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املخفية .ومن خالل اتصالهم املبارش بالضحايا ومرتكبي التعذيب واملحامني
والقضاة ووكالء النيابة يعرفون أيضا عوامل الخطر التي تحبذ التعذيب.
مام يجعلهم الدعاة الرئيسيني إلنشاء الضامنات التي ميكن أن تقلل من
خطر التعرض للتعذيب وسوء املعاملة .ويكرس هذا العدد من النرشة
اإللكرتونية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لدور مامريس املهن
القانونية يف مجال مكافحة التعذيب .لذا أود أن أشيد بجميع املحامني
مارك طومسون
والقضاة ووكالء النيابة الشجعان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
األمني العام لجمعية الوقاية من التعذيب ()APT
الذين يتصدون للتعذيب وسوء املعاملة ،ويخاطرون يف بعض األحيان
بحياتهم املهنية ،وأحيانا بأمنهم وحياتهم .وتدين حركة حقوق اإلنسان
يف  6يونيه/حزيران  ،2014أدانت محكمة بجنيف الرئيس السابق للرشطة بالكثري لتفانيهم يف دعم العدالة يف جميع األوقات.
يف غواتيامال ،اروين سبرييسني ،بالسجن مدى الحياة إلعدامه سبعة خارج
نطاق القضاء يف عام  .2006و يرسل هذا الحكم إشارة قوية إىل مرتكبي وأود أن أشكر جميع املؤلفني الذين ساهموا يف هذا العدد ومرفت رشاموي،
وضحايا التعذيب عىل حد سواء .وقال فيليب غرانت ،مدير املنظمة املحررة ،العدادها عدد جديد ملهم من النرشة اإللكرتونية ملنطقة الرشق
السويرسية ملكافحة اإلفالت من العقاب الغري حكومية« :يبني الحكم أن األوسط وشامل أفريقيا .وآمل أن تكون النرشة مفيدة ومحفزة لنا جميعا
من نؤمن أن وجود املناطق الخالية من التعذيب أمر من املمكن تحقيقه.
املثل األعىل للعدالة الذي يسعى إليه الكثريون من املمكن تحقيقه».
ومؤخرا ،اعتربت املفوضة السامية لحقوق اإلنسان لألمم املتحدة  ،نايف
بيالي ،ظاهرة اإلفالت من العقاب بأنها اكرب وقود النتهاكات حقوق اإلنسان.
وتبني قضية ضد اروين سبرييسني كيف ميكن املجتمع املدين واملحامون
ووكالء النيابة والقضاة من العمل سويا ملكافحة اإلفالت من العقاب
وإطفاء الحريق الذي يحرق كرامة اإلنسان ويدمر حياة الناس واألمل
والثقة يف العدالة .ومثل جميع رجال اإلطفاء الجيدين ،يستطيع مامرسو
املهن القانونية فعل أكرث من مجرد إطفاء الحرائق .فهم خرباء يف الجمرات

صفحة 2

االفتتاحية :دور أعضاء املهن القانونية يف مكافحة
التعذيب وسوء املعاملة

مريفت رشاموي

مستشارة يف مجال حقوق اإلنسان

ميكن أن يلعب القضاة واملحامون ومامرسو املهن القانونية وغريهم من
أعضاء املهن القانونية دورا يف غاية األهمية يف مكافحة التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة .غالبا يتصل املحامون والقضاة بضحايا التعذيب
وسوء املعاملة مبارشة ،وباألدلة املتعلقة بهذه الحاالت .ويراقبون ويعالجون
حاالت التعذيب وسوء املعاملة ،ويلعبون دورا أساسيا من أجل ضامن جرب
الرضر ،مبا يف ذلك ضامنات عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
ويلعب القضاة ،بصفتهم فرع من السلطات يف أي بلد ،مستقلني عن السلطة
التنفيذية والسلطة الترشيعية ،أدوارا مهمة للغاية ،ويتم تفصيل بعضها
يف معاهدات حقوق اإلنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب .انهم ،عىل
سبيل املثال ،ملزمون برفض أي دليل ميكن أن يكون قد انتزع تحت وطأة
التعذيب أو غريه من أشكال اإلكراه .ويجب أن يتأكدوا من إجراء تحقيق
عندما تكون هناك أسباب تدعو لالعتقاد بحدوث التعذيب ،حتى من دون
شكوى ،أو عند االدعاء بحدوث التعذيب .والقضاة قادرون أيضا عىل زيارة
أماكن االحتجاز ،وفقا ألحكام ترشيعاتهم الوطنية .وبالتايل فهم قادرون عىل
االتصال املبارش باألشخاص املحتجزين ،ومراقبة ظروف االحتجاز.
ويلعب العديد من املحامني دورا محوريا بصفتهم مهنيون قانونيون يف
منظامت حقوق اإلنسان .مع الزمالء اآلخرين ،يقدمون مقرتحات إلصالح
القضاء .كام أن العديد من املنظامت لديها برامج للمشورة القانونية
واإلرشاد ،ويحللون القانون واملامرسة يف ضوء املعايري الدولية .أعضاء املهن
القانونية هم أيضا محامو الدفاع ،بصفتهم جزء من فرق العمل داخل
منظامت املجتمع املدين ،وبصفتهم محامني خصوصيني ،وبصفتهم جزء من
برامج املساعدات القانونية لنقابات املحامني أو داخل السلطات.
ميكن أيضا وجود مامرسو املهن القانونية يف اللجان الربملانية املختصة ،حيث
أنهم يساهمون يف وضع الترشيعات وضامن االستجواب املناسب للسلطة
التنفيذية .ويساعد دورهم الترشيعي هذا يف ضامن توافق الترشيعات
الوطنية مع االلتزامات املنصوص عليها مبوجب القانون الدويل.
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صفحة 3
يلعب أعضاء املهن القانونية أيضا دورا أساسيا كمستشارين حكوميني.
تتصل الوزارات املختلفة ،ليس فقط العدل والداخلية والدفاع ،باملسائل
املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة .عىل سبيل املثال ،تضمن وزارة الصحة أن
ظروف االحتجاز ال تصل إىل حد التعذيب أو سوء املعاملة ،وتوفري الرعاية
الصحية املالمئة أثناء االحتجاز .وميكن أن يتأكد املستشارون القانونيون من
أن هذا يتسق مع التزامات الدولة املنصوص عليها مبوجب القانون الدويل.

ويشمل القسم املعني بالتطورات األخرية من منظومة األمم املتحدة القلق
املتزايد بشأن مضايقة وترهيب املدافعني عن حقوق اإلنسان .فهو يسلط
الضوء عىل تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني مبسالة التعذيب ،مع
الرتكيز عىل «قاعدة االستثناء» – وهو استبعاد األدلة التي قد تكون قد
انتزعت تحت وطأة التعذيب .كام يقدم القسم معلومات حول انضامم
فلسطني إىل املعاهدات الدولية.

وعىل الرغم من أن أعضاء املهن القانونية يلعبون أدوارا يف غاية األهمية ،ميكن
أن يكون عملهم صعبا بنفس القدر ،أو يسبب قيود ومضايقات وترهيب.
ويركز هذا العدد من النرشة اإللكرتونية لجمعية الوقاية من التعذيب «
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب» عىل دور أعضاء
املهن القانونية .تستكشف املقاالت املختلفة األدوار املتنوعة للعاملني يف
املهن القانونية ،ولكنه يبني أيضا الصعوبات التي يواجهونها يف عملهم .ويربز
مقال الرأي األول للجنة الدولية للحقوقيني دور القضاة وأعضاء النيابة يف
التأكد من أن حاالت التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يتم التحقيق
فيها ومحاكمة ومعاقبة مقرتيف الجرئم بعقوبات مناسبة وبالقدر الكايف.
فهو يشمل أمثلة من املنطقة التي تظهر فيها املشاكل يف هذه الجوانب
مبا يف ذلك عدم ضامن الحصول عىل املشورة القانونية؛ واستخدام االحتجاز
مبعزل عن العامل الخارجي والحبس االنفرادي لفرتات طويلة؛ وعدم قيام
القضاة وأعضاء النيابة بالتحقيق يف ادعاءات التعذيب؛ وإفالت املسؤولني
من العقاب؛ وعدم استبعاد األدلة املنتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء
املعاملة .ويربز مقال الرأي رضورة اإلصالح القانوين والقضايئ .ويركز مقال
الرأي من ليبيا عىل الدور الذي يلعبه القضاة واملحامون يف ليبيا خالل الفرتة
االنتقالية ويسلط الضوء عىل املسائل املتعلقة باإلصالح القانوين .ويوضح
املقال أيضا التحديات التي يواجهونها حيث تن الوضع األمني يف البالد ال
يزال متقلبا.
ويف مرص ،العمل عىل حاالت العنف الجنيس ليس مهمة سهلة .فالعنف
الجنيس الذي كان موجودا يف البالد قبل الثورة والذي ال يزال سالحا للقمع،
قد فرض نفسه عىل جدول أعامل منظامت حقوق اإلنسان .ولقد تم توثيق
العديد من الحاالت املروعة أثناء الثورة والتجمعات واالحتجاجات الالحقة.
ويعترب النشطاء والنشيطات العنف الجنيس شكال من أشكال التعذيب،
كام يبني املقال يف هذه النرشة .ويعالج املقال أيضا دور الدولة يف حاالت
القمع من قبل الجهات من غري الدولة .ويعمل النشطاء سويا يف محاولة
للتأثري عىل السياسات وإيجاد جرب الرضر للناجني .ويف عملهم للدفاع عن
حقوق الناجني ،يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان أنفسهم للمضايقة
والرتويع والعنف.
واألطفال الفلسطينيون الذين تحتجزهم السلطات اإلرسائيلية يف االرض
الفلسطينية املحتلة هم يف حاجة ماسة للمحامني .ومع ذلك ،يجد املحامون
أنفسهم يعملون ضمن نظام قانوين يفتقر إىل الضامنات األساسية للعدالة
والرشعية والذي ال يحرتم دورهم كمحامني.
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صفحة 4

 .1مقاالت الرأي
دور القضاة وأعضاء النيابة يف مكافحة التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا
سعيد بن عربية
مدير برنامج منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
اللجنة الدولية للحقوقيني

إن وجود سلطة قضائية ونيابية مستقلة ونزيهة أمر رضوري لضامن اإلنفاذ
الفعال للحظر املطلق للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .اال انه يف معظم منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،فشل القضاة وأعضاء النيابة منهجيا يف ضامن التحقيق
بصورة فعالة يف حاالت التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة واملحاكمة
والعقاب بالقدر الكايف.
ويلقي هذا املقال الضوء عىل جوانب معينة من هذا الفشل ،من خالل
اإلشارة إىل عدد محدود من األمثلة من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا بغرض التوضيح .وال يقدم هذا املقال استعراضا شامال لهذه املسألة.
ويف معظم بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،نادرا ما يتم تقديم
ضامنات كافية لللمحتجزين ضد التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة،
مبا يف ذلك الحق يف االستعانة مبحام من لحظة القبض عليهم والحق يف
الطعن يف قانونية االحتجاز .ويخضع العديد من املعتقلني لالحتجاز املطول
مبعزل عن العامل الخارجي ،وأحيانا إىل الحبس االنفرادي لفرتات طويلة،
وكالهام ميكن أن يصال إىل حد التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة.
ويف حاالت عدم االفصاح عن حقيقة االعتقال و/او مكان االعتقال ،ميكن
اعتبار الوضع حالة من االختفاء القرصي ،والذي يشكل جرمية بحسب
القانون الدويل .ونادرا ما يتم التحقيق يف ادعاءات حدوث التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة التي يدعى بها املحتجزون .وتقريبا ا ال يخضع
املسؤولني ابدا للمحاسبة عرب قضايا جنائية او مدنية ،ويستمر إىل حد كبري
انكار حقوق الضحايا يف سبل االنتصاف والتعويض الفعالة  .عالوة عىل
ذلك ،حينام يدعي املعتقل بأنه او انها تعرضوا للتعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة  ،أو غري ذلك ،حني ا تتوافر أسباب معقولة لالعتقاد بالتعرض
للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة فان السلطات غالبا ما ال توفر
فحوص طبية مستقلة تتفق مع املعايري الدولية ،مبا يف ذلك تلك الواردة
يف دليل التقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (بروتوكول إسطنبول) .باإلضافة

إىل ذلك ،تقبل املحاكم بانتظام «االعرتافات» التي تم الحصول عليها
نتيجة للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة كدليل .وقبل قبول هذا
الدليل ،تفشل املحاكم عموما يف طلب خدمات النيابة العامة إلثبات مبا ال
يدع مجاال للشك أن «االعرتافات» تم الحصول عليها عن طريق الوسائل
املرشوعة وطوعا من املتهمني.
وليك تويف بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بالتزاماتها الواردة يف
القانون الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (اتفاقية
مناهضة التعذيب) ،والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،من حيث
منع والتحقيق يف ومقاضاة ومعاقبة أفعال التعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة ،يتعني عليها القضاء عىل سياسات ومامرسات االحتجاز الرسي
واملطول مبعزل عن العامل الخارجي واالعتقال التعسفي ،الشائعة يف املنطقة.
يف سوريا ،انترش استخدام االحتجاز الرسي واالحتجاز املطول مبعزل عن
العامل الخارجي عىل نطاق واسع وبشكل منهجي ،ويشتمل احتجاز املعتقلني
يف أماكن احتجاز غري رسمية ورسية وإنكار حقهم يف االتصال بأفراد العائلة
والحصول عىل املشورة القانونية والوصول إىل املحكمة .ويف ليبيا ،ال تزال
مرافق االحتجاز غري الرسمية تعمل تحت السيطرة الفعلية للجامعات
املسلحة وخارج أي إطار لسيادة القانون .وتنترش أفعال التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة عىل نطاق واسع يف هذه املرافق .واالعتقال يف
هذه املرافق ميكن ان يشكل حالة من االختفاء القرسي.

وشدد الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي عىل أنه «يشكل االحتجاز
الرسي و/أو االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي أبشع انتهاك للقاعدة التي
تحمي حق البرش يف الحرية مبوجب القانون الدويل العريف .فالتعسف
متأصل يف األشكال من الحرمان من الحرية ألن الفرد يبقى دون أي حامية
قانونية»[ .الفقرة  60من تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي
املؤرخ  24ديسمرب/كانون األول ].A/HRC/22/44 ،2012
وليك تويف بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل ،يجب عىل دول منطقة الرشق
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صفحة 5
األوسط وشامل أفريقيا ضامن احتجاز وتسجيل جميع املحتجزين يف مرافق
االحتجاز الرسمية ،مبا يف ذلك من خالل اإلفصاح عن :هويتهم؛ وتاريخ
ووقت ومكان احتجازهم؛ وهوية السلطة التي احتجزتهم واستجوبتهم؛
وأسباب احتجازهم؛ وتاريخ ووقت دخولهم يف مرفق االحتجاز .وليك تويف
بهذه االلتزامات ،يتعني عىل دول الرشق االوسط وشامل افريقيا إجراء
إصالحات شاملة لإلطار املتعلق باالحتجاز.
ويف الواقع ،يف كثري من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،يتم
تسهيل أعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة وأحيانا تتفاقم،
من خالل القوانني املحلية املتعلقة باالحتجاز .يف املغرب ،عىل سبيل
املثال ،يسمح قانون مكافحة اإلرهاب ،رقم  03-03املؤرخ  28مايو/أيار
 ،2003بتمديد مدة االحتجاز (يف حجز الرشطة) يف حاالت “اإلرهاب” إىل
 96ساعة قابلة للتجديد مرتني بإذن من النيابة العامة .عالوة عىل ذلك،
خالل االحتجاز يف حجز الرشطة ،قد يؤخر وكالء النيابة ،بناء عىل طلب من
الرشطة ،الشخص املحتجز عن االتصال مبحام ملدة تصل إىل  48ساعة بعد
بدء فرتة التجديد األوىل .وبالتايل ،ميكن أن مينع “إرهايب” مشتبه به من
التواصل مع محام ملدة  6أيام األوىل من االحتجاز يف عهدة الرشطة .وفقا
للمعايري الدولية ،أي شخص مقبوض عليه أو محتجز له الحق يف أن يساعده
محام دون تأخري ويف التواصل والتشاور مع محاميه /محاميها دون تدخل
وال مراقبة وبرسية تامة .وقد يتم تأخري هذا الحق يف ظروف استثنائية فقط
ويجب أن يتوافق مع املعايري الصارمة التي يحددها القانون .ويف أي حال،
يجب أن يحصل األشخاص املحرومني من حريتهم عىل محام خالل  48ساعة
من القبض عليهم أو احتجازهم.
ووسيلة الفعالة ملكافحة سياسات ومامرسات االحتجاز التعسفي والتعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة واالختفاء القرسي هي التأكد من خضوع
االحتجاز لتفتيش سلطة قضائية مستقلة .ومبوجب القانون واملعايري الدولية،
جميع األشخاص املحتجزين لهم الحق يف الطعن عىل قانونية احتجازهم،
واملثول أمام قاض أو سلطة قضائية خالل  48ساعة من إلقاء القبض
عليهم .اال انه يخضع االحتجاز يف كثري من دول منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا لتفتيش مكتب املدعي العام .ومن الجدير بالذكر أنه يف
هذه الدول ،يخضع أعضاء النيابة العامة لسلطة وزير العدل .ووبناء عىل
هذا ،فإنهم ال ميكن اعتبارهم كمسئولني مخولني مبامرسة السلطة القضائية.
واعتربت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أنه “من الطبيعي للمامرسة
السليمة للسلطة القضائية أن متارسها سلطة مستقلة وموضوعية ومحايدة
فيام يتعلق بالقضايا التي تتعامل معها” .وجادلت اللجنة بانه “من غري
املريض اعتبار النيابة العامة تتمتع باملوضوعية والنزاهة املؤسسية الالزمة
العتبارها “مسئولة مخولة مبامرسة السلطة القضائية باملعنى املقصود يف
املادة ( ”)3( 9ترجمة غري رسمية)[ .للحصول عىل املزيد من التفاصيل،
انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،فالدميري كولومني ضد هنغاريا .البالغ
رقم   22 ،1992/521مارس/آذار ،CCPR/C/56/D/521/1992 .1996
الفقرة ].11.3

يف العديد من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،أدت تبعية
مكتب النيابة العامة للسلطة التنفيذية إىل عدم وجود تحقيقات فورية
ومستقلة وحيادية يف ادعاءات حدوث التعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة .ودامئا يرفض وكالء النيابة تسجيل الشكاوى من سوء املعاملة
أو التعذيب .ويف الحاالت املحدودة التي أمر بإجراء تحقيقات يف تلك
الشكاوى الحقا ،تم التباطؤ بالتحقيقات بشكل غري معقول وفشلت يف
معالجة مسؤولية الرؤساء عن سلوك وكالئهم.
وتشكل هذه املامرسات انتهاكا اللتزامات هذه الدول املنصوص عليها
مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الويل
للحقوق املدنية والسياسية .ومبوجب املادة  12من هذه االتفاقية“ ،تكفل
كل دولة طرف قيام سلطاتها املختصة بإجراء تحقيق رسيع ونزيه كلام
وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعامل التعذيب
قد ارتكب يف أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية” .وينعكس هذا
االلتزام أيضا يف املبدأين  33و  34من مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.
وباإلضافة إىل ذلك ،املادة  13من اتفاقية مناهضة التعذيب بحق األفراد يف
تقديم شكوى بشأن ادعاءات حدوث التعذيب و “ان تنظر هذه السلطات
يف حالته عىل وجه الرسعة ونزاهة” .ويجب أن يسعى أولئك الذين يجرون
التحقيق ،من بني أمور أخرى ،إىل “الحصول عىل األدلة وحفظها ،مبا فيها
األدلة الطبية ،التي تتعلق بالتعذيب املدعى بحدوثه للمساعدة يف أي
مقاضاة محتملة للمسؤولني” ،وتحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي األمر بإجراء
فحص طبي بأرسع ما ميكن.
ويف هذا السياق ،أقرت لجنة مناهضة التعذيب بأنه “يقتيض ضامن حق
الضحية يف الحصول عىل سبيل انتصاف أن تجري السلطات املختصة للدولة
الطرف تحقيقات وتحريات عىل نحو فوري وفعال ونزيه بشأن حالة أي
فرد يدعي أنه تعرض للتعذيب أو سوء املعاملة .وينبغي أن تشمل هذه
التحقيقات كتدبري معتاد فحصاً بدنياً ونفسياً مستقالً عىل يد طبيب رشعي
مثلام ينص عىل ذلك بروتوكول اسطنبول [ ”.انظر لجنة مناهضة التعذيب،
التعليق العام رقم  ،)2012( 3الفقرة ].25
ويف قضية خالد بن مبارك ضد تونس ،بشأن وفاة فيصل بركات بسبب
تعذيب الرشطة له ،الحظت لجنة مناهضة التعذيب أوجه قصور كبرية
من جانب القايض والنائب العام ووزير العدل .وعىل وجه التحديد ،ذكرت
اللجنة أن النائب العام قد أخل بواجب الحياد املطلوب منه والذي يفرضه
عليه واجبه ليوازن بالتساوي بني كل من االتهام والدفاع «عندما فشل يف
الطعن عىل قرار رفض القضية» .واستمرت اللجنة يف اإلشارة إىل أنه« :يف
النظام التونيس ،يتمتع وزير العدل بسلطته عىل النيابة العامة .لذا كان من
املمكن أن يأمره باالستئناف ،ولكنه مل يفعل ذلك» (ترجمة غري رسمية).
[انظر قضية خالد بن مبارك ضد تونس ،بالغ لجنة مناهضة التعذيب
رقم  ،1996/60رأي  10نوفمرب/ترشين الثاين  ،1999وثيقة األمم املتحدة.
 ،60/1996/D/23/C/CATالفقرة  ].11.10ويف اآلونة األخرية ،يف تقرير
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صفحة 6
زيارته إىل تونس عام  ،2012الحظ املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني
مبسألة التعذيب”،منطا من نقص التحقيق يف الوقت املناسب وبالقدر الكايف
يف ادعاءات حدوث التعذيب من قبل النيابة العامة أو قضاة التحقيق”
(ترجمة غري رسمية)[ .انظر تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،بعثة
إىل تونس 2 ،فرباير/شباط  ،2012وثيقة األمم املتحدة/19/61/HRC/A .
 ،1.Addالفقرة ].29
وأشارت لجنة مناهضة التعذيب يف مالحظاتها الختامية بشأن مرص إىل
“العديد من التقارير الواردة بشأن استمرار ظاهرة تعذيب وسوء معاملة
املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون للمحتجزين ،وعدم وجود تدابري لضامن
الحامية الفعالة والتحقيقات الرسيعة والنزيهة” (ترجمة غري رسمية)[ .انظر
استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب ،مرص 23 ،ديسمرب/كانون
األول  ،2002وثيقة األمم املتحدة ،4/29/CR/C/CAT .الفقرة  .]5ولقد تم
انشاء لجنة تقيص الحقائق من قبل الرئيس املخلوع محمد مريس للتحقيق
يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت يف الفرتة ما بني  25يناير/كانون
الثاين  2011حتى  30يونيه/حزيران  .2012ولقد قامت اللجنة ،والتي تعترب
عامة لجنة محايدة وذات مصداقية ،بتوثيق العديد من حاالت األفراد
«الذين احتجزتهم الرشطة العسكرية وضباط املخابرات وتعرضوا للتعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة يف الحجز العسكري»؛ و»الذين لقوا حتفهم
من التعذيب أثناء وجودهم يف الحجز العسكري»؛ و «الذين لقوا حتفهم
من التعذيب أثناء وجودهم يف السجون العسكرية» ثم دفنوا بصفتهم
« مجهولني « بعد صدور ترصيح من خدمات النيابة العامة» (ترجمة
غري رسمية) .وقدمت اللجنة تقريرها إىل النائب العام بهدف التحقيق يف
جميع الحاالت املوثقة يف التقرير .وحتى اآلن ،فشلت النيابة العامة يف
إجراء التحقيق ،أو األمر بإجراء التحقيق أو بدء أي إجراءات جنائية تتعلق
باالنتهاكات املوثقة[ .للحصول عىل املزيد من التفاصيل ،انظر تقرير اللجنة
الدولية للحقوقيني مبناسبة االستعراض الدوري الشامل ملرص].
وعندما تفشل النيابة العامة يف أداء واجباتها بإجراء التحقيق الكايف
ومقاضاة أفعال التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ،فهناك واجب
عىل املحاكم أن تحمي املحاكم حقوق األشخاص املحرومني من حريتهم يف
عدم تعرضهم لهذه األعامل .يجب أن تحقق املحاكم أو تطلب التحقيق يف
ادعاءات حدوث التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .كام ويجب ان
ال يتم قبول األدلة و»االعرتافات» التي انتزعت نتيجة للتعذيب أو غريه من
رضوب سوء املعاملة .كام ينبغي أن تطلب ،قبل قبول هذه األدلة ،إثبات
النيابة مبا ال يدع مجاال للشك أن هذه «االعرتافات» تم الحصول عليها
بالوسائل املرشوعة.

(ترجمة غري رسمية) .ويف  6مايو/أيار  ،2013قدم  71من املحتجزين شكوى
إىل رئيس املحكمة طالبني منه التحقيق يف حوادث التعذيب التي ادعوا
بأنهم تعرضوا لها .وشملت أساليب التعذيب التي أشاروا إليها يف الشكوى
الرضب املربح ،واقتالع شعر املحتجزين ،والحرمان من النوم والتعرض للضوء
الشديد أثناء النهار والليل ،وتهديدات بالقتل وتهديدات أخرى ،واالهانة
واشكال السب اللفظي األخرى ،والحبس االنفرادي لفرتات طويلة استمرت
يف بعض الحاالت ألكرث من  236يوما .ووصف أحد املتهمني للمحكمة
الرضب الذي تعرض له ،وذكر أنه نتيجة لهذا الرضب ،تبول دما وتورمت
ساقه لدرجة أنه كان غري قادر عىل امليش.
ومل يحقق رئيس املحكمة وال النيابة أو أمرا بالتحقيق يف االدعاءات التي أدىل
بها العديد من املحتجزين خالل جلسات االستامع ويف الشكوى .ومل يأمر
رئيس املحكمة أو املدعي العام بإجراء أي فحص طبي للمحتجزين الذين
ادعوا بأنهم تعرضوا ألعامل التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة.
وعالوة عىل ذلك ،قبلت املحكمة «االعرتافات» املزعومة التي تم الحصول
عليها نتيجة لهذه األفعال كأدلة .وقبل السامح بقبول هذه األدلة ،مل يطلب
رئيس املحكمة من النيابة العامة إثبات مبا ال يدع مجاال للشك فيه أنه تم
الحصول عىل هذه «االعرتافات» طوعا وليس بالوسائل القهرية .وأدانت
غرفة أمن الدولة تسعة وستون متهام يف  2يوليه/متوز  2013وحكم عليهم
بالسجن املشدد ملدد ترتاوح بني  5سنوات و  15سنة] .للحصول عىل املزيد
من املعلومات عن”قضية الـ  94بدولة اإلمارات العربية املتحدة” ،انظر
تقرير لجنة الحقوقيني الدولية ،اإلدانات الجامعية عقب إجراء محاكمة
جائرة :قضية الـ  94بدولة اإلمارات العربية املتحدة].
يتطلب منع والقضاء عىل اعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحميل االشخاص الذين قامو
بهذه األعامل املسؤولية ،وضامن حق االنصاف الفعال وجرب الرضر للضحايا.
كام ويتطلب إصالحا شامال لنظم العدالة الجنائية ،مبا يف ذلك القوانني
والسياسات املتعلقة باالحتجاز واألدلة والطب الرشعي .وأخريا ،مع ذلك،
ستكون هذه اإلصالحات وهمية إذا ،كام يتضح من «قضية الـ  94بدولة
اإلمارات العربية املتحدة وقضايا عديدة اخرى» فشل القضاة وأعضاء النيابة
العامة يف القيام مبهامهم باستقاللية ونزاهة ودفاعا عن حق األشخاص
املحرومني من حريتهم املطلق يف عدم التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة.

ويف « قضية الـ  94بدولة اإلمارات العربية املتحدة»» ،حوكم  94فردا أمام
دائرة أمن الدولة يف املحكمة العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة بتهمة
«معارضة الدستور واملبادئ األساسية لنظام الحكم بدولة اإلمارات العربية
املتحدة وإنشاء وإدارة منظمة بهدف ارتكاب جرائم ترض بأمن الدولة»
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صفحة 7
 .2العقبات

دور القضاء واملحامني يف مكافحة التعذيب يف ليبيا
فران فويل
منسقة مرشوع التقايض االسرتاتيجي
محامون من أجل العدالة يف ليبيا

 .1مقدمة

أ) انتشار التعذيب يف ليبيا
لقد خلف مرياث كل من عهدي االستعامر والقذايف يف ليبيا تأسيسا لثقافة
تقبل التعذيب يف ظروف معينة .وقد ترسخ هذا أكرث بالرشعية الثورية ،ألن
الرأي العام يف كثري من األحيان يرى أعامل التعذيب كام لو كانت مرشوعة
إذا نفذتها القوات املوالية للثورة ضد املشتبه بهم من املوالني للقذايف.
وغالبا ال تعترب انتهاكات القانون الدويل ،مثل األوضاع املجهدة (ما يعرف
ايضا بالشبح) ،انتهاكات لحقوق اإلنسان ،حتى من قبل الناجني من مثل
هذه األفعال أنفسهم .وتم توضيح مدى هذه املفاهيم الخاطئة ملؤسسة
محامون من أجل العدالة يف ليبيا خالل جهود منظمتنا للتوعية الدستورية.
ويف عام  ،2012سافر محامون من أجل العدالة يف ليبيا إىل  37مجتمعا
محليا من أجل مناقشة مسائل حقوق اإلنسان واستطالع رأي الجمهور
الليبي .وعند مناقشة معنى التعذيب مع املشاركني ،كان أكرث من  ٪ 64من
ذوي الرأي القائل بأن عدم التعرض للتعذيب ال ينبغي أن يكون حقا مطلقا
ورأى أكرث من  ٪ 40أن هناك حاالت يربر فيها التعذيب.

يف  27أبريل/نيسان  ،2014بدأت املحاكامت األكرث توقعا منذ نهاية الثورة
عام  2011يف ليبيا .اتهم  37معتقال مرتبطني بنظام القذايف ،مبا يف ذلك
ابنه سيف اإلسالم القذايف وعبد الله السنويس ،رئيس جهاز االستخبارات يف
نظام القذايف ،اللذان اتهام بجرائم تتعلق بالنزاع وتجري حاليا محاكمتهام
يف طرابلس .وعىل الرغم من ان هذا يبني الجهود التي بذلتها مهنة القانون
والدولة لجمع األدلة ملالحقة الجرائم الخطرية ،إال أنها ليست تعبريا عن
الوضع العام يف ليبيا .وال يزال الحصول عىل العدالة ،يف الواقع ،نادرا ما
ويستمر توثيق االنتشار الواسع للتعذيب يف ليبيا ما بعد الثورة .ومام ال يثري
يتوفر وغالبا ما تؤجل القضايا التي بدأت ألجل غري مسمى.
الدهشة أنه غالبا ما يبلغ عن التعذيب يف مؤسسات االحتجاز التي تسيطر
عليها الجهات الفاعلة غري الحكومية .ويرجع ذلك إىل الحراس الفعليني
الذين يفتقرون إىل الخربة الالزمة أو التدريب ،وعدم وجود اإلرشاف ،فضال
عن حقيقة أن الوصول إىل املعتقلني من قبل املمثلني القانونيني أو الجهات
الفاعلة من املجتمع املدين محدود للغاية .وسجل تقرير بعثة األمم املتحدة
للدعم يف ليبيا  27حالة عىل األقل حيث تبني املعلومات أن التعذيب
أدى إىل وفاة املعتقلني .وحدثت إحدى عرش حالة وفاة يف مرافق االعتقال
الخاضعة لسلطة الحكومة ،ولكنها فعليا تحت سلطة األلوية املسلحة  ،بني
يناير/كانون الثاين ويونيو/حزيران .2013

ومام يثري القلق رؤية الرغبة يف توفري العدالة االنتقالية تحتل عىل ما
يبدو األولوية عىل مكافحة االنتهاكات الحالية .وحيث أنه ال تزال العدالة
االنتقالية متثل جانبا أساسيا من توفري سبل االنتصاف وضامن املساءلة عن
الجرائم السابقة ،فمن األهمية مبكان أن يقرتن ذلك مبعالجة القضايا التي
تستمر يف حاالت ما بعد الرصاع .ومينح هذا العرص الجديد ما بعد الرصاع
يف ليبيا املحامني والقضاة فرصة فريدة ملكافحة التعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة ،وبالتايل تغيري ثقافة اإلفالت من العقاب التي استمرت منذ
عهد القذايف .وليك نفهم ملاذا مل يتم انتهاز هذه الفرصة ،فإن األمر يستحق
التأمل يف االنتشار الحايل للتعذيب يف ليبيا ،وملاذا تكون السلطة القضائية
واملحامون يف طريق مسدود حاليا ،وما هي التدابري الالزم اتخاذها من أجل
التغلب عليه.

ولذلك دعا مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الحكومة الليبية
لزيادة جهودها لفرض سيطرتها الكاملة والفعالة يف مراكز االحتجاز عىل
وجه الرسعة .ويعترب هذا أمر حيوي من أجل ضامن معاملة جميع املعتقلني
وفقا للمعايري الدولية وحصولهم عىل حقوقهم األساسية ،وال سيام تلك التي
تتعلق باإلجراءات القانونية الواجبة واملحاكامت العادلة .وحث الدولة عىل
اإلفراج فورا عن جميع املعتقلني الغري متهمني .
ب) انعدام األمن
ال يزال الوضع السيايس يف ليبيا مضطربا للغاية .واستمر حدوث أعامل
العنف والشغب بشكل منتظم منذ نهاية الثورة الليبية .ومؤخرا ،يف 16
مايو/أيار  ،2014طالب االنقالب بقيادة الجرنال خليفة حفرت الحكومة
بتسليم السلطة إىل السلطة القضائية ودعا إىل تشكيل مجلس رئايس.
وخلقت هذه الشكوك املستمرة تحديات كبرية ملهنة املحاماة.
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صفحة 8
هذا يف توفري أساس سليم يبنى عليه إطار شامل ملناهضة التعذيب ،وخاصة
يف البيئة الحالية يف ليبيا حيث تحدث نسبة كبرية من التعذيب خارج
مرافق االحتجاز الرسمية .كام فشل القانون أيضا يف التمسك مببدأ عدم
اإلعادة القرسية ،الذي يضمن حظر ترحيل أو تسليم أو نقل شخص ما إىل
دولة عندما توجد أسباب واقعية تدعو إىل االعتقاد بأنه أو أنها ستخضع
للتعذيب.

ويعني عدم وجود األمن الداخيل أنه كان من الصعب البدء بأجراءات
القانونية نيابة عن ضحايا التعذيب .ويعزى ذلك بوجه خاص إىل إحجام
الجامعات املسلحة الغري تابعة للدولة عن تسليم السلطة أو خضوعها
ملساءلة قانون غري قانونها .مام يجعل الترصفات العلنية لهذه الجامعات
خطرية للغاية .ولتأكيد ذلك ،قتل العديد من املحامني والقضاة والصحفيني
أو أصيبوا ،نتيجة لعمليات االغتيال املستهدفة .ويتم تعزيز إرادة الجهات
الفاعلة املسلحة غري الحكومية لتنفيذ مثل هذه الردود العنيفة فقط من
خالل االعتقاد الشائع بأن التعذيب ميكن أن يكون مرشوعا يف ظروف وتستمر املحاوالت لزيادة املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ومرحب
بها .وبدأ املجلس الوطني للحريات املدنية وحقوق اإلنسان ،عىل سبيل
معينة.
املثال ،مؤخرا بتوفري إجراءات الشكاوى ألولئك الذين ينجون من أعامل
وعىل الرغم من أن املعايري الدولية املختلفة ،مثل اتفاقية األمم املتحدة التعذيب .ولكن ،هذه خطوة أوىل محدودة ،حيث أنه تم استالم  61شكوى
ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو فقط خالل عام  ،2013متت معالجة واحدة منها فقط يف تقريرهم السنوي.
املهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) دليل التقيص والتوثيق الفعالني
للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية (بروتوكول
إسطنبول) وضعت التزاما عىل الدول باتخاذ «اجراءات ترشيعية او إدارية
او قضائية فعالة اواية اجراءات أخرى ملنع أعامل التعذيب « ،فشلت
الدولة الليبية حتى اآلن يف توفري الضامنات للمحامني والقضاة .وبدون هذا،
سوف يستمر تقييد املحامني والقضاة يف مامرسة واجباتهم املهنية بحرية
ونزاهة واستقاللية.
ج) العقبات القانونية واملؤسسية
يكافح القضاة واملحامون حاليا البنية التحتية القانونية للنظام السابق؛
القوانني الغري مفهومة دامئا ،أو غري مرغوب فيها أو غري قابلة للتنفيذ
بسهولة .وعىل الرغم من بذل بعض الجهود لتطبيق أحكام جديدة تتفق
مع االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان ،ال تزال الوسائل الواقعية إلنفاذ
مناهضة التعذيب ضعيفة يف ليبيا .عىل سبيل املثال ،تجرم املادة  2من
قانون  2013الجديد التعذيب واالختفاء القرسي والتمييز الذي يحدد
الشخص املسؤول عن التعذيب:
«كل من قام بنفسه او امر غريه بإلحاق امل او معاناة بدنبة او عقلية
بشخص معتقل تحت سيطرته بسبب إجباره عىل االعرتاف مبا ارتكبه او ما
مل يرتكبه او بسبب التمييز ايا كان نوعه او بسبب االنتقام ايا كان الدافع».

وأجرى وزير العدل محاوالت أخرى للمساءلة واالنصاف يف  19فرباير/شباط
 2014الذي اعتمد نصا لحامية ضحايا العنف الجنيس بقرار وزاري .ويقرتح
القرار أنه ينبغي أن يستحق ضحايا العنف الجنيس خالل النزاع عام ،2011
تدابري جرب الرضر ،التي تشمل التعويض املايل ،والرعاية الصحية ،ومنح
التدريب ،والتعليم ،وتخفيضات لوسائل املواصالت وفرص العمل والحصول
عىل السكن ،فضال عن تقديم الدعم القانوين لتقديم الجناة للمساءلة .ويف
حني كانت هذه خطوة مرغوب فيها يف االعرتاف بأن الناجني من العنف
الجنيس ميكن اعتبارهم ضحايا جرائم الحرب ،ويبدو أن هذا القرار يفتقر
إىل أي تطبيق حقيقي .ويعزى ذلك إىل عدم وجود آلية واقعية ميكن من
خاللها تحديد املستفيدين أو كيف سيتم تأمني الوصول إىل األحكام دون
املزيد من وصم الضحايا .وهذه الطريقة توعد بالعمل مبثابة إشارة رمزية
سوف متنح الضحايا القليل من اإلنصاف الحقيقي.

هذا التعريف اضيق من نطاق التعريف الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب ،من خالل قرص التعذيب عىل األفعال املرتكبة ضد
املعتقلني .ومن خالل قرص األفعال عىل مرافق االحتجاز ،ويفشل القانون يف
التوافق مع التعريف األوسع يف اتفاقية مناهضة التعذيب حيث ميكن أن
يرتكب التعذيب ضد «شخص» ،هو الشخص الغري محتجز بالرضورة .وفشل
القانون أيضا يف حامية «الشخص الثالث» املوجود يف املعايري الدولية .3 .التزامات وتوصيات محددة ملا بعد النزاع
ومبوجب املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يعرف
التعذيب بأنه أي فعل يرتكب بغرض الحصول عىل معلومات أو اعرتاف يف ضوء هذه التحديات املؤسسية والثقافية الكبرية سيكون مفهوما إبعاد
من الشخص نفسه أو من شخص ثالث ،أو معاقبته أو معاقبة شخص ثالث املحامني الليبيني والقضاء عىل الهامش ،حتى تتمكن الجهات الفاعلة
عىل عمل ارتكبه ،أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث .ويفشل األخرى من تحقيق املزيد من التقدم يف العملية االنتقالية .اال انه هناك
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صفحة 9
حاجة ملحة لدى املحامني والقضاة إلعادة تعريف أدوارهم بشكل مبدع يف بيئة تفتقر إىل العنارص الفاعلة السياسية املجدية واملوثوق فيها ،إال أن
وأن يشاركوا بنشاط يف املرحلة االنتقالية .يف الواقع هذا أمر رضوري ليك هذه اإلجراءات تقوض املصداقية الحالية للقضاء وتنتهك الفصل الهش بني
تنجم بعض مظاهر العدالة وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان عن السلطات يف البلد.
هذه الفرتة.
دور وكالء النيابة
باعتبارهم ‹عاملني أساسيني يف مجال إقامة العدل› ،يقع عىل عاتق وكالء
النيابة واجب القيام بدور نشط يف اإلجراءات الجنائية للدولة .وعند فعل
ذلك ،يجب عليهم التأكد من أن محاكمة الجرائم التي ترتكبها الدولة مثل
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم األخرى يف القانون الدويل
يتم التحقيق فيها كام ينبغي .وخاصة ،أن وكالء النيابة ملزمون بالتأكد من
أن األدلة واملعلومات التي تم جمعها أثناء التحقيق قد تم الحصول عليها
بشكل صحيح .وعند فعل ذلك ،يضمن وكالء النيابة عدم انتهاك الحريات
األساسية للمعتقل ،مثل الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة،
أثناء التحقيق.
دور القضاة
وفقا لربوتوكول إسطنبول« ،يقع عىل القاضاة بوصفهم اصحاب القول يف
اقامة العدل دور خاص يف حامية حقوق املواطنني .واملعايري الدولية تلقي
واجبا اخالقيا عىل القضاة مييل عليهم ضامن حامية حقوق االفراد ».القضاة
ملزمون بالتمسك بالقوانني الوطنية ،والتأكد من بقاء توافق الترشيعات
املحلية مع املعايري الدولية .ويف الفصل يف القضايا بنزاهة واستقاللية،
يضمن القضاة أيضا مساءلة مرتكبي التعذيب .ويجب أن يتأكد القضاة من
أن قوة امليليشيات يجب أن ال تؤثر عىل القضاء وإقامة العدل ككل.

هناك حاليا ما بني  6,000و 8,000معتقال يتعلقون بالنزاع يف مرافق
االحتجاز .ومن واجب وكالء النيابة يف ليبيا التأكد من أن جميع املوجودين
يف االحتجاز السابق للمحاكمة متهمون أو يطلق رساحهم وضامن حفظ
سجالت االحتجاز بطريقة فعالة .وينبغي أن يتخذ وكالء النيابة ،الذين
عليهم واجب محدد يف اتهام الجناة ،خطوات فعالة للتأكد من أنهم
يترصفون بشكل قانوين وبأمان .ومبا أن العديد من حاالت التعذيب تحدث
أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة ،يساعد هذا عىل التقليل من تعرض
املعتقلني النتهاكات حقوق اإلنسان وسوء املعاملة.

رغم أن الكثري من دور القضاء يكون داخل قاعة املحكمة ،وبسبب الوضع
األمني يف ليبيا الذي يتسبب يف تعليق القضاء بحكم الواقع يف مناسبات
معينة ،يجب أن يلعب القضاة أدوارا إبداعية وحازمة يف مكافحة التعذيب.
عىل سبيل املثال ،قد يقدم القضاة التعليقات عىل قوانني التعذيب يف
ليبيا ،أو يدعوا إلصالحات قانونية ،أو يساعدوا يف تقديم املشورة بشأن
الدستور ،أو يقدموا املساعدة الرضورية للقوات الخارجية .وقد تتخذ
املساعدة شكل إنشاء نظام ملراقبة أماكن االحتجاز الذي سيمكن القضاة
من تقديم توصيات ميكن أن تساعد يف التحسني .سوف يستويف هذا الرشط
الوارد يف املادة  15من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب حيث يتم
إلزام السلطات املختصة بالتقدم يف إجراء التحقيقات برسعة ونزاهة .كام
يجب أن يتأكد القضاة من أنه ال يجوز استخدام أي ترصيح أديل به نتيجة
للتعذيب كدليل يف أية إجراءات قانونية ،عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
 12من اتفاقية مناهضة التعذيب .وميكن أن تساعد هذه التدابري ،حتى وان
كانت مؤقتة فقط ،يف املساهمة يف مكافحة التعذيب إىل أن تسمح الحالة
األمنية اىل تغييى اوسع .

دور املحامني
املحامون لديهم التزاما محددا ويلعبون دورا هاما يف ضامن أن أولئك
الذين تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة عىل بينة من حقوقهم القانونية
وتتم مساعدتهم بأي إجراء قانوين الزم لحامية مصالحهم .ويجب عليهم
التأكد من أن الضحايا لديهم القدرة عىل طلب اإلنصاف داخل محكمة أو
هيئة قضائية أو سلطة إدارية .مبا أن الوصول إىل العدالة محدودا يف ليبيا،
ويجب أن تقاوم السلطة القضائية الدعوات لتويل أدوار أو صالحيات فروع ينبغي أن يتخذ املحامون تدابري جازمة لرفع القضايا .وحيث أن اآلليات
الدولة خالل الفرتة االنتقالية .وعىل الرغم من أن هذه الدعوات مفهومة القانونية ناقصة ،ينبغي أن يسعى املحامون إىل استنفاذ كافة اآلليات
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صفحة 10
اإلقليمية والدولية املتاحة لهم .وعىل الرغم من عرقلة الجهود الرامية إىل
توفري املساءلة عن التعذيب وسوء املعاملة داخل املحاكم الليبية ،ميكن  .2احدث التطورات وتقارير األمم املتحدة
للمحامني السعي إىل مكافحة التعذيب عن طريق تثقيف مختلف الفئات،
مثل الطالب واملسؤولني الحكوميني والنشطاء بشأن الحظر املطلق وأهمية مرفت رشاموي
إنهاء اإلفالت من العقاب لهذه الجرائم .ويجب أن يتحدى املحامون ،الذين مستشارة يف مجال حقوق اإلنسان
يحرمون من الوصول إىل مرافق االحتجاز ،هذا يف املحافل املحلية والدولية.
وقد يعزز املحامون أيضا قدرات املهنيني الطبيني من خالل توفري التدريب
عىل كيفية توثيق حاالت التعذيب املشتبه فيها.
فيام ييل موجز ألبرز التطورات الرئيسية املختارة املتعلقة باالحتجاز ومنع
التعذيب وسوء املعاملة يف عمل آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
للحصول عىل املزيد من املعلومات عن محامني من أجل العدالة يف ليبيا
يرجى زيارة املوقع  org.libyanjustice.wwwأو االتصال عىل @ infoعقوبة اإلعدام يف مرص
libyanjustice.org
يف أبريل/نيسان عام  ،2014أعرب تسعة خرباء مستقلني باألمم املتحدة ،مع
رئيس الفريق العامل املعني بعقوبة اإلعدام والقتل خارج نطاق القضاء
أو بإجراءات موجزة أو التعسفي يف أفريقيا عن قلقهم الشديد إزاء أحكام
اإلعدام التي صدرت يف أبريل/نيسان  2014عىل مجموعة من  683شخصا،
بتهم تعلقت باألحداث يف املنيا يف أغسطس/آب  .2013ونطق باألحكام
يف أعقاب الجولة األوىل من عقوبات اإلعدام الجامعي املفروضة عىل 529
شخصا يف مارس/آذار  .2014ويف كلتا الحالتني نطق بأحكام اإلعدام ،طبقا
لتهم مامثلة ،بعد اإلجراءات التي انتهكت بشدة املعايري الدولية للمحاكمة
العادلة وأحكام «أشد الجرائم خطورة» املدرجة يف املعايري الدولية واإلقليمية.
ومن بني األشياء املقلقة ،عدم وضوح التهم الدقيقة مقابل إجراء املحاكامت
لكل فرد يف غياب املدعى عليهم ومحاميهم ،والنطق بالحكم الجامعي .ولقد
قال الخرباء «إن الحق يف الحياة هو حق أسايس ،وليس لعبة يلعب بها.
إذا وجب استخدام عقوبة اإلعدام يف البلدان التي مل تلغها ،يشرتط القانون
الدويل االحرتام الصارم لعدد من املعايري األساسية» (ترجمة غري رسمية)
ودعا الخرباء السلطات املرصية المتثال نظامها القانوين للمعايري الدولية
واإلقليمية وذلك لضامن تحقيق العدالة عىل املدى الطويل واملساهمة يف
جهود املصالحة يف مرص .لالطالع عىل نص البيان ،الرجاء الضغط هنا.
كام أدانت املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان بشدة الفرض
املفزع لعقوبة اإلعدام بعد املحاكامت الجامعية التي قالت أنها خرقت
القانون الدويل لحقوق اإلنسان بكل وضوح .لالطالع عىل البيان وقامئة
الخرباء ،الرجاء الضغط هنا.

التعذيب والقتل يف سوريا
أصدر مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ورقة تفصل
تفيش استخدام التعذيب يف مراكز االحتجاز يف جميع أنحاء سوريا من قبل
قوات الحكومة وبعض جامعات املعارضة املسلحة .ويستند التحليل إىل
مقابالت مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان مع األفراد الذين قضوا وقتا
يف مراكز االحتجاز يف سوريا أثناء الرصاع.
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صفحة 11
كام مدد مجلس حقوق اإلنسان الوالية عىل سوريا يف مارس/آذار
 .2014واستمع املجلس أيضا لرئيس اللجنة الدولية املستقلة للتحقيق يف
الجمهورية العربية السورية ،والذي ذكر املجلس بأن «حياة أكرث من مائة
ألف شخص لديهم قد أبيدت .ويعيش هؤالء الذين اطلق رساحهم من
االحتجاز اآلن بآثار التعذيب الجسدية والنفسية .وأن مصري وأماكن وجود
آالف آخرين مازالوا مجهولني( ».ترجمة غري رسمية) وأضاف أن «نقص
املدنيون يف املناطق املحارصة إىل حد الكسح .وتربز صورة حديثة تظهر
آالف من الناس يصطفون للحصول عىل الطعام يف مخيم الريموك يف دمشق
مدى البؤس الذي أصبحت فيه حياة املحارصين ومدى تعرضهم للمخاطر».
(ترجمة غري رسمية) وأضاف أيضا أن املدنيني هم ضحايا أعامل اإلرهاب
مرارا وتكرارا ،من التفجريات االنتحارية والسيارات التي تستهدف املناطق
املدنية من قبل الجامعات املسلحة غري الحكومية ،التي تسببت يف خسائر
برشية ودمار ساحق ،ولحملة الحكومة لرباميل التفجري .لالطالع عىل نص
تقرير لجنة التحقيق ،الرجاء الضغط هنا.

لجنة حقوق اإلنسان

يف مارس/آذار  ،2014أنهت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان قراءتها
األوىل ملرشوع تعليقها العام عىل املادة  9من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،بشأن حق الجميع يف الحرية الشخصية واألمان .ويفصل
التعليق العام من يستفيد من الحامية (يف كل من اإلجراءات الجنائية،
وغريها من أشكال الحرمان من الحرية) .كام يفصل مرشوع التعليق العام
العالقة بني الحرمان من الحرية والتحرر من اإلصابات الجسدية ،وواجب
الدولة يف حامية األشخاص من اإلصابة الناجمة عن موظفي الدولة أو
أطراف ثالثة .ويتناول مرشوع التعليق العام أيضا مسائل االحتجاز التعسفي
وغري القانوين ،ورشط اإلخطار بأسباب االعتقال والتهمة الجنائية ،والرقابة
القضائية لالحتجاز يف سياق التهمة الجنائية ،والحق يف اتخاذ إجراءات
إلطالق الرساح من االحتجاز غري القانوين أو التعسفي ،والحق يف التعويض
عن االعتقال غري القانوين أو التعسفي ،وعالقة املادة  9باملواد األخرى يف
العهد .وسوف تؤخذ تعليقات مختلف األطراف املعنية يف االعتبار خالل
عالوة عىل ذلك ،دعا الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي إىل الدورة الثانية يف يوليو/متوز  .2014لالطالع عىل نص مرشوع التعليق العام
عمل اكرب من قبل هيئات األمم املتحدة ملعالجة مسألة االختفاء يف سوريا ،35 .الرجاء الضغط هنا

إرسائيل وفلسطني املحتلة

املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب :األدلة الفاسدة

يف تقريره أمام مجلس حقوق اإلنسان يف مارس/آذار  ،2014دعا املقرر
الخاص لألمم املتحدة املعني بفلسطني املحتلة إلجراء تقييم من قبل محكمة
العدل الدولية بشأن الوضع القانوين لالحتالل اإلرسائييل املمتد لفلسطني،
واملزاعم بأن له خصائص ‹االستعامر› و›الفصل العنرصي› و›التطهري العرقي›
الغري مقبولة قانونا .وكان هذا التقرير هو النهايئ للمقرر الخاص الحايل
املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية .ويف التقرير ،يتناول
املقرر الخاص مسألة املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية ،مبا فيها
القدس الرشقية ،والجدار يف سياق الذكرى السنوية العارشة لفتوى محكمة
العدل الدولية .ويعالج أيضا املخاوف التي تتعلق بتدهور حالة حقوق
اإلنسان للفلسطينيني الذين يعيشون تحت الحصار اإلرسائييل يف قطاع غزة.
للحصول عىل نسخة من التقرير ،الرجاء الضغط هنا.

حث مقرر األمم املتحدة الخاص املعني مبسألة التعذيب الحكومات يف
تقريره املقدم إىل مجلس حقوق اإلنسان يف  2014عىل االمتناع متاما
عن استخدام املعلومات أو النتائج الناجمة عن أعامل التعذيب وسوء
املعاملة التي جمعتها أطراف ثالثة يف بلدان أخرى .وأكد عىل أنه «من
النفاق أن تدين الدول التعذيب الذي يرتكبه اآلخرون يف حني تقبل هي
نتائجه « (ترجمة غري رسمية ).وأضاف أنه « ال ميكن أن تدين الحكومات
رش التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة عىل الصعيد الدويل يف حني
التغايض عن ذلك عىل الصعيد الوطني» (ترجمة غري رسمية) .وأوضح
املقرر الخاص يف تقريره املواضيعي يف مارس/آذار  2014استخدام األدلة
الفاسدة الناجمة عن التعذيب وما يعرف باسم قاعدة االستثناء .لالطالع
عىل نص التقرير ،الرجاء الضغط هنا.

ومن ناحية أخرى ،اعتمد مجلس حقوق اإلنسان يف مارس/آذار 2014
الوثيقة الختامية لالستعراض الدوري الشامل إلرسائيل ،للمرة األوىل عىل
اإلطالق يف تاريخ املجلس يف غياب الوفد الرسمي للدولة .وتجدر اإلشارة
إىل أنه كان من املفرتض أن يبدأ املجلس عملية استعراض إرسائيل يف يناير/
كانون الثاين  ،2013ولكن ،رفضت إرسائيل التعاون وحضور الدورة ،وهي
املرة األوىل التي قام وفد حكومي مبثل هذا الفعل .عندئذ قرر املجلس
تأجيل االستعراض ألكتوبر/ترشين األول  .2013للحصول عىل معلومات
وافية عن االستعراض الدوري الشامل إلرسائيل وجميع الوثائق ذات الصلة،
الرجاء الضغط هنا.

املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب:
استخدام طائرات بدون طيار
أبرز املقرر الخاص يف تقريره األخري استخدام الطائرات املوجهة عن بعد ،أو طائرات
بدون طيار ،يف عمليات قاتلة خارج الحدود اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب .وأشار
إىل ادعاءات بأن االستخدام املتزايد للطائرات بدون طيار قد يسبب عددا غري
متناسب من الضحايا املدنيني .ولخص املقرر الخاص يف تقريره عددا من املسائل
القانونية الهامة تشمل تلك املتعلقة بالشفافية واملساءلة .كام ذكر أن الجمعية
العامة ترى أن لقانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين الصلة الوثيقة
يف سياق الطائرات بدون طيار .لالطالع عىل التقرير الكامل ،الرجاء الضغط هنا.
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صفحة 12

املقررة الخاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان:
الخوف من األعامل االنتقامية
أعربت املقررة الخاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقها
العميق إزاء االنتهاكات املستمرة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان من قبل كل
من الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ،بدءا من التهديدات والتجريم
إىل التعذيب والقتل .وأعربت عن قلقها الشديد إزاء استمرار خطورة االدعاء
والدفاع عن حقوق اإلنسان حاليا يف مناطق كثرية من العامل ،وتقلص مساحة
املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان .وغالبا ما كان يتم ترهيب
املدافعني وأرسهم ،ومضايقتهم ويتعرضون لالختفاء القرسي والقتل أحيانا
عىل يد الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية يف ظل سيادة اإلفالت من
العقاب عىل هذه األفعال .ويف حوارها التفاعيل مع مجلس حقوق االنسان،
أعربت املقررة الخاصة عن قلقها إزاء األعامل االنتقامية ضد املدافعني عن
حقوق اإلنسان الذين شاركوا مع النظم الدولية لحقوق اإلنسان .ومن بني
البلدان يف منطقة الرشق األوسط التي أعربت املقررة الخاصة عن قلقها
إزاءها فيام يتعلق باألعامل االنتقامية الجارية التي تشمل البحرين وإرسائيل
وسوريا واإلمارات العربية املتحدة .ويف تقريرها ،شددت املقررة الخاصة عىل
عدد من العنارص من أجل بيئة آمنة للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،تشمل
الحاجة إىل بيئة قانونية مواتية ،ومكافحة اإلفالت من العقاب ،وإيالء اهتامم
خاص للمخاطر والتحديات التي تواجهها املدافعات النساء .لالطالع عىل
التقرير الكامل للمقررة الخاصة ،الرجاء الضغط هنا.

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
يف  14أبريل/نيسان  ،2014دخل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق
الطفل بشأن إجراءات الشكاوى دخل حيز النفاذ بعد التصديق عليه من
قبل الــ  10بلدان املطلوبة .وسيسمح هذا لألطفال وممثليهم بتقديم
شكاوى مبارشة إىل لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل عن االنتهاكات
املزعومة لحقوقهم املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل ،وكذلك
مبوجب الربوتوكولني االختياريني اآلخرين (بشأن اشرتاك األطفال يف
النزاعات املسلحة وبشأن بيع األطفال واستغاللهم يف املواد اإلباحية ودعارة
األطفال) .للحصول عىل نص الربوتوكول االختياري بجميع اللغات الرسمية
لألمم املتحدة ،الرجاء الضغط الضغط هنا.

اعادة صياغة القواعد النموذجية الدنيا
اجتامع الخرباء املايض للنظر يف تنقيح القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
السجناء الذي عقد يف فيينا يف مارس/آذار  ،2014حيث جادل أصحاب
املصلحة مرة أخرى تنقيحات محددة يف تسعة جوانب واسعة من القواعد.
وسابقا ،قدمت جمعية الوقاية من التعذيب مع غريها من منظامت حقوق
اإلنسان قدمت مقرتحات للتنقيح .ومن املتوقع إجراء املزيد من املناقشات
واملقرتحات ،وستعقد اجتامعات الخرباء قبل اعتامد القواعد الدنيا املنقحة.
للحصول عىل املقال الذي نرش يف العدد  4من النرشة اإللكرتونية ملنطقة

الرشق األوسط وشامل أفريقيا حول املوضوع ،الرجاء الضغط هنا.

انضامم فلسطني إىل عدد من معاهدات حقوق اإلنسان،
مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
يف  2أبريل/نيسان  ،2014أودعت دولة فلسطني لدى األمني العام صكوك
انضاممها إىل  15معاهدات دولية .وشملت هذه سبعة من التسعة
معاهدات حقوق اإلنسان األساسية باالضافة اىل واحدة من الربوتوكوالت
املوضوعية ،من دون أي تحفظات ،باإلضافة إىل اتفاقيات جنيف األربعة
وبروتوكول الهاي الرابع .ودولة فلسطني هي الدولة الوحيدة يف كل منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي مل تضع تحفظا واحدا عىل أي من
املعاهدات التي صدقت عليها .للحصول عىل قامئة باملعاهدات املصدق
عليها واملزيد من املعلومات ،الرجاء الضغط هنا وايضا هنا.

مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب :التصديق العاملي
يف  4مارس/آذار  ،2014أطلقت حكومات تشييل والدمنارك وإندونيسيا
واملغرب وغانا نداءا عاما ،يدعو الدول األخرى لالنضامم اليهم عىل مدى
العقد القادم من أجل تحقيق التصديق العاملي عىل اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب ،ومن أجل وضع االتفاقية يف حيز النفاذ الفعيل .وتهدف
هذه املبادرة العرشية إىل تقديم الدعم الفني واملشورة القانونية إىل الدول
لتحقيق التصديق العاملي عىل اتفاقية مناهضة التعذيب والتنفيذ الفعال لها.
للحصول عىل املزيد من املعلومات عن هذه املبادرة ،الرجاء الضغط هنا.

اململكة املتحدة :خرباء األمم املتحدة يعربون عن قلقهم
إزاء التحقيق الرسمي املقرتح
رحب املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني مبسألة التعذيب ،واملقرر الخاص
املعني بحامية وتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة االرهاب بنرش أجزاء من
التقرير املؤقت لتحقيق رسمي يف مدى تورط اململكة املتحدة يف التعذيب
وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة باألشخاص املحتجزين يف الخارج
يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب .اال انه تم األعرب عن القلق من تفويض
الهيئة الربملانية ولجنة االستخبارات واألمن بإجراء التحقيق الرسمي املقرتح.
وقلق املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب من فشل هذه الهيئة سابقا يف
التحقيق الكامل يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة ،والتسليم واملراقبة
يف سياق مكافحة اإلرهاب واألمن القومي .وذكر اململكة املتحدة بأنه وفقا
التفاقية مناهضة التعذيب ،تلتزم الدول بضامن التحقيق يف جميع ادعاءات
التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة برسعة وفعالية وحيادية من قبل سلطة محلية مختصة مستقلة.
وينطبق هذا االلتزام أيضا كلام وجد سبب معقول يدعو لالعتقاد بارتكاب
هذا الفعل .للحصول عىل النص الكامل للبيان ،الرجاء الضغط هنا.
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 .3من امليدان
العنف الجنيس يف مرص :التنظيم والتزامن املنسق
للتعذيب ضد املرأة يف األماكن العامة
أمل املهندس
مديرة برنامج املدافعات عن حقوق اإلنسان
نظرة للدراسات النسوية

يف سن العرشين خالل برنامج الدراسات الجنسانية واملرأة ،تعلمت أن
الجرائم الجنسية هي جرائم عنف ،وحقيقة أنها «جنسية» ال تعني أنه
ينبغي علينا االقرتاب منها
أو التعامل معها بشعور
شديد الرسية أو الخزي.
ومنذ انضاممي ملؤسسة
نظرة للدراسات النسوية،
اصبحت أمن بأنها ليست
جرائم عنف فقط،
ولكنها جرائم تعذيب
تام ومطلق عندما
يرتكبها موظفو الدولة أو
مبوافقتهم ورضاهم ،مبا
يف ذلك فشلهم يف حامية
األشخاص من ترصفات
األفراد .وليس رسا أن
العنف الجنيس كان
واضحا يف األماكن العامة
يف مرص لسنوات عديدة.
اال انه ،ابتدأت محادثة
حقيقية حول جرائم
التعذيب هذه يف السنتني
املاضيتني .وهذا نتيجة
الجهود املبذولة لوضعها
يف جدول األعامل العام
من قبل منظامت عديدة،
كانت إحداها ،بإعزاز كبري ،نظرة للدراسات النسوية ،وهي مجموعة نسوية
يف مرص تهدف إىل تعزيز حركة نسائية قويةبوجهة نظر مختلفة ،و رواد
الحركة النسائية املرصية ،مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب،
ومركز املساعدة القانونية للمرأة املرصية ،ومؤسسة املرأة الجديدة (عىل
سبيل املثال ال الحرص) يف مسألة العنف الجنيس.

وتعرضت النساء العتداءات جنسية همجية واغتصاب جامعي يف األماكن
العامة قبل ثورة  25يناير  ،2011سواء يف الحفالت املوسيقية ،أو أمام دور
السينام ،أو يف التجمعات االحتفالية العامة .اال انه التدفق الهائل للرجال
والنساء يف األماكن العامة يف مرحلة ما بعد الثورة ،طرح بقوة مسألة
كيفية قبول أجساد النساء يف األماكن العامة ،او حتى كيف يتم استخدامها
أو اإلساءة إليها سياسيا .ويوم  11فرباير  ،2011اليوم الذي أزيح فيه مبارك
عن الحكم وأىت املجلس األعىل للقوات املسلحة للسلطة ،تم اإلبالغ عن
العديد من االعتداءات الجنسية الهمجية واالغتصاب الجامعي الذي
حدث يف ميدان التحرير واملناطق املجاورة له .وبعد ذلك ،ابلغ مركز نظرة
للدراسات النسوية عن العديد من الحوادث .وتحت وطأة حكم املجلس
العسكري ،خضعت  7من املدافعات عن حقوق اإلنسان للمرأة الختبارات
العذرية يف  9مارس/آذار 2011؛ وألقي القبض عىل النساء املتظاهرات خالل
اشتباكات محمد محمود يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011حيث تم تهديدهن
باالغتصاب وتعرضن لالعتداء الجنيس من قبل قوات الرشطة؛ وأثناء فض
اعتصام مجلس الوزراء
يف ديسمرب/كانون األول
 ،2011وقعت الحادثة
املشينة «للفتاة ذات
الزرقاء»،
الصدرية
باإلضافة إىل االعتداء
البدين والجنيس الشديد
الذي تم ضد النساء
واملداهعات عن حقوق
االنسان  .وارتكبت هذه
الجرائم يف ظل اإلفالت
التام من العقاب ،املزيد
من الجرائم حدثت
فيام بعد ،من قبل كل
من الجهات الفاعلة
الحكومية وغري الحكومية
(لالضطالع عىل تقرير
نظرة «عام من اإلفالت
من العقاب :االنتهاكات
املرتكبة بحق املدافعات
عن حقوق اإلنسان يف
مرص من أغسطس إىل
ديسمرب  »2011الرجاء
الضغط هنا) .وتشمل
هذه وال تقترص عىل الهجوم عىل مظاهرة مناهضة التحرش الجنيس الذي
حدث يوم  8يونيو/حزيران  ،2012بعد الثالث حاالت االعتداء املوثقة
واالغتصاب الجامعي الجنيس الاليت حدثت يوم  2يونيو/حزيران 2012
يف ميدان التحرير (للضطالع عىل تقرير نظرة «شهادات حول االعتداءات
الجنسية التي وقعت مؤخرا يف محيط ميدان التحرير» الرجاء الضغط.
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هنا) بإإضافة إىل ذلك ،تم توثيق  19حالة لالغتصاب الجامعي واالعتداءات
الجنيس الهمجي يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2012والتي تضمنت االغتصاب
باألصابع واألدوات الحادة ،و 24حالة موثقة يف يناير/كانون الثاين  2013يف
الذكرى السنوية للثورة (لالضطالع عىل تقرير نظرة «تجميع شهادات حول
االعتداءات الجنسية واالغتصاب يف ميدان التحرير ومحيطه الواقعة ما بني
 »2013 – 2011الرجاء الضغط هنا)  ،وايضا هناك  186حالة موثقة خالل
الفرتة من  28يونيو/حزيران إىل  7يوليو/متوز  ،2013خالل املظاهرات التي
دعت إلزاحة محمد مريس عن الحكم ،حيث تعرضت الناجيات لالغتصاب
مرة أخرى باألصابع واألدوات الحادة ،وهو ما يعكس الجرائم التي وقعت
يف كل من نوفمرب/ترشين الثاين  2012ويناير/كانون الثاين  2013من قبل
الجهات الفاعلة غري الحكومية (لالضطالع عىل البيان املشرتك «اعتداءات
جنسية وحشية يف نطاق التحرير وانحطاط غري مسبوق يف رد فعل السلطات
املرصية ...ارتفاع حصيلة االعتداءات الجنسية إيل  101حالة يف أحداث 30
يونيو ،الرجاء الضغط هنا)  .ولقد تم توثيق  3حاالت وقعت خالل الذكرى
الثالثة للثورة .ولقد تم بث إحداها مبارشة عىل شاشات التلفزيون عىل
الهواء أثناء تغطية حية لألحداث يف ظل صمت مقدمو الربنامج الذي بث
الهجوم عىل الهواء.

املامرسات املختلفة من العنف الجنيس ضد النساء» الرجاء الضغط هنا).
وتىل ذلك برسعة االعتداء الجنيس وحالة االغتصاب عن طريق الفم التي
تم توثيقها خالل االشتباكات املستمرة التي تحدث يف الجامعات املرصية،
مبا يف ذلك جامعة األزهر (وفقا لشهادة جمعتها نظرة للدراسات النسوية).
عالوة عىل ذلك ،حدث االعتداء الجنيس الهمجي ايف جامعة القاهرة يوم
 16مارس/آذار  ،2014بالتزامن مع يوم املرأة املرصية ،حيث طوردت طالبة
من قبل جامعة من الرجال الهمج يف حرم كلية الحقوق وتعرضت لالعتداء
الجنيس ومتزقت مالبسها (للمزيد من املعلومات ،الرجاء الضغط هنا).
وتظهر الجرائم التي ارتكبت والشهادات التي جمعت بوضوح منطا منظام
يف استخدام اوالتهديد باالغتصاب الفعيل واالعتداء الجنيس .وتشمل
استخدام االختبارات املهبلية التي أجريت يف سجن النساء بالقناطر ،حيث
يتم تجريد النساء املتزوجات من مالبسهن ،ويتم بعدوانية وبقوة فحص
التجاويف املهبلية بأصابع السجانة (امرأة) التي ترتدي كيسا من البالستيك
املستعمل عىل يدها ،للتحقق من وجود أي أسلحة مخبأة أو مخدرات أو
أشياء أخرى (للمزيد من املعلومات ،الرجاء الضغط هنا).
وتظهر الشهادات التي جمعت كيف يسبب هذا االختبار صدمة نفسية
شديدة وإذالل للنساء اللوايت يخضعن له ،ناهيك عن املخاطر الصحية
املحتملة التي قد تعاين منها بعد ذلك .وتعترب هذه االمثلة أمر رمزي
للغاية عن التناقض التام حول هذه الجرائم يف املجتمع املرصي  ،مبا يف
ذلك توجه السياسيني ،واملسؤولني الحكوميني ،ووسائل اإلعالم (التي تفصح
عن هويات الناجيات وتركز عىل الجانب الجنيس من هذه الجرائم أثناء
تغطيتها) ،وضباط الرشطة الذين يبتزوا عاطفيا الناجيات الاليت تنشد
االنتصاف القانوين ويجربوهن عىل عدم التقدم يف اإلجراءات القانونية
التي ينشدونها ،ومعظم املمرضات واألطباء  -الذين يفتقرون إىل التدريب،
ويعالجو الناجيات بازدراء وإهامل.
وال تزال نظرة للدراسات النسوية تستقبل العديد من شكاوى حول
االغتصاب التي تحدث ،من خالل خطها الساخن.ويف وجه الصمت املطلق
لآللية الوطنية املعنية ،أخذت املجموعات الشعبية عىل عاتقها اإلجراءات
الالزمة .وتشمل جامعات التدخل مثل الحارس الشخيص بالتحرير ،وعملية
مناهضة التحرش الجنيس واالعتداء الجنيس الهمجي ،وغريها الكثري (للمزيد
من املعلومات ،الرجاء الضغط هنا) وكام هو مفصل مسبقا ،خضع أعضاء
هذه الجامعات أنفسهم ،مبا يف ذلك النساء والرجال ،ألشكال مختلفة من
التعذيب ،مبا يف ذلك االعتداءات الجنسية الهمجية ،واالعتداءات الجسدية
الوحشية ،باإلضافة إىل أعراض ما بعد الصدمة التي ال يزالوا يعانون منها،
نتيجة للعنف الذي تعرضوا له ،ألنهم تدخلوا يف همجية الجناة.

وتشمل األمثلة األخرى للجرائم املشار إليها املنعطف املأساوي الذي أدى
إىل مقتل شابتني من قبل املتحرشني بهام ألنهام تجرأتا عىل الدفاع عن
أنفسهن حول لحاديث التحرش الجنيس اللفظي اللذين وقعا يف عامي 2012
و ،2013واالعتداء الجنيس عىل النساء املحتجات يف اشتباكات مسجدي
الفتح والتوحيد يوم  16أغسطس/آب  2013بعد فض اعتصامي رابعة
العدوية والنهضة من قبل أفراد من قوات األمن املركزي الخاصة لالضطالع
عىل التقرير «نظرة للدراسات النسوية :الداخلية مل تتبع املعايري الدولية
يف أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة والصحة فشلت يف التعامل مع
األزمة ...وقوات األمن متهمة بانتهاكات جنسية طالت السيدات» الرجاء
الضغط هنا .عىل األقل  17من املدافعات عن حقوق اإلنسان للمرأة تم
االعتداء الجنيس عليهن خالل اعتقالهن من قبل قوات األمن أثناء تفريق
املظاهرة أمام مجلس الشورى يوم  26نوفمرب/ترشين الثاين  2013ضد تقديم ويف هذه الحاالت انتهك حوايل  70إىل  100رجال و أجساد الناجيات،
املدنيني للمحاكامت العسكرية ،وتم االعتداء عليهن جسديا بشدة يف مركز وجردوهن من مالبسهن ،واغتصبوهن بأصابعهم وبأدوات حادة ،تاركني
الرشطة ،و»ألقي بهن» يف وسط الصحراء (لالضطالع عىل «ورقة تعريفية :الناجيات تعانني من إصابات جسدية شديدة ،تهدد حياتهن يف بعض األحيان.
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منذ يناير/كانون الثاين  ،2013تطالب الجامعات النسوية بإجراء تحقيقات
كاملة وشاملة  ،حتى أنها ‹فاض بها› وتم االعتداء عليها .،وقدمت مجموعة
من التوصيات إىل وزارة العدالة االنتقالية (الرجاء الضغط هنا لالضطالع)،
وأرسلت أخرى إىل اللجنة املستقلة لتقيص الحقائق (الرجاء الضغط هنا
لالضطالع) .ولألسف ،حتى اآلن وحسب املتوقع ،مل تؤخذ أي من هذه
التوصيات بعني االعتبار أو نفذت ،ونتيجة لذلك ،ارتفعت هذه الجرائم،
بالتوازي مع تصاعد حدوث العنف املجتمعي ،وحملة قوات األمن بعد
صدور قانون التظاهر والتجمع العام الرجاء الضغط هنا للمزيد من
املعلومات.

وعىل الرغم من استجابة املبادرات والجامعات الشعبية املختلفة ،مبا يف ذلك
نظرة للدراسات النسوية والجامعات النسوية األخرى ،مبا يف ذلك الدورات
التدريبية عىل مهارات االستامع إىل الناجيات ،والنصائح الطبية لإلسعافات
األولية ،وإنشاء غرف العمليات ،وتوفري املبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم
بشأن كيفية تغطية هذه الجرائم ،باإلضافة إىل توفري الدعم النفيس والطبي
والقانوين للناجيات ،بات يف غاية الوضوح رضورة وضع وتنفيذ اسرتاتيجية
وطنية شاملة تحتوي عىل جوانب متعددة من قبل أآلليات الوطنية .ويجب
أن يشمل هذا تعديل قانون العقوبات املرصي ليتضمن تعريف االغتصاب
لتصوير االغتصاب عن طريق الفم والرشج ،واالغتصاب باألصابع واألدوات
الحادة ،وتعريف واضح لكل من التحرش الجنيس واالعتداء الجنيس .عالوة
عىل ذلك ،يتعني عىل وزارة الداخلية إعادة الهيكلة ،حيث أن أعضاءها
يرتكبون هذه الجرائم بأنفسهم ،ورضورة إجراء فحص واضح لضامن عدم
بقاء أي شخص عىل صلة بهذه الجرائم يف موقع السلطة .ويجب أن يقدم
هؤالء املسؤولني إىل العدالة وفرض عقوبة تتناسب مع خطورة الجرائم التي
ارتكبوها .ويجب اعتامد خطة واضحة إلنهاء اإلفالت من العقاب .ويجب
تأثيث املستشفيات بطاقم يعنى باالغتصاب ،ويجب تدريب أعضائها
املهنيني عىل كيفية التعامل مع الناجيات .واملدارس والجامعات يف حاجة
إىل حملة واسعة النطاق للتوعية بشأن جرائم العنف الجنيس ،ويجب أن
تتعامل مصلحة الطب الرشعي مع الناجيات بجالل واحرتام.

لصياغة خطوات وسياسات واضحة تستهدف مكافحة العنف ضد املرأة
يف كل من املجالني الخاص والعام ،وتعميم مراعاة منظور الجنسانية يف
هذه التدابري والسياسات ،باإلضافة إىل وجود إرادة سياسية ملحاسبة الجناة،
وإنشاء لجان لتقيص الحقائق التي تقدم القبول والتعويض للناجيات.
إن إبراز دور القضاة واملحامني هنا يف غاية األهمية .ويؤدي نقص تعريف
االغتصاب يف قانون العقوبات املرصي ،وعدم وجود تعريف لالعتداء
الجنيس إىل عدم قدرة القضاة عىل إصدار األحكام القانونية التي من شأنها
أن تحقق الفضح الالزم يف هذه الجرائم ،ويقول وكالء النيابة دامئا أنه ال
توجد األدلة يف حاالت االعتداء الجنيس الهمجي واالغتصاب الجامعي ،نتيجة
لوجود العديد من الجناة املجهولني ،باإلضافة إىل عدم وجود طاقم يعنى
باالغتصاب يف املستشفيات املرصية كام ذكر آنفا .وتتسم طبيعة القوانني
يف قانون العقوبات املرصي باألبوية والتقليدية الشديدة ،مام يصعب عىل
الناجيات مساءلة الجناة .ومثال عىل عدم اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة
موجود يف القضية املشرتكة املقدمة إىل النيابة من  7قضايا لالعتداء الجنيس
الهمجي واالغتصاب الجامعي التي وقعت يف نوفمرب/ترشين الثاين ،2012
ويناير/كانون الثاين  ،2013حيث مل يتم العثور عىل ملفات القضية ،وعندما
حاول املحامون من املنظامت النسوية تحديد مرحلة القضية ،مل تكشف
النيابة عن املعلومات مطلقا (الرجاء الضغط هنا لالضطالع عىل تقرير
يحتوي عىل معلومات حول هذه الحاالت).
ويجب تحقيق املساءلة .سواء كان هذا سيحدث أم ال ،مل تعد مسألة ترف
أو ترفيه بعد اآلن .وهناك حاجة ماسة لهذه التدابري لحفظ املجتمع الذي
يغض البرص منهجيا عن انتهاك وتعذيب النساء من جميع األعامر ،وتخطيط
وتنفيذ هذه االسرتاتيجية عىل املدى الطويل هو اإلجراء الوحيد الذي ميكن
أن يبدا إصالح الجروح الشديدة والوحشية التي تعاين منها النساء.

ليك توجد هذه التدابري ،يجب إجراء حوار حقيقي وصادق بني اآلليات
الوطنية ،مبا يف ذلك املجلس القومي للمرأة ،ومؤسسات املجتمع املدين مثل
الجامعات واملنظامت النسائية والسياسيني والجهات الفاعلة الهامة األخرى
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 16

محامو الدفاع امام النظام العسكري االرسائييل
املحامي خالد قزمار
مستشار قانوين
الحركة العاملية للدفاع عن االطفال – فرع فلسطني

ويتعرضون ملختلف اصناف التعذيب ،وتبدأ معاناتهم من لحظة االعتقال
حتى االفراج عنهم ،وغالبا ما تبقى اثار تجربة االعتقال كاالثار النفسية
( التعذيب وسوء املعاملة) مصاحبة لالطفال اىل ما بعد االفراج .وتبدأ
معاناة االطفال خالل تجربة االعتقال من مرحلة االعتقال مرورا بالتحقيق
واملحاكمة اىل قضاء املحكومية.

 .1مقدمة
منذ بداية االحتالل االرسائييل لالرايض الفلسطينية ،تعرض االطفال
الفلسطينني لشتى اصناف الظلم واالنتهاك لحقوقهم عىل يد قوات
االحتالل االرسائييل ،حيث طالت االنتهاكات كامل منظومة حقوق الطفل
كالحق بالحياة والصحة والتعليم والحرية ومنذ بداية االنتفاضة الثانية
يف سبتمرب 2000وحتى اليوم قتل اكرث من  1400طفل فلسطيني عىل يد
قوات االحتالل ومستوطنية وجرح عرشات االالف ،كام وتم توثيق اعتقال
اكرث من  8000طفل ،انتهكت حقوققهم وتعرضون لشتى اصناف التعذيب
وسوء املعاملة ،باالضافة اىل حرمانهم من املحاكمة العادلة ودون املرعاة
لخصوصيتهم او لحقوقهم كاطفال.
 .2مرحلة االعتقال
غالبا ما تتم عملية االعتقال بعد منتصف الليل (من الساعة  1صباحا حتى
الثالثة) ،بعد حصار املنزل بقوات كبرية من الجنود املدججني باالسلحة،
حيث يتم احيانا القاء قنابل صوتية ،والغاز املسيل للدموع داخل املنزل،
ومن ثم الطلب عرب مكربات الصوت من سكان املنزل الخروج رافعني
االيدي واملالبس ،ومن ثم اقتحام املنزل وانتزاع الطفل من فراشة مربوط
اليدين ومغموض العينني ،ومبارشة يتم اقتياد الطفل املعتقل اىل احد مراكز
التحقيق العسكرية التابعة ملنظومة االحتالل ،حيث يتم اجالسه عىل ارضية
املركبة بني ارجل الجنود وعادة يتعرض الطفل املعتقل طوال عملية النقل
للركل باالرجل والرضب كام يتعرض للمسبات واإلهانة بالكلامت البذيئة
طوال رحلة النقل.
ايا كان سبب اعتقال االطفال فكل طفل يجب ان يحظى مبعاملة انسانية
تحفظ كرامته وتعزز احرتام الطفل ملا له من حقوق انسان وحريات اساسية.
نظريا هناك العديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية التي توفر الحامية
والرعاية لالطفال ، ،ودولة االحتالل االرسائييل هي طرف يف العديد منها
مثل اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية .رغم
ان اعتقال االطفال الفلسطينني من قبل سلطات االحتالل يايت عىل خلفية
سياسية وبدعوى مقاومة االحتالل و”تهديد أمن دولة االحتالل” ،مبعنى
انهم ليسو يف خالف مع القانون ،بل هم مناضلون ميارسون حقهم باملشاركة
والتعبري ،اال انهم يعاملون كمجرمون وارهابيون ،وبطريقة تتناقض و مبادئ
القانون الدويل االنساين والقانون الدويل لحقوق االنسان.
االطفال الفلسطينيني الذين يتم اعتقالهم من قبل قوات االحتالل هم من
مختلف االعامر ولكن يتم تقدميهم للمحاكمة من جيل  12سنة وما فوق،
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 17
 .5ظروف االعتقال

 .3مرحلة التحقيق

فور وصول الطفل ملركز التحقيق ودون حضور محامي او ويل االمر تبدأ خالل فرتة التوقيف او فرتة قضاء الحكم يحرم املعتقلون االطفال من معظم
عملية التحقيق ،باللغة العربية او العربية الركيكة الضعيفة ،علام انه وفق حقوقهم املكفولة بالقانون الدويل او حتى القانون االرسئيلية نفسه ،وابرز
االموامر العسكرية االرسائيلية املعمول بها باملحاكم العسكرية ميكن حرمان مظاهر الحرمان-:
الطفل من مقابلة محامية ملدة تصل اىل  3شهور ،وهذا ما يضع الطفل يف
حالة من العزل عن العامل الخارجي والخوف والرعب مام سيحصل معه● ● ،الحرمان من حق التعليم
حيث انه يكون بعيد عن املشورة القانونية الرضورية والسليمة وحاميته ● ●إستخدام الزيارات كوسيلة ابتزاز وعقاب بحق االطفال ،حيث
ان معظم االطفال الذين يعتقلون القل من  6شهور يتم االفراج
خالل تلك الفرتة.
عنهم قبل حصولهم عىل زيارة االهل.
● ●الحرمان من الحق بالعالج ،باالضافة اىل سياسة االهامل الطبي
● ●الحرمان من التواصل مع العامل الخارجي (زيارات االهل
واملراسالت واالتصاالت الهاتفية)
● ●استخدام العقوبات الجسدية
 .6العمل كمحامي دفاع امام النظام العسكري االرسائييل
من خالل التجربة الطويلة بالعمل يف النظام العسكري االرسئييل كمحامي
دفاع عن املعتقلني الفلسطينيني ،ميكن تلخيص معاناة وتجربة املحامي
بانها معاناة حقيقية-:

 .4مرحلة املحاكمة
خالل اول  4اىل  8ايام عىل اعتقال الطفل يتم عرضة عىل القايض العسكري
لتمديد التوقيف ،علام انه ال يتم تبليغ املحامني بحضور هذة الجلسات،
امنا يسمح للمحامني بحضور جلسات املحكمة يف حال عدم وجود قرار منع
مقابلة املحامي من قبل جهاز املخابرات االرسائيلية ،ومن ثم تبدء إجراءات
املحاكمة ،وميكن للمحكمة العسكرية متديد توقيف الطفل ملدة تصل 6
شهور قبل تقديم الئحة االتهام بحقة .تعمل املحكمة العسكرية االرسائيلية
وفقا لالوامر العسكرية وابرزها االمر العسكري رقم  132الخاص مبحاكمة
االطفال .وفيام ييل بعض اهم املالحظات عىل هذا االمر:
● ●يتحدث االمر عن املحكمة العسكرية ليست محكمة مدنية
خاصة باالطفال،
● ●ال يوفر اي من املعايري الدولية لضامنات املحاكمة العادلة،
● ●يحدد عمر الطفل يوم اصدار الحكم ،ال يوم ارتكاب الفعل
املخالف للقانون،
● ●يتحدث االمر العسكري عن العقاب للطفل بشكل مبارش دون
الحديث عن االصالح والتاهيل او بدائل العقاب،
● ● يتحدث االمر العسكري عن عقوية الحبس الفعيل كاول اجراء
عقايب بحق االطفال.

 1.يعمل املحامي بقناعة راسخة ان املعتقل الفلسطيني صاحب
حق يف مقاومة االحتالل .اال ان تعامله مع املحكمة العسكرية
(غري املقبولة يف القانون الدويل الذي مينع محاكمة املدنيني امام
محاكم عسكرية) يعترب اقرارا برشعية املحكمة.
2.2ال يقوم املحامي بدوره الحقيقي باملحاكم العسكرية حيث
يقترص دور املحامي عىل مبدأ الوساطة بني مصلحة املعتقل
والنيابة العسكرية االرسائيلية.
3.3كون النظام مصمم ومبني وفق اوامر عسكرية ملعاقبة الفلسطيني
بات من املستحيل تحقيق اي عدالة للفلسطيني امام النظام
العسكري الفلسطيني.
4.4الوجهة االخر ملعاناة املحامي هو شعور املحامي مع الوقت بانه
يصبح جزء من النظام ،نظرا ألن هناك فجوة كبرية جدا بني ما
يستطيع املحامي فعله او تحقيقه عمليا امام النظام العسكري
وتوقعات الطفل املعتقل ،مام تنعكس سلبا عىل نفسية املحامي
وتجعلة محبط ويشعر بالذنب رغم كل الجهود التي يبذلها،
لدرجة الشعور وكانه اصبح جزء من النظام.
5.5اي تحدي يقوم به املحامي للنظام العسكري االرسئييل امام
املحكمة ،كاستخدام القانون الدويل لحقوق االنسان او حتى
اتفاقية جنيف الرابعة ،يعني ان الطفل املعتقل سيدفع الثمن
من حياتة بالسجن ،الن املحكمة العسكرية ال تعرتف بالقانون
الدويل يف محاكمها العسكرية ،وبالتايل تبدأ باملامطلة يف البت يف
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صفحة 18
القضية ،وعادة تنتهي باحكام مضاعفة بالسجن الفعيل من اجل
ردع مثل هذا الستخدام .
6.6املحاكم العسكرية موجودة يف االرايض الفلسطينية املحتلة،
ومصممة ملعاقبة الفلسطينني ،وصالحياتها فقط عىل الفلسطينيني
وال متتد صالحياتها عىل املستوطنيني املتواجدين بنفس املنطقة،
مبعنى انه لو اشتىك مستوطن عىل فلسطيني تصبح املحكمة
العسكرية هي املختصة ،اال انه لو اشتىك فلسطيني عىل
مستوطن تصبح املحكمة املدنية االرسائيلية هي املختصة (طبعا
اذا قبلت الشكوى) ،مام يعني اننا امام نظام متييز عنرصي بكل
ما يف الكلمة من معنى.
7.7رغم كل ما ذكر اعاله ،دور املحامني يبقى مهام للدفاع قدر
االمكان عن حقوق االطفال الفلسطينيني املعتقليني وتخفيف
معاناتهم خالل فرتة االعتقال.

بالتعبري واملشاركة.
● ●االنتهاكات بحق االطفال املعتقلني ،كاعتقال تعسفي والتعذيب
واساءة املعاملة ،تعترب انتهاكات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة
وبالتايل تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد االنسانية تقتيض
املسائلة دوليا.
نهاية ،استطيع الجزم كمحامي يتابع قضايا االطفال املعتقلني منذ سنوات
عديدة ان مامرسة التعذيب وإساءة املعاملة بحق االطفال الفلسطينني هي
ظاهرة منترشة ويكاد مير بها كل طفل معتقل ،حيث يتم استخدام العزل
االنفرادي والحرمان من النوم وربط اليدين واالعني والتهديد والتخويف
والرضب اضافة اىل الضغط النفيس حيث يكون هدف املحقق هو انتزاع
االعرتاف من الطفل بارسع وقت ممكن ،وميكن حرمان الطفل من مقابلة
محامية ملدة تصل اىل  3شهور ،وكل ذلك يعترب « قانوين» مبوجب االوامر
العسكرية االرسائيلية املعمول بها.

الخالصة:
● ●رغم رفض دولة االحتالل النطباق اتفاقية جنيف الرابعة عىل
االرايض الفلسطينية املحتلة ،اال ان دولة االحتالل تيسء وتتعسف
بتطبيق بعض موادها لتربير االنتهاكات التي متارسها للقانون
الدويل االنساين ،االمر الذي يتطلب وقفه جادة من املجتمع الدويل
إللزام دولة االحتالل بتوفري الحامية لالطفال تحت االحتالل.
● ●االنتهاكات بحق االطفال املعتقلني تقتيض وتلزم سلطات االحتالل
بالتحقيق الجدي والحيادي واملستقل يف كل حادثة انتهاك ،ومن
ثم مسائلة للمنتهك وتعويض الضحايا .وحيث ان الواقع عكس
ذلك فعىل املجتمع الدويل تحمل املسؤلية بتشكيل محكمة
جنائية خاصة ملحاكمة مجرمي الحرب االرسائيلني.
● ●نظام االمم املتحدة الحايل يفتقد اللية التنفيذ ،االمر الذي يقف
عند حدود التقرير ،وبالتايل يعترب اهدار لجهود اطقم االمم املتحدة
املهنية ،االمر الذي يشكل نوعا من التغايض عن انتهاكات للمجرمني.
● ●اعتقال االطفال الفلسطينيني يندرج يف الغالبية العظمى من
الحاالت يف اطار االعتقال التعسفي .ويعترب انتهاكا لحق االطفال
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صفحة 19
منع التعذيب ومنهجية تجعله مفيدا أيضا للمنظامت غري الحكومية،
وأكادمييات الرشطة ،والجامعات ،وصانعي السياسات وغريهم من الذين
يهتمون بالرشطة وقضايا حقوق اإلنسان.

 .4قامئة املطبوعات
قامئة مطبوعات جمعية الوقاية من التعذيب املتعلقة بدور املحامني
والقضاة يف الوقاية من التعذيب
التعذيب يف القانون الدويل :دليل الفقه القانوين
جمعية الوقاية من التعذيب بجنيف/مركز
العدالة والقانون الدويل  – 2008ص .198
إصدارات باللغات :العربية ،اإلنجليزية،
الفرنسية ،اإلسبانية

املحتويات:
● ●صالحيات الرشطة وكيفية احتامل اصطدامها بحقوق اإلنسان.
● ●زيارات مراكز الرشطة :منهجية بشأن اإلعداد والتنفيذ واملتابعة.
● ●املعايري الدولية ذات الصلة بصالحيات الرشطة واالحتجاز يف
عهدة الرشطة.
الدليل متوفر اآلن باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية .وسوف تتبع
اإلصدارات باللغات الربتغالية واإلسبانية والروسية قريبا.
منع التعذيب :دليل عميل للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان  +قرص مضغوط
مرفق (ترجامت باللغة العربية أو اإلنجليزية
أو الفرنسية)

“الضامنات القانونية ملنع التعذيب  -حق
األشخاص املحرومني من الحرية يف الحصول عىل
املحامني”
جمعية الوقاية من التعذيب بجنيف،2010 ،
ص .18
إصدارات باللغات :األلبانية ،العربية ،األرمنية،
اإلنجليزية ،الفرنسية ،الجورجية ،الربتغالية،
الروسية ،اإلسبانية

جمعية منع التعذيب  /منتدى دول آسيا
واملحيط الهادي  /مكتب املفوض السامي
لحقوق اإلنسان – 2010 ،ص 30 ،116سم
إصدارات باللغات :العربية ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،اإلسبانية ،الروسية

ورقة اإلحاطة القانونية لجمعية الوقاية من
التعذيب «دور املحامني يف مجال الوقاية من
التعذيب”
جمعية منع التعذيب بجنيف ،2008 ،ص .10
إصدارات باللغات :اإلنجليزية ،الفرنسية

تم نرش دليل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع منتدى آسيا
واملحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومكتب مفوض األمم
املتحدة السامي لحقوق اإلنسان ،وهو متاح اآلن باللغة العربية .فهو أداة
عملية مصممة لتعزيز قدرة املؤسسات الوطنية عىل االنخراط يف مجال
منع التعذيب يف بلدانها .ويوفر الجزء األول اإلطار القانوين للوقاية من
التعذيب .بينام يحدد الجزء الثاين الخطوات العملية التي ميكن أن تتخذها
املؤسسات الوطنية ملنع التعذيب ،مع توضيح أمثلة من املامرسات الجيدة.

أحدث منشورات جمعية الوقاية من التعذيب
باللغة العربية:
رصد االحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

ويُستكمل الدليل بقرص مدمج سوف يتاح
مع الرتجمة باللغة العربية قريبا

إصدارات باللغات :العربية ،اإلنجليزية،
الفرنسية ،الربتغالية ،الروسية ،اإلسبانية

ميكن تحميل منشورات جمعية منع التعذيب مجانا من موقعنا عىل شبكة
اإلنرتنتwww.apt.ch/publications :

جنيف :جمعية الوقاية من التعذيب2013،
 -ص .180

ترجمت جمعية منع التعذيب مؤخرا أحدث دليل عميل لديها إىل اللغة
العربية .رصد االحتجاز يف عهدة الرشطة هو أداة ال غنى عنها ألي شخص أو
منظمة تجري زيارات لرصد مراكز الرشطة .فهو يتبع نهجاً واقعيا ملامرسة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 20

 .5اسئلة واجابات
العالقة بني االستعانة مبحامي واملحامية من التعذيب
يعترب الحق يف االستعانة مبحام حامية اساسية ضد التعذيب وسؤ املعاملة.
ولكن ماذا يحدث اذا مل يكن بامكانية املعتقل تعيني محام؟ وهل يوجد
ترابط بني املساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيب؟
لقد عالج التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية ملناهضة التعذيب هذا
املوضوع يف عام  .2012واملقتطفات التالية مأخوذة مبارشة من التقرير
 19 ،CAT/C/48/3اذار/مارس  .2012لالضطالع عىل التقرير كاملة الرجاء
الضغط هنا
مبحام منذ الوهلة األوىل لالحتجاز
« -77ويعد الحق يف االستعانة ٍ
ضامنة مهمة ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .ويتجاوز هذا الحق مجرد تقديم
املساعدة القانونية ملجرد إعداد الدفاع التقني .والواقع أن حضور
محام يف قسم الرشطة ال يردع فحسب الرشطة عن مامرسة التعذيب
ٍ
أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة ،وإمنا ميثل أيضاً عامالً أساسياً ملامرسة الحقوق املكفولة
للمحرومني من حريتهم ،مبا فيها الوصول إىل آليات تقديم الشكوى.
مبحام
 -78ويستلزم تحقيق الحامية الفعالة للحق يف االستعانة ٍ
وجود منوذج للمساعدة القانونية ،أياً كان هذا النموذج ،لضامن
أن يؤدي املحامون مهامهم بشكل مستقل وحر وسليم من الناحية
مبحام ،ينبغي وجود إطار قانوين،
التقنية .وإلعامل الحق يف االستعانة ٍ
مام يتيح للدفاع العام أو للدفاع املعني من املحكمة  -سواء قدمه
مسؤولون عموميون أو محامون متطوعون  -التمتع باالستقاللية
الوظيفية واملالية مبا يضمن تقديم املساعدة القانونية املجانية
لجميع املحتجزين املحتاجني إليها بداية من لحظة اعتقالهم ،يف
الوقت املناسب وبطريقة فعالة وشاملة .باإلضافة إىل ذلك ،ال غنى
عن وجود إطار تنظيمي يضمن التكافؤ الفعال يف وسائل الدفاع
بني الدفاع العام (سواء أكان الدولة أم دفاعاً متطوعاً أم مختلطاً)
وبني النيابة العامة وقوة الرشطة.

الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة
خالية من التعذيب
نرشة دورية إلكرتونية تنرشها جمعية
الوقاية من التعذيب .للحصول عىل مزيد
من املعلومات حول عمل جمعية الوقاية
من التعذيب ،انظر www.apt.ch

رئيسة التحرير :مرفت رشاموي

 -79وتؤثر القيود املتعلقة بامليزانية وباملوظفني تأثريا ً مبارشا ً
عىل نظام الدفاع العام ،إذ يتولد عن هذه القيود عبء عمل
زائد ال يتوافق مع الدفاع الفعال عن مصالح األشخاص املحرومني
من حريتهم .وقد لوحظ ذلك مرارا ً يف البلدان التي زارتها اللجنة
الفرعية ،وأثناء مقابالت عديدة مع املحتجزين واملسؤولني من
منظامت حكومية مختلفة ومن املجتمع املدين ،ومن خالل
املعلومات التي جرى جمعها والتحقق منها أثناء هذه الزيارات.
 -80وينبغي ملحامي الدفاع زيارة موكليهم يف أماكن االحتجاز
بشكل دوري للحصول عىل املعلومات املتعلقة بحالة قضاياهم
وإلجراء مقابالت مغلقة معهم ملعرفة أوضاع احتجازهم
ومعاملتهم .ويجب أن يؤدي محامو الدفاع دورا ً نشطاً يف حامية
حقوق املحتجزين .فاملحامي طرف رئييس يف تنفيذ أوامر اإلحضار
باإلضافة إىل القضاة وأعضاء النيابة.
 -81ويعزف الكثري من ضحايا التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عن اإلبالغ
عام تعرضوا له من إساءة معاملة خوفاً من االنتقام .وهذا العزوف
يضع املحامني يف موقف صعب ،إذ ال ميكنهم الرشوع يف أي إجراء
قانوين دون موافقة موكليهم .ويف هذا الصدد ،يُوىص بإعداد قاعدة
بيانات وطنية لالدعاءات وأحداث التعذيب وإساءة املعاملة ،مبا يف
ذلك املعلومات املجهولة املصدر والرسية التي يتم الحصول عليها
يف إطار أرسار املهنة .ومن شأن مثل هذا السجل أن يكون مصدرا ً
للمعلومات املفيدة التي ميكنها أن تحدد األوضاع التي تستلزم
اتخاذ إجراء عاجل ،والتي ميكنها أيضاً أن تساعد يف اتخاذ واعتامد
تدابري وقائية .وينبغي أن يتاح أيضاً لآلليات الوقائية الوطنية
وللهيئات املامثلة األخرى املخولة سلطة منع التعذيب وإساءة
املعاملة والتعامل مع الشكاوى املتصلة بهام ،الوصول إىل السجل
الوطني لالدعاءات وألحداث التعذيب وإساءة املعاملة.
 -82وينبغي أن تكون العالقة بني محامي الدفاع العام واآللية
الوقائية الوطنية عالقة تكامل وتنسيق .وينبغي لكلتا الجهتني،
املعنيتني من الناحية املؤسسية مبنع التعذيب وإساءة املعاملة،
متابعة مختلف التوصيات ،وتبادل برامج العمل ،وتخطيط
أعاملهام بشأن املسائل املشرتكة ،وال سيام لتجنب أعامل االنتقام
عقب زيارات املتابعة”.

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.

الفريق االستشاري:
إسرث شوفيلربغر (جمعية الوقاية من التعذيب)
حقوق طبع ونرش كل مقال محفوظة ملؤلفه.
إيفا أبو حالوة (ميزان)
جربيلّة رايرت (املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب)
يجوز نسخ املقاالت كاملة أو مقتطفات منها بأي طريقة دون رسوم ألغراض املدافعة
ماجدة بطرس (املبادرة املرصية للحقوق الشخصية) والحمالت والتدريس ،ولكن ليس للبيع .عند استخدام النصوص ،يرجى نسبتها اىل
الشخص أو املنظمة ذات الصلة باعتباره أو باعتبارها املؤلف/املؤلفة.
حمود نيباغا (اس او اس اميغرييش)
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

