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وكام يوضح األستاذ إيفانز ،هناك القليل نسبيا من املامرسة بشأن اآلليات
الوقائية الوطنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .لذا ،فإن املنتدى
اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لرصد أماكن االحتجاز ومنع
التعذيب هو مبادرة جديرة بالرتحيب ،التي تجمع بني منظامت املجتمع
املدين من تسعة بلدان من املنطقة لدعم الرصد املستقل ألماكن االحتجاز.
وميكنكم قراءة املزيد عن املنتدى وعن دور اآلليات الوقائية الوطنية يف
هذه النرشة اإللكرتونية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عن منع
التعذيب.

مقدمة

رصد أماكن االحتجاز ميكن أن ينقذ األرواح ويكفل الحفاظ عىل
يُكرس عدد الشتاء هذا من النرشة اإللكرتونية ملنطقة الرشق األوسط وشامل كرامتهم وأمنهم!

أفريقيا للرصد الوقايئ ألماكن االحتجاز .وما مل نكن نعلمه يف مرحلة إعداد
النرشة هو أنه ،بحلول وقت النرش ،كنا قد رأينا إنشاء أول آليات وقائية
وطنية مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف منطقة
الرشق األوسط.

مريفت رشاموي

ويف  9ترشين األول/أكتوبر ،أصدرت الجمعية التأسيسية الوطنية يف تونس
مستشارة يف مجال حقوق اإلنسان
قانونا إلنشاء هيئة تتألف من  16عضوا مستقال .ونود أن نعرب عن تهانينا
ليس فقط لحكومة تونس ،بل أيضا لجميع أولئك الذين دعموا بال كلل
نعلم جميعنا نحن الذين نعمل يف مجال حقوق اإلنسان أهمية منع
عملية صياغة واعتامد هذا القانون.
االنتهاكات قبل وقوعها .ويدرك الكثري منا ممن زاروا أماكن االحتجاز ،أو
ملاذا يكون إنشاء هيئة الوقاية من التعذيب يف تونس خطوة هامة ملنطقة ممن عملوا يف قضايا االحتجاز أهمية رصد أماكن االحتجاز من أجل منع
الرشق األوسط؟ يقدم مالكومل إيفانز ،رئيس لجنة األمم املتحدة الفرعية ملنع االنتهاكات ،وتحديد االنتهاكات يف أقرب وقت ممكن بعد حدوثها ،وطلب
التعذيب ،ردا عىل هذا السؤال يف مقاله “ :لقد توصلنا إىل إدراك أن الخط اإلنصاف ملثل هذه االنتهاكات .كام ميكن أن يكون لرصد أماكن االحتجاز
األمامي للوقاية ليس يف جنيف ،وال هو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب :دور أسايس يف تحديد توصيات إلجراء تغيريات يف القوانني والسياسات
هو يف البلد ذاته ،وهو اآللية الوقائية الوطنية” .واألهم من ذلك ،يكتب ،هو واملامرسات من أجل جعلها تتامىش مع املعايري الدولية .وهذه التغيريات
أن اآللية الوقائية الوطنية مستقلة حقا ،وأن لديها املوارد والخربات الالزمة أساسا لضامن الحفاظ عىل حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص املحرومني من
حريتهم.
ألداء مهامها “ بإنصاف وجرأة “.

صفحة 2
ويأخذ رصد أماكن االحتجاز أشكاال عديدة :غالبا ما يتم تنفيذه من خالل
إجراء الزيارات إىل أماكن االحتجاز .ويف بعض األحيان ،يجب أن يحدث
رصد مكان ما لالحتجاز حتى بعد إخالء أماكن االحتجاز من السجناء .وهذا
عىل سبيل املثال هو ما يحدث اآلن يف ليبيا ،وما سيحدث يف وقت الحق يف
سوريا .ويتيح لنا هذا أن نفهم ما حدث يف أماكن االحتجاز تلك والتأكد من
أن هذا لن يحدث مرة أخرى.

املحتويات
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مقدمة :رصد أماكن االحتجاز ميكن أن ينقذ
والزيارات لها أنواع مختلفة .فيمكن أن تكون زيارات عميقة تدوم عادة األرواح ويكفل الحفاظ عىل كرامتهم وأمنهم!
أليام وتشمل فريقا كبريا متعدد التخصصات؛ وزيارات مخصصة لغرض ما
والتي عادة ما تكون قصرية ،والزيارات املفاجئة إىل مكان واحد محدد،
بفريق صغري ،والزيارات املواضيعية التي عادة ما تكون زيارات متمركزة
إىل عدد من األماكن .وعموما فهي تشمل فريق عمل متخصص .والزيارات
املنتظمة واملفاجئة ألماكن االحتجاز هي واحدة من أكرث الطرق فعالية ملنع
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف جميع أماكن االحتجاز .وميكن
أن تساعد النقاط األربعة التالية يف تنفيذ الزيارات:

 .1اإلعداد للزيارة :قبل الزيارة ،سيكون من الرضوري تجميع وتحليل
املعلومات املتاحة من الزيارات السابقة واملوارد املتاحة؛ وتحديد أهداف
محددة واضحة لهذه الزيارة ،وتنظيم عمل فريق الزيارة مبا يف ذلك
إعداد االستامرات أو االستبيانات الستخدامها ،وتحديد املهام واملسؤوليات
واالهتامم باألمور اللوجستية.
 .2التوثيق املهني واملوضوعي يف املوقع :من الرضوري أن تتأكد من أن
توثيقك الزيارة يجب ان يكون مهني وموضوعي .ويشمل ذلك التأكد من
أنك تأخذ وجهة نظر مختلف األطراف ،مبا يف ذلك األشخاص املحرومني من
حريتهم؛ والسلطات مبا فيها تلك املسؤولة عن مرفق االحتجاز؛ واملصادر
املتاحة األخرى للمعلومات مبا يف ذلك املحامني واألطباء واألرسة ،وأخريا
مالحظات فريق الزيارة.
 .3التحليل :بعد الزيارة ،يجب تجميع وتحليل املعلومات الواردة من
الزيارة فيام يتعلق باملعايري الوطنية والدولية .ومن املهم أن تدرك أن
املعايري الوطنية يف بعض األحيان ال تتفق مع املعايري الدولية ،أو أنها إذا
كانت ،ال يتم احرتامها يف بعض األحيان .وتحديد ما إذا كانت املشكلة
كائنة يف القانون أو املامرسة أو كليهام يشكل عنرصا هاما للخطوة التالية:
توصياتك واملتابعة.
 .4صياغة التوصيات واملتابعة :وبعد ذلك سيتم استخدام تحليلك يف
صياغة توصيات أكرث جوهرية وعملية ،بدال من مجرد اإلشارة إىل املشاكل
أو املعايري الدولية .فمن املهم أن تتأكد من املتابعة الرسيعة للحاالت التي
تتطلب تدخال عاجال ،مثل تلك املتعلقة بالعالج الطبي ،أو أولئك الذين
كانوا يف عزلة عن العامل الخارجي .وينبغي االنتهاء من التقرير والتوصيات
بعد وقت قصري من الزيارة ،ويجب تقدميها إىل الشخص املسؤول عن املكان
وإىل السلطات العليا إذا لزم األمر.

 .1مقاالت رأي
رصد أماكن االحتجاز يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا  -أهمية الربوتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب
عضوية اآلليات الوقائية الوطنية  -املعايري والخربات

1
1
3
3
6

8
 .2أحدث التطورات
8
التعذيب يف ليبيا
8
الحبس االنفرادي
8
القواعد النموذجية الدنيا
9
عقوبة اإلعدام
9
حاالت االختفاء القرسي
9
تحقيق العدالة واألهداف اإلمنائية لأللفية
9
املحاكم العسكرية
9
املساعدة القانونية
9
النساء يف االحتجاز
10
حامية األشخاص املحرومني من حريتهم
دور املنظامت غري الحكومية يف االستعراض الدوري الشامل 10
 .3من امليدان
إعادة متثيل تدمر :عندما ال تكفي الكلامت...
تشكيل جيل جديد من املراقبني املستقلني يف منطقة
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 .4قامئة مطبوعات جمعية الوقاية من التعذيب
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 .5اسئلة واجابات
لذلك ،ال متثل زيارات الرصد غاية يف حد ذاتها بشكل واضح بل هي حامية املهاجرين غري النظاميني يف االحتجاز
الخطوة األوىل يف عملية طويلة األجل لتحسني معاملة املحتجزين وظروف كيف ينبغي أن تستجيب الجهات الفاعلة الوطنية
االحتجاز من خالل الحوار التعاوين مع السلطات .وليك يكون للزيارات للتحفظات عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؟
التأثري الوقايئ املقصود ،من املهم أن يحرتم القامئون بإجراء الزيارات بعض
املبادئ األساسية واملعايري األخالقية .وفيام ييل ملخص مخترص جدا عن
هذه املعايري املشرتكة .وللمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،يرجى
الضغط هنا للحصول عىل معلومات ومواد اضافية من جمعية الوقاية من
التعذيب.

الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

10
10

15
15
16

صفحة 3
 -1ال رضر وال رضار :يكون املعتقلون ضعفاء بشكل خاص وينبغي دامئا أن واملوظفني وزمالءهم بأدب واحرتام.
يراعي الزوار سالمتهم.
 – 13التمتع بالوضح :داخل مكان االحتجاز ،ينبغي أن يتأكد الزائرون من
 -2مامرسة الحكم الجيد :يجب أن يكون املراقبون عىل بينة باملعايري أن املوظفني واملحتجزين يعلمون منهجية وصالحيات الهيئة الزائرة ،وأنهم
والقواعد التي يقومون برصدهم عىل أساسها .ومع ذلك ،أيا كان عددهم ،يعرفون كيفية التعامل معهم .وينبغي عىل الزوار ارتداء وسيلة لتحديد
واألهمية والدقة ،لن تكون القواعد بديال للحكم الشخيص الجيد والحس الهوية .وخارج مكان االحتجاز ،ينبغي القيام بالدعاية لعمل آليات الزيارة
من خالل التقارير املكتوبة واالستخدام الحذر لوسائل اإلعالم.
السليم.
 -3احرتام السلطات واملوظفني املسئولني :يجب إقامة االحرتام بني املوظفني للحصول عىل معلومات عن عمل جمعية الوقاية من التعذيب بشأن رصد
والفريق الزائر ،وإال سيكون العمل يف أماكن االحتجاز عرضة للخطر .اماكن االحتجاز ومزيد من املوارد ،يرجى الضغط هنا.
وينبغي عىل الزوار احرتام سري عمل السلطات دامئا ومحاولة التعرف عىل
املستويات الهرمية ومسؤولياتهم ملعالجة أي مشكلة عىل املستوى الصحيح.

 .1مقاالت رأي

 -4احرتام األشخاص املحرومني من حريتهم :أيا كانت أسباب الحرمان من
الحرية ،يجب أن يعامل املحرومون من حريتهم باحرتام وأدب .وينبغي رصد أماكن االحتجاز يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
أن يقدم الزائر نفسه أو نفسها دون املساس بالخلفية الثقافية أو وضع  -أهمية الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب
األشخاص املحرومني من حريتهم.
 -5التمتع باملصداقية :ينبغي أن يرشح الزوار بوضوح ،إىل املحتجزين
واملوظفني ،أهداف وحدود أعاملهم للرصد ويترصفون وفقا لذلك .وال يتعني
عليهم أن يقطعوا أي وعد لن يستطيعوا الوفاء به وعدم اتخاذ أي إجراء ال
يستطيعون اتباعه.
 -6احرتام الرسية :احرتام رسية املعلومات املقدمة يف املقابالت الخاصة
أمر رضوري .وينبغي عىل الزوار أال يقدموا أي عرض باستخدام اسم أحد
املعتقلني من دون موافقة رصيحة منه أو منها.

مالكومل د .ايفانز

أستاذ القانون الدويل ،جامعة بريستول،
رئيس ،لجنة األمم املتحدة الفرعية ملنع التعذيب

 -7احرتام األمن :يشري األمن إىل األمن الشخيص للزوار ،وأمن املعتقلني
الذين عىل اتصال بهم وأمن مكان االحتجاز .فمن املهم احرتام القواعد
الداخلية لألماكن التي تتم زيارتها وطلب املشورة أو طلب أي ترخيص بالتأكيد لن يحتاج قراء النرشة اإللكرتونية ملنطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا إىل مقدمة إىل الربوتوكول االختياري ،الربوتوكول االختياري التفاقية
خاص من املسئولني حني الحاجة.
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .فبعد استغراقه  25عاما لصياغته ،دخل
 -8التمتع بالالتساق واملثابرة وصبورا :تتأس رشعية آلية الزيارة عىل مر الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف عام  ،2006وهناك اآلن  69دولة طرف
الزمن ،نتيجة ألهمية واستمرار واتساق العمل .ويتطلب رصد أماكن من جميع أنحاء العامل .والبد من القول بأن مشاركة الدول يف منطقة
االحتجاز الكفاءة واالنتظام واالستمرارية .فإنه يشمل زيارة نفس األماكن الرشق األوسط وشامل أفريقيا ليست كبرية كام ينبغي ،حاليا ال يوجد سوى
بانتظام واستمرار ،وبناء أدلة كافية الستخالص استنتاجات عىل أسس سليمة ثالث دول أطراف من املنطقة  -لبنان وتونس وموريتانيا .ومع ذلك ،هذا
‘التعداد’ من الدول يقلل بشكل كبري من أهمية الربوتوكول االختياري،
وتقديم التوصيات .ومن الرضوري املثابرة يف أنشطة املتابعة أيضا.
واآلليات التي أنشأها ،للمنطقة .وعىل الصعيد الدويل ،أنشأ الربوتوكول
-9التمنع بالدقة االتقان :من املهم أثناء الزيارة جمع معلومات سليمة االختياري لجنة األمم املتحدة الفرعية ملنع التعذيب  -التي ،عىل الرغم
ودقيقة ليك تكون قادرا عىل صياغة تقارير موثقة بشكل جيد وتقديم من اسمها ليست لجنة فرعية عىل اإلطالق ،و مع وجود  25عضوا ،هي
يف الواقع أكرب من الهيئات العرشة املنشأة مبوجب معاهدات التي أنشئت
التوصيات ذات الصلة.
مبوجب مختلف معاهدات حقوق اإلنسان لألمم املتحدة .واللجنة الفرعية
 – 10التمتع بالحساسية :وخاصة عند إجراء املقابالت مع املحتجزين ،ملنع التعذيب فريدة من نوعها داخل منظومة األمم املتحدة لحقوق
ينبغي أن يكون الزائرون حساسني لحالة ومزاج واحتياجات الفرد ،ولرضورة اإلنسان لتمتعها بصالحية زيارة أي مكان لالحتجاز يف أي دولة طرف يف أي
اتخاذ الخطوات الالزمة لحامية أمنه أو أمنها أيضا .ويف حاالت االدعاءات وقت تختاره للقيام بذلك ،ليك تحدد بنفسها مبارشة حالة هؤالء األشخاص
بحدوث التعذيب وسوء املعاملة ،ينبغي أن يدرك املراقبون إمكانية إعادة املحرومني من حريتهم ،وتقدم توصيات رسية إىل السلطات وتجري حوارا
معها بشأن تنفيذها .وحتى اآلن ،زارت اللجنة الفرعية بلدا واحدا فقط يف
الصدمات.
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا -لبنان ،يف عام  - 2010والزال التقرير
 -11التمتع باملوضوعية :يجب أن يسعى املراقبون جاهدين إىل تسجيل والحوار الناشئ عن تلك الزيارة يف طي الكتامن حتى اآلن.
الوقائع الفعلية ،والتعامل مع كل من املوظفني والسجناء بطريقة غري
إذا كان هذا هو كل ما نص عليه الربوتوكول االختياري ،فإنه سيكون قد قدم
مصبوغة باملشاعر أو اآلراء املسبقة.
موضوعا ذو شأن عظيم .ومع ذلك ،وباإلضافة إىل ذلك ،يتطلب الربوتوكول
 -12الترصف بنزاهة :ينبغي أن يعامل الزائرون جميع املعتقلني والسلطات االختياري من جميع الدول األطراف أن تنشئ ،يف غضون سنة واحدة من
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صفحة 4
تاريخ انضاممها كطرف يف الربوتوكول االختياري‘ ،آلية وقائية وطنية ،التي
تكون هيئة محلية مستقلة متاما ،والتي تتمتع أيضا بنفس الصالحيات
لزيارة أي مكان حيث تشتبه يف وجود أشخاص محرومني من حريتهم داخل
الوالية القضائية للدولة ،ولديها القدرة عىل الحصول عىل جميع املعلومات
والسجالت ذات الصلة ،وتقدم توصيات نتيجة لهذه الزيارات .وهناك أشياء
أخرى يجب عىل اآللية الوقائية الوطنية أن تكون قادرة عىل القيام بها أيضا
 تشمل التعليق عىل الترشيعات القامئة ومشاريع الترشيعات ذات الصلةواستمرار االتصال باللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
وتستحق هذه النقطة األخرية الرتكيز عليها .فاآللية الوقائية الوطنية املنشأة
مبوجب الربوتوكول االختياري يجب أن تكون مستقلة وظيفيا .كام ينبغي
أن تكون قادرة عىل التواصل ،واالجتامع ،مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
ونتيجة لذلك ،لن يكون هذا مطلوبا منها من النظام الدويل ،ولكنها تصبح،
يف الواقع ،جزءا من النظام الدويل ملنع التعذيب وسوء املعاملة يف أماكن
االحتجاز .وتظل اللجنة الفرعية عىل اتصال وثيق حقا مع اآلليات الوقائية
الوطنية التي أنشئت ،وتحاول زيارتها كلام أمكن ،عىل الصعيدين الرسمي
وغري الرسمي .ويف الواقع ،أنشأت اللجنة الفرعية مؤخرا مامرسة إجراء
“الزيارات االستشارية لأللية الوقائية الوطنية” ،التي تركز فيها عىل االجتامع
باآلليات الوقائية الوطنية ومعرفة املزيد عن كيفية قيامها بأعاملها الخاصة
بالزيارة .ويف كثري من األحيان ندعو اآلليات الوقائية الوطنية لدوراتنا يف
جنيف ومناقشة أعاملها ومامرساتها مبزيد من التفصيل ،ملعرفة املزيد
عن التحديات التي تواجهها ،وكيف نتمكن نحن ،اللجنة الفرعية ،من
مساعدتها .وملاذا؟
والجواب بسيط جدا .لقد توصلنا إىل إدراك أن “الخط األمامي” للوقاية
ليس يف جنيف ،وال يف اللجة الفرعية ملنع التعذيب :هو يف البلد نفسه ،وهو
اآللية الوقائية الوطنية .فهي التي تتمركز يف البلد نفسه ،وتتمكن من زيارة
أماكن االحتجاز والعودة إليها عىل أساس متكرر .ونحن  -الذين يجب أن
تشعر بالقلق مع ما يقرب من  70دولة  -ال نتمكن من فعل ذلك بأنفسنا.
ومن خالل العمل عن كثب مع اآلليات الوقائية الوطنية ،نتمكن من أن
نكون قريبني من الرصد الروتيني ألماكن االحتجاز يف جميع الدول األطراف،
ومن خالل العمل معها ميكننا ،معا ،دعم بعضنا البعض ،ونكون أكرث فاعلية
من عملنا بشكل منفصل.

هناك ،حتى اآلن ،مامرسة قليلة نسبيا بشأن اآلليات الوقائية الوطنية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .أنشأت تونس فقط اآللية الوقائية
الوطنية رسميا ،يف شهر أيلول/سبتمرب من هذا العام فقط .ومع ذلك ،كان
هناك قدر كبري من النقاش حول اآلليات الوقائية الوطنية ،ما تستطيع
القيام به ،ومن هم أعضاؤها ،يف العديد من الدول يف مختلف أنحاء
املنطقة ،سواء يف الدول األطراف وغريها .وأجريت مناقشات مستفيضة
يف دول أخرى  -تشمل الجزائر ،ولبنان ،وموريتانيا ،واملغرب  -حول ما هو
املتوقع من اآللية الوقائية الوطنية مبوجب الربوتوكول االختياري .وباإلضافة
إىل ذلك ،يف أيلول/سبتمرب  2013أنشأت البحرين مبوجب مرسوم مليك لجنة
جديدة لحقوق السجناء واملعتقلني ،الديباجة التي تشري رصاحة إىل أحكام
الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .وكام يبني
هذا ،الربوتوكول االختياري هو مصدر اإللهام ،ومصدر للمعلومات ،إلنشاء
آليات املراقبة واآلليات الوقائية يف جميع الدول  -وليس فقط يف الدول
األطراف.

إذن ،يتضح أن أهمية إنشاء آليات مستقلة لزيارة أماكن االحتجاز مفهومة
جيدا يف العديد من الدول يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وتثمن
أهمية القيام بذلك بطريقة تتوافق مع الربوتوكول االختياري عىل نطاق
واسع .ومن ثم ،يكون من املهم بالنسبة لجميع الدول يف املنطقة التأكد من
أنها ال متلك فقط نظام مستقلة لرصد أماكن االحتجاز ،بل أن تلك النظم
تعكس املبادئ األساسية لنظام الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب.

وبطبيعة الحال ،ميكن أن ينجح ذلك إذا ،كام يتطلب الربوتوكول االختياري،
كانت اآللية الوقائية الوطنية ‘مستقلة’ بالفعل ولديها املوارد والخربة
الالزمة ،لتكون قادرة عىل االضطالع مبهامها بالكامل ،بإنصاف وبجرأة.
ودورنا بصفتنا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب هو التأكد من أن هذا هو
الحال .ويف الواقع ،يلزم الربوتوكول االختياري اللجنة الفرعية بالعمل مع
الدول األطراف ،وتقديم املشورة لها ومساعدتها يف إنشاء آلياتها الوقائية
الوطنية .وتم إنشاء نحو  50آلية وقائية وطنية يف جميع أنحاء العامل وهكذا
اكتسبت اللجنة الفرعية قدرا كبريا من الخربة يف كيفية القيام بذلك عىل ومن أجل املساعدة عىل أداء ذلك ،أصدرت هيئات مثل جمعية منع
التعذيب أدلة وكتيبات قيمة للغاية .وحاولت اللجنة الفرعية بنفسها
نحو فعال.
مساعدة الدول ،واآلليات الوقائية الوطنية واملجتمع املدين من خالل
واحدة من نقاط القوة العظيمة بالربوتوكول االختياري هي أنه مل يحدد وضع املبادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية الوطنية (CAT/OP/12/5
“منوذجا” واحدا لآللية الوقائية الوطنية .يختلف كل بلد ،وكل نظام قانوين )(2010 ،و ‘أداة التقييم الذايت التحلييل’ لآلليات الوقائية الوطنية (CAT/
ولذلك فمن الحق متاما أن تختلف كل آلية وقائية وطنية عن تلك التي  .)OP/1 (2012ومع ذلك ،ال يوجد بديل عن إجراء املناقشات وجها لوجه،
توجد يف مكان آخر .وما يهم ليس ‘كيفية’ تكوينها ،ولكن ما إذا كانت وقد وجدت اللجنة الفرعية أنه من املفيد للغاية القدرة عىل االجتامع مع
مستقلة أم ال ،وما إذا كانت تتمتع بصالحيات واسعة بالقدر الكايف ،وما إذا املجتمع املدين ومع هؤالء املسؤولني عن تطوير وإنشاء اآلليات الوقائية
كانت لديها املوارد لتكون قادرة عىل القيام بعملها و ايضا أمر رمبا ال يتم الوطنية يف مرحلة مبكرة من أجل املساعدة باطالعهم عىل توقعاتها لآللية
التأكيد عليه بالقدر الكايف هو ما إذا كانت يتم السامع إليها فعال وتؤخذ الوقائية الوطنية ،مام يسمح لهم بضامن تأسيسها وفقا لعملية شاملة
وشفافة توفر أساسا قويا لعملها يف املستقبل .وقد أظهرت التجربة أن هناك
عىل محمل الجد من قبل السلطات يف الدولة املعنية.
عددا من الصعوبات التي تنشأ يف كثري من األحيان يف التطبيق العميل .ويف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 5
الجزء املتبقي من هذا التعليق ،سوف أبرز عدد قليل منها.
(أ) ما هو مكان االحتجاز؟
املغزى الكامل لنظام الربوتوكول االختياري هو ضامن القضاء عىل التعذيب
واملعاملة السيئة نتيجة للزيارات الوقائية لألماكن التي يحتمل فيها حرمان
األشخاص من حريتهم من قبل السلطات العامة ،أو مبوافقتها أو سكوتها
عن التعذيب وسوء املعاملة .ومن ثم ،املهم هو إدراك أن املسألة ليست
فقط عن إجراء الزيارات إىل السجون أو مراكز الرشطة ،عىل الرغم من
أهميتها .فقامئة األماكن املمكنة التي ميكن فيها احتجاز الناس هي  -حرفيا
 ال نهاية لها .قد يكون العديد منها أماكن ‘رسمية’ ،والبعض اآلخر قديكون أماكن غري رسمية .وقد تعتقد اآللية الوقائية الوطنية (أو اللجنة
الفرعية) احتجاز الناس من جانب املوظفني العموميني يف الطوابق السفلية
من مباين املكاتب واملصانع واملستودعات أو يف أماكن تحت األرض؛ أو يف
عربات النقل والقطارات والطائرات أو السفن التي ترفع علم يف البحر!
ويجب أن تتمتع اآللية الوقائية الوطنية بالسلطة لزيارة أي مكان تشتبه يف
اعتقال الناس فيه من قبل السلطات العامة .وقد يشمل ذلك املستشفيات
ودور الرعاية االجتامعية ودور األيتام واملنشآت العسكرية ،واملطارات،
واملوانئ البحرية ،ومراكز احتجاز املهاجرين ،ونقاط الحدود ،وغريها ،بناء
عىل الترشيع واملامرسة يف البلد املعني .وتحاول العديد من الدول – يرغب
الكثري منها يف املساعدة  -وضع قوائم لألماكن التي تقع ضمن والية الهيئة
الزائرة .وميكن أن تفيد هذه القوائم يف التذكري باتساع األماكن املمكنة
لالحتجاز ،ولكن ال ينبغي أن تكون “ محددة” .فمن املمكن اضعاف
اهداف الرصد الوقايئ ألماكن االحتجاز إذا وضعت قامئة بصورة محددة.
واللغة العامة ،كام يف الربوتوكول االختياري ،هي األفضل :األماكن التي يحرم
فيها األشخاص من حريتهم .
(ب) من هو املحتجز؟
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واضحة بهذا الشأن :املحتجز هو أي شخص
ليست لديه حرية مغادرة مكان ما .فإن مل تتمكن من “الخروج أو االبتعاد”
ٍ
عندئذ فأنت محتجز.
عن املكان أو املسؤول عندما ترغب يف القيام بذلك،
ويف بعض األحيان قيل أن أولئك الذين اعتقلوا رسميا بأمر من املحكمة،
بعد الحضور أمام املحكمة ،يحتجزوا رسميا :أو أولئك الذين ألقي القبض
عليهم رسميا ،الخ .وهذا أمر غري صحيح .فهذا من شأنه استبعاد عدد كبري
من الناس الذين يخضعون يف أي لحظة لسلطة سلطات االحتجاز ويكونوا
يف مواقف الضعف املحتملة.
(ج) متى يتم إجراء الزيارات؟
ليك تكون فعالة ،يجب أن تكون أليات الزيارة قادرة عىل تنفيذ كل زيارة،
كالهام املعلنة وغري املعلنة يف أي وقت  -ليال أو نهارا ،يف أيام األسبوع أو
يف عطلة نهاية األسبوع ،يف يوم عمل أو يوم عطلة رسمية .وبعد كل يشء،
أماكن االحتجاز ال تغلق قط! ويجب أن يعرف املسؤولون عن هذه األماكن
إمكانية حدوث مثل هذه الزيارات – ليك يسمحوا للمراقبني بالدخول -
ولكنهم ال يجب أن يعرفوا وقت حدوثها .وإذا تأخر الدخول يف أي وقت،
يجب اإلبالغ عن ذلك.
(د ) من يتوىل إجراء الزيارات؟

فريقا (قليل مثل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب) ،يتوىل إجراء الزيارات
شخصيا .ويف بلدان أخرى تكون اآللية الوقائية الوطنية مؤسسة  -مثل
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أو مكتب أمني املظامل  -ومن ثم يكون
املوظفون الفنيون من تلك الهيئة  -التي يجب أن تكون هي نفسها مستقلة
متاما – هم من يتوىل إجراء الزيارات ويصدرون تقارير بالنيابة عنها .وهناك
مناذج كثرية ،ولكن العنرص األسايس هو نفسه :يجب أن يكون أعضاء اآللية
الوقائية الوطنية وأولئك الذين يجرون الزيارات مستقلني متاما عن سلطات
االحتجاز .ومن الواضح ،أن أولئك الذين يعملون يف الدولة لتشغيل أو
إدارة أماكن االحتجاز ال ميكن أن يكونوا أعضاء باآللية الوقائية الوطنية ،وال
القضاة الذين ال يزالوا بالخدمة وال املدعون العامون وغريهم من املشاركني
يف إقامة العدل .ويف العديد من البلدان ،هؤالء املسئولون لديهم أدوار قيمة
كزوار يف حد ذاتهم ،واإلرشاف عىل تنفيذ األحكام .هذا ،باإلضافة إىل اآللية
الوقائية الوطنية ،و ليس بدال منها ،أو كجزء منها.
ويجب توضيح ذلك بالقدر الكايف (رغم أن هذا ليس هو الحال دامئا ).
ومع ذلك ،فمن املهم أيضا أن يكون الرتكيز األسايس للمشاركني يف عمليات
الرصد الوقايئ ألماكن االحتجاز عىل املنع .فهم ليسوا آلية لتقديم الشكاوى،
وال يحققون يف ادعاءات أو شكاوى محددة .وال يقومون بالتفتيش عىل
العمل العام لنظام الحبس (أي مدققون مؤسساتيون ) .ومن املهم أيضا أن
يكون لدى أولئك الذين يجرون الزيارات مجموعة واسعة من الخربات ذات
الصلة بدورهم – حتى األطباء واملحامون وعلامء النفس واألطباء النفسيون،
واملحاسبون ،والشخصيات الدينية ،والعديد من الخربات املهنية أو الخربة
العملية األخرى (مبا يف ذلك املعتقلون السابقون ) جميعهم يجب أن يكون
لديهم أفكار قيمة .والتمثيل من الجنسني والعرق األقليات هي أيضا من
العوامل الهامة  -ولكن قبل كل يشء يجب أن يكون املشاركون يف الرصد
قادرين عىل االنخراط بشكل فعال مع جميع أولئك املوجودين يف سياق
االحتجاز  -مبا يف ذلك موظفي االحتجاز فضال عن املعتقلني .والقدرة عىل
اكتساب الثقة ،واحرتام ثقة جميع من يقابلون ومن يشاركون يف سياق
عملهم هام متطلب أسايس للمراقب الجيد.
يركز رصد االحتجاز مبوجب الربوتوكول االختياري بوضوح ودقة عىل معاملة
األشخاص املحرومني من حريتهم ،وعىل كل ما يكون له تأثري عىل ذلك.
وعىل حد قول اللجنة الفرعية“ ،يقتيض منع التعذيب وسوء املعاملة أكرث
من مجرد الوفاء بااللتزامات القانونية .وبهذا املعنى ،يشمل منع التعذيب
وسوء املعاملة  -أو ينبغي أن يشمل  -أكرب قدر ممكن من األمور التي من
شأنها أن تسهم يف حالة معينة يف تقليل احتامل أو خطر وقوع التعذيب أو
سوء املعاملة .وال يستلزم هذا النهج فحسب أن يحصل الوفاء بااللتزامات
واملعايري الدولية بل كذلك أن توىل العناية لكل العوامل األخرى ذات
الصلة بتجربة ومعاملة املحرومني من حريتهم التي ستكون بحكم طبيعتها
محددة السياق” )CAT/OP/12/6 (2010( ،الرجاء الضغط هنا.
رصد االحتجاز مبوجب الربوتوكول االختياري هو ،عىل أحد املستويات،
عملية معقدة وصعبة .وعىل مستوى آخر ،هو أيضا عملية مبارشة للغاية،
وهناك خطر يجعله يبدو أكرث صعوبة مام هو عليه .واملطلوب حقا من
جميع املشاركني هو الرغبة يف أن يكونوا منفتحني وصادقني وواقعيني:
حد ٍ
يأخذك الحس السليم أيضا إىل ٍ
بعيد جدا .وحتى اآلن يعتقد الجميع
أنهم أحرار يف التحدث علنا ،وبرصاحة وواقعية عن واقع االحتجاز – وقد
ُوضع الربوتوكول االختياري ملساعدة الجميع عىل استشعار طريقهم نحو
ذلك.

بالطبع ،يتوىل أعضاء أو موظفو اآللية الوقائية الوطنية إجراء هذه الزيارات
 الذين يجب أن يكونوا مستقلني عن املؤسسات التي تتم زيارتها وعنالدولة نفسها .ويف بعض البلدان ،يشكل أعضاء اآللية الوقائية الوطنية
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 6

عضوية اآلليات الوقائية الوطنية  -املعايري والخربات
© APT/Helen Putsman Penet

إسرت شوفيلبريجري

مسئولة برنامج الرشق األوسط
جمعية الوقاية من التعذيب ()APT

أصدرت الجمعية الوطنية التأسيسية التونسية قانون إنشاء الهيئة الوطنية
ملنع التعذيب يف  9ترشين األول/أكتوبر  .2013وبذلك ،تضع تونس األساس
القانوين لآللية الوقائية الوطنية املطلوب مبوجب الربوتوكول االختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وهو األول من نوعه يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ورحبت املنظامت غري الحكومية الدولية
والتونسية بهذا الترشيع ،ودعت الربملان التونيس إىل تعيني خرباء مستقلني
ومؤهلني لهذه الهيئة الجديدة.1
وفقا للقانون ،الذي مل ينرش بعد حتى تاريخ كتابة هذا املقال ،سوف
تتألف الهيئة الوطنية من  16عضوا مستقال .سيأيت ستة من األعضاء من
املجتمع املدين ،وسيكون اثنان مهم من أساتذة الجامعات ،وعضو واحد
متخصص يف حامية الطفل ،واثنان من املحامني ،وثالثة أطباء واثنان من
القضاة املتقاعدين .وسيتم تعيينهم من قبل السلطة الترشيعية (إما
الجمعية الدستورية أو الربملان املقبل) .أما بالنسبة للمحامني واألطباء سيتم
اختيارهم عن طريق نقاباتهم املهنية.
ما هو دور آلية الوقاية؟

وهذه االعتبارات مهمة أيضا لتعيني األعضاء لهيئات رصد االحتجاز املستقلة
األخرى ،مثل لجنة حقوق السجناء يف البحرين ،التي أنشئت مبرسوم مليك يف
 3أيلول/سبتمرب  .2013وهي تتكون من  11عضوا يتمتعون بصالحية إجراء
زيارات وقائية ألماكن الحرمان من الحرية .ومل يتم تعيني األعضاء بعد أيضا.
ودعت جمعية منع التعذيب البحرين إىل تعيني أعضاء مستقلني ومؤهلني
لهذه اللجنة .2والبحرين ليست دولة طرف يف الربوتوكول االختياري التفاقية
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ولكنها استوحت من الربوتوكول االختياري
عند إنشاء هذه اللجنة الجديدة.
 .1معايري الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
الرصد الوقايئ مهمة متخصصة تتطلب تفانيا شخصيا ومهارات محددة:
ميكن لآلليات الوقائية أن تكون فعالة فقط إذا تألفت من األشخاص الذين
يجمعون بني كل من التفاين من أجل القضية واملهارات املطلوبة إلجراء
الرصد .وتتكون اآلليات الوقائية الوطنية عموما من فئتني أو ثالث فئات
من األفراد :أعضاء اآللية الوقائية الوطنية ،وموظفي اآللية الوقائية الوطنية
و (أحيانا) خرباء خارجيني .واألعضاء هم األشخاص املعينني رسميا باملؤسسة،
يف حني يتم تعيني املوظفني من قبل األعضاء لدعم عملهم .وميكن لبعض
اآلليات الوقائية الوطنية االستعانة بالخرباء الخارجيني ألداء مهام محددة
مثل زيارات أنواع خاصة من أماكن االحتجاز.
االستقاللية
أوالً وقبل كل يشء ،يجب أن يكون أعضاء وموظفون وخرباء اآللية الوقائية
الوطنية مستقلني شخصيا ومؤسسيا عن هيئات الدولة .ويشرتط الربوتوكول
االختياري أن تضمن الدول األطراف االستقالل الوظيفي للمؤسسة ككل
وتضمن أن املؤسسة تتكون من أفراد مستقلني (الربوتوكول االختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،املادة  .)18.1ويف املامرسة
العملية ،تعني االستقاللية أن اآللية الوقائية الوطنية يجب أن تكون قادرة
عىل العمل دون تدخل من أجهزة الدولة .و بالطبع يشمل ذلك عدم
السامح بالتدخل من األجهزة املسؤولة عن السجون ومراكز الرشطة وغريها
من أماكن االحتجاز ،وال من الحكومة ،واإلدارة املدنية .وباملثل عدم السامح
بالتدخل من جانب األحزاب السياسية .كام يجب أن تكون اآللية الوقائية
الوطنية أيضا مستقلة عن السلطة القضائية وعن الجهات الفاعلة األخرى
يف نظام العدالة الجنائية.

تتمتع آليات الوقائية الوطنية بصالحية إجراء زيارة منتظمة لجميع أنواع
األماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم .وينبغي أيضا أن تكون لديها
القدرة عىل دخول جميع أماكن االحتجاز ،دون قيود ،والحصول عىل كافة
املعلومات وأن تكون قادرة عىل التحدث مع األشخاص املحتجزين عىل
انفراد .وينبغي أن تؤدي زياراتها إىل تقارير وتوصيات واقعية لتحسني
حامية األشخاص املحرومني من حريتهم .كام ميكن لآلليات الوقائية الوطنية
ولذلك ال ينبغي أن تشمل اآللية الوقائية الوطنية األفراد الذين يشغلون
اإلدالء بتعليقاتها بشأن القوانني واألنظمة واقرتاح اإلصالحات.
حاليا (أو يف إجازة قصرية األجل من) وظائف فاعلة يف الحكومة ،أويف نظام
العدالة الجنائية أو إنفاذ القانون .كام ينبغي أن يكونوا مستقلني مبعنى أنه
● ●أي نوع من املهارات واملؤهالت التي يحتاجها املرشحون لعضوية
ينبغي أال يكون لديهم عالقات شخصية مع شخصيات سياسية ريادية أو مع
هذه اآلليات الوقائية الوطنية؟
موظفي إنفاذ القانون ،مثل الوالءات السياسية أو الصداقات الوثيقة .حتى
إذا كان العضو املقرتح سيعمل بطريقة نزيهة يف الواقع ،إذا نظر إليها/إليه
● ●ماذا تحتاج هيئات الرتشيح والتعيني مراعاته عند اقرتاح املرشحني؟
عىل أنه منحاز ،ميكن أن يؤثر ذلك بشكل خطري عىل عمل اآللية الوقائية
الوطنية .ولذلك ،يجب أن يكون األعضاء مستقلني ويجب أن ينظر إليهم
ينص الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب عىل عىل أنهم مستقلني.
سلسلة من املعايري .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكننا أيضا استخالص بعض الدروس
األولية من اآلليات الوقائية الوطنية القامئة وهيئات الرصد يف مناطق أخرى القدرات املطلوبة واملعرفة املهنية
من العامل.
وفقا للربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب« ،تتخذ
الدول األطراف الرضورية ليك تتوفر لخرباء اآللية الوقائية الوطنية القدرات
« 1إقرار القانون التونيس إلنشاء األليات الوقائية الوطنية يعطي األمل يف مستقبل خال الالزمة والدراية املهنية (الربوتوكول االختياري ،املادة ».)18.2
من التعذيب» ،بيان صحفي مشرتك صادر من قبل  17منظمة غري حكومية؛ «فرصة
تاريخية ملكافحة التعذيب» ،هيومن رايتس ووتش2013/10/14 ،؛ «الحرمان من الحرية
« 2أعضاء مستقلني رئيسيني للجنة حقوق السجناء» ،جمعية منع التعذيب.2013/9/17 ،
وليس الحرمان من الحقوق» ،الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان.2013/10/21 ،
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 7
ويعتمد الرصد الوقايئ عىل اتباع نهج متعدد التخصصات .وبالتايل يجب باالحتجاز وإقامة العدل .ولكنهم غالبا ما يكتسبوا هذه الخربة من خالل
أن تكون اآللية الوقائية الوطنية قادرة عىل االستفادة من املعرفة املهنية العمل داخل النظام .وميكن أن يؤدي ذلك إىل تضارب املصالح .وميكن
يف عدد من املجاالت ،مثل حقوق اإلنسان ،والرعاية الصحية (مبا يف ذلك أن ينشأ تضارب املصالح أيضا حيث يقدم الخرباء خدمات يف القدرات
االستشارية إىل السلطات املسؤولة عن أماكن االحتجاز.
الصحة البدنية والعقلية) ،وإقامة العدل.
ويف مجال الرعاية الصحية ،ستسهم مهارات الصحة العامة يف فهم نظام
تقديم الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز .واملعرفة النفسية هي أساس فهم فمن املهم التأكد من عدم وضع أعضاء اآلليات الوقائية الوطنية يف وظيفة
جوانب الصحة النفسية لالحتجاز ،بينام تتطلب خربة الطب الرشعي لفحص متكنهم من رصد تنفيذ السياسات الناتجة عن نصائحهم الخاصة ،والتي قد
تشمل تضاربا واضحا يف املصالح.
ضحايا التعذيب وسوء املعاملة.
ومن أجل تجنب تضارب املصالح ،تفضل بعض هيئات التعيني توظيف
التكوين التعددي
األشخاص الذين يف نهاية الوظيفة أو األشخاص الذين تقاعدوا من الخدمة
ثالثا ،يتطلب الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة بالفعل .ولكن بالطبع سيكون هذا فعاال يف املجتمعات التي فيها ينتهي
التعذيب من الدول األطراف السعي «اليجاد توازن بني الجنسني ومتثيل االقرتان بالخدمة أو اإلدارة فعليا مع نهاية العقد أو الوظيفة فقط.
مالئم للمجموعات العرقية ومجموعات األقليات يف البلد (الربوتوكول
االختياري ،املادة  .»)18.2ويضمن التكوين التعددي لآللية الوقائية الوطنية ويف بعض الواليات القضائية ،يتم ترشيح أو اقرتاح أعضاء اآللية الوقائية
توجيه اآللية بشكل جيد يف التكوينات العرقية واالجتامعية املختلفة بالبلد ،الوطنية من قبل نقاباتهم املهنية أو من قبل الزمالء .وقد يؤدي هذا إىل
ويتضمن وجود وجهات نظر مختلفة .وهذا مهم من الناحية العملية تضارب يف املصالح ،إذا كانوا يشعرون برضورة متثيل مصالح النقابة املهنية
عند إجراء زيارات الرصد بحيث ميكن أن تتصل اآللية الوقائية الوطنية يف اآللية الوقائية الوطنية.
باألشخاص املختلفني الذين ستقابلهم ،وأيضا من أجل أن تكون قادرة عىل
إقناع قطاعات كبرية من السكان بأهمية منع التعذيب وسوء املعاملة ،كام يستطيع السجناء السابقني تقديم مساهامت هامة عىل أساس خربتهم.
لذلك بدأت بعض اآلليات الوقائية الوطنية يف استدعاء «مستخدمي الخدمة
وتوصيل رسائلها بطريقة مناسبة.
السابقني» كخرباء .ومع ذلك ،ميكن أيضا أن يواجه املعتقلون السابقون نوعا
مختلفا من تضارب املصالح الذي ميكن أن يظهر يف عدم وجود مساحة عند
 .2التطبيق العميل
مواجهة حالة فردية صعبة .ولذلك يجب أن تكون هيئات التعيني حذرة
ميكن تعلم الدروس املختلفة من تطبيق هذه املعايري يف املامرسة العملية .لتجنب تعيني األشخاص الذين ميكن إعادتهم إىل اإلصابة بصدمات نفسية.
والدروس التالية ليست قامئة شاملة ،ويستمر املزيد من النواحي يف النمو ويف البلدان الصغرية ،حاولت هيئات التعيني تجنب تضارب املصالح ألعضاء
اآلليات الوقائية الوطنية عن طريق تعيني األعضاء الذين حصلوا عىل
مع كل آلية وقائية وطنية جديدة.
خربتهم املهنية من خارج البالد لضامن بعدهم عن موظفي الخدمة املدنية
والسلطات.
التوافر
يستغرق الرصد الوقايئ وقتاً .ويستغرق إعداد وإجراء ومتابعة الزيارات مهارات االتصال
يف جميع أنحاء البالد الكثري من الوقت .وعالوة عىل ذلك ،يجب أن يتمتع
أعضاء اآلليات الوقائية الوطنية باملرونة يف استعامل وقتهم ليك يكونوا توفر اآلليات الوقائية الوطنية أداة تربط بني بعض األفراد األكرث ضعفا يف
قادرين عىل االستجابة برسعة لألمور املستعجلة وحاالت الطوارئ يف أماكن املجتمع ،واألميني واملهمشني من بني السجناء ،وبني أعىل مستويات السلطة
يف الدولة .وعالوة عىل ذلك ،ينبغي أن تكون قادرة عىل توصيل رسالتها إىل
االحتجاز.
أكرب قطاع من الجمهور بشكل فعال.
متيل هيئات التعيني إىل تعيني األشخاص املعروفني الذين ثبتت قدراتها
وإمكانياتها من خالل عدد من الواليات والتعيينات السابقة عىل الصعيدين لذا يجب عىل أعضاء اآللية الوقائية الوطنية أن يكونوا قادرين عىل التواصل
الوطني والدويل .وميكن أن يكون هذا الشخص هو األساس إلعطاء صورة مع األفراد الضعفاء بطريقة بسيطة ومحرتمة .ومن ناحية أخرى ،يجب أن
رفيعة املستوى للمؤسسة ،مام يؤدي بدوره إىل فتح أبواب وآذان صانعي يكونوا قادرين عىل كسب ثقة أعضاء الربملان والوزراء وكبار املسؤولني.
السياسات .وقد يستطيع األشخاص ذوي السمعة رفيعة املستوى أن يكونوا
يف املقدمة ويتمتعون بالشجاعة يف تحدي اإلدارة ،وهو أمر رضوري يف بعض ويتطلب ذلك مهارات التواصل الجيدة جدا وعقل متفتح .وبالتايل ميكن
أن تصبح الخربة يف التواصل مع األشخاص من جميع مناحي الحياة معيارا
األحيان للضغط من أجل إصالحات منع التعذيب.
هاما الختيار األعضاء .وقد يحصل املدافعون عن حقوق اإلنسان ،واألطباء
والجانب السلبي لهذا االختيار هو أن هؤالء األشخاص قد ال يكونوا متاحني واملحامون واملعلمون عىل مثل هذه التجارب .ومن ناحية أخرى ،مهارات
بالقدر الكايف للوالية كعضو يف هذه اآللية ،عىل سبيل املثال إذا كانوا خارج التفاوض واالستعداد واالنخراط مع السلطات رفيعة املستوى أمر رضوري
البالد يف كثري من األحيان أو مشاركني يف أنشطة أخرى .ومخاطر عدم للحصول عىل اإلصالحات ملنع التعذيب.
توافرهم منترشة بشكل خاص عندما ال يشارك األعضاء وفقا لجدول بدوام
ويف أي حال ،لن يكون من املالئم تعيني األشخاص ذوي املوقف التمييزي.
كامل باآللية الوقائية الوطنية.
ديناميكية وتكوين الفريق
تضارب املصالح
يجب أن تكون اآللية الوقائية الوطنية قادرة عىل العمل والتواصل ككيان
يحتاج أعضاء وموظفو اآلليات الوقائية الوطنية إىل الخربات املتعلقة واحد .وهذا تحدي من نوع خاص عندما تتكون من عدد كبري نسبيا من
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صفحة 8

 .2أحدث التطورات

األفراد الذين ال يعملون عىل أساس الدوام الكامل .وأحيانا تفشل هيئات
التعيني يف مراعاة ديناميكية الفريق .وإذا تم تكوين أي هيئة من عدة
أفراد ذوي مستوى عا ٍل فقد يؤدي ذلك إىل تضارب يف القيادة داخل اآللية مرفت رشاموي
الوقائية الوطنية .لذا ينبغي أن يكون أعضاء اآللية الوقائية الوطنية عىل مستشارة يف مجال حقوق اإلنسان
استعداد للعمل الجامعي يف فريق واحرتام بعضهم البعض.
فيام ييل ملخص ألبرز التطورات املختارة الرئيسية املتعلقة باالحتجاز ومنع
ويجب أن تكون اآللية الوقائية الوطنية قادرة عىل تطوير هوية الجامعية .التعذيب وسوء املعاملة يف عمل آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
ويتطلب ذلك أال ميثل األعضاء مؤسسات أخرى خالل الزيارات واالجتامعات
التي ميثلون فيها اآللية الوقائية الوطنية .سيلحق ذلك الرضر باآللية الوقائية التعذيب يف ليبيا
الوطنية ،عىل سبيل املثال ،إذا كان عضو اآللية الوقائية الوطنية منتسب إىل
منظمة غري حكومية تقدم خدمة قانونية أو طبية للمحتجزين سيخلط بني يف ترشين األول/أكتوبر  ،2013صدر تقرير مشرتك عن بعثة األمم املتحدة
للدعم يف ليبيا ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
األدوار املختلفة أثناء إجراء الزيارة.
للفت االنتباه إىل االنتهاكات املستمرة يف ليبيا عىل الرغم من الجهود التي
ويتطلب الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب تبذلها الحكومة .فهو يضيف أن طول مدة االحتجاز واالستجواب عىل أيدي
من الدول أن تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بني الجنسني يف تكوين اآلليات الكتائب املسلحة من دون خربة أو تدريب يف التعامل مع املعتقلني أو
الوقائية الوطنية .ويف املامرسة العملية ثبتت يف الواقع األهمية الشديدة إجراء التحقيقات الجنائية ،فضال عن عدم وجود رقابة قضائية فعالة ،يخلق
لقدرة فريق الزيارة عىل االعتامد عىل الرجال والنساء ،وال سيام بسبب بيئة مواتية للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة .فهو يشري إىل أن
التعذيب منترش عىل نطاق واسع ،ويسجل  27حالة وفاة يف الحجز .ويويص
الفصل العام بني الجنسني امللحوظ يف أماكن االحتجاز.
التقرير بوجوب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل املعتقلني الذين تحتجزهم
وميكن أن تساهم القواعد الواضحة لإلجراءات واألنظمة الداخلية يف خلق الكتائب املسلحة إىل سيطرة فعالة من الدولة وتجديد الجهود الرامية إىل
بناء قدرات نظام العدالة الجنائية.
مناخ مالئم للعمل الجامعي.
خامتة
يتطلب الرصد الوقايئ مجموعة من املهارات املحددة متاما ،كام تم

يرجى الضغط هنا للحصول عىل معلومات عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف
ليبيا باللغتني العربية واإلنجليزية ويرجى الضغط هنا لالطالع عىل التقرير.

توضيحه يف هذا املقال .ولكن اآللية الوقائية الوطنية ال ميكن أن تنجح الحبس االنفرادي

إال بفضل التزام األفراد الذين يكرسون جهودهم ملنع االنتهاكات ضد
الكرامة اإلنسانية لجميع األشخاص املحرومني من حريتهم .لذا تألفت
اآلليات الوقائية الوطنية الناجحة من األفراد املتفانني املستعدين لالستامع،
واملراقبة ،والتحليل ومتابعة تنفيذ التوصيات.
ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل «الربوتوكول االختياري التفاقية
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب :الدليل التنفيذي» ،جمعية الوقاية من
التعذيب عام  2010وقاعدة بيانات الربوتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب عىل موقع جمعية الوقاية من التعذيب.

يف  7ترشين األول/أكتوبر  ،2013دعا املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني
بالتعذيب الواليات املتحدة إىل الكف فورا عن الحبس االنفرادي ألجل غري
مسمى املفروض عىل أحد املعتقلني منذ عام  .1972واعترب املقرر الخاص
أن هذا االحتجاز يصل بوضوح إىل حد التعذيب .وشدد عىل أن األشخاص
املحتجزين يف الحبس االنفرادي ينبغي دامئا أن يسمح لهم بالطعن عىل
أسباب وطول ظروف االحتجاز هذه ،وينبغي أن يحصلوا عىل املشورة
القانونية واملساعدة الطبية بصفة دامئة .ودعا إىل فرض حظر مطلق عىل
الحبس االنفرادي بأي مدة لألحداث واألشخاص ذوي اإلعاقات النفسية
واالجتامعية أو غريها من اإلعاقات أو الظروف الصحية ،والنساء الحوامل،
والنساء الاليت لديهن أطفال رضع واألمهات املرضعات وكذلك هؤالء الذين
ينفذون حكام بالسجن مدى الحياة والسجناء املحكوم عليهم باإلعدام.
وتجدر اإلشارة إىل أنه يف تقريره املقدم إىل الجمعية العامة يف عام ،2011
شدد املقرر الخاص عىل أن مامرسة الحبس االنفرادي ينبغي استخدامها
فقط يف ظروف استثنائية أو عند الرضورة القصوى ألغراض التحقيق
الجنايئ .وخلص أيضا إىل أن الحبس االنفرادي والعزلة لفرتات طويلة قد
يشكالن تعذيبا أو سوء املعاملة .لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن
الحبس االنفرادي وتقرير املقرر الخاص عن هذا املوضوع الرجاء الرجوع
اىل الوثيقة  5 ،A/66/268اب .2011

القواعد النموذجية الدنيا
حث املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب الحكومات عىل تحديث قواعد
األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء التي اعتمدت منذ أكرث من
خمسة عقود ،ولكنه شدد عىل أن « أي تعديل يجب أال يخفض املعايري
القامئة» .وأشار املقرر إىل أن حقيقة عدم وجود الحظر املطلق للتعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة يف القواعد يوضح أنها تتطلب مراجعة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 9
الذي يتجاهل اعتبارات العدالة ،لن يكون مستداما .وبالتايل ،يجب أن
يكون تحقيق العدالة واالنتصاف جزءا من أي جدول أعامل جاد من أجل
التنمية .وذكر املقرر الدول مبا أسامه «اختبار تونس» اإلطار الجديد ملا بعد
عام  :2015ينبغي أن تعزز األهداف واملؤرشات املحددة ملظهر قصة نجاح
التنمية يف املجتمعات التي قوضت فيها التنمية بديهيا بسبب العجز واسع
النطاق يف األمن والعدالة والحقوق .يرجى الرجوع اىل التقرير ،A/68/345
 23اب  2013لالطالع عىل تقرير املقرر الخاص.

كبرية .وشدد أيضا عىل رضورة تنظيم استخدام الحبس االنفرادي ،مبا يف ذلك
فرض الحظر املطلق عىل استخدامه ألجل غري مسمى أو لفرتات طويلة،
وحظر أي استخدام للحبس االنفرادي لألحداث ،واألشخاص ذوي اإلعاقة
الذهنية والنساء الحوامل أو املرضعات .ويف تقريره الصادر يف آب/أغسطس
 ،2013يربز املقرر األجزاء املستهدفة للمراجعة ويقدم مجموعة من املعايري
والضامنات اإلجرائية من منظور حظر التعذيب أو غريه من رضوب سوء
املعاملة التي ينبغي ،من ناحية القانون والسياسات ،أن تطبق ،كحد أدىن،
عىل جميع حاالت الحرمان من الحرية .لالطالع عىل تقرير املقرر الخاص
عن هذا املوضوع يرجى الجوع اىل التقرير  9 ،A/68/295اب  .2013املحاكم العسكرية
وسيكون اجتامع فريق الخرباء القادم الذي يتناول التعديالت املقرتحة
للقواعد يف كانون الثاين/يناير  .2014اضغط هنا لالطالع عىل مقال تعديل دعت مقررة األمم املتحدة الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحامني إىل
وجود تنظيم أقوى للمحاكم العسكرية ،وحثت الدول عىل اعتامد مرشوع
القواعد بالعدد السابق من النرشة .
املبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق املحاكم العسكرية .وأشارت
إىل أن استمرار املحاكم العسكرية يثري مخاوف شديدة من حيث تحقيق
عقوبة اإلعدام
العدالة واإلفالت من العقاب واالستقالل والحياد واحرتام معايري املحاكمة
مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام يف  10ترشين األول/أكتوبر العادلة .لالطالع عىل النص الكامل للبيان ،يرجى الضغط هنا.
 ،2013دعا املقرر الخاص املعني بالتعذيب واملقرر الخاص املعني باإلعدام
خارج نطاق القضاء املجتمع الدويل إىل تكثيف الجهود العاملية لكف الدول املساعدة القانونية
نهائيا عن عقوبة اإلعدام .وذكرا أنه ال يزال هناك عدد من الدول التي ال
يزال الناس يعدمون فيها مخالفة للمعايري التي يفرضها القانون الدويل .عالوة عىل ذلك ،يف تقريرها السنوي إىل مجلس حقوق اإلنسان ،وجهت
وحذر املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب من أن استخدام عقوبة املقررة الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحامني االنتباه إىل التزامات
اإلعدام ميكن أن يؤدي إىل رضوب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة الدول فيام يتعلق باملساعدة القانونية .وأبرزت معايري حقوق اإلنسان
مام ميثل انتهاكا للقانون الدويل .وأوىل الخرباء اهتامما خاصا لرضورة تأكد الدولية القامئة املتعلقة باملساعدة القانونية ،وركزت عىل املضمون املعياري
الدول املطبقة لتلك العقوبة من أن حاالت عقوبة اإلعدام تخضع لالحرتام لحق الحصول عىل املساعدة القانونية ،ومراجعة فقه هيئات حقوق
األكرث رصامة للمحاكمة العادلة ومعايري اإلجراءات القانونية ،مع اإلشارة إىل اإلنسان املنشأة مبوجب معاهدات واملحاكم اإلقليمية بشأن هذه املسألة.
كلامت األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون « :أخذ الحياة هو أمر مطلق كام حللت التدابري الترشيعية والقضائية واإلدارية واملتعلقة بامليزانية
للغاية ،ال رجعة فيه ،لشخص يفرضه عىل شخص آخر ،حتى عندما تدعمه والتثقيفية وغريها التي تتطلب من الدول اتخاذها من أجل إنفاذ الحق يف
املساعدة القانونية يف نظامها الداخيل .لالطالع عىل النص الكامل للتقرير،
اإلجراءات القانونية «.
يرجو الرجوع اىل الوثيقة  15 ،A/HRC/23/43اذار .2013

حاالت االختفاء القرسي

تحقيق العدالة واألهداف اإلمنائية لأللفية
حذر املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالعدالة االنتقالية من أن انتهاكات
حقوق اإلنسان التي مل تعالج تفسد التنمية املستدامة .ويف تقريره املقدم
إىل الجمعية العامة يف آب/أغسطس  ،2013حث األمم املتحدة والدول
األعضاء عىل دمج أهداف تحقيق العدالة واالنتصاف يف إطار التنمية ملا
بعد عام  .2015وأوضح املقرر الخاص أن نهج التنمية املحدود والضيق،
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

© APT/ Michael Power

حذر رؤساء اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي والفريق العامل املعني
بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي بأن هناك رضورة لتوفري حامية
أفضل لألقارب وجامعات املجتمع املدين العاملة يف مجال القضايا املتعلقة
بحاالت االختفاء القرسي ،مبا يف ذلك أولئك الذين يبلغون عن االنتهاكات
بطريقة مبارش أو غري مبارشة .وشددوا أيضا عىل كيف تتطلب الطبيعة
الوحشية لالختفاء القرسي عمل جميع األطراف برسعة وبشكل بناء لضامن
القضاء عليها ،األمر الذي يحتاج إىل منظور محوره الضحية الذي يسعى
إىل نهج متكامل طويل األمد للعدالة الناجزة ،والحقيقة والذاكرة وجرب
الرضر .ودخلت اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي اآلن يف مرحلة
التنفيذ .وبدأت النظر يف تقارير الدول األطراف ،وتلقي الطلبات لتفعيل
إجراءاتها العاجلة لتحديد وحامية األشخاص املختفني وكذلك الشكاوى
الفردية عن انتهاكات الحقوق التي تحميها االتفاقية الدولية لحامية جميع
األشخاص من االختفاء القرسي  .ملزيد من املعلومات عن أعامل اللجنة،
يرجى الضغط هنا.

النساء يف االحتجاز

صفحة 10
أعربت املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بالعنف ضد املرأة عن قلقها
من أن العديد من البلدان تشهد معدال غري متناسب من زيادة عدد النساء
السجينات ،مقارنة مع نظرائهن من الرجال ،وكذلك ظروف االعتقال األكرث
قسوة لهن من الرجال .وتحدثت عن األسباب والظروف والعواقب املرتتبة
عىل سجن املرأة وأبرزت األسباب التي تشمل السجن لألنشطة غري املرشوعة
التي مارستها املرأة استجابة لإلكراه من قبل الرشكاء املسيئني .وأكدت عىل
أنه من املزعج يف بعض البلدان تعرض النساء للسجن أيضا عن جرائم «
أخالقية « مثل الزنا أو مامرسة الجنس خارج نطاق الزواج ،ومواجهة قواعد
اإلثبات الصارمة التي تؤدي حتى إىل سجن ضحايا االغتصاب .وتوضح أيضا
أنه غالبا ما تواجه النساء السجينات ظروفا أكرث قسوة من تلك التي يعيشها
نظرائهن من الذكور .وأكدت عىل أن النساء عرضة ملظاهر عديدة من
العنف ،مبا يف ذلك االغتصاب من جانب السجناء والحراس ،وتجربن عىل
مامرسة البغاء ،أو ملسهن بطريقة جنسية أثناء عمليات التفتيش .ملزيد من
التفاصيل عن التقرير ،يرجى الرجوع للوثيقة  21 ،A/68/34 0.اب .2013

 .3من امليدان
إعادة متثيل تدمر :عندما ال تكفي الكلامت...
مونيكا بورجامن
مديرة ،أمم للتوثيق واألبحاث
تم إعداد الزنازين واإلطارات عىل خشبة املرسح يف نسخة طبق األصل من
تدمر ،من بني أسوأ السجون يف سوريا.

يف الساعة السابعة صباحاً ،يصل اثنان من الحراس للبدء يف توزيع «اإلفطار».
وداخل إحدى الزنازين الصغرية ،توجد مجموعة من الرجال يف حالة تأهب
قصوى .ألنهم يعرفون أن النجاة من التحدي قد ال تكون ممكنة ،وكان
بعضهم يرتعد من الخوف .ويركز اآلخرون ،مع ذلك ،بدون تردد عىل ما
سيحدث قريبا .ترتفع صيحات الحراس كلام اقرتبوا ،ويصل التوتر داخل
الزنزانة إىل درجة الحمى .عاقدين العزم عىل اسرتداد جزء ضئيل من الغذاء
حامية األشخاص املحرومني من حريتهم
الفاسد املرجو أن يحافظ عىل الجميع حتى يوم آخر ،يصمم رميون عىل
يخلص تقرير األمني العام لألمم املتحدة «حقوق اإلنسان يف مجال إقامة الفوز يف الجولة القادمة من اللعبة القاتلة التي نجا منها خالل السنوات
العدل :تحليل اإلطار القانوين واملؤسيس الدويل لحامية جميع األشخاص الخمس املاضية :السباق اليومي ضد املوت.
املحرومني من حريتهم» إىل أن هناك إطارا شامال لحامية جميع األشخاص
املحرومني من حريتهم .ومع ذلك ،تكمن التحديات الرئيسية يف تنفيذ الرجال الذين يعيدون هذا األداء املذهل للحياة ليسوا ممثلني :رميون هو
القواعد واملعايري ذات الصلة عىل املستوى املحيل .وينظر التقرير يف وجود واحد من بني مئات اللبنانيني الذين اختفوا خالل الحرب األهلية الطويلة
إطار لحامية جميع األشخاص املحرومني من حريتهم ،ويبحث يف املعايري يف البالد ( )1990 - 1975وقىض  12عاما يف السجون السورية .وعندما عاد
والتطورات األخرية من الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات ،واإلجراءات أخريا إىل الوطن يف عام  ،1998ناضل رميون لقمع ذكريات سجن تدمر.
الخاصة وغريها من الهيئات .وهذا التقرير مصدر جيد جدا يحدد معايري ولكن عندما اندلعت الثورة السورية يف عام  ،2011أجربت األخبار عن
وتطورات فلسفة الترشيع .ويتضمن التقرير قامئة للتحديات مبا يف ذلك السجن السيايس والقمع يف هذا البلد رميون عىل مواجهة اإلساءة التي
تلك املتعلقة باإلرشاف القضايئ؛ واإلفراط يف استخدام االحتجاز يف سياقات عاىن منها واليأس الدائم الذي عاشه .ومع ذلك أيقظت أيضا إرادته عىل
مختلفة مبا يف ذلك االحتجاز السابق للمحاكمة واحتجاز املهاجرين؛ املقاومة .وبعد سنوات من العيش يف صمت يف املجتمع الذي أراد أال يعرف
واالكتظاظ ،والوفاة أو حاالت اإلصابة الخطرية يف االحتجاز ،وحامية األفراد شيئا عن مثل هذه اآلالم الخارجية ،قرر رميون ورفاقه إسامع العامل عنهم.
من مجموعات محددة املحرومني من حريتهم .وينتهي التقرير بعدد من لن يتحدثوا فقط باألصالة عن أنفسهم ،بل سيعريون أصواتهم إىل عدد ال
يحىص من اللبنانيني والسوريني الذين ال يزالوا يعانون من تلك الفظائع.
االستنتاجات والتوصيات .يرجى الضغط هنا للوصول إىل التقرير.
حيث انه يحدث ما ال ميكن وصفه  -مرة أخرى حتى اآلن!

دور املنظامت غري الحكومية يف االستعراض الدوري الشامل

وضعت موسسة معلومات االستعراض الدوري الشامل (،)The UPR Info
هي منظمة غري حكومية مقرها يف جنيف ،جدوال زمنيا مبسطا لتوجيه
املنظامت غري الحكومية من خالل عملية االستعراض الدوري الشامل،
وأبرزت دور املنظامت غري الحكومية وما تفعله خالل املراحل التالية)1 :
قبل االستعراض؛  )2خالل االستعراض؛  )3بني االستعراض واعتامد التقرير يف
مجلس حقوق اإلنسان؛  )4اعتامد التقرير يف مجلس حقوق اإلنسان ،و)5
بني االستعراضني.
يرجى الضغط هنا للوصول إىل الجدول الزمني.
ملزيد من التفاصيل ،مبا يف ذلك تواريخ تقديم املعلومات للمنظامت غري
الحكومية يف الدورة القادمة من مجلس حقوق اإلنسان حتى ترشين األول/
أكتوبر  -ترشين الثاين/نوفمرب ( 2016الذي يصادف نهاية الدورة الثانية
لالستعراض الدوري الشامل) ،يرجى الضغط هنا.

يف عام  ،2012بدأت أمم للتوثيق واألبحاث التعاون بشكل وثيق مع
منظمة غري حكومية لبنانية أخرى ،هي رابطة املعتقلني السياسيني اللبنانيني
السابقني يف السجون السورية .وخالل اجتامعاتنا املنتظمة ،تعلمنا جيدا أن
الكلامت وحدها ال تكفي لوصف التعذيب واألمل والخوف والذل الذين
عانوا منهم هؤالء الرجال .وعندما فشلت الكلامت ،وقف الرجال تلقائيا
ليعيدوا متثيل املعاناة التي تحدت الكلامت .وبينام كنا مندهشون ،فإننا
رسعان ما شجعناهم عىل تقديم األداء الحي عن تدمر .ويف حني ايت التصور
للفكرة العامة من طرفنا ،اال انه جاءت جميع العنارص من قبل هذه
املجموعة املكونة من سبعة رجال ،الذين قرروا مواجهة الصدمات التي
مروا بها :كتبوا السيناريو ،وبنوا النامذج املقلدة للزنازين التي سكنوها
مرة ،وزينوا املرسح وقرروا من سيلعب دور السجني أو الحارس .واختاروا
تبادل األدوار بشكل دوري .وظهر العرض ألول مرة يف بريوت يف / 11ترشين
األول/أكتوبر  ،2012ونجح نجاحاً ساحقاً؛ فقد تم كرس الصمت الطويل
أخريا .وبعد شهر ،دعيت الفرقة لتقديم العرض يف خمس مدن أملانية خالل
شهر أيار/مايو  ،2013وكام كان من قبل ،نجح كل أداء نجاحا باهرا.
وعىل الرغم من أنني لست اختصاصياً باملعالجة ،إال أنني قمت بدور
الناصحة للمجموعة طوال هذه العملية .ولتحسني فاعليتي  ،استرشت
طبيبا متخصصا يف معالجة الصدمات للحصول عىل فهم أفضل لديناميات
الجامعة وعملية الشفاء .ويف نهاية املطاف ،أصبحت «إعادة متثيل تدمر»

الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 11

شكال من أشكال العالج عن طريق الفن ،أداة ميكن للرجال استخدامها
لطرد رشور السجن والقفز باتجاه عملية الشفاء طويلة األجل .وليس فقط
انه أعان اإلنتاج هؤالء الرجال عىل مواجهة الصدمات التي شهدوها ،بل
سمح لهم أيضا بتقاسم قصتهم مع العامل.
ومن حيث تأثريه ،مشاهدة العرض تجربة مؤملة للغاية ألنه يجربنا عىل طرح
هذا السؤال الثقيل :ما الذي يدفع البرش إىل مثل هذه الوحشية املتطرفة؟
وكام يسمح لنا الرجال املعنيون بلمح قصاصات من العنف واإلذالل اللذين
عانوا منها ،فنحن نواجه سؤاال آخر مهامً :هل كنت سأنجو وابقى عىل

قيد الحياة ...؟ ولكن عىل الرغم من التدليل عىل القوة التي متكن هؤالء
الرجال من النجاة من تلك املعاناة الجهنمية ،التي تعلمنا أن النجاة والبقاء
عىل قيد الحياة من املمكن ،مام يعطينا األمل .ويف أملانيا ،سأل أحد أفراد
الجمهور بعد العرض كيف ميكنه املساعدة .وأجاب أحد الرجال « ،لقد
شاهدت عرضنا وسمحت لنا بوضع هذا العبء عىل كاهلك .واآلن ،ميكنك
نرش الرسالة »....وبالنسبة لنا ،نحن املعنيني مبارشة بحقوق اإلنسان ،فهذا
العرض ينتج استجابة عميقة تقريبا نظرا ً ألنه يعيد بصدق تجربة من موقع
رصد أماكن االحتجاز .عالوة عىل ذلك ،فإنه يذكرنا بأن الحرمان واإلذالل ال
يزالو مزدهرين يف سوريا وحول العامل.

تشكيل جيل جديد من املراقبني املستقلني يف منطقة الرشق القيام بذلك ،يتلقى املنتدى الدعم من الخرباء املستقلني وكذلك املنظامت
الرائدة مثل جمعية مناهضة التعذيب.
األوسط وشامل أفريقيا
ومنذ شهر ترشين الثاين/نوفمرب من هذا العام سيدخل املنتدى مرحلته
جورجيو كاراتشولو،
التشغيلية الثانية (انتهت املرحلة األوىل يف حزيران/يونيو  ،)2013وسيتم
ديجنيتي  -املعهد الدمناريك ملناهضة التعذيب
عرض أفكار جديدة لألعضاء من أجل االستفادة  -كمجموعة إقليمية  -من
منتدى منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا اإلقليمي لرصد أماكن االحتجاز الدروس املستخلصة خالل السنة األوىل للعمل وتعظيم الفوائد التي يقدمها
ومنع التعذيب (املنتدى) هو مبادرة «ديجنيتي»  - DIGNITYاملعهد املنتدى.
الدمناريك ملناهضة التعذيب (الدمنارك) ،و مركز «ريستارت» Restart
لتأهيل ضحايا العنف (لبنان) .نعمل معا لتطوير املنتدى منذ نيسان /أبريل هناك فكرة واحدة تثري اهتاممنا أال وهي تكوين فريق عامل جديد مكرس
 2012ونتشارك الجهود لجمع منظامت املجتمع املدين (أعضاء املنتدى) من كليا للمهنيني الشباب .ويهدف هذا الفريق العامل إىل تنشئة ‹جيل جديد›
من املراقبني يتمكنون من تعزيز االستدامة طويلة األجل ألعضاء املنتدى يف
تسعة بلدان من املنطقة .وحاليا أهداف املنتدى هي:
مجال الرصد وكذلك تأمني مامرسة الرصد املستقل ألماكن االحتجاز خالل
السنوات .والفريق مفتوح فقط للمهنيني الشباب يف العرشينات والثالثينات
1.1تيسري ودعم أعضاء املنتدى يف القيام بزيارات الرصد املستقلة
من العمر الذين سيمنحون الفرصة التباع برنامج للتدريب مصمم خصيصيا
ألماكن االحتجاز ،عىل النحو الوارد يف املعايري واآلليات الدولية؛
حول كيفية تنفيذ الرصد يف أماكن االحتجاز.
2.2دعم جهود الضغط الوطنية الرامية إىل التنفيذ الكامل للربوتوكول
وتم تطوير برنامج التدريب من قبل «ديجنيتي» و»ريستارت» بغرض
االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب مبا يف ذلك
تغطية العنارص الرئيسية للرصد خالل فرتة من  8-6أشهر ،ولكن طموحنا
إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية املستقلة؛
يتجاوز مناقشة املعايري الدولية التي تحدد مامرسة الرصد وتقديم نظرة
ثاقبة نحو النظريات التي تقدمت بها الدراسات األكادميية مؤخرا الرامية
3.3تقديم املساعدة التقنية ومتابعة إنشاء فرق املراقبة الوطنية من
إىل فهم ما يسمى مبناخ السجن.
خالل جهود الدعوة املشرتكة وكذلك عرب الوسائل األخرى ذات
الصلة؛
وتكمن الفكرة يف تحليل ظروف االحتجاز من خالل عدسة شمولية .وتظل
نقطة بداية التفسري ،أوال وقبل كل يشء ،هي اإلطار الذي حدده النظام
4.4جمع البيانات لغرض العمل التحلييل ورصد ظروف االحتجاز يف
الدويل لحقوق اإلنسان وصكوكه بالقانون الدويل امللزم وغري امللزم .ومع
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ولغرض الحامية وكسب
ذلك  ،يشجع الربنامج عنارص البحوث االجتامعية و األنرثوبولوجية امليدانية
التأييد لتعزيز الوقاية من التعذيب ،وكذلك من املعاملة أو
التي تركز عىل ‹ ظروف ‹ االحتجاز من منظور داخيل  ،أو موجه نحو القيم ،
العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة.
أو أخالقي ،حيث يجلب ما يسمى مبناخ السجن إىل اهتاممنا واقع املامرسة
ومن أجل تحقيق هذه األهداف ،اقرتحت “ديجنيتي” و”ريستارت” أن اليومية والديناميات املجتمعية بهدف تعزيز التحسينات الفعالة لظروف
يجتمع أعضاء املنتدى يف اجتامعات إقليمية أو اجتامعات مصممة لفرق االحتجاز.
عمل متخصصة لتبادل خربات الرصد وتطوير أفضل املامرسات .وأثناء
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 12

ونأمل أيضا أن يحفز هذا الربنامج التفكري االسرتاتيجي لتحديد النهج الذي تجربة مؤسسة الحق يف زيارة مراكز االحتجاز والتوقيف

ميكن أن يتناسب مع واقع كل بلد بشكل ألفضل (غالبا عندما يتم رفض
الوصول للرصد املستقل) .وسيستفيد الربنامج من ثالث حلقات دراسية،
حيث سيلتقي الفريق بالفعل ،ومن العمل عن بعد الذي سيشمل املشاركني
الشباب ما بني االجتامعات الفعلية.
وهدفنا ليس فقط املساهمة يف تشكيل مراقبني جدد بل أيضا إلرشاك
منظامت املشاركني يف رشاكات طويلة املدى التي مبوجبها يستطيع
موظفوها الشباب املساهمة بنشاط يف برامج بناء القدرات اإلقليمية بقيادة
«ديجنيتي» و»ريستارت» .وبعبارة أخرى ،نحن نرمي إىل تشكيل املدربني
الجدد؛ الخرباء الجدد.
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بدأنا كغرينا من املدافعني عن
حقوق االنسان وحرياته باالهتامم
بزيارة املوقوفني واملحتجزين
يف مراكز االحتجاز والتوقيف
لالطالع عىل اوضاعهم وظروفهم
وطبيعة املعاملة التي يتلقوها
ونحن متحمسون لبدء املرحلة الثانية ! وسيعقد االجتامع األول للمنتدى سواء يف مراحل التحقيق أو يف
اإلقليمي يف تونس ( 7-4ترشين الثاين/نوفمرب) وسيكون موضوعه ‹رصد اعقاب أدانتهم وتنفيذهم لالحكام
مراكز الرشطة› .ونتوقع مساهامت كبرية من أبرز املنظامت الوطنية الصادرة بحقهم.
والدولية العاملة يف هذا املجال .ونحن نخطط لتكريس اليوم األول
للعروض والتبادالت ومن اليوم الثاين عىل التوايل سنعمل يف الغالب يف وكانت زياراتنا لتلك املراكز تتم عرب االتصال بالجهات االمنية املعنية اذا كان
فرق عاملة .باإلضافة إىل الفريق العامل املعني باملراقبني الشباب ،وستميض الوضع يتعلق بزيارة املوقوفني لديها ،او باالتصال بوزير الداخلية ومدير
الثالث فرق العاملة األخرى قدما يف جداول أعاملها :فريق عامل معني الرشطة اذا ما كان الوضع يتعلق بزيارة مراكز االحتجاز والسجون التابعة
بالربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وواحد لوزارة الداخلية ,وكنا بالعادة ننتظر ايام قبل ان نتلقى الرد بالسامح لنا
مخصص للمهنيني الصحيني العاملني بصفتهم مراقبني ،وواحد مكرس لدعم بتنفيذ الزيارة.
إنشاء وتطوير فرق الرصد الوطنية.
وبالطبع كنا نالحظ مع كل زيارة بأن ،االوضاع جيدة من حيث املكان
واملعاملة والغذاء وغريها من االمور التي نسعى ملراقبتها ،وهذا بال شك ما
دفعنا اىل التفكري بوقف هذا النشاط لقناعتنا بعدم جدوى وأهمية الزيارة
الربوتوكولية املرتبة واملنسق لها قبل ايام ،لكونها باعتقادنا متنح الجهات
الرسمية الفرتة والوقت لتدارك اي خلل أو القيام باي اجراء لتاليف اكتشاف
االنتهاكات أو سوء املامرسات.
ومن هذا املنطلق بدأنا التفكري برضورة وأهمية امتالك املؤسسات لحق
الزيارة املفاجئة ملراكز االعتقال والتوقيف اي الزيارة التي تتم بشكل فوري
وخالل ساعات من االتصال بالجهاز االمني لقناعتنا بان هذا النوع من
الزيارات هو النشاط املطلوب للوقوف عىل الواقع ورصده واالطالع عليه.

إفتتاح املنتدى اإلقليمي الرابع ملراقبة مراكز اإلحتجاز ومنع التعذيب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

وهناك سمة رئيسية الجتامعنا اإلقليمي هي منح املشاركني (أي أعضاء
املنتدى) الفرصة إلجراء زيارة ميدانية ألماكن االحتجاز تحت إرشاف
املراقبني الخرباء .ونحن تكريس الكثري من االهتامم لصياغة رشوط مرجعية
مثالية لتوجيه الفرق الزائرة وكذلك إلبالغ السلطات بغرض وطرائق هذه
الزيارات .وهذه فرصة عظيمة لتعلم  -يف بيئة شبه محكمة  -مامرسة
الرصد.
وأخريا ،نود توجيه دعوة لقراء النرشة من الشباب الذين ينشطون يف مجال
مكافحة التعذيب ويرغبون يف أن يصبحوا مراقبني لالتصال ب»ديجنيتي»
أو «ريستارت» للتحقق مام إذا كانت هناك إمكانية لالنضامم إىل عملنا.
ونحن نرحب أيضا باتصال منظامت املجتمع املدين املهتمة بأعامل املنتدى.
يرجى الكتابة إىلgca@dignityinstitute.dk :

وبالفعل بعد اتصاالت ونقاشات عديدة متكنا من الحصول عىل هذه
الرخصة من جهاز املخابرات العامة الفلسطينية ،وكان لقناعة رئيس جهاز
املخابرات الفلسطينية العامة بأهمية امتالكنا لهذه الرخصة ودورها وأثرها
عىل تطوير أداء املكلفني بانفاذ القانون يف املخابرات ،اثره يف تحقيق هذا
العمل اي الزيارة الفجائية ملراكز االحتجاز والتوقيف لدى جهاز املخابرات
العامة.
وعىل صعيد الواقع العميل لهذه الزيارات قمنا خالل العام  2012بتنفيذ
مجموعة من الزيارات الفجائية ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة للمخابرات
العامة يف جميع مناطق الضفة الغربية (ارايض السلطة الوطنية) كام نفذنا
ثالث زيارات يف العام  ،2013وذلك بناء عىل شكاوى أو معلومات من األرس
أو املحامني بوجود تجاوزات أو انتهاكات وإساءة معاملة يف املراكز التي
قمنا بزيارتها.
وتتم زيارتنا الفجائية خالل ساعتني او ثالث تقريبا من اتصالنا بالدائرة
القانونية لجهاز املخابرات العامة العالمهم برغبتنا ووجهتنا ،ونقوم خاللها
بتفقد النزالء واالطالع عىل ظروف اعتقالهم واالجتامع بهم فرادى أو
كمجموعة يف داخل حجر احتجازهم ،بعزل عم مشاركة وحضور ايا من
 3الحق هي موسسة حقوق انسان فلسطينية مقرها رام اللة يف الضفة الغربية تعمل
حول انتهلكات حقوق االنسان من جميع السلطات يف املناطق الفلسطينيىة املحتلة.
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صفحة 13
افراد الجهاز ،كام نحصل منهم خالل الزيارة عىل تقييم عام الداء املكلفني
بانفاذ القانون فضال عن اي مالحظات أو شكاوى عىل القامئني عىل املركز ،زيارة مراكز احتجاز املهاجرين :دليل
لنضع يف اعقاب ذلك تقريرا تقيميا النطباعنا ومالحظاتنا عىل مختلف للربملانيني
االوضاع يرفع ملدير عام املؤسسة والجهات املعنية فيها فضال عن تسليم جمعية الوقاية من التعذيب/مجلس
أوروبا2013 ،
نسخة من هذا التقرير ملدير جهاز املخابرات العامة.
باللغات :اإلنجليزية ،الفرنسية
وبشأن مدى أهمية وأثر هذه الزيارات الفجائية ،ميكننا القول بانها عىل
الرغم من قرص الفرتة الزمنية لحصولنا عليها ،اال انها قد حققت جملة
من التأثريات عىل أداء املكلفني بانفاذ القانون يف جهاز املخابرات العامة
وتحديدا:
● ●ادراك القامئني عىل مراكز االحتجاز بوجود جهات خارجية متارس
دور الرقابة الفعلية عىل االداء ما حسن من مامرستهم وقلل من
حجم التجاوزات واالنتهاكات لدرجة كبرية.
● ●الوقوف عىل حقيقة االوضاع يف مراكز االعتقال بشفافية ودون
اي تجميل.
● ●تدراك الخلل والتجاوزات بشكل فاعل ومؤثر
● ●ان اهمية هذه الزيارة قد بدأت تظهر يف االجراءات التي بدأ
باتخاذها رئيس الجهاز بناء عىل تقارير زيارتنا ،كاالفراج عن
االشخاص املحتجزين دون مسوغ قانوين مرشوع أو وقف بعض
املامرسات كمنع الزيارة أو املساءلة لبعض االفراد عىل تجاوزاتهم
ومخالفتهم لتعليامت الجهاز بشأن التعذيب أو سوء املعاملة.
الشك بأن تجربتنا الناجحة يف الزيارة الفجائية ملراكز جهاز املخابرات
العامة وإن كانت حتى هذه اللحظة هي الوحيدة عىل صعيد االجهزة
االمنية الفلسطينية إال انها فتحت نقاشا عىل صعيد االجهزة االخرى ما
يعني امكانية التوسع يف تنفيذها وايضا مدها لتشمل االجهزة االخرى وهو
باعتقادي ما قد يشكل تحوال نوعيا يف تعاطي االجهزة االمنية الفلسطينية
مع دور مؤسسات املجتمع باعتباره دورا هاما وأساسيا يف تعزيز دولة
القانون واحرتام وتطبيق حقوق االنسان وحرياته يف مختلف الظروف.

املوازنة بني األمن والكرامة يف
السجون :إطار للرصد الوقايئ
جمعية الوقاية من التعذيب/
املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ،
2013
اللغة :اإلنجليزية

املثليات واملثليون ومزدوجو امليل
الجنيس ومغايرو الهوية الجنسانية
املحرومون من حريتهم :إطار
للرصد الوقايئ
جمعية الوقاية من التعذيب/
املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ،
2013
اللغة :اإلنجليزية

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

الثقافة املؤسسية يف الحجز :إطار
للرصد الوقايئ
 .4قامئة مطبوعات جمعية الوقاية من التعذيب
جمعية الوقاية من التعذيب/
فيام ييل قامئة مطبوعات جمعية الوقاية من التعذيب حول رصد امكن املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ،
2013
االحتجاز ()2013-1997
باللغات :اإلنجليزية ،الفرنسية،
الجورجية ،اإلسبانية
رصد االحتجاز يف عهدة الرشطة –
دليل عميل2013 ،
باللغات :العربية ،اإلنجليزية،
رصد االحتجاز يف عهدة الرشطة
الفرنسية ،الروسية،
دليل عميل
وقريبا سينرش باللغات :الربتغالية،
اإلسبانية
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النساء يف االحتجاز :دليل للرصد
املراع لالعتبارات الجنسانية
جمعية الوقاية من التعذيب/
املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ،
2013
باللغات :اإلنجليزية ،الفرنسية،
الجورجية ،اإلسبانية

منع التعذيب :دليل عميل
للمؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان  +قرص مدمج مصاحب
له (ترجمة باإلنجليزية والفرنسية،
وقريبا بالعربية
جمعية الوقاية من التعذيب
 /منتدى آسيا ومنطقة
املحيط الهادي  /مفوضية
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
باللغات :العربية ،اإلنجليزية،
الفرنسية ،اإلسبانية ،الروسية
زيارة أماكن االحتجاز :ما هو
دور األطباء واملوظفني الصحيني
اآلخرين2008 ،
باللغات :العربية ،اإلنجليزية،
الفرنسية ،اإلسبانية

دليل :إنشاء وتحديد اآلليات
الوقائية الوطنية2007 ،
باللغات :اإلنجليزية ،الفرنسية،
الربتغالية ،الروسية ،اإلسبانية
(ترجم أيضا من قبل الرشكاء
املحليني إىل :العربية ،املقدونية،
النيبالية ،البولندية ،الروسية،
الرصبية ،الرتكية)

مراقبة أماكن االحتجاز :دليل
عميل2004 ،
باللغات :اإلنجليزية ،الفرنسية،
الربتغالية ،اإلسبانية
)ترجم أيضا من قبل الرشكاء
املحليني إىل :األلبانية ،العربية،
األرمنية ،األذربيجانية ،الباهاسا،
اإلندونيسية ،الفارسية ،الجورجية،
الكورية ،املنغولية ،النيبالية،
البولندية ،الرومانية ،التايلندية،
الرتكية)
سلسلة معلومات رصد االحتجاز
1.1إصدار توصيات فعالة ()2008
2.2اختيار األشخاص ملقابلتهم يف سياق رصد االحتجاز الوقايئ
()2009
3.3استخدام املرتجمني يف رصد االحتجاز ()2009
4.4التخفيف من مخاطر العقوبات املتصلة برصد االحتجاز ()2011
منشورات جمعية الوقاية التعذيب األخرى عن رصد االحتجاز
● ●زيارة أماكن االحتجاز ،الدروس واملامرسات املستفادة من
املؤسسات املحلية املختارة ،تقرير عن حلقة دراسية للخرباء
عقدت يف جنيف ،متوز/يوليه 2003
● ●زيارة مكان االحتجاز يف فرنسا :دليل عميل ،أكات فرنسا /جمعية
منع التعذيب ()2003
● ●تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب  -إنشاء وتعيني آليات الزيارة الوطنية ()2003
● ●رصد أماكن االحتجاز :دليل عميل للمنظامت غري الحكومية
()2003
● ●الزيارات يف إطار القانون الدويل العام ،النظرية واملامرسة :وقائع
حلقة عمل جمعية منع التعذيب ،جنيف 24-23 ،سبتمرب 1999
● ●أثر الزيارة الخارجية ملراكز الرشطة عىل منع التعذيب وسوء
املعاملة :دراسة ()1999
● ●زيارة قامت بها فريق الحامية املبارشة – عن ماذا؟ 15 :سؤال
وجواب للرشطة ،جمعية منع التعذيب /مجلس أوروبا ()1999
● ●إجراءات التشغيل املوحدة لآلليات الدولية التي تجري الزيارات
إىل أماكن االعتقال :تقرير ،حلقة عمل  24أذار/مايو 1997
فيديوهات
● ●الربملانيون يزورون مركز احتجاز املهاجرين [http://www.apt.
ch/en/parliamentarians-and-visits-to-immigration]/detenti
● ●منع التعذيب وسوء املعاملة يف حجز الرشطة [http://www.
apt.ch/en/resources/prevention-of-torture-and-ill]/treatment-in-police-custody
* ميكن تحميل منشورات جمعية منع التعذيب مجانا من موقعنا عىل
شبكة اإلنرتنتwww.apt.ch/publications :
ولجميع املنشورات املتوفرة تحديدا باللغة العربية الرجاء الضغط هنا
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 .5اسئلة واجابات
حامية املهاجرين غري النظاميني يف االحتجاز

© APT

تانيا نورتون

مسؤولة بربنامج رصد االحتجاز
جمعية الوقاية من التعذيب

هنا يتم تعريف واسع النطاق ملصطلح « املهاجرين « ليعني األشخاص
الذين خارج أرايض الدولة التي هم من رعاياها أو مواطنيها .وميكن أن
يشمل ذلك فئات معينة من األشخاص مثل طالبي اللجوء واألشخاص
الذين ال يحملون وثائق وعدميي الجنسية ،واألشخاص املتاجر بهم أو
املعذبني وغريهم.
ويكون احتجاز املهاجرين يف شكل إداري عموما ،ولكن ميكن أيضا أن
يكون عقابا قضائيا .وعموما ال يقصد أن يكون لغرض عقايب (يف مقابل
االحتجاز الجنايئ) .وعادة تحتجز السلطات املهاجرين ألحد األسباب
التالية :أثناء التحقق من هوياتهم ،وأثناء تحديد وضع الالجئ أو عملية
مامثلة ،و/أو عندما يتم اتخاذ قرار بالرتحيل لضامن عدم هروب املهاجر.
كيف يتم استخدام احتجاز املهاجرين؟
« تستخدم الدول طائفة واسعة من األسباب لتربير احتجاز املهاجرين
وترى بعض الدول الهجرة غري النظامية باعتبارها مشكلة أمنية وطنية أو
قضية جنائية ،وإهامل قضايا حقوق اإلنسان عىل املحك ....وليس هناك
دليل تجريبي عىل أن االحتجاز يردع الهجرة غري النظامية ،أو يوهن عزمية
األشخاص الذين يلتمسون اللجوء « املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان
للمهاجرين A/HRC/20/24 .؛ الفقرة  ، 8نيسان/أبريل .2012
«نحن بحاجة إىل تركيز أقل عىل تدفقات ونسب وموجات الهجرة يف حد
ذاتها ،ونركز أكرث عىل حقوق اإلنسان الفردية وأوضاع املهاجرين أنفسهم.
ويف جوهرها ،الهجرة يف األساس تدور حول البرش» نايف بيالي ،الكلمة
االفتتاحية ،املفوضة السامية لحقوق اإلنسان ،الحوار الرفيع املستوى بشأن
الهجرة الدولية والتنمية ،أيلول/سبتمرب .2013
ويف وقتنا هذا ،استخدام االحتجاز كأداة إلدارة الهجرة (يشار إليه باحتجاز
املهاجرين) من قبل العديد من الحكومات آخذ يف االرتفاع ،مام يؤدي إىل
تعرض املهاجرين وطالبي اللجوء ،مبن فيهم أولئك عدميي الجنسية ،عىل
نحو متزايد لالحتجاز التعسفي أو غري القانوين و/أو لفرتات طويلة الذي
يصل إىل حد سوء املعاملة يف بعض الحاالت.
ما هي الظروف التي يتم احتجاز املهاجرين تحتها؟
يحتجز املهاجرون بشكل منتظم يف ظروف غري مالمئة لحالتهم الخاصة،
وميكن أن تكون أسوأ من تلك التي يواجهها األشخاص املحتجزون مبوجب
الترشيع الجنايئ يف نفس البلد .ويف بعض األحيان يكون لديهم محدودية
يف الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء أو ال يستطيعون الوصول إليها عىل

اإلطالق ،وإىل الثالثة ضامنات األساسية ملنع التعذيب؛ وهي الوصول
الفوري إىل محام ،والفحص الطبي من قبل طبيب مستقل واالتصال مع
العامل الخارجي .
وأماكن االحتجاز حساسة بشكل خاص ألنها بطبيعة الحال بيئات يكون
فيها األفراد ضعفاء وعرضة ملواجهة الدولة ،وميكن أن يتعرضوا لخطر سوء
املعاملة أو التعذيب .وهكذا يكون املهاجرون املحتجزون بالفعل يف حالة
من الضعف وميكن تفاقم هذا الوضع لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
أو تحت مخاطر معينة مثل النساء بني أغلبية من الرجال ،واألطفال (مبا
يف ذلك غري املصحوبني أو املنفصلني) واألشخاص املعوقني عقليا وجسديا،
وضحايا التعذيب أو الصدمات النفسية ،واألشخاص املتاجر بهم ،وأحد كبار
السن واألشخاص الذين قد يكونوا عرضة للتمييز بسبب ميولهم الجنسية.
وعملية فرز املهاجرين قبل االحتجاز يف غاية األهمية لضامن تحديد
املهاجرين ذوي نقاط الضعف الخاصة ،مثل أولئك املذكورين ،واالستفادة
من بدائل االحتجاز.
أين يتم احتجاز املهاجرون غري الرشعيني؟
خصصت بعض البلدان مرافق الحتجاز املهاجرين غري الرشعيني ،يف حني أنه
يف بلدان أخرى سيتم احتجازهم مع األشخاص املتهمني أو املدانني مبوجب
القانون الجنايئ .وهذا هو الحال يف الرشق األوسط ،حيث أنه يف غالبية
البلدان يحتجز املهاجرون يف السجون أو مراكز الرشطة أو مقار االحتجاز ،أو
املطارات ،أو املخازن املهجورة أو باحات رشكات األمن الخاص ،أو القواعد
العسكرية وغريها من األماكن (يف بعض السياقات ،ميارس احتجاز املهاجرين
يف املناطق النائية مثل يف زنازين رسية) .وهذه ليست قامئة شاملة وتركز
عىل االوضاع يف مخيامت غري الالجئني.
ما هي القواعد القانونية األساسية املتصلة باحتجاز املهاجرين؟
يشمل اإلطار القانوين الدويل املطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان
والقانون الدويل لالجئني .بداية ،من املهم أن نذكر بأن االحتجاز يف حد ذاته
يشكل قيدا رئيسيا عىل حقوق الفرد وبالتايل ينبغي أن تخضع مرشوعيته
ورشعيته ورضورته وطوله دامئا للتفحص عن كثب .ويعرض ما ييل عددا
قليال من القواعد األساسية من اجل الدراية بها:
● ●ينبغي استخدام احتجاز املهاجرين كمالذ أخري فقط.
● ●يسمح باالحتجاز كمسألة من مسائل القانون الدويل فقط عندما
يكون رضوريا ومتناسبا مع الهدف املرشوع املراد تحقيقه وفقط
بعد اكتشاف أن البدائل األقل تقييدا  غري مناسبة يف كل حالة
عىل حدة.
● ●ينبغي تحديد جميع أشكال االحتجاز يف القانون الوطني.
● ●يجب أال يخضع أي شخص لالحتجاز ألجل غري مسمى ،ولكن
أيضا يجب أن يكون االحتجاز ألقرص فرتة زمنية ممكنة مع تحديد
طول فرتة االحتجاز التي يتم التقيد التام بها.
● ●تقديم نفس الضامنات من سوء املعاملة للمهاجرين عىل األقل
مثل تلك الضامنات املقدمة إىل فئات أخرى من املحتجزين .وهي
 )1الحصول عىل محام ،و  )2الوصول إىل الطبيب ،و  )3القدرة
عىل إبالغ أحد األقارب أو طرف ثالث يختاره الشخص بتدبري
االحتجاز.
● ●ينبغي أن يكون االحتجاز يف ظل الظروف التي تعكس الحالة
الغري جنائية لألشخاص واحتياجاتهم.
● ●يجب أن تؤخذ االحتياجات الخاصة لفئات املهاجرين الذين يف
حاالت الضعف يف الحسبان ،ويجب وضع الضامنات املناسبة.
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صفحة 16
ما هو الدور الذي ميكنك تأديته؟
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جميع الجهات الفاعلة مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،
واملنظامت غري الحكومية والربملانيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان/حقوق
املهاجرين ،لديهم قيمة مضافة معينة للنظام املعقد للحامية وتعزيز حقوق
املهاجرين يف االحتجاز وهناك حاجة متزايدة للنظر يف سبل ملجموعة
متنوعة من الالعبني للعمل املشرتك.

كيف ينبغي أن تستجيب الجهات الفاعلة الوطنية للتحفظات
عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؟

ماثيو ساندز

وأظهرت املامرسات الجيدة أن الحقيقة املجردة لرصد أماكن احتجاز
املهاجرين من قبل املؤسسات الوطنية والربملانيني واملنظامت غري الحكومية
أو غريهم ميكن أن تفتح العامل املغلق الماكن االعتقال وتساهم يف زيادة
الشفافية واملساءلة وتعزيز الثقة العامة .وهذه الزيارات لها تأثري رادع مهم
شمل االنضامم إىل معاهدات حقوق اإلنسان مؤخرا ،مبا يف ذلك اتفاقية األمم
وتقلل من خطر انتهاكات حقوق اإلنسان.
املتحدة ملناهضة التعذيب ،التحفظات التي تعدل أو تستبعد األثر القانوين
ومن خالل تسليط الضوء عىل الظروف الفعلية واملامرسات اليومية فقط ،ألحكام املعاهدة .يف بعض الحاالت  ،ينظر إىل التحفظات عىل املعاهدة عىل
ميكن اتخاذ خطوات عملية لتحسني معاملة املهاجرين املحرومني من أنها حجر عرثة أمام تنفيذ املعايري الدولية .بعض االتفاقيات الدولية تسمح
حريتهم ،واملعرضني لجميع أشكال سوء املعاملة .وميكن أن يفيد إجراء بادخال التحفظات ،اال ان بعضها اآلخر  ،مثل الربوتوكول االختياري التفاقية
الزيارات يف الضغط ومساعدة السلطات عىل حل املشاكل وتحسينها .مناهضة التعذيب ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،ال
وميكنك أنت أن تلعب دورا هاما يف هذه العملية من خالل تنفيذ زيارات يسمحان بالتحفظات .عىل سبيل املثال ،ينص الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب بوضوح يف املادة  30عىل أنه «ال ’تبدى اي تحفظات عىل
إىل مراكز احتجاز املهاجرين وكذلك دعم اآلخرين للوصول أليها.
هذا الربوتوكول «.
ويرد أدناه بعض االقرتاحات لألدوار/اإلجراءات املحتملة األخرى التي ميكن
من ناحية ،تسمح التحفظات للدول باملشاركة يف معاهدة التي يف وضع اخر
استخدامها:
ال تستطيع االنضامم إليها .ومن ناحية أخرى ،تؤدي التحفظات إىل عالقة
● ●تقديم توصيات لتعزيز اإلطار القانوين للبلد،
غري متكافئة بني الدول األطراف .فقد تختار دولة ما عدم الخضوع اىل مادة
● ●الدعوة إىل بدائل الحتجاز املهاجرين يف وضع غري قانوين،
ما تكون ملزمة للدول األخرى  ،وبالتايل تقوض االلتزامات املتبادلة بحسب
● ●تعزيز قدرتهم للحصول عىل العدالة والخدمات القانونية،
مبوجب معاهدات .وبعض التحفظات واسعة للغاية حتى انها قد تحاول
● ●توفري التدريب والتعليم للموظفني العموميني ،ورفع الوعي
الحد من أهمية أو تأثري املعاهدة نفسها.
املجتمعي بالقضايا التي تواجه املهاجرين يف االحتجاز.
مستشار قانوين
جمعية الوقاية من التعذيب ()APT

ولحسن الحظ ،التحفظات عىل اتفاقية مناهضة التعذيب نفسها محدودة.
فقد اجتذبت اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،عىل
سبيل املقارنة ،أكرب عدد من التحفظات ،وال سيام من دول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .وبشكل ملحوظ ،تستند بعض هذه التحفظات إىل
أحكام الرشيعة اإلسالمية.
وبالطبع ،ال تضع دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحفظات عىل
أساس الرشيعة دامئا .وينبغي التأكيد عىل انضامم العديد من دول منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريها من
معاهدات حقوق اإلنسان دون إدخال أي تحفظات عىل اإلطالق ،وكثري
من الدول من خارج منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تسعى أيضا إىل
الحد من أو استبعاد تطبيق أحكام املعاهدة بقدر أنها ال تتفق مع قانونها
الوطني.
وتنص اتفاقية فيينا عام  1969لقانون املعاهدات بوضوح عىل أن
التحفظات ،حيث يسمح لها ،يجب أن تكون محددة ،ويجب أال تكون غري
منافية ملوضوع املعاهدة وغرضها .ويف دليل املامرسة بشأن التحفظات عىل
املعاهدات ،توضح لجنة القانون الدويل أن هذه القاعدة تتطلب أنه يجب
أال تنقص التحفظات من الهدف االسايس لوجود املعاهدة.
إن هدف ومقصد اتفاقية مناهضة التعذيب هو الحظر الفعال للتعذيب
وغرية من العقوبة او املعاملة املهينة او القاسية او الحاطة بالكرامة ،فهي
يف حد ذاتها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل .وبعض املواد التفاقية
مناهضة التعذيب تشتمل حقوق معينة وضامنات داعمة التي توفر
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صفحة 17
اإلطار الالزم لتأمني الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية .وهذه الحقوق عىل هذا املوقف .ومن خالل إخضاع تطبيق االتفاقية ألحكام القانون
والضامنات هي يف حد ذاتها رضورية للمناهظة الفعالة للتعذيب وسؤ املحيل العام املنفذ بالفعل ،ومل يتضح إىل أي مدى ،إن وجد ،ووجدت
املعاملة  ،وبالتايل تكون أي تحفظات تحد من أو تلغي هذه الحامية غري الباكستان نفسها ملزمة بالتزامات اتفاقية مناهضة التعذيب .وبشكل
ملحوظ ،سحبت الباكستان معظم تحفظاتها عيل هذه االتفاقية وغريها من
مقبولة أيضا.
معاهدات حقوق اإلنسان.
أينام تشعر دولة طرف معنية بأن التحفظ غري مقبول ،يجوز لها تقديم
اعرتاض رسمي ،يحول عامة دون إعامل التحفظ بينها وبني الدولة املتحفظة .وقدمت بوتسوانا والواليات املتحدة األمريكية أيضا تحفظات ذات طابع
وهذا يعني انه ال ميكن للدولة التي ادخلت التحفظ ان تعتمد عىل تحفظها عام التي حاولت الحد من نطاق االتفاقية ،والتي جلبت أيضا اعرتاضات من
فيام يتعلق بعالقتها والدولة املعرتضة األخرى .اال انه اثر هذا االعرتاض عدة دول .ويف بداية اتفاقية مناهضة التعذيب ،أدخلت تشييل وجمهورية
محدودا .فكام الحظت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام أملانيا الدميقراطية أيضا تحفظات إشكالية .ومع ذلك ،سحبت كل من
بشأن التحفظات رقم  ،24معاهدات حقوق اإلنسان «ال تشكل مجموعة شييل وجمهورية أملانيا الدميقراطية يف وقت الحق تحفظاتها بعد عدد من
من عملية تبادل االلتزامات فيام بني الدول .بل هي تعنى بتمتع األفراد االعرتاضات.
بحقوقهم» .وحيث ان أي اعرتاض ال يؤثر عىل العالقة بني الدولة الطرف
املتحفظة واألفراد الذين يتطلعون إىل االعتامد عىل حقوق االتفاقية ،بالتايل وينص القانون الدويل عىل رضورة عدم تأثري التحفظات عىل عنرص أسايس
يكون لالعرتاض تأثري فوريقليل  .ومع ذلك ،قد يخدم االعرتاض عىل التحفظ من عنارص املعاهدة وال عىل معناها العام .ويتعني عىل املنارصين تشجيع
يف تسليط الضوء عىل هذه القضية عىل األقل ،ويزود الهيئة املنشأة مبوجب الدول التي لديها تحفظات تنفيذية عىل إلغاء هذه التحفظات يف أقرب
معاهدة املسؤولة عن اإلرشاف عىل تنفيذ املعاهدة نفسها مع بعض فرصة .وقد تطلب الجهات الفاعلة الوطنية توضيحا بشأن املسألة التي
التوجيهات يف تفسريها ملدى توافق التحفظ مع موضوع وغرض املعاهدة .تتطلب عملية التحفظ ،والفرتة الزمنية املطلوبة للدولة لجعل قوانينها
ومامرساتها الخاصة متوافقة مع املعاهدة .وغالبا ما تشمل املالحظات
وترافق انضامم دولة اإلمارات العربية املتحدة مؤخرا إىل اتفاقية مناهضة الختامية للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات مالحظات بشأن هذه
التعذيب يف عام  2012مع التحفظ الذي لديها ،وحتى اآلن ،حازت عىل  13التحفظات ودعوة الدول إىل إلغائها .وقد تجد الجهات الفاعلة الوطنية
اعرتاضاً من الدول األطراف .وينص التحفظ ،يف جزء منه ،عىل أن العقوبات هذه املالحظات كتوجيهات مفيدة.
القانونية املطبقة مبوجب القانون الوطني ،أو األمل أو املعاناة الناشئة عن أو
املرتبطة بـ أو العرضية لهذه العقوبات القانونية ،ال تندرج تحت مفهوم» وكذلك تشجع لجنة القانون الدويل الدول عىل إجراء استعراض دوري
التعذيب» املحدد يف املادة  1من هذه االتفاقية أو يف إطار مفهوم املعاملة للتحفظات ،للنظر يف ما إذا كانت ال تزال تؤدي الغرض منها ،وسحب
التحفظات عندما مل تعد هناك حاجة إليها .وينبغي لهذا االستعراض أن
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املذكورة يف هذه االتفاقية.
يضع يف االعتبار أهمية الحفاظ عىل سالمة املعاهدة ،وفائدة التحفظ ،وأية
ويحد هذا التحفظ بشكل كبري من التزام الدولة باحرتام االلتزامات الواردة تطورات يف القانون الدويل .ويجب أن تشجع الجهات الفاعلة الوطنية
يف االتفاقية .فهو يعني أن أعامل التعذيب وسوء املعاملة التي تقرها الدولة الدول عىل إجراء مثل هذا االستعراض ،أو إجراء االستعراض بني هيئات
ال تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب ،وبالتايل يقيض عىل الكثري من التأثري املجتمع املدين إذا كانت الدولة غري راغبة يف إجراء االستعراض بنفسها.
الحظري للمعاهدة بشكل أسايس .مثل هذا التحفظ يتعارض بشكل واضح
والتحفظات نتيجة حتمية إلطار املعاهدات ،التي من خاللها نحاول
مع موضوع وغرض املعاهدة ،وينبغي سحبه يف أقرب فرصة.
حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية .حيث تحاول الدول تقويض
وعند تصديق الباكستان عىل اتفاقية مناهضة التعذيب يف عام  ،2010أو تقليل أثر معاهدات حقوق اإلنسان من خالل التحفظات ذات الطابع
قامت بإخضاع املعاهدة إىل  10تحفظات ،مام يحد من تطابقها مع أحكام العام ،وينبغي أن تتخذ الجهات الفاعلة الوطنية إجراءات للدفاع عن إلغاء
الدستور والرشيعة وبعض القوانني املحلية املعمول بها .واعرتضت  23دولة التحفظات املخالفة.
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نرشة دورية إلكرتونية تنرشها جمعية
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رئيسة التحرير :مرفت رشاموي
الفريق االستشاري:
إسرث شوفيلربغر (جمعية الوقاية من التعذيب)
إيفا أبو حالوة (ميزان)
جربيلّة رايرت (املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب)
ماجدة بطرس (املبادرة املرصية للحقوق الشخصية)
حمود نيباغا (اس او اس اميغرييش)

تنصل من املسؤولية
تعكس املقاالت املنشورة يف هذه النرشة اإللكرتونية وجهات نظر املشاركني وحدهم
وليس بالرضورة رأي جمعية الوقاية من التعذيب و رئيسة التحرير وأعضاء الفريق
االستشاري.
حقوق طبع ونرش كل مقال محفوظة ملؤلفه.
يجوز نسخ املقاالت كاملة أو مقتطفات منها بأي طريقة دون رسوم ألغراض املدافعة
والحمالت والتدريس ،ولكن ليس للبيع .عند استخدام النصوص ،يرجى نسبتها اىل
الشخص أو املنظمة ذات الصلة باعتباره أو باعتبارها املؤلف/املؤلفة.
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