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املحتويات

التعذيب انتهاك جسيم لكرامة اإلنسان ،يؤدي إىل إيذاء أألفراد بعمق وتسميم املجتمعات .تهدف
هذه النرشة األلكرتونية االقليمية إىل إيجاد مساحة يستطيع النشطاء والخرباء من خاللها تبادل
أألفكار واآلراء والخربات حول كيفية إنشاء مناطق خالية من التعذيب.

 .1كلمة التحرير

وتود جمعية الوقاية من التعذيب أن تشكر بحرارة املحررة مرفت رشاموي وأعضاء الفريق
االستشاري والعديد من النشطاء والخرباء واملنظامت عىل إسهاماتهم.

 .2مقاالت الرأي

يف الفرتة التي كانت هذه النرشة األلكرتونية االقليمية قيد التحضري تويف شاب فلسطيني (عرفات
جرادات 30 ،عاما) يف  23فرباير/شباط قيد االعتقال يف السجون االرسائيلية .ولقد اثار هذا قلق
جدي حول التعذيب حيث ابرزت التقارير األولية لترشيح الجثة ان هناك مؤرشات عديدة للرضب
برزت عىل جثة جرادات .ان هذا تذكري جيل باهمية الوقاية من التعذيب وسوء املعاملة قبل
فوات األوان .يجب ان نأخذ جميعنا مواقف افضل لحامية جميع املعتقلني ،كام هو مبني يف املقال
يف هذه النرشة حول اوضاع املعتقلني الفلسطينيني املرىض وكام هو جليا من املطالبات الشبيهة
بتحقيق مستقل يف مقتل عرفات جرادات.
نرجو أن تشاركونا بردود أفعالكم وتعليقاتكم ومبزيد من أألفكار حول كيفية تحرير مجتمعاتنا من
ويالت التعذيب واقرتاح مواضيع وكتاب لألعداد املقبلة.
لردود الفعل عىل هذا العدد واالقرتاحات واملساهامت لألعداد املستقبلية ،يرجى االتصال بالنرشة
عن طريق editor.mena@apt.ch
مارك طومسون
أألمني العام لجمعية الوقاية من التعذيب

فيلم ( )Zero Dark Thirtyهو جرمية فاحشة
بحق ضحايا التعذيب
اثر االعرتاف بدولة فلسطني عىل الحقوق
والحريات يف االرض الفلسطينية
مناهضة التعذيب يف ليبيا بني الواقع والترشيع

 .3آخر التحديثات
 .4من امليدان

مراقبة االحتجاز باعتباره جزءا ً أساسياً من عمل
الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان
تبادل مامرسو التقايض ضد التعذيب من الرشق
األوسط وشامل أفريقيا الخربات
املؤمتر الوطني لدعم املعتقلني املرىض يف سجون
االحتالل اإلرسائييل
املحامون التونسيون يف طليعة اإلصالح القضايئ

 .5أسئلة وإجابات

هل تعلم أن الجمعية العامة لألمم املتحدة
تعتمد كل عام قرارا يدين التعذيب وتدعو الدول
إىل اتخاذ إجراءات؟

صفحة 2

كلمة التحرير

جرمية فاحشة لضحايا التعذيب وللحركة العاملية ملناهضة التعذيب.

فيلم ( )Zero Dark Thirtyهو جرمية فاحشة بحق ضحايا التعذيب

والتعذيب محظور مطلقا يف القانون الدويل .وهو أحد أسوأ الجرائم التي
ميكن أن ترتكبها الدولة ضد أشخاصتحت رعايتها .ولكننا نذكر مجددا بأنه
ال يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل رفضه عاملياً ،مثل اإلبادة الجامعية
والرق.
لذا ،إذا شاهدت الفيلم ،فقط تذكر هذه الحقائق البسيطة عن التعذيب:
● ● ألنه ليس فقط يؤذي الضحايا بشدة  -وقد يكون الكرث منهم أبرياء
من أي جرمية  -بل له تأيث ر سام عىل املجتمعات التيتقبله .

مارك طومسون

األمني العام لجمعية الوقاية من التعذيب

● ●التعذيب غري قانوين .هو جرمية يعاقب عليها بعقوبات شديدة عند
ارتكابها يف أي مكان يف العامل .وال توجد استثناءات من الحظر املطلق
للتعذيب يف القانون الدويل ،مثل الرصاع أو عدم االستقرار.

«فيلم ( ”)Zero Dark Thirtyهو تعبري درامي من إنتاج هوليوود لعملية ● ●التعذيب وسيلة غري فعالة وال ُيعتمد عليها للحصول عىل املعلومات.
مطاردة وقتل أسامة بن الدن .ادعاء رئييس يف الفيلم هو أن املعلومات
كثريا ما لوحظ أن الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب سيقولون أي يشء
االستخبارية التي قادت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية إىل مخبأ بن
ملجرد إنهاء األمل .وحتى لو كانت املعلومات التي ُحصل عليها هي
الدن كانت قد انتزعت تحت التعذيب.
الحقيقة ،ليس هناك طريقة ملعرفة مدى دقتها ،مام يجعله ال قيمة
له عىل اإلطالق كأداة لالستجواب .وستظل مثل هذه األفعال خاطئة
ورصح أعضاء يف مجلس الشيوخ األمرييك وقدامى املحاربني يف وكالة
وغري قانونية.
االستخبارات املركزية األمريكية وحراس وسجناء جوانتانامو السابقون
وحتى وكالة االستخبارات املركزية األمريكية نفسها ،رصحوا يف تعليق عام
أي من
غري عادي بأن ذلك مل يحدث .و مل يؤد استخدام التعذيب إىل ٍ
املعلومات الهامة التي ساعدت يف العثور عىل زعيم تنظيم القاعدة .بل
كانت النتيجة الرئيسية للتعذيب هي املعاناة الجسيمة واملزيد من تسميم
املجتمعات.
وكررت مخرجة الفيلم ،كاثرين بيجلو ،مرارا أن فيلم ()Zero Dark Thirty
هو فيلم من وحي الخيال وليس فيلام وثائقيا .ومع ذلك ،توضح مقدمة
الفيلم أنه “مستوحى من رسد مبارش ألحداث حقيقية” .وهذا ما يرتك لدى
الجمهور انطباعا خاطئا بأن التعذيب  -كام ُعرض يف الفيلم  -قد يكون فعاال
ورضوريا أحيانا ملكافحة عدو غري معروف يف أوقات الخطر املهدد للوطن.
ملاذا نقلق بشأن هذا الفيلم؟
يستغل فيلم «( ”)Zero Dark Thirtyالقلق والخوف اللذين ترسخا
بعد الهجامت عىل الواليات املتحدة يف  11سبتمرب  .2001وهو نسخة
من التجربة الفكرية املعروفة عموما باسم “سيناريو القنبلة املوقوتة”
(“افرتض أن مرتكب هجوم إرهايب وشيك سوف يكشف عن املعلومات
الالزمة ملنع هذا الهجوم إذا تعرض للتعذيب”) .ويصنع “سيناريو القنبلة
املوقوتة” التشويق وبالتايل فهو يجذب كُتاب السيناريو واملنتجني .اال انه
ما يجب علينا أن نتذكره هو أنه ُصنع الستخدام ردود الفعل املتعاطفة.
وهذا السيناريو يربر التعذيب من اجل تحقيق مصلحة عظيمة ،ويجعلنا
نتعاطف مع مرتكب الجرمية ،وليس مع الضحية.
وتتمتع وسائط اإلعالم وصناعة الرتفيه بسلطات كبرية للتأثري عىل املفاهيم
والقيم .وكفائز محتمل بجائزة األوسكار ،سيشاهد الفيلم ماليني الناس
يف جميع أنحاء العامل .فهو بتربيره – ومتجيده  -الستخدام التعذيب ميثل
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صفحة 3

مقاالت الرأي
اثر االعرتاف بدولة فلسطني عىل الحقوق والحريات يف االرض الفلسطينية
املحامي نارص الريس
مستشار مؤسسة الحق

1

بدأت مكانة فلسطني القانونية كدولة
تتعزز بحصولها عىل االعرتاف الثاين
من قبل املجتمع الدويل ،حيث اعرتف
املجتمع الدويل ألول مرة بدولة
فلسطني يف الدورة السادسة والثالثني
ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة” اليونسكو” واملنعقدة من
 25أكتوبر وحتى  10نوفمرب 2011م.

امللحقة به.
3.3اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتكول امللحق بها.
4.4اتفاقية حقوق الطفل.
5.5مواثيق القانون اإلنساين الدويل ،وتحديدا اتفاقيات جنيف االربع
لعام  1949والربوتوكوالت املكملة لها.
6.6ميثاق املحكمة الجنائية الدولية.
7.7اتفاقية القضاء عىل كافة اشكال التمييز ضد املرأة.
8.8اتفاقية فينا لقانون املعاهدات.
باالضافة اىل غريها من االتفاقيات الدولية التي يجرى اآلن استعراضها
ودراستها والتحضري لالنضامم لها يف العام الحايل.

وبتاريخ  29نوفمرب  2012اعرتفت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بوضع
فلسطني كدولة غري عضو تتمتع بصفة املراقب يف األمم املتحدة ،ما يعني
منح فلسطني الشخصية القانونية املمنوحة للدول مبقتىض القانون الدويل
العام ،وبالتايل امتالك فلسطني للصفة القانونية التي تؤهلها لالنضامم
لالتفاقيات الدولية عىل اختالفها.
وبال شك يرتتب عىل االعرتاف الدويل بفلسطني كدولة جملة من النتائج
القانونية أهمها بال شك حق دولة فلسطني باالنضامم ملجموع االتفاقيات
واملواثيق الدولية الناظمة لحقوق االنسان وحرياته وغريها من االتفاقيات
الدولية الناظمة ملختلف جوانب العالقات االقتصادية واالجتامعية والثقافية
والتعاون الدويل عىل اختالف مجاالته ،وهو أمرا مل يكن متاحا لفلسطني يف
ظل وضعها القانوين السابق الذي اقترص عىل االعرتاف بامتالكها للشخصية
القانونية الدولية كحركة تحرر وطني.
وبشأن أهمية واثر هذا االعرتاف عىل واقع حقوق االنسان يف األرض
الفلسطينية ،ميكننا القول بأن هذا االعرتاف قد اسقط املانع الذي حال
ما بني فلسطني وإمكانية االنضامم لالتفاقيات واملواثيق الدولية الناظمة
لحقوق االنسان وحرياته عىل اختالفها ،مام يعني امتالك الفلسطينيني
للقدرة واألهلية ملجموعة من االتفاقيات الدولية.
وبحسب الحراك الفلسطيني املحيل يف اعقاب الحصول عىل مكانة الدولة،
تفيد النقاشات الجارية عىل صعيد الجهات الرسمية ومؤسسات املجتمع
املدين الفلسطيني ،بوجود توجه فلسطيني واضح نحو االنضامم يف القريب
العاجل ملجموع االتفاقيات الدولية التالية:
1.1العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
2.2العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والربوتوكوالت
 1مؤسسة “الحق” – القانون من أجل اإلنسان ،هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية،
غري حكومية ومستقلة ،مقرها مدينة رام الله – الضفة الغربية ،تأسست عام 1979
بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون ،وتعزيز صون حقوق اإلنسان واحرتامها يف األرايض
الفلسطينية املحتلة.

وبالطبع يرتتب عىل انضامم فلسطني لهذه االتفاقيات ،وجوب تبني وتطبيق
فلسطني ملا تضمنته هذه االتفاقيات من حقوق وحريات مدنية وسياسية
واقتصادية واجتامعية وثقافية ،وايضا التزامها باالمتناع عن القيام بترصفات
وافعال حظرتها هذه االتفاقيات كالتمييز وعدم املساواة والتعذيب وسوء
املعاملة والحط بالكرامة واالستغالل وتقييد الحقوق والحريات االعالمية
وغريها من رضوب األفعال واملامرسات املحظورة مبقتىض هذه املواثيق .كام
يرتتب عىل التزام دولة فلسطني مبجموع االلتزامات التي اقرتها هذه االتفاقيات
لتصويب االوضاع الداخلية سواء ما تعلق منها بالبعد الترشيعي كرضورة
تعديل الترشيعات السارية يف فلسطني مبا ينسجم ويتوائم مع االتفاقيات
الدولية السالفة أو القيام باالجراءات االدارية القاضية باحرتام وتطبيق هذه
االتفاقيات من قبل مختلف السلطات أو من جانب الزام القضاء الوطني
بتبني ما تضمنته هذه االتفاقيات من حقوق وحريات ومبادىء ومعايري ومن
ثم االستناد عليها يف االحكام والقرارات التي قد يصدرها.
ومام الشك فيه تعترب هذه التحوالت الجديدة عىل صعيد وضع ومكانة
فلسطني وما قد يتبعها من إنضامم فلسطني لالتفاقيات الدولية أمرا يف
غاية االهمية لواقع حقوق االنسان وحرياته يف االرض الفلسطينية ،خصوصا
وإننا كنشطاء ومدافعني عن حقوق االنسان وحرياته قد ملسنا مدى األثر
السلبي لعدم رسيان وانطباق املواثيق الدولية لحقوق االنسان ،مبا يف
ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ،عىل االرض الفلسطينية ولعل أهم هذه
املؤثرات السلبية:
١.١افتقار مضمون الترشيعات الفلسطينة لبعض الضامنات الهامة
يف املواثيق الدولية من حقوق وحريات فالكثري من الترشيعات
السارية مثال ال تراعي املساواة بني الرجل واملرأة ،كام توجد
مامرسات كثرية ال تجرمها الترشيعات العقابية السارية كالتمييز
وعدم املساواة أو االستغالل واالتجار بالبرش أو املس بالكرامة
أو التعذيب الذي يعترب استنادا للترشيعات العقابية السارية يف
فلسطني جنحة حددت عقوبتها بالحبس بني ثالث أشهر لثالث
سنوات ،كام يقترص مفهوم التعذيب يف هذه الترشيعات عىل
اإليذاء الجسدي وبالتايل ال تعرف هذه الترشيعات التعذيب
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صفحة 4
النفيس أو املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة.
٢.٢العجز عن استخدام االليات الدولية املتاحة يف العديد من
االتفاقيات كوسيلة ضغط وأيضا ملساءلة مرتكبي االنتهاكات
الجسيمة لحقوق االنسان وحرياته يف االرض الفلسطينية مبا يف
ذلك عىل صعيد جرائم القتل واالعدام خارج نطاق القانون أو عىل
صعيد جرائم التعذيب أو عىل صعيد جرائم االحتجاز التعسفي
وجرائم التمييز عىل أساس االنتامء او الرأي السيايس التي شاع
استخدماها يف االرض الفلسطينية يف اعقاب االنقسام الفلسطيني
السيايس وسيطرة حركة املقاومة اإلسالمية حامس عىل قطاع غزة.
فالكثري من مرتكبي هذه االنتهاكات إن مل يكن جميعهم مل تتم
مساءلتهم من قبل الجهات املحلية ،ولهذا كان الفتقادنا آلليات
االتفاقية الدولية كأدوات بديله ومكملة يف مساءلة ومالحقة
هؤالء األشخاص أثره يف تجاهل احرتام العديد من الجهات
املحلية للحقوق والحريات بل وعدم الرتدد يف انتهاك هذه
الحقوق لشعورهم بالحصانة بوجه املساءلة واملالحقة سواء
املحلية أو الدولية.
٣.٣عدم القدرة عىل استخدام املبادىء واملعايري الدولية امام القضاء
املحيل الفلسطيني لغياب االلتزام الفلسطيني باالتفاقيات
الناظمة لهذه املبادىءافقد املدافعني عن حقوق االنسان أداة
مهمة يف الدفاع عن الحقوق والحريات ،وذلك لكونهم محكومني
أمام القضاء الفلسطيني واملؤسسات والجهات التنفيذية
بالترشيعات املحلية فقط رغم تناقضها يف العديد من الحقوق
مع املبادى واملعايري الدولية .
٤.٤نص قانون املخابرات العامة الفلسطيني رقم  17لسنة 2005
مبقتىض املادة  13عىل انه “عىل املخابرات مراعاة الحقوق
والضامنات املنصوص عليها يف القوانني الفلسطينية وقواعد القانون
الدويل يف هذا املجال” ،ونص القرار بقانون الصادر عن رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية رقم ( )11لسنة 2007م بشأن األمن
الوقايئ مبقتىض املادة  8ايضا عىل انه “عىل اإلدارة العامة لألمن
الوقايئ االلتزام باحرتام الحقوق والحريات والضامنات املنصوص
عليها يف القوانني الفلسطينية املواثيق واملعاهدات الدولية”.
اال انه وبالنظر لعدم انضامم فلسطني ألي من االتفاقيات الدولية ،مل نكن
قادرين عىل استخدام مضامني االتفاقيات الدولية يف مواجهة اي مس أو
تجاوز يرتكب من قبل هذه االجهزة االمنية عىل صعيد الحقوق والحريات.

مناهضة التعذيب يف ليبيا بني الواقع والترشيع
القايض مروان أحمد الطشاين
رئيس املنظمة الليبية للقضاة

2

بع��د انتهاء النزاع املس��لح يف ليبيا واعالن التحرير توق��ع املتابعني للحالة
الليبية أن تتخذ الس��لطة الليبي��ة الجديدة أجراءات أك�ثر فاعلية ونجاعة
ملكافحة التعذيب وغريه من سوء املعاملة داخل مراكز أالحتجاز املنترشة يف
البالد ،والتي تقع خارج س��لطة الرقابة واملتابعة للدولة واجهزتها وتقديم
من ارتكبه للقضاء لكن يبدو أن أن ضعف السلطة وهشاشة أجهزتها  ،أمام
س��لطة أالمر الواقع املتمثلة يف الكتائب واملليش��يات املسلحة التي تفتقد
اىل الخ�برة واالحرتافية يف التعامل مع املحتجزي��ن جعل أالمر يبدوا معقدا
وصعبا.

ومنذ بداية الثورة يف ليبيا حاول املجلس الوطني االنتقايل أن يتابع وضع
االحتجاز واالعتقال داخل االقليم الذي يسيطر عليه وهو املنطقة الرشقية
ومدينة مرصاتة وجبل نفوسة وبالفعل أنشأ لجنة توثيق ومتابعة شؤون
املحتجزين التي تختص بتوثيق وحرص املحتجزين ومتابعة شؤونهم
وأالرشاف عىل مراكز االحتجاز والسجون وتطبيق االشرتاطات واملعايري
الدولية وكانت أغلب حاالت االنتهاك تحدث عند االعتقال والقبض عىل
الضحية لكن مبجرد أيداع الضحية مبركز أالحتجاز تتم معاملتها بشكل
معقول ذلك يف وجود متابعة من اللجان املختصة وكذلك زيارة بعض
املؤسسات واملنظامت الدولية .لكن بعد إكتامل التحرير واتساع الرقعة
الجغرافية صار عمل هذه اللجنة صعبا ومعقدا مع ازدياد عدد الكتائب
املسلحة وأنتشار مراكز االحتجاز بشكل رسطاين ،وصارت مكانا أليداع من
تم ضبطه يف النزاع املسلح أو ممن يتبعون للنظام السابق بل أحيانا حتى
من يرتكب جرائم جنائية قبل فتح بعض السجون الجنائية .وبدأت حاالت
أانتهاك لحقوق املحتجزين ومامرسة التعذيب بحقهم تتزايد بشكل فاضح
خاصة لو وضعنا يف أالعتبار ان السلطات املرشفة عىل مراكز االحتجاز المتتع
بالخربة العملية وال الفنية للقيام بهذا العمل حيث أن جل همهم هو
اثبات الجرم باي وسيلة كانت حتى وان كان من خالل استخدام التعذيب
باشكاله القاسية واملتعددة مثل نزع االضافر والصعق الكهربايئ يف االماكن

وعىل هذا األساس سوف يؤدي انضامم فلسطني للعديد من االتفايات
الدولية اىل تجاوز العديد من هذه السلبيات ،ما سينعكس ايجابا عىل
واقع حقوق االنسان وحرياته وتحديدا يف مجال االعتقال التعسفي وانتهاك
الحريات االعالمية وحرية الرأي والتعبري وانتهاك الكرامة اإلنسانية والحق يف
التجمع السلمي والحق يف تكوين الجمعيات وغريها من رضوب املامرسات
واالفعال املحظورة مبقتىض االتفاقيات الدولية ،إذ سيمكننا انضامم فلسطني
لهذه االتفاقيات من التسلح بأدوات قانونية مهمة ملناهضة ما يقع من
انتهاكات وتعديات عىل الحقوق والحريات وايضا مساءلة مرتكبي هذه  2الرئيس السابق للجنة توثيق ومتابعة شؤون املحتجزين –التابعة للمجلس الوطني
االنتهاكات واآلمرين بارتكابها.
االنتقايل.
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صفحة 5
الحساسة وغريها من طرق ومناذج التعذيب .
واسباب ذلك كثرية ،فمنها ماله عالقه بثقافة االستبداد املوروثة من النظام
السابق ومنها عدم الدراية والعلم الكايف بأساليب التحقيق والوصول
للمعلومة ومنها انتقامي كام هو الحال لدينا بعد التحرير خاصة مع أرشاف
سجناء سياسيني سابقني عىل بعض مراكز أالحتجاز ومحاولة أالنتقام ملا
تعرضوا له هم من تعذيب وإهانة ابان فرتة حبسهم  .ولكن أخطر االسباب
قد يتمثل يف غياب الرقابة واملسائلة وتداخل االختصاصات واختالط حابلها
بنابله .
وبعد استالم الحكومة االنتقالية املؤقتة سلطاتها حاولت وزارة العدل
استالم بعض السجون من الثوار واإلرشاف عليها بشكل مبارش من خالل
جهاز الرشطة القضائية التابع للوزارة .وبالفعل استلمت الوزارة سجون يف
مرصاتة وطرابلس وتاجوراء وغريها .إال أن أإلرشاف الفعيل عليها إستمرت
بأيدي الجهة التي كانت املرشفة عىل السجن سابقا بعد أن تنظم الكتيبة
املسلحة للعمل تحت امرة وزارة العدل لكن ذات االفراد غري املختصني
يستمرون يف االرشاف عىل السجن والعمل فيه .
كام أن جهاز الرشطة القضائية املعني واملختص بأالرشاف عىل السجون ال
يعمل بطاقته العادية فرغم أن عدد عنارصه يتجاوز الثالثة عرش ألف ،اال
انه ال يبارش العمل فيه عمليا سوى ألف وخمسائة عنرص او أكرث بقليل.
وأسباب ذلك متعددة منها أن مرتباتهم التنقطع عليهم حتى يف حالة
غيابهم كام أن بعضهم أنتسب للكتائب املسلحة وتحصل عىل راتب أعىل
فرتك العمل بالرشطة القضائية رغم أستمرار رصف راتبه والبعض أالخر
يتحجج بغياب أالمن والخوف من التعرض ألعتداءات من ذوي املساجني
واملعتقلني .
وبعد تكليف السيد صالح املرغني بوزارة العدل وهو محامي قدير
وشخصية حقوقية مميزة تفائل الوسط القانوين خريا خاصة بعد أن أعلن
عن رؤيته املستقبلية بان تكون ليبيا دولة القانون والعدالة واحرتام حقوق
االنسان والسعي ألجراء محاكامت عادلة وفق املعايري الدولية وأحرتام
حقوق أالنسان .وتحاول الوزارة االن أسرتداد أرشافها عىل السجون ومراكز
أالحتجاز وغلق مراكز االحتجاز غري الرسمية وتسعى حثيثا لفرض سيطرتها
عىل السجون.
هذه نظرة موجزة عن الواقع الليبي .ولو تحدثنا عن الجانب الترشيعي
سنجد املرشع الليبي ينظر بعني التبرص لجرائم التعذيب بالرغم من أن
ليبيا قد صادقت عىل أتفاقية مناهضة التعذيب املعتمدة من الجمعية
العامة بالقرار  46/39وبدء نفاذها سنة  1987،وهذه أالتفاقية مهمة
جدا وتعني أعرتاف دول العامل بالحقوق املستمدة من الكرامة املتأصلة
باإلنسان ،وإقرارا منها بعدم جواز أن يتعرض أحد للتعذيب أو للمعاملة
الغري إنسانية أو املهينة أو العقوبة القاسية .
ولألسف فأن ليبيا مل تصدق عىل الربوتوكول االختياري لها الذي يهدف إىل
تعزيز الجهود الرامية اىل استئصال آفة التعذيب من خالل انشاء نظام
وقايئ يقوم عىل زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة
لألماكن التي يحرم فيها األشخاص حريتهم ،وذلك بغية منع التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وبدون

املصادقة عىل الربوتوكول االختياري يصبح أنشاء ألية وقاية وطنية مستقلة
مسألة أختيارية للدولة وليست ملزمة .
كام ان الترشيع الداخيل الليبي أهمل نصوص التعذيب ومل تعطها االولية
الكاملة يف توفري الضامنات والحامية الالزمة للضحية ،فلم ترد سوى ثالث
جرائم يف قانون العقوبات الليبي :املادة  /435الخاصة بتعذيب املسجونني
والتي تنص عىل ان كل موظف عمومي يامر بتعذيب املتهمني أو من
يعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثالث سنوات إىل عرش سنوات .وإن
كان هذا النص أعترب جرمية التعذيب جرمية خطرية وصنفها كجناية وحدد
حد أدىن للعقوبة بثالث سنوات وحد أعىل بعرش سنوات ،أال أن العقوبة
املشددة التغطي عىل عيوب هذا النص.مل يعرف القانون جرمية التعذيب
بشكل شمويل كام ورد يف املادة  1من أتفاقية مناهضة التعذيب الذي حدد
أنواعه مبا يف ذلك حدوث أمل جسدي او عقيل أو التخويف أو أالرغام
او املعاملة القاسية واملهينة كذلك التمييز أو السكوت عنه .فالنص هنا
جاء قارصا وعاجزا عن تلبية طموحات النشطاء املهتمني بالتعذيب وكذلك
الضحايا خصوصا إذا عرفنا أن هذا النص صادر يف قانون العقوبات سنة
 1953م .
وهذا ما دفع املنظمة الليبية للقضاة مبناسبة اليوم العاملي للتعذيب
بشهر يونيو  2012م املايض وعىل هامش ورشة العمل بخصوص مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة بالتعاون مع املنظمة العاملية
ملناهضة التعذيب ألصدار توصياتها للسلطة الترشيعية ملعاجة الخلل
الترشيعي املحيل وأبرز تلك التوصيات:
1.1املنع والحظر املطلق للتعذيب بكافة صوره وأشكاله مهام كانت
الظروف واملربرات،
2.2تضمني الدستور القادم مبادئ حقوق أالنسان والعهود واملواثيق
الدولية املناهضة للتعذيب،
3.3تضمني الدستور القادم نصا يقيض بعدم جواز سقوط الدعوى
الجنائية واملدنية الناشئة عن التعذيب بالتقادم،
4.4تعديل القوانني الداخلية الحالية مبا يتفق و جميع الصكوك
الدولية املصادق عليها من قبل الدولة الليبية،
5.5مطالبة السلطات الليبية عىل رضورة االنضامم والتصديق عىل
الربتوكول االختياري ألتفاقية مناهضة التعذيب،
6.6مامرسة الضغوط عىل السلطة الترشيعية لتضمني القانون الجنايئ
نصوصا تجرم اعامل التعذيب سواء من أمر بالتعذيب او بارشه
أو قرص يف التبليغ عنه وكان حارضا له مبناسبة وظيفته،
7.7متكني مؤسسات املجتمع املدين املتخصصة يف مجال حقوق
االنسان من زيارة مراكز االحتجاز واالطالع عىل وضع املحتجزين
وظروف حجزهم،
8.8إتخاذ التدابرياملناسبة الرامية لدعم ضحايا التعذيب،
9.9تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية ملأموري الضبط القضايئ
والجهات املرشفة عىل مراكز االحتجاز ورجال القضاء وأألطباء
الرشعيني والطاقم الطبي وكل من يتعامل مع املحتجزين .
ويف ذات السياق قامت وزارة العدل منذ شهر تقريبا أنعكاسا لطبيعة
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صفحة 6
الوزير الحقوقية بتقديم مرشوع قانون تجريم التعذيب وأالختفاء القرسي
والتمييز أىل املؤمتر الوطني العام ( السلطة الترشيعية ) يتكون من تسع
مواد ،حيث عاقب يف املادة الثانية بالسجن مدة خمس سنوات لكل قام أو
أمر بألحاق أذى بدين أو معنوي مبعتقل .واملميز يف هذا املرشوع هو شمول
العقوبة ملن قام فعال بالتعذيب وملن أمر بذلك عكس النص السابق الذي
يعاقب الفاعل االصيل فقط .

الدستور القادم لليبيا نصوصا تلزم الدولة باملعايري الواردة يف االعالن العاملي
لحقوق االنسان واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة مع رضورة
أن تكون لألتفاقية درجة السمو عىل القانون الداخيل ،ورضورة العمل
عىل متايش القانون الوطني مع القانون الدويل لحقوق االنسان ،خاصة وأن
املناخ العام يف ليبيا قد يقبل مثل هذا التطور يف الترشيعات املحلية نتيجة
ألجواء الحرية والطابع الحقوقي لثورة فرباير .لكن أالمر يلزم عدم أالكتفاء
بأالتفاقيات الدولية السابقة والسعي لألنظضامم والتصديق عىل اتفاقيات
دولية أخرى تزيد من هامش الحرية وتوفر ضامنات لحامية حقوق أالفراد
وأالقليات واملرأة والطفل وإن كان ذلك قد يعد أمرا سابقا ألوانه للطبيعة
أالنتقالية للسلطة الحاكمة يف ليبيا (املؤمتر الوطني العام ) وثقل املهام
املوكولة له مام يجعل التفكري يف ذلك أالن أشبه باملستحيل فال صوت يعلو
حاليا يف ليبيا فوق صوت تشكيل الجمعية التأسيسية وصياغة الدستور .

كام أن معاقبة من سكت عن التعذيب رغم قدرته عىل أيقافه تعد نقلة
كبرية يف الترشيع املحيل وهي محاولة جيدة لتوفري كافة الضامنات لعدم
أالفالت من العقاب ألي شخص أشرتك أو ساهم أو أمر بالتعذيب او سكت
عن تعذيب أنسان وصنف جرائم التعذيب وأالختفاء القرسي والتمييز
كجناية أقل عقوبة لها هي خمس سنوات وتزداد مع طبيعة الرضر الواقع
عىل الضحية فتكون مثان سنوات أذا كان نتج عن الفعل ايذاء جسيم وعرش
سنوات أذا كان االيذاء خطري أما يف حالة وفاة املجني عليه فتكون العقوبة وأخريا يجب أن ال ننىس اهمية أعرتاف الدولة يف ليبيا بقبول اختصاص
لجنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة  22من االتفاقية بشأن قبول شكاوى
املؤبد.
االفراد وتعاونها مع االليات الخاصة املوضوعية مبجلس حقوق االنسان
ومل يكتفي املرشوع بذلك بل منع العفو عن جرائم التعذيب ألي سبب باالمم املتحدة وال سيام املقرر الخاص مبناهضة التعذيب ورضورة أن
ورتب عقوبات تبعية يف املادة السادسة ملن يصدر ضده حكم قضايئ تتمثل تتناسب العقوبة مع جسامة جرمية التعذيب مع العمل عىل ادراج تجريم
يف حرمانه من حقوقه املدنية والسياسية ضعف مدة العقوبة املحكوم بها جرمية (الجرائم ضد االنسانية ضمن قانون العقوبات) بأالضافة ألهمية
ومنعه من تويل أي وظيفة عامة مدى الحياة .
التصديق عىل النظام االساىس للمحكمة الجنائية الدولية واخريا يجب أن
ثم جاءت املادة الثامنة من املرشوع لتعاقب بذات العقوبة لكل مسؤول تسعى الدولة لتوفري أالليات والطرق املناسبة لتعويض ضحايا التعذيب
سيايس أو تنفيذي او قائد عسكري أو من يقوم مقامه اذا أرتكبت الجرمية وتأهيلهم النفيس وأالجتامعي والصحي .
من أحد تابعيه وتبني أن هذا القائد مل يتخذ التدابري الالزمة ملنع أرتكابها
أو لكشفها او دون عرضها عىل السلطات املختصة بالتأديب والتحقيق
واملحاكمة .
ويشكل هذا القانون لو تم إقراره نقلة كبرية يف عملية تجريم التعذيب
وتشديد الرقابة واملالحقة عىل مرتكبيه وتقدميهم للمحاكمة ترسيخا ملبدأ
عدم أالفالت من العقاب وحفظا لحقوق الضحايا .واملميز يف مرشوع
القانون هو معاقبة الثوار الذين يستغلون انتامئهم للثورة والدفاع عنها
لتربير أرتكاب مثل هذه الجرائم ((مادة )) 4
ويعاب عىل املرشوع عدم النص بشكل رصيح عىل عدم ألزام املحاكم بعدم
أالعتداد بأي قول صادر نتيجة للتعذيب أوأالكراه واعتباره باطال مبوجب
القانون ،وكذلك تجاهله النص عىل عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية
واملدنية الناشئة عن التعذيب بالتقادم كام أنه ال يضع عقوبة للمعاملة
الغري أإلنسانية أو املهينة أو القاسية ومل يحظر العقوبات القاسية .
وبعد هذا العرض الرسيع للواقع الترشيعي املحيل يف ليبيا فيام يتعلق
بتجريم التعذيب واملعاقبة عليه ،أرى من وجهة نظري أن يتم النظر إىل
مبادئ واليات حقوق أالنسان كمنظومة متكاملة والعمل عىل نرشها
وترسيخها يف املجتمع دون الرتكيز عىل جزء وترك األخر وذلك بأدراج الرتبية
والتثيقف عىل حقوق االنسان ىف كافة الربامج االعالمية والتوعوية مع
رضورة إدراج مادة حقوق االنسان ىف جميع املقررات واملناهج التعليمية
والدراسية ،من التعليم االبتداىئ وحتى املستوى الجامعى.
ويف هذا أالتجاه فأن الفرصة أمامنا سانحة ومناسبة للضغط عىل الجمعية
التأسيسية لصياغة الدستور وأقناعها بعد تشكيلها برضورة أن يتضمن
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب
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 1إىل  16من االتفاقية تدابري وقائية محددة تعتربها الدول ا أساسية ملنع
آخر التحديثات
التعذيب وسوء املعاملة . .ولضامن عدم التكرار ،يتعني عىل الدول اتخاذ
تدابري ملكافحة اإلفالت من العقاب عىل مامرسة االنتهاكات .كام فصلت
اللجنة االلتزامات اإلجرائية لتنفيذ الحق يف االنتصاف ،مبا يف ذلك سن
الترشيعيات أو التدابري اإلدارية أو القضائية أو غريها من التدابري الفعالة
اعداد
ملنع أعامل التعذيب .ويتعني عىل الدول التأكد من إبالغ الضحايا وعائالتهم
مريفت رشاموي
بحقهم يف متابعة الحق باالنتصاف بالقدر الكافيوبالشكل االيجايب  .ويشمل
مستشارة يف مجال حقوق اإلنسان
ذلك أيضا التزام السلطات بالدولة بإجراء التحقيق والنظر يف قضية أي فرد
التطورات يف األمم املتحدة
يدعي أنه قد تعرض للتعذيب أو سوء املعاملة رجال كان أم امرأة ،برسعة
وكفاءة ونزاهة ،باإلضافة إىل الحصول عىل التعويض ،وحتى يف حالة عدم
لجنة مناهضة التعذيب
وجود الشكوى ،عندما تكون هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن التعذيب
تعليق عام حول انصاف ضحايا التعذيب :يف كانون األول/ديسمرب  ،2012أو سوء املعاملة قد حدثت.
اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب تعليقها العام رقم  3حول انصاف ضحايا
التعذيب .وأوضحت اللجنة أن مصطلح «االنصاف « يشمل مفهومي انظر  ،CAT/C/GC/3لالطالع عىل النص الكامل للتعليق العام رقم 3
بشأن تنفيذ املادة  14املتاح عىل املوقع الشبيك:
«التعويض الفعال» و «الجرب الشامل» ينطوي علىرد الحقوق والتعويض
وإعادة التأهيل والرتضية وضامنات لعدم التكرار .والتزامات الدول لتوفري
http//:www.2ohchr.org/english/bodies/cat/comments.htm
جرب الرضر ذات شقني :شق إجرايئ وشق موضوعي .ولتلبية التزاماتها
اإلجرائية ،يتعني عىل الدول سن ترشيعات ووضع آليات للشكاوى وأن
تنشئ آليات لتقديم الشكاوى وهيئات ومؤسسات للتحقيق ،مبا فيها
هيئات قضائية مستقلة . .وعىل الصعيد املوضوعي ،يتعني عىل الدول
ضامن حصول ضحايا التعذيب أو سوء املعاملة عىل التعويض الكامل
والفعال وجرب الرضر ،الذي يجب أن يكون كافيا وفعاال وشامال .وشددت
اللجنة عىل أن الدولة تتحمل مسؤولية توفري اإلنصاف للضحايا عندما يفشل
املسؤولون يف الدولة يف بذل العناية الواجبة للمنع والتحقيق ومقاضاة
ومعاقبة مرتكبيه من غري مسئويل الدولة أو الجهات الخاصة .ثم رشحت
اللجنة معنى ومضمون كل من األشكال الخمسة لجرب الرضر املذكور أعاله.
وتم تحديد ان رد الحقوق هو شكل من أشكال اإلنصاف مصمم إلعادة
حالة الضحية إىل ما كانت عليه قبل االنتهاك  ،وأن التعويض املايل وحده قد
ال يكون كافيا النتصاف ضحية التعذيب وسوء املعاملة .وينبغي أن يكون النظر يف تقارير الدول :نظرت لجنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري
التعويض املمنوح للضحية كافياً للتعويض عن أي رضر قابل للتقييم من الثاين لقطر يف اجتامعها يف ترشين الثاين /نوفمرب  .2012وبعد تحديد
الناحية االقتصادية ينتج عن التعذيب أو سوء املعاملة ،سواء كان مالياً أو الجوانب اإليجابية ،أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات
غري مايل .وقد يشمل ذلك:تسديد النفقات الطبية املدفوعة وتوفري األموال إحصائية تشمل بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات
الالزمة لتغطية ما يحتاج إليه الضحية يف املستقبل من الخدمات الطبية واملالحقات القضائية واإلدانات لحاالت التعذيب وسوء املعاملة ،فضال عن
أو خدمات إعادة التأهيل؛ واألرضار املالية وغري املالية الناجمة عن الرضر االطالع عىل سجالت االحتجاز ومدة املحاكمة وإعادة التأهيل والتعويض
البدين والعقيل الواقع؛ وفقدان األرباح وإمكانات كسب الربح بسبب واإلتجار بالبرش والعنف الجنيس .وعند مالحظة تعديل تعريف التعذيب يف
اإلعاقة الناجمة عن التعذيب أو سوء املعاملة .ويجب أن يكون إعادة القانون الجنايئ وفقا للامدة  1من االتفاقية وتعديل ترشيعاتها الوطنية من
التأهيل شمولياً وأن يغطي الرعاية الصحية والنفسية فضالً عن الخدمات أجل تطبيق العقوبات املناسبة للتعذيب وسوء املعاملة ،أعربت اللجنة عن
القانونية واالجتامعية .ويشري هذا إىل رضورة جرب الرضر الالحق بالضحية أسفها لعدم وجود معلومات عن الحاالت التي طبقت عليها تلك األحكام
الذي قد ال يسرتجع أبدا ً بشكل تام ظروف حياته السابقة ،مبا يف ذلك كرامته القانونية من قبل املحاكم املحلية والعقوبات التي تفرض عىل مثل هذه
وصحته واعتامده عىل ذاته ،نتيجة لألثر الكبري للتعذيب .ينبغي أن تشمل األفعال .كام أبدت اللجنة قلقها حيال عدم احرتام أحكام الحامية القانونية
الرتضية ،عن طريق التزامات التحقيق واملالحقة الجنائية املنصوص عليها للمحتجزين التي عىل أرض الواقع دامئا ،وبخاصة ،لغري املواطنني .ويف هذا
يف املادتني  12و 13من االتفاقية ،تدابري فعالة ترمي إىل وقف االنتهاكات الصدد ،شعرت اللجنة بقلق عميق إزاء التقارير عن انتشار التعذيب أو
سوء املعاملة واإلساءة ل للعامل املهاجرين ،وخاصة يف إطار نظام الكفالة
املتواصلة؛ والتحقق من الوقائع والكشف بشكل كامل وعلني عن الحقيقة.
(الكفيل) .ومام يزيد من مخاوف اللجنة وجود تقارير عن األشخاص
وفيام يتعلق بضامنات عدم التكرار ،أشارت اللجنة إىل أنه تشكل املواد من
املحتجزين بدون تهمة أو محاكمة حيث يُحتجز األشخاص مبوجب أحكام

صفحة 8
قانون حامية املجتمع (القانون رقم  17لعام  ،)2002وقانون مكافحة مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب
اإلرهاب (القانون رقم  3لسنة  ،)2004وقانون وكالة أمن الدولة (القانون
رقم  5لعام  )2003لفرتة طويلة من الزمن بدون تهمة ورعاية أساسية ،مبا يف تقرير إىل مجلس حقوق اإلنسان – التعذيب واالنتهاكات يف مرافق الرعاية
ذلك الحصول عىل محام وطبيب مستقل والحق يف إبالغ أحد أفراد األرسة الصحية :يف تقريره األخري ،أوضح املقرر الخاص أن التقرير يركز عىل أشكال
والطعن يف قانونية احتجازهم أمام قاض .وظلت اللجنة قلقة من استمرار معينة من االنتهاكات يف مرافق الرعاية الصحية التي قد تتجاوز عتبة سوء
وجود الجلد والرجم كعقوبات مبوجب القانون الجنايئ .وأبدت املزيد من
القلق أيضا إزاء االفتقار إىل املراقبة املنتظمة والفعالة لجميع أماكن الحرمان
من الحرية من قبل مراقبني وطنيني ودوليني .وطالبت اللجنة قطر بالنظر
يف التصديق عىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية يف أقرب وقت ممكن .كام
أبدت اللجنة مخاوفها بشأن عدم وجود معلومات عن التدابري املتخذة
ملنع مضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني ،ومالحقة ومعاقبة
الجناة .كام أعربت عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد املرأة ،مبا يف ذلك
العنف املنزيل والعنف الجنيس ضد العامالت يف املنازل.
ملزيد من املعلومات انظر تقرير قطر الدوري الثاين (،)CAT/C/QAT/2
واملالحظات الختامية للجنة ( ،)CAT/C/QAT/CO/2ويرجى االطالع عىل
املوقع الشبيك:
http//:www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
ويف دورتها املقبلة يف شهر أيار/مايو عام  ،2013ستنظر اللجنة يف التقرير املعاملة التي تعادل التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
األويل ملوريتانيا ،الذي كان يجب ان يقدم يف عام  .2005وتجدر اإلشارة إىل أو املهينة .فهو يحدد السياسات التي تعزز هذه املامرسات وثغرات الحامية
أن اللجنة عاد ًة ال تعتمد قامئة القضايا او االسئلة بالنسبة للتقارير األولية .الحالية .ويف التقرير ،يفصل املقرر التفسري املتطور لتعريف التعذيب وسوء
وتقرير الدولة ( )CAT/C/MRT/1متاح عىل املوقع الشبيك:
املعاملة .ثم يناقش تطور الرؤية حول أشكال مختلفة من االنتهاكات
http//:www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats50.htm
يف أماكن تقديم الرعاية الصحية فيام يتعلق باالحتجاز اإللزامي للحاالت
الطبية؛ وانتهاكات الحقوق اإلنجابية واألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان:
واالجتامعية والفئات املهمشة.
يوم املناقشة العامة بشأن املادة  :9يف دورتها املنعقدة يف ترشين األول/
أكتوبر  ،2012عقدت لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان مناقشة ملزيد من املعلومات ،انظر تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه
عامة بشأن املادة  9من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (A/
الذي يتضمن بعضا من أهم التدابري الوقائية لجميع األشخاص املقبوض  ،)HRC/22/53وهو متاح عىل املوقع الشبيك:
عليهم أو املحتجزين .هذا ومن املقرر أن يبدأ عمل اللجنة يف وضع التعليق http//:www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session22/Pages/ListReports.aspx
العام عىل املادة  ،9لتوسيع تعليقها العام رقم  ،8من عام  ،1982يف
ضوء الخربة التي تم الحصول عليها يف وقت الحق من استعراض التقارير
واتصاالت الدول ومن اعتامد التعليقات العامة عىل القضايا ذات الصلة .تقرير إىل الجمعية العامة  -التعذيب وعقوبة االعدام :يف هذا التقرير
وقدمت جمعية الوقاية من التعذيب تعليقات أ أولية مع اإلشارة إىل يوجه املقرر الخاص االنتباه إىل الصلة بني عقوبة اإلعدام وحظر التعذيب
النصوص والقانونية الدولية واإلقليمية لتطور الفقه القانوين لتقديم اراء واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة .ويشري إىل أن املامرسات الفعلية
ذات اهمية اضافية إىل اللجنة للنظر فيها .وسيتاح مرشوع التعليق العام لعقوبة اإلعدام يجب أن متتثل للحظر املطلق للتعذيب واملعاملة القاسية
والالإنسانية واملهينة ،ومعرفة ما إذا كانت الدول تضمن أن طريقة التنفيذ
قبل الدورة القادمة للجنة يف أذار /مارس .2013
أو أحوال األشخاص املحكوم عليهم باإلعدام ال تلحق بهم األمل واملعاناة
للحصول عىل املزيد من املعلومات انظر:
الشديدين بشكل غري رشعي .ويف هذا الصدد ،يستكشف ان كان بامكان
http//:www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs106.htm
الدول ان تكفل اال تلحق طريقة االعدام وظروف األشخاص املحكوم عليهم
به او عذابا شديدين بشكل غري مرشوع .وينظر املقرر الخاص يف اإلطار
http//:www.apt.ch/en/news_on_prevention/generalالقانوين ،وأساليب التنفيذ ،وظاهرة طابور االعدام .كام يبحث املقرر الخاص
discussion-on-the-right-to-liberty-and-security/
التطورات الجديدة ومامرسات الدول ومعرفة ما إذا كان هناك فهم يتطور
النظر يف تقرير السودان :ستنظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف التقرير باتجاه اعتبار الحكم باإلعدام متعارضامع حظر التعذيب وغريه من رضوب
الدوري الرابع للسودان ( )CCPR/C/SDN/4يف دورتها  111يف متوز /املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .ويف هذا الصدد ،يدرس
يوليو .2014
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 9
املقرر الخاص تطور املعايري وما اذا هناك قاعدة عرفية جديدة يف هذا القرار بتوافق اآلراء من جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،مام يعكس
اتفاقا عامليا عىل مضمونه .ويوضح قرار الجمعية العامة أحدث املعايري
الصدد.
املتفق عليها بشان حظر التعذيب ومنعه.
للحصول عىل املزيد من املعلومات والنص الكامل للتقرير ،راجع التقرير
املؤقت للمقرر الخاص بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة ملزيد من املعلومات حول هذا القرار وكيفية استخدامه يف عملك اليومي
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( ،)A/67/279املتاح عىل املوقع الشبيك :يف مكافحة التعذيب وسوء املعاملة ،راجع قسم األسئلة واألجوبة يف هذا
 http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/العدد من النرشة.
SRTortureIndex.aspx
قرار بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث :ألول مرة تحث اللجنة الثالثة
للجمعية العامة لألمم املتحدة الدول عىل القضاء عىل مامرسة ختان اإلناث
الجمعية العامة لألمم املتحدة
وغريها من إجراءات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،داعية جميع الدول
األعضاء إىل حظر املامرسة والقضاء عىل إفالت أولئك الذين يقومون مبثل
هذه االنتهاكات من العقاب .وللحصول عىل مزيد من املعلومات انظر
املوقع الشبيك:
http//:www.apt.ch/en/news_on_prevention/draft-resolutionagainst-cruelty-of-female-genital-mutilation.#/ULdqYq78Jek
لجنة األمم املتحدة املعنية بالعامل املهاجرين
إن اللجنة املعنية بالعامل املهاجرين بصدد إعداد تعليق عام بشان حقوق
املهاجرين بشكل غري نظامي وأفراد أرسهم .وعقدت اللجنة يوم املناقشة
العامة يف دورتها السابعة عرش يف إطار التحضري ملرشوع تعليقها العام.
ومرشوع التعليق العام متاح عىل املوقع الشبيكhttp://www2.ohchr. :
املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحصول عىل املساعدة القانونيةorg/english/bodies/cmw/GC2.htm :
يف كانون األول/ديسمرب  ،2012اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،وقدمت جمعية الوقاية من التعذيب املالحظات إىل اللجنة ملعالجة ضعف
املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم وضع املهاجرين يف االحتجاز بوجه خاص ،وإبراز أهمية الدور الذي تلعبه
العدالة الجنائية .وهذه هي أول وثيقة دولية مكرسة لتقديم املساعدة التدابري الوقائية ملنع إساءة املعاملة أثناء االحتجاز ،وتشجيع املراقبة
القانونية يف العامل .وتنص هذه املبادئ التوجيهية عىل أنه يتعني عىل الدول املستقلة ألماكن االحتجاز التي يُحجز املهاجرون فيها.
توفري الحصول عىل املساعدة القانونية العاجلة ،ومتتع األشخاص املحتجزين
باملشورة الرسية مع محاميهم بدون عوائق يف جميع مراحل عملية العدالة للحصول عىل مزيد من التفاصيل عن مراقبة جمعية الوقاية من التعذيب،
الجنائية؛ وتويص بدعم النامذج البديلة للخدمات القانونية ،مثل العيادات راجع املوقع الشبيك:
القانونية يف الجامعات أو املنظامت غري الحكومية أو منظامت املساعدين http://www.apt.ch/content/files_res/apt-comment-on-draft-
القانونيني  ،التي ميكنها توفري خدمات املساعدة القانونية يف جميع أنحاء cmw-general-comment-number-2_irregular-migrants.pdf
البالد ،وبخاصة يف املناطق الريفية واملناطق املحرومة اقتصاديا واجتامعياً.
مجلس حقوق اإلنسان
للحصول عىل معلومات حول وضع هذه املبادئ األساسية واملبادئ
االستعراض الدوري الشامل :أجرى مجلس حقوق اإلنسان االستعراض
التوجيهية ،انظر املقال السابق بالعدد رقم  1من هذه النرشة اإللكرتونية
الدوري الشامل لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف كانون الثاين/يناير
املتاح عىل املوقع الشبيك:
 .2013ومل تكن الوثيقة الختامية لالستعراض ومرشوع تقرير الفريق العامل
http//:www.apt.ch/en/resources/mena-e-bulletin/
متاحني قبل نهاية كانون الثاين/يناير  2013حني كتابة هذه النرشة.
وللحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن املبادئ األساسية والتوجيهية
لالطالع عىل تقرير الدولة ،وتجميع معلومات األمم املتحدة ،وموجز بيانات
النهائية ،انظر املوقع الشبيك:
أصحاب املصلحة ،انظر:
http//:www.apt.ch/en/news_on_prevention/new-unstandards-and-guidelines-on-access-to-legal-aid.#/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
ULdqEK78Jek
AESession15.aspx
قرار بشأن التعذيب :اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارها
كام كان من املفرتض أن تخضع إرسائيل لالستعراض الدوري الشامل يف
السنوي األخري عن التعذيب يف  20كانون األول/ديسمرب  .2012واعتمد
الدورة نفسها .ومع ذلك ،مل يحرض وفد إرسائيل .مام جعل هذا االستعراض
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 10
غري ممكن ،واتخذ قرارا بتأجيل االستعراض إىل الدورة القادمة ،بعد انتقاد
كبري الرسائيل وغضب الدول االعضاء .وهذه هي املرة األوىل التي مل تتعاون
فيها أي دولة مع االستعراض الدوري الشامل ملجلس حقوق اإلنسان بهذه
الطريقة عىل اإلطالق.
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 .3تقرير املنتدى العاامي حول الربوتوكول االختياري

ومن املقرر أن تخضع جيبويت لالستعراض الدوري الشامل يف الدورة املقبلة
يف  25ابريل/نيسان .2013
 .2لجنة حقوق اإلنسان العربية

بعد مرور خمس سنوات عىل دخول الربوتوكول االختياري التفاقية أالمم
املتحدة ملناهضة التعذيب حيز التنفيذ ،عقدت جمعية الوقاية من التعذيب
املنتدى العاامي حول الربوتوكول االختياري التفاقية أالمم املتحدة ملناهضة
التعذيب :منع التعذيب وتعزيز الكرامة :من التعهدات إىل إالجراءات ،يف
 10و 11ترشين ثاين  2011يف جنيف .لقد جمع هذا الحدث مجموعة
غري مسبوقة تضم أكرث من  300خبري ومنفذ ومامرس يف مجال الوقاية
من التعذيب من جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك الرشق األوسط وشامل
افريقيا ،لالستفادة من النظام الجديد للربوتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب من أجل منع التعذيب وتحديد السبل امللموسة
التي ميكن تعزيزبها.

اللجنة حقوق اإلنسان العربية التي ترشف عىل تنفيذ امليثاق العريب لحقوق
اإلنسان هي هيئة تابعة لجامعة الدول العربية .ونظرت اللجنة يف أول
تقرير (التقرير األوىل لألردن) يف نيسان/أبريل  .2002وأعقبه تقرير الجزائر.
واعتبارا من نهاية كانون الثاين/يناير  ،2013وردت تقارير البحرين وقطر
أيضا وهي بانتظار النظر فيها .هذا ومل تكن املالحظات الختامية للجنة ميكن الحصول عىل للتقرير النهايئ بالعربية للمنتدى العاملي والذي يوفر
بالنظر يف تقرير الجزائر متاحة حتى نهاية كانون الثاين/يناير .2013
معلومات تحليلية للتفاعل االيجايب الذي جري من خالل املوقع األلكرتوين
ويف تعليقاتها ومالحظاتها الختامية عىل األردن ،أعربت اللجنة عن قلقها لجمعية الوقاية من التعذيب:
http://www.apt.ch/en/resources/apt-global-forum-onthe-opcat-outcome-report/

إزاء تعديل قانون العقوبات مشددة عىل أن عقوبة جرمية التعذيب
مازالت ال تعكس خطورة الجرمية .كام أعربت اللجنة عن قلقها حيال عدم
توافر معلومات عن كيفية تنفيذ ذلك يف املامرسة الفعلية وما إذا كان
الناس يحاسبون عىل جرمية التعذيب .والحظت اللجنة أيضا عدم وجود وملعلومات اضافية حول املنتدى العاامي حول الربوتوكول االختياري
نص واضح بشأن التعويض عن التعذيب أو االعتقال التعسفي ،وعدم كفاية التفاقية أالمم املتحدة ملناهضة التعذيب ميكن الرجوع اىل العدد األول من
حامية األشخاص املحتجزين قبل إجراء املحاكمة .وكانت اللجنة حاسمة النرشة األلكرتونية من خالل:
http://www.apt.ch/en/resources/mena-e-bulletin/
بشأن السلطة الواسعة املنصوص عليها يف القانون واملامرسة املتعلقة
باستخدام االعتقال اإلداري بوجه خاص ،وأن الطريقة املستخدمة ضد عدد
كبري من الناس  -التي تؤثر يف الغالب عىل الفقراء – تشكل تهديدا واضحا
لقرينة الرباءة.
وتجدر اإلشارة إىل أن اللجنة أشارت إيل املعايري الدولية يف بعض من
مالحظاتها .وتكرر الكثري من مخاوف اللجنة العديد  -وليس جميع من
تلك املخاوف التي أثارتها عدد من هيئات املعاهدات واإلجراءات الخاصة
باألمم املتحدة.
ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،تقرير الدولة والتوصيات الختامية
للجنة ،ميكن الرجوع ملوقع جامعة الدول العربية:
http//:www.lasportal.org
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب
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من امليدان
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إسرت شوفيلبريجري

مسئولة برنامج الرشق األوسط
جمعية الوقاية من التعذيب

مراقبة االحتجاز باعتباره جزءاً أساسياً من عمل الهيئات الوطنية لحقوق
اإلنسان
إن مراقبة اماكن االحتجاز جزء رئييس من عمل املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ،اال انه تم دعمه قانونيا يف العديد من دول منطقة الرشق األوسط
يف اآلونة األخرية فقط .وأتاحت مناقشة املوضوع يف اجتامع يف كانون
الثاين /يناير للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف الدوحة بقطر لجمعية
الوقاية من التعذيب تبادل الخربات والنظر يف الفرص املتاحة لتعزيز الوقاية
من التعذيب يف املنطقة .كام تناول املشاركون املجاالت الرئيسية األخرى
لسلطاتهم  ،مثل التعليق عىل الترشيعات وتلقى الشكاوى وتوفري التثقيف
بشأن حقوق اإلنسان.
و ُد ِع َيت جمعية الوقاية من التعذيب للحديث عن دور املؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان يف مراقبة اماكن االحتجاز واآلليات الوقائية الوطنية
مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  .وترصد الجمعية
اتجاها إيجابيا حديثا لدول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نحو منح
زيادة الصالحيات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بزيارة
أماكن االحتجاز.
ومتنح الترشيعات التأسيسية لبعض املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
سلطات رصيحة للقيام بالزيارات ،مبا يف ذلك الزيارات املفاجئة الغري معلن
عنها مسبقاً ،منذ البداية .عالوة عىل ذلك ،شهدت العديد من املؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان من املنطقة عىل مدى السنوات املاضية تعزيزا
لتلك السلطات املنوطة بها فيام يتعلق مبراقبة اماكن االحتجاز .ويشمل
ذلك  -ولكن ال يقترص عىل  -ما ييل-:
●

●

● ●وعىل سبيل املثال ،مينح قانون  2008املفوضية العليا لحقوق
اإلنسان بالعراق سلطة توسعية للقيام بزيارات للسجون ومراكز
إعادة التأهيل االجتامعي ومراكز االحتجاز وجميع األماكن
األخرى دون الحاجة إىل إذن مسبق من الهيئات املذكورة.
ويتعني عىل اللجنة ايضا مقابلة املدانني واملحتجزين ،وتوثيق
حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وإبالغ السلطات املختصة التخاذ
اإلجراءات القانونية املناسبة.
وتنفذ املؤسسات األخرى ،مثل الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق
اإلنسان واملركز الوطني األردين لحقوق اإلنسان برامج مراقبة االحتجاز
منذ عدة سنوات.وبناء عىل كشفها لواقع االحتجاز ،تهتم العديد من
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اهتامما بالغا مبعاهدة األمم املتحدة
ملنع التعذيب ،الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .ودامئا ما
تويص العديد من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لسلطاتهاا بالتصديق
عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .وقد كان االجتامع
الذي عقد يف الدوحة يف الفرتة من 14إىل  15كانون الثاين /يناير ،2013
فرصة ملمثيل للهيئات الوطنيةالعربية ملناقشة الفرص والتحديات املتصلة
بالتصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه يف املنطقة.
تبادل مامرسو التقايض ضد التعذيب من الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الخربات يف اجتامع نظمته منظمة إنصاف ضحايا التعذيب ومجموعة
ميزان «مجموعة القانون من أجل حقوق اإلنسان»
جو آن برودوم

مكتب الربنامج القانوين
منظمة إنصاف ضحايا التعذيب

كان انتشار استخدام التعذيب كمظهر من مظاهر القمع الذي متارسه
الحكومة أحد مسببات االنتفاضات يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا .وبعد مرور عامني ،ال يزال التعذيب الذي يُرتكب يف سياق الرصاع
واالنتقال مصدر قلق مستمر ،تستخدمه السلطات القدمية والجديدة
كوسيلة لقمع املعارضة ولالنتقام .ويف ذات الوقت ،حثت حركات االحتجاج
عىل تزايد املطالبة بإجراء اإلصالحات املؤسسية والقانونية ،الذي خلق فرص
فريدة لتعزيز حظر ومنع التعذيب فضال عن تحقيق العدالة للضحايا يف
املنطقة.

●بتعديل ترشيعها التأسييس يف عام  ،2010كُلفت اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان يف موريتانيا بالقيام بزيارات مفاجئة
لجميع السجون ومراكز االحتجاز الرشطية لضامن احرتام حقوق
اإلنسان.
ويف خضم فرتة حرجة من التغيريات البالغة ولكن مع وجود القمع الراسخ
يف املنطقة ،جمعت منظمة إنصاف ضحايا التعذيب (، )REDRESS
●وحاليا ،ينص ترشيع عام  2011الذي طور املجلس االستشاري
وهي منظمة غري حكومية دولية تسعى إىل تحقيق العدالة وجرب الرضر
املغريب لحقوق اإلنسان السابق إىل املجلس الوطني املغريب
لحقوق اإلنسان عىل أن يكون للمؤسسة سلطة زيارة السجون للناجني من التعذيب ،ومجموعة ميزان “مجموعة القانون من اجل حقوق
اإلنسان” ،وهي منظمة غري حكومية أردنية ،جمعتا مؤخرا بني عرشين من
وغريها من أماكن االحتجاز لإلرشاف عىل معاملة األشخاص
املحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ذوي تجربة مبارشة يف مقاضاة
املحرومني من حريتهم.
حاالت التعذيب والدعوة ملناهضة التعذيب .والتقى املشاركون من املغرب
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب

صفحة 12
والجزائر وتونس وليبيا ومرص وفلسطني واألردن ولبنان وسوريا والعراق املؤمتر الوطني لدعم املعتقلني املرىض يف سجون االحتالل اإلرسائييل
يناشد املجتمع الدويل باإلرساع يف تشكيل لجنة دولية إلبراز محنة اوضاع
والبحرين واليمن يف عامن باألردن يف الفرتة بني  14و 16يناير .2013
السجناء املرىض يف السجون اإلرسائيلية
وأتاح االجتامع فرصة فريدة للمشاركني لتبادل الخربات يف لحظة حاسمة
يبحث فيها العديد من مامريس التقايض ضد التعذيب والنشطاء يف هذا حلمي األعرج
املجال عن املامرسات الجيدة والتجارب املقارنة التي ميكن أن تساعد عىل املدير التنفيذي
التصدي لرتاث التعذيب يف العديد من البلدان يف املنطقة ،وكذلك التحديات مركز الدفاع عن الحريات والحقوق املدنية “حريات”
الناجمة عن البيئات السياسية القمعية واملتقلبة .وأوضح املشاركون أن وسوزان بولس زعرور
التعذيب واالنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان ال تزال منترشة عىل نطاق مديرة الربامج
واسع يف جميع أنحاء املنطقة ،والتي ييرسها ويخلدها ضعف سيادة القانون
والثقافة الراسخة باللجوء إىل العنف واإلفالت من العقاب .وتكرث التحديات،
بدءا من عدم كفاية القوانني ،وخاصة غياب الترشيع املناهض للتعذيب ،مبا
يف ذلك عدم كفاية الضامنات وسبل اإلنصاف للضحايا؛ باالضافة الىواألجهزة
األمنية واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الغري الخاضعني للمساءلة وامنا
خاضعني لقوانني ومحاكم خاصة ،ومحدودية فرص الحصول عىل الحامية
والعدالة ،وال سيام بالنسبة ألعضاء الفئات املهمشة واملكبوتة .كام ان
صعوبة توثيق التعذيب ،وخاصة عن طريق األدلة الجنائية ،ومحدودية يف محاولة لدعم السجناء املرىض يف السجون اإلرسائيلية ،نظم مركز الدفاع
سبل اإلنصاف اإلقليمية والدولية حيث تفشل الطرق الوطنية ،جميعها عن الحريات والحقوق املدنية “حريات»؛ بالتعاون مع وزارة شؤون
تحديات أخرى تواجه محامو حقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين املعتقلني واملعتقلني السابقني وجمعية السجناء الفلسطينيني مؤمترا وطنيا
الذين غالبا ما يواجهون التهديدات واملضايقات والقمع عندما يتناولون يف  17كانون األول/ديسمرب  2012برعاية ومشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني
مسألة التعذيب والعدالة للناجني .وقد حدد املشاركون عددا من الخطوات الدكتور سالم فياض.
التي يجب اتخاذها بشكل فردي وجامعي ملعالجة هذه التحديات.
وحيث انه يتطلب تدهور الحاالت الصحية للمعتقلني تدخال دوليا عاجال
وكان هذا هو االجتامع الخامس الذي تنظمه منظمة إنصاف ضحايا إلنقاذ حياة السجناء وتوفري العالج الطبي الالزم لهم ،فلقد تشارك جميع
التعذيب ،بعد لقاءات مامثلة يف األمريكتني وأفريقيا وآسيا وأوروبا والتي املتحدثني واملشاركني نفس التوصيات بدعوة املجتمع الدويل إىل اتخاذ
تشكل جزءا من مرشوع املنظمة «جرب الرضر الناجم عن التعذيب :تبادل إجراءات ملموسة لدعم السجناء املرىض .وأويص بأنه ينبغي توجيه رسالة
الخربة العاملية» ،بدعم من املفوضية األوروبية .وستظهر املساهامت إىل األمم املتحدة ،مقدمة من دولة فلسطني ،بتحميل الحكومة اإلرسائيلية
التي قُدمت خالل االجتامعات يف التقارير اإلقليمية والعاملية عن القانون املسؤولية عن حياة السجناء املرىض وتداعيات إرضاب السجناء عن الطعام
والتطبيق
بشأن حظر التعذيب التي ستنرش باللغتني اإلنجليزية والعربية يف حاليا.
3
األشهر املقبلة  .كام وسيتم إدراج تحليل أكرث تفصيال لنتائج اجتامع منطقة
وأشاد الدكتور فياض بالتعاون بني املسؤولني الفلسطينيني واملجتمع املدين،
الرشق األوسط يف العدد القادم من هذه النرشة.
والذي ميكن أن يتطور إىل الحصول عىل تأييد الدول العربية وكذلك املجتمع
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بــ:
الدويل لهذه القضية اإلنسانية ،وشدد عىل رضورة مواصلة تقديم القضية
إىل اهتامم املجتمع الدويل.
جو آن برودوم ،مسئول بالربنامج القانوين ،منظمة إنصاف ضحايا
التعذيب ،عىل الربيد اإللكرتوينjoanne@redress.org :
وأبرز ممثل منظمة الصحة العاملية باملؤمتر املجاالت التي ميكن أن يركز
عليها نضال السجناء الفلسطينيني لتحسني أوضاعهم ،مبا يف ذلك ما ييل،
جيهان مريزا ،مسئولة التنمية ،مجموعة ميزان عىل الربيد اإللكرتوين:
mizan_live@umniahlive.net
عىل سبيل املثال ال الحرص-:

 3ستتاح التقارير عىل موقع منظمة إنصاف ضحايا التعذيبwww.redress.org :

•الحق يف الحصول عىل ظروف احتجاز تتفق مع الكرامة اإلنسانية.
•الحق يف التمتع بالصحة ،من الناحيتني الجسدية والعقلية ،وأن
تكون لديهم نفس املعايري الصحية التي يتم توفريها إىل املجتمع
بكامله.
•الحق يف أن يعاملهم موظفو الرعاية الصحية بالسجن كمرىض
وليس كسجناء.
•ينبغي أن يتمتع موظفو الرعاية الصحية بنفس االستقالل املهني
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مثل زمالئهم الذين يعملون يف املجتمع؛ ومن املحبذ أن يكون يف  24أيار/مايو  2012ليك تتهرب من أي مسؤولية .ثم نُقل إىل املستشفى
موظفو الرعاية الصحية من وزارة الصحة وليس من مصلحة الوطني يف نابلس حيث وجد أنه يعاين أيضا من تليف والتهاب خطري يف
الرئتني وأنه مل يُعطى العالج املناسب أثناء وجوده يف السجن .وتويف زهري يف
السجون.
•السجناء الذين يحتاجون للعالج الطبي لهم الحق يف الرسية  31أيار/مايو  ،2012بعد أقل من أسبوع من إطالق رساحه.
والخصوصية والحصول عىل معلومات عن حالتهم واالختبارات
للمزيد من املعلومات حول محنة املعتقلني الفلسطينيني يف السجون
واإلجراءات املوىص بها .وال ميكن إعطاء أي عالج دون موافقة
االرسائيلية املرىض ،الرجاء االضطالع عىل هذا الفيلم القصري
السجني.
http://www.youtube.com/watch?v=Q4A1Lpxxs4k
•النظافة والغذاء الصحي واالتصال باألرسة وفرص اكتساب
املهارات الحياتية األساسية واحرتام الدين ،كلها حقوق أساسية املحامون التونسيون يف طليعة اإلصالح القضايئ
لألشخاصاملحتجزين  .وقد تزيد ظروف االحتجاز السيئة من
تدهور الصحة أو انتقال األمراض أو األمراض العقلية أو الوفاة .هيلني ليجيه
مسؤولة برنامج الرشق األوسط وشامل افريقيا
وشدد املؤمتر عىل أنه يجب ان ال يضطر السجناء الفلسطينيني االرضاب
منظمة مسيحيون من اجل القضاء عىل التعذيب ()ACAT
عن الطعام لجذب االنتباه إىل ظروف سجنهم.
هذا وعدد السجناء املرىض الفلسطينيني يف مراكز االعتقال اإلرسائيلية يف
تزايد رسيع :يف وقتنا هذا ،هناك أكرث من  700سجينا مريضا من أصل 4600
سجينا من الذكور واإلناث يف سجون االحتالل .وتجدر اإلشارة إىل أن عدد
السجناء املرىض كان  800سجينا وفقا ملركز الدفاع عن الحريات والحقوق
املدنية “حريات” قبل صفقة تبادل السجناء التي جرت يف  18ترشين األول
 /أكتوبر  ،2011حيث تم إطالق رساح  1027سجينا .ويرجع سبب هذا
االزدياد امللحوظ إىل سياسة اإلهامل الطبي تجاه السجناء واإلرضاب عن
الطعام املفتوح من قبل مجموعات من السجناء باإلضافة إىل إرضابات
السجناء األفراد عن الطعام التي بدأت منذ  18أيلول  /سبتمرب .2011
ويتجاوز عدد الحاالت الطبية الحرجة  50حالة ،منها السجناء املرىض الذين
يعانون من الشلل الدائم أو الجزيئ .ويعاين السجناء اآلخرون من الرسطان
ومشاكل يف القلب والفشل الكلوي .ويحجز  15سجينا يعانون من مشاكل
نفسية مختلفة يف زنازين الحبس االنفرادي لدرجة أن بعضهم مل يعودوا
قادرين عىل التعرف حتى عىل أرسهم أو ال يستطيعون االعتناء بأنفسهم.
وقد أرسل كل هؤالء السجناء مناشدات عاجلة إىل املجتمع الدويل ومنظامت
حقوق اإلنسان وإىل البابا واألمني العام لألمم املتحدة لحثهم عىل التدخل
الفوري من أجل إنقاذ حياتهم التي تتعرض إىل خطر محدق.

منذ  14يناير/كانون الثاين  ،2011ظلّت مكافحة إفالت جرائم النظام السابق
من العقاب يف صميم الحوار السيايس وا العام  .لكن بعد مرور أكرث من
سنتني من اإلطاحة بالنظام ،أسفرت الجهود التي بذلتها الحكومات املتتالية
يف مجال القضاء عن نتائج محدودة.

مبوجب مرسومني ترشيعيني مؤرخني يف يوليو/
متوز  ،2011ع ّدل وزير الدفاع قانون القضاء
العسكري ليك يوفّر يف القضاء العسكري
نفس الحقوق والضامنات املنصوص عليها
يف القضاء املدين .وعليه فقد تم استحداث
محكمة استئناف عسكرية وتم تعزيز حضور
املدنيني يف الهيئات القضائية و ُمنح الضحايا الحق يف أن يبدأو دعاوا مدنية.
ولكن نطاق اختصاص القضاء العسكري ال يزال واسعاً إىل حد كبري إذ
إنه يُكلَّف بالنظر يف جميع الجرائم واملخالفات التي ارتكبها العسكريون
ويف جميع الجرائم واملخالفات املرتكبة يف حقهم .وما يزيد األمور تعقيدا ً
فان قانون عام  1982املتعلق بتنظيم الوضع القانوين لسلك قوات األمن
الداخيل ينص عىل وجوب محاكمة أمام املحكمة العسكرية رجال الرشطة
املتهمني مبامرسة التعذيب  ،أو املتهمني بجرائم ومخالفات أخرى خالل قمع
وتتلقى منظمة حقوق اإلنسان اإلرسائيلية أطباء من أجل حقوق اإلنسان املظاهرات أو يف حق أشخاص مشتبه بهم بتهديد أمن الدولة.
 400شكوى سنويا من السجناء الفلسطينيني وأرسهم حول أوضاع السجون.
أ ّن الحكم الذي أصدره القضاء العسكري يف أول محاكمة جرمية تعذيب مل
واستنادا إىل وثائق مركز الدفاع عن الحريات والحقوق املدنية “حريات” ،يبعث عىل الرضا .تعلقت هذه القضية بجرائم تعذيب اقرتفها رجال رشطة
أدت سياسة اإلهامل الطبي والقهر إىل وفاة  85سجينا داخل سجون وعساكر ضد عساكر آخرين يف سنة  .1991غري انه مل ينص القانون الجنايئ
االحتالل منذ عام  .1967وتويف العرشات من السجناء بعد فرتة قصرية من الساري يف  1991عىل جرمية التعذيب ،مام أدى باملجني عليهم إىل تقديم
إطالق رساحهم بسبب مشاكل صحية عانوا منها أثناء وجودهم يف السجن .شكوى لجرمية الرضب والجرح .لكن القايض العسكري مل يأخذ يف االعتبار
وكانت أحدث حالة للسجني زهري راشد لبادة الذي كان رهن االعتقال إالّ جرمية االعتداء وحكم عىل املتهمني بعقوبة سجن خفيفة تراوحت بني
اإلداري بدون تهمة أو محاكمة ملدة تزيد عن  5أشهر .وكان يعاين من
شاب التحقيق واملحاكمة
 3و 4سنوات .وبحسب محاميي املجني عليهمَ ،
الفشل الكلوي .وأثناء وجوده يف مستشفى السجن ،كان يخضع للغسيل مخالفات عديدة خاصة وأ ّن القضاة رفضوا االستامع لبعض أعوان وزاريت
الكلوي وهو مكبل اليدين والساقني .وأثناء إقامته يف عيادة مستشفى الداخلية والدفاع املتهمني وامتنعوا عن مالحقتهم.
سجن الرمله  ،تدهورت حالته الصحية لدرجة حرجة للغاية وكان عىل حافة
املوت هناك ،ولكن سلطات السجن أطلقت رساحه أثناء دخوله يف غيبوبة يعاين القضاء املدين من أوجه القصور نفسها ويعزى ذلك أساساً إىل نقص
الرشق األوسط وشامل أفريقيا :منطقة خالية من التعذيب
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وللتصدي ملواطن ضعف القضاء التونيس الذي مير مبرحلة انتقالية ،أع ّدت
منظمة سيحيون من أجل القضاء عىل التعذيب (آكات) يف فرنسا ومنظمة
«ترايل» السويرسية برنامجا ملساعدة محاميي ضحايا التعذيب .يف نوفمرب/
ترشين الثاين  ،2012ق ّدمت املنظمتان أ ّول تدريب يف مجال توثيق حاالت
التعذيب ورفع الدعاوى أمام آليات الشكوى الدولية .وبعد التأهيل سلّمت
املنظمتان للمحامني املؤهلني ملفات ضحايا التعذيب وق ّدمت لهم الدعم
املايل والتقني من خالل خدمات متابعة وإسداء املشورة القانونية والوقائعية
بشأن طرق إعداد وتجميع ملفات أعامل التعذيب ،كام ق ّدمت لهم الدعم
السيايس من خالل أنشطة الدعوة لدى السلطات التونسية بهدف إزالة
العوائق التي تعرتض املحامني التونسيني يف متابعة شكاوىالضحايا.
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استقاللية القضاة وإىل قلة التجربة يف مجال الجرائم التي تورط فيها أعوان
الدولة كام أنه يعاين من نقص التعاون من قبل الرشطة القضائية التي سبق
لها أن عرقلت تحقيقات ورفضت اعتقال رجال رشطة آخرين مشتبه بهم
يف ارتكاب أعامل عنف.

أسئلة وإجابات

مارسيلني هرين

مستشارة قانونية
جمعية الوقاية من التعذيب

هل تعلم أن الجمعية العامة لألمم املتحدة تعتمد كل عام قرارا يدين
التعذيب وتدعو الدول إىل اتخاذ إجراءات؟
هل فكرت يف استخدام القرار يف أعاملك الدفاعية؟ إن مل تفعل ،فأنت
لست وحدك.

يُعتمد القرار السنوي املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب سوء
يرمي هذا الربنامج إىل تقوية قدرات املحامني عىل التحقيق والعمل مام املعاملة كل عام بتوافق اآلراء أو بدون تصويت ،وهو ما يعني أن
سيعزز تدريجيا مكانة الضحايا وممثليهم خاصة وأ ّن النفوذ الكبري للسطلة الدبلوماسيني يقضون ساعات يف مناقشة النص قبل أن يذهب إىل الجمعية
القضائية يضع الضحايا ومن ميثلهم يف موقع غري نشط وغري ف ّعال يف العامة .ويعمل الجميع بجد عىل هذا القرار ،وبعد ذلك . . .ال يحدث الكثري.
العمليىة القضائية.
ويعزى ذلك جزئياَ إىل أنه خارج الدائرة الضيقة من املنظامت مثل جمعية
الوقاية من التعذيب التي تتابع األمم املتحدة يف نيويورك أو جنيف ،هناك
عدد قليل جدا من الناس قد سمعوا عن هذا القرار .وقد قررت الكتابة عن
القرار لحث الجهات الفاعلة يف مجال الوقاية من التعذيب عىل استخدام
قرار األمم املتحدة بشأن التعذيب كأداة أخرى يف أعاملهم الدفاعية .وإذا
كنت تحاول ذلك ،تود جمعية منع التعذيب معرفة كيف حدث ذلك.
القرار املعني بالتعذيب :ما هو وكيفية استخدامه؟
اعتمد القرار األخري ،A/RES/67/161 ،يف  20كانون األول /ديسمرب .2012
هل هو ملزم؟ القرار غري ملزم قانونيا مثل املعاهدة .ومع ذلك ،يجوز القول
بأن هذا القرار يعكس توافق آراء كافة أعضاء الجمعية العامة لألمم املتحدة
وعددهم  193عضوا بشأن جوانب مكافحة التعذيب التي يتم تناولها يف
القرار .وعالوة عىل ذلك ،كان هناك أكرث من  75راعيا مشاركا هذا العام ،لذا
إذا كنت تعمل يف واحدة من تلك البلدان ،ميكن أن يضيف ذلك دفعة إضافية
لحججك بأن البلد كان راعيا مشاركا للقرار( .يذكر انه مل يكن هناك هذا العام
اية دولة راعية للقرار من بني الدول ال  22األعضاء يف جامعة الدول العربية.
لذلك ،قد يريد النشطاء يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا ان يشجعو
حكوماتهم ان يشاركو يف القرار مستقبال من خالل رعايته)
ما هو محتواه؟ يكرر القرار العديد من االلتزامات املتعلقة بالتعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة التي تظهر يف املعاهدات األساسية لحقوق
اإلنسان مثل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب أو يف القانون الدويل
العريف .كام أنه يقدم تفاصيال بشأن بعض املواضيع أكرث من املعاهدات،
حيث ان القانون الدويل ليس ثابتا وحدثت تطورات يف القانون املعني
بالتعذيب يف  25عاما منذ إدخال اتفاقية مناهضة التعذيب يف حيز النفاذ.
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وقد أدلت الجمعية العامة ببيانات يف القرار تعكس التطورات التي طرأت
عىل اإلجامع الدويل بشأن التعذيب.

•التحقيق
•املقاضاة
• االنصاف ( االنتصاف و الجرب)
•متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات حقوق اإلنسان ،الخ.
وأحثكم عىل قراءته فقد يكون مفيدا يف عملكم.

كيف أستخدمه؟ إذا كنت تعمل يف بلد مل تصدق بعد عىل اتفاقية مناهضة
التعذيب ،ميكنك استخدام القرار لحث حكومتك عىل تلبية معايري املعاهدة
املكررة يف القرار .وإذا كنت تعمل يف دولة صدقت عىل جميع املعاهدات
األساسية ،ميكنك أن تشري إىل القرار حيث أنه يوفر املزيد من التفاصيل أو
هل توجد أي قرارات أخرى تتعلق بالتعذيب؟
يعكس التطورات.
مثال  :1أنت تدعو إىل تجريم التعذيب عىل الرغم من أن بلدك
مل تصدق بعد عىل اتفاقية مناهضة التعذيب .تنص الفقرة الثانية
من القرار عىل أنه «يجب تجريم جميع أعامل التعذيب مبوجب
القانون الجنايئ املحيل بعقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتها
الخطرية» .وهذا النص متطابقا تقريبا مع املادة  4من اتفاقية
مناهضة التعذيب .ورغم ان الفقرة ليست ملزمة ،ولكن ميكنك
القول إىل حد ما بأن هناك توافقا دوليا يف اآلراء عىل أنه يجب
أن يكون التعذيب جرمية وأن بلدك مل تعرتض عىل هذا الجزء
من القرار .وعالوة عىل ذلك ،إذا كان بلدك راعيا مشاركا للقرار،
ميكنك إبراز هذه الحقيقة أيضا.
مثال  :2أنت مشارك يف حملة للقضاء عىل االعتقال الرسي يف
بلدك .يذكر القرار الدول بأن «االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي
لفرتات طويلة أو االحتجاز يف أماكن رسية» «ميكن أن يشكل
بحد ذاته شكال من أشكال التعذيب أو سوء املعاملة و»يحث»
الدول عىل «ضامن إلغاء األماكن الرسية لالحتجاز واالستجواب».
وميكنك تذكري حكومتك بأنها وافقت عىل قرار يحث عىل إلغاء
االحتجاز الرسي.
وهذان مثاالن فقط .ويتناول القرار جوانبا مختلفة من مكافحة التعذيب مثل:
•الوقاية من التعذيب التصديق عىل الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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نرشة دورية إلكرتونية تنرشها جمعية
الوقاية من التعذيب .للحصول عىل مزيد
من املعلومات حول عمل جمعية الوقاية
من التعذيب ،انظر www.apt.ch

هناك قراران آخران من قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة اعتمدا يف
كانون األول/ديسمرب  2012قد يفيدان يف عملكم حول الوقاية من التعذيب.
للمرة األوىل ،القرار  166/67بشأن حقوق اإلنسان يف مجال إقامة العدل
يُذكِر بالحظر املطلق املفروض عىل التعذيب .ويدعو الدول للتصدي ومنع
حاالت االحتجاز ،ومعاملة ومعاقبة األشخاص املحرومني من حريتهم التي
تشكل تعقوبة او معاملة قاسية ال أو الإنسانية أو املهينة أو كام يحث
القرار الدول عىل محاولة التقليل من االحتجاز السابق للمحاكمة وعىل
معالجة االكتظاظ يف اماكن االحتجاز والنظر يف قواعد األمم املتحدة ملعاملة
النساء السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
زاد القرار  232/67مدة الدورات نصف السنوية للجنة األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب من ثالثة إىل أربعة أسابيع (مرة أخرى) .وتحتاج اللجنة
وقتا إضافيا للعمل عىل تراكم تقارير الدول والشكاوى الفردية املقدمة
عمال باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.
كيف ميكن ان أحصل عىل نصوص هذه القرارات؟
ستوضع نصوص القرارات عىل املوقع الشبيك لألمم املتحدة يف وقت الحق.
ويف حني ذلك ،ميكنك استعراض نصوص القرارات التي اعتمدتها اللجنة
الثالثة للجمعية العامة .وللقيام بذلك ،راجع القامئة يف الصفحة أعاله .يف
العمود املسمى «مرشوع» يوجد رقم وثيقة األمم املتحدة من تقرير اللجنة
الثالثة التي تحتوي عىل نص مرشوع القرار .وميكنك نسخ رقم الوثيقة يف أي
محرك بحث عىل النرتنت أو استخدم مكتشف وثائق األمم املتحدة .وتوجد
مشاريع القرارات وقامئة الدول الراعية يف داخل التقارير.

رئيسة التحرير :مرفت رشاموي
الفريق االستشاري:
إسرث شوفيلربغر (جمعية الوقاية من التعذيب)
إيفا أبو حالوة (ميزان)
جربيلّة رايرت (املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب)
ماجدة بطرس (املبادرة املرصية للحقوق الشخصية)
حمود نيباغا (اس او اس اميغرييش)

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