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 تقديم   -0
 

هو محنة شخصية شديدة ما هو كامل الحضم مثلعديدة؛ فهو مُتكت   هللتعذيب وجو ور؛ و
ارهاوممارسةً تُلقي ب الوطأة، على المجتمع ككل. وبينما كثيرا ما يكونلمالمحه الخاصة  آث

في  أيضاً المزدوجة  . وتنعكس هذه الطبيعةتفشيه يتم حقيقة على نطاق عالمي سمة محلية فإن
المحاسبة فيه وجبر الضرر و التعذيب الجهود العالمية لمكافحة التعذيب. ويجري السعي لمنع

يتطلب  نسانعلى المستوى المحلي. وبالطبع فإن القانون الدولي لحقوق إل ،أوالً الناتج عنه، 
ة قبل أن يتقدموا النتصاف المحلي أشكال والومن ينوبون عنهم، أن يستنفدوا  1من الضحايا،

، نحو كيانات حيان، في كثير مناألأيضاً هيئات دولية. وتُوجه جهود المناصرة إلى  بدعاوى
ال تجري هذه الجهود  نفسه الوقت ليات والممارسات المحلية. وفيمحلية بهدف تغيير العق

عاون كثيرا والدولية توفر منابر للمقاضاة والمناصرة والت إلقليميةبشكل معزول. فالمنتديات 
. ومع ذلك ما زال من النادر، على صعيد الممارسة، إلقليميةما تتجاوز الحدود الوطنية و

بالنسبة ألولئك الذين يعملون في قضايا تعذيب أن يجتمعوا على صعيد واحد ويتبادلوا 
خبراتهم وتجاربهم. ونتيجة لذلك فإن القوانين والممارسات الوطنية، خصوصا الفقه 

دود الوطنية؛ وقد الح معروفة بشكل كبير  في الخارج بعيداً عنكثيرا ما تظل غير القانوني، 
اهلين للسوابق والستراتيجيات والمحامويظل  الممارسات  أفضلن وغيرهم من المعنيين ج

هامة في عملهم اليوميأخرىالتي تم تطويرها في مناطق  زودهم بأدوات  قدال . و، والتي قد ت
التها بنظائرها في الدول وأل، بشكل كامل، الصلةتستفيد الكيانات ذات  األمن   خرىقاليم

 إذ تظل الشبكات متخلفة.

الت والشبكات يعزز التعاون والقدرة ك هذه ال وبالتالي فانه يزيد من فعالية العمل  ،إن اتال
هو با االضطالع به. و  لتحديات النظامية العديدةلتأكيد شيء مطلوب للغاية نظراً لالذي يتم

ها المحامون وغيرهم عند سعيهم للمحاسبة والجبر في التعذيب. وهذه  المحددة التي يواجه
(، والحماية العفو والحصانات ومدد التقادم القصيرة أشكالقانونية )مثل  تحدياتتشمل 

الضعيفة للضحايا، والفتقار للوصول للعدالة، خصوصا لمعظم المهمشين، وعمليات التأخير 
 االستجابات نظمةالفهم المحدود غالبا لتعريف التعذيب واأل أيضاً تشمل المبالغ فيها. و

جبر الضرر، إن  أشكالتعويضات غير كافية وغيرها من  القضائية الضعيفة، مثل منح
 آليات التعزيز الضعيفة.إلى  ضافةُوجدت، باإل

                                                           
ضوا سيستخدم التقرير بشكل أولي المصطلح "ضحية" تعذيب بما يتسق مع الممارسة القانونية الدولية ودون أن يخل بحقيقة ان األفراد الذين تعر -1

 فضلون مصطلح "الناجي" بعد التعذيب. للتعذيب قد ي
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ال الخبرات لتعذيب: تبادل جبر ضرر ا’ يتجزأ من مبادرة ريدريس يشكل هذا التقرير جزءا
األ‘عالميا االتحاد ها األ وربي، التي يدعم  2 .نسانللديمقراطية وحقوق اإل وربيةعبر األداة

 أفضلتطوير إلى  ومناصرة، تهدفويتأسس التقرير على بحث مقارن، ومقاضاة 
رفة حقوق الضحايا في الحصول على االستراتيجيات فعالية لمع أكثرالممارسات و

جهدا ‘ لتعذيب: تبادل الخبرات عالمياجبر ضرر ا’عتبر مبادرة وت3 ضرر.النتصاف وجبر ال
 وهي مبادرة4 عديدة من العالم. أنحاءتعاونيا، انخرط فيه عدد من الشركاء والنظراء من 

البحث والدولية ب إلقليميةآلليات الوطنية و أمامالمقاضاة في قضايا التعذيب تربط 
الجنسي الذي يرقى لمستوى والعنف  ةياألمنالمواضيعي والمناصرة في التشريعات 

 و ،المبادرة جمعة ودولية. وتإقليميتقارير دول بعينها واجتماعات إلى  ضافةاإل 5التعذيب،
الذين يعملون في مجال التعذيب في  نسانبشكل ملحوظ، المحامين والمدافعين عن حقوق إل

، ألمريكتينو ، واوروبا،عنها تقارير حول آسيا، وأفريقيا ة، تمخضتإقليميخمس اجتماعات 
  6وشمال أفريقيا. ألوسطومنطقة الشرق 

خالل هذا التي تراكمت يجمع هذا التقرير الخبرة الثرية التي تم توليدها والتجربة المتبادلة 
محاسبة وجبر الضرر. ذوات الصلة بال ى القوانين والممارسات المقارنةعل ركزاً العمل، مُ 
. ساسية، في تحديد الموضوعت األإلقليميةنتائج التقارير على مما يكرر فقط،  أكثرويستند، 

ألولتحقيق هذه الغاية فان التقرير يناقش الت ح قاليم، يوض  طورات الرئيسية من منظور عابر 
ة،  هبعاده القانونية والمؤسساتية والسياسية. وبعد هذالسياق الذي يقع فيه التعذيب وأ المقدم

الذي يواجه ضحية التعذيب في سعيه/ها للمحاسبة وجبر  كبرأليقدم الفصل الثاني السياق 
الضرر. أما التحديات التي يمر بها ضحايا التعذيب ومن يعملون نيابة عنهم عند مالحقة 

 3فتعتبر محور تركيز الفصلين  ،القضايا، والستجابات الوطنية في هذا المضمار
انوني بآراء الممارسين للفعالية، فان التحليل الق هما)جبر الضرر( وبربط 4)المحاسبة( و 

 إلقليميةهذين الفصلين يفحصان مدى تماشي القانون والممارسة الوطنيين بالمعايير 

                                                           
2
هذا التقرير لوتز أوته، باالستناد إلى تقارير نُشرت كجزء من المشروع )انظر أدناه، الحاشية السفلية  -  (. وتتقدم ريدريس بالشكر والعرفان 6كتب 

هذا المشروع، خصوصا الشركاء في المشروع والشركاء ألقليميين، و هم المفوضية آلسيوية لحقوق إلنسان؛ لمساهمة أشخاص عديدين في 
األوربي للحقوق  –المنسقية الوطنية لحقوق إلنسان، البيرو؛ ميزان  مجموعة القانون، ألردن؛ الوحدة الطبية القانونية المستقلة، كينيا؛ المركز

وجهات نظر عالمية حول العدالة في مجال الدستورية وحقوق اإلنسان، ألمانيا؛ باإلضافة إلى مشاركين في اجتماعات خبراء، إقليمية وسم نارات؛ 
امعة التعذيب : تجارب، وتحديات واستراتيجيات، نظمته ريدريس بالتعاون مع مركز قانون حقوق إلنسان بمدرسة الدراسات الشرقية واالفريقية بج

 بحثية القيمة. وتود ريدريس أيضاً ان تشكر كريستين سيلفنج لمساعدتها ال. 2113اغسطس  2( في SOASلندن )
 

، خصوصا دراسة مقارنة سابقة، ريدريس ، جبر الضرر من اجل التعذيب: ,www.redress.orgانظر مطبوعات ريدريس على الموقع  -3
  . 2113دولة مختارة، ابريل  31دراسة في القوانين والممارسات  في 

4
 أعاله.  2رقم انظر الحاشية السفلية  - 

5
 .  2112سبتمبر  تدابير فوق العادية، تبعات متوقعة: تشريع أمني وحظر تعذيب،انظر ريدريس،  - 
fhttp://www.redress.org/downloads/publications/1209security_report.pd ،)هنا والحقا بالتقرير االمني ، )سيُشار اليه من 

 وتقرير ريدريس عن الغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة. )سيصدر قريبا(. 
6
 2112ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، وآسيا(، التي نُشرت خالل الفترة من سبتمبر  ألمريكتينكل التقارير األقليمية )أوروبا، أفريقيا و - 

ها على الرابط 2113طس اغس –   . http://www.redress.org/reports/reports. يمكن العثور علي

http://www.redress.org/
http://www.redress.org/downloads/publications/1209security_report.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1209security_report.pdf
http://www.redress.org/reports/reports
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االعتبار، على وجه الخصوالدولية، مع األ وص، االختالفات على مستوى ألقاليم خذ في
المحديد التفرعية. ويسمح مثل هذا التحليل بتحال وألقاليم اهج حديات وال  المشتركة والمن
في كيفية  5كممارسات جيدة. وينظر الفصل  ،تخدمأو  ،إلى أن تتحول، الواعدة بإلقليمية

دراك الحق في العدالة وجبر الضرر سساتية والمجتمعية والسياسية في إتأثير العوامل المؤ
على  ، مركزامامألإلى  يحدد الطريق 6تحليل سابق فان الفصل إلى  للتعذيب. واستنادا

هضة التعذيب  الخطوات التي تُتخذ لجعل القانون والممارسة يتماشيان مع اتفاقية منا
الزم، الصلة. وهذا يشمل تذا خرىير أليوالمعا ، للوصول إلى بشكل نقديو إجراء التقييم ا

ها لتعزيز حقوق الضحايا في الحصول على إلا ستراتيجيات المطلوبة التي يمكن استخدام
 ر في التعذيب. انتصاف وجبر ضر

هذا التقرير أ ن يكون مصدر معلومات وأداة للساعين للعدالة وجبر الضرر في يُراد من 
اإل المسئولين  أيضاً  التقرير . ويخاطبنسانالتعذيب، خصوصا المحامين ومنظمات حقوق

ر الدولية للتعذيب وحاملي التفويض والخبراء والقضاة وغيرهم من يالمكلفين بانفاذ المعاي
المتثالالم الء الذين يعملون بشكل أو  راقبين  ه في  أساسيالفصل في قضايا التعذيب. وعدا 

اهر القانونية لحظر التعذيب فان التقرير  من الكيانات السياسية  اً عريض اً قطاع يخاطبالمظ
على احترام حقوق الضحايا. ويخلص التقرير  عية التي لسلوكها ومواقفها تأثير كبيروالمجتم
اإلإلى  بالتالي جهة للدول والقضاء وهيئة حقوق  ضافة، بإلنسانسلسلة من التوصيات المو

 المجتمع المدني، خصوصا المحامين والمنظمات التي تعمل نيابة عن ضحايا التعذيب.إلى 
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من منظور عابر لالقاليم -3  القانون والممارسة في التعذيب 

 سياق التعذيب 3-0

 تقديم 3-0-0

المح محليةعتبر التعذيب ممارسة يُ  ة أو إقليمي وطنيةأو  عالمية، رغم ما له، غالبا، من 
لكن من الواضح أن التعذيب والمعاملة السيئة منتشران  زة. وتتفاوت درجة انتشاره؛متمي  

قليم حصين بشكل كامل من التعذيب، بما في العالم. وليس هناك إ في كل أقاليمبشكل واسع 
 حينما تكون قواتها تعمل في الخارج. الغربية، خصوصا وربيةذلك الدول األ

التينية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين و مع استثناءات ملحوظة، كما في امريكا ا
االرهاب، فإوك ا في سياق عمليات الترحيل السريةومؤخر  ن ثمةجزء من عمليات مكافحة

"خطة رئيسية" معترف أو  عالميةأو  ةإقليميأدلة محدودة بأن التعذيب يُعتبر ناتجا لشبكات 
عن ذلك  بدالً و 7 سلحة التعذيب(.لتعذيب يتم تسهيلها بالتجارة في أا أساليبن بعض بها )مع أ
على  كثيرا ما يستند، عقول بحيثالجساد والعلى طريقة لممارسة السلطة  ب يمث ليذفان التع

واألشكالإلى  ،مستوى الممارسة هناك مجتمعات وقت وفي نفس ال8 المحلية للعنف. ألنماط
ها وجُ  و"الثقافات" من حيث  عبر القاليمتمتد   وأسباب من حيث أغراضناتها وضحايا

 . التعذيب فيها أساليبو

منحها شرعية. إلى  وحين يصير التعذيب ممارسة شائعة فان "تطبيع" الممارسة قد يؤدي
رها تنظر األمنصارت أجهزة تعزيز القانون وقوات قد و ب كطريقة مقبولة التعذيإلى  وغي

 أكثر اتعذيب على امتداد العالم قد صارلالخاصين با لممارسة السلطة. وهذه الوظيفة والتأثير
االرهاب. وأأو  ات مكافحة التمردإجراءفي سياق وضوحا  ظهر عقد السنوات مكافحة
ممارسات الواليات المتحدة في ظل إدارة والذي تأثر بشكل خاص بسياسات و ،الماضي

 ضفاء الشرعية على ممارسات التعذيب. وقد سعت عدة دول لتبرير التعذيب،ر إبوش، خط
دول علنا وشددت 9 الوطني. التعذيب، من خالل التذرع بحجة ألمنتدابير تسهل لتبرير أو 

 نفسه،الوقت  هذه الدول استخدمت، في فإنبأنها تعترف بالحظر المطلق للتعذيب. ومع ذلك 

                                                           
لقاسية صم م خصيصا النزال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة االتي تُ دراسة حول وضع التجارة في، وصناعة ألجهزة ’على سبيل المثال،  -7

ها وأشكالها ها، والجهة التي تقصد هينة، واصل ، وثيقة ألمم  تقرير المقرر الخاص حول موضوع التعذيب، ثيو فان بوفين، ‘أوالال إنسانية أو الم
ي ، عالم ، في التقرير السنوي العالم‘التجارة في تكنولوجيا التعذيب’؛ آبي يدموند وجو فرح ، 2114ديسمبر  E/CN.4/2005/62 ،15المتحدة 

 .www.mispo.org؛ و 252-243، ص 2113التعذيب، 
8
هذا السياق أيضاً داريوس رجالي، التعذيب والديمقراطية )دار نشر جامعة برينستون، برينستون واكسفورد،  -   (. 2112انظر في 

9
اله مع مراج 5تقرير أمني، الحاشية السفلية رقم  -   ع أكثر. أ

http://www.mispo.org/
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السعي لتضييق تعريف التعذيب. أو  10"قنبلة موقوتة"( مثالابا ينظر في استثناءات )خط
الحماية والمحاسبة وفرص الوصول للعدالة بالنسبة  أشكالخطوات تقوض  أيضاً واتخذت 

  11لضحايا التعذيب.

بقاء الحجج والتبريرات بشكل كبير في إ نساننجحت المحاكم وهيئات اتفاقيات حقوق اإل
"اال هامة في وكانت هذه اإل 12ستثنائية" تحت السيطرة.القانونية لمثل هذه التدابير ستجابة 

امة  ظلت هناك هميةوعلى نفس القدر مناأل .المعيارية لحظر التعذيب عالء القيمة حركة ع
ما له لكشف ممارسة التعذيب و أخرىتدخل  أشكالالم متعددة ونامية استخدمت وسائل إ

، تمتد من أشكالذت هذه الحركة عدة على الضحايا وعلى المجتمع العريض. واخ من آثار
الذي تعرض للجلد حتى ، مثل خالد سعيد توزيع واسع النطاق لصور في قضايا فردي ةال

صارت معاملته بمثابة صيحة استنفار للقيام يدي الشرطة المصرية والموت على أ
اهرات في ميدان التحرير، لمغرب ادلة، كما في اولتنظيم حملة لتغيير قوانين غير ع 13بالتظ

 دىجبرت على الزواج من مغتصبها مما أالتي انتحرت بعد ان أُ اللي، يفالمينة عند انتحار أ
المغرب الذي كان يسمح لغاء قانون احتجاجات واسعة النطاق نجحت في إ تفجير إلى

 ن يتحاشوا المسئولية الجنائية عن طريق االنخراط في مثل هذه الزيجاتللمغتصبين أ

الل السلطة  رغبة في التحدث دون خوف أو وجلإلى  وتشير هذه الحركات14 ضد است
ن عمليات الكشف هذه، حينما يتوفر م المتأصل في التعذيب. ومن المور الحاسمة، أوالظل

، خصوصا طريقتها نظمةتصير المقياس المعتمد لشرعية المؤسسات واألالكافي، زخم اللها 
هذا الكشف ساهم في تطوير ثقافة مضادة إلطة وعدم توفير العدالة. ولذلك ففي ممارسة الس ن 

ة الملحقة به ووضعها في قلب الحوار  الئم هامة تكشف حقيقة التعذيبواالستجابات غير ال
 حول وضع المجتمع والسياسات. 

 ضحايا التعذيب وسوء المعاملة 3-0-3

يب على نطاق واسع عن وجود عدد كبير من الضحايا من خلفيات ذتمخضت ممارسة التع
عب التعميم وبالتالي يصدق القول ان أي شخص قد يصير ضحية تعذيب، يص اتنوعة. وبينمم

                                                           
هر العملية والقانونية لتبرير القنبلة الموقوتة في مجال التعذيبانظر يوفار جنبال، مورال،  -10 ( )تعبير 2112)دار نشر جامعة اكسفورد،  المظا

 المترجم(.  -القنبلة الموقوتة  يشير إلى  استجواب  المحتجز بطريقة عنيفة بذريعة تحاشي كارثة 
11

الحظات الختامية: انظر لجنة حقوق إلنسا -  األمم المتحدة مريكيلواليات المتحدة ألن، ال سبتمبر  CCPR/C/USA/CO/3 ،51ة، وثيقة
اليات المتحدة أل 52-50، الفقرات 6002 ألمم المتحدة مريكي؛ لجنة مكافحة التعذيب، استنتاجات وتوصيات: ال ة ، وثيقة 

CCPR/C/USA/CO/3 ،15  مواضع مختلفة. 2116سبتمبر ، 
12

هضة التعذيب،  -  األمم المتحدة  6: انفاذ المادة 6التعليق العام رقم انظر لجنة منا يناير  CAT/C/GC/2 ،24 .بواسطة الدول ألطراف، وثيقة
 . 2-5، والفقه القانوني، أدناه في 5، الفقرة 2112

13
هرام أونالين، ‘الوجه الذي أطلق ثورة’خالد سعيد،  -   على الرابط ، متاح  2112يونيو  6، اال
-a-launched-that-face-The-Said-/Khaled-http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/43995/Egypt/Politics

ution.aspxrevol 
هم’اسوشييتيد بريس ،  -14 ، متاح على 2113يناير  23، الجارديان، ‘المغرب تلغي قانون يسمح للمغتصبين باطالق سراحهم إذا تزوجوا من ضحايا

 .marry?INTCMP=SRCH-rapists-law-ardian.co.uk/world/2013/jan/23/moroccohttp://www.guالرابط 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/43995/Egypt/Politics-/Khaled-Said-The-face-that-launched-a-revolution.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/43995/Egypt/Politics-/Khaled-Said-The-face-that-launched-a-revolution.aspx
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/23/morocco-law-rapists-marry?INTCMP=SRCH
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األفإ تعرضا  أكثرتعتبر  شخاصن من الواضح، بالقدر نفسه، بأن هناك فئات معينة من
هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يُعتبرون "أعداء" لنظام ها. و  للخطر مقارنة بغير

ألطريقة حياة معينة. ولأو   نظمةتشمل هذه الفئة العريضة المعارضين السياسيين، خصوصا 
كا المولديف وسريالنجزر الستبدادية، مثل البحرين والكاميرون وساحل العاج واثيوبيا و

اهرين السلميينأحيانو والسودان وأوكرانيا وزيمبابوي؛ عمليات  كما ظهر في ،ا تشمل المتظ
االنتفاضات التي وقعت مؤخرا الرد فريقيا. وشمال أ األوسطفي منطقة الشرق  على

ُّ اهرون السلم خالل أيضاً ون ويتعرض المتظ هرات متن انخراطهم في للخطر عة معادية وتظا
اهرات الحكم الذاتي، كما في  حادثة رفع علم للعولمة والتقشف، كما في اليونان، وتظ

رهابحيث ردت  2112في اندونيسيا عام  مولوكان اال بجلد طنية الو وحدة مكافحة
اهرين واعتقالهم، اإلإلى  ضافةاإل 15المتظ الء القسري )كما في الحتجاجات ضد عمليات

والنزوح الذي تتسبب  17والدمار الذي يسببه التعدين )كما في البيرو مثال(، 16كمبوديامثال(،
اهرات المجتمعتنمية كبيرة. وفي السودان،مثال فيه بشكل خاص مشاريع ات ، قوبلت تظ

عدةحاالت وفاة وعدد إلى  الق الرصاص الحي مما أدىية ضد بناء خزان كجبار بإالمحل
ومن الواضح أن  18ه قد صحبتها معاملة سيئة.عتقاالت وعمليات االحتجاز ُزعم أنمن ال

ول مثل الجزائر والبحرين دورد من  أنفسهم في خطر حسب ما نسانالمدافعين عن حقوق اإل
هورية الكنغو الديمقراطية والهند والمكسيك وباكستان وكولوموبغالديش والبرازيل  بيا وجم

  19 والفلبين وروسيا والسودان وتركيا وزيمبابوي.

ة  رهاب" مما بارتكاب اعمال " فئات ضحايا التعذيب تشتبه بين من أخرىوثمة فئات هام ال
ات و"آخرين" )مثل من رقي يستهدف أقليتنميط عإلى  وقات،أدى، في الكثير من أل

تشريعات مضادة  أيضاً وقد استخدمت 20 الرجال المسلمين.يُعتبرون غير منتمين( مثل 
إلى  ضافةو وكشميرباإلداف السكان المحليين، كما في جامنيةالستهأمالرهاب وتشريعات 

خوات السبع" في شمال شرق الهند والمتحدثين بلسان كويتشوا من "المزارعين األ
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هناوالحقا سيطلق عليه اسم : تقرير آسيا(.  61، ص2113ريدريس، التعذيب في آسيا: القانون والممارسة، يوليو  -   )من 
هودال،  -16 الء القسري’كيت  هر احتجاجا على ال ، متاح على الرابط 2112فبراير  2الجارديان،  ،‘شرطة كمبوديا تعتقل امرأة تتظا

grabs-land-evictions-forced-http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodia. 
تتوصل إلى تسوية  PLC‘التعويض من جراء التعذيب من شركة تعدين من المملكة المتحدة: مونتريكو ميتالز البيرويون المطالبون ب’ليش داي،  -17

 ، موجود على الرابط 2111يوليو  21في قضايا من بيرو دون العتراف بالمسئولية القانونية، 
.minin-UK-by-compensated-claimants-torture-2011/Peruvian-http://www.leighday.co.uk/News/2011/July؛ 

هنا وصاعدا سيطلق عليه اسم تقرير  12. ص2113: القانون والممارسة ، يونيو ألمريكتينانظر أيضاً ريدريس، التعذيب في   (. ريكتينألم)من 
18

األمم المتحدة  -  الحظةلألمين العام لألمم المتحدة، وثيقة ؛ 12، الفقرة 2112سبتمبر  S/2007/624 ،24وضع حقوق إلنسان في السودان، 
ها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى المفوضية األفريقية لحقوق إلنسان والشعوب في يوليو   لف(. )موجودة على م 2113شكوى تقدمت ب

 انظر بشكل خاص التقارير السنوية للمقرر الخاص لوضع المدافعين عن حقوق إلنسان، موجود على الرابط  -19
sIndex.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefender 

20
وصندوق التعليم، تحت الرادار : إبعاد  مريكيانظر، على سبيل المثال، مركز حقوق إلنسان والعدالة العالمية والدفاع القانوني آلسيوي أل - 

هاب )نيويورك: مدرسة القانون بجامعة نيويورك،  االر هم على أساس مزاعم غير مؤكدة  ابط ( موجود على الر2111مسلمين واحتجاز
http://www.chrgj.org/projects/docs/undertheradar.pdf 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodia-forced-evictions-land-grabs
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodia-forced-evictions-land-grabs
http://www.leighday.co.uk/News/2011/July-2011/Peruvian-torture-claimants-compensated-by-UK-minin.؛
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
http://www.chrgj.org/projects/docs/undertheradar.pdf
http://www.chrgj.org/projects/docs/undertheradar.pdf
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وصف إلى  نف كمجموعة "ثوار" كثيرا ما يمتدجود جماعة تُصوإن  21 المحليين" في البيرو.
اعة السكان ية كمجموعة، مثل الفلسطينيين في إسرائيل كل المدنيين الذين ينتمون لنفس الجم

رهم في دارفور في األ راضي المحتلة، والتاميل في سريالنكا، ومجموعات مثل الفور وغي
تكون في خطر  ه الجماعات السكانية كثيرا ماالسودان ولماليا المسلمين في تيالند. وهذ

وهذا قد يشمل حتى  22أحد الوسائل التي تستخدم لقمع المعارضة والتمرد.التعذيب  حيث يعتبر
، من الذين يتعر ضون لإلستهداف، زمنة االنتقال. مثالجناة السابقين، كما هي الحال في أال

ة المسلمين في العراق هناك الذين ينتمون  –عتبروا موالين للقذافي أولئك الذين اأو  السُن
يدي مليشيات رضوا للتعذيب على أعورد أنهم ت؛ إذ في ليبيا – أخرىقبائل إلى  أساسيبشكل 

ألمر الواقع. مع إذعان ة الجديدة    23 الحكوم

الميا كبيرا، خصوصا اهتماما إ لمجموعاتهذه اإلى  ينتمون أفرادتعذيب  كثيراً ما يول د
عي في الوتصعيد إلى  يحدث ميل ة عالية الصوت. فحينئذمجموعة المعني  حينما تكون ال

االمر الذينسانتركيز على بعض المجموعات، مثل المدافعين عن حقوق اإلالو كثيرا ما  ن
حينما تتعرض هذه المجموعات لالستهداف. إن الملف المثار  أكبراهتمام عام إلى  يؤدي

الء الضحايا، وطبيعة تعذيبهم التي كثيرا ما تكون منتظمة، تعني ان هذا السياق معروف  له
كيانات مختلفة. ولكن العديد من ضحايا  حظى بانتباه كبير وسطبشكل واسع ومعترف به، ويُ 

هم  أو  التعذيب، خصوصا أولئك الذين ينحدرون من خلفية "عادية" هتماما أشة، ينالوم قل. ن ا
بحيث يكون متوقعا، وبالتالي فانه  " للغايةامعتادحقيقة أن تعذيبهم قد صار "إلى  وهذا يعود

 ماعسألون بعض منهم، حينما يُ أو  "مقبول" وقد يشمل هذا السلوك ضحايا التعذيب أنفسهم،
 كانت الشرطة قد عذبتهم إذ ورد أنهم يجيبون بـ "ال، تعرضنا للضرب فقط".إذا 

هذا النوع من  ا متداخلتان تواجهان بشكل خاص خطرأحيانهناك مجموعتان عريضتان، و
همشة و أفرادالتعذيب:  جُنح. والمشتبهون أو  شتبهون في جرائممُ أشخاص من مجموعات م

سوء المعاملة كنوع من ممارسات  أشكالكثيرا ما يخضعون للتعذيب وغيره من 
العدالة الجنائية المختلة حيث  أنظمة"مؤسساتية". وهذه الممارسات تنتشر بشكل خاص في 

مستهدفة بشكل خاص المهمشين  ،التعذيب لـ"كشف" الجرائمإلى  القانونتلجأ أجهزة تعزيز 
هم كجُ  أفرادوالفقراء من  االعترافاتالمجتمع الذين يمكن تقديم تُنتزع  التي ناة، حيث تمثل

نماط ضدهم. وقد وردت مثل هذه األ ساسيةياناألدلة األحنهم تحت التعذيب في كثير من ألم
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اله، ص  5تقرير أمني، الحاشية السفلية رقم  -   . 25-24أ
 المصدر السابق، في أماكن مختلفة.  -22

23
 ، متاح على الرابط  2111جاز تنتشر في ليبيا الجديدة، منظمة العفو الدولية، انتهاكات الحت - 

http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/mde190362011en.pdf  

http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/mde190362011en.pdf
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/mde190362011en.pdf
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على صعيد و24 بما في ذلك المكسيك ونيجيريا وروسيا والهند. من دول على امتداد العالم،
على هوامش  غيرهم من الذين يعيشونأو  ن أولئك الذي ال نفوذ لهمالممارسة فان هذا يعني أ

أو  خطوة قانونية يتخذواأو  المرجح ان يحتجو غير أولئك الذين من أخرىالمجتمع )بكلمات 
عرضة للتعذيبالنتزاع اعترافات منهم. وهم  كثرألال تصدق رواياتهم( هم ارجح أالذين يُ 

 التعسفية للسلطة، مثل البتزاز والضرب العشوائي.  الممارسات ضعفاء أمام أيضاً 

اه الم، صاحب عربة تعمل بدفع اليد، وجاره منيرو وفي نغالديش أستدعي كل من ش دول ا
الم منير الل سرقبشأن  2112قاشا في نوفمبر مركز شرطة بيإلى  ال ة مزعومة. و

هما. وكانت  عرضا للجلد بعصي البامبو على أجزاءوجودهما في الحتجاز ت مختلفة من جسدي
الشرطة تسعى النتزاع مال عن طريق االبتزاز، من الرجلين اللذين لم يكونا يمتلكان ما 

 صرت على تعذيب الرجلين حتى حصلت علىومع ذلك ورد أن الشرطة أ كرشاوى؛ يدفعانه
ا( أمريكيرا وال 22تاكا )نحو  2111بتقديم المال. وبعد ان اقترضت والدة منير الوعد 

يث ُوجهت لهما تهم مفبركة بالصراخ في محكمة ح أمامحضار الرجلين ودفعتها للشرطة تم إ
الم ومنير بأ ضافية نهما مذنبين بالتهم ودفعا غرامة إالشوارع مساء اليوم السابق. اعترف ا

وفي  25شرطة قبل دخول المحكمة بأنه لن يُطلق سراحهما دون اعتراف.بعد أن حذرتهما ال
عامال يعمل معظم الوقت في فصد شجر  أخرىقضية  هيماتشاندرا في سريالنكا كان سونيل 

 21مليون روبية )حوالي  3من  أكثروبعد أن كسب  .المطاط وقطف جوز الهند والفواكه
الرا  عناصر من ت لوتري ون وكيل مبيعافا 2113ا( في اللوتري عام أمريكيالف د

حين سونيل  أنه طلب "حماية". وقد ورد أنإلى  سرته مشيرينبأ رطة المحلية اتصلواالش
االت الشرطة المستمرة الرامية إلى إجباره ب أن يدفع لهم بعض مال اللوتري، قاوم ات

التالي  ل بواسطة عدد من ضباط الشرطة وتعرض للجلد المبرح. وفي اليوماعتقتعر ض لإل
هورت حالة سونيل الصحية وُحرم من الرعاية الطبية لعدة ساعات. وأخيرا تم تحويله إلى  تد

أيام من ذلك. وعقب  3، توفى عقب جراحة له في المخ إجراءمستشفى حيث، بالرغم من 
اإل أمامآلن  في القضية تم رفعها تحقيق فعالعدم توف ر  التابعة لالمم  نسانلجنة حقوق

ا كان قد رفض جمع وردت من نيبال ذُكر أن ضابطا سابق أخرىوفي قضية  26المتحدة.
ذهب نيابة عن رؤسائه  ذهب  –وكان ذلك خارج نطاق واجبه  –بعض ال قد أتهم بسرقة ال

. وقام بعد ذلك برفع قضية بموجب قانون 2112وتعرض للحبس النفرادي والتعذيب عام 
من  شن حملة متواصلةإلى  د أدى ذلكالتعويض عن التعذيب وتقديم شكوى منفصلة. وق
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اله، ص 15، تقرير آسيا، الحاشية السفلية رقم 2أعاله، ص 12ية السفلية رقم ، الحاشألمريكتينتقرير  -  ؛ ريدريس، التعذيب في افريقيا: 41أ
هنا وصاعدا يشار اليه بتقرير افريقيا(؛ التعذيب في أوربا : القانون والممارسة، سبتمبر  2، ص2112القانون والممارسة، سبتمبر   2112)من 

هنا فصاعدا يشار ال 2ص  يه بتقرير أوربا(. )من 
اله، ص 15انظر تقرير آسيا، الحاشية السفلية رقم  -25  . 31أ

26
 ، موجود على الرابط : 2112سبتمبر  22انظ بالغ شاكي إلى لجنة حقوق إلنسان ،  - 

singhe.pdfhttp://www.redress.org/downloads/Amara 

http://www.redress.org/downloads/Amarasinghe.pdf
http://www.redress.org/downloads/Amarasinghe.pdf
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 أخرىجانب الشرطة، ورد أنها اشتملت على تهديدات بفصله والتحرش به والتقدم بتهم 
  27 وتعذيب الحق ضده.

األ هياكل أو  كأداة تأديب لفرض حيانيعمل التعذيب في بعض تعزيز اخالقيات مجتمعية و
عالقة واضحة بين التعذيب و التمييز والتهميش. ومن المجموعات سلطة، ونتيجة لذلك فهناك

طفال الشوارع، كما في أ قطاع هذا الشكل من التعذيب خاص أمام الضعيفة بشكل
الخمور والسكارى الذين  ومدمنو 29حظا في الرجنتين؛ ألقلوالرجال الشباب  28البرازيل؛

 30يعانون من سوء المعاملة في مراكز الصحوة من السُْكر كما في بولندا وروسيا؛
 34ومولدوفا؛ 33وغواتيماال؛ 32وكرواتيا؛ 31ذوياالعاقات العقلية كما في بلغاريا؛ شخاصألو
والسكان  35يات؛ مثل الروما في كرواتيا واليونان والمجر ورومانيا؛ألقلمجموعات أعضاء و

نيا والطبقات الد 36ضد مشاريع التنمية، كما في كولمبيا؛ الصليين، خصوصا المحتجون
ما يُتصور بأنها حدود، مثل داليتس في  خصوصا تلك التي تتعدى على ومجموعات الطوائف

تُستهدف النساء على أساس من نوعهن الجنسي )الجندر(، في  حيانفي كثير من األ  37.الهند
صليين في كولمبيا بما في ذلك النساء من السكان أل العنف الجنسي،أو  شكل االغتصاب

هاجرات في المك النساء من شرق أوربا الالتي يُتاجر بهن أو  سيكوالمكسيك، والنساء الم
ألدوار الجندرية  أيضاً وتُستهدف النساء 38 على امتداد أوربا وما ورائها. أينما ال يمتثلن 

زياء غير أ"أو  مثال، حينما ترتدي النساء بناطيلالنمطية. ففي السودان، على سبيل ال
مة"، مثأو  ،أخرىمحتشمة"  ل الرقص مع الرجال، يتعرضن، يتصرفن بطريقة "غير محتش

 تجلدن عقب محاكمابموجب قوانين النظام العام، لالعتقال بواسطة شرطة النظام العام ويُ 
التي يعشن في السودان ويعتمدن في  ،كما أن النساء من جنوب السودان 39 ايجازية. ا

                                                           
27

، 2111اكتوبر  22، ‘نيبال: ضحية تعذيب يُحرم من العدالة لتسع سنوات يجب ان يُمنح الحماية’انظر المفوضية آلسيوية لحقوق إلنسان،  - 
  .UAU-appeals/AHRC-ghts.asia/news/urgenthttp://www.humanri-048-2011موجود على الرابط 

28
ألمم المتحدة  -  الحظات ختامية: البرازيل، وثيقة   . 65-64، الفقرات 2114نوفمبر  CRC/C/15/Add.24 ،3لجنة حقوق الطفل، 

اله، ص 12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتينتقرير  -29  . 2ا
ها ريدريس )مسود -30 هاوس فاونديشن، معلومات حصلت علي هيومان رايتس  لماذا نحتاج إلى منشآت صحوة من ’ة اجتماع خبراء(. انظر أيضاً 

 http://humanrightshouse.org/Articles/8721.html، موجود على الرابط 2112مايو  22، ‘ السكر؟
31

هامربيرج،  -  اكتوبر  21تعليق مفوض حقوق إلنسان لمجلس اوروبا،  ،‘المعاملةالال إنسانيةلألشخاص ذوي العاقة في المؤسسات’توماس 
  ..post.php?postId=93view_blog_-http://commissioner.cws.coe.int/tiki، موجود على الرابط 2111

32
ها ريدريس )مسودة اجتماع خبراء(.  -   معلومات حصلت علي

33
األمم الم -  هينة، جوان مانديز، وثيقة تحدة تقرير المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالال إنسانية أو الم

A.HRC/22/53 ،1  25، حاشية 52، الفقرة 2113فبراير .. 
34

هينة، مانفريد نواك  -  هورية  –تقرير المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالال إنسانية أو الم بعثة إلى جم
 . 44-42، الفقرات 2112فبراير  A/HRC/10/44/Add.3 ،12ملدوفا ، ويقة األمم المتحدة 

35
اله، ص 24 تقرير اوروبا ، الحاشية السفلية رقم -   . 11أ

36
اله، ص 12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتينتقرير  -   . 11أ

37
اله، ص 15تقرير آسيا، الحاشية السفلية رقم  -   . 41أ

اله، ص  12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتينتقرير  -38  . 12-11أ
39

ال لمواصلة الجلد: حان الوقت  -   ، متاح على 15-12لوقف العقوبات البدنية في السودان، ص ريدريس ومرصد السودان لحقوق إلنسان،
%20English.pdf-://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20http؛ 

http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAU-048-2011
http://humanrightshouse.org/Articles/8721.html
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=93
http://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Corporal%20Punishment%20-%20English.pdf
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نفس ويتعرضن للجلد بموجب  أيضاً يُستهدفن  ،معاشهن على تخمير وبيع مشروب المريسة
اهم لعامالت في مجال ت40 هذه القوانين. وفير الجنس تجاريا وفي نيجيريا، ورد أن الشرطة تد

يُعرف بوصفه "الفائدة الهامشية التي تُجنى من  وورد أن هذاهن الغتصاب، وتخضع
  41الدوريات الليلية".

 مغيرون لجنسهمة والل الجنسيوالمي ثنائيون والمخنثوالجنس من النساء والرجال و يتعر ض مثليو
بإذعان  أخرىكيانات إيدي عناصر أو  بشكل كبير لخطر التعذيب على أيدي اجهزة تعزيز القانون

اذ ورد حاالت من العديد من الدول، بما في من المسئولين. وهذا الخطر واضح على امتداد العالم 
  42 .وتنزانيا أوغنداذلك الكاميرون وكرواتيا واليونان والبيرو وروسيا و

هاجرين وغيرهم، عرضة للتعذيب وسوء  الجئين والم كثيرا ما يكون غير المواطنين، أي ا
االعتراف القانوني بهم ووضعهم ضعيفا و/أو حينما  المعاملة، خصوصا حينما يكون

األ يواجهون مشاعر رأي عام سلبية، كما ، فريقيةهي الحال في العديد من الدول
هي  ،مثال رص وتركيا واليونانأوربا. وفي قب، وآسيا وألمريكتينو والتي كثيرا ما تكون 

الجئين القادمين عتبر سوء المعاملة والتعذيب مشكلة وربا، تُ أإلى  أول المواني في رحلة ا
هاجرين معدمين وفشلها  هاتركإلى  ضافةبالنسبة للسلطات اليونانية فانها باإلأما  43رئيسية. الم

مسئولة عن تعذيبهم وإساءة معاملتهم، كما في حالة  أيضاً فإنها تُعتبر  44في تقديم الحماية،
وكثيرا ما تكون النساء ُعرضة 45 نيكاتي زنتول التي اغتصبها حرس السواحل اليونانية.

ة،  االتجار، حيث تفشل السلطات المحلية في توفير الحماية المالئم لخطر معين، خصوصا
افريقيا، خصوصا في دول وشمال  األوسطوعلى امتداد منطقة الشرق 46 كما في قبرص.

ها بشكل خاص  جرون يتعرضونلالعتداء، والذي يزيد خطورةالخليج، ظل العمال الم
واالعتداء بالنسبة لعامالت في المنازل، الالتي واجهن في العديد من لحاال ت، العنف

 د لعامالتبواسطة الوضع المقي   يهم. ويتم تسهيل مثل هذا االعتداءيدي مخدمالجنسي على أ
التي كثيرا ما يواجهن صعوبات كبيرة في تقديم شكاوى بسبب القيود على  في المنازل، ا
دموهن. وفوق ذلك فإن عديدين ال يتحدثون اللغة  حركتهن واتصاالتهن التي يفرضها مخ

                                                                                                                                                                                     
ها( ، ما بعد البنطال: النظام العام وحقوق إلنسان للنساء والفتيات في السودان : ورقةالمبادرة ال   ستراتيجية حول النساء في القرن االفريقي، )سي

 . 2112نوفمبر  12العادية للمفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، بانجول، غامبيا،  46حوار، تم تقديمها في الجلسة رقم 
40

 سابق. المصدر ال - 
41

اله، ص 24تقرير أفريقيا، الحاشية السفلية رقم  -   . 11أ
اله، ص  12، الحاشية السفلية رقم  ألمريكتين؛ تقرير 11المصدر السابق، ص -42 اله،  24؛ تقرير أوربا، الحاشية السفلية رقم 11-11أ أ

 . 13 -12، ص2113؛ ريدريس، التعذيب في الشرق ألوسط وشمال افريقيا، اغسطس 11ص
43

اله، ص 24تقرير أوروبا، الحاشية السفلية رقم  -   . 11 - 2أ
44

الغ رقم  -  األوربية لحقوق إلنسان في 30696/09م. س. س. ضد بلجيكا واليونان، ) يناير  21(، حكم صادر عن الدائرة الكبرى للمحكمة
2111 . 

45
مة األوربية لحقوق ا -    . 2112يناير  12إلنسان في انظر زنتول ضد اليونان، حكم صادر من المح

46
 .  EHRR 51(، 2111رانتسيف ضد قبرص وروسيا، ) - 
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المحلية وال يدركون السبل المتاحة للحماية، ويتخوفون من المخاطرة بتعريض وضعهم غير 
هاجرين للخ   47 طر.المستقر كم

الل  االستخدام المفرط للقوة  اإلبإجراءوظلت ترد تقارير حول عاد ترقى لمستوى سوء ات
ظلت هناك كما  48.في ذلك بلجيكا والمملكة المتحدة المعاملة ان لم يكن التعذيب، من عدة دول، بما

 الخاصة التي ورد أنها تسيء معاملة يةألمنمخاوف متزايدة حول العتماد على الشركات 
بعاد، كما في الحالة التي نتج عنها مقتلاالنغولي جيمي موبينقا في الذين يخضعونلإل شخاصأل

ه حق في حول القتل بغير وج إلى حكمهيئة محلفين  . وبعد أن توصلت2111المملكة المتحدة عام 
 باال   يد النظر في قراره السابقسيع هبأن ، صر ح جهاز االدعاء الملكي2113تحقيق جرى في يوليو 

   49 .تهم جنائيةبم يتقد

 مرتكبو التعذيب وسوء المعاملة 3-0-2

مكاناً بارزاً، شرطة وأجهزة تعزيز القانون ال وتحتلتختلف هوية الجناة وفقا لسياقات التعذيب. 
التعذيب بشكل "روتيني" على نطاق واسع. وهذا شائع في يأتياالمر إلى إنتشار ما عند خصوصاً 

ظل يرد من دول مثل افغانستان، وأرمينيا، والهند، ونيجيريا، وبيرو، عالم  فقد عديدة من ال أجزاء
منها و "العسكرية"، االستخبارات، "المدنية"  ألمنوروسيا، وأوكرانيا. وكثيرا ما تحظى قوات 

 ألوسطالتعذيب المنتظم للمعارضين السياسيين. وفي منطقة الشرق بشهرة خطيرة في مجال 
ذلك على سبيل المثال، هناك إرث من التعذيب بواسطة مثل هذه القوات، بما في  وشمال افريقيا،

واأل ومع ان بعض هذه القوات تمر  50.ردن وليبيا والمغرب وتونسفي الجزائر ومصر والعراق
ممارسة التعذيب  االنتفاضات التي وقعت على امتداد المنطقة، فإن  بصالحات، خصوصا عقب

 51.في تقارير متواصلة عن التعذيب، كما في مصر على سبيل المثال راسخة بعمق كما يظهر ذلك
ا في عمليات الترحيل السري حيث ورد انها قامت بتعذيب أساسيدورا  أيضاً  ألمنجهزة ولعبت أ

مشتبهين، كما في باكستان ومصر وسوريا. وورد ان المملكة المتحدة وكندا واستراليا والمانيا قد 
 يةألمنجهزتها إرسال محققين من أأو  احتجاز بعض مواطنيها إلى بعثت بمعلومات تقود

                                                           
47

ها العا -  الحظت هم في مسودة  هاجرين وأفراد أسر هيل إلى لجنة حماية حقوق العمال الم مة تقارير مقدمة من ريدريس والمركز الدوليإلعادة التأ
هاجرين الذن يعملون في  2رقم  هم، يناير حول حقوق كل العمال الم هم وأفراد أسر ، موجود على الرابط 2113ظل اوضاع غير منتظمة، 

-0submission%20http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20%20IRCT%2
%20Final.pdf-%20CMW%20GC2%20 

48
األمم المتحدة  -  الحظات ختامية: بلجيكا ، وثيقة ؛ ماثيو تايلر، وبول لويز 21، الفقرة 2111نوفمبر  C/BEL/CO/5 ،16لجنة حقوق إلنسان، 

 :، متاح على 2113يوليو  2الجارديان، ، ‘هيئة محلفين في تحقيق تتوصل إلى أن جيمي موبينقا قُتل بغير وجه حق’وغاي غرانجين، 
jury-inquest-killed-unlawfully-mubenga-news/2013/jul/09/jimmy-http://www.guardian.co.uk/uk 

49
 ين، المصدر السابق. تايلر ولويز وقرانج - 

50
  . 11-6أعاله، ص  42تقرير الشرق ألوسط وشمال افريقيا، الحاشية السفلية رقم  - 

51
إلعادة  -   رابطة حرية التفكير والتعبير، المركز المصري للحقوق االقتصادية والجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم

هيل ضحايا العنف والتعذيب،  الرابط، متاح على 2113يونيو  26، ‘وعود باءت بالفشل.. والتعذيب يستمر ’ تأ
http://eipr.org/en/pressrelease/2013/06/26/1749 ..  

http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20%20IRCT%20submission%20-%20CMW%20GC2%20-%20Final.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20%20IRCT%20submission%20-%20CMW%20GC2%20-%20Final.pdf
http://www.guardian.co.uk/uk-news/2013/jul/09/jimmy-mubenga-unlawfully-killed-inquest-jury
http://eipr.org/en/pressrelease/2013/06/26/1749
http://eipr.org/en/pressrelease/2013/06/26/1749
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برنامجها ( في سياق CIA) ةمريكيأل رات المركزيةوكالةاإلستخباالستجواب محتجزين اعتقلهم 
مما صعد ل   52 مخاوف حول التواطؤ ف االنتهاكات.من اللترحيل السري 

ذيب في أزمنة نزاع وعمليات المسلحة لدولة ما مسئولة عن التع تكثيرا ما تكون القوا
هورية الكنغو الديمقراطية والفلبين  مكافحة تمرد، كما هو الحال فيما يتعلق بكمبوديا وجم

. وفي جنوبي تيالند، على سبيل المثال، تم أخرىوالمملكة المتحدة وسوريا وعدة دول 
 53 ئ.المسلمين بموجب أحكام عرفية ومراسيم طوار الياالممن اثنية  11111احتجاز 

يابا كاسينج، أحد القادة الدينيين المحليين بواسطة فريق عمل خاص عام  مامإوجرى اعتقال 
روايات وتوفى في الحراسة، وورد أن وفاته كانت نتيجة للتعذيب. وقدم الجيش  2112

أن  ـ وحيناً آخرحد ضلوعهأنه سقط على األرض وكسر أ متناقضة حول وفاته، مؤكدا حيناً 
ورد ان القوات الخاصة، مثل وحدات كما 54 ه اثناء محاولة اسعافه.جنديا كسر ضلوع

اهضة تهريب المخدرات في المكسيك  الديش مسئولة عن من وكتيبة التدخل السريع في بن
  55 التعذيب.

اهات الملحوظة ما ورد االتج رتكب بواسطة مليشيات وبلطجية أن التعذيب صار يُ ب من
رها من الكيانات الخاصة التي له الت وثيقة بمسئولين لكن ليس لها وضع رسمي. وغي ا 

اهرين، كما في مصر عام ظدورها ملحووقد ظل  ، حيث 2111ا بشكل خاص في قمع المتظ
اهرين، وفي فترات النتقال  ارهاب المتظ ارهم وجلبهم لجلد و المضطربة، كما في تم استئج

الح المليشيات م ممارسات نتج عنها عدوهناك 56 عقب نهاية النزاع. ليبيا، حيث فشل نزع 
الت من العقاب حيث سمح لهذه الكيانات  اال وضوح في المسئولية وتصاعد في مناخ

ومة سلطة كافية لكبحهم. وفي قرار أثار  فراداأل بالتحرك دون كابح و/أو حينما لم تكن للحك
ال األ تالكثير من التسا ي  في قضية منبر زيمبابو نسانلحقوق إل فريقيةقضت المفوضية

أن زيمبابوي غير مسئولة عن سلوك قدامى بيمبابوي زضد  نسانغير الحكومي لحقوق إل
الت الوثيقة بين المحاربين القدامى  محاربي حزب زانو الحاكم على الرغم من ال

حمل مثل وت 57 ان لم يكن تأييده.والسياسيين وسياسة الدولة الواضحة بالتغاضي عن سلوكهم، 
عذيب نكار الدولة للسلوك الخاطئ وتقويض الحماية ضد التل إهذه القرارات خطر تسهي

اهه. وتنامت الكيانات الخاصة في  إنخراط بشأن تناميمخاوف  أيضاً  وتقويض العدالة تج
واالستعانة بمصادر أجنبية أل صا في محاور ، خصوالعامة لوظائفداء اعملية الخصخصة
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اصة، بشكل متزايد، سلطات كبيرة بعاد، حيث تمارس الشركات الخالحرب وفي عملياتاإل
، بالرغم من المخاوف المتعلقة بالتدريب غير المالئم وآليات الشفافية والمحاسبة أفرادعلى 

 58غير المالئمة.

االعتداء شكل ألم عقلي شديد يُلحق بقصد معين ويُرتكب مرارا بواسطة أو  عذاب بدنيأو  يأخذ
االعتداء مثل انتشاريكيانات خارج الدولة. وفي العديد من الدول   والذي، ثارآلوما له من  مثل هذا

اإلكثيرة تمتد من العنف المنزلي وح اً أنواعيغطي  االتجار بالبشر، والعصابات جرامية و/أو تى
 .نسانمخاوف كبيرة بالنسبة للمدافعين عنحقوق اإل قوات متمردين،

سوء المعاملة،  أشكالي شكل من ، والرد على، أقمع، واجب القانون الدولي إن على الدول، حسب
كثيرا ما تفشل الدول في القيام بذلك لعدة  ،وعلى صعيد الممارسة 59بغض النظر عن هوية الجاني.

ال؛واالخفاقات  سبابأل وتشمل هذه .أسباب الئمة، ضد العنف الجنسي م الحماية القانونية غير ال
االفتقار لوحدات تتوفر لديها حساسة تجاالمؤسسي اإل هة مثل هياكل إلى  ضافةقضايا الجندر؛ 

ال، يفشل  السلطة والتمييز الذي يقوض المحاسبة وفرص الوصول للعدالة. وفي السودان، م
الئمة االغتصاب بالزنا إذ يضع النساء الالتي التشريع في توفير الحماية القانونية ال ؛ وهو يخلط

ذات سقف ضاة، بخلق معايير اثبات للمقا تحت خطر التعر ض يتقدمن بشكاوى بشأن االغتصاب 
وال يجرم(ربعة شهود عيان ذكورأ)عالي  األ التشريع بشكل كاف   ، . خرىجرائم العنف الجنسي
واالعتر ،ات شكاوى حساسة جندرياإجراءغياب ومع  واألوتفشي التمييز ، مر الواقعاف الشرعي

الالحصانات التي يتمتع بها المسئولون، يتجه النظام نحإلى  إضافة ت من العقاب في ما يتعلق واال
  60 ساس الجندري.لعف ذي األبا

  ترقى عمالأل رة على منع و/أو القمع بشكل كاف  غير قاد أيضاً كثيرا ما تكون الدول 
كثيرة، خصوصا عندما  األمثلةت المتمردين. وقوالمستوى التعذيب وسوء المعاملة الخاصة ب

هناك نزاع مسلح. قت ادي لمبادرة يحركها ناج، في الفلبين، وث  ل غير عاوفي مث 61يكون 
الم من أ ( تعذيب وسوء معاملة قامت PATHجل الحقيقة ولعالج والعدالة )مجموعة دعاة ال

كجزء من حملة  (CPP-NPA)الجيش الشعبي الفلبيني الجديد للحزب الشيوعي كوادر  بها
                                                           

ها بواسطة ضحايا التعذيب العراقيين ضد عدة شركات أمن 154-143المصدر السابق، في الفقرات  -58 همية أمريكي. القضايا التي تم تقديم ها أ ة ل
، متاح 2113ابريل  22، ‘ تحليل انباء –السعي لمحاسبة شركات في جرائم بسجن أبو غريب، ظهور الحقيقة ’خاصة أيضاً، انظر لورا رايموند، 
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  . 12-15(، الفقرات 2114) CCPR/C/21/Rev.1/Add.13ألمم المتحدة الدول األطراف بواسطة العهد الدولي، وثيقة 
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الدول الفاشلة، قدال يكون هناك وفيما يسمى ب62 .في تسعينيات القرن العشرين ""مكافحة التسر ب
هو الذي يمارس سلطة الدولة، عندما تكون هناك قوى مختلفة تمارس  حتى وضوح حول من 

قة واأل مها على المن  .زمنة مختلفة في افغانستان وباكستان والصومال، كما حدث في أفرادتحك

سيع التعريف، ن لم يكن تودعوات من أجل توسيع الفهم، إ صدورإلى  قادت هذه الوقائع
اهضة التعذيب،  األمممن اتفاقية  1ويتطلب التعذيب، كما تعرفه المادة  63للتعذيب. المتحدة لمن

الذعان له، بما إلى  بعض التدخل الرسمي، والذي قد يتراوح من االرتكاب المباشر للتعذيب
اجهة مزاعم في ذلك ا م كان أ عذاب، جسدياأو  ينتج عنها ألم أعماللفشل في التحرك في مو

أللم والعذاب اللذين يتعرض  عقليا، يوقع بواسطة كيانات خارج الدولة. والطبيعة المماثلة 
أبعد إلى  ممارسة السلطة، والذهابالتي كثيرا ما تكون مائعة في  لهما الضحايا، والطبيعة

 ،أفراد، ومتمردين وأعمالكالء محليين للسلطة، ورجال إلى ك من الدولة بما في ذل
ويبدو أن  64جل توسيع فهم التعذيب.أ، قد طُرحت كلها كحجج من أكبرحماية إلى  جةوالحا

هة النظر هذه إذ أي الدولي والتطورات في القانون الجننسانالقانوناإل نها ائي الدولي تؤيد وج
ال تتطلب تورط مسئول في عمل يُفهم كتعذيب، معتمدة بدال عن ذلك على طبيعة العمل 

 وبينما يرى العديدون ان التعريف الحالي للتعذيب65 الضحية والجاني. وعالقات السلطة بين
في عالقات متعددة من العنف  أشكاالً تعريفا ضيقا شديد التمركز على الدولة، يستبعد  يعتبر

ن من ان توسيع التعريف قد يجعل هناك آخرون قلقي فانكيانات خارج الدولة،  القوة من
األ أكثرحظر التعذيب  يجعل من التقاط كل القواعد والمعايير عنصرا يخفف  مامر متشتتا

ع فكرة انتهاك ذيب وانفاذه. وقد يزيل هذا التوسالتركيز على الدولة ويقوض حظر التع
استخدم لتعيين إذا  اضعاف المصطلحإلى  السلطة كمكون حاسم ومتميز للتعذيب، ويؤدي

ات مختلفة. وتعتبر تجربة بلجيكا تنوع كبير من االنتهاكات في سياقات مختلفة بواسطة كيان
هذا المض عرف التعذيب بانه مار. فالقانون البلجيكي ضد التعذيب يذات قيمة تعليمية في 

المحاكمتان الوحيدتان بموجب القانون يشمل الدولة والكيانات خارج الدولة. وجاءت 
رجل  ذفرج الدولة. ففي القضية االولى قخامن كيانات  البلجيكي للتعذيب لغير صالح

لثانية خضعت امرأة اعتبرت بحامض الكبريتيك على وجه شريكته السابقة، وفي القضية ا
رواح في طقوس لطرد أل –عديدة من سوء المعاملة  شكالطفا ألغير قادرة على انجاباأل

                                                           
الج والتعويض  انظر روبرت فرانسيس ب. قارسيا، السكرتير العام مجموعة -62 ، ريدريس ، ليست الدولة ‘تقديم’دعاة اسالم من اجل الحقيقة وال

ها: التعذيب بواسطة كيانات خارج الدولة، مايو   ، متاح على الرابط 2-4ص  2116وحد
http://www.redress.org/downloads/publications/Non%20State%20Actors%209%20June%20Final.pdf. 
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هذا الموضوع للنقاش ببعض التفصيل في بعض الجتماعات ألقليمية، خصوصا في السياق االفريقي.  -   خضع 

 المصدر السابق.  -64
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ة  1 -(2( )أ( )2) 2( )و( حول صيحات ضد اإلنسانية والمادة 1) 2ادة حول القانون الجنائي الدولي، انظر بشكل خاص الم -  من عناصر الجريم
: cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-http://www.icc-للمحكمة الجنائية الدولية، إعادة انتاج اسجالت الرسمية متاح على الرابط 

 45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf-AD7B-40EC-A6AD 
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مجرد  ولذلك فان الحوارات المحيطة بفهم التعذيب ليست 66وفاتها.إلى  دتأ –الشريرة 
عملية كبيرة، خصوصا حينما  أهميةنما كثيرا ما يكون لها ة نظرية، وإحوارات ذات طبيع

يتم تعريف التعذيب في التشريع الوطني. ففي الفلبين، على سبيل المثال، جادلت عدة 
 ألمممن اتفاقية  1ن يتسق مع المادة ر حكومية بأن تعريف التعذيب يجب أمنظمات غي

اهضة ال بتوسيع  يا تعذيب الحزب الشيوعي وغيرهتعذيب بينما تحجج ضحاالمتحدة لمن
وضح هذه الحوارات وجود خالفات في وت67 كيانات خارج الدولة.التعريف التعذيب ليشمل 

اهج ذات طبيعة  بالحاجة لصياغة ردود الئمة على  معاً، مدفوعة ستراتيجيةوإ أصولي ةمن
 دولة. غير ال أخرىانتهاكات خطيرة، بما في ذك االنتهاكات بواسطة كيانات 

هج التعذيب وسوء المعاملة 3-0-4  منا

ال يتجزأ من ممارسة  نكاره جزءاً سريته وإ أشكالكثيرا ما يُرتكب التعذيب في سياق تكون فيه 
هذا الواقع، بما يكتنفه السلطة على دمة، يقود الضحايا. و  خفض مستوىإلى  من وصمة وخوف وص

لتالي، تقديم رصد كامل لممارسات التعذيب فإن التبليغ بوقوع التعذيب. ومع أنه يصعب، با عمليات
التأهيل والخبراء الصحيين، ومفوضيات التقصي، ومفوضيات  إعادةالتوثيق بواسطة مراكز 

اإل رها من الهيئات،  وأيضا  -حجم متزايد من الفقه القانوني إلى  ضافةالحقيقة والمصالحة، وغي
يعني ان هناك  -ية، وأدلة سمعية وبصريةوسير ذات تقارير تفصيلية، ودراسات،إلى  ضافةاإل

ين في يميألقلوهذا واضح في نقاشات الخبراء 68 التعذيب. أساليبذخيرة هائلة من المعرفة حول 
األ ، مثل الجلد، والصعق ساليبسمناراتهم التي نظمتها ريدريس والتي أكدت أن العديد من هذه

األ أشكالالجنسي، وطراف والعنف بالصدمات الكهربائية، والتعليق من األ ، كلها خرىالتهديد
ومع ذلك فهناك أنماط متميزة، وطنية  69.حول العالمفي أرجاء عديدة منتشرة بدرجات متفاوتة 

ال، ورد أن الذباب،  أساليبة )بل وحتى مؤسسية( للتعذيب تتميز بإقليميو معينة. ففي نيجيريا، م
ن كثيرو أفراددم كجزء من التعذيب إذ أن هناك الثعابين، تُستخأو  والبعوض، والعنكبوت، والفئران

رهاب )فوبيا( أحد هذه الحشرات   70 .يعانون من 

في إطار أو  مثل العنف الجنسي، ،تعذيب تظهر بشكل خاص في أزمنة النزاع أساليبهناك 
"األإجراء الخمسة" )الوقوف على مبعدة من الجدار وتمديد االيدي  ساليبات مضادة للتمرد، مثل
ل لتصله، تغطية الرأس، التعر ض للضوضاء، الحرمان من النوم، الحرمان من الطعام واالرج

الل مجرى التحريات العامة في دعوى تقدمت بها مجموعة  والشراب.(؛ وكما صار واضحا 
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فتقد إلى تناول التعذيب بواسطة كيانات قانون مكافحة التعذيب : تقدم جيد لكن ي’روبرت فرانسيس ب. غارسيا و سليمان م. سانتوس جونير ،  - 
 http://www.southsouthnetwork.com/calasag_antitorturelawgoodadvance.html، متاح على الرابط 2112‘ خارج الدولة

 
  http://www.reindex.org/RCT/rss/Portal.phpالكرامة للتوثيق وموقع المكتبة على االنترنت،  انظر، بشكل خاص، مركز -68
، الموجودة على الرابط ألمريكتينر التعذيب في تقرير افريقيا، وتقرير أوروبا وتقرير ئانظر مراجع لممارسات ووتا -69

http://www.redress.org/reports/reports 
70

اله، ص 24تقرير أفريقيا، الحاشية السفلية رقم  -   . 2أ

http://www.southsouthnetwork.com/calasag_antitorturelawgoodadvance.html
http://www.reindex.org/RCT/rss/Portal.php
http://www.redress.org/reports/reports
http://www.redress.org/reports/reports


 

ون 16 قان ممارسة ال ي وال ب ف تعذي ر منظور من ال يم عاب ال الق  REDRESS | ل

 

األ  ساليبمحاميي المصلحة العامة للمملكة المتحدة وآخرون فان جيش المملكة المتحدة استخدم هذه
األفي العراق، على  اإل وربيةالرغم من حقيقة ان المحكمة كانت قد وجدت في  نسانلحقوق

األ األ 3في ايرلندا الشمالية انتهاكا للمادة  ساليباستخدام هذه االتفاقية اإل وربيةمن ، نسانلحقوق
هذ األ   71 .1222عام  ساليبوحظرت حكومة المملكة المتحدة استخدام 

ألمن الوطني وتبادل  ستيراد األجهزة الخاصة، قد إالخبرات والتجارب وإن تدريب قوات 
بدون مثل هذا "الدعم"فان حتى ولكن 72 أنتج أساليب تعذيب متميزة في العديد من السياقات.

رت العديد من أساليب التعذيب صارت معروفة على نحو واسع، أو أن ثمة كيانات محلية طو  
الل مسيرتها. ومع ذلك هناك هذهوطب قت مثل  االختالفات الملحوظة بين  الوسائل  بعض

ينزعألن يكون أكثر عشوائية من حيث إذ أن األخير التعذيب المنهجي والتعذيب "الروتيني" 
هناك أي األمن وكالء تعزيز القانون يلجأون الى أساليب ضا أطبيعته. و دلة توحي بأن أجهزة

هناك اح 73، مثل التقنيات الخمس،تعذيب ال تترك أثراً  تمال بأن كشف التعذيب قد حينما يكون 
  74 لى المحاسبة أو أن يكون له تبعات ضارة على الجناة.د إيقو

مارس على ساسي، يُ ل أتستهدف الجسد بشك أعمال الذي يتمثل فيما زال "التعذيب الجسدي" و
علق يُ  حيث لى العنف المتطرف، مثل التعليق "الفلسطيني"إنطاق واسع. وكثيرا ما يمتد من الجلد 

مما يتسبب في ضرر دائم أو يؤد معصما لى الوفاة. وهناك "التعذيب ي إالضحية المقيدين من حائط 
ورد أنه يُستخدم على نطاق واسع،  دف العقل بشكل أساسي، والذيساليب التي تستهألكاالنفسي"، 

ما يكون مرتبطا بتعذيب جسدي. وفي منطقة الشرق  خصوصا في سياق مكافحة التمرد، وكثيراً 
ساليب التعذيب تشمل الجلد الشديد، خصوصا أا، على سبيل المثال، ورد أن وشمال أفريقيوسط أل

 ؛بائيةهرمثل الفلقة )الجلد على راحتي القدمين(؛ الصعقات الك ،على أجزاء حساسة من الجسد
اإلدالحرمان من النوم؛ عدم السماح باستخ جبار على الوقوف لفترات طويلة؛ ام مرافق النظافة؛

واالهانة؛ توجيه تهديدإلمن المعصمين؛  التعليق الضحية، خصوصا  سرةهاناتألوإ يذاء الجنسي
اإلهانة إلى دين الضحية وغير ذلك من أشكال اإليذاء اللفظي  سرةألأعضاء  اإلناث؛ توجيه من

ما في ات الخمس وإلعدامات الوهمية، كوقد ورد استخدام أساليب، مثل التقنياإلهانة. 
   يضاً أ 76والسودان، 75نغالديش،
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ق في قضية بهاء موسى ؛ تقرير التحقي2112انظر ريدريس، جيش المملكة المتحدة في العراق. جاء الوقتلالعتراف بتعذيب المدنيين، اكتوبر  - 
 www.publicinterestlawyers.co.uk( ولرؤية آخر التحديثات انظر: 2111مجلدات ) 3؛ السير وليام آيج )رئيسا للتحقيق(، 

72
هن، "تدريب المعذبين: مدرسة  -  ؛ ديموند وفرحه، 241-233، ص 2113م من التعذيب، ، عالACAT"، في ألمريكتينانظر مارجوري كو

 أعاله.  2الحاشية السفلية رقم 
73

اله، ص -   . 14انظر أ
74

اله، خاصة على ص  2انظر ايضا ريجالي، الحاشية السفلية رقم  -   .  444-415أ
75

 ، موجود على الرابط 2112فبراير  14، ‘تعذيب تسنيم خليل’انظر هيومان رايتس واتش،  - 
http://www.hrw.org/node/62431/section/6. 

76
، 2112اغسطس  6، الجارديان، ‘اعتقل وجُلد وُعذب: شاب بريطاني يصف سنة من الرعب في السودان’سعيد كمالي ديهجان وجيمس كوبنال   

)افادة  sudan-briton-tortured-beaten-http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/06/arrestedموجود على الرابط 
 مجدي البغدادي الكاملة موجودة في ملف لدي ريدريس(. 

http://www.publicinterestlawyers.co.uk/
http://www.hrw.org/node/62431/section/6
http://www.hrw.org/node/62431/section/6
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/06/arrested-beaten-tortured-briton-sudan
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وفي دول عديدة ما زالت فكرة التعذيب تُرى بشكل كبير مقترنة بالعنف الجسدي وحده إذ 
االعترافباألدلة النفسية للتعذيب. وكنتيجة لذلك فهنا ك تسير جنبا الى جنب مع التردد في

ال يقع بشكل واضح في إطار الفئة المتصورة  القليل جدا من منح جبر الضررلعالج 
الحتجاز في "بيوتاإلفالتحديات على المسكتعذيب.  سكر" البولندية، فاقة من التوى الوطني 

في هذه المنشآت تشكل سوء  كانت الممارساتإذا  ليس هناك اتفاق حول ما ثال فشلت إذ
إلى  عامة أماكنسُكارى من  أفرادمعاملة. وتعمل هذه المنشآت بالتعاون مع الشرطة لجلب 

األيث المنزل، ح فيتم نزع مالبس الشخص ويُقيد  قوياء،يوجد طبيب وحفنة من الرجال
هناك حتى يفيق من سكره، والذي قد يمتدإلى  بأحزمة جلديةعاريا  إلى  طاولة معدنية ويُترك 

 الحمام. ثم يُطالب بدفع نفقاتإلى  ذهابالإمكانية بأو  ماءالسماح له/لها بالساعة، دون  02
لتالي ن يكونا شديدين وبالم والعذاب اللذين يوقعان يمكن أومع اناأل 77 فترة بقائه في المنزل.

هدف اليه فان ضحايا مثل هذا النوع من سوء المعاملة ي الفعالية في تحقيق أي غرض يُ شديد
 مكافحة النفي الرسمي واثبات مصداقية رواياتهم. في  صراعا شديداً  ما يخوضون كثيراً 

هانة ذات الطبيعة المعاملة مساحة واسعة تمتد من إلب وسوء الجنسية للتعذي عمالتغطي األ 
مالحظات عنصرية الزدراء(، لفظيا  أشكالغيرها من أو  الجنسية )كثيرا ما تترافق مع

االغتصاب. ووجسديا، وحت على ذلك تشمل سجن أبو غريب في العراق )محاكاة  ألمثلةى
 يالتهديدباالغتصاب )بما فوان(، )مصر ، واليون -فحص العذرية-الجنس( وفحص المهبل 
األ أفرادذلك التهديد باغتصاب  االغتصاب، ب أشكال(، وسرةمن ا في ذلك ممختلفة من

التناسلية، مثل الصعقات الكهربائية عضاء أل باستخدام أدوات. وكثيرا ما يستهدف التعذيب
االلم و، كما في على ال ن لم يكن ج، إلضرار إاإلهانة الجنسية وايال أفعالخصيتين، لزيادة

ة  أعمالوكثيرا ما تكون 78 لتحطيم هوية الضحية ككائن جنسي.  ضدالتعذيب الجنسية موجه
الص معلومات،  أفرادعائلته و أفرادالضحية و نزال وإرغام آخرين وإمجتمعه،الست

 تعزيز عالقات السيطرة. إلى  ضافةالعقوبات،باإل

األ من  خرىأل شكالباالغتصاب واأل قفيما يتعل حكام تمثل معالمظلت تصدر سلسلة من
  79التعذيب في بلدان مثل البيرو وروسيا وتركيا. أشكالالعنف الجنسي تجاه النساء كشكل من 

                                                           
ها إلى ريدريس )نص الجتماع -77 هاوس فاونديشن،  معلومات تم تقديم هيومان رايتز  لماذا نحتاج إلى منشآت إفاقة من ’خبراء( انظر أيضاً 

 .http://humanrightshouse.org/Articles/8721.html، موجود على الرابط 2112مايو  22، ‘السكر؟
78

األمم المتحدة انظر تقرير المقرر الخاص  -  هينة، مانفريد نواك، وثيقة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالال انساية أو الم
A/HRC/7/3 ،15  26-25، الفقرات 2112يناير . 

األوربية ة، عابدين ضد تركيا وماسلوفو ضد روسيا أممريكيكاسترو ضد بيرو أمام محكمة الدول أل–هذا يشمل سجن كاسترو  -79 ام المحكمة
أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. انظر ريد ريس ومركز لحقوق النسان، وسلسلة من القضايا 

اله، ص 61الخرطوم لحقوق إلنسان وتنمية البيئة، حان وقت التغيير، حاشية سفلية رقم  العفو الدولية، الجندر  ؛ ريدريس ومنظمة15-11أ
 ، موجود على الرابط  2111والتعذيب: تقرير مؤتمر، 

191011.pdf-http://www.redress.org/downloads/publications/GenderandTortureConferenceReport؛  
 وتقرير ريدريس حول الغتصاب كتعذيب وسوء معاملة )سيصدر قريبا(. 

http://humanrightshouse.org/Articles/8721.html
http://www.redress.org/downloads/publications/GenderandTortureConferenceReport-191011.pdf؛
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التعذيب ذات  أعمالعف على نطاق واسع في التبليغ عن ومع ذلك فمن المعتقد أن هناك ض
إعاقة تقديم شكاوى و/أو  الطابع الجنسي بسبب أن الوصمة المرتبطة بها قد تتسبب في

هذا يشمل التعذيب الجنسي الذي يُرتكب ضد الرجال، والذي لقي  أشكالالحقة  االنتصاف. و
ها. وقد صار انتشاره،  ن لم يكن إاهتماما ليال نسبيا على مستوى الكفاح المنظم ضد

بشكل متزايد بواسطة لجان التحري، مثل لجنة و اجيديُوثق  ،استخدامه بشكل منهجي
قضايا الفردية. وهذا ينطبق على مجموعة ئق، كما يوثق في الالبحرين المستقلة لتقصي الحقا

من الدول مثل البحرين واليونان وبيرو والمملكة العربية السعودية وسيالنكا والسودان 
التهديدباالغتصاب بواسطة أو  حيث المحتجزين من الرجال يتعرضون الغتصاب أوغنداو

من مجتمع المثليين والمثليات جنسيا وثنائي الجنس  شخاصثيرا ما يكوناألوك 80 المسئولين.
عرضة بشكل خاص للخطر، مثال في محافظة آكي في  المخنثين والمحولين لجنسهمو

إلاندونيسيا تم اعت يذاء جنسيا ونُزعت مالبسهما بواسطة قال اثنين من المثليين وتعرضو 
حدهما على اقرار بأنهما لن ما بشرط ان يوقع أان يُطلق سراحه ، قبل0222الشرطة عام 
ذلك فان المحتجزين الذكور كثيرا إلى  إضافةو81 مثلية.جنسية  آلن في أي أعمالينخرطا بعد ا

وفي 82 ما يكونوا في خطر التعرضلاليذاء الجنسي بواسطة مسئولين و/أو محتجزين آخرين.
رقت ممتلكاته وسُ ة مطاطي  ن لالغتصاب بعصا يالبيرو تعرض لويس البيرتو روجز مار

  83 .0222بواسطة الشرطة عام 

األعديدة كما ت أشكاالً أخذ سوء المعاملة ي هيئات ظهر ذلك رها المحاكم و حكام التي تصد
اإل إلى  ضافةوبإل84 سان.رير وتجارب المدافعين عن حقوق اإلنوتقا نساناتفاقيات حقوق

وضاع السجون المتردية والحبس ثل أم ،عات الحراسات المثيرة للقلق منذ أمد طويلموضو
ة، والتي اعتبرت متفشية بدرجات مختلفة في  النفرادي والحرمان من العناية الطبية لمالئم
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اله، ص  24تقرير افريقيا، الحاشية السفلية رقم  -  ؛ تقرير أوروبا ، 11-11أعاله، ص  12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتين؛ تقرير  11و  2أ
هاية؟، ابريل  ؛ ريدريس والمركز11أعاله ص 24الحاشية السفلية رقم  ال ن هيل ، البحرين : صالح أساسي ام تعذيب  ص  2113الدوليإلعادة التأ

. ؛ انظر أيضاً .pdfhttp://www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform.)تقرير البحرين( متاح على   21
مسلح، فرع تنمية السياسات والدراسات بمكتب تنسيق الشئون إلنسانية ، طبيعة ونطاق والتحفيز للعنف الجنسي ضد الرجال والصبيان في النزاع ال

باألمم المتحدة ) موجود على الرابط  5(، ص2112يونيو  26االجتماع البحثي لمكتب تنسيق الشئون إلنسانية
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boy

s+Final.pdf 
81

اله، ص 15ية السفلية رقم تقرير آسيا، الحاش -   . 63أ
82

هذا السياق أيضاً مايكل بيل  -  ، في مايكل بيل )تحرير(، الغتصاب كاسلوب تعذيب )ميدكال فاونديشن لرعاية ‘الرجال كجناة وضحايا’انظر في 
 . 62-61( ص 2114ضحايا التعذيب، 

83
، موجود على 2، ص2113ير بديل تم تقديمه للجنة حقوق اإلنسان، مارس ريدريس والمنسقية الوطنية لحقوق إلنسان، التعذيب في بيرو: تقر - 

الرابط 
report%20FINAL%20for%20wehttp://www.redress.org/downloads/publications/Peru%20HRC%20shadow%20

bsite.pdf 
84

 انظر التقارير الدورية للمقرر الخاص لالمم المتحدة حول التعذيب على  - 
tureIndex.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTor انظر أيضاً نايجل رودللي ومات .

 . 144-125(. ص 2111والرد، معاملة السجناء بموجب القانون الدولي، الطبعة الثالثة. )دار نشر جامعة اكسفورد، 

http://www.redress.org/downloads/publications/Fundamentalreform.pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boys+Final.pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boys+Final.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Peru%20HRC%20shadow%20report%20FINAL%20for%20website.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Peru%20HRC%20shadow%20report%20FINAL%20for%20website.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
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اسات فقد ظلت هناك ممارسة متزايدة من سوء المعاملة خارج نطاق الحر 85كل السجون،
اهرات.  خالل أخرى ساليبألستخدام المفرط للقوة ووهذا ينطبق بشكل خاص على إل التظ

كل متكرر والجيش بش ألمنوخالل انتفاضات العالم العربي استخدمت قوات الشرطة و
األالغاز المسيل للد هدف ستُ سلحة. وفي البحرين مثال أُ موع وبنادق الخرطوش وغيرها من

اهرون وفي العديد من لحاالت تعرضوا للهجوم بشكل متعمد  اهريا لم مع أ –المتظ نهم ظ
اهرات قد أإلى  فهي وتيرة تشير – اً أمني   اً تهديد نيكونوا يشكلو ن مراقبة الشرطة للمظ

  86 استخدمت كغطاء التعذيب.

والجلد. ولكن عدة دول تطبق مثل عضاء مثل الرجم وتر األ عقوبات بدنيةإلى  معظم الدو ال تلجأ
هذه طبق تُ  دية واليمن، حيثة العربية السعوتشمل إيران والمملك التي تطب قها الدول هذه العقوبات. و

اإلسالمية )الرجم وبتر األ الخاصة عقوبات الحدود الف  بما في ذلك القطع منعضاء بالشريعة
تصنف قوانينها الضرب بالعصا كعقوبة  ،، مثل ماليزياأخرىدول  والجلد( والقصاص بينما هناك

، مثل السودان، والذي لبلدانفي بعض االعقوبات البدنية ممارسة د أثارت وق87 .قضائية وأداة تاديبية
مهينة  يطبق عقوبات الشريعة وجلد المخالفين للنظام العام، المخاوف فيما يتعلق بالطبيعة ال

مهمشة.أعضاء وائي، مستهدفة بشكل خاص النساء وللعقوبات واستخدامها العش   88 المجموعات ال

اإل 52تحتفظ  فرض عقوبات وهذه تشمل 89 .أكثرعدام مما يطرح مخاوف دولة بعقوبة
عدام عقب محاكمات غير عادلة، كما في السودان واذبكستان، ويُحفظ المدانون لسنوات إل

 أساليبإلى  ضافةباإل 91من الدول الكاريبية، 9وفي  90عدام، كما في اليابانفي انتظار تنفيذ اإل
ال  هينة مثل الشنقإنسانالعدام القاسية وا عدام عقوبة اإلبر العديد من المراقبين ويعت 92ية والم

في الفقه  يميألقلجد دعما على المستوى ية بشكل جذري، وهو موقف يإنسانبأنها عقوبة ال 
مة    93 .نسانلحقوق اإل وربيةألالقانوني للمحك
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ألوسط وشمال افريقيا ، ، وتقرير منطقة الشرق ألمريكتينانظر مراجع لممارسات ووتائر تعذيب في تقرير افريقيا، وتقرير أوربا وتقرير  - 
 .http://www.redress.org/reports/reportsوتقرير آسيا، الموجودة على الرابط 

86
هيل، البحرين، الحاشية السفلية رقم  -  اله، ص  21انظر ريدريس والمركز الدوليإلعادة التأ حول ممارسات في تركيا  . انظر مخاوف22-23أ

الغ رقم  هذا المضمار، قضية ازسي ضد تركيا ،   . 2113يوليو  23، حكم صادر من محكة الدول األوربية لحقوق إلنسان في 42606/05في 
87

وداني لحقوق انظر عرض عام للتطورات،  بتركيز خاص على تحركات على نطاق العالم نحو الغاء العقوبات البدنية، ريدريس والمرصد الس - 
 . 35-12، وحول المعايير الدولية ، المصدر السابق، ص43-32أعاله، ص  32إلنسان ال لمواصلة الجلد ، الحاشية السفلية رقم 

 المصدر السابق.  -88
 

:  penalty/death-ttps://www.amnesty.org/en/deathh-، موجودة على الرابط 2112منظمة العفو الدولية، عقوبة العدام عام  -89
   . 2012-in-executions-and-sentences 

90
  .15، الفقرة 2113يونيو  CAT/C/JPN/CO/2 ،22الحظات ختامية حول التقرير الدوري الثاني لليابان، ويقة األمم المتحدة  - 

91
ما، باربادوس، بليز، قرينادا، جامايكا، سان كريستوفر ونيفيس، سان لوشيا، وسان فينسينت وقرينادينيس، وترينداد وتوباغو، تس -  ها مح جزر الب

we-http://www.deathpenaltyproject.org/where-بعقوبة العدام. انظر موقع مشروع عقوبة العدام على النترنت، 
operate/caribbean/ 

هينة، وثيقة ألم -92 م المتحدة انظر التقرير ألولي للمقرر الخاص حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالال إنسانية أو الم
. A/67/279 ،2  36-33، الفقرات 2112اغسطس.  

93
جالن ضد تركيا والسعدون ومفضي ضد المملكة المتحدة.  -   المصدر السابق، بإشارة خاصة إلى ا

http://www.redress.org/reports/reports
https://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2012
https://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2012
http://www.deathpenaltyproject.org/where-we-operate/caribbean/
http://www.deathpenaltyproject.org/where-we-operate/caribbean/
http://www.deathpenaltyproject.org/where-we-operate/caribbean/
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 التعذيب وسوء المعاملة أسباب 3-0-5

اهم في ارتكابه. ومع ان من الصعب تحديد  تتطلب مكافحة التعذيب فهما للعوامل التي تس
غراض لسياقواألرا في مصطلحات صريحة، فإن االتعذيب، والتي لم توضع اال ناد ابأسب

هذا أكثر وضوحاً و .اً دجي   اً ر مؤشرتوف  يمكن أن  هذا  حينما يشكل التعذيب  يمكن القول أن 
"االرهاب" أعمالأوسع ويُستخدم في مكافحة أمني من نموذج  جزءاً  أي تهديدات أو  التمرد،

للسلطة. ويستمر شيوع اللجوء للتعذيب وسوء المعاملة في مثل هذه منظورة أو  متصورة
وهذا يصح بشكل خاص حينما يشكل التعذيب وسائل مندمجة تماما في ممارسة 94 الظروف.

ب وغيره من سوء يالسلطة وقمع أي معارضة و/أو اثناء نزاع. وكثيرا ما يكون اللجوء للتعذ
إلى  من تاريخ البالد كما أنه كثيرا ما يمتد بعيداً  ف وتيرة متكررةالمعاملة في مثل هذه الظرو

الحقب الستعمارية. وفي حالة المملكة المتحدة، على سبيل المثال فان استخدام الوراء إلى 
من الردود على  االنتفاضات المعادية لالستعمار، مثل انتفاضة  التعذيب يشكل جزءاً 
لنزاعات ادة، خصوصا في ايرلندا الشمالية، ولنزاع داخل المملكة المتحاالماوماو في كينيا، و

  95 المسلحة في الخارج، كما في العراق.

 يةاألمنبعد من المبررات السياسية وأ بما يمتد إلى من الصعب تحديد غرض التعذيب
اهم في  هناك عوامل معينة تس األدلة السردية وتقارير الدولة توحي بأن  اهرة. ولكن الظ

مثل  عوامل عتبرتقوم بهوكاالت تعزيز القانون. وتتعذيب الذي انتشار التعذيب، خصوصا ال
اإل التمييز إلى  ضافةضعف سيادة القانون والفتقار للحماية القانونية وسوء عمل المؤسسات 

وتيني. وفي التي يُستخدم فيها التعذيب بشكل ر نظمةعوامل تقع في قلباألبأنها والتهميش، 
االعتقادمختلف ألق عدة دول على امتداد ن اللجوء للتعذيب يعتبر أببشكل واسع  اليم يسود

 أساليبمتأصال في تحقيقات الشرطة، حيث يُستخدم التعذيب كطريقة مختصرة مقارنة ب
. وفي سيالنكا، على سبيل المثال، ورد أن الشرطة تلجأ بشكل روتيني خرىالتحقيق األ

ستخدم ذلك فان التعذيب يُ لى إ إضافةللتعذيب كي تصل لنتيجة مريحة لـ"حل" قضايا و
كوسيلة لتوسيع  أيضاً ستخدم استغالله "كنشاط تجاري". كما يُ إلى  البتزاز أموال، مما يؤدي

السياسيين حيث يعكس عمل أو  المحليين عمالنطاق مصالحالعبين أقوياء، مثل اصحاباأل
ة. كما أ أكثرالشرطة هياكل السلطة المحلية  لعنف ضد النساء، ن امما يعكس المصلحة العام

الشرطة  يز القانون والكيانات الخاصة، مصحوباً بفشلوكالت تعز على ايدي كل من
                                                           

هاب )المقرر الخاص لتعزيز  -94 االحتجاز السري في سياق مكافحة الر انظر بشكل خاص، دراسة مشتركة حول الممارسات العالمية المتعلقة 
هاب، مارتن سيتشينين؛ المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو وحماية حقوق إلنسان والحريات ألساسية اثناء  مكافحة الر

هين سير ها شا ها نائب رئيس هينة، مانفريد نواك؛ مجموعة العمل الخاصة باالحتجاز التعسفي ويمثل ال إنسانية أو الم دار علي؛ العقوبة القاسية أو ا
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بدرجات متفاوتة في كل المناطق. منتشراً  في توفير الحماية، يعتبر خرىوالمؤسسات األ
هنيون العاملون في مثل هذه وشمال افريقيا، مثال، يُعزي  ألوسطوفي منطقة الشرق  الم

والذي ينعكس في القانون  التمييز واسع النطاق،إلى  انتشار العنف ضد النساءالقضايا 
  96 وفي العديد من جوانب المجتمع. اتوالسياس

االفتقار لتشريعات ضد التعذيب، و األطر القانونية غير امالئمة، مثل الحماية  أشكالإن
الوصول للعدالة،  أمامق ات غير الفعالة للشكاوى، والعوائجراءالمحدودة في الحراسات، واإل

الت من العقاب. ومع أن التشريعات التي تعكس المعايير  ارتكاب لتسه   التعذيب وترسخاال
ال يكفي وحده إذا لم يتكامل مع فان من المسل   هاماً  الدولية  تمثل عنصراً  م به عموما أن هذا

 حماية.  أشكالتوفر ة واستجابات مؤسسي  

ز بالفتقار للتحكم بيئة تتمي   عاملة الروتيني عن طريق توفريب وسوء الميتم تسهيل التعذ
أو  ، خصوصا حينما تكون المؤسسات، مثل القضاءوالرقابة الخارجية غير امالئمة الداخلي

الت من بشكل كاف   الوطنية، غير قوية و/أو مستقلة نسانمفوضيات حقوق اإل اال . ويعني
قوة تمارس سطوتها إلى  ما يتغير من خدمة ثيراً العقاب الناتج عن ذلك ان تعزيز القانون ك

ة  أساسيا. وهذا يكون بشكل تعسفي   ال يملكون ما يلزم للمقاوم على حساب أولئك الذين
قصاء، على مستوى الحرمان من الحماية االنقسامات الطبقية والتهميشواإلوبالتالي تترسخ 

 الوصول للعدالة.إلى  وما يتبعه من افتقار

الم هو الذي يحاول إلأو  ما يكون المجتمع المدني كثيراً  ،ظام عدالة فاعلغياب ن ظل في
هتمام بالتعذيب، مطالباً   تمخضت عن هذابالحماية والمحاسبة. وقد  رفع مستوى الوعي واال

 00ضراب عن الطعام لمجموعة من ففي اليمن على سبيل المثال جذب إ بعضاالستجابات.
هممدة ل لذين ظلوا في الحتجازب الثوري المحتجزين امن الشبا ، إليهم عامين دون توجيه تُ

هددباالنضمامنساناهتمام وزير حقوقاإل لم يُطلق إذا  ضرابهمالمحتجزين في إإلى  ، والذي 
طالق سراح كل ربه منصور هادي النائب العام بإ على ذلك أمر الرئيس عبد سراحهم. ورداً 

ولكن 97 آلخرون في السجن. 5لكن ما زال الـ، 12الق سراح إ ، وتم بالطبع00الشباب الـ
ثيرا ما يكون لها تأثير مباشر محدود حيث الصحفيين ونشطاء المجتمع مثل هذه المناصرة ك

ا في األتداعيات سلبيةالمدني أنفسهم يواجهون    المفرطة في القمع.  نظمة، خصو

آلليات  اب الحماية القانونية في ظل غي هاماً  الدولية ان تلعب دوراً  والمحافليمكن 
اإل والمنظمات  نسانوالمؤسساتية الفعالة على المستوى المحلي. وقد استخدم محامو حقوق
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 . 11-11أعاله، ص  42تقرير الشرق ألوسط وشمال افريقيا، الحاشية السفلية رقم  - 
97

هم يوم الخميس،  12’نادية الثقاف وسمر العريكي،  -   يونيو  6يمن تايمز، ، ال‘ما زالوا خلف القضبان 5من الشباب الثوريين يذهبون إلى ديار
home-go-Youth-Revolutionary-http://yementimes.com/en/1683/news/2451/17-، موجود على الرابط 2113

rs.htmba-behind-still-5-Thursday  

http://yementimes.com/en/1683/news/2451/17-Revolutionary-Youth-go-home-Thursday-5-still-behind-bars.htm
http://yementimes.com/en/1683/news/2451/17-Revolutionary-Youth-go-home-Thursday-5-still-behind-bars.htm
http://yementimes.com/en/1683/news/2451/17-Revolutionary-Youth-go-home-Thursday-5-still-behind-bars.htm
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غيرها من أو  عن طريق المقاضاة وتقديم تقارير ظل –غير الحكومية وغيرها هذه القنوات 
ضرر لة وجبر النتهاكات والتوعية والمطالبة بالحماية والعدااللكشف ا –التدخل  أشكال

التدخل هذه يتركز في تأمين  أشكالوسع. وظل الغرض من الحات أجراء إوالدعوة ال
إل الحماية ة ودولية إقليميحداث تغيير أوسع، باستخدام هيئات والعدالة في القضايا الفردية 

لتزام استراتيجي مستمر مع تقديم قضايا محددة و/أو متابعة إ أدىوقد 98 للضغط. كمحركات
فيما يتعلق نسان أو لحقوق إل وربيةالمحكمة األ أمامي حالتي تركيا وروسيا هيئات، كما ف

ات الخاصة جراءإلالمتحدة، أو في إطار هيئات  ألمممنظمات  أماممباوبي يزبالسودان و
ة.إلى  ،فريقيةوهيئات االتفاقيات والهيئت األ الئم   99 اتخاذ سلسلة من القرارات ال

هيئات في منع التعذيب وتوفير العدالة؛ وتعتمد فعاليتها على تتفاوت كثيرا فعالية هذه ال
األ األ. فثال تم تشجيع امتثال تركيا ألكبرالسياق السياسي مة لحقوق  وربيةحكام المحك

 كهذا يشكل جزءا من المعايير التي يتوقف عليها انضمام تركيا ن امتثاالً أ إنطالقاً من نسانإل
األوروبي. ولكن بيإلى  ، على دفع تعويضات روسيا وتركيادول، مثل قدمت نما أالتحاد

بعض التغييرات القانونية والمؤسساتية فانها فشلت بشكل كبير في تأمين محاسبة  وأحداث
مرتكبي التعذيب، خصوصا فيما يتعلق بالنزاع في الشيشان والمناطق الكردية في تركيا. 

حكام في طور باستخدام أ نسانإللحقوق ا وربيةللمحكمة األ خيرةوتحمل الممارسات األ
اإل وربيةالتفاقية األ 3في قضايا المادة  تجريبي ألمل في إ نسانلحقوق جبار الدول بعض 

االحتجاز. األ 100على مجابهة المشاكل الهيكلية العميقة، مثل أوضاع التي  خرىوفي الدول
المتثال، مثل السودان وسريالنكا، هنا ن أب كدالئل محدودةتفتقر للسياق السياسي المشجع 

، لكن أساسيةالدولية قد جلب تغييرات هيكلية أو  إلقليميةالنخراط المستمر مع الهيئات 
، قدرا من الحماية في قضايا فردية. وهذا يوضح حدود قدرة ألقلالنخراط قد قدم، على 

ذيب، على التعإلى  وزن موازي لمكافحة اللجوء كطرف ذيوالدولية للعمل  إلقليميةالهيئات 
 اً مستمر اً قمع خرىوالكيانات األ ، حيث يواجه المجتمع المدنيألقلالمدى القصير على 

نفاذ. ومع ذلك في تشجيعاإل اً محدود اً سياسي   اً ة تأثيروالدولي إلقليميةوحيث تمارس الكيانات 
النخراط في الطعون والمشاركة  إلقليميةفان الهيئات  ة  البناءة والدولية تعتبر محافل هام

اهم في سلسلة من التغييرات المتميزة في القانون الوطني والممارسات ذات  إحداث والتي تس
األ ألمريكتينوقد ظل هذا واضحا بشكل خاص في الصلة بالتعذيب.   كبروفي السياق

األ، وبدرجة ما في وربيللمجلس األ ليات . وعلى العكس من ذلك فان غياباآلفريقيالنظام
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انظر بشكل خاص توماس ريز، وستيفن س. روب وكاثرين شيكينق )محررون( السلطة المتواصلة لحقوق اإلنسان، من اللتزام إلى المتثال  - 
 (. 2113)دار نشر جامعة كيمبردج، 

99
ها انظر حول الفقه القانوني في التعذيب، سلسلة كتب المنظمة العالمية للتعذيب حول تقديم قضايا  -  أمام الهيئات المختلفةلالتفاقيات والمحاكم وفقه

 . www.omct.orgالقانوني على الموقع 
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 . 21( اتفاقية ادول األوربية 2112أنانييف وآخرون ضد روسيا ) - 

http://www.omct.org/
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اهمة في الضعف إحدى في آسيا تمث لأو  األوسطلفعالة في الشرق ا إلقليمية  العوامل المس
اد هذه المناطق.  اهض للتعذيب على امتد  النسبي في تنسيق العمل المن

 أبعاد اجتماعية وثقافية 3-0-6

تخلل مستويات العنف، يمكن أن ت أنواعمن  أكبر ل التعذيب جزءا من سلسلةشك  كثيرا ما يُ 
ة إلى مع، تمتد من العقوبات البدنية في مجال التعليم، والعنف المنزلي، مختلفة للمجت جريم

العنف ذات الصلة بالنزاعات. وليس  أشكالالحتجاز و أماكنسوء المعاملة، والتعذيب في 
عال . ولكن، خرىألإلى  هذه الممارسات قة سببية جوهرية تفرض أن تقود إحدىهناك

ن يعملون في مجال مكافحة التعذيب كثيرا ما يعبرون عن الذي نسانالمدافعين عن حقوق اإل
إلى  مخاوفهم بشأن القبول العام للعنف في مجتمعاتهم كسبب للتعذيب. وينحو مثل هذا القبول

العنف يُعتبر طريقة مقبولة لحل النزاعات ومعاملة إلى  تقليص معارضة فكرة أن اللجوء
ص في من السلوك بأنها قوية بشكل خا شكالأل مثل هذهإلى  نظرالبشر اآلخرين. وغالبا ما يُ 
"األبوية" اً طبقي  المجتمعات شديدة االنقسام  أو  في دول تمر بمراحل انتقال سياسيأو  وشديدة

الت جريمة عالية. أو  بأزمة سياسية،  إن الدول المعادية ألولئك الذين يُنظر اليهم بأنهمبمع
هريات، كثيرا مألقلمن الغرباء، بما في ذلك  ة  أكبربوال  أيضاً  ا تُظ للعنف في مواجه

هذه ال تُترجم بالضرورة في انتشار أعضاء  هذه المجموعات. ومع أن مثل "ثقافة العنف" 
اال أنها كثيرا ما تطرح نمطا ينعكس في الكيفية التي تفسر بها السلطات  أكبر للتعذيب

وهناك أدلة قوية منتشرة في مختلف الق اليم، بأن التعذيب يعيد انتاج الحياتها وتمارسها. 
أعضاء ممارسته بشكل غير متناسب تستهدف  وان أكبرعالقات سيطرة مجتمعية 

أو  مجموعات معينة تعاني من الضعف بسبب تهميشها ووضعها كمجموعات غريبة
  101كأعداء.

هياكل السلطة المجتمعية والتهميش بنفس القدر في مستوى الوصول العدالة. إلى  تنعكس 
عالقة بين المركز المجتمعي وفرص عملون نيابة عن ضحايا التعذيب يدركون جيدا اومن ي
التقارير التي صدرت مؤخرا  سلسلة من ول للعدالة، والتي ظلت نقطة تتركز حولهاالوص

ألمم المتحدة.جراءهيئات إ العديد من عن من كثيرا ما يكون لضحايا التعذيب  102ات خاصة 
  سلطات وفي النظام الرسمي للعدالة والذي قد يعتبرونه معادياالمهمشين ثقة محدودة في ال
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لمقرر الخاص للفقر المدقع وحقوق اإلنسان ]حول الوصول للعدالة بالنسبة لمن يعيشون في الفقر[. وثيقة انظر، على سبيل المثال ، تقرير ا - 
األمم المتحدة 2112اغسطس  A/67/278 ،2ألمم المتحدة   A/HRC/11/41 ،24؛ تقرير المقرر الخاص حول استالل القضاة والمحامين، وثيقة

: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات 14: المادة 32ة حقوق إلنسان، التعليق العام رقم ؛ لجن114-25و  24-14، الفقرات 2112مارس 
األمم المتحدة  ؛ لجنة حول العمال 14-2، الفقرات 2112اغسطس  CCPR/C/GC/32 ،23 .القضائية والحق في محاكمة عادلة، وثيقة

هاجرين، التعليق العام رقم  هاجرين 2والم األمم المتحدة : حقوق العمال الم هم: وثيقة الذين يعيشون في وضع غير منتظم وأفراد أسر
CMW/C/GC/2 ،22  2113اغسطس . 
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واأللهم بشكل جوهري األمن عديمي الجنسية  شخاص. أما االجانب وضاع غير ذوي
ة، و األألقلالمحسوم صليين الذين يكافحون من أجل العتراف بحقوقهم يات والمواطنين

ها، اإل شخاصألأو  واحترام محدودة  أسبابكثيرا ما يكون لهم عاقات العقلية والذين ذوي
اهم اهم القانونية بدون اخالل. أو  العتقاد بأن المسئولين والقضاة سيتعاملون مع شكاو دعاو

حاالت تجريم الضحايا، خصوصا بسبب وضعهم، مثل  وغالبا ما يتفاقم هذا الشعور في
لين جنسيا وثنائيي الذين ينتمون لمجموعات المثليين والمثليات والمخنثين والمتحو شخاصأل

رها حين ما ترفض السلطات والقضاة روايات الجنس.  وكثيرا ما تجد الثقة المحدودة تبري
 103غير جديرة بالثقة بسبب وضع الضحايا.أو  ال يُعتمد عليها روايات أنهاتحت حجج مثل 

هناك عراقيل إذا  وحتى تشكل حواجز  أخرىتم تخطي ضعف الثقة هذا فكثيرا ما تكون 
محامي موثوق، إلى  ات، والوصولجراءبما فيها عدم القدرة على تحمل تكاليف إل كبيرة،

  104 ات عند القتضاء.جراءوالقدرة على المشاركة بشكل فعال في اإل

االفتقار للوصول للعدالة دائ يمكن أن ن أالمترسخ ألن الجناة يعرفون رة مفرقة من الضعف يخلق
لصالحهم. وتسلط  أكثر للتحول ميزان القوى قدر الذي يدفعالمن غير المرجح معاقبة النتهاكات ب

هميةمثل هذه الدائرة الضوء على  مما يولد زخما  وسفي أمنح الضحايا صوتا أقوى  أ اط الرأي العام 
عدم التوازن  أشكالطرح  إعادةلفعال للعدالة. وكثيرا ما تتطلب تعزيز الحماية والوصول االح صل

 املة للقانونوإلدارة العدالة. اصالحات ش إجراءهذه بوضوح 

 التعذيب وسوء المعاملة في أوضاع التوتر المتصاعد 3-3

كثيرا ما يتضح التعذيب بشكل صريح حيث تكون مستويات الخوف والتوتر عالية و/أو حيث تختل 
األوضاع اعتبارا خاصا على  مستوى انتشار وطبيعة سلطة القانون والنظام. وتستحق هذه

 دلة، وتوفير الحماية.ن األمالتعذيب، وتأ

 النزاع المسلح 3-3-0

 ضافةيظهر الفقه القانوني للمحاكم الجنائية الدولية وتقارير مفوضيات عديدة للتحري،باإل
 سوء المعاملة وغيره من ضروب مية وغيرها، أن التعذيبوتقارير لمنظمات غير حكإلى 

الواقع روايات خبراء من دول  ذاوتؤكد ه 105نتشر بشكل واسع خالل النزاعات المسلحة.ي
هورية الكنغو الديمقراطية، وكولمبيا، شهدت وتشهد  نزاعات مسلحة، مثل افغانستان وجم

                                                           
مة ألسبانية العليا في قضية إيغور بورتو وماتين سارسوال، حيث تمت تبرئة  -103 رجال شرطة في تعذيب  4انظر، على سبيل المثال، حكم المحك

جنود  4تبرئة ’عسكرية" لمنظمة إيتا.  -ة اعتقدوا ان مزاعم التعذيب كانت جزءا من "استراتيجية سياسية  ألن القضاETAمتشددين من منظمة إيتا  
/europe-news/worldhttp://www.bbc.co.uk-، متاح على الرابط 2111نوفمبر  15، بي بي سي ، ‘أسبان من تعذيب متشددين من إيتا

15743175 
104

هذا المضمار أيضاً تقرير بواسطة المقرر الخاص لالمم المتحدة حول الفقر المدقع وحقوق اإلنسان، الحاشية السفلية رقم  -   أعاله.  112انظر في 
األمم المتحدة للتحري في دارفور، ونزاع غزة ، وليبيا وسوريا، وسا -105 حل العاج باإلضافة إلى لجنة خبراء انظر بشكل خاص تقارير مفوضيات

 .  www.ohchr.orgألمم المتحدة حول سريالنكا، موجود على الرابط 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15743175
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15743175
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15743175
http://www.ohchr.org/
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ومع ان مفوضيات الحقيقة والمصالحة في دول مثل  106وليبيا، وروسيا )الشيشان،مثال(.
االنتهاكات كثيرا ما  سيراليون قد سعتالستخالص دروس من تجارب الماضي، فان

 . طاقات القوى المتنازعة النزاعات تستنفذحتى  أخرىواصل دون انقطاع في دول تت

( تحدث في 1)ثناء النزاع المسلح بسلسلة من العوامل المتداخلة: ب أتتميز ممارسة التعذي
( 0االثنين معا؛ )أو  مان،لقانون وعدم األالفتقار لأو  ما بحالة طوارئوضع كثيرا ما يتميز إ

هوي   )ال يتميزون بارتداء زي معين، ملثمون(؛ )قد ال تكون  ( كثيرا ما 3ة الجناة واضحة
( قد يصير الجناة 4قد يكون وضعهم غير واضح؛ )أو  يكون الجناة من كيانات غير حكومية

( كثيرا 5طفال العساكر؛ )الوقت نفسه ضحايا وجناة، مثل أل قد يكونوا فيأو  ضحايا أيضاً 
دمة شديدة الوحشية والقسوة، مثل االغتصابات الجماعيةب المسيالتعذ أساليبما تكون  أو  تخ

األ ألن الجناة يتصرفون في ظل القليل من الكوابح وكثيرا ما تتجه عضاء بتر الجنسية،
اهم لبث الخوف كثيرا ما يتم استهداف ( 6يتهم؛ )إنسانجرد الضحايا من االنتقام بينما يُ أو  نواي

سلط مما يُ  ،هويتهم، مثل االنتماء لمجموعة معينةساس مجموعات ضحايا على أأو  أفراد
الحماية القانونية  أنظمةن ضعفهم ويستصحب معه ضعف الحماية إذ أ الضوء على

ت القانونية ال( كثيرا ما تواجه المحا2منهارة؛ )أو  العدالة ضعيفة أنظمةوالمؤسساتية و
الحقة في كفالة المحاسبة والعدالة، عوائق سياسية و  ديدة وبالمثل في مجال ألدلة ش أمنيةا

يكون واسع االنتشار في النزاعات المسلحة حيث يرتكب ويستمر العنف الجنسي، تحديدا 
اهتماما متزايدا،  بواسطة كيانات تابعة للدولة وكيانات من خارجها. وينال مثل هذا العنف 

عرض القضايا التي تُ ، ونسانالمتحدة، والفقه القانوني لحقوق اإل األممكما تعكس ذلك تقارير 
المية. اال ومع ذلك فان ضعف الحماية  107على المحاكم الجنائية الدولية والتغطيات

الت من العقاب كثيرا ما  مؤسساتية، الو المعياريةتطورات ال نيستمر بإصرار إذ إاال
وفي خطوة ملحوظة ممارسة فعالة. إلى  لم تترجم بعد ،خصوصا على المستوى العالمي

هوأ . ويشدد هذا 2111رية الكنغو الديمقراطية برنامج محاكم متحركة عام سست جم
، أخرىالبرنامج بشكل قوي على محاكمة قضايا العنف الجنسي، ولكن نطاقه يغطي جرائم 

ويشمل المحاكم المدنية والعسكرية معا. ونجحت المحاكمات التي قامت بها هذه المحاكم في 
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اله، ص 12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتين؛ وتقرير 5أعاله، ص 24انظر تقرير افريقيا، الحاشية السفلية رقم  -  روبا، ؛ وتقرير أو15-14أ
اله ، ص 42؛ ونقرير منطقة الشرقاألوسط وشمال افريقيا ، الحاشية السفلية رقم 12أعاله ص 24الحاشية السفلية رقم   . 2و  2أ

107
انظر على سبيل المثال، فرع مكتب تنسيق الشئون االنسانية لسياسات ودراسات التنمية، الطبيعة والنطاق والحافز للعنف الجنسي ضد رجال  - 

، موجود على الرابط  2112يونيو  26في نزاع مسلح، اجتماع بحثي لمكتب تنسيق الشئون إلنسانية التابع لالمم المتحدة،  وصبيان
e2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boyhttp://gender.car

s+Final.pdf. 

http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boys+Final.pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Discussion+paper+and+Lit+Rev+SV+against+Men+and+Boys+Final.pdf
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يت بتقدير كبير من السكان المحليين والمراقبين ظورد انها حُ قد محاسبة بعض الجناة و
  109 .محاكموصول للرغم بقاء مشاك الفساد واالفتقار للموارد والفرصة المتساوية لل 108الدوليين،

االنخراط المتزايد لقوات عسكرية تعمل خارج حدود دولتها، منفردة أو  في اتالفأو  إن
ال هناك عدد زيادة عدد اإلى  دتقوات دولية متعددة الجنسيات، قد أكجزء من  النتهاكات. فم

الم تورطت في  األمثلةمن  مستمرة من االسغالل والنتهاك  أعماللقوات حفظ 
هو واشتركت قوات أ 110الجنسيين؛ جنبية في تعذيب مدنيين، كما في قضية بهاء موسى، و

 111 دة.جنود من المملكة المتح رض للجلد والركل حتى الموت على ايديعراقي مدني تع
رحت بواسطة مواطنين عراقيين ضد قوات المملكة ويظهر العدد الكبير من المزاعم التي طُ 

األلمزاعم المتعلقة بأاإلى  ضافةالمتحدة،باإل ، بما في ذلك القوات خرىداء القوات
 112 وحي به عرضها العلني.ير معزولة بالقدر الذي كثيرا ما ين القضايا غة، يظهر أمريكيأل

بواسطة قوات حدث لقوات، مثل ما أو  ارسة تسليم مشتبهين لسلطات محليةكما ان مم
ن هذه الكيانات المحلية فغانستان رغم أالواليات المتحدة في العراق واأو  المملكة المتحدة

  113 المخاوف. أيضاً ذات سجل ضعيف في حماية حظر التعذيب، تطرح 

وتواجه الجهود الرامية  114الدولي.مقاضاة على المستويين الوطني وكت هذه التطورات حر  
سئلة قانونية أللحصول على العدالة فياالنتهاكات التي ترتكبها القوات في الخارج تحديات و

وفي نهاية المطاف فان نفاذ لمالئم. وتحديد المسئولية واإل القضائية معقدة فيما يتعلق بالوالية
تُطبق خارج  نسانحقوق اإل المقاضاة ظلت بشكل كبير ناجحة في تأكيد ان التزامات

السيما عندما يكون الشخص إطار تندرج في أراضيها، وبالتالي  الوالية القضائية للدولة،
                                                           

108
، موجود على الرابط 2113فبراير  13معهد التبليغ عن الحرب ولسالم ، ’ محاكم متحركة في شرقي الكنغو‘باسي مواالما وسيمون جينينغ،  - 

congo;-eastern-courts-news/roving-http://iwpr.net/report ترشيح محاكم الجندر ‘مبادرة المجتمع المفتوح الفريقيا الجنوبية،  ؛
هورية الكنغو الديمقراطية لجائزة mobile-http://www.osisa.org/law/drc/drc-، موجود على الرابط 2112سبتمبر  26، ’المتحركة لجم

award-nominated-courts-gender.  
109

هورية الكنغو الديمق -  يونيو  24راطية، ريدريس، عريضة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للنظر في التقرير السادس والسابع لجم
 ، موجود على الرابط 2113

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/REDRESSsubmission_ForTheSession_DRC_CEDAW5
df5_E.p. 

110
 - See, e.g., Chiyuki Aoi, Cedric de Coning, and Ramesh Thakur (eds.), Unintended Consequences of 

Peacekeeping Operations (New York: United Nations University Press, 2007) ، استراتيجية ‘؛ المير زيد رعد زيد الحسين
هاك  الل والنت الم التابعة لالمم المتحدةشاملة للقضاء على الست األمم المتحدة ’الجنسي أكثر في عمليات حفظ ال مارس  A/59/710 ،24، وثيقة

2115 . 
 . 12التقري األوربي لحقوق إلنسان،  53[ 2111انظر السكيني وآخرون ضد المملكة المتحدة، ] -111

112
 21، الجارديان، ’الدفاع البريطانية تدفع الماليين لضحايا تعذيب عراقيين وزارة‘انظر عن المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ايان كوبين ،  - 

 :، موجود على الرابط2112ديسمبر 
 victims?INTCMP=SRCH-torture-iraqi-http://www.guardian.co.uk/law/2012/dec/20/mod . 

113
الج محتجزين ذوي صلة بالنزاع ظلوا موجودين في الحراسة االفغانية -  األمم المتحدة للمساعدة في افغانستان،  هذا المضمار، بعثة  انظر في 

 الرابط، موجود على 2112لمدة عام، 
US-http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=VsBL0S5b37o%3d&tabid=12254&language=en 

114
 ACD 11, [2010] EWHC 1445 (Admin); Al[ 2111)حول طلب ايفانز( ضد وزير الدفاع، ] ERانظر على وجه الخصوص  - 

Saadon and Mufdhi v. United Kingdom, {2009} 49 EHRR SE 11. 

http://iwpr.net/report-news/roving-courts-eastern-congo;؛
http://iwpr.net/report-news/roving-courts-eastern-congo;؛
http://www.osisa.org/law/drc/drc-mobile-gender-courts-nominated-award
http://www.osisa.org/law/drc/drc-mobile-gender-courts-nominated-award
http://www.osisa.org/law/drc/drc-mobile-gender-courts-nominated-award
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/REDRESSsubmission_ForTheSession_DRC_CEDAW55_E.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/REDRESSsubmission_ForTheSession_DRC_CEDAW55_E.pdf
http://www.guardian.co.uk/law/2012/dec/20/mod-iraqi-torture-victims?INTCMP=SRCH
http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=VsBL0S5b37o%3d&tabid=12254&language=en-US
http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=VsBL0S5b37o%3d&tabid=12254&language=en-US
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الل أزمنة اتالل. الدول،  ونتيجة لذلك فان بعض115 تحت السيطرة الفعلية للقوات و/أو 
وقد سست لجان تحري ودفعت تعويضات لمطالبين بالتعويض. خصوصا المملكة المتحدة، أ
اإلإلى  جلبت هذه الردود المتأخرة  الشتباك الحربيخفاقات في قواعد الضوء سلسلة من

سلسلة من التغييرات إلى  وآليات المحاسبة في العمليات، وقادت والتدريب وألداء
ولكن بعض الردود، مثل تأسيس ما يسمى بفريق العراق للمزاعم التاريخية  116المؤسسية.

 117 الليته وفعاليته.انونية إذ تواصلت الشكوك حول استقات قإجراءظل غارقا في 

وقد صار  ؛يعاني الوضع القانوني من قلة اليقين فيما يتعلق بأداء القوات متعددة الجنسيات
اإل ما القانون الدولي لحقوق أ 118.داء هذه القواتي الدولي على أنسانمقبوال ان يطبق القانون

على  أساسيتطبيقه بشكل إلى  ات المسلحة، فيُنظرزمنة النزاع، بما في ذلك في أنسانإل
 تصير هذه الدول في حل من المسئوليةطراف في اتفاقية ما. وقد الدول، خصوصا الدولاأل

اللها مما يخاطر بأن يؤديإلى  ُعزي أداء قواتهاإذا  ة الدولية التي تعمل القوات من   المنظم
  119 خلق فجوة فيما يتعلق بالمسئولية.إلى 

الرهاب  ألمن  3-3-3  ومكافحة 

االرهاب والتعذيب إجراءالمخاوف المتعلقة ب يعود تاريخ  11هجمات الى ما قبل ات مكافحة
هذه الهجمات فريداً من غيره . ولكن الذي0221سبتمبر هو الجهود  جعل الرد على 

االرهاب. ونتيجة لذلك المتضافرة التي جرت إل ل ك حصلتقامة نظام قانوني دولي لمكافحة
االرهاب بموجبإجراءلتبني تشريعات و على تفويض الدول  األمنقرار مجلس  ات لمكافحة
النماذج  له . وعزز هذا القرار والتطورات الوطنية الموازية0221لعام  1323رقم 

ارهاب في العديد من الدول.تعديل تشريعات أأو  تبنيإلى  وقاد يةألمنالمعيارية   من/مكافحة 

هشاشة إلى  الحماية وأضعفت الحماية، مما ادى أشكالتآكل إلى  وراتوقد أدت هذه التط120
ارهابية.كبيرة في أ  وضاع المشتبهين باالنخراط في نشاطات 

األ  اإلدارة سبتمبر، وبشكل خاص، سلسلة من المخاوف  11ة حينذاك على مريكيطرح رد
واالنخراط في  سلوك ينتهك وأرسى نموذجا سلبيا بتقويض الحظر المطلق على التعذيب
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 أعاله.  11السكيني وآخرون ضد المملكة المتحدة ، الحاشية السفلية رقم  - 
116

   أعاله 21انظر بشكل خاص، تقرير تحقيق بهاء موسى، الحاشية السفلية رقم  - 
http://www.redress.org/case-لرابط ، موجود على ا’علي زكي موسى وآخرون ضد وزراة الدفاع‘انظر ريدريس،  -117

inquiry-iraq-docket/single 
118

 ، موجود على الرابط 2111اكتوبر  22، ’قوات متعددة الجنسيات‘انظر اللجنة الدولية للصليب الحمر،  - 
-forces/overview-ihl/multinational-for-challenges-law/contemporary-and-http://www.icrc.org/eng/war

forces.htm-multinational 
119

الم لالمم المتحدة والقانون الدولي، )انظر سكوت شيران،  -  ، 2111سبتمبر  IDCR )2ورقة موجزة : موضوعات معاصرة عن قوات ال
 .content/uploads/2010/09/02_11.pdf-http://www.idcr.org.uk/wpموجود على الرابط 

120
اله، ص 5، الحاشية السفلية رقم يأمنرير تق -   . 5أ

http://www.redress.org/case-docket/single-iraq-inquiry
http://www.redress.org/case-docket/single-iraq-inquiry
http://www.redress.org/case-docket/single-iraq-inquiry
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/multinational-forces/overview-multinational-forces.htm
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/multinational-forces/overview-multinational-forces.htm
http://www.idcr.org.uk/wp-content/uploads/2010/09/02_11.pdf
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كان يجب ان يُطبق الحظر إذا  ( التساؤل حول ما1حظر التعذيب. وقد تم ذلك بواسطة )
( تضييق نطاق تعريف التعذيب، عن طريق 0المطلق للتعذيب على مشتبهينباالرهاب؛ )

عم بأن واجبات معينة، مثل حظر ، والزمن نطاقه عملية محاكاة الغرق سيئة الذكراستبعاد 
ال يمكن اعتباره القس عادةإل السعي لوضع  ( 3سوء المعاملة؛ ) أعمالمن  عمالً رية،

المحتجزين خارج نطاق حماية القانون )خصوصا في منشآت الحتجاز في خليج 
( تقييد الفحص العام وفرص الوصول للعدالة، خصوصا عن طريق 4غوانتاناموا(؛ )

رنامج متطور، بالتواطؤ بضع ( و5الوطني؛ ) ألمنتصنيف معلومات واالعتماد على دفاع 
رهاب لالستجواب وسوء المعاملة إحيث يتعرض المشتبهون با خرىمع الدول األ ن لم يكن ال

ولئك المسئولين عن توفير الفالت من العقاب فعليا أل( 6التعذيب، خالل هذه العملية؛ )
  121 التواطؤ في ممارسته.أو  ارتكاب التعذيب

األ نسانة حقوق إلوصف المقرر الخاص لتعزيز وحماي اثناء مكافحة  ساسيةوالحريات
 للترحيل السري كآلتي: مريكيللبرنام األ ساسيةالرهاب، العنصر األ

األمر الرئيس بوش وأ 0221سبتمبر  12في  تطلق ة ان مريكيكالة المخابرات المركزية
ء" على سرية تُعرف بـ"مواقع سودانشاء مرافق احتجاز برنامج احتجاز سري يتعلق بإ

وفي نفس الوقت تقريبا  ، بمعاونة مسئولين عموميين في تلك الدول.أخرىراضي دول أ
ة ان تقوم بـ"عمليات ترحيل سري مريكيُزعم أنه أمر وكالة المخابرات المركزية األ

الطرد( أو  ي عملية قانونية بالترحيلأإطار ق العادي" )نقل سري لسجناء خارج فو
هم في مكان احتجاز رسمي لدى مسئولين عموميين ثنابحيث يمكن استجوابهم أ ء وجود

ممارسة التعذيب. وفي بداية أغسطس بتلك الدول، بما في ذلك دول ذات سج ل في 
النتهاكات مجموعة من ممارسة بالعدل القانوني بوزارة  المستشارذن مكتب أ 0220

هاب تُعرف بـ"تقن عززة". وقد يات استجواب مالبدنية والعقلية على مشتبهين باالر
يهام بالغرق" في حق الوقت علنا  باستخدام عمليات "اإلدارة بوش منذ ذلك اعترفت إ

  122 "محتجزين من ذوي القيمة العالية" بأمر شخصي من الرئيس.

الت   0225مايو  12وفقا لمذكرة صدرت في  أساسيةالث فئات إلى  بها المأذونانقسمت المعا
األمستشار القانوني بوزامن مكتب ال ة: "تقنيات تكييف"، و"تقنيات تصحيح"، مريكيرة العدل
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الحظات ختامية: الواليات المتحدة أل -  هضة 21-11أعاله، الفقرات  11ة، الحاشية السفلية رقم مريكيانظر لجنة حقوق إلنسان،  ؛ لجنة منا
الحظات الختامية: الواليات المتحدة أل ؛ فيليب ساندز، فريق تعذيب: مذكرة 26-25ه، الفقرات أعال 11ة، الحاشية السفلية رقم مريكيالتعذيب، ال

الري سيمز، تقرير التعذيب: ماذا تقول الوثائق عن برنامج امريكا 2112ة، )بالغريف ماميالن، نيويورك، مريكيرومفيلد وخيانة القيم أل (؛
 (. 2111، نيويورك ، لندن، OR Booksسبتمبر، ) 11للتعذيب ما بعد 

122
هاب، بين ايمرسون، تقرير المقرر  -  مبادئ اطارية لتأمين محاسبة مسئولين عموميين ‘الخاص لتعزيز وحماية حقوق إلنسان اثناء مكافحة الر

هاب  A/HRC/22/52 ،1، وثيقة ألمم المتحدة ’في انتهاكات حقوق إنسان جسيمة أو منهجية ارتكبت في سياق مبادرات الدولة في مكافحة الر
 . 15، الفقرة 2113مارس 
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وصممت تقنيات التكييف لتظهر للمحتجز انه غير متحكم في احتياجاته  123و"تقنيات قسرية".
األنسانإل . وتقنيات التكييف تشمل التعري والالعب بالنظام الغذائي والحرمان من النوم. ساسيةية

... بلوغ هدف مواتي مع أو  ثارة الفزعإأو  لتصحيح أساسيواستخدمت تقنيات التصحيح، "بشكل 
وتثبيت الوجه بيد المحتجز."  وتشمل التقنيات المحددة الصفع على الوجه والصفع على البطن 

اال ما التقنيات القسرية فهي "وضع المحتجز في وضع تحت المزيد من نتباه. اواحدة وجذب
اإل ( مرة بشكل مستمر 32)يصل لـ wallingات جراءالضغط البدني والنفسي" وتشمل هذه

(Walling الد بضغطه على الحائط والتغطيس  (هو وضع كعبي شخص تجاه الحائط ثم يقوم ال
مع ان تستخدم  أيضاً يمكن  ، وهي طرقتحت الماء، والوقوف بطرق تسبب الضغط والتوتر

"تقود  بأن هذه األساليبلمنع التعذيب  وربيةوقد اعترفت اللجنة األ تصحيح. أو  تكييفأساليب 
ال  مهينة."أو  يةإنساندون ش النتهاكات الحظر على التعذيب والمعاملة ا    124 ال

ة،  14وصفتمقابالت مع  أجرتها اللجنة الدولية ممن يسمون محتجزين رفيعي القيم
األ  الترحيلوا عملية ف، وص0226واخر خليج غوانتاناموا في أإلى  حمر بعد نقلهمللصليب

 كما يلي: السري

التحويل يتبع نفس المنوال تقريبا في معظمالحاالت. يتم تصوير المحتجز  إجراءكان 
البس ثم عاريا قبل وبعد التحويل. يتم  فحص تجاويف الجسد )فحص فتحة  إجراءب

لم يكن في تلك اللحظة تحميلة ) أيضاً جريت لهم وزعم بعض المحتجزين انه أ الشرج(؛
ويجبر المحتجز على ارتداء معروفا لدى المحتجزين(،  التوع وأثر مثل هذه التحمن

اللها ان ويرتدي بدلة رياضية. وتوضع على أ طفالحفاظة أ ذنيه سماعات يمكن من 
تُبث موسيقى. يكون المحتجز معصوب العينين بقماش يُربط حول رأسه ونظارات 

قطن طبي على قد ألصق ذلك زعم بعض المحتجزين انه إلى  ضافةسوداء معتمة. واإل
ة... ويُقيد المحتجز من ن تتم عملية عصب العيون ووضع النظارات عيونهم قبل أ المعتم
واأل هو إلى  رجل وينقلأليدي مطار بالطريق ويوضع في طائرة. وفي العادة ينقل و

جسده. ويتفاوت زمن الرحلة بشكل كبير ويتراوح من  أمامجالس متكئ ويديه مقيدتان 
هبساعة. وال يُسمح للمحتجز أ 32-04 من أكثرإلى  ساعة ذا وإدورة المياه إلى  ن يذ

الحفاظة. وفي بعضالحاالت  التبرز فيأو  استدعت الضرورة فانه يجبر على التبول
هم وحينما يُنقل المحتجزون بهذا الوضع يشتكون من األلم تقيد أ ياديهم خلف ظهور

األإلى  ضافةراحة. وباإلالشديد وعدم ال الجسدي الشديد فان عمليات النقل  لمالتسبب في
واأل أماكنإلى  هذه وضاع غير المتوقعة لالحتجاز والمعاملة تسببت في غير معروفة
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ة المركزية المشترك لتقنيات مريكيألا ورقة معلومات أساسية حول استخدام وكالة الستخبارات‘ة، مريكيوكالة المخابرات المركزية أل - 
، وزارة مكتب المستشار القانوني، ليفين، ارسل إلى دان الستخبارات المركزية وكالةمنقحة[، ] منفاكس '، حذف(( )غير مؤرخ)’الستجواب 

 موجود على الرابط  2(، ص4332أغسطس  42 )صدر 4332ديسمبر  03عدل، ال
http://www.aclu.org/files/torturefoia/released/082409/olcremand/2004olc97.pdf. 

124
ها اللجنة ألوربية اللجنة ألوربية ل -  ومة لثوانيا عن زيارة للثوانيا اجرت هينة، تقرير إلى حك منع التعذيب والمعاملة أو العقوبةالال إنسانية أو الم

الل الفترة من لمنع  هينة  ال إنسانية أو الم  . 66، الفقرة 2111مايو  CPT/Inf (2011) 17 ،12، 2111يونيو  12-14التعذيب والمعاملة أو العقوبة ا

http://www.aclu.org/files/torturefoia/released/082409/olcremand/2004olc97.pdf
http://www.aclu.org/files/torturefoia/released/082409/olcremand/2004olc97.pdf
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االرتباك والعزلة. وتزيد  14ضغوط عقلية على المحتجزين الـ وزادت من احساسهم 
احتجاز في دول  أماكنإلى  مسافات بعيدةإلى  أشخاصقدرة السلطة المحتجزة في نقل 

مما يجعلهم جنبية، ا جهة  أكثرمن شعور المحتجزين بعدم الجدوى والعجز  ضعفا في موا
  125 .دناهأسوء المعاملة الموصوفة  أساليب

رها من ممارسات ا ممارسات متميزة نتجت عن البرنامج لتعذيب وسوء المعاملة. عن غي
الص معلومات من المشتبهين. وفي وكان غرض برنامج الترحيل السري  مجرى هو است

إل هانة وسوء المعاملة والجلد عند ترحيلهم، وأخضعوا لتعذيب البرنامج تعرض المشتبهون 
هندس  جراءمستمر في الدول التي تم تحويلهم لها إل اهر عرار، وهو م االستجواب، فمثال م

ارهابي، وتم ترحيله من الواليات المتحدة بمشاركة من صاالت كندي، أُ ات عتقد خطأ بأنه 
سوريا حيث احتجز نحو عام تقريبا وأُخضع إلى  الردن ثمإلى  سرية الكندية،جهزة الألا

   126 لتعذيب مستمر.

ن ممارسة أإلى  ، مما يشيرأخرىبواسطة دول  أيضاً عمليات الترحيل السرية  تاستخدم
اليات المتحدة قد استخدمت كنموذج. فكينيا، على سبيل المثال، سلمت  من خمسة  أكثرال

موبوغوا موريثي، مع كيني  وغندية. وجرى اعتقال المحامي الكيني،سلطاتاألالإلى  كينيين
لكينيين مين طالق اامين كيماثي، بواسطة السلطاتاألوغندية حينما سعى لتأ ، علىآخر هو

   127 بعاد والسجن لمدة عام.الخمس، وبالتالي واجه إل

 .ك المملكة المتحدة في باكستانمزاعم حول التورط في التعذيب، كما في سلو أيضاً ظلت تتردد 
ولكن وضح أن من الصعب للغاية تأييد روايات بسبب السرية المحيطة بذلك. وقد اعتقل بنيام 128

، في 1994محمد، وهو مواطن اثيوبي يقيم بشكل غير شرعي في المملكة المتحدة منذ عام 
لمغرب وافغانستان، قبل اإلى  ويُزعم انه كان قد تم ترحيله بشكل غير عادي 0220باكستان عام 

هاب لبنيام محمد  هم االر ة تُ لجنة عسكرية  أمامان يُحتجز في خليج غوانتاناموا. وفي مواجه
محاميه عملية مقاضاة في المملكة المتحدة عام أمريكي سعيا للكشف عن وثائق تبرئة  0222ة بدأ 
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)محتجزا رفيعي القيمة( في مكان احتجاز تابع لوكالة الستخبارات المركزية  14اللجنة الدولية للصليب الحمر، تقرير حول معاملة  - 
 ، موجود على الرابط 2112ة، فبراير مريكيأل

http://www.therenditionproject.org.uk/pdf/PDF%20101%20[ICRC,%20Feb%202007.%20Report%20on%20Tre
atment%20of%2014%20HVD%20in%20CIA%20Custody].pdf. 

126
هر عرار عن محنته، على الرابط انظر موقع مركز العدالة الدستورية، و -   الذي يحتوي على شريط فيديو يتحدث فيه ما

http://ccrjustice.org/arar 
127

هاب: ان وقت التغيير ، فبراير  -   ، موجود على الرابط 2112انظر ريدريس، كينيا ومكافحة الر
-http://www.redress.org/downloads/publications/Kenya%20and%20Counter

Terrorism%205%20Feb%2009.pdf 
 ، موجود على الرابط 2112اغسطس  4اللجنة المشتركة لحقوق إلنسان، مزاعم عن تورط المملكة المتحدة في التعذيب،  -128

http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/152/152.pdf. 

http://www.therenditionproject.org.uk/pdf/PDF%20101%20%255BICRC,%20Feb%202007.%20Report%20on%20Treatment%20of%2014%20HVD%20in%20CIA%20Custody%255D.pdf
http://www.therenditionproject.org.uk/pdf/PDF%20101%20%255BICRC,%20Feb%202007.%20Report%20on%20Treatment%20of%2014%20HVD%20in%20CIA%20Custody%255D.pdf
http://ccrjustice.org/arar
http://ccrjustice.org/arar
http://www.redress.org/downloads/publications/Kenya%20and%20Counter-Terrorism%205%20Feb%2009.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Kenya%20and%20Counter-Terrorism%205%20Feb%2009.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/152/152.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/152/152.pdf
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األ129 .تملكها المملكة المتحدة الوكنتيجة لبعض ل هذه المقاضاة الطويلة دلة التي صارت متاحة 
والمعقدة، طلب وزير داخلية المملكة المتحدة من النائب العام التحقيق في احتمال "ارتكاب خطأ 

ووكالة االستخبارات المركزية  MI5جنائي" بواسطة جهازاالستخبارات البريطانية الداخلي 
ت حكومة المملكة المتحدة جبرواخيرا أُ 130 ة حول معاملتها )تعذيب مزعوم( لبنيام محمد.مريكيأل

سلسلة ان تتقاسم تفاصيل ما تعرفه حول معاملة بنيام محمد ولكن الجهود لتعقب المسئولية في 
  131 .دلة كافية لتعضيد تهم جنائيةالقيادة فشلت في الكشف عن أ

 عتس أيضاً ال أن الدول الختفاء القسري لمحتجزين إإلى  امع ان برنامج الترحيل السري أدى فعلي  
االرهاب أشخاصبعاد وتسليم إإلى  عتبر هذه الممارسة دولة ثالثة. وتُ إلى  مشتبهين بالتورط في

األأشكالبمثابة  ألن المعنيين دائما ما يكونوا تحت خطر التعرض للتعذيب في الدول  فرادية
دوال، مثل المملكة المتحدة والمغرب، ما ى إل ظلت تلجأ بشكل متزايد 132المستقبلة. وبالنتيجة فان

اإلمذكأو  سمى بالتأكيدات الدبلوماسية،يُ  القسرية. وفي هذه  عادةرات التفاهم، للتحايل على حظر
األ أال تعذب العائدين وتوافق على آليات المراقبة.  شخاصالصكوك تتعهد الدول المستقبلة 

هيئات  اننسالمتحدة لحقوقاإل ألممميثاق  اتالنتقادات واسعة النطاق منوتعرضت هذه التأكيد و
مفوضية المملكة  أما الهيئات الوطنية، مثلالمنظمات غير الحكومية. إلى  ضافةالتفاقيات،باإل

األاإلقليميةلمحاكم ااستئنافات الهجرة، والمتحدة الخاصة ب لحقوق  وربية، خصوصا المحكمة
اإلا تعاقب عملأحيان، قد اتبعت اسلوب التعامل مع كل قضية على حدة لتشكك، ونسانإل بعاد يات

هذه التأكيدات حاالت وجود مثل  وطرحت هذه الممارسة مخاوف كبيرة، فيما يتعلق  133.في
ومالءمة استخدام مثل هذه الترتيبات عند التعامل  بمصداقية وفعالية التأكيدات في القضايا الفردية

  134 .تعذيب محل تشكيك كبيربال ها الخاصسجل يعتبرمع الدول التي 

                                                           
129

خليج غوانتاناموا: بنيام محمد ضد ‘وزارة الخارجية والكومنولث انظر ريبريف ، من اجل الحصول على موجز لقضية بنيام محمد ضد  - 
 ، موجود على الرابط 2111فبراير  11، ’وزارة الخارجية والكومنولث

rg.uk/publiceducation/casebriefingbinyammohamedvsforeignoffice/http://www.reprieve.o. 
130

هاز الستخبارات ‘تايلر ودنكان كامبل،  –ريتشارد نورتون  -  امرت وزيرة الداخلية جاكي اسميث بإجراء تحقيق في مزاعم تعذيب لكل من ج
  :، موجود على الرابط 2112اكتوبر  31يان، ، الجارد’ةمريكيالبريطانية الداخلي ووكالة االستخبارات المركزية أل

terrorism-http://www.theguardian.com/uk/2008/oct/30/uksecurity 
131

ومة البريطانية ان بنيام محمد تعرض للتعذيب على مدى عامين كا -  هناك أدلة كافية للتقدم اعترفت الحك ن محتجزا فيهما في المغرب، لكن ليس 
هيئة االدعاء الملكية،  هد ب‘نحو توجيه تهم ضد اي ضابط بريطاني:  هيئة الدعاء الملكية حول الشا موجود على الرابط  2111نوفمبر  12، ’قرار 

http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/141_10/index.htmlهيئة الدعاء ‘هيئة الدعاء الملكية ،  ؛ بيان مشترك من مدير 
هيئة شرطة مدينة لندن الكبرى  ، موجود على الرابط 2112يناير  12، ’العام و

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
هضة التعذيب. ففي قضية جميل كتيتي ضد المغرب اعتبر التسليم سعت المغرب لتأكيدات د -  هما أمام لجنة منا بلوماسية في قضيتين تم تقديم

هاكا للمادة  ها لكي تبعد 3المعلق لكتيتي إلى الجزائر انت ، وفي قضية الكسي كالينجينكو ضد المغرب فان التأكيدات التي سعت المغرب للحصول علي
بعد أن فر خوفا على حياته بعد كشف تفاصيل عن مجموعة اجرام منظم للسلطات الروسية، لم تكن كافية. تقرير منطقة كالينيجينكو إلى روسيا، 

 .  22أعاله، ص 42الشرق ألوسط شمال افريقيا، الحاشية السفلية رقم 
ة األوربية لحقوق إلنسان 2112انظر عثمان )ابو قتادة( ضد المملكة المتحدة، ] -133  . 56[ االتفاق

134
ألمم المتحدة  -  ديسمبر  E/CN.4/2006/6 ،23انظر على سبيل المثال تقرير المقرر الخاص حول موضوع التعذيب، مانفريد نواك، وثيقة 

 . 33-22، الفقرات 2115

http://www.reprieve.org.uk/publiceducation/casebriefingbinyammohamedvsforeignoffice/
http://www.reprieve.org.uk/publiceducation/casebriefingbinyammohamedvsforeignoffice/
http://www.theguardian.com/uk/2008/oct/30/uksecurity-terrorism
http://www.theguardian.com/uk/2008/oct/30/uksecurity-terrorism
http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/141_10/index.html؛
http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/joint_statement_by_the_director_of_public_prosecutions_and_the_metropolitan_police_service/index.html
http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/joint_statement_by_the_director_of_public_prosecutions_and_the_metropolitan_police_service/index.html


 

ون 32 قان ممارسة ال ي وال با ف تعذي ر منظور من ل يم عاب ال الق  REDRESS | ل

 

األ إلثر الضاتعدى ات مكافحة التعذيب مستوى القضايا رفيعة المستوى، خصوصا فيما جراءر
رهاب. ومع أيةألمنيتعلق بتكاثر التشريعات  اال ن مثل هذه التشريعات ال / وتشريعات مكافحة

 أشكالضعف تفرض التعذيب وسوء المعاملة بشكل صريح اال أنها كثيرا ما تخلق استثناءات تُ 
الحماية في الحراسات،  أشكالبشكل خاص في  ذيب. وهذا يسرية ضد استخدام التعالحماي

محامي من اختيار الشخص والقدرة على الطعن في إلى  خصوصا كفالة فرص عاجلة للوصول
االحتجاز  وتعمل بعض القوانين، مثل قانون سرالنكا لمنع التعذيب، على 135 .قاضي أمامشرعية

االعترافات القسرية اإلتسهيل على المتهم وبقبول االعترافات التي تُقدم  ثبات، بفرض عبء
األ الديش والهند وباكستان والسودان  خرىللشرطة، وبتر الحقوق للدفاع. وفي عدة دول، مثل بن
  136 .الحصانة من المقاضاة/ مكافحة تعذيب تمنح أمنيةفي ظل قوانين وسوريا، يعمل المسئولون 

واإلات مكافحة التعذيإجراءاتساع نطاق إلى  وبالنظر رهو يةألمنات جراءب ا الجهازي فانها أث
الدولية المتواطئة في  على الحقوق الفردية، وتعزز الشبكات يةألمنتعلي من شأن المخاوف 

مضمر. وفي برنامجالواليات المتحدة للترحيل السري ورد ان دول أو  ما بشكل صريحالتعذيب، إ
مواقع السوداء لـ"المحتجزين رفيعي القيمة"، مثل لوثوانيا وبولندا ورومانيا دعمت ما يسمى بال

رها حق التحليق ، كما ان عدة دول، مثل ليبيا في فضائها الحوي ومنحت المملكة المتحدة وغي
ات التشريعية كقوالب سلبية انشأت جراءوخدمت إل137 .وسوريا استقبلت مشبوهينلالستجواب

والنتيجة كانت هي القانونية والمحاسبة. استثناءات، وعززت التحكم التنفيذي على حساب المعايير 
اإل ألالتنميط ال حقوق" عن طريق تضافر عدة  شخاصثني والديني وهذه إجراءاعتبرو " ات. 

أل تشمل واالحتجاز الطويل إن لم يكن المستمر ألجرائم فضفاضة واالفتقار  شكالجل غير محدد
أل تلفة من التعذيب، تشمل بشكل مخ شكالالنتصاف. وفي هذا السياق يكون المحتجزين عرضة

الحظ أنها تضم الشتائم الدينية  مهينة، التي  خاص التعذيب الموضعي والتعذيب النفسي والمعاملة ال
 .  و الجنسية والعرقية

اإل هم لكشف هذه الممارسا نسانسعت منظمات المجتمع المدني ومحامو حقوق مما اسفر وغير ت 
اليات المتحدة حيث الاعيقت عدة محعن نتائج مختلفة وقد أ ت لالحقة قضايا، خصوصا في ال

سرار الدولة. وفي قضية محمد ضد شركة بشكل متكرر بامتياز الحفاظ على أ ظلت الحكومة تتعلل
الن، على سبيل المثال، والتي تتعلق بخمسة ضحايا لبرنام ج وكالةاالستخبارات جيبسون داتا

األ عوا دعوى ضد هيئةالمواصالت لتورطها المزعوم ة للترحيل فوق العادي رفمريكيالمركزية
االمتياز قاد األأو  رفض الدعوى قبل اكتشافإلى  فان طلب  .سس الموضوعية للدعوىتقييم
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اله، ص 5تقرير ألمن، الحاشية السفلية رقم  -   . 42-46أ
136

 . 62-61المصدر السابق، ص - 
137

-61، ص 2113ة، فبراير مريكيعولمة التعذيب: الترحيل السري وفوق العادي لوكالة الستخبارات المركزية ألمعهد المجتمع المفتوح،  - 
 .http://www.refworld.org/publisher,OSI,,,5118ce462,0.html، موجود على الرابط 112

http://www.refworld.org/publisher,OSI,,,5118ce462,0.html
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مثل قضية بنيام محمد في المملكة المتحدة، نجحت بدرجات متفاوتة على  أخرىولكن قضايا 138
  139 .االرغم من عوائق السرية والعوائق القانونية التي واجهته

 اال االنتقال السياسي 3-3-2

االنتقال التي تعقب نزاعايكثيرا ما يلعب موضوع التعذيب دورا محور حكما أو  ا في أزمنة
دكتاتوريا. وكثيرا ما يُرى التعذيب كأبرز مظهر فضائحي لقمع الدولة وللفظاعات التي تقع خالل 

خالد سعيد في مصر، كثيرا ما يكون في النزاع. وبالطبع فاناالحتجاج ضد التعذيب، مثل تعذيب 
   140 .قلب الحركات السياسية التي تدعو للتغيير

الحق توقعات   أساسيةتغييرات إلى  تؤدي فتراتاالنتقال السياسية نأومع ذلك ظلاالحباط الدائم 
االنتقال، كما في  يب وتحقيق العدالة للضحايا. وقدقل للتعذلجوء أإلى  تقود شابت بعض عمليات

انتهاكات، بما في ذلك مزيد من التعذيب. وفي بعض الدول، مثل ما في العراق وليبيا، فان  ،مصر
تعذيب العناصر المرتبطة لقيام بنفسهم ضحايا، قد يتجهوا لهم أ واالمعارضين السابقين والذين كان

هزومة ضد  ن توفر حمايةتكون المؤسسات ضعيفة جدا عن أو 141.بالنظام القديم و/أو القوات الم
التعذيب الذي تقوم به مليشيات تمارساالنتقام وتتصرف كقوات محلية، وهي مشكلة تجلت بشكل 

آالف من المساندين المشتبهينأ خاص في العراق وليبيا. ففي ليبيا ورد الحقيقيين للقذافي أو  ن
، من تعسفي بواسطة مليشيات غير تابعة للدولة على امتداد لبالدالعتقال الاستمرو يخضعون ل

الحها الء المحتجزين في  وضعويُ  142.التي رفضت ان تنزع   أماكنعديدة من  أنواعمثل ه
ممتدة، وورد أن  عديدين قد الالحتجاز غير المنتظمة، بما في ذلك مدارس ومنازل، لفترات زمنية 

االنتقاد لسياسات الحكإعتقلت ناشطة حقوق القضايا أُ  إحدىتعرضوا للتعذيب. وفي  ة مرأة شديدة وم
ة، والبيانات العامة التي تدلي بها، اعتقلت مرارا واحتجزت بواسطة مليشيات في مجمعات مختلف

األ ، وتعرضت للجلد 0210س غسطنغازي في أوقات، في بفي ظل وجود مسئولين في بعض
  143 .هانات اللفظيةلشديد واإل

هذا الملمح يمي   هشاشة الوضع.من ن تزيد بشكل دراماتي االنتقال ا حاالت أيضاً ويمكن  ز العديد و
االنتقال الحالية في منطقة الشرق  حاالت دى عدم التسامح وشمال افريقيا حيث أ ألوسطمن
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  . 2111سبتمبر  F.3d 1070 ،2 614د ضد شركة جيبسون داتبالن، محكمة الستئناف، الدائرة التاسعة ، محم - 
139

 أعاله.   122انظر قضية بنيام محمد ، الحاشية السفلية رقم  - 
140

اله.  13انظر قضية خالد سعيد، الحاشية السفلية رقم  -   أ
141

، موجود على الرابط 2111مايو  15ق: اعتقاالت جماعية، حاالت حبس انفرادي ، انظر حول العراق ، هيومان رايتس واتش، العرا - 
detentions-incommunicado-arrests-mass-http://www.hrw.org/news/2012/05/15/iraq. 

142
، موجود على الرابط 2113يونيو  21، ’بيان صحفي لمجلس ألمن عن ليبيا‘لالمم المتحدة،  مجلس ألمن - 

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11042.doc.htmهيومان رايتس واتش، تقرير العالم لعام : 2113 ، انظر أيضاً 
ة بالخطأ:  ؛report/2013-http://www.hrw.org/world، موجود على الرابط 2113يناير  31ليبيا ،  مجموعة ألزمات الدولية ، محاكم

north-east-http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-موجود على الرابط  2113ابريل  12العدالة في ليبيا ما بعد القذافي، 
libya.aspx-adhafiq-post-in-justice-error-by-trial-africa/libya/140-africa/north  .  

143
، موجود على الرابط 2112ديسمبر  4، بي بي سي، ’ثائرة ليبية تفر إلى المملكة المتحدة فيما الثورة تعكر صفو النساء‘انظر  - 

20595841-africa-http://www.bbc.co.uk/news/world 

http://www.hrw.org/news/2012/05/15/iraq-mass-arrests-incommunicado-detentions
http://www.hrw.org/news/2012/05/15/iraq-mass-arrests-incommunicado-detentions
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11042.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11042.doc.htm
http://www.hrw.org/world-report/2013؛
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/140-trial-by-error-justice-in-post-qadhafi-libya.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/140-trial-by-error-justice-in-post-qadhafi-libya.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/140-trial-by-error-justice-in-post-qadhafi-libya.aspx
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20595841
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20595841
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 وثنائي الجنسوالمثليات المثليين  شخاصيات الدينية وألألقلاستهداف النساء وإلى  المتنامي
واألجانب إ رها، حين تفشل الدولة في  أو ما بواسطة قوات الدولةوالمخنثين والمتحولين جنسيا بغي

   144 الحماية.

االنتقال سلمية بشكل كبير وتحدث في  حاالت هياكل مستقرة فانها تفشل إطار وحتى حينما تكون
ممارسة التعذيب عميقة الجذور. وهذا هو الحال بشكل خاص حينما  أيضاً  الع  يستولى نظام في اق

االنتقال ويستخدم جهاز الدولة ا حينما  أيضاً لقمعي الموجود ومناهجه. وينطبق جديد على فترة
مما يعزز اللجوء للتعذيب. ففي نيبال، مفي مكانه نظمةيستمر الموظفونواأل ا دون عمليات فحص 

انه حرك حوارا حول الحق للنظام، رغم والتغيير ال 0226على سبيل المثال، فان نهاية النزاع عام 
االنتهاكات، مالطرق للتعامل مع إ أفضل ي تدابير اتخاذ أإلى  ، إال  أنه لم يؤدا عدا التعذيبرث

االنتهاكات. كما أن الحكوممن أعضاء تورط قد فعالة لكفالة المحاسبة وعدم التكرار. و ة في
غير خاضع للمحاسبة. ولم  اً مؤسسي   اً فانه بقي قطاع ،نه خضع لبعضالصالحاتأ الجيش، رغم 

الما . وعلى العكس من ذلك فان محاكمة الكولونيل كوتوضع أي آليات فعالة للحقيقة والمحاسبة مار
ة ، التي قوبلت باستنك 0213ة المتحدة عام كلفي تهم التعذيب في المم ار قوي من جانب حكوم

جرائم  عقبت بمرسوم يتوخى عمليات عفو، بما في ذلك عمليات عفو عن  مرتكبينيبال، قد أ
مدهش أ145 وقعت في نيبال.خطيرة  ممارسة التعذيبت نومن غير ال تمثل مصدر قلق كبير في  ظل 

 نيبال حتى بعد النزاع.

االنتقالية، كما في امريكاالالتينية  على التعذيب ذو الدافع السياسي ،وكثيرا ما تركز آليات العدالة
ذلك، مع أن إلى  ضافةللتعذيب المؤسسي. واإل خرىأل شكالذي الصلة بالنزاع، بينما تهملاألأو 

االنتهاكاتإلى  لت تهدفآلليات ظ ، فانها فشلت في العديد من توفير الحقيقة والعدالة في هذه
واألالتعذيب وفي تغيير األ أسبابلحاالت في معالجة  ق المؤسسية عن طري ساليبطر التشريعية

 . ألمنوسع لقطاع التعهد بالقيام باصالحات أ
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145
 . (2013) 2069مرسوم بشأن التحقيق في ألشخاص المفقودين ومفوضية الحقيقة والمصالحة  - 
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 ردودوالمحاسبة الجنائية للتعذيب وسوء المعاملة: تحديات  -3
عديدة من  أماكنظهر النقاشات التي تدور مع ممارسين يعملون في قضايا التعذيب في تُ 

ها  –كثيرا ما تكون متصلة ببعضها البعض  –العالم عددا من التحديات الشائعة  التي يواجه
جل تحقيق العدالة في التعذيب. وبينما سعيهم من أ ، أثناءعملون نيابة عنهمالضحايا، ومن ي

هيكلية شديدة عبر الدول.  ا يكون لهذه التحديات مسحة محلية فان هناك تشابهاتكثيرا م
قانونية، ومؤسساتية، واجتماعية،  حواجز ن تكون الحواجز التي تعترض الطريقويمكن أ

إلى  ضافةللمناصرة والمقاضاة في القضايا،باإلوسياسية. وتشكل الطاقة والوسائل المحدودة 
اإل أمامضافية ت إالعوائق الخارجية، عقبا والمنظمات غير الحكومية.  نسانمحاميي حقوق

ات للرد على هذه التحديات. إجراء، ألقلوفي نفس الوقت فان بعض الدول قد اتخذت، على 
اهتمام وثيق بهدف تقييم  وقد نتجت عن هذه الردود مجموعة ممارسات تستحق أن تولى ب

ها في انفاذ المعايير الدولية ذات الصل  ة بالعدالة وجبر الضرر. تأثير

 التشريعي: جعل التعذيب وسوء المعاملة جريمة جنائيةاطار إل 2-0

األ ض الحماية والمحاسبة والعدالة في التعذيب. قصور تقو   أشكالنظمة القانونية بتتميز العديد من
إلن اقات كثيرا ما تنجم نتيجة لحقيقة أوهذهاالخفا ح، مثل اللتشريعات العادية التي لم تخضع

ال تعكس بشكلمالئم المعايير الدولية و الممارسات. ونتيجة لذلك فان مثل  أفضلالقوانين الجنائية،
كما ان غياب تعريف في غير مناسبة لمعالجة المخاوف ذات الصلة بالتعذيب. تكون هذه القوانين 

كثيرا ما يعني ان  ،تورالقوانين الوطنية لما يشكل تعذيبا، والذي كثيرا ما يُحظر بشكل عام في الدس
هم يفتقرون لفهم واضح لما يشكل تعذيبا و ي حقوق ألمسئولين وممارسين قانونيين وغير

ال يكون هناك فقه قانوني قد والتزامات  تنبع من حظر التعذيب. وهذا هو الوضع تحديدا عندما
 وطني حول موضوع التعذيب.

هم أ التسا الطر العمل التشريعية غير ال  بعض القوانين ت من العقاب. وتعطيئمة في ال
بعد من هذا، وأ 146 مثل العقوبة البدنية، والتي تتعارض مع المعايير الدولية. مشروعي ة لممارسات

من األ القانونية الوطية ال تعاقب التعذيب بشكل فعال. وتفشل العديد من القوانين في  نظمةفان عددا
 تجريم التعذيب بشك مالئم عن طريق:

 جريمة جنائية للتعذيب  ليس بها ( أ)

لبنان كوادور والمانيا والمجر والهند ودول مثلبنغالديش وبليز وتشيلي وأهذا يشمل 
اليات أخرىوفي دول 147 وسوريا وتايالند وزيمبابوي. ونيجيريا وباكستان وبولندا ، مثل ال
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اله، ص 32ريدريس ومرصد السودان لحقوق اإلنسان ال لمواصلة الجلد، الحاشية السفلية رقم  -   . 35-12أ
147

هذه الدول، انظر أدناه في الصفحات التالية. ج -  ة جنائية في طريقها للتحقق في العديد من  صالح لجعل التعذيب جريم  .  41-41هود ا
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يمة عترف به كجرالمتحدة فان التعذيب الذي يرتكب داخل حدود الواليات المتحدة ال يُ 
المتحدة  ألمممن اتفاقية  1وفي المكسيك ينفذ القانون الفيدرالي ضد التعذيب المادة  148جنائية.

  149 .ن على مستوى الدولة قوانين معيبةلمكافحة التعذيب بينما اعتبرت القواني

من اتفاقية  1عايير الدولية، خصوصا المادة ممع ال ال يتوافق تعريف التعذيب ( ب)
اهض األمم  ة التعذيبالمتحدة لمن

جريمة جنائية، لكن دون تقديم أي تعريف. تنص المادة  ‘التعذيب’تجعل العديد من القوانين 
مستخدم عمومي أمر أو  كل موظفعلى أن " 1932من قانون مصر الجنائي لعام  106

السجن من أو  عاقبباألشغال الشاقةيُ  علىاالعتراف هفعل ذلك بنفسه لحملأو  بتعذيب متهم
من قانون السودان  115" وتفشل، بنفس القدر، المادة ... عشر سنواتإلى  تالث سنوا

كل شخص من ذوي السلطة العامة، يقوم في توضيح معنى التعذيب: " 1991الجنائي لعام 
اهدأو  تهديدأو  بإغراء ال يدلي بأى معلومات فى لأو  خصم ليدليأو  متهمأو  تعذيبألى ش

" وتنص .بالعقوبتين معاً أو  بالغرامةأو  تجاوز ثالثة اشهرت عاقب بالسجن مدة ال، يُ ى دعوىأ
الحبس كل أو  يعاقب بالسجنعلى أن " 1969من قانون العقوبات العراقي لعام  333المادة 
اهدأو  امر بتعذيب متهمأو  بمكلف بخدمة عامة عذ  أو  موظف خبير لحمله على أو  ش

األألكتمان أو  بشأنهامعلومات أو  لالدالء باقوالأو  العتراف بجريمة أو  مورمر من
" التهديد.أو  ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة" ثم يضيف "عطاء رأي معين بشأنهاإل

فهم التعذيب هذه االضافة  ال تعكس، أتاريخ العمل بالقانونإلى  ، بالنظرومن غير المستغرب
ن الجنائي البحريني لعام من القانو 022الذي تم تطويره في القانون الدولي. وتنص المادة 

أو  التهديد بنفسهأو  القوةأو  يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيبعلى أن " 1926
اهدأو  بواسطة غيره مع متهم االعتراف بجريمةأو  ش اإلأو  خبير لحمله على الء على

" و "التهديد" تميز بين "التعذيب" و "القوة ويبدو ان المادة"؛ .معلومات في شأنهاأو  بأقوال
م هذه المصطلحات. كجرائم   مختلفة دون تقديم اي موجهات لكيفية فه

على استخدام  التشديد بقوة، في كثير من االحيان، ف التعذيب في تشريع يتميتم تعري أينما
ة 150 القوة البدنية، كما في قانون اثيوبيا الجنائي المعدل. وحتى عندما تتبنى الدول جريم

اهضة  األمممن اتفاقية  1نائية بالهدف المعلن باالمتثال للمادة التعذيب كجريمة ج المتحدة لمن
التعذيب فان التعريف الفعلي المستخدم كثيرا ما يقصر عن تلبية المتطلبات. ففي قانون ليبيا 

االختفاء القسري والتمييز لعام  يقتصر التعذيب على  0213لتجريم التعذيب وعمليات
والذي يضيق بشكل كبير نطاق خص "ضد محتجز تحت سيطرته"، التي يرتكبها ش عمالأل
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الحظات الختامية: لواليات المتحدة أل -  هضة التعذيب، ال اله، الفقرة  11ة، الحاشية السفلية رقم مريكيلجنة منا  . 13أ
149

هضة التعذي -  ألمم المتحدة  لجنة منا الحظات الختامية: المكسيك، وثية    . 2، الفقرة 2112ديسمبر  CAT/C/MEX/CO/5- ،11  6ب، ال
150

ل الثيوبيا الصادر في  424المادة  -   . 2115مايو  2من القانون الجنائي المع
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كان أم عذاب شديد جسديا أو  لمأ الحاقوفي قانون السنغال تم استبدال عنصر "151 التعذيب.
األأو  العقليأو  يذاء البدنيعقليا"بـ"االعتداء والضرب واإل وهذا  152."خرىالعتداءات

تطور فقهي  إحداث عذيب تخاطر بتقويضبعناصر التالربط للجرائم المعترف بها وطنيا 
قانوني يمكن ان يعتبر التعذيب جريمة منفصلة. ويقيد القانون البرازيلي لمكافحة التعذيب 

وفي 153 تهديدات خطيرة."أو  م عقلي" بربطه بـ"عنفعذاب شديد بدني كان أأو  لمأ"الحاق 
لتعذيب، كتعريف اوهناك بعض تعريفات  154"عذاب".سيالنكا يحذف تعريف التعذيب كلمة 

هو يغطي أو  ي قصدتركي، ال تتضمن أ   155 همال(.إل أيضاً غرض محددين )و

األ ال تتضمن كل المتحدة  ألمممن اتفاقية  1غراض التي تعترف بها المادة هناك عدة قوانين
السيكي  0222ردن الجنائي، رغم انه تعدل عام أل لمناهضة التعذيب. ويعكس قانون الفهم ال

ال يعترف القانون الجنائي  156.ب، والذي يقصر غرضه في الحصول على اعترافاتللتعذي
طرف  إلرغامأو  ن طرفا ثالثا قد ارتكبه،لعمل يشتبه في أالسنغالي بغرض الحصول على اعتراف 

ماال وهندوراس والمكسيك وبيرو وتونسأ157 ثالث. هورية الدومنكان وغوات  ما القوانين الجنائية لجم
ل عنصر التمييز )باستثناء التمييز العنصري في تونس(، وبالتالي تقصي مكونا هاما ال تشم فإنها

  158 .في التعريف حيث يستخدم التعذيب كجزء من ممارسات تمييزية

عرف اما على لتي تُ من الضعف فيما يتعلق بمتطلبات الموظف العمومي، وا أيضاً تعاني القوانين 
ة. وفي بعض الدول، كما في قانون اثيوبيا الجنائي عريض للغايعلى نحو أو  نحو شديد الضيق

، فإن 0213لمكافحة التعذيب لعام في قانون ليبيا أو  0221قانون لبنان الجنائي لعام أو  المعدل،
مما يقوم بها موظفون عموميون في أ أعمالتعريف التعذيب يبدو محصورا في  وضاع حراسات، 

األ  أعمال بعدان تُ إلى  . وهذا يخلق ثغرة وقد يؤديرىأخرتكب في سياقات التي تُ  عماليستبعد
 رمينيا وبلجيكا، والبرازيلالحتجاز. وفي دول مثل الجزائر وأغير منشآت  أماكنإلى  التعذيب
 159.كيانات خاصةأو  فان تعريف التعذيبال يميز بين التعذيب المرتكب بواسطة مسئولين وروسيا

تواء التعذيب بواسطة الكيانات خارج الدولة فانه قد وبينما يوسع هذا من قدرة التعريف على اح
إلى  ضعاف الجريمة، خصوصا حين يؤدي النطاق الواسع لهاإإلى  يؤدي على صعيد الممارسة
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 ،  2113ريل اب 2الصادر في  قانون ليبيا لتجريم التعذيب والختفاء القسري والتمييز ، 2المادة  - 
152

 . . 1265من قانون السنغال الجنائي لعام  1-225المادة  - 
153

 . 1222البرازيلي لعام  25455من القانون رقم  1المادة  - 
154

هضة التعذيب رقم  12المادة  -    .1224لعام  22من قانون سيالنكا التفاقية منا
155

 . 2114من القانون الجنائي التركي لعام  24المادة  - 
156

 )المعدل(.   1261( من قانون الردن الجنائي لعام 1) 212لمادة ا - 
157

 من القانون الجنائي للسنغال.  225المادة  - 
158

اله، ص 12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتينتقرير  -  اله، ص 42؛ تقرير الشرق ألوسط وشمال افريقيا، الحاشية السفلية رقم 32أ  . 32أ
159

 12من قانون ارمينيا الجنائي الصادر في  112؛ والمادة 1266يونيو  2نون العقوبات الجنائي الجزائري الصادر في مكرر من قا 263المادة  - 
؛ 1222ابريل  2الصادر في  25455من قانون البرازيل رقم  1: المادة 1262مكرر من قانون بلجيكا الجنائي لعام  412؛ والمادة 2113ابريل لعام 

  . 1226يونيو لعام  5سيا الجنائي الصادر في من قانون رو 112المادة 
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ذلك، وكنتيجة للتعريف الواسع، فان إلى  ضافةواإل 160 .ضعاف التركيز على الكيانات الرسميةإ
ال تملك بيانات، مثل احصائيات الجري مة، تسمح لها بالتمييز بين التعذيب الذي ترتكبه الدول قد
 الدولة وذلك الذي ترتكبه الكيانات خارج الدولة. 

من اتفاقية  1المسئولية المنصوص عليها في المادة  أشكالال تغطي قوانين عدة دول كل 
االذعا األمم اهضة التعذيب، اذ تستبعد على وجه الخصوص عنصر  ن"، كما في المتحدة لمن

هور فجوة محاسبة، خصوصا فيما يتعلق بكبار إلى  ثيوبيا. وهذا قد يؤديية الدومنيكان وأجم
اهضة التعذيب  الصادرة مؤخرا، كما في الفلبين المسئولين. وعلى العكس فان قوانين من

 عترف بهذي يال 161 ادة / كبار المسئولين عن التعذيب،، تشتمل على مبدأ مسئولية القيأوغنداو
يوسع من مسئولية القبض على أولئك الموجودون في  كما 162ئي الدولي،في القانون الجنا

 موقع السلطة. 

ال أحكام "تسليم اهضة  ألمممن اتفاقية  2-5مقاضاة" تتسق مع المواد أو  )ج( المتحدة لمن
 التعذيب

ال تعترف بالتعذيب كجريمة، وجود تشريع ينص إلى  تفتقر عدد من الدول، خصوصا تلك التي
والية قضائية التعذيب، رغم أنه أعمالة القضائية العالمية في مجال على الوالي ا قد تكون لها

ومع ذلك فقد قام عدد كبير من الدول بسن تشريعات ذات  163بموجب القانون الدولي. أخرىئم لجرا
رتكب في مناطق عذيب التي تُ الت أعمالصلة بذلك. وتساعد مثل هذه التشريعات السلطات بمقاضاة 

راضي الدولة الساعية للمقاضاة. وعادة ما تأخذ مثل هذه على أ اً ن يكون المشتبه موجود، حيأخرى
التفاقية  تدمج  أعمالأو  المتحدة لمناهضة التعذيب ألممالتشريعات شكل انفاذ التشريعات المحددة

األ  للمحكمة الجنائية الدولية في القانون الوطني )والذي يسمح بالمقاضاة في ساسينظام روما
اإلأو  بادة الجماعية،إل عناصر التعذيب حينما يكون عنصرا من جرائم أو  يةنسانالجرائم ضد

األ وعدة دول في افريقيا، مثل السنغال  164،وربيةالحرب(. وهذا ينطبق على معظم الدول
 األوسطوفي منطقة الشرق  166متحدة وكندا،، مثل الواليات الاألمريكتينفي و 165،أوغنداو

ومن 171 وتونس. 170العراق،و 169المغرب،و 168الردن،و 167بما في ذلك الجزائر، وشمال افريقيا،
                                                           

160
هاك الرسمي المتأصل في تورط مسئولين عموميين -   عندما يتبنى تشريع تعريفا عريضا للتعذيب يغطي الدولة والكيانات خارج الدولة، فان النت

 يجب العتراف به كظرف مفاقم. 
161

هضة التعذيب لعام  13القسم  -  هورية رقم  2112من قانون الفلبين لمنا ( )د( من قانون أوغندا لمنع وحظر 2) 3(؛ المادة 2245)قانون الجم
 (. 2112لعام  3التعذيب )قانون رقم 

162
 من نظام  روما ألساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  22انظر المادة  - 

163
مة العفو الدولية، اوالية القضائية العالمية: واجب الدول في سن وانفاذ  -  ؛ ريدريس والفيدرالية الدولية لحقوق إلنسان، اوالية 2111تشريعات، انظر منظ

 موجودة على الرابط  2111دولة أعضاء في التحاد ألوربي، ديسمبر  22القضائية خارج ألقليم لالتحاد ألوربي: دراسة لقوانين وممارسات 
http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of_

the_European_Union.pdf 
164

اله، ص 24تقرير وربا، الحاشية السفلية رقم  -   . 5أ
165

 (. 2112لعام  3من قانون أوغندا لمنع وحظر التعذيب )قانون رقم  12؛ المادة 2112فبراير  12الصادر في  15 – 2112من قانون السنغال رقم  2المادة  - 
166

اله، ص  12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتينتقرير  -   . 22أ
  ري. الجزائ 2112من قانون إلجراءات الجنائية لعام  522المادة  -167

http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of_the_European_Union.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of_the_European_Union.pdf
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تنص صراحة على   -ما عدا في الفلبين  –المالحظ ان عدة قوانين لمكافحة التعذيب سُنت مؤخرا 
ال ينص قانون مكافحة التعذيب في  بأن "تملك كبرى المحاكم  أوغندالوالية القضائية العالمية. فم

االوغناالجز الية قضائية بمحاكمة الجرائم التي يصفها هذا القانون )التعذيب وغيره من دية ئية
مهينة(  أينما ارتكبت،أو  يةإنسانلال أو  ضروب العقوبة القاسية ارتكبت الجريمة ... من قبل إذا  ال

الية أو  في أي إقليم يخضع لسيطرةأو  أوغندافي  يوجد في الوقت الحاضرأي شخص 
  172."أوغندا

ال يستوعب تعريف ى حينما يوجد التشريع المطلوب فان فعاليته يمكن ان تُعاق بواسطة تشريع وحت
مما قد يؤدي ألمممن اتفاقية  1التعذيب المتسق مع المادة  استبعاد إلى  المتحدة لمناهضة التعذيب 

منح التي تُ  الحصاناتأو  قوانين التقادم خرىوتشمل العوائق القانونية األ 173.معينة من نطاقه أعمال
هو مُعترف به بموجب القانون الدولي. وفوق ذلك ورداً للمسئولين،  على الضغوط  فيما يتجاوز ما 

ت مقاضاة المشتبهين رفيعي المستوى في دول مثلالواليات المتحدة الاالسياسية الناتجة من مح
ال، تتطلبصت من تشريعاتالوالية القضائية العالمواسرائيل، فان العديد من الدول قل    ية. فم

اآل اإلن وجود صلة بدوالقوانين في اسبانيا وبلجيكا  .قامة فيهالة المحكمة، بما في ذلك متطلب

وقد قيدت دول مثل بلجيكا  قيود حول من يجوز أن يشرع في تحريك قضية. أيضاً وهناك 174
اليها طرف صدار مذكرة اعتقال يسعى ة إوفرنسا آلية الطرف المدني كما جعلت المملكة المتحد

في  أكبرتحكم  لدول تتحرك في اتجاه ترسيخ أمثلةوافقةمدير االدعاء العام. وهذه خاص خاضعة لم
األ أيضاً وذلك اتالوالية القضائية العالمية، إجراء دنى من مخاطر التداعيات بهدف التخفيف للحد

 السياسية.

المقاضاة عابرة الحدود كثيرا ما التحديات القانونية والسياسية فان التحقيقات وإلى  ضافةواإل
المؤسساتي. وبدون وحدات  تحقيق خاصة وجود الإلى  تعترضها تحديات عملية. وكثيرا ما يُفتقر

ة عداد ترتيبات لحمايرائم العالمية، وماهرة في جمعاألدلة الخارجية وقادرة على إمعروفة للج
  175 .إن أجريت فها الفشلوسيحال جرىن تُ  يمكن أال الضحايا والشهود، فان المقاضاة

                                                                                                                                                                                     
168

 . 1261( من القانون الجنائي الردني لعام 4) 11( و 1) 11المادة  - 
169

 . 1262من القانون الجنائي المغربي لعام  11المادة  - 
170

 . 1262من القانون الجنائي العراقي لعام  11المادة  - 
171

من الدستور والتي تنص على ان التفاقيات  32نتيجة للمادة  اتخذت تونس موقفا دمجت فيه مبدأ لوالية القضائية العالمية في القانون المحلي - 
ها تحظى بسلطة أكبر من القوانين المحلية وان الوالية القضائية العالمية تعتبر جزءا من اتفاقي ها الرئيس أو يصادق علي ة ألمم التي يوافق علي

هضة التعذيب باإلضافة إلى اتفاقية جنيف والتي تعتبر تونس  ها. انظر تقرير بعثه السكرتير العام لالمم المتحدة حول نطاق المتحدة لمنا طرفا في
الية القضائية العالمية،   الرابط، موجود على 6-5، ص 2111يونيو  16وتطبيق ال

th/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Tunisia_E.pdfhttp://www.un.org/en/ga/six 
172

من قانون جنوب افريقيا  6؛ ويوجد نفس الحكم في المادة (×2112لعام  3)و( من قانون أوغندا لمنع وحظر التعذيب )قانون رقم  12المادة  - 
، موجود على الرابط 2113يوليو  22، دخل حيز التنفيذ في 2113لعام  13لمنع ومكافحة تعذيب األشخاص )القانون رقم 

http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533 )  
173

اله ص  -   . 32-35انظر أ
174

اله، ص 163رج األقليم، الحاشية السفلية رقم انظر ريدريس والفيدرالية الدولية لحقوق إلنسان، السلطة القضائية خا -   . 3أ
175

رسة انظر بشكل خاص ريدريس والفيدرالية الدولية لحقوق إلنسان، استراتيجيات التحقيق الفعالة والمقاضاة في الجرائم الدولية الخطيرة: مما - 
 ، موجودة على الرابط 2111وحدات متخصصة في جرائم الحرب، ديسمبر 

http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Tunisia_E.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Tunisia_E.pdf
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533
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وبالرغم من هذه التحديات، فان عددا من المحاكمات خارج الحدود قد أجريت وال سيما فيما يتعلق 
هورية الكنغو  ،وتشيلي ،وتشاد ،وكمبوديا ،واالرجنتين ،والجزائر ،بمشتبهين من افغانستان وجم

الفيا السابقة ،سوتون ،ورواندا ،وموريتانيا، ونيبال ،الديمقراطية، وغواتيماال  ،ويوغ
  176.وزيمباوبي

 )د( النص على عقوبات ال تعكس خطورة التعذيب

ة  ال تعكس جسام ها تخضع الجرائم الجنائية للتعذيب لمدى واسع من العقوبات، معظم
 فيما عدا ان يؤدي التعذيبوردن الجنائي، على سبيل المثال، وبموجب قانوناأل177 الجريمة.

 178 سنوات. 3إلى  شهور 6نحة تحمل عقوبات تتفاوت من عتبر جُ ة تُ الوفاة، فان الجريمإلى 
. وفي المحدودة دنى من العقوباتإنها توفر حد أأو  ال توفر العديد من الدول عقوبات

سنوات  ثمانيإلى  عقوبة تتفاوت من سنةإلى  صربيا، على سبيل المثال، يخضع التعذيب
قر، يخضع وفي مدغش 180سنوات. عشرإلى  وفي البوسنة والهرسك من سنة 179سجنا.

خمس سنوات إلى  عقوبة تمتد من سنتينإلى  ي ظروف مشددة،التعذيب، في حالة غياب أ
وفي 182 سنوات سجنا. 2إلى  وفي البرازيل تتراوح العقوبة المعتادة من سنتين181 سجنا.

 كانت هناك عواملإذا  سنوات كحد اقصى، إال 3دانة بالتعذيب عقوبة سجن روسيا تحملاإل
ة التعذيب تحمل عقوبة أ 183 "مشددة" معينة. ن  قل من ستغالل المنصب فاوبما أن جريم

ة التعذإلى  ال يدعولكالء النيابة الروسية حافز أ يب في سعيهم لعقوبة مالئمة تطبيق جريم
ومع ان غياب الحدود الدنيا للعقوبات 184 كاستغالل للمنصب. مصنفان يكون الفعل بشرط أ

األ ن العقوبات علىطر ان تكوة التصرف فان هناك خيزود القضاة بحري دنى من الطرف
اللنطاق الع هذا كثيرا ما يتولد   الممارسة.  قوبة. و

 قصور أشكالتشريعات مناهضة التعذيب ردا على ما تم تحديده من 

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

176
التحديد، ريدريس والفيدرالية الدولية لحقوق إلنسان، الوالية القضائية في الخارج، الحاشية انظر، للقضايا ذات الصلة في أوربا على وجه  - 

 أعاله.  163السفلية رقم 
177

هضة التعذيب: تقييم )كلو -  هاي/لندن/بوسطون،  يرانظر كريس انجيلسي، لجنة األمم المتحدة لمنا ال ، نتائج، على أساس 342(، ص2111للقانون الدولي،
هضة التعذيب، ان العقوبة بين مصادر لجن هضة التعذيب. 2) 4سنة سجنا تكون مناسبة بموجب المادة  21 – 6ة منا  ( من اتفاقية ألمم المتحدة لمنا

178
 من القانون الجنائي الردني.  212المادة  - 

179
 ( من القانون الجنائي لصربيا 3) 132المادة  - 

  . 2113لهرسك لعام من القانون الجنائي للبوسنة وا 121المادة  -180
181

هينة )قانون رقم  11المادة  -   هضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو لال إنسانية أو الم -2112من قانون مدغشقر لمنا
 (. 2112يونيو  25الصادر في  112

182
 .  2455من قانون البرازيل رقم  1المادة  - 

183
، موجود 2112، ديسمبر 3، الفيدرالية الروسية: انفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، ص تقرير المنظمات غير الحكومية - 

 pdfhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/RCATRussian_95.على الرابط 
184

هذه النقطة أيضاً، بولينا ليفينا،  -  مراجعة جديدة للقانون الجنائي، ’ الت بين إجراء العدالة الجنائية والتعذيب: دروس من روسيا‘انظر حول 
 . 114في ص 142-114، ص1( 2113) 16

http://www.redress.org/downloads/publications/The_Practice_of_Specialised_War_Crimes_Units_Dec_2010.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/The_Practice_of_Specialised_War_Crimes_Units_Dec_2010.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/RCATRussian_95.pdf
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تجادل الدول كثيرا بأن انظمتها الوطنية قادرة تماما على محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب، 
ئم العادية مثل "انتزاع اعترافات"، عدم وجود جريمة محددة للتعذيب. ولكن الجرا حتى في

ال تعبر بشكل كامل عن خطورة ووصمة التعذيب و"الذى الجسدي الجسيم" و االكراه"
على الجرائم الجنسية ولكن بعض التقدم قد جرى في هذا  ن ينسحبأ أيضاً وهذا القلق يمكن 

ال، والتي  إلقليميةبادرات المضمار، كما في نتائج الم في العديد من دول افريقيا الجنوبية م
ويجب ان تعكس 185 تبنت تعريفات واضحة وجعلت من تورط مسؤول ظرفا مشددا للعقوبة.

حيان إلى تخاطر بوجود ثغرات تقود في كثير من األأو  التشريعات الجنائية المعايير الدولية
 كل مالئم على مزاعم التعذيب.فقه قانوني وممارسات تفشل في الرد بش

االعتراف ب هيئات اتفاقيات حقوق اإل أشكالان  نسانالقصور التشريعية والتي ظلت 
عن جهود متضافرة بتبني  الضوء عليها بشكل متكرر قد اسفر والمنظمات غير الدولية تسلط

يمة تشريعات تقوم بانفاذ واجبات الدولة بمقتضى القانون الدولي. ان جعل التعذيب جر
بتبني تشريعات محددة مضادة للتعذيب، أو  جنائية، سواء كان بتعديل القانون الجنائي المعني

اهضة  ألمماالمتثال باتفاقية إلى  ن الحاجةفي قلب مثل هذه المبادرات. كما إ يقع المتحدة لمن
الل السنوات السبع الماضية وحدها،  ها. و الح تشريعات التعذيب قد دفعت بعض الدولال

 األمممن اتفاقية  1العتراف بالتعذيب كجريمة جنائية بما يتسق مع المادة إلى  قاد هذا
اهضة التعذيب في هورية الكنغ المتحدة لمن و الديمقراطية، دول مثل بروندي، وجم

، حيث تبنت الدول لثالثة أوغنداوالسلفادور، وجورجيا، والمغرب، ومدغشقر، والفلبين، و
ولهذه القوانين عدد من 186 ( تشريعات شاملة ضد التعذيب.أوغندابين و)مدغشقر والفل خيرةأل

المح الهامة حيث العديد منها تضع قائمة من الظروف المشددة للتعذيب،  اذ تنص على أن ال
الرؤساء. المسئولية، خصوصا مسئولية في وسع تعلى ال تمثل دفاعا بل وتأوامر المسئولاأل

ال اال ح في الطريق في عدة دول في وقت كتابة هذا التقرير، وهناك المزيد من مبادرات
  187 بما في ذلك بغالديش والمجر والهند وكينيا ونيبال.

اه ألمممن اتفاقية  1ن وجود تعريف يتسق مع المادة إ ضة التعذيب ال يكفل المتحدة لمن
مالئم. وبالطبع هناك العديد ماوتوماتيكيا أ األمثلةن الجناة سيحاسبون بشكل  كما في، ن

                                                           
185

قانونية مقارنة من دول مختارة من افريقيا العنف الجنسي والقانون: تجارب ‘انظر رشيدة مانجو، وغفت كويكا وسوزي أونيكا اوفاني،  - 
الح القانون الجنائي والعدالة االنتقالية: آفاق حقوق إلنسان للسودان )آشقيت، فارنهام، ’الجنوبية -262ص(  2111، في تحرير لوتز اوته، ا

 )في النص النجليزي( .225
186

هورية الكنغو الديمقراطية )قانون رقم م 42؛ والمادة 2112من قانون بروندي الجنائي لعام  214المادة  -   11/112كرر من القانون الجنائي لجم
اإلجراءات الجنائية للسلفادور لعام  262و  243(؛ المادة 2111يوليو  2الصادر في  هضة  2؛ والمادة 1226من قانون من قانون مدغشقر لمنا

هينة )قانون رقم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالال إنسا من  4(؛ المادة 2112يونيو  25بتاريخ  2112/112نية أو الم
هوري رقم  2112قانون مكافحة التعذيب الفلبيني لعام  ( )ج( من قانون جنوب افريقيا لمنع ومكافحة تعذيب 1) 4(؛ المادة 2245)قانون جم

 .. 2112ر التعذيب لعام من قانون أوغندا لمنع وحظ 2؛ المادة 2113ألشخاص الصادر في يوليو 
187

صالح نظام عدالتها الجنائية،  -  ، موجود على 2113مايو  16، ’لجنة ضد التعذيب تفحص تقرير كينيا‘انظر على سبيل المثال، جهود كينيا 
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13337&LangID=Ehttp//:الرابط 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13337&LangID=E
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 أشخاصأو إدانة  بمقاضاة القضاءأو  دعاء و/هيئاتاإل حيث قامت 188سريالنكا،أو  اليونان
اهضة التعذيب رغم انه  ألمممن اتفاقية  1ن عناصر المادة بجرائم أقل رغم أ المتحدة لمن

اهضة التعذيب 1يبدو أن عناصر من المادة  االمتثال بها في  من اتفاقية االمم المتحدة لمن تم
فشل واسع، وواضح في التردد عن اتهام مسئولين إلى  القضية المعينة. وقد عزي ذلك

دانة بموجب القانون )في سريالنكا سجن طويلة قد يتطلبها الحكمباإل بالتعذيب وفرض أحكام
ن أن هذه التجارب تظهر ومع أ189 ثال يحمل التعذيب عقوبة حد أدنى سبعة سنوات سجنا(.

تغييرات، فان وجود تعريف إلى  ،وبنفسها ،يب لن تؤدي في نفسهاتشريعات مكافحة التعذ
ة. المتحدة لمناهضة التعذيب ت ألمممن اتفاقية  1لتعذيب يتسق مع المادة ل عتبر نقطة بداية هام

اهم في  اً واضح اً ساسفهي توفر أ لمعنى التعذيب  أفضلفهم تبلور للمحاسبة، ويمكن ان تس
المتحدة  ألممبموجب اتفاقية  تعكس التزامات الدولممارسة إلى  وقد تؤدي مع الزمن

 لمناهضة التعذيب.

هينةأو  القاسيةأو  يةإنسانالمعاملة لال   الم

تعريف المعاملة  مجال مقارنة بما سبق، فيقل وضوحا، أ تبدو التشريعات الوطنية بانها
ال أو  القاسية اليات القضائأو  يةإنسانا تدخل مثل هذه المعاملة ية المهينة. وفي العديد من ال

الل المنصب"تحت طائلة"االعتداء" أو ة، والتي قد تغطي كل أو  "است  أشكالجنايات مشابه
هدد في قضية جافقين ي ألمانيا،سوء المعاملة. وف وهما ضابطي  –الجناة  على سبيل المثال، 

بة سوء معاملة اثمب نسانلحقوقاإل وربيةاعتبرته المحكمة أل جافقين بالتعذيب، مما -شرطة
ة "االكراه". وأدانتهما   190بجريم

وقات لم في مدغشقر وسريالنكا، فانها في أ وحتى تشريعات مكافحة التعذيب، مثل تلك التي
ة منفص تعريف واضح.  لة لسوء المعاملة. وحين تم تضمينها تصدت لوضعتتضمن أي جريم

العقوبة أو  من المعاملة خرىأل شكالأل 0229ف قانون الفلبين لمكافحة التعذيب لعام ويعر  
 ية والمهينة بآلتي:إنسانالقاسية ولال 

من هذا القانون ]التعذيب[  4عقوبة متعمدة ومتشددة لم ترد تحت القسم أو  معاملة
وكيل لشخص في السلطة ضد شخص آخر في أو  الحقت بواسطة شخص في السلطة

ذالل أو  هانة جسيمةاناة وإللتسبب في مع القسوة يكفي من ىالحتجاز، تبلغ مستو
في ذلك مدة  للشخص المحتجز. ويعتمد مستوى القسوة على كل ظروف القضية، بما

رهاالعقوبة، وأو  رار المعاملةاستم دنية والعقلية، وفي بعضالحاالت جنس بال آثا
 ودين وسن الضحية والوضع الصحي له/لها. 

                                                           
النكا رقم  12؛ المادة 1251أ من قانون اليونان الجنائي لعام  132المادة  -188 هضة التعذيب(.  1224لعام  22قانون سر  .)قانون منا
هضة التعذيب(. )قانون  1224لعام  22( من قانون سيالنكا رقم 4) 2المادة  -189  منا

190
مة األوربية لحقوق اإلنسان 52(، 2111جافقين ضد المانيا، ) -   . 242، الفقرة 1المح
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 على : لمنع وحظر التعذيب أوغنداقانون من  2المادة تنص 

يسكت عنها أو  يحرض عليهاأو  مهينة يرتكبهاأو  يةإنسانال أو  عقوبة قاسيةأو  معاملةأي  (1
ال تصلالخاصةأو  اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسميةأو  رسميموظف   ، والتي

في حالة تُعتبر جريمة جنائية يعاقب مرتكبها ، 0حد التعذيب كما هو معرف في المادة إلى 
ال تتجاوز إلدانة بالسجن ل ال تتعدى أو  سبع سنواتمدة أو  وحدة عملة 162بغرامة

هما.   كلي

مهينة ستراعي أو  يةإنسانال أو  معاملة قاسيةأو  عقوبةإلى  ألهداف تحديد ما يرقى  (0
تنظر في الموضوع تعريف التعذيب كما هو منصوص عليه  أخرىي هيئة أأو  المحكمة

 وظروف القضية.  0في المادة 

الأو  العقوبة القاسيةأو  أن المعاملة ألمثلةاتظهر هذه  المهينة تُعر ف بشكل أو  يةإنسانا
ال يرقى لمستوى التعذيب. ويتضمن قانون الفلبين  –بمصطلحات سلبية  أساسي ثال سلوك

عقوبة متعمدة ومشددة ... تحقق مستوى أو  تعريف: "معاملة 0229لمكافحة التعذيب لعام 
ةإو أ من القسوة تسبب معاناة إذالل" لشخص في حراسة سلطة. وهذا التعريف أو  هانة جسيم

( وضيق )يحصر سوء المعاملة في فعالهو عريض )يحتمل ان يشتمل على عدد كبير مناأل
مثل تحطيم منزل  خرىوضاع ألاسة، وبالتالي يستبعد عددا من األسياق االحتجاز في حر

اهرات معترف بها في فقه القانون الدأو  الشخص ولي(. وعلى النقيض من ذلك فان مظ
تعريف إلى  للهيئة التي تنظر في الموضوع، ويحيلها بتصرف كبير وغندي يسمحالقانوناأل
 ن يُفهم سوء المعاملة. الذ ال يساعد في توضيح كيف يجب أالتعذيب، و

 191 .الفتقار لتعريف واضح في القانون الدولي والفقه القانونيإلى  تعود هذه الصعوبة جزئيا
والتوجيه المحدود يعني ان للدول مجال واسع في تعريف سوء المعاملة والذي قد يستجيب 

من سوء المعاملة  أشكالأو  لمخاوف في السياق الوطني لكن قد يفشل بنفس الوقت في تغطية فئات
االعتراف بها في السوابق القضائية الدولية. وهذا قد يؤدي، بالمقابل فجوة في إلى  التي تم

مة الم الئ   . أخرىساءلة، خصوصا حينما يكون موضوع سوء المعاملة المعنيال يخضع لعقوبات 

 المحاسبة في التعذيب وسوء المعاملة أمامحواجز قانونية  2-3

 تطورات تشريعية 2-3-0

هما تم تعريفها في التشريع الوطني، كثيرا ما  تحبط ان المحاسبة في التعذيب وسوء المعاملة، م
قوانين إلى  ضافةجز قانونية، خصوصا عمليات العفو والحصانات في التعذيب،باإلبواسطة حوا
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هضة التعذيب، التعليق العام رقم  -  ، موجود على الرابط 3أعاله، الفقرة  11، الحاشية السفلية رقم 2انظر لجنة منا
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/comments.htm  اله 24؛ ورودلي ووالرد، الحاشية السفلية رقم   .144-125ص أ
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ذه الحواجزال تتواءم مع قد اعترفت بان ه نسانالتقادم. ومع أن هيئاتاالتفاقيات الدولية لحقوقاإل
 .تبنتها من جديدأو  فان عدة دول إما حافظت عليها 192الدولية، إللتزامات

 دفاعات

أوامر عليا، كما صدور التعذيب، مثل الدفاع ب ات كحاجز أمام المحاسبة فيقد تعمل الدفاع
اهضة التعذيب  194والصين. 193في اسرائيل حكام على أ أيضاً ويجوز ان تحتوي قوانين من

ة مع اتفاقية  اهضة ألمممتوائم هناك التعذيب، والتي تعترف بأنه يجب أ المتحدة لمن ال يكون 
( من قانون المملكة المتحدة للعدالة الجنائية لعام 4)134 ولكن المادة 195دفاع عن التعذيب.

 134عذر" ضد اتهام بموجب المادة أو  تبرير مثال، يسمح بدفاع "سلطة قانونية أو ،1922
لى الدفاع عن سلوك مسموح به بموجب قانون ( ع5)135مادة )التعذيب(، كما تنص ال

مخاوف من الد المتحدة، مما يصع  جنبي، حتى لو كان غير مشروع بموجب قانون المملكة أ
  196 حول مواءمته للحظر المطلق للتعذيب.

دخلت المادة عمول بها في حاالت التعذيب. وقد أمبدفاعات  يةألمنتعترف بعض التشريعات 
 دفاع محدود عن "ضابط 0225)أ( من قانون اواليات المتحدة لمعاملة المحتجز لعام 1224

ة الواليات المتحدة" انخرط أو  سلحة،عضو في القوات المأو  موظفأو  عميل آخر لحكوم
من ينوب أو  جانب يحدد الرئيساز واستجواب أفي "ممارسات عملياتية محددة تتضمن احتج

ارهابي دولي يشكل خطرا كبعلى عالقة بأو  /عنه بأنه يعتقد انهم منخرطون في يرا ـ/نشاط 
لى حلفائها، واعتبرت بشكل رسمي عأو  على مصالحهاأو  ومستمرا على الواليات المتحدة

االحتجاز والستجواب إلى  قانونية في الوقت الذي تم فيه القيام بها." ويتجه الحكم بوضوح
ذي  الرهاب". وينص الحكم نة" في سياق "الحرب ضدسمى بتقنيات "محس  مستخدما ما يُ 

ات كانت غير ن الممارسالصلة بانه مما يعتبر دفاعا أن الفرد المعني "لم يكن يعرف أ
ن الممارسات كانت غير احساس وفهم عاديين لم يكن ليعلم أقانونية وأن شخصا ذي 

"االعتما أكثرويحدد قانونية."  محامي يجب أبأن اما، د بحسن نية على نصيحة  ال ه ن تكون عا
االعتبار في تقييم ماأخرىضمن عوامل  كان شخص ذي احساس وفهم عاديين إذا  ، لتؤخذ بعين

                                                           
هضة التعذيب، التعليق العام رقم  -192 األمم المتحدة  14، انفاذ المادة 3انظرمثال، لجنة منا  CAT/C/GC/3 ،13بواسطة الدول األطراف، وثيقة

 ، موجود على الرابط 41-32، الفقرات 2112ديسمبر 
fC%2fGC%2f3&Lahttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2

ng=en األمم المتحدة  ؛ الحظات الختامية حول التقرير الدوري الخامس لتشيلي، وثيقة هضة التعذيب، ال  C/CHL/CO/5CAT/ ،23لجنة منا
 . 12، الفقرة 2112يونيو 

193
 34حول الطبيعة الجنائية للقانون؛ المادة : قيود 2)أ( : قيود حول المسئولية الجنائية، العنوان  5، الفصل 1222 – 5232القانون الجنائي رقم  - 

 http://www.oecd.org/dataoecd/15/58/43289694.pdf(، موجود على الرابط 2)م( )
هينة: بعثة إلى الصين، وثيقة  انظر تقرير المقرر الخاص حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية -194 أو لال إنسانية أو الم

 . 12، الفقرة 2116مارس  E/CN.4/2006/6/Add.6 ،11ألمم المتحدة 
195

هضة التعذيب، التعليق العام رقم 3) 2( و 2) 2انظر المواد  -  هذه المواد ، لجنة منا هضة التعذيب، وحول  األمم المتحدة المتحدة لمنا ( من اتفاقية
اله، الفقرتان  12شية السفلية رقم ، الحا2   . 26و  5أ

196
الحظات الختامية حول التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة، الحاشية السفلية رقم  -  هضة التعذيب، ال اله، الفقرة  25انظر لجنة منا  . 11أ

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en%20؛
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en%20؛
http://www.oecd.org/dataoecd/15/58/43289694.pdf
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اإلعرف بان المماكان سي توضح أن  انها تنوي انإلى  شارةرسات غير قانونية." وتبدو تلك
وزارة العدل تحت إدارة بوش تشكل  عنالعتماد على ما يسمى بـ"مذكرات التعذيب" الصادرة 

عينة لم ترق لمستوى التعذيب، وبالتالي استجواب م ثمة أساليبدفاعا. ونصت هذه المذكرات بأن 
  197.ر قانونية بموجب القانون المحلي للواليات المتحدةغي فإنها ليست

يس "توفير حصانة الحكم ل بأن مفعول 0225تجز لعام ويشير قانونالواليات المتحدة لمعاملة المح
مة جنائية بواسطة السلطات المختصةمن المقاضاة في أ يقدم دفاعا مطلقا  ولكن القانون 198."ي جري

ن يظهر انه/ها لم ظروف يمكن للعميل المحدد للدولة ألمدنية( في للمسئولية الجنائية )وللدعاوى ا
يكن واعيا/ة بعدم شرعية السلوك المعني. وبالتالي، فانه يقدم، بشكل استثنائي دفاع الجهل بالقانون. 

ال يمتد بأنه سلوك  الشخص المعني سلوك معروف ذاتيا لدىإلى  والدفاع ليس مطلقا بقدر ما انه
م واحساس عاديين" بانه سلوك غير شرعي. شخص ذو فه" بر موضوعيا لدىيعتأو  ،غير شرعي

خلق منطقة رمادية خطيرة حيث المسئولية الجنائية يمكن استبعادها بالنسبة لعدد كبير من  ولكنه
االيهام بالغرق، والذي يرقى للتعذيبفعالأل الال أو  ضروب المعاملة القاسيةأو  ، بما في ذلك

مهينةأو  يةإنسان عترف به كذلك في "مذكرات التعذيب". بموجب القانون الدولي ولكن حيث ال يُ  ال
المتحدة لمناهضة  ألممقية ( من اتفا0) 0ع المادة ومثل هذا الدفاع ليس فقط غيرمالئم م

االتجاه المعاكسلاللتزام العام للدول باتخاذ  أيضاً  وانما يسير 199،التعذيب ات تشريعية إجراءفي
 المتحدة لمناهضة التعذيب( ألمم ( من اتفاقية1) 0التعذيب )المادة  مالأعفعالة لمنع 

  حصانات

المشتركة الممنوحة في الحصانات تزود التشريعات العديد من الدول بحصانات تتخطى تلك 
معينة من المسئولين. وهذه  أنواعالدساتير لهيئات مثل رئيس الدولة والبرلمانيين، وحتى 

  200العديد من دول جنوب آسيا، مثل نغالديش والهند ونيبال وباكستان، القوانين السارية في
، مثل بروندي، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، تستثني المسئولين المعنيين أخرىومناطق 

وفي 201 أي شيء يتم بحسن نية خالل أدائهم لواجباتهم.المسئولية الجنائية )والمدنية( في  من
والشرطة والجيش بالحصانة، والتي ال يمكن أن تُرفع اال  األمن السودان، مثال، تتمتع قوات

  202 المعنية. النظامي ة بواسطة رئيس القوات
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اله، ص 5انظر تقرير أمني، الحاشية السفلية رقم  -   . 64أ
198

  . 2115قانون معاملة المحتجز لعام  )أ( ، 1114المادة  - 
199

هذه الظروف حالة 2) 2المادة  -  ال يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت  هضة التعذيب :  األمم المتحدة لمنا ( من اتفاقية
 مة ألخرى كمبرر للتعذيب. "حرب أو تهديد أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو اية حالة من حاالت الطوارئ العا

200
اله، ص 15تقرير آسيا، الحاشية السفلية رقم  -   . 23-22أ

201
اله، ص  24تقرير افريقيا، الحاشية السفلية رقم  -   . 24أ

الحظات على انظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوق إل - 202 ة لحقوق الدوري الرابع والخامس إلى المفوضية األفريقي السودانتقرير  نسان، 
ها في الميثاق. ابريل  صالحات تشريعية أساسية النفاذ الحقوق والواجبات والحريات المنصوص علي  11، ص2112إلنسان والشعوب : الحاجة 

 موجود على الرابط 
-http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20

%20Legislative%20Reforms.pdf   

http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20-%20Legislative%20Reforms.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20-%20Legislative%20Reforms.pdf
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اإل. ويةألمنحكام الحصانة ملمحا بارزا في التشريعات ظلت أ يات بشكل شكالالحصانات محاطة 
هم في خلق مناخ ، وبالتالي تسةسلطات تنفيذيالسياقاتألنها كثيرا ما تترافق مع خاص في هذه  ا

االفتقار للشفافية والمساءلة. وفي تاالند يمنح مرسوم الطوارئ لعام  حصانات  0225يتميز 
الواالحتجازواالبعاد فيحاالت "مسئولين مختصين" كي تكون لهم صالحياتاالعتقإلى  واسعة

سلطة  (مدنيةالسلطات ال دعم)في  0211لعام وضاع الطوارئ. وفي باكستان تمنح لوائح العمل أ
اإل إلى  ضافةدارة الفيدرالية للمناطق القبليةباإلقضائية وتنفيذية للجيش من أجل العمل في

الديش يوفر قانون الحملة المشتركة للتعويض لعام  حصانة بأثر  0223حصانات واسعة. وفي بن
ألرجعي، مثل عفواأل الل تنفيذ رتكبكتيبة التدخل السريع في أي انتهاكات أعضاء مر الواقع، ت 

الل الفترة بين  مقتل ما إلى  ، والذي أدى 0223-0220برنامج مكافحة الجريمة الذي تم تنفيذه 
 203،جهزة تعزيز القانونالف بواسطة أ 45لف بجروح واعتقال ا 3صابة شخصا، وإ 62يُقدر بـ

كات الحقوق، لممتلكات، وانتهااأو  ضرار بالحياةإأو  صابةليغطي المقاضاة في االنخراط في أي إ
 ضرار البدني والعقلي. واإل

األ من شكاوىال  ساس المنطقي المفترض للحصانة، والمتمثل في حماية الموظفين العموميين،إن
ال يصمد أمام الفحص الدقيق. إن حقيقة أ دولال تمنح حصانات لمسئولين ن العديد من المبرر لها،

رة على التعامل مع الشكاوى ضد المسئولين بطريقة القانونية تُعتبر قاد نظمةأل تلك أنتشير إلى 
ن ون هناك طبقة مضافة من الحماية فإكللحاجة موضع التساؤل بان ت ضافة. واإلمنصفة

هر تقوم بتسهيل استمرار ارتكاب إلى  ،على مستوى الممارسة ،الحصانات قد تحولت عوائق ال تُق
االتفاقيات الدوليبالحرمان من العدالة. وبال أيضاً التعذيب كما تقوم  ة قد تالي فان هيئات ومحاكم

  204 .ن الحصاناتال تتواءم مع واجب التحقيق والمقاضاة في التعذيبصارت مقتنعة تماما باعتبار أ

 العفو 

ظلت النقاشات المحيطة بموضوع العفو، وفي بعضالحاالت موضوع الصفح والغفران، ملمحا 
االنتقال السياسية. فعقب حاالت حاالت العفو المشروطة في  هاما في نموذج جنوب افريقيا في

هناك عمليات تفك ر الجرائم ذات الدوافع وتبني لقوانين عفو، في العديد من  السياسية، صارت 
هريا لتسهيل عمليات السالم وانتقال السلطة.  ظلت قوانين العفو تحتل موقعا والسياقات، تهدف ظا

ينية، كما في االرجنتين والبرازيل وتشيلي والفالدور هاما بصورة خاصة في سياق امريكاالالت
مثل ما حدث في الجزائر وسيراليون  أخرى أماكنوهندوراس وبيرو. كما انه تم تبنيها في 

( القوات شبه 0225لعام  925. وفي كولمبيا زود قانون العدالة والسالم )قانون رقم أوغنداو
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 موجود على الرابط  2113، مارس ‘عملية القلب النظيف: حرب داكا القذرة’شبكة آسيا الباسفيكية لحقوق إلنسان،  - 
http://www.hrdc.net/sahrdc/hrfchr59/Issue1/bangladesh.htm. 

204
؛ 152، الفقرة IT-95-17/1،  1222ديسمبر  11المدعي العام ضد فورندزيجا، حكم صادر عن المحكمة الجنائية الدولية ليغسالفيا في  - 
؛ لجنة 41، الفقرة 25، سلسلة ج رقم 2111مارس  14موضوعية، أسس  ة لحقوق اإلنسان،مريكياريوس التوس ضد بيرو ، حكم محكمة الدول ألب

اله، الفقرة  52، الحاشية السفلية رقم 31حقوق إلنسان، التعليق العام رقم  هضة التعذيب، التعليق العام رقم 12أ رقم  ، الحاشية السفلية3؛ لجنة منا
اله، الفقرة  122  . 42أ

http://www.hrdc.net/sahrdc/hrfchr59/Issue1/bangladesh.htm
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REDRESS | محاسبة ية ال جنائ ب ال لتعذي معاملة وسوء ل ات :ال حدي  47 وردود ت

 

هم، حتى لو ارتقتة كثيرا في حة بأحكام مخف فالعسكرية المسر   مستوى إلى  حالة االعتراف بجرائم
 ية. نسانالجرائمضد اإلأو  جرائم الحرب

االرجن، مثل ما ن العديد منهاالطعن كما أإلى  تعرضت معظم قوانين العفو هذه تين في حالة
ال تتواءم مع واجب التحقيق والمقاضاة في الجرائم وبيرو، قد اعتبرت باطلة على أساس أ نها

وضحتبجالء انها المتحدة أ األمموبنفس القدر فان  205لية الخطيرة، بما في ذلك التعذيب.الدو
الم لومي في سيراليون.بال تقر    206 عمليات العفو، كما حدث مع اتفاقية 

االحيان،قترحتُ  كن، ما زالتحاالت العفوول االنتقال. ففي اليمن تم  ةزمنفي أ ، في كثير من
هللا صالح ذي يستثني الرئيس السابق علي عبدوال 0210يناير في  1تبني القانون رقم 

"األ ة الجنائية في المرتكبة بدوافع سياسية" التي وقعت خالل  فعالومساعديه من المحاكم
ومنحت عمليات عفو مثيرة 207 فترة أدائهم لواجباتهم الرسمية، والتي يبدو أنها تشمل التعذيب.

ال ، والذي تم تبنيه 0225م والمصالحة الوطنية لعام للجدل في الجزائر، بموجب ميثاق ال
الل قانون  ال يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة " بأنه. وينص الميثاق 21-26من 

هورية، بجميع أشكال ألمنالدفاع و قوات أفرادجماعية، في حق أو  فردية ها، بسبب للجم
والحفاظ على مؤسسات  والممتلكات، ونجدة األمة شخاصنُفذت من أجل حماية األ أعمال

هورية الجزائرية ." وينفي الميثاق احتمال تقديم دعاوى ضد جناة مزعومين بالتعذيب الجم
ة من الميث 46وسوء المعاملة خالل هذه الفترة، وفوق ذلك فان المادة  اق تعزز سلطة الحكوم

اق فان حكام الميثيا ضد الجناة المزعومين. وبموجب أي ضحايا يتقدموا بقضافي مقاضاة أ
ة المفقودين التي ترغب في الحصول على تعويض مطالبة بالتوقيع على شهادة وفاأسر 

غير جبر الضحايا ي احتمال للتحقيق في عمليات االختفاء، ويُ القربائهم المفقودين مما يبطل أ
حقهم في الكشف عن الحقيقة. وفي ليبيا تبنى المجلس الوطني المباشرين بان يتخلوا فعليا عن 

الشفافية والمشورة، والذي إلى  ، في عملية تفتقر0210في عام  32نتقالي القانون رقم ال
فبراير"  12صارت ضرورية بموجب ثورة  أعمالالذين ارتكبوا " شخاصمنح عفوا لكل أل

مدنية في طبيعتها. ويديم هذا القانون أو أمنية أو  ألجل "نجاحها وحمايتها"، سوى عسكرية
الت من ال اآلن لم يتعرض أي من مؤيدي امناخ ال النتفاضة للمحاسبة في عقاب. وحتى
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 RECURSO DE HECHO Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad’, Causa Nº 17.768‘انظر  - 
(Poblete), Corte Suprema de Justicia de la Nación, ،14  2004-4587ومارتن ريفاز  2115يونيو-AA/TC بيرو المحكمة ،

ة لحقوق إلنسان )الحاشية السفلية رقم مريكي، عقب الحكم في قضية باريوس التوس الصادر عن محكمة الدول أل2115نوفمبر  22،  الدستورية
أعاله( انظر أيضاً قرار محكمة سيراليون الخاصة حول موضوع العفو، المدعي ضد موريس كالونج واورس، قرار حول الدستورية  214

الية القضائ  (. 2114مارس  13، )SCSL-04-15-AR72(E) [2004] SCSL 4ية، والفتقار لل
ألمم المتحدة في سيراليون، وثيقة ألمم المتحدة  -206 المين العام حول بعثة مراقبة  : 2، الفقرة 1222يوليو  S/1999/836 ،31التقرير السابع 

ال ينطبق  2المتحدة ترى ان العفو والصفح في المادة  "امرُت ممثلي الخاص ان يوقع على اتفاقية ]سالم لومي[ بشرط صريح بان األمم من التفاقية
هاكات الخطيرة للقانون الدولي إلنساني. ها من النت  "على الجرائم الدوليةلالبادة الجماعية والجرائم ضد إلنسانية وجرائم الحرب وغير

207
  ضائية. حول منح عفو من المقاضاة القانونية والق 2112لعام  1القانون رقم  - 
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، بالرغم من التقارير ذات الجدارة بان المليشيات متورطة في إنسانانتهاكات حقوق 
  208 انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

في مرسوم  -يغطي التعذيب نهلم يكن نطاقها واضح لكن يبدو أ –تم تضمين عملية عفو في نيبال 
األ’حول  وتم تبني  209‘.0213المفقودين والحقيقة والمصالحة لعام  شخاصمفوضية التحقيق في

وتم  ،للمحاسبة، دون استشارة المجتمع المدني اً هذا المرسوم، الذي يعكس توافقا سياسيا مضاد
مة نيبال العليا في    210 .دستوريتهمدى ة في انتظار مراجع 0213ابريل  1تجميده بواسطة محك

إال أ مع ان عمليات العفو قد تعزز قول الحقيقة، نها قد تكون مقبولة كمسألة تتعلق بالقانون الدولي،
وسوء  يخضع التعذيب يجوز ان الووضاع معينة. فيما يتعلق ببعض الجرائم وفي ظل أفقط 

يشدد على هذه  ومؤخرا تم تبني تشريع ضد التعذيب 211.ي ظرفالمعاملة لعمليات عفو تحت أ
ال 0229من قانون الفلبين لمكافحة التعذيب لعام  16النقطة. وتنص المادة   تُقلص انه : "لكي

األجريمة التعذيب فانه يجب أ ي قانون عفو تعذيب من أ ي عملالذين يرتكبون أ شخاصال ينتفع
من  03ما المادة " أات الجنائية والعقوبات.جراءاستثنائهم مناإلإلى  تدابير مشابهة تؤديأو  خاص
حكام قانون العفو فان "على الرغم من أ هها توضح جالء انلمنع وحظر التعذيب فان أوغنداقانون 

هم بالتعذيب لن يُمنح عفوا."  اي شخص يُت

 قوانين التقادم

ها مرور بموجب القانون العادي تم تحديد فترات تقادم لتعزيز يقين قانوني وتحاشي صعوبات يسبب
األبال الوقت تعرضوا لصدمة  لتعذيب، قد يكون ضحايا التعذيبدلة. ولكن في قضايا انسبة لحماية

وضاع النزاع، وقد غير متاحة كما في أأو  شديدة وقد تكون المؤسسات القانونية غير مستجيبة
مما قد يعيق الضحايا من التقدم بشكل سريع بعد ارتكاب  بالدعاوى يكون هناك ضعف في الحماية 

 الجناية. 

زمنية منصوص عليها ان قوانين التقادم التي تحظر عمليات المقاضاة بعد مرور فترات 
وتحافظ عدد من الدول  212 المحاسبة في قضايا التعذيب. أماممثل عائقا آخر ن تيمكن بالتالي أ
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منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا تدين بقوة القوانين الجديدة التي تخرق حقوق إلنسان وتقوض ’محامون من اجل العدالة في ليبيا،  - 
strongly-lfjl-http://www.libyanjustice.org/news/news/post/23-، موجود على الرابط 2112مايو  2، ‘حكم القانون

law/-of-rule-the-undermining-and-rights-human-breaching-laws-new-condemns. 
 (2113) 2162فقودين والحقيقة والمصالحة، مرسوم حول مفوضية التحقيق في األشخاص الم -209

210
  :، موجود على الرابط 2113ابريل  Stay TRC Ordinance: SC’ ،2’منبر المناصرة،  - 

sc.php-nanceordi-trc-http://www.advocacyforum.org/news/2013/04/stay.  
اله، الفقرة  52، الحاشية السفلية رقم 31لجنة حقوق إلنسان، التعليق العام رقم  -211 هضة التعذيب، التعليق العام رقم 12أ ، الحاشية 2؛ لجنة منا

نة المحامين ، لجSkeleton argument on behalf of the Redress Trust (REDRESS). انظر أيضاً 5أعاله، الفقرة  12السفلية رقم 
 ، موجود على الرابط2113اكتوبر  24، 24لحقوق اإلنسان والمفوضية الدولية للحقوقيين بمقتضى المادة 

pdfSCSL1.-http://www.redress.org/downloads/casework/AmicusCuriaeBrief  
212

هاكات الخطيرة لحقوق إلنسان والقانون إلنساني، ريدريس، عريضة نيابة -   انظر حول معاملة فترات التقادم بموجب القانون الدولي في االنت
مة العليا للعدالة، نديكو موتو وآخرين ضد وزارة الخارجية والكومنولث ،  ،  52-42 ، ص2111مارس  14عن متدخلين فيما يتعلق بالتقادم، المحك

  .http://www.redress.org/Mutua_and_others_v_the_Foreign_Office.pdfموجود على الرابط 

http://www.libyanjustice.org/news/news/post/23-lfjl-strongly-condemns-new-laws-breaching-human-rights-and-undermining-the-rule-of-law/
http://www.libyanjustice.org/news/news/post/23-lfjl-strongly-condemns-new-laws-breaching-human-rights-and-undermining-the-rule-of-law/
http://www.libyanjustice.org/news/news/post/23-lfjl-strongly-condemns-new-laws-breaching-human-rights-and-undermining-the-rule-of-law/
http://www.advocacyforum.org/news/2013/04/stay-trc-ordinance-sc.php
http://www.advocacyforum.org/news/2013/04/stay-trc-ordinance-sc.php
http://www.redress.org/downloads/casework/AmicusCuriaeBrief-SCSL1.pdf
http://www.redress.org/downloads/casework/AmicusCuriaeBrief-SCSL1.pdf
http://www.redress.org/Mutua_and_others_v_the_Foreign_Office.pdf
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األعلى فترات التقادم التي تطبق في قضايا تعذيب على للتقادم . وهذا قد يمتد من تشكيل الحد
عاما في سيالنكا،  02عاما في كمبوديا،  32، مثل أخرىطبق على جرائم خطيرة الذي ين

مة إلى  يخضع التعذيب أخرىعاما في بلجيكا وبولندا واسبانيا. وفي دول  15 قواعد عا
ال يمكن المقاضاة فيه بعد  سنة في  15-2سنة في السودان و 5-0للتقادم، والتي تعني انه

سنوات في الجزائر  12ان التعذيب قد اعتبر منهجيا(. وكإذا  تركيا )اعتمادا على ما
واأل اهي’سنة في اندونيسيا لجريمة  10أو  ردن،والبحرين االكر وفي  213‘.العتراف

األالمكسيك، تطبق  هي كل اواليات  2عراف العامة للتقادم في جريمة التعذيب والتي 
  214 سنوات ونصف.

 12 تقادم فترةالتعذيب والجرائم ذات الصلة  لىقانون التقادم المطبق عل في هاييتي يكون
، عقب نهاية نظام دوفاليي، نص مرسوم بأن الجرائم ضد 1926سنوات. وفي يونيو 

الل الفترة من  شخاصأل منح حق تُ  1926فبراير  2إلى  1952اكتوبر  00التي ارتكبت 
جان إلى  تهامُوجه اال 0210سنوات بعد تبني المرسوم. وكنتيجة لذلك ففي عام  12تقادم 

االدعاء بان أو  كلوود دوفاليي بالفساد لكن ليس بالتعذيب الختفاءات القسرية. وتحجج
قانون هاييتي، األمر  كانت خاضعة لفترة حظر للعقوبة بموجب نسانانتهاكات حقوق اإل

النتقادات على أ ال تخضع لحق التقادم. س أن الجرائم الدولية يجب أساالذي تعرض
ن تخضع للمقاضاة؛ في لعالقة الختفاءات القسرية يمكن بل ويجب أذلك فان الى إ ضافةباإل

وجرى استئناف قرار تطبيق قانون 215 بمثل هذه الجرائم المستمرة، ال ينبغي ان يطبق التقادم.
اإل االستئنافات شهادة من دوفاليي ومن نسانالتقادم على تهم الجرائم ضد ية، واخذت محكمة

  216 يب.الناجين بعد التعذ

مالئم اذ انها تبلغ  يوما فقط، وهي فترة  35وفي نيبال تعتبر فترة التقادم قصيرة بشكل غير
اهمتقصر عن بلوغ المعايير الدولية كما  الت من العقاب. تس وفي عدد من  217في استمراراال
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اله، ص 24تقرير أوربا، الحاشية السفلية رقم  -  اله، ص 15م ؛ تقرير آسيا، الحاشية السفلية رق34أ األوسط 21أ ؛ تقرير منطقة الشرق
اله، ص 42وشمال افريقيا، الحاشية السفلية رقم  ؛ ريدريس، والمرصد السوداني لحقوق السودان ومشروع صالح التشريعات الجنائية، 41-32أ

 أساسيةشعوب : الحاجة الصالحات تشريعية وال نسانلحقوق إل فريقيةالمفوضية ألإلى  تقرير  السودان الدوري الرابع والخامسالحظات على 
  موجود على الرابط 11، ص2112النفاذ الحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في الميثاق. ابريل 

-http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20
%20Legislative%20Reforms.pdf. 

ها الق: "1231من قانون المكسيك الجنائي الفيدرالي لعام  115المادة  - 214 انون لتلك الجريمة. على إجراء جنائي يوصف بمدة تساوي للمتوسط الحسابي للعقوبة التي يضع
هذا الفتر ال يمكن ان تكون اقل من   "سنوات. 3اي حال 

215
 ، موجود على الرابط  2111ابريل  14هيومان رايتس واتش، موعد مع التاريخ: قضية جان كلوود دوفاليي،  - 

//www.hrw.org/sites/default/files/reports/haiti0411Web.pdfhttp: 
216

 ، موجود على الرابط ’The ‘Baby Doc’ Duvalier Prosecution‘مركز العدالة والمحاسبة،  - 
2http://www.cja.org/article.php?list=type&type=55. 

217
ها منبر المناصرة وريدريس للجنة حقوق إلنسان،  -  ، موجوده في ملف لدى ريدريس(. 2112ديسمبر  12بورنا مايا ضد نيبال )عريضة قدم

الت من العقاب في نيبال، نوفمبر 2111انظر أيضاً منبر المناصرة وريدريس ) ، موجود 26-21، ص2111(، مساءلة: تفعيل القانون لمكافحة ال
 .20English.pdf-http://www.redress.org/downloads/publications/Nepal%20Impunity%20Report%20%الرابط على 

http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20-%20Legislative%20Reforms.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20-%20Legislative%20Reforms.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/haiti0411Web.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/haiti0411Web.pdf
http://www.cja.org/article.php?list=type&type=552
http://www.cja.org/article.php?list=type&type=552
http://www.redress.org/downloads/publications/Nepal%20Impunity%20Report%20-%20English.pdf
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يوما الضحايا  35التعذيب، منعت فترة الـ أشكالالقضايا، بما في ذلك االغتصاب كشكل من 
خطر سوء المعاملة، خصوصا إلى  الذين كثيرا ما كانوا يواجهون التهديد ويتعرضون -

 يوما(. 35من تقديم شكاوى خالل الفترة المحددة ) –الل النزاع المستمر 

قل و/أو تؤجل عمدا التحقيقات للدرجة التعذيب كجرائم أ أعمال أيضاً ربما تصنف السلطات 
في تركيا، على سبيل المثال على الدعاوى. و نقضىتي يكون الوقت المحدد فيها قد إال
واالستخدام المفرط للقوة  أعمالفردا فيما يتعلق ب 04سقطت التحقيقات  المتصلة بـأُ  تعذيب

  218 ن الجرائم قد فات وقتها.أ ساسعلى أ 0229 – 0225بين 

 المحاسبة الجنائية أمامزاحة العوائق الفقه القانوني: إ 2-3-3

المحاسبة الجنائية. وقد دعيت بشكل متكرر  أمامرا هاما في تخطي العوائق تلعب المحاكم دو
التقادم. وفي دول امريكا أو  الحصاناتأو  للحكم على صدقية القوانين التي توفر العفو

الت االرجنتين وبيرو، أا األ ؛ت المحاكم قوانين العفوبطلينية، مثل رجنتين، اعتبرت ان وفي
ظلت  أخرىولكن محاكم وطنية في مناطق  219على الجرائم الدولية. قوانين التقادم ال تنطبق

 والسلفادورالبرازيل، و 220سقاط قوانين العفو، وبالذات في جنوب افريقيا،مترددة في إ
  222 .أوغنداإلى  ضافةاإل 221غواتيماالو

الم والعدالة الكولمبي في  اهر مختلفة من قانون ال في كولمبيا جرى الطعن في دستورية مظ
اصر القوات شبه يمنح القانون "عقوبات بديلة" لعنو 223تروس.ية قوستفا قالون ضد اوقض

حكام مع وقف التنفيذ وعقوبات بديلة، كانت مشروطة بـ "تعاون مع الحكومية في شكل أ
ووفقا لمحكمة كولمبيا الجنائية فان هذا "التعاون  224العدالة" من جانب القوات شبه الحكومية.

ألن يكون "موجها نحو كفالة حقوق فعالة للضحايا في الحقيقة والعدالة مع العدالة" يحتاج 
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هذا المضمار، أ -  اله.  26يضاً ازكي ضد تركيا، الحاشية السفلية رقم معلومات توفرت لريدريس. انظر ، في   أ
219

 RECURSO DE HECHO Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad’, Causaانظر بشكل خاص  - 
Nº 17.768 (Poblete), Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 June 2005القانوني في  . انظر لتفاصيل فحص الفقه

الالتينية في الجرائم الدولية،  المريكا هضم فقه القانوني ، موجود على الرابط 2111المنطقة، مؤسسة اإلجراءات القانونية الواجبة، 
pdfhttp://www.dplf.org/sites/default/files/1285861527. 

   CCT 17/96 (1996)منظمة شعوب ازانيا وآخرون ضد رئيس جنوب افريقيا وآخرون، المحكمة الدستورية لجنوب افريقيا، قضية  -220
221

ة لحقوق مريكيانظر من اجل مراجعة السوابق القضائية ألخيرة، قومز لوند وآخرون ضد البرازيل، حكم صادر عن محكمة الدول أل - 
 .  162-163، و 142، 136-134، الفقرات 212 ة وجبر ضرر ونفقات، السلسلة ج رقمموضوعيأسس  ، اعتراضات اولية،2111نوفمبر إلنسان، 

222
، راديو هولندا العالمي، ‘أوغندا: قانون عفو دون عفو’. مارك تشينكيل، 2112انتهت صالحية احكام العفو في قانون العفو الوغندي في عام  - 

 amnesty-without-act-amnesty-justice/article/uganda-http://www.rnw.nl/internationalى الرابط ، موجود عل2112يونيو  3
223

 )المحكمة الدستورية الكولمبية(.  D-6032ية ، القضC-370/2006(، الحكم 2116مايو  12قوستفا قالون ضد أوتروس ) - 
224

 لكولمبيا.  225/2115من القانون  3المادة  - 

http://www.dplf.org/sites/default/files/1285861527.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/files/1285861527.pdf
http://www.rnw.nl/international-justice/article/uganda-amnesty-act-without-amnesty
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حكام القانون المتعلقة بالحق ان أ أيضاً وضحت المحكمة وأ 225وجبر الضرر وعدم التكرار".
   226 في الحقيقة وحقوق الضحايا يجب ان تُفسر بما يتالءم مع المعايير الدولية ذات الصلة.

اهمت في، إن لم تكن قد أدت إأحكام ال أيضاً عززت المحاكم  لى، الفتقار حصانات، التي س
الت من العقاب. وكان على المحكمة العليا الهندية، في قضية تتعلق بقتل  واال للمقاضاة

من قانون  2كانت المادة إذا  خارج القضاء في قرية باثريبال جنوب كشمير، ان تقرر ما
تحظر في جامو وكشمير،  طبقةالم، 1992خاصة( لعام  سلطاتالقوات المسلحة )

ال 227 ات ضد موظفي الجيش.جراءإل ات إجراءيجوز اتخاذ أية وينص الحكم على انه 
ة المركزية، ضد أي لعقوبة سابقة  عدا فيات قانونية، إجراءأو  دعوىأو  قضائية، لحكوم

الحيات التي عميزأو  تم القيام بهشخص فيما يتعلق بأي شيء   القيام به في ممارسة ال
األ مسألة العقوبات هي" وقضت المحكمة بأن "يمنحها هذا القانون لحماية  هميةأمر بالغ

الموظف العام ض ال يتعر  جل أن ألموظف عام تصرف بحسن نية أثناء أداء واجبه. 
ال داعي لهل  الواجب على فإن من، ال ضمير لهشكوى من شخص  من خالل امضايقة

ن الشكاوى تُصور بأنها إن اللغة مثيرة للقلق اذ أ228 ".حمايتهأن تقوم بالسلطة التنفيذية 
ال ضمير لهم" بينما يحتاج المسئولون  ال داعي لها" و يوصف الشاكون بأنهم  "مضايقة

ه بشكل ثابت التوازن لغير صالح مقدمي الدولة يشو  إلى  للحماية. وهذا النموذج المستند
ال يعكس المخاوف المتعلقة بحماية حقوق  ان  أيضاً . وقضت المحكمة نسانإلالشكاوى 

للواجب بغض  كان الفعل قد تم في إطار أداءإذا  السلطات لها "سلطة مطلقة" لتحديد ما
مستوى التعذيب. عن طبيعته، بما في ذلك قضايا قد يرقى فيها  مثل هذا الفعل إلى  النظر
الذي ي ألمنلنموذج نه يتمسك باعني ان القضاءال يمكن ان يمارس أي تحكم فعال إذ أوهذا ي

 ينعكس في الفعل. 

اهيم، الذي زعم انه تعرض للتعذيب بواسطة قوات  وفي السودان ظل في  ألمنفاروق ابر
قضت  0222لها. وفي عام  تعر ض أفعال يشتكى بشكل متكرر بشأن 1992و  1929

ة الدستورية السودانية بأن قوانين الحصانة القابلة للتطبيق في القضية ال تشكل نفي  المحكم
الن الحصانات مشروطة ويمكن ان ترفع بواسطة رئيس القوات المعنية،  للحق في المقاضاة

 يدتأو229 ممارسة لرفع الحصانات. ولم توجد هناك مراجعة قضائية فعالة ه لم تكننمع أ
                                                           

225
جبر الضرر للضحايا في كولمبيا: قانون كولمبيا ’خوليان غيريرو أوروزكو وماريانا جويتز ، كما ورد في  652515551قوستفا قالون ضد أوتروس الفقرات  - 

ن(، جبر الضرر لضحايا البادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد إلنسانية ماريانا جويتز، الن ستيفن )محرروستمان ، ، في كارال فير‘للعدالة واسالم
مة تحت الصياغة، )مارتينوس نجهوف للنشر، ليدن مة وأنظ مة قائ  .  442على ص  352 – 435( ص2112بوسطون، -وأنظ

 . 443المصدر السابق ، ص -226
، 2112مايو  1، المحكمة العليا الهندية، حكم صادر في 2111لعام  252، الستئناف الجنائي رقم CBI and Anrعام ضد ضابط القيادة ال -227

اله، ص 5ية رقم لمني، الحاشية السفانظر أيضاً التقرير األ؛  http://judis.nic.in/supremecourt/helddis3.aspxموجود على الرابط   . 62أ
 المصدر السابق.  -228
هيم النور ضد  -229 ومة السودان 1فاروق محمد ابرا ة 2( حك هللا المين البشير ، رئيس محكم ( الهيئة التشريعية قرار نهائي بواسطة القاضي 

 . 2112نوفمبر  6السودان الدستورية ، 

http://judis.nic.in/supremecourt/helddis3.aspx
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ة ا جناة المزعومين لم يعد من الممكن ن اليعني أ ة، ممافترة التقادم المطبق أيضاً لمحكم
اإل مقاضاتهم  للتوقير أمثلةن ات الجنائية السوداني. وتقد م القضيتاجراءبموجب قانون

األالقضائي للجهاز  االعتبار التنفيذي. وتوضح القضيتان فشل جهزة القضائية في وضع
يرة صوصا تاريخ مزاعم النتهاكات الخطللسياق الذي تتحرك فيه مثل هذه القوانين، خ

 ا ما تساوي االفالت من العقاب. حيث الحصانة كثير نسانلحقو اإل

 التحقيقات والمقاضاة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة 2-2

 ات الشكاوى والتحقيقاتإجراء 2-2-0
محة عامة: تحديات وردود  ل

ه/ها تعرض/ت للتعذ ألي شخص زعم ان يب وسوء المعاملة التقدم بموجب القانون الدولي يحق
وى بشكل عاجل ونزيه وفعال. وحتى بدون شكوى، فان على ن يتم التحقيق في هذه الشكبشكوى وأ

هذه المعايير أالالدول واجب التحقيق في  ينما بلغتها مزاعم ذات مصداقية قضايا بما يتسق مع 
  230 سوء معاملة.أو  بوجود تعذيب

يفاء بهذه المتطلبات لعدد من ات الشكاوى كثيرا ما تقصر عناإلإجراءوعلى صعيد الممارسة فان 
الئمةواالخفاقات المؤسساتية. وفي العديد من ، وخصوصا بسبباألسبابأل طر التشريعية غير ال

ال يوجد للتعذيب تعريف كجريمة منفصلة تتواءم مع المادة  المتحدة  ألمممن اتفاقية  1الدول
ي ات الشكاوى مشابهة للجرائم العادية. ويتم التحقيق فإجراءلمناهضة التعذيب، وكثيرا ما تكون 

اطها متو الفتقار لتدابير الحماية. إلى  ضافةباإلن رطيالمزاعم بواسطة نفس الهيئة التي يكون ضب
الخبرة المطلوبة لتوثيق التعذيب وسوء المعاملة بما أيضاً إلى وكثيرا ما تفتقر هيئات التحقيق 

 الممارسات، بما في ذلك بروتوكول استنبول. أفضليتماشى مع 

مكانية تقديم شكاوى فعالة. امة فان بعض القوانين تقلص بشدة إشاكل العهذه المإلى  ضافةاإل
القضاء و/أو  أماموينطبق ذلك بشكل خاص عندما ال يكون للمحتجزين الحق في المثول 

ن هذا يمنعهم من التقدم إذ أ محامي من اختيار الشخص،إلى  الوصول في الوقت المناسب
السبل لمتابعة سير الشكاوى. وبموجب قانون  لأفضقاضي و/أو من النظر في  أمامبشكوى 
 محامي يمكن أن تُحظرإلى  الوطني السوداني، على سبيل المثال، فان فرص الوصول األمن

االحتجاز  أماكنفي  ن يتواصل اعتقال المحتجزينأويمكن ‘ لم تكن في مصلحة التحقيق’إذا 
ند رُفض زعم سودرويمان وفي تيال 231 قاضي.إلى  شهر ونصف دون الوصوللفترة أربعة أ

مة. فقد تقدم بسبب التقاري أساسيماليي بأنه تعرض للتعذيب وذلك بشكل  ر الطبية غير الحاس
ار "شكوى كاذبة"، والتي صدإحد الضباط الذين تم التحقيق معهم بدعوى مضادة حول أ

                                                           
230

هضة التعذيب، ال -  اله، الفقرة  122، الحاشية السفلية رقم  3تعليق العام رقم انظر لجنة منا  . 23أ
231

 . 2111من قانون ألمن الوطني السوداني لعام  51و  51انظر المواد  - 
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إدانة ماليي والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، في تناقض إلى  0212غسطس قادت في أ
هموا بالتعذيب.االفالت من العقاب الذي يُمنح بشكل روتيني  ناتج عنارخ ص  232 لمن يُت

مضادة مثل  إلى رفع دعاوى قضائية ذلك فان الشرطة لجأت، في عدة دول،إلى  ضافةباإل
 أيضاً وتهدد السلطات  233عاقة عمل الشرطة"، في الرد على شكاوى تقدم بها الضحايا."إ

لم إذا  تهم منفصلة، عادة ما تكون مفبركة، مثل حيازة مخدرات،بتوجيه  أسرهمأو  الضحايا
  234 يتوقفوا عن متابعة القضايا. وكثيرا ما يجد الضحايا صعوبة في الطعن في مثل هذه التهم.

 القصور هذه؛ أشكالفي مخاطبة  بعد ما تكون اتساقاظلت تشريعات مكافحة التعذيب أ 
يب جريمة جنائية سريالنكا، جعلت التعذأو  شقرمدغأو  وهناك عدة قوانين، كما في ليبيا

ات الشكاوى. وعلى صعيد الممارسة، فان الفشل في إجراءإلى  شارةلكنها لم تتضمن أي إ
إلى  بممارسات الحقة كثيرا ما يُترجمأو  تغيير التركيب المؤسسي، عن طريق القانون

هناك قوانين  الضعف ات إجراء وضعت ،داأوغن، كما في أخرىفي التحقيقات الفعالة. و
مخاوف من ال وضع يزيد وهذاالمؤسسي الموجود، طار إلفي ذلك شكاوى مفصلة، لكن 

 أوغندان قانون ذلك فانه مع أإلى  ضافةوبإل 235حول فعاليتها في الرد على مزاعم التعذيب.
دلة إتاحة ألقاضي فان مثل هذه المقاضاة كثيرا ما تعتمد على مدى  أماميسمح بالمقاضاة 

كل األوقات خاضعة  ال من خالل تحقيقات رسمية، وتكون في لحصول عليها إتي ال يمكن اا
اإل افحة ما قانون مكأ 236ي طور منها.ات في أجراءدعاء العام الذي قد يوقف اإللتقديرات

نه يعطي الوكاالت الحكومية المعتادة إال  أإلى  يسند التحقيقات التعذيب الفلبيني فمع انه
كمال يوما كحد زمني إل 62 الشكاوى، ويحد د مدةقوى لدعم أدورا  نسانإلمفوضية حقوق 

الث سنوات من دخول  وتعيين آليات الحماية وتوفير الفحوصات الطبية. ومع ذلك فانه بعد 
ظلت التحقيقات الفعالة تُعاق عن طريق عمليات التأخير، وصعوبات القانون حيز التنفيذ 

الفحوصات  إجراءإلى  ص الوصول في الوقت المناسبتحديد هوية ومكان الجناة، وفر
االنتقام. ين وتسلط هذه المخاوف الضوء على تحدي وضع قوان237 الطبية، ومخاطر عمليات

اهضة التعذيب. وعلى أ اآلن، فان فعالة لمن ات إجراءساس التجارب التي جرت حتى

                                                           
 ،‘ايالند: مقاضاة ضحايا التعذيب وشرعنة االفالت من العقاب في تاالند’، مقتطفات مترجمة متاحة في 2161/2552القضية السوداء رقم ’ -232

ها مركز الموارد القانونية آلعريضة مكتوبة  متاح على الرابط  2111، سبتمبر 12سيوي إلى مجلس حقوق اإلنسان، الجلسة قدم
2011-03-18-CWS-council/hrc18/ALRC-rights-news/human-http://www.humanrights.asia/news/alrc  ‘ ًانظر أيضا

اله، ص 15تقرير آسيا ، الحاشية السفلية رقم   . 133أ
233

يونيو  26، حكم صادر من المحكمة ألوربية لحقوق إلنسان في 59214/11انظر على سبيل المثال، باراال كيس ضد المجر، طلب رقم  - 
 . 16-13، الفقرات 2112

234
اله، ص 15انظر تقرير آسيا، الحاشية السفلية رقم  -  الديش. 31أ سالم منير في بن سالم ومنيرو ا   ، وعلى سبيل المثال شاهدو ا

235
   ( . 2112لعام  3( قانون منع وحظر التعذب االوغندي )قانون رقم 1) 11المادة  - 

 . 12المصدر السابق، في المادة  -236
هيل ضحايا التعذيب، التعذيب وسوء المعاملة في الفلبين، تطبيق مجموعة العمل الط -237 هيل، المركز الدوليإلعادة تأ إلعادة التأ االي بي، مركز 

 ، موجود على الرابط 2112قانون مكافحة التعذيب، 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/BRCMAG_IRTC_Philippines_HRC106.pdf 

http://www.humanrights.asia/news/alrc-news/human-rights-council/hrc18/ALRC-CWS-18-03-2011
http://www.humanrights.asia/news/alrc-news/human-rights-council/hrc18/ALRC-CWS-18-03-2011
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/BRCMAG_IRTC_Philippines_HRC106.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/BRCMAG_IRTC_Philippines_HRC106.pdf
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بان تكون فاقدة  ات التحقيق المعتادة تخاطرإجراءهياكل وإطار في  الموضوعةالشكاوى 
 . أساسيةالحات مؤسسية لم تُنفذ من خالل إإذا  الفعالية

 ات المستقلة للشكاوىجراءإل

األ  السقاللية النها تنتميإلى  جهزة، التي تتعامل مع الشكاوى،في العديد من الدول تفتقر
مة بارتكاب إلى  ثير من في كالتعذيب و/أو سوء المعاملة. وهذا  أعمالنفس السلطة المته

ال هو يكون الحيان آلليات خاصة إذ أ الوضع الفتراضي حيث هناك وجود ن يكون 
التي  كلف بالتحقيق في الشكاوى، بما في ذلك الشكاوىالشرطة، بشكل خاص، كثيرا ما تُ 

يملك الوالية القضائية مر ينطبق على الجيش، والذي عادة ما تُرفع ضد زمالئهم. ونفس األ
تعذيب وسوء المعاملة التي يُقال متصلة بالجرائم، بما في ذلك مزاعم الجهزة العلى كل األ

 الستجابة والشفافية في التحقيقاتإلى  نها وقعت بواسطة الجيش.  وكثيرا ما يضيف الفتقارأ
االفتقارأسرهمحباط الضحايا و/أو إإلى  الستجابة والشفافية إلى  ، خصوصا عندما يمثل

اال الت من العقاب. وهذا يمثل مصدر قلق خاص عندما توجد جزءا من مناخ واسع من
 اقتراحات بالتدخل في التحقيقات ولمالحقات القضائية.

، المراجع بشركة قانونية في موسكو ماغنيتسكي يسيرجالقضايا الهامة احتجز  إحدىوفي 
ضباط شرطة، أحتجز عام ئب ارتكبها مسئولون والذي اكتشف عملية خداع ضخم في ضرا

وجد المجلس  0211. وفي عام 0229ثناء وجوده في الحتجاز عام أ ثم توفى 0222
نه لم يتلق كان قد تعرض للجلد الشديد. كما أ ماغنيتسكي أن نسانالرئاسي الروسي لحقوقاإل

مة. وبالرغم من وجود أدلة سوء معاملة، إاينع مالئ الل  ،تعذيبوجود ن لم يكن بة طبية
األ0213وقفت التحقيق في مارس ت الروسية أاالحتجاز، فان السلطا فترة شياء . ومن

بتهم التحايل على الدولة  0213نفسه حوكم، بعد وفاته، وأدين عام  ماغنيتسكيالغريبة ان 
   238 الروسية.

قوانين حرية المعلومات في الحصول على المزيد من المعلومات حول إلى  وساعد اللجوء
 جهزة تعزيز القانونا فعلته أم  لموارد التي انفقت وعا في ذلك االحصائيات ذات الصلة، بم

فشلت في فعله. وقد استخدم محامون هنود، على سبيل المثال قانون الهند للحق في أو 
  239 الحصول على المعلومات حول قضايا التعذيب لتحديد طبيعة ونتائج الردود الرسمية.

                                                           
238

، موجود على 2113يوليو  11، الجارديان، ‘ ادانة المحامي الروسي المتوفي سيرجي ماغنيتسكي بالتهرب من دفع الضرائب’رويترز،  - 
  evasion?INTCMP=SRCH-tax-convicted-magnitsky-http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/11/sergeiالرابط 

239
األوربية،  -  ، 2113يناير  25، ‘لومات للمحاسبة والشفافيةتستخدم منظمات المجتمع المدني في الهند قانون الحق في الوصول للمع’المفوضية

accountability-act-oninformati-right-use-india-http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/csos-موجود على الرابط 
transparency-andو  ؛People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)  ها في ، "منظمة حقوق إنسان يوجد مقر

وحده دعمت  2112مات بشكل مختلف... ففي عام وتستخدم قانون الحق في الحصول على المعل –تكافح من اجل حقوق المهمشين وشمال الهند 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/11/sergei-magnitsky-convicted-tax-evasion?INTCMP=SRCH
http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/csos-india-use-right-information-act-accountability-and-transparency؛
http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/csos-india-use-right-information-act-accountability-and-transparency؛
http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/csos-india-use-right-information-act-accountability-and-transparency؛
http://pvchr.asia/
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أل قاد  إجراءجل صدور دعوات من أإلى  القصور في عمل الشرطة شكالالوعي المتنامي
مرت المحكمة العليا عام ر. ففي الهند، على سبيل المثال، أالحات في العديد من القطاإ

هيئة إس مجلس يات، بما في ذلك تأسجراءبسلسلة من اإل 0226 هو  دارة مؤسسة الشرطة، و
ألللشكاوى ال د من القومي، في قضية بركاش سينغ ضخاصة بالشرطة كما أسست مفوضية 

المشكلة، )ب( الحاجة الملحة لصون وتعزيز  فداحة( أمع مراعاة )اتحاد الهند. وقد تم ذلك "
، )د( خيرةأل عشر سنواتلما يزيد عن ال ،هذه العريضةلحتى  التعليق،سيادة القانون، )ج( 
إلدخال قد خرجت باللجان المفوضيات وحقيقة أن مختلف  توصيات على خطوط مماثلة

الحات في  الحات  تميبمتى س الكامل الجهل( هـفي لبالد، و ) الشرطة هيكلإ إدخال إ
 0222و  0222وامر المتابعة عام اصدرت المحكمة العليا عددا من أ240 "الشرطة ...في 

، عقب مخاوف 0210ن تعد تقارير حول مدى االمتثال في عام وطلبت من الواليات الهندية أ
المدى الذي إلى  ذهبت المحكمة العليا 0213وفي يوليو 241 تتعلق بالقصور في التنفيذ.

اهراشترا، وتاميل نادو واندورا فيه قادة الخدمة المدنية لواستدعت  اليات اوتار براديش، وم
المتحدة وفي المملكة 242 لفشلهم في توفير معلومات حول انفاذ حكم براكاش سينغ.براديش 

تأسيس الهيئة المستقلة إلى  ازاالحتج أماكنجهاض العدالة والوفاة في قادت مخاوف حول إ
    243لشكاوى الشرطة. وان كانت نتائجها متضاربة.

سية، مثل جنوب افريقيا ودول شرق أوربا أجرت الدول التي مرت بفترات انتقال سيا 
الل  يرلندا الشمالية، اصالحاتوإ الفحص الهيكلة و إعادةفي الشرطة، بما في ذلك من 

الح الشرطة حاتالإشملت جاح. وفي جنوب أفريقيا جات مختلفة من النالتدقيق، بدر ، إ

                                                                                                                                                                                     
ة أكثر من  شخصا في تقديم طلبات بالحق في المعلومات. وتستخدم طلبات الحق في المعلومات، مثال لفحص ما إذا كان قد اتخذت  214المنظم

أو الحصول على ألسباب وراء قرار بتوفير إجراءات تأديبية ضد موظفي الشرطة فيما يتعلق بالتعذيب، أو المطالبة بتقارير حول تقدم التحقيقات 
تعويض في قضايا عنف الشرطة. وفي العديد من القضايا فان طلبات الحصول على المعلومات ساعدت الضحايا في التقدم في نضالهم من اجل 

 العدالة".  
240

 (. 2116سبتمبر  22) 1226لعام  311براكاش سينغ ضد اتحاد الهند، عريضة التماس )مدني( - 
241

هادات حول اصالحات الشرطة’ -  ، موجود على الرابط 2112اكتوبر  16، هندوستان تايمز، ‘طلبت المحكمة العليا من لواليات ان تقدم ش
-police-on-affidavit-file-to-states-asks-news/NewDelhi/SC-http://www.hindustantimes.com/India

945679.aspx-reforms/Article1موجود 2113ابريل  12، الهند تايمز، ‘رطةالحات الشالمحكمة العليا تقوم بالخطوة الولى في ا’ ؛ ،
commission-12/india/38490935_1_security-04-http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-على الرابط 

act-police-police-state . 
الحات الشرطةعليا الدول حول تنتقد المحكمة ال’ -242  ، موجود على الرابط 2113يوليو  12ي نيوز، ذ‘ ا

reforms_862568.html-police-on-states-raps-http://zeenews.india.com/news/nation/sc تعبر عن  ، و المحكمة العليا
اليات صالحات الشرطة ، وتستدعي المحكمة العليا قيادات الخدمة المدنية لل ها بعدم المتثال  ، موجود على 2113يوليو  12دي ان اي، ‘ ضيق

supreme-reforms-police-of-compliance-non-at-upset-http://www.dnaindia.com/india/1862763/report-الرابط 
secretaries-chief-summons-court  . 

243
يوليو  4، صحيفة االندبندنت، ‘طةرئيس الهيئة المستقلة لشكاوى الشرطة يدعو لصالحيات أكثر للتحقيق مع ضباط الشر’انظر بول بيتشي.  - 

-to-powers-extra-for-calls-chief-http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc، موجود على الرابط 2112
7906973.html-officers-police-investigate  ،خالل تحقيقات مستقلة في ’؛ ستيفن سفيدج التفكير المستقل: الدعوة لمحاسبة الشرطة من

  . 112-24( ص 1) 53(، المجلد 2113لبريطانية لعلم الجريمة، )، المجلة ا‘شكاوى الشرطة

http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/SC-asks-states-to-file-affidavit-on-police-reforms/Article1-945679.aspx؛
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/SC-asks-states-to-file-affidavit-on-police-reforms/Article1-945679.aspx؛
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-12/india/38490935_1_security-commission-state-police-police-act
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-12/india/38490935_1_security-commission-state-police-police-act
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-12/india/38490935_1_security-commission-state-police-police-act
http://zeenews.india.com/news/nation/sc-raps-states-on-police-reforms_862568.html
http://zeenews.india.com/news/nation/sc-raps-states-on-police-reforms_862568.html
http://www.dnaindia.com/india/1862763/report-upset-at-non-compliance-of-police-reforms-supreme-court-summons-chief-secretaries
http://www.dnaindia.com/india/1862763/report-upset-at-non-compliance-of-police-reforms-supreme-court-summons-chief-secretaries
http://www.dnaindia.com/india/1862763/report-upset-at-non-compliance-of-police-reforms-supreme-court-summons-chief-secretaries
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc-chief-calls-for-extra-powers-to
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc-chief-calls-for-extra-powers-to
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc-chief-calls-for-extra-powers-to
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc-chief-calls-for-extra-powers-to-investigate-police-officers-7906973.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc-chief-calls-for-extra-powers-to-investigate-police-officers-7906973.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/ipcc-chief-calls-for-extra-powers-to-investigate-police-officers-7906973.html
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الومراقبة الشرطة.  يةشرطة المجتمعال صا الرد على تصاعد حقة، خصوولكن التطورات ا
مة قوضت أثر اإل   244 الحات.الجري

نشاء الهيئات المستقلة إإلى  للعوامل التي تؤدي بارزاً  تمثل التجربة الجامايكية معلما تعليميا
ها. وتعتبر المفوضية المستقلة للتحقيقات مسئولة عن ال والتحديات تحقيق في التي تواجه

عمالء الدولة قد قاموا بها. وقد أنشئت المفوضية المستقلة االنتهاكات التي يُزعم أ ن
للشرطة، لتحل مكان مكتب التحقيقات الخاصة وهيئة الشكاوى العامة  0212للتحقيقات عام 

األ ألجل معقب شكاوى عامة طويلة  إجراءد بأن هذه الهيئات تفتقر لالستقالل المطلوب
. وتعتبر المفوضية ألمنتحقيق فعال في مزاعم المظالم التي ترتكبها قوات الشرطة وقوات 

إلدارة ال تخضع هيئة مستقلة  245 .أخرىسلطة أو  تحكم اي شخصأو  المستقلة للتحقيقات 
ة مؤسسية كبيرة. وأعرب مديرها الحالي ولكن المفوضية المستقلة للتحقيقات واجهت مقاوم

عن الممارسات الضعيفة لقوات الشرطة الجامايكية بما في ذلك عدم رغبة ضباط الشرطة، 
ضية محققي المفوإلى  فاداتالقتل، في تقديم إأو  تيُزعم انهم متورطون في االعتداءا الذين

فادات، مما يعيق التحقيقات ؤ بين ضباط الشرطة حينما يقدمون إوالتواط المستقلة للتحقيقات
هناك عمليات تأخير كبيرة 246 والمقاضاة. وال تملك المفوضية سلطة مقاضاة الجناة كما كانت 

حدث توترا كبيرا بين هذه مدير إلدعاء العام، مما أإلى  في القضايا التي دفعت بها المفوضية
لشرطة الجامايكية فيدرالية ا تتقدم 0210ذلك ففي فبراير إلى  ضافةباإل247 المؤسسات.

ضباط الشرطة  من 2بقضية تطعن فيها في قرار المفوضية المستقلة للتحقيقات باعتقال 
رجلين، بعد رفض ضباط الشرطة التعاون مع تحقيق الق نار قتلت مشتبهين في عمليات إ

المفوضية المستقلة للتحقيق في القضية. وتحججت الفيدرالية بأن قانون المفوضية المستقلة 
نفسهم وفي افتراض البراءة حتى تثبت موا أفي أال يجر   تحقيقات ينتهك حقوق الضباطلل

ة الدستورية لصالح المفو0210في يونيو  248الدانة. ضية المستقلة للتحقيقات ، قضت المحكم

                                                           
244

: جنوب افريقيا، وثيقة 16/21من ملحق قرار مجلس حقوق اإلنسان  5ملخص اعده مكتب المفوض السامي لحقوق إلنسان بموجب الفقرة  - 
الحظت محكمة العدل42، الفقرة 2112مارس  A/HRC/WG.6/13/ZAF/3 ،12ألمم المتحدة  الدولية ومنظمة العفو الدولية ان الدارة  : 

ه ها آلن على اساس تشريعات ا المستقلة للشكاوى، المسئولة عن التحقيق في مزاعم التعذيب والقتل غير المشروع بواسطة الشرطة، قد تم تأسيس
مة العفو الدولية قلقة  ها )ادارة الشكاوى( ما زالت غير مستقلة بشكل من المستقلة. ولكن منظ ة ان والحظت منظم كافي وغير مزودة بموارد كافية.

وطنية العفو الدولية أيضاً ان جو االفالت من العقاب قد تولد من التصريحات العامة من كبار السياسيين والمسئولين، بما في ذلك المفوضيات ال
الث الماضية. واشارت محكمة العدل الدولية  الإلى ان انتهاكات للشرطة على مدى السنوات ال ها ال نادرا وان قلة من الجناة  الشرطة يتم التحقيق في

 "بالفعل عقابهم، مما يقود إلى وضع اقرب إلى االالت من العقاب. ونتيجة لذلك فان الضحايا ليس لهم في الغالب كبير ثقة في النظام ...  اقد نالو
245

  .2111من قانون المفوضية المستقلة للتحقيقات لعام  5انظر المادة  - 
، متاح على الرابط 2113يناير  12، ذي قلينر، ‘مجموعات تدعو إلى محاسبة أكبر في عمليات طالق نار بواسطة الشرطة’ -246

gleaner.com/gleaner/20130117/lead/lead3.html-http://jamaica.  
http://jamaica-موجود على الرابط  2113مايو  16، ذي قلينر، ‘رئيس المفوضية المستقلة للتحقيقات -ا نقاضيهمدعون’ -247

gleaner.com/gleaner/20130516/lead/lead2.htmlال’اليشيا دنكلي،  ؛ نهاء النزاع بين المفوضية المستقلة للتحقيقات البرلمان يتحرك
 ، موجود على الرابط 2111يونيو  3، جامايكا ابزيرفر ، ‘ومكتب مدير الدعاء العام

conflict_8949848-INDECOM--ODPP-quell-to-moves-com/news/Parliamenthttp://www.jamaicaobserver. 
248

ضية كان لتحسين ، قضت المحكمة الدستورية لصالح المفوضية المستقلة للتحقيقات متحججة بان السبب في تبني قانون المفو2112في يونيو  - 
 ة التحقيقات العاجلة والفعالة في مزام االعتداءات. لمعايير الدولية لحقوق إلنسان، والتي تشمل كفالامتثال جامايكا با

http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20130117/lead/lead3.html
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20130117/lead/lead3.html
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20130516/lead/lead2.html؛
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20130516/lead/lead2.html؛
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20130516/lead/lead2.html؛
http://www.jamaicaobserver.com/news/Parliament-moves-to-quell-ODPP--INDECOM-conflict_8949848
http://www.jamaicaobserver.com/news/Parliament-moves-to-quell-ODPP--INDECOM-conflict_8949848
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لمعايير الدولية ضية كان لتحسين امتثال جامايكا لن السبب في تبني قانون المفومتحججة بأ
 249 التي تشمل كفالة التحقيقات العاجلة والفعالة في مزاعم االعتداءات.، ونسانلحقو اإل

ها الهيئات المستقلة للشكاوى اإلإلى  تنعكس المشاكل التي تواجه دعاء التي حد ما على أجهزة
 حكام، على سبيل المثال عقب سلسلة من أء الوحدات المستقلة الخاصة. وأقدمت روسيايتنش

األ صدرت عن ها إلى  في غير صالحها، نسانلحقوق اإل وربيةالمحكمة الدول تغيير نظام
عام لكسر الروابط الوثيقة بين مكتب المدعي الإطار وأسست لجنة تحقيق في  0222عام 

جرائم التي يُزعم انها ارتكبت بواسطة ضباط الشرطة. لكن، اللق بإلدعاء والشرطة فيما يتع
واصلت الشرطة في لعب دور قيادي، ومع على صعيد الممارسة، حينما فتح المحقق القضية 

، فقد أجريت عدد من نسانبسبب عمل المجتمع المدني ومحاميي حقوق اإل أيضاً ذلك، و
تعذيب، ما عدا في الجرائم  أعمالالمحاكمات الناجحة لضباط الشرطة فيما يتعلق بارتكاب 

قد كان لهما  وهذا يوحي بأن المناصرة والتقاضي250 التي يُزعم انها وقعت في الشيشان.
 حداث تغييرات، بالرغم من المشاكل التي تبقت.ثر في إبعض األ

 ي األمنات الشكاوى والتحقيق في السياق إجراء

في افتقار شبه كامل للشفافية والمراقبة والمساءلة.  وفي السودان، على  ألمنتعمل قوات 
اعتقال واحتجاز والستخبارات بسلطات واسعة على  األمنسبيل المثال تتمتع اجهزة 

شهر ونصف دون مراجعة قضائية بينما تتمتع في الوقت أربعة أإلى  لمدة تصل أشخاص
ألجهزة 251 الجنائية.أو  ات المدنيةجراءنفسه بالحصانة من اإل وعلى صعيد الممارسة، يمكن

ن تقوم، حرفيا، "بأن تفعل ما يحلو لها" فتعمل بمالبس مدنيين، الوطني السودانية أ األمن
ألمعت ومة وقتما تشاء، وتحتفظ بهم ف فرادقلة ومحتجزة  ي الذين تعتبرهم بمثابة تهديد للحك

وال تقتصر  252ا تعذبهم بشكل روتيني وتفلت من العقاب.نهأبتقارير  الحجزاالنفرادي وتقول
اليات المتحدة  للترحيل السري مثل هذه الوتائر على دول معينة. وكما اتضح من برنامج ال

                                                           
http://jamaica-، موجود على الرابط 2112مايو  3، ذي قلينر، ‘المحكمة لصالح المفوضية المستقلة للتحقيقات قضت’ -249

503/lead/lead2.htmlgleaner.com/gleaner/20120  
250

 انظر على سبيل المثال التحديث الدوري بواسطة لجنة نيزني نوفقورد حول التعذيب على الرابط  - 
http://www.pytkam.net/web/index.php?newlang=enدرة العدالة الروسية ومركز . وعلى العكس، ففي الشيشان، انظر مبا

األداء بمقتضى المادة ’المساعدة للحماية الدولية،  من قانوناإلجراءات الجنائية الروسي في  125عريضة إلى لجنة وزراء مجلس اوروبا تتعلق 
 ، موجود على الرابط  2113ابريل  12، ‘انفاذ احكام من مجموعة خاشييف واكاييفا

http://www.srji.org/files/Implementation/18%20April%202013%20SUB%20COM.pdfلجنة مناهضة التعذيب،  ؛
الحظات الختامية: الفيدرالية الروسية، ، ويقة األمم المتحدة   . 13الفقرة  ،2112ديسمبر  CAT/C/RUS/CO/5 ،11ال

251
 . 2111من قانون ألمن الوطني السوداني لعام  51المادة  - 

252
أوال ومركز الدراسات األفريقية للعدالة ولسالم، تعليقات على التقرير الدوري الرابع  -  انظر ريدريس ومجموعة السودان للديمقراطية

من الميثاق االفريقي: حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  5والخامس إلى المفوضية األفريقية لحقوق إلنسان والشعوب: المادة 
هينة، ابريل   ، متاح على الرابط 2112القاسية أوالال إنسانية أو الم

http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205t
h%20Periodic%20Report.pdf 

http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20120503/lead/lead2.html
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20120503/lead/lead2.html
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20120503/lead/lead2.html
http://www.pytkam.net/web/index.php?newlang=en
http://www.pytkam.net/web/index.php?newlang=en
http://www.srji.org/files/Implementation/18%20April%202013%20SUB%20COM.pdf؛
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
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التينية، فان الدول كثيرا ما تمنح قوات أفي أمني ة لتعاون وحاالت سابق  ألمنمريكا ا
الستخدام كل الوسائل "الضرورية" تقريبا بينما تعفيه من المسئولية. وظلت  اتفويضا مطلقا

 تكلل بالنجاح. التحقيقا ال جراءتعني ان الدعوات إل حيانغب األالسرية في أ

 حماية الضحايا والشهود

الزما إلأساسياية الضحايا والشهود شرطا تعتبر حم تحقيقات فعالة. وفي العديد من  جراءا
الذين يعملون نيابة عن  نسانالدول يظل الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق اإل

االنتقام، تمتد من التهديدات الجلد إلى  الضحايا، يخضعون لمجموعة كبيرة من عمليات
هما جيرالي ثنيل المثال فإن إسريالنكا، على سبي والقتل. وفي ن من الناجين بعد التعذيب، و

القضايا شهرة،  أكثربيريرا وسوغاث نشانزا فيرناندو، اللذين تقدما بشكاوى فيما صار من 
النكيين، من الذين 0222و  0224 عام قد قتال كشفوا  على التوالي. وتم تهديد صحفيين سر

حد كبار الغتيال. وتعرض منزل أأو  ء القسريالختفا انتهاكات، وفي عدة قضايا تعرضوا
الهجوم كما خضع محامي آخر لتهديدات متكررة بالقتل أيضاً إلى  نسانمحامي حقوق اإل

ن الجناة لم يحاسبوا ولم يتم تبني قانون وبما أ253 .0229شعلت النيران في مكتبه في يناير وأ
ي فان أ 254جندة لسنوات عديدة،لضحايا والشهود في سريالنكا رغم أنه ظل علىاألحماية ال

خاطر بشكل كبير حينما يتقدم بشكوى حول التعذيب، مثلما يفعل كون قد ضحية تعذيب ي
وهذه مشكلة منتشرة  نسانالمدافعون عن حقوق اإل والصحفيون حينما يتعرضون للتعذيب. 

أو  هودال تملك العديد من الدول قوانين رسمية لحماية الضحايا والش 255على نطاق العالم.
ل هذا ، بما في ذلك التعذيبنسانخدمات حماية لضحاي االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإل  . ويشم

الجزائر والبحرين ومصر وليبيا  ، مثالً، كل منوشمال افريقيا ألوسطفي منطقة الشرق 
الت من العقاب في التعذيب.  ماكنأل أما 256 والمغرب واليمن، بوصفها دول تتميز بوجود ال

كثيرا ما تكون غير  الحماية ي توجد بها حماية للضحايا والشهود، كما في الفلبين، فانهاالت
االفتقار للموارد، كما انها  ال القليل إكثيرا ما تعمل في بيئة ال تتوفر فيها  أيضاً فعالة لسبب

ندونيسيا ظلت فعالية وكالة وفي أ 257من الثقة للضحايا والشهود في مؤسسات الدولة والقضاء.
شأن مخاوف بإلى  ضافةض عن طريق عوائق مالية ولوجستيةباإلالشهود والضحايا تقو  

برنامج حماية  0222لعام  9807رقم بروفيتا نشأ قانون وفي البرازيل أ 258ستقاللية الوكالة.
لكنه نُفذ في ست محافظات فقط مما يجعله غير متاح للعديد من الضحايا. وتعرض البرنامج 
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، موجود على الرابط 2112يناير  31، ‘سريالنكا: إحراق مكتب محامي حقوق إنسان’لجنة حقوق إلنسان آلسيوية،  - 

2009-008-PRL-releases/AHRC-http://www.humanrights.asia/news/press . 
254

الحظات الختامية: سيالنكا، وثيقة ألمم المتحدة   -  هضة التعذيب، ال  . 12، الفقرة 2111ديسمبر  CAT/C/LKA/CO/3-4 ،2انظر لجنة منا
اله، ص  24وتقرير أوربا الحاشية السفلية رقم ، http://www.redress.org/reports/reportsانظر تقارير إقليمية لريدريس،  -255  . 36-35أ
ق األوسط وشمال افريقيا، الحاشية السفلية رقم  -256 اله، 42انظر تقرير منطقة الش     . 44-42ص  أ

257
اله، ص  15انظر تقرير آسيا، الحاشية السفلية رقم  -   . 111أ

 . 62، و 22المصدر السابق، ص -258

http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-008-2009
http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-008-2009
http://www.redress.org/reports/reports
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اإلالنتقادات بأنه ي  نسانتميز ببيروقراطية واضحة وبفشله في حماية المدافعين عن حقوق
وفي كولمبيا يوجد عدد من برامج حماية 259 الذين يواجهون تهديدات وتحرشات مستمرة.

بما في ذلك برامج حماية الضحايا والشهود الذين شاركوا في  260الضحايا والشهود،
 261 لمسرحة في سياق قانون العدالة واسالم.ات الجنائية ضد القوات شبه العسكرية اجراءإل

خطر الولكن االفتقار للوصول للضحايا، وعمليات التأخير، والمعايير المقي دة في تقييم 
األ يةألمنات جراءاإل خذباالعتبار الظروف المحددة لبعض الضرورية، والفشل في

من  22ادور تكفل المادة كووفي أ 262 الضحايا، مثل النساء، قد قوضت فعاليات هذه البرامج.
هناك وحدة حماية للضحايا داخل مكتب المدعي العا لكنها  مالدستور حماية ضحايا الجرائم، و

النتقاد بسبب ضعف ستقالليتها. ال يوجد263 تعرضت  برنامج حماية في الوقت  وفي مصر
اهن، ولكن مسودة قانون حماية الشهود قد وضعت مسئولية حماية الشهود على الش رطة الر

  264 نفسها التي تتهمباالعتداء.

ن التشريعات المتعلقة بحماية الضحايا والشهود كثيرا ما تقصر عن أ ألمثلةتظهر هذه 
بشكل جيد و/أو غير متجاوب. وفي العديد من  اً الحاجة عندما ال يكون النظام الموجود مُعد

اإل هم هم الذين  نسانوالمدافعون عن حقوق اإل نسانلحاالت تكون منظمات حقوق وغير
 يوفرون الحماية المطلوبة.

هم  نسانهو الممارسات التي تتم ضد محاميي حقوق اإل خرىأحد االبعاد الهامة أل وغير
ة  والذين كثيرا ما يواجهون قمعا مضادا لتصديهم لقضايا، دون التمتع بالحماية المالئم

لتنظيم. وفي سوريا تم بموجب القوانين الوطنية، خصوصا ممارسة حريتهم في التعبير وا
 0229، عام نساناحتجاز مهند الحساني، وهو محامي ورئيس الجمعية السورية لحقوق اإل

حوكم بسبب "نشر قدامه على نشر تقارير حول قضايا محاكم تتعلق بمزاعم تعذيب، وإل
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اله، ص 12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتينتقرير  -   . 32أ

260
ود: بقيادة مكتب المدعي العام؛ يهدف إلى هناك حاليا أربع آليات لحماية الشهود / الضحايا في كولومبيا: ) أ ( برنامج حماية الضحايا والشه - 

هم من المسئولين الذين يواجهون اخ الء النيابة وغير فوق  ا  طارحماية الضحايا والشهود و األطراف المتدخلة في العملية الجنائية، باإلضافة إلى و
زارة حماية حقوق إلنسان: تحت إشراف و ( ، )ب ( برنامج 204/4332و القانون  4922/1221، والمرسوم  214/1221العادية  )القانون 

جملة أمور، إلى حماية الزعماء السياسيين أو الناشطين ، أو منظمات االجتماعية ومنظمات حقوق إلنسان  الداخلية والعدل ؛ يهدف ، ضمن
ان من النازحين ، الخ )القانون والشهود في قضايا انتهاكات حقوق إلنسان، و الصحفيين ، ورؤساء البلديات ، وممثلي وقادة جماعات السك

هددين أو  1123/4313والمرسوم  214/1221 ( ، )ج ( برنامج قانون العدالة و اسالم لحماية الضحايا والشهود: يعنى بالضحايا والشهود الم
اإلجراءات الجنائية التي توصف في سياق القانون  ( ، ) د (  1101/4330)المرسوم  219/4339المعرضين للخطر، نتيجة لمشاركتهم في

 الحماية لضحايا التهجير القسري.
261

هذا البرنامج مساعدة أولية للضحايا والشهود المشاركين في إلجراءات الجنائية وفقا لقانون  -  ، ويتضمن تدريس تدابير 225/2115يقدم 
ها الشرطة الوطنية كتوفير  هرة إعادة التوطين.  ا يقدمسترات واقية من الرصاص كمللحماية الذاتية والحماية التي توفر  في الظروف القا

ها في كولمبيا في سياق انفاذ القانون  -262 الحظات والتوصيات إلى برامج الحماية التي تم تأسيس مايو  2أو "قانون الضحايا".  2111لعام  1442ال
 pdf-05-http://www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/pro_2012.07، موجود على الرابط  2112

هيل لدمج  مؤسسة إعادة -263 هيل الجتماعي، عريضة لجنة التأ ضحايا العنف، تقرير بديل حول التعذيب وسوء معاملة السجناء في مراكز إعادة التا
هضة التعذيب، اكتوبر   ، موجود على الرابط 2-2، ص 2111منا

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/PRIVA_Ecuador45.pdf.  
264

 - Bel Trew, ‘Nowhere to hide: Egypt’s vulnerable witnesses’موجود على الرابط 2113يونيو  24ة الجزيرة ، ، قنا ،
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/201362311540416311.html. 

http://www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/pro_2012-05-07.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/PRIVA_Ecuador45.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/PRIVA_Ecuador45.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/201362311540416311.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/201362311540416311.html
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ضعاف الشعور القومي". أدين الحساني وحُكم عليه بالسجن ثالث معلومات كاذبة" و"إ
محامون كانوا قد أعدوا تقارير حول  12. وفي السودان تعرض 0212يونيو  سنوات في

اهرة زعمت أنها تعرضت الغتصاب قضية صفية اسحق محمد،  هي طالبة شاركت في تظ و
واالستخبارات في يناير  ألمنمن قوات جهاز  أفراديدي على أ ، وتعرض 0211الوطني

حدهما ى أ" حيث أدين اثنان منهم وحُكم علالصحفيون للمحاكمة بتهم مثل "نشر أنباء كاذبة
ن السلطات تستخدم قوانين جنائية قمعية وتوضح هذه القضايا كيف أ 265بالسجن شهرا.

 ضافةالخماد الترويجاالعالمي الذي يحيط بممارسات التعذيب، وتعيق دعم الضحايا. باإل
ا العكسي أثرهي عدة دول ذلك فان القوانين التي تنظم المنظمات غير الحكومية كان لها فإلى 

 266 على قدرة المنظمات على المطالبة بالمحاسبة في التعذيب.

 دلة الطبيةأل 

دلة الطبية دورا هاما في تعزيز مزاعم التعذيب. ويضع بروتوكول استنبول معايير تلعباأل
ه ا كأدلة قابلة للتطبيق في توثيق آلثار البدنية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة وعن استخدام

 متسقة،أو  ن تكون النتائج "غير متسقة،ووفقا للبروتوكول يمكن أ 267ات القانونية.جراءفي اإل
فيها تقرير وحتى في الحاالت التي يظهر 268 مشخصة" للتعذيب.أو  نمطية،أو  متسقة جدا،أو 

ن الشخص قد تعرض للتعذيب فان المحاكم تقوم بتبرئة المتهمين من طبي قانوني ذو جدارة أ
باط الشرطة الذين كانوا متواجدين وقت وقوع التعذيب. وهذا ما حدث في قضية جيرالد ض

متعددة من  أنواعدلة الطبية كجزء من ألإلى  ن يُنظروبالتالي فان الحاجة تتطلب أ 269بيريرا.
هيئات التحقيق تجميعها للتحقيق في تعذيباألدلة التي يُ  ة أو  طلب من  سوء معاملة مزعوم
  270 تحقيق تحقيق فعاال.لكي يُسمى ال

ات صلة مثل ذ أخرىي وثائق أأو  دلة الطبية تقارير طبية قانونية، يعدها خبراءتشملاألقد 
اإلي أ صابات الحظتها عيادة.  وأي نوع من إلأو  الء بها عند دخول مستشفىمعلومات تم

الذي يُعطى الوزن أو  مواد. وكثيرا ما تكون المقبوليةأو  أي صورأو  خدمات الطوارئ،
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مة  -   ، على ملف مع ريدريس(. 2113من ريدريس والمركز الفريقي لدراسات العدالة والسالم فبراير انظر صفية اسحاق محمد ضد السودان )عريضة مقد
266

هذا المضمار، تقرير المقرر الخاص لالمم المتحدة حول وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان، مارغريت  -  انظر حول المخاوف التي وردت في 
األمم المتحدة  ألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 34، الفقرة 2112سمبر دي A/HRC/13/22 ،31سيكاقايا، وثيقة ؛ وقرار تم تبنيه بواسطة مجلس 

 . 4، الفقرة 2113مارس  A/HRC/22/L.13 ،15حماية المدافعين، ويقة األمم المتحدة 
267

هينة )بروتوكول استنبول(، )دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أ -   (1222و الم
268

 . 122المصدر السابق، الفقرة  - 
269

ة –ريالنكا: قضية تعذيب جيرالد بيريرا ’المفوضية آلسيوية لحقوق اإلنسان،    موجود على  2112اكتوبر  12، ‘المتهم سيواجه إعادة محاكم
  PRL-releases/AHRC-http://www.humanrights.asia/news/press-045-2012الرابط .

270
هادات شهود عيان، وكل أدلة الطب الشرعي المتاحة، وتقارير طبية شاملة.  -  ها لتحقيق فعال تشمل بشكل خاص ش الدلة التي يجب تجميع

األوربية لحقوق إلنسان 2111ا ]انظر، على سبيل المثال، سلمان ضد تركي [ 1222؛ و تنروكولو ضد تركيا ]116، الفقرة 21986/93[ المحكمة
مة األوربية لحقوق إلنسان مة ألوربية لحقوق إلنسان، الفقرات 2111ول ضد تركيا ]؛ وغ111-114، الفقرات 23763/94المح  .21-22[ المحك

http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-045-2012
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األ ات الجنائية وتم تطويره في فقه المحاكم في البلد المعني. جراءدلة وارد في قوانين اإللهذه
 وتتفاوت الممارسة بشكل كبير. 

ألإجراءوقات ال يكون هناك بعض األوفي  أو  المعتقلين شخاص، و/أو حقوق مقابلة 
حتجاز وعند مغادرته. ومع كاناالفحص طبي، بما في ذلك عند دخول م جراءالمحتجزينإل

هداف وقائية فان غيابه كثيرا ما يُترجم  جراءن مثل هذا اإلأ هاما أل افتقار أيضاً إلى يعتبر 
تقيد أو  ذلك فان السلطات قد ترجئإلى  ضافةدلة طبية في الوقت لمالئم.وباإللوجود أ

 أيضاً لكن  ،يةألمنالتشريعات إطار الفحوصات الطبية، خصوصا في إلى  فرص الوصول
ردن، على سبيل المثال في ألات الجنائية المعتادة في بعض الدول. فجراءبموجب قوانيناإل

ي ات الجنائية ألردني الدعاء العام بان يحظر أجراء( من قانون اإل1) 66تسمح المادة 
يام كل مرة مما يجعل من الممكن بشكل فعلي أ 12إلى  اتصال بمحتجز لفترات تتجدد

ووفقا للمقرر 271 .موظف طبي آخرأو  ن تحظر المحتجز من رؤية طبيبأالحتجاز لسلطات 
عتبار فإن "عدم إعطاء إ 0226ردن عام متحدة حول التعذيب، عقب بعثتهلألمم الالخاصلأل

األ شكالأل اإل ساسيةالحماية وفرص الوصول العاجل العتقال  أسبابخطار بللمحتجزين مثل
  272 حسب التقارير" -شائعة  اً مورأتعتبر ي فحوص طبية جادة، للمحامن واألسر، دع عنك أ

دلة الطبية المعترف بها بشكل رسمي عن توفير رواية مقنعة. ففي ألكثيرا ما تقصر 
االغتصاب أعمالالسودان، على سبيل المثال، يمكن لضحايا  ن يحصلوا أالتعذيب، أو  مثل

)والذي كثيرا ما يفتقر للخبرة المطلوبة(  ها الطبيباستمارة طبية من صفحة واحدة، يعبئعلى 
األ فقط. وتستخدم هذه الستمارة فيما بعد كدليل، وقد تجعل من  ساسيةوالذي يضع النتائج

وفي كينيا 273 قاصرة وكثيرا ما تكون مضللة.ها بطبيعتها التعذيب إذ أن أعمالثبات الصعب إ
أل" استجابة لمخاوف متك 3"جي  تم تعديل الستمارة الطبية ة مالئم غراض ررة بأنها غير

التوثيق والتحقيق في التعذيب. ولكن النسخة المعدلة ما زالتال تعكس المعايير ذات الصلة، 
  274 مثل تلك الموضوعة في بروتوكول استنبول.

األ مشكلة الفتقار للقدرة، خصوصا الخبرة في الطب الشرعي،  خرىمن المشاكل الشائعة
واالسقالل غير الكاف وهي مشكلة واضحة بشكل خاص ي للمكلفين في المناطق النائية،

عداد التقارير الطبية. وفي البحرين، على سبيل المثال فان الموظفين المؤهلين رسميا داخل بإ
أللبالد هم فقط الذ ة  دلة المادية تحت إدارة النائب العام. وقد ين يعملون في المديرية العام

ن يدهس ضابط ز في البحرين لما ُزعم بمحاولته أحتجاعتقل المدون زكريا العشري، وا
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ال اهرات عام شرطة  ي حراسة الشرطة، وتظهر ثناء وجوده فمات العشري أ ؛0211ل تظ
نه توفي نتيجة ذب. ولكن تقرير الطب الشرعي حدد أنه كان قد عُ أإلى  تشير اً ثارصور جثته آ

هو مرض تقول  العشري انه لم يكن يعاني  رةأسلتعقيدات ناتجة عن فقر الدم المنجلي، و
ة نظر طبية يمكن نه قد أبطلت ُرخص طبيبين بجان ورد أوفي اذربي 275منه. هما وجه عد تقديم

اإلأ276 ن تستخدم ضد الشرطة.أ األ جراءما التأثير السلبي لمثل هذا طباء فانه على اسقالل
اهر للعيان.  ظ

دلة رزاتي ملينديز في ذكر أي أأوفي المكسيك، فشل التقرير الطبي القانوني عن اسرائيل  
العتداء على الرغم من و عالمات واضحة على جسده. وفشلتبدنية ام في المدافع الع جود

الل "اعتراف" )المدافع العام( ها الطعن في هذا الغفال، مع أنه ورد أن كانت حاضرة 
هيرناندس مورا وآخرون، و 277ميلنديز المسجل في قاعدة عسكرية. ين الذوفي قضية جورج 

يدي شرطة واليةتالزكاال، فانه ورد ان المدعي العام على أ 0220تعرضوا للتعذيب عام 
أمر بفحص ن يالقضية قبل أ لق ملفواغ نسانتجاهل توصية من مفوضية الوالية لحقوقاإل

ن مارسيلينو كوتش، ناشط ورد أ 0229كول استنبول. وفي مارس طبي بموجب بروتو
في والية اوكساكا. وبسبب الفتقار للخبرة المحلية في الطب  اتحادي، قد تعرض للتعذيب

لم يقدم التقرير الطبي/القانوني أي نتائج حول من سنة و كثرالشرعي تأجل الفحص الطبيأل
صابات البدنية. ونتيجة لذلك فان المدعي لم يقبل توثيق طبي من مستشفى كان الضحية قد إل

، تم فحص باربارا ايتاليا منديز أخرىذيبه. وفي قضية بعد تع تلقى عالجا طارئا فيها فوراً 
هين.هبعد سنة من زعم  278ا بأنها تعرضت لتعذيب جنسي فيما عانت منه كفحص صادم وم

يب حول بروتوكول من جلسات التدر اً ذ ان هناك عددالتجرية المكسيكية مثيرة للقلق إ وتعتبر
التجربة صعوبة تغيير  ظهرلتوثيق. وتعيار قابل للتطبيق في اليه كمي أشير إاستنبول، والذ

ها ضد ممارسة ما يزال ي  يزعمون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.  أفرادرجح وجود

ة نظر طبية ثانية عندما يزعمون أن التقرير ال يملكون دائما الحق في طلب وج فرادناألإ ه
ثانية مثاال  الحصول على وجهة نظر طبية أهميةمضلل. وتجد أو  ول غير دقيقالطبي األ

واضحا لها في قضية يوسف موالي في البحرين. ففي تقرير الشرطة نُسبت وفاة يوسف 
ة البحرينية مطالب بإعداد تقرير ثاني. ولم يتم توثيق إموالي للغرق و صابات قاومت الحكوم
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ال بعد جلب خبير مستقل ا صعق بالكهرباء وقع قبل الوفاة إموالي الواضحة وما يُرجح بأنه
 . نسانعدة ودعم منظمات حقوق اإلبمسا

ألالمحكمة فان اإلى  ن تصل قضيةوبمجرد أ ال يعطون وزنا كافيا  لة الطبية، دلقضاة قد
 4ذيب. وقد برأت المحكمة العليا ألسبانية، مثال، ثار النفسية للتعخصوصا فيما يتعلق بآل

ايغور بورتو ومارتن يتا، هما من تعذيب مشتبهين ينتمون لمنظمة إسبانيين ضباط شرطة أ
ال، ب عالجا لضلعين مكسورين الرغم من وجود تقارير طبية تظهر أسارس ن بورتو قد تلقى

ال بان الشرطة قد وجهت بندقية رأسه وجلدته. إلى  وثقب في الرئة ومزاعم من سارس
د تسببت فيها  عملية "اعتقال يتسم ن تكون قوقررت المحكمة أن إصابات الرجلين يمكن أ

عسكري" من  –من "استراتيجية وتدبير سياسي  اً جزء" كما اعتبرت التعذيب شونةبالخ
ة إج   279 يتا.انب منظم

القصور التي تم تحديدها  أشكالتناولت تشريعات مضادة للتعذيب، صدرت مؤخرا، بعض 
اهضة التعذيب لعام ل الفلبين من قانون 10عاله. فمثال تنص المادة  ، تحت عنوان 0229من

 الفحص البدني والطبي والنفسي" على آلتي:"الحق في 

االأو  يحتجزأو  يحق لكل شخص يعتقل هن التحقيق، أن يُتم يكون في حتجاز ر
ه/ها في المطالبة بفحص طبي من طبيب إ خطاره قبل وبعد الستجواب، عن حق
ها. ويجب أم ه/ها الدولة بطبيب مختص ستقل ومختص من اختياره/ ن تزود

إل ن تسعى الدولة لتزويد الضحية بتقييم أني. ويجب فحص بد جراءومستقل
ذا كان الشخص المعتقل أنثى فيجب وإُوجد في ظل الظروف المعينة. إذا  نفسي

يوضع أو  يُحتجزأو  ي شخص يُعتقلفحص بواسطة طبيبة. وفوق ذلك فان أن تُ أ
اال ن يتمتع بالحق حتجاز رهن التحقيق، بما في ذلك أقرب اقربائه/ها يجب أقيد

ومالئمال عالج طبي مناسب ن يكون الفحص . ويجب أفوري في الحصول على
قبل  البدني و/أو التقييم النفسي للضحية متضمن في التقرير الطبي الموقع من

لطبي والنتائج الخاصة ن يشمل تفاصيل التاريخ االطبيب المعالج، والذي يجب أ
الل االحتجاز. رفق مع تقرير التحقيق الذي يتم خن تُ بالشخص والتي يجب أ

هذا التقرير وثيقة. وعقب البروتوكول القابل للتطبيق  ويجب ان يعتبر مثل 
لفحوص البدنية والنفسية والعقلية، ا إجراءجهزة المكلفة بالمتفق عليه بواسطة األ

على : )أ( اسم وعمر  أخرىشياء ، ضمن أفان التقارير الطبية يجب أن تشتمل
أو  قرب القربين للمريضسم وعنوان أالضحية؛ )ب( اأو  وعنوان المريض
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http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15743175
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15743175


 

محاسبة 64 ية ال جنائ ب ال لتعذي معاملة وسوء ل ات :ال حدي  REDRESS | وردود ت

 

الضحية للفحص أو  حضر المريضحية؛ )ج( اسم وعنوان الشخص الذي أالض
ي؛ )د( الطبيعة والسبب المحتمل البدني والنفسي والعقلي، و/أو لعالج الطب

وااللم والمرض و/أو الصدمة؛ )هـ( اأو  صابة المريضإل لوقت الضحية،
اإل األوالتاريخ التقريبي لوقوع لم، المرض و/أو الصدمة؛ )و( وقت صابة،

وتاريخ وطبيعة لعالج الضروري؛ )ز( التشخيص وتصورات لعالج و/أو 
ال يرغب في الستفادة من الحقوق الواردة  تصرف المريض. أي شخص
بموجب هذا الحكم قد يكون قد علم وتنازل طواعية عن مثل هذه الحقوق كتابة 

ها.   في حضور ومساعدة محاميه/

يجري التفكير في سنها في وقت كتابة أو  التي سنت خرىلكن تشريعات مكافحة التعذيب األ
بشكل عام موضوع الفحص  هذا التقرير، كما في ليبيا وكينيا وجنوب افريقيا، ال تتناول

 دلة الطبية. الطبيواأل

 نساندور المدافعين عن حقو اإل

الل سعيهم في حالغير والمنظمات  نسانيواجه محامو حقوق اإل كومية تحديات خطيرة 
ال يستطيعون أو  مساعدة من يتعرضون لخطر التعذيب أن الضحايا، خصوصا عندما

أليحصلوا في الوقت المناسب على إ الحتجاز. وحتى عندما في ا فرادمكانية الوصول
طالق السراح فانهم قد ال يملكون القدرة على عقب إأو  مكانية الوصوليحصلون على إ

الممارسات، خصوصا بروتوكول استنبول. وهذه المعايير  أفضليق التعذيب بما يتفق مع توث
معروفة جيدا في بعض الدول، مثل جورجيا وكينيا والمكسيك والفلبين وتركيا، وذلك غالبا 

، مثل أخرىقانونيين. وفي بلدان ن صحيين وبسبب الجهود المتضافرة لتدريب مهنيي
بسبب  أيضاً بات في بناء القدرات، وذلك وصع نسانعن حقوق اإلالبحرين، يواجه المدافعون 

طباء وناشطين االحتجاز وأ إنسانالسلوك العدواني للسلطات؛ وقد واجه عدة محامو حقوق 
اإل وفي  280.نسانوسوء المعاملة والتعذيب والمحاكمات بسبب نشاطاتهم في محال حقوق

األالتأهيل ه إعادةبعض الدول، كثيرا ما تكون مراكز  التصال بالضحايا،  ساسيةي النقطة
نونية ن بها خبرة قاأأو  لكن هذه المراكز قد ال تكون بها خبرة قانونية وتجربة تقاضي

التأهيل من  عادةأللبانيإلمركز اللبانيا، مثال، بدأ العمل في وتجربة تقاضي محدودة. وفي أ
بل االنخراط ا النظام السابق قالتعذيب ولعالج في تسعينيات القرن الماضي لمساعدة ضحاي

وسع ذات صلة بالمخاوف المعاصرة حول التعذيب وسوء المعاملة. فيما بعد في مناصرة أ
األ النخراط  خرىوفي الوقت الحاضر يعمل المركز على تعزيز قدرته وقدرات الكيانات

ة الجنائية دها في نظام العدالفي تقاضي استراتيجي يتناول سلسلة من المشاكل التي تم تحدي
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REDRESS | محاسبة ية ال جنائ ب ال لتعذي معاملة وسوء ل ات :ال حدي  65 وردود ت

 

مالئم في مزاعملباني، بما في ذلك الفشأل التعذيب وسوء المعاملة.  ل في التحقيق بشكل
ذلك فان المحامون و/أو المنظمات غير الحكومية التي تتابع قضايا نيابة عن إلى  ضافةباإل

اع ن على الدفي محدود. ويركز العديد من المحاميضحايا كثيرا ما يكون لها تركيز استراتيج
عذيب في هذا السياق، لكنال يسعون بنفس مشتبهون باالجرام، يطرحون مزاعم ت أفرادعن 

 ال التحرك القانوني لكفالة جبر الضرر عندما أشكالغيرها من أو  شكاوى مالحقةالقدر نحو 
للضحية. وبالمقابل  ساسيالتركيز ألمحور من االستراتيجية المتبعة و/أو  ءاً يكون ذلك جز

هذا   ضعف ممارسة وتجربة مالحقة مثل هذه القضايا.إلى  يؤديفان 

 الفقه القانوني: المقاضاة 2-2-3

واالنتهاكات ذات الصلة. وفي كثير  هناك القليل من الجهود المتضافرة لمحاسبة مرتكبي التعذيب
األ ال تقود عمليات مقاضاة  الجناة المشتبهين بالتعذيبحيانمن دانة وعقوبات أحكام إإلى  ،

ال أو  لموظفين العموميين في الرتب الدنياالتعويض. وكثيرا ما يكون المشتبهون من با المتوسطة )ب
االعتداءرؤسائهم( الذين يتهمون بجرائم أمن  أو  كراهإلأو  الضربأو  قل من التعذيب، مثل

الل المنصب والتي تأو  يذاءإل األاست ال ردن، على سبيل المثحمل عقوبات منخفضة نسبيا. وفي
أذى" )ليس إلى  دتغير شرعية أ اتشرطة بـ"ممارسة سلط وجد مدير سجن مذنبا في محكمة

دينار  102وقب بغرامة لكنه عُ  0222سجينا في اغسطس  22تعذيب( بسبب عملية جلد جماعي لـ
ذين كانوا مشاركين في من حراس السجن ال 10ا(. وتمت تبرئة أمريكيوالر  122اردني )نحو 
  281.وامر فقطس أنهم كانوا يفذون األالجلد على أسا

ثبات التعذيب، بما في ذلك تأمين شهود ا تفشل عمليات المقاضاة بسبب صعوبات إكثيرا م
ألأو  الدعاء، إلى  ضافةمتناقضة،باإلأو  مالئمةير دلة الطبية غألأن أو  دلة الطبيةالفتقار 

شهود. وفي قضية ديفيد امارسينغي، لنتقام التي تؤثر على الضحايا واإل أعمالالتهديدات ب
مثال، حيث ُزعم ان الضحية قد تعرض للتعذيب حتى الموت في االحتجاز، فان محكمة 

ات الجنائية، على جراءالستئناف في سريالنكا اعتمدت على تقرير طبي ضعيف لتوقفاإل
وفي بعض  282 تورط الشرطة في الجرم.إلى  القاضي التي تشير أمامدلة الكثيرة الرغم مناأل

القضايا تقوضت التهم المرفوعة بسبب الفتقار للتعاون من كيانات مؤسساتية. وفي الفلبين، 
ة الجنرال العسك ري السابق جوفيتو على سبيل المثال أحبط موظفون عسكريون محاكم

  283 .0226ختفاء القسري الثنين من لطالب الناشطين في عام بالبران في اإل
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0-widespread-and-routine-prisons-torture-http://www.hrw.org/news/2008/10/08/jordan 
282

  أعاله.  26اسمارسانغي، الحاشية السفلية رقم  انظر شكوى - 
283

هيئة اركان القوات المسلحة في الفلبين’هيومان رايتس واتش،  -   ، موجود على الرابط:2112ابريل  2، ‘خطاب من الجنرال جيسي د. ديللوسا، رئيس 
 philippines-forces-armed-staff-chief-dellosa-d-jessie-gen-lt-http://www.hrw.org/news/2012/04/01/letter. 
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حاالت ضعف في تصريف العدالة إلى  كماتكثيرا ما تخضع المحا عمليات تأجيل طويلة، بسبب
القضايا. وفي بيرو، القضاة في تسريع أو  كالء النيابةجانب تأجيل وتردد واضح من  أساليبو

ال، تعرضت أ تل وقُ  1994رجل في عام  10-12ماليا تولنتينو هيبولولالغتصاب بواسطة م
هل شكاواها في ذلك زوجها بواسطة جنود حينما أوقف ال زوجان في نقطة تفتيش عسكرية. تم تجا

الل التحقيق في القضية بواسطة مفوضية بيرو للحقيقة  والمصالحة تولى وكيل النيابة الوقت. و
 -قرير الفحص الطبي. لكن ت0225فحص طبي عام  إجراءوأمر ب 0223وكاياكو القضية عام في أ

مة الذي عانت منه كان بسبب وفاة زوجها ولم ما بالكربي لضطراب الن االقانوني وجد أ عد الصد
مرور فترة زمنية طويلة فان ل هناك أدلة بدنية نتيجةنه لم تكن عزىلالغتصاب الجماعي. وبما أيُ 

محكمة بمدينة ليما،  أمامظلت القضية معلقة  0210وكيل النيابة قرر ان يسقط القضية. ومنذ يناير 
 خبير نفسي. دلةمين أت لتأالامحالمع تجدد 

فرض فيها عقوبات فانها كثيرا ما تحتوي على فترات سجن قصيرة و/أو وفي الحاالت التي تُ 
هدد مدير شرطة ومساعدهعند الستئناف. وفي أ يتم تقليصها غافقان، يدعى  شخصاً  لمانيا 

نه ما زال صبيا )كانت تعتقد الشرطة حينذاك أوهو طالب قانون كان قد اختطف )وقتل( 
ر دانت مديالمساعد بإلكراه وأالرئيسية  إلقليميةبالتعذيب. وأدانت محكمة فرانكفورت حيا(، 

اإل كمة غرامات مع وقف التنفيذ، بعد كراه. وفرضت المحالشرطة بالتحريض على ارتكاب
لحقوق  وربيةووجدت المحكمة أل  284ن وجدت ان هناك سلسلة من العوامل المخففة.أ

 ان: نسانإل

يوما  92و  62ب من الغرامات الرمزية بدفعات يومية لمدد ما يقرفرض إن 
ورو على التوالي، وفوق ذلك إختيار تجميدها )الدفعات( ي 102يورو و  62من 

الئما على خرق المادة  لحقوق  وربية]من االتفاقية األ 3ال يمكن ان يعتبر ردا 
عليها. صدار حكم في دولة مدعى في سياق ممارسة إحين يرى [، حتى نسانإل

حد الحقوق غير متناسبة  بشكل واضح في خرق أ ومثل هذه العقوبة، التي هي
كات ثير الرادع الضروري كي تمنع وقوع انتهاالتفاقية، ليس لها التأ ساسيةأل

  285 وضاع صعبة في المستقبل.الحقة لحظر سوء المعاملة في أ

هاجر تركي بهراوة على أ 286وفي قضية زونتول، يوناني )د( س سواحل يدي حارأُغتصب م
العتداءات على أ آخرين. أدانت محكمة تابعة للبحرية اليونانية،  أشخاصيدي عدة وتعرض

 ، وحكمت على حراس السواحل بفترات سجن قصيرة تم تعليقها:0224عام 
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ةالرتكابه جريمة  شهرا 32بالسجن لمدة  )د( على وحكم . ةالجنسي انتهاك الكرام
همة المساعدة وجن لمدة سنة واحدة تلقى ضابط آخر حكما بالسو أربعة أشهر بت

مة، في حين حكم علىثالثة آخرين   12 بالسجن لمدةوالتحريض على الجري
الحكم. ضباط خفر السواحل  واستأنفإلساءة استعمال السلطة. لكل منهم شهرا 
االستئناف البحرية  قضت 0226يونيو  02وفي   قد ألحق أن )د(محكمة

وشارك في تحت سلطته،  كان الذيصحة الشخص ب أضرإصابات جسدية و
 تهبشكل خطير كرام ضوقو  خص ذلك الشضد  غير قانونيجسدي عنف  نزالإ

ة الستئناف  ةالجنسي سجن ستة  فترةب. على )د(بهدف معاقبته. حكمت محكم
، الذي اما )ف([. 290]€ بمبلغ غرامة إلى  ففخُ ، والذي وقف التنفيذمع أشهر 

بالسجن  احكم فصدر ضدهمساعدة والتحريض على الجريمة، البكان قد اعترف 
مة أيضاً فف الحكم عليه لمدة خمسة أشهر، مع وقف التنفيذ. وقد خُ   287.بدفع غرا

، والذي يعتبر جريمة منفصلة اً تعذيباف في اعتباراالغتصاب بالهراوة فشلت محكمة الستئن
شد من الجرائم التي أدين ل عقوبة أحمن الجنائي اليوناني وي( من القانو1أ ) 132في المادة 

نه لكي يشكل الفعل تعذيبا فان الحاق الم شديد والجدير بالذكر أن المحكمة وجدت أ288 بها )د(.
يجب ان يكون مخططا له ومتكررا ودائما )وجدت ان هذا المتطلب غير مستوف في 

المتحدة  ألمم من اتفاقية 1ويدخل هذا التفسير عناصر غير موجودة في المادة  289القضية(.
اهضة التعذيب ويرفع بشكل  يرقى لمستوى التعذيب، مستبعدا بشكل فعل ي أمن عتبة عام لمن

حتى ولو وسوء المعاملة التي تستمر لفترة قصيرة من الزمن،  فعلي التعذيب "التلقائي"
 3دة للما انتهاكاً  نسانلحقوقاإل وربيةووجدت محكمة الدول األ .شديدين اً وعذاب لماً أوقعت أ

أساس أن هذا الحكم غير كاف، ويفتقر لألثر على  نسانلحقوق اإل وربيةمن االتفاقية األ
   290 نه غير متناسب بشكل واضح.عتبر منصفا بالنسبة للضحية إذ أال يُ الرادع ويمكن أ

ة الجيش لمحاكمة مشأو  ألمنان استخدام محاكم خاصة مرتبطة بقوات  تبهين ارتكبوا جريم
الأشكالتخلق  نتعذيب يمكن أ هذا يمكن أية، نظرا لالفتقار  ن يُرى في تقاللية والشفافية. و

ردن ولبنان ألفريقيا، بما في ذلك وشمال أ ألوسطالعديد من الدول، كما في منطقة الشرق 
الت من العقاب بالنسبة لجناة التعذيب التسهيل عن طريق  اال ومصر حيث يجد استشراء

المتحدة التي  ألمممن مبادئ  9تنص المادة و 291 العسكرية.أو  استخدام المحاكم الخاصة
                                                           

287
األوربية لحقوق إلنسان،  -  هاجرا غير شرعيوجدت المح’المحكمة األوربية ان م قد تعرض للتعذيب على ايدي احد ضباط خفر السواحل  كمة

مة األوربية لحقوق إلنسان ‘اليونانيين المشرفين عليه  . 2112يناير  12( ، 2111) 112، بيان صحفي، المح
اله، الفقرات  45د اليونان، حاشية سفلية رقم انظر زنتول ض -288  . 33-21أ

289
 ، موجود على الرابط 12، الفقرة 2112انظر طلب ريدريس في قضية زونتول ضد اليونان، ابريل  - 

edress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdfhttp://www.r 
 . 112-112أعاله، الفقرات  45انظر زونتول ضد اليونان، الحاشية السفلية رقم  -290
اله، ص  42تقرير منطقة الشرق ألوسط وشمال افريقيا، الحاشية السفلية رقم  -291  . 32-32أ

http://www.redress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdf
http://www.redress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdf
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خالل المحاكم العسكرية علىتحكم إ ن يحل ينبغي أفي جميعاألحوال، " أنه دارة العدالة من
تحقيقات في  إجراءب ما يتعلقفي العسكريةلمحاكم ا محل اختصاصالعادية لمحاكم ا اختصاص

واالختفاء القسري  مثل نسانلحقوق اإل الجسيمةنتهاكات ال إلعدام خارج نطاق القضاء
ن ويجد هذا تبريره في حقيقة أ292 ."ومحاكمتهم هذه الجرائممرتكبي  مالحقةوالتعذيب، 

ئولون العسكريون ال تقع في نطاق الواجبات التي يؤديها المس نسانانتهاكات حقوق إل
االنتهاكاتالتستر علإلى  قد تميل السلطات العسكريةن "والمطلوبة بسبب أ عن  ى مثل هذه

ة لمالحقات القضائية، وتميلمدى  طريق التشكيك في  ساس المرافعة على أإلى  الءم
ة العتراف"   293 الضحايا". على حساب" بالجريم

اإلحول فشل الدول في  أيضاً ظلت هناك مخاوف  يجابية لمحاسبة الضطالع بالتزاماتها
مملكة المتحدة، على وفي ال 294عذيب في الخارج.القوات المتهمين بارتكاب جرائم ت أفراد

مة تعذيب وقتل بهاء موسى على سبيل المثال أ إلى  يدي قوات بريطانية في العراقأدت محاك
كم ية من العريف دونالد رايان الذي اعترف بالذنب وحُ إنسانحكم إدانة واحد في معاملة غير 

 والذين أتهموا بجرائم تمتد من القتل رونعليه بالسجن لمدة عام. أما المتهمون السبعة اآلخ
ال إلى  قصور إلى  عاقة سير العدالة فانه تمت تبرئتهم والتي نُسبتية وإإنسانالمعاملة ا

ألي من المتهمين تهمة التعذيب التحقيق وتالحم صفوف الضباط المتورطين. ولم تُ  وجه
تتعلق بسوء  أخرى من قانون العدالة الجنائية. وفي محكمة عسكرية 134بموجب المادة 

ثناء لة في معسكر بريدباسكت، تضمنت اإليذاء الجنسي، حُكم على أربعة جنود بجرائم أمعام
وكيل العريف الخدمة، فقد حُكم على فوسيليير قري بارتالم، والعريف دانييل كينيون، و

الركين  يذاء بارتكاب جرائم في الخدمة، مثل اإلمارك كولي، ووكيل العريف دارين
عامين إلى  يوما 142كم عليهم بفترات سجن تتراوح بين عتداء، لكن ليس التعذيب. وحُ اال

ض والفصل من الجيش. أما المحكمة العسكرية في قضايا احمد جبار كريم )والذي تعر
 جنود( انتهت 2تهم للضرب وقُذف به في نهر وغرق، وأتهم أربعة جنود( وناظم عبدهللا )أ

اإلدعاء لم يستطع "تحديد أهمين، في التبرئة المتإلى  ألن  ي متهم من المتهمين قضية الثانية
، مثل ما في أخرىوقد اكتنف محاكمات في دول  295بأنه قام باستخدام قوة غير مشروعة".

اليات المتحدة فيما يتعلق ب رتكبت في سجن أبو غريب التعذيب وسوء المعاملة التي أال
ئولية الجنائية والفشل في محاسبة موظفي من القصور، خصوصا القيود حول المس أشكال

                                                           
المم المتحدة، المعايير الدولية: المبادئ التي تحكم تصريف العدالة منخالل المحاكم العسكرية، المجلس القتصادي ا -292  ، موجود على الرابط2111الجتماعي 

 -Justice-of-Administration-the-Governing-Principles-Standard-http://www.dcaf.ch/Publications/International
Tribunals-Military-Through  

293
  المصدر السابق.  - 

294
هذا االلتزام االيجابي انظر، السكيني ضد المملكة المتحدة، الح -  الع على مدى  اله.  111اشية السفلية رقم من اجل ال  أ

295
ال توجد قضية’تايلر،  –اوين بوكوت ورتشارد نورتون  -  الت من قتل عراقي بعد ان قال القاضي انه نوفمبر  4، الجارديان، ‘تبرئة جنود م

  //:www.guardian.co.uk/uk/2005/nov/04/military.iraqhttp، موجود على الرابط 2115

http://www.dcaf.ch/Publications/International-Standard-Principles-Governing-the-Administration-of-Justice-Through-Military-Tribunals
http://www.dcaf.ch/Publications/International-Standard-Principles-Governing-the-Administration-of-Justice-Through-Military-Tribunals
http://www.dcaf.ch/Publications/International-Standard-Principles-Governing-the-Administration-of-Justice-Through-Military-Tribunals
http://www.guardian.co.uk/uk/2005/nov/04/military.iraq
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وهي فترات السجن القصيرة في قضايا قليلة لجرائم غير 296 الرتب العليا. وتشير النتيجة، 
فشل النظام، خصوصا على ضوء العدد الكبير لمزاعم التعذيب، لكفالة إلى  التعذيب،

مة.  المحاسبة التي تعكس بشكل كاف خطورة الجري

حاالت سيادة المحاسبة. فقد حاكمت الرجنتين عددا من هناك عدة استثناءات ب ارزة في
، وهي في طريق 1923 – 1926الجناة المزعومين بارتكاب جرائم جرت في الفترة من 

لدول  أخرى أمثلةوتقدم بيرو وغواتيماال  297تطوير فقه قانوني مفصل حول "جرائم الدولة".
مسئولين في محاكمة قادة سياسيين و ضاً أيوجرت 298 ة عدد من كبار المسئولين.مقامت بمحاك

عقاب االنتفاضات العربية، لكن لم يكن ذلك في التعذيب بشكل مصر وليبيا وتونس في أ
ثارت الطبيعة رفيعة المستوى لبعض القضايا والظروف السياسية للمحاكمات أو299 .أساسي

ة العادلة والتسييس الصريح و  أيضاً الذي يمكن في المنطقة المخاوف حول االحترام للمحاكم
ان يكون مضرا بحقوق الضحايا، كما اظهرت ذلك جليا محاكمة صدام حسين بواسطة 

ة العراقية العليا.   300 المحكم

دلة بأن جهات حكومية فاعلة )بعضها كانوا أنفسهم ضحايا تقدم التطورات في تونس أ
ة ومحاسبة لعدالة فردي تقبال للدعوات أكثرصاروا انتهاكات، بما في ذلك التعذيب( 

الحات أ وسع في أزمنة النتقال. وفي تونس حينما مات فيصل بركات، البالغ من العمر وا
، زعمت السلطات انه توفى في حادث سير. وتم تقديم 1991عاما، في الحراسة عام  05

هناك انتهاكاً  ألمملجنة  أمامالقضية  لواجب القيام  المتحدة لمكافحة التعذيب والتي وجدت ان 
ة.بتح ال عقب نهاية نظام بن علي. وكان إ نه لم يعد فتح القضي ةولك301 قيقات عاجلة ونزيه
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، موجود على 2112ديسمبر  11، نيويورك تايمز، ‘تقارير تلقي اللوم على رامسفيلد في العتداء على محتجز’سكوت شين ومارك مازيتي،  - 
انظر أيضاً رويترز،  ؛http://www.nytimes.com/2008/12/12/washington/12detainee.html?ref=abughraibالرابط 

، موجود على الرابط 2112يناير  11، نيويورك تايمز ، ‘جنرال يبرئ ضابط جيش من جريمة في قضية ابو غريب’
http://www.nytimes.com/2008/01/11/washington/11abuse.html?ref=abughraib 

297
هاكات حقوق إنسانخالل  واجه عدة مئات من األشخاص الذيت اتهمواي -  إجراءات جنائية في الرجنتين وقد أدين ‘ الحروب القذرة’بارتكاب انت

، بما فيهم رينالدو بيغنوني، الجنرال العسكري السابق، والذي ُوجد مذنبا بالتعذيب والقتل والعديد من حاالت االختطاف. انظر العديد منهم سلفا
، موجود على الرابط 2111ابريل  21منظمة العفو الدولية، رئيس ارجنتيني سابق يُسجن في جرائم ضد اإلنسانية، 

-against-crimes-years-25-gets-leader-argentine-updates/former-and-http://www.amnesty.org/en/news
21-04-2010-humanity ،في الحرب القذرة في الرجنتين: المحاكم الوطنية والمقاضاة المحلية احكام جديدة ’. انظر أيضاً مارغريتا ك. اودونيل

هاكات الدولية لحقوق اإلنسان موجود على الرابط  324-333(، ص 2112لجامعة نيويورك ) 24، مراجعة قانونية رقم ‘في النت
http://law.nyu.edu/ecm_dlv4/groups/public/@nyu_law_website__journals__law_review/documents/docume

nts/ecm_pro_061541.pdf 
هاكات حقوق إلنسان، ب 2112في عام  -298 ما في ذلك المر بمذبحتين، انظر لترجمة الحكم، أدين رئيس البيرو السابق البيرتو فوجيموري بانت

http://www.auilr.org/pdf/25/25-موجود على الرابط  242-652( ، ص 2111) 25ة رقم مريكيمراجعة قانون دولي للجامعة أل
Translation.pdf-Fujimoriمحاكمة ريوس مونت بجريمة البادة الجماعية في غوايماال: استمرار الفوضى ’ظر أيضاً ايمي ماكلين، ان ؛

 ، موجود على الرابط 2113يونيو  12، المجتمع المفتوح، ‘القانونية
continues-disarray-legal-prosecution-genocide-montt-rios-http://www.opensocietyfoundations.org/voices/guatemalas                           

299
اله، ص 42تقرير منطقة الشرق ألوسط وشمال افريقيا، الحاشية السفلية رقم  -       . 31أ

300
، موجود على الرابط 2116ديسمبر  31يومان رايتس واتش، العراق : اعدام صدام حسين: شنقا بعد محاكمة معيبة تقوض سيادة القانون، ه - 

death-utp-hussein-saddam-http://www.hrw.org/news/2006/12/29/iraq . 
301

 (1222نوفمبر  11) CAT/C/23/D/60/1996بركات ضد تونس، ويقة األمم المتحدة  - 

http://www.nytimes.com/2008/12/12/washington/12detainee.html?ref=abughraib؛
http://www.nytimes.com/2008/01/11/washington/11abuse.html?ref=abughraib
http://www.nytimes.com/2008/01/11/washington/11abuse.html?ref=abughraib
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/former-argentine-leader-gets-25-years-crimes-against-humanity-2010-04-21
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/former-argentine-leader-gets-25-years-crimes-against-humanity-2010-04-21
http://law.nyu.edu/ecm_dlv4/groups/public/@nyu_law_website__journals__law_review/documents/documents/ecm_pro_061541.pdf
http://law.nyu.edu/ecm_dlv4/groups/public/@nyu_law_website__journals__law_review/documents/documents/ecm_pro_061541.pdf
http://www.auilr.org/pdf/25/25-Fujimori-Translation.pdf؛
http://www.auilr.org/pdf/25/25-Fujimori-Translation.pdf؛
http://www.auilr.org/pdf/25/25-Fujimori-Translation.pdf؛
http://www.opensocietyfoundations.org/voices/guatemalas-rios-montt-genocide-prosecution-legal-disarray-continues
http://www.opensocietyfoundations.org/voices/guatemalas-rios-montt-genocide-prosecution-legal-disarray-continues
http://www.hrw.org/news/2006/12/29/iraq-saddam-hussein-put-death
http://www.hrw.org/news/2006/12/29/iraq-saddam-hussein-put-death
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اآللجنة منإلى  الشخص الذي قدم الشكوى هو مستشار رئاسي ن وقد حصل اهضة التعذيب 
ومة التونسية حينذاك كانت قد نظرت في تظهر أ ملفات سرية على ردود لتوصية  3ن الحك

اهضة التعذيب عام  يصل بركات في حضور طبيب طب في استخراج جثة ف 1999لجنة من
استخراج الجثة دون وجود خبير يتم ( 0ال يتم  استخراج الجثة؛ ( أ1: ، وهي شرعي أجنبي

الحتفاظ يتم ( 3جنبي؛ أ استخراج الجثة بوجود طبيب اجنبي. واختار الرئيس الخيار الثاني 
ار الثالث كان سيكشف التواطؤ والتستر ذ ان الخيإ، في القضي ة والحد من تداعيتها بالتحكم

، عقب التغييرات السياسية في تونس، استخرج جثمان 0213على القضية. وفي مارس 
هو د. باوندر )نفس  فيصل بركات وتم فحصه بواسطة طبيب عالمي في الطب الشرعي، 

طباء أ اج الجثمان في وقت سابق( وثالثةجنبي الذي جرى التفكير في جلبهالستخرالخبير األ
فتح هذه القضية سابقة هامة، تشكل جزءا من جهود  إعادةويطرح  302 طب شرعي تونسيين.

  303 تأثيرا. أكثرلجعل التحقيق والمقاضاة في قضايا التعذيب في تونس  أكبر

                                                           
ة العفو الدولية في معلومات ق -302 ة العفو الدولية حول  2113يونيو  3دمتها منظم الحق لمنظم )سيتم تغطية القضية ببعض التفاصيل في تقرير

، موجود على الرابط 1224العفو الدولية، تونس، الخطابة في مقابل الواقع، يناير  تونس(. انظرلالطالع على تقارير سابقة، منظمة
-b40d-11dd-f8c7-DE30/001/1994/en/b7a1d6f4http://impact22.amnesty.org/en/library/asset/M

7b25bb27e189/mde300011994en.pdf 
303

هينة، جوان إي  -  أنظر ، بشكل خاص، تقرير المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوالال إنسانية أو الم
ألمم المتحدة   . 2112فبراير  A/HRC/19/61/Add.1 ،2 .مينديز، ملحق، بعثة إلى تونس، وثيقة 

 
 

http://impact22.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/001/1994/en/b7a1d6f4-f8c7-11dd-b40d-7b25bb27e189/mde300011994en.pdf
http://impact22.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/001/1994/en/b7a1d6f4-f8c7-11dd-b40d-7b25bb27e189/mde300011994en.pdf
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 فرص الوصول للعدالة وجبر الضرر: تحديات وردود -4

 تطورات تشريعية 4-0

أهيل، في المادة ال إعادةوضحايا التعذيب فياالنتصاف الفعال  يرد حق  األمممن اتفاقية  14ت
اهضة التع اهدات والمصادراأليب، ويُ ذالمتحدة لمن في ، بما خرىعترف به في العديد من المع

ن لم يكن ن الدول يتعرض هذا الحق لالحباط إولكن في العديد م 304ذلك الفقه القانوني.
القانوني المتحكم. وتشمل طار إل التي يعاني منهاالقصور  أشكالللتقويض الكامل، بسبب 

 وجه القصور آلتي:أ

 ال يوجد تعريف واضح للتعذيب و/أو سوء المعاملة (1

اله، فان القوانين في العديد من البلدان ال توفر تعريفا للتعذيب يتسق مع المادة وكما ورد أ 
اهضة التع ألمممن اتفاقية  1 هذا القصور في محدودي  المتحدة لمن هم   ة الوعيذيب. ويسا

كثيرا ما أو  غيرمالئمة جبر الضرر مكافآتأن تكون  قد يؤدي إلىبالتعذيب في النظام، مما 
الت من العقاب، الذي يمثل لعنة لإلى  يؤدي  لحق في جبر الضرر. ال

 ال يوجد اعتراف صريح بالحق في جبر الضرر في التعذيب (0

األ ظمةال تعترف حق في جبر ضرر يخصص ي القانونية في العديد من الدول بأ ن
االعتراف بالحق في جبر الضرر في الدستور، مثل  305للتعذيب. وفي بعض الدول تم

النفاذ. إلى  يفتقرذلك الحق لكن  306اليمن، وتغطي بعض قوانين مكافحة التعذيب تشريعات 
على التجريم،  أساسيالحق في جبر الضرر لكن في بعض الدول تركز التشريعات بشكل 

 أشكالمما يعني ان على ضحايا التعذيب االعتماد على  307نكا وجنوب افريقيا،كما في سريال
انتصاف التقصير في المسئولية على  أشكالو ساسيةالنتصاف الدستورية النتهاك الحقو األ

 التوالي.

اهضة التعذيب، فانه يجب على ال هيئاتاالتفاقيات الدولية، خصوصا لجنة من دول وكما تشدد 
ويجب لمثل هذه  بشكل صريح؛ ر في التعذيبحق جبر الضر تنص على ان تسن تشريعات
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هضة التعذيب، التعليق العام رقم  -    أعاله.  122، الحاشية السفلية رقم 3انظر بشكل خاص لجنة منا
بما في ذلك مصر وكولمبيا والمكسيك وبولندا وروسيا وتنزانيا ونيجيريا. انظر تقارير ريدريس ألقليمية، موجودة على الرابط  -305

http://www.redress.org/reports/reports.  
306

هورية اليمن،  42المادة  -  هـ( من دستور جم هذه المادة،  1224) ، حسب التعديل "يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات 
هذه المخالفة.")التي تتضمن حظر التعذيب( كما يحدد التعويض المنا  سب عن الضرار التي قد تلحق بالشخص جراء 

307
، موجود على 2113يوليو  22(، يدخل حيز التنفيذ في 2113لعام  13قانون جنوب افريقيا لمنع ومكافحة تعذيب ألشخاص )قانون رقم  - 

 tp://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533htالرابط 

http://www.redress.org/reports/reports
http://www.redress.org/reports/reports
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=195533


 

رص 72 وصول ف ة ال لعدال ضرر وجبر ل ات :ال حدي  REDRESS | وردود ت

 

صحاب الحق وحاملي مسئولية ضمن العتراف بالحق خصوصا تحديد أيعات ان تتالتشر
الله لضحايا  إجراءات جبر الضرر وتعيين إجراءالواجب، وتوفير مجموعة من  يمكن من 

اعتراف إلى  الفتقار إن 308 .التعذيب ان يطلبوا ويحصلوا بشكل فعال على جبر الضرر
إال  أنه كثيراً ما  مع انه غير حاسم،  في التشريعات، صريح بالحق في جبر الضرر للتعذيب

 ن النظام الوطني يقصر عن بلوغ المعايير الدولية.إلى أ يكون بمثابة مؤشر

 الحق في جبر الضرر للتعذيب في القانون الوطني يقصر عن بلوغ المعايير الدولية (3

حق في تمنح ال اً حكامتضمنت أ أوغندامؤخرا سن تشريعات في مدغشقر والفلبيين و جرى
رب مثل ما في نيبال تظهر ، فان تجاهذا بينما يجدر ذكروجبر الضرر في التعذيب. 

فقد فشل قانون نيبال للتعويض عن التعذيب لعام  ؛قانوني مالئم وفعالإطار قامة صعوبات إ
ب يعني التعذيب لحات رئيسية مثل "تعذيب" )"التعذيبشكل واضح في تعريف مصط 1996

أل ةأو  تحقيقأو  تحري، ي شخص معتقل أثناءالبدني والعقلي ألي سبب أو  جلسة محكم
ال أو  آخر. ويشمل المصطلح المعاملة القاسية المهينة لمثل هذا الشخص"( و أو  يةإنسانا

هو يخ"ضحية" )" رر في التعويض، والذي لضتصر جبر االضحية يعني ضحية تعذيب"(. و
(، وهو مبلغ غير أمريكيوالر  1.202روبية نابالية )نحو  122.222بـ  حدد اقصى حد له

الد. وعلى مستوى أُ إذا  كافي بشكل واضح حتى خذ فياالعتبار المستوى العام للدخل في ال
هو  جراءإل ها الليوما يتم  35فان القانون ينص على حد زمني قصير بشكل غير عادي 

الأو  لحاق التعذيبتقديم الدعاوى )من تاريخ إ االحتجاز( وينص على أا ن ق السراح من
وتعتبر 309 يفقد الحق في التعويض.أو  الضحية يجب ان يقدم قرارا نهائيا للتنفيذ خالل سنة

كدرس صارخ بأن قوانين تعويض  القانون ويخدم310 للجدل ةالطبيعة التقييدية للقانون مثير
 مما تعززها. أكثرحقوق الضحايا  المدروسة قد تضي قغير التعذيب 

أل (4 أل شكالالفتقار نهم يزعمون أ شخاصانتصاف فعالة يتيح طرق الوصول للعدالة
 وا للتعذيبضتعر

اهضة التعذيب يعتمد وجود  اندفي البل ال توجد بها تشريعات محددة لمن فعالة  أشكالالتي
 مع ممارسة قضائية تشريعي موات  إطار النتصاف وجبر الضرر بشكل كبير على تضافر 

مة. اما إأو  مالئ كانت، تستخدم عوضا عن أو  النتصاف التي قد تكون، أشكالدارية
ات االطراف إجراءالنتصاف الدستورية، و أشكالتشريعات خاصة بالتعذيب فانها تشمل 

                                                           
308

هضة التعذيب، التعليق العام رقم  -  هذا السياق، لجنة منا اله، ص  122، الحاشية السفلية رقم 3انظر في   .. 22-12أ
309

 ( من قانون نيبال للتعويض في التعذيب. 1) 2( و 1) 5المواد  - 
 . 2-4انظر أدناه القسم  -310
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، وتدابير ات الجنائية(، ودعاوى أضرارجراءالمدنية )التقدم بدعاوى مدنية كجزء من اإل
 .نسانالمؤسسات الوطنية لحقو اإل أمامات إجراءدارية وإ

االنتصاف الدستورية تستخدم في الهند وسريالنكا لمنح تعويضات عن التعذيب  أشكالظلت 
مى ظوتطالب باتخاذ خطوات للتحقيق في االنتهاكات. واعترفت المحكمة الهندية الع

االنصاف، بما في ، لضحايا أخرىات إجراءذلك التعويض و والمحاكم العليا بالحق في
، 0229وفي عام 311 .أسرهمحسب القتضاء، و، بما في ذلك، ساسيةانتهاكات الحقوق أل

الية بدفع مبلغ مثال، أ ة البنجاب العليا وهاريانا ال  33.336مليون روبية )نحو  0مرت محكم
الر  عوا للمقاضاة ( كتعويض لكل واحد من مقدمي الطعون الخمسة الذين خضأمريكيد

ن هذا الفقه القانوني يمثل تطورا هاما ومع أ 312الكاذبة واالحتجاز غير القانوني والتعذيب.
معظم إلى  ض بواسطة عدة عوامل: اثبتت صعوبة الوصولعلى امتداد الهند يتقو   أثرهفان 

تفاوت الفقه القانوني بشكل كبير بمرور الزمن،  ايا المهمشين والمتأثرين بالنزاعالضح
   313 ان الفقه القانوني فشل في احداث تغييرات كبيرة. أهمية كثروضعف النفاذ. واأل

 314 سجلت الدعاوى المدنية نجاحا في بلدان مثل مصر وكينيا وبيرو وروسيا وجنوب افريقيا.

هامة في القضايا الفردية فان  أشكالن تقدم الدعاوى أوبينما يمكن لمثل هذه   أشكالانتصاف 
وكثيرا ما ليست محددة بالتعذيب  (النتصاف أشكالهي )ا ما تكون محدودة. فالنتصاف كثير

طبق ن القضاء يمثل الضرب واالعتداء. وهذا يعني أضرار تقتصر على التعويض عن أ
طبيعة التعذيب ونوعية جبر الضرر مع طارا تشريعيا كثيرا ما يكون غير معد للتعامل إ

وفي عدد من الدول 315 المحدود الذي يمنح كتعويض.في المبلغ  أيضاً لمالئم. وهذا ينعكس 
اهم فياالحباط فشل السلطة التنفيذية في تقديم مكافآت تعويض في الوقت المناسب، ممت ا يس

 كامل الوظيفة التعويضية لمكافآت جبر الضرر. للغاء إن لم يك اإل

ما على شكل إ في تقديم جبر الضرر، دوراً  أيضاً  نسانلعبت المؤسسات الوطنية لحقوق إل
خالل آليات شبهأو  توصيات، مثل ما في الهند، هو شأن المفوضية  من قضائية، كما 

اإلأل اإل. وقد طورت المفوضية األنسانوغندية لحقوق بشكل خاص  نسانوغندية لحقوق
مارسة رائعة بمنح تعويضات في قضايا التعذيب. ولكن عددا معتبرا من هذه المنح لم تقم م

                                                           
311

عامة، لوتز اوته، ل -  ، ‘التزامات الهند الدولية نحو ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، النفاذ في القانون المحلي والممارسة’لحصول على لمحة 
هاريانا ك. شوكالينغام )محررون( حقوق إلنسان والعدالة والتعزيز المؤسسي )دار نشر جامعة اكسفورد، نيودلهي،  (، 2112في سي. راج كومار و

 . 425 – 462ص
312

هاريانا، قرار صادر في  -  هاتر سينغ )االسم المستعار خاندا( واورس ض والية البنجاب، المحكمة العليا للبنجاب و  . 2112سبتمبر  23ناش
313

اله، ص  15تقرير آسيا، الحاشية السفلية رقم  -   . 42-46أ
314

اله، ص 12، الحاشية السفلية رقم ريكتينألمبالنسبة لبيرو انظر قضية مانويل كروز قافلكانتي، تقرير  -  ؛ منحت المحاكم الروسية 42أ
اله، ص 24يورو، تقرير أوربا، الحاشية السفلية رقم  21111و  1111يتفاوت بين  اً تعويض  . 32أ

315
هذه النقطة تفاصيل أكثر أدناه في القسم  -   . 2-4انظر حول 
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اإل أخرىوفي دول 316 الحكومة بدفعها. دورا هامشيا  نسانلعبت المؤسسات الوطنية لحقوق
  317 منح جبر ضرر لضحايا التعذيب.أو  التوصية بـأو  فقط على مستوى مناصرة

األ اليسير من جبر  األقلاله فانها قدمت على رد ذكرها أالتي و نظمةومع كل اخفاقات
بشكل كامل. وقد اثبتت العوائق القانونية التالية، والتي  أخرى أنظمةفشلت بينما الضرر 

ليست بالضرورة ذات صلة بالتعذيب، انها مضرة بشكل خاص في جلب دعاوى ناجحة في 
 قضايا تعذيب.  

قيق الجنائي والذي كثيرا ما يوقف الدعاوى يعتمد نجاح دعوى مدنية على نتيجة التح (1
  318 عندما تكون التحقيقات الجنائية غير فعالة.

  319يمكن فقط رفع دعوى ضد دولة بموافقتها، كما في الفلبين؛ (0

داء بسبب أأو  ثناءات الجنائية في أي "عمل يتم ... أجراءتحظر الحصانات اإل (3
، يةأمنرا ما يوجد في تشريعات ي واجب يسند اليه"، والذي كثيأو أ وظائف ]رسمية[

  320القومي السوداني؛ ألمنكما في قانون 

من الخطر أو  فيها يكون من المستحيل ترات التقادم القصيرة الدعاوى لدرجةتمنع ف (4
اتخاذ خطوة قانونية في طور مبكر. وهذا ينطبق على فترات التقادم الجنائية القصيرة 

فترات التقادم بموجب ، كما ينطبق على التي لها تأثيرها على الدعاوى المدنية
ال، يجب تقديم الشكاوى الدستورية، أو  الدساتير القانون المكتوب. وفي سيالنكا م

خالل شهر. وفي نيبال تنقضي فترة تقادم الدعاوى بموجب  321بما في ذلك التعذيب،
دما ن هذه نماذج متطرفة فانه عنيوما. ومع أ 35التعذيب بعد مرور  قانون تعويضات

االضرار في قضايا التعذيب فانها تكون قصيرة في كثير  تطبق فترات تقادم قانون
وتعطي مثل 322 ، مثل فترة لثالث سنوات بموجب قانون جنوب افريقيا.حيانمن أل

اهم وتقصر عن ير كاف  هذه الفترات الضحايا وقتا غ المعايير التي  بلوغ لتقديم قضاي
اهضة التعذيب والت ي وفقا لها يجب لدعاوى التعذيب أن تخضع وضعتها لجنة من

  323لتقادم؛

                                                           
اله،  24تقرير افريقيا، الحاشية السفلية رقم  -316  . 21صأ

317
اله، ص 24انظر تقرير افريقيا، الحاشية السفلية رقم  -  اله، ص 12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتين؛ تقرير 21أ ؛ تقرير آسيا، الحاشية 22أ

اله، ص  15السفلية رقم   . 12-12أ
318

 لقضية المدنية ناجحة. ثال، تطلب بروندي والسنغال والكاميرون والمكسيك وهندوراس ادانة جنائية قبل ان تكون ا - 
319

  ( من دستور الفلبين. 3) 16المادة  - 
320

اله، ص  5( من قانون األمن الوطني السوداني. انظر أيضاً التقرير األمني، الحاشية السفلية رقم 1) 52المادة  -   . 62-52أ
321

 المعدل.  1222( من دستور سيالنكا لعام 2) 126المادة  - 
322

 . 1262ون التقادم لعام )د( من قان 11المادة  - 
323
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ممارسة كأو  مسألة قانونالوطني"، سواء كانت  ألمنالعتبارات المتعلقة "ب (5
ال ، تفضي إلىقضائية ض بشدة قدرة المدعين على تقو  أو  يتم الفصل فيها قضايا

   324دلة؛أالطعن في أو  جلب أدلة

من تقديم دعاوى، خصوصا حينما ال ا التعذيب ن ضحايطارا يمك  قد ال يوفر القانون إ (6
هناك وجود لبرامج حماية للضحايا والشهود، حيث العون القانوني غير كاف ي كون 

  325عوائق في تقديم المساعدة القانونية؛ نسانفعون عن حقو اإلاوحيث يواجه المد

القانون الدولي، خصوصا  معترف بها بموجبالضرر الجبر  أشكالإتاحة  محدودة (2
أهيل. إعادةالحق في   الت

أو  تزود العديد من الدساتير والقوانين الوطنية المحاكم وغيرها من الهيئات بالتفويض لمنح
 شكاالالتوصية بجبر ضرر يضم عادة رد الحقوق والتعويض كما يضم في بعض لحاالت 
 عويضمن الرضا. وقد ضمت المحاكم الكبرى في جنوب آسيا، على سبيل المثال مكافآت الت

ولكن العديد من القوانين ال تلبي  326ات ضد مرتكبي التعذيب.إجراءأوامر بتحريك إلى 
األالمعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها ال والمبادئ التوجيهية بشأن  ساسيةمبادئ

والنتهاكات  نسانالحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإل
اهضة  األممللجنة  3والتعليق العام رقم  327ي الدولينسانإلالخطيرة للقانون ا المتحدة لمن

أهيل ومكونات الرضا وضمانات  إعادةهذا ينطبق بشكل خاص على الحق في التعذيب. و الت
أهيل على وجه ال إعادةن الحق في رار. ولم يُضم  عدم التك شريع خصوص، كالعادة، في تالت

بأنه مكون من مكونات التعويض )"نفقات  ،و واسععلى نح ،يعتبر ذي صلة إذ إنه ما زال
وال تعكس فكرة  الئم إعادةطبية مستقبلية"(. أهيل هذه، بشكل  النموذج الذي وضعه  ،الت

اهضة التعذيب، والذي ينص على أنالمتحدة  األممللجنة  3التعليق العام رقم  ن "يجب أ هلمن
هيل لضحايا التعذيب إعادةير آليات وبرامج محددة لتوفعضاء تضع تشريعات الدول أل  التأ

أهيل  إعادةبرامج إلى  يجب تزويد ضحايا التعذيب بفرص الوصولوسوء المعاملة. أو  الت
مؤهلون ومستقلوسرع بأ   328ن".وقت ممكن عقب تقييم يقوم به مهنيون طبيون 

اهضة التعذيب التي تم تبنيها مؤخرا   إعادةلتناول الحق في  أساليباستخدمت تشريعات من
أهيل. وتنص المادة  ن: "الدولة على أ 0222لمكافحة التعذيب لعام  من قانون مدغشقر 01الت
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اله، ص  5تقرير امني، الحاشية السفلية رقم  -   . 21-62أ
 . 1-3-3انظر أاله في القسم  -325

326
 . 2-5انظر أدناه القسم  - 

327
والنتهاكات الخطيرة  نسانلتوجيهية بشأن الحق في النتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق إلوالمبادئ ا ساسيةمبادئ ألال - 

، موجود على الرابط  2115ديسمبر  16،  61/142، قرار الجمعية العمومية لالمم المتحدة ي الدولينسانللقانون اإل
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.  

328
هضة التعذيب، التعليق العام رقم  -   . 15أعاله، الفقرة  122، الحاشية السفلية رقم  3لجنة منا

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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ثم توضح ان هذا يشمل  329التعذيب". أعمالتضمن حق الحصول على جبر الضرر لضحايا 
الستعادة أالوسائ كمل وجه ممكن بما في ذلك على أ /هاوضاعهل التي يحتاجها الضحية

ة و هذا الحق الرعاية الصحية لمالئم الخدمات االجتماعية لكن دون تفصيل لكيف يمكن طلب 
هي "آليات أهيل المتاحة للضحايا. إعادة برامج"أو  وما   الت

مة أن تأمر بـ " 0210لمنع وحظر التعذيب لعام  أوغنداينص قانون   إعادةبانه يجوز للمحك
أهيل تشمل  لنفسية االجتماعية ( الخدمات القانونية ا0أو  ( الرعاية الطبية والنفسية؛1ت

مة." والمبادئ  ساسيةمبادئ األالوتعكس التدابير المذكورة لغة  330للضحية في حالة الصد
اهضة التعذيب. ول التوجيهية ن كن القانون ال يحدد أن على الدولة أوالتعليق العام للجنة من

وال يوفر تفاصيل  إعادةبرامج أو  تنشئ آليات أهيل ي الحق ات ستلبجراءحول اي اإل أكثرت
أهيل. وهذا يترك  إعادةفي  الحرية ويضع مسئولية كبيرة  هامش كبير من أوغندالمحاكم الت

ة  على عاتقها في مجال يعتبر فيه وضع السياسات وتطوير البرامج من واجبات الحكوم
 والهيئة التشريعية. 

اهضة التعذيب لعام أ صريح  فانه، على العكس، ينص على واجب 0229ما قانون الفلبين لمن
أهيل: إعادةد الهيئات الحكومية المسئولة عن إعداد برامج في تحدي  ت

الل عام من تفعيل هذا القانون تقوم وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية ووزارة 
ة ومنظمات حقوق  خرىالعدل ووزارة الصحة والهيئات الحكومية أل الشبيه

أهيل شامل لضحايا  إعادةبإعداد برنامج  نسانإل . وتدعو وزارة أسرهمالتعذيب وت
االجتماعية والتنمية ووزارة العدل ووزارة الصحة  منظمات حقوق والرعاية

ومة للمشاركة نسانإل بشكل فعال في  غير الحكومية المعترف بها بواسطة الحك
عداد مثل هذا البرنامج الذي سيوفر لعالج والتنمية، البدنية والعقلية والجتماعية، إ

ر بواسطة . وفي اتجاه بلوغ عدالة تصالحية يتم بنفس القدأسرهمعذيب ولضحايا الت
الذين  شخاصأللتأهيل موازي  إعادةنفس الوزارات والهيئات إعداد برنامج 

ال أو  من العقوبة القاسية أخرى أشكالالتعذيب و أعمالارتكبوا  أو  يةإنسانا
 المهينة.

ذ سن القانون، ما زالت مجموعة عمل سنوات من 3، بعد مرور 0210ولكن، في أواخر عام 
االختصاصات لبرنامج تواصل تطوير  أهيل إعادةشروط . وقد عبرت مراكز رائدة في الت

أهيل عن قلقها فيما يتعلق بتصميم البرنامج، بما في ذلك االفتقار للتحديد على  إعادةمجال  الت
وااللتزامات، وغياب "أمستوى الهي المنفصل للتمويل في  حكام واضحة للتخصيصئة القائدة
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 ترجمة ريدريس.  - 
 (. 2112لعام  3غندا لمنع وحظر التعذيب. )قانون رقم ( )ج( من قانون أو1) 6المادة  -330
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ا السلبي في االنفاذ، أثرهالمحلية، و تالتأهيل"، ومسئولية الحكوما إعادةبرنامج إطار 
من مشاكل  أكثرإلى  القصور هذه أشكالوقد تشير  331والفتقار للتنسيق بين الهيئات.

لية التي تحمل خطر احباط نها تسلط الضوء على المشاكل الهيك"البدايات" الحتمية إذ أ
أهيل فعال. إعادةبرنامج   ت

وحا في تحديدا ووض أكثرتسلط المشاكل التي تم تحديدها على الحاجة ألن يكون التشريع 
أهداف وطبيعة وهيكل برامج  أهيل، بما في ذلك مسئولية الكيا إعادةوضع  ات المختلفة نالت

 والتمويل. 

 رجأرضية محدودة للوالية القضائية في التعذيب الذي يُرتكب في الخا (5

اهضة التعذيب، في تعليقها رقم سل    14الضوء على أن "المادة  14على المادة  0طت لجنة من
إليذاء في أغير مقص أو  بواسطةأو  راضي الدولة العضوورة على الضحايا الذين تعرضوا 

انتصاف  أشكالطراف لتوفير عضو. وتثني اللجنة على جهود دول أضد مواطني الدولة ال
  332 راضيها."سوء المعاملة خارج أأو  خضعوا للتعذيبذين أمدنية للضحايا ال

جانب ان اليات المتحدة لطلبات التعويض لأليستطيع ضحايا التعذيب، بموجب قانون الو
اليات المتحدة  ولكن قرار المحكمة العليا 333يتقدموا بدعاوى ضد متهمين في التعذيب. لل

كدت رويال دتش شيل بتروليم أضد شركة  في قضية كيوبل 0213بريل ة في أمريكيأل
االختصاص القضائي الخارجي. وقد تقدم الجئون نيجيريون يعيشون في  فرضية ضد
اليات المتحدة بدعوى ضد شركة رويال دوتش شيل بتروليم لتورطها في قتل وتعذيب  ال
ناشطين في مجال البيئة بواسطة الجيش النيجيري في تسعينيات القرن الماضي. وقضت 

ة الم ألحكم اإلبأن قانون طلبات التعويض  التي  نسانجانب يطبق فقط  في انتهاكات حقوق
اليات المتحدة، أما مجرد وجود شركة إذا  ترتكب في الخارج كان هناك صلة قوية بال

كما  334 متعددة الجنسيات مثل رويال دوتش شيل بتروليم فانه ال يعتبر صلة واضحة كافية.
مها تم ت أخرىليه اثر هذا القرار في قضايا تعذيب نه ليس من الواضح ما سيكون عأ قدي

ي بريير "ان القانون ينص ضي مؤيد جدير بالذكر شدد القابموجب القانون. ولكن في رأ
( يكون 0ة، مريكيضي األارالضرر قد حدث على األ ( يكون1يوفر سلطة قضائية حيث و

شكل كبير وسلبي على مصلحة بداء المتهم بالنتيجة ( يؤثر أ3أو  ا،أمريكيالمتهم مواطنا 
ة، وذلك يشمل مصلحة محأمريكيوطنية  ن تصير ددة في منع اواليات المتحدة من أة هام

                                                           
هي -331 إلعادة التأ االي هيل منمجموعة العمل الطبي ومركز  إلعادة التأ التعذيب وسوء المعاملة في الفلبين، انظر الحاشية  ل والمركز الدولي

 . 11و  2، ص232السفلية رقم 
هضة التعذيب، التعليق العام رقم  -332 اله، الفقرة  12شية السفلية رقم ، الحا 2لجنة منا  . ، موجود على الرابط 22أ

333
عامة مختارة، مركز الحقوق الدستورية،  -  ، متاح على الرابط ‘صحيفة وقائع: قانون طلبات التعويض لالجانب’انظر للمحة 

statute-tort-alien-more/faqs/factsheet%3A-p://ccrjustice.org/learnhtt. 
334

 . 2113ابريل  12، 1421 – 11ة، رقم مريكيكيوبل واخرون ضد شركة رويال دوتش بتروليم وآخرون، المحكمة العليا لواليات المتحدة أل - 

http://ccrjustice.org/learn-more/faqs/factsheet%3A-alien-tort-statute
http://ccrjustice.org/learn-more/faqs/factsheet%3A-alien-tort-statute
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عداء غيره من األأو  ملجأ آمن )متحررة من المسئولية المدنية والجنائية( لمسبب ضرر
 335 "المشتركين للجنس البشري.

ممارسة محدودة لجلب دعاوى مدنية  ، هناكأخرىوبعيدا عن اواليات المتحدة ودول قليلة 
االختصاص القضائي الخارجي. وبعيدا عن سؤال الوالية القضائية فان إطار في التعذيب في 

حصانة الدولة في التعذيب ما تزال تمثل عائقا رئيسيا بالنسبة للناجين بعد التعذيب. 
بحصانة مسئولين  فان المحاكم اعترفت بحصانة الدولة وحتى 336وباستثناءات قليلة ملحوظة،

  337 .أفراد

 ممارسات غير متسقة في فترات االنتقال (6

هناك بعض  جرى تحديد عدة مشاكل في تصميم وانفاذ برامج جبر الضرر في سياق انتقالي. 
ال تعترف صراحة بالناجين بعد التعذيب كمنتفعين، لكنها تغطي دال عن ذلك فئات  البرامج

االختفاءات الق واالرجنتين(، ضحايا القتل من المحتجزين وضحايا سرية )ثال الجزائر
أو  في برنامج تشيلي االولي(، ا في ذلك التعذيب حتى الموت، كماخارج نطاق القضاء )بم
عترف بالتعذيب بشكل محدد فان الناجين بعد التعذيب سيكونون مزيج منها. وحينما ال يُ 

قد يكونوا مستحقين اله وحالة وقوعهم ضمن الفئات المحددة أمستحقين فقط في 
مضوه في الحراسات، مثال، بدال من استحقاقهم لها تعويضات فقط في حدود الزمن الذي ألل

عترف بهم ضحايا التعذيب كثيرا ما ال يُ أسر ذلك فان إلى  ضافةللتعذيب في حد ذاته. واإل
ر استبعدت من برامج جب شخاصضحايا تعذيب. وهناك فئات مناألأسر كمنتفعين بصفتهم ك

كانوا قد ُعذبوا إذا  الضرر، مثل المشتبهينباالرهاب الذين أدينوا في بيرو، بغض النظر عما
فريقيا صارت وشمال ا األوسطعقباالنتفاضات التي شهدتها منطقة الشرق و338 ام لم يُعذبوا.

سا، مستثنية ضحايا تعذيب الجانب الخطأ، أي الضحايا الذين تسي   أكثرضرار دعوات جبراأل
  339 النظام السابق، كما في تونس وليبيا.إلى  ونينتم

                                                           
335

 )التشديد مضاف(.   1621المصدر السابق، رأي مؤيد لبريير  ص  - 
336

هورية المانيا الفيدرالية ، اقسام مشتركة، حكم صادر في  -  ،  2114مارس  11 – 2113نوفمبر  6المحكمة اليطالية العليا، فيريني ضد جم
 .. 5144حاشية رقم 

337
 طلب بموجب استمارة؛ فانق ضد جيانق، UKHL ،26[ ،2112 ]1 AC 270( 2116جونز ضد وزارة داخلية المملكة العربية السعودية ) - 
ة العليا، نيوزيلندا، خارج نيوزيلندابإجراءات شعار إلوالمطالبة  خدمةجازة إل  . CIV 2004-404-5843 (2007) NZAR 420، المحكم

338
هاب، مما يعني فعليا  اولئك الذين تمت  -  االر ألولئك الذين اتهموا "ظلما"  أوصت مفوضية البيرو للحقيقة والمصالحة بجبر اضرار فقط

أو الصفح عنهم أو اطالق سراحهم بعد اكتشاف برائتهم. ليسا ج. بالنت، احترام درس بيرو: دفع جبر االضرار لمحتجزين بموجب قوانين تبرئتهم 
هاب،   ، موجود على الرابط 26، ص2116مكافحة الر

http://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2006/reparationstoantiterrorismd
etainees.pdf;جود على الرابط ، مو2ص 2113المركز الدولي للعدالة النتقالية، جبر الضرار في بيرو: من التوصيات إلى النفاذ، يونيو  ؛

http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Peru_Reparations_2013.pdf 
339

تونس: خبير امم متحدة يدعو ’ر وضمانات عدم التكرار، تصريح من المقرر الخاص لالمم المتحدة بشأن تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضر - 
، موجود على الرابط  2112نوفمبر  16، ‘ألن توضع حقوق اإلنسان في قلب عملية عدالة انتقالية تنتمي إلى المجتمع كله

http://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2006/reparationstoantiterrorismdetainees.pdf;؛
http://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2006/reparationstoantiterrorismdetainees.pdf;؛
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Peru_Reparations_2013.pdf
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Peru_Reparations_2013.pdf
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. دارية كبيرة غير كاف  يُقدم من خالل برامج إي ذهناك مخاوف مشتركة بأن جبر الضرر ال
ضحايا كثيرا ويتطلب فمبالغ التعويض كثيرا ما تكون محدودة، خصوصا حينما يكون عدد ال

 ن لم يكن مهينا.ال يصير رمزيا إة االنتهاكات لكي ن يكون متناسبا مع طبيعحجم التعويض أ

أهيل تحت التعويض إعادةكثيرا ما تندرج  الدول، مثل تشيلي وبيرو،  وطورت بعض ؛الت
أهيل كجزء من جهود انتقالية. إعادةبرامج  ، مثل أخرىولكن كما تظهر تجارب دول 340 ت

هناك خطر توفير ات جبر الضرر، مثل إجراءبأن  اً حقيقي   اً المغرب وجنوب افريقيا، فان 
ات التنمية العامة/الرفاه وتفقد تركيزها إجراءالخدمات الصحية، تصير غير متميزة عن 

هناك دول  سعت للتمييز بشكل أوضح بين جبر الضرر وغيره  أخرىالمميز على الضحية. و
واالقتصادية المطلوبة كما في التوصيات التي تقدمت بها لجنة جراءمن اإل االجتماعية ات

  341 قي رفيعة المستوى حول دارفور.فريالتحد األ

األولية على االنتهاكات التي أ أشكال أيضاً هناك  رتكبت خالل قصور واضحة في الردود
فريقيا. ففي مصر، على سبيل المثال يحق وشمال أ األوسطالنتفاضات في منطقة الشرق 

ق وأعد صندو سمي ضحايا للثورة التعويض المالي؛عتبروا بشكل رذين أألولئك ال
أل0211تعويضات لهذا الغرض في يونيو  الذين  شخاص. وبلغ العدد الرسمي الحكومي 

ولكن الصندوق  0213.342في مطلع  913يحق لهم الحصول على مثل هذا التعويض 
المساعدة النفسية، والرعاية،  جانباً  تاركاً  مالياً  الخاص بتعويض الضحايا قدم فقط تعويضاً 

االحتيا أهيل الضحايا عادةجات الحيوية إلوالتمريض، وغيرها من مساعدتهم قانونيا. أو  ت
ات والصعوبات البيروقراطية المتزايدة جراءمن اإل الضحايا قد عانواأسر  افراد نوورد أ

هم للحصول على تعويض فقا ألحد الخبراء فان "في مجمل سياقاالفتقار وو343 هم.اتعند تقدم

                                                                                                                                                                                     
tp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12800&LangID=Ehtالمتحدة  ألممبعثة  ؛

 موجود على الرابط  2112سبتمبر  12، ‘تأسيس العدالة النتقالية لليبيا جديدة’ا، دعم في ليبيلل
US-sXBs%3d&tabid=3543&language=en-http://www.unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=8XrRUO. 
340

هاكات حقوق اإلنسان في تشيلي’انظر اليزابيث ليرا،  -  ليل جبر االضرار )دار ، في بابلو دي قريف )تحرير(، د‘سياسة جبر االضرار في انت
الحقيقة بتبعات: العدالة وجبر الضرار في بيرو ما بعد ’؛ ليزا بالنت وكيمبرلي سوزان ثيدون، 111-55( ص 2116نشر جامعة اكسفورد، 

 . 251-222ص  22( مجلد 2112، هيومان رايتس الفصلية، )‘مفوضية الحقيقة
341

 PSC/AHG/2 (CCVII) (22، تقرير لجنة التحاد االفريقي رفيعة المستوى حول دارفور دارفور: البحث عن لسالم والعدالة والمصالحة - 
هي  ةلجنة االتحاد االفريقي رفيع’. انظر أيضا  لوتز اوته، 22-22التاسع عشر والعشرين، الفقرات (، 2112اكتوبر  هل  المستوى حول دارفور: 

في فينسينت نيهميلي )تحرير( افريقيا ومستقبل المحكمة الجنائية الدولية ‘ لجنائية الدولية؟سابقة للحلول ألقليمية للتحديات التي تواجه العدالة ا
هاي،  ال  . 324-353(، ص 2112)الفين انترناشونال ببليشينغ،

 
ها،  -342   .akhbar.com/node/14766-http://english.al، موجود على الرابط 2113يناير  25الخبار، بعد الثورة: مصر تتذكر شهدائ
343

الر(ألسر من قتلوا، و 5الف جنيه مصري )حول  31وفوق ذلك فان للصندوق دفعات ثابتة من  -   2511الف جنيه مصري ) 15الف د
هرين المعاقين، و هرة ‘ مصر تبحث عن الحقيقة’ا  والرا( لكل المصابين الخرين. انظر م. حن 213الف جنيه ) 5والر( للمتظا مراجعة القا

 .http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=90للشئون العالمية، موجود على الرابط 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12800&LangID=E؛
http://www.unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=8XrRUO-sXBs%3d&tabid=3543&language=en-US
http://www.unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=8XrRUO-sXBs%3d&tabid=3543&language=en-US
http://english.al-akhbar.com/node/14766
http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=90
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خماد إلسترضاء وإ أكثرندوق التعويض مصمم العتراف بالعدالة فياالنتهاكات يبدو أن ص
 344 من كفالة المحاسبة والعدالة والمصالحة." أكثرصوت المعارضة 

على تقديم  0226فبراير  02بتاريخ  93-26وفي الجزائر نص المرسوم الرئاسي رقم 
ددهما سر تعويضأل هلية، شخصا اختفو قسريا خالل الحرباأل  2222-4222  ميترواح ع

 لكن تعرضت عملية تلقي 345ر اليها بـ"المأساة الوطنية" لتسعينيات القرن الماضي.التي يُشا
ن يوقع على وثيقة الضحية أ أسرةنها تتطلب من عضو انتقادات شديدة إذ أإلى  التعويض

ويجب ان تُعرض الشهادتين عند طلب  –نه يطلب شهادة وفاة توفى وأ تشهد بأن قريبه قد
ن تتخلى فعليا عن حقها في معرفة أسر شهادة وفاة مناأل التعويض. ويتطلب الحصول على
األ ي تحقيق في نهاية أإلى  ن هذا يشيرالمفقود، إذ أ سرةالحقيقة الخاصة بمصير فرد

اهضة التعذيب بأن المعاناة  ،الختفاء القسري. واعترفت هيئات دولية، بما فيها لجنة من
ال  مستوى إلى  ن ترقىالمختفين يمكن أ تعرف مصير اقربائهاالمستمرة لعائالت التي

  346 المهينة.أو  يةإنسانلال أو  المعاملة القاسية

الفعلية للضحايا فان أو  ومع كل قيمتها المحتملة ؛ضرر في عزلةال توجد برامح جبر 
ال تشير اإل أكثرتغيير نحو نظام أو  انتقالإلى  التدابير المتخذة قد  نساناحتراما لحقوق

تمت في وضع ما تزال فيه العوامل الهيكلية قائمة في موضع يساعد إذا  انون،وسيادة حكم الق
   347 بال هوادة. ستمرارإلفي ا ،النتهاكات، خصوصا التعذيب

 النتصاف والجبر للتعذيب وسوء المعاملة أشكالالفقه القانوني:  4-3

األ نمع أ لضرر، فان حتى الشكل الوحيد لجبر اأو  وليالتعويض كثيرا ما يشكل الشكل
 أشكالمن جبر الضرر، خصوصا في سياق  أكبر أشكاالً بعض المحاكم العليا تمنح 

حكام قليلة فقط تدخل في تحليل تفصيلي للعوامل التي ولكن هناك أ348 النتصاف الدستورية.

                                                           
344

الل سمنار نظمته ريدريس بالتعاون مع مركز قانون حقوق اإلنسان بمدرسة الدراسات الشرقية واآلسيوية بجامعة لندن  مساهمة من مشارك - 
 . 2113اغسطس  2: آفاق عالمية حول العدالة في التعذيب : تجارب وتحديات واستراتيجيات، 

 
http://www.algeria-، موجود على الرابع  2116فبراير  22هـ الموافق  1422محرم  22في  23-16المرسوم الرئاسي رقم  -345

watch.org/fr/article/just/decret_06_93.htm.  
346

ألمم المتحدة  -  الحظات الختامية، الجزائر، وثيقة  هضة التعذيب، ال ؛ لجنة حقوق 13، الفقرة 2112مايو  CAT/C/DZA/CO/3 ،26لجنة منا
الحظات الختامية: الجزائر، ويقة األمم المتحدة،     . 13، الفقرة 2112ديسمبر  CCPR/C/DZA/CO/3 ،12إلنسان، ال

347
 . 51-22( ص 1) 2( 2113، المجلة الدولية للعدالة النتقالية، )‘العدالة النتقالية ومنع التعذيب’لورنا مكقريقر،  - 

348
والية أوتار براديش )ا -  هندية  UPLBEC  ،461 1( 1226نظر على سبيل المثال اوتراخاند سانغارش ساميتي، وموسوري ضد والية 

خاتري ضد والية بيهار  ‘ قضية التسبب في عمى بهاقالبور’مسئولة بالنابة عن أعمال غير مشروعة ارتكبها مسئولون عموميون وموظفون بها(؛ 
AIR 1987 SC 355 (ناقش تعويض تم تسليمه عن اصاباتت) الية بيهار )يناقش  AIR 1981 SC 928؛ االتحاد الشعبي للحقوق الديمقراطية ضد 

، مستشهد به في كيشالي بينتو جاياوارديني، حكم القانون في Sri L R 393 2( 1222التعويضات(؛ دي سيلفا ضد رئيس شركة سيلونلالسمدة )
هينةغيره من ضروب المعاملة أو التعذيب و وأسباب محدداتانتشار و تدهور في سريالنكا: دراسة عن في  العقوبة القاسية أو لالإنسانية أو الم

هيل الدولي، كوبنهاجن  سيالنكا (، )يؤسس حق التعويض في التعذيب بموجب دستور سريالنكا(. انظر أيضا ، لوتز أوته 4332)مركز إعادة التأ
اله، ص 011الحاشية السفلية رقم ، ‘التزامات الهند الدولية’،   . 244-214أ

http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/decret_06_93.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/decret_06_93.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/decret_06_93.htm
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االعتبار عند تحديد التعويض المناسب منح تعويضات لمجموعات ضعيفة أو  349توضع في
  350 المعاملة. سوءأو  خاضعة للتعذيب

تطبيق قانون  سنة االولى لعملية 10تعتبر تجربة نيبال ذات قيمة تعليمية. فخالل الـ
الغ %(، بمب05ة تم التقدم بها )لاح 022حالة من  50لـ عويضالت تعويضات التعذيب تم منح

الرا  1.202روبية ) 122222ا( و أمريكيوالرا  51روبية ) 5222بين  قيتها تراوحت د
ي جاني تم تحديده. ا مالية بالفعل، ولم تتم محاكمة أفقط من الشاكين منح 2وتلقى 351 ا(.أمريكي

وظلت تقدم المنح في عدة دول، مثل الصين ومصر وجورجيا والهند وكينيا ونيجيريا وبيرو 
ما تكون منخفضة نسبيا، حتى  وصربيا، لكن بعض المحامين يرون انها غير متسقة وكثيرا

من  ن. وفي روسيا، على سبيل المثال، تتراوح المبالغابخول في الحسخذ متوسط الدعند أ
والرا امريكا( حسب المنطقة وحسب درجة  66522-1322يورو ) 52222إلى  1222

االعالمي. وفي بيرو جلدت الشرطة بشكل عنيف مانويل كروز كافلكانتي للحصول  352الترويج
دمه وإب تراف منه بالسرقة. وأصيب من جراء الجلدعلى اع ضرار نفسية أبصابات دائمة في ق

بن  12222سرته. وقد منح عمل وسببت ضغطا كبيرا عليه وعلى أدائمة، جعلته غير قادر على ال
االستئناف زادت أمريكيوالرا  3222)عملة بيرو( )نحو  االبتدائية. وفي ا( بواسطة المحكمة

ا( أمريكيوالرا  5.960حو بن )ن 15222إلى  بن 12222المحكمة العظمى مبلغ التعويض من 
مها الذي أ وقصرت هذه الزيادة كثيرا عن المبلغ الذي طلبه 353 .0211يناير  02صدرته في في حك

والمبلغ الذي يقل عن متوسط مرتب  .بن( 125.222بن( وممثل الضحية ) 52.222وكيل النيابة )
لضرر عويض عن ايبدو غير كاف للت – 0211بن عام  12.222وهو  –سنوي في العاصمة ليما 

 لم والمعاناة التي مر بها الضحية.  الذي سيستمر مدى الحياةواأل

فشل النظام القانوني و/أو المحاكم في التقدير بشكل إلى  ويشير المبلغ المنخفض للتعويض
ة.  وهذا ينطبق، بشكل خاص علىاأل النفسية للتعذيب،  شكالالئم لخطورة التعذيب كجريم

ال  كما ان  اً تعذيب عترف بها في المحاكم بأنها ذات خطورة كافية لتشكليُ والتي كثيرا ما
أل هو أو  ذى الذي ال يُرىالمرتبة الدنيا  واضح في ممارسة منح مبالغ ضئيلة  أيضاً يُحسب 

وهذه الممارسة، عدا انها 354 للغاية في التعويضات غير المالية ان قُدمت تعويضات اصال.
                                                           

349
 NZSC 70( 2112انظر على سبيل المثال، الياس سي ج. في تونوا واورس ضد النائب العام وآنور، المحكمة العظمى في نيوزيلندا ) -  

SC6/2006/2007( 2111. انظر أيضاً فالواسار ضد النائب العام )NZHC 410 . 
350

هاك المادة  أمريكيوالر  11111) 32( توسكو 2116، في تونغا، فآسو ضد باوونغا وأورس، )انظر، على سبيل المثال -  من اتفاقية  32النت
هورية ناميبيا ضد قيتاتشو ) ومة جم والر ناميبي الحتجاز غير مشروع وسوء  SA 21/2006) [2008( )11111حقوق الطفل( وناميبيا، حك

 معاملة(. 
، موجود 1، ص 2112يونيو  26، 1226 -اصرة، أمل واحباط: تقييم اثر قانون نيبال للتعويض عن التعذيب انظر، بشكل خاص، منبر المن -351

 pdf-english-report-tions/june26http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/publica.2008على الرابط 
352

اله، ص 24تقرير أوربا، الحاشية السفلية رقم  -    . 32أ
 . JR-PE-2 (00198-2005-0-1SP)-1903-0-00140-2004، كافالكانتي كروز مانويل -353

354
قد مُنحت ‘ لتي تقدم في التعويض غير الماليالعدد القليل من حاالت التعويض ا’انظر على سبيل المثال مخاوف للجنة حقوق إلنسان تتعلق بـ - 

الحظات ختامية للجنة  ها تقع في إطار تعريف التعذيب وسوء المعاملة( في لجنة حقوق إلنسان،  حقوق لضحايا االتجار بالبشر )والتي يجادل بأن
هورية ماكدونيا بيوغالفيا السابق ألمم المتحدة ةإلنسان حول جم  . 13، الفقرة 2112ابريل  CCPR/C/MKD/CO/2, ،3، وثيقة 

http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/june26-report-english-2008.pdf
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حيث ‘ رخيص’ة بموجب القانون الدولي، فانها تجعل التعذيب تقصر عن تلبية التزامات الدول
ألن تكون أ مهمشون وفقراء، إذ أن التعويضات المادية تنحو مة قلالضحايا  مقارنة بالضحايا  قي

ال مثبثراءا. وبالمقابل فانها تقدم  كثرأل نهم كثيرا ما طا للضحايا الذين يسعون للعدالة إذ أعا
 اط في قضايا قانونية مطولةال تعداال بمكافآت محدودة.يكونوا مترددين ف االنخر

ي تاالند قرأت . وفقضائية شكل سوابقصار ي المحاكم جبر ضرر في بعض القضايا منحت
رايو دوكر ضد  ، حكم إدانة في قضية تقدم بها 0210مارس  14دارية، في محكمة سونغخالاإل

الملكية التايلندية ومكتب رئيس الوزراء. واتهم جيش الملكي التايلندي والشرطة الوزارة الدفاع و
في مقاطعة رويسوي في نارثيوات  العسكرية وسوان ثام رايو دوكر مسئولين عسكريين في قوة

اإل 0222محتجزا في الحراسة في مارس  بدوكر حينما كان بالحاق معاملة قاسية وتعذيب  ماممع
مما سبب لدوكر أ الراحل ة وعقلية. ووجدت المحكمة ان المسئولين بدني اً ضراريافا كاسينغ، 

طباء تقرير فحص طبي بواسطة أإلى  العسكريين قد قاموا باعتداء ضد رايو دوكر، وذلك استنادا
من مستشفى معسكر الجيش في انخايوس بوريهان وتقارير فحص بواسطة خبراء طبيين من 

إل لمظالم دولة بدفع تعويض على الجهزة اوأمرت أ. التأهيل لضحايا التعذيب عادةالمجلس الدولي
بهت  022222إلى  خالل احتجازه وتعذيبه، تصل لعقلية التي تعرض لها مقدم الدعوىالجسدية وا

ا( لعدم قدرته أمريكيوالرا  345بهت )نحو  12.222إلى  ضافةا(باإلأمريكيوالرا  6.395)نحو 
تقدم ما مجموعه جهزة الدولة ان ن مصالح. وقد أمرت أعلى كسب رزقه وما خسره م

  355 رايو دوكر.إلى  ا(أمريكيوالرا  2.919بهت )نحو  046.601.56

اإل ة مجبرة بأ 0210نوفمبر  14االبتدائية في  داريةوفي اليمن قضت المحكمة ن الحكوم
اهرين الذين تعرضوا إلعلى دفع  اهرات مبالغ للمتظ الل تظ مكنهم كي يُ  0211صابات 

عالج في الخارج، و أهيل  إعادةخدمات إلى  ن الضحايا من الوصوليمك  الحصول على الت
  356 غير المتاحة في اليمن.

في  ،نموذجيةأو  جزائية ،حجما نسبيا من التعويضات أكبرتقدم المحاكم فيالواليات المتحدة منحا 
جانب والذي يبعث برسالة صا تحت قانون طلبات التعويضاتلألبعض قضايا التعذيب، خصو

  357 .تعمل، نظريا، كرادع ة للتعذيب البغيض رمزية عن الطبيعة

                                                           
هيل، في ملف مع الكاتب.  -355 ها من المركز الدول إلعادة التأ  معلومات تم تقديم
356

ومة رعاية ثوار مصابين’احمد داؤود،  -  ، موجود على الرابط 2112نوفمبر  14، يمن تايمز، ‘حكم محكمة يتطلب ان تمول الحك
-injured-fund-government-requires-verdict-http://yementimes.com/en/1625/news/1611/Court

care.htm-revolutionaries%E2%80%99 
357

؛ ليتليير  (4,407,966.99 $)؛ تراجانو ضد ماركوس (2,707,515.63 $)هورية الرجنتين انظر، على سبيل المثال سيدرمان ضد جم - 
هورية تشيلي  باكو ضد سواريز ماسون –؛ مارتينز (8,000,000 $)ماسون -؛ فورتي ضد سواريز(5,062,854.97 $)ضد جم

تهاكات الجسيمة لحقوق نليلتش، تعويضات عن ال)وفقا لريتشارد ب.  (60,004,852 $)ماسون  –؛ رابابورت ضد سواريز ($21,170,699)
ها محاكم الواليات المتحدة، مايو   (، موجود على الرابط 1223إلنسان منحت

http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/ond
20.pdf-erdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/publicaties/simspecials/12/Documents/12 

http://yementimes.com/en/1625/news/1611/Court-verdict-requires-government-fund-injured-revolutionaries%E2%80%99-care.htm
http://yementimes.com/en/1625/news/1611/Court-verdict-requires-government-fund-injured-revolutionaries%E2%80%99-care.htm
http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/publicaties/simspecials/12/Documents/12-20.pdf
http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/publicaties/simspecials/12/Documents/12-20.pdf
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مميزة وقد إلى  ، حسباالقتضاء، يؤدييميألقلالتفاعل المتبادل بين الفقه الوطني و تفاقم مخاوف 
اإل مبالغ تعويض مرتفعة نسبيا حينما تُقارن بالفقه القانوني  إلقليمية نسانمنحت محاكم حقوق

 يمثل ثبت ذلك بأنهي تُمنح تتفاوت بشكل كبير. وقد أتن مستوى ونوع التعويضات الوطني مع أال
، لم أوربيةتحديا حيث المحاكم الوطنية، مثل تلك الموجودة في عدة دول في امريكا الجنوبية ودول 

طبقتين  ،بالفعل ،ة بالتاليقل كتعويض، منشئة. ومنحت المحاكم المحلية مبالغ أتتبع هذه الممارس
  358 .فيه بقضيتهم يتقدمون ن الذيمن الضحايا استنادا إلى المكا

ألنه أو  العدالةإلى  ما بسبب عوائق في الوصول، إبداً المحاكم أإلى  هناك عدد من القضايا لم تصل
ممارسة تسوية القضايا واسعة النطاق لكنها بطبيعتها تظل  مة. وتعتبر  تمت تسويتها خارج المحك

ألن التسويات كثيرا ما تستند بشكل واسع غير مؤك ن لسرية. ويمكن لمثل هذه التسويات ألى اإدة
همهائلة بالنسبة للضحايا و مآزقتطرح  حد الشروط المتفق عليها هو خصوصا حينما يكون أ أسر

ويشكل هذا النوع من الحديث علنا عن حوادث. أو  عن الحقة الشكوى جنائيا االمتناعوعد ال
االنتهاجبر ضرر جزئي فقط. وظل ضحاي ،بحكم التعريف التسويات، كات ا التعذيب وغيره من

مثل هذه الشروط. فبالنسبة لبعضهم قد يقدم التعويض  ال يقبلون أم سيقبلونإذا  ن حول مامنقسمي
ب وقتلوا من ضحايا تعرضوا للتعذي أسرةأعضاء عدالة. ففي كرواتيا حصل  إجراء ألقلعلى 

ويضا كتسوية، بينما كان ا( تعأمريكيوالرا  066122يورو ) 022222الل الحرب على نحو 
األ يورو، والذي يوفر  32222ن ان تمنحه المحكمة العليا هو على للتعويض الذي يمكالسقف

مة. قامت المملكة المتحدة  بتسوية قضايا تعذيب بواسطة  أيضاً حافزا قويا للتسوية خارج المحك
ألأمريكيرا وال 3326222ليون جنيه استرليني بما يعادل )م 0.0القوات البريطانية ) بهاء  سرةا(

ا(  لتغطي أمريكيوالرا  01422622مليون جنيه استرليني ) 14من  أكثرآخرون( و 9موسى و
مة  359.يذاء مختلفة بما فيها التعذيبإ عمالألضحية عراقي تعرضوا  122 وعقب حكم المحك

الفترة العليا بأن المزاعم التي تقدم بها الناجون من الماماو الكينيين من التعذيب في 
متحدة بيانا صدرت المملكة التنتفي بالتقادم، أالستعمارية خالل خمسينيات القرن الماضيال 

مليون جنيه استرليني  02ب من سفها ووافقت على دفع ما يقترعبرت فيه عن أ
الرا  32692222) ألأمريكيد ما كندا فانها دفعت أ 360الف من الناجين. 5كثر من ا( تعويضا

اهر عرار إلى  من جانبها دوالرا كنديا )مل 12.5م ا(  أمريكيدوالرا  12116520يون
ها في عمليات التسليم السري والتعذيب.   تعويضا لدور

                                                           
358

 . 45-44أعاله، ص 12، الحاشية السفلية رقم ألمريكتينانظر تقرير  - 
359

اليين، الحاشية السفلية رقم  -   أعاله.  112كوبين، وزارة الدفاع تدفع 
ط ، موجود على الراب2113يونيو  6، ‘ض الضحايا الكينيين بعد أكثر عامايلكة المتحدة تأسف على تعذيب وتعومالم’ريدريس،  - 360

060613.pdf-http://www.redress.org/downloads/MauMapressrelease . 

http://www.redress.org/downloads/MauMapressrelease-060613.pdf
http://www.redress.org/downloads/MauMapressrelease-060613.pdf
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 السياق المؤسسي والسياسي -5

 والقوات المسلحة ألمنجهزة تعزيز القانون وقوات دور المؤسسات: أ 5-0

ظهرت التجارب على امتداد العالم أ االنفاذ الفعال لحظر أ يتطلب وجود مؤسسات التعذيب ن
مالئم ب هذا التفويض على بيفاء قانون وهي مؤسسات قادرة وراغبة في إلمخولة بتفويض

في  اً رئيسي   بالتالي عامالً  الفاشلة تكونأو  الضعيفةأو  مستوى الممارسة. فالمؤسسات الفاسدة
بشكل خاص على استمرار ممارسات التعذيب والفتقار للمحاسبة والعدالة. وهذا ينطبق 

إل لتعذيب وسوء المعاملة كممارسة روتينية، كثيرا ستخدام اأجهزة تعزيز القانون التي تلجأ
في التحقيق. وتتجلى مثل هذه الممارسات  أخرى أساليب استخدام عتبر "عادية"، دال عنما تُ 

ال تقتصر على رغم أ –بشكل خاص في  ية وربا الشرقمن أ أجزاءمناطق معينة، مثل  –نها
وبشكل متكرر، التعذيب جهزة، تخدم مسئولون ينتمون لمثل هذه األوجنوب آسيا. ويس

إلكسيلة للتحكم االجتماعي وكوولحل قضايا،  كاقصر طريق وقد 361 ثراء الشخصي.وسيلة 
هذه الممارسات جزءاً  السلطة الفعلية نه يظهر حدود أأو  به رسميا من النظام اً مسموح تكون 

ن هي القانون نفسه.جهللدولة حيث تصير أ  زة تعزيز القانو

عمل في العديد من والجيش والتي ت ألمنعلى قوات  أيضاً تسري المخاوف المؤسساتية 
االرهاب،  أمنيةالدول بموجب تشريعات  خاصة، مثل قوانين الطوارئ وقوانين مكافحة

عنية من القوات الم أفرادحماية للضحايا المحتملين بينما تحمي  أشكالوالتي ال توفر 
مؤسسات قوية تعمل إلى  كثيرة أحيانالمحاسبة. ونتيجة لذلك فان مثل هذه القوات تتحول في 

الت من العقاب، وتأو  لحسابها الخاص، كون مؤسسات تديم وتائر من السلوك التعسفيواال
  362 .أكبرلرقابة  اخضاعهإ أشكالي شكل من معادية للشفافية والمحاسبة وأ

الت من العقاب ظلإ إن دور المؤسسات في واال االنتهاكات  دامة هياكل تتفشى فيها
ة في ردموضوعا لعدد من التقارير التي تص ها مفوضيات الحقيقة والمصالحة وهيئات شبيه

هناك هيئات  363أزمنة النتقال.   أيضاً ، بما في ذلك منظمات غير حكومية، قامت أخرىو

                                                           
اله القسم  -361   5-1-2و  3-1-2انظر أ
اله، ص 5تقرير أمني، الحاشية السفلية رقم  -362  . 24-22أ

363
، موجود على الرابط 1624-1623، الفقرات 2111نوفمبر  23رين المستقلة لتقصي الحقائق، انظر تقرير لجنة البح - 

http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdfبلورة الصالت بين العدالة االنتقالية والتنمية: العدالة والدمج ’بابلو دي قريف،  ؛
، في بابلو دي قريف وروجر دوثي )محررون(، العدالة النتقالية والتنمية: خلق صالت، )المركز الدولي للعدالة النتقالية، 25-22، ص‘الجتماعيا

http://www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7B1ed88247-( موجود على الرابط 2112نيويورك، 
001cc477ec70%7D.pdf-bd80-de11-585fألمم المتحدة لحفظ  ؛ وكوت شيران، ورقة تقرير موجز: موضوعات معاصرة في عمليات 

 موجود على الرابط(، 2111سبتمبر  IDCR ،2السالم والقانون الدولي )
 content/uploads/2010/09/02_11.pdf-http://www.idcr.org.uk/wp-  

http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf؛
http://www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7B1ed88247-585f-de11-bd80-001cc477ec70%7D.pdf؛
http://www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7B1ed88247-585f-de11-bd80-001cc477ec70%7D.pdf؛
http://www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7B1ed88247-585f-de11-bd80-001cc477ec70%7D.pdf؛
http://www.idcr.org.uk/wp-content/uploads/2010/09/02_11.pdf-
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 364 المناخ الذي يتفشى فيه التعذيب.وبشكل متزايد، بفحص الصلة بين الفشل المؤسسي و
تعتبر حاسمة في  ألمنالحات قطاع الشرطة ووصار معروفا على نطاق واسعاآلن أن إ

 وسيادة حكم القانون.  نسانلحقوق اإل أكبرلى احترام بناء نظام يستند إ

 أو المعارضة لسياسات وممارسات معينة تسهلأو  اسية المساندةن طبيعة وقوة القوى السيإ
الح. ففي الهند،مثال، حدث إلى  تقود اال التعذيب قد ظلت حاسمة في تحديد نتائج جهود

تقدم سياسي نحو إلغاء قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة الذي يسري في جامو 
، بما في ذلك نسانوكشمير، ذي الشهرة السيئة في تسهيل النتهاكات الخطيرة لحقوق اإل

إلى  لكن الجيش ظل معارضاألي تغييرات، مما قاد ب.الت من العقاالتعذيب، واستمراراال
اهن على ما ، مما يسلط الضوء على عليه هو مأزق أدى إلى المحافظة على الوضع الر

إل ألجل احداث تغييرات. عادةالحاجة ة المؤسسية  تعريف دور الجيش وتخطي المقاوم

 ضافةحيث استطاع ضحايا،باإلوحدثت تطورات مماثلة في مانيبور شمال شرق الهند 365
سلحة )آسام ومانيبور(، الطعن حملة طويلة ضد قانون السلطات الخاصة للقوات المإلى 

". ففي encounter killingsروايات رسمية حول عمليات القتل المسماة "في بنجاح 
هما رابطة  0210سبتمبر  ة هيومان ضحايا القتل خأسر تقدمت منظمتان  ارج القضاء ومنظم

تكبت في مانيبور رحالة قتل أ 1506عليا، عرضتا فيها لمحكمة اللليرت، بشكوى ايتس أر
حرت المفوضية في نشأت المحكمة العليا مفوضية قضائية للتحري. وت. وأ1929منذ عام 

حاالت ووجدت أ ة  –ن المزاعم ذات جدارة وان الضحايا ست الذين لم تكن لهم عالق
هابيين" كما كان قد ُزعم  إلى  وقادت هذه التطورات 366قد قتلوا خارج نطاق القضاء. –بـ"ار

إل  العوائقأما  367لغاء قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة في مانيبور.تجديد الدعوات
إلا حمالت قوية ومستمرة الح قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة لتي ووجهت 

ها الضحايا لصعوبالهند فانها تسلط الضوء على ا أجزاءالساري في بعض  ة التي يواجه
 الراسخة.  يةألمنالذين يكافحون ضد النماذج  نسانن عن حقوق إلوالمدافعو

هونغ كونغ ومن لمالحظ، حسب ما حسينات في سجل دولة في مجال تن ال، إيظهر نموذج 
اإل ال تنتج بالضرورة ع نسانحقوق اإلقد  قد تحدث وانما نسانن استجابة لمناصرة حقوق

مالت القوية ضد الفساد التي بدأت في أإلى  علىة لسياسات تأتي من أنتيج سفل، مثل ال
                                                           

364
  انظر بشكل خاص عمل المفوضية اآلسيوية لحقوق إلنسان.  -  

 ، موجود على الرابط 2111يونيو  NDTV ،14،‘المسلحةالجيش يدافع عن السلطات الخاصة للقوات ’ -365
31642-act-powers-special-forces-armed-defends-http://www.ndtv.com/article/india/army 

ها المحكم’ -366 ، 2113يوليو  12، ذي هندو ، ‘ة تسلط الضوء على سوء استخدام قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة في مانيبورلجنة عينت
highlights-panel-states/courtappointed-http://www.thehindu.com/news/national/other-موجود على الرابط 

manipur/article4921637.ece-in-afspa-of-misuse 
367

في  1252ليرت، قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة، نسان، وهيومان رايتس أانظر أيضاً ريدريس، المفوضية اآلسيوية لحقوق اإل - 
هاك التزامات الهند لحقوق إلنسان، اغسطس  ، موجود على الرابط 2111مانيبور وواليات شمال شرق الهند ألخرى: معاقبة القمع في انت

80811.pdfhttp://www.redress.org/downloads/publications/AFSPA_1 

http://www.ndtv.com/article/india/army-defends-armed-forces-special-powers-act-31642
http://www.ndtv.com/article/india/army-defends-armed-forces-special-powers-act-31642
http://www.thehindu.com/news/national/other-states/courtappointed-panel-highlights-misuse-of-afspa-in-manipur/article4921637.ece
http://www.thehindu.com/news/national/other-states/courtappointed-panel-highlights-misuse-of-afspa-in-manipur/article4921637.ece
http://www.thehindu.com/news/national/other-states/courtappointed-panel-highlights-misuse-of-afspa-in-manipur/article4921637.ece
http://www.redress.org/downloads/publications/AFSPA_180811.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/AFSPA_180811.pdf
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وسط قوات شرطة هونغ كونغ.  أكبرشفافية ومحاسبة إلى  سبعينيات القرن العشرين وقادت
الفتقار للثقة الحات قطاع الشرطة والجيش، والتي كثيرا ما تتم بدافع المخاوف حول إن إ

خلق بيئة ة فعالة ونظيفة وقابلة للمساءلة هي عناصر حاسمة في جهزوالتأكد من ان أل
 .نسانكبر لحقوق اإليحتمل ان تكفل احترام أ

 القضاء وحظر التعذيب 5-3

ات إجراءدعى المحاكم الوطنية لتعزيز الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب، وتوفير كثيرا ما تُ 
األ أو  تم الحصول عليها عبر التعذيب دلة التي ربما يكون قدحماية، والحكم حول مقبولية

مة. وتلعب المحاكم  أمامسوء المعاملة، والنظر في طلبات المثول  دورا في  أيضاً المحك
تعذيب وسوء  أعمالفي  اتهموا بتورطهم أفرادات الشكاوى والتحقيقات، ومحاكمة إجراء

 أو  مدني أو ات قانون جنائيإجراءمعاملة، والحكم في مزاعم حول جبر الضرر في سياق 
  368 ات دستورية.إجراءأو  داريإ

عتبر القضاء حصنا منيعا والعبا رئيسيا في كفالة سيادة حكم القانون وحقوق كثيرا ما يُ 
. وعلى مستوى الممارسة فان دور المحاكم ظل متفاوتا، وقد شددت بعض المحاكم نسانإل

األعلى الطبيعة القطع يتم الحصول عليها بوسائل دلة التي ية للتعذيب وأكدت عدم مقبولية
ة وقد  ض باالنفاذ المحدود. ولكن أثر الفقه القانوني تقو  369 التعذيب. أصدرت كل من المحكم

الهندية العليا في قضية د. ك. باسو ضد غرب البنغال، ومحكمة بغالديش العليا في قضية 
، موجهات هيئة العون القانوني والخدمات لبنغالديشية وآخرون ضد بغالديش وآخرون

الوفيات في بالحماية داخل الحراسات والتحقيقات، خصوصا فيما يتعلق  أشكالحول 
والخروج من إلى  دخولال، الفحص الطبي عند أخرىضمن اشياء  ،الحراسات، بما في ذلك

صدرتها ت، فان التوصيات التفصيلية التي أسنوا 12من  أكثرولكن بعد  370منشآت االحتجاز.
االنفاذ لمالئمالمحاكم، ما زالت ت عليا في نيبال في وبنفس القدر فان حكم المحكمة ال ؛نتظر

يب حكام لمعاقبة مرتكبي التعذالذي أمر الحكومة "بتجريم التعذيب وإصدار أ 0222عام 
ظلت المحاكم تأمر ما زال ينتظر التنفيذ. وفي روسيا  371"حسب ما طالب به مقدمو العريضة

اإل غير  أخرىح التحقيقات، والتي نتجت عنها تحقيقات فت إعادةدعاء بوبشكل متكرر
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مة وحدود التشريع والفقه القانوني الوطني’انظر لوتز اوته،  -  ه  . 236-212(، ص5) 16، المجلة الدولية لحقوق إلنسان، ‘انفاذ حظر التعذيب: مسا
369

( و أ. ضد وزير 1222مارس  24، )UKHL 12انظر ريجينا ضد بارتل ومفوض شرطة الميتروبوليس وآخرون من طرف بينوشيه  - 
ها بأن )عبUKHL 71( 2115، )2داخلية، رقم ال هضة التعذيب عن مخاوف الثبات في مقبولية  ء، ولكن عند التعليق على الحكم عبرت لجنة منا

الحظات الختامية حول التقرير الدوري 15التعذيب ومواد التعذيب ما زال يقع على المتهم / مقدم الطلب، المادة  هضة التعذيب، ال ( انظر لجنة منا
اله ، ص 25لخامس للمملكة المتحدة، الحاشية السفلية رقم ا  . 25أ

370
والية غرب البنغال ) -  مة SCC 416 1(، 1222د. ك. باسو ضد الديش وآخرون، قسم المحك الديشية وآخرون ضد بن هيئة العون القانوني والخدمات البن ؛ 

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

 . 2112ديسمبر  12راجيندرا جيميري ضد مجلس الوزراء وآخرون، المحكمة العليا في نيبال ،  - 
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مالئم وبالقدر نفسه فان بعض السلطات، مثل سلطا 372.مكتملة ت سريالنكا، لم تتبع بشكل
ألأ ف األخوة ااختطجرى مشتبهين. وفي الفلبين  فرادوامر المحكمة في التحقيق والمقاضاة

وخضعا للتعذيب.  0222-0226رة الل الفت شهراً  12حتجزا بواسطة الجيش لمدة مانالو وأ
ة العليا عام نجحا في أ واخيراً  لمعارضة  أيضاً ، 0222ول التماس تظلم )صدر عن المحكم

هما بالتعرض حتجاز السري واالختفاء القسري( بإال رغام الجيش على التحقيق في مزاعم
 بما في ذلك من تم تحديدهم بالسم –ولكن لم يتعرض ضابط جيش واحد  373للتعذيب.

النفاذ 374 عتبر مسئوال عن االنتهاكات.أُ أو  للتأديب –والوحدة العسكرية   ويشير هذا الفتقار 
األإلى  أو  عندما تكون الهيئات التشريعية والتنفيذية غير قادرة ساسيةمشاكل حكم القانون

 غير راغبة في تنفيذ أوامر المحكمة.

. يب تقدم بها ناجون بعد التعذيبضلع في فشل قضايا تعذ نكثيرا ما كان للقضاة الوطنيي
القصور الهيكلية في تصريف العدالة خصوصا حينما  شكالأل هذا الفشل وكثيرا ما يعود

و/أو ان هناك تكون موارد النظام ضعيفة ويكون القضاء ضعيفا وتفتقر المحاكم لالستاللية 
قضاة بأنهم يفتقرون الإلى  فكار سيادة حكم القانون. وكثيرا ما يُنظرمحدودية في احترام أ

ة ة قضايا ورد أبواقع التعذيب. وفي عدللوعي  ن القضاة فشلوا في التصرف في مواجه
عندما  ، أون التعذيب، في هذا السياق، متوقعت سواء كانتاعتقاال تعسفيا حيث أالنتهاكا

قرت المحكمة في محاكم جنائية. وفي سريالنكا أ طرح مزاعم بالتعذيب بواسطة متهمينتُ 
االرهاب، إذ  أمام، بقبول اعتراف تم 1952لعليا، عام ا ضابط شرطة بموجب قانون منع

ثبت ما يظهر اناالعتراف قد انتزع تحت التعذيب. ووفقا وجدت ان المتهم، سينغاراسا، لم يُ 
ة عادلة حق ، فان هذا الحكم ينتهك نسانالمتحدة لحقوق اإل ألممللجنة  سينغاراسا في محاكم

ة العليا لسيالنكا قضت 375 ته.مكتُعاد محاأو  ان يُطلق سراحه ويجب بالتالي ولكن المحكم
عتبر نهائيا وان آراء لجنة حقوق عاما يُ  35فيما بعد بان الحكم على سينغاراسا بالسجن 

مة العليا.ال تزوده بأ نسانإل   376 ساس قانوني لمراجعة حكم المحك

االستجابات القضائية تعزى لعوامل متعددة فان التراخي كثيرا ما يكون بسبب  ومع ان
اآلقضاة التحقيق عالقات السلطة المحلية حيث  أو  يواجهون تهديداتخرين انفسهم والقضاة

األأو  داء الشرطةتصرفوا تجاه سوء أإذا  تبعات القضايا  إحدىبالتعذيب. وفي  خرىالمزاعم
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األوربية لحقوق إلنسان 2116انظر ميخاييف ضد روسيا ]  -   16اوروبا،  . انظر أيضاً مجلس114، 21،  55-36، الفقرات 22[ المحكمة
هم في الحراسة واالفتقار إلى تحقيق فعال، لجنة  قضية ضد الفيدرالية الروسية تتعلق عموما بشكل أساسي بسوء معاملة مقدمي الطلبات اثناء وجود

 (. 2111ديسمبر  2، )1100th DH meetingوزراء 
373

موجود على الرابط  2112مي للدفاع عن الحريات، انظر نيري جافيير كولميناريس، التحليلاالولي للمظالم الفلبينية، محا - 
amparo/-philippine-the-on-analysis-http://bulatlat.com/main/2007/10/13/initial  

 . 112، ص15تقرير آسيا، الحاشية السفلية رقم  -374
375

 . 256 -254، الفقرات 2114يوليو  CCPR/C/81/D/1033/2001 ،21سينغاراسا ضد سريالنكا، وثيقة ألمم المتحدة  - 
376

 (. 2116) 122/22رقم  S.C. SPL (LA)سينغاراسا ضد النائب العام  - 

http://bulatlat.com/main/2007/10/13/initial-analysis-on-the-philippine-amparo/
http://bulatlat.com/main/2007/10/13/initial-analysis-on-the-philippine-amparo/
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ضباط  ةحتجازثالثفي بيرو باسكوب أمر قاضي تحقيق منطقة أ 0222البارزة، في ابريل 
أسر ولكن عقب مسيرات نظمتها  377تهموا باغتصاب لويس البيرتو روجز مارين.شرطة أ

مة ليبرتاد القضائية وأ طالق سراح إ إلقليميةصدقاء في دعم الضباط قررت سلطات محك
يدي ت لماسكل رهفانا، وهو قاضي، على أالتعذيب حتى الموممارسة كما ان 378 المشتبهين.

عتبرمثاال عنيفا ، تُ 0211باط الشرطة في محافظة توليار، بمدغشقر، عام مجموعة من ض
هدد أ كيف يكونبشكل خاص في  حد رجال الشرطة بالمحاسبة. وقد رد فعل الشرطة حينما يُ

حدث الهجوم بعد رفضاالنصياع لمطالب من المجموعة بطالق سراح ضابط شرطة كان 
 أعمالسلحة والتورط في بسبب تهريب أ نوات من العمل الشاقكم عليه بخمس سقد حُ 

اللصوصية. وحرك الحادث اضرابا على مستوى لبالد من جانب القضاء على مستوى 
سبانيا وجهت الدولة رفيعة المستوى في أ أخرىالقطر يطالب بالعدالة فيما حدث. وفي قضية 

بالتسار قارزون  جبر القاضيوده لكفالة الحقيقة والمحاسبة. وأُ على جه ضد قاضي رداً تهماً 
ضائية لفتحه تحقيقا بتهم تجاوز سلطته الق –وتمت تبرئته فيما بعد  –محكمة  أمامعلى المثول 

األ خالل الحرب ألهلية التستر  قد تم سبانية ونظام فرانكو والتي كانفي انتهاكات أرتكبت
  379 انين تقادم.وعليها بقانون عفو وق

حكم القانون. ومثلما لقطاعي إطار تقل يعمل في وجود قضاء مس أهمية ألمثلةتظهر هذه 
الحات الإ ألمنالشرطة و اال ة  أهميةقضائية لها الح فان أينما يعاق استقالل حاسم

اله، حتى في أ األمثلةالقضاة و/أو حينما يتأثر تصريف العدالة. ولكن، كما تظهر بعض 
االلتزام لحكم القانون فان القضاء قد يخ ضع لمؤثرات خارجية و/أو لتحيز الدول التي تزعم

قرارات تطرح اسئلة خطيرة حول مدى امتثالها بحظر التعذيب. وهذا ينطبق إلى  مما يفضي
  380 التعذيب." أفعالات... قضائية ... فعالة لمنع إجراءبشكل خاص على واجب "اتخاذ 

 نسانالمؤسسات الواطنية لحقوق اإل 5-2

ة،أ ننساتستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق اإل حتى بديلة حينما أو  ن تقدم آلية تكميلية هام
، مثل المفوضيات نسان. وقد انتشرت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلخرىتفشل المسارات األ
اإل ، خالل العقدين السابقين من خرىالهيئات األأو  أمناء المظالم،أو  ،نسانالوطنية لحقوق

دورا بارزا في منع التعذيب وتقديم ، ألقلولعبت بعض هذه الهيئات، على  381السنوات.
انتصاف فيه مثل مراقبة االحتجاز، خصوصا حينما تُخصص كآلية منع وطنية  أشكال
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هذه القضية أيضاً الحاشية السفلية رقم  -  اله.  23انظر حول   أ
378

هضة التعذيب، بيرو، خطر االفالت من العقاب لوكالء شرطة اتهموا باغتصاب في اسكوبالمنظمة العالم -  ، موجود 2112مايو  2‘ ية لمنا
 .erventions/peru/2008/05/d19325/int-campaigns/urgent-http://www.omct.org/urgentعلى الرابط 

379
، موجود على الرابط 2112فبراير  22، الجارديان، ‘بالتسار قارزون تمت تبرئته في تحريه في جرائم عصر فرانكو’قيلز تريمليت،  - 

crimes?newsfeed=true-franco-cleared-garzon-http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/27/baltasar 
380

هضة التعذيب. 1) 2المادة  -   ( من اتفاية األمم المتحدة لمنا
 http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspxانظر موقع المؤسسات الوطنية لحقوق إلنسان،  -381

http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/peru/2008/05/d19325/
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/27/baltasar-garzon-cleared-franco-crimes?newsfeed=true
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/27/baltasar-garzon-cleared-franco-crimes?newsfeed=true
http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx
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اهضة التعذيب؛ وتوثيق التعذيب وسوء المعاملة؛  التفاقية من بموجب البروتوكول االختياري
 ضافةض،باإلمكافآت تعويأو  والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة؛ وتقديم توصيات

 ات عامة تهدف لمنع التعذيب.إجراءاتخاذ إلى 

ة فالمفوضيات الوطني ا يكون محدودا؛كثيرا م نسانثر المفوضيات الوطنية لحقوق اإلولكن أ
قيق. وفوق ذلك فانها عادة غير قب تحثيرا ما تفو ض فقط بتقديم توصيات عك نسانلحقوقاإل

الحيات الشرطة في التحقيق ومخولة ب استدعاء الشهود، وقد تكافح لتوثيق القضايا نفس 
اإل  أشكالفي الفلبين، مثال ويال من مثل  نسانبشكل مالئم. وقد عانت مفوضية حقوق

مة والتعاون مع االنفاذ المحدود لتوصياتها.  382القصور هذه، بما في ذلك الفتقار للقدرة لمالئ
وعندما 383 لمشاكل ما تزال مستمرة.فان ا 0229وحتى عقب تبني قانون مكافحة التعذيب لعام 

نزعون نحو فقدان الثقة مما الضحايا يالوطنية فعالة فان  نسانال تُرى مؤسسات حقوق اإل
ذلك فان بعض المؤسسات إلى  ضافةن يقوض بشدة دور مثل هذه المؤسسات. باإليمكن أ

اإلوال مثال،  محظورة بشكل صريح من التحقيق في أداء بعض القوات. نسانطنية لحقوق
ال تملك المفوضية الوطنية لحقوقاإل وهناك  384السلطة القضائية تجاه الجيش. نسانفي الهند

اإل ، قد طورت ممارسة تقديم أوغندا، كما في الهند ونسانعدة مؤسسات وطنية لحقوق
 أشكالولكن فعالية 385 حتى منح تعويضات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.أو  توصيات

النفاذ الأو  تأجيلالعاق بعمليات ظلت تُ النتصاف هذه  اهم في تقويض كالفتقار  امل مما يس
اآلليات. وفي الهند هناك  ي تتبعه ذمخاوف حول تضارب في النهج ال أيضاً الثقة في

اإل اإل نسانالمفوضية الوطنية لحقوق  خيرة، وتفتقر األنسانومفوضيات الدولة لحقوق
  386 ي مزاعم التعذيب.للفعالية في التحقيق بشكل مالئم ف

بالتوقعات العالية. ويعزى ذلك  نسانلم توف العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق اإل
السقالل غير الكافي والموارد غير امالئمة والفتقار في القدرة المطلوبة والرغبة في ل

ية تحدي الممارسات الراسخة في تأمين العدالة والمحاسبة. ومثال لذلك المفوضية الوطن
اإل النكا التي تم التفريط في ستقالليتها على نسانلحقوق يدي الحكومة الحاضرة أ في سر

إلى  إضافةوساط المجتمع المدني، ذلك، فقدت الكثير من جدارتها في أوالتي، نتيجة ل

                                                           
382

، موجود على الرابط 36-31، ص 2112انظر ريدريس، تحرك ضد التعذيب، دليل عملي لبروتوكول استنبول لمحامين في الفلبين، نوفمبر  - 
http://www.redress.org/downloads/publications/PhilippinesManualNov07.pdf  

383
هيل مجموعة العمل الطبي، ومركز باالي والم -  التعذيب وسوء العاملة في الفلبين، انظر الحاشية السفلية  ،التعذيب ضحاياركز الدوليإلعادة تأ

اله.  232رقم   أ
384

 .  1223من قانون حماية حقوق إلنسان لعام  12انظر القسم  - 
385

االت تعذيب وسوء معاملة، من أمريكيوالر  515111)نحو  UG.X127,900,000ثال في أوغندا منحت مبالغ تقدر ب  -  ( كتعويض في 
االوغندية، 2112ام %( في ع32( هي منح كتعويض )أمريكيوالر  1225323) UG.X 329,880,000مجموع  . مفوضية حقوق اإلنسان

هورية أوغندا،  15التقرير السنوي رقم   .http://www.uhrc.ug/?p=1873، موجود على الرابط 2112لجم
386

ها وحضرها شركاء في المشروع وريدريس -    . 2113، اجتماعات وطنية حول موضوع التعذيب في الهند نظم

http://www.redress.org/downloads/publications/PhilippinesManualNov07.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/PhilippinesManualNov07.pdf
http://www.uhrc.ug/?p=1873
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المرتبة ب )فيما يتعلق بمستوى امتثالها لمبادئ باريس التي إلى  تخفيضها من المرتبة أ
  387 (.نسانالعتراف بالمعايير بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقو اإلضعت دوليا لوُ 

تقييما حذرا  نسانتتطلب العوامل الهيكلية التي تعيق فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق إل
على تفويضها  عتماداً ه المؤسسات في مكافحة التعذيب. وإن تلعبه مثل هذأيمكن  يللدور الذ

شريكا للمجتمع  ن تقدم مسارا هاما للضحايا وتكونمكنها أطاتها والنهج الذي تتخذه يوسل
ن إنهاء التعذيب. ولكن، من الواضح أإلى  نابة عن الضحايا ويدعوالمدني الذي عمل إ

دارة العدالة ال يمكن أن تحل محل القضاء. وأينما تكون إ نسانالمؤسسات الوطنية لحقوقاإل
نها كثيرا ما تواجه ان أن تكافح للنجاح إذ أن على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسضعيفة فا

 . خرىنفس التحديات التي تحيط بالمؤسسات األ
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ألمم المتحدة،  -  النكا، وثيقة  الحظات الختامية لسر  . 12-16، الفقرات 2111ديسمبر  CAT/C/LKA/CO/3-4 ،2لجنة مكافحة التعذيب، ال
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دها: استراتيجيات وآفاق -6  معالجة التحديات التي تم تحدي
 طر الوطنيةتعزيز األ

كثيرا ما يجد ضحايا التعذيب ومن يعملون نيابة عنهم، أنفسهم يصطدمون بعوائق هيكلية 
التي و ،ظهر الدراسة المقارنة للقوانين والممارسةة وجبر الضرر. وتُ العدال أمامراسخة تقف 

 ن افتراض اناآلن. إ واضحا قد صار ما ،التعذيبتستند على تجارب من يعملون في قضايا 
كون حقوق الضحايا ا لكفالة أن تأساسي، والذي يعتبر شرطا الدول لها نظام حكم قانوني مقنع

نفاذ المعايير الدولية لحظر التعذيب يتطلب به. وبالتالي، فان إ خذه كأمر مسلمال يمكن أ ،فعالة
اإل1نهج ذي مسارين: توف ر  والهياكل المطلوبة لممارسة طار ( خلق و/أو المحافظة على

تقدير، المنعكس في ( ال0مثل هذا النظام، إطار الحقوق بشكل فعال ولكفالة المحاسبة، وفي 
هو ارسات القضائية وأالمؤسسية والمم الهياكلالتشريعات و ي تدابير رسمية تُتخذ، لما 

مالئم على مزاع هو م التعذيب. إمطلوب لمنع التعذيب وللرد بشكل ن الحاجة لنهج شامل كما 
اهضة التعذيب األمم( من اتفاقية 1) 0وارد في المادة  ات إجراء: "تتخذ كل دولة المتحدة لمن

ي اقليم التعذيب في أ أعماللمنع  أخرىات راءإجية أأو  قضائية فعالةأو  داريةإأو  تشريعية
هم بانه يتضمنالختصاصها القضائي" يجب بالتالي أيخضع  مجموعة من إتخاذ  ن يُف

ات المطلوبة في ظل الظروف التي تجعل الحقوق والواجبات المحددة، خصوصا جراءإل
 فعالية. ثرأكمن اتفاقية مناهضة التعذيب،  14و 13و 10عليها في المواد  صتلك المنصو

اهضة التعذيب على امتداد العالم حققت   رغم كل  –وتظهر الدراسة المقارنة ان حركات من
ة. وعلى المستوى المعياري فان حظر التعذيب صمد  – التحديات التي تعترضها مكاسب هام

إلضعافه. وفي الوقت نفسه فإوالمح أمام ن الجهود المتضافرة التي بذلتها سلسلة ت متكررة
والدولي،  يميألقلالتي انعكست لدرجة كبيرة في الفقه القانوني الوطني و، ولكياناتمن ا

وهذا التطور قاد  أسرهمعلى الضحايا و أثرهعمقت فهم طبيعة التعذيب و أيضاً ومجتمعاتهم. 
مة، على مستوى المحتوى المحدد لبعض الحقوق والواجبات، مثل إلى  بلورة المعايير القائ

اذها لكي تنفذ بشكل فعال هذه الحق في انتصاف ف عال، وللخطوات التي يتطلب من الدول اتخ
هناك زخم متنامي لتعزيز التشريعات وآليات المراقبة  الحقوق. وعلى المستوى الوطني 
وبشكل خاص، في أزمنة النتقال، لمجابهة التركة المثقلة للتعذيب. ولكن محاسبة الجناة 

بة خلق بيئة تدريجي، مما يسلط الضوء على صعو وجبر ضرر الضحايا ما زال يسير بشكل
األ دنى العوائق التشريعية والمؤسسية والسياسية والمجتمعية وغيرها من مواتية تقلص للحد

ها في الممارسة كل أؤلئك الذين يسعون للعدالة والمحاسبة.   العوائق التي كثيرا ما يواجه
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ين الرمزي والعملي؛ ومن ناحية مثالية هامة على المستوي مكانة صالحات التشريعيةإل حتلت
االلتزامات إلى  فانها تشير اللتزام بحظر التعذيب وتوفير وسائل لممارسة الحقوق وكفالة

اإلوفقا للمعايير التي وضعها الق الح الفعلي نتائج انون الدولي. وقد جلبت عمليات
د، مثل قانون نيبال مختلطة. فالقوانين التي فشلت بشكل كبير في تحقيق الهدف المنشو

اهضة التعذيب )يفتقريلتعويض التعذيب )ضيق للغاية(  وقانون سر يكل الهإلى  النكا لمن
الله(، ت الحات التشريعية مة بأن اإلقي   قدم رسائل تذكيرالمؤسسي لمالئم الذي ينفذ من 

لعملية، بما ا هافي كل مراحل –زخم ودعم سياسيين إلى  الفعالة تمثل تحديا كبيرا. وهي تحتاج
صحاب المصلحة. كما ان التجارب وتنتفع من مشاركة قطاع واسع من أ –في ذلك النفاذ 

اهضة التعذيب، كما في الفلبين وُشرعت أذات القوانين التي  إلى  ، والتي أدتأوغنداخيرا لمن
اهتماما كبيرا من "أانخراط مستمر من كيانات متنوعة المشارب و صحاب بالتالي جلبت 

هي بالتالي تمثل على نحو خاص معلماالمصلح  . هاماً  ة"، 

الح التشريعي تتطلب فهم تفصيلي للمعايير الدولية،  اال هر فان جهود ومن حيث الجو
الحية"  –والنظام القانوني الوطني  حديد كيف والواقع المحلي لت –لكفالة التماسك و"ال

تحديدها، كما في استخدام  ي مشاكل تمأ أفضلن تتناول بشكل يمكن للقوانين الجديدة أ
االحتجاز السري عتبر التوجيه بشأن ات الشكاوى. ويُ إجراءوجه القصور في أأو  منشآت

اهضة للتعذيب، والذي يشمل التعليم من التجارب المقارنة،  مكونات ومحتوى التشريعات المن
الح. ويتضمن أهاما لتحاشي المزالق العديدة التي يمكن  إذا  مثل ما سئلةأن تهدد جهود ال

عرف التعذيب تعديالت محددة، وكيف يُ أو  كان يجب ان يأخذ القانون شكل قانون واحد
وااللتزامات المختلفة، مثل تدابير المنع والمحاسبة وسوء المعاملة، وكيف تُ  عكس الحقوق

خطر واضح  أيضاً كنقاط مرجعية ولكن هناك وجبر الضرر. وقد تخدم مويالت القوانين 
 حبط النتائج وبالتالي تتعارض مع الحاجة لمناهج سياقية. نها قد تبأ

األتُ  االصالحات المؤسسية بالغة في جعل حظر التعذيب عاال. ومن منظور  هميةعتبر
الضحايا ومن ينوبون عنهم في السعي للحصول على جبر الضرر، فان المؤسسات المسئولة 

أهم اللبنات ات الفعالة للشكاوى، والقضاء المستقل، هي اجراءاإل لتي يمكن القول بأنها تمثل 
ات الشكاوى الفعالة ان يكون من يحققون في الشكاوى إجراءفي حماية حقوقهم. وتتطلب 

هنيين مزودين بالموارد المطلوبة، وأن المشاريع الفعالة لحماية الضحايا والشهود  مستقلين وم
مة.وباإل ات الشكاوى يجب أن تُكلف اءإجرالتعامل مع الشكاوى الفردية فان إلى  ضافةقائ
ات الضرورية لضمان عدم جراءن تتخذ اإلامل الهيكلية كي تستطيع الهيئات أبدراسة العو

مة يها على كل المستويات كي يتحاشى إن يكونمستقال ونزاج القضاء أالتكرار. ويحت قا
ة، كما في العديد محكاما هزنة حيث تتخذ المحاكم الدستورية أغير متوا أنظمة ن دول ام

سيا، بينما الممارسة على مستوى المحاكم الدنيا كثيرا ما تضيع حق الضحايا. جنوب آ
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مهم ا ضافةباإل هما لوعي وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة فان من ال ن يرسي القضاء ف
، على صعيد الممارسة. وهذا يتضمن ينعني المحاسبة وجبر الضرر لمالئموممارسة لما ت

رية للقضاة تتيح فعل ذلك، تديم االالت من العقاب اينما كانت السلطة التقديتحدي ممارسات 
العدالة، مثل  أماممر بتقرير طبي ثاني، وتطوير فقه قانوني يزيل الحواجز التي تقف مثلاأل

أهيل. ويتضمن  إعادةالحصانات، وتعزيز جبر الضرر لمالئم، كما في حق  تغيير ال أيضاً الت
اإلالسلوك ح أشكالفي  مراعاة لما يُصور بأنه  أكثرموقف أو  ذعان للسلطة التنفيذيةيث

مما ينسخ حقوق الضحايا والحظر المطلق للتعذيب.   حاجات الدولة 

اآلليات ان تؤدي عملها بفعالية كانت البنى التحتية المؤسسية األوسع إذا  وستستطيع هذه
لتالي فان من المهم االنخراط بشكل ( قائمة. وبا0-5و  1-5اله في )لحكم القانون الواردة أ

الح المؤسسات، خصوصا الشرطة واألإلى  وثيق في عمليات تهدف  منيةألاجهزة إ
وممارسات المؤسسات. وهذا يتطلب فهم تفصيلي  أساليبتغيير إلى  ضافةوالجيش،باإل

االنضباط الداخلي أفضلالقصور المؤسسية و شكالأل ة الممارسات المقارنة، كما في آليات
القدرة على استخدام لحظات مواتية لتوليد زخم للتغيير، والذي قد إلى  ضافةوالرقابة،باإل

 المؤسسات المعنية. أعضاء يكون بالتأكيد مرحبا به من بعض 

اهله بشكل كبيرإن أ اهر المؤسسية المحددة للحق في جبر الضرر والذي ظل يتم تج  حد المظ
األ الأشكآلن حتى في الدول التي تقدم إلى  أهيل  إعادة، هو تقديم خرىجبر الضرر الت

ة دول قليلة تقدم خدمات  أهيل متخصصة لضحايا التعذيب، والتي  إعادةبواسطة الدول. وثم ت
هيل. ولكن التعليق العام رقم  إعادةبواسطة مراكز  حيانتقدم في معظم األ اهضة ل 3تأ لجنة من

وهذا يتطلب 388 مثل هذه الخدمات. ن توفرالتعذيب يوضحبجالء أن الدولة نفسها يجب أ
أهيل  إعادةالرعاية الصحية، والتي ستنتفع من تجربة مراكز  أنظمةحداث تغييرات في إ الت

اآلن اآلخرين. ولكن، وحتى االنتقالية، فان  ،ومن مزودي الخدمات وخارج سياق العدالة
 اث مثل هذه التغييرات. جهود مناصرة محدودة قد بذت الحد

هامة في مكافحة التعذيب والسكيا نسانالمؤسسات الوطنية لحقوق اإل يمكن ان تكون عي نات 
الت بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية  للعدالة والمحاسبة. ويعتبر خلق 

اإل األثر حسب ما تظهره التجربة في بعض الدول، مثل أ نسانلحقوق مرا هاما لتعظيم
مدني يجب ان تراقب بشكل نقدي أداء المؤسسات ن منظمات المجتمع ال. ومع أأوغندا

اإل نسانالوطنية لحقوق اإل اهم في حماية حقوق مهم ان يكون مثل هذا نسانوتس ، فان من ال
النقد متبصرا ويأتي على أساس من جهود سابقة لكفالة أن تلبي المؤسسات الوطنية لحقوق 

 ريس. طريقة ممكنة، باتساق مع مبادئ با أفضلتكليفها ب نسانإل
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االنتقالية وضاع أل كثيرا ما تعتبر رها لكفالة المحاسبة  أكثرمواتية اً وضاعأالسياسية من غي
األالتغييرإحداث وجبر الضرر و المجتمع المدني وسع. فهي توفر فرصة فريدة لكيانات ات

رها للدعوى ال وآثار  أسبابتعيين إلى  عمليات تهدفأو  ى، والمشاركة في، آلياتوغي
الحات. جبر الضرر لضحايا والبدء في إ أشكالوتقديم تعويضات وغيرها من  التعذيب

اهتماما كافيا لولكن بعض هذه  حجم ، كما أن لتجارب الخاصة بالتعذيبالعمليات لم تعطي 
الحات المحددة المطلوبة  إلى  الكيانات المنخرطة قد يقود بسهولة اال فهم محدود لما هي

ان جعل موضوع  389االنتصاف الفعالة. أشكالفعالية وكفالة  أكثرلمكافحة التعذيب بشكل 
ال يتجزأ من هذه العمليات وكفالة ان يكون لضحايا التعذيب ومن يعملون نيابة  اً التعذيب جزء

عنهم فضاءا لتبادل تجاربهم وآلياتهم للدفاع عن حقوقهم يعتبر حاسما، كي ال تتكرر بعض 
ة االنتقالية" الساب أشكال  قة. قصور "العدا

 والدولية  إلقليميةتعزز اآلليات 

الذين يعملون في مجال مكافحة التعذيب حول العالم  نسانكثيرا ما يسعى مدافعو حقوق اإل
اآلليات ما فوق الوطنية المتاحة لكفالة الحماية ضد تعذيب ) ( ولكفالة المحاسبة أكثرالستخدام

هيئات حقوق  وجبر الضرر. ومن الخفاقات الرئيسية للنظام الحالي انه غير مكتمل. ال توجد 
وال اتحاد دول  األوسطة فعالة في آسيا، بما في ذلك الشرق إقليمي إنسان )ال الجامعة العربية

لها سجل فعال في حماية أو  جنوب شرق آسيا )آسيان( يمكن ان تنظر في شكاوى فردية
األ الحقوق(. والعديد من الدول، ة والهند والصين ريكيمبما في ذلك اواليات المتحدة

األ األوسطمناطق بأكملها، كالشرق إلى  ضافةاإل  فريقيةعدا مصر كطرف في المفوضية
ات الشكاوى الفردية على المستوى الدولي. وبالتالي إجراءوالشعوب، لم تقبل  نسانلحقوق اإل

ن لم اية إمن العالم محدود للغ أجزاءفي عدة  نسانهيئات اتفاقيات حقوق إلإلى  فان الوصول
 يكن معدوما. 

اإل يلشكاوى الفردية فان محاميات لإجراءالتي توجد بها  ماكنوحتى في األ  نسانحقوق
تفاقيات بأنه بطئ وغير هيئات اال إجراءرى يُ والمدافعين مروا بسلسلة من التحديات. و

تى القضايا سنوات ح كثيرا ما تأخذو حة محدودة للضحايا للمشاركةذ يقدم مسامتجاوب، إ
 األممكون القرارات لصالح الضحايا فان تنفيذ قرارات هيئات اتفاقيات تكتمل. وحتى عندما ت

ما فيما يتعلق بالمحاكم ضيات، تكون ضعيفة. أقل قرارات المحاكم والمفوالمتحدة، وبدرجة أ
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غيرها أو  بشكل روتيني فان التحقيقات التعويضات من جزء أكبريتم دفع  فانه بينما إلقليمية
  390 في الغالبال تتم. خرىمن التغييرات الهيكلية األ

انفاذ قرارات هيئة التفاقية، بالتالي، بأنه يمثل أولوية. وقد اثمرت الردود إلى  يُنظر
نتائج محدودة. فالضحايا ومن  يميألقلالمتحدة والمستوى  ألممالمؤسسية على مستوى 

اهدون فيه، كثيرابال نجاح، لتحقيق يعملون نيابة عنهم، كثيرا ما يجدون أنفسهم في م وقع يج
انفاذ قرار صادر عن هيئة اتفاقية. وبينما تشكل مثل هذه القرارات عنصر رضا هام في حد 

ها فان هذاتها مؤكدة الدعاوى التي تم  ذه المكاسب قد يتم إبطالها عن طريق استمرار تقديم
 ضعف العدالة الذي كشفته. نفس 

هيئات ومحاك لعبت دورا هاما في مكافحة التعذيب  نسانم اتفاقيات حقوق اإلومع ذلك فان 
 وتعزيز المحاسبة وجبر الضرر للضحايا خصوصا عن طريق:

ة  كما فيالنتهاكات واإليذاء، ل سجل مرجعيفضح الممارسات وإنشاء  (1 المحكم
ة لحقوق مريكيأل الدولروسيا وتركيا، ومحكمة شأن  في نسانألوروبية لحقوق اإل

األ شأن في نسانإل شأن السودان في والشعوب  نسانلحقوقاإل فريقيةبيرو، واللجنة
  391؛عدة دول في آسيا الوسطىشأن في  نسانلجنة حقوق اإلو

مختلفة من العنف ال شكالالتوفير فهم أوضح لطبيعة ونطاق االنتهاكات، مثل  (0
  392؛الجنسي

وال لؤسسية الستجابات القانونية والمل ذات مصداقيةتقييم عمليات تقديم  (3 النتهاكات،
هيكلية تفصيلية  تأسيستوفر سبل انتصاف فعالة، وبالتالي  حول موضوعسيما 

ظمةأل  نسانلمحكمة األوروبية لحقوق اإلكما يُرى مثال في الفقه القانوني لقانونية،  ن
 393؛التعذيب في روسيا، بما في ذلك الشيشان قضاياالتحقيق في  حول

                                                           
هيئات المجتمع المفتوح، قمبادرة عدالة المجتمع المفتوح، من  -390 رار الحكم إلى العدالة، انفاذ القرارات الدولية واألقليمية لحقوق إلنسان )

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-، موجود على الرابط 11-11(، ص 2111نيويورك، 
20101122.pdf-justice-to-judgment.  

391
هيئات المعنية، ب -  ؛ 553محكمة الدول ألوربية  23( 1226زة مثل اسكوي ضد تركيا، )ا في ذلك القضايا المتميمانظر الفقه القانوني لل

ة لحقوق إلنسان، مريكيموضوعية، محكمة الدول ألأسس  ؛ باريوس التوس ضد بيرو،22( محكمة الدول ألوربية 2116ميخاييف ضد روسيا، )
موضوعية، جبر اضرار ونفقات ، حكم أسس  يرو ،كاسترو، ميغويل ضد ب –؛ سجن كاسترو 25، سلسلة ج رقم  2111مارس  14حكم صادر في 

؛ المفوضية األفريقية لحقوق إلنسان والشعوب، كورتيز فرانسيس دوبليير ضد السودان، تقرير 161، سلسلة ج رقم 2116صادر في نوفمبر 
هينة، ماالمقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو الال إنسانية أو ال اخستان ، وثيقة ألمم زانفريد نواك: بعثة إلى كم

هورية ك ة؛ لجنة مناهض2112ديسمبر  A/HRC/13/39/Add.3 ،16المتحدة  الغ رقم زااالتعذيب، غيرايموف ضد جم  . 433/2111خستان، 
392

 انظر تقرير ريدريس عن الغتصاب وسوء المعاملة كتعذيب )قادم(.  - 
عامة حول المانظر من أ -393 هن، فيليب ليتشجل لمحة  لتماسالستهالل إ’، جين قوردون، وجيسيكا قافرون، قاضاة في الشيشان والوضع الرا

األوربية لحقوق اإلنسان في قضية اساييفا ضد روسيا )رقم  قبراير  24، (‘57950/00إجراءات مخالفة من لجنة الوزراء فيما يتعلق بحكم المحكمة
 موجود على الرابط  2115
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مات الدول، بما في ذلك الحق في المشاركة في توضيح حقوق الضحايا والتزا  (4
  394؛من التعذيب فراداالمتناع عن التعذيب وحماي األبات والتزام الدول جراءإل

االنتهاكات، بما في ذلك الفشل في  (5 مجموعة من العتراف بمسئولية الدولة بشأن 
  395؛‘(لفعالالتحكم ا’القيام بالعناية الواجبة وعند التحرك في الخارج )حينما تمارس 

أل (6 الل منح الجبر ولكيانات  فرادتطوير الحق في جبر الضرر بما في ذلك من 
ال سيما في الفقه  ة مريكيالقانوني لمحكمة الدولاألجماعية وبتوسيع نطاق الضحايا،

  396 .نسانلحقو اإل

يستخدمون بشكل متزايد شبكات على المستوى الوطني  نسانظل المدافعون عن حقوق اإل
شمل لتغييرات أ ي قضايا فردية وللدعوةلحماية والعدالة فاوالدولي سعيا وراء  يميلألقو

وهذا يشمل  مكانية المناصرة تركيزا متزايدا على إلتعزيز حقوق الضحايا وحظر التعذيب. 
اإلللقضايا، باست يجابية لتسليط الضوء على الحاجة خدام عرائض الشكاوى والقرارات

مراجعة تقارير الدولة إلى  ضافة،باإلنسانيئات اتفاقيات حقوق اإلللتغيير. ويمكن للجوء له
هيئات ميثاق  ألممالطرف بواسطة لجان  مثل المراجعة الدورية  -المتحدة  ألممالمتحدة و

العالمية لممارسة ضغوط  والمنابر ستخدام المنتدياتن تكون وسائل تساعد على إالعالمية، أ
ألن تصمم بعناية لتحقيق نتائج دبلوماسية على دولهم المعنية،  ولكن هذه الحمالت تحتاج

  .  كما تحتاج لفضاء محلي للتغيير كي تكون فعالة 397محددة،
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d=1916062&Usage=2031&SecMode=1&DocIعريضة إلى لجنة ’، ركز المساعدة في الحماية الدوليةمبادرة العدالة الروسية وم ؛
ابريل  12، ‘من قانون إلجراءات الجنائية الروسي في انفاذ حكم من مجموعة خاشييف واكاييفا 125وزراء المجلساألوربي الخاصة بأداء المادة 
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394

هضة التعذيب، التعليق العام رقم  -  اله.  12، الحاشية السفلية رقم 2لجنة منا  أ
395

، التزامات أولية ، وأسس 2112نوفمبر  16در في ة الصامريكيضد المكسيك ، حكم محكمة الدول أل‘( حقل القطن)’قونزاليز وآخرون،  - 
 أعاله.  111،؛ السكيني ضد المملكة المتحدة، الحاشية السفلية رقم 215ضرار ونفقات، سلسلة ج رقم موضوعية، وجبر أ

396
هج ’توماس م. انتكوياك،  -  هاكات حقمنا هامريكي: محكمة الدول ألوق إلنسانانتصاف في انت ، جورنال كولومبيا القانون ‘ة لحقوق اإلنسان وبعد

هيم ’فاللبا  –؛ كالرا ساندوفال 412-351، ص 46(، 2112، ) النتقالي مة في ‘ ضحية’و‘ طرف مصاب’مفا هاكات حقوق إلنسان الجسي النت
ال فيرستمان وآخرون، جبر الضرر ‘ عليق حول تبعات فيما يتعلق بجبر االضرارة لحقوق اإلنسان: تمريكيالفقه القانوني لمحكمة الدول أل في كا

اله، ص  225لضحايا البادة الجماعية، الحاشية السفلية رقم   . 222-243أ
اله.  22انظر بشأن ما يُسمى بالنموذج اللولبي، ريسي وآخرون، الحاشية السفلية رقم  -397  أ
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