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شكلت هذه احللقة اإلقليمية فضاء حمايدا لعقد مناقشات صرحية  -دون نسب األقوال إىل مصادرها  -حول التحديات الرئيسية اليت
تواجه تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب ،مع الرتكيز على أمهية القضاء على التعذيب أثناء االحتجاز لدى الشرطة .وأقامت هذه احللقة،
اليت استضافتها حكومة املغرب ،مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب بالشراكة مع مؤسسة ويلتون بارك .وضم اللقاء أكثر من  70مشاركا
من مسؤويل احلكومات يف املنطقة ،وعددا من الشركاء واخلرباء الرئيسيني ،مبن فيهم أعضاء جمموعة أصدقاء مبادرة اتفاقية مناهضة
التعذيب .وكانت دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ( )MENAاليت شارك ممثلون عنها يف حلقة العمل هي :البحرين ومصر
والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وقطر واململكة العربية السعودية ودولة فلسطني وتونس واإلمارات العربية
املتحدة .واستندت حلقة العمل على اجتماع كانت مؤسسة ويلتون بارك قد عقدته يف مارس/آذار  ،2015وشاركت فيه مبادرة اتفاقية
مناهضة التعذيب ،بشأن استحداث اسرتاتيجيات جديدة ملكافحة التعذيب .وأقيم االجتماع أيضا بالتعاون مع اجمللس الوطين املغريب
حلقوق اإلنسان ( )CNDHومركز تطبيق حقوق اإلنسان التابع جلامعة بريستول.
تبادل املشاركون ،عرب مناقشات صرحية وغري قابلة للنشر مبوجب بروتوكول ويلتون بارك ،أهم ما قاموا به من ممارسات جيدة وما توصلوا
إليه من هنوج مبتكرة وما واجهوه من حتديات وفرص ،وحبثوا أفضل السبل لتعزيز التعاون يف املستقبل.
وباالستناد إىل أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
( ،)UNCATكان اجتماع املائدة املستديرة للخرباء منربا ملا يلي:
•

حبث اخليارات املتاحة إلجياد حلول ناجعة ملنع التعذيب أثناء االحتجاز لدى الشرطة؛

•

تبادل املمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل منع التعذيب؛

•

تعزيز احلوار غري الرمسي بني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

وجتدر اإلشارة إىل أ ّن مجيع بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ما عدا بلدين ،قد صدَّقت على اتفاقية مناهضة التعذيب؛ بينما مل
يصدق سوى أربعة منها على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ( .)OPCATوعلى الرغم من زيادة الوعي بضرورة
إنشاء قوانني وسياسات ولوائح ملنع التعذيب أثناء االعتقال أو االحتجاز يف مجيع بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،إال أ ّن املشاركني
يف حلقة العمل اعرتفوا بوجوب بذل املزيد من اجلهود ،وال سيّما فيما يتعلق باستحداث اسرتاتيجيات عملية وواقعية خاصة لكل بلد
تراعي اختالف التقاليد القانونية ويف الوقت نفسه تدعم هنجا قائما على حقوق اإلنسان.
وال شك أ ّن هناك حلظات يزيد فيها خطر تعرض األشخاص للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة ،ومنها الساعات األوىل من
حبسهم احتياطيا .وإذا مل تقدَّم الضمانات الوقائية املناسبة خالل تلك املراحل األوىل من االعتقال واالحتجاز ،امكانية ممارسة
التعذيب ميكن أن تتم دون رادع .وتشمل الضمانات الوقائية األساسية يف هذا الصدد التأكد من سالمة السجالت ،وعدم احتجاز
األشخاص إال يف أماكن معروفة وخمصصة رمسيا لذلك ،وكفالة حقهم يف االستعانة مبحام ،وإخطار أفراد أسرة املعتقل أو احملتجز مبكان
أي
وجوده ،وتسجيل عمليات االستجواب تسجيال صوتيا أو مرئيا .وميكن تطبيق مجيع هذه الضمانات األساسية بسهولة ،وال يشكل ّ
أي بلد ،إذ إهنا ال تستلزم ضخ مبالغ مالية كبرية ،وإن كانت رمبا تستوجب إدخال تغيريات على بعض املمارسات
منها عبئا ماليا على ّ
واملواقف الشرطية .وقد أ ِويل اهتمام خاص ملسألة أساليب االستجواب (أي إجراء املقابالت) .وحتدَّث املشاركون يف احللقة عن عدد من
التحديات اهلامة يف املنطقة ،لكنهم تبادلوا أيضا بعض املمارسات اجليدة جدا والتوصيات ،ونستعرضها فيما يلي.

التحديات
التشريعية
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 .1من الواضح أ ّن اخلطوة األوىل ملكافحة التعذيب هي ضمان تعريف التعذيب يف القانون الوطين بأنه جرمية يف حد ذاته .ومن املهم أيضا أن
أي إجراءات قانونية.
تنص التشريعات على عدم جواز استخدام األدلة اليت تنتزع عن طريق التعذيب يف ّ

 .2من املهم ّأال تكون نظرتنا نظرة اختزالية تركز على الشرطة وحدها للقضاء على التعذيب وسوء املعاملة ،وإمنا نظرة ترى أ ّن استمرار التعذيب
أي جرمية
مشكلة عامة يف منظومة العدل ككل .ومن األمثلة على ذلك األمهية الكبرية اليت تعطى للحصول على اعرتاف من أجل فك خيوط ّ
 -األمر الذي قد يعطي حافزا ملمارسة التعذيب – وهي مسألة تشمل اإلدارة القضائية ب َّرمتها.

السياسية
 .3يف أغلب األحيان ال يصدر كبار املسؤولني احلكوميني بيانات سياسية واضحة تؤكد على عدم التسامح مطلقا مع التعذيب.
 .4كثريا ما تستخدم الدول ذريعة "الظروف االستثنائية" لتربير التعذيب .وال ب ّد من وضع ح ّد هلذا األمر ،ذلك أ ّن استخدام التعذيب يف حد
ذاته يعين أ ّن الدولة فقدت شرعيتها السياسية واألخالقية ،ويهدم الثقة بني املواطنني والدولة .ومثة أدلة واضحة على أ ّن التعذيب يؤدي إىل
نتائج عكسية ،من بينها احلصول على اعرتافات كاذبة وإخفاء املعلومات.
ألي ظرف أن يطغى على حق اإلنسان األساسي يف محاية كرامته وال
 .5ولذلك من املهم أن يصرح أكرب املسؤولني احلكوميني علنا بأنه ال ميكن ّ
أن جيعل التعذيب ممارسة مقبولة.

اجملتمعية
 .6إ ّن مواقف الرأي العام تلعب دورا حامسا يف إحداث التغيري ،وهي شديدة التأثر بوسائل اإلعالم.
 .7يف كثري من األحيان ميكن أن تسبب وسائل اإلعالم ضغوطا وتثري نوعا من الدوافع املؤذية اليت قد تؤدي إىل ممارسة التعذيب ،ومن األمثلة
على ذلك أهنا قد تضع الشرطة حتت الضغط إلعالن التوصل إىل مشتبه به جلرمية من اجلرائم .وقد تستغل وسائل اإلعالم أيضا حاالت سوء
سلوك الشرطة كنوع من الدعاية ،مما يولِّد ثقافة تعزل الشرطة عن اجلمهور .وميكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة التضامن بني أفراد الشرطة ومقاومة
اإلفصاح عن مرتكيب التعذيب داخل صفوف الشرطة.
"شر ال ب ّد منه" من أجل احلفاظ على أمن
 .8من الشائع أن تتبىن وتدعم الثقافة الشعبية ووسائل اإلعالم وجهة النظر اليت ترى أ ّن التعذيب ٌّ
الناس وسالمتهم ،وخاصة يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب.
 .9غالبا ما جيهل اجلمهور أبسط حقوقه األساسية ،مثل احلق يف االستعانة مبحام أثناء احلبس االحتياطي أو احلق يف إخطار أقارب الشخص
مبكان وجوده.

الثقافية
 .10يعد الشرق األوسط ومشال أفريقيا منطقة شاسعة هلا ثروة من التقاليد السياسية والثقافية واالجتماعية املتنوعة.
 .11رأى بعض املشاركني أ ّن هناك ضرورة لزيادة تدارس ومناقشة سبل استغالل القيم اإلسالمية من أجل منع التعذيب وتعزيز حقوق اإلنسان .إذ
إ ّن بعض العقوبات اجلنائية يف أجزاء من العامل العريب ال تتوافق مع حقوق اإلنسان ،وإمنا تستند إىل تفاسري النصوص الدينية .وقد يؤدي ذلك
إىل خطر استغالل النسبية الثقافية لتربير ممارسة التعذيب أو حلماية مرتكبيه من الوقوع حتت طائلة املساءلة القانونية .ورأى البعض اآلخر من
املشاركني أ ّن هناك مبالغة يف افرتاض وجود تعارض بني اإلسالم ومنع التعذيب/حقوق اإلنسان.
 .12تنتشر "ثقافة االعرتافات" يف جمال عمل الشرطة وإجراء التحقيقات يف كثري من بلدان املنطقة :وهي الثقافة الشرطية اليت يكون فيها االعتماد
على االعرتافات هو األداة الرئيسية إلجراء التحقيقات اجلنائية .ورأى املشاركون أ ّن غياب التدريب واخلربة يف تطبيق األساليب املتنوعة حلل
اجلرائم قد أفرز نظما تدفع إىل ممارسة التعذيب أو سوء املعاملة من أجل انتزاع االعرتافات.

العملية
 .13يف بعض احلاالت ميكن أن يكون حدوث التعذيب أو سوء املعاملة أثناء االحتجاز لدى الشرطة من عدمه مرتبطا بغياب الطرق العملية
بأي معايري رمسية.
البديلة لالستجابة حلاالت معينة ،وال يكون مرتبطا ّ
 .14وقد أثريت خماوف بشأن تكاليف تقدمي استجابات عملية جديدة .بيد أ ّن هناك خطوات عملية كثرية ميكن اختاذها بتكلفة زهيدة.

املتعلقة بالرصد واملساءلة
 .15ال تزال املساءلة مشكلة كبرية يف املنطقة ،إذ ال يوجد رصد مستقل ألماكن االحتجاز للتأكد من التزامها بالضمانات األساسية.
 .16ال يزال عدد التحقيقات واحملاكمات اجلنائية املتعلقة مبزاعم التعذيب قليال يف معظم الواليات القضائية .ومثة صعوبة أيضا يف مجع إحصاءات
دقيقة يف هذا الصدد ،وغالبا ما تكون اإلحصاءات مبهمة عندما ال يكون هناك جترمي واضح للتعذيب يف القانون احمللي.

سبل المضي قدما
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غرس ثقافة احرتام حقوق اإلنسان
 .17يشكل موظفو الشرطة وإنفاذ القانون جزءا من اجملتمع وقيمه ،لذلك جيب زيادة الوعي حبقوق اإلنسان ليس فقط بني صفوف العاملني يف
جمال إنفاذ القانون ولكن بني اجلمهور أيضا.
 .18اعترب املشاركون أ ّن تقدمي برامج توعية يف املدارس واجلامعات وتقدمي محالت إعالمية للجمهور  -عرب وسائل اإلعالم ،على سبيل املثال،
ووسائط التواصل االجتماعي وغريمها – على حنو يتيح للمواطنني معرفة حقوقهم ميثل عنصرا أساسيا ملنع التعذيب وسوء املعاملة أثناء
االعتقال واالحتجاز لدى الشرطة.

أن تكون الشرطة جزءا من اجملتمع ،ال كيانا منفصال عنه
 .19إ ّن تغيري ثقافة الشرطة يقتضي أن تعترب الشرطة نفسها جزءا من اجملتمع وموجودة خلدمة اجملتمع ،ال كيانا منفصال عنه .فالشرطة موجودة
حلماية اجملتمع من األذى .لذا ينبغي أن تكون تفاعالت املواطن مع الشرطة ،سواء كان جمنيا عليه أو شاهدا أو متهما أو فردا من اجلمهور،
تفاعالت يسودها االحرتام والطمأنينة .غري أن وجود التعذيب وسوء املعاملة يقوض ثقة اجلمهور يف الشرطة ويف مؤسسات الدولة بشكل
عام.
 .20من املهم ّأال تستخدم حقوق اإلنسان "كسيف على رقاب" الشرطة ،وإمنا أداة تتيح ألفراد الشرطة أداء عملهم على حنو سليم مع عدم
املساس حبقوقهم .فعلى سبيل املثال ،عندما جيرب أفراد الشرطة على حتسني نوعية األدلة (من خالل مثال أن يطلب منهم القضاة تقدمي دليل
على أهنم حصلوا على االعرتافات بطريقة قانونية) فإهنم يصريون أكثر مهنية .لذا ينبغي مراجعة ممارسات االستجواب بغية تقليل االعتماد
على االعرتافات.
 .21تتمثل إحدى اخلطوات الرئيسية لرفع مكانة عمل الشرطة يف ترويج مفهوم أ ّن الشرطة تقدم خدمة للمجتمع .ومن املتطلبات األساسية
لتحقيق ذلك مراجعة إجراءات التوظيف للتأكد من شفافيتها ومتثيلها لشىت اجملتمعات احمللية اليت ختدمها الشرطة ،مبا يف ذلك من حيث
اخللفية العرقية ونوع اجلنس.
 .22قد يكون من الضروري أيضا مراجعة سياسات الرتقية حبيث ال تكون الرتقيات مرتبطة فقط بعدد أحكام اإلدانة اليت تصدر ،أل ّن ذلك قد
بأي وسيلة كانت.
يسمح بوجود ثقافة توجب "حل" اجلرائم ّ

 .23وشدد املشاركون أيضا على ضرورة توعية وتثقيف اجلمهور باحلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون يف تعامالهتم مع الشرطة ،وذلك كوسيلة لتعزيز
السلوك اإلجيايب لدى أفراد الشرطة.

االستثمار يف التدريب
 .24إ ّن "ثقافة االعرتافات" اليت تعطي الدافع ملمارسة التعذيب تعترب يف جزء منها عرضا لنقص املهارات املهنية لدى أفراد الشرطة.

 .25لذا سلَّط املشاركون الضوء على أمهية توفري التدريب املناسب لضباط الشرطة واالحتجاز من أجل ضمان زيادة مهنية جهاز الشرطة وقطاع
السجون وكذلك ضمان مساءلة املخالفني.
 .26ودعا املشاركون إىل زيادة االستثمار يف تدريب أفراد الشرطة على بعض املهارات واملعارف مثل املهارات املهنية املتعلقة بإجراء التحقيقات
واملقابالت ،واجلوانب العلمية والتقنية للتحقيقات اجلنائية ،وكيفية دمج معايري حقوق اإلنسان يف ممارسات الشرطة .وطلب املشاركون مزيدا
عامي  2016و 2017مجع
من املعلومات عن أدوات التدريب احلالية .ويف هذا الصدد ،تنوي مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب خالل ّ
أدوات التدريب احلالية ونشرها ،وكذلك عرض املمارسات اجليدة ،عرب بوابتها اإللكرتونية ،وذلك يف إطار خطتها االسرتاتيجية اجلديدة.
 .27ولكن جيب عدم اعتبار حقوق اإلنسان جمرد مسألة تكميلية وجيب عدم تدريسها على أهنا كذلك ،وإمنا ينبغي دجمها يف التدريب والعمل
اليومي ألفراد الشرطة على حنو يتيح هلم تعلم الطريقة اليت ميكن أن جيعلوا هبا أساليبهم وممارساهتم متوافقة مع حقوق اإلنسان.
 .28من املهم أيضا الرتكيز على اجلوانب العلمية والتقنية املتعلقة بإجراء التحقيقات وحتليل األدلة اجلنائية حىت ميكن تقليل االعتماد على
االعرتافات.

الرتكيز على اجلوانب العملية والتقنية
 .29تتسم الشرطة عموما باألداء العملي والتوجه حنو حتقيق النتائج .ولذا ميكن أن يؤدي إثبات عدم فعالية استخدام التعذيب من أجل انتزاع
االعرتافات إىل تغيري يف السلوك .ومن شأن إظهار العواقب العملية ملمارسة التعذيب وسوء املعاملة أن يتيح أيضا دمج هنج قائم على حقوق
اإلنسان يف التدريب املقدَّم ألفراد الشرطة.
أي دولة ملكافحة التعذيب أثناء االحتجاز
 .30جيب أن تكون بعض االعتبارات العملية مثل حتسني ظروف االحتجاز جزءا ال يتجزأ من خطة ّ
لدى الشرطة.
 .31ميكن أن تلعب التكنولوجيا دورا هاما يف منع التعذيب ومحاية احملتجزين وضباط إنفاذ القانون على السواء ،ومن األمثلة على ذلك ضمان
تسجيل استجوابات الشرطة صوتيا أو مرئيا .إذ يؤدي التسجيل الصويت أو املرئي إىل محاية الشرطة وكذلك املتهمني ،ألنه يتيح للشرطة على
أي مزاعم بأ ّن االعرتاف انتزع حتت وطأة التعذيب أو سوء املعاملة .وطلب املشاركون أيضا احلصول على مزيد من
سبيل املثال أن تدحض ّ
املعلومات عن استخدام الكامريات اليت ميكن ارتداؤها .ويعترب التسجيل الصويت واملرئي أيضا وسيلة هامة حلف األدلة الشفوية.
 .32يعد االستثمار يف تدريس علوم األدلة اجلنائية أمرا ضروريا ملنع التعذيب وكذلك إلثباته عند حدوثه – كما أنه يقلل من قيمة االعرتافات يف
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ظل إمكانية وجود أدلة علمية.
 .33جيب ّأال يقتصر تطبيق الضمانات على حاالت التعذيب وإمنا على حاالت سوء املعاملة أيضا – إذ يصعب تعذيب األشخاص أثناء
معاملتهم بشكل الئق ،أما يف حالة إذالهلم فقد تتهيأ البيئة اليت يسهل فيها ارتكاب جرمية التعذيب.
 .34جيب أن متنح هيئات الرصد القدرة على إجراء حبوث مستقلة لتوفري بيانات عن معدل انتشار التعذيب يف كل بلد – وذلك من أجل حتديد
اللحظات اليت يزيد فيها خطر تعرض األشخاص لسوء املعاملة ،والعمل على تقليلها إىل أدىن ح ّد ممكن.

تعزيز االستقاللية واملساءلة
 .35متثل عمليات الرصد والتحقيق املستقلة أمرا حامسا لضمان املساءلة وتعزيز الثقة يف أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون .إذ يعترب الرصد املستقل
أي انتهاكات ،ولتحديد االنتهاكات بأسرع ما ميكن
ألماكن االعتقال واالحتجاز ،وكذلك ملمارسات الشرطة ،أمرا بالغ األمهية ملنع حدوث ّ
بعد حدوثها ،وطلب التعويض عن تلك االنتهاكات .وميكن أن يكون للرصد دور حموري أيضا يف حتديد التوصيات الالزمة إلجراء تغيريات يف
القوانني والسياسات واملمارسات حبيث تتماشى مع املعايري الدولية.
 .36جيب أن تنظر مجيع الدعاوى القضائية املرفوعة ضد ضباط الشرطة وإنفاذ القانون أمام حماكم مدنية عادية لضمان استقاللية األحكام ،وليس
يف حماكم خاصة تابعة للشرطة أو غريها.
 .37ينبغي أن يكون األطباء العاملون يف مرافق االحتجاز مستقلني عن منظومة االحتجاز .فعلى سبيل املثال ،جند يف كثري من السجون أ ّن
األخصائيني الصحيني يعملون حتت اإلشراف املباشر لنفس الوزارات اليت يعمل حتت إشرافها سائر موظفي السجون .وقد يؤدي ذلك إىل
شعور األطباء بعدم القدرة على اإلبالغ عن حاالت التعذيب أو سوء املعاملة املشتبه هبا خوفا من املخاطرة حبياهتم املهنية أو من التعرض
ألعمال انتقامية.
 .38اقرتح املشاركون إخضاع املتهمني [احملبوسني احتياطيا] أو املدانني الذين ينقلون إىل مراكز االحتجاز لفحوص طبية لدى وصوهلم للمركز وعند
نقلهم من مركز إىل آخر .وجيب توضيح دور الطبيب للمحتجز ،ذلك أ ّن دور الطبيب الشرعي خيتلف كثريا عن دور الطبيب الذي يقدم
العالج.
ومفوضة بالتحقيق يف ممارسات الشرطة .ينبغي تزويد
خمولة َّ
 .39تتمثل املمارسات اجليدة لبعض الدول يف إنشاء هيئات مستقلة ال تتبع للشرطة َّ
هذه اهليئات أيضا باملهارات وبرامج التدريب املناسبة.

إشراك النظام القضائي والقانوين
 .40إ ّن مسؤولية منع التعذيب ال تقع على عاتق الشرطة وحدها .إذ يتعزز انتشار التعذيب وسوء املعاملة حني يستند القضاء إىل أدلة انتزعت عن
طريق التعذيب أو سوء املعاملة ،أو يف حالة عدم التقييم السليم للوسيلة اليت حصل هبا على االعرتافات يف إجراءات احملكمة .لذا جيب أن
أي إجراءات قضائية ،وكذلك ضرورة التقييم السليم للوسيلة اليت
تنص قواعد اإلجراءات على عدم قبول األدلة املنتزعة عن طريق التعذيب يف ّ
مت احلصول هبا على تلك األدلة ،حىت يتسىن مكافحة اإلفالت من العقاب ومنع التعذيب عموما.

أوليفيا مرفي
ويلتون بارك | مارس/آذار 2016
هذا التقرير هو مثرة جهد مشرتك بني األمانة العامة ملبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ومؤسسة ويلتون بارك.
وتعرب تلك التقارير عن تفسريات
ألي مؤمترِّ .
والتقارير الصادرة عن مؤسسة ويلتون بارك هي عبارة عن ملخصات موجزة للنقاط والنتائج الرئيسية ّ
أي سياسة مؤسسية لويلتون بارك وال متثل بالضرورة آراء املقرر.
املقررين الشخصية لوقائع املؤمتر  -وعليه فإهنا ال تشكل َّ
أي من مؤمتراهتا املقبلة ،يرجى االطالع على موقعنا اإللكرتوين:
وإذا كنت ترغب يف قراءة تقارير أخرى ملؤسسة ويلتون بارك ،أو املشاركة يف ّ
www.wiltonpark.org.uk

وملعرفة آخر املستجدات حول املؤمترات ،يرجى االشرتاك يف نشرتنا اإلخبارية اإللكرتونية:
https://www.wiltonpark.org.uk/newsletter/

وللحصول على معلومات عن مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ،يرجى زيارة املوقع التايلwww.cti2024.org :
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