلي:
يتمتصوير المحتجز
يتبعنفس المنوالتقريبافي معظمالحاالت.
تحويل
كان إجراء ال
فحصفتحة
لتحويل.يتم إجراءفحصتجاويف الجسد (
ب البسثم عارياقبل وبعد ا
الشرج)؛ وزعمبعضالمحتجزين انه أجريتل هم أيضا ًفيتلكاللحظةتحميلة (لميكن
فا لدى المحتجزين) ،ويجبرالمحتجزعلىارتداء
نوع وأثرمثل هذه التحم الت معرو
توضععلى أذنيه سماعاتيمكن من اللها ان
ضية .و
فال ويرتديبدلة ريا
حف اظة أط
تُبث موسيقى .يكون المحتجز معصوب العينينبقماش يُربط حول رأس ه ونظارات
سوداء معتمة .و اإلضافةإلىذلك زعمبعضالمحتجزين انهقدألصققطن طبي على
تتمعمليةعصبالعيونووضعالنظارات المعتمة ...ويُقيد المحتجز من
قبل أن
عيون هم
نقل و هو
فيالعادةي
نقل إلى مطاربالطريق ويوضعفي طائرة .و
أليدي واألرجل وي
شكل كبير ويتراوح من
فاوت زمنالرحلةب
قيدتان أمام جسده .ويت
جالسمتكئويديه م
س اعة إلى أكثر من  32-04ساعة .واليُسمح للمحتجز أنيذ هب إلى دورة المياه وإذا
فيبعضالحاالت
الحف اظة .و
تبول أو التبرزفي
استدعتالضرورةفانهيجبرعلى ال
قيد أيادي هم خلف ظ هور هم وحينما يُنقل المحتجزونب هذا الوضع يشتكون من األلم
ت
نقل
تسببفي األلمالجسديالشديدفان عملياتال
شديد وعدمالراحة .وباإلضافةإلىال
ال
ببتفي
هذه إلى أماكن غير معروفة واألوضاع غير المتوقعة لالحتجازوالمعاملةتس
لتقنيات
 وكالة المخابرات المركزية أل مريكي ة‘ ،ورقةمعلوماتأساسية حول استخدام وكالة الستخبارات األ مريكي ة المركزيةالمشتركال
تشارالقانوني ،وزارة
فين ،مكتبالمس
ستخبارات المركزية ،ارسلإلى دان لي
ستجواب ’(غير مؤرخ) (حذف)'،فاكس من [منقحة]،وكال ة ال
يسمبر (4332صدر  42أغسطس  ،)4332ص 2موجود على الرابط
العدل 03 ،د
.http://www.aclu.org/files/torturefoia/released/082409/olcremand/2004olc97.pdf
124
نسانية أوالمهينة،تقريرإلى حك ومةلثوانيا عن زيارةللثوانيا اجرت هااللجنة ألوربي ة
للجنة ألوربيةل منعالتعذيب والمعاملة أوالعقوبةالال إ
افقرة .66
فترة من 12-14يونيو  12 ،CPT/Inf (2011) 17 ،2111مايو  ،2111ال
نسانية أو المهينة الل ال
لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اال إ
123
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تجزين الـ 14وزادت من احساس هم االرتباكوالعزلة .وتزيد
ضغوطعقلية على المح
فاتبعيدةإلى أماكناحتجازفي دول
قدرةالسلطةالمحتجزةفينقل أشخاصإلى مسا
ضعفافي موا جهة
اجنبية ،منشعورالمحتجزينبعدمالجدوىوالعجز ممايجعلهم أكثر
125
سوء المعاملة الموصوفة أدناه.
ليب
أسا

نتجت عن البرنامج م مارسات متميزة عن غي رها من م مارسات التعذيب وسوء المعاملة.
وكان غرضبرنامج الترحيل السري هواست الص معلومات من المشتبهين.وفي مجرى
لتعذيب
رحيلهم ،وأخضعوا
لمشتب هون إل هان ة وسوء المعاملة والجلد عندت
برنامجتعرض ا
ال
تيتمتحويل همل ها إلجراء االستجواب،فمثال م اهر عرار ،وهو م هندس
مستمرفي الدول ال
تحدةبمشارك ة من
تقد خطأبأن ه ارهابي ،وتمترحيله من الواليات الم
اتصاالت كندي ،أ ُع
لكندي ة،إلى الردنثمإلى سوريا حيث احتجز نحو عامتقريبا وأُخضع
سرية ا
األج هزة ال
126
تعذيب مستمر.
ل
لسرية أيضا ًبواسطة دول أخرى ،ممايشيرإلى أن م مارسة
تخدمت عمليات الترحيل ا
اس
سبيل المثال ،سلمت أكثر من خمس ة
ال الياتالمتحدة قد استخدمت كنموذج.فكينيا،على
ريثي ،مع كيني
اعتقال المحامي الكيني ،موبوغوا مو
كينيينإلىالسلطات األوغندية .وجرى
لسلطات األوغندي ة حينماسعىلتأمين طالق الكينيين
آخر هو،على امين كيماثي،بواسطة ا
127
لسجنلمدة عام.
الخمس ،وبالتالي واجه إلبعاد وا
لمتحدةفيباكستان.
ظلتتتردد أيضا ً مزاعم حولالتورطفيالتعذيب ،كمافيسلوك المملكة ا
تقلبنيام
سببالسريةالمحيطةبذلك .وقد اع
تأييدرواياتب
128ولكن وضح أن منالصعبللغاية
يقيمبشكل غير شرعيفي المملكةالمتحدة منذ عام ،1994في
محمد ،وهو مواطن اثيوبي
فغانستان،قبل
باكستان عام  0220ويُزعم انه كانقدتمترحيلهبشكل غير عاديإلى المغرب وا
سكرية
في مواج هةتُ هم االر هاب لبنيام محمد أمام لجنة ع
ان يُحتجزفي خليج غوانتاناموا .و
أمريكي ةبدأ محاميه عملية مقاضاةفي المملك ةالمتحدة عام 0222سعياللكشف عن وثائقتبرئة

لصليب الحمر،تقرير حول معاملة ( 14محتجزارفيعيالقيمة)في مكاناحتجازتابع لوكالة الستخبارات المركزي ة
للجنة الدولية ل
 افبراير  ،2112موجودعلىالرابط
أل مريكي ة،
http://www.therenditionproject.org.uk/pdf/PDF%20101%20[ICRC,%20Feb%202007.%20Report%20on%20Tre
.atment%20of%2014%20HVD%20in%20CIA%20Custody].pdf
126
تحدثفيه ما هر عرار عن محنته،علىالرابط
يديوي
ستوري ة ،والذييحتويعلى شريطف
 انظرموقع مركز العدالةالدhttp://ccrjustice.org/arar
127
فبراير  ،2112موجودعلى الرابط
افحة الر هاب :ان وقت التغيير ،
 انظرريدريس ،كينيا ومك http://www.redress.org/downloads/publications/Kenya%20and%20CounterTerrorism%205%20Feb%2009.pdf
128
دة فيالتعذيب 4 ،اغسطس  ،2112موجودعلى الرابط
نسان ،مزاعم عن تورطال مملكةالمتح
للجنةالمشتركة لحقوق إل
ا.http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/152/152.pdf
125
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يل ة
تملكها المملكةالمتحدة129.وكنتيجةلبعض األدلة التي صارت متاحة الل هذهالمقاضاة الطو
تكاب خطأ
تحقيقفي احتمال "ار
والمعقدة ،طلب وزير داخلية المملكةالمتحدة من النائبالعام ال
االستخبارات البريطانيةالداخلي  MI5ووكالة االستخبارات المركزية
جنائي"بواسطة جهاز
تعذيب مزعوم) لبنيام محمد 130.واخيرا أُجبرت حكومة المملكةالمتحدة
املتها (
مريكي ة حول مع
أل
ئوليةفيسلسل ة
تعقب المس
صيل ماتعرفه حول معاملةبنيام محمدولكن الج هود ل
تفا
تقاسم
انت
131
تعضيدت هم جنائية.
ية ل
ف
كشف عن أدلة كا
فشلتفي ال
القيادة
لمحتجزين إال أنالدول أيضا ًسعت
القسري
فاء
مع انبرنامج الترحيل السري أدىفعلياإلى الخت
تبهينبالتورطفي االرهاب إلى دولةثالثة .وتُعتبر هذه ال ممارسة
تسليم أشخاص مش
بعاد و
إلى إ
تعذيبفي الدول
فراد المعنيين دائما مايكونواتحت خطر التعرضلل
شكالية ألن األ
بمثابة أ
132
سق
المت
بلة .وبالنتيجةفان دوال،مثلال مملكة المتحدة والمغرب ،ظلتتلجأبشكل متزايدإلى ما
في هذه
القسرية .و
لتحايلعلى حظر اإلعادة
تفاهم،ل
بلوماسية ،أو مذكراتال
تأكيداتالد
بل
يُسمى ا
وافق علىآليات المراقبة.
بلة أالتعذب األشخاص العائدين وت
سق
تتع هد الدول المت
الصكوك
نسان و هيئات
تقادات واسعة النطاق من ميثاق ألممالمتحدةلحقوق اإل
أكيدات الن
وتعرضت هذهالت
تفاقيات،باإلضافة إلى المنظمات غيرالحكومية .أما الهيئات الوطنية ،مثلمفوضية المملك ة
ال
صوصا المحكمة األوربيةلحقوق
فات الهجرة ،والمحاكم اإلقليمية ،خ
المتحدة الخاصةباستئنا
بعاد
شكك ،وأحيان اتعاقب عمليات اإل
التعامل مع كلقضيةعلى حدةلت
إلنسان،قد اتبعتاسلوب
يتعلق
بيرة،فيما
تأكيدات 133.وطرحت هذه الممارس ة مخاوف ك
في حاالت وجود مثل هذه ال
تعامل
الفردية ومالءمة استخداممثل هذه الترتيباتعندال
قضايا
أكيداتفيال
فعاليةالت
بمصداقية و
134
مع الدول التييعتبرسجلها الخاصبالتعذيب محلتشكيك كبير.

 من اجل الحصولعلى موجزلقضيةبنيام محمد ضد وزارة الخارجية والكومنولث انظر ريبريف ‘ ،خليج غوانتاناموا:بنيام محمد ضدنولث’11 ،فبراير  ،2111موجودعلىالرابط
وزارةالخارجية والكو م
.http://www.reprieve.org.uk/publiceducation/casebriefingbinyammohamedvsforeignoffice/
130
ستخبارات
تحقيقفي مزاعمتعذيبلكل من ج هاز ال
يلر ودنكان كامبل ‘ ،امرت وزيرةالداخلية جاكياسميثبإجراء
تشاردنورتون –تا
 ريستخباراتالمركزية أل مريكي ة’،الجارديان31 ،اكتوبر  ،2112موجود علىالرابط :
البريطاني ةالداخلي ووكالة اال
http://www.theguardian.com/uk/2008/oct/30/uksecurity-terrorism
131
لتقدم
افيةل
فتالحك ومة البريطانية انبنيام محمدتعرضللتعذيبعلى مدى عامين كا نمحتجزافي همافيالمغرب،لكنليس هناك أدلة ك
 اعترنوفمبر  2111موجودعلىالرابط
لشا هد ب’12 ،
نحوتوجيهتهمضد اي ضابطبريطاني :هيئة االدعاءالملكية‘ ،قرار هيئة الدعاءالملكية حول ا
http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/141_10/index.html؛ هيئة الدعاءالملكية ‘ ،بيان مشترك من مدير هيئة الدعاء
يئة شرطة مدينةلندنالكبرى’12 ،يناير  ،2112موجودعلىالرابط
العام و ه
http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/joint_statement_by_the_director_of_public_prosecutions_and_th
e_metropolitan_police_service/index.html
132
سليم
يتي ضدالمغرب اعتبر الت
فيقضية جميل كت
بلوماسيةفيقضيتينتمتقديم هما أماملجنة منا هضةالتعذيب.ف
سعتالمغربلتأكيدات دللحصولعلي هالكيتبعد
التيسعتالمغرب
لتأكيدات
كسيكالينجينكو ضدالمغربفان ا
يتيإلىالجزائر انت هاكاللمادة ، 3وفيقضيةال
المعلقلكت
افية.تقرير منطقة
لسلطاتالروسي ة،لمتكن ك
تفاصيل عن مجموعة اجرام منظمل
فاعلى حياتهبعدكشف
كالينيجينكوإلى روسيا،بعد أنفر خو
لسفلية رقم  42أعاله ،ص.22
ريقيا،الحاشية ا
وسط شمالاف
لشرق أل
ا
133
لمتحدة ]2112[ ،االتفاق ة األوربيةلحقوق إلنسان .56
ابو قتادة) ضدال مملكة ا
 انظر عثمان (134
يسمبر
ثيقة ألممالمتحدة  23 ،E/CN.4/2006/6د
فريدنواك ،و
 انظرعلىسبيلالمثالتقريرالمقرر الخاص حول موضوع التعذيب ،مانفقرات .33-22
،2115ال
129

31

ل الق ال يم عاب ر منظور من ال تعذي بف ي وال ممارسة ال قان ون | REDRESS

صوصافيما
فيعة المستوى ،خ
قضايا ر
تعذيب مستوى ال
تعدى األثرالضار إلجراءات مكافحة ال
يعات ال
يعات مكافحة اال رهاب .ومع أن مثل هذه التشر
يعات ألمنية /وتشر
بتكاثر التشر
تعلق
ي
شكال
فرض التعذيب وسوء المعاملةبشكل صريح اال أن ها كثيرا ماتخلق استثناءاتتُضعف أ
ت
تعذيب .وهذايسريبشكل خاصفي أشكال الحمايةفي الحراسات،
الحماي ة ضد استخدام ال
للوصول إلى محامي من اختيار الشخصوالقدرةعلىالطعنفي
صوصاكفالةفرص عاجلة
خ
لقوانين،مثلقانونسرالنكالمنعالتعذيب،على
شرعية االحتجاز أمامقاضي135.وتعملبعض ا
فات التيتُقدم
بفرض عبء اإلثبات على المت هم وبقبول االعترا
عترافاتالقسرية،
سهيل اال
ت
باكستانوالسودان
في عدة دول،مثلبن الديشوالهند و
للدفاع .و
للشرطة ،وبترالحقوق األخرى
136
تعذيب تمنحالحصانةمن المقاضاة.
فحة
ئولونفي ظلقوانين أمنية /مكا
وسوريا،يعمل المس
تساع نطاق إجراءات مكافحة التعذيب واإلجراءات ألمنية وأث رها الجهازيفانها
بالنظر إلى ا
و
لدولية المتواطئةفي
بكات ا
تعلي من شأن المخاوف ألمنية علىالحقوقالفردية ،وتعزز الش
ترحيلالسري ورد ان دول
فيبرنامجالوالياتالمتحدةلل
التعذيب ،إ مابشكلصريح أو مضمر .و
قيمة"،
رفيعي ال
مثل لوثوانيا وبولندا ورومانيا دعمت مايسمىبال مواقع السوداءلـ"المحتجزين
لتحليقفيفضائها الحوي ،كما ان عدة دول،مثل ليبيا
ومنحت المملكةالمتحدة وغي رها حق ا
137
بلت مشبوهين
سق
وسوريا ات
لتشريعيةكقوالبسلبية انشأت
لالستجواب .وخدمت إلجراءات ا
نفيذيعلىحسابالمعاييرالقانونيةوالمحاسبة.والنتيجةكانت هي
لتحكمالت
استثناءات ،وعززت ا
فر عدة إجراءات .وهذه
التنميط اإلثني والديني ألشخاص اعتبرو " ال حقوق" عن طريقتضا
فتقار ألشكال
ضفاضة واالحتجازالطويل إنلميكن المستمر ألجل غير محدد واال
تشملجرائمف
تلفة من التعذيب،تشملبشكل
في هذا السياقيكونالمحتجزين عرضة ألشكال مخ
النتصاف .و
نفسيوالمعاملةال مهينة،التي الحظ أنهاتضمالشتائمالدينية
تعذيبال
تعذيبالموضعيوال
خاصال
ية والعرقية.
و الجنس
اسفر
سعت منظماتالمجتمع المدني ومحاموحقوق اإلنسان وغير هملكشف هذه الممارسات مما
تلفة وقد أعيقت عدة محا التلالحق ةقضايا،خصوصافيال الياتالمتحدة حيث
تائج مخ
عنن
فيقضية محمدضدشركة
الحفاظعلى أسرارالدولة .و
شكل متكرربامتياز
تتعللب
ظلتالحكومة
االستخبارات
تتعلقبخمسة ضحايا لبرنامج وكالة
بيل المثال ،والتي
بسون داتا الن ،على س
جي
فعوا دعوى ضد هيئ ةالمواصالت لتورطها المزعوم
مريكي ة للترحيلفوقالعادي ر
المركزية األ
تقييم األسس الموضوعيةللدعوى.
فض الدعوىقبل اكتشاف أو
فان طلب االمتياز قاد إلى ر

السفلية رقم  5أ اله ،ص.42-46
لحاشية
تقرير ألمن ،ا
136
لسابق ،ص.62-61
المصدر ا137
فبراير  ،2113ص -61
لسريوفوق العادي لوكالة الستخبارات المركزية أل مريكي ة،
مفتوح ،عولمة التعذيب :الترحيل ا
 مع هد المجتمع ال ،112موجودعلىالرابط .http://www.refworld.org/publisher,OSI,,,5118ce462,0.html
135
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تفاوتة على
138ولكنقضايا أخرىمثلقضيةبنيام محمدفي المملكة المتحدة ،نجحتبدرجات م
139
ية التيواجهتها.
ئق القانون
عوا السريةوالعوا
الرغم من ئق

لسياسي
 2-3-3االاالنتقال ا
تقال التيتعقب نزاعا أو حكما
تعذيب دورا محوري افي أزمنة االن
كثيرا مايلعب موضوع ال
فظاعات التيتقع خالل
دكتاتوريا .وكثيرا مايُرى التعذيب كأبرز مظ هرفضائحيلقمع الدولة ولل
سعيدفي مصر ،كثيرا مايكونفي
عذيبخالد
طبعفاناالحتجاج ضدالتعذيب ،مثلت
بل
النزاع .وا
140
للتغيير.
تيتدعو
ية ال
حركات السياس
قلب ال
تقالالسياسيةإلىتغييرات أساسية
ومعذلك ظلاالحباطالدائم الحقتوقعات أنتؤديفتراتاالن
تقال ،كمافي
للضحايا .وقد شابتبعض عمليات االن
تحقيقالعدالة
تقود إلىلجوء أقلللتعذيب و
فيبعضالدول،مثل مافيالعراقوليبيا،فان
نتهاكات،بمافيذلكمزيد منالتعذيب .و
مصر ،ا
لقيامبتعذيبالعناصرالمرتبطة
نفسهمضحايا،قديتجهوال
المعارضينالسابقينوالذين كانوا هم أ
القديم و/أو ا
بالنظام
فر حماية ضد
يفة جدا عن أنتو
سساتضع
تكون المؤ
لقوات الم هزومة 141.و
تجلتبشكل
شكلة
تقام وتتصرفكقواتمحلية ،وهي م
تعذيبالذيتقومبه مليشياتتمارس االن
ال
في
للقذا
يقيين
تبهين أوالحق
ففي ليبيا ورد أن آالف من المساندين المش
خاصفيالعراق وليبيا.
بعةللدولة على امتدادلبالد ،من
عسفيبواسطة مليشيات غيرتا
تقال الت
استمرويخضعون لالع
فضت انتنزع الحها 142.ويُوضعمثل ه الءالمحتجزينفي أنواع عديدة من أماكن
التي ر
عديدينقد
لفترات زمنية ممتدة ،وورد أنال
الحتجاز غير المنتظمة،بمافيذلك مدارس ومنازل،
ياساتالحك وم ة
تقادلس
تقلتناشطةحقوق إ مرأةشديدةاالن
في إحدى القضايا أُع
تعرضواللتعذيب .و
تلف ة،
قلت مرارا واحتجزتبواسطة مليشياتفي مجمعات مخ
والبيانات العامة التيتدليبها ،اعت
ئولينفيبعض األوقات،فيبنغازيفي أغسطس ،0210وتعرضتللجلد
في ظل وجود مس
143
اللفظية.
لشديد واإل هانات
ويمكن أيضا ً حاالت االنتقال انتزيدبشكل دراماتي منهشاشةالوضع .و هذا الملمحيميزالعديد
التسامح
يقيا حيث أدى عدم
فر
تقال الحاليةفي منطقةالشرق ألوسط وشمال ا
من حاالت االن
لتاسعة 2 ،614 F.3d 1070 ،سبتمبر .2111
يبسون داتبالن ،محكمةالستئناف،الدائرة ا
محم ضد شركة ج
 د139
سفلية رقم  122أعاله.
 انظرقضيةبنيام محمد ،الحاشيةال140
السفلية رقم  13أ اله.
 انظرقضيةخالد سعيد،الحاشية141
عتقاالت جماعية ،حاالت حبسانفرادي  15 ،مايو  ،2111موجود على الرابط
 انظر حول العراق  ،هيومان رايتس واتش ،العراق :ا.http://www.hrw.org/news/2012/05/15/iraq-mass-arrests-incommunicado-detentions
142
نيو  ،2113موجود على الرابط
في لمجلس ألمن عن ليبيا’ 21 ،يو
 مجلس ألمن لالمم المتحدة‘ ،بيان صحً
 ،http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11042.doc.htmانظر أيضا هيومان رايتس واتش،تقرير العالم لعام :2113
ليبيا 31 ،يناير  ،2113موجودعلى الرابط http://www.hrw.org/world-report/2013؛ مجموعة ألزماتالدولية  ،محاكم ةبالخطأ:
افي12 ،ابريل  2113موجودعلىالرابط http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-
عد القذ
العدالةفي ليبيا ماب
. africa/north-africa/libya/140-trial-by-error-justice-in-post-qadhafi-libya.aspx
143
يسمبر  ،2112موجود على الرابط
نساء’،بيبي سي 4 ،د
فو ال
لثورةتعكر ص
تفر إلى ال مملكةالمتحدةفيما ا
 انظر ‘ثائرة ليبيةhttp://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20595841
138
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ثليات وثنائي الجنس
ثليين والم
قليات الدينية وألشخاص الم
المتنامي إلىاستهداف النساء و أل
تفشلالدولةفي
والمخنثينوالمتحولين جنسياواألجانب إ مابواسطةقواتالدول ة أوبغي رها ،حين
144
الحماية.
تفشل
تقرةفانها
شكل كبير وتحدثفي إطار هياكل مس
تقالسلميةب
ينماتكون حاالت االن
وحتى ح
ينمايستولىنظام
يقةالجذور .وهذا هوالحالبشكل خاص ح
تعذيب عم
أيضا ًفي اق الع ممارسةال
يستخدم جهازالدولة القمعي الموجود ومناهجه .وينطبق أيضا ً حينما
تقال و
جديد علىفترة االن
ففينيبال،
ظفون واألنظمةفي مكانه م ا دونعملياتفحص ممايعززاللجوءللتعذيب.
يستمرالمو
ير الالحق للنظام ،رغم انه حرك حوارا حول
لتغي
ية النزاع عام  0226وا
علىسبيل المثال،فان نها
تعذيب ،إال أنه لميؤد إلى اتخاذ أيتدابير
نتهاكات ،م ا عدا ال
للتعامل مع إرث اال
فضل الطرق
أ
تهاكات .كما أن
لكفالة المحاسبة وعدم التكرار .وقدتورط أعضاء من الحكوم ةفي االن
فعالة
للمحاسبة.ولم
الجيش ،رغم أنهخضعلبعضالصالحات،فانهبقيقطاعا ً مؤسسيا ً غير خاضع
نيل كو مار الما
محاكمالكولو
على العكسمن ذلكفان ة
يقة والمحاسبة .و
الة للحق
توضع أي آلياتفع
تنك ار قوي من جانب حكوم ة
بلتباس
تعذيبفي ال مملك ةالمتحدة عام  ، 0213التي قو
فيت هم ال
يتوخى عملياتعفو،بمافي ذلك عملياتعفو عن مرتكبي جرائم
قبتبمرسوم
نيبال ،قد أع
تمثل مصدرقلق كبيرفي
تعذيب
خطيرة وقعتفينيبال 145.ومن غيرال مدهش أنتظل ممارسةال
تىبعد النزاع.
نيبال ح
فعالسياسي
وكثيرا ماتركزآلياتالعدالة االنتقالية ،كمافيامريكاالالتينية ،علىالتعذيب ذوالدا
سسي .و اإلضافةإلىذلك ،مع أن
تعذيبالمؤ
أو ذيالصلةبالنزاع،بينماتهملاألشكال ألخرىلل
شلتفيالعديد من
نتهاكات،فانهاف
يقةوالعدالةفي هذه اال
فيرالحق
آلليات ظلتت هدف إلىتو
ليب المؤسسية عن طريق
لتشريعية واألسا
فيتغيير األطر ا
تعذيب و
لحاالتفي معالجة أسبابال
القيامباصالحات أوسع لقطاع ألمن.
التعهدب

السفلية  432أ اله ،ص.13-12
لحاشية
تقريرلشرق األوسطوشمالافريقيا ،ا
145
قيقة والمصالحة .(2013) 2069
مفوضيةالح
يق فيألشخاصالمفقودين و
لتحق
 -مرسومبشأن ا

144
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ذيب وسوء المعاملة:تحديات وردود
للتع
نائية
محاسبةالج
-3ال

تعذيبفي أماكنعديدة من
تيتدور مع م مارسينيعملونفي قضايا ال
تُظ هر انلقاشات ال
تييواج ه ها
لشائعة – كثيرا ماتكون متصلةببعض ها البعض – ال
العالم عددا من التحديات ا
نيابة عنهم ،أثناء سعي هم من أجلتحقيقالعدالةفي التعذيب .وبينما
الضحايا ،ومنيعملون
لتحديات مسح ة محلي ةفان هناكتشاب هات هيكليةشديدة عبر الدول.
كثيرا م ايكون لهذه ا
تية ،واجتماعية،
سسا
تيتعترض الطريق حواجز قانوني ة ،ومؤ
ويمكن أنتكون الحواجز ال
لقضايا،باإلضافة إلى
المقاضاةفي ا
الوسائل المحدودةللمناصرة و
اسية.وتشكل الطاقة و
وسي
نسان والمنظمات غير الحكومي ة.
افية أمام محاميي حقوق اإل
العوائق الخارجي ة ،عقبات إض
تخذت ،علىألقل ،إجراءاتللردعلى هذه التحديات.
نفس الوقتفانبعض الدولقد ا
وفي
وقد نتجت عن هذه الردود مجموع ة م مارساتتستحق أنتولىب اهتمام وثيقبهدفتقييم
لضرر.
نفاذ المعايير الدولية ذات الصل ةبالعدالةوجبر ا
تأثير هافي ا

ئية
التعذيب وسوءالمعاملةجريمة جنا
تشريعي:جعل
 0-2إلاطار ال
تعذيب.
العديد من األنظمةالقانونيةبأشكالقصورتقوضالحمايةوالمحاسبةوالعدالةفيال
تتميز
تخضع إل الح ،مثل
يعاتالعاديةالتيلم
يقة أن التشر
وهذهاالخفاقات كثيرا ماتنجم نتيجةلحق
فضل الممارسات .ونتيجةلذلكفانمثل
شكلمالئمالمعاييرالدولية وأ
قوانينالجنائية ،التعكسب
ال
لقوانينتكون غير مناسبةلمعالجةالمخاوف ذاتالصلةبالتعذيب .كما ان غيابتعريففي
هذه ا
القوانين الوطنيةلمايشكلتعذيبا ،والذي كثيرا مايُحظربشكل عامفي الدستور ،كثيرا مايعني ان
تقرونلف هم واضح لما يشكل تعذيبا وألي حقوق
نيين وغير هميف
ئولين وممارسين قانو
مس
نبع من حظر التعذيب .وهذا هوالوضعتحديدا عندما اليكون هناكفقه قانوني
والتزامات قدت
وطني حول موضوع التعذيب.
لقوانين
تعطي بعض ا
ريعية غير ال الئمةفي ال الت منالعقاب .و
تسا هم أطر العمل التش
تتعارض معالمعاييرالدولية 146.وأبعد من هذا،
مشروعي ةلممارساتمثلالعقوبةالبدنية،والتي
لقوانينفي
لعديد من ا
تفشل ا
قب التعذيببشكلفعال .و
ية ال تعا
ية الوط
فان عددا من األنظمةالقانون
شك مالئم عن طريق:
تجريم التعذيبب

(أ)ليسب هاجريمة جنائيةللتعذيب
بنغالديش وبليزوتشيلي وأكوادور والمانيا والمجر والهند ولبنان
هذايشمل دول مثل
ونيجيريا وباكستان
وبولندا وسوريا وتايالند وزيمبابوي147.وفي دول أخرى ،مثل ال اليات
لسفلية رقم  32أ اله ،ص.35-12
لجلد،الحاشية ا
نسان ال لمواصلة ا
لسودانلحقوق اإل
ريدريس ومرصد ا147
تالية.41-41 .
الصفحاتال
ناه في
العديد من هذهالدول ،انظر أد
لتحقق في
ريقها ل
 ج هود ا صالح لجعلالتعذيب جريم ة جنائيةفي ط146
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المتحدةفان التعذيب الذي يرتكب داخل حدود الواليات المتحدة ال يُعترف به كجريمة
اقية ألممالمتحدة
تف
تعذيب المادة  1من ا
الفيدراليضد ال
لقانون
فذ ا
ائية148.وفي المكسيكين
جن
149
لة قوانين معيبة.
لقوانين علىمستوى الدو
لمكافحة التعذيببينما اعتبرت ا
اقية
تف
لتعذيب مع ال معايير الدولي ة ،خصوصا المادة  1من ا
افقتعريف ا
(ب) اليتو
األمم المتحدةلمن اهض ة التعذيب
لتعذيب‘ جريم ة جنائية،لكن دونتقديم أيتعريف.تنص المادة
لقوانين ’ا
تجعلالعديد من ا
تخدم عمومي أمر
 106من قانون مصر الجنائي لعام 1932على أن "كل موظف أو مس
لشاقة أوالسجن من
نفسهلحمل هعلى االعترافيُعاقبباألشغال ا
عذيب متهم أوفعل ذلكب
بت
لسودان
لقدر ،المادة  115من قانون ا
بنفس ا
تفشل،
الث سنواتإلى عشر سنوات  "...و
الجنائيلعام 1991فيتوضيحمعنى التعذيب" :كل شخص من ذوي السلطة العامة،يقوم
بإغراء أوتهديد أوتعذيب ألىش اهد أو متهم أو خصمليدلي أول اليدليبأى معلوماتفى
لسجن مدة التتجاوزثالث ةاش هر أوبالغرامة أوبالعقوبتين معا ً ".وتنص
أى دعوى،يُعاقببا
الحبس كل
بالسجن أو
لعقوبات العراقيلعام 1969على أن "يعاقب
المادة  333منقانون ا
موظف أو مكلفبخدمة عامة عذب أو امربتعذيب متهم أو ش اهد أو خبير لحمله على
العترافبجريم ة أو لالدالءباقوال أو معلوماتبشأن ها أو لكتمان أ مر من األ مور أو
لقوة أو التهديد".
تعذيب استعمال ا
يضيف "ويكونبحكم ال
إلعطاء رأي معينبشأن ها"ثم
لقانون ،أالتعكس هذه االضافةفهم التعذيب
ومن غير المستغرب،بالنظرإلىتاريخالعملبا
لقانون الدولي .وتنص المادة  022من القانون الجنائي البحريني لعام
الذيتمتطويرهفي ا
نفسه أو
لقوة أو التهديدب
لتعذيب أو ا
تعمل ا
لسجن كل موظف عاماس
1926على أن "يعاقببا
بواسط ة غيره مع مت هم أو ش اهد أو خبير لحمله على االعترافبجريمة أو على اإل الء
لقوة" و "التهديد"
ويبدو ان المادةتميزبين "التعذيب" و "ا
بأقوال أو معلوماتفيشأن ها".؛
يفيةف ه م هذه المصطلحات.
تقديم اي موج هاتلك
لفة دون
كجرائم مخت
ستخدام
لتعذيبفيتشريعيتم التشديدبقوة،في كثير من االحيان ،على ا
أينمايتمتعريف ا
بنى الدول جريم ة
نية ،كمافي قانون اثيوبيا الجنائي المعدل150.وحتى عندماتت
لقوةالبد
ا
تحدةلمن اهضة
اقية األمم الم
تف
عذيبكجريمة جنائي ةبالهدف المعلنباالمتثالللمادة  1من ا
الت
يبيا
ففيقانونل
ستخدم كثيرا مايقصر عنتلبي ة المتطلبات.
الفعلي ال م
عذيبفان التعريف
الت
تعذيب على
لقسري والتمييز لعام 0213يقتصر ال
تفاء ا
لتجريم التعذيب وعمليات االخ
لتييرتكب هاشخص "ضد محتجزتحتسيطرته" ،والذييضيقبشكل كبيرنطاق
أل عمال ا
فقرة .13
لسفلية رقم  11أ اله،ال
لجنة منا هضة التعذيب،ال الحظات الختامية:لوالياتالمتحدة أل مريكي ة،الحاشية ا149
فقرة .2
يسمبر ،2112ال
مكسيك ،وثية ألممالمتحدة  11 ،CAT/C/MEX/CO/5- 6د
لجنة منا هضة التعذيب،ال الحظات الختامية:ال150
لصارد في 2مايو .2115
بيا ا
ثيو
نائيالمع ل ال
القانون الج
المادة  424من148

 | REDRESSوردودت حدي ات :ال معاملة وسوءل لتعذي ب ال جنائ ية ال محاسبة

36

ستبدال عنصر "الحاق ألم أو عذابشديد جسديا كان أم
سنغالتم ا
عذيب151.وفيقانون ال
الت
العقلي أو العتداءات األخرى 152".وهذا
عقليا"بـ"االعتداء والضرب واإليذاءالبدني أو
عذيبتخاطربتقويض إحداثتطورفق هي
الربط للجرائم المعترفب ها وطنيابعناصر الت
تعذيب
لقانون البرازيلي لمكافح ة ال
يقيد ا
نفصلة .و
تعذيب جريمة م
قانونييمكن انيعتبر ال
"الحاق ألم أو عذابشديدبدني كان أمعقلي"بربط هبـ"عنف أوتهديدات خطيرة153".وفي
يفات التعذيب ،كتعريف
تعذيب كلم ة "عذاب" 154.وهناكبعضتعر
سيالنكايحذفتعريف ال
155
تركي ،التتضمن أيقصد أو غرض محددين (و هويغطي أيضا ً إل همال).
تفاقية ألمم المتحدة
هناك عدة قوانين التتضمن كل األغراض التيتعترف بها المادة  1من ا
يكي
لمناهضة التعذيب .ويعكس قانون ألردن الجنائي ،رغم انهتعدل عام 0222الف هم ال الس
عترافات 156.اليعترفالقانون الجنائي
للتعذيب ،والذييقصر غرضهفيالحصول على ا
قد ارتكب ه ،أو إلرغام طرف
رفاثالثا
ض الحصول على اعترافلعمليشتبهفي أن ط
السنغاليبغر
قوانينالجنائيةلجم هوريةالدومنكان وغوات ماال وهندوراسوالمكسيك وبيرو وتونس
ثالث 157.أ ماال
قصي مكونا هاما
عنصريفيتونس) ،وبالتاليت
نصرالتمييز (باستثناءالتمييزال
فإنها التشم ل ع
158
يستخدم التعذيب كجزء من ممارسات تمييزية.
في التعريف حيث
تعلقبمتطلبات الموظفالع مومي ،والتيتُعرف اماعلى
فيماي
لضعف
انين أيضا ً من ا
تعانيالقو
فيبعض الدول ،كمافيقانون اثيوبياالجنائي
نحوشديدالضيق أو علىنحوعريضللغاي ة .و
المعدل ،أوقانونلبنان الجنائيلعام  0221أوفيقانونليبيا لمكافحةالتعذيبلعام ،0213فإن
ظفون ع موميونفي أوضاعحراسات ،مما
تعذيبيبدو محصورافي أعماليقومبها مو
تعريف ال
ياقات أخرى .وهذايخلقثغرة وقديؤدي إلى انتُبعد أعمال
يستبعد األ عمال التيتُرتكبفي س
بلجيكا ،والبرازيل
في دولمثل الجزائر وأ رمينيا و
تعذيب إلى أماكن غيرمنشآتالحتجاز .و
ال
159
ئولين أو كيانات خاصة.
تعذيبالمرتكببواسطة مس
وروسيافانتعريفالتعذيب اليميزبينال
تعذيببواسطةالكيانات خارجالدولةفانه قد
ينمايوسع هذا من قدرة التعريف على احتواء ال
وب
لنطاق الواسع لها إلى
صوصا حينيؤدي ا
عيد ال ممارسة إلى إضعافالجريمة ،خ
يؤديعلى ص

لصارد في 2ابريل ، 2113
القسري والتمييز  ،ا
الختفاء
لتجريم التعذيب و
المادة 2قانون ليبيا152
نائيلعام . .1265
لسنغال الج
المادة  1-225منقانون ا153
ازيليلعام .1222
القانون رقم 25455البر
المادة  1من154
المادة  12منقانون سيالنكا التفاقي ة منا هضةالتعذيب رقم 22لعام .1224155
نائيالتركيلعام .2114
القانونالج
المادة  24من156
نائيلعام ( 1261المعدل).
 المادة  )1( 212منقانون الردن الج157
لسنغال.
نائيل
القانون الج
المادة  225من158
فليةرقم  42أ اله ،ص.32
لشرق ألوسطوشمالافريقيا،الحاشيةلاس
32تقرير ا
لسفلية رقم  12أ اله ،ص ؛
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
159
لصادرفي 12
نائي ا
نيو 1266؛ والمادة  112منقانون ارمينياالج
لصادرفي 2يو
المادة  263مكرر منقانونالعقوباتالجنائيالجزائري الصادرفي 2ابريل 1222؛
البرازيل رقم  25455ا
نائيلعام  :1262المادة  1منقانون
بلجيكاالج
ابريللعام 2113؛ والمادة  412مكرر منقانون
نيولعام .1226
لصارد في 5يو
نائي ا
المادة  112منقانون روسياالج
151
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إضعاف التركيزعلىالكيانات الرسمية 160.و اإلضافة إلى ذلك ،وكنتيجةللتعريف الواسع،فان
ترتكبه
تعذيب الذي
التمييزبين ال
الدولقد التملكبيانات،مثل احصائياتالجري مة،تسمح لهاب
رج الدولة.
لكيانات خا
ترتكبه ا
الدولةوذلك الذي

لية المنصوص علي هافي المادة  1منت افاقي ة
لمسئو
التغطي قوانين عدة دول كل أشكال ا
تستبعدعلى وجه الخصوص عنصر االذعان" ،كمافي
تحدةلمن اهضة التعذيب ،اذ
األمم الم
بيا .وهذاقديؤديإلىفجوة محاسب ة ،خصوصافيمايتعلقبكبار
جم هورية الدومنيكان وأثيو
لفلبين
عذيب الصادرة مؤخرا ،كمافي ا
لمسئولين .وعلى العكسفان قوانين من اهض ة الت
ا
لمسئولين عن ا
لقي ادة  /كبار ا
وأوغندا،تشتمل على مبدأمسئولي ة ا
لتعذيب 161،الذييعترفبه
لقبضعلى أولئك الموجودونفي
سئولية ا
لقانون الجنائي الدولي 162،كمايوسع من م
في ا
لسلطة.
موقع ا
تحدة لمن اهض ة
اقية ألمم الم
تف
تتسق مع المواد  2-5من ا
(ج) ال أحكام"تسليم أو مقاضاة"
تعذيب
ال
تشريعينص
تعذيب كجريمة ،إلى وجود
صوصاتلك التي التعترفبال
تقر عدد من الدول ،خ
تف
قضائية العالميةفي مجال أعمال التعذيب ،رغم أنه ا قدتكون لها واليةقضائية
على الوالي ة ال
يعات ذات
فقدقام عدد كبير منالدولبسنتشر
لقانونالدولي 163.ومعذلك
لجرائم أخرىبموجب ا
السلطاتبمقاضاة أعمالالتعذيب التيتُرتكبفي مناطق
يعات
صلةبذلك .وتساعدمثل هذهالتشر
للمقاضاة .وعادة ماتأخذمثل هذه
أخرى ،حينيكونالمشتبه موجوداًعلى أراضيالدولةالساعية
التعذيب أو أعمالتدمج
تفاقية ألمم المتحدة لمناهضة
يعات المحددة ال
فاذالتشر
يعاتشكل ان
التشر
المقاضاةفي
نظام روما األساسيللمحكمة الجنائية الدوليةفيالقانون الوطني (والذييسمحب
ينمايكونعنصرا من عناصر إلبادة الجماعية ،أوالجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم
تعذيب ح
ال
لسنغال
نطبق على معظم الدول األوربية 164،وعدة دولفيافريقيا،مثل ا
الحرب) .وهذا ي

لشرق األوسط
في األمريكتين،مثل الواليات المتحدةوكندا166،وفيمنطقة ا
وأوغندا 165،و
تونس 171.ومن
وشمالافريقيا،بمافي ذلك الجزائر 167،و الردن 168،والمغرب 169،والعراق 170،و
ئولين عموميين
يضاللتعذيبيغطيالدولة والكيانات خارجالدولة،فان النت هاكالرسميالمتأصلفيتورط مس
ريفا عر
بنىتشريعتع
عندمايتيجب العترافبه كظرفمفاقم.
161
قانونالجم هورية رقم )2245؛المادة ( )2( 3د) منقانون أوغندالمنع وحظر
الفلبينلمنا هضةالتعذيبلعام ( 2112
القسم  13منقانون
قانون رقم 3لعام .)2112
التعذيب (
162
 انظرالمادة  22مننظام روماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.163
نسان ،اوالية
فيدرالية الدولية لحقوق إل
انفاذتشريعات 2111 ،؛ ريدريس وال
فو الدولية ،اوالية القضائية العالمية :واجب الدولفي سن و
 انظر منظ مة الع160

بي،ديسمبر  2111موجودة على الرابط
ضاء فيالتحاد ألور
بي :دراسةلقوانين وممارسات  22دولة أع
القضائية خارج ألقليملالتحاد ألور

_http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of
the_European_Union.pdf
164
السفلية رقم  24أ اله ،ص.5
لحاشية
تقرير وربا ،ا
165
لسنغالرقم  15 – 2112الصارد في 12فبراير 2112؛ المادة  12منقانون أوغندالمنع وحظر التعذيب (قانونرقم 3لعام .)2112
 المادة  2منقانون ا166
لسفلية رقم  12أ اله ،ص .22
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
167
-المادة  522منقانون إلجراءاتالجنائيةلعام  2112الجزائري.
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الفلبين -تنص صراحةعلى
سنت مؤخرا – ما عدافي
المالحظ ان عدةقوانينلمكا
فحة التعذيب ُ
تملك كبرىالمحاكم
تعذيبفي أوغندابأن "
فح ةال
قضائيةال اعلمية.فم الينصقانون مكا
لواليةال
تعذيب وغيره من
يصفها هذاالقانون (ال
الجزائية االوغندية اليةقضائيةبمحاكمةالجرائم التي
تكبتالجريمة  ...منقبل
ينماارتكبت ،إذا ار
ضروبالعقوبةالقاسية أو لال إنسانية أوال مهينة) أ
ليم يخضع لسيطرة أو الية
أي شخص يوجدفي الوقت الحاضرفي أوغندا أوفي أي إق
172
أوغندا".
وحتى حينمايوجد التشريع المطلوبفانفعاليتهيمكن انتُعاقبواسطةتشريع اليستوعبتعريف
تبعاد
تعذيب مماقديؤديإلى اس
تفاقية ألممالمتحدة لمناهضةال
تسق مع المادة  1من ا
تعذيب الم
ال
تقادم أوالحصانات التيتُ منح
أعمال معينة مننطاقه 173.وتشملالعوائقالقانونية األخرىقوانينال
فوق ذلك ورداًعلىالضغوط
ئولين،فيمايتجاوز ما هو ُمعترفبهبموجب القانون الدولي .و
للمس
رفيعي المستوىفي دول مثلالواليات المتحدة
تبهين
السياسيةالناتجة من محا الت مقاضاة المش
تطلب
قضائيةالعالمية.فم ال،ت
يعاتالوالية ال
واسرائيل،فان العديد من الدول قلصت منتشر
تطلب اإلقامةفيها.
يكا اآلن وجودصلةبدولة المحكمة،بمافي ذلك م
بلج
قوانينفي اسبانيا و
ال
174
بلجيكا
ضية .وقدقيدت دولمثل
وهناك أيضا ً قيود حول منيجوز أنيشرعفيتحريك ق
تقاليسعىاليها طرف
فرنسا آلية الطرف المدني كماجعلت المملكة المتحدة إصدار مذكرة اع
و
ثلةلدولتتحركفياتجاهترسيختحكم أكبرفي
وافقةمدير االدعاء العام .وهذه أم
خاص خاضعةلم
تخفيفللحد األدنى من مخاطرالتداعيات
قضائيةالعالمية،وذلك أيضا ًب هدفال
إجراءاتالواليةال
السياسية.
المقاضاة عابرة الحدود كثيرا ما
يقات و
تحق
و اإلضافة إلى التحدياتالقانونية والسياسيةفان ال
تي .وبدون وحداتتحقيق خاصة
فتقرإلىالوجود المؤسسا
تعترض هاتحديات عملية .وكثيرا مايُ
معروفةللجرائمالعالمية ،وماهرةفي جمعاألدلة الخارجية وقادرة على إعدادترتيبات لحماي ة
175
ان المقاضاة اليمكن أنتُجرىوسيحالافهالفشلإن أجريت.
ي والش هود،ف
الضحاا
نائي الردنيلعام .1261
القانونالج
المادة  )1( 11و  )4( 11من169
ربيلعام .1262
نائيالمغ
القانونالج
المادة  11من170
نائيالعراقيلعام .1262
القانونالج
المادة  11من171
التفاقيات
تيتنصعلى ان
لدستور وال
القانونالمحلينتيجةللمادة  32من ا
قضائيةالعالميةفي
تخذتتونسموقفا دمجتفيه مبدألواليةال
ااتفاقي ة ألمم
فق علي ها الرئيس أويصادق علي هاتحظىبسلطة أكبر منالقوانينالمحلية وان الواليةالقضائيةالعالميةتعتبر جزءا من
التييوا
لسكرتير العام لالممالمتحدة حول نطاق
فافي ها .انظرتقريربعثه ا
لتيتعتبرتونس طر
اتفاقية جنيف وا
المتحدة لمنا هضة التعذيبباإلضافة إلى
نيو  ،2111ص  ،6-5موجودعلى الرابط
القضائيةالعالمي ة16 ،يو
وتطبيقال الية
http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Tunisia_E.pdf
172
ريقيا
فسالحكمفيالمادة  6منقانون جنوباف
قانون رقم 3لعام ×)2112؛ ويوجدن
المادة ( 12و) منقانون أوغندالمنع وحظر التعذيب (ليو  ،2113موجود على الرابط
نفيذ في  22يو
القانون رقم  13لعام  ،2113دخل حيز الت
افحة تعذيب األشخاص (
لمنع ومك
)http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533
173
 انظر أ اله ص .32-35174
لسفلية رقم  163أ اله ،ص.3
قليم،الحاشية ا
القضائية خارج األ
سلطة
ية لحقوق إلنسان ،ال
دريس والفيدراليةالدول
 انظر ري175
والمقاضاةفيالجرائمالدوليةالخطيرة :ممارس ة
الفعالة
لتحقيق
ستراتيجيات ا
نسان ،ا
فيدراليةالدوليةلحقوق إل
 انظربشكل خاصريدريس واليسمبر  ،2111موجودةعلىالرابط
وحدات متخصصةفي جرائم الحرب ،د
168
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تعلق
وبالرغم من ه هذ التحديات،فان عد اد من المحاكمات خارج الحدود دق أجريت والسيمافيماي
الكنغو
تشاد ،وتشيلي ،وجم هورية
فغانستان ،والجزائر ،واالرجنتين ،وكمبوديا ،و
تبهين من ا
بمش
فيا السابقة،
يمقراطية،وغواتيماال ،وموريتانيا ،ونيبال ،ورواندا ،وتونس ،ويوغ ال
الد
176
وزيمباوبي.

لتعذيب
(د) النص على عقوبات التعكس خطورة ا
تعذيب لمدى واسع من العقوبات ،معظم ها التعكس جسام ة
تخضع الجرائم الجنائي ة لل
فيما عدا انيؤدي التعذيب
سبيل المثال ،و
الجريمة 177.وبموجبقانون األردن الجنائي،على
178
تفاوت من 6ش هورإلى 3سنوات.
الوفاة،فان الجريم ةتُعتبر ُجنح ةتحمل عقوباتت
إلى
فر حد أدنى منالعقوبات المحدودة.وفي
توفر العديد من الدول عقوبات أو إن هاتو
ال
تتفاوت منسنةإلىث ماني سنوات
عذيبإلىعقوبة
لمثال،يخضع الت
صربيا ،على سبيل ا
سجنا179.وفي البوسنة وال هرسك منسنة إلى عشر سنوات180.وفي مدغشقر ،يخضع
تمتد من سنتينإلى خمس سنوات
عذيب،في حالة غياب أي ظروف مشددة،إلىعقوبة
الت
سجنا181.وفي البرازيلتتراوح العقوب ة المعتادة من سنتين إلى  2سنوات سجنا182.وفي
عذيبعقوب ةسجن 3سنوات كحداقصى ،إال إذا كانت هناك عوامل
روسياتحمل اإلدان ةبالت
"مشددة" معين ة 183.وبما أن جريم ة التعذيبتحمل عقوب ة أقل منستغالل المنصبفان
لعقوبة مالئم ة
ل كالء النياب ةالروسي ة حافز أاليدعوإلىتطبيق جريم ة التعذيبفيسعيهم
للعقوبات
نفا كاستغالل للمنصب 184.ومع ان غيابالحدود الدنيا
لفعل مص
بشرط أنيكون ا
لقضاةبحري ة التصرففان هناك خطر انتكونالعقوبات على الطرف األدنى من
يزود ا
نطاق العقوبة .و هذا كثيرا مايتولد الل الممارسة.
رد على ماتمتحديده منأشكالقصور
تعذيب ا
تشريعات مناهضة ال

.http://www.redress.org/downloads/publications/The_Practice_of_Specialised_War_Crimes_Units_Dec_2010.pdf

نسان،الواليةالقضائيةفيالخارج،الحاشي ة
الفيدراليةالدوليةلحقوق إل
لصلةفي أورباعلى وجه التحديد،ريدريس و
للقضايا ذات ا
 انظر،لسفلية رقم  163أعاله.
ا
177
لقانون الدولي ،ال هاي/لندن/بوسطون ،)2111 ،ص ،342نتائج ،على أساس
لسي ،لجنة األمم المتحدة لمنا هضة التعذيب:تقييم (كلوير ل
 انظر كريس انجي176

فاقية ألمم المتحدةلمنا هضة التعذيب.
ناسبةبموجب المادة  )2( 4منات
مصادرلجن ة منا هضة التعذيب ،ان العقوبةبين 21 – 6سنةسجناتكون م

نائي الردني.
القانون الج
المادة  212من179
نائيلصربيا
القانونالج
المادة  )3( 132من180
القانونالجنائيللبوسنة وال هرسكلعام .2113
المادة  121من181
نسانية أوالمهينة(قانون رقم -2112
القاسي ة أو لال إ
غشقرلمنا هضةالتعذيب وغيره منضروبالعقوبة أوالمعاملة
المادة  11منقانون مدنيو .)2112
لصارد في 25يو
 112ا
182
البرازيل رقم . 2455
المادة  1منقانون183
يسمبر  ،2112موجود
ياس ة ،ص ،3د
فيدراليةالروسية:انفاذالع هدالدوليالخاصبالحقوقالمدنية والس
تقريرالمنظمات غير الحكومية ،العلى الرابط http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/RCATRussian_95.pdf
184
للقانون الجنائي،
فينا ‘ ،التبين إجراءالعدالةالجنائية والتعذيب :دروس منروسيا’ مراجعةجديدة
 انظر حول هذه النقطة أيض اً،بولينالي ،1 )2113( 16ص142-114في ص.114
178
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لتعذيب،
تكبي جرائم ا
اسبة مر
وطنيةقادرةتماماعلى مح
تجادل الدول كثيرابأن انظمت ها ال
افات"،
حتىفي عدم وجودجريمة محددةللتعذيب .ولكن الجرائم العادي ة مثل "انتزاع اعتر
سيم" و االكراه" التعبربشكل كامل عن خطورة ووصمة التعذيب
و"الذى الجسدي الج
نسية ولكنبعض التقدمقد جرىفي هذا
ينسحب على الجرائم الج
لقلقيمكن أيضا ً أن
وهذا ا
بية م ال ،والتي
عديد من دولافريقيا الجنو
المضمار ،كمافينتائج المبادراتإلقليميةفي ال
للعقوبة185.ويجب انتعكس
يفات واضحة وجعلت منتورط مسؤولظرفا مشددا
تبنتتعر
الدولية أوتخاطربوجودثغراتتقودفي كثير من األحيان إلى
ائية المعايير
التشريعات الجن
لتعذيب.
فشل فيالردبشكل مالئم على مزاعم ا
فقه قانوني وم مارساتت
نسان
لتي ظلت هيئاتت افاقيات حقوق اإل
التشريعية وا
لقصور
ان االعتراف بأشكال ا
اسفر عن ج هود متضافرةبتبني
لضوء علي هابشكل متكررقد
الدوليةتسلط ا
والمنظمات غير
عذيب جريم ة
لقانون الدولي .ان جعل الت
نفاذ واجبات الدولةبمقتضى ا
تشريعاتتقومبا
تعذيب،
لقانون الجنائي المعني أوبتبنيتشريعات محددة مضادةلل
ائية،سواء كانبتعديل ا
جن
تحدةلمن اهض ة
اقية ألمم الم
تف
يقعفيقلبمثل هذه المبادرات .كما إن الحاجةإلى االمتثالبا
اضية وحدها،
لسبع الم
لسنوات ا
تعذيبقددفعتبعض الدول ال الحتشريعات ها .و الل ا
ال
اقية األمم
تف
يتسق مع المادة  1من ا
تعذيبكجريمة جنائيةبما
قاد هذا إلى العترافبال
تحدة لمن اهضة التعذيب في دول مثل بروندي ،وجم هورية الكنغو الديمقراطية،
الم
بنت الدوللثالث ة
لفلبين ،وأوغندا،حيثت
غشقر ،وا
لفادور ،وجورجيا ،والمغرب ،ومد
لس
وا
لقوانين عدد من
تعذيب186.ولهذه ا
لفلبين وأوغندا)تشريعاتشاملةضد ال
غشقر وا
ألخيرة (مد
تعذيب ،اذتنصعلى أن
عديد من هاتضعقائمة من الظروف المشددةلل
ال المح الهامة حيث ال
ليةالرؤساء.
سئولية ،خصوصا مسئو
تمثلدفاعابل وتتوسعفي الم
لمسئولاألعلى ال
أوامر ا
تقرير،
كتابة هذا ال
وهناك المزيد من مبادرات اال الحفي الطريقفي عدة دولفي وقت
187
كينيا ونيبال.
بمفيذلكبغالديش والمجر والهند و
ا
يكفل
تعذيب ال
تحدة لمن اهضة ال
يتسق مع المادة  1منت افاقية ألمم الم
إن وجودتعريف
عديد من األمثلة ،كمافي
بع هناك ال
اوتوماتيكيا أن الجناة سيحاسبونبشكل مالئم .وبالط
ريقيا
القانون:تجاربقانونية مقارنة من دول مختارة مناف
فاني‘ ،العنف الجنسي و
غفت كويكا وسوزي أونيكا او
شيدة مانجو ،و
 انظر رلسودان(آشقيت،فارنهام ) 2111 ،ص-262
فاق حقوق إلنسان ل
نتقالية :آ
نائي والعدالة اال
القانونالج
لجنوبي ة’ ،فيتحرير لوتز اوت ه ،ا الح
ا
نجليزي)
(.225فيالنص ال
186
القانونالجنائي لجم هوريةالكنغو الديمقراطية(قانون رقم 112/11
المادة  214منقانونبرونديالجنائيلعام 2112؛ والمادة  42مكرر منغشقر لمنا هضة
فادورلعام 1226؛ والمادة  2منقانون مد
سل
ليو )2111؛ المادة  243و  262منقانون اإلجراءات الجنائيةلل
لصادرفي 2يو
ا
نيو )2112؛المادة  4من
قانون رقم 112/2112بتاريخ 25يو
نسانية أوالمهينة (
القاسية أوالال إ
التعذيب وغيره من ضروبالمعاملة أوالعقوبة
ريقيا لمنع ومكافحةتعذيب
قانون جم هوري رقم )2245؛ المادة ( )1( 4ج) منقانون جنوباف
ينيلعام ( 2112
قانون مكافحة التعذيبالفلب
ليو 2113؛المادة  2منقانون أوغندالمنع وحظرالتعذيبلعام . .2112
ألشخاصالصارد في يو
187
تقرير كينيا’16 ،مايو  ،2113موجود على
تفحص
 انظرعلىسبيلالمثال ،ج هود كينيا صالحنظام عدالت هاالجنائية‘ ،لجن ة ضد التعذيبالرابط .http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13337&LangID=E
185
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لقضاءبمقاضاة أو إدانةأشخاص
اليونان أوسريالنكا 188،حيث قامت هيئات اإلدعاء و /أو ا
تعذيب رغم ان ه
بجرائم أقل رغم أن عناصر المادة  1منت افاقي ة ألممالمتحدة لمن اهضة ال
تثالب هافي
تعذيبتم االم
لمتحدةلمن اهضة ال
اقية االمم ا
تف
يبدو أن عناصر من المادة  1من ا
لقضية المعينة .وقد عزي ذلك إلىفشل واسع ،وواضحفيالتردد عن ات هام مسئولين
ا
لقانون(فيسريالنكا
تعذيبوفرض أحكامسجن طويلةقديتطلب ها الحكمباإلدانةبموجب ا
بال
بعةسنواتسجنا) 189.ومع أن هذه التجاربتظ هر أن
تعذيبعقوبة حد أدنىس
ثاليحمل ال
بنفس ها،إلىتغييرات،فان وجودتعريف
تشريعات مكافحة التعذيب لنتؤديفينفس ها ،و
عتبرنقط ةبداية هام ة.
لتعذيبت
ت افاقية ألمم المتحدةلمناهضة ا
تعذيبيتسق مع المادة  1من
لل
فضل لمعنى التعذيب
يمكن انتس اهمفيتبلورفهم أ
اسبة ،و
توفر أساسا ً واضحا ًللمح
فهي
تحدة
اقية ألمم الم
تف
وقدتؤدي مع الزمن إلى م مارس ةتعكس التزامات الدولبموجب ا
تعذيب.
لمناهضة ال
اسية أو المهين ة
لق
المعاملة لالإنسانية أو ا
التشريعات الوطني ةبان ها أقل وضوحا،مقارنةبما سبق،في مجالتعريف المعامل ة
تبدو
لقضائيةتدخل مثل هذه المعاملة
عديد من ال اليات ا
في ال
اسية أو االإنسانية أو المهينة .و
لق
ا
لتيقدتغطي كلأشكال
تحت طائلة"االعتداء" أو"است الل المنصب" أو جناياتمشاب ه ة ،وا
سبيل المثال ،هدد الجناة – وهماضابطي
افقينعلى
قضية ج
في ألمانيا،في
سوء المعاملة .و
نسانب مثابةسوء معاملة
بيةلحقوق اإل
افقينبالتعذيب ،مما اعتبرته المحكمة ألور
شرطة -ج
190
وأدانت همابجريم ة "االكراه".
غشقروسريالنكا،فان هافي أوقاتلم
وحتىتشريعات مكافح ة التعذيب،مثلتلك التيفي مد
نفصلةلسوء المعاملة .وحينتمتضمين هاتصدتلوضعتعريف واضح.
تتضمن أي جريم ة م
لفلبينلمكافحة التعذيبلعام  0229ألشكال ألخرى من المعاملة أو العقوب ة
ويعرفقانون ا
لاقاسية ولالإنسانية والمهينةبآلتي:
تعذيب]
معاملة أو عقوبةمتعمدة ومتشددة لمتردتحتالقسم  4من هذاالقانون [ال
الحقتبواسطةشخصفيالسلطة أووكيللشخصفيالسلطةضدشخص آخرفي
تسببفي معاناة وإ هانة جسيمة أو ذالل
يكفيلل
بلغ مستوى منالقسوة
الحتجاز،ت
قضية،بمافيذلك مدة
يعتمد مستوىالقسوةعلى كل ظروفال
للشخصالمحتجز .و
فيبعضالحاالت جنس
والعقلية ،و
استمرارالمعاملة أوالعقوبة ،وآثا رها البدنية
لصحيله/لها.
ية والوضع ا
وسن الضح
ودين
ليونانالجنائيلعام 1251؛المادة 12قانون سر النكا رقم 22لعام (1224قانون منا هضةالتعذيب). .
المادة  132أ منقانون ا189
قانون منا هضة التعذيب).
المادة  )4( 2منقانون سيالنكا رقم 22لعام ( 1224190
فقرة .242
نسان،1ال
جافقين ضدالمانيا52 ،)2111( ،المح مة األوربيةلحقوق اإل
188
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لتعذيب على :
تنص المادة  2منقانون أوغندالمنع وحظر ا
تكبها أويحرضعليها أويسكت عنها
 )1أي معاملة أوعقوبةقاسي ة أو ال إنسانية أو مهينةير
صفته الرسمية أوالخاصة ،والتي التصل
تصرفب
موظف رسمي أو اي شخص آخري
تعذيب كما هو معرففي المادة ،0تُعتبر جريمة جنائيةيعاقب مرتكب هافي حالة
إلى حدال
تعدى  162وحدة عملة أو
إلدانةبالسجن ل مدة التتجاوزسبع سنوات أوبغرامة الت
كلي هما.
 )0ألهدافتحديد ما يرقى إلى عقوبة أو معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة ستراعي
نصوصعليه
تعذيب كما هو م
المحكمة أو أي هيئة أخرىتنظرفيالموضوعتعريفال
قضية.
في المادة  0وظروف ال

إنسانية أو المهينةتُعرفبشكل
سية أو اال
لقا
تظ هر هذه األمثلة أن المعاملة أو العقوب ة ا
أساسيبمصطلحاتس
لفلبين
تضمنقانون ا
ستوى التعذيب .وي
لبية – ثالسلوك اليرقىل م
ستوى
لمكافحة التعذيب لعام 0229تعريف" :معاملة أو عقوب ة متعمدة ومشددة ...تحقق م
لقسوةتسبب معاناة أو إهانةجسيم ة أو إذالل"لشخصفي حراسةسلطة .وهذا التعريف
من ا
فعال) وضيق (يحصرسوء المعاملةفي
هو عريض (يحتمل انيشتملعلى عدد كبير مناأل
ستبعد عددا من األوضاع ألخرى مثلتحطيم منزل
سياق االحتجازفي حراسة ،وبالتاليي
لقانون الدولي) .وعلى النقيض من ذلكفان
لشخص أو مظ اهرات معترفب هافيفق ه ا
ا
لتيتنظرفي الموضوع ،ويحيل هاإلىتعريف
يئة ا
لقانون األوغندييسمحبتصرف كبيرلل ه
ا
ف همسوء المعاملة.
اعد فيتوضح
تعذيب ،والذ اليس
ال
ي كيفيجب أنيُ
لفقه القانوني.
فتقارلتعريف واضحفي القانونالدولي وا
تعود هذهالصعوبة جزئيا إلى ال

191

يستجيب
لتوجيه المحدوديعني انللدول مجال واسعفيتعريف سوءالمعاملة والذي قد
وا
نفسالوقتفيتغطيةفئات أو أشكال منسوءالمعاملة
يفشلب
لمخاوففيالسياقالوطنيلكنقد
المقابل إلىفجوةفي
لية .وهذا قد يؤدي،ب
قضائية الدو
التيتم االعتراف بهافيالسوابق ال
يخضلعقوبات الئ مة أخرى.
سوء المعاملة المعنيال ع
صوصا حيانميكون موضوع
المساءلة ،خ

المحاسبةفيالتعذيبوسوءالمعاملة
نية أمام
حواج قانو
 3-2ز
ريعية
0-3-2تطورتا تش
لتشريع الوطني ،كثيرا ماتحبط
يفهافي ا
تعذيب وسوء المعاملة ،م هماتمتعر
ان المحاسبةفي ال
العفووالحصاناتفيالتعذيب،باإلضافة إلىقوانين
صوصا عمليات
بواسطة حواجزقانونية ،خ
فقرة  ،3موجود على الرابط
لسفلية رقم  11أعاله ،ال
لتعليق العام رقم  ،2الحاشية ا
 انظر لجنة منا هضة التعذيب ،افلية رقم  24أ اله ص.144-125
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/comments.htm؛ ورودلي ووالرد،الحاشيةلاس
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فتبان هذه الحواجزالتتواءم مع
تفاقياتالدوليةلحقوقاإلنسانقد اعتر
التقادم .ومع أن هيئاتاال
تبنتهامن جديد.
إللتزاماتالدولية192،فان عدة دولإما حافظتعليها أو

دفاعات
عذيب،مثل الدفاعبصدور أوامر عليا ،كما
اسبةفي الت
دفاع ات كحاجز أمام المح
قدتعمل ال
تحتوي قوانين من اهضة التعذيب أيضا ًعلى أحكام
في اسرائيل 193والصين 194.ويجوز ان
تحدةلمن اهضة التعذيب ،والتيتعترفبأنهيجب أاليكون هناك
متوائم ة معت افاقي ة ألمم الم
ئية لعام
تحدة للعدالة الجنا
تعذيب 195.ولكن المادة  )4(134من قانون المملك ة الم
دفاع عن ال
انونية أوتبرير أو عذر" ضدات هامبموجب المادة 134
دفاع "سلطةق
 ،1922مثال،يسمحب
فاع عنسلوك مسموح بهبموجب قانون
تعذيب) ،كماتنص ال مادة  )5(135على الد
(ال
تىلو كان غير مشروعبموجبقانون المملكة المتحدة ،ممايصعد من ال مخاوف
جنبي ،ح
أ
196
حول مواءمتهللحظر المطلقللتعذيب.
دفاعات معمولب هافي حاالت التعذيب .وقد أدخلت المادة
التشريعات ألمنيةب
تعترفبعض
تحدةلمعاملة المحتجزلعام  0225دفاع محدود عن "ضابط
(1224أ) منقانون اواليات الم
سلحة ،أو عميل آخرلحكوم ة الوالياتالمتحدة" انخرط
لقوات الم
أو موظف أو عضوفي ا
الرئيس أو منينوب
تتضمن احتج از واستجواب أجانبيحدد
تية محددة
في "م مارسات عمليا
بي دولييشكل خطرا كبيرا
ـ/نشاط ارها
يعتقد انهم منخرطونفي /أوعلى عالقةب
عنهبأنه
عتبرتبشكل رسمي
لفائ ها ،وا
تحدة أوعلى مصالح ها أو على ح
ومستمرا على الواليات الم
لقيامب ها ".ويتج ه الحكمبوضوحإلى االحتجاز والستجواب
نونيةفيالوقت الذيتمفي ه ا
قا
لحكم ذي
مستخدما مايُسمىبتقنيات "محسنة"في سياق "الحرب ضد الرهاب" .وينص ا
لفرد المعني "لميكنيعرف أن الم مارس اتكانت غير
الصلةبانه ممايعتبردفاعا أن ا
نونية وأن شخصا ذي احساس وفهم عاديين لم يكن ليعلم أن الم مارساتكانت غير
قا
قانونية ".ويحدد أكثربأن "االعتمادبحسن نية علىنصيحة محامييجب أنتكون عا ال ه اما،
ضمن عوامل أخرى،لتؤخذبعين االعتبارفيتقييم ما إذا كانشخص ذي احساس وفهم عاديين
ثيقة األممالمتحدة 13 ،CAT/C/GC/3
لتعليقالعام رقم ،3انفاذالمادة 14بواسطةالدول األطراف ،و
 انظرمثال،لجنة منا هضةالتعذيب ،افقرات  ،41-32موجودعلى الرابط
يسمبر ،2112ال
د
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2 fC%2fGC%2f3&La
يلي ،وثيقة األممالمتحدة 23 ،CAT/C/CHL/CO/5
لتقرير الدوري الخامستلش
 ng=en؛ لجنة منا هضة التعذيب ،ال الحظات الختامية حول ا
فقرة .12
نيو ،2112ال
يو
193
للقانون؛المادة 34
بيعة الجنائية
ئولية الجنائية،العنوان :2قيود حول الط
الفصل ( 5أ) :قيود حولالمس
نائي رقم ،1222 – 5232
القانونالج
(م) ( ،)2موجودعلى الرابط http://www.oecd.org/dataoecd/15/58/43289694.pdf
194
لصين ،وثيق ة
نسانية أوالمهينة:بعثةإلى ا
 انظرتقريرالمقررالخاص حول التعذيب وغيره من ضروبالمعاملة أو العقوبةالقاسي ة أو لال إفقرة .12
ألممالمتحدة  11 ،E/CN.4/2006/6/Add.6مارس ،2116ال
195
اتفاقية األممالمتحدةالمتحدةلمنا هضةالتعذيب ،وحول هذهالمواد ،لجنة منا هضة التعذيب،التعليقالعام رقم
 انظرالمواد  )2( 2و  ) 3( 2منفقرتان  5و .26
لسفلية رقم  12أ اله،ال
،2الحاشية ا
196
فقرة .11
لسفلية رقم  25أ اله،ال
لتقرير الدوريالخامسلل مملكةالمتحدة،الحاشية ا
 انظر لجنة منا هضةالتعذيب،ال الحظات الختامية حول ا192
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كان سيعرفبان ال ممارسات غير قانونية ".وتبدوتلك اإلشارة إلى انهاتنوي انتوضح أن
شكل
تعذيب" الصادرة عن وزارة العدلتحت إدارةبوشت
العتماد على مايسمىبـ"مذكرات ال
ليب استجواب معينةلمترق لمستوىالتعذيب ،وبالتالي
نصت هذهالمذكراتبأنثمة أسا
فاعا .و
د
197
يات المتحدة.
نون المحيل للوال
موجب القا
نونيةب
فإنها ليستغيرقا
فيرحصانة
تحدةلمعاملةالمحتجزلعام 0225بأنمفعولالحكمليس "تو
الوالياتالم
ويشيرقانون
منالمقاضاةفي أي جري مة جنائيةبواسطة
فاعامطلقا
السلطاتالمختصة198".ولكنالقانونيقدم د
للعميل المحددللدولة أنيظ هر انه/هالم
ئوليةالجنائية(وللدعاوى المدنية)في ظروفيمكن
للمس
القانون.
سلوكالمعني .وبالتالي،فانهيقدم،بشكل استثنائيدفاعالجهلب
يكن واعيا/ةبعدمشرعيةال
طلقابقدر ما انه اليمتدإلىسلوك معروف ذاتيالدىالشخصالمعنيبأنهسلوك
والدفاعليس م
غيرشرعي ،أويعتبر موضوعيالدى "شخص ذوفهم واحساس عاديين"بانهسلوك غيرشرعي.
تبعادهابالنسبة لعدد كبير من
ئوليةالجنائيةيمكن اس
ولكنه خلق منطقة رمادية خطيرةحيث المس
تعذيب أو ضروب المعاملةالقاسية أو الال
فعال،بمافي ذلك االيهامبالغرق ،والذييرقىلل
أل
تعذيب".
إنسانية أوال مهينةبموجب القانون الدولي ولكن حيث اليُعترفبهكذلكفي "مذكراتال
تفاقية ألمم المتحدة لمناهضة
ومثل هذاالدفاع ليسفقط غيرمالئم مع المادة  )0( 0من ا
تشريعية
لتزامالعامللدولباتخاذ إجراءات
تعذيب 199،وانمايسير أيضا ًفي االتجاه المعاكسلال
ال
تفاقية ألممالمتحدةلمناهضة التعذيب)
فعالةلمنع أع مالالتعذيب (المادة  )1( 0من ا

حصانات
تركة الممنوحةفي
لمش
التشريعاتالعديد من الدولبحصاناتتتخطىتلك الحصانات ا
تزود
لمسئولين .وهذه
الدساتير لهيئات مثل رئيس الدولة والبرلمانيين،وحتى أنواعمعينة من ا
200
ونيبال وباكستان،
عديد من دولجنوبآسيا،مثلنغالديش والهند
ساريةفي ال
لقوانين ال
ا
لمسئولين المعنيين
لسودان ،وزيمبابوي،تستثني ا
ومناطق أخرى،مثلبروندي ،وتنزانيا ،وا
ائية (والمدنية)في أيشيءيتمبحسننية خالل أدائ هملواجبات هم201.وفي
لمسئولي ة الجن
من ا
فع اال
تتمتعقوات األمن والشرطة والجيشبالحصانة ،والتي اليمكن أنتُر
لسودان ،مثال،
ا
202
معنية.
لقوات النظامي ة ال
بواسطة رئيس ا
السفلية رقم  5أ اله ،ص.64
نظتقريرأمني،الحاشية
 ار198
حتجزلعام .2115
المادة ( 1114أ) ،قانون معاملةال م199
لتذرعبأي ظروفاستثنائية أيا كانت،سواء كانت هذه الظروف حال ة
اتفاقية األممالمتحدةلمنا هضةالتعذيب  :اليجوز ا
المادة  ) 2( 2منقراسياسي داخلي أو اية حالة من حاالت الطوارئالعا مة ألخرى كمبررللتعذيب" .
حرب أوتهديد أوت هديدابالحرب أو عدماستر
200
لسفلية رقم  15أ اله ،ص.23-22
تقريرآسيا،الحاشية ا
201
لسفلية رقم  24أ اله ،ص .24
ريقيا،الحاشية ا
تقريراف
-202
مفوضية األفريقي ةلحقوق
لسودانالدوريالرابع والخامسإلى ال
نسان ،الحظاتعلىتقرير ا
انظرريدريس والمرصدالسودانيلحقوق إل
نصوصعلي هافيالميثاق .ابريل  ،2112ص11
لشعوب  :الحاجة صالحاتتشريعيةأساسية النفاذالحقوق والواجبات والحرياتال م
نسان وا
إل
موجودعلى الرابط
 http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20%20Legislative%20Reforms.pdf
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شكل
شكالياتب
الحصانات محاطة اإل
يعات ألمنية .و
ظلت أحكامالحصانة ملمحابارزافيالتشر
نفيذي ة ،وبالتاليتس ا همفيخلق مناخ
تترافق معسلطاتت
ياقاتألنها كثيرا ما
خاصفي هذه الس
فيتاالند يمنح مرسوم الطوارئ لعام  0225حصانات
فية والمساءلة .و
للشفا
فتقار
يتميز اال
بعادفيحاالت
تق الواالحتجاز واال
تصين" كيتكونل همصالحياتاالع
ئولين مخ
واسعةإلى "مس
في دعمالسلطاتال مدنية)سلطة
فيباكستانتمنحلوائحالعمللعام ( 0211
أوضاعالطوارئ .و
بليةباإلضافة إلى
يدراليةللمناطق الق
نفيذيةللجيش من أجل العملفي اإلدارةالف
قضائية وت
تعويضلعام 0223حصانةبأثر
مشتركةلل
فرقانونالحمل ةال
فيبن الديشيو
حصانات واسعة .و
نفيذ
رتكبت اللت
نتهاكات أ
السريعفي أي ا
لتدخل
رجعي،مثلعفو األ مر الواقع ،ألعضاء كتيبة ا
نفيذه الل
برنامج مكافحةالجريمةالذيتمت
قتل ما
الفترةبين ، 0223-0220والذي أدىإلى م
203
يُقدربـ62شخصا ،وإصابة  3الفبجروح واعتقال  45الفبواسطة أ جهزةتعزيزالقانون،
لممتلكات ،وانتهاكاتالحقوق،
يغطيالمقاضاةفي االنخراطفي أي إصابة أو إضراربالحياة أو ا
ل
لعقلي.
واإلضرارالبدني وا

تمثلفي حمايةالموظفينالعموميين ،منشكاوى ال
للحصانة ،والم
نطقيالمفترض
إن األساس الم
ئولين
العديد منالدول التمنححصاناتلمس
يقة أن
الفحصالدقيق .إنحق
مبرر لها ،اليصمد أمام
ئولينبطريقة
لشكاوى ضد المس
التعامل مع ا
تشيرإلى أنتلك ألنظمة القانونيةتُعتبرقادرةعلى
بقة مضافة من الحمايةفإن
لتساؤل بان تكون هناك ط
صفة .و اإلضافةللحاجة موضع ا
من
تحولت ،على مستوىال ممارسة،إلى عوائق التُق هرتقومبتسهيل استمرار ارتكاب
الحصاناتقد
تفاقيات الدولي ة قد
تعذيب كماتقوم أيضا ًبالحرمان منالعدالة .وبالتاليفان هيئات ومحاكم اال
ال
204
تعذيب.
يق والمقاضاةفي ال
تحق
صارت مقتنعةتماماباعتبارنأ الحصاناتالتتواءم مع واجب ال

العفو
والغفران ،ملمحا
صفح
فيبعضالحاالت موضوع ال
العفو ،و
نقاشات المحيطةبموضوع
ظلت ال
لعفو المشروطةفي
يقيافي حاالت ا
فر
فعقب نموذج جنوب ا
ياسية.
تقال الس
هامافي حاالت االن
فكر وتبنيلقوانينعفو،فيالعديد من
فع السياسية ،صارت هناك عملياتت
الجرائم ذات الدوا
تحتل موقعا
العفو
انتقالالسلطة .وظلتقوانين
سهيل عملياتالسالم و
ياقات،ت هدف ظا هريالت
الس
يليوالفالدور
برازيل وتش
هامابصورة خاصةفيسياقامريكاالالتينية ،كمافي االرجنتين وال
يراليون
نيهافي أماكن أخرى مثل ما حدثفي الجزائر وس
بيرو .كما انهتمتب
وهندوراس و
فيكولمبيا زود قانونالعدالة والسالم (قانون رقم 925لعام )0225القوات شبه
وأوغندا .و

كا القذرة‘ ،مارس  2113موجودعلى الرابط
نسان’ ،عمليةالقلب النظيف :حرب دا
ية لحقوق إل
لباسفيك
سيا ا
شبكة آ
.http://www.hrdc.net/sahrdc/hrfchr59/Issue1/bangladesh.htm
204
فقرة 152؛
يسمبر ،IT-95-17/1 ، 1222ال
رندزيجا ،حكم صادر عنالمحكمةالجنائية الدولية ليغسالفيافي  11د
 المدعيالعام ضدفوفقرة 41؛لجنة
سل ة ج رقم ،25ال
نسان ،أسس موضوعي ة 14 ،مارس ،2111سل
ب اريوسالتوسضدبيرو ،حكم محك مة الدول أل مريكية لحقوق اإل
لسفلية رقم
لحاشية ا
فقرة 12؛لجنة منا هضةالتعذيب،التعليقالعام رقم  ،3ا
لسفلية رقم  52أ اله،ال
لحاشية ا
نسان،التعليقالعام رقم  ،31ا
حقوق إل
فقرة .42
 122أ اله،ال
203
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تقتإلى مستوى
بجرائم هم ،حتىلو ار
ف ة كثيرافي حالة االعتراف
ف
العسكرية المسرحةبأحكام مخ
جرائم الحرب أوالجرائمضد اإلنسانية.

عديد من ها ،مثل مافي حالة االرجنتين
العفو هذه إلى الطعن كما أن ال
تعرضت معظمقوانين
وبيرو،قد اعتبرتباطلةعلى أساس أن هاالتتواءم مع واجب التحقيق والمقاضاةفي الجرائم
لية الخطيرة،بمافي ذلك الت
الدو
تحدة أوضحتبجالء ان ها
لقدرفان األمم الم
نفس ا
عذيب 205.وب
206
مي فيسيراليون.
ت افاقية الملو
العفو ،كما حدث مع
التقربعمليات
ففي اليمنتم
تقال.
العفوتُقترح،في كثير من االحيان،في أزمن ة االن
ولكن ،ما زالت حاالت
لسابق علي عبدهللا صالح
الرئيس ا
لقانون رقم 1في يناير  0210والذييستثني
تبني ا
تيوقعت خالل
اسية" ال
فع سي
كبةبدوا
فعال المرت
ئيةفي "األ
ومساعديه من المحاكم ة الجنا
فو مثيرة
تعذيب 207.ومنحت عمليات ع
يبدو أن هاتشمل ال
فترة أدائ هملواجباتهم الرسمية ،والتي
للجدلفي الجزائر،بموجب ميثاق ال الم والمصالحة الوطني ة لعام  ،0225والذيتمتبني ه
من الل قانون  .21-26وينص الميثاقبأنه "اليجوز الشروعفي أي متابع ة،بصورة
بجميع أشكال ها،بسبب
فردية أو جماعي ة،في حقأفراد قوات الدفاع و ألمن للجم هوري ة،
أعمال نُ
سسات
حفاظ على مؤ
فذت من أجل حماية األشخاص والممتلكات ،ونجدة األم ة وال
نفي الميثاق احتمالتقديم دعاوى ضد جناة مزعومينبالتعذيب
الجم هوري ة الجزائري ة ".وي
لفترة،وفوق ذلكفان المادة  46من الميث اقتعززسلط ة الحكوم ة
وسوء المعامل ة خالل هذه ا
يتقدموابقضايا ضد الجناة المزعومين.وبموجب أحكام الميث اقفان
في مقاضاة أي ضحايا
البةبالتوقيع على ش هادةوفاة
مفقودين التيترغبفي الحصول علىتعويض مط
أسر ال
فاء ،ويُجبر الضحايا غير
يبطل أي احتمالللتحقيقفي عمليات االخت
المفقودين مما
القربائهم
بنى المجلس الوطني
يقة.وفيليبيات
المباشرينبانيتخلوافعليا عن حقهمفي الكشف عن الحق
افية والمشورة ،والذي
لشف
تقرإلى ا
ف
لقانون رقم 32في عام ،0210في عملي ةت
تقالي ا
الن
منحعفوالكل ألشخاص الذين ارتكبوا "أعمالصارتضروريةبموجبثورة 12فبراير"
لقانون
دنيةفي طبيعت ها .ويديم هذا ا
منية أو م
ألجل "نجاح ها وحمايت ها"،سوىعسكرية أو أ
اسبةفي
تفاضة للمح
مناخ ال الت من العقاب .وحتى اآلن لميتعرض أي من مؤيدي االن

 انظر ‘RECURSO DE HECHO Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad’, Causa Nº 17.768نيو  2115ومارتنريفاز ،4587-2004-AA/TCبيرو المحكمة
14 ،(Poblete), Corte Suprema de Justicia de la Nación,يو
فليةرقم
لحاشي ةلاس
نسان (ا
لصادر عن محكمةالدول أل مريكي ةلحقوق إل
لدستورية 22 ،نوفمبر ،2115عقبالحكمفيقضيةباريوسالتوس ا
ا
فو ،المدعي ضد موريس كالونج واورس ،قرار حول الدستوري ة
 214أعاله) انظر أيضا ً قرار محكم ة سيراليون الخاصة حول موضوع الع
القضائي ة 13( ،SCSL-04-15-AR72(E) [2004] SCSL 4 ،مارس .)2114
فتقارلل الية
وال
206
فقرة :2
ليو ،1222ال
ثيقة ألممالمتحدة 31 ،S/1999/836يو
ليون ،و
لسابع المينالعام حولبعثة مراقبة ألممالمتحدةفيسيرا
لتقرير ا
اُ
التفاقيةالينطبق
لصفحفي المادة  2من
فو وا
فاقية [سالملومي]بشرطصريحبان األممالمتحدةترى انالع
"امرت ممثلي الخاص انيوقع علىات
للقانونالدولي إنلساني".
ائم الحرب وغير ها من النت هاكاتالخطيرة
نسانية وجر
ائم ضد إل
لدوليةلالبادةالجماعية والجر
علىالجرائم ا
207
القضائية.
المقاضاالقانونية و
ة
فونم
القانون رقم 1لعام  2112حول منح ع
205
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تقارير ذات الجدارةبان المليشيات متورط ةفي
انت هاكات حقوقإنسان ،بالرغم من ال
208
انت هاكات واسعة النطاق،بمافيذلك التعذيب وسوء المعاملة.
تعذيب-في مرسوم
تمتضمين عمليةعفوفينيبال –لميكننطاقها واضحلكنيبدو أنهيغطيال
يقة والمصالحةلعام 209.‘0213وتمتبني
المفقودينوالحق
لتحقيقفي األشخاص
مفوضية ا
حول ’
فقا سياسيا مضاداًللمحاسبة ،دون استشارة المجتمع المدني ،وتم
هذا المرسوم ،الذييعكستوا
210
باالعليافي 1ابريل 0213في انتظار مراجع ة مدى دستوريته.
تجميدهبواسطة محك مةنيل
بولة
القانونالدولي ،إال أنهاقدتكونمق
تعلقب
يقة ،كمسألةت
العفوقدتعززقولالحق
مع انعمليات
تعذيب وسوء
ينة .واليجوز ان يخضع ال
في ظل أوضاع مع
لجرائم و
يتعلقببعض ا
فقطفيما
تشريع ضد التعذيبيشدد على هذه
المعاملة لعملياتعفوتحت أي ظرف 211.ومؤخراتمتبني
تعذيبلعام  0229انه ":لكي التُقلص
الفلبين لمكافحة ال
نقطة.وتنص المادة  16من قانون
ال
يرتكبون أي عملتعذيب من أيقانونعفو
تفع األشخاصالذين
تعذيبفانهيجب أالين
جريمةال
والعقوبات ".أ ماالمادة  03من
خاص أوتدابير مشابهةتؤديإلى استثنائ هم مناإلجراءاتالجنائية
العفوفان
تعذيبفان هاتوضح جالء ان ه"علىالرغم من أحكامقانون
قانون أوغندالمنع وحظرال
فوا".
ايشخصيُت همبالتعذيبلنيُمنح ع

تقادم
قوانين ال
تقادملتعزيزيقينقانونيوتحاشيصعوباتيسبب ها مرور
تحديدفترات
بموجبالقانونالعاديتم
تعرضوالصدمة
تعذيب
الوقتبالنسبةلحماية األدلة.ولكنفيقضايا التعذيب،قديكونضحاياال
شديدة وقدتكون المؤسساتالقانونية غيرمستجيبة أو غير متاحة كمافي أوضاع النزاع ،وقد
تقدمبالدعاوىبشكلسريعبعدارتكاب
يكون هناكضعففيالحماية مماقديعيقالضحايا منال
الجناية.

تيتحظر عملياتالمقاضاةبعد مرورفترات زمنية منصوص علي ها
تقادم ال
ان قوانين ال
اسبةفيقضايا ال
ئقا آخر أمام المح
يمكنبالتالي أنتمثل ع ا
فظ عدد من الدول
تعذيب 212.وتحا
نسانوتقوض
لتيتخرق حقوق إل
 محامون من اجلالعدالةفيليبيا ’ ،منظمة محامون من أجلالعدالةفيليبياتدينبقوةالقوانينالجديدة احكمالقانون‘ 2 ،مايو  ،2112موجود على الرابط http://www.libyanjustice.org/news/news/post/23 -lfjl-strongly-
.condemns-new-laws-breaching-human-rights-and-undermining-the-rule-of-law/
209
صالحة)2113( 2162 ،
الحقيقة والم
فقودين و
يق في األشخاصالم
لتحق
 مرسوم حولمفوضية ا210
ناصرة2 ،’Stay TRC Ordinance: SC’ ،ابريل  ،2113موجودعلى الرابط :
 منبرال م. http://www.advocacyforum.org/news/2013/04/stay -trc-ordinance-sc.php
211
فقرة 12؛لجنة منا هضةالتعذيب،التعليقالعام رقم ،2الحاشي ة
لسفلية رقم  52أ اله،ال
لحاشية ا
لتعليقالعام رقم  ،31ا
نسان ،ا
لجنة حقوق إلً
فقرة  .5انظر أيضا ) ،Skeleton argument on behalf of the Redress Trust (REDRESSلجنة المحامين
لسفلي ة رقم  12أعاله ،ال
ا
تضىالمادة 24 ،24اكتوبر  ،2113موجودعلى الرابط
قوقيينبمق
فوضيةالدوليةللح
نسان والم
لحقوق اإل
http://www.redress.org/downloads/casework/AmicusCuriaeBrief-SCSL1.pdf
212
نساني،ريدريس ،عريضةنياب ة
نسانوالقانون إل
القانونالدوليفي االنت هاكاتالخطيرةلحقوق إل
 انظر حول معاملةفتراتالتقادمبموجبيتعلقبالتقادم،المحك مةالعلياللعدال ة،نديكوموتو وآخرينضد وزارة الخارجية والكومنولث  14 ،مارس  ،2111ص ، 52-42
تدخلينفيما
عن م
موجودعلى الرابط . http://www.redress.org/Mutua_and_others_v_the_Foreign_Office.pdf
208
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تقادم
يمتد منتشكيلالحد األعلىلل
تيتطبقفيقضاياتعذيب .وهذاقد
تقادم ال
علىفترات ال
الذيينطبقعلى جرائم خطيرة أخرى،مثل  32عامافيكمبوديا 02 ،عامافيسيالنكا،
انيا.وفي دول أخرىيخضع التعذيب إلى قواعد عا مة
وبولندا واسب
 15عامافيبلجيكا
لسودان و15-2سنةفي
تيتعني انه اليمكنالمقاضاةفيهبعد 5-0سنةفي ا
تقادم ،وال
لل
نهجيا) .و 12سنواتفي الجزائر
تركيا (اعتمادا على ما إذا ك ان التعذيب قد اعتبر م
نيسيا لجريمة ’العتراف االكر اهي‘213.وفي
والبحرين واألردن ،أو  10سنةفي اندو
تي هي 2
تقادمفي جريمة التعذيب وال
كسيك،تطبق كل اواليات األعراف العامة لل
الم
214
سنوات ونصف.
عذيب والجرائم ذات الصلةفترةتقادم 12
تقادم المطبق على الت
تييكون لقانون ال
في هايي
سنوات.وفي يونيو  ،1926عقب ن هاي ة نظامدوفاليي ،نص مرسومبأن الجرائم ضد
لفترة من  00اكتوبر 1952إلى 2فبراير 1926تُ منح حق
كبت الل ا
تي ارت
ألشخاص ال
ففي عام ُ 0210وجه االت هامإلى جان
تبني المرسوم .وكنتيج ة لذلك
تقادم  12سنواتبعد
لقسرية .وتحجج االدعاءبان
تفاءات ا
لفسادلكن ليسبالتعذيب أو الخ
كلووددوفالييبا
نسان كانت خاضعةلفترة حظر للعقوب ةبموجب قانون هاييتي ،األمر
انت هاكات حقوق اإل
تقادم.
تقادات على أساس أن الجرائمالدولية يجب أال تخضع لحق ال
الذي تعرض الن
تخضعللمقاضاة؛ فيلعالقة
لقسريةيمكن بل ويجب أن
تفاءات ا
باإلضافة إلىذلكفان االخ
تقادم 215.وجرىاستئنافقرارتطبيققانون
لمستمرة ،الينبغي انيطبق ال
بمثل هذه الجرائم ا
نساني ة ،واخذت محكمة االستئنافاتش هادة مندوفاليي ومن
تقادمعلىت هم الجرائم ضد اإل
ال
216
لتعذيب.
الناجينبعد ا
فقط ،و هيفترة
تقادمقصيرةبشكل غير مالئم اذ ان هاتبلغ 35يوما
نيبالتعتبرفترة ال
وفي
في عدد من
تقصر عنبلوغ المعايير الدولي ة كماتس اهمفياستمراراال الت من العقاب 217.و
لشرق األوسط
لسفلي ة رقم  15أ اله ،ص21؛تقرير منطقة ا
فلية رقم  24أ اله ،ص34؛تقرير آسيا ،الحاشية ا
تقرير أوربا ،الحاشي ةلاستشريعاتالجنائي ة،
لسودان ومشروع صالحال
لسودانيلحقوق ا
لسفلي ة رقم  42أ اله ،ص41-32؛ ريدريس ،والمرصد ا
ريقيا،الحاشية ا
وشمالاف
نسانوالشعوب :الحاج ة الصالحاتتشريعية أساسية
ريقيةلحقوق إل
ف
لسودانالدوريالرابع والخامسإلىالمفوضية أل
الحظاتعلىتقرير ا
نصوصعليها فيالميثاق.ابريل  ،2112ص 11موجودعلىالرابط
فاذ الحقوق والواجبات والحرياتال م
الن
 http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20.%20Legislative%20Reforms.pdf
فيدراليلعام 1231
 - 214المادة  115منقانون المكسيك الجنائي ال
تلكالجريمة .على
لقانونل
لتييضع ها ا
للمتوسطالحسابيللعقوبة ا
" :إجراء جنائييوصفبمدةتساوي
"
الفتر اليمكن انتكوناقل من 3سنوات.
اي حال هذا
215
ليي14 ،ابريل  ،2111موجودعلى الرابط
فا
 هيومان رايتس واتش ،موعد معالتاريخ:قضية جانكلوود دوhttp://www.hrw.org/sites/default/files/reports/haiti0411Web.pdf
216
 مركز العدالة والمحاسب ة ،‘The ‘Baby Doc’ Duvalier Prosecution’ ،موجودعلى الرابط.http://www.cja.org/article.php?list=type&type=55 2
217
يسمبر  ،2112موجودهفي ملفلدىريدريس).
نسان 12 ،د
بورنا مايا ضدنيبال (عريضةقدم ها منبرالمناصرةوريدريسللجنةحقوق إلنوفمبر  ،2111ص ،26-21موجود
افحة ال الت منالعقابفينيبال،
تفعيلالقانونلمك
انظر أيضا ً منبر المناصرة وريدريس ( ،) 2111مساءلة:
علىالرابط .http://www.redress.org/downloads/publications/Nepal%20Impunity%20Report%20 -%20English.pdf
213
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لقضايا،بمافي ذلك االغتصاب كشكل منأشكال التعذيب ،منعتفترة الـ35يوما الضحايا
ا
 الذين كثيرا ما كانوايواج هون التهديد ويتعرضون إلى خطر سوء المعاملة ،خصوصاالفترة المحددة (35يوما).
ي شكاوى خالل
تقدم
لمستمر – من
الل النزاع ا
يقاتللدرجة
لسلطات أيضا ً أعمال التعذيب كجرائم أقل و/أوتؤجل عمدا التحق
ربماتصنف ا
فيتركيا ،على سبيل المثال
نقضى على الدعاوى .و
تي يكون الوقت المحددفي ها قد إ
ال
أُ
لقوة
تخدامالمفرط ل
يقات المتصلةبـ04فردافيمايتعلقبأعمالتعذيب واالس
سقطت التحق
218
فات وقت ها.
جرائم قد
بين  0229 – 0225على أساس أن ال
ائية
اسبةالجن
لقانوني :إزاحة العوائق أمام المح
فقه ا
 3-3-2ال
ائية .وقددعيتبشكل متكرر
اسبة الجن
تلعبالمحاكم دورا هامافيتخطي العوائق أمام المح
تقادم.وفي دول امريكا
فو أو الحصانات أو ال
توفر الع
تي
لقوانين ال
للحكم علىصدقية ا
فو؛وفي األرجنتين ،اعتبرت ان
ينية،مثل االرجنتين وبيرو ،أبطلت المحاكمقوانين الع
االت
تقادم التنطبقعلى الجرائم
قوانين ال
الدولية 219.ولكن محاكم وطني ةفي مناطق أخرى ظلت
لفادور
لس
يقيا 220،والبرازيل ،وا
سقاط قوانينالعفو ،وبالذاتفي جنوبافر
مترددةفي إ
222
وغواتيماال 221اإلضافة إلى أوغندا.
لفة منقانون ال الم والعدالة الكولمبيفي
في كولمبيا جرى الطعنفيدستوري ة مظ اهر مخت
لقوات شب ه
لقانون "عقوباتبديلة" لعناصر ا
تفا قالون ضد اوتروس 223.ويمنح ا
قضيةقوس
نفيذ وعقوباتبديل ة،كانت مش روطةبـ "تعاون مع
الحكوميةفي شكل أحكام مع وقف الت
224
ئيةفان هذا "التعاون
ووفقالمحكمة كولمبيا الجن ا
لقواتشبه الحكومية.
العدالة" منجانب ا
حقيقة والعدالة
معالعدالة"يحتاج ألنيكون "موج ها نحوكفال ةحقوقفعالة للضحايافي ال

218
فلية رقم  26أ اله.
ومات توفرتلريدريس .انظر ،في هذاالمضمار ،أيضا ً ازكيضدتركيا ،الحاشية الس
معل219
 انظربشكل خاص RECURSO DE HECHO Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad’, Causaالقانونيفي
الفقه
لتفاصيلفحص
 .Nº 17.768 (Poblete), Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 June 2005انظر
انوني المريكا الالتينيةفي الجرائم الدولي ة ،2111 ،موجود على الرابط
نطق ة ،مؤسسة اإلجراءاتالقانونية الواجب ة ،هضم فقهالق
ال م
http://www.dplf.org/sites/default/files/1285861527.pdf
220
ريقي،ا قضية )CCT 17/96 (1996
ية لجنوباف
لدستور
ريقيا وآخرون،المحكمة ا
 منظمة شعوب ازانيا وآخرون ضد رئيس جنوباف221
لبرازيل ،حكم صادر عن محكمة الدول أل مريكي ةلحقوق
قضائية ألخيرة ،قومز لوند وآخرون ضد ا
لسوابق ال
 انظر من اجل مراجعة افقرات  ،142 ،136-134و .162-163
لسلة جرقم  ،212ال
فقات ،الس
وفمبر  ،2111اعتراضات اولية،أسس موضوعي ة وجبرضرر ون
نسان،ن
إل
222
فو‘ ،راديو هولنداالعالمي،
فو دون ع
فو الوغنديفي عام  .2112ماركتشينكيل’ ،أوغندا:قانون ع
فوفيقانونالع
نتهتصالحية احكامالع
ابط http://www.rnw.nl/international-justice/article/uganda-amnesty-act-without-amnesty
نيو  ،2112موجودعلى الرا
3يو
223
كولمبية).
لدستوريةال
قضية ( D-6032المحكمة ا
قوستفاقالون ضد أوتروس ( 12مايو  ،)2116الحكم ،C-370/2006ال
224
القانون 2115/225لكولمبيا.
-المادة  3من
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لق ةبالحق
لقانون المتع
وجبر الضرر وعدم التكرار" 225.وأوضحت المحكمة أيضا ً ان أحكام ا
226
في الحقيقة وحقوق الضحايايجب انتُ
فسربمايتالءم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تقار
لتيس اهمتفي ،إنلمتكنقد أدت إلى،الف
عززت المحاكم أيضا ً أحكام الحصانات ،ا
بقتل
للمقاضاة واال الت منالعقاب .وكان على المحكمة العليا الهندي ة،فيقضيةتتعلق
باثريبال جنوب كشمير ،انتقرر ما إذا كانت المادة  2من قانون
لقضاءفيقرية
خارج ا
طبقة في جامو وكشمير ،تحظر
سلحة (سلطات خاصة) لعام  ،1992الم
لقوات الم
ا
إلجراءات ضدموظفي الجيش 227.وينص الحكم على انه ال يجوز اتخاذ أية إجراءات
بق ةللحكوم ة المركزية ،ضد أي
ئية ،أو دعوى أو إجراءاتقانوني ة ،عدافي عقوب ة سا
قضا
تي
لقيامب هفي ممارسة ال الحيات ال
لقيامب ه أويز مع ا
شخصفيمايتعلقبأيشيءتم ا
لقانون" وقضت المحكمةبأن " مسألةالعقوبات هي أمربالغ األ همية لحماي ة
يمنح ها هذا ا
موظف عامتصرفبحسننية أثناء أداء واجبه .ألجل أن ال يتعرض الموظف العام
ضايقة ال داعي ل ها من خالل شكوى من شخص ال ضمير له،فإن من الواجب على
لم
لقلق اذ أن الشكاوىتُصوربأن ها
للغة مثيرة ل
ايته 228".إن ا
يذية أنتقومبحم
السلطة انلتف
لمسئولون
لشاكونبأن هم ال ضمير ل هم"بينمايحتاج ا
ضايقة ال داعي لها" ويوصف ا
"م
تند إلى الدولةيشوهبشكلثابت التوازن لغير صالح مقدمي
لمس
للحماية .وهذا النموذج ا
نسان .وقضت المحكمة أيضا ً ان
لقةبحماية حقوق إل
لشكاوى اليعكس المخاوف المتع
ا
لفعل قدتمفي إطار أداءللواجببغض
لسلطات ل ها "سلطةمطلقة" لتحديد ما إذا كان ا
ا
لفعلإلى مستوى التعذيب.
النظر عن طبيعت ه،بمافي ذلكقضاياقديرقىفي ها مثل هذا ا
تمسكبالنموذج ألمني الذي
لقضاءاليمكن انيمارس أيتحكمفعال إذ أن هي
وهذايعني ان ا
لفعل.
كس في ا
ينع
لتعذيببواسطةقوات ألمنفي
لسودان ظلفاروق ابر اهيم ،الذي زعم انهتعرضل
وفي ا
تكىبشكل متكرربشأنأفعالتعرض ل ها.وفي عام  0222قضت
 1929و 1992يش
في
قضية التشكل ن
لقابلةللتطبيقفي ال
نيةبأنقوانين الحصانة ا
لسودا
المحكم ة الدستوري ة ا
معنية،
لقوات ال
ئيس ا
فعبواسطة ر
للحقفيالمقاضاة الن الحصانات مشروطة ويمكن انتر
فع الحصانات 229.وأيدت
ئيةفعالة ولمتوجد ممارسة لر
مع أن ه لمتكن هناك مراجعة قضا
فقرات  652515551كما وردفي خوليان غيريرو أوروزكو وماريانا جويتز ’ ،جبر الضررللضحايافي كولمبيا:قانون كولمبيا
وستفاقالونضد أوتروس ال
قنسانية
فن (محررو ن) ،جبر الضرر لضحايا البادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد إل
للعدالة واسالم‘،في كارالفيرستمان  ،ماريانا جويتز ،الن ستي
لنشر،ليدن-بوسطون )2112 ،ص 352 – 435على ص .442
وأنظ مةقائ مة وأنظ مةتحت الصياغة( ،مارتينوسنج هوفل
225

لسابق  ،ص.443
المصدر ا227
نائي رقم 252لعام ،2111المحكمةالعلياال هندي ة ،حكم صادرفي 1مايو ،2112
قيادة العام ضد  ،CBI and Anrالستئناف الج
 ضابطالً
فليةرقم  5أ اله ،ص.62
لس
بط  http://judis.nic.in/supremecourt/helddis3.aspx؛ انظر أيضا التقرير األ مني ،الحاشية ا
موجودعلى الرا
228
لسابق.
المصدر ا229
تشريعيةقرارنهائيبواسطةالقاضي هللا المينالبشير  ،رئيس محكم ة
لسودان ) 2الهيئةال
لنور ضد  )1حك ومة ا
فاروق محمدابرا هيم انوفمبر .2112
دستورية 6 ،
لسودانال
ا
226
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بق ة ،مما يعني أن الجناة المزعومين لميعد من الممكن
المحكم ة أيضا ًفترة التقادم المط
مقاضاتهم بموجب قانون اإلجراءات الجنائي ة السوداني .وتقدم القضيتان أمثلة للتوقير
لقضائي ةفي وضع االعتبار
لقضيتانفشل األج هزة ا
نفيذي .وتوضح ا
لقضائي للج هاز الت
ا
لقوانين ،خصوصاتاريخ مزاعم النت هاكات الخطيرة
لسياق الذيتتحركفي همثل هذه ا
ل
العقاب.
نسان حيث الحصانة كثيراما تساوي االفالت من
لحقو اإل

قضايا التعذيبوسوءالمعاملة
حقيقات والمقاضاةفي
 2-2الت
الشكا والتحقيقات
 0-2-2إجراءتا وى
ل محة عامة:تحديات وردود
تقدم
بموجبالقانونالدولييحق ألي شخص زعم ان ه/هاتعرض/تللتعذيب وسوءالمعاملة ال
فعال .وحتىبدونشكوى،فان على
شكل عاجل ونزيه و
شكوىب
تحقيقفي هذهال
يتمال
بشكوى وأن
بلغتها مزاعم ذات مصداقي ة
ينما
تسق مع هذه المعايير أ
قضايابماي
تحقيقفي ال
الدول واجب ال
230
تعذيب أوسوء معاملة.
بوجود
تطلباتلعدد من
يفاءبهذهالم
قصر عناإل
شكاوى كثيرا مات
وعلىصعيدال ممارسةفان إجراءاتال
العديد من
في
تية .و
واالخفاقاتالمؤسسا
لتشريعية غير ال الئمة
صوصابسبباألطر ا
ألسباب ،وخ
تفاقية ألممالمتحدة
نفصلةتتواءم مع المادة  1من ا
تعذيبتعريف كجريمة م
الدول اليوجدلل
تحقيقفي
يتم ال
للجرائمالعادية .و
شكاوى مشابهة
لمناهضة التعذيب ،وكثيرا ماتكون إجراءاتال
فتقارلتدابيرالحماية.
نفس الهيئةالتييكون ضب اطها متورطينباإلضافةإلى ال
المزاعمبواسطة
تعذيب وسوءالمعاملةبما
تحقيق أيضا ً إلى الخبرة المطلوبة لتوثيق ال
تقر هيئات ال
تف
وكثيرا ما
بروتوكول استنبول.
فضل الممارسات ،بمافيذلك
يتماشى مع أ

تقلصبشدة إ مكاني ةتقديمشكاوىفعال ة.
لقوانين
اإلضافةإلى هذه المشاكل الع امةفانبعض ا
لقضاء و/أو
وينطبق ذلكبشكل خاص عندما اليكون للمحتجزين الحقفي المثول أمام ا
التقدم
لشخص ،إذ أن هذايمنع هم من
الوصولفي الوقت المناسبإلى محامي من اختيار ا
لشكاوى .وبموجبقانون
بعةسير ا
لسبللمتا
بشكوى أمامقاضي و/أو من النظرفيأفضل ا
لمثال،فانفرص الوصولإلى محامييمكن أنتُحظر
سبيل ا
لسوداني،على
األمن الوطني ا
تقال المحتجزينفي أماكن االحتجاز
إذا ’لمتكنفي مصلحة التحقيق‘ ويمكن أنيتواصل اع
فض زعمسودرويمان
بعة أش هر ونصف دون الوصولإلىقاضي231.وفيتيالند ُر
لفترة أر
تقدم
فقد
تقارير الطبي ة غير الحاس مة.
بسبب ال
لتعذيب وذلكبشكلأساسي
مالييبأنهتعرضل
أحد الضباط الذينتم التحقيق مع همبدعوى مضادة حول إصدار "شكوى كاذبة" ،والتي
فقرة .23
السفلية رقم  122أ اله،ال
لحاشية
 انظر لجنة منا هضةالتعذيب،التعليقالعام رقم  ، 3ا231
لسوداني لعام .2111
 انظرالمواد  51و  51منقانون ألمن الوطني ا230
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لسجن لمدة سنتين،فيتناقض
قادتفي أغسطس  0212إلى إدانة ماليي والحكمعليهبا
232
فالت من العقاب الذييُمنحبشكل روتيني لمنيُت هموابالتعذيب.
تج عن اال
صارخ نا
ئية مضادة مثل
فع دعاوىقضا
باإلضافة إلى ذلكفانالشرطةلجأت،في عدة دول ،إلى ر
لسلطات أيضا ً
لضحايا 233.وتهدد ا
لشرطة"،في الردعلىشكاوىتقدمب ها ا
"إعاقة عمل ا
فبركة،مثل حيازة مخدرات ،إذالم
نفصلة ،عادة ماتكون م
الضحايا أو أسرهمبتوجيهتهم م
234
ع فيمثل هذه الت هم.
لقضايا .وكثيرا مايجد الضحاياصعوبةفي الطن
يتوقفوا عن متابعة ا
لقصور هذه؛
بعد ماتكوناتساقافي مخاطبة أشكال ا
عذيب أ
ظلتتشريعات مكافح ة الت
شقر أو سريالنكا ،جعلت التعذيب جريمة جنائي ة
وهناك عدة قوانين ،كمافي ليبيا أو مدغ
لفشلفي
عيد الممارسة،فان ا
لشكاوى.وعلى ص
تتضمن أي إشارةإلى إجراءات ا
لكن ها لم
لقانون أوبممارسات الحق ة كثيرا ما يُترجم إلى
سسي ،عن طريق ا
تغيير التركيب المؤ
لفعالة .و هناك قوانين أخرى ،كمافي أوغندا ،وضعت إجراءات
يقات ا
لضعففي التحق
ا
سسي الموجود ،وهذا وضعيزيد من ال مخاوف
شكاوىمفصلة ،لكن ذلكفي إلطار المؤ
لتعذيب 235.وبإلضافةإلى ذلكفانه مع أنقانون أوغندا
حولفعاليت هافي الردعلى مزاعم ا
تعتمد على مدىإتاحة ألدلة
المقاضاة أمامقاضيفان مثل هذهالمقاضاة كثيرا ما
يسمحب
يقاترسمي ة ،وتكونفي كل األوقات خاضع ة
اتي اليمكن الحصول علي ها إال من خاللتحق
لتقديرات اإلدعاء العام الذي قديوقف اإلجراءاتفي أي طور من ها 236.أ ما قانون مكافح ة
يقات إلى الوكاالت الحكومية المعتادة إال أنه يعطي
لفلبينيفمع انهيسند التحق
تعذيب ا
ال
نسان دورا أقوىلدعم الشكاوى ،ويحدد مدة 62يوما كحد زمني إلكمال
ضيةحقوق إل
مفو
لفحوصات الطبي ة .ومع ذلكفانهبعد الثسنوات من دخول
توفير ا
وتعيين آليات الحماي ة و
فعالةتُعاق عن طريق عمليات التأخير ،وصعوبات
نفيذ ظلت التحقيقات ال
لقانون حيز الت
ا
لفحوصات
تحديد هوية ومكان الجناة،وفرص الوصولفي الوقت المناسب إلى إجراء ا
237
وتسلط هذه المخاوف الضوءعلىتحدي وضعقوانين
تقام.
بية ،ومخاطر عمليات االن
الط
فعالة لمن اهضة التعذيب .وعلى أساس التجارب التي جرت حتى اآلن،فان إجراءات
طفات مت رجمة متاحةفي ’ايالند:مقاضاةضحاياالتعذيبوشرعنة االفالت منالعقابفيتاالند‘،
لسوداء رقم  ،2552/2161مقت
القضية ا
’لسة  ،12سبتمبر  2111متاح على الرابط
نسان ،الج
عريضةمكتوبة قدم ها مركز المواردالقانونية آلسيوي إلى مجلس حقوق اإل
 ‘ http://www.humanrights.asia/news/alrc-news/human-rights-council/hrc18/ALRC-CWS-18-03-2011انظر أيضا ً
السفلية رقم  15أ اله ،ص.133
لحاشية
تقريرآسيا  ،ا
233
نسانفي 26يونيو
 انظرعلىسبيلالمثال،باراال كيس ضدالمجر ،طلب رقم  ،59214/11حكم صادر منالمحكمة ألوربيةلحقوق إلفقرات .16-13
،2112ال
234
لسفلية رقم  15أ اله ،ص،31وعلى سبيلالمثال شاهدو ا سالم ومنيرو ا سالم منيرفيبن الديش.
نظتقريرآسيا،الحاشية ا
 ار235
قانون رقم 3لعام . )2112
المادة )1( 11قانون منع وحظرالتعذب االوغندي (236
لسابق،فيالمادة .12
المصدر ا237
فلبين،تطبيق
 مجموعةالعمل الطبي ،مركز االي إلعادةالتأ هيل،المركزالدولي إلعادةتأ هيلضحايا التعذيب،التعذيبوسوء المعاملةفيالقانون مكافحة التعذيب ،2112 ،موجودعلى الرابط
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/BRCMAG_IRTC_Philippines_HRC106.pdf
232
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لشكاوى الموضوعةفي إطار هياكل وإجراءات التحقيق المعتادةتخاطربانتكونفاقدة
ا
اسية.
سسي ةأس
فذ من خالل إ الحات مؤ
الية إذالمتُن
لفع
ا
لشكاوى
المستقلةل
إلجراءات
قاللية الن هاتنتمي
لشكاوى،إلى الس
فتقر األج هزة ،التيتتعامل مع ا
عديد من الدولت
في ال
تعذيب و/أو سوء المعاملة .وهذافي كثير من
إلىنفس السلطة المت ه مةبارتكاب أعمال ال
الحيان يكون هو الوضعالفتراضي حيث ال يكون هناك وجود آلليات خاصة إذ أن
لشكاوى التي
لشكاوى،بمافي ذلك ا
الشرطة،بشكل خاص ،كثيرا ماتُكلفبالتحقيقفي ا
لقضائي ة
فس األ مرينطبق علىالجيش ،والذي عادة مايملك الوالية ا
فع ضد زمالئ هم .ون
تُر
على كل األج هزة المتصلةبالجرائم،بمافي ذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التييُقال
يقات
افية في التحق
لشف
ستجابة وا
تقار إلى ال
ضيفالف
أن هاوقعتبواسطة الجيش .وكثيرا ماي
لشفافية
ستجابة وا
تقار إلى ال
ف
إلى إحباط الضحايا و/أو أسرهم ،خصوصا عندمايمثل اال
جزءا من مناخ واسع من اال الت منالعقاب .وهذايمثل مصدر قلق خاص عندماتوجد
ئية.
لقضا
يقات ولمالحقات ا
دخل في التحق
اقتراحاتبالت
نونيةفي موسكو
بشركةقا
تسكي،المراجع
لقضايا الهامة احتجزسيرجي ماغني
وفي إحدى ا
الذي اكتشفعملية خداع ضخمفي ضرائب ارتكب ها مسئولون وضباط شرطة ،أحتجز عام
توفى أثناء وجودهفي الحتجاز عام .0229وفي عام  0211وجد المجلس
0222ثم
نسان أن ماغنيتسكي كانقدتعرضللجلد الشديد .كما أنهلميتلق
الرئاسيالروسيلحقوقاإل
عناي ةطبية مالئ مة .وبالرغم من وجود أدلة سوء معاملة ،إن لميكنبوجودتعذيب ،الل
وقفت التحقيقفي مارس  .0213ومن األشياء
وسية أ
لسلطات الر
فترة االحتجاز،فان ا
لدولة
يتسكينفسه حوكم،بعدوفات ه ،وأدين عام 0213بت هم التحايل على ا
الغريب ة ان ماغن
238
وسية.
الر
وساعد اللجوءإلى قوانين حرية المعلوماتفي الحصولعلى المزيد من المعلومات حول
لقانون
لته أج هزةتعزيز ا
فقت وع مافع
لتي ان
الحصائيات ذات الصلة،بم افي ذلك الموارد ا
تخدم محامون هنود ،على سبيل المثال قانون الهند للحقفي
أوفشلتفيفعله .وقد اس
239
لرسمي ة.
تعذيبلتحديد طبيعة ونتائج الردود ا
ضايا ال
الحصول على المعلومات حول ق
ليو  ،2113موجود على
لضرائب‘  ،الجارديان11 ،يو
تسكيبالت هرب مندفع ا
لمتوفي سيرجي ماغني
 رويترز’ ،ادانة المحامي الروسي االرابط http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/11/sergei-magnitsky-convicted-tax-evasion?INTCMP=SRCH
239
افي ة‘25 ،يناير ،2113
لشف
للمحاسبة وا
لوصولللمعلومات
تخدم منظماتالمجتمعالمدنيفيالهندقانون الحقفي ا
مفوضية األوربية’ ،تس
الموجود على الرابط http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/csos-india-use-right-information-act-accountability-
نسانيوجد مقر هافي
and-transparency؛ و )" ، People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHRمنظمة حقوق إ
في عام  2112وحده دعمت
تخدمقانونالحقفيالحصولعلىالمعلو ماتبشكل مختلف...ف
افح من اجل حقوقالمهمشين –تس
شمالالهند وتك
238
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لقصورفي عمل الشرطةإلى صدور دعوات من أجل إجراء
قاد الوعي المتنامي ألشكال ا
ففي الهند،على سبيل المثال ،أ مرت المحكمة العليا عام
إ الحاتفيالعديد من القطار.
0226بسلسلة من اإلجراءات،بمافي ذلكتأسيس مجلس إدارة مؤسسةالشرطة ،و هو هيئ ة
سينغ ضد
قضيةبركاش
لقومي،في
ضية أل من ا
لشرطة كماأسستمفو
لشكاوى الخاصةبا
ل
لمشكلة( ،ب) الحاجة الملحةلصون وتعزيز
اتحادالهند.وقدتم ذلك " مع مراعاة (أ)فداحة ا
تىل هذه العريض ة،لمايزيد عن العشرسنوات ألخيرة( ،د)
سيادة القانون( ،ج) التعليق ،ح
فوضيات واللجان قد خرجتبتوصيات على خطوط مماثلة إلدخال
يق ة أن مختلف الم
حق
إ الحاتفي هيكل الشرطةفيلبالد ،و ( هـ) الج هل الكاملبمتىسيتم إدخال إ الحات
في الشرطة  240"...اصدرت المحكمة العليا عددا من أوامر المتابعة عام  0222و 0222
 0210عقب مخاوف
،
تثال في عام
تقارير حول مدى االم
وطلبت من الواليات ال هندية أنتعد
التنفيذ241.وفي يوليو  0213ذهبت المحكمة العليا إلى المدى الذي
لقصورفي
تتعلقبا
نيةلواليات اوتاربراديش ،وم اهراشترا،وتاميلنادوواندورا
فيهقادة ال خدمة المد
استدعت
تحدة
سينغ242.وفي المملكة الم
نفاذ حكمبراكاش
توفير معلومات حول ا
براديشلفشلهمفي
تقلة
لمس
الهيئة ا
سيس
الوفاةفي أماكن االحتجازإلىتأ
قادت مخاوف حول إج هاضالعدالة و
243
ضاربة.
لشرطة .وان كانتنتائج ها مت
لشكاوى ا
يقيا ودول شرق أوربا
تقال سياسية ،مثل جنوبافر
بفترات ان
تي مرت
أجرت الدول ال
لفحص
الية ،اصالحاتفي الشرطة،بمافي ذلك من الل إعادة الهيكلة وا
لشم
يرلندا ا
وإ
يقياشملت إ الحاتالشرطة ،إ الح
في جنوبأفر
لفة من النجاح .و
التدقيق،بدرجات مخت

لفحص ما إذا كانقداتخذت
تستخدم طلبات الحقفي المعلومات ،مثال
المنظم ة أكثر من  214شخصافيتقديم طلباتبالحقفي المعلومات .و
وفير
لحصولعلى ألسباب وراءقراربت
يقات أو ا
لتحق
بتقارير حولتقدم ا
يتعلقبالتعذيب ،أوالمطالبة
لشرطةفيما
في ا
إجراءاتتأديبية ضد موظ
لتقدمفينضالهم من اجل
لضحايافي ا
لحصولعلى المعلومات ساعدت ا
القضايافان طلبات ا
العديد من
لشرطة.وفي
تعويضفيقضايا عنف ا
العدالة".
240
براكاش سينغضداتحادال هند ،عريضةالتماس (مدني)311لعام 22( 1226سبتمبر .)2116241
لشرطة‘،هندوستانتايمز16 ،اكتوبر  ،2112موجودعلى الرابط
 ’طلبت المحكمةالعليا من لواليات انتقدم ش هادات حول اصالحات اhttp://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/SC-asks-states-to-file-affidavit-on-policeلشرط ة‘،الهندتايمز 12 ،ابريل  ،2113موجود
reforms/Article1-945679.aspx؛ ’المحكمة العلياتقومبالخطوة الولىفي ا الحات ا
على الرابط http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-12/india/38490935_1_security-commission-
. state-police-police-act
242
ليو  ،2113موجودعلىالرابط
لشرط ة‘ ذينيوز12 ،يو
يا الدول حول ا الحات ا
نتقدالمحكمةالعل
 ’ت ، http://zeenews.india.com/news/nation/sc-raps-states-on-police-reforms_862568.htmlو المحكمةالعلياتعبر عن
ليو  ،2113موجودعلى
ستدعيالمحكمةالعلياقيادات الخدمةالمدنيةلل اليات‘ دي ان اي12 ،يو
لشرطة  ،وت
ضيق هابعدم المتثال صالحات ا
الرابط http://www.dnaindia.com/india/1862763/report-upset-at-non-compliance-of-police-reforms-supreme-
. court-summons-chief-secretaries
243
بندنت4 ،يوليو
صحيفة االند
لشر طة‘،
لتحقيق مع ضباط ا
لشرطةيدعولصالحيات أكثرل
مستقلةلشكاوى ا
يتشي ’ .رئيسالهيئةال
 انظربولب ،2112موجود على الرابط -http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc-chief-calls-for-extra-powers-to
مستقلةفي
يقات
لشرطة من خاللتحق
المستقل :الدعوةلمحاسبة ا
لتفكير
سفيدج’ ،ا
تيفن
 investigate-police-officers-7906973.html؛ س
ية لعلمالجريمة،)2113( ،المجلد  )1( 53ص .112-24
لشرط ة‘،المجلة البريطان
شكاوى ا
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لشرطة .ولكن التطورات االحقة ،خصوصا الردعلىتصاعد
اقبة ا
الشرطة المجتمعية ومر
244
الجري مةقوضتأثر اإل الحات.
تقلة
لمس
نشاء الهيئات ا
تيتؤديإلى إ
ايكية معلماتعليميابارزاًللعوامل ال
تمثل التجربة الجام
يقات مسئول ة عن التحقيقفي
تقلة للتحق
لمس
ضية ا
تيتواج ه ها .وتعتبرالمفو
والتحديات ال
تقلة
لمس
ضية ا
االنت هاكات التي يُزعم أن عمالء الدولة قد قاموا بها .وقدأنشئتالمفو
لشكاوىالعامةللشرطة،
يقات الخاصةوهيئة ا
يقات عام 0212لتحل مكان مكتب التحق
للتحق
لمطلوب ألجل إجراء
تقالل ا
تقر لالس
ف
عقبشكاوى عامة طويلة األ مدبأن هذه الهيئاتت
تحقيقفعالفي مزاعم المظالم التيترتكب هاقواتالشرطةوقوات ألمن .وتعتبرالمفوضي ة
245
تقلة التخضع إلدارة أوتحكم اي شخص أوسلطة أخرى.
يقات هيئ ة مس
تقلة للتحق
لمس
ا
بيرة .وأعرب مديرها الحالي
سسية ك
يقات واجهت مقاوم ة مؤ
تقل ةللتحق
لمس
فوضية ا
ولكن الم
يكيةبمافي ذلك عدم رغبة ضباطالشرطة،
يف ةلقواتالشرطة الجاما
عن الم مارسات الضع
فوضي ة
حققي الم
فادات إلى م
لقتل،فيتقديم إ
الذينيُزعم ان هم متورطونفي االعتداءات أو ا
يقات
فادات ،ممايعيق التحق
يقات والتواطؤبين ضباطالشرطة حينمايقدمون إ
تقلةللتحق
لمس
ا
فوضي ةسلطةمقاضاة الجناة كما كانت هناك عملياتتأخير كبيرة
المقاضاة 246.والتملك الم
و
مفوضيةإلى مدير إلدعاء العام ،مما أحدثتوترا كبيرابين هذه
تيدفعتب ها ال
لقضايا ال
في ا
فيدرالي ة الشرطة الجامايكية
ففيفبراير 0210تقدمت
سسات 247.باإلضافة إلى ذلك
المؤ
لشرط ة
تقال  2من ضباط ا
يقاتباع
تقل ة للتحق
لمس
مفوضية ا
بقضيةتطعنفي هافي قرار ال
مشتبهينفي عمليات إ القنارقتلت رجلين،بعدرفض ضباطالشرطة التعاون معتحقيق
تقلة
لمس
اليةبأنقانونالمفوضي ة ا
الفيدر
لقضية .وتحججت
تقلة للتحقيقفي ا
لمس
المفوضي ة ا
نفس هموفيافتراض البراءة حتىتثبت
ينتهك حقوق الضباطفي أاليجر موا أ
يقات
للتحق
يقات
تقلةللتحق
لمس
ضية ا
لدستوريةلصالحالمفو
الدانة248.فييونيو ،0210قضت المحكم ة ا
ريقيا ،وثيق ة
نسان  :21/16جنوباف
فقرة  5من ملحققرار مجلس حقوق اإل
نسانبموجبال
 ملخص اعده مكتبالمفوضالساميلحقوق إلفوالدولية ان الدارة
فقرة  :42الحظت محكمة العدلالدولية ومنظمة الع
ألممالمتحدة  12 ،A/HRC/WG.6/13/ZAF/3مارس  ،2112ال
يس ها آلن على اساستشريعات ه ا
لشرطة ،قدتمتأس
لتحقيقفي مزاعم التعذيبوالقتل غيرالمشروعبواسط ة ا
لشكاوى،المسئولة عن ا
تقل ة ل
المس
افية .والحظت منظم ة
مستقلةبشكلكافي وغير مزودةبموارد ك
لشكاوى) ما زالت غير
فوالدوليةقلقة من ان ها (ادارة ا
المستقلة.ولكن منظ مةالع
فوضيات الوطني ة
فالت من العقاب قدتولد من التصريحات العامة من كبار السياسيين والمسئولين،بمافي ذلك الم
فو الدولية أيضا ً ان جو اال
الع
لتحقيقفي ها النادرا وانقلة منالجناة
لشرطةاليتم ا
سنوات ال الثال ماضية.واشارت محكمةالعدلالدولية إلى ان انتهاكات ا
لشرطةعلى مدىال
ل
يس لهم فيالغالبركبيثقة في النظام " ...
ايا ل
لضح
يجة لذلكفان ا
بالفعلعقابهم ،ممايقودإلى وضعاقربإلى اال الت منالعقاب .ونت
قدنالوا
245
تحقيقات لعام .2111
تقلة لل
لمس
مفوضية ا
 انظرالمادة  5منقانونال246
لشرط ة‘ ،ذيقلينر 12 ،يناير  ،2113متاح على الرابط
 ’ مجموعات تدعو إلى محاسبة أكبرفي عمليات طالق نار بواسط ة ا. http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20130117/lead/lead3.html
247
لتحقيقات‘ ،ذي قلينر 16 ،مايو  2113موجود على الرابط http://jamaica-
 ’دعونا نقاضي هم -رئيس المفوضية المستقلة لتحقيقات
تقل ةلل
مفوضيةالمس
يتحرك الن هاء النزاعبينال
البرلمان
يشيا دنكلي’ ،
gleaner.com/gleaner/20130516/lead/lead2.html؛ ال
نيو  ،2111موجودعلىالرابط
زيرفر 3 ،يو
ومكتب مدير الدعاءالعام‘ ،جامايكااب
http://www.jamaicaobserver.com/news/Parliament-moves-to-quell-ODPP--INDECOM-conflict_8949848
248
لتحسين
فوضية كان
لسببفيتبنيقانونالم
يقاتمتحججةبان ا
ستقلةللتحق
مفوضيةالم
صالحال
دستوريةل
نيو ، 2112قضتالمحكمةال
فييولة في مزام االعتداءات.
عاجلة والفعا
يقاتال
لتحق
كفال ة ا
التيتشمل
نسان ،و
ية لحقوق إل
امتثال جامايكابالمعاييرالدول
244
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تحسين امتثال جامايكاللمعايير الدولي ة
لسببفيتبنيقانونالمفوضي ة كانل
متحجج ةبأن ا
249
لة في مزاعم االعتداءات.
لفعا
يقات العاجلة وا
تشمل كفالة التحق
لتي
نسان ،وا
لحقو اإل
تي
لشكاوىإلى حد ما على أج هزةاإلدعاء ال
تقلةل
لتيتواج ه ها الهيئات المس
لمشاكل ا
تنعكس ا
لسلة من أحكام
سبيل المثال عقبس
تقلة الخاصة .وأقدمت روسيا،على
تنشيء الوحدات المس
نسانفي غير صالح ها،إلىتغيير نظام ها
وربية لحقوق اإل
صدرت عن المحكمة الدول األ
الوثيقةبين
عام  0222وأسست لجنةتحقيقفي إطار مكتب المدعي العاملكسر الروابط
إلدعاء والشرطةفيمايتعلقبالجرائم التييُزعم ان ها ارتكبتبواسطةضباط الشرطة.لكن،
لقضية واصلتالشرطةفيلعب دورقيادي ،ومع
صعيد الممارسة ،حينمافتح المحقق ا
على
نسان،فقد أجريت عدد من
ذلك ،وأيضا ًبسبب عمل المجتمع المدني ومحاميي حقوق اإل
المحاكمات الناجح ةلضباط الشرطةفيمايتعلقبارتكاب أعمالتعذيب ،ما عدافي الجرائم
تقاضي قد كان ل هما
التييُزعم ان ها وقعتفي الشيشان 250.وهذايوحيبأن المناصرة وال
لمشاكليالتتبقت.
ثر في إحداثتغييرات،بالرغم من ا
بعض األ
لسياق األمني
لشكاوى والتحقيقفي ا
إجراءات ا
لسودان ،على
لمساءلة .وفي ا
اقبة وا
افية والمر
لشف
تقارشبه كامل ل
تعملقوات ألمنفياف
تمتع اج هزة األمن والستخباراتبسلطات واسع ة علىاعتقال واحتجاز
سبيل المثال ت
ئيةبينماتتمتعفيالوقت
أشخاص لمدةتصلإلىأربعة أش هر ونصف دون مراجع ة قضا
نية أو الجنائية251.وعلىصعيد الممارسة،يمكن ألج هزة
نفسهبالحصان ة من اإلجراءات المد
تعملبمالبس مدنيين،
تفعل مايحلو لها"ف
لسوداني ة أنتقوم،حرفيا" ،بأن
األمن الوطني ا
تفظبهمفي
بمثابةتهديد للحك ومة وقتماتشاء ،وتح
تبرهم
فراد الذينتع
معتقلة ومحتجزة أل
تفلت من العقاب 252.والتقتصر
تقاريرب أنه اتعذب همبشكل روتيني و
نفرادي وتقول
الحجز اال
لسري
ينة .وكما اتضح منبرنامج ال الياتالمتحدةللترحيل ا
مثل هذه الوتائر على دول مع
قيقات‘ ،ذي قلينر 3 ،مايو  ،2112موجود على الرابط http://jamaica-
لتح
المستقلة ل
صالح المفوضية
 ’قضت المحكمة لgleaner.com/gleaner/20120503/lead/lead2.html
250
نوفقورد حولالتعذيبعلى الرابط
لتحديثالدوري بواسطةلجنةنيزني
 انظرعلى سبيلالمثال ايشان ،انظر مبادرة العدالة الروسية ومركز
في الش
 .http://www.pytkam.net/web/index.php?newlang=enوعلى العكس ،ف
تضىالمادة  125منقانون اإلجراءاتالجنائيةالروسيفي
تتعلق األداءبمق
المساعدةللحمايةالدولية’ ،عريضةإلىلجنة وزراء مجلس اوروبا
يفا‘12 ،ابريل  ،2113موجودعلىالرابط
انفاذ احكام من مجموعة خاشييف واكاي
http://www.srji.org/files/Implementation/18%20April%202013%20SUB%20COM.pdf؛ لجنة مناهض ة التعذيب،
فقرة .13
يسمبر ،2112ال
الفيدراليةالروسي ة ، ،ويقة األممالمتحدة  11 ،CAT/C/RUS/CO/5د
ال الحظاتالختامية:
251
لسودانيلعام .2111
المادة  51منقانون ألمنالوطني ا252
لتقرير الدوري الرابع
ليقات على ا
ريقيةللعدالة ولسالم،تع
لسودانللديمقراطية أوال ومركز الدراسات األف
 انظر ريدريس ومجموعة الشعوب:المادة  5منالميثاق االفريقي :حظرالتعذيب وغيره من ضروبالمعاملة أوالعقوبة
مفوضية األفريقيةلحقوق إلنسان وا
والخامسإلىال
نسانية أوالمهينة،ابريل  ،2112متاحعلى الرابط
لقاسية أوالال إ
ا
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205t
h%20Periodic%20Report.pdf
249
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بق ة لتعاون أمنيفي أ مريكا االتينية،فان الدول كثيرا ماتمنح قوات ألمن
وحاالت سا
ئولية .وظلت
لمس
في ها من ا
تخدام كلالوسائل "الضرورية"تقريبابينماتع
لقا الس
تفويضا مط
يقا التكللبالنجاح.
لسرية في أغب األحيانتعني ان الدعوات إلجراء التحق
ا
لش هود
لضحايا وا
حماية ا
عديد من
يقاتفعالة.وفي ال
لش هود شرطا أساسي ا الزما إلجراءتحق
تعتبر حماي ة الضحايا وا
نسان الذين يعملون نياب ة عن
افعون عن حقوق اإل
لش هود والمد
الدول يظل الضحايا وا
تقام،تمتد من التهديدات إلىالجلد
الضحايا ،يخضعون لمجموع ة كبيرة من عمليات االن
لقتل.وفي سريالنكا،علىسبيل المثالفإن إثنين من الناجينبعد التعذيب ،و هما جيرالي
وا
لقضاياش هرة،
بشكاوىفيما صار من أكثر ا
بيريرا وسوغاثنشانزافيرناندو ،اللذينتقدما
فوا
حفيينسر النكيين ،من الذينكش
قدقتال عام  0224و 0222على التوالي .وتمتهديد ص
لقسري أو الغتيال .وتعرض منزل أحد كبار
تفاء ا
في عدةقضاياتعرضوا الخ
انت هاكات ،و
لقتل
نسان أيضا ً إلى ال هجوم كما خضع محامي آخرلتهديدات متكررةبا
محامي حقوق اإل
وأشعلت النيرانفي مكتبهفييناير  253.0229وبما أن الجناةلميحاسبوا ولميتمتبنيقانون
لش هودفيسريالنكا رغم أن ه ظل على األجندةلسنواتعديدة254،فان أي
لحماي ة الضحايا وا
فعل
لتعذيب ،مثلماي
يتقدمبشكوى حول ا
ضحيةتعذيبيكون قد خاطربشكل كبير حينما
نتشرة
لتعذيب .وهذه مشكلة م
حفيون حينمايتعرضون ل
نسان والص
افعون عن حقوق اإل
المد
لش هود أو
سميةلحماية الضحايا وا
عديد من الدولقوانين ر
على نطاق العالم 255.التملك ال
تعذيب .ويشم ل هذا
بما في ذلك ال
نسان،
خدمات حمايةلضحاي االنت هاكاتالخطيرةلحقوق اإل
لشرق ألوسط وشمالافريقيا ،مثالً ،كل من الجزائر والبحرين ومصر وليبيا
نطقة ا
في م
العقاب في التعذيب 256.أما أل ماكن
بوصفها دولتتميزبوجود ال الت من
والمغرب واليمن،
لفلبين،فان ها الحماي ة كثيرا ماتكون غير
لش هود ،كمافي ا
التيتوجدب ها حماية للضحايا وا
لقليل
توفرفي ها إال ا
تقارللموارد ،كما ان ها أيضا ً كثيرا ماتعملفيبيئ ة الت
ف
لسبب اال
فعالة
لت فعالية وكالة
نيسيا ظ
لقضاء257.وفي أندو
سسات الدولة وا
ود في مؤ
لش ه
ثقةللضحايا وا
من ال
ستيةباإلضافةإلى مخاوفبشأن
الية ولوج
الش هود والضحاياتقوض عن طريق عوائق م
فيتا رقم 9807لعام 0222برنامج حماي ة
نشأقانونبرو
ستقاللية الوكالة258.وفي البرازيل أ
لكنهنُ
فظاتفقط ممايجعل ه غير متاحللعديد من الضحايا .وتعرض البرنامج
فذفيست محا
نسان‘ 31 ،يناير  ،2112موجود على الرابط
نسان آلسيوي ة’ ،سريالنكا :إحراق مكتب محامي حقوق إ
 لجنة حقوق إل.http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-008-2009
254
فقرة .12
يسمبر ،2111ال
لمتحدة  2 ،CAT/C/LKA/CO/3-4د
ثيقة ألمم ا
 انظر لجنة منا هضةالتعذيب،ال الحظات الختامية :سيالنكا ،و255
فلية رقم  24أ اله ،ص .36-35
قليميةلريدريس ،http://www.redress.org/reports/reports ،وتقرير أوربا الحاشية الس
نظتقارير إ
 ار256
لسفلية رقم  42أ اله ،ص .44-42
ريقيا،الحاشية ا
لش ق األوسط وشمالاف
نطقة ا
نظتقرير م
 ار257
لسفلية رقم  15أ اله ،ص .111
نظتقريرآسيا،الحاشية ا
 ار258
لسابق ،ص ،22و .62
المصدر ا253

 | REDRESSوردودت حدي ات :ال معاملة وسوءل لتعذي ب ال جنائ ية ال محاسبة

58

نسان
افعين عن حقوق اإل
بفشلهفي حماية المد
بيروقراطي ة واضح ة و
تقاداتبأنهيتميزب
الن
الذينيواج هونتهديدات وتحرشات مستمرة259.وفي كولمبيايوجد عدد منبرامج ح ماية
لش هود 260،بمافي ذلك برامج حماية الضحايا والشهود الذين شاركوافي
الضحايا وا
261
لمسرحةفيسياققانونالعدالة واسالم.
كرية ا
لعس
لقواتشبه ا
ائية ضد ا
إلجراءات الجن
فتقار للوصول للضحايا ،وعمليات التأخير ،والمعايير المقيدةفيتقييم الخطر
ولكن اال
لفشلفي األخذباالعتبار الظروف المحددة لبعض
اإلجراءات ألمنية الضروري ة ،وا
فل المادة  22من
النساء،قدقوضتفعاليات هذه البرامج262.وفي أكوادورتك
الضحايا ،مثل
الدستور حماي ةضحايا الجرائم ،و هناك وحدة ح مايةللضحايا داخل مكتبالمدعي العاملكن ها
ستقالليت ها263.وفي مصر اليوجدبرنامج حماي ةفي الوقت
تقادبسببضعف
تعرضت الن
لشرط ة
لش هودعلى ا
سئولية حماية ا
لش هودقدوضعت م
الر اهن،ولكن مسودةقانون حماية ا
264
تيتتهمباالعتداء.
نفسها ال
لش هود كثيرا ماتقصر عن
لقةبحماية الضحايا وا
التشريعات المتع
تظ هر هذه ألمثلة أ ن
الحاجة عندما اليكون النظام الموجود ُمعداًبشكل جيد و/أو غير متجاوب.وفيالعديد من
نسان وغير هم هم الذين
افعون عن حقوق اإل
نسان والمد
لحاالتتكون منظماتحقوق اإل
يوفرون الحماية المطلوبة.
نسان وغير هم
لتيتتم ضد محاميي حقوق اإل
أحد االبعاد الهامة ألخرى هو الم مارسات ا
والذين كثيرا ما يواج هون قمعا مضادا لتصديهملقضايا ،دون التمتعبالحماية المالئم ة
لقوانين الوطني ة ،خصوصا ممارسةحريتهمفي التعبير والتنظيم.وفي سورياتم
بموجب ا
نسان ،عام 0229
لسوري ةلحقوق اإل
لجمعية ا
احتجاز مهندالحساني ،وهو محامي ورئيس ا
إلقدامهعلىنشرتقارير حول قضايا محاكمتتعلقبمزاعمتعذيب ،وحوكمبسبب"نشر
لسفلية رقم  12أ اله ،ص.32
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
260
لش هود:بقيادة مكتبالمدعيالعام؛ي هدف إلى
لضحايا وا
لش هود /الضحايافيكولومبيا ( :أ )برنامج حماية ا
 هناكحاليا أربعآلياتلحماية المتدخلةفيالعمليةالجنائية،باإلضافة إلى و الءالنيابة وغير هم منالمسئولينالذينيواج هون اخطارافوق
لش هود و األطراف ا
لضحايا وا
حماية ا
نسان:تحتإشراف وزارة
القانون ( ، ) 4332/204ب )برنامج حماية حقوق إل
القانون  ، 1221/214والمرسوم  1221/4922و
العادية (
نسان
لسياسيين أو الناشطين  ،أو منظمات االجتماعية ومنظمات حقوق إل
الداخلية والعدل ؛ي هدف  ،ضمن جملة أمور ،إلى حماي ة الزعماء ا
القانون
لسك ان من النازحين  ،الخ (
ممثلي وقادة جماعات ا
بلديات  ،و
لصحفيين  ،ورؤساء ال
نسان ،و ا
لش هودفي قضايا انت هاكات حقوق إل
وا
لش هودالم هددين أو
لضحايا وا
يعنىب ا
لش هود:
لضحايا وا
 1221/214والمرسوم ( ، ) 4313/1123ج )برنامجقانونالعدالة و اسالملحماية ا
القانون ( 4339/219المرسوم  ( ، ) 4330/1101د )
لتيتوصففي سياق
كتهمفي اإلجراءات الجنائية ا
المعرضينللخطر ،نتيجةلمشار
القسري.
الحمايةلضحاياالتهجير
261
تضمنتدريستدابير
لش هودالمشاركينفي إلجراءات الجنائيةوفقالقانون  ،2115/225وي
لضحايا وا
يقدم هذا البرنامج مساعدة أولية للتوطين.
ف القا هرة إعادة ا
كميقدمفيالظرو
وفيرسترات واقية منالرصاص ا
توفر هاالشرطة الوطنية كت
لتي
للحماية الذاتية والحماية ا
262
لضحايا" 2 .مايو
قانون ا
القانون 1442لعام  2111أو "
انفاذ
يس هافيكولمبيافيسياق
التيتمتأس
لتوصياتإلىبرامج الحماية
ال الحظات وا ، 2112موجودعلىالرابط http://www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/pro_2012-05-07.pdf
263
تقريربديل حولالتعذيبوسوء معاملةالسجناءفي مراكز إعادةالتا هيل الجتماعي ،عريضةلجن ة
 مؤسسة إعادةالتأ هيللدمج ضحاياالعنف،منا هضةالتعذيب،اكتوبر  ،2111ص  ،2-2موجودعلى الرابط
. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/PRIVA_Ecuador45.pdf
264
نيو  ،2113موجود على الرابط
 ’ ،Bel Trew, ‘Nowhere to hide: Egypt’s vulnerable witnessesقناة الجزيرة  24 ،يو.http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/201362311540416311.html
259
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معلومات كاذبة" و"إضعاف الشعور القومي" .أدين الحساني وحُكم عليهبالسجنثالث
لسودانتعرض  12محامون كانوا قد أعدواتقارير حول
سنواتفييونيو .0212وفي ا
البةشاركتفيتظ اهرة زعمت أن هاتعرضت الغتصاب
صفيةاسحق محمد ،و هي ط
قضية
على أيديأفراد من قوات ج هاز ألمن الوطني واالستخباراتفييناير  ،0211وتعرض
حفيونللمحاكم ةبت هم مثل"نشر أنباء كاذب ة" حيث أدين اثنان من هم وحُكم على أ حدهما
الص
ائيةقمعية
ستخدم قوانين جن
لسلطاتت
لقضايا كيف أن ا
لسجن ش هرا 265.وتوضح هذه ا
با
لضحايا .باإلضافة
تعذيب ،وتعيق دعم ا
الخماد الترويج االعالمي الذييحيطبم مارسات ال
عكسي
لتيتنظم المنظمات غير الحكومية كانل هافي عدة دول أثرها ال
لقوانين ا
إلى ذلكفان ا
266
تعذيب.
البةبالمحاسبةفي ال
علىقدرة المنظمات على المط
ألدلة الطبي ة
استنبول معايير
تعذيب .ويضعبروتوكول
الطبية دورا هامافيتعزيز مزاعم ال
تلعب األ دلة
تخدام ه ا كأدلة
عذيبوسوء المعاملة وعناس
النفسيةللت
دنية و
قابلةللتطبيقفيتوثيق آلثار الب
سقة،
سقة ،أو مت
فقاللبروتوكوليمكن أنتكون النتائج "غير مت
نونية 267.وو
لقا
في اإلجراءات ا
تقرير
لتعذيب 268.وحتىفي الحاالت التييظ هرفي ها
سقة جدا ،أونمطي ة ،أو مشخصة"ل
أو مت
لتعذيبفان المحاكمتقومبتبرئة المت همين من
لشخصقدتعرضل
طبيقانوني ذو جدارة أن ا
تعذيب .وهذا ما حدثفيقضي ة جيرالد
ضباطالشرطة الذين كانوامتواجدين وقتوقوع ال
تعددة من
بية كجزء من أنواع م
بيريرا 269.وبالتاليفانالحاجةتتطلب أنيُنظرإلى ألدلة الط
األدلة التييُطلب من هيئات التحقيقتجميع ها للتحقيقفيتعذيب أو سوء معاملة مزعوم ة
270
لكييُسمى التحقيقتحقيقفعاال.
انونية،يعدها خبراء أو أي وثائق أخرى ذاتصلة مثل
تقاريرطبيةق
قدتشمل األدلة الطبي ة
ستشفى أو عيادة .وأينوع من إلصابات الحظت ها
أي معلوماتتم اإل الءب هاعند دخول م
خدمات الطوارئ ،أو أي صور أو مواد .وكثيرا ماتكونالمقبولي ة أو الوزن الذييُعطى

265

لسالم فبراير  ،2113على ملف مع ريدريس).
يقيلدراسات العدالة وا
لسودان (عريضة مقد مة من ريدريس والمركزالفر
فية اسحاق محمدضد ا
 -انظرص

نسان ،مارغريت
افعين عن حقوق اإل
تقريرالمقررالخاصلالممالمتحدة حولوضعالمد
التي وردتفي هذاالمضمار،
 انظر حولالمخاوفنسان،
فقرة 34؛ وقرارتمتبنيهبواسطة مجلس ألممالمتحدةلحقوق اإل
ثيقة األممالمتحدة 31 ،A/HRC/13/22ديسمبر  ،2112ال
سيكاقايا ،و
فقرة .4
افعين ،ويقة األممالمتحدة  15 ،A/HRC/22/L.13مارس ،2113ال
حمايةالمد
267
نسانية أو المهينة (بروتوكولاستنبول))1222( ،
قاسية أو الال إ
فعالينللتعذيب وغيره منضروب المعاملة أو العقوبة ال
 دليل التقصي والتوثيق ال268
فقرة .122
لسابق،ال
المصدر ا269
نسان’ ،ريالنكا:قضيةتعذيب جيرالدبيريرا –المتهمسيواجه إعادة محاكم ة‘12 ،اكتوبر  2112موجودعلى
مفوضيةآلسيويةلحقوق اإل
ال
الرابط http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-045-2012.
270
لشرعي المتاحة،وتقارير طبية شاملة.
تحقيقفعالتشملبشكل خاص ش هادات ش هود عيان ،وكل أدلة الطب ا
 الدلةالتييجبتجميع ها لكولوضدتركيا []1222
فقرة 116؛ وتنرو
نسان ،21986/93ال
انظر،علىسبيلالمثال،سلمانضدتركيا []2111المحكمةاألوربيةلحقوق إل
فقرات .21-22
فقرات 111-114؛ وغولضدتركيا [ ] 2111المحك مة ألوربيةلحقوقإلنسان ،ال
نسان ،23763/94ال
ية لحقوق إل
المح مة األورب
266
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ئية وتمتطويرهفيفقه المحاكمفي البلد المعني.
لهذه األدلة واردفيقوانين اإلجراءات الجنا
تفاوت الم مارسةبشكل كبير.
وت
تقلين أو
وفيبعض األوقات ال يكون هناك إجراء ،و/أو حقوق مقابلة ألشخاص المع
المحتجزينإلجراءفحصطبي،بمافي ذلكعند دخول مكاناالحتجازوعند مغادرته .ومع
تقار
أنمثل هذا اإلجراءيعتبر هاما أل هداف وقائيةفان غيابه كثيرا مايُترجم أيضا ً إلىاف
لسلطات قدترجئ أوتقيد
لوجود أدلةطبيةفي الوقت لمالئم.وباإلضافة إلى ذلكفان ا
التشريعات ألمنية،لكن أيضا ً
الطبية ،خصوصافي إطار
لفحوصات
فرص الوصولإلى ا
في ألردن ،علىسبيل المثال
ائية المعتادةفيبعض الدول.ف
بموجبقوانين اإلجراءات الجن
ئية ألردني الدعاء العامبانيحظر أي
تسمح المادة  )1( 66من قانون اإلجراءات الجنا
فعلي
تجدد إلى  12أيام كل مرة مما يجعل من الممكنبشكل
اتصالبمحتجزلفتراتت
للمقرر
فقا
بي آخر 271.وو
طبيب أو موظف ط
لسلطات الحتجاز أنتحظر المحتجز من رؤية
الخاصلأل مم المتحدة حول التعذيب ،عقببعثتهلألردن عام 0226فإن "عدم إعطاء إعتبار
فرصالوصولالعاجل
تقال و
للمحتجزينمثل اإلخطاربأسباب الع
ألشكال الحماية األساسية
272
سب التقارير"
تبر أ موراًشائعة  -ح
للمحامن واألسر ،دععنك أيفحوص طبية جادة،تع

ففي
فير رواية مقنعة.
بية المعترفب هابشكل رسمي عنتو
كثيرا ماتقصر ألدلة الط
تعذيب ،أنيحصلوا
لسودان،علىسبيل المثال،يمكنلضحايا أعمالمثل االغتصاب أو ال
ا
لوبة)
فتقرللخبرة المط
علىاستمارة طبية منصفحة واحدة،يعبئ ها الطبيب (والذي كثيرا ماي
ليل ،وقدتجعل من
تخدم هذه الستمارةفيمابعد كد
اسيةفقط .وتس
والذييضع النتائج األس
لصعب إثبات أعمال الت
ا
عذيب إذ أن هابطبيعت هاقاصرة وكثيرا ماتكون مضللة273.وفي كينيا
تمتعديل الستمارة الطبية "جي " 3استجابةلمخاوف متكررةبأن ها غير مالئمة ألغراض
نسخة المعدلة ما زالت التعكس المعايير ذات الصلة،
التوثيق والتحقيقفي التعذيب .ولكن ال
274
استنبول.
تلك الموضوعة فيبروتوكول
مثل
لشرعي،
تقار للقدرة ،خصوصا الخبرةفي الطب ا
لشائعة األخرى مشكلةالف
لمشاكل ا
من ا
لفين
وهي مشكلة واضحةبشكل خاصفي المناطق النائي ة ،واالسقالل غير الكافي للمك
وظفين المؤهلينرسميا داخل
تقارير الطبية.وفي البحرين،علىسبيل المثالفان الم
بإعداد ال
لماديةتحت إدارة النائب العام.وقد
لبالد همفقط الذينيعملونفي المديري ة العام ة ألدلة ا
تقل المدون زكريا العشري ،واحتجزفي البحرين لما ُزعمبمحاولته أن يدهس ضابط
اع
271

لفترةالتزيد عن  11ايامقابلةللتجديد".
 -المادة  )1( 66منقانون إلجراءات الجنائية الردني" :يحقللنائب العام انيقرر منع المحتجز عن التصال

فريدنواك،بعثة إلى
نسانية أوالمهين ة ،مان
تقريرالمقرر الخاصلالممالمتحدةللتعذيب وغيره منضروبالمعاملة أوالعقوبةالقاسية أوالال إفقرة .31
الردن ،وثيقة ألممالمتحدة 3 ،. A/HRC/4/33/Add.3يناير ،2112ال
273
فليةرقم  265أعاله ،انظر أيضاًللوصول إلى مصادر أكثر حول القانون والممارسةفي السودان.
لس
لسودان ،الحاشية ا
فيةاسحق محمدضد ا
 انظرص274
فقرة .22
لست ها الخمسين ( 31-5مايو )2113نسخة متقد مة غير منقحة .ال
نة في ج
 الحظات ختامية حول التقرير الدوري الثانيلكينيا  ،الذيتبنته اللج272
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شرطة اللتظ اهرات عام 0211؛ مات العشري أثناء وجودهفي حراسةالشرطة ،وتظ هر
صور جثته آثاراً
تيجة
تقرير الطب الشرعي حدده أنتوفين
لكن
تشير إلى أنه كانقد ُعذب .و
نجلي ،و هو مرضتقول أسرة العشري انه لميكنيعاني
عقيدات ناتجة عنفقر الدم الم
لت
تقديم هما وج ه ةنظر طبي ةيمكن
منه275.وفي اذربيجان ورد أنهقدأبطلت رُخص طبيبينبعد
بي لمثل هذا اإلجراءعلى اسقالل األطباءفانه
لسل
لشرطة 276.أ ما التأثير ا
تخدم ضد ا
أنتس
ظ اهرللعيان.
لينديزفي ذكر أي أدلة
سرائيل أرزاتي م
لقانوني عن ا
تقرير الطبي ا
وفي المكسيك،فشل ال
فع العامفي
فشلت المدا
دنية العتداءعلى الرغم من وجود عالمات واضحةعلىجسده .و
ب
فعالعام) كانت حاضرة الل "اعتراف"
الطعنفي هذاالغفال ،مع أن ه ورد أن ها (المدا
قضية جورج هيرناندس مورا وآخرون ،والذين
لمسجلفيقاعدةعسكري ة277.وفي
ميلنديز ا
تعرضواللتعذيب عام 0220على أيدي شرط ة والي ةتالزكاال،فان ه ورد ان المدعي العام
بفحص
لقضيةقبل أنيأمر
نسان واغلق ملف ا
وضية الواليةلحقوق اإل
ف
صية من م
تجاهلتو
طبيبموجببروتوكول استنبول.وفي مارس  0229ورد أن مارسيلينوكوتش ،ناشط
محليةفي الطب
تقار للخبرة ال
عذيبفي والية اوكساكا.وبسببالف
اتحادي ،قدتعرض للت
لقانوني أينتائج حول
بي/ا
تقرير الط
لطبي ألكثر منسنة ولميقدم ال
لفحص ا
لشرعيتأجل ا
ا
ستشفى كان الضحيةقد
بي من م
يقبلتوثيق ط
إلصاباتالبدنية .ونتيجةلذلكفانالمدعيلم
قضية أخرى،تمفحصباربارا ايتاليا منديز
تلقى عالجا طارئافي هافوراًبعدتعذيبه.وفي
278
فحص صادم ومهين.
بعدسن ة من زعم ه ابأن هاتعرضتلتعذيب جنسيفيما عانت منه ك
التدريب حولبروتوكول
لسات
لقلق إذ ان هناك عدداً من ج
وتعتبر التجرية المكسيكية مثيرةل
تجربة صعوب ةتغيير
ثيق .وتظ هر ال
استنبول ،والذيأشير إليه كمعيارقابلللتطبيقفي التو
لتعذيب وسوء المعاملة.
التعرضل
ممارسة مايزاليرجح وجود هاضدأفراديزعمون
تقرير
فراد اليملكون دائما الحقفي طلب وج ه ةنظر طبي ةثاني ة عندمايزعمون أن ال
إن األ
انية مثاال
بيةث
ضلل.وتجد أهمية الحصولعلى وجهة نظر ط
بي األول غيردقيق أو م
الط
فاةيوسف
فيتقرير الشرطة نُسبت و
واضحا ل هافي قضيةيوسف مواليفي البحرين.ف
تقريرثاني .ولميتمتوثيق إصابات
مواليللغرق وقاومت الحكوم ة البحريني ة مطالببإعداد
حس العشري 2 ،ابريل  ،2111موجودعلى الرابط
لصحفيين  ،زكرياراشد ن
لجنة حماية ا.http://www.cpj.org/killed/2011/zakariya-rashid-hassan-al-ashiri.php
276
ريقي ة
الشرقية واألف
نسان التابع لمدرسة الدراسات
معلوماتوفر ها مشاركون خالل سمنار نظمتهريدريسبالتعاون مع مركز حقوق إلاستراتيجيات 2 ،اغسطس .2113
لة في التعذيب:تجارب وتحديات و
بجامعةلندن :تصوراتعالمية حولالعدا
277
 هيومان رايتس واتش،تقرير تعذيب ،لجنة منا هضة التعذيب ،42نوفمبر  ،2112ص ،52-52موجود على الرابطhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/HRW_Report_Mexico_CAT49.pdf
278
انفاذنظامقومي
مكسيك –
تقريربديلللجنة منا هضةالتعذيب:ال
لفحصالمناعة والمركزالدولي إلعادةتأ هيلضحايا التعذيب،
 مركزكولمبياوفقالبروتوكول استنبول ،2112 ،CAT 49 ،ص ،6موجودعلى الرابط
لتوثيقالتعذيب
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/CCTI%20&%20IRCT -CAT49_Mexico_.pdf
275
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الوفاة إالبعد جلب خبير مستقل
موالي الواضحة ومايُرجحبأن ه ا صعقبالك هرباء وقعقبل
نسان.
بمساعدة ودعم منظماتحقوق اإل
لقضاة قد اليعطون وزنا كافيا ألدلة الطبي ة،
وبمجرد أنتصل قضي ةإلى المحكمةفان ا
سية للتعذيب .وقدبرأت المحكمة العليا ألسباني ة ،مثال4 ،
نف
خصوصافيمايتعلقبآلثار ال
ضباط شرط ة أسبانيين منتعذيب مشتبهينينتمونلمنظمة إيتا ،هما ايغوربورتو ومارتن
لقى عالجالضلعينمكسورين
تقاريرطبيةتظ هر أنبورتوقدت
سارس ال،بالرغم من وجود
قية إلى رأسهوجلدته.
وثقبفيالرئة ومزاعم من سارس البان الشرطة قد وجهتبند
يتسم
سببتفي ها عملية"اعتقال
وقررت المحكمة أن إصابات الرجلينيمكن أنتكونقدت
يجية وتدبير سياسي – عسكري" من
تعذيب جزءاً من "استرات
بالخشونة" كما اعتبرت ال
279
يتا.
جانب منظمة إ
لقصور التيتمتحديدها
تناولتتشريعات مضادةللتعذيب ،صدرت مؤخرا،بعض أشكال ا
لتعذيبلعام ،0229تحت عنوان
لفلبينل من اهضة ا
عاله.فمثالتنص المادة  10منقانون ا
لنفسي" علىآلتي:
لطبي وا
لفحص البدني وا
حق في ا
"ال
يحقلكلشخصيعتقل أويحتجز أويكونفي االحتجاز ر هن التحقيق ،أنيُتم
طبيب
فحص طبي من
البةب
إخطارهقبل وبعد الستجواب ،عنحق ه/هافي المط
بطبيب مختص
تقل ومختص من اختياره /ها .ويجب أنتزود ه/ها الدولة
مس
لتزويد الضحيةبتقييم
ستقل إلجراءفحصبدني.ويجب أنتسعى الدولة
وم
لشخص المعتقل أنثىفيجب
نفسي إذا ُوجدفي ظل الظروف المعينة .وإذا كان ا
أنتُ
فوق ذلكفان أيشخصيُعتقل أويُحتجز أويوضع
فحصبواسطة طبيبة .و
يتمتعبالحق
اقربائه/هايجب أن
قيد االحتجاز رهن التحقيق،بمافي ذلك أقرب
لفحص
فوريفي الحصول على عالج طبي مناسب ومالئم .ويجب أنيكون ا
ال
بي الموقع من قبل
تقرير الط
نفسي للضحيةمتضمنفي ال
تقييم ال
البدني و/أو ال
لطبي والنتائج الخاصة
تفاصيل التاريخ ا
بيب المعالج ،والذييجب أنيشمل
الط
تييجب أنتُ
رفق معتقرير التحقيق الذييتم خالل االحتجاز.
لشخص وال
با
لقابل للتطبيق
وتوكول ا
يقة .وعقب البر
تقرير وث
ويجب ان يعتبر مثل هذا ال
العقلية،
لنفسي ة و
البدني ة وا
لفحوص
لفةب إجراء ا
ليهبواسط ة األج هزة المك
تفق ع
الم
تشتمل ،ضمن أشياء أخرىعلى ( :أ) اسم وعمر
بيةيجب أن
تقارير الط
فان ال
وعنوان المريض أو الضحي ة؛ (ب) اسم وعنوان أقرب القربين للمريض أو
فمبر  ،2111موجود على الرابط
تشددة من منظم ة ايتا‘،بيبي سي 15 ،نو
ناصر م
 ’تبرئة  4رجال شرطة اسبانيين منتعذيب عhttp://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15743175
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لفحص
لشخص الذي أحضر المريض أو الضحيةل
الضحية؛ (ج) اسم وعنوان ا
لسبب المحتمل
العقلي ،و/أو لعالج الطبي؛ (د) الطبيعة وا
النفسي و
البدني و
لوقت
صابة المريض أو الضحي ة ،وااللم والمرض و/أو الصدمة؛ (هـ) ا
إل
تقريبي لوقوع اإلصاب ة ،األلم ،المرض و/أو الصدمة؛ (و) وقت
والتاريخ ال
لضروري؛ (ز) التشخيص وتصورات لعالج و/أو
طبيعة لعالج ا
وتاريخ و
تفادة من الحقوق الواردة
تصرفالمريض .أي شخص ال يرغبفي الس
بموجب هذا الحكمقديكونقد علموتنازل طواعية عن مثل هذه الحقوق كتاب ة
في حضورومساعدة محاميه /ها.
تفكيرفيسن هافي وقت كتاب ة
تعذيب األخرى التيسنت أويجري ال
لكنتشريعات مكافح ة ال
لفحص
تقرير ،كمافي ليبيا وكينيا وجنوبافريقيا ،التتناولبشكل عام موضوع ا
هذا ال
بيواألدلة الطبية.
الط
نسان
افعين عن حقو اإل
دورالمد
نسان والمنظمات غير الحكوميةتحديات خطيرة الل سعي همفي
يواج ه محامو حقوق اإل
مساعدة من يتعرضون لخطر التعذيب أو الضحايا ،خصوصا عندما ال يستطيعون أن
فرادفي االحتجاز.وحتى عندما
يحصلوافي الوقت المناسب على إ مكاني ة الوصول أل
لقدرة على
لسراحفان هم قد اليملكون ا
يحصلون على إ مكاني ة الوصول أو عقب إطالق ا
وتوكولاستنبول .وهذه المعايير
فضل الم مارسات ،خصوصابر
فق مع أ
توثيق التعذيببمايت
لفلبين وتركيا ،وذلك غالبا
معروفةجيدافيبعض الدول ،مثل جورجيا وكينيا والمكسيك وا
في بلدان أخرى ،مثل
بسبب الج هود المتضافرةلتدريب م هنيين صحيين وقانونيين .و
سبب
لقدرات ،وذلك أيضا ًب
نسانصعوباتفيبناء ا
افعون عن حقوق اإل
البحرين،يواجهالمد
لسلطات؛ وقد واج ه عدة محاموحقوقإنسان وأطباء وناشطين االحتجاز
سلوكالعدوانيل
ال
نسان280.وفي
سببنشاطاتهمفي محال حقوق اإل
وسوء المعاملة والتعذيب والمحاكماتب
اسية التصالبالضحايا،
نقط ة األس
بعض الدول ،كثيرا ماتكون مراكز إعادة التأهيل هي ال
نونية
لكن هذه المراكز قد التكونب ها خبرة قانونية وتجربةتقاضي أو أنب ها خبرة قا
تقاضي محدودة.وفي ألبانيا ،مثال،بدأالعملفيال مركز أللباني إلعادة التأهيل من
وتجربة
لقرن ال ماضيلمساعدة ضحاي ا النظامالسابققبل االنخراط
عذيب ولعالجفيتسعينيات ا
الت
عذيب وسوء المعاملة.
فيمابعدفي مناصرة أ وسع ذات صلةبالمخاوف المعاصرة حول الت
وفي الوقت الحاضريعمل المركزعلىتعزيزقدرته وقدرات الكيانات األخرى النخراط
تيتمتحدي دهافي نظامالعدال ة الجنائي ة
لمشاكل ال
لسلة من ا
فيتقاضياستراتيجييتناولس
280

لسفلية رقم  42أ اله ،ص.43
ريقيا،الحاشية ا
لش ق األوسطوشمالاف
نطقة ا
نظتقرير م
 -ار
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لفشلفي التحقيقبشكل مالئمفي مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
أللباني،بمافي ذلك ا
نيابة عن
تابعقضايا
تيت
باإلضافةإلى ذلكفان المحامون و/أو المنظمات غير الحكومي ة ال
دفاع
عديد من المحامينعلى ال
ضحايا كثيرا مايكونل هاتركيزاستراتيجي محدود .ويركز ال
فس
لسياق،لكن اليسعونبن
عنأفراد مشتب هونباالجرام،يطرحون مزاعمتعذيبفي هذا ا
لكفالة جبر الضرر عندما ال
لقانوني
لقدرنحو مالحقةشكاوى أوغيرها منأشكال التحرك ا
ا
المقابل
متبعة و/أو محور التركيز ألساسيللضحية .وب
يكون ذلك جزءاً من االستراتيجي ة ال
ضايا.
لق
فان هذايؤدي إلىضعف م مارسة وتجربة مالحقةمثل هذه ا
لقانوني:المقاضاة
فقه ا
 3-2-2ال
في كثير
نتهاكات ذاتالصلة .و
تعذيب واال
فرةلمحاسبةمرتكبيال
تضا
قليل منالج هود الم
هناكال
تعذيب إلى أحكام إدانة وعقوبات
تبهينبال
من األحيان ،التقود عمليات مقاضاة الجناة المش
المتوسطة (ب ال
يفالرتب الدنيا أو
ين الع موميين
لموظف
ثيرا ما يكون المشتبهون من ا
لتعويض .وك
با
من رؤسائهم) الذينيتهمونبجرائم أقل من التعذيب،مثل االعتداء أوالضرب أو إلكراه أو
بيل المثال
في األردن،علىس
نسبيا .و
نخفضة
نصبوالتيتحملعقوبات م
إليذاء أو است الل الم
وجد مدير سجن مذنبافي محكمة شرطةبـ"ممارسةسلطات غير شرعية أدت إلى أذى" (ليس
بسببعمليةجلد جماعيلـ22سجينافي اغسطس 0222لكنه ُعوقببغرامة  102دينار
تعذيب)
اردني(نحو  122والرأمريكي ا) .وتمتتبرئة  10من حراسالسجنالذين كانوا مشاركينفي
281
فقط.
الجلد على أساس أن هم كانوايفذون األوامر

بسبب صعوبات إثبات التعذيب،بمافي ذلكتأمين شهود
تفشل عملياتالمقاضاة
كثيرا م ا
بية غير مالئمة أو متناقضة،باإلضافةإلى
بية أو أن ألدلة الط
تقار ألدلة الط
الدعاء ،أوالف
فيد ا مارسينغي،
تقام التيتؤثر على الضحايا والش هود.وفيقضي ة دي
التهديداتبأعمال إلن
مثال ،حيث ُزعم ان الضحي ة قدتعرض للتعذيب حتى الموتفي االحتجاز،فان محكم ة
توقف اإلجراءات الجنائي ة ،على
الستئناففيسريالنكا اعتمدتعلىتقريرطبي ضعيفل
تشيرإلىتورطالشرطةفي الجرم282.وفيبعض
تي
الرغم مناألدلة الكثيرة أماملاقاضي ال
لفلبين،
سساتية.وفي ا
تقارللتعاون من كيانات مؤ
سببالف
لتهمالمرفوع ةب
لقضاياتقوضت ا
ا
لسابقجوفيتو
لعسكري ا
فون عسكريون محاكم ة الجنرال ا
لمثال أحبط موظ
سبيل ا
على
283
لقسري الثنين من لطالب الناشطينفي عام .0226
ختفاء ا
ران في اإل
بالب

موجود على الرابط

تشر 2 ،اكتوبر ،2112
 هيومان رايتس واتش ،الردن :التعذيب في السجون روتيني ومنhttp://www.hrw.org/news/2008/10/08/jordan-torture-prisons-routine-and-widespread-0
282
لسفلية رقم  26أعاله.
 انظر شكوىاسمارسانغي،الحاشية ا283
فلبين‘2 ،ابريل  ،2112موجود على الرابط:
لحة في ال
جيسي د .ديللوسا ،رئيس هيئة اركان القوات المس
 هيومان رايتس واتش ’ ،خطاب من الجنرال.http://www.hrw.org/news/2012/04/01/letter-lt-gen-jessie-d-dellosa-chief-staff-armed-forces-philippines
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بسبب حاالتضعففيتصريفالعدالة
يلة،
تخضعالمحاكماتإلى عملياتتأجيل طو
كثيرا ما
فيبيرو،
لقضايا .و
تسريع ا
قضاةفي
ليبتأجيل وتردد واضح من جانب كالء النيابة أو ال
وأسا
بولولالغتصاببواسطة  10-12رجلفي عام  1994وقُتل
م ال،تعرضت أ مالياتولنتينو هي
سكرية.تمتجا هلشكاواهافيذلك
تفتيش ع
ينما أوقفالزوجانفينقطة
زوجهابواسطة جنود ح
كيل النيابة
للحقيقةوالمصالحةتولى و
تحقيقفيالقضيةبواسطةمفوضيةبيرو
الوقت .و الل ال
قضية عام  0223وأمربإجراءفحص طبي عام .0225لكنتقرير
ياكوال
في أوكا
الفحصالطبي-
فاة زوجهاولم
بسبب و
القانوني وجد أن االضطرابالكربيل مابعدالصد مةالذي عانت منه كان
يلةفان
يُعزىلالغتصابالجماعي.وبما أنهلمتكن هناك أدلةبدنيةنتيجةل مرورفترة زمنية طو
قضيةمعلقة أمام محكمةبمدينةليما،
ضية .ومنذيناير 0210ظلتال
يسقطالق
وكيلالنيابةقرر ان
نفسي.
بير
معتجددالمحا الت لتأمين أدلة خ

في الحاالت التيتُ
فرضفي ها عقوباتفان ها كثيرا ماتحتويعلىفتراتسجنقصيرة و/أو
و
افقان،
يتمتقليص ها عند الستئناف.وفي ألمانيا هدد مدير شرط ة ومساعده شخصا ًيدعى غ
تعتقد الشرطةحينذاك أنه ما زال
قتل) صبيا (كانت
وهو طالب قانون كان قداختطف (و
لمساعدبإلكراه وأدانت مدير
ئيسية ا
فورتإلقليمي ة الر
كم فرانك
حيا)،بالتعذيب .وأدانت مح ة
نفيذ،بعد
الشرطةبالتحريض على ارتكاب اإلكراه.وفرضت المحكمة غرامات مع وقف الت
خففة 284 .ووجدت المحكمة ألوربي ة لحقوق
لسلة من العوامل ال م
أن وجدت ان هناك س
نسان ان:
إل
دفعاتيومي ة لمدد  62و 92يوما
إنفرض مايقرب من الغرامات الرمزيةب
دفعات)
من 62يورو و 102يوروعلى التوالي،وفوق ذلك إختيارتجميدها (ال
اقية األوربي ةلحقوق
تف
اليمكن انيعتبر ردا الئماعلى خرق المادة [ 3من اال
نسان] ،حتى حينيرىفيسياق م مارس ة إصدار حكمفي دول ة مدعى عليها.
إل
اسبةبشكل واضحفي خرق أحد الحقوق
لتي هي غير متن
العقوبة ،ا
ومثل هذه
اقية،ليسل ها التأثير الرادع الضروري كيتمنع وقوع انت هاكات
تف
اسية ال
ألس
285
تقبل.
لمس
صعبة في ا
لة في أوضاع
الحقةلحظر سوء المعام
ونتول 286،أُغتصب م هاجرتركيب هراوة على أيدي حارسسواحليوناني (د)
قضية ز
وفي
وتعرض العتداءاتعلى أيدي عدةأشخاص آخرين.أدانت محكمةتابعةللبحرية اليوناني ة،
ات سجن قصيرةتمتعليق ها:
فتر
لسواحلب
عام  ،0224وحكمت على حراس ا

فقرات  42و .51
لسفلية رقم  121أعاله،ال
غافقان ضدالمانيا،الحاشية ا
285
فقرة .124
لسابق،ال
المصدر ا286
 انظر أ اله ص  12و .13284
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لسجنلمدة 32ش هرا الرتكابهجريمة انت هاك الكرام ة الجنسي ة.
وحكمعلى (د)با
أربعةأش هربت همة المساعدة
لسجن لمدةسنة واحدة و
تلقى ضابط آخر حكمابا
و
لسجن لمدة 12
ثالثة آخرينبا
والتحريض على الجري مة،في حين حكمعلى
لسواحل الحكم.
لسلطة .واستأنف ضباطخفر ا
ش هرالكل منهم إلساءةاستعمال ا
وفي  02يونيو  0226قضت محكمة االستئناف البحرية أن (د) قد ألحق
لطته ،وشاركفي
لشخص الذي كانتحت س
إصاباتجسدية وأضربصحة ا
لشخص وقوضبشكل خطير كرامته
إنزالعنف جسدي غيرقانوني ضد ذلك ا
فترة سجنستة
بته .حكمت محكم ة الستئناف على (د).ب
جنسي ة بهدف معاق
ال
ففإلى غرامةبمبلغ [ .]290 €اما (ف) ،الذي
فيذ ،والذي ُخ
أش هر مع وقف التن
لسجن
كانقد اعترفبالمساعدة والتحريضعلىالجريمة،فصدرضده حكمابا
287
دفع غرا مة.
فف الحكم عليه أيضا ًب
فيذ .وقد ُخ
لمدة خمسة أش هر ،مع وقف التن
نفصلة
فشلت محكمةالستئن اففي اعتبار االغتصاببال هراوةتعذيبا ً ،والذييعتبر جريمة م
تي أدين
لقانون الجنائي اليوناني ويحمل عقوب ة أشد من الجرائم ال
في المادة  132أ ( )1من ا
لفعلتعذيبافان الحاق المشديد
ب ها (د) 288.والجديربالذكر أن المحكمة وجدت أنهلكييشكل ا
ستوففي
يجب ان يكون مخططا له ومتكررا ودائما (وجدت ان هذا المتطلب غير م
اقية ألممالمتحدة
تف
فسير عناصر غير موجودةفي المادة  1من ا
لقضية) 289.ويدخل هذا الت
ا
ستبعدابشكل
ستوى التعذيب ،م
عتبة أيفعليرقىل م
ويرفعبشكل عام من
عذيب
لمن اهضة الت
لقائي" وسوء المعاملة التيتستمرلفترة قصيرة من الزمن،حتى ولو
فعلي التعذيب "الت
أوقعت ألما ً وعذابا ًشديدين .ووجدت محكمة الدول األوربي ةلحقوق اإلنسان انت هاكا ًللمادة 3
تقر لألثر
ف
نسانعلى أساس أن هذا الحكم غير كاف ،وي
وربية لحقوق اإل
اقية األ
تف
من اال
290
اسب بشكل واضح.
صفابالنسبةللضحية إذ أنه غير متن
الرادع ويمكن أاليُعتبر من
بقوات ألمن أوالجيشلمحاكمة مشتبهين ارتكبوا جريم ة
رتبطة
تخدام محاكم خاصة م
اناس
لشفافية .و هذايمكن أنيُرىفي
تقاللية وا
تقار ال
تعذيبيمكن أنتخلقأشكالية،نظرالالف
يقيا،بمافي ذلك ألردن ولبنان
فر
لشرق ألوسطوشمال أ
عديد من الدول ،كمافيمنطقة ا
ال
التسهيل عن طريق
النسب ة لجناة التعذيب
ومصرحيثيجد استشراء اال الت منالعقابب
تي
لعسكري ة 291.وتنص المادة  9من مبادئ ألممالمتحدة ال
تخدام المحاكم الخاصة أو ا
اس
لسواحل
نسان’ ،وجدتالمحكمة األوربية ان م هاجرا غيرشرعيقدتعرضللتعذيبعلىايدي احدضباطخفر ا
المحكمة األوربيةلحقوق إلنسان 12 ، )2111( 112يناير .2112
صحفي،المح مة األوربيةلحقوق إل
مشرفينعلي ه‘،بيان
ليونانيينال
ا
288
فقرات .33-21
شية سفلية رقم  45أ اله،ال
ليونان ،حا
نتول ضد ا
 انظر ز289
فقرة  ،12موجودعلى الرابط
يس فيقضية زونتول ضداليونان،ابريل ،2112ال
 انظر طلبريدرhttp://www.redress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdf
290
فقرات .112-112
لسفلية رقم  45أعاله،ال
ليونان،الحاشية ا
نتول ضد ا
 انظر زو291
السفلية رقم  42أ اله ،ص .32-32
ريقيا،الحاشية
لشرق ألوسطوشمالاف
نطقة ا
تقرير م
287
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في جميع األحوال،ينبغي أنيحل
لعسكري ةعلى أنه "
تحكم إدارةالعدالة من خالل المحاكم ا
ت في
يقا
في مايتعلقبإجراءتحق
لعسكري ة
اختصاص المحاكم العادية محل اختصاص المحاكم ا
لقسري
تفاء ا
لقضاء واالخ
نسانمثل إلعدام خارج نطاق ا
النت هاكات الجسيم ة لحقوق اإل
قيقة أن
تكبي هذه الجرائم ومحاكمت هم292".ويجد هذاتبريرهفي ح
تعذيب ،مالحقة مر
وال
لعسكريون
لمسئولون ا
نسان التقعفي نطاق الواجبات التي يؤدي ها ا
انت هاكات حقوق إل
التستر على مثل هذه االنت هاكات عن
لعسكريةإلى
لسلطات ا
بسبب أن "قدتميل ا
لوبة
والمط
افعة على أساس
ئية ،وتميل إلى المر
لقضا
التشكيكفي مدى الءم ة لمالحقات ا
طريق
293
لضحايا".
"العترافبالجريم ة" على حساب ا
ابية لمحاسب ة
ظلت هناك مخاوف أيضا ً حولفشل الدولفي الضطالعبالتزامات ها اإليج
أفراد ا
تحدة ،على
لقوات المت همينبارتكاب جرائمتعذيبفي الخارج294.وفي ال مملكة الم
نيةفي العراق إلى
قتلب هاء موسى على أيديقواتبريطا
سبيل المثال أدت محاك مةتعذيب و
حكم إدانة واحدفي معاملة غيرإنساني ة من العريف دونالد رايان الذي اعترفبالذنب و ُحكم
لقتل
تمتد من ا
لسبع ة اآلخرون والذين أت هموابجرائم
لسجن لمدة عام .أما المت همون ا
عليهبا
إلى المعاملة اال إنسانية وإعاقة سير العدالةفانهتمتتبرئت هم والتي نُسبت إلى قصور
فوف الضباط المتورطين .ولمتُ وجه ألي من المت همين تهمة التعذيب
التحقيق وتالحم ص
ائية.وفي محكم ة عسكري ة أخرىتتعلقبسوء
بموجب المادة  134من قانونالعدالة الجن
معاملةفي معسكربريدباسكت،تضمنت اإليذاء الجنسي ،حُكم على أربعة جنودبجرائم أثناء
الخدمة،فقد حُكم علىفوسيليير قريبارتالم ،والعريف دانييل كينيون ،ووكيل العريف
مارككولي ،ووكيل العريف دارين الركين بارتكاب جرائمفي ال خدمة ،مثل اإليذاء
بفتراتسجنتتراوحبين 142يوماإلى عامين
ليهم
االعتداء،لكنليس التعذيب .و ُحكم ع
لعسكري ةفي قضايا احمد جبار كريم (والذيتعرض
لفصل من الجيش .أما المحكمة ا
وا
للضرب وقُذفب هفي ن هر وغرق ،وأت هم أربعة جنود) وناظم عبدهللا (أتهم 2جنود) انت هت
تطع "تحديد أيمتهم من المت همين
نية ألن اإلدعاءلميس
قضية الثا
برئة المت همين،في ال
إلىت
تخدامقوة غير مشروعة" 295.وقد اكتنف محاكماتفي دول أخرى،مثل مافي
بأنهقامباس
كبتفي سجن أبو غريب
تي أرت
عذيب وسوء المعاملة ال
ال الياتالمتحدةفيمايتعلقبالت
في
اسبة موظ
لفشلفي مح
ائية وا
لقيود حول المسئولي ة الجن
لقصور ،خصوصا ا
أشكال من ا
292

تيتحكمتصريف العدالة من خالل المحاكم العسكرية ،2111 ،موجود على الرابط
 -المجلسالقتصادي ا الجتماعي المم المتحدة ،المعايير الدولية :المبادئ ال

http://www.dcaf.ch/Publications/International-Standard-Principles-Governing-the-Administration-of-JusticeThrough-Military-Tribunals
293
لسابق.
المصدر ا294
السفلية رقم  111أ اله.
لسكيني ضدالمملكةالمتحدة ،الحاشية
 من اجل ال الععلى مدى هذا االلتزام االيجابي انظر ،ا295
نوفمبر
القاضي انه التوجدقضية‘،الجارديان4 ،
يلر’ ،تبرئةجنود م الت منقتل عراقيبعد انقال
تشاردنورتون –تا
 اوينبوكوت ور ،2115موجودعلى الرابط http://www.guardian.co.uk/uk/2005/nov/04/military.iraq
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لقصيرةفي قضايا قليلة لجرائم غير
لسجن ا
لنتيجة ،وهيفترات ا
العليا296.وتشير ا
الرتب
لكفال ة
عذيب،
عذيب ،إلىفشل النظام ،خصوصا على ضوء العدد الكبير لمزاعم الت
الت
تيتعكسبشكل كاف خطورة الجري مة.
المحاسبة ال
اسبة.فقد حاكمت الرجنتين عددا من
هناك عدة استثناءاتب ارزةفي حاالت سيادة المح
لفترة من  ،1923 – 1926و هيفي طريق
الجناة المزعومينبارتكاب جرائم جرتفي ا
نونيمفصل حول "جرائم الدولة"297.وتقدمبيرو وغواتيماال أمثلة أخرىلدول
تطويرفقهقا
لمسئولين 298.وجرتأيضا ً محاكمةقادةسياسيين و مسئولينفي
قامتبمحاك م ة عدد من كبار ا
تفاضات العربي ة ،لكن لميكن ذلكفي التعذيببشكل
مصر وليبيا وتونسفي أعقاب االن
اسية للمحاكمات
لسي
لقضايا والظروف ا
لمستوى لبعض ا
فيعة ا
أساسي 299.وأثارت الطبيع ة ر
التسييس الصريح والذييمكن أيضا ً
نطقة المخاوف حول االحترامللمحاكم ة العادلة و
في ال م
انيكون مضرابحقوق الضحايا ،كما اظ هرت ذلك جليا محاكم ة صدام حسينبواسط ة
300
المحكمة العراقية العليا.
أنفس هم ضحايا
تقدم التطوراتفيتونس أ دلةبأن ج هات حكوميةفاعلة (بعض ها كانوا
تعذيب) صاروا أكثر تقبال للدعوات لعدالةفردي ة ومحاسب ة
انت هاكات ،بمافي ذلك ال
فيتونس حينما ماتفيصلبركات ،البالغ من العمر
النتقال .و
وا الحات أوسعفي أزمن ة
توفىفي حادث سير .وتمتقديم
 05عاما،في الحراسة عام  ،1991زعمت السلطات انه
لقيام
فحة التعذيب والتي وجدت ان هناك انت هاكا ًلواجب ا
لقضية أماملجنة ألمم المتحدةلمكا
ا
يقات عاجلة ونزي هة 301.ولكنه لميعدفتح القضي ة إال عقبنهاية نظامبن علي .وكان
بتحق
يلدفي العتداءعلىمحتجز‘،نيويوركتايمز 11 ،ديسمبر  ،2112موجودعلى
مسف
للومعلى را
تقاريرتلقي ا
يتي’ ،
سكوتشين ومارك مازالرابط http://www.nytimes.com/2008/12/12/washington/12detainee.html?ref=abughraib؛ انظر أيضا ً رويترز،
’جنرال يبرئ ضابط جيش من جريمة في قضي ة ابو غريب‘،نيويورك تايمز  11 ،يناير  ،2112موجود على الرابط
http://www.nytimes.com/2008/01/11/washington/11abuse.html?ref=abughraib
297
نسان خالل ’الحروبالقذرة‘ إجراءات جنائيةفي الرجنتينوقد أدين
رتكاب انت هاكات حقوق إ
يواجه عدة مئات من األشخاصالذيتات همواباسلفا،بمافي هم رينالدوبيغنوني ،الجنرال العسكري السابق ،والذي ُوجد مذنبابالتعذيب والقتل والعديد من حاالت االختطاف .انظر
العديد منهم
فو الدولي ة ،رئيس ارجنتيني سابق يُسجن في جرائم ضد اإلنسانية 21 ،ابريل  ،2111موجود على الرابط
منظمة الع
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/former-argentine-leader-gets-25-years-crimes-againstكم الوطنية اولمقاضاةالمحلي ة
قذرة في الرجنتين:المحا
 .humanity-2010-04-21انظر أيضا ً مارغريتا ك .اودونيل’ ،احكام جديدةفيالحربال
في النت هاكاتالدولية لحقوق اإلنسان‘ ،مراجعة قانونية رقم  24لجامعةنيويورك ( ،)2112ص  324-333موجود على الرابط
http://law.nyu.edu/ecm_dlv4/groups/public/@nyu_law_website__journals__law_review/documents/docume
nts/ecm_pro_061541.pdf
298
نسان،ب مافي ذلك المربمذبحتين ،انظر لت رجمةالحكم،
لسابق البيرتوفوجيموريبانت هاكات حقوق إل
في عام  2112أدين رئيس البيرو امراجعةقانون دوليللجامعة أل مريكي ة رقم  ، )2111( 25ص  242-652موجود على الرابط http://www.auilr.org/pdf/25/25-
Fujimori-Translation.pdf؛ انظر أيضا ً ايمي ماكلين ’ ،محاكمة ريوس مونتبجريمة البادة الجماعيةفي غوايماال :استمرارالفوضى
نيو  ،2113موجودعلى الرابط
مفتوح12 ،يو
القانوني ة‘،المجتمعال
296

http://www.opensocietyfoundations.org/voices/guatemalas-rios-montt-genocide-prosecution-legal-disarray-continues

السفلية رقم  42أ اله ،ص.31
ريقيا،الحاشية
لشرق ألوسطوشمالاف
نطقة ا
تقرير م
300
يسمبر  ،2116موجودعلىالرابط
القانون 31 ،د
شنقابعد محاكمة معيبةتقوضسيادة
 هيومان رايتس واتش،العراق  :اعدام صدامحسين:.http://www.hrw.org/news/2006/12/29/iraq-saddam-hussein-put-death
301
وفمبر )1222
كات ضد تونس ،ويقة األممالمتحدة 11( CAT/C/23/D/60/1996ن
بر299
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مستشار رئاسي اآلن وقد حصل
لتعذيب هو
لشكوىإلىلجن ة من اهضة ا
لشخص الذيقدم ا
ا
ينذاك كانتقدنظرتفي  3ردودلتوصي ة
نسية ح
لفاتسريةتظ هر أن الحك ومة التو
على م
يصلبركاتفي حضور طبيب طب
لجنة من اهضة التعذيب عام 1999فياستخراج جث ةف
جنبي ،و هي  )1 :أاليتم استخراج الجثة؛ )0يتماستخراج الجثة دون وجود خبير
شرعي أ
تفاظ
بي .واختار الرئيس الخيار الثاني الح
طبيب اجن
جنبي؛ )3يتم استخراج الجثةبوجود
أ
التستر
التحكمفي القضي ة والحد منتداعيت ها ،إذ ان الخي ار الثالث كان سيكشف التواطؤ و
ب
اسيةفيتونس ،استخرج جثمان
لسي
لقضية.وفي مارس  ،0213عقب التغييرات ا
على ا
فس
لشرعي ،هو د.باوندر (ن
فيصلبركات وتمفحصهبواسط ة طبيب عالميفي الطب ا
تفكيرفيجلبهالستخراج الجثمانفي وقتسابق) وثالثة أطباء
جنبي الذي جرى ال
الخبير األ
بق ة هام ة،تشكل جزءا من جهود
لقضيةسا
طبشرعيتونسيين 302.ويطرح إعادةفتح هذه ا
303
عذيبفيتونس أكثرتأثيرا.
ضايا الت
ضافي ق
قيق والمقا ة
أكبرلجعل التح

فوالدولية حول
تفاصيلفيتقرير الحقلمنظم ةالع
قضيةببعض ال
فوالدولي ةفي 3يونيو ( 2113سيتمتغطي ةال
معلوماتقدمت ها منظم ةالعفوالدولية ،تونس ،الخطابةفي مقابل الواقع ،يناير  ،1224موجود على الرابط
تونس) .انظر لالطالع علىتقاريرسابقة ،منظمة الع
http://impact22.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/001/1994/en/b7a1d6f4-f8c7-11dd-b40d7b25bb27e189/mde300011994en.pdf
303
نسانية أو المهينة ،جوان إي
القاسية أوالال إ
 أنظر ،بشكل خاص،تقرير المقرر الخاصللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةثيقة ألممالمتحدة 2 ،. A/HRC/19/61/Add.1فبراير .2112
ثة إلىتونس ،و
ينديز،ملحق،بع
م
302
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جبر الضرر:تحديات وردود
لوصولللعدالة و
-4فرص ا
ريعية
0-4تطوراتتش
اقية األمم
تف
الفعال وإعادةالت أهيل،في المادة  14من ا
يرد حقضحايا التعذيبفياالنتصاف
تحدةلمن اهضة التعذيب ،ويُعترفبهفيالعديد من المع اهدات والمصادراألخرى،بمافي
الم
لقانوني 304.ولكنفيالعديد م ن الدوليتعرض هذا الحق لالحباط إن لميكن
لفقه ا
ذلك ا
نوني المتحكم .وتشمل
لقا
تييعاني من ها إلطار ا
لقصور ال
تقويض الكامل،بسببأشكال ا
لل
لقصورآلتي:
أوجه ا
 )1اليوجدتعريف واضحللتعذيب و/أوسوء المعاملة
يتسق مع المادة
لتعذيب
يفال
توفرتعر
لقوانينفيالعديد من البلدان ال
وكما ورد أ اله،فان ا
اقية ألمم المتحدة لمن اهضة التعذيب .ويسا هم هذا القصورفي محدودي ة الوعي
تف
 1من ا
تعذيبفي النظام ،مماقديؤدي إلى أنتكون مكافآت جبر الضرر غيرمالئمة أو كثيرا ما
بال
لضرر.
ق في جبر ا
العقاب ،الذييمثللعنةللح
يؤدي إلى ال الت من
لضررفي التعذيب
حق في جبر ا
 )0اليوجد اعترافصريحبال
عديد من الدول بأي حقفي جبر ضرر يخصص
نيةفي ال
لقانو
ال تعترف األن ظمة ا
للت
عذيب305.وفيبعض الدولتم االعترافبالحقفي جبر الضررفي الدستور ،مثل
306
لتعذيب
تغطيبعضقوانين مكافحة ا
نفاذ .و
تقر إلىتشريعات ال
ف
اليمن ،لكن ذلك الحقي
التشريعاتبشكل أساسيعلى التجريم،
الحقفي جبر الضررلكنفيبعض الدولتركز
كمافيسريالنكا وجنوبافريقيا 307،ممايعني انعلىضحايا التعذيب االعتماد علىأشكال
لمسئولية على
ي في ا
تقصر
النتصاف الدستورية النتهاك الحقو األساسي ة وأشكال انتصاف ال
التوالي.
الدولية ،خصوصالجنة من اهضة التعذيب،فانهيجب على الدول
ئاتاالفاقيات
وكماتشدد هي ت
انتسنتشريعاتتنصعلى حق جبر الضررفي التعذيببشكل صريح؛ ويجبلمثل هذه
السفلية رقم  122أعاله.
لحاشية
بشكل خاصلجنة منا هضةالتعذيب،التعليقالعام رقم  ،3ا
 انظر305
قليمي ة ،موجودة على الرابط
تنزانيا ونيجيريا .انظرتقارير ريدريس أل
بولندا وروسيا و
مكسيك و
كولمبيا وال
 بمافي ذلك مصر و. http://www.redress.org/reports/reports
306
فقرات هذهالمادة،
القانونعقاب منيخالف احكام ايفقرة من
المادة  ( 42هـ) مندستور جم هوريةاليمن ، 1224 ،حسبالتعديل"يحددالفة".
لشخص جراء هذهالمخ
تلحقب ا
لتيقد
تضمن حظرالتعذيب) كما يحددالتعويضالمناسب عن الضرار ا
التيت
(
307
ليو  ،2113موجود على
فيذفي 22يو
ريقيا لمنع ومكافحةتعذيب ألشخاص(قانون رقم  13لعام ،)2113يدخل حيز التن
قانون جنوبافالرابط http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533
304
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سئولية
التشريعات انتتضمن العترافبالحق خصوصاتحديد أصحاب الحق وحاملي م
توفير مجموعة من إجراءات جبر الضرر وتعيين إجراءيمكن من اللهلضحايا
الواجب ،و
تقار إلى اعتراف
عذيب انيطلبوا ويحصلوابشكلفعال على جبر الضرر 308.إنالف
الت
التشريعات ،مع ان ه غير حاسم ،إال أنه كثيراً ما
صريحبالحقفي جبر الضررللتعذيبفي
بمثابةمؤشر إلى أن النظام الوطنييقصر عنبلوغ المعايير الدولية.
يكون
الدولية
يير
يقصر عنبلوغ المعا
لقانون الوطني
ب في ا
تعذي
لضررلل
ق فيجبر ا
 )3الح
لفلبيين وأوغنداتضمنت أحكاما ًتمنح الحقفي
غشقر وا
جرى مؤخرا سنتشريعاتفي مد
نيبالتظ هر
جبر الضررفي التعذيب .وبينمايجدر ذكر هذا،فانتجارب مثل مافي
نيبالللتعويض عن التعذيبلعام
فشلقانون
فقد
نوني مالئموفعال؛
صعوبات إقامة إطارقا
يعني التعذيب
لتعذيب
يسية مثل "تعذيب" ("ا
1996بشكل واضحفيتعريف مصطلحات رئ
تقل أثناءتحري ،أوتحقيق أو جلسة محكم ة أو أليسبب
العقلي ألي شخص مع
البدني و
اسية أو االإنسانية أو المهينة لمثل هذاالشخص") و
لق
آخر .ويشمل المصطلح المعاملة ا
لضررفي التعويض ،والذي
ضحيةيعنيضحي ةتعذيب") .و هويختصر جبر ا
"ضحي ة" ("ال
ريكي) ،وهو مبلغ غير
الية (نحو  1.202والر أم
حدداقصى حد لهبـ 122.222روبيةناب
افيبشكل واضححتى إذا أ ُخذفياالعتبار المستوى العامللدخلفي ال الد.وعلى مستوى
ك
لقانونينصعلى حد زمنيقصيربشكل غير عادي هو 35يومايتم الل ها
إلجراءفان ا
لسراح من االحتجاز) وينصعلى أن
عذيب أو ا الق ا
تقديم الدعاوى (منتاريخ إلحاق الت
يفقد الحقفي التعويض 309.وتعتبر
نفيذ خاللسنة أو
الضحيةيجب انيقدمقرارا ن هائيا للت
لقانون كدرس صارخبأن قوانينتعويض
لقانون مثيرةللجدل310ويخدم ا
التقييدي ة ل
الطبيع ة
تعذيب غير المدروسةقدتضيقحقوق الضحايا أكثر مماتعززها.
ال
تقار ألشكال انتصاففعالةيتيح طرق الوصولللعدالة ألشخاصيزعمون أنهم
)4الف
تعرضواللتعذيب
يعتمد وجودأشكالفعالة
تعذيب
تي التوجدب هاتشريعات محددة لمن اهضة ال
في البلدان ال
النتصاف وجبر الضرربشكل كبيرعلىتضافر إطارتشريعي موات مع ممارسةقضائي ة
ستخدم عوضا عن
تي قدتكون ،أو كانت،ت
أو إدارية مالئ مة .اماأشكال النتصاف ال
لتعذيبفان هاتشملأشكال النتصاف الدستورية ،وإجراءات االطراف
تشريعات خاصةبا

لسفلية رقم  122أ اله ،ص . .22-12
يق العام رقم ،3الحاشية ا
لتعل
لسياق ،لجنة منا هضةالتعذيب ،ا
ظ في هذا ا
 انر309
يض فيالتعذيب.
المواد  )1( 5و  )1( 2منقانوننيبالللتعو310
القسم .2-4
 انظر أدناه308
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دنية كجزء من اإلجراءات الجنائية) ،ودعاوى أضرار،وتدابير
التقدمبدعاوى م
نية (
المد
نسان.
سسات الوطنيةلحقو اإل
إدارية وإجراءات أمام المؤ
تعذيب
ستخدمفي الهندوسريالنكالمنحتعويضات عن ال
ظلتأشكال االنتصاف الدستوري ةت
وتطالب باتخاذ خطوات للتحقيق في االنت هاكات.واعترفت المحكمة الهندي ة العظمى
والمحاكم العليابالحقفي االنصاف،بمافي ذلك التعويض وإجراءات أخرى ،لضحايا
اسية،بمافي ذلك ،وحسب القتضاء ،أسرهم311.وفي عام ،0229
انت هاكات الحقوق ألس
فع مبلغ  0مليون روبي ة (نحو 33.336
مثال ،أ مرت محكم ة البنجاب العليا وهاريانا ال اليةبد
ريكي ) كتعويضلكل واحد من مقدمي الطعون الخمس ة الذين خضعواللمقاضاة
د الر أم
لقانونييمثلتطورا هاما
لفقه ا
لقانوني والتعذيب 312.ومع أن هذا ا
لكاذبة واالحتجاز غير ا
ا
اثبتت صعوبة الوصولإلى معظم
فان أثره على امتداد ال هنديتقوضبواسطة عدة عوامل:
لقانونيبشكل كبيربمرور الزمن،
لفقه ا
تفاوت ا
الضحايا المهمشين والمتأثرينبالنزاع
313
فش في احداثتغييرات كبيرة.
لقانوني ل
الفقه ا
نفاذ .واألكثر أهمية ان
وضعف ال
دنيةنجاحافيبلدان مثل مصر وكينيا وبيرو وروسيا وجنوبافريقيا.
سجلت الدعاوى الم
الفرديةفانأشكال
لقضايا
تقدمأشكال انتصاف هامةفي ا
وبينمايمكنلمثل هذه الدعاوى أن
تعذيب وكثيرا ما
ليست محددةبال
محدودةف هي (أشكال النتصاف)
.
النتصاف كثيرا ماتكون
لقضاءيطبق
يعني أن ا
تقتصر على التعويض عن أضرارمثل الضرب واالعتداء .وهذا
إطاراتشريعيا كثيرا مايكون غير معد للتعامل مع طبيعة التعذيب ونوعية جبر الضرر
لمالئم .وهذاينعكس أيضا ًفي المبلغ المحدود الذييمنح كتعويض315.وفي عدد من الدول
تقديم مكافآتتعويضفي الوقت المناسب ،مم ايس اهمفي االحباط
يذيةفي
ف
فشل السلطة التن
ت
لضرر.
يفة التعويضيةلمكافآت جبر ا
إن لميك اإللغاءلكامل الوظ
314

نسان أيضا ً دوراًفيتقديم جبر الضرر ،إ ماعلى شكل
سسات الوطنيةلحقوق إل
عبت المؤ
ل
توصيات ،مثل مافي الهند ،أو من خالل آلياتشبه قضائي ة ،كما هو شأنالمفوضي ة
نسانبشكل خاص
ضية األوغندي ة لحقوق اإل
نسان .وقد طورتالمفو
ألوغندي ة لحقوق اإل
تعذيب.ولكن عددا معتبرا من هذه المنحلمتقم
م مارسة رائعةبمنحتعويضاتفيقضايا ال

نسان،النفاذفيالقانونالمحلي والممارسة‘،
لحصولعلى لمحة عامة،لوتز اوته’ ،التزاماتالهندالدوليةنحو ضحايا انتهاكات حقوق اإل
ليودل هي،)2112 ،
فورد،ن
مؤسسي (دارنشر جامعةاكس
نسان والعدالة والتعزيزال
ينغام (محررون) حقوق إل
فيسي .راج كومار و هاريانا ك.شوكال
ص.425 – 462
312
نا ،قرار صارد في 23سبتمبر .2112
لعلياللبنجاب و هاريا
بنجاب،المحكمة ا
ناش هاتر سينغ (االسمالمستعار خاندا) واورس ض واليةال313
لسفلية رقم  15أ اله ،ص .42-46
تقريرآسيا،الحاشية ا
314
فلية رقم  12أ اله ،ص42؛ منحت المحاكم الروسي ة
لحاشيةلاس
نتي،تقرير ألمريكتين ،ا
فلكا
بالنسبة لبيرو انظر قضية مانويل كروز قايضا ً
السفلية رقم  24أ اله ،ص.32
لحاشية
يوروتقرير أوربا ،ا
يتفاوتبين  1111و ، 21111
تعو
315
القسم .2-4
ناه في
صيل أكثر أد
لنق تفا
 انظر حول هذه اطة311
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وطنيةلحقوق اإلنسان دورا هامشيا
سسات ال
فع ها316.وفي دول أخرى لعبت المؤ
الحكومةبد
317
لضحايا التعذيب.
ستوى مناصرة أو التوصيةبـ أو منح جبر ضرر
فقط على م
اليسير من جبر
خفاقات األنظمة التي ورد ذكرها أ الهفان ها قدمتعلى األقل
ومع كل ا
الية ،والتي
لقانوني ة الت
الضرربينمافشلت أنظمة أخرىبشكل كامل .وقد اثبتت العوائق ا
تعذيب ،ان ها مضرةبشكل خاصفي جلب دعاوىناجح ةفي
ليستبالضرورة ذات صلةبال
ضاياتعذيب.
ق
نتيجة التحقيق الجنائي والذي كثيرا مايوقف الدعاوى
)1يعتمدنجاح دعوى مدني ةعلى
318
يقات الجنائية غيرفعالة.
عندماتكون التحق
لفلبين؛
كمفي ا
افقت ها ،ا
فع دعوىضد دولةبمو
فقط ر
)0يمكن

319

بسبب أداء
ئيةفي أي "عمل يتم  ...أثناء أو
)3تحظر الحصانات اإلجراءات الجنا
وظائف [رسمية] أو أي واجبيسند اليه" ،والذي كثيرا مايوجدفيتشريعات أمنية،
320
لسوداني؛
لقومي ا
اكمفي قانون ألمن ا
ستحيلفي ها أو من الخطر
لقصيرة الدعاوىلدرج ةيكون من الم
تقادم ا
)4تمنعفترات ال
لقصيرة
ائية ا
تقادم الجن
انونيةفي طور مبكر .وهذاينطبقعلىفترات ال
اتخاذ خطوةق
تقادمبموجب
أثيرها على الدعاوى المدني ة ،كما ينطبق علىفترات ال
تي ل هات
ال
لشكاوى الدستورية،
لقانون المكتوب.وفي سيالنكا م ال،يجبتقديم ا
الدساتير أو ا
قضيفترةتقادم الدعاوىبموجب
نيبالتن
لتعذيب ،خالل ش هر321.وفي
بمافي ذلك ا
قانونتعويضات التعذيببعد مرور 35يوما .ومع أن هذهنماذج متطرفةفانه عندما
تعذيبفان هاتكون قصيرةفي كثير
تطبقفتراتتقادم قانون االضرارفي قضايا ال
من ألحيان  ،مثلفترةلثالث سنواتبموجب قانون جنوبافريقيا 322.وتعطي مثل
تقصر عنبلوغ المعايير التي
لتقديمقضاي اهم و
لفترات الضحاياوقتا غير كاف
هذه ا
تعذيب أنتخضع
عذيب والتيوفقا ل هايجب لدعاوى ال
وضعت هالجنة من اهضة الت
323
تقادم؛
ل
السفلية رقم  24أ اله ،ص.21
لحاشية
ريقيا ،ا
تقريراف
317
لحاشي ة
تقرير آسيا ،ا
لسفلية رقم  12أ اله ،ص22؛
تقرير ألمريكتين،الحاشية ا
السفلية رقم  24أ اله ،ص21؛
ريقيا،الحاشية
تقريراف
 انظرلسفلية رقم  15أ اله ،ص .12-12
ا
318
لقضيةالمدنيةناجحة.
قبل انتكون ا
مكسيك وهندوراس ادانة جنائية
لسنغال والكاميرون وال
 ثال،تطلببروندي وا319
الفلبين.
المادة )3( 16نمدستور320
ً
فلية رقم  5أ اله ،ص .62-52
المادة  )1( 52منقانون األمن الوطني السوداني .انظر أيضا التقرير األمني ،الحاشية الس321
المادة )2( 126نمدستور سيالنكالعام 1222المعدل.322
لتقادملعام .1262
المادة ( 11د) منقانون ا323
فقرة .41
لسفلية رقم  122أعاله،ال
لتعليقالعام رقم ،3الحاشية ا
لجنة منا هضة التعذيب ،ا316
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لقة "ب ألمن الوطني" ،سواء كانت مسألة قانون أو ك ممارسة
 )5العتبارات المتع
لفصلفي ها أوتقوضبشدة قدرة المدعينعلى
تفضي إلى قضايا اليتم ا
ئية،
قضا
324
ن في أدلة؛
جلب أدلة أو الطع
تقديم دعاوى ،خصوصا حينما ال
لقانون إطارايمكن ضحاي ا التعذيب من
يوفر ا
)6قد ال
نوني غير كاف
لقا
يكون هناك وجودلبرامج حمايةللضحايا والشهود،حيث العون ا
325
لقانوني ة؛
لمساعدة ا
تقديم ا
ق في
نسان عوائ
فعون عن حقو اإل
وحيثيواجهالمدا
لقانون الدولي ،خصوصا
 )2محدودة إتاح ة أشكال جبر الضرر ال معترفب هابموجب ا
حق في إعادة الت أهيل.
ال
تفويضلمنح أو
لقوانين الوطني ة المحاكم وغيرها من الهيئاتبال
عديد من الدساتير وا
تزود ال
توصيةبجبر ضرريضم عادة رد الحقوق والتعويض كمايضمفيبعضلحاالتشكاال
ال
لكبرىفي جنوبآسيا،علىسبيل المثال مكافآت التعويض
من الرضا .وقد ضمت المحاكم ا
326
لقوانين التلبي
عذيب .ولكن العديد من ا
إلى أوامربتحريك إجراءات ضد مرتكبي الت
يهيةبشأن
الدولية ،خصوصاتلك التي وضعت ها المبادئ األساسي ة والمبادئ التوج
المعايير
نسان والنت هاكات
سيمة لحقوق اإل
الحقفي االنتصاف والجبر لضحايا االنت هاكات الج
لجنة األممالمتحدة لمن اهضة
نساني الدولي 327والتعليق العام رقم  3ل
لقانون اإل
الخطيرة ل
عذيب .و هذاينطبقبشكل خاص على الحقفي إعادة الت أهيل ومكونات الرضا وضمانات
الت
عدم التكرار .ولميُضمن الحقفي إعادة الت أهيلعلى وج ه الخصوص ،كالعادة،فيتشريع
نفقات
ذي صلة إذ إنه ما زاليعتبر ،على نحو واسع،بأنه مكون من مكونات التعويض ("
قبلية") .والتعكسفكرة إعادة الت أهيل هذه،بشكل الئم ،النموذج الذي وضع ه
طبية مست
تعذيب ،والذيينصعلى أن ه"يجب أن
التعليق العام رقم 3للجنة األممالمتحدةلمن اهضة ال
تعذيب
توفير إعادة التأ هيللضحايا ال
تضعتشريعات الدول ألعضاء آليات وبرامج محددةل
بفرص الوصولإلىبرامج إعادة الت أهيل
تعذيب
أو سوء المعاملة .ويجبتزويد ضحايا ال
328
تقلون".
نيون طبيون مؤهلونومس
تقييميقومبه م ه
بأسرعوقت ممكن عقب
اليب لتناول الحقفي إعادة
تيتمتبني ها مؤخرا أس
تعذيب ال
تخدمتتشريعات من اهضة ال
اس
تعذيبلعام 0222على أن" :الدولة
غشقرلمكافحة ال
الت أهيل .وتنص المادة  01منقانون مد
فلية رقم  5أ اله ،ص .21-62
تقريرامني،الحاشيةلاس
325
قسم .1-3-3
 انظر أاله فيال326
القسم .2-5
 انظر أدناه327
نسان والنتهاكات الخطيرة
جسيمةلحقوق إل
ساسيةوالمبادئ التوجي هيةبشأنالحقفي النتصاف والجبرلضحايا االنتهاكات ال
 المبادئ أليسمبر  ، 2115موجود على الرابط
نساني الدولي ،قرار الجمعية العمومية لالمم المتحدة  16 ، 142/61د
للقانون اإل
. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
328
فقرة .15
لسفلية رقم  122أعاله،ال
لتعليقالعام رقم ، 3الحاشية ا
لجنة منا هضة التعذيب ،ا324
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تضمن حق الحصولعلى جبر الضررلضحايا أعمال التعذيب"329.ثمتوضح ان هذايشمل
الوسائل التييحتاج ها الضحي ة الستعادة أوضاعه /ها على أكمل وج ه ممكنبمافي ذلك
تفصيللكيفيمكنطلب هذا الحق
الرعاية الصحية لمالئمة والخدمات االجتماعيةلكن دون
لضحايا.
وما هي "آليات أوبرامج" إعادة الت أهيل المتاحةل
ينصقانون أوغندالمنع وحظر التعذيبلعام 0210بانهيجوزللمحك مة أنتأمربـ "إعادة
لنفسية االجتماعي ة
ونية ا
لقان
النفسية؛ أو  )0الخدمات ا
لرعاية الطبي ة و
ت أهيلتشمل  )1ا
اسية والمبادئ
للضحيةفي حالة الصد مة 330".وتعكسالتدابير المذكورة لغة المبادئ األس
لقانون اليحدد أنعلى الدولة أن
لتعذيب .ولكن ا
توجيهية والتعليق العام للجنة من اهضة ا
ال
تفاصيل أكثر حول اي اإلجراءاتستلبي الحق
يوفر
تنشئ آليات أوبرامج إعادةت أهيل وال
ئولية كبيرة
في إعادة الت أهيل .وهذايتركلمحاكم أوغندا هامش كبير من الحرية ويضع مس
لسياسات وتطويرالبرامج من واجبات الحكوم ة
تق هافي مجاليعتبرفيه وضع ا
على عا
التشريعية.
والهيئة
عذيبلعام 0229فانه ،على العكس،ينصعلى واجبصريح
لفلبينلمن اهضة الت
أ ماقانون ا
ئولة عن إعدادبرامج إعادةت أهيل:
في تحديد الهيئات الحكومية المس
تماعية والتنمي ة ووزارة
لرعاية االج
لقانونتقوم وزارة ا
تفعيل هذا ا
الل عام من
لشبي ه ة ومنظمات حقوق
العدل ووزارة الصحة والهيئات الحكومية ألخرى ا
عذيب وأسرهم.وتدعو وزارة
نسانبإعدادبرنامج إعادةت أهيلشامللضحايا الت
إل
تنمية ووزارة العدل ووزارة الصحة و منظمات حقوق
لرعاية االجتماعي ة وال
ا
نسان غير الحكومية المعترفب هابواسطة الحك ومة للمشاركةبشكلفعالفي
إل
العقلي ة والجتماعي ة،
لتنمية،البدني ة و
يوفرلعالج وا
إعداد مثل هذا البرنامج الذيس
لقدربواسط ة
نفس ا
لضحايا التعذيب وأسرهم.وفياتجاهبلوغ عدالةتصالحي ةيتمب
نفس الوزارات والهيئات إعدادبرنامج إعادةتأهيل موازي لألشخاص الذين
اسية أو االإنسانية أو
لق
العقوبة ا
ارتكبوا أعمال التعذيب وأشكال أخرى من
المهين ة.
لقانون ،ما زالت مجموع ة عمل
ولكن،في أواخر عام ،0210بعد مرور 3سنوات منذسن ا
تواصلتطوير شروط االختصاصات لبرنامج إعادة الت أهيل .وقد عبرت مراكزرائدةفي
تقارللتحديد على
برنامج،بمافي ذلك االف
لق هافيمايتعلقبتصميم ال
مجال إعادة الت أهيل عنق
منفصلللتمويلفي
لقائدة وااللتزامات ،وغياب "أحكام واضحةللتخصيص ال
مستوى الهيئة ا
ت رجمةريدريس.330
قانون رقم 3لعام .)2112
ندا لمنع وحظر التعذيب( .
المادة ( )1( 6ج) منقانون أوغ329
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نفاذ،
بيفي اال
لسل
سئولية الحكومات المحلي ة ،وأثره ا ا
إطاربرنامج إعادة التأهيل" ،وم
لقصور هذه إلى أكثر من مشاكل
تقار للتنسيقبين الهيئات 331.وقدتشير أشكال ا
والف
لتيتحمل خطر احباط
لية ا
لمشاكل الهيك
لضوء على ا
البدايات" الحتمية إذ أن هاتسلط ا
"
ي فعال.
برنامج إعادةت أهل
التشريع أكثرتحديدا ووضوحافي
لمشاكل التيتمتحديدهاعلى الحاج ة ألنيكون
تسلط ا
لفة
طبيعةوهيكلبرامج إعادة الت أهيل،بمافي ذلك مسئولي ة الكيان ات المخت
وضع أهداف و
والتمويل.
 )5أرضية محدودةللوالي ة القضائيةفي التعذيب الذييُرتكبفي الخارج
لضوءعلى أن "المادة 14
تعذيب،فيتعليق ها رقم 0على المادة  14ا
سلطتلجن ة من اهضة ال
غيرمقصورة على الضحايا الذينتعرضوا إليذاءفي أراضي الدولة العضو أوبواسطة أو
وفيرأشكال انتصاف
تثني اللجنة على جهود دول أطراف لت
ضد مواطني الدولة العضو .و
332
لضحايا الذين أخضعواللتعذيب أوسوء المعاملة خارج أراضي ها".
مدنيةل
يستطيع ضحايا التعذيب،بموجب قانون الوالياتالمتحدة لطلبات التعويض لألجانب ان
لتعذيب 333.ولكن قرار المحكمة العليا لل الياتالمتحدة
تقدموابدعاوى ضد مت همينفي ا
ي
بريل 0213في قضي ة كيوبل ضد شرك ة رويال دتششيلبتروليم أكدت
أل مريكي ةفي أ
لقضائي الخارجي .وقدتقدم الجئون نيجيريون يعيشونفي
فرضية ضد االختصاص ا
ال الياتالمتحدةبدعوى ضدشركة رويال دوتششيلبتروليم لتورط هافي قتل وتعذيب
لقرن الماضي .وقضت
ناشطينفي مجال البيئ ةبواسطة الجيش النيجيريفيتسعينيات ا
نسان التي
المحكم ةبأنقانون طلبات التعويض ألجانبيطبقفقط في انت هاكاتحقوق اإل
تحدة ،أما مجرد وجودشركة
ترتكبفي الخارج إذا كان هناك صلة قوي ةبال اليات الم
جنسيات مثل رويال دوتششيلبتروليمفانه اليعتبر صلة واضحة كافي ة 334.كما
تعددة ال
م
لقرارفي قضاياتعذيب أخرىتمتقدي مها
أنهليس من الواضح ما سيكون علي ه اثر هذا ا
لقانونينص
لقاضيبريير "ان ا
لقانون.ولكنفي رأي مؤيد جديربالذكر شدد ا
بموجب ا
يوفر سلط ةقضائي ة حيث )1يكون الضررقد حدثعلى األراضي األ مريكي ة)0 ،يكون
و
بي على مصلحة
لنتيجةبشكل كبير وسل
المت هم مواطنا أمريكيا ،أو )3يؤثر أداء المت همبا
وطني ة أمريكي ة هام ة ،وذلكيشمل مصلحة محددةفيمنع اواليات المتحدة من أنتصير
الفلبين ،انظرالحاشي ة
طبي ومركز االي إلعادة التأ هيل والمركزالدولي إلعادة التأ هيل من التعذيب وسوء المعاملةفي
 مجموعة العمل اللسفلية رقم  ،232ص 2و .11
ا
332
فقرة  ، .22موجودعلىالرابط
لسفلية رقم  12أ اله،ال
يق العام رقم ، 2الحاشية ا
لتعل
لجنة منا هضة التعذيب ،ا333
حيفة وقائع :قانون طلبات التعويض لالجانب‘ ،متاح على الرابط
لدستورية’ ،ص
 انظر للمحة عامة مختارة ،مركز الحقوق ا.http://ccrjustice.org/learn-more/faqs/factsheet%3A-alien-tort-statute
334
كمة العليالوالياتالمتحدة أل مريكي ة ،رقم 12 ،1421 – 11ابريل .2113
ليم وآخرون،المح
كيوبل واخرنو ضد شركة رويال دوتشبترو
331
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سبب ضرر أو غيره من األعداء
دنية والجنائية) ل م
لمسئولي ة الم
ملجأ آمن (متحررة من ا
335
البشري".
لمشتركينللجنس
ا
عيدا عن اوالياتالمتحدة ودولقليلة أخرى ،هناك ممارسة محدودةلجلب دعاوى مدني ة
وب
ئيةفان
لقضا
عيدا عنسؤال الوالية ا
لقضائي الخارجي .وب
تعذيبفي إطار االختصاص ا
في ال
لتعذيب.
نسبة للناجينبعد ا
ئيسيا بال
ئقا ر
عذيب ما تزال تمثل عا
حصانة الدولةفي الت
فتبحصانة الدولة وحتىبحصانة مسئولين
وباستثناءاتقليلة ملحوظة336،فان المحاكم اعتر
337
أفراد.
تقال
سقةيففترات االن
 )6م مارسات غير مت
تقالي .هناكبعض
نفاذبرامج جبر الضررفيسياق ان
جرىتحديد عدةمشاكلفيتصميم وا
تفعين،لكن هاتغطي دال عن ذلكفئات
البرامج التعترف صراحةبالناجينبعد التعذيب كمن
لقتل
تين) ،ضحايا ا
سرية (ثال الجزائر واالرجن
لق
تفاءات ا
من المحتجزين وضحايا االخ
تشيلي االولي) ،أو
عذيبحتى الموت ،كمافيبرنامج
لقضاء (بم افي ذلك الت
خارجنطاق ا
عذيب سيكونون
تعذيببشكل محددفان الناجينبعد الت
مزيج من ها .وحينما ال يُعترفبال
لفئات المحددة أ اله وقد يكونوا مستحقين
مستحقينفقط في حالة وقوعهم ضمن ا
فقطفي حدود الزمن الذي أ مضوهفي الحراسات ،مثال،بدال مناستحقاقهمل ها
للتعويضات
عذيبفي حد ذاته .و اإلضافةإلى ذلكفان أسر ضحايا التعذيب كثيرا ما اليُعترفب هم
للت
فت هم كأسرضحاياتعذيب .وهناكفئات مناألشخاصاستبعدت منبرامج جبر
فعينبص
كمنت
لمشتبهينباالرهاب الذين أدينوافيبيرو،بغض النظر عما إذا كانواقد ُعذبوا
الضرر،مثل ا
338
يقياصارت
فر
لشرق األوسطوشمال ا
تي شهدت ها منطقة ا
فاضات ال
املميُعذبوا .وعقباالنت
نيةضحاياتعذيبالجانب الخطأ ،أي الضحايا الذين
دعوات جبراألضرار أكثرتسيسا ،مستث
339
كمفيتونس وليبيا.
لسابق ،ا
ينتمون إلى النظام ا

شديد مضاف).
لسابق ،رأيمؤيدلبريير ص ( 1621الت
المصدر ا336
قسام مشتركة ،حكم صادرفي 6نوفمبر  11 – 2113مارس ، 2114
الفيدرالية  ،ا
يني ضد جم هوريةالمانيا
 المحكمة اليطاليةالعليا،فيرحاشية رقم . .5144
337
لسعودية (1 AC 270 ]2112[ ،26 ،UKHL )2116؛فانق ضد جيانق،بموجب استمارة طلب
 جونز ضد وزارة داخليةال مملكةالعربية الندا،المحكم ةالعليا.CIV 2004-404-5843 (2007) NZAR 420 ،
يلندا،نيوزي
إلجازة خدم ةالمطالبة و إلشعاربإجراءات خارجنيوز
338
فعليا اولئك الذينتمت
لئك الذين ات هموا "ظلما" االر هاب ،ممايعني
لحقيقة والمصالحةبجبر اضرارفقط ألو
 أوصتمفوضية البيرو لضرالمحتجزينبموجب قوانين
يسا ج .بالنت،احترام درسبيرو:دفع جبر اال ر
ئتهم.ل
تشافبرا
لصفح عن هم أو اطالقسراحهمبعد اك
ئتهم أو ا
تبر
مكافحة الر هاب ،2116 ،ص ،26موجودعلى الرابط
http://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2006/reparationstoantiterrorismd
نيو  2113ص ،2موجودعلى الرابط
توصياتإلىالنفاذ،يو
تقالية ،جبر الضرارفيبيرو :منال
;etainees.pdf؛ المركزالدوليللعدالة الن
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Peru_Reparations_2013.pdf
339
لضرروضمانات عدمالتكرار’ ،تونس :خبير امممتحدةيدعو
الحقيقة والعدالة وجبر ا
تصريح منالمقرر الخاصلالممالمتحدةبشأنتعزيزنتقالية تنتمي إلى المجتمع كل ه‘16 ،نوفمبر  ، 2112موجود على الرابط
نسان في قلب عملية عدالة ا
ألنتوضع حقوق اإل
335
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هناك مخاوف مشترك ةبأن جبر الضرر الذييُقدم من خاللبرامج إدارية كبيرة غير كاف.
فمبالغ التعويض كثيرا ماتكون محدودة ،خصوصا حينمايكون عدد الضحايا كثيرا ويتطلب
صير رمزيا إن لميكن مهينا.
عويض أنيكون متناسبا مع طبيع ة االنت هاكاتلكي الي
حجم الت
تشيلي وبيرو،
كثيرا ماتندرج إعادة الت أهيلتحت التعويض؛ وطورتبعض الدول،مثل
الية340.ولكن كماتظ هرتجارب دول أخرى ،مثل
تق
برامج إعادةت أهيل كجزء من ج هود ان
توفير
يقيا،فان هناك خطراً حقيقيا ًبأن إجراءات جبر الضرر ،مثل
المغرب وجنوبافر
وتفقدتركيزها
لرفاه
الخدمات الصحية،تصير غير متميزة عن إجراءات التنمي ة العامة/ا
المميزعلى الضحية .و هناك دول أخرىسعتللتمييزبشكل أوضحبين جبر الضرر وغيره
لتيتقدمتب هالجنة
صادية المطلوبة كمافي التوصيات ا
من اإلجراء ات االجتماعية واالقت
341
ارفور.
لمستوى حول د
ي رفيعة ا
فريق
التحد األ
تي أرتكبت خالل
هناك أيضا ً أشكال قصور واضحةفي الردود األولي ة على االنت هاكات ال
ففي مصر ،على سبيل المثاليحق
يقيا.
فر
لشرق األوسط وشمال أ
تفاضاتفيمنطقة ا
الن
ألولئك الذين أعتبروابشكل رسمي ضحايا للثورة التعويض المالي؛ وأعد صندوق
لرسمي الحكومي ألشخاص الذين
تعويضات لهذا الغرضفييونيو  .0211وبلغ العدد ا
لصندوق
يحق لهم الحصول على مثل هذا التعويض 913في مطلع 342.0213ولكن ا
لرعاية،
النفسية ،وا
لمساعدة
الخاصبتعويض الضحايا قدمفقطتعويضا ً ماليا ًتارك ا ً جانبا ً ا
والتمريض ،وغيرها من االحتياجات الحيوي ة إلعادةت أهيل الضحايا أو مساعدت هم قانونيا.
متزايدة
يروقراطي ة ال
وورد أنافراد أسر الضحاياقد عانوا من اإلجراءات والصعوبات الب
تقار
ف
فقا ألحد الخبراءفان"في مجملسياق اال
عندتقدم همللحصول علىتعويضات هم 343.وو

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12800&LangID=E؛ بعثة ألمم المتحدة
ود على الرابط
نتقالي ةلليبيا جديدة‘12 ،سبتمبر  2112موج
دعم فيليبيا’ ،تأسيسالعدالة ال
لل
.http://www.unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=8XrRUO-sXBs%3d&tabid=3543&language=en-US
340
بلو ديقريف(تحرير) ،دليل جبر االضرار (دار
يلي‘،فيبا
نسانفيتش
ياس ة جبر االضرارفي انت هاكات حقوق اإل
 انظراليزابيثليرا’ ،سلحقيقةبتبعات :العدالة وجبر الضرارفيبيرو مابعد
ثيدون’ ،ا
فورد )2116 ،ص 111-55؛ليزا بالنت وكيمبرلي سوزان
نشر جامعةاكس
صلية)2112( ،مجلد  22ص .251-222
تس الف
قيقة‘ ،هيومان راي
مفوضيةالح
341
رفور )22( PSC/AHG/2 (CCVII
المستوى حول دا
فيعة
صالحة،تقريرلجنة التحاد االفريقي ر
بحث عنلسالم والعدالة والم
رفور:ال
 دافور :هل هي
المستوى حول دار
فقرات  .22-22انظر أيضالوتز اوته’ ،لجن ة االتحاد االفريقيرفيع ة
تاسععشروالعشرين،ال
اكتوبر  ،)2112ال
هميلي(تحرير)افريقيا ومستقبل المحكمة الجنائية الدولي ة
نسينت ني
لتحدياتالتيتواجه العدالة الجنائية الدولية؟‘فيفي
قليمية ل
سابقةللحلول أل
بليشينغ ،ال هاي ،)2112 ،ص .324-353
رناشونالب
(الفين انت
342
تتذكر شهدائ ها25 ،يناير  ،2113موجودعلى الرابط . http://english.al-akhbar.com/node/14766
لثورة :مصر
 الخبار،بعد ا343
تلوا ،و 15الف جنيه مصري (2511
صندوقدفعاتثابتة من  31الف جنيه مصري (حول  5الف د الر)ألسر من ق
وفوق ذلكفانللالحقيق ة‘ مراجعةالقا هرة
بحث عن
والر)للمتظا هرين المعاقين ،و 5الف جنيه ( 213والرا) لكلالمصابين الخرين .انظر م .حنا ’مصرت
لشئونالعالمي ة ،موجودعلى الرابط .http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=90
ل
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يبدو أنصندوق التعويض مصمم أكثر إلسترضاء وإخماد
العترافبالعدالةفياالنت هاكات
344
اسبة والعدالة والمصالحة".
صوت المعارضة أكثر منكفالة المح
وفي الجزائر نص المرسوم الرئاسي رقم 93-26بتاريخ 02فبراير  0226علىتقديم
تفوقسريا خاللالحرباألهلية،
تعويضألسر مايترواح ع ددهم  2222-4222شخصا اخ
لقي
لتسعينيات القرن الماضي345.لكنتعرضتعمليةت
التييُشار الي هابـ"ال مأساة الوطنية"
يق ة
تقاداتشديدة إذ أن هاتتطلب من عضو أسرة الضحية أنيوقععلى وث
التعويضإلى ان
فى وأنهيطلب ش هادةوفاة – ويجب انتُعرض الش هادتين عند طلب
قريبهقدتو
تشهدبأن
فة
تتخلىفعليا عنحق هافي معر
التعويض .ويتطلب الحصولعلىش هادةوفاة من األسر أن
مفقود ،إذ أن هذايشير إلى ن هاية أيتحقيقفي
حقيقة الخاصةبمصيرفرد األسرة ال
ال
لتعذيب،بأن المعاناة
فت هيئات دولي ة،بمافي ها لجن ة من اهضة ا
لقسري .واعتر
تفاء ا
الخ
تفين يمكن أنترقى إلى مستوى
لمستمرةلعائالت التي التعرف مصير اقربائ ها المخ
ا
346
اسية أو لالإنسانية أو المهينة.
لق
المعاملة ا
الفعلية للضحايافان
التوجدبرامح جبر ضررفي عزلة؛ ومع كل قيمت ها المحتمل ة أو
نسان
تقال أوتغيير نحو نظام أكثر احتراما لحقوق اإل
التدابيرالمتخذة قد التشير إلى ان
الهيكليةقائم ةفي موضعيساعد
فيه العوامل
لقانون ،إذاتمتفي وضع ماتزال
وسيادةحكم ا
347
تعذيب،في اإلستمراربال هوادة.
النت هاكات ،خصوصا ال
عذيب وسوءالمعاملة
جبر للت
لقانوني:أشكالالنتصاف وال
فقه ا
 3-4ال
لشكلالوحيد لجبر الضرر،فان
لشكل األولي أوحتى ا
مع أن التعويض كثيرا مايشكل ا
بعض المحاكم العليا تمنح أشكاالً أكبر من جبر الضرر ،خصوصافي سياق أشكال
يليللعوامل التي
تفص
النتصاف الدستورية348.ولكن هناك أحكامقليلةفقطتدخلفيتحليل

لشرقية واآلسيوي ةبجامعةلندن
نسانبمدرسةالدراسات ا
 مساهمة من مشارك اللسمنارنظمتهريدريسبالتعاون مع مركزقانون حقوق اإلستراتيجيات 2 ،اغسطس .2113
لة في التعذيب :تجارب وتحديات وا
فاقعالمية حولالعدا
:آ
345
افق 22فبراير  ، 2116موجود على الرابع http://www.algeria-
رئاسي رقم 23-16في  22محرم  1422هـ المو
 المرسوم ال. watch.org/fr/article/just/decret_06_93.htm
346
فقرة 13؛لجنةحقوق
ثيقة ألممالمتحدة 26 ،CAT/C/DZA/CO/3مايو ،2112ال
لجنة منا هضةالتعذيب،ال الحظاتالختامي ة،الجزائر ،وفقرة .13
يسمبر ،2112ال
نسان،ال الحظات الختامية:الجزائر ،ويقة األممالمتحدة 12 ،CCPR/C/DZA/CO/3 ،د
إل
347
قالي ة )1( 2 )2113( ،ص .51-22
لدوليةللعدالة النت
تقالية ومنعالتعذيب‘،المجلة ا
ريقر’ ،العدالة الن
كق
لورنا م348
يتي ،وموسوري ضد والية أوتاربراديش ( 461 ، 1 UPLBEC )1226والية هندي ة
 انظرعلى سبيل المثال اوتراخاند سانغارش ساملبور‘ خاتري ضد واليةبي هار
تسببفي عمىب هاقا
قضيةال
فونب ها)؛ ’
مسئولون ع موميون وموظ
مسئولةبالنابة عن أعمال غير مشروعة ارتكب ها
للحقوقالديمقراطية ضد الي ةبي هار (AIR 1981 SC 928يناقش
لشعبي
ليمه عناصابات)؛ االتحاد ا
( AIR 1987 SC 355تناقشتعويضتمتس
القانونفي
نتو جاياوارديني ،حكم
شاليبي
تش هدبهفي كي
يلونلالسمدة ( ،2 Sri L R 393 )1222مس
يلفا ضد رئيسشركةس
التعويضات)؛ دي س
نسانية أو المهين ةفي
تشار ومحددات وأسباب التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوب ةالقاسي ة أو لالإ
تدهورفي سريالنكا :دراسة عن ان
سيالنكا (مركز إعادة التأ هيلالدولي ،كوبن هاجن ( ،)4332يؤسس حق التعويضفي التعذيببموجب دستورسريالنكا) .انظر أيضا،لوتز أوت ه
فلية رقم  011أ اله ،ص.244-214
التزاماتال هندالدولي ة‘،الحاشيةلاس
’،
344
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توضعفي االعتبار عندتحديد التعويض المناسب
350
خاضعةللتعذيب أوسوء المعاملة.

349

عيفة
أو منحتعويضاتلمجموعات ض

تعليمية.فخالل الـ 10سنة االولى لعملي ة تطبيق قانون
نيبال ذاتقيمة
تعتبر تجرب ة
التقدمب ها (،)%05بمبالغ
لتعذيبتم منح التعويضلـ 50حالة من  022حال ةتم
تعويضات ا
بية ( 51والرا أمريكيا) و  122222روبية ( 1.202د الرا
تتراوح قيت هابين  5222رو
351
لفعل ،ولمتتم محاكمة أي جانيتمتحديده.
اليةبا
لشاكين منح ا م
فقط من ا
وتلقى 2
أمريكيا).
تقدم المنحفي عدة دول ،مثل الصين ومصر وجورجيا وال هند وكينيا ونيجيريا وبيرو
وظلت
خفضةنسبيا ،حتى
سقة وكثيرا ماتكون من
وصربيا،لكنبعض المحامينيرون ان ها غير مت
سبيل المثال،تتراوح المبالغ من
عند أخذ متوسط الدخولفيالحسبان.وفي روسيا،على
يكا) حسبالمنطقة وحسب درج ة
1222إلى 52222يورو ( 66522-1322والرا امر
للحصول
فلكانتي
فيبيروجلدتالشرطةبشكل عنيف مانويل كروز كا
ترويج االعالمي 352.و
ال
سية
صيب من جراء الجلدبإصابات دائمةفي ق دمه وبأضرارنف
على اعتراف منهبالسرقة .وأ
سرته .وقد منح 12222بن
ببتضغطا كبيراعليه وعلى أ
دائمة،جعلته غيرقادر علىالعمل وس
في االستئناف زادت
(عملةبيرو) (نحو  3222والراأمريكي ا)بواسطة المحكمة االبتدائية .و
تعويض من 12222بن إلى 15222بن (نحو  5.960والراأمريكيا)
بلغال
المحكمةالعظمى م
بلغالذيطلبه
قصرت هذهالزيادة كثيرا عن الم
في حك مهاالذي أصدرتهفي 02يناير  353.0211و
توسط مرتب
بلغالذييقل عن م
وكيلالنيابة (52.222بن)وممثلالضحية (125.222بن) .والم
لضرر
عويض عن ا
سنويفيالعاصمةليما – وهو 12.222بن عام – 0211يبدو غير كافللت
ضحية.
تي مربها ال
ناة ال
لم والمعا
الذيسيستمرمدى الحياةواأل

التقديربشكل
نوني و/أو المحاكمفي
لقا
فض للتعويضإلىفشل النظام ا
ويشير المبلغ المنخ
النفسيةللتعذيب،
الئملخطورة التعذيب كجريمة .وهذاينطبق،بشكل خاصعلى األشكال
تشكلتعذيبا ً كما ان
افية ل
تي كثيرا ما اليُعترفب هافي المحاكمبأن ها ذات خطورة ك
وال
ئيلة
تبة الدنيا ألذى الذي اليُرى أويُحسب هو أيضا ً واضحفي ممارسة منح مبالغ ض
المر
للغايةفي التعويضات غير المالية ان قُدمتتعويضات اصال 354.وهذه الممارسة ،عدا ان ها
يلندا (NZSC 70 )2112
 انظرعلى سبيل المثال ،الياسسي ج.فيتونوا واورس ضد النائب العام وآنور ،المحكمة العظمىفينيوز .SC6/2006/2007انظر أيضا ًفالواسارضد النائب العام (.NZHC 410 )2111
350
اتفاقي ة
 انظر،علىسبيلالمثال،فيتونغا،فآسو ضدباوونغا وأورس)2116( ،توسكو  11111( 32والر أمريكي النت هاكالمادة  32مناتشو ( 11111( )SA 21/2006) [2008والر ناميبي الحتجاز غير مشروع وسوء
لطفل) وناميبيا ،حك ومة جم هورية ناميبيا ضد قيت
حقوق ا
معاملة).
351
 انظر،بشكل خاص ،منبرالمناصرة ،أمل واحباط:تقييم اثرقانوننيبالللتعويض عنالتعذيب 26 ،1226 -يونيو  ، 2112ص ،1موجودعلى الرابط http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/publica tions/june26-report-english-2008.pdf
352
فلية رقم  24أ اله ،ص.32
تقرير أوربا،الحاشيةلاس
353
فالكانتي.2004-00140-0-1903-JR-PE-2 (00198-2005-0-1SP) ،
 مانويل كروز كا354
تقدمفيالتعويض غيرالمالي‘قد ُمنحت
لتي
القليل من حاالتالتعويض ا
نسانتتعلقبـ’العدد
 انظرعلىسبيلالمثال مخاوفللجنة حقوق إلتييجادلبأن هاتقعفي إطارتعريف التعذيبوسوءالمعاملة)فيلجن ة حقوق إلنسان ،الحظات ختامي ةللجنة حقوق
بشر (وال
لضحايا االتجاربال
فقرة .13
ثيقة ألممالمتحدة 3 ،CCPR/C/MKD/CO/2,ابريل ،2112ال
سابق ة ،و
بيوغالفياال
نسان حول جم هورية ماكدونيا
إل
349
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تعذيب ’رخيص‘ حيث
لدولي فان هاتجعل ال
تقصر عنتلبية التزامات الدول ةبموجبلاقانون ا ،
الضحايا
لتعويضات الماديةتنحو ألنتكون أقل قي مة مقارنةب
فقراء ،إذ أن ا
الضحايا مهمشون و
للعدالة إذ أن هم كثيرا ما
لضحايا الذينيسعون
المقابلفانهاتقدم عا ال مثبطا ل
ألكثرثراءا .وب
فآت محدودة.
يكونوا مترددينف االنخراطفيقضاياقانونية مطولةالتعداالبمكا
فيتاالند قرأت
قضايا منحت المحاكم جبر ضرر صاريشكل سوابققضائية .و
فيبعض ال
محكم ةسونغخال اإلدارية،في  14مارس  ، 0210حكم إدانةفيقضيةتقدمبها رايو دوكر ضد
يلنديةومكتب رئيس الوزراء.واتهم
تايلنديوالشرطة الملكية التا
وزارةالدفاع والجيش الملكي ال
يسويفي نارثيوات
ئولين عسكريينفيقوة وسوانثامالعسكريةفي مقاطعة رو
رايو دوكر مس
تجزافيالحراسةفي مارس  0222مع اإل مام
ينما كان مح
بالحاق معاملةقاسيةوتعذيببدوكر ح
ئولين
عقلية .ووجدت المحكمة ان المس
فا كاسينغ ،مماسبب لدوكر أضراراًبدني ة و
الراحل يا
العسكريينقد قامواباعتداء ضد رايو دوكر،وذلك استناداإلىتقريرفحص طبيبواسطة أطباء
تقاريرفحصبواسطة خبراء طبيين من
مستشفى معسكر الجيشفي انخايوسبوريهان و
من
عويضعلى المظالم
فعت
تعذيب .وأمرت أ جهزة الدول ةبد
المجلسالدولي إلعادةالتأهيللضحاياال
لعقليةالتيتعرض لهامقدمالدعوى خاللاحتجازه وتعذيبه،تصلإلى 022222بهت
الجسدية وا
يكي ا)باإلضافة إلى 12.222ب هت(نحو  345والراأمريكيا)لعدمقدرته
(نحو  6.395والرا أمر
على كسب رزق ه وما خسره من مصالح .وقد أمرت أ جهزةالدول ة انتقدم ما مجموع ه
355
046.601.56بهت (نحو  2.919والراأمريكيا) إلى رايو دوكر.

ليمن قضت المحكمة اإلدارية االبتدائي ةفي 14نوفمبر 0210بأن الحكوم ة مجبرة
وفي ا
فع مبالغ للمتظ اهرين الذينتعرضوا إلصابات اللتظ اهرات  0211كييُ مكن هم
على د
الحصولعلى عالجفي الخارج ،ويمكن الضحايا من الوصولإلى خدمات إعادة الت أهيل
356
غير المتاحة في اليمن.
لتعويضات ،جزائية أو نموذجية،في
تقدمالمحاكمفيالوالياتالمتحدةمنحا أكبر حجمانسبيا من ا
لتعويضاتلألجانب والذييبعثبرسالة
بعضقضايا التعذيب ،خصوصاتحت قانون طلبات ا
357
غيض للتعذيب تعمل،نظريا ،كرادع.
رمزية عنالطبيعةالب ة

يلفي ملف معالكاتب.
مات تم تقديم ها منالمركزالدول إلعادةالتأ ه ،
 معلو356
 احمد داؤود’ ،حكم محكمة يتطلب انتمول الحك ومة رعايةثوار مصابين‘ ،يمنتايمز14 ،نوفمبر  ،2112موجود على الرابطhttp://yementimes.com/en/1625/news/1611/Court-verdict-requires-government-fund-injuredrevolutionaries%E2%80%99-care.htm
357
 انظر،على سبيل المثال سيدرمان ضد جم هورية الرجنتين )($ 2,707,515.63؛تراجانو ضد ماركوس )($ 4,407,966.99؛ ليتلييررتي ضد سواريز-ماسون )($ 8,000,000؛ مارتينز –باكو ضد سواريز ماسون
شيلي )($ 5,062,854.97؛ فو
ضد جم هورية ت
جسيمةلحقوق
يضات عن النتهاكاتال
تشارد ب .ليلتش،تعو
وفقالري
)($21,170,699؛ رابابورت ضد سواريز – ماسون )( ($ 60,004,852
كم الوالياتالمتحدة،مايو  ،)1223موجودعلى الرابط
نسان منحت ها محا
إل
http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/ond
erdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/publicaties/simspecials/12/Documents/12 -20.pdf
355
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تفاقم مخاوف مميزة وقد
تضاء،يؤديإلى
قليمي ،حسب االق
لفقهالوطني و أل
تفاعل المتبادلبين ا
ال
فقه القانوني
فع ة نسبيا حينماتُقارنبال
إلقليمية مبالغتعويض مرت
منحت محاكم حقوق اإلنسان
ثبتذلكبأنهيمثل
فاوتبشكل كبير .وقد أ
لتعويضات التيتُ منحتت
الوطني مع أن مستوى ونوع ا
تلكالموجودةفي عدة دولفيامريكاالجنوبية ودول أوربية،لم
طنية،مثل
تحدياحيثالمحاكمالو
الفعل ،طبقتين
بالغ أقلكتعويض ،منشئ ةبالتالي،ب
تبع هذه الممارس ة .ومنحت المحاكم المحلية م
ت
358
قضيت هم.
فيهب
تقدمون
من الضحايا استنادا إلى المكان الذيي
بسبب عوائقفيالوصولإلىالعدالة أو ألنه
قضايالمتصلإلىالمحاكم أبداً ،إ ما
هناك عدد منال
يعتهاتظل
قضايا واسعةالنطاقلكنهابطب
يتها خارج المحك مة.وتعتبر ممارسةتسويةال
تمتتسو
لسرية.ويمكنلمثل هذهالتسويات أن
تند إلى ا
بشكل واسع غير مؤكدة ألنالتسويات كثيرا ماتس
ليها هو
تفق ع
ينمايكون أحدالشروط الم
صوصا ح
للضحايا وأسر هم خ
ئلةبالنسبة
تطرح مآزق ها
تناع عن الحقة الشكوى جنائيا أوالحديث علنا عن حوادث .ويشكل هذا النوع من
الوعد االم
تعذيب وغيره من االنت هاكات
التسويات،بحكم التعريف ،جبر ضرر جزئيفقط .وظل ضحاي ا ال
لتعويض
بعضهمقديقدم ا
بلونمثل هذهالشروط.فبالنسبةل
يقبلون أم اليق
نقسمين حول ما إذا س
م
تلوا
تعرضواللتعذيب وق
ففي كرواتيا حصل أعضاء أسرة من ضحايا
على ألقل إجراء عدالة.
ينما كان
يضا كتسوية،ب
اللالحربعلىنحو 022222يورو ( 066122والراأمريكيا)تعو
فر
للتعويض الذييمكن انتمنحه المحكمةالعليا هو 32222يورو ،والذييو
السقف األعلى
تعذيببواسطة
فزا قوياللتسوية خارج المحك مة .قامت المملكةالمتحدة أيضا ًبتسويةقضايا
حا
القواتالبريطانية ( 0.0مليون جنيه استرلينيبمايعادل ( 3326222والراأمريكيا) ألسرةبهاء
ترليني ( 01422622والراأمريكيا)لتغطي
موسى و 9آخرون) وأكثر من  14مليون جنيه اس
تلفةبمافيها ال
 122ضحية عراقيتعرضوا أل عمال إيذاء مخ
تعذيب 359.وعقب حكم المحك مة

لفترة
عذيبفي ا
تيتقدم ب ها الناجون من الماماو الكينيين من الت
العليا بأن المزاعم ال
تقادم ،أصدرت المملك ة المتحدةبيانا
فيبال
لقرن ال ماضيالتنت
الستعمارية خاللخمسينيات ا
ترليني
نيه اس
فع مايقترب من  02مليون ج
فقت على د
سف ها ووا
عبرت في ه عن أ
( 32692222د الرا أمريكيا)تعويضاألكثر من  5الف من الناجين 360.أ ماكندافان هادفعت
من جانب ها إلى م اهر عرار  12.5مليون دوالرا كنديا ( 12116520دوالرا أمريكيا)
لسري والتعذيب.
التسليم ا
تعويضالدور هافي عمليات

فلية رقم  12أعاله ،ص.45-44
نظتقرير ألمريكتين،الحاشيةلاس
 ار359
لسفلية رقم  112أعاله.
لحاشية ا
فع اليين ،ا
لدفاع تد
 كوبين ،وزارة ا -360ريدريس،
نيو  ،2113موجود على الرابط
’الم ملكةالمتحدة تأسف على تعذيب وتعويض الضحايا الكينيين بعد أكثر عاما‘ 6 ،يو
. http://www.redress.org/downloads/MauMapressrelease -060613.pdf
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والسياسي
سسي
ياق المؤ
-5الس
قانونوقوات ألمن والقواتالمسلحة
زيز ال
 0-5دورالمؤسسات :أ جهزةتع
سسات
عذيبيتطلب وجود مؤ
فعاللحظر الت
نفاذ ال
أ ظهرت التجاربعلى امتداد العالم أن اال
تفويض على
يفاءب هذا ال
سساتقادرة وراغب ةفي إل
فويض مالئمبقانون وهي مؤ
مخولةبت
عيفة أول افاشلةتكونبالتالي عامالً رئيسيا ًفي
فاسدة أو الض
سسات ال
مستوى الم مارسة.فالمؤ
تقار للمحاسب ة والعدالة .وهذاينطبقبشكل خاص على
عذيب والف
استمرار م مارسات الت
روتينية ،كثيرا
لتعذيب وسوء المعاملة كممارسة
ستخدام ا
لتيتلجأ إل
لقانون ا
أج هزةتعزيز ا
تتجلىمثل هذه الم مارسات
اليب أخرىفي التحقيق .و
تخدامأس
ماتُعتبر "عادية" ،دال عناس
شرقية
بشكل خاصفي – رغم أن ها التقتصرعلى – مناطقمعينة ،مثل أجزاء من أوربا ال
وجنوب آسيا.ويستخدم مسئولون ينتمونلمثل هذه األج هزة ،وبشكل متكرر ،التعذيب
كاقصر طريقلحلقضايا ،وكوسيلة للتحكم االجتماعي وكوسيلة إلثراء ا
لشخصي 361.وقد
الفعلية
تكون هذه الممارسات جزءاًمسموحا ًب هرسميا من النظام أو أن هيظ هر حدود السلطة
نفسه.
لقانون
لقانو ن هي ا
صير أ جهزةتعزيز ا
لدولةحيثت
ل
تيتعملفيالعديد من
تية أيضا ً على قوات ألمن والجيش وال
سسا
تسري المخاوف المؤ
نية خاصة،مثل قوانين الطوارئ وقوانين مكافحة االرهاب،
الدولبموجبتشريعات أ م
عنية من
لقوات الم
توفر أشكال حماي ة للضحايا المحتملينبينماتحميأفراد ا
والتي ال
سساتقويةتعمل
لقواتتتحولفي أحيان كثيرةإلى مؤ
المحاسبة .ونتيجةلذلكفانمثل هذه ا
تعسفي واال الت منالعقاب ،وتكون
سلوك ال
سساتتديم وتائر من ال
لحساب ها الخاص ،أو مؤ
362
لشفافية والمحاسبة وأيشكل منأشكال إخضاع هالرقابة أكبر.
معاديةل
تتفشىفي ها االنت هاكات واال الت منالعقاب ظل
سساتفي إ دامة هياكل
إن دور المؤ
حقيقة والمصالحة وهيئاتشبي ه ةفي
فوضيات ال
تقارير التيتصدر ها م
موضوعالعدد من ال
النتقال 363.و هناك هيئات أخرى،بمافي ذلك منظمات غير حكومي ة ،قامت أيضا ً
أزمنة
 انظر أ هالالقسم  3-1-2و 5-1-2362
لسفلية رقم  5أ اله ،ص.24-22
تقريرأمني،الحاشية ا
363
لتقصي الحقائق23 ،نوفمبر ،2111الفقرات  ،1624-1623موجود على الرابط
لمستقلة
لبحرين ا
 انظرتقرير لجنة انتقالي ة والتنمية :العدالة والدمج
لصالت بين العدالة اال
بلورة ا
بلو دي قريف’ ،
http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf؛ ب ا
تقالي ة،
نتقالية والتنمي ة:خلقصالت( ،المركزالدوليللعدالة الن
بلو ديقريف وروجردوثي (محررون)،العدالة ال
االجتماعي‘ ،ص، 25-22فيبا
نيويورك )2112 ،موجودعلىالرابط http://www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7B1ed88247 -
585f-de11-bd80-001cc477ec70%7D.pdf؛ وكوتشيران ،ورق ةتقرير موجز :موضوعات معاصرةفي عمليات ألمم المتحدةلحفظ
انو الدولي (2 ،IDCRسبتمبر  ،)2111موجودعلىالرابط
لسالم والق ن
ا
-http://www.idcr.org.uk/wp-content/uploads/2010/09/02_11.pdf
361
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لتعذيب.
تفشىفيه ا
سسي والمناخ الذيي
لفشل المؤ
فحص الصلةبين ا
وبشكلمتزايد،ب
عروفا علىنطاق واسع اآلن أن إ الحاتقطاعالشرطة و ألمنتعتبر حاسمةفي
وصار م
نسانوسيادة حكملاقانون.
بناءنظاميستند إلى احترام أكبرلحقوق اإل
364

ساندة أو المعارضةلسياسات وممارسات معين ةتسهل أو
اسية الم
لسي
إن طبيع ة وقوةالقوى ا
ففي الهند،مثال ،حدث
تعذيبقد ظلت حاسمةفيتحديد نتائج جهود اال الح.
تقودإلى ال
سلحة الذييسريفي جامو
لقوات الم
لسلطات الخاصة ل
تقدم سياسي نحو إلغاء قانون ا
نسان،بمافي ذلك
يئةفيتسهيل النت هاكات الخطيرة لحقوق اإل
لش هرةلاس
وكشمير ،ذي ا
العقاب.لكن الجيش ظل معارضاأليتغييرات ،مماقاد إلى
عذيب ،واستمراراال الت من
الت
لضوء على
مأزق أدى إلى المحافظةعلى الوضع الر اهنعلى ما هوعليه ،ممايسلط ا
سية ألجل احداثتغييرات.
الحاجة إلعادةتعريف دور الجيش وتخطيالمقاوم ة المؤس
365وحدثتتطورات مماثل ةفي مانيبور شمال شرق الهند حيث استطاع ضحايا،باإلضافة
سلحة (آسام ومانيبور) ،الطعن
لقوات الم
لسلطات الخاصة ل
إلى حملة طويلة ضد قانون ا
ففي
لمسماة "."encounter killings
لقتل ا
بنجاحفي روايات رسمي ة حول عمليات ا
لقضاء ومنظم ة هيومان
لقتل خ ارج ا
تقدمت منظمتان هما رابطةأسرضحايا ا
سبتمبر 0210
تكبتفي مانيبور
رايتس أليرت،بشكوى للمحكمة العليا ،عرضتافي ها  1506حالة قتل أر
فوضيةفي
ئية للتحري .وتحرت الم
وضية قضا
نشأت المحكمة العليامف
منذ عام  .1929وأ
ست حاالت ووجدت أن المزاعم ذات جدارة وان الضحايا – الذين لمتكن لهم عالقة
لقضاء366.وقادت هذه التطوراتإلى
بـ"ار هابيين" كما كانقد ُزعم –قدقتلوا خارجنطاق ا
سلحةفي مانيبور 367.أما العوائق
لقوات الم
لسلطات الخاصةل
تجديد الدعوات إللغاءقانون ا
لمسلح ة
لقوات ا
لسلطاتالخاصة ل
تي ووج هت حمالت قوية ومستمرة إل الح قانون ا
ال
لساريفيبعض أجزاء الهندفان هاتسلط الضوء على الصعوب ة التييواج ه ها الضحايا
ا
نسان الذينيكافحونضد النماذج ألمنية الراسخة.
افعون عنحقوق إل
والمد
ومن لمالحظ،حسب مايظ هرنموذج هونغ كونغ ،إن التحسيناتفيسجل دولةفي مجال
تجبالضرورة عن استجابة لمناصرةحقوق اإلنسان وانماقدتحدث
نسان قد التن
حقوق اإل
تيبدأتفي
لفساد ال
لقوي ة ضد ا
سفل ،مثل ال مالت ا
نتيج ةلسياساتتأتي من أعلىإلى أ
نسان.
ية لحقوق إل
فوضية اآلسيو
بشكل خاص عملالم
 انظر365
نيو  ،2111موجودعلىالرابط
سلحة‘14 ،NDTV،يو
لسلطاتالخاصة للقواتالم
افع عن ا
يش يد
 ’الجhttp://www.ndtv.com/article/india/army-defends-armed-forces-special-powers-act-31642
366
ليو ،2113
يبور‘ ،ذي هندو 12 ،يو
لسلطاتالخاصةللقواتالمسلحةفي مان
لضوءعلىسوءاستخدامقانون ا
 ’لجنة عينت هاالمحكم ةتسلط اموجود على الرابط http://www.thehindu.com/news/national/other-states/courtappointed-panel-highlights-
misuse-of-afspa-in-manipur/article4921637.ece
367
المسلح ة1252 ،في
سلطات الخاصةللقوات
ليرت ،قانون ال
نسان ،وهيومان رايتس أ
فوضية اآلسيوية لحقوق اإل
 انظر أيضا ً ريدريس ،المنسان ،اغسطس  ،2111موجود على الرابط
يبور وواليات شمال شرقالهند ألخرى :معاقبةالقمعفي انت هاك التزامات ال هندلحقوق إل
مان
http://www.redress.org/downloads/publications/AFSPA_1 80811.pdf
364
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اسبة أكبروسطقوات شرطة هونغكونغ.
افية ومح
شف
لعشرينوقادتإلى
لقرن ا
سبعينيات ا
للثقة
تقار
فع المخاوف حولالف
تي كثيرا ماتتمبدا
الجيش ،وال
إن إ الحاتقطاعالشرطة و
لمساءلة هي عناصر حاسمةفي خلقبيئ ة
ونظيفة وقابلة ل
التأكد من ان ألج هز ةفعالة
و
نسان.
فلاحترام أكبرلحقوق اإل
يحتمل انتك

لتعذيب
قضاء وحظر ا
 3-5ال
توفير إجراءات
لتعذيب ،و
لقة لحظر ا
طبيعة المط
كثيرا ماتُدعى المحاكم الوطني ة لتعزيز ال
تي ربمايكونقدتم الحصول علي ها عبر التعذيب أو
قبولية األدلة ال
حماي ة ،والحكم حول م
سوء المعاملة ،والنظرفي طلبات المثول أمام المحك مة.وتلعب المحاكم أيضا ً دورافي
يقات ،ومحاكمةأفراد ات هموابت ورطهمفي أعمالتعذيب وسوء
لشكاوى والتحق
إجراءات ا
لحكمفي مزاعم حول جبر الضررفيسياق إجراءاتقانون جنائي أو مدني أو
معاملة ،وا
368
إجراء دستورية.
إداري أو ات
لقانون وحقوق
يسيافيكفالة سيادة حكم ا
لقضاء حصنا منيعا والعبا رئ
كثيرا مايُعتبر ا
تفاوتا،وقدشددتبعض المحاكم
نسان  .وعلى مستوى الممارسةفان دور المحاكم ظل م
إل
تييتم الحصول علي هابوسائل
مقبولية األدلة ال
عذيب وأكدت عدم
لقطعية للت
على الطبيعة ا
نفاذ المحدود .وقد أصدرت كل من المحكم ة
فقه القانونيتقوضباال
عذيب 369.ولكن أثر ال
الت
قضية د .ك.باسو ضد غرب البنغال ،ومحكمةبغالديش العليافيقضية
ندية العليافي
ال ه
يشية وآخرون ضدبغالديش وآخرون ،موج هات
لبنغالد
نوني والخدمات
لقا
يئة العون ا
ه
الوفياتفي
لحماية داخل الحراسات والتحقيقات ،خصوصافيما يتعلق ب
حول أشكال ا
لطبي عندالدخولإلى والخروج من
لفحص ا
الحراسات،بمافي ذلك ،ضمناشياء أخرى ،ا
لية التي أصدرت ها
تفصي
منشآت االحتجاز 370.ولكنبعد أكثر من 12سنوات،فان التوصيات ال
لقدرفان حكم المحكمة العليافي نيبالفي
فس ا
نفاذ لمالئم؛ وبن
المحاكم ،ما زالتتنتظر اال
تكبي التعذيب
اقبة مر
عام  0222الذي أمر الحكوم ة "بتجريم التعذيب وإصدار أحكام لمع
نفيذ.وفيروسيا ظلت المحاكمتأمر
حسب ما طالبب همقدمو العريضة" 371ما زالينتظر الت
يقات أخرى غير
يقات ،والتي نتجت عن هاتحق
فتح التحق
وبشكل متكرر اإلدعاءبإعادة
368

نسان ،)5( 16 ،ص.236-212
لقانوني الوطني‘ ،المجلة الدوليةلحقوق إل
فقه ا
لتشريع وال
انفاذ حظر التعذيب :مسا ه مة وحدود ا
 -انظرلوتز اوته’ ،

ينوشيه  24( ،12 UKHLمارس  )1222و أ .ضد وزير
 انظر ريجينا ضدبارتل ومفوض شرطة الميتروبوليس وآخرون من طرفبلتعليقعلى الحكمعبرتلجنة منا هضة التعذيب عنمخاوف هابأن (عبء الثباتفيمقبولية
الداخلية ،رقم ، UKHL 71 )2115( ،2ولكنعند ا
لتقرير الدوري
ال يقععلىالمت هم /مقدم الطلب،المادة  ) 15انظرلجنة منا هضةالتعذيب،ال الحظاتالختامية حول ا
التعذيب ومواد التعذيب ما ز
فلية رقم  25أ اله  ،ص.25
الخامسلل مملكةالمتحدة،الحاشيةلاس
370
ديشية وآخرون ضدبن الديش وآخرون،قسم المحك مة
لقانوني والخدمات البن ال
 د .ك.باسو ضد والية غرب البنغال ( 1 SCC 416 ،)1222؛ هيئة العون ا369

العيا (اوالية القضائية الصلية الخاصة)  ،المحك مة العليالبن الديش ،عريضة التماس رقم 3216لعام 1222؛ .55 DLR (2003) 383
371

يسمبر .2112
ليا فينيبال  12 ،د
لس الوزراء وآخرون،المحكمةالع
 -راجيندرا جيميري ضد مج
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لسلطات ،مثل سلطات سريالنكا ،لمتتبعبشكل مالئم
لقدرنفسهفانبعض ا
مكتملة 372.وبا
لفلبين جرى اختطاف األخوة
في ا
فراد مشتبهين .و
المقاضاة أل
أوامر المحكم ةفي التحقيق و
لفترة  0222-0226وخضعاللتعذيب.
مانالو وأحتجزابواسط ة الجيشلمدة 12ش هراً الل ا
واخيراًنجحافي أول التماستظلم (صدر عن المحكم ة العليا عام  ،0222أيض ا ًلمعارض ة
لقسري)بإرغام الجيشعلى التحقيقفي مزاعم همابالتعرض
تفاء ا
الحتجاز السري واالخ
عذيب 373.ولكن لم يتعرض ضابطجيش واحد –بمافي ذلك منتمتحديدهمبالسم
للت
374
نفاذ
تقار ال
لعسكري ة –للتأديب أو أ ُعتبر مسئوال عن االنت هاكات .ويشير هذاالف
والوحدة ا
يذية غير قادرة أو
ف
التشريعية والتن
اسية عندماتكون الهيئات
لقانون األس
إلى مشاكل حكم ا
نفيذ أوامر المحكمة.
بة فيت
غير راغ
لتعذيب.
لقضاة الوطنيين ضلعفيفشل قضاياتعذيبتقدمب ها ناجونبعد ا
كثيرا ما كان ل
يكليةفيتصريفالعدالة خصوصا حينما
لقصور ال ه
لفشل ألشكال ا
وكثيرا مايعود هذا ا
تقر المحاكملالستاللية و/أو ان هناك
ف
فا وت
لقضاء ضعي
يفة ويكون ا
تكون موارد النظام ضع
تقرون
يف
فكار سيادة حكم القانون .وكثيرا مايُنظرإلى القضاةبأنهم
محدودي ةفي احترام أ
لقضاةفشلوافي التصرففي مواج ه ة
للوعيبواقع التعذيب.وفي عدة قضايا ورد أن ا
لسياق ،متوقع ،أو عندما
تعذيب،في هذا ا
تعسفياحيث أن ال
اعتقاال
النت هاكات سواء كانت
في سريالنكا أقرت المحكمة
تُطرح مزاعمبالتعذيببواسطة مت همينفي محاكم جنائية .و
العليا ،عام ،1952بقبول اعترافتم أمام ضابط شرط ةبموجب قانون منع االرهاب ،إذ
ووفقا
لتعذيب.
وجدت ان المت هم،سينغاراسا،لميُثبت مايظ هر اناالعترافقد انتزعتحت ا
لحكمينت هك حقسينغاراسافي محاكم ة عادلة
نسان،فان هذا ا
تحدةلحقوق اإل
للجنة ألمم الم
ويجببالتالي انيُطلق سراحه أوتُعاد محاك مته 375.ولكن المحكم ة العليالسيالنكا قضت
لسجن  35عامايُعتبر ن هائيا وان آراء لجن ة حقوق
لحكم على سينغاراسابا
فيمابعدبان ا
376
نسان التزودهبأساسقانونيلمراجعةحكم المحك مة العليا.
إل
تعددةفان التراخي كثيرا ما يكونبسبب
ئيةتعزى لعوامل م
لقضا
ومع ان االستجابات ا
انفس هميواج هونتهديدات أو
لقضاة اآلخرين
محلية حيثقضاة التحقيق وا
عالقات السلطة ال
ضايا
لق
صرفواتجاهسوء أداءالشرطة أو المزاعماألخرىبالتعذيب.وفي إحدى ا
تبعات إذات
فقرات  .114 ،21 ، 55-36انظر أيضا ً مجلس اوروبا16 ،
نسان ،22ال
 انظرميخاييف ضد روسيا []2116المحكمة األوربيةلحقوق إلتحقيقفعال،لجنة
فتقارإلى
الفيدراليةالروسيةتتعلق عمومابشكلأساسيبسوء معاملة مقدميالطلبات اثناء وجود همفيالحراسة واال
قضية ضد
يسمبر .)2111
وزراء  2( ،1100th DH meetingد
373
فاع عن الحريات 2112 ،موجود على الرابط
لتحليل االوليللمظالمالفلبينية ،محاميللد
افيير كولميناريس ،ا
 انظر نيري جhttp://bulatlat.com/main/2007/10/13/initial-analysis-on-the-philippine-amparo/
374
السفلية رقم  ،15ص.112
لحاشية
تقريرآسيا ،ا
375
فقرات .256 -254
ليو ،2114ال
ثيقة ألممالمتحدة 21 ،CCPR/C/81/D/1033/2001يو
راسا ضد سريالنكا ،و
سينغا376
ئب العام ) S.C. SPL (LAرقم .)2116( 22/122
راسا ضد النا
سينغا372
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البارزة،في ابريل  0222أمرقاضيتحقيقمنطقة أسكوبفيبيروباحتجازثالث ة ضباط
شرطة أت همواباغتصاب لويس البيرتو روجز مارين 377.ولكنعقب مسيرات نظمت ها أسر
ئية إلقليمي ة إطالق سراح
لقضا
وأصدقاءفي دعم الضباط قررت سلطات محك مة ليبرتاد ا
تى الموتل ماسكلرهفانا ،وهوقاضي ،على أيدي
عذيب ح
لمشتبهين378.كما ان ممارسة الت
ا
يفا
غشقر ،عام ،0211تُعتبرمثاال عن
مجموع ة من ضباط الشرطةفي محافظةتوليار،بمد
لشرطةبالمحاسبة .وقد
بشكل خاصفي كيفيكون ردفعل الشرطة حينمايُهدد أحد رجال ا
حدث ال هجومبعدرفض االنصياعلمطالب من المجموع ةب طالقسراح ضابطشرط ة كان
لشاقبسببتهريب أسلح ة والتورطفي أعمال
قد ُحكم علي هبخمس سنوات من العمل ا
ستوى
اللصوصية .وحرك الحادث اضرابا على مستوىلبالد من جانب القضاء على م
لمستوىفي أسبانيا وج هت الدولة
لقطريطالببالعدالةفيما حدث.وفيقضي ة أخرىرفيع ة ا
ا
التسارقارزون
فالة الحقيق ة والمحاسبة .وأ ُجبرلاقاضيب
ت هما ًضدقاضي رداًعلى ج هودهلك
يقا
لفتحهتحق
ئية
لقضا
برئتهفيمابعد –بتهمتجاوزسلطته ا
على المثول أمام محكمة – وتمتت
التستر
لتي كانقدتم
نية ونظامفرانكو وا
في انت هاكات أرتكبت خاللالحربألهلية األسبا
379
تقادم.
انين
بقاننو عفو وقو
عليها
تقليعملفي إطار حكملاقانون .ومثلمالقطاعي
تظ هر هذه ألمثلة أهمي ة وجود قضاء مس
تقالل
الشرطة و ألمن إ الحفان اال الحات القضائي ة ل ها أهمي ة حاسم ة أينمايعاق اس
تىفي
لقضاة و/أو حينمايتأثرتصريفالعدالة .ولكن ،كماتظ هربعض األمثلة أ اله ،ح
ا
لقضاءقديخضعلمؤثرات خارجية و/أولتحيز
لقانونفان ا
الدول التيتزعم االلتزاملحكم ا
يفضي إلىقراراتتطرحاسئلة خطيرة حول مدى امتثال هابحظر التعذيب .وهذاينطبق
مما
380
ئية ...فعالةلمنعأفعال التعذيب".
بشكل خاص على واجب "اتخاذ إجراءات ..قضا
ية لحقوق اإلنسان
 2-5المؤسسات الواطن

لية هام ة ،أو حتىبديلة حينما
نسان أنتقدمآليةتكمي
نية لحقوق اإل
سسات الوط
تستطيع المؤ
فوضيات
نسان،مثل الم
وطنيةلحقوق اإل
سسات ال
نتشرت المؤ
لمسارات األخرى .وقد ا
تفشل ا
بقين من
لسا
نسان ،أو أمناء المظالم ،أو الهيئات األخرى ،خاللالعقدين ا
الوطني ةلحقوق اإل
تقديم
عذيب و
لعبتبعض هذه الهيئات ،على ألقل ،دورابارزافي منع الت
لسنوات 381.و
ا
أشكال انتصاففيه مثل مراقبة االحتجاز ،خصوصا حينماتُخصص كآلية منع وطني ة
377
فلية رقم  23أ اله.
 انظر حول هذه القضية أيضا ً الحاشي ة الس378
المنظمةالعالمية لمنا هضة التعذيب،بيرو ،خطر االفالت منالعقاب لوكالء شرطة ات همواباغتصابفي اسكوب‘ 2مايو  ،2112موجودعلى الرابط .http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/peru/2008/05/d19325/
379
فبراير  ،2112موجودعلى الرابط
تسار قارزونتمتتبرئتهفيتحريهفي جرائم عصرفرانكو‘ ،الجارديان22 ،
بال
ريمليت’ ،
يلزت
قhttp://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/27/baltasar -garzon-cleared-franco-crimes?newsfeed=true
380
اتفاية األممالمتح ةد لمنا هضةالتعذيب.
المادة  )1( 2من381
نسانhttp://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx ،
 -انظرموقعالمؤسساتالوطنيةلحقوق إل
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بموجب البروتوكول االختياريتالفاقي ة من اهضة التعذيب؛ وتوثيق التعذيبوسوء المعاملة؛
عذيبوسوء المعاملة؛ وتقديمتوصيات أو مكافآتتعويض،باإلضافة
والتحقيقفي مزاعم الت
إلىاتخاذ إجراءات عامةت هدفلمنع التعذيب.
المفوضيات الوطني ة
نسان كثيرا م ايكون محدودا؛ف
ولكن أثرالمفوضيات الوطني ةلحقوق اإل
قيق.وفوق ذلكفان ها عادة غير
فوضفقطبتقديمتوصيات عقبتح
نسان كثيرا مات
لحقوقاإل
ضايا
لق
افح لتوثيق ا
لش هود ،وقدتك
استدعاء ا
فس الحيات الشرطةفي التحقيق و
مخولةبن
لفلبين ،مثال ويال منمثل أشكال
نسانفي ا
فوضية حقوق اإل
بشكل مالئم .وقد عانت م
382
نفاذ المحدودلتوصيات ها.
لقدرة لمالئ مة والتعاون مع اال
تقارل
لقصور هذه،بمافي ذلكالف
ا
لمشاكل ماتزال مستمرة 383.وعندما
لتعذيبلعام 0229فان ا
وحتى عقبتبني قانون مكافحة ا
الثقة مما
نسان الوطني ةفعالةفان الضحاياينزعون نحوفقدان
التُرى مؤسسات حقوق اإل
سسات
سسات .باإلضافةإلى ذلكفانبعض المؤ
يمكن أنيقوضبشدة دور مثل هذه المؤ
لقوات .مثال،
نسان محظورةبشكل صريح من التحقيقفي أداءبعض ا
الوطني ة لحقوق اإل
ئيةتجاه الجيش 384.وهناك
لقضا
نسان السلطة ا
وطنيةلحقوق اإل
وضية ال
ف
في الهند التملك الم
نسان ،كمافي ال هند وأوغندا ،قد طورت م مارس ةتقديم
سسات وطني ة لحقوق اإل
عدة مؤ
الية أشكال
عذيب وسوء المعاملة 385.ولكنفع
توصيات أوحتى منحتعويضاتفيقضايا الت
نفاذ الك امل ممايس اهمفيتقويض
تقار ال
تأجيل أوالف
النتصاف هذه ظلتتُعاقبعملياتال
الثقةفي اآلليات.وفي الهند هناك أيضا ً مخاوف حولتضاربفي النهج الذيتتبع ه
تقر األخيرة
ف
نسان ومفوضيات الدولة لحقوق اإلنسان ،وت
لوطنية لحقوق اإل
مفوضية ا
ال
386
بشكل مالئمفي مزاعم التعذيب.
الية في التحقيق
لفع
ل
توقعات العالية .ويعزى ذلك
نسانبال
وطنية لحقوق اإل
سسات ال
عديد من المؤ
لمتوف ال
لقدرة المطلوب ة والرغبةفي
تقارفي ا
افي والموارد غير امالئمة والف
ل السقالل غير الك
مفوضية الوطنية
تحدي الم مارسات الراسخةفيتأمينالعدالة والمحاسبة .ومثال لذلك ال
ستقالليت هاعلى أيدي الحكومة الحاضرة
تفريطفي
نسانفي سر النكا التيتم ال
لحقوق اإل
نتيجة لذلك،فقدت الكثير من جدارت هافي أوساط المجتمع ال مدني ،إضافة إلى
تي،
وال

وفمبر  ،2112ص  ،36-31موجودعلىالرابط
الفلبين،ن
نبوللمحامينفي
 انظرريدريس،تحرك ضد التعذيب،دليل عمليلبروتوكولاستhttp://www.redress.org/downloads/publications/PhilippinesManualNov07.pdf
383
السفلي ة
لحاشية
الفلبين ،انظر ا
طبي ،ومركزباالي والمركزالدولي إلعادةتأ هيلضحاياالتعذيب،التعذيبوسوءالعاملةفي
 مجموعةالعملالرقم  232أ اله.
384
القسم  12منقانون حمايةحقوق إلنسانلعام . 1223
 انظر385
 ثالفي أوغندا منحت مبالغتقدر ب (UG.X127,900,000نحو  515111والر أمريكي) كتعويضفي االتتعذيبوسوء معامل ة ،مننسان االوغندي ة،
مجموع  1225323( UG.X 329,880,000والر أمريكي) هي منح كتعويض ()%32في عام .2112مفوضية حقوق اإل
لسنوي رقم 15لجم هورية أوغندا ،2112 ،موجودعلىالرابط .http://www.uhrc.ug/?p=1873
لتقرير ا
ا
386
ي المشروعوريدريس.2113 ،
ذيب فيال هندنظم ها وحضرها شركاءف
 اجتماعات وطنية حول موضوعالتع382
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ستوى امتثال ها لمبادئباريس التي
تبة ب(فيمايتعلقب م
تبة أ إلى المر
فيض ها من المر
تخ
387
النسبةللمؤسسات الوطنيةلحقو اإلنسان).
ُوضعتدوليالالعترافبالمعاييرب
نسانتقييما حذرا
سسات الوطني ة لحقوق إل
الية المؤ
تيتعيقفع
تتطلب العوامل الهيكلي ة ال
فويض ها
سساتفي مكافحة التعذيب .وإعتماداًعلىت
للدور الذييمكن أنتلعبهمثل هذه المؤ
تخذهي مكن ها أنتقدم مسارا هاما للضحايا وتكون شريكا للمجتمع
وسلطات ها والنهج الذيت
المدني الذي عمل إناب ة عن الضحاياويدعو إلى إن هاء التعذيب .ولكن ،من الواضح أن
لقضاء .وأينماتكون إدارةالعدالة
نسان اليمكن أنتحل محل ا
نيةلحقوق اإل
سسات الوط
المؤ
افحللنجاح إذ أن ها كثيرا ماتواج ه
وطنيةلحقوق اإلنس ان أنتك
عيفةفان على المؤسسات ال
ض
سسات األخرى.
لتيتحيطبالمؤ
لتحديات ا
نفس ا

387

فقرات .12-16
يسمبر ،2111ال
ثيقة ألممالمتحدة 2 ،CAT/C/LKA/CO/3-4 ،د
-لجنة مكافحةالتعذيب،ال الحظات الختاميةلسر النكا ،و
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تيجيات وآفاق
دهااسترا
التحديات التي تمتحدي :
-6ةمعالج
تعزيز األطر الوطني ة
هيكلية
نفسهميصطدمونبعوائق
عذيب ومنيعملون نيابة عن هم ،أ
كثيرا مايجد ضحايا الت
لقوانين والممارسة ،والتي
تقف أمامالعدال ة وجبر الضرر .وتُظ هر الدراسةالمقارنةل
راسخة
تستندعلىتجارب منيعملونفيقضايا التعذيب ،ماقدصار واضحا اآلن .إنافتراض ان
لكفالة أنتكونحقوق الضحايا
الدولل هانظام حكمقانونيمقنع ،والذييعتبرشرطاأساسي ا
لتعذيبيتطلب
نفاذ المعايير الدوليةلحظر ا
الي فان إ
فعالة ،اليمكن أخذه كأمر مسلمبه .وبالت ،
فر نهج ذي مسارين )1 :خلق و/أو المحافظةعلى اإلطار والهياكل المطلوبة لم مارسة
تو
اسبة،وفي إطار مثل هذا النظام )0 ،التقدير ،المنعكسفي
فالة المح
الحقوقبشكلفعال ولك
ئية وأيتدابير رسميةتُتخذ ،لما هو
سسية والممارسات القضا
التشريعات والهياكل المؤ
تعذيب .إنالحاجةلنهجشامل كما هو
تعذيب وللردبشكل مالئمعلى مزاعم ال
مطلوبلمنع ال
عذيب" :تتخذ كل دولة إجراءات
تحدةلمن اهضة الت
اقية األمم الم
تف
واردفي المادة  )1( 0من ا
عذيبفي أياقليم
ئيةفعالة أو أية إجراءات أخرىلمنع أعمال الت
تشريعية أو إدارية أوقضا
ف همبان ه يتضمن إتخاذ مجموع ة من
يخضع الختصاص ها ا
لقضائي" يجببالتالي أن يُ
تيتجعل الحقوق والواجبات المحددة ،خصوصا
لوبةفي ظل الظروف ال
إلجراء ات المط
لتعذيب ،أكثرفعالي ة.
اقية مناهضة ا
تف
تلك المنصوص عليهافي المواد  10و 13و 14من ا
وتظ هر الدراسةالمقارنة ان حركات من اهضة التعذيب على امتداد العالمحققت – رغم كل
لمستوى المعياريفان حظر التعذيبصمد
تحديات التيتعترض ها – مكاسب هامة.وعلى ا
ال
تيبذلت هاسلسلة
فرة ال
فسهفإن الج هود المتضا
أمام مح والت متكررة إلضعافه.وفي الوقتن
لدولي،
لقانوني الوطني وألقليمي وا
لفقه ا
تي انعكست لدرجة كبيرةفي ا
من الكيانات ،وال
لتعذيب وأثرهعلى الضحايا وأسرهم ومجتمعات هم .وهذا التطورقاد أيضا ً
عمقتفهم طبيعة ا
لقائ مة ،على مستوى المحتوى المحدد لبعض الحقوق والواجبات ،مثل
إلىبلورة المعايير ا
نفذبشكلفعال هذه
الحقفي انتصاففعال ،وللخطوات التييتطلب من الدولاتخ اذهالكيت
التشريعات وآليات المراقبة
لمستوى الوطني هناك زخم متنامي لتعزيز
الحقوق .وعلى ا
اسبة الجناة
ثقلة للتعذيب.ولكن مح
لتركة ال م
النتقال ،لمجابهة ا
وبشكل خاص،في أزمنة
لضوء علىصعوب ة خلقبيئ ة
وجبرضرر الضحايا ما زاليسيربشكلتدريجي ،ممايسلط ا
تمعية وغيرها من
اسية والمج
لسي
سسي ة وا
يعية والمؤ
التشر
اتيةتقلصللحد األدنى العوائق
مو
كثيرا مايواج هاهفي الممارسة كل أؤلئك الذينيسعونللعدالة والمحاسبة.
لتي
العوائق ا
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لمستويينالرمزي والعملي؛ ومنناحية مثالي ة
التشريعيةمكانة هامة على ا
تحتل إلصالحات
توفير وسائل لممارسة الحقوقوكفالة االلتزامات
فان هاتشيرإلى اللتزامبحظر التعذيب و
الفعلي نتائج
لقانون الدولي .وقد جلبت عمليات اإل الح
وفقا للمعايير التي وضع ها ا
نيبال
لقوانين التيفشلتبشكل كبيرفيتحقيق الهدف المنشود ،مثل قانون
مختلطة.فا
تقر إلى ال هيكل
للغاية) وقانون سريالنكا لمن اهضة التعذيبي(ف
لتعويض التعذيب (ضيق
التشريعي ة
ينفذ من الله)،تقدم رسائلتذكيرقي م ةبأن اإل الحات
سسي لمالئم الذي
المؤ
تمثلتحديا كبيرا .و هيتحتاج إلى زخم ودعم سياسيين –في كل مراحل ها العملي ة،بما
لفعالة
ا
تفع من مشارك ةقطاع واسع من أصحاب المصلحة .كما ان التجارب
نفاذ – وتن
في ذلك ال
تي ُ
لتي أدت إلى
لفلبين وأوغندا ،وا
شرعت أخيرالمن اهضة التعذيب ،كمافي ا
لقوانين ال
ذات ا
لمشارب وبالتاليجلبت اهتماما كبيرا من "أصحاب
انخراط مستمر من كياناتمتنوعة ا
تمثل علىنحو خاص معلما هاما ً.
المصلح ة" ،هيبالتالي
تفصيلي للمعاييرالدولية،
التشريعيتتطلبفهم
ومنحيث الجو هرفان جهود اال الح
لقا
والنظام ا
لكفالة التماسك و"ال الحية" – والواقع المحلي لتحديد كيف
نوني الوطني –
ستخدام
فضل أي مشاكلتمتحديدها ،كمافي ا
لقوانين الجديدة أنتتناولبشكل أ
يمكن ل
لقصورفي إجراءات الشكاوى .ويُعتبر التوجيهبشأن
منشآت االحتجاز السري أو أ وجه ا
تعذيب ،والذييشمل التعليم من التجاربالمقارنة،
التشريعات المن اهضةلل
مكونات ومحتوى
عديدة التييمكن أنتهدد جهود ال الح .ويتضمن أسئلة مثل ما إذا
هامالتحاشي المزالق ال
لتعذيب
لقانون شكل قانون واحد أوتعديالت محددة ،وكيفيُعرف ا
كانيجب انيأخذ ا
لفة،مثلتدابير المنع والمحاسب ة
وسوء المعاملة ،وكيفتُعكس الحقوق وااللتزامات المخت
نقاط مرجعية ولكن هناك أيضا ً خطر واضح
لقوانين ك
لضرر .وقدتخدم مويالت ا
وجبر ا
بأنهاقدتحبط النتائج وبالتاليتتعارض مع الحاجةلمناهج سياقية.
سسيةبالغ ة األ همي ةفي جعل حظر التعذيب عاال .ومن منظور
تُعتبر االصالحات المؤ
لمسئولة
سسات ا
لسعيللحصولعلى جبر الضرر،فان المؤ
الضحايا ومنينوبون عنهمفي ا
لقولبأن هاتمثل أهم اللبنات
تقل ،هي التييمكن ا
لمس
لقضاء ا
لشكاوى ،وا
لفعالةل
اإلجراءات ا
لشكاوى
حققونفي ا
لفعالة انيكون مني
لشكاوى ا
في حماي ةحقوقهم .وتتطلب إجراء ات ا
لش هود
لفعالةلحماية الضحايا وا
شاريع ا
لوبة ،وأن ال م
تقلين وم هنيين مزودينبالموارد المط
مس
الفرديةفان إجراءات الشكاوىيجب أنتُكلف
لشكاوى
قائ مة.وباإلضافةإلى التعامل مع ا
تتخذ اإلجراءات الضرورية لضمان عدم
تستطيع الهيئات أن
بدراسة العوامل الهيكلي ة كي
لمستويات كييتحاشى إقا مة
مستقال ونزي هاعلى كل ا
لقضاء أنيكون
تكرار .ويحت اج ا
ال
عديد من دول
تورية أحكاما ه ام ة ،كمافي ال
أنظم ة غير متوازنة حيثتتخذ المحاكم الدس
ضيع حق الضحايا.
ستوى المحاكم الدنيا كثيرا مات
جنوب آسيا،بينما الممارسة على م
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لقضاءف هما
الدولية ذات الصلةفان من ال مهم انيرسي ا
باإلضافة لوعي وتطبيق المعايير
اسبة وجبر الضرر لمالئمين،علىصعيد الممارسة .وهذايتضمن
وممارسةلماتعني المح
لقضاةتتيحفعل ذلك،
التقديريةل
تحدي م مارساتتديم اال الت منالعقاب اينما كانت السلطة
تيتقف أمامالعدالة ،مثل
يزيل الحواجز ال
بيثاني ،وتطويرفقهقانوني
تقرير ط
مثل األ مرب
تضمن أيضا ًالتغيير
الحصانات ،وتعزيز جبر الضرر لمالئم ،كمافي حق إعادة الت أهيل .وي
نفيذية أو موقف أكثر مراعاة لمايُصوربأن ه
سلوك حيث اإلذعان للسلطة الت
في أشكال ال
لدولة مماينسخحقوق الضحايا والحظر المطلقللتعذيب.
حاجات ا
سسية األوسع
تية المؤ
الية إذاكانت البنى التح
فع
وستستطيع هذه اآلليات انتؤدي عمل هاب
لقانون الواردة أ الهفي ( 1-5و )0-5قائمة .وبالتاليفان من المهم االنخراطبشكل
لحكم ا
لشرطة واألج هزة األ مني ة
سسات ،خصوصا ا
وثيقفي عملياتت هدف إلى إ الح المؤ
صيلي
تف
سسات .وهذايتطلبف هم
اليب وممارسات المؤ
الجيش،باإلضافة إلىتغيير أس
و
فضل الم مارساتالمقارنة ،كمافي آليات االنضباط الداخلي ة
سية وأ
لقصور المؤس
ألشكال ا
لتوليد زخم للتغيير ،والذي قد
تية
تخدام لحظات موا
لقدرةعلى اس
قابة،باإلضافةإلى ا
والر
يكونبالتأكيد مرحبابه منبعض أعضاء المؤسسات المعنية.
سسية المحددةللحقفي جبر الضرر والذي ظليتمتج اهلهبشكل كبير
إن أحد المظ اهر المؤ
إلى آلنحتىفي الدول التيتقدم أشكال جبر الضرر األخرى ،هوتقديم إعادة الت أهيل
تعذيب ،والتي
تقدم خدمات إعادةت أهيل متخصصةلضحايا ال
بواسطة الدول .وثم ة دولقليلة
تقدمفي معظم األحيانبواسطة مراكز إعادةتأ هيل .ولكن التعليق العام رقم 3للجنة من اهضة
نفس هايجب أن
عذيبيوضحبجالء أن الدولة
الت
توفر مثل هذه الخدمات 388.وهذايتطلب
ستنتفع منتجربة مراكز إعادة الت أهيل
تي
لرعاية الصحي ة ،وال
إحداثتغييراتفي أنظمة ا
الية،فان
تق
ومن مزودي الخدمات اآلخرين .ولكن ،وحتى اآلن ،وخارج سياق العدالة االن
جهود مناصرة محدودةقدبذت الحداثمثل هذه التغييرات.
لسعي
تعذيب وا
نسان كيانات هامةفي مكافحة ال
وطنيةلحقوق اإل
سسات ال
يمكن انتكون المؤ
سسات الوطني ة
للعدالة والمحاسبة .ويعتبر خلق التبين منظمات المجتمع المدني والمؤ
نسان أ مرا هاما لتعظيم األثر حسب ماتظ هره التجرب ةفيبعض الدول،مثل
لحقوق اإل
سسات
أوغندا .ومع أن منظمات المجتمع ال مدني يجب انتراقببشكلنقدي أداء المؤ
نسان،فان من ال مهم انيكون مثل هذا
نسانوتس اهمفي حمايةحقوق اإل
الوطني ةلحقوق اإل
نيةلحقوق
سسات الوط
بي المؤ
لكفالة أنتل
النقد متبصرا ويأتيعلى أساس من جهود سابقة
اتساق مع مبادئباريس.
يقة ممكنة،ب
فضل طر
يف هابأ
نسانتكل
إل
388

فقرة .12
لسفلية رقم  122أعاله،ال
يق العام رقم ،3الحاشية ا
لتعل
-لجنة منا هضة التعذيب ،ا
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لكفالة المحاسبة
تية أكثر من غي رها
الية أوضاعا ً موا
تق
اسية االن
لسي
كثيرا ماتعتبر ألوضاع ا
فريدةلكيانات المجتمع المدني
توفرفرصة
وجبر الضرر وإحداث التغييرات األوسع.فهي
وغي رهاللدعوى الى ،والمشاركةفي ،آليات أو عمليات تهدف إلىتعيين أسباب وآثار
البدءفي إ الحات.
تقديمتعويضات وغيرها منأشكال جبر الضرر لضحايا و
عذيب و
الت
عذيب ،كما أن حجم
ولكنبعض هذه العمليات لمتعطي اهتماما كافيا للتجارب الخاصةبالت
الكيانات المنخرطة قديقودبس هولةإلىفهم محدود لما هي اال الحات المحددة المطلوب ة
لفعالة 389.ان جعل موضوع
اليةوكفالةأشكال االنتصاف ا
لمكافحة التعذيببشكل أكثرفع
لتعذيب ومنيعملوننياب ة
تعذيب جزءاً اليتجزأ من هذه العملياتوكفالة انيكونلضحايا ا
ال
قوق هميعتبر حاسما ،كي التتكرربعض
عن همفضاءالتبادلتجارب هم وآليات همللدفاع عن ح
لسابقة.
الية" ا
تق
أشكالقصور "العدا ة االن
قليمية والدولية
تعزز اآلليات إل
نسان الذينيعملونفي مجال مكافحة التعذيب حول العالم
افعوحقوق اإل
كثيرا مايسعى مد
ولكفالة المحاسب ة
لكفالة الحمايةضدتعذيب (أكثر)
لمتاحة
نية ا
ستخداماآلليات مافوق الوط
ال
يسيةللنظام الحالي انه غير مكتمل .التوجد هيئاتحقوق
خفاقات الرئ
لضرر .ومن ال
وجبر ا
بية والاتحاد دول
لشرق األوسط (ال الجامع ة العر
إنسانإقليمي ةفعالةفيآسيا،بمافي ذلك ا
جنوب شرق آسيا (آسيان)يمكن انتنظرفيشكاوىفردية أو ل ها سجلفعالفي حماي ة
تحدة األ مريكي ة والهند والصين
الحقوق) .والعديد من الدول ،بمافي ذلك اواليات الم
يقي ة
فر
مفوضية األ
لشرق األوسط عدا مصر كطرففي ال
اإلضافةإلى مناطقبأكمل ها ،كا
لدولي .وبالتالي
لفردية على المستوى ا
لشكاوى ا
تقبل إجراءات ا
لشعوب،لم
نسان وا
لحقوق اإل
نسانفي عدة أجزاء من العالم محدودللغاية إنلم
ت افاقياتحقوق إل
فان الوصولإلى هيئات
يكن معدوما.
نسان
الفرديةفان محاميي حقوق اإل
تىفي األماكن التيتوجدب ها إجراءات للشكاوى
وح
لسلة من التحديات .ويُرى إجراء هيئات تاالفاقياتبأن هبطئ وغير
افعين مروابس
والمد
تى
لقضايا سنوات ح
متجاوب ،إذيقدم مسا حة محدودة للضحايا للمشاركة وكثيرا ماتأخذ ا
ت افاقيات األمم
نفيذقرارات هيئات
لقراراتلصالح الضحايافانت
تكتمل.وحتىعندماتكون ا
ضعيفة .أ مافيمايتعلقبالمحاكم
المفوضيات،تكون
تحدة،وبدرج ة أقلقرارات المحاكم و
الم

389

لتقرير.
ونس فيابريل 2113حضر ها كاتب ا
يب فيت
ظات تقاسم ها مشاركنو في ورشة عمل حولالتعذ
 -الح
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يقات أوغيرها
فع أكبر جزء من التعويضاتبشكل روتينيفان التحق
إلقليمي ةفانهبينمايتم د
390
من التغييرات الهيكلية األخرىفي الغالبالتتم.
لوية .وقد اثمرت الردود
نفاذ قراراتهيئة تالفاقي ة ،بالتالي،بأن ه يمثل أو
يُنظر إلى ا
لمستوى ألقليمي نتائج محدودة.فالضحايا ومن
سسية على مستوى ألممالمتحدة وا
المؤ
فيه ،كثيرابالنجاح،لتحقيق
نفسهمفي موقعيج اهدون
نيابة عن هم ،كثيرا مايجدون أ
يعملون
لقرارات عنصر رضا هامفي حد
ت افاقية .وبينماتشكلمثل هذه ا
يئة
نفاذقرار صادر عن ه
ا
لتيتمتقديم هافان هذه المكاسبقديتم إبطال ها عن طريق استمرار
ذات ها مؤكدة الدعاوى ا
لذي كشفته.
نفسضعفالعدالة ا
نسان لعبت دورا هامافي مكافح ة التعذيب
ومع ذلكفان هيئات ومحاكمت افاقياتحقوق اإل
لضحايا خصوصا عن طريق:
لضررل
ب وجبر ا
وتعزيز المحاسة
)1فضح الم مارسات وإنشاء سجل مرجعي لالنت هاكات واإليذاء ،كمافي المحكم ة
نسانفيشأنروسيا وتركيا ،ومحكمة الدول أل مريكي ةلحقوق
روبيةلحقوق اإل
ألو
لسودان
نسان والشعوبفيشأن ا
قيةلحقوق اإل
فري
نسانفيشأنبيرو ،واللجنة األ
إل
391
نسانفيشأن عدة دلو فيآسياالوسطى؛
ولجنة حقوق اإل
لفة من العنف
بيعة ونطاق االنت هاكات ،مثل الشكال ال مخت
توفير فهم أوضح لط
)0
392
جنسي؛
ال
سية لالنت هاكات ،وال
نونية والمؤس
لقا
اقية لالستجابات ا
)3تقديم عملياتتقييم ذات مصد
تفصيلي ة
وفر سبل انتصاففعالة ،وبالتاليتأسيس هيكلية
سيما حول موضوعت
نسان
روبيةلحقوق اإل
فقه القانونيللمحكمة األو
انونية ،كمايُرى مثالفي ال
ألن ظمةق
393
لشيشان؛
بمفيذلك ا
ب فيروسيا ،ا
تعذي
لتحقيق فيقضايا ال
حول ا

مفتوح ،من ق رار الحكم إلى العدال ة،انفاذ القراراتالدولية واألقليميةلحقوق إلنسان ( هيئات المجتمع المفتوح،
مبادرة عدالة المجتمع النيويورك ،)2111 ،ص  ،11-11موجود على الرابط http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from -
. judgment-to-justice-20101122.pdf
391
فق هالقانونيللهيئات المعني ة،ب م افي ذلكالقضايا المتميزة مثل اسكوي ضدتركيا 23 )1226( ،محكمة الدول ألوربي ة 553؛
 انظر النسان،
ميخاييف ضدروسيا )2116( ،محكمةالدول ألوربية 22؛باريوس التوس ضدبيرو،أسس موضوعي ة ،محكمةالدول أل مريكي ةلحقوق إل
ونفقات ،حكم
لسلة ج رقم 25؛سجنكاسترو –كاسترو ،ميغويلضدبيرو ،أسس موضوعي ة ،جبراضرار
حكم صادرفي  14مارس ، 2111س
لسودان،تقرير
بليير ضد ا
نسيس دو
لشعوب ،كورتيزفرا
نسان وا
لسلة ج رقم  161؛ المفوضية األفريقيةلحقوق إل
وفمبر  ،2116س
صادرفي ن
نفريدنواك:بعثةإلى كازاخستان  ،وثيقة ألمم
نساني ة أوال مهين ة ،ما
القاسية أوالال إ
المقررالخاصللتعذيب وغيره من ضروبالعقوب ة أوالمعاملة
 2112لجنة مناهض ة التعذيب،غيرايموفضد جم هورية كازاخستان ،الغ رقم .2111/433
؛
يسمبر
المتحدة  16 ،A/HRC/13/39/Add.3د
392
تصابوسوءالمعاملة كتعذيب (قادم).
نظتقريرريدريس عن الغ
 ار393
فرون’ ،إلتماسالست هالل
يسيكا قا
يشان والوضع الرا هن،فيليب ليتش ،جين قوردون ،وج
 انظر من أجل لمحة عامة حول المقاضاةفيلاشييفاضدروسيا(رقم 24 ،‘)57950/00قبراير
نسنا فيقضي ةاسا
يتعلقبحكمالمحكمةاألوربيةلحقوق اإل
الوزرا فيما
ء
إجراءاتمخالفة من لجنة
 2115موجودعلىالرابط
390
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 )4توضيح حقوق الضحايا والتزا مات الدول،بمافي ذلك الحقفي المشاركةفي
394
تعذيب؛
فراد من ال
التزام الدولب االمتناع عن التعذيب وحماي األ
إلجراءات و
لفشلفي
سئولية الدولةبشأن مجموعة من االنت هاكات،بمافي ذلك ا
 )5العترافبم
395
لفعال‘)؛
رك في الخارج (حينماتمارس ’التحكم ا
القيامبالعناية الواجبة وعند التح
فراد ولكيانات
)6تطوير الحقفي جبر الضرربمافي ذلك من الل منح الجبر أل
لقانونيلمحكمة الدول األ مريكي ة
لفقه ا
وبتوسيعنطاق الضحايا ،السيمافي ا
جماعية
396
نسان.
لحقو اإل
ستوى الوطني
تزايد شبكات على ال م
نسانيستخدمونبشكل م
افعون عنحقوق اإل
ظل المد
وألقليمي والدولي سعيا وراء الحماي ة والعدالةفي قضايافردية وللدعوة لتغييرات أشمل
انية المناصرة
لتعزيز حقوق الضحايا وحظر التعذيب .وهذايشملتركيزامتزايدا على إ مك
لضوء على الحاج ة
لتسليط ا
بية
لقرارات اإليج ا
لشكاوى وا
لقضايا،باستخدام عرائض ا
ل
نسان،باإلضافةإلى مراجعةتقارير الدولة
غيير .ويمكنللجوءل هيئاتت افاقيات حقوق اإل
للت
الطرفبواسط ة لجان ألممالمتحدة و هيئات ميثاق ألممالمتحدة  -مثل المراجعة الدوري ة
تخدام المنتديات والمنابر العالميةلممارسة ضغوط
العالمية ،أنتكونوسائلتساعدعلى إس
بعناية لتحقيق نتائج
دبلو ماسي ةعلى دولهم المعني ة،ولكن هذه الحمالتتحتاج ألنتصمم
ون فعالة.
ير كيتك
لفضاء محليللتغي
محددة 397،كماتحتاج

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2133
031&SecMode=1&DocId=1916062&Usage=2؛ مبادرةالعدالة الروسية ومركزالمساعدةفي الحمايةالدولي ة’ ،عريضة إلى لجنة
ييفا‘12 ،ابريل
انفاذ حكم من مجموعةخاشييف واكا
ربي الخاصةبأداءالمادة  125منقانون إلجراءاتالجنائيةالروسيفي
وزراءالمجلس األو
 2113موجودعلىالرابط http://www.srji.org/files/Implementation/18%20April%202013%20SUB%20COM.pdf
394
لسفلية رقم  12أ اله.
لتعليقالعام رقم ،2الحاشية ا
لجنة منا هضة التعذيب ،ا395
لصادرفي 16نوفمبر ،2112التزامات أولية  ،وأسس
قونزاليز وآخرون’( ،حقلالقطن‘) ضدالمكسيك  ،حكم محكمةالدول أل مريكي ة السفلية رقم  111أعاله.
ينيضدال مملكةالمتحدة،الحاشية ا
لسك
فقات،سلسلة ج رقم ،215؛ ا
موضوعية ،وجبر أضرار ون
396
نسان وبعد ها‘ ،جورنالكولومبياالقانون
نسان :محكمةالدول أل مريكي ةلحقوق اإل
ف في انت هاكاتحقوق إل
تصا
توماس م .انتكوياك ’ ،منا هج اننسانالجسي مةفي
فال –فاللبا ’مفا هيم ’طرف مصاب‘ و’ضحية‘ النت هاكات حقوق إل
نتقالي  ،46 ،)2112( ،ص 412-351؛ كالراساندو
ال
لضرر
يتعلقبجبر االضرار‘في كا الفيرستمان وآخرون ،جبر ا
نسان:تعليق حولتبعاتفيما
الفقهالقانونيلمحكمةالدول أل مريكي ةلحقوق اإل
لسفلية رقم  225أ اله ،ص .222-243
لضحايا البادة الجماعي ة،الحاشية ا
397
فلية رقم  22أ اله.
 -انظربشأن مايُسمىبالنموذج اللولبي ،ريسي وآخرون ،الحاشية الس
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