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أداة قاعدة االستبعاد لدي اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 2020/8

عدم قبول األدلة التي تم الحصول عليها عن
طريق التعذيب واملعاملة السيئة:
اإلجراءات واملامرسات
تعتمد فعالية نظام العدالة الجنائية للدولة عىل ثقة األشخاص الذين تخدمهم .وتُعترب الطرق التي تحقق بها الرشطة ووكاالت إنفاذ القانون
األخرى يف الجرمية ،وإجراء املقابالت مع املشتبه فيهم ،ومع الشهود والضحايا ،وجمع األدلة ،رضوريّة لبناء هذه الثقة والحفاظ عليها.
وأينام يُستخدم التعذيب وسوء املعاملة النتزاع االعرتافات أو غريها من املعلومات أو األدلة ،فإن تلك الثقة ميكن أن تنكرس .إن قاعدة عدم
قبول األدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء املعاملة يف أي إجراءات (تُعرف أيضً ا باسم "قاعدة االستبعاد" ،والواردة يف
املادة  15من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ())UNCAT
تضع خطوة مهمة لدرء املامرسات الفاسدة ،وتزيل أحد الحوافز األساسية للتعسف ،وتضمن حقوق اإلجراءات القانونية الواجبة ونزاهة
إجراءات املحكمة .ويساعد تطبيق هذه القاعدة عىل تفكيك االعرتافات غري املوثوقة املستندة إىل تحريات الرشطة ،ويؤدي إىل جمع األدلة
والتحقيقات بشكل أفضل وأكرث موثوقية.
تح ّدد هذه األداة مجموعة متن ّوعة من التدابري واإلجراءات الترشيعية والسياسيّة والعمليّة التي اعتمدتها الدول لحظر ومنع الحصول عىل
األدلة عن طريق التعذيب وسوء املعاملة واستخدامها فيام بعد يف العمليات الجنائية املحلية .والتي تهدف إىل مساعدة املسؤولني  -ال سيام
الرشطة وأعضاء النيابة العامة ومامريس املهن الطب ّية والقضاة  -عىل كيفية تجنب واستبعاد مثل هذه األدلة التي تم الحصول عليها عن طريق
التعذيب أو سوء املعاملة .وت ُظهر التجربة أن العملية السليمة ملنع واستبعاد استخدام األدلة (مبا يف ذلك االعرتافات) التي يتم الحصول عليها
نتيجة التعذيب أو سوء املعاملة ،تساعد عىل تقليل املخاطر والحوافز التي تؤدي إىل استخدام التعذيب وسوء املعاملة يف املقام األول.

أدلة التعذيب :ستستخدم األداة عبارة "أدلة التعذيب" كمخترص لإلشارة إىل جميع أشكال األدلة املستخرجة عن طريق استخدام التعذيب أو
غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مبا يف ذلك االعرتافات واملعلومات األخرى واألشكال األخرى من األدلة.
وتقدم األداة أيضً ا أمثلة ،بنا ًء عىل تجارب الدولة املعنية ،والتي تغطي عدم قبول األدلة املنتزعة باإلكراه أو الضغط أو التخويف أو االضطهاد
أو غري ذلك من الوسائل غري القانونية.

إن مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب (" )CTIأدوات تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة " هي سلسلة من األدوات العملية
املصممة لتبادل املامرسات الجيدة بني الدول بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وتقدم األدوات أيضاً إرشادات
حول املواضيع وأفكارا ً ملامريس الدولة وصانعي السياسات أثناء قيامهم بوضع أو مراجعة االسرتاتيجيات واآلليات واإلجراءات الخاصة بالسياقات الخاصة مبنع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة
أو العقوبة ،وتوفري سبل االنتصاف للضحايا.
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ملاذا تُستبعد "أدلة التعذيب"؟

املادة  ،15اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

هناك ع ّدة أسباب ج ّيدة للسياسة العامة تدفع
نحو إستبعاد األدلة التي تم الحصول عليها عن
طريق التعذيب أو سوء املعاملة ،مبا يف ذلك:

تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم
اإلدالء بها نتيجة للتعذيب ،كدليل يف أية إجراءات ،إال إذا كان ذلك
ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل عىل اإلدالء بهذه األقوال.

جعل إجراءات املحكمة أكرث
فعالية من خالل التأكد من أنها
تستند إىل أدلة موثوقة .هناك
العديد من األبحاث العلمية التي
تظهر أن أي إفادة أو معلومات
تم الحصول عليها تحت التعذيب
ال ميكن االعتامد عليها ،ألنه مل يتم
اإلدالء بها بحرية.
توفري وقت الرشطة ووقت
املحكمة والتكاليف املرتبطة بها
التي تنفق عىل الرد عىل مزاعم
التعذيب أو سوء السلوك

تجنب إجهاض
العدالة ،حيث يضطر
شخص ما لالعرتاف
بجرمية مل يرتكبها.

حامية نزاهة النظام القضايئ،
وغرس ثقة الجمهور فيه،
وتعزيز سيادة املؤسسات
القامئة عىل حكم القانون.

حامية حقوق ضحايا التعذيب
يف اإلجراءات القانونية ،وتوفري
سبل االنتصاف من انتهاك
حقوقهم.

تعزيز فعالية الرشطة،
من خالل تشجيع قوات
الرشطة عىل تطوير مهارات
وأساليب التحقيق الفعالة.

حامية عدالة املحاكمة من
خالل حامية حق املدعى عليه
يف الصمت وعدم االضطرار إىل
تقديم املعلومات تحت الضغط.

ردع وعدم تحفيز التعذيب
وإساءة املعاملة ،بإزالة أحد
األسباب الرئيسية الرتكاب
التعذيب وسوء املعاملة.

األحكام والترشيعات الدستورية


تحظر دول كثرية إستخدام األدلة التي تم الحصول عليها بشكل غري قانوين (مبا يف ذلك األدلة الخاصة بالتعذيب) يف دساتريها أو من خالل سن
ترشيعات بها .ويتم ذلك يف بعض األحيان من خالل اإلشارة املحددة إىل حظر إستخدام أدلة التعذيب (كام هو منصوص عليه يف املادة  15من
من اتفاقية االمم املتحدة ملناهضة التعذيب) ،أو بتعبري أوسع من خالل حظر إستخدام األدلة غري القانونية .مدونات املامرسات أو التوجيه
للرشطة ،ميكن ألعضاء النيابة العامة ومامريس املهن الطبيّة والقضاة أيضً ا تقديم إرشادات عملية حول كيفية تفعيل القواعد (انظر أدناه).

غينيا االستوائية :ترشيعات مناهضة للتعذيب تحظر استخدام أدلة التعذيب
تحظر املادة  8من القانون رقم  2006/2الخاصة مبنع التعذيب واملعاقبة عليه استخدام االعرتافات أو املعلومات التي يتم الحصول عليها عن
طريق التعذيب.

اليابان :الدستور يحظر استخدام االعرتافات املنتزعة عن طريق التعذيب
يحظر دستور اليابان لعام ( 1947املادة  ))2( 38رصاحة قبول االعرتافات املنتزعة عن طريق التعذيب كدليل" :ال يُسمح باالعرتاف باإلكراه أو
التعذيب أو التهديد ،أو بعد االعتقال أو االحتجاز لفرتات طويلة".
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إسبانيا :الدستور والترشيع
يع ّرف دستور  1978الحق يف عدم التعرض للتعذيب كحق أسايس ،ثم ينص الترشيع عىل أن "األدلة التي يتم الحصول عليها بشكل مبارش
أو غري مبارش من خالل انتهاك الحقوق األساسية لن يكون لها أثر قانوين" (املادة  )11.1من قانون القضاء اإلسباين ،لعام  .)1985وقد ذكرت
املحكمة العليا اإلسبانية أن "األدلة التي تم الحصول عليها يف انتهاك للحقوق األساسية يجب أال تضع املحكمة اعتبارا ً لها" (الحكم 1990/3943
املؤرخ  24أيار  /مايو .)1990

تونس :قانون اإلجراءات الجنائية يبطل أدلة التعذيب
متت إضافة الحظر القانوين الرصيح إلستخدام األدلة املنتزعة عن طريق التعذيب إىل املادة  155من قانون اإلجراءات الجنائية لعام .2011
وتنص املادة عىل أن "روايات واعرتافات املتهم وأقوال الشهود تعترب الغية وباطلة ،إذا كان يف اإلمكان إثبات أنه تم الحصول عليها تحت
التعذيب أو اإلكراه ".
للحصول عىل أمثلة إضافية عىل القوانني ذات الصلة باملادة  ،15أنظر دليل مبادرة اتفاقية التعذيب  -حول الترشيعات املناهضة
للتعذيب ،الفصل APT-CTI Guide on anti-torture legislation .3

دور عنارص إجراء مقابالت الرشطة ومحققوها



اعتمدت دول كثرية سياسات وإجراءات (أشكال حامية) لعنارص
الرشطة وغريهم من املسؤولني عن إنفاذ القانون بشأن كيفية إجراء
املقابالت مع املشتبه فيهم والشهود والضحايا ،وضامن أن يتم
الحصول عىل املعلومات التي يقدمونها بشكل طوعي ودون إكراه.

"

يف بعض الدول ،ال ميكن استخدام االعرتافات يف إجراءات املحكمة
إال إذا ثبت أن أشكال الحامية هذه متتثل لها .ويف واليات قضائية
أخرى ،تم استيعاب الدروس بأن تحسني جمع األدلة املبكرة
ومستندات الطب الرشعي ،قبل إحضار املشتبه بهم لالستجواب،
يقلل من دوافع الحصول عىل اعرتافات بوسائل غري مرشوعة .وقد
صارت أدلة االعرتافات ،يف العديد من البلدان ،تتطلب اإلثبات.

[ ]-يجب عىل الدول ضامن عدم التذرع بأي إفادات
يتضح أنه تم اإلدالء بها تحت التعذيب كدليل يف أي
إجراءات ،باستثناء إستخدامها يف اجراءات ضد شخص
متهم بالتعذيب كدليل عىل اإلدالء باإلفادات[ ،و]
تحث الدول عىل توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل
الترصيحات التي تنتزع يف إطار معاملة أو عقوبة
قاسية أو ال إنسانية أو مهينة " ...
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  19 ، A / Res / 72/163ديسمرب ،2017
الفقرة.6 .

يف عدد متزايد من البلدانُ ،وجد أن أساليب بناء الثقة واإللفة يف إستجواب املشتبه فيهم والضحايا والشهود تؤدي اىل الحصول عىل معلومات
أكرث دقة وموثوقية ،وأكرث فعالية يف مالحقة الجرمية والتحقيق فيها والكشف عنها .كام قلّلت هذه األساليب من االدعاءات الزائفة عن سوء
سلوك الرشطة أو السلطات األخرى .من املهم عند محاولة تفكيك أساليب التحقيق للوصول العرتافات أن تُبذل الجهود ليس فقط لتدريب
الرشطة عىل التقنيات الجديدة ،وإمنا أيضً ا ألن أنظمة الرتقيات ال تعطي األولوية إلحصاءات حلول القضايا ،وإزالة الحوافز السلبية األخرى .كام
أن الحاجة إىل االستثامر يف علوم الطب الرشعي ،إىل جانب تقنيات كشف الجرمية االخرى والتدريب ،تعترب ،بنفس القدر ،ذات صلة لصيقة.
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تشمل الضامنات القانونية واإلجرائية التي ترافق إجراء املقابالت الفعالة وتشجعها ما ييل:
oاإلشعار بحقوق املشتبه فيه
oإتاحة فرصة الوصول الفوري إىل محام
oالفحص الطبي املستقل
oالتواصل مع أحد أفراد األرسة أو مع طرف ثالث
oتسجيل املقابالت بالصوت والصورة
oالحدود الزمن ّية لوقت املقابالت ،ومنح اسرتاحات عند الحاجة ،والرقابة القضائية عىل االعتقال فور عملية االعتقال
oاالحتفاظ بسجالت االحتجاز (مبا يف ذلك الفرتة الزمنية)

رشح الضامنات الفعالة مبزيد من التفاصيل يف أداة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب 2017/2
الصادرة عن مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب بشأن "الضامنات يف الساعات األوىل من فرتة احتجاز الرشطة" .انظر الرابط
.UNCAT Implementation Tool 2/2017 on Safeguards in the first hours of police detention

فيجي :املحامون املناوبون يرشحون الحقوق لالشخاص املعتقلني
من خالل املرشوع التجريبي "إلجراءات الساعة األوىل" يف فيجي ،الذي تم تنفيذه يف العاصمة سوفا ،قام ضباط الرشطة بتأجيل املقابالت مع
املشتبه بهم إىل أن يتم إخطار محامي من مفوضية املساعدة القانونية خالل الساعة األوىل من اعتقالهم أو احتجازهم .يُدرج املحامون يف قامئة
عىل أساس االستجابة عىل الهاتف عند الطلب ،وعند وصولهم إىل مركز الرشطة ،يتم تدريبهم عىل إبالغ املشتبه فيهم بحقوقهم ،مام يسمح
لهم باتخاذ قرار مستنري بشأن االحتفاظ بحقهم يف االستشارة أو التنازل عنها.

إندونيسيا :املقابالت االستقصائية التي تدعمها الترشيعات
وفقًا للقانون رقم  1981/8من مدونة قانون اإلجراءات الجنائية ،والالئحة  2010/58والئحة رئيس الرشطة الوطنية اإلندونيسية 2012/14
بشأن إدارة التحقيقات ،فإن الرشطة اإلندونيسية اعتمت تقنيات بناء اإللفة والثقة يف التحقيق وتستمر يف التمهيد والتدريب عىل التقنيات.
ويأخذ نهج  POACاإلندونييس (الذي يتأسس عىل التخطيط والتنظيم والتشغيل والتحكم  /التقييم) وهو النسخة اإلندونيسية يف بناء االلفة
يف التحقيق ،يأخذ يف االعتبار الوضع الصحي وحالة ومرتبة الشخص الذي تتم مقابلته ،ويح ّدد املعلومات التي يتم توفريها بشأن الحق يف
محام.

سانت فنسنت وجزر غرينادين :التسجيل اإللكرتوين للمقابالت
يقلل من االدعاءات ومن تضييع وقت املحكمة
إن مقابلة املشتبه بهم يف قانون الجرائم الخطرية لعام ( 2012الذي حل محل املبادئ التوجيهية اإلدارية غري اإللزامية الواردة يف قواعد
القضاة ،الشائعة يف دول الكومنولث الكاريبية) يتطلب التسجيل اإللزامي ملقابالت الرشطة ،والوصول الفوري إىل محام وإخطار أقارب املشتبه
فيه أو املتهم باعتقاله  /ها او احتجازه/ها
وقد قللت هذه الضامنات بشكل كبري من طلبات محامي الدفاع باللجوء إىل إجراءات القسم (وهي إجراءات محكمة داخلية مستخدمة يف
الدول التي تتبع نظام القانون العام حيث يتم الطعن يف مقبولية األدلة) ،حيث يوجد سجل إلجراء املقابلة ،وبالتايل يقلّل من وقت ونفقات
املحاكمة ،كام يقلّل من خطر جمع األدلة عن طريق التعذيب أو غريه من االنتهاكات (و/أو خطر املزاعم الكاذبة بالتعذيب) عن طريق إزالة
أحد البواعث الرئيسية.
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دور أعضاء النيابة العامة



يلعب أعضاء النيابة العامة دورا ً هاماً يف منع استخدام األدلة املنتزعة عن طريق التعذيب التي يجمعها محققو الرشطة ،وكذلك يف تحديد
األدلة التي يجب تقدميها يف اإلجراءات القانونية .وهم اليكونون فقط ،يف كثري من األحيان ،بني السلطات األوىل (عدا الرشطة) التي تتمكن
من الوصول إىل األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت و/أو إىل الحصول عىل نسخ من مقابالتهم ،وامنا هم مسؤولؤون أيضً ا ،يف العديد من
الواليات القضائية ،عن جمع األدلة وتقييم ما إذا كان يجب أن تقدم القض ّية ملحكمة ،مام يتطلب تقييم ما إذا تم جمع األدلة بشكل قانوين
وعادل؛ ويف عدد من دول أمريكا الالتينية يقوم أعضاء النيابة العامة أو قوة الرشطة املح ّددة املعروفة باسم "الرشطة القضائية" (الرشطة
القضائية) ،والتي عاد ًة ما تخضع للسلطة القضائية (أو التبليغ لفرع السلطة القضائية مثل مكتب املدعي العام)  /عىل سبيل املثال ،بإجراء
املقابالت أكرث من تركها لجهازالرشطة العادي ،كام هو الحال يف دول القانون العام.
إن فصل الرشطة عن دائرة اإلدعاء املستقلة يف عدد من الدول (وال سيام الدول التي تتبع نظام القانون العام) له تأثري هام يف تقليل الضغط
عىل الرشطة يف إجراء تحقيقاتها والذي كان يدفعها عىل االعتامد عىل انتزاع االعرتافات كدليل أسايس .ويف مثل هذه األنظمة ،يُنظر إىل أدلة
االعرتاف عىل أنها جزء واحد فقط من مادة القضية التي يجب عىل النيابة أن تزنها عند النظر يف ما إذا كانت ستتقدم يف املحاكمة.
يتمتع أعضاء النيابة العامة (الرشطة القضائيّة  -يف بعض أنظمة أمريكا الالتينية) مبوقع جيد لتقليل حوافز ومخاطر األدلة التي يتم الحصول
عليها من التعذيب ،ولديهم الفرصة للقيام مبا ييل:
•إعالم املشتبه فيه و/أو محاميه ،وسؤاله عام إذا كان قد تم إبالغه بحقوقه وأن الضامنات اإلجرائية قد تم االلتزام بها؛
•سؤال املشتبه فيه و  /أو محاميه عن املعاملة التي تلقاها من الرشطة (دون حضور أي من ضباط الرشطة)؛
•إجراء تقييمهم الخاص بشأن ما إذا كان املشتبه فيه قد عومل بإنصاف وما إذا كان قد تم جمع األدلة بشكل قانوين؛
•إحالة أو تقديم معلومات عن خدمات إعادة التأهيل والدعم لضحايا التعذيب املشتبه فيهم؛
•إبالغ شكاوى أو مؤرشات أخرى لسوء املعاملة إىل سلطة التحقيق املختصة ،ولفت نظر القايض إىل وجود أي مخاوف يف الوقت املناسب.
إن التدريب الفعال عىل القوانني املحلية واملعايري الدولية ذات
الصلة ،وعىل املهارات املهنية الالزمة لتنفيذ األحكام القانونية ذات
الصلة ،ميكن أن يساعد أعضاء النيابة العامة عىل لعب هذا الدور
االستباقي.

"

ألن الدولة مسؤولة عن عالج األفراد الذين تحتجزهم ،فإنه مبجرد
أن يقدم الفرد شكوى ذات مصداقية بشأن التعذيب أو غريه من
رضوب سوء املعاملة ،فإن الدولة/النيابة تتحمل عبء اإلثبات يف
عملية إثبات أن األدلة مل يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
ويتشارك أعضاء النيابة العامة والقضاة (انظر التايل) املسؤولية يف
هذا الصدد ،فيام يتعلق بإحالة ادعاء التعذيب أو سوء املعاملة
للتحقيق.

يقوم أعضاء النيابة العامة ... ،بفحص األدلة املقرتحة
للتأكد مام إذا كان قد تم الحصول عليها بصورة
قانونية أو دستورية؛ [و] رفض استخدام األدلة التي
ُيعتقد بشكل معقول أنه تم الحصول عليها من خالل
اللجوء إىل األساليب غري القانونية التي تشكل انتهاكًا
خطريًا لحقوق اإلنسان الخاصة باملشتبه فيه ،وال سيام
األساليب التي تشكّل تعذيباً أو معاملة قاسية " ...
معايري املسؤولية املهنية للرابطة الدولية ألعضاء النيابة العامة وبيان الواجبات
والحقوق األساسية ألعضاء النيابة العامة (( )1999املادة ))3( 4

ميكن العثور عىل املامرسات الجيدة للدول ،يف التعامل مع الشكاوى والتحقيقات املتعلقة بالتعذيب ،يف أداة تنفيذ اتفاقية مناهضة
التعذيب رقم  ،2019/7واإلجراءات واآلليات للتعامل مع الشكاوى والتحقيقات يف التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة .عىل الرابط:
UNCAT Implementation Tool No. 7/2019, Procedures and mechanisms to handle complaints of and
.investigations into torture or other ill-treatment
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فرنسا :ميكن للمدعي العام البدء يف استبعاد أدلة التعذيب
مبوجب قانون اإلجراءات الجنائية الفرنيس (املادة  ،)173ميكن للمدعي العام (أو قايض التحقيق) أن يستهل اإلجراء الخاص بإستبعاد األدلة إذا
اشتبه يف أنه قد تم الحصول عىل األدلة عن طريق التعذيب .ويُحال الطعن يف مدى صحة قطعة من األدلة إىل غرفة التحقيق التابعة ملحكمة
االستئناف (.)Chambre de l’instruction

األمم املتحدة :مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
إن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة (مبادئ هافانا التوجيهية( )1990 ،عىل الرابط:
 )United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (the Havana Guidelines, 1990)0تساعد الدول عىل تأمني القيم
األساسية وحامية حقوق اإلنسان التي تقوم عليها أجهزة النيابة العامة ،وأن تكون اإلجراءات الجنائية فعالة ونزيهة وعادلة .وتتضمن املبادئ
التوجيهية االلتزام القانوين بأنه عندما تصل إىل أيدي أعضاء النيابة العامة أدلة ضد املشتبه بهم يعرفون أو يعتقدون ألسباب معقولة أنه تم
الحصول عليها من خالل اللجوء إىل أساليب غري قانونية ،مثل التعذيب أو سوء املعاملة ،فإنه يجب عليهم أن يرفضوا استخدام هذه األدلة وأن
يتخذوا جميع الخطوات الالزمة لضامن تقديم املسؤولني عن استخدام هذه األساليب إىل العدالة.

الواليات املتحدة األمريكية :ال تُقبل االعرتافات إال إذا اقرتنت باألدلة املؤيدة
إن املوقف يف الواليات املتحدة متنوع ومعقد ،لكن جميع الواليات القضائية تتطلب شكالً من أشكال األدلة باإلضافة إىل االعرتاف نفسه .تطبق
املحاكم الفدرالية وبعض الواليات األمريكية قاعدة التثبت التي تتطلب من النيابة دعم أي اعرتاف ببعض األدلة األخرى إلثبات مصداقية
االعرتاف .وقد وصفت املحكمة العليا األمريكية هذه القاعدة بأنها "تلزم [الحكومة] بتقديم أدلة جوهرية متيل إىل إثبات مصداقية البيان"
(.)Opper v United States (1954) 348 US 84، 93

دور مامرسو املهن الطبية



تقع عىل كاهل مامرسو املهن الطبية مسؤوليات مهنية وأخالقية لتوثيق ومنع التعذيب وسوء املعاملة ،كام يشاركون يف إعادة تأهيل ضحايا
التعذيب وسوء املعاملة .ويساعد اتباع اإلرشادات التفصيلية الواردة يف دليل التقيص والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (بروتوكول اسطنبول) عىل ضامن أن تقدم الفحوص الطبية الرشعية األدلة األساسية
املطلوبة إلثبات ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة ،مثلام ألغراض املقاضاة أو السعي لالنتصاف  /التعويض.
أحيانًا ينشأ تحديّاً ألن مثل هؤالء املامرسني الطبيني غال ًبا ما تستخدمهم الدولة (أحيانًا كضباط طبيني تستخدمهم الرشطة أو السجون أو
الجيش) ،ولكن حتى يف هذه الحالة ،فإن واجبهم األسايس هو "املريض" ولديهم نفس االلتزامات األخالقية مثلهم مثل املهنيني الصحيني
اآلخرين ،أي واجب توفري الرعاية الرحيمة والرسية والحصول عىل موافقة مستنرية من مرضاهم .وتم وضع هذه الواجبات يف الفصل الثاين،
القسم "ج" من بروتوكول اسطنبول (عىل الرابط[ :)Istanbul Protocol :مامرسو املهن الطبية] "[ ]-ال ميكن إلزامهم من خالل اعتبارات
تعاقدية أو غريها عىل التخيل عن استقالليتهم املهنية .يجب عليهم إجراء تقييم غري متحيز للمصالح الصحية للمريض والعمل وفقًا لذلك ".
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إكوادور :الحق يف الحصول عىل شهادة طبية يف إجراءات
تحقيق الرشطة القضائية أو رشطة النيابة القضائية
ينص الفصل الخامس حول "إجراءات االحتجاز" من دليل هيئة النيابة العامة وإجراءات تحقيق الرشطة القضائية يف إكوادور عىل أنه يجب عىل
أي شخص يُعتقل بأمر من السلطة املختصة أو يُقبض عليه يف حالة تلبس (يف حالة ارتكاب جرمية) ،فإنه مبجرد نقله وتسجيله يف مركز أو وحدة
الرشطة املامثلة ،أن يتم تحويله إىل وحدة الطب الرشعي أو إىل مركز صحي حيث يجب الحصول عىل الشهادة وإرفاقها مع تقرير الرشطة.

جمهورية قريغيزستان :إصدار مو ّجه عميل ملامريس املهن الطبية
يف ديسمرب/كانون األول  ،2014وافقت وزارة الصحة القريغيزية عىل إصدار "موجه عمليي بشأن التوثيق الطبي الفعال للعنف والتعذيب
وغريه من رضوب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" (تم التحديث يف ديسمرب  .)2015ويف حالة تقديم مريض لشكوى عن
العنف أو التعذيب أو سوء املعاملة ،فإن املو ّجه يتطلب من األطباء إجراء فحص طبي خاص (وفقًا لربوتوكول اسطنبول) ،وتقديم نسخة من
التقرير إىل الرشطة يف غضون  24ساعة.

املكسيك :توطني بروتوكول اسطنبول
للمساعدة يف توحيد معيارية توثيق حاالت التعذيب ،فإن مكتب املدعي العام أصدر اتفاقية رقم  ،A/057/2003التي نُرشت يف الجريدة
الرسمية االتحادية يف املكسيك ،والتي تنص عىل تطبيق إلزامي من قبل أطباء الطب الرشعي ومامريس الفحص الطبي ملا يسمى " رأي طبي/
نفيس متخصص يف حاالت التعذيب و/أو سوء املعاملة املحتملة" .وهذه وثيقة طب رشعي موحدة مصممة للمساعدة يف تحقيقات الخرباء يف
حاالت تعذيب واضحة وموجهة.
انظر ،ألجل الحصول عىل املزيد من األمثلة عىل املامرسات الجيدة،
مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب لدعم التصديق عىل اتفاقية
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب :توفري إعادة تأهيل ضحايا
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة 2018/5 ،عىل الرابط
(�CTI’s UNCAT Implementation Tool: Provid
ing rehabilitation to victims of torture and other
)ill-treatment, 5/2018

الفلبني :الحق يف الفحص الطبي يف ترشيعات
مناهضة التعذيب
ينص قانون مناهضة التعذيب يف الفلبني لعام  2009عىل حق
األشخاص املعتقلني أو املحتجزين أو املحتجزين قيد التحقيق ،يف
الحصول عىل فحص بدين و/أو نفيس يف تقرير طبي ،والذي يعترب
وثيقة عامة تتبع نظام الربوتوكول املعمول به.

"

يجب عىل الروابط الطبية الوطنية دعم تبني "القواعد
العرقية واألحكام الترشيعية  ...التي تهدف إىل تأكيد االلتزام
األخالقي لألطباء بالتبليغ عن أعامل التعذيب أو املعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي يعلمون بها أو التنديد
بها "...
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء " ،قواعد مانديال" ( 2015الرابط:
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,
 )‘the Mandela Rules’ (2015)8القاعدة .34

"

إذا ً حدث ،أثناء فحص السجني عند دخوله أو توفري الرعاية الطبية
للسجني بعد ذلك ،أن صار أخصائيو الرعاية الصحية عىل علم بأي
عالمات عىل التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،فيجب عليهم توثيق الحاالت
وإبالغها إىل املختصني يف السلطة الطبية أو اإلدارية أو القضائية ...
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يجب عىل الروابط الطبية الوطنية دعم تبني "القواعد
العرقية واألحكام الترشيعية  ...التي تهدف إىل تأكيد
االلتزام األخالقي لألطباء بالتبليغ عن أعامل التعذيب أو
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي يعلمون
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التعذيب ،أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( ،الرابط:
Resolution on the responsibility of physicians in the documentation
and denunciation of acts of torture or cruel, inhuman or degrading
 )treatmentاملعتمدة  ،2003املعدلة  ، 2007الفقرة .9
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دور القضاة



للقضاة دور خاص يف تحديد ما إذا كان املتهم املاثل أمامهم قد تعرض لسوء املعاملة أثناء وجوده/ها يف االحتجاز لدي الرشطة أو يف مكان
احتجاز آخر ،وكذلك الستبعاد األدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء املعاملة من اإلجراءات الجنائية.
يف معظم الواليات القضائية ،ميثل املعتقل أمام قايض االحتجاز يف مرحلة مبكرة بعد اعتقاله (كجزء ،مثالً ،من جلسة للسامح باالحتجاز األويل
أو متديد االحتجاز للشخص املعتقل ،أو كجزء من التحقيق نفسه) ويجوز للمحتجز أو محاميه تقديم شكوى حول التعذيب أو سوء املعاملة.
وحتى إذا مل يتم تقديم شكوى محددة ،فقد تتيح الخربة أو التدريب للقايض أن يكون متيقظًا ويجري تحقيقاً يف أي مؤرشات تدل عىل وجود
سوء املعاملة ،مثل اإلصابات املرئية أو املظهر العام للمحتجز وترصفاته .ويجب أن ميكّن القانون القايض من الرد عىل الفور عندما يكون هناك
أي ايحاء بوجود سوء املعاملة .قد يشمل ذلك مطالبة القايض بتسجيل املزاعم أو اإلصابات الواضحة كتابةً ،أو األمر بإجراء فحص طبي فوري
للمشتبه فيه ،أو األمر بإجراء تحقيق.
تسمح العديد من الدول بالطعن يف مقبولية األدلة يف "جلسات ما قبل املحاكمة" ،التي تسبق املحاكمة وقد تكون التحديات املبكرة لـ "أدلة
التعذيب" ،قبل املحاكمة ،مهمة ،ال سيام عندما يكون االعرتاف الذي يتم الحصول عليه عن طريق التعذيب هو الدليل الوحيد الذي يربط
املتهم بالجرمية ،وهذا هو األساس الذي يوضع عليه املتهم يف الحبس االحتياطي.
يف بلدان أخرى ،سينظر القايض يف مقبولية أي اعرتاف يف بداية املحاكمة ،وذلك من خالل عملية تعرف أحيانًا باسم "محاكمة موضوع الدعوى"
أو "ميني الشاهد" .ولهذا عدد من املزايا( :أ) زيادة كفاءة املحاكمة ،حيث ال يبقى الشهود (وأحيانًا هيئة املحلفني) ينتظرون؛ (ب) إزاحة
املوضوع التمهيدي من الطريق ليتمكن القايض بعدها من التخطيط للمحاكمة؛ (ج) قد تكون هذه هي املرة األوىل التي يكون فيها للمدعى
عليهم محام ،حتى يتمكنوا من النظر يف األدلة ضدهم بعناية؛ و (د) بالنسبة للدول التي لديها محاكامت أمام هيئة محلفني ،هذا يعني أنه إذا
نجح املدعى عليه يف استبعاد األدلة ،فإن هيئة املحلفني ال تدرك أب ًدا األدلة املستبعدة ،مام يضمن عدم التحامل عليهم.
بسبب هذه املزايا ،تفرض بعض البلدان تقديم الطلبات يف بداية القضية .ومع ذلك ،ففي املامرسة العملية ،ليس من املمكن دامئًا للمدعى
عليه إثارة هذه القضايا يف وقت مبكر ج ًدا من اإلجراءات ،وقد سعى عدد من البلدان إىل معالجة هذا األمر من خالل توفري قدر من املرونة.

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب :األدلة التي تم الحصول
عليها باإلكراه أو القوة تتعارض مع حقوق املحاكمة العادلة
تنص املبادئ واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا
( ،)Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal assistance in Africaالتي اعتمدتها اللجنة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب يف عام  2003يف لواندا ،عىل أن "أي اعرتاف أو أدلة أخرى تم الحصول عليها بأي شكل من أشكال اإلكراه أو القوة قد ال يتم
قبوله كدليل أو اعتباره دليالً عىل أي حقيقة يف املحاكمة أو يف الحكم "(املادة ن /6/د.)1/

كينيا :محكمة تجري "محاكمة داخل محاكمة" بشأن مقبولية أدلة التعذيب
ال يسمح الدستور الكيني بان تستخدم األدلة التي تنتهك أي حق أو حرية منصوص عليها يف وثيقة الحقوق ،يف املحاكمة؛ وإال فإن ذلك
سيجعل املحاكمة غري عادلة وسيكون ضا ًرا بترصيف العدالة .يجب ،عملياً ،عىل النيابة أن تبلغ املحكمة بنيتها يف تقديم اعرتاف كدليل ،وإذا
اعرتض املتهم عىل ذلك ،فستقوم املحكمة بإجراء "محاكمة داخل محاكمة" لغرض أسايس هو تحديد الظروف التي جرى فيها أخذ اإلفادة،
وتحديد ما إذا كان ميكن قبول األدلة .ويكفل هذا اإلجراء للمتهم إمكانية أن يقدم شهادة حول مقبولية األدلة دون خطر تجريم الذات من
االستجواب يف األمور التي ميكن أن تؤثر يف اكتشاف ذنب.
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جمهورية الصني الشعبية :ميكن الطعن يف األدلة طوال العملية ،مبا يف ذلك أثناء املحاكمة
يتطلب قانون اإلجراءات الجنائية الصيني (املعدل يف عام  )2012استبعاد أدلة التعذيب يف كل مرحلة من مراحل القضية الجنائية ،مبا يف ذلك
مراحل التحقيق واملالحقة القضائية واملحاكمة التمهيدية واملحاكمة ،ورصاح ًة فإنه ال ميكن االعتامد عىل األدلة التي يتم الحصول عليها عن
طريق التعذيب يف "آراء النيابة وقرارات أو أحكام املقاضاة "(املادة  .)54ووفقًا لقواعد االستبعاد لعام ( 2017املادة  ،)29ميكن الطعن يف األدلة
أثناء املحاكمة ،ولكن يجب عىل الشخص الذي يقدم الطعن توضيح سبب عدم إعرتاضه يف فرصة سابقة.

فيتنام :تحقيق منفصل يدرس أدلة التعذيب
تنص املادة  ،174من قانون اإلجراءات الجنائية يف فيتنام ( ،)2015عىل إجراء تحقيق منفصل لتحديد ما إذا كان ينبغي استبعاد أدلة التعذيب.
ويف مثل هذه الحالة ،فإنه يتعني عىل املحكمة أو املدعي العام وقف إجراءات املحاكمة واألمر بإعادة فحص األدلة التي يُقال أنه قد تم
الحصول عليها عن طريق التعذيب.

أمثلة عىل إجراءات وعمليات االستبعاد


طورت الدول ،وفقاً لقوانينها ومامرساتها القضائية ،عمليات مختلفة الستبعاد األدلة املنتزعة عن طريق التعذيب أو سوء املعاملة .وتتبنى بعض
الدول عملية من مرحلتني :مرحلة أولية لبدء إجراء االستبعاد ،تتطلب تقديم شكوى ذات مصداقية بالتعذيب أو سوء املعاملة ،أو يستهلها
القايض؛ وثانياً ،مرحلة تحديد ما إذا كانت املادة املعن ّية قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء املعاملة .ويف دول القانون العام
التي تستخدم نظام هيئة املحلفني ،تتم هذه العملية قبل بدء املحاكمة.
أما يف غياب هيئة املحلفني فإنه عندما يُستبعد االعرتاف من اإلجراءات عىل أساس حظر االعتامد عىل أدلة التعذيب ،فإن هذا ال يعني
بالرضورة تربئة املتهم إذا كان هناك دليل آخر موثوق به .وإمنا قد يعني تقييامً ملا إذا كانت األدلة املحددة ،أو األدلة التي تم التوصل إليها
نتيجة لذلك الدليل السابق( ،اشتقاق األدلة ،انظر أدناه) ال ينبغي قبولها أثناء الجلسة.
وكثريا ً ما يكون من الصعب عىل املدعى عليهم أثناء وجودهم يف الحجز تقديم مثل هذا الزعم ،حيث أنهم قد يخشون االنتقام ،أو قد ال
يعرفون القانون ،أو قد ال يكون لديهم معرفة بالظروف التي تم فيها الحصول عىل األقوال ،أو هوية أولئك الذين قدموا البيانات .وميكن
للقضاة تخفيف هذه الصعوبات من خالل ضامن ما ييل:
•متكني املتهمني من الحصول عىل أدلة طبية أو غريها من األدلة التي ميكن أن تساعد يف تأكيد شكوى التعذيب أو سوء املعاملة.
•تتم جميع التحقيقات وفقا لربوتوكول اسطنبول.
•يتم تسليم جميع أدلة التعذيب و/أو سوء املعاملة إىل الدفاع ليتمكن من تقديم شكوى معقولة.
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العبء ومستوى اإلثبات
دأبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة عىل القول بأن عبء اإلثبات يقع عىل عاتق الدولة (املدعي العام) إلثبات أن األقوال
صدرت طواعية ومل تصدر تحت التعذيب أو سوء املعاملة .وفيام يتعلق مبعيار اإلثبات الستبعاد التعذيب أو سوء املعاملة املزعومني ،فإن
املامرسة تختلف عرب البلدان من تلك التي تطبق معيار "الخطر الحقيقي" بأن األدلة قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء
املعاملة ،إىل تلك األنظمة التي تطبق املعيار املدين "توازن االحتامالت " .وجادل املقرر الخاص املعني بالتعذيب يف عام  2014بأن مقدم الطلب
"مطلوب فقط إلثبات أن ادعاءاته/ها تستند إىل أسس جيدة ،وبالتايل فإن هناك أسباب معقولة لالعتقاد بوجود خطر حقيقي من التعذيب
أو سوء املعاملة" ،وبعد ذلك ينتقل عبء اإلثبات إىل املدعي العام أو املحكمة "للتحري عام إذا كان هناك خطر حقيقي يف ان األدلة قد تم
الحصول عليها بوسائل غري قانونية؛ فإذا كان هناك خطر حقيقي ،فيجب عدم قبول األدلة" 1هناك موجهات جل ّية توضح األدلة التي يجب
عىل النيابة تقدميها إلثبات أنه مل يكن هناك تعذيب أو سوء معاملة (عىل سبيل املثال ،تسجيالت الرشيط و/أو التقارير الطبية) تساعد جميع
الجهات ذات الصلة.

أسرتاليا :إظهار "احتامل معقول" للتعذيب
يف املحاكم الفيدرالية األسرتالية ،مبجرد إثارة وجود "احتامل معقول" يشري اىل أن القبول "تأثر بسلوك عنيف أو قمعي أو الإنساين أو مهني،
سواء تجاه الشخص الذي قدم القبول أو تجاه شخص آخر ،أو تجاه التهديد بسلوك من ذلك النوع "(قانون االثبات  ،1995املادة ،)1/ 84
يكون هناك اعتباران )1( ،ما إذا كان سلوك املحققني عنيفًا أو قمعيًا أو ال إنسانيًا أو مهي ًنا أو يشكل تهدي ًدا من ذلك النوع؛ و ( )2ما إذا كانت
املحكمة مقتنعة بأن القبول مل يتأثر مبثل هذا السلوك .فإذا مل يستطع االدعاء أن يثبت ،عىل اساس توازن االحتامالت ،أن القبول تم الحصول
عليه دون عنف أو تهديد ،فإن هذا القبول يكون غري مقبول وليس للقايض سلطة تقديرية لقبول األدلة .وتنص املادة ( )3( 138و) كذلك عىل
أنه يجب عىل املحكمة أن تنظر يف "ما إذا كان عدم اللياقة أو املخالفة متعارضاً مع حق شخص املعرتف به يف العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية".

إنجلرتا وويلز :يجب أن تثبت الدولة "مبا ال يدع مجاال للشك" أنه مل يُستخدم القمع
يف إنكلرتا وويلز ،تنص املادة  76من قانون الرشطة واألدلة الجنائية لعام  1984عىل أنه عندما تكون هناك عرائض للمحكمة بأن االعرتاف قد
تم الحصول عليه أو رمبا يكون قد تم الحصول عليه عن طريق "القمع أو نتيجة أي يشء قيل أو جرى ( )...لجعل االعرتاف غري موثوق به"،
وعىل الرغم من أن االعرتاف قد يكون صحيحا ،فإنه يجب استبعاده .ويقع عىل عاتق االدعاء أن يثبت "بشكل ال يقبل أي شك معقول" (أي
املعيار الجنايئ مثالً) أنه مل يتم الحصول عليه مبثل هذه الطريقة .ويشمل القمع "التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة واستخدام العنف
أو التهديد به (سواء كان يرقى إىل مستوى التعذيب)" ،باإلضافة إىل غريها من مامرسات املقابالت غري الالئقة .وهذا يعني عمل ًيا أنه إذا تقدم
الدفاع أو املحكمة (من تلقاء نفسها) بطعن يف اعرتاف ما ،فيجب عىل املحكمة أال تسمح بتقديم االعرتاف كدليل ما مل يثبت االدعاء أنه مل
يتم الحصول عليه عن طريق "القمع" .وهذا عادة ما يتم عن طريق استدعاء ضابط املقابلة لتقديم ما يثبت أنه تم اتباع اإلجراءات ،ومل يكن
هناك سوء معاملة ،وتقديم رشيط تسجيل املقابلة.

 1تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  ،خوان إ .مينديز  10 ،أبريل /نيسان
 ، A / HRC / 25/60 ، 2014حول نطاق وهدف قاعدة االستبعاد يف اإلجراءات القضائية وفيام يتعلق بأفعال الجهات التنفيذية ،الفقرات.67 ، 33 .
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جنوب أفريقيا :إظهار أسباب معقولة لالشتباه يف استخدام التعذيب
يتطلب دستور عام  1996استبعاد أي "أدلة تم الحصول عليها بطريقة تنتهك أي حق يف وثيقة الحقوق" .وتنص املادة  )1( 12من وثيقة
الحقوق عىل أن "لكل شخص الحق يف الحرية واألمان الشخيص ،والذي يشمل الحق يف عدم التعرض للتعذيب بأي شكل من األشكال؛ و ...
عدم معاملتهم أو معاقبتهم بطريقة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة" .ويف املامرسة العملية ،يحتاج املتهم أو الدفاع إىل :أوالً ،إثارة إمكانية
الحصول عىل األدلة املقدمة ضدهم عن طريق التعذيب .ثم تقوم املحكمة بتقييم ما إذا كانت هناك أسباب معقولة لالشتباه يف استخدام
التعذيب ،وإذا اشتبهت يف استخدام التعذيب ،فيجب التحقيق يف ذلك لتحديد ما إذا كان ميكن قبول األدلة أم ال .ويضمن هذا اإلجراء للمتهم
أن يشهد عىل مقبولية األدلة املطعون فيها دون تعريض نفسه الستجواب متبادل فيام يتعلق بذنبه أو براءته.

عدم قبول االدلة املستنبطة


قد تؤدي االعرتافات أو اإلفادات التي يتم الحصول عليها من خالل التعذيب
أو سوء املعاملة إىل توجيه املحققني  -بشكل مبارش أو غري مبارش  -إىل
أدلة أخرى (مثل ،مكان األدلة املادية ،ومرسح الجرمية ،والشهود اآلخرين).
وللحامية من املخاطر التي تسمح بامكان ان تحفز االدلّة "املستنبطة" عىل
استخدام التعذيب أو سوء املعاملة أو أشكال اإلكراه األخرى ضد املشتبه فيهم
يف االجراءات فقد استبعد عدد من الدول وكذلك الهيئات واملحاكم الدولية
واإلقليمية "األدلة املستنبطة" من اإلجراءات .وتستبعد بعض الدول األدلة
بكاملها؛ بينام تقوم دول أخرى بتطبيق اختبار موازنة ،فيام يتعلق بنزاهة
األدلة التي يتم موازنتها بخطورة الرضر أو املخالفة التي تقع عىل الفرد.

"

ينعكس الطابع املطلق لقاعدة االستبعاد يف
حظر منح القيمة الثبوتية ليس فقط لألدلة
التي تم الحصول عليها باإلكراه مبارشة ،وإمنا
أيضً ا لألدلة املستمدة من الفعل املذكور".
محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،تيودورو كابريرا غارسيا
ورودولفو مونتيل فلوريس ضد املكسيك ،القضية رقم 449 ،12
( 26نوفمرب /ترشين الثاين  ،)2010الفقرة167 .

الربازيل :القانون يحظر األدلة املستمدة من "أدلة غري رشع ّية"
تنص املادة  157من قانون اإلجراءات الجنائية الربازييل ( )1941عىل أنه ال يجوز قبول جميع األدلة غري رشع ّية واألدلة املستمدة من قانون
اإلجراءات الجنائية يف اإلجراءات القانونية .بينام يُفهم من األدلة غري رشع ّية أنها أدلة تم الحصول عليها عن طريق انتهاك الدستور أو القوانني
األخرى .إن حظر التعذيب وسوء املعاملة وارد يف الدستور الربازييل لعام  1988يف املادة  ))III( 5باإلضافة إىل حكم ينص عىل أن "األدلة التي
يتم الحصول عليها بوسائل غري رشعية غري مقبولة يف أي إجراءات" (املادة .))LVI( 5

تايالند :يحظر القانون جميع األدلة املتحصل عليها عن طريق وسائل غري مرشوعة
أي قضية يبدو فيها للمحكمة أن مثة دليل نشأ بشكل قانوين كان
ينص قانون اإلجراءات الجنائية التايالندي لعام  1937عىل ما ييل" :يف ّ
مستمدا ً من وسائل غري قانونية أو من خالل االعتامد عىل معلومات نشأت أو تم الحصول عليها بشكل غري مرشوعة ،فإن هذا الدليل ال يكون
مقبوالً ."...
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املساعدة القانونية املتبادلة


تتعاون الدول بانتظام مع بعضها البعض لتيسري جمع وتبادل املعلومات بغرض استخدامها يف التحقيقات أو املحاكامت الجنائية .وتقدم الدول
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب "أكرب قدر من املساعدة" للدول األخرى فيام يتعلق بجرائم التعذيب ،مبا يف ذلك توفري
جميع األدلة املوجودة يف حوزتها والالزمة لإلجراءات؛ وتقوم الدول األطراف بتنفيذ التزاماتها بشأن املساعدة القضائية املتبادلة يف هذا الصدد
(املادة  9من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب).
وسواء كان االمر فيام يتعلق باإلجراءات املتعلقة بجرائم التعذيب ،أو بالجرائم الجنائية العادية األخرى ،فإنه إذا كان هناك "خطر حقيقي" بأن
األدلة التي تم الحصول عليها من دول أخرى قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء املعاملة ،فإن هذه األدلة ال بد من استبعادها
وفقًا للامدة  15من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .وتحد العديد من الدول من خطر اعتبارها متورطة يف التعذيب من خالل
إرسائها أساساً واضحاً لتقاسم وتلقي املعلومات وتبادل "املعلومات االستخباراتية" مع الدول األخرى ،وتكون لديها إجراءات قامئة لتقييم خطر
املعلومات التي قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ،وتقييد مشاركتها إذا كان ذلك الخطر ال ميكن استبعاده.

"

تقع عىل عاتق الدولة مسؤولية التواطؤ يف التعذيب عندما تقدم املساعدة إىل دولة أخرى يف ارتكاب التعذيب أو غريه
من رضوب سوء املعاملة ،أو تقبل مبثل هذه األفعال ،يف معرفة (مبا يف ذلك املعرفة املفرتضة) بأن الخطر الحقيقي املتمثل
بوقوع التعذيب أو سوء املعاملة سيحدث أو حدث ،وتعني وتساعد الدولة املعذبة يف املحافظة عىل اإلفالت من العقاب
من أعامل التعذيب أو سوء املعاملة .وبالتايل ،تكون الدولة مسؤولة عندما تكون عىل علم بخطر الحصول عىل املعلومات
عن طريق التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة ،أو كان يجب أنها كانت عىل علم بهذا الخطر ومل تتخذ خطوات
معقولة ملنعه ".
تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب ،خوان إ .مينديز  10 ،أبريل  ، A / HRC / 25/60 ، 2014الفقرة.53 .

تبادل معلومات مع دول أخرى
ميكن أن تتضمن سياسات تبادل املعلومات مع الدول األخرى أحكا ًما من أجل:

•منع تبادل املعلومات مع الدول األخرى التي يوجد فيها خطر معقول بأن يساهم تبادل املعلومات هذا يف انتهاك حظر التعذيب أو يسهل
من انتهاكه (ووضع إجراءات اليقظة الواجبة وتقييم املخاطر لتحديد مدى وجود مثل هذا التهديد ذي املصداقية)
•طلب إرفاق قيود (" تحذيرات") عند تبادل املعلومات لضامن عدم استخدام هذه املعلومات بشكل ينتهك القانون املحيل أو الدويل ووضع
إجراءات لرصد االلتزام بهذه االنتهاكات ومعالجتها (" تحذيرات")
•تقييم موثوقية املعلومات عند تبادلها (وإبقاء هذا التقييم قيد املراجعة ،فمثالً ،يف حالة ما إذا تم اكتشاف أخطاء أو ظهرت مخاوف بشأن
موثوقيتها)
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تلقي معلومات من دول أخرى
ميكن أن تتضمن سياسات طلب معلومات و/أو تلقيها أحكا ًما تتعلق بـ:

•منع استخدام املعلومات عندما يكون هناك خطر معقول بأن الدولة األخرى قد حصلت عليها يف انتهاك لحظر التعذيب
•تحليل منشأ ودقة وقابلية التحقق من املعلومات املتبادلة مع دولة أخرى
•احرتام أي تقييدات ("تحفظات") تفرضها الدولة األخرى عىل املعلومات املتبادلة ،لضامن عدم استخدام هذه املعلومات بشكل ينتهك
القانون املحيل أو الدويل وإخطار الدولة األخرى بأي انتهاك لهذه التقييدات ("التحفظات")
•توفر اآلليات الداخلية ،التي ميكن من خاللها ملوظفي الرشطة ووكاالت االستخبارات الكشف عن أي مخاوف بشأن تبادل املعلومات
االستخباراتية ،وتوفري طبقة أخرى من الحامية ضد املخاطر التي تنطوي عليها

كندا :مبوجب القانون ،يجب الكشف عن ترتيبات تبادل املعلومات االستخبارية إىل هيئة الرقابة
مبوجب املادة  17من قانون جهاز املخابرات األمنية الكندي ( ،)1985فإن وكاالت االستخبارات الكندية ملزمة مبوجب القانون بتزويد هيئة
الرقابة ذات الصلة (لجنة مراجعة جهاز االستخبارات األمنية) بامكانية الوصول إىل ترتيبات مكتوبة لتبادل املعلومات .

أملانيا :الترشيع األسايس ينظم التعاون االستخبارايت من خالل تبادل املعلومات االستخبارية
يجيز قانون جمع املعلومات االستخباراتية األجنبية -األجنبية لجهاز املخابرات الفيدرالية
( )Gesetzes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstesجمع ومعالجة االتصاالت للمواطنني
األجانب يف الخارج ،ويحدد املعايري العامة للتعاون االستخبارايت مع الوكاالت األجنبية ،مبا يف ذلك عرب تبادل االستخبارات.

لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان :التوصية بالرقابة القضائية
اعرتفت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بأهمية التفويض املستقل املسبق يف سياق تبادل املعلومات االستخبارية ،مشرية إىل أن
"أنظمة الرقابة القوية عىل املراقبة وإعرتاض وتبادل املعلومات االستخبارية ألنشطة االتصاالت الشخصية" يجب أن تتضمن "توفري مشاركة
قضائية يف تفويض مثل هذه التدابري يف جميع الحاالت" (التقرير الدوري السابع للمملكة املتحدة ،مالحظات ختامية بشأن التقرير الدوري
السابع للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية ،وثيقة األمم املتحدة  17 ، CCPR / C / GBR / CO / 7أغسطس  ،2015يف
الفقرة .)24
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اإلجراءات واملامرسات الستبعاد أدلة التعذيب :أشياء يجب مراعاتها



مراجعة القوانني واإلجراءات والتعليامت القامئة
1
هل يحظر الدستور أو القوانني الوطنية قبول أدلة التعذيب يف إجراءات املحكمة؟ هل يتامىش الدستور والقوانني الوطنية مع املادة  15من
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،أو مع أفضل مو ّجه دويل؟

2
ما هي أشكال الحامية القانونية واإلجرائية املعمول بها لحظر املسؤولني و/أو اتخاذ إجراءات ضد املسؤولني حيثام يتم جمع األدلة بشكل غري
قانوين ،مبا يف ذلك استخدام التعذيب أو سوء املعاملة؟ هل هناك أي أشكال حامية إضافية ميكن إدخالها؟

3
هل التعليامت والتوجيهات الواضحة للتعامل مع األدلة واإلجراءات فيام يتعلق باستبعاد مثل هذه األدلة موجودة ومعروفة بسهولة ،وقابلة
للتطبيق عىل( )1من يجرون املقابالت واملحققني )2( ،النيابة العامة )3( ،العاملني يف املهن الطبية ( )4القضاة؟

4
(وإذا كان األمر كذلك كيف) وضعت املؤسسة الوطنية للعلوم الطبية  /الطب الرشعي بالفعل إلتزامات أخالقية عىل العاملني يف املهن الطبية
لإلبالغ عن أعامل التعذيب أو سوء املعاملة؟ وهل تنطبق هذه االلتزامات عىل الدولة  /الرشطة /الضباط الطبيني؟ كيف يتم تعزيز هذه
االلتزامات؟

5
يف إجراءات املحكمة ،من الذي يتحمل عبء إثبات أن الشهادات تم الحصول عليها (أو مل يتم الحصول عليها) عن طريق التعذيب ،وما هو
معيار اإلثبات املناسب إلثبات أن هذه األدلة تم الحصول عليها بشكل قانوين؟

6
هل هناك حكم يسمح باستثناء األدلة املشتقة؟
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تنفيذ إجراءات جديدة وتشجيع مامرسات جديدة
1
ما هي مدونات املامرسة أو املوجهات التي ميكن تقدميها ملساعدة الرشطة وأعضاء النيابة العامة ومامريس املهن الطبية والقضاة عىل تفعيل
القاعدة املضادة لقبول أدلة التعذيب يف املامرسة؟

2
ما هي التدابري التي ميكن إدخالها لتشجيع من ينفذون مقابالت الرشطة واملحققني عىل تطوير  /استخدام تقنيات إجراء املقابالت لبناء االلفة
والثقة؟ ما هي االحتياجات التدريبية؟

3
هل يفهم أعضاء النيابة العامة املعايري القانونية املحلية  /الدولية ذات الصلة؟ وهل يحتاجون إىل تطوير املهارات املهنية ذات الصلة؟ هل
يفهم مامرسو املهن الطبية إلتزاماتهم األخالقية فيام يتعلق بضحايا التعذيب وسوء املعاملة؟

4
هل التدريب عىل التحقيق يف الوقائع وتوثيق التعذيب وسوء املعاملة يتم توفريه للقضاة وأعضاء النيابة العامة واملحامني مبا يتامىش مع
بروتوكول اسطنبول؟ هل هناك تدريب إضايف ميكن تقدميه لزيادة توعية املسؤولني املعنيني والجهات الفاعلة األخرى بعالمات التعذيب أو سوء
املعاملة؟

5
هل سيساعد إدخال املزيد من القواعد اإلجرائية أو الترشيعات عىل مساعدة القضاة يف تحديد مقبولية أدلة التعذيب ،وأنواع األدلة املعن ّية،
بطرق تحافظ عىل نزاهة املحاكمة أو تعززها؟

6
كيف ميكن جعل اإلجراءات واملامرسات املتعلقة بتبادل وتلقي املعلومات واالستخبارات مع الدول األخرى متوافقة متاما مع املادة  15من
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؟

CTI
Nations Business Center
Rue du Pré-de-la-Bichette 1, 6th floor
CH-1202 Geneva, Switzerland
+41 22 592 14 19
info@cti2024.org
http://www.cti2024.org

تم إعداد هذا التقرير بواسطة مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ومنظمة ريدريس
©  ،2020مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ( .)CTIكل الحقوق محفوظة .املواد التي تحتويها هذه اإلصدارة ميكن االقتطاف او الطبع أو الرتجمة منها مجاناً برشط
نسب املادة للمصدر .ويجب أن ت ُوجه طلبات الحصول عىل إذن ترجمة أو اعادة انتاج املادة إىل مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب .تستند األمثلة الواردة يف هذه
األداة عىل معلومات متاحة بشكل علني ومامرسات تم تسليط الضوء عليها من دول ،والتي إذا ما تم انفاذها ستساعد عىل إدراك التزامات الدول األعضاء مبوجب
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .وترحب مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب بأي عمليات تصحيح أو تحديث ،حسب االقتضاء.
15/15

