


1 
 

 مقدمة
التعذيب بصورىا المتعددة واحدة مف أبرز وأخطر انتياكات حقوؽ اإلنساف شكؿ جريمة ت

ليس فقط بحسباف ما لمجريمة مف جسامة كبرى بيف انتياكات حقوؽ اإلنساف  في البمداف العربية،
ىذه الجريمة إحدى أبرز عناصر  كوفتستوجب معيا المساءلة والمحاسبة، ولكف كذلؾ بحسباف 

  العربية. لممجتمعاتتمويث الصورة القيمية واألخالقية 
وبينما اتخذت كافة البمداف العربية منذ فجر االستقالؿ خطوات تيدؼ لمكافحة وتجريـ 

ة الجرائـ الجنائية بصفة عامة، فإف حممارسات التعذيب والمعاقبة عميو ضمف جيودىا لمكاف
لـ يدعـ ىذا التوجو عمى النحو األمثؿ في الواقع العممي، وشكمت الصراعات السياؽ السياسي 
لمتيرب مف استحقاقات حقوؽ اإلنساف الوطنية والدولية عمى السواء، حتى بعد  افي المنطقة أسبابً 

 انضماـ غالبية الدوؿ العربية لالتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف، وبينيا اتفاقية مناىضة التعذيب.
دولة عربية لالتفاقية الدولية  02وفيما عدا السوداف وسمطنة عماف، فقد انضمت 

لمناىضة التعذيب، كما انضمت الحقًا خمسة دوؿ عربية لمبروتوكوؿ االختياري الممحؽ 
باالتفاقية،  اباالتفاقية، وبينما ال يمكف القوؿ بأف حكومات الدوؿ المنضمة لالتفاقية لـ تمتـز تمامً 

العاـ في تفعيؿ التزاماتيا بموجب االتفاقية اتسـ بالتيرب مف االستحقاقات التي  لكف مسمكيا
 تفرضيا.

( مف االتفاقية التي تتيح قياـ لجنة 02فما بيف النكوص النسبي عف االنضماـ لممادة )
ف النكوص شبو الكامؿ عبيف ، و بالتحقيؽ السري في ادعاءات التعذيبمناىضة التعذيب 

أف الحكومات  ا، كاف جميً بما ُيغؿ يد المجنة عف مساءلة الدوؿ، (00( و)02بالمادتيف )االعتراؼ 
 العربية غير جادة في االلتزاـ باالتفاقية.

 

 التعذيب ظاهرة متفشية في البمدان العربية
الماضية،  اُتوثؽ تقارير منظمات حقوؽ اإلنساف غير الحكومية خالؿ الثالثيف عامً  

األخيرة،  المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف خالؿ الخمسة عشر عامً ومعيا تقارير بعض ا
استمرار وقوع جرائـ التعذيب في مختمؼ البمداف العربية، وتبدو الجريمة شائعة في غالبية ىذه 

 البمداف عمى نحو يدعـ االتيامات الموجية إلى الحكومات العربية بممارسة "التعذيب المنيجي".
مف تقدـ جيود  –بصورة قانونية أو واقعية  –وقد أعاقت حالة الطوارئ المفروضة  

مكافحة التعذيب في البمداف العربية، ولـ تتوقؼ آثار ىذه الجريمة عند المعارضيف السياسييف، 
بارتكاب جرائـ الحؽ العاـ في ظؿ تراخي المؤسسات األمنية عف  اولكف امتدت لممتيميف جنائيً 

 باتيا وفؽ القواعد القانونية والعممية في مناخ خمقتو حاالت الطوارئ الممتدة لعقود.يوض بواجنال
 لطالما أسيـ في التخاذؿ  اجوىريً  ويشكؿ النقص في استقالؿ المؤسسات القضائية عاماًل  

عف التصدي لجرائـ التعذيب والمحاسبة عمييا، بصورة تراجعت معيا التحقيقات في البالغات، 
منصفة، أو تقارير فنية كافية، عمى نحو تدنت معو إجراء المحاكمات الجنائية  وتوافر تحريات

الواجبة لممتيميف بجريمة التعذيب، خاصة إذا كانوا موظفيف عمومييف، واندثرت معو إمكانية 
 توافر عقوبات مالئمة لفداحة الجـر حاؿ اإلدانة.

عمى نيوض المؤسسات  وفي سياؽ الخمؿ الديمقراطي الحاد، ال تتوافر جيود كافية 
التشريعية بدورييا التشريعي والرقابي في التصدي لجرائـ التعذيب، سواء عمى صعيد سد الفجوات 

، أو تمؾ التي تتطمبيا االلتزامات الدولية ثانية، وجاءت مثؿ ىذه يتطمبيا الواقع أواًل التشريعية التي 
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في أفضؿ األحواؿ حدود مبادرات الجيود جزئية ومحدودة لمغاية وغير منتجة، إذ لـ تتجاوز 
 النور، أو جمسات استماع، أو مناقشات لجاف برلمانية. ىتشريعية فردية لـ تر 

الماضية،  اوبينما ال يمكف التغافؿ عف آثار الصراعات في المنطقة خالؿ الستيف عامً  
وتداعيات الصراع العربي اإلسرائيمي بصفة خاصة عمى األوضاع في المنطقة، سيما وأف 
االحتالؿ اإلسرائيمي يقر ببعض صور التعذيب كػ"ممارسة شرعية" وال يمقى المـو الكافي عمى ذلؾ 

في ظؿ ازدواجية المعايير، وىو ما اتخذتو بعض الحكومات العربية كذريعة لتبرير القصور  ادوليً 
اف المتواصؿ في مناىضة جرائـ التعذيب وسوء المعاممة كما في غيرىا مف احتراـ حقوؽ اإلنس

 األساسية.
سبتمبر  22لكف المشيد اكتسب قتامة أكبر في ظؿ التحديات التي تمت اعتداءات  

، وتداعيات ذلؾ عمى الوضع السياسي واألمني 0222اإلرىابية، وغزو العراؽ واحتاللو في العاـ 
واالقتصادي في البمداف العربية، وكاف التسامح في مواجية جرائـ التعذيب أحد سمات التشدد 

، سيما وأف البعض مف جرائـ التعذيب كاف يتـ برعاية أطراؼ دولية كبرى بحؽ األمني عربيً ا
المشتبو في عالقتيـ باإلرىاب في ظؿ عمميات تسميـ ونقؿ لممشتبو فييـ بمعزؿ عف القانوف 

 وتفشي ظاىرة السجوف السرية وعقد اتفاقيات ثنائية سرية لتمرير ىذه الجرائـ.
 مع تفشي النزاعات المسمحة في العديد مف البمداف العربية، ففضاًل  وتزايدت حدة الظاىرة 

عف االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف وأراضي عربية واالحتالؿ األمريكي لمعراؽ، تفشت الحروب 
(، واليمف 0222(، وسوريا )0222(، وليبيا )2882(، والصوماؿ )2892األىمية في السوداف )

مف  Non-State Actors(. وازدادت شراسة الظاىرة مع انضماـ فاعميف جدد 0222)
ىابية ال تقيدىا حدود في ارتكاب جرائـ التعذيب بما تجاوز مظاىرىا ميميشيات وتنظيمات إر 

 الشائعة ووصؿ لالسترقاؽ واالستعباد الجنسي وبتر األطراؼ واألعضاء.
 

 قراءة في المالحظات الختامية لمجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
 تماثؿ تضيء المالحظات الختامية والتوصيات لمجنة مناىضة التعذيب عمى وجود 

بما في ذلؾ: دورية  وسمات مشتركة في األداء العربي العاـ تجاه جرائـ التعذيب وسوء المعاممة،
تاحتيا، واالمتثاؿ لاللتزامات عمى الصعيد التشريعي، وعمى التدابير القضائية  التقارير، ونشرىا وا 

 واإلدارية، وعمى صعيد إنصاؼ الضحايا.
لـ تخاطب كؿ مف سمطنة عماف والسوداف لعدـ خذ في االعتبار أف المجنة األ ويجب

( وفمسطيف 2882وُيستثنى كذلؾ كؿ مف الصوماؿ )المنضمة في العاـ  انضماميما لالتفاقية.
، ( مف القراءة عمى صمة بعدـ تقديـ التقرير األولي لمجنة حتى اآلف0222)المنضمة في العاـ 

ولـ يتـ  0229في العاـ األولي يرىا فضاًل عف اإلمارات العربية المتحدة )التي تقدمت بتقر 
 .مناقشتيا إلى اآلف(

لـ يتقدموا بتقارير دورية خالؿ العقد  ، ليبيا، سوريااليمفكما تجدر مالحظة أف كؿ مف 
األخير عمى صمة بالتطورات واالضطرابات السياسية والنزاعات المسمحة التي تشيدىا ىذه 

 .البمداف
لمبروتوكوؿ  وفمسطيف ،وموريتانيا ،ولبناف ،وتونس ،: المغربوبالرغـ مف انضماـ كؿ مف

، المجنة الفرعية لمنع التعذيب مفيعني االلتزاـ بتمقي زيارات  ماب ،االختياري الممحؽ باالتفاقية
لكف ال تزاؿ جيود ىذه اآلليات غير ممموسة  –لموقاية مف التعذيب ات مستقمةبإنشاء آليوااللتزاـ 
 .العممي في الواقع
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كؿ مف "الكويت" و"السعودية" و"اإلمارات" تجدر اإلشارة إلى أف  ،التحفظاتوعمى صعيد 
المعنية  االتفاقية مف( 22) المادة مف( 2) الفقرة وحكـ( 02) المادة عمىقد تحفظت و"موريتانيا" 

 العدؿ محكمة إلى النزاع إحالة لألطراؼ االتفاقية، تطبيؽ أو بتفسير يتعمؽ نزاع وجود حالة في
 .الطمب عند الدولية

 عمييا المنصوص التعذيب مناىضة لجنة باختصاصفيما أعمنت "سوريا" عدـ اعترافيا 
 االتفاقية ىذه إلى السورية العربية الجميورية انضماـ يعني ال، وأوضحت "منيا (02) المادة في
 في إسرائيؿ مع تعامالت أي في الدخوؿ يستتبع أو بإسرائيؿ االعتراؼ األحواؿ مف حاؿ بأي

 ."االتفاقية ىذه أحكاـ سياؽ
وأبقت التحفظ عمى  0222( في العاـ 02فيما سحبت "المغرب" تحفظيا عمى المادة )

 (. 22( مف المادة )2الفقرة )
 أف، أيضا أعمنت تونس 2889في العاـ  02كما سحبت "البحريف" تحفظيا عمى المادة 

 سحبيا تـ قد 2891 /آبأغسطس 02 في التفاقيةاالنضماـ ل وقت أبدتيا التي التحفظاتكافة 
 .بالكامؿ

 التحفظ مراعاة مع العاـ، اتحفظيل جزئي سحب( عف: )أ 0220وأعمنت "قطر" في العاـ 
 لجنة والية عمى اتحفظي سحب( ، )باالتفاقية مف (22و 2) المادتيف إطار في المحدود العاـ

 . االتفاقية مف( 00و 02) المادتيف في عميو المنصوص النحو عمى التعذيب مناىضة
 

 السمات العامة المشتركة
 

 :التأخر في االلتزام بدورية التقارير -2
التعاىدية،  لمجنةدورية التقارير  في االمتثاؿ لمبدأالدوؿ العربية المنضمة لالتفاقية  فشمت

عقب انضماميا  األوليمتقرير ل سبعة بمداف في تقديـلفترات مختمفة وتفاوت الخمؿ بيف التباطؤ 
   .عاماً  22لالتفاقية، بمغت في حدىا األدنى عاميف وفي حدىا األقصى 

في تقديـ تقاريرىا في أيضا فشمت الدوؿ العربية التالية،  الدوريةوبالنسبة لمتقارير 
 29و األدنىبيف ثالث سنوات في الحد  عشر دولة الثنامواعيدىا لفترات مطولة، بمغت بالنسبة 

 عامًا في الحد األقصى.
أف التزاـ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية بتقديـ تقاريرىا األولية  اومف المتعارؼ عميو عالميً 

في حثيا عمى االلتزاـ بتفعيؿ االتفاقية، خاصة  ارئيسيً  اوالدورية في مواعيدىا المقررة يشكؿ سببً 
تزاـ باالتفاقية وتفعيؿ بنودىا، وبياف مدى وأنيا مطالبة بأف توفر في كؿ تقرير مؤشرات تؤكد االل

يضاح التحديات ومطالب الدعـ التقني التي اوتطبيقيً  االتقدـ المحرز في تفعيؿ االتفاقية تشريعيً  ، وا 
 يمكف أف تُفرىا المنظومة األممية لحقوؽ اإلنساف.

الدولة  وعمى صمة بذلؾ، فإف التباطؤ في االلتزاـ بدورية التقارير يؤخذ كمؤشر عمى رغبة
دة السياسية في تفعيؿ االتفاقية الطرؼ في التيرب مف االستحقاقات بموجب االتفاقية، وتكوف اإلرا

 والتصدي لالنتياكات موضع شكوؾ جدية.
 

  :الفجوات التشريعية -2
نالحظ أف مف أىـ السمات المشتركة بيف الدوؿ العربية ىو الفجوات التشريعية العديدة 

إما في إفالت الجناة مف العقاب أو  ببنود االتفاقية، وىو ما يتسبمع يعات وعدـ توافؽ تمؾ التشر 
وتشريعية جزئية  تعديالت دستورية بعضعدـ توفير حماية لممجتمع مف التعذيب، عمى الرغـ مف 
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اتخذت في بعض األحياف، لكنيا تكوف غير كافية لسد الفجوات التشريعية  تتفؽ مع االتفاقية
 قية.وضماف فعالية االتفا

ال يتضمف تشريعاتيا الوطنية تجريما وحظًرا صريًحا ومطمًقا  العربية فأغمب الدوؿ
جريمة ال تسقط بالتقادـ، كما ال تتضمف تعريًفا شاماًل لجريمة التعذيب وجميع  وكونيالمتعذيب 

المادة مضموف وأغراض قاصر ومقيد وال يتفؽ مع  تعريؼ يوجدأو  ،صورىا والمعاقبة عمييا
  (.حةمخالفة، جن)بسيطة في مصاؼ الجرائـ الالتعذيب جريمة األولى مف االتفاقية، أو اعتبار 

، عمى جرائـ التعذيب وسوء المعاممة لممحاسبة االمقررة تشريعيً كذلؾ عدـ كفاية العقوبات 
، أيضا جسامة الجـر المرتكب ونتائجو أو صعوبات التثبت مف مرتكبييا وعدـ كفايتيا بالنظر إلى

ال تتضمف التشريعات امكانية تعويض الضحايا وأسرىـ مادًيا ومعنوًيا وجبًرا لمضرر عمى 
، خفضياالعقوبة أو مكانية العفو أو الصفح عف إ وفي بعض الحاالت، تبقىتعرضيـ لمتعذيب، 

 غياب تشريعات تضمف حماية الشيود والمبمغيف.وكذلؾ 
احتراـ الشروط القانونية المتعمقة توافر تشريعات تضمف عدـ  وتكشؼ القراءة أيضًا عف

تزويدىـ بالمساعدة المغوية مثؿ الترجمة  وأبإبالغ األشخاص المحتجزيف فورًا بأسباب احتجازىـ، 
وعدـ وجود نصوص تجـر االحتجاز في األماكف  ،عند الحاجةأو اإلشارة  التحريرية أو الشفوية

جيزة االستخبارات والبحث أومقار األمف العاـ وأمف الدولة و  غير الرسمية والمعمنة كالمعسكرات
إذا كانت الجريمة ولية الجنائية ئمف المسلموظفيف العمومييف االجنائي، ووجود نصوص تعفي 

، ووجود (2)واجبة عمييـ ـأو يعتقدوف أف طاعتي ـتجب عمييـ طاعتيالذيف  ألوامر الرؤساء تنفيذاً 
 .(0)عسكرييفمف ال وأفرادء لقادة نصوص تعبر عف حصانة مف القضا

وجود نصوص تشريعية وتأديبية تجيز تطبيؽ العقوبات البدنية الجسيمة كما تكشؼ عف 
عمى الرغـ مف توقؼ تنفيذىا في بعض و  ،)الجمد، والضرب، والرجـ، والبتر(في بعض البمداف 

، عفولحيف توافر إمكانية ال يفيتسبب في استمرار حبس المدانوقؼ تنفيذىا عادة ما  إال أف ،الدوؿ
رجؿ بشكؿ السموؾ )تكبيؿ األيدي وتقييد األ أو نصوص تأديبية تجيز معاقبة السجناء لسوء

، كذلؾ وجود قوانيف لمعفو أو تشريعات تعفو عف (2)مستمر، زنزانات تأديبية صغيرة لمغاية(
 .(2)الجرائـ إذا ارتكبت وفقًا لمقانوف وبطمب مف السمطة التشريعية

نصوص تبيح التحقيؽ مع المتيميف دوف وجود محاـ "في حالة وأثار قمؽ المجنة وجود  
عدـ وجود نص صريح عف حؽ و وتبيح حظر اتصاؿ المتيـ بأخريف عدة أياـ،  ،الضرورة"

أيضا تشريعات تبيح التوقيؼ و ، (5)األشخاص في االستعانة بمحاـ فور إلقاء القبض عمييـ
                                                            

 جلنة مناهضة التعذيب  –لث لقطر املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثا( 1)
-  4 June 2018 -  CAT/C/SYR/CO/1  7صـ 
 جلنة مناهضة التعذيب  –األويل لسوريا املالحظات اخلتامية بشأن التقرير ( 2)
-  25 May 2010 -  CAT/C/QAT/CO/3   6صـ 
 جلنة مناهضة التعذيب  –لث للكويت املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثا( 3)
-  5 September 2016 -  CAT/C/KWT/CO/3  8صـ  
 جلنة مناهضة التعذيب  – بشأن التقرير الدوري الثاين ملوريتانيا املالحظات اخلتامية( 4)
-  4 September 2018  -  CAT/C/MRT/CO/2  13صـ 
 جلنة مناهضة التعذيب  –لث لألردن املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثا( 5)
-  29 January 2016  -  CAT/C/JOR/CO/3  4صـ 
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ي" لفترات غير محددة بغرض منع الجرائـ أو حماية المجتمع، إضافة الوقائي أو "االحتجاز اإلدار 
تتعمؽ بيا ال تتوافؽ مع تشريعية إلى اختالالت مكافحة االرىاب وصدور تشريعات وتعديالت 

 االتفاقية وتسمح بخروقات عمى نحو قد يرقى إلى إساءة المعاممة أو التعذيب. 
تبيح تخفيؼ أو العفو عف العقوبة المتعمقة  ةد نصوص تشريعيو جو  أثار قمؽ المجنة كما

أيضا عدـ جود نصوص تمنع و المغتِصب بضحيتو،  تزويجبجرائـ الشرؼ واالغتصاب في حاؿ 
 يةالمنزلالخدمة شكاؿ التعذيب وسوء المعاممة والسخرة والعمؿ القسري بحؽ عماؿ أارتكاب 

بتطبيؽ العقوبات البدنية وجود نصوص تسمح و والعماؿ المياجريف مف قبؿ أصحاب األعماؿ، 
، كذلؾ عدـ وجود نصوص تجـر ارتكاب جرائـ العنؼ (2)عمى األطفاؿ في المؤسسات العقابية

الجنسي واالستغالؿ الجنسي بحؽ النساء المحميات أو الالجئات أو النازحات أو ضحايا االتجار 
ؤوسيف في جرائـ بالبشر، وعدـ وجود نصوص توفر الحماية المناسبة لممبمغيف والشيود المر 

 التعذيب وأشكاؿ المعاممة القاسية وغير اإلنسانية.
 

 :التدابير اإلدارية والقضائية -3
تتشابو الدوؿ العربية في العديد مف التدابير  ووفقًا لمقراءة في مالحظات المجنة الختامية،

ساءة المعاممة منيا: فرض حاالت و  ،اإلدارية والقضائية التي قد تسمح بارتكاب وقائع تعذيب وا 
واالحتجاز المطوؿ  االحتجاز التعسفي واالشتباهوالسماح ب ،تدابير مكافحة االرىابو الطوارئ، 

كذلؾ الحبس االحتياطي ، لممتيميف دوف العرض عمى جيات التحقيؽ أو اإلحالة إلى القضاء
عمى سابقة غير قضائية كعقوبة و واستخدام طويؿ المدة في ضوء طوؿ أمد المحاكمات

والعقاب الجماعي بغرض فرض االنضباط في مراكز ، االحتجازتدني ظروؼ و  لمحاكمة،ا
 .واستخداـ عقوبات بدنية جسيمة ،االحتجاز، ونقؿ السجناء إلى سجوف بعيدة عف أسرىـ

خاصة مع  ،قبوؿ االعترافات المنتزعة أو القسرية كأدلة أماـ المحاكـأثار قمؽ المجنة و 
اإلعادة الظروؼ السيئة و و ، حكاـ مغمظة تتصؿ بياأصدور في اإلدانة و استخداـ ىذه االعترافات 

 وخضوع، القسرية لممياجريف والالجئيف أو السجناء األجانب عمى أساس خطر التعرض لمتعذيب
ماـ محاكـ خاصة أو استثنائية )محكمة الشرطة، محاكـ عسكرية، محاكـ ألممحاكمة المدنييف 
ادعاءات  ما يخصفيوضعفيا وأيًضا بطء التحقيقات  ،ؿ معيـتتسبب في منع التواص أمف دولة(

لمدانيف في جرائـ لصالح االعفو الشامؿ أو عف باقي العقوبة بقرارات صدور و التعرض لمتعذيب، 
 .تعذيب

عدـ توافؽ األحكاـ التنظيمية الستخداـ القوة مع المعايير تشير المالحظات أيضًا إلى 
األجيزة األمنية تدابير غير عنيفة قبؿ استخداـ القوة عند مواجية ضماف تطبيؽ عدـ الدولية، أو 

، وعدـ عمى نحو قد يرقى إلى إساءة المعاممة أو التعذيبغير الشرعية  االحتجاجات واليجرة
  .احتراـ معايير الضرورة والتناسب والمساءلة

وجيات ضعؼ استقالؿ السمطة القضائية وحيادية القضاة ونوىت مالحظات المجنة ب
ففي كثير مف األحياف يتـ تعييف القضاة وعزليـ مف قبؿ الحاكـ أو األمير أو  التحقيؽ المستقمة،

الممؾ، أو تولي رئيس السمطة التنفيذية رئاسة المجمس األعمى لمقضاء أو سمطتو في تعييف 
 لقضائية، خاصة ما يتعمؽ بانتياؾرئيسيا، األمر الذي قد يؤدي إلى تدخؿ في الشؤوف ا

                                                            

 جلنة مناهضة التعذيب –لث للبحرين الثاني الثاين و الدوري ينرير املالحظات اخلتامية بشأن التق( 6)
-  29 May 2017  - CAT/C/BHR/CO/2-3    12صـ 
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ضعؼ خبرة معاوني القضاة مف الموظفيف الطبييف ، وكذلؾ حكاـ االتفاقيةأللموظفيف الحكومييف ا
 .والطب الشرعي والعدلي

لشكاوى مستقمة وفعالة وسرية آليات أو ضعؼ غياب تكشؼ مالحظات المجنة عف و 
عدـ كفالة مبدأ سرية االتصاؿ بيف المحاميف وموكمييـ مف السجناء وغيرىـ مف و التعذيب، 

عدـ توافر نظـ لحماية ضحايا التعذيب والشيود والمبمغيف وغيرىـ ممف يقفوف إلى و المحتجزيف، 
تفسير تشريعات مكافحة و ، جانب الضحايا بغية حمايتيـ مف جميع أشكاؿ األعماؿ االنتقامية

ضمف إفالت أفراد أجيزة األمف المشتبو في ارتكابيـ أعماؿ تعذيب أو ي اعسفيً ت اتفسيرً االرىاب 
  .سوء معاممة مف العقاب
 ضعؼ االمكانات الطبية والعالجية وخاصة النفسية لمسجناء وغيرىـ مفباإلضافة إلى 

 تتنافى مع المعتقدات الدينية والمجتمعيةبالكرامة وميينة  ةالمحتجزيف، واستخداـ أساليب حاط
مكانية العفو عف مرتكبي أعماؿ التعذيب أو سوء المعاممة  ،المتيميف أو ذوييـ بحؽنسانية واإل وا 
 و الوفاة نتيجة التعذيب.   أ

ممارسات مف قبيؿ الفحص الشرجي لمذكور بعض العبرت المجنة عف قمقيا تجاه و 
االختالط بيف األطفاؿ و ، لإلناث، العزؿ االنفرادي المطوؿ وكشؼ العذرية "اختبارات البكارة"

جراـ والمرضى النفسييف، البالغيف، وبيف متيمي الرأي والسياسييف وبيف الجنائييف ومعتادي اإلو 
اعتماد و أيضا االختالط بيف السجناء والمحتجزيف مف األصحاء والمرضى بأمراض معدية، و 

احتجازىـ فضاًل عف  (1)(سنوات 1) ألطفاؿلولية الجنائية ؤ لمسسف االحد األدنى لبعض الدوؿ 
وعدـ توافر نظـ لممساعدة القانونية ماكف االحتجاز والسجوف، أواكتظاظ  ،في الحبس االنفرادي
احتجاز السجناء المدانيف بعقوبة اإلعداـ القادريف،  المجانية لغيرالمساعدة الجنائية بوجو عاـ و 
المجني  ذويعفو لعفو حكومي أو لالنتظار انفيذ العقوبة وفؽ نظـ مختمفة أو لمدد مطولة إما لت

واحتجاز الالجئيف وممتمسي المجوء والمياجريف غير النظامييف لفترات طويمة،  ،وأولياء الدـ عمييـ
 .خضوع محتَجزيف في بعض الحاالت لمفحص الطبي بحضور أفراد الشرطة أو موظفي السجوفو 

التعذيب كأدلة إدانة أماـ  شكالية قبوؿ االعترافات المنتزعة باإلكراه أو تحتفضاًل عف إ
التدريب عمى ضعؼ برامج و  المحاكـ ووضع عبء اثباتيا عمى عاتؽ المتيـ في بعض الدوؿ،

 ،إنفاذ القانوفاألمف الداخمي وغيرىـ مف موظفي  وأفراد القضاة وضباط ئاتلف أحكاـ االتفاقية
المجاؿ الطبي وضماف تمقي جميع الموظفيف المختصيف، بمف فييـ الموظفوف العامموف في 

اآلثار الجسدية والنفسية لمتعذيب وسوء لتمكينيـ مف كشؼ وتوثيؽ  امحددً  االشرعي والعدلي، تدريبً 
 .المعاممة

 

 انصاف الضحايا وجبر الضرر -4
انصاؼ فعالة دوؿ العربية مف ضعؼ سبؿ وآليات تعاني ال ووفقًا لمالحظات المجنة،

مستقمة الوالتظمـ آليات الشكاوى و  آليات التحقيؽغياب  :والمتمثمة فيالمناسب وجبر الضرر 
وعدـ التعرض لمتعذيب، كذلؾ تعاني بعض الدوؿ مف صعوبة  ادعاءاتعاجمة في الفعالة و الو 

أو التياـ موظفي إنفاذ القانوف بارتكاب التعذيب بوجو عاـ  المجوء لممحاكـتمكيف الضحايا مف 
امكانية التعويض وجبر الضرر ، وتعاني غالبية الدوؿ مف لمضحايا المباشر دعاءاالامكانية 

                                                            

 جلنة مناهضة التعذيب  – يمنلل يناملالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثا( 7)
-  25 May 2010 -  CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1  15صـ 
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وفير الحماية توعدـ ، التأىيؿ والعالج الطبي والنفسيوكذا  ،مناسبالعادؿ و الالمادي والمعنوي 
بعض وفي ، ي أساليب انتقامية أو التيديد أو التخويؼأ سرىـ والشيود والمبمغيف مفألمضحايا و 

حيث يتولى التحقيؽ والمحاكمة التعذيب لمقضاء الطبيعي  الدوؿ عدـ خضوع المتيميف بجرائـ
تبي بيف المحققيف والمشتبو اوجود ربط مؤسسي أو تر أو محاكـ داخمية وتفتقر لعمنية المحاكمات، 

عدـ تناسب و في ارتكابيـ جرائـ تعذيب وسوء معاممة، وكذلؾ بطء وتعثر التحقيقات والمحاكمات 
.  العقوبة مع جسامة الجـر

ممارسة في  في ارتكاب جريمة التعذيب استمرار المشتبو بيـالمالحظات إلى وأشارت 
ما قد يسمح في تكرار  ،و المرتبطة بيا خالؿ مراحؿ التحقيؽ والمحاكمةأ العموميةوظيفتيـ 
دانة أو الشيود أو و االنتقاـ أو عرقمة التحقيقات مف خالؿ التأثير عمى أدلة اإلأالجريمة 
، التأديبية لمرتكبي جريمة التعذيبالمعمومات المتعمقة بالمالحقة القضائية و غياب و المبمغيف، 

 عف عودة و االكتفاء بالجزاء التأديبي، فضاًل أوعدـ نشر نتائج التحقيقات واالجراءات التأديبية 
 مياـ عممو مرة أخرى بعض قضاء العقوبة القضائية أو التأديبية.ممارسة الموظؼ الحكومي إلى 

عدـ تمكيف الضحايا وذوييـ مف المجوء إلى المطالبة بتعويض مادي المجنة  وأثار قمؽ
ومعنوي عف تعرضيـ لمتعذيب في كثير مف الدوؿ، أو تكوف التعويضات رمزية وفي كثير مف 

مع تأكيد المجنة عمى ، لفترات مطولة تنفيذىا ؿيتعطيتـ حكاـ الصادرة بيا أو األحياف ال تنفذ األ
نقص و اد إلى االعترافات المنتزعة تحت التعذيب في كؿ مراحؿ المحاكمة، أىمية بطالف االستن

  .الخبرة لدى جيات الطب الشرعي والعدلي
ضعؼ اإلشراؼ والمتابعة لمظروؼ اإلنسانية والصحية والبيئية ولفتت المجنة إلى 

تفتيش النقص االمكانيات بيا، و  توفير فيقصور الو  ،النفسية في مراكز االحتجاز الرسميةو 
عدـ تولي ىيئة مستقمة إلجراء تحقيقات و مراكز االحتجاز غير الرسمية أو الخاصة، عمى  دوريال

واستخداـ األساليب ، مشكوى مستقمة مرتبطة بأماكف االحتجاز والسجوفلآليات ة أو سريعة ونزيي
االحتجاز المجوء إلى بدائؿ عدـ الحديثة في المراقبة داخؿ السجوف ومراكز الشرطة والدرؾ، و 

 .والعقوبات البديمة واعادة التأىيؿ
 

و  (22)نشر التقارير ونشر التوصيات واالعالن عن اختصاص المجنة وفق المادتين  -5
(22)  

تكاد تكوف غالبية الدوؿ العربية ال تقـو بنشر التقارير الدورية المقدمة إلى لجنة مناىضة 
التعميقات المرتبطة بحقوؽ اإلنساف عامة التعذيب وكذا المالحظات الختامية، والتوصيات و 

ومناىضة التعذيب خاصة بالمغات المناسبة، سواء عمى المواقع الرسمية لمحكومات عمى شبكة 
اإلنترنت أو وسائط اإلعالـ المتنوعة الحكومية وغير الحكومية، أو تمكيف المنظمات غير 

نشر تمؾ التقارير والمسائؿ الحكومية وأصحاب المصمحة مف االطالع عمييا، عمى الرغـ مف 
  .الييئات المختمفة لألمـ المتحدة المتعمقة بيا والوثائؽ المختمفة عمى مواقع

عمى إعالف اعترافيا  (والمغرب ، وتونس،الجزائرعدا ) الدوؿ العربية وحثت المجنة غالبية
تسمـ ودراسة  إلتاحةمف االتفاقية المتعمقة  (00)و (02)المادتيف  باختصاص المجنة بموجب

انتياؾ بوقوع  المعنية ةة الدولاألفراد الخاضعيف لواليمف الدوؿ األطراؼ أو البالغات مف 
 االتفاقية.
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 الممارسات المتكررة أو المنهجية  -6
عف  المتكرر لجنة مناىضة التعذيبوتكشؼ القراءة في المالحظات الختامية عف تعبير 

قمقيا إزاء المعمومات التي تمقتيا مف خالؿ المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وصفتيا 
عمميات تعذيب ل تشيد ممارسةالدوؿ ال تزاؿ  عدد مفأف و  ،)المستقاة مف مصادر موثوؽ بيا(

االحتجاز لدى الشرطة أو إّباف النقؿ، بصرؼ النظر عف طبيعة الجريمة  أثناء االعتقاؿ أو
ومة أو في سياؽ الجرائـ اإلرىابية والمجوء إلى سوء المعاممة بغرض انتزاع اعترافات، المزع

اتصاال بافتقار المحققيف إلى القدرات الالزمة إلجراء التحقيقات الجنائية بأساليب محسنة ومينية 
يف ومتطورة، فضاًل عف أف الضحايا نادرًا ما تتاح ليـ إمكانية االتصاؿ الفعمي بالمدعيف العام

أيضا عدـ متابعة ادعاءات ، و وقضاة التحقيؽ بسبب عدـ مراقبتيـ أماكف االحتجاز بانتظاـ
  .التعذيب

يـ إلساءة معاممة استخداـ العنؼ ضد تجمعات المحتجيف سممًيا وتعرضونوىت المجنة ب
غياب أو ضعؼ التحقيؽ الجدي ومالحقة الجناة فيما و حمالت القبض عمييـ،  ؿأو التعذيب خال

 يتعمؽ بادعاءات اإلعداـ خارج نطاؽ القضاء والوفاة نتيجة التعذيب والعنؼ المفرط.
تساؤالت رفض وتجاىؿ بعض الدوؿ التواصؿ مع طمبات و  أشارت المجنة كذلؾ
والفرؽ العاممة  فغير التعاىدية مف المقرريف الخاصيعدـ دعوة اآلليات و  ،المجنة ومالحظات

 إلييـ. الموجة االدعاءاتف حقيقة وؿ لتبيالمحضور إلى الد المعنية
* * * 

 


