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 حقوق وحماية احترام مجال في األزمات كبريات من واحدة العربية البلدان في االحتجاز أزمة تشكل   
 واالجتماع الرأي حريات وقمع السياسية األزمات مع تترافق التقليدي السياق في وأنها سيما اإلنسان،
 .واألهلية المسلحة النزاعات نطاق واتساع اإلقليمي االضطراب سياق في ذروتها وتبلغ السلمي،

 أن إال عامة، بصفة المحتجزين لحقوق جيدة ضمانات من العربية الدستورية الوثائق تتضمنه ما ورغم   
 من أدنى هو لما الدستورية بالضمانات تهبط ما عادة الجزائية واألصول الجنائية اإلجراءات تشريعات
 .والمحاكمة التحقيق فترتي وخاصة التطبيق، خالل الضمانات هذه وتهبط الدولية، المعايير

 مضيئة عينة العربية البلدان تقارير على التعذيب مناهضة للجنة الختامية والتعليقات التوصيات وتوفر   
 :أبرزها ومن االحتجاز، نظم تطوير تكبل التي والفجوات التحديات طبيعة على
 فورا   المحتجزين األشخاص بإبالغ المتعلقة القانونية الشروط احترام تضمن تشريعات توافر عدم*   

 عند اإلشارة لغة أو الشفوية أو التحريرية الترجمة مثل اللغوية بالمساعدة تزويدهم أو احتجازهم، بأسباب
 ومقار كالمعسكرات والمعلنة الرسمية غير األماكن في االحتجاز تجرم نصوص وجود وعدم الحاجة،
 ظفينالمو  تعفي نصوص ووجود الجنائي، والبحث االستخبارات وأجهزة الدولة وأمن العام األمن

 أو طاعتهم عليهم تجب الذين الرؤساء ألوامر تنفيذا   الجريمة كانت إذا الجنائية المسئولية من العموميين
 من وأفراد لقادة القضاء من حصانة عن تعبر نصوص ووجود عليهم، واجبة طاعتهم أن يعتقدون

 معاقبة تجيز تأديبية أو بدنية، عقوبات تطبيق تجيز نصوص وجود عن تكشف كما. العسكريين
 .السلوك سوء على المحتجزين

 حظر وتبيح ،"الضرورة حاالت في" محام وجود دون المتهمين مع التحقيق تبيح نصوص وجود*   
 فور بمحام االستعانة في األشخاص حق عن صريح نص وجود وعدم أيام، عدة بأخرين المتهم اتصال
 محددة غير لفترات" اإلداري االحتجاز" أو الوقائي التوقيف تبيح تشريعات وأيضا عليهم، القبض إلقاء

 تشريعات وصدور االرهاب مكافحة اختالالت إلى إضافة ،"المجتمع حماية" أو الجرائم منع بغرض
 إساءة إلى يرقى قد نحو على بخروقات وتسمح االتفاقية مع تتوافق ال بها تتعلق تشريعية وتعديالت
 . التعذيب أو المعاملة



 تعذيب وقائع بارتكاب تسمح قد التي والقضائية اإلدارية التدابير من العديد في العربية الدول تتشابه*   
ساءة  التعسفي باالحتجاز والسماح االرهاب، مكافحة وتدابير الطوارئ، حاالت فرض: ومنها المعاملة، وا 

 كذلك القضاء، إلى اإلحالة أو التحقيق جهات على العرض دون للمتهمين المطول واالحتجاز واالشتباه
 سابقة قضائية غير كعقوبة واستخدامه المحاكمات أمد طول ضوء في المدة طويل االحتياطي الحبس
 مراكز في االنضباط فرض بغرض الجماعي والعقاب االحتجاز، ظروف وتدني المحاكمة، على

 .جسيمة بدنية عقوبات واستخدام أسرهم، عن بعيدة سجون إلى السجناء ونقل االحتجاز،
 في االعترافات هذه استخدام مع خاصة المحاكم، أمام كأدلة القسرية أو المنتزعة االعترافات قبول*   

 أو والالجئين للمهاجرين القسرية واإلعادة السيئة والظروف بها، تتصل مغلظة أحكام وصدور اإلدانة
 خاصة محاكم أمام للمحاكمة المدنيين وخضوع للتعذيب، التعرض خطر أساس على األجانب السجناء

ا معهم، التواصل منع في تتسبب( دولة أمن محاكم عسكرية، محاكم الشرطة، محكمة) استثنائية أو  وأيض 
 عن أو الشامل بالعفو قرارات وصدور للتعذيب، التعرض ادعاءات يخص فيما وضعفها التحقيقات بطء
 .تعذيب جرائم في المدانين لصالح العقوبة باقي
 االمكانات ضعف إلى باإلضافة التعذيب، لشكاوى وسرية وفعالة مستقلة آليات ضعف أو غياب*   

 بالكرامة حاطة أساليب واستخدام المحتجزين، من وغيرهم للسجناء النفسية وخاصة والعالجية الطبية
 .   ذويهم أو المتهمين بحق واإلنسانية والمجتمعية الدينية المعتقدات مع تتنافى ومهينة

 وآليات التحقيق آليات غياب في والمتمثلة المناسب الضرر وجبر انصاف وآليات فعالة سبل ضعف*   
 .القانوني غير واالحتجاز للتعذيب التعرض ادعاءات في والعاجلة والفعالة المستقلة والتظلم الشكاوى

 االحتجاز مراكز في والنفسية والبيئية والصحية اإلنسانية للظروف والمتابعة اإلشراف ضعف*   
 الرسمية غير االحتجاز مراكز على الدوري التفتيش ونقص بها، االمكانيات توفير عن والتخاذل الرسمية،

 الحديثة األساليب استخدام وضعف ونزيهة، سريعة تحقيقات إلجراء مستقلة هيئة تولي وعدم الخاصة، أو
 . االحتجاز بدائل إلى اللجوء وعدم االحتجاز، مراكز داخل المراقبة في
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