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الشرق األوسط وشمال أفريقيا

منطقة خالية من التعذيب

مساحة للنشطاء يف منطقة خالية من التعذيب
يشكل التعذيب انتهاكا خطريا لكرامة اإلنسان ،وهو يجرح األفرادبعمق ويسمم املجتمعات .تدعم
جمعية الوقاية من التعذيب الرشكاء الذين يسعون جاهدين لخلق مناطق ال يخىش املرء فيها من
التعذيب أو سوء املعاملة.
تهدف هذه النرشة االلكرتونية إىل خلق مساحة يستطيع النشطاء والخرباء من خاللها تبادل األفكار
واآلراء حول كيفية إنشاء مناطق خالية من التعذيب وتبادل الخربات حول العمل الجديد املثري ومناقشة
التحديات والصعوبات  ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
تود جمعية الوقاية من التعذيب أن تتوجه بشكرها الحار للعديد من النشطاء والخرباء واملنظامت
الذين ساهمو فيهذا العدد األول .
نخص بالشكر رئيسة التحرير ،مرفت رشاموي ،لعملها املضني يف تحضري هذا العدد األول ،وكذلك أعضاء
الفريق االستشاري عىل تعليقاتهم القيمة.
نأمل أن تكون قراءة هذا العدد ملهمة بالنسبة لكم .يرجى مشاركتنا بردود أفعالكم وتعليقاتكم
وأفكاركم األخرى املتعلقة بكيفية تحرير مجتمعاتنا من ويالت التعذيب .وأمتنى لكم كل النجاح يف
عملكم املتعلق مبكافحة التعذيب.
الرسال ردود الفعل عىل هذا العدد واالقرتاحات واملساهامت يف األعداد التي ستصدر يف املستقبل،
يرجى االتصال بالنرشة من خاللeditor.mena@apt.ch :

مارك طومسون

األمني العام لجمعية الوقاية من التعذيب
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تنويه
املقاالت املنشورة يف هذه النرشة االلكرتونية تعكس وجهات نظر
املساهمني وحدهم ،وليس بالرضورة وجهات نظر جمعية الوقاية من
التعذيب اورئيسة التحرير او أعضاء الفريق االستشاري.
© حقوق الطبع والنرش لكل مقالة هي ملكية لكاتبها .يجوز نسخ
املقاالت كاملة أو مقتطفات منها بأية وسيلة بدون رسوم وذلك ألغراض
املنارصة والقيام بحمالت وألغراض التدريس ،ولكن ليس للبيع .عند
استخدام النصوص ،يرجى اإلشارة اىل الشخص أو املنظمة املعنية بصفته/
بصفتها املؤلف.

مرفت رشاموي ،رئيسة التحرير

ال ميكن السامح بتكرار ذلك مرة أخرى!
مكافحة التعذيب واملعاملة السيئة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا
ان االحداث التي جرت يف العام املايض والتي هزت العديد من مناطق
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بالغة األهمية بالنسبة لنا جميعا نحن
العاملني يف مجال حقوق اإلنسان يف املنطقة .لقد أظهر ما اصبح يشار إليه
بشكل عام باسم «الربيع العريب» أن االنتهاكات املنهجية لحقوق اإلنسان،
مبا يف ذلك التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة ،ال ميكن السكوت عنها

مهام طال الزمان  ،ومدى وحشية أساليب القمع.
تنص ديباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه «… من الرضوري أن
يتوىل القانون حامية حقوق
اإلنسان ليك ال يضطر املرء آخر أألمر إىل التمرد عىل االستبداد والظلم.”،
بالفعل ،وكام تنبأ االعالن العاملي لحقوق اإلنسان من أكرث من  64عاما ،تم
استعامل انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك التعذيب وسوء املعاملة،
عىل نطاق واسع وبصورة منتظمة باعتبارها أدوات للقهر واالستبداد من
قبل االنظمة .ولذلك تقع الثورة عىل هذه االنتهاكات ،باإلضافة للرغبة يف
اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،يف صلب األسباب التي أدت
إىل الثورات التي قامت ضدها .لقد دفعت الناس إىل النزول اىل الشوارع
لالحتجاج ليس فقط للمطالبة بتحسني مستويات املعيشة ،ولكن أساسا من
أجل أن يعاملوا معاملة كرمية.
وقد تم تحقيق تغيريات مهمة يف بعض البلدان .ومع ذلك ،يف بلدان أخرى،
ما تزال االنتهاكات واسعة النطاق مستمرة .ولكن مثة رسالة واحدة مهمة
مشرتكة يف الثورات ومطالب اإلصالح أال وهي “ ال ميكن السامح بتكرار
ذلك مرة أخرى “! ال يجوز أبدا أن يسمح لهذه االنتهاكات أن تحدث “مرة
أخرى” .لذلك ،يجب أن تركز الخطوات املقبلة عىل إنشاء آليات للتعامل
مع انتهاكات املايض واعتبار أولئك الذين اقرتفوها مسؤولني عنها وتقدميهم
للمساءلة ،وايضا ضامن عدم حدوث مثل هذه االنتهاكات مرة أخرى.
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صفحة 3
يف نفس الوقت الذي كانت تحدث فيه هذه التغيريات الرئيسية ،عقدت لوقف حدوث االنتهاكات يف املستقبل.
جمعية الوقاية من التعذيب بتاريخ  11-10ترشين الثاين  2011منتدى
عامليا إلحياء الذكرى السنوية الخامسة لبدء رسيان مفعول الربوتوكول وفر املنتدى العاملي للكثريين منا ممن يعمل يف املنطقة فرصة لتبادل
االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .كان املنتدى مناسبة األفكار مع بعضنا البعض ومع زمالئنا من مناطق مختلفة من العامل والتعلم
فريدة من نوعها لدراسة مدى تنفيذ الربوتوكول االختياري جمعت ألول من التجارب املقارنة .بالقيام بذلك ،قدرنا القيمة الفريدة ملثل هذه الفرصة،
مرة جميع الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة واملناسبة التي وفرتها لنا الستكشاف سبل لتعزيز تعاوننا يف املستقبل يف
ملناهضة التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب .مجال مكافحة التعذيب وسوء املعاملة.
بحث املنتدى كيف أن الربوتوكول االختياري يعترب مبتكرا من حيث أنه
جمع بني ،وبنى عىل ،عنارص يف املعاهدات القامئة التي تنص عىل إجراء ومن هنا ولدت فكرة هذه النرشة االلكرتونية .أنشأتها جمعية الوقاية من
زيارات مستقلة ألماكن االحتجاز .توصل املنتدى العاملي التفاق عىل أن التعذيب كمساحة يستطيع من خاللها النشطاء والخرباء تبادل األفكار
منع التعذيب يتطلب مقاربة شاملة وطويلة األجل تسعى للحد من مخاطر واآلراء وتبادل املعلومات حول العمل واألساليب املثرية ويبقون عىل علم
التعذيب التي تحدث يف املستقبل .ولتحقيق ذلك ،يتطلب منع التعذيب بالتطورات األخرية الهامة ويناقشون املسائل ويحصلون عىل معلومات
بشأن املسائل التي متكنهم من القيام بعملهم بفعالية اكرث.
تم اعداد هذا العدد األول من النرشة ،والذي يهدف تحديدا اىل تعزيز
أعاملنا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،آملني أن تكون مساهامت
هذه النرشة مفيدة أيضا ملناطق أخرى من العامل .وقد تم صياغة النرشة
بدعم سخي من العديد من النشطاء والخرباء واملنظامت.
تشمل هذه النرشة االلكرتونية أربعة أقسام رئيسية وهي :أوال ،قسم
يحتوي عىل «آراء» تحليلية حول عدد من املوضوعات ،وآخر حول تبادل
معلومات «من امليدان» حول االنشطة واألساليب الناجحة يف مجال مكافحة
التعذيب وسوء املعاملة؛ أما القسم الثالث فيشمل معلومات حول «آخر
التطورات» بخصوص آليات األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية ،وقسم أخري
يتضمن «أسئلة وأجوبات « مختارة حول قضايا ذات أهمية وذات صلة
بعمل النشطاء والتي قد تساهم يف تطوير وتعزيز كفاحنا ضد التعذيب و
سوء املعاملة.
ويحدونا األمل يف أن تصبح هذه النرشة مساحة مهمة لتبادل املعلومات
واألفكار والتحليالت واآلراء -وليس فقط أداة تفاعلية ومساحة لردود
االفعال ،ولكن مساحة للعمل املبادر واالستباقي .وسوف تعتمد عىل
اتباع نهج شامل .هذا ال يعني فقط التشارك مع طيف أوسع من الجهات مساهامت الخرباء والناشطني واملنظامت امللتزمة مبكافحة التعذيب وغريه
الفاعلة مبا يف ذلك القضاة وأعضاء الربملان واألطباء واملوظفني العاملني يف من رضوب سوء املعاملة.
أماكن االحتجاز واألشخاص املحرومني من الحرية سابقا ،ولكن أيضا ضامن
أن تكون قضايا الفئات املستضعفة يف صلب العمل الوقايئ.
املناقشة التي جرت يف املنتدى بشأن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
والتي شارك فيها عدد من املشاركني من املنطقة ،أبرزت أن مكافحة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة تتطلب نهجا واسعا :ليس مجرد حظر وتجريم االنتهاكات والتحقيق
فيها واملعاقبة عليها ،لكن منعها قبل وقوعها .ولقد شعرنا جميعا أن منع
التعذيب هو املفتاح لضامن وقف االنتهاكات قبل وقوعها .ولذلك كنا
مصممني عىل وجوب القيام بكل يشء لضامن عدم وقوع انتهاكات بصورة
منهجية وعىل نطاق واسع كام كان يحدث من قبل.
تظهر تجربتنا األخرية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أنه ال ميكن تحقيق
االستقرار السيايس واالجتامعي واالقتصادي دون التصدي النتهاكات حقوق
اإلنسان .يف الواقع ،ال يصبح منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
رضوري فقط لضامن احرتام حقوق اإلنسان ،ولكنه أيضا فعال يف توفري
املصادر وحفظ حيوية املوارد البرشية واملادية .لذلك الرسالة واضحة :ال
لإلفالت من العقاب عىل االنتهاكات التي وقعت يف السابق ،ونعم للمنع
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صفحة 4
 .1قسم اآلراء

رأي حول قرار املحكمة األوروبية يف قضية أبو قتادة ضد
اململكة املتحدة
مانفريد نوفاك
املقرر الخاص السابق لالمم املتحدة املعني بالتعذيب

سورينغ ضد اململكة املتحدة» ،تذهب إىل أن الدول األطراف يف االتفاقية
قد تنتهك أيضا االتفاقية إذا ما طردت أو سلمت أو أعادت قرسا بأي طريقة
أخرى أي شخص إىل بلد آخر (داخل أو خارج أوروبا) ،حيث يواجه خطرا
حقيقيا بحدوث انتهاك خطري ألي من حقوق اإلنسان الواردة يف االتفاقية.
يف واقع األمر ،فإن مبدأ عدم اإلعادة القرسية ،مل يطبق من قبل املحكمة و
الهيئات املامثلة ،مثل لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التي ترصد تطبيق
بلعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،إال فيام يتعلق بحظر
التعذيب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وبعقوبة اإلعدام.
لكن يف قضية سورينغ ،أعلنت املحكمة بالفعل انه ميكن إثارة قضية عدم
اإلعادة القرسية بشكل استثنايئ مبوجب املادة  6من املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان مبوجب قرار خاص بالطرد أو التسليم يف الحاالت التي
يكون فيها الشخص الهارب قد عاىن أوخاطر باملعاناة «رفض صارخ للعدالة»
يف البلد مقدم الطلب .ومع ذلك ،يف السنوات ال  22منذ صدور حكم
سورينغ ،مل تجد املحكمة أبدا أن الطرد سيكون انتهاكا للحق يف املحاكمة
العادلة كام يف املادة ( 6انظر الفقرة  .)260ولذلك ،يف هذا املعنى ،ميكن
اعتبار قرار أبو قتادة بأنه حكم آخر بالغ األهمية يواصل تطوير مبدأ عدم
اإلعادة القرسية .لقد كانت األدلة يف هذه القضية يف الواقع دامغة .وكان
قد حكم عىل أبو قتادة بالفعل غيابيا من قبل محكمة أمن الدولة األردنية
يف محاكمتني ( 1999و  )2000عىل أساس إفادات من املتهمني معه ،عبد
النارص الحامرش وأبو هورش ،والتي كان من الواضح أنها انتزعت منهم تحت
التعذيب الوحيش ،باألخص الفلقة التي تعرضوا لها يف مديرية املخابرات
العامة األردنية سيئة السمعة يف عامن .بناء عىل األدلة الواسعة فيام يتعلق
مبامرسات التعذيب يف دائرة املخابرات العامة وتعاونها الوثيق مع محكمة
أمن الدولة ،والتي تستند بشكل منتظم بأحكامها عىل األدلة املنتزعة تحت
التعذيب يف دائرة املخابرات العامة ،وجدت املحكمة األوروبية أن أبو قتادة
قد استوىف العبء العايل ل لإلثبات املطلوب من اجل اإثبات وجود خطر
حقيقي من إنكار صارخ للعدالة عند إعادة محاكمته بعد عودته القرسية
إىل األردن.

بتاريخ  17كانون الثاين  ،2012أصدرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
الحكم الذي طال انتظاره ،يف قضية عمر عثامن (أبو قتادة) مقابل اململكة
املتحدة .يتعلق األمر مبا إذا كان أبو قتادة ،وهو اسالمي راديكايل أردين
معروف  ،والذي كان قد حكم عليه غيابيا يف عام  1999يف األردن بالسجن
مدى الحياة مع األشغال الشاقة عىل خلفية اتهامات تتعلق باالرهاب بعد
أن كان قد حصل عىل حق اللجوء السيايس يف اململكة املتحدة ،والذي
اعترب تهديدا لألمن القومي الربيطاين لسنوات عديدة ،ميكن ان يتم تسليمه
لألردن عىل أساس الضامنات الدبلوماسية التي قدمها األردن ومفادها أنه
لن يتعرض للتعذيب عنداعادته  .لقد جاء حكم قضاة سرتاسبورغ مبثابة
مفاجأة للكثريين منا :رأى القضاة السبعة أن مذكرة التفاهم املوقعة يف 10
آب  2005بني حكومتي اململكة املتحدة واألردن تحوي تأكيدات كافية بأن
اإلعادة القرسية ألبو قتادة إىل األردن لن تعرضه لخطر حقيقي باللتعذيب
أو غريه من أشكال سوء املعاملة خالفا الحكام املادة  3من االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان (الفقرة  .)205يف الوقت نفسه ،وجد القضاة ،مع
ذلك ،أن ترحيله سيشكل انتهاكا للامدة  6من االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان ألنه كان يوجد خطر حقيقي بحدوث إنتهاك صارخ للعدالة ،وهذا
يعني أن محكمة أمن الدولة يف األردن «ستحاكمه يف خرق لواحد من أهم
املعايري األساسية للعدالة الجنائية الدولية ،حظر استخدام األدلة التي تم
الحصول عليها عن طريق التعذيب» (االفقرات  285و .)287
اما فيام يتعلق مبسألة الضامنات الدبلوماسية ،فإن الحكم ،مع ذلك،
مخيب لآلمال .صحيح أن املحكمة مل تستبعد من قبل أن الضامنات
الدبلوماسية مع الرصد السليم ،ميكن ،من حيث املبدأ ،أن تقلل من خطر
التعرض للتعذيب إىل حد أن الرتحيل لن يشكل خطرا جديا للتعرض
للتعذيب يف البلد املتلقي (الفقرة  .)193من ناحية أخرى ،فأن العديد
من املنظامت غري الحكومية والخرباء ،مبا يف ذلك مفوض األمم املتحدة
السامي لحقوق اإلنسان ،ومفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان ونفيس
بصفتي املقرر الخاص السابق لالمم املتحدة املعني بالتعذيب ،نعترب أن
الضامنات الدبلوماسية التي تقدمها الدول املعروفة مبامرساتها للتعذيب،
بأنها ليست سوى محاوالت لتقويض الحظر املطلق للتعذيب ،وملبدأ عدم
اإلعادة القرسية .ملاذا تلجأ دولة طرف يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب ،مثل األردن ، ،والتي متارس التعذيب عىل نطاق واسع وروتيني يف
انتهاك صارخ ملسؤولياتها بحسب املعاهدات الدولية وااللتزامات القانونية
العرفيية ،فجأة توقف مامرسات التعذيب فقط ألن اململكة املتحدة ،والتي
لديها مصلحة حيوية يف ترحيل أبو قتادة ،طلبت منها أن متارس استثناء يف
هذه الحالة بالذات؟ بصفتي السابقة كمقرر األمم املتحدة الخاص املعني
بالتعذيب ،سافرت عدة مرات اىل لندن القناع الحكومة الربيطانية باالمتناع
إن مبدأ عدم اإلعادة القرسية ،كام نعرفه من املادة  33من اتفاقية جنيف عن توقيع مذكرات تفاهم مع دول مثل األردن وليبيا ولبنان لهذا الغرض.
لعام  1951الخاصة بالالجئني واملادة  3من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة لكن وزير الداخلية حينئذ ،تشارلز كالرك ،اعرتض بشدة عىل طلبي قائال
التعذيب لعام  ،1984ليس مذكورا رصاحة يف االتفاقية األوروبية لحقوق بلغة فظة أن أمن الشعب الربيطاين أكرث أهمية بالنسبة له من «حقوق
اإلنسان .ولكن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،استمرارا للفقه القانوين اإلنسان لبضعة إرهابيني» .وبعبارة أخرى ،هو مل ينكر حتى أن هناك خطر
منذ الحكم الذي أصدرته يف عام  1989والذي شكل عالمة بارزة يف «قضية استمرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بالنسبة لألشخاص الذين تود
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 5
حكومته ،ألسباب أمنية ،ترحيلهم إىل بلدانهم األصلية .ولذلك ،أجرى موازنة
بني املصالح ،والتي تعترب يف الواقع مقبولة مبوجب املادة  )2( 33من اتفاقية
جنيف لالجئني .ولكن مثل هذا التوازن يف املصالح غري مقبول فيام يتعلق
بالحظر املطلق للتعذيب وفقا للامدة  3من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب واملادة  3من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،مثلام أكدت
عليه كل من لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واملحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان مرارا وتكرارا (عىل سبيل املثال قضية عجيزة ضد السويد
وسعدي ضد إيطاليا).
يف قضية أبو قتادة ،درست املحكمة األوروبية ثروة من األدلة ،مبا يف
ذلك النتائج التي توصلت إليها أنا شخصيا بخصوص التعذيب الروتيني
الذي متارسه دائرة املخابرات العامة واإلفالت املطلق من العقاب عىل
التعذيب نتيجة لبعثة تقيص الحقائق التي قمت بها لألردن يف حزيران
( 2006الفقرات  .)111-109خلصت املحكمة إىل أن «التعذيب ميارس
بشكل منهجي من قبل مديرية املخابرات العامة ،وخصوصا ضد املعتقلني
اإلسالميني .كام متارس دائرة املخابرات العامة التعذيب مع اإلفالت من
العقاب» (الفقرة  .)191وعالوة عىل ذلك ،وجدت املحكمة أنه «من غري
امللحوظ بأن الطرفني قبال أنه ،بدون الحصول عىل ضامنات من الحكومة
األردنية ،سيكون هناك خطر حقيقي من سوء املعاملة لصاحب الطلب
الحايل فيام لو متت إعادته لألردن» (الفقرة  .)1923ولكن بعد مراجعة
شاملة ملذكرة التفاهم وأحكامها املتعلقة بالرصد من جانب املنظمة غري
الحكومية األردنية ،عدالة ،فقد توصلت وبشكل مستغرب إلستنتاج مفاده
ان مذكرة التفاهم هذه قد أزالت يف الواقع خطر سوء املعاملة« :بدون
شك ،الحكومة األردنية مدركة بأن سوء املعاملة لن يكون له عواقب وخيمة
بالنسبة لعالقاتها الثنائية مع اململكة املتحدة فحسب ،بل ستسبب أيضا
غضبا دوليا» (الفقرة  .)196عىل الرغم من كل التحذيرات بأن مؤسسة
عدالة ال متتلك أية خربة يف رصد أماكن االحتجاز وأنها تجد نفسها يف
موقف ضعيف جدا ألنها تعتمد عىل التمويل من قبل الحكومة الربيطانية
التي لها مصلحة ثابتة بأن مؤسسة عدالة لن تجد أي دليل عىل التعذيب،
فإن املحكمة « اقتنعت بأن مركز عدالة ،عىل الرغم من قيوده ،سيكون
قادرا عىل التحقق من أنه تم احرتام الضامنات» .مع كل االحرتام الواجب
لحكمة املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،تبدوهذه االفرتاضات ساذجة
قليال .عندما زرت مقر دائرة املخابرات العامة يف عامن بعد أن تلقيت
دعوة رسمية من الحكومة األردنية مع كل الضامنات بأن يل الحق يف إجراء
مقابالت مع جميع املحتجزين عىل انفراد ،إال أن رئيس قسم مكافحة
االرهاب حرمني وبكل بساطة من الحق بالكالم عىل انفراد مع املحتجزين.
احتجاجايت القوية لوزير الشؤون الخارجية مل تغري شيئا ،ألن دائرة املخابرات
العامة ،ببساطة ،أقوى .فكيف ميكن ملنظمة غري حكومية أردنية صغرية مثل
عدالة ،دون أن تكون مدعومة بسلطة كاملة من األمم املتحدة ،أن تضمن
حقها يف التحدث عىل انفراد مع املحتجزين يف دائرة املخابرات العامة؟
وعندما أبلغت مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان عن هذه املامرسة
الروتينية للتعذيب يف مراكز االحتجاز التابعة لدائرة املخابرات العامة
وغريها من مراكز االحتجاز يف األردن ،مل يتنب املجلس قرارا يحث الحكومة
األردنية عىل وقف مامرساتها بالتعذيب .عىل أية تجربة تبني املحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان افرتاضها بأن تعذيب فرد واحد آخر فقط ،أبو
قتادة ،من شأنه أن “يسبب غضبا دوليا” .فقط ألن الحكومة الربيطانية
تلقت ضامنات دبلوماسية من الحكومة األردنية بأن دائرة املخابرات العامة
من شأنها أن تصنع استثناء يف قضيته من أجل تسهيل ترحيل هذا الشخص
املطلوب بشدة؟

قصري من اصدار حكم أبو قتادة ،مل يدع مكانا للشك بأن الحكومة الربيطانية
تعترب هذا الحكم بأنه انتصار عىل الرغم من أن ترحيل أبو قتادة ما زال
ممنوعا .افرتض أن تأكيدات دبلوماسية أخرى من الحكومة األردنية مبا يفيد
أن محكمة أمن الدولة لن تقيم أي حكم يف املستقبل ضد أبو قتادة عىل أية
أدلة تم انتزاعها عن طريق التعذيب يجب أن تكون كافية للحصول عىل
الضوء األخرض من سرتاسبورغ لرتحيل أبو قتادة .أخىش أن يكون افرتاضه
صحيحا ألن رصد مثل هذه التأكيدات الدبلوماسية سيكون أسهل بكثري من
أي ضامن بأنه لن يتم مامرسة التعذيب يف املستقبل .لألسف ،فإن حكم
أبو قتادة لن يؤدي إىل إبعاد هذا الشخص عىل وجه التحديد فحسب ،بل
إنه سيشجع الحكومة الربيطانية والحكومات األخرى التي كانت يف املايض
تدعم الحصول عىل تأكيدات دبلوماسية من دول متارس التعذيب لوضع
مذكرات تفاهم أكرث احرتافا ،عىل غرار مذكرة التفاهم الربيطانية  -األردنية.
يف معظم البلدان ،ستجد الحكومات الغنية أن املنظامت غري الحكومية
املحلية عىل استعداد لرصد أماكن االعتقال إذا تم دفع مبالغ وافية لها .اال
ان املامرسة املؤسفة هذه ستؤدي لتقويض الحظر املطلق للتعذيب ومبدأ
عدم اإلعادة القرسية بسبب.
مالحظة :جميع االقتباسات يف هذا املقال هي ترجمة غري رسمية

مدونة قواعد سلوك الرشطة يف لبنان
فاتح عزام
املمثل اإلقليمي ملكتب الرشق األوسط
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
ميكن فهم الثورات التي تعصف باملنطقة العربية باعتبارها رصخة شعبية
الحرتام الكرامة املتأصلة يف كل فرد ،من اجل أنظمة حكم تحرتم وتحمي
تلك الكرامة يف القوانني ويف سياسات ومامرسات جميع األجهزة الحكومية.
واحدة من الخطوات األوىل يف هذا االتجاه هي الحظر املطلق والوقاية
الفعالة من التعذيب وجميع أشكال املعاملة القاسية واملهينة.

وقد أظهرت التجربة ،مع ذلك ،أن مجرد التصديق عىل اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
عندما التقيت مؤخرا بوزير الخارجية الربيطاين كني كالرك يف فيينا بعد وقت الالإنسانية أو املهينة مل يكن كافيا لوقف هذه املامرسة .هناك حاجة لتدابري
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 6
وخطوات محددة لوضع الضامنات الالزمة ملنع حدوثها .هذا هو السبب
الذي جعل املجتمع الدويل يتبنى أيضا الربوتوكول االختياري باتفاقية
مناهضة التعذيب ،والتي تؤسس آليات وقائية وطنية لتوفري إجراء يومي
للرقابة ،هذا اإلجراء الذي أصبحت الحاجة له ماسة.
إن إصالح القطاع األمنيهومدخل مكمل لذلك .يكون الناس عرضة لخطر
التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة يف الغالب خالل الفرتة األوىل من
االعتقال واالستجواب .إن وكاالت إنفاذ القانون هي الخط الرئييس لالتصال
بني الفرد والدولة .انها تحتكر استخدام القوة املرشوعة ،وهي عرضة
وبسهولة لخطر إساءة استخدام هذه السلطة .وبالتايل ،هناك جوهري بني
مسؤولية الحفاظ عىل النظام العام من جهة وااللتزام باالحرتام املطلق
للشخص من جهة أخرى ،سواء كان هذا الشخص هو من مواطني البلد أم
ال ،وبالنظر إىل االفرتاض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته يف محكمة
قانونية.

وستعرض النتائج يف التقرير النهايئ الذي سيتضمن توصيات بشأن كيفية
سد الثغرات القامئة بني القوانني واألعراف كام هي ملخصة يف مدونة قواعد
السلوك واملامرسات واالحتياجات اليومية لقوى األمن الداخيل .ويتمثل
الهدف العام يف التقييم واملساعدة يف تعزيز قوى األمن الداخيل لتقديم
خدمات رشطية فعالة عىل أساس املبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان
والسلوك األخالقي.
أخريا ،ال ميكن التقليل من أهمية التشاور الواسع مع املجتمع املدين ومع
جميع أصحاب املصلحة عىل جميع املستويات ،حيث تعتمد رشعية العمل
وإمكانات نجاحه عىل هذا الجهد الجامعي .ومع ذلك ،حتى وان وجدت
جميع النظم ويتم العمل باآلليات كام مخطط ،اال انه سيبقى الرصد
اليومي ووظيفة املراقبة للمنظامت غري الحكومية حاسام.

لذلك يشكل وضع مدونات لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الحاجة لسن ترشيعات مخصصة ملكافحة التعذيب يف األردن
آلية هامة لضامن وجود عالقة صحية بني سلطة الدولة والفرد ،ويف اتجاه
الحظر املطلق للتعذيب وسوء املعاملة .كان هذا هو النهج املتبع يف لبنان مجموعة القانون من اجل حقوق اإلنسان “ميزان”  -األردن
من قبل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف الرشق
األوسط عىل مدى السنوات القليلة املاضية ،وبلغ ذروته يف إطالق مدونة
قواعد السلوك ألفراد قوى األمن الداخيل يف  12كانون الثاين .2012

استندت مدونة قواعد السلوك ،وهي نتيجة مرشوع تعاوين إلدماج حقوق
اإلنسان يف عمل قوى األمن الداخيل ،عىل مزيج من القانون الوطني ،اىل
جانب التزامات لبنان مبوجب املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -مبا
يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري – التي صادق
عليه لبنان يف  - 2008وعىل معايري قانونية دولية عامة مثل مدونة األمم
املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني .وكانت املدونة
نتاج مشاورات واسعة مع الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين واملنظامت
الدولية مثل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة التعاون أليرلندا
الشاملية ،وتم نرشها وتوزيعها عىل حوايل  35,000عضو من قوى األمن
الداخيل وتم تداولها مع املجتمع ككل.
يف حني أن وضع وإطالق مدونة قواعد السلوك كان ناجحا ،إال أنها كانت
مجرد خطوة أوىل ،وهناك حاجة ملزيد من الخطوات لرنى ما هي النتائج
عىل أرض الواقع .بداية ،املناقشات جارية عىل قدم وساق مع أكادميية
قوى األمن الداخيل العادة النظر يف املناهج التعليمية لضامن إدراج املدونة
تحديدا ،ومعايري حقوق اإلنسان عموما ،يف تعليم جميع املنخرطني الجدد،
فضال عن التعليم املستمر لضباط قوى األمن الداخيل عىل جميع املستويات.

يعكس انضامم األردن التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اعرتاف اململكة باألهمية
املتزايدة لحقوق اإلنسان ورغبتها يف كل من منع التعذيب ومحاسبة
مرتكبي ذلك .ومام يعزز ذلك هو حقيقة أن اململكة مل تبد تحفظات عند
االنضامم إىل اتفاقية مناهضة التعذيب .من األهمية مبكان ،أنها ليست من
بني الدول األطراف التي أعلنت أنها ال تعرتف باختصاص لجنة مناهضة
التعذيب وفقا للامدة  20للنظر يف معلومات موثوقة تفيد بأن التعذيب
ميارس عىل نحو منتظم يف أرايض الدول األطراف ،للحصول عىل املعلومات و
دراستها بإجراء رسي وتصدر ملخصا بالنتائج التي توصلت إليها يف تقريرها
السنوي (ومع ذلك ،األردن ما زال ال يقبل اختصاص اللجنة ،وفقا للامدة
 ،22للنظر يف الشكاوى الفردية ).عىل الرغم من هذا ،يكشف استعراض
شامل للقانون األردين عن أن أوجه قصور مهمة ال تزال قامئة ،والتي ميكن
معالجتها بأقىص قدر من الفعالية من خالل اعتامد قانون محيل شامل
ملناهضة التعذيب.

يف ذات الوقت ،اتفقت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان مع مديرية
حقوق اإلنسان يف قوى األمن الداخيل عىل إجراء مراجعة واسعة لألنظمة
واالسياسات واإلجراءات الداخلية واملبادئ التوجيهية اإلدارية وآليات
املساءلة يف املديرية املتعلقة مبهمة قوى األمن الداخيل وسلوك ضباطها.
هذه أيضا ستكون عملية تعاونية ،تعتمد عىل مجموعات الرتكيز يف قوى
األمن الداخيل والقيام بزيارات إىل املكاتب وأماكن العمل وإجراء مقابالت
مع املوظفني من جميع الرتب ملعرفة الصعوبات التي يواجهونها واالستامع
إىل اقرتاحاتهم .البعد املتعلق بالجنس الطبيعي لتطبيق القانون واملسائل
املحددة للعضوات الجدد املنخرطات يف قوى األمن الداخيل تشكل أيضا وقد اتخذ األردن بعض الخطوات لتلبية متطلبات االتفاقية بتجريم جميع
أعامل التعذيب يف قانونه الداخيل ،مبا يف ذلك )1 :تعديل الدستور يف
محورا مهام من املرشوع.
عام  2011وذلك بإضافة مادة جديدة (رقم  8والتي تحظر التعذيب يف
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مراكز االحتجاز .لسوء الحظ ،ينقسم الخرباء حول ما إذا كانت اإلشارة إىل
“التعذيب” تحظر جميع أشكال التعذيب وسوء املعاملة .وباإلضافة إىل ما
تقدم ،ال تحظر هذه املادة التعذيب يف أماكن تقع خارج مرافق االحتجاز،
كام أنها ال تذكر انصاف ضحايا التعذيب عىل النحو املوىص به يف خطاب
ميزان املرفوع للجنة امللكية لصياغة الدستور) )2 .تعديل قانون العقوبات
يف عام  2007للنص عىل أن التعذيب يعترب عمال إجراميا .يف حني أن هذه
كانت خطوة إيجابية ،فإن تعديل قانون العقوبات الذي يجرم التعذيب ال
يفعل ذلك بطريقة تتفق متاما مع أحكام املادة  4من االتفاقية وينطوي
عىل عيوب يف عدة جوانب .أوال ،ينص البند االفتتاحي من املادة  208عىل
تجريم التعذيب ومعاقبة أولئك الذين يرتكبونه فقط عندما تكون نية
الجاين هي الحصول عىل اعرتاف أو معلومات ذات صلة بالجرمية .تشمل
املادة  208أيضا عبارة مقلقة “أي نوع من أنواع التعذيب غري مسموح به
وفقا للقانون” .هذه العبارة مقلقة ألنها تنطوي عىل وجود أو عىل حاالت
التعذيب التي يسمح بها القانون ،يف انتهاك واضح ألحكام االتفاقية .وعالوة
عىل ذلك ،العقوبات املنصوص عليها بالنسبة ألولئك الذين تثبت إدانتهم
مبامرسة التعذيب وفقا املادة  208ليست كافية وال تتناسب وخطورة جرمية
التعذيب (التعذيب هو جنحة صغرية يعاقب عليها بالسجن ملدة  6أشهر
وملدة يبلغ حدها األقىص  3سنوات ،والذي يصبح جرمية فقط إذا تسبب
بوفاة) ،ولكن ال يوجد أيضا نص يف قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات
الجنائية يستثني جرمية التعذيب من العفوالعام أو الخاص أو التقادم.
من الواضح ،اذا ً ،أن ادخال تعديالت جذرية عىل املادة  208أمر رضوري
لحمل األردن عىل االمتثال بالتزاماته مبوجب االتفاقية .اال ان موقف ميزان
هو ان السعى العتامد قانون شامل ملناهضة التعذيب هو وسيلة أكرث
فعالية ملعالجة أوجه القصور القامئة فيام يتعلق بتنفيذ حظر التعذيب
وغريه من أشكال سوء املعاملة يف النظام القانوين األردين.
ويدعم هذا املوقف التربير التايل:
 .1أية فوائد يتم الحصول عليها من عملية الصياغة والضغط من أجل إدخال
تعديالت لتعزيز املادة  208ستتعرض لخطر شديد من قبل أجزاء أخرى من
الترشيعات األردنية املحلية التي تقوض أيضا الحظر ضد التعذيب وغريه من
أشكال سوء املعاملة .البحوث التي أجراها املركز الوطني لحقوق اإلنسان
تشري إىل أن  18قانونا عىل األقل ،وبرصف النظر عن قانون العقوبات،
تتطلب تعديال ليك ميتثل األردن متاما بالتزاماته مبوجب اتفاقية مناهضة
التعذيب .يف التجربة الطويلة مليزان يف مشاركتها يف عملية إصالح القوانني،
ميكن أن تكون الجهود املستخدمة يف الصياغة ويف مامرسة الضغوط من
أجل قانون واحد شامل ملناهضة التعذيب أكرث فعالية من السعي إلدخال
تعديالت عىل أكرث من  18جزء منفصل من الترشيعات.
 .2وقد اتخذ عدد من البلدان خطوة لصياغة واعتامد صكوك ترشيعية
محددة بشأن حظر التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة .وهي تشمل:
•الربازيل :قانون خاص بجرائم التعذيب واألحكام األخرى لعام
( 1997القانون رقم  7 ،9.455نيسان )1997

•مدغشقر :قانون مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (القانون رقم -2008
 008بتاريخ  25حزيران )2008
•املكسيك :القانون االتحادي ملنع التعذيب واملعاقبة عليه تاريخ
 21كانون األول 1991
•نيوزيلندا :قانون جرائم التعذيب لعام ( 1989القانون رقم ،106
 12ترشين الثاين )1989
•الفلبني :قانون مناهضة التعذيب لسنة ( 2009قانون جمهوري
رقم  10 ،9745ترشين الثاين )2009
•رسي النكا :قانون التعذيب لعام 1994
 .3كام تم االشارة اليه أعاله ،فإن نرش اتفاقية مناهضة التعذيب يف الجريدة
الرسمية جعل التقايض عىل اساسه أمام املحاكم األردنية ممكنا .عىل الرغم
من هذا ،ما زال أعضاء السلطة القضائية بطيئون يف تبني االتفاقية .إن سن
ترشيع جديد ،مكرس خصيصا لحظر والقضاء عىل التعذيب ،يعطي مزيدا
من الزخم للقضاة لضامن أفضل استجابة مناسبة ملزاعم التعذيب وغريه
من أشكال سوء املعاملة ،ودعم تسهيل إجراء محاكامت عادلة يف القضايا
ذات الصلة .ولذلك ،يف حني أن إدخال تعديالت عىل القوانني القامئة ميكن
ان يؤدي إىل نفس النتيجة مثل اعتامد قانون جديد من الناحية النظرية،
اال انه من الناحية العملية ،يتيح الخيار األخري إمكانات أكرب بكثري للتنفيذ
الفعال للحظر القانوين ضد التعذيب وسوء املعاملة من السابق.
 .4يتطلب التنفيذ الفعيل اللتزامات األردن مبوجب اتفاقية مناهضة
التعذيب ليس فقط استعداد الجهاز القضايئ ملعاقبة مامرسة التعذيب وسوء
املعاملة ،ولكن أيضا اآلليات املناسبة الداعمة التي يتوخاها من قامبصياغة
االتفاقية  .عىل سبيل املثال ،املادة  3من اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر
إعادة األشخاص إىل دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه/
أنها سيكون/ستكون يف خطر التعرض للتعذيب .ويف األردن ال يوجد حاليا
أية تدابري للنظر فيام إذا كان األشخاص الذين يواجهون الرتحيل معرضون
لخطر التعذيب يف البلد التي يعودون إليها ،أو آليات تحقيق مستقل.
املحكمة اإلدارية التي تقرر مسألة الرتحيل ال تأخذ يف االعتبار التزامات
األردن مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب أو القضايا التي تتعلق بالتعذيب
بصورة عامة .وهناك حاجة أيضا إىل سن قانون شامل ملناهضة التعذيب
لتسهيل استرياد املعايري الدولية إىل بيئة التقايض األردنية .وتربز هذه
الحاجة من حقيقة أن ،عىل الصعيد الدويل ،املطالبات املدنية املبنية عىل
أساس أعامل التعذيب ال تزال ممكنة حتى بعد تربئة الجاين املزعوم بتهم
جنائية ذات صلة ،أو تم رفض هذه التهم .حاليا يف األردن ،ال ميكن أن تنجح
الدعاوى املدنية يف املسائل التي كانت بالفعل موضوع دعوى جنائية مل
تسفر عن صدور حكم باالدانة .وهذا يقيد بشكل غري عادل حق ضحايا
التعذيب يف االنتصاف عىل النحو املبني يف االتفاقية ،وال سيام بسبب صعوبة
مواجهة عبء اإلثبات يف القضايا الجنائية عندما تكون سلطات الدولة غري
متعاونة.

•الهند :مرشوع قانون منع التعذيب 2010
 .5أخريا ،خالل مشاركة “ميزان” يف إعداد القضايا املتعلقة بالتعذيب ألجل
•ايرلندا :العدالة الجنائية (اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب) التقايض ،كان هناك جدل كبري بني املحامني بشأن أفضل نهج يجب اتخاذه
يف صياغة وثائق املحكمة وبشأن املحتوى الذي ينبغي ادراجه .حتى اآلن،
قانون عام ( 2000القانون رقم .)2000 ،11
ما يزال هناك عدد من القضايا بدون حل ،مبا يف ذلك:
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•إذا كان من املمكن رفع دعوى قضائية ضد مديرية األمن العام  .2آخر التطورات
مبارشة ،كمؤسسة ،بدال من مكاتب فردية/شاغيل املناصب.
•ما إذا كانت هناك آلية يف القانون األردين املحيل ميكن للمحامني

استخدامها لفرض تقديم تقارير طبية ميكن أن توفر أدلة عىل األمم املتحدة تقر بالدور الحيوي للمساعدة القانونية

التعذيب.

•كيف ميكن أن نضمن أن شهود التعذيب أو غريه من رضوب
سوء املعاملة ،والذين هم أيضا معتقلني ،هم يف مأمن من العبث
بالشهادة وضامن حامية الشهود (مبا يف ذلك كل من الوعود
بتلقي معاملة تفضيلية أثناء االعتقال والتهديدات/الرتهيب).
•ما إذا كان عبء اإلثبات يقع عىل عاتق مديرية األمن العام
إلثبات أن التعذيب مل يحدث يف املحاكامت املدنية ،وكذلك
الجنائية.
•كيف ميكننا رفع دعاوى جنائية ضد رجال الرشطة أمام املحاكم
العادية ،وليس أمام محكمة الرشطة ،التي هي محكمة خاصة
يكون فيها معظم القضاة واملدعني العامني رجال رشطة ولذلك
تفتقر إىل االستقالل.
باختصار ،إن التغيريات بعيدة املدى إلقامة العدل يف األردن تتوقف عىل
الجهود املبذولة لتنفيذ التزامات األردن مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأفضل طريقة ميكن دعم هذه الجهود تكمن يف قانون شامل ملناهضة
التعذيب ال يحظر التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة فحسب ولكن
أيضا يوفر اإلجراءات اإلضافية الالزمة العطاء هذا الحظرمحتوى متكامل.

وافقت الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل أن خطط املساعدة القانونية
ليست اختيارية فحسب ،بل يجب أن تكون جزءا أساسيا من نظام العدالة
يف أي بلد يف العامل .اعتمدت لجنة األمم املتحدة ملنع الجرمية والعدالة
الجنائية يف  27نيسان  2012يف دورتها الحادية والعرشين يف فيينا قرارا
يفتح آفاقا جديدة يف “الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة
الجنائية” .يعتمد القرار عىل مجموعة من “املبادئ والخطوط التوجيهية”
الرامية إىل ضامن الحصول عىل املعلومات القانونية واملشورة واملساعدة
متاحة للجميع من خالل توفري املساعدة القانونية ،وبالتايل تحقيق حقوق
للفقراء واملهمشني وترسيخ اللبنات األساسية لنظام عدالة جنائية عادل
وإنساين وكفؤ.

يف حملتها ،وبغية اعتامد قانون ملناهضة التعذيب يف األردن ،نرشت
مجموعة ميزان دراسة تتعلق باملربرات والنظام القضايئ يف األردن واقرتحت
مواد قانونية تم تقدميها إىل الحكومة .باإلضافة إىل ذلك ،جرت مناقشات
يف موائد مستديرة نظمتها مجموعة ميزان ،وتم تغطيتها من قبل وسائل
اإلعالم الوطنية ،وحرضها ممثلون عن الحكومة والوزارات وغريهم .ناقش
املشاركون توصيات لجنة مناهضة التعذيب ،واقرتاحا لقانون خاص مبكافحة ويعترب هذا أول صك دويل بشأن املساعدة القانونية .وهذا ينقلنا خطوة
التعذيب وقرار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف قضية أبو قتادة .هذا أقرب نحو ضامن الوصول الشامل لحقوق اإلنسان ،والتي ستظل وهمية إذا
وتتوقع مجموعة ميزان الدخول يف مناقشات مع املركز الوطني لحقوق كان الوصول إليها هو فقط ألوالئك الذين ميلكون امكانات مالية.
اإلنسان يف املستقبل فيام يتعلق بالقانون املقرتح ملناهضة التعذيب.
كانت نشأة هذا القرار من إعالن ليلونغوي عام  2004الخاص بالحصول
عىل املساعدة القانونية يف نظام العدالة الجنائية يف أفريقيا .يف عام 2007
مالحظة :جميع االقتباسات يف هذا املقال هي ترجمة غري رسمية
دعا املجلس االقتصادي واالجتامعي مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية لوضع صك عاملي .منذ  2009تجمعت مجموعات من الخرباء ،من
جميع القارات ،مبا يف ذلك “مبادرة العدالة يف املجتمع املفتوح” (Open
 ،)Society Justice Initiativeعدة مرات يف فيينا ليك تضع معا أفضل
املامرسات وتضع مرشوعا متت مراجعته من قبل الدول األعضاء يف عام
 .2011النتيجة هي وثيقة عملية تتبع نظام العدالة الجنائية من مرحلة
تتوفر هذه املعلومات املستخرجة من نص من قبل كريستي ماكورت نرش يف
اوبن سوسيايت فاونديشينز( )Open Society Foundationsيف  27نيسان،
 2012عىل
http//:blog.soros.org/2012/04/un-recognizes-the-vital-roleof-legal -aid/
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ما قبل املحاكمة إىل مرحلة ما بعد املحاكمة ،وتسلط الضوء عىل عدد من
العنارص الهامة:
•الوصول الفوري إىل املساعدة القانونية يف جميع مراحل عملية
العدالة الجنائية.
•إرشاك مجموعة متنوعة من مقدمي املساعدات القانونية مبن
فيهم املحامني والعيادات او ورشات املساعدة القانونيية يف
الجامعات واملساعدين القانونيني.
•تطوير نظام للمساعدة القانونية عىل الصعيد الوطني يكون
مجهزا بعدد كاف من املوظفني واملوارد.

إن جمعية الوقاية من التعذيب هي واحدة من عدة منظامت املجتمع
املدين التي تقوم باتباع هذا االستعراض عن كثب ،ولقد ضغطت عىل الدول
لتشجيع تحسني تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا بطريقتني .أوال ،من خالل
اعتامد املبادئ التوجيهية التشغيلية التي من شأنها أن تعطي املامرسني
النصائح العملية حول الخطوات امللموسة التي يجب اتخاذها لتنفيذ كل
مبدأ؛ وثانيا ،عن طريق استحداث آلية رصد مستقلة ،بحيث ميكن التوصية
باملامرسات املحسنة وإجراء تغيريات من أجل التطبيق األفضل لهذه القواعد.
قال ماثيو ساندز ،املستشار القانوين يف جمعية الوقاية من التعذيب“ :تعترب
اآلليات الوقائية الوطنية مفتاحا لتعزيز التنفيذ األفضل باملامرسة العملية
للقواعد النموذجية الدنيا لألمم املتحدة وغريها من معايري األمم املتحدة
ذات الصلة .إن إحداث فرق حقيقي يف ظروف االحتجاز للمعتقلني هو
الهدف النهايئ لهذه املجموعة من املعايري الهامة  ،وتستمر جمعية الوقاية
من التعذيب يف دعم كل الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف”.

ويهدف بالتايل إىل مساعدة الدول عىل تصميم وتنفيذ نظم مبتكرة شاملة
ومستدامة.
يرجى االطالع ملزيد من التفاصيل عىل ورقة موقف جمعية الوقاية من
التعذيب ،احرتام القواعد النموذجية الدنيا لألمم املتحدة من خالل التنفيذ
وقد رعت هذا القرار الكامريون وكندا وكرواتيا وتشييل والدامنرك (بالنيابة الفعال ، ،وهي متاحة عىل
عن االتحاد األورويب) وجورجيا وأملانيا وإرسائيل واملكسيك وناميبيا
ونيجرييا والرنويج والفلبني واململكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا _http//:apt.ch/region/unlegal/APT_Position_SMRs_Respect
(عن املجموعة األفريقية) والواليات املتحدة األمريكية وقادت املفاوضات
through_effective_implementation0412.pdf
كل من جورجيا وجنوب أفريقيا -وسلطوا الضوء عىل التزامهم الثابت
باملساعدة القانونية ،سواء من خالل أنظمتهم الوطنية ومن خالل الجهود،
مثل هذه ،الرامية لتبادل وتحسني املستوى عىل الصعيد الدويل.

الرتكيز املوضوعي لتقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني
تكمن أهمية هذا القرار الجديد جزئيا يف حقيقة أنه يف كثري من البلدان بالتعذيب حول لجان التحقيق

يوجد تحديدا مائة إىل مائتي محام ،لسكان يتجاوزون عرشة ماليني شخص،
وهناك عقبات سواء أمام تدريب محامني إضافيني وايضا ضامن الدعم
واملساندة من املساعدين القانونيني املؤهلني .إن املساعدة القانونية ليست
مهمة فقط كحق من حقوق اإلنسان وكأساس إلجراء محاكمة عادلة .تنتج
خطط املساعدة القانونية الفعالة نتائج إيجابية هامة عىل صعيد األفراد
واملجتمع األوسع من خالل تحسني أداء العاملني يف مجال العدالة الجنائية.
أنها تؤدي اىل اتخاذ قرارات أكرث عقالنية وفعالة و تزيد املساءلة واحرتام
سيادة القانون.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء :حان الوقت
ملراجعتها؟

كان الرتكيز املوضوعي للتقرير الصادر عن املقرر الخاص لألمم املتحدة
املعني بالتعذيب للدورة التاسعة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان منصبا عىل
لجان التحقيق .وهي لجان تحقيق مستقلة أنشئت استجابة النتهاكات
حقوق اإلنسان مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،التعذيب واإلبادة
الجامعية وعمليات القتل خارج نطاق القانون وحاالت االختفاء القرصي
وحوادث القتل املتعددة أو ذات أألهمية العالية .يالحظ املقرر أن معظم
لجان التحقيق تشكلت بناء عىل مبادرة من السلطات الحكومية الوطنية،
وهي قد تضم يف تكوينها الخرباء الوطنيني والدوليني .يف تقريره ،يعرف
املقرر لجان التحقيق عىل أنها تشمل لجان التحقيق الوطنية ولجان معرفة
الحقيقة ،وكذلك التحقيقات التي تقوم بها املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان.

يقدم املقرر الخاص يف تقريره توجيها من أجل تعميق فهمنا حول متى
ينبغي إنشاء مثل هذه اللجان من قبل الدول استجابة ألمناط أو مامرسات
يف نيسان  ،2012اجتمعت وفود من أكرث من مائة دولة يف فيينا للنظر يف التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة.
خطط إلعادة النظر يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
ويالحظ أنه يجب السعي ،حيثام كان ذلك ممكنا ،إلقامة لجان التحقيق
تعترب القواعد النموذجية الدنيا ،التي وافقت عليها األمم املتحدة يف عام الوطنية وذلك قبل تأسيس لجنة دولية .يحلل املقرر الخاص الدور التكمييل
 ،1957نصا تاريخيا ال يزال يعترب معيارا حاسام ملعاملة املحتجزين يف جميع الذي ميكن أن تضطلع به اللجان الدولية  ،لكنه يؤكد عىل أن مثل هذه
أنحاء العامل.
اللجان ال تعفي الدول من التزاماتها القانونية يف التحقيق ومقاضاة التعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة ،وتوفري سبل انصاف فعالة لضحايا انتهاكات
تقوم الدول اآلن بإجراء دراسة عن كثب للقواعد النموذجية الدنيا ،سواء املايض ،مبا يف ذلك جرب الرضر ومنع تكراره .وينبغي النظر يف الواقع إىل لجان
لتبادل املامرسات الجيدة املتعلقة بتطبيقها ،وايضا للنظر فيام إذا كان التحقيق باعتبارها وسيلة للوفاء بهذه االلتزامات بأكرب قدر من الفعالية.
ينبغي اآلن تنقيح النص ليعكس التطورات الحديثة يف مامرسات االحتجاز
والعلوم اإلصالحية.
يحدد املقرر عددا من العوامل الرئيسية يف تشكيل لجنة نزيهة وفعالة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 10
وشاملة :املوارد؛ والخيار بني الدولية والوطنية؛ والتكوين؛ والوالية والسلطات  .3من امليدان
والصالحيات؛ واملنهجية؛ وتقييم األدلة؛ والعالقة مع املحاكامت القضائية؛
والتقرير.
ملزيد من التفاصيل ،انظر تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيبA/ ،
18 ،61/19/HRCكانون الثاين  ،2012وهي متوفرة عىل املوقع التايل:

نحو خطة عمل وطنية ملنع وإلغاء التعذيب يف تونس

غابرايل ريتار
 http//:www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/منسقة املرشوع ،املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ()OMCT
RegularSession/Session19/A-HRC_19-61- en.pdf

مجلس حقوق اإلنسان يف االمم املتحدة يعني مقررا خاصا
جديدا حول تعزيز الحقيقة والعدالة وتقديم تعويضات
وضامنات عدم التكرار
بحث مجلس حقوق اإلنسان يف االمم املتحدة ،يف دورته الثامنة عرشة،
يف املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب
لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات
الخطرية للقانون اإلنساين الدويل (قرار الجمعية العامة  147/60املؤرخ 16
كانون األول  )2005من بني األطر املعيارية األخرى .لذا قرر تعيني مقررا
خاصا لتعزيز الحقيقة والعدالة وجرب الرضر وضامن عدم التكرار.
وفقا لذلك ،سيتعامل هذا اإلجراء الجديد الخاص مع الحاالت التي كانت
تنطوي عىل انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وانتهاكات خطرية للقانون
اإلنساين الدويل .يؤكد قرار تحديد والية املقرر الخاص عىل “ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻰﻠ أهمية
ﺪﻣﺞ ﻓﻴﻪ ﺍاملجموﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘـﺪﺍبري ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭغري
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗُ َ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،مبا يف ﺫﻟﻚ ،يف جملة ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ،املحاﻛﺎﻤﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
الجرب ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ اىل ﻣﻌﺮﻓﺔ الحقيقة ،ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ املؤﺳﻲﺴ ،ﻭﻓﺤـﺺ املوﻇفني
واملسؤولني الحكوميني ،ﺃو مجموعة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍبري ﻣﺸﻜﱠﻠﺔ ﻋﻰﻠ نحو
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ بجملة ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺿﺎﻤﻥ املساﺀﻟﺔ ،ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﺗوفري ﺳﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌـايف واملصالحة ،ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ أألمني ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ مبؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭفقا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟدويل لحقوق ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ”.
وتتمثل والية املقرر الخاص ،من بني أمور أخرى ،يف تقديم املساعدة
التقنية أو الخدمات االستشارية وجمع املعلومات ذات الصلة ودراسة
اتجاهات الحاالت الوطنية ،مبا يف ذلك اإلطار املعياري ،عىل املامرسات
والخربات الوطنية ،مثل لجان الحقيقة واملصالحة وغريها من اآلليات؛
وتقديم توصيات تتعلق ،بني أمور أخرى ،بالتدابري القضائية وغري القضائية
عند تصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات والتدابري الالزمة للتصدي
لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساين
الدويل ،والقيام بزيارات للبلدان .ايضا من املهم االشارة انه طلب من املقرر
الخاص تقديم توصيات حول سبل تحقيق نهج منظم ومتامسك عىل وجه
التحديد من خالل دمج املنظور الجنساين ا ،واتباع نهج يركز حول الضحايا
يف جميع أألعامل املتعلقة بالوالية.

يف تقريره األخري الذي يق ِّيم فيه الوضع يف تونس ،أكد املقرر الخاص لألمم
املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،خوان مينديز ،عىل أنه يتعني عىل تونس أن
تتعامل مع “تراثها من التعذيب” و”اإلفالت من العقاب السائد” من خالل
إنشاء ضامنات صلبة ملناهضة التعذيب من خالل االصالحات الدستورية
والترشيعية واإلدارية .وباإلضافة إىل ذلك ،أوصت املنظمة العاملية ملناهضة
التعذيب ،يف بعثتها رفيعة املستوى التي زارت تونس يف أيار  2011بوضع
واعتامد “خطة عمل ثابتة وسياسة عدم التسامح بتاتا إزاء أية حادثة
تعذيب أو معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة”.
عقب افتتاح املجلس الوطني التأسييس وتعيني حكومة جديدة ،نظمت
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب مشاورات وطنية يف تونس حول
اإلصالحات الترشيعية واملؤسسية الالزمة ( 10-08شباط  .)2012وضم
االجتامع أعضاء املجلس التأسييس وممثلني عن املؤسسات الحكومية
وكذلك من املجتمع املدين والخرباء الدوليني ملناقشة اإلصالحات الرضورية
من أجل منع والغاء التعذيب وسوء املعاملة يف املستقبل .وكان الهدف
العام هو تحديد وتطوير أرضية مشرتكة بشأن القضايا املتصلة باإلصالحات
يف القطاعات الترشيعية والقضائية واألمنية ،وضامن املساءلة ونرش ثقافة
احرتام حقوق اإلنسان يف ضوء تطبيق االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب
والربوتوكول االختياري امللحق بها .ورافق هذا الحدث وجود وسائل اعالم
وتغطية قوية.

انخرط املشاركون يف املشاورات الوطنية يف حوار بناء وتطلعي .أقروا بأن
ملزيد من املعلومات راجع قرار مجلس حقوق اإلنسان  A/( ( 07/18التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة كان ميارس بصورة منهجية وعىل نطاق واسع يف املايض ولكنهم
 26 ،22.L/18/HRCأيلول  ،2011املتوفر عىل املوقع:
ذكروا أيضا أن هذه املامرسات مل تتوقف مع الثورة (ولكن ليس كسياسة
 http//:ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/رسمية منهجية) .كان هناك اتفاق شامل وإرادة سياسية الدراك الحاجة إىل
 /18L22.تطوير استجابة متامسكة ملكافحة التعذيب وسوء املعاملة يف تونس ،وإىل
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 11
خلق بيئة ميكن أن متنع التعذيب واملعاملة السيئة يف املستقبل.

شامل أفريقيا تنفتح عىل الشفافية يف أماكن الحرمان من
الحرية

أدت املناقشات التشاركية والواسعة النطاق خالل وبعد املشاورات الوطنية
إىل مجموعة واسعة وموحدة من التوصيات التي ميكن أن تستخدم كأساس
السرتاتيجية وطنية شاملة أو خطة عمل ملكافحة التعذيب وسوء املعاملة .إيسرث شوفيلبريغر
ويجري حاليا عرض خريطة الطريق هذه عىل جميع الوزارات املعنية من مسؤولة برنامج الرشق االوسط وشامل أفريقيا ،جمعية الوقاية من
أجل حشد التأييد لتطبيقها .وميكن للزخم السيايس املوجود أن يسمح لهذه التعذيب
التوصيات بأن تتحول إىل خطة عمل وطنية تنطوي عىل أنشطة ملموسة
وجداول زمنية محددة ،مام يشري إىل مضامني امليزانية واملسؤوليات
املشرتكة .تحقيقا لهذه الغاية ،نظمت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
جنبا إىل جنب مع الحكومة التونسية ورشيكها التونيس (املنظمة التونسية
ملناهضة التعذيب ) حدثا جانبيا مشرتكا “نحو خطة عمل ملنع التعذيب
وسوء املعاملة يف تونس” يف إطار مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة
وذلك يف أوائل آذار .2012هذا وستكون تونس من بني البلدان التي هي عىل
وشك أن تجري دراستها يف دورة هذا العام لالستعراض الدوري الشامل .لذا
نشعر أن هذا سيمنح املناقشة والجهود املنصبة عىل حظر ومنع التعذيب
وسوء املعاملة حافزا إضافيا.
ال تزال املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ملتزمة بدعم هذه الجهود عىل
مستوى السياسة العامة ،فضال عن توفري منرب لتتبادل اآلراء وتتشارك مع
رشكائها يف متابعة التوصيات املحددة مثل إنشاء آلية وقائية وطنية يف
تونس كام هو مطلوب حتى نهاية متوز  2012وذلك بناء عىل التصديق عىل
الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .أبعد من
ذلك ،تنفذ املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب دورات تدريبية للمهنيني،
وخصوصا عىل تطبيق املعايري الدولية؛ وتنفذ أنشطة لرفع مستوى الوعي
حول أهمية التعامل مع التعذيب وتعزيز حقوق اإلنسان؛ وتهدف إىل توفري
سبل الوصول إىل العدالة القانونية لضحايا التعذيب وسوء املعاملة.

تحرز تونس واملغرب وموريتانيا تقدما نحو إنشاء آليات وطنية ملنع
التعذيب .تتقدم الدول الثالث يف شامل افريقيا نحو التصديق عىل وتنفيذ
الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وهي
معاهدة توصلت إليها األمم املتحدة التي تقوم بإنشاء نظام للزيارات
الوقائية إىل أماكن الحرمان من الحرية .وقد صادقت تونس عىل املعاهدة
يف متوز  ،2011يف حني أن حكومات كل من املغرب وموريتانيا قررتا القيام
يرجى االطالع عىل التوصيات الصادرة عن املشاورات الوطنية عىل العنوان بذلك يف أيلول  2011ونيسان  2012عىل التوايل.
التايل:
تدل حقيقة أن الدول الثالث تشارك يف هذه العملية عىل زيادة الوعي
 http //:www .omct .org /fr /reports -and -publications /والثقة يف النهج الوقايئ املنصوص عليه يف هذه املعاهدة املبتكرة.
tunisia/2012/04/d21730/
إن الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب هو
وزيارة املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب يف تونس عىل الفيسبوك عىل أول صك دويل يسعى إىل منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
من خالل إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة إىل أماكن االحتجاز تقوم بها
العنوان التايل:
هيئات مستقلة دولية ووطنية .تعمل هذه الهيئات الوطنية والدولية معا
 http//:www.facebook.com/pages/OMCTمن أجل القيام بزيارات منتظمة لجميع أماكن االحتجاز يف جميع الدول Tunis281098398642249/األطراف دون استثناء وتقديم توصيات إىل السلطات لوضع تدابري فعالة
ملنع التعذيب واملعاملة السيئة وتحسني ظروف احتجاز جميع األشخاص
املحرومني من الحرية .عىل الصعيد الدويل ،يخلق الربوتوكول االختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب هيئة وقائية دولية جديدة ،تسمى
اللجنة الفرعية لألمم املتحدة ملناهضة التعذيب .عىل الصعيد الوطني،
تعطي الدول األطراف التزاما إلنشاء أو تعيني اآلليات الوقائية الوطنية يف
غضون سنة واحدة من التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب.
وقد صادقت تونس عىل املعاهدة يف متوز  2011وسيتعني عليها اآلن إنشاء
آليتها الوقائية الوطنية .بدأت منظامت املجتمع املدين التفكري يف طبيعة
املؤسسة وتكوين مالئم لآللية ،من خالل استشارة وطنية حول الوقاية
من التعذيب جرت يف شهر شباط عام  ،2012ومناقشة يف مائدة مستديرة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 12
يف آذار بشأن إنشاء آلية للوقاية .وتولت كل من املنظمة العاملية ملناهضة
التعذيب وااملنظمة التونسية ملناهضة التعذيب والرابطة التونسية لحقوق
اإلنسان واملجلس الوطني للحريات يف تونس تنظيم مشاورات شباط .تم
التوصل التفاق يف هذه املشاورات عىل أن إنشاء اآللية الوقائية الوطنية
يجب أن تعامل كأولوية .جرت جولة ثانية من مناقشات املائدة املستديرة،
التي نظمتها املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب واملنظمة التونسية
ملناهضة التعذيب باالشرتاك مع جمعية الوقاية من التعذيب ،وركزت
بالتايل عىل كيفية امليض قدما يف إنشاء مثل هذه اآللية .سلط املشاركون
يف هذه املناقشات الضوء عىل رضورة أن تكون هذه اآللية مستقلة يف
القانون ويف املامرسة العملية ،ويرأسها شخصيات مختصة وذات مصداقية
ويدعمها فريق متعدد التخصصات من املوظفني املخصصني لهذا .كام ودعا
املشاركون إاقامة أساس قانوين قوي منصوص عليه يف الدستور وملزيد
من فحص الخيارات املختلفة من قبل مجموعة من الخرباء (انظر البيان
الصحفي الذي أصدرته املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب عىل املوقع:
http://www.omct.org/fr/statements/tunisia/2012/03/d21713/
وقد شارك ممثلون عن الوزارات املعنية أيضا يف هذه االجتامعات ،وبدأو
التفكري يف إنشاء آلية وقائية وطنية من جانبهم.
وقد وقعت موريتانيا الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب يف أيلول  ،2011لكنها مل تصادق عليه بعد .اال انه قد وافق
مجلس الوزراء عىل قانون يسمح بالتصديق عىل الربوتوكول االختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف  22آذار .2012تم أحراز مزيد
من التقدم نحو التصديق والتنفيذ يف نهاية آذار ،وذلك خالل أسبوع ركز
فيه أصحاب املصالح الوطنية الرئيسيني اهتاممهم عىل الوقاية من التعذيب
حني قامت لجنة مناهضة التعذيب يف أفريقيا وهي آلية للجنة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب بزيارة ترويجية ملوريتانيا من  31-26آذار .ولقد
استقبل رئيس الجمهورية وفد لجنة الوقاية من التعذيب يف أفريقيا كام
وأجرت الجنة ج محادثات مع مسؤولني آخرين من السلطات التنفيذية
والترشيعية والقضائية وممثيل املجتمع املدين ،من أجل التشجيع عىل اتخاذ
تدابري لحظر ومنع التعذيب وإعادة تأهيل الضحايا يف إشارة إىل املبادئ
التوجيهية لحظر ومنع التعذيب يف أفريقيا (املبادئ التوجيهية لجزيرة
روبن) انظر املوقع:

نظمته اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف موريتانيا وجمعية الوقاية من
التعذيب معا يف  28و  29آذار 2012يف نواكشوط ،مبشاركة مكتب األمم
املتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر
والذي شاركت فيه لجنة الوقاية من التعذيب يف أفريقيا كذلك .وخالل
املناقشة الغنية ،شدد املشاركون من مختلف مؤسسات الدولة واملجتمع
املدين عىل أهمية تجريم التعذيب يف القانون واملامرسة ،وإىل إنشاء آلية
مستقلة لرصد أماكن الحرمان من الحرية.
وكخطوة تالية ،سيحتاج الربملان يف موريتانيا للموافقة عىل التصديق ،فضال
عن بدء عملية سن الترشيعات الالزمة.
اما يف املغرب ،وافق مجلس الوزراء ،املنعقد برئاسة جاللة امللك محمد
السادس ،عىل تصديق الربوتوكول يف  9أيلول  ،2011وذلك بعد موافقة
مجلس الدولة يف  26أيار .ويأيت هذا القرار بعد سنوات من العمل التحضريي،
وال سيام من قبل املجلس القومي لحقوق اإلنسان ومنرب املنظامت غري
الحكومية التي أسستها املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان وذلك بالتعاون
والتشاور مع جمعية الوقاية من التعذيب .من خالل التصديق عىل
الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،سينفذ
املغرب توصية أخرى قدمتها لجنة الحقيقة واملصالحة حيث جاء فتح
جميع أماكن االحتجاز إلجراء تدقيق مستقل ،وهو االلتزام الرئييس مبوجب
الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ضمن
التوصيات بشأن ضامنات عدم التكرار التي وردت يف التقرير النهايئ للجنة
الحقيقة واملصالحة يف املغرب الصادر يف عام http://www.ier.( 2005
 . )ma/?lang=enاعتبارا من نيسان عام  ،2012مل يكن هذا القرار قد
ترجم إىل تصديق رسمي ،مام يعني أن الدولة مل تودع بعد رسميا وثيقة
التصديق يف مكتب الشؤون القانونية لألمم املتحدة يف نيويورك.

http//:www.achpr.org/english_/info/rig_the20%guideline.htm
وكان عىل رأس الوفد املفوض ديوب أتويك ،رئيس اللجنة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ولجنة الوقاية من التعذيب يف أفريقيا وتض َّمن أيضا
جان بابتيست نييزوروجريو ،نائب رئيس لجنة الوقاية من التعذيب يف
أفريقيا ،وهو رئيس برنامج أفريقيا يف جمعية الوقاية من التعذيب .وقد
شجع وفد لجنة الوقاية من التعذيب يف أفريقيا ،يف جملة أمور أخرى،
موريتانيا عىل اتخاذ تدابري لتجريم التعذيب دون إبطاء ومكافحة اإلفالت
من العقاب واإلرساع يف عملية التصديق وتنفيذ الربوتوكول االختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .انظر املوقع:
_http://www.achpr.org/english/Press%20release_mission
mauritania.pdf
وكان التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب وتجريم التعذيب أيضا هام املوضوعان الرئيسيان للمؤمتر الذي
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صفحة 13

هل سيجيز الربملان اللبناين قانون إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية
من التعذيب؟
إيسرث شوفيلبريغر
مسؤولة برنامج الرشق االوسط وشامل أفريقيا ،جمعية الوقاية من
التعذيب

سوف يكون من حق لجنة الوقاية من التعذيب القيام بزيارات دورية
ومخصصة ،من دون إشعار أو إذن مسبق ،لجميع أماكن الحرمان من
الحرية ،وإجراء مقابالت عىل انفراد مع املحتجزين الذين تختارهم وطلب
أية معلومات من السلطات .ستتلقى اللجنة أيضا الشكاوى الفردية ويكون
لها الحق يف طلب معلومات عن النتائج والقرارات الصادرة عن السلطات
القضائية والتأديبية بشأن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وغريه من أشكال
سوء املعاملة .ويهدف واضعو القانون إىل ضامن استقاللية لجنة الوقاية من
التعذيب عن املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وذلك بتخصيصها مبيزانية
مستقلة وموظفني متخصصني ،مام يضمن أنها ستدير برنامجها الخاص
وتنرش تقريرها السنوي الخاص.
يتوقع من خالل املرشوع القانون تأسيس لجنة وطنية لحقوق اإلنسان
تتألف من  14عضوا ،خمسة منهم من لجنة الوقاية من التعذيب.
وسيتم تعيني األعضاء من قبل مجلس الوزراء ،من بني قامئة من األشخاص
الذين يتمتعون بخصال خلقية رفيعة وكفاءات وخربات متنوعة ،تقرتحهم
النقابات واالتحادات املهنية ومجلس القضاء األعىل والصليب األحمر
اللبناين والجامعات واملجتمع املدين .ينص القانون عىل أن لجنة الوقاية من
التعذيب يجب ان تضم عىل األقل محام وطبيب ومتخصصني يف معالجة
األشخاص املحرومني من حريتهم .جميع األعضاء سيعملون بصفتهم
الشخصية لوالية مدتها  5سنوات غري قابلة للتجديد.

وافق لبنان عىل فتح مراكز الرشطة والسجون وأماكن االحتجاز للتدقيق
املستقل وذلك من خالل التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب يف كانون األول  .2008يتعني عىل الدول األطراف
يف الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب أن تنشئ
هيئة واحدة أو عدة هيئات وطنية مستقلة للرقابة مخولة بسلطة زيارة
جميع األماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم ،وتقديم توصيات
بشأن املامرسات والقوانني واللوائح فيام يتعلق مبنع التعذيب وسوء
املعاملة .البد من تأسيس ما يسمى باآللية الوقائية الوطنية(National
 )Prevention Mechanism – NPMيف غضون سنة واحدة من التصديق
عىل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.
بحلول نيسان  ،2012مل يكن لبنان قد أنشأ بعد اآللية الوقائية الوطنية.
لكن الجهات الفاعلة اللبنانية مل تكن متيض وقتها بدون عمل .فقد كانت
مجموعة من املنظامت املتخصصة واألفراد من املجتمع املدين والربملان
واإلدارات الحكومية تعقد اجتامعات بشكل منتظم منذ عام  2009ملناقشة
كيفية إنشاء مثل هذه اآللية الوقائية الوطنية وفقا للسياق اللبناين،
واشتملت عىل منظامت دولية مثل مكتب املفوض السامي لحقوق
اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة الفرعية ملنع التعذيب
وجمعية الوقاية من التعذيب .يف وقت كتابة هذا املقال ،تقوم لجنة حقوق
اإلنسان يف الربملان اللبناين بدراسة مرشوع قانون إنشاء مثل هذه اآللية
كجزء من هيئة وطنية لحقوق اإلنسان ذات النطاق األوسع  .وقد تم اقرتاح
هذا القانون يف أيلول  2011من قبل عضوين يف الربملان ،ميشال موىس
والسيد غسان مخيرب.

لقد بدأت العملية التي أدت إىل مرشوع القانون هذا مبدئيا من قبل
منظامت املجتمع املدين ،وال سيام من جانب املنظامت األعضاء يف مجموعة
املنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال مكافحة التعذيب ،والتي وضعت
الئحة من التوصيات بشأن آلية منع التعذيب يف أوائل عام  .2009بتشجيع
من املنظامت غري الحكومية لبدء عملية رسمية ،فقد كلفت وزارة العدل
مبرسوم لجنة صياغة القرتاح مرشوع قانون لغاية شهر أيلول  .2009وبعد ذلك
خضع مرشوع القانون هذا مرة أخرى لسلسلة من املشاورات والتعديالت
قبل اتخاذه الشكل الحايل .وقد ساعد انتخاب سوزانا جبور ،مديرة مركز
ريستارت ( ،)Restart Centreوهي منظمة لبنانية غري حكومية ،كعضو
ونائبة رئيس اللجنة الفرعية لألمم املتحدة الخاصة مبنع التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة يف عام 2011
 -ساعد أيضا عىل تعزيز هذه العملية.

يف حال اعتامد القانون يف الربملان ،فسينشئ لبنان اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان والتي تتضمن آلية وطنية وقائية ،تسمى “لجنة الوقاية من تشجع جمعية الوقاية من التعذيب جميع الجهات الفاعلة عىل مواصلة
التعذيب” .لبنان هو واحد من البلدان يف املنطقة التي ال متتلك لغاية الدعوة إىل اعتامد القانون وإنشاء آلية وقائية وطنية فعالة يف لبنان.
اآلن هيئة وطنية لحقوق اإلنسان وقد اختارت الجهات الفاعلة اللبنانية
 بعد بعض التفكري والنقاش  -إنشاء اآللية الوقائية الوطنية باعتبارهاكيان أسايس ،ولكن مستقل ضمن هيئة وطنية لحقوق اإلنسان جديدة.
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صفحة 14
 .4أسئلة وأجابات

هل ميكن اعتبار أن الحبس االنفرادي يرقى للتعذيب أو لسوء
املعاملة؟

هل ميكن اعتبار الصفعة عىل الوجه تعذيبا؟
ماثيو ساندز
مستشار قانوين ،جمعية الوقاية من التعذيب

مارسيللني هرين
مستشارة قانونية ،جمعية الوقاية من التعذيب
ما هو الحبس االنفرادي؟

عندما يوجه مسؤول يف الدولة ،مثل ضابط الرشطة ،صفعة لشخص ما
عىل وجهه ،عادة يف سياق االعتقال أو االستجواب ،فمن الواضح أن هذا
يعترب إساءة بغيضة للسلطة .ويدل هذا عىل مامرسة السيطرة عىل الشخص
املحتجز  ،والذي يكون يف الحالة العادية غري قادر عىل الدفاع عن نفسه.
املحتجز اذن يكون ال حول وال قوة له ،ولذلك ستكون الصفعة مظهرا
مقصودا لتشري اىل أن املحتجز هو متاما تحت رحمة املسؤول.
جرمية التعذيب الدولية تتضمن فهام ذاتيا لآلالم التي يعاين منها املحتجز،
وعىل املستوى الوطني ،جادلت العديد من الدول بأن شدة األمل تعترب
عنرصا هاما للجرمية .قد يجادل البعض بأن الصفعة ليست عىل هذا القدر
من الخطورة ،حتى أنها ال تؤذي كثريا .لكن صفعة عىل الوجه ليست مجرد
رضرجسدي  ،ولكن الصفعة عىل الوجه إهانة .أنها تسبب القلق النفيس
والغضب .تعترب الصفعة عىل الوجه بصفة خاصة انتهاكا ألسباب ثقافية
ودينية ال عالقة لها باألمل الجسدي .كام ومن املمكن أيضا أن تسبب الصفعة
عىل الوجه آالما شديدة للطفل أو لشخص متقدم يف السن أو لشخص يعاين
من مشاكل صحية ،أو بالفعل ألي شخص عند استخدامها مرارا وتكرارا.

يعني الحبس االنفرادي أشياء مختلفة يف أنظمة احتجاز مختلفة .يعرف
املقرر الخاص املعني بالتعذيب الحبس االنفرادي يف تقرير مقدم إىل
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،والذي ركز به عىل الحبس االنفرادي ،مشريا
إىل أنه «العزل املادي واالجتامعي لألفراد الذين يتم حبسهم يف زنازينهم
ملدة  22إىل  24ساعة يف اليوم» .وهناك تعريف مامثل يظهر يف بيان
اسطنبول بشأن استخدام وتأثريات الحبس االنفرادي.

ما هو الرابط بني الحبس االنفرادي ومنع التعذيب؟
أوال ،يزداد خطر حدوث التعذيب عندما يتم عزل األشخاص املحرومني من
حريتهم ويتم وضع قيود عىل اتصاالتهم مع العامل الخارجي.
ثانيا ،ميكن للحبس االنفرادي ،يف حد ذاته ،أن يرقى للتعذيب أو املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

ينص القانون الدويل عىل أنه حتى عندما ال ترقى أعامل االعتداء إىل مستوى وقد أكد املقرر الخاص عىل أنه «ينبغي عدم استخدام الحبس االنفرادي إال
شدة التعذيب  ،إال أنها ال تزال تسبب خطورة األمل النفيس أو الجسدي ،يف ظروف استثنائية جدا ،كحل أخري ،ذلك ألقرص فرتة ممكنة».
وينبغي أن يتم االعرتاف بأنها ال تزال تشكل أشكاال أخرى من سوء املعاملة
املحظورة .هذا وحيث ان كال من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة محظور بشكل مطلق يف هل الحبس االنفرادي محظور يف القانون الدويل؟
القانون الدويل ،فليس هناك عذر ،وال حتى أي مربر ،يحتمل أن يستخدمه
املسؤول لتربير مثل هذه القوة .لذلك ،يجب التحقيق يف جميع االنتهاكات مل يتم منع جميع أنواع الحبس االنفرادي ،ولكن القانون الدويل يضع قيودا
مهمة عىل هذه املامرسة.
ومعاقبتها.
الصفعة قد تكون تعذيبا وقد التكون كذلك ،وسوف يعتمد ذلك عىل
ظروف كل حالة .لكن واجب كل دولة يف منع التعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة يتطلب أن يتم حظر أية صفعة عىل الوجه واملعاقبة عليها
باعتبارها اعتداء جسيام عىل كرامة كل شخص .وقد الحظت لجنة األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب أن سوء معاملة األشخاص املحرومني من
حريتهم غالبا ما يسهل التعذيب .ولذلك ،حتى يف الظروف التي ال تكون
فيها الصفعة عىل الوجه يف حد ذاتها تعذيبا ،إال أنها تعكس موقفا يقوض
كرامة املعتقل ويهدد بتدمري إنسانيته .لذلك يتعني التنديد بها وحظرها
واملعاقبة عليها.

أوال ،الحبس االنفرادي الذي يرقى إىل مستوى املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة أو التعذيب محظور متاما مثل غريه من أشكال
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والتعذيب .يف تقريره،
يبدي املقرر الخاص وجهة نظره يف أنه من أجل تحديد ما إذا كان الحبس
االنفرادي يرقى للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة« ،جميع الظروف ذات الصلة» مبا يف ذلك «الغرض من اللجوء
للحبس االنفرادي وظروفه وطول مدته واآلثار املرتتبة عىل املعاملة» و
«الظروف الشخصية لكل ضحية والتي تجعله أو تجعلها أكرث أو أقل عرضة
لآلثار» يجب أن تؤخذ بعني االعتبار .ويذكر أيضا أن الحبس االنفرادي
لألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والحبس االنفرادي لفرتات طويلة
(الذي عرفه بأنه أكرث من  15يوما) يشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو
الإنسانية أو مهينة أوتعذيبا.
ثانيا ،يجب أن تكون هناك ضامنات إاجرائية مفعلة عندما يتم تطبيق
الحبس االنفرادي .يورد املقرر الخاص قامئة بعدد من الضامنات يف تقريره
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مبا يف ذلك الحق يف معرفة أسباب وضع الشخص يف الحبس االنفرادي
وفرصة للطعن يف الحبس االنفرادي اداريا وايضا من خالل املحاكم  ،امكانية
التوصل اىل املشورة القانونية واملراقبة الطبية.
ملزيد من املعلومات والتوصيات محددة ،يرجى الرجوع إىل تقرير املقرر
الخاص (وثيقة األمم املتحدة  )268/66/Aعىل املوقع:
http//:www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A66/268/
وبيان اسطنبول ،امللحق بوثيقة األمم املتحدة 175/63/A .عىل املوقع:
http//:www.unhcr.org/refworld/pdfid48/db99e82.pdf
مالحظة :جميع االقتباسات يف هذا املقال هي ترجمة غري رسمية
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