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مجعية ألف ALEF  - حترك من أجل حقوق اإلنسان – والتزامها مهمة 
مناهضة التعذيب ورصده يف لبنان.

 Nouveau الجديدة  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الجمعية  اسم  )تحت   1٩٩6 عام  منذ  نشاطها   ALEF بدأت 
Droits de l’Homme Internationale( وتم تسجيلها بشكل رسمي في العام ٢٠٠4 -  الجمعيّة اللبنانيّة 
للتعليم والتدريب- تحرك من أجل حقوق اإلنسان، هي منظمة غير حكومية، تعمل على رصد حقوق اإلنسان 
 ALEF  والدفاع عنها والتوعية عليها من خالل التثقيف  والتعليم والتدريب  وحشد الدعم والضغط . تؤمن
بقيمة اإلنسان الُمطلقة كما تؤمن بضرورة اإللتزام األخالقي والقانوني للحفاظ على هذه القيمة.  ومن خالل 
إعتماد منهج شامٍل لرصد حقوق اإلنسان والدفاع عنها والتثقيف عليها، تهدف ALEF إلى بذل كافة الجهود 

وتجنيد كافة الطاقات من أجل تشكيل فريق خاص  لحقوق اإلنسان يكون نافذاً وفاعاًل. 
تسعى ALEF إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان وتطبيقها على كافة مستويات البنية اإلجتماعية والسياسية 
واإلقتصادية وإلى إعادة القيمة األساسية لكل إنسان لتحتل صلب إهتمامات صناع السياسات لتدخل في جدول 

أعمالها. 

عملت - ALEF  “الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب” على “مناهضة التعذيب ورصده في لبنان”  منذ عام 
٢٠٠7، عندما نفذت مشروعاً لعام واحد َهَدَف إلى  تعبئة المجتمع المحلي من أجل رصد حاالت التعذيب 
ومعالجتها واإلبالغ عنها، نشر الوعي حول قساوة هذه الممارسة بين العامة، والمناصرة  على الصعيدين 
المستوى  على  المعاملة   التعذيب وسوء  بمنع  المتعلقة  الدولية  المعايير  ترجمة  أجل   من  والدولي  الوطني 
َن هذا المشروع ALEF من النظر عن كثب في انتشار اإلنتهاكات المتعلقة بالتعذيب  التشريعي المحلي. َمكَّ
وسوء المعاملة في مراكز اإلحتجاز والسجون، وباألخص الفئات المستضعفة مثل مدمني المخدرات والعمال 
األجانب  الغير موثّقين والعاملين في مجال الجنس،مثليي/ات الجنس، مزدوجو ومزدوجات الميول الجنسيّة، 

متحولّوا ومتحواّلت الجنس ومتغيّري النوع اإلجتماعي  والمحتجزين بتهمة اإلخالل باألمن القومي. 
من   بتمويل  عامين،  مدته  ثاٍن  مشروع  من خالل  ورصده  التعذيب  مناهضة  على  عملها   ALEF تواصل 
سفارة المملكة الهولندية منذ شهر كانون األول ٢٠٠٩. يهدف المشروع إلى دعم الجهود الرامية إلى مناهضة 

التعذيب وسوء المعاملة في لبنان باإلضافة إلى رصد ادعاءات التعذيب واإلبالغ عنها على نحٍو فاعل. 
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هذا  على  العمل  ممكناً  جعلت  تمويلها  بفضل  التي  الهولندية،  المملكة  سفارة  دعم  بامتنان    ALEF تشكر 
التقرير.

تشكر ALEF السيد خليل مشنتف، الباحث الذي أجرى المراجعة القانونية وكتب هذا التقرير بمساعدة ودعم 
الموظفين والمتدربين في برنامج الرصد والمناصرة  في منظمة  ALEF. وقدم أيضاً العديد من أصحاب 

الشأن وما زالوا يقدمون المساعدة المستمرة لألبحاث وللمكونات األخرى في هذا المشروع  .
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متهيد

جرت عدة تطورات على المستوى القانوني بعد التقرير األول عن التعذيب بعنوان: “لبنان: المصير المؤلم 
التعذيب ورصده في  لمناهضة  األول    ALEF تموز ٢٠٠٨ كجزء من مشروع  في اإلحتجاز”، في ٢6 
هو  فيها  ما  وأهم  ؛   ،)Torture Prevention and Monitoring in Lebanon - TPMLI( لبنان 
 Optional(( تصديق الحكومة اللبنانية على البروتوكول اإلختياري لألمم المتحدة إلتفاقية مناهضة التعذيب
Protocol to the convention against torture -OPCAT ١ في ٢٢ كانون األول ٢٠٠٨، وصدور 
لمتابعة  الوطنيّة  الوقائيّة  لآلليّة  قانون  مشروع   لصياغة  لجنة  أنشأ  الذي   ٢٠36 رقم  الوزاري  المرسوم 

البروتوكول. 
وتشمل هذه التطورات أيضاً اإلهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب الشأن الدوليون في تدريب قوى األمن 

الداخلي على تحقيقات الطب الشرعي والوقاية من  الجريمة في سياق حقوق اإلنسان وباألخص الحق في 
المحاكمة وفق األصول القانونيّة وحظر اللجوء إلى التعذيب. عالوًة على ذلك، وعلى الرغم من أن الحالة 
العامة للسجون ال تزال مزرية، فقد اتُخذت خطوات إيجابية، مثل قرار بناء سجن جديد لجهاز األمن العام 

 بالقرب من سجن رومية، وافتتاح سجن جديد في زحلة.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التطورات الرئيسية المتعلقة بالتعذيب في لبنان منذ تموز  
٢٠٠٨، تاريخ إطالق التقرير األول لـ  ALEF كجزء من مشروعها الثاني لمنع التعذيب ورصده في لبنان 
)Torture Prevention and  Monitoring in Lebanon - TPML II( وبتمويل من سفارة المملكة 

الهولنديّة. 

قدمت  التي  القوانين  ومشاريع  الوطنيّة  الوقائيّة  اآلليّة  إرساء  بشأن  الجارية  النقاشات  التقارير  هذه  تشمل 
بشأنها؛ القوانين المحلية التي تتعلق بالتعذيب، والحماية القانونية لألطباء الشرعيين أثناء الخدمة والعديد من 

التطورات القانونية األخرى.  على هذا النحو، يستند هذا التقريرإلى التقريراألول 
)Torture Prevention and  Monitoring in Lebanon - TPML I( الذي سوف يُشار إليه بشكل 

مستمر.
ويتضمن هذا التقرير أيضاً رصد حاالت تعذيب مزعومة وسلسلة توصيات تحرص ALEF على ضمان 

تنفيذها من قبل أصحاب الشأن الرئيسيين والحكومة اللبنانية.

 ;)OPCAT( ١ البروتوكول اإلختياري لألمم المتحدة التفاقية مناهضة التعذيب
http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm
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أوالً: حملة سريعة حول منط التعذيب حتى ٢6 متوز ٢٠٠٨، تاريخ صدور 
التقرير األول عن التعذيب

والرصد   التعذيب  لمناهضة  األول  مشروعها  من  كجزء  التعذيب  عن  األول  التقرير   ٢  ALEF أصدرت 
)TPMLI - Torture  )Prevention and Monitoring in Lebanon I في ٢6 تموز ٢٠٠٨، في 
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وكشف هذا التقرير عن وجود ممارسات للتعذيب والمعاملة الالإنسانية 

والُمهينة على الصعيد الوطني.
من خالل تحليل قانوني معمق للتشريع اللبناني، كشف التقرير عن تناقضات  بين القوانين المحلية فيما يتعلق 
المعاملة  أو  التعذيب  لمناهضة  المتحدة  المجرّدين من حريّتهم، واتفاقية األمم  الجسدية لألشخاص  بالسالمة 
الالإنسانية أو الُمهينة )اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيّة 
أو المهينة - UNCAT( التي وقعها لبنان وأقرها  في 5 تشرين األول ٢٠٠٠3، مما يدل على مسؤولية الدولة 

اللبنانية تجاه إلتزاماتها الدولية. 

التشريعات المحلية حول التعذيب
وصل التقرير إلى استنتاج مفاده أن قانون العقوبات اللبناني، وتحديداً في المادة 4٠14 منه، يحوي ثغرات 
تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب، مما يسمح بممارسة التعذيب والمعاملة الالإنسانية من قبل الموظفين 
الرسميين المكلفين بتنفيذ القانون.  تفتقرالمادة المذكورة أعاله إلى األحكام الالزمة لحظر ولمعاقبة مرتكبي 

أعمال التعذيب، وخاصة خالل إجراءات المحاكمة5. 
يذكر التعذيب في قانون العقوبات اللبناني تحت الباب الرابع 4، في الجرائم المخلّة بالدارة القضائية، 

والفصل األول،في الجرائم المخلّة بسير القضاء، النبذة الثانية، في انتزاع اإلقرار والمعلومات. 
تنص المادة 4٠1 على - “من سام شخصاً ضروباً من الشّدة ال يجيزها القانون رغبًة منه في الحصول على 
إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات. وإذا أفضت 

أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة”.
للمادة 4٠1، يعتبر قانون العقوبات اللبناني اللبناني أن اإلستخراج للمعلومات أو اإلعتراف  وبالتالي، وفقاً 

بجريمة بالقوة هو انتهاك ألصول المحاكمة القانونيّة. 

٢٠٠٨ ،ALEF ،٢ لبنان: المصير المؤلم في اإلحتجاز

 http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm 3 إتفاقيّة األمم المتحّدة لمناهضة التعذيب

4الماّدة 4٠1 من قانون العقوبات اللبناني هي الماّدة التي تتناول موضوع التعذيب وسوء المعاملة، مواد أخرى من قانون العقوبات يمكن تطبيقها في حاالت 
قانون أصول  والماّدة 4٨ من  بالبقاء صامتاً،  المحتجز  بحق  المتعلّقة  الجزائي  المحاكمات  قانون أصول  والماّدة 47 و 77 من  الماّدة 41،  مثل  اإلحتجاز 
المحاكمات الجزائي المرتبطة باإلحتجاز. ألسباب مرتبطة باتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانيّة أو المهينة، 

وتطبيقاتها ضمن القانون اللبناني المحلّي، سوف يتناول التقرير فقط الماّدة 4٠1 كونها تعنى مباشرًة لتعريف “التعذيب” في قانون العقوبات. 
٢٠٠٨ ،ALEF،41.5 لبنان: المصير المؤلم في اإلحتجاز، ص
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 أ - املادة ٤٠١ من حيث الشكل
إن نوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 4٠1، كما هو مدرج في قانون العقوبات، يخالف إجراءات سير 
وإدارة القضاء. من خالل سرد المادة 4٠1  بموجب النبذة  ٢ من الفصل 1، الباب 4 من قانون العقوبات 
اللبناني، بعنوان “في انتزاع اإلقرار واملعلومات”6، يعتبر المشرع هذه المادة على أنها جريمة ذات صلة بأعمال 
السلطة القضائية. تعتبر من حيث المبدأ، أن المعلومات المتلعقة بجريمة والتي تُنتزع بالقوة تعتبر غير دقيقة، 

ويمكن أن تُعيق أو تُعرقل سير العدالة7.
وبالتالي، فإن المشرع يجرم استخدام القوة أو العنف بهدف استخراج أو توفير المعلومات المتعلقة بالعمل 
اإلجرامي، إال أنه ال يُجرم التعذيب ذاته . حسب القانون الدولي، التعذيب جريمة تنتهك المبادئ األساسية 
لكرامة اإلنسان في حين في قانون العقوبات اللبناني يُنظر إليه على أنه جريمة تنتهك إجراءات سير وإدارة 
العدالة. وبالتالي يكون   القانون المحلي  متأخراًعن إدراج إطاٍر قانونٍي سليٍم للتعذيب عبر عدم تضمين “بند 

خاص للتعذيب وسوء المعاملة”.

ب - املادة ٤٠١من حيث املضمون
 )٢( العنف  أشكال   )1( إلى  وتقسيمها  محتوياتها  تحليل  ينبغي   ،4٠1 المادة  جوهر  عن  الكشف  أجل  من 
المترتبة. الجريمة والعقوبة  الجريمة، و )4( نوع  نية مرتكب  القانون و)3(   المسموح والمحظور بموجب 

١- أشكال العنف:
يمكن اإلعتماد على  المبادئ التوجيهية الرئيسية المستخلصة من اإلجتهاد  إلعطاء الوصف القانوني لكل نوع 

من أنواع اإلعتداء سواء أكان العنف أو الضرب أو اإليذاء أو الجرح.
  يتجسد التعذيب بالعنف.  األفعال التي تعتبر عنيفة تتضمن8:

•رمي الحجر على  شخص، حتى لو لم  يؤِد إلى أي جرح أو أثر.  	
•إشهار السالح على أي شخص أو إطالق النار لياًل على مقربٍة من شخص آخر.  	

•تحريض كلب ضد شخص آخر مع النية إلخافته.  	
•الضرب هو كل فعل يترك أي أثر على جسم اإلنسان عن طريق الدفع أواللكم أو الركل، حتى لو لم  	
يخلّف جرحاً. هو أيضا كل أثر ناجم عن استخدام سالح أو أداة حادة ) بندقية، مسدس، سكين، شفرة، 
مقص، مطرقة، خرطوم، حبل، الخ(؛ طالما أن فعل الضرب ال يؤذي الجلد.. بمجرد أذية الجلد يصبح 

6 المادة 4٠1 هي الوحيدة تجت الجزء الثاني 

القانون.  ولتطبيق  المعلومات،  لجمع  لإلستخبارات  فعالة  غير  وأداة  وسيلة  وسيظالن  كانا  المعاملة  وسوء  التعذيب  بأن  قناعته،  الخاص  المقرر  “يكرر   7

اإلعترافات واألقوال التي تُنتزع تحت التعذيب هي عادة غير موثوق فيها وغالباً ما تُضلل التحقيق  وتشتت جهود تنفيذ القانون والمحقّقين” . تقريٌر قدمه المقرر 
الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 

Juan E. Méndez, 3 February 2011 A/HRC/16/52؛ 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.16.52.pdf

8 يعتبر القضاء  والمبادئ العامة للقانون هذه األفعال عنيفًة،راجع القاضي الياس عيد، القانون الجنائي الخاص، جامعة الحكمة.
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الفعل “جرح”.
•الجرح هو كل فعل يؤدي إلى إيذاء البشرة داخلياً كان أو خارجياً، بما في ذلك قص الجلد بسكين،  	
وقطع  عضو من أعضاءالجسد، كسر العظام، إلخ. وفي المقابل، يُعتبر قص شعر أحدهم رغماً عنه  
“إيذاء”، ال “جرح”، بهدف  التسبب في األلم النفسي. يمكن أن يكون اإليذاء نتيجة سالح أو أداة أو 

األيدي. 
•يشمل اإليذاء جميع جوانب العنف واإلعتداء، ويشمل على سبيل المثال، وضع الشخص في الغرفة  	
نفسها مع شخص مصاب بداء معٍد؛ إعطاء السم أو الطعام السيء إلى شخص ما لتعطيل وظيفة أحد 
بالقرب من  قنبلة  تفجير  أو  النار من مسدس  الصحي؛ إطالق  الضرر بوضعه  أو إللحاق  أعضائه 

الضحية إلخافته وترهيبه .

تشير المادة 4٠1 إلى اإلعتداء كأحد “الممارسات العنيفة” األخرى المذكورة أعاله. وكما تبين من تحليل 
مضمونها، ال تحظر المادة 4٠1 التعذيب، وإال لوجب أن تتضمن جميع أنواع العنف المذكورة في المادة 1 
من إتفاقية مناهضة التعذيب أو أن تستخدم كلمة “التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية أو المهينة” 
بداًل من التعبير الغامض الُمستعمل “الممارسات العنيفة.” عالوًة على ذلك، ال ترقى المادة 4٠1 إلى تعريف 
أو  العقلي  التعذيب  إلى  تشير  إذ ال   )UNCAT( 9”التعذيب مناهضة  “اتفاقية  المادة 1.1 من  في  التعذيب 

النفسي.

٢. المسموح به والمحظور بموجب القانون: 
ثمة التباس في المادة 4٠1  حول ما يجرمُه القانون. وتنص المادة صراحة: “كل من يُلحق بشخص آخر 

ممارسات عنيفة ال يسمح بها القانون يُواجه السجن لمدة ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات”.
يؤدي غموُض هذا النص إلى التفسير أن هناك ممارسات عنيفة غير قانونية وأخرى يسمح بها القانون. تسمح 
هذه المراوغة إستخدام العنف أثناء اإلعترافات بهدف استخراج المعلومات عندما ال يتم تجريُم هذه الممارسات 
العنيفة، وبالتالي، يدل على التغاضي عن التعذيب بدل حظره. ينتهك جوهر المادة 4٠1 المبادئ األساسية 
العالمي  اإلعالن  التي وقعت وصادقت على  اللبنانية،  الحكومة  المترتبة على  واإللتزامات  اإلنسان  لحقوق 
لحقوق اإلنسان )Universal Declaration of Human Rights - UDHR( بما في ذلك )المادة 5(، 
 International Convenant on Civil and(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية

Political Rights - ICCPR( المادة 7، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

9 صادقت الحكومة اللبنانية على اتفاقية مناهضة التعذيب في 5 أكتوبر 2000. تنص المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أّن “بالتعذيب” هو أي عمل 
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على 
اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا 
األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر 

يتصرف بصفته الرسمية
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 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial )Discrimination( 
CERD - المادة 1، واتفاقية حقوق الطفل )CRC  المواد 1٩؛ 3٨(، و اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

لعام 1٩٨4، والمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول لعام 1٩77.

3- النية الجرمية لمرتكب الجريمة
تحد المادة 4٠1 من نيّة ممارسة العنف لغاية انتزاع إعتراف حول جريمة أو حول  معلومات تتعلق بها، 
مما يحد من النيّة اإلجراميّة وبالتالي ال تشمل جميع جوانب النوايا المتعلقة بالتعذيب.   فهناك نوايا مختلفة قد 
يُظهرها مرتكب الجريمة من خالل تعذيب الضحية أو إساءة معاملتها. إذا استثنينا النوايا اإلجرامية األخرى، 
تنحصر أعمال التعذيب إلى تلك التي تهدف إلى انتزاع إعتراف أو معلومات، األمر الذي يترك سبباً لإلفالت 

من العقاب على األفعال األخرى التي ترتكب ألغراض مختلفة.
النوايا  من  أنواع  أربعة    )UNCAT( التعذيب  مناهضة  اتفاقية  من   1 المادة  تنص  المقارنة،  سبيل  على 
المرتبطة بالتعذيب: )أ(  الحصول من الشخص أو من طرف ثالث على المعلومات أو على إعتراف، )ب( 
معاقبة شخص ألنه )أو طرف ثالث(  قد ارتكب عماًل أو يشتبه به في ارتكابه، )ج( ترهيب شخص آخر )أو 

طرف ثالث(  أو إكراهه، )د( أو أي سبب من األسباب المبنية على التمييز أيا كان نوعه.
في  والتغييرات  النفسية،  الصدمات  إلحاق  مثل  المادة  4٠1،  في  أخرى  نوايا جرمية  مراعاة  أيضاً  ينبغي 

مواقف وسلوكيّات  الضحية، و/أو التسبّب بانهيارات نفسيّة .

من ناحية أخرى، وفي ما يخص طبيعة الجريمة في المادة 4٠١:
 وفقاً للمادة 17٩ من قانون العقوبات اللبناني تصنف الجرائم الجنائية  بالجناية، أو الجنحة أو المخالفة. تتابع 
المادة  تنص  ذلك،  إلى  قانوناً..باإلضافة  عليها  المنصوص  األشد هي  للعقوبة  األعلى  الحد  أن  نفسها  المادة 
3٩ من قانون العقوبات على العقوبات الجناحيّة العاديّة، والتي تتراوح من الحبس مع األشغال الشاقة، إلى  
المادة 37 على أحكام تتراوح بين عقوبة اإلعدام،  للجنايات، تنص  بالنسبة  السجن، أو مجرد دفع غرامة. 

السجن واألشغال الشاقة المؤبدة،اإلعتقال المؤبد،إلى األشغال الشاقة المؤقتة أو اإلعتقال المؤقت. 

للمادة 4٠1 من القانون الجنائي، فإن عقوبة إنتزاع معلومات أو اعتراف بالقوة هي السجن من  لذلك وفقاً 
ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات. تبعاً لذلك، لتحديد نوع الجريمة الواردة في المادة 4٠1،يجب اعتماد العقوبة 
القصوى لهذه الجريمة والتي هي السجن لمّدة ثالث سنوات.  وبالتالي، وفقاً للمادتين 3٩ و 17٩، فالجريمة 

في المادة 4٠1 هي جنحة.
ومن الجدير ذكره أنه لم يتم إدخال أي تعديل  على المادة 4٠1 من قانون العقوبات منذ عام ٢٠٠٨.
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أوضاع السجون
كشف التقرير األول عن التعذيب الصادر عن جمعية ALEF أن أحكام المرسوم 1431٠\4٩ بشأن أوضاع 
ALEF عّدة مقابالت مع معتقلين وسجناء  ُمنتظم. أجرت  إنتهاكها بشكل  يتم  السجون ومراكز اإلحتجاز، 

سابقين، أجمعوا فيها على الشروط الصحيّة الُمهينة في السجون١٠.
هي  والسجون  االحتجاز  مراكز  أن  إلى   ALEF خلصت  الذكر،  السالف  التقرير  في  للوضع  تقييمها  بعد 
في  ُمنتشرة  المراكز  هذه  لبنان.  في  شيوعاً  األكثر  هي  المهينة  والمعاملة  التعذيب  ممارسة  حيث  األماكن 
المعاملة ارتكبت   التعذيب وسوء  التقييم أن جرائم  الشمال والبقاع.  وكشف  العاصمة بيروت، في محافظة 
ضد الفئات المستضعفة مثل مدمني المخدرات  ومثليّي/ات الجنس، مزدوجو ومزدوجات الميول الجنسيّة،

 

متحّولوا/ات الجنس ومتغيّري النوع اإلجتماعي )LGBTI(، العاملين في الجنس؛ الالجئين، طالبي اللجوء١١، 
العمال األجانب  غير المسجلين، األجانب، مرتكبي الجرائم المخزية، مرتكبي الجرائم ضد األمن القومي. 
ويلقي التقرير الضوء كذلك على انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى التي لحقت بهم أثناء االعتقال، والتي ترتبط 
أيضاً بجريمة التعذيب، وكشف أن معظَم األشخاص الذين ُقبَض عليهم واحتُجزوا في مراكز اإلحتجاز، عانوا 

تجربة الحبس اإلنفرادي مماّ سّهل ارتكاب التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بحقهم١٢.
وأخيراً، كشف التقرير أن أسباب التعذيب، حيث يفلت الجاني من العقاب، هي: اإلفتقار إلى التدريب على 
تحقيقات الطب الشرعي وتقنيات اإلستجواب مع احترام معايير حقوق اإلنسان، غياب أي أحكام قانونية لحظر 

التعذيب، وعدم سيطرة الدولة على األجهزة وقوات األمن١3.

. ٢٠٠٨ ،ALEF ،51.١٠ لبنان:  المصير المؤلم في االحتجاز، ص

١١ راجع المرجع عينه ص ٢7. 

يشكل  أن  ويمكن  المهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  التعذيب وغيره من ضروب  ارتكاب  الُمدة”  الطويل  االنفرادي  الحبس  “يسهل   ١٢

تعذيباً في حد ذاته”، كما ذكرت دراسة مشتركة حول الممارسات العالمية فيما يتعلق باالعتقال السري في سياق مكافحة اإلرهاب. كتب هذا التقرير المقرر 
الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب، مارتن شينين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، مانفريد نواك؛ مثّل الفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي نائب رئيسه، شاهين  سردار 
 http://www2.ohchr.ص 2 ؛ ،A/HRC/13/42 ،علي، ومثّل الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي رئيُسُه، جيريمي  ساركين

org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf
١3 انظر التوصيتين ٢٢ و ٢3 من تقرير ALEF  األول  عن التعذيب، لبنان: “المصير المؤلم في االحتجاز”، ٢٠٠٨..
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ثانيًا: مستجدات حول منط  التعذيب وحاالته  من متوز ٢٠٠٨ حتى تشرين 
األول ٢٠١٠

إمتثال  بينها: ضمان  من  توصيات  عدة  في حزيران ٢٠٠٨    ALEF الصادر عن  األول  التقرير  تضمن 
القوانين المحلية مع إتفاقية مناهضة التعذيب )UNCAT (؛ تصديق البروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة 
التعذيب ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإعتماد الفحص الطبي كممارسة روتينية؛ إغالق 
إدارة  نقل  العدالة١4؛  أمام  والسابقين(  )الحاليين  فيه  اإلستجواب  مسؤولي  وجلب  بيروت  في  حبيش  مخفر 
السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وفقا ألحكام القانون رقم 17315 الصادر عام 1٩64؛ إغالق 
المركزي؛ حظر جميع  السجون، خصوصاً سجن رومية  تحسين ظروف  اليرزة،  في  الدفاع  سجن وزارة 
عمليات اإلستجواب من قبل ضباط اإلستخبارات العسكرية، وتدريب الموظفين الُمكلفين بتنفيذ القانون على 

تقنيات اإلستجواب بما يتماشى مع معايير حقوق اإلنسان.
مناهضة  وفًق التفاقية  اللبناني  العقوبات  قانون  لتعديل  مناصرة  ALEF خطة  تتابع  منذ حزيران ٢٠٠٨، 
التحقيق  الداخلي )ISF( في  التعذيب، ولتحسين أوضاع السجون ومراكز اإلحتجاز، ولتدريب قوى األمن 
الجنائي وفقاً لحقوق اإلنسان، وإلقرار البروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )OPCAT( . تم تنفيذ بعض التوصيات الواردة أعاله من 
قبل الحكومة اللبنانية خالل السنتين األخيرتين١5. وما زالت ALEF، تناصر متى اتيحت لها الفرصة العتماد 

التوصيات الُمتبقية، على المستويين )أ( التشريعيي )ب( والعملي. 

١4 يقع مغفر حبيش في الجهة الغربية من بيروت، بالقرب من الجامعة األميركية AUB ؛ اشتهر بممارسة التعذيب وسوء المعاملة على  مدمني المخدرات 

وتجاره. مارس المحققون التعذيب وسوء المعاملة على معظم مدمني المخدرات والمجرمين ذوي الصلة لتهويلهم أو النتزاع معلومات منهم أو اعترافات حول 
جرائم المخدرات، أو إلجبارهم على الكشف عن هوية تجار المخدرات.  كان المحققون يستعملون خراطيم المياه، العصي، األسالك الكهربائية أو غيرها 

 .٢٠٠٨ ،ALEF ،لضرب الضحايا أو لربطهم. لبنان: المصير المؤلم في االحتجاز

١5 على سبيل المثال التصديق على بروتوكول )OPCAT(؛ تدريب ضباط قوى األمن الداخلي حول قضايا حقوق اإلنسان؛ رفض بعض القضاة النظر في 

األدلة التي انتُزعت من تحت التعذيب )انظر أدناه في قسم الحاالت أحكام القاضي زياد مكنى - قاضي التحقيق في البقاع. 
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أ - التطوّرات على الصعيد التشريعي 

١- التطوّرات المتعلّقة  بالتصديق من جانب الحكومة اللبنانية على اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة )وخاصة 
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  التفاقية  اإلختياري  البروتوكول 

) OPCAT الالإنسانية أو المهينة
حتى ٢6 تموز ٢٠٠٨، عندما صدر تقرير ALEF األول حول التعذيب، كانت الحكومة اللبنانية قد وقعت 
في   ALEF تقرير  وقدم  تصدّقه١6.  لم   ولكنها  التعذيب،  مناهضة  التفاقية  اإلختياري  البروتوكول  على 
األشخاص  معاملة  لمراقبة  وطنية  وقائية  آلية  إلنشاء  كخطوة  البروتوكول  على  التصديق  الرابعة  توصيته 
التعذيب  لمنع  الفرعية  للّجنة  والسماح  باحتجازهم،  المتعلقة  الضمانات  وتعزيز  حريتهم،  من  المحرومين 
)SPT - Subcommittee on prevention of torture( بالقيام بزيارات إلى مراكز الشرطة والسجون 

)العسكرية والمدنية( ومراكز اإلعتقال )اإلحتجاز السابق للمحاكمة/اإلحتياطي(. 
في ٢٢ كانون األول ٢٠٠٨، أقّرت الحكومة اللبنانية البروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )OPCAT( ١7. لم يُقدم لبنان،  لدى إقرار 
أولية 3  )فترة  المؤقت  بالتأجيل  للبلد  تسمح  التي  البروتوكول  من  المادة ٢4  بموجب   - طلباً  البروتوكول، 
 )SPT( لتنفيذ بعض أجزاء البروتوكول -- اللجنة الفرعية لمنع التعذيب )سنوات+  تمديد+ سنتين إضافيتين

)الجزء الثالث( أو اآللية الوقائية الوطنية )NPM( )الجزء الرابع(١8. 
 ،)SPT( ويعتبر التصديق خطوة إلى األمام في الوقاية من التعذيب ألنه يسمح للجنة الفرعيّة لمنع التعذيب
وهي هيئة دولية، القيام بزيارات منتظمة للسجون ومراكز اإلحتجاز في لبنان وإصدار توصياتها وفقاً لذلك. 
١9 اآللية األخرى للرصد هي عبارة عن كيان وطني على الدولة اللبنانية إنشاؤه وهو اآللية الوقائية الوطنية 

)NPM(. تتولى هذه الهيئة مهمة الرصد وزيارة السجون ومراكز اإلحتجاز؛ تتعاون مع اللجنة الفرعية لمنع 
التعذيب على هذه الَمهمة. بالتالي، وفقاً للبروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )OPCAT ( تسمح الدولة اللبنانية لهذه الهيئات بالقيام 

بالزيارات في أي وقت كجزء من آليّة مراقبة لرصد ومنع ممارسة التعذيب وسوء المعاملة.
خالل كتابة هذا التقرير كانت اللجنة الفرعيّة لمنع التعذيب ) SPT( تُجري الزيارة التاسعة إلى لبنان، في 
الفترة الواقعة بين ٢4  أيار و ٢ حزيران ٢٠1٠.  على الرغم من أن تفاصيل الزيارة التي قامت بها بقيت 

 .٢٠٠٨ ،ALEF ،4١6 المصير المؤلم في االحتجاز في لبنان، ص ٨

١7 الجريدة الرسمية، العدد 3٨ الصادر في 1٨ أيلول  ٢٠٠٨، صفحة 34٨٨ -- القانون رقم 1٢.

١8 تنص المادة ٢4 على ما يلي: 1. عند التصديق، يجوز للدول األطراف إعالنها تأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا 

البروتوكول. ٢. يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثالث سنوات، يمكن تمدييد هذه الفترة سنتين إضافيتين من قبل اللجنة بعد تقديم الدولة األسباب الُمقنعة وبعد 
التشاور مع لجنة مناهضة التعذيب.

.)OPCAT( ١9 انظر المادة 1 من البروتوكول اإلختياري التفاقيّة مناهضة التعذيب
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سرية، زارت اللجنة مراكز اإلحتجاز والسجون، بما في ذلك سجون طرابلس، رومية، زحلة واليرزة٢٠. في 
نهاية الزيارة، قدم الوفد مالحظاته األولية إلى السلطات اللبنانية بشكل سري.

إقرار اآللّية الوقائّية الوطنّية )NPM(  والجدل  ذات الصلة: 
كما ذكر آنفاً، إذ لم تقدم الحكومة اللبنانية طلباً بموجب المادة ٢4 من البروتوكول، بات عليها اآلن إنشاء 
اآللية الوقائية الوطنية المستقلة فيما يتعلق باإللتزامات المنصوص عليها في البروتوكول.  وحتى تاريخ كتابة 
هذا التقرير لم تنشئ بعُد  الحكومة اللبنانية هذه اآللية الوقائيّة الوطنيّة )NPM( على النحو المنصوص عليه 
في البروتوكول٢١؛ منتهكة بذلك المادة 17 من البروتوكول اإلختياري، الذي ينص على تعيين أو إنشاء آلية 
وطنية مستقلة واحدة  أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد 

دخول البروتوكول حيّز التنفيذ أو تصديقه أو اإلنضمام إليه.
ويمكن تقسيم الجهود الوطنية الحالية إلقرار  قانون لآلليّة الوقائيّة الوطنيّة وفق اتجاهين. أدت هذه الجهود 
إلى إصدار مشروعي قانون  تجري مناقشتهما راهناً. )أ( ويميل الفريق األول إلى إنجاز قانون ينص على 
إنشاء لجنة لتنفيذ هذه اآلليّة لتكون مستقلة عن أي سلطة رسمية أو هيئة حقوق اإلنسان، )ب( في حين تدعم 
الثانية التصديق على القانون الذي يجعل قانون اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة  كجزء من المؤسسة الوطنية لحقوق 

اإلنسان.

)Independent NPM Committee( مشروع القانون المتعلّق بإنشاء لجنة فرعّية مستقلّة لمنع التعذيب
لجنة  إلنشاء   ٢٠36 رقم  الوزاري  المرسوم  نجار،  إبراهيم  العدل،  وزير  أصدر   ٢٠٠٩ حزيران   6 يوم 
لصياغة القانون المتعلّق  بإنشاء اللجنة الفرعيّة المستقلّة لمنع التعذيب بموجب البروتوكول اإلختياري التفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )OPCAT(، التي 
أنشأت بعد ذلك تحت رئاسة القاضية مارلين الُجّر٢٢. وعقدت اللجنة ثالثة عشر جلسة وقّدمت القاضية مارلين 
الُجّر بعدها، في 3٠ أيلول ٢٠٠٩، مشروع  القانون الجديد المتعلّق باآلليّة الوقائيّة الوطنيّة٢3 وفقاً للمرسوم 
المذكور أعاله. ومن الجدير بالذكر أن السلطات المعنية تدرس حالياً الخيارات الُمتاحة، وهي إما إنشاء “اآللية 
الوقائية الوطنية” أو المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان - المؤسّسة الوطنيّة لحقوق اإلنسان 
)National Human right institute – NHRI( - وفقاً للمعايير الدولية - مبادئ باريس٢4، مع تفويض 

٢٠ أنظر البيان الصحفي للقائمة الكاملة لألماكن التي تّم زارتها اللجنة الفرعيّة لمنع التعذيب ضمن بعثتها إلى لبنان، ٢ حزيران ٢٠1٠

  www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/PR_LBN_02062010.doc 
) OPCAT( ٢١ المادة 3 من بروتوكول

٢٢ شملت اللجنة: مقرر لجنة البرلمانيين لحقوق اإلنسان، رئيس دائرة حقوق اإلنسان في قوى األمن الداخلي، ممثل مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون 

الالجئين )UNHCR(، وممثل اللجنة الدولية لللصليب األحمر )ICRC(، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان )المفوضية السامية لألمم المتحّدة 
لحقوق اإلنسان(، وممثل نقابة المحامين في بيروت )BBA(، واثنين من ممثلي المنظمات غير الحكومية جمعية “الكرامة” وجمعية “األب عسيران” .

٢3 الملحق 1

٢4 المبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(

 http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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يتضمن الوقاية من  التعذيب٢5.
سوف تتسبب عملية الدمج بين اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان )NHRI ( بالمزيد 
لحقوق  الوطنيّة  المؤسسة  هذه  إلنشاء  المحاوالت  تعود  إذ  الوطنية  الوقائية  اآللية  إنشاء  في  التأخير  من 
اإلنسان)NHRI( في لبنان الى صدور قرار الجمعيّة العاّمة لألمم المتحدة 134/4٨ في ٢٠ كانون األول 
للمبادرات التي أطلقها معهد حقوق  1٩٩3 . وقد أنشئت لجنة وطنية لحقوق اإلنسان في عام ٢٠٠٠ وفقاً 
اإلنسان في نقابة المحامين في بيروت. ومع ذلك، فإن هذه اللجنة الوطنية ليست فّعالة حتى اآلن، في انتظار 
صدور المراسيم ذات الصلة. وكما ذكرنا آنفاً، انقضت سنة كاملة بعد إقرار البروتوكول اإلختياري من دون 
التصديق على اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة  ويكون لبنان قد ارتكب إنتهاكه األول  للبروتوكول المذكور . وبالتالي  
من الضروري أن يصار إلى وضع قانون لآلليّة الوقائيّة الوطنيّة من أجل احترام لبنان  إلتزاماته الدولية، 

للوقاية من  التعذيب وحظره.
يتضمن مشروع قانون اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة ستّة فصول وأحد وثالثين مادة .

التعاريف
بموجب  حريتهم”  من  والمحرومين  الُمحتجزين  األشخاص  حقوق  حماية  “لجنة  إنشاء  إلى   1 المادة  تُشير 
البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو المهينة )OPCAT(. وتنص أيضاً على استقالل أعضائها المالي واإلداري من أي سلطة رسمية أخرى. 
وثمة تطور قانوني رئيسي يظهر في المادة ٢ من مشروع قانون اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة يتعلق بنقل تعريف 
التعذيب بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب )UNCAT( )المادة 1 من إتفاقية مناهضة التعذيب(؛ وبالتالي، 
إزالة غموض المادة 4٠1 واإلفالت من العقاب الذي يمكن أن  يحدث في ما يتعلق بحاالت التعذيب. تنص 
المادة 3٠ من مشروع القانون على أولوية أحكامه على القوانين المحلية األخرى؛ ونتيجة لذلك، يجب تعديل 
المادة 4٠1 من قانون العقوبات، لكي تعكس التعريف الشامل للتعذيب وفقاً للمعايير الدولية في مجال حقوق 
اإلنسان. وعالوة على ذلك، تُحدُد المادة 3 من مشروع القانون تفسير “حرمان الحرية” لألشخاص في أماكن 
أمثلة عديدة عن مراكز  القانون  قدم  إدارية.  أو  لقرار من سلطة قضائية  وفقاً  الخاصة  أو  العامة  اإلحتجاز 
اإلعتقال، بما في ذلك تلك الموجودة في المطار، لدى األمن العام، قوى األمن الداخلي، وزارتي الدفاع والعدل 
والصحة والشؤون اإلجتماعية؛ وبالتالي، تبقى والية اللجنة لزيارة هذه األماكن واسعة النطاق. يمّكن القانون 
بالتالي اللجنة من زيارة أي مكان للتأكد من المعلومات التي تردها عن التعذيب أو سوء المعاملة، سواء أكان 
المكان يُعتبر رسميا، بموجب مرسوم وزاري أم ال، سجناً أو مركز إعتقال،، مثل سجن اليرزة في وزارة 

الدفاع على سبيل المثال ال الحصر. 

٢5 انظر التقرير الوطني المقدم وفقا للفقرة 15 )أ( من مرفق مجلس حقوق اإلنسان القرار 5 / 1، الجمهورية اللبنانية، 

;A/HRC/WG.6/9/LBN/1, para. A 28
 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/A_HRC_WG.6_9_LBN_1_E_Lebanon-eng.pdf 
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الوالية 
وعقد  اإلحتجاز،  لمراكز  سلفاً  عنها  ُمعلن  أو  مفاجئة  بزيارات  القيام  للجنة   القانون   سمح    5 للمادة  وفقاً 
إجتماعات فردية أو َجماعيّة مع الُمحتجزين، أو مع أي شخص قد يكون قادراً على تقديم المعلومات ذات 

الصلة، كما سمح لها بقبول الشكاوى، وطلب إجراء الفحوصات الطبية الالزمة. 
إّن أهميّة المادة 7 هي في إمكانية إعالم اللجنة من قبل السلطات القضائية بأي قرار يتعلق بالتعذيب، سوء 
المعاملة أو الحرمان من الحرية تتخذه هذه األخيرة. وهذا أمر مهم بشكل خاص إذ يسمُح للجنة متابعة حاالت 
التعذيب المرصودة، وإحالتها إلى القضاء، وإبقائها على اطالع على حاالت التعذيب وعلى عمل السلطات 

القضائية في حظره. 
توسع الفقرة ٢ من المادة ٨ نطاق مهمة اللجنة وتأذن لها بالتحقق من اإلدعاءات بشأن اإلحتجاز التعسفي، 
وإبالغ السلطات القضائية واإلدارية المختّصة بحاالتهم، من أجل وضع حد الحتجازهم الغير قانوني. وهذا 
أساسي لمنع التعذيب في هذه الحاالت حيث إطار الحماية القانونية غير موجود، مثل اإلعتقال التعسفي أو 
الحبس اإلنفرادي. بند آخر مهم، هو السلطة التي منحها القانون لهذه اللجنة في تقديم التوصيات والمالحظات 
الُمحاكمة  و  الحرية  من  الحرمان  مثل  بعملها،  المتصلة  الحاليّة  التشريعات  أو  و/  القوانين  مشاريع  على 
عن  فضاًل  المحتجزين  حالة  لمراقبة  جداً  النحو ضروري  هذا  على  اللجنة  هذه  مهمة  إن وضع  العادلة٢6. 
اإلجراءات القضائية و إجراءات المحاكمة، للمعرفة الدقيقة حول ظروف اإلعتقال التي تؤدي إلى ممارسة 
التعذيب، التخاذ التدابير الالزمة لمنع وحظر مثل هذه الممارسات. ولذلك، ال ينبغي تبني أي مشروع قانون 

إذا لم يعكس بوضوح مهّمات هذه اللجنة.

العضوّية في اللجنة
ينُص الفصل الثاني من مشروع القانون على أحكام تتعلق بتشكيل اللجنة والشروط العامة للعضوية: أن يكون 
العضو لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، أن يملك الخبرة والمعرفة الشاملة بقضايا حقوق اإلنسان، ال يقل 
عمره عن ثالثين سنة )المادة 11(. تحدّد المادة 1٠  تكوين اللجنة من عشرة أعضاء يتمتعون بخلفية قانونية 
وخاصًة في مجال حقوق اإلنسان٢7. وتجدر اإلشارة إلى أن الفقرة األخيرة من المادة 1٠ تتضمن عدم التمييز 
على أساس الجنس في تعيين أعضاء اللجنة. يُعيُن أعضاُء اللجنة من قبل مجلس الوزراء لفترة 4 سنوات غير 

قابلة للتجديد )المادة 13(. 

 . )NPM(٢6 المادة ٨، الفقرة 3 من مشروع قانون اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة

٢7 ووفقا للمادة 1٠ من مشروع القانون )NPM(، تتألف اللجنة من عشرة أعضاء: طبيبين )٢( ومحاميين اثنين )٢(، أربعة نشطاء في حقوق إنسان ومدنيين 

)4(، قاضي فخري )1(، أستاذ في علم القانون الجنائي وعلم الجريمة )1(. . 



24

الحصانات والضمانات
تؤمن المواد ٢3 حتى ٢6 الضمانات الكافية لعمل اللجنة وأعضائها، أي حصانة أعضائها عن األفعال الناشئة 
عن تنفيذهم مهماتهم، وحظر عمليات البحث في مكاتب اللجنة دون موافقتها المسبقة. يستفيد األفراد والجمعيات 
الذين يوفرون المعلومات لصالح اللجنة من الحصانات المذكورة أيضا. من أهم الضمانات المنصوص عليها 
في  مشروع القانون هذا، هي حظر تعليق عمل اللجنة من جانب السلطة التنفيذية حتى في حاالت الحرب 
والطوارئ؛ وبالتالي، السماح للجنة بمراقبة ممارسات التعذيب حتى في الحاالت التي تمس باألمن الوطني، 

مثل حاالت المشتبه بهم بالتجّسس أو اإلرهاب. 

اإلستقاللية والشفافّية
إن اإلستقالل المالي للجنة حقوق اإلنسان وخاصًة اللجنة الفرعيّة لمنع التعذيب مهم جداً لضمان إستقالليتها 
بتمويل ميزانية  ًتتعلق  الوطنيّة أحكاما  الوقائيّة  اآلليّة  قانون  الخامس من مشروع  الفصل  وحيادها. يتضّمن 

اللجنة. تذكر المادة ٢7 الشروط المطلوبة لضمان إستقاللها المالي واإلداري، إاّل أنها تبقى غير كافية.

إن إستيفاء شرط اإلستقاللية للجنة الفرعيّة لمنع التعذيب يكون على الصعيد المالي. ولذا، يجب منح  اللجنة 
الموارد المالية الالزمة لضمان نزاهتها، دون الحاجة إلى استكمال الميزانية من خالل جمع التبرعات و / أو 
الهبات. إذ قد يؤدي عدم وجود موارد مالية الئقة إلى الفساد والرشوة. وينبغي أن يركز مشروع القانون الحالي 
على ضرورة وجود ميزانية الئقة ومباشرة وبالكامل  من قبل الحكومة اللبنانية، بدون التعويل على التبرعات، 
كما هي العادة في لبنان وال سيما في مجال حقوق اإلنسان وسيادة القانون٢8.  يتطلب  هذا من الحكومة اللبنانية 
اإللتزام  اإلنسان.  حقوق  لتعزيز  تماماً  مكرسة  تكون  الطويل،  المدى  على  ميزانيتها،  في  إعتمادات  تأمين 
أكبر  دور  تلعب  أن  عليها عندئذ  التي  اللبنانية  للحكومة  أكبر  والتزاماً  أكبر  مشاركة   يعني حكماً  بالتمويل 
في ضمان وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل تمويل مثل هذه اآلليات بداًل من التعويل على الهبات األجنبية.

 

في مشروع قانون اآلليّة، يتعيّن على اللجنة تقديم التقارير العلنية عن نشاطاتها لتضمن بذلك الشفافية والمساءلة، 
باإلضافة إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني  مقارنة النتائج الخاصة بها مع أنشطة اللجنة الفرعيّة لمنع 

التعذيب والبناء على هذه النتائج في التخطيط  لألنشطة المستقبلية وتنفيذها.

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: 
أوصى تقريرALEF  األول الحكومة اللبنانية على إقرار نظام روما األساسي وأن تصبح دولة عضو في 
التعذيب  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  المادة ٨ من  )ICC(.٢9 تضع  الدولية  الجنائية  المحكمة 
٢8 على سبيل المثال يتم تمويل خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(؛ يتعهد ُمتعهد خاص بنظام السجن 

الصحي ؛ تمّول الدولة اللبنانية، فقط 4٩ ٪ من مصاريف المحكمة الخاصة للبنان.
.٢٠٠٨ ،ALEF ،5 ،15 ٢9 لبنان: المصير المؤلم في االحتجاز، ص
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إذا كانت واسعة  إذا ارتكبت كجزء من خطة أو سياسة، أو  والمعاملة الالإنسانية في خانة جرائم الحرب، 
النطاق.  وكشف التقرير األول مزاعم ممارسات التعذيب كجزء من خطة، وعلى نطاق واسع، ضد الالجئين 
الفلسطينيين وأعضاء من الجماعة اإلسالمية “ فتح اإلسالم” خالل النزاع المسلّح في مخيم نهر البارد في أيار 
3٠٢٠٠7.  لم يُجِر القضاُء اللبناني، وحتى الساعة، أي تحقيق على أساس هذه اإلدعاءات،  وقد كان باستطاعة 

لبنان اإلستفادة من صالحيّات المحكمة الجنائيّة الدوليّة لو كان قد صادق على نظام روما األساسي. 

اإلتفاقيات المتعلقة بوضع الالجئين، وحماية العمال االجانب
ال يتمتع الالجئون والعمال األجانب في لبنان بأي حقوق إجتماعية ومدنية.  تصبح هذه الفئات األكثر تعرضاً 
للتعذيب في لبنان، وذلك بسبب غياب الوعي وانتشار التمييز باإلضافة إلى عدم تمتعهم بوضع قانوني وعدم 
وجود إطار للحماية.  تفتقر القوانين المحلية إلى األحكام الالزمة لحماية الالجئين والعمال األجانب. وعالوًة 

على ذلك، لم تصادق الحكومة اللبنانية على اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة3١ . 

٢- المستجّدات على صعيد تعديل أحكام القوانين المحلية المتعلقة بالتعذيب وسوء  المعاملة ؛
وباإلضافة إلى أحكام المادة 4٠1 من قانون العقوبات، المفصلة أعاله؛ ال تتوافر في القوانين الداخلية اللبنانية  

بعُد الشروط المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقة بالتعذيب، مثل: 

مبادئ حسن السلوك للموظفين المكلفين  بتنفيذ القانون وسلوكهم:  
المبادئ المنصوص عليها في “مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون”، قرار الجمعية العامة 
لألمم المتحدة  34\16٩ والمؤرخ في 17 كانون األول 1٩7٩، وال سيما المادتين 5 و 6 من القانون3٢، لم 
تنعكس بعد في التشريعات المحليّة ولم توضع آليات فّعالة  لضمان احترام الضوابط الداخليّة من قبل الموظفين 

المكلفين بتنفيذ القانون والسيطرة واإلشراف على عملهم.
خالل كتابة هذا التقرير حدث تطوٌر طال انتظاره، إذ كانت قوى األمن الداخلي في سير عمليّة  اعتماد مشروع 
لصياغة مدونة قواعد سلوك جديدة، والتي شملت عّدة أحكام بشأن المعاملة الالإنسانية للسجناء والمعتقلين 
وحظر التعذيب. تمنع المادة 5 )٢( الشرطة من ممارسة أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ضد 
فإنها  السلوك،  المادة ٨ من مدونّة قواعد  إلى  بالنسبة  أما  أو حتى تجاهلها.  التحقيقات معهم  السجناء خالل 
تضمن حقوق المشتبه بهم والُمعتقلين وتُحدد واجبات أفراد الشرطة مثل اعتماد اإلجراءات القانونية والعلمية 

3٠ المرجع نفسه ص ٢7.

3١ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1٩٩٠ )انظر المادة 1٠ فيما يتعلق بحظر التعذيب(، واالتفاقية المتعلقة بوضع 

الالجئين )1٩51( وبروتوكولها االختياري )1٩67(. 
3٢ تنص المادة 5 من القرار على أن “ال يحق ألي مسؤول عن تنفيذ القانون القيام بأي عمل من أعمال التعذيب وسوء المعاملة أو أن يتذرع بأوامر عليا أو 

بظروف استثنائية لتبرير عمله”، في حين تنص المادة 6: “ينبغي على هؤالء المسؤولين توفير الحماية التامة لصحة األشخاص المحتجزين لديهم واتخاذ 
إجراءات فورية لتأمين الرعاية الطبية عند الحاجة”، 

http://www.un.org/documents/ga/res/34/a34res169.pdf 1٩7قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 16٩/34 المؤرخ في 17 كانون األول ٩
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مدة  واحترام  بحقوقهم،  المحتجزين  إعالم  الالإنسانية،  الممارسة  عن  واإلمتناع  التحقيق،  أثناء  في  والتقنية 
اإلحتجاز والسماح للُمعتقلين بالحصول على الرعاية الطبية. 

ومن الجدير بالذكر أن مدونة قواعد السلوك ال تشير إلى أي آلية من شأنها  تأمين تنفيذها. وبالتالي، ينبغي 
لمدونة السلوك  أيضاً وضع تصور إلجراءات التنفيذ والمساءلة في حال انتهاك أحكامها، ال سيما في ما يتعلق 

بالتعذيب وسوء المعاملة.
وعالوة على ذلك، كان ينبغي أن تحدد مدونة قواعد السلوك نظاماً معيناً يعمل بموجبه ضابط قوى األمن 
عند إعتقال أي شخص،  حيث يسأل المعتقل حول تاريخه الطبي، الجسدي والنفسي وإذا كان )أو ما يزال( 
يخضع للعالج. ينبغي لضابط قوى األمن الداخلي، في حالة الشك، طلب الطبيب لفحص   المعتقل على الفور 
للكشف عن حالته  الصحيّة.  حتى في ظل غياب أي طارىء، على ضابط قوى األمن أن يؤمن الفحص الطبي 
بشكل روتيني خالل فترة اإلحتجاز وأن ال يخضع هذا الفحص الستنسابيّة ضابط قوى األمن الداخلي. تُتيُح 
هذه الممارسة الحفاظ على سجل دقيق لكل معتقل في السجن أو مركز اإلحتجاز. ومن المهم أن تتبنى مدونة 
السلوك مثل هذا اإلجراء لضمان سالمة المعتقل وبقية السجناء على حد سواء وذلك ألسباب عديدة أبرزها: 
عدم حصول  حاالت الوفاة في السجون ومراكز اإلعتقال بسبب تدهور األوضاع الصحية للمعتقلين، عندما 

يجهل ضباط قوى األمن الداخلي ظروفهم الصحية عند إلقاء القبض عليهم. 

إدارة السجون ومراكز االعتقال
الحكومة  مع  وثيق  بشكل  يعملون  الذين  الدوليين  الشأن  وأصحاب  المدني  المجتمع  من ضغط  الرغم  على 

اللبنانية33 ما زالت األوضاع في السجون اللبنانية ومراكز اإلحتجاز في لبنان مزرية . 

أ- السجون التي تديرها قوى األمن الداخلي
عام   17315 رقم  القانون  لمرسوم  وفقاً  العدل  وزارة  إلى  الداخلية  وزارة  من  السجون  إدارة  نقُل  يُنّفذ  لم 
النقل خطوة بالغة األهمية لتحسين أوضاع السجون، إذ يفتقر جهاز األمن الداخلي إلى  1٩64. يشكل هذا 
الموارد البشرية المطلوبة، المعرفة بشأن قضايا حقوق اإلنسان في أثناء اإلحتجاز وفي السجون باإلضافة إلى 
التدريب على كيفية إدارة هذه السجون34، مّما يسهم في التمييز بين السجناء وتدهور األوضاع في السجون. 
ما زالت الممارسات التي رصدها تقرير  ALEF  األّول موجودة؛ على سبيل المثال إعتماد القوى األمنية للـ 
“شاويش” ليكون مسؤواًل عن إدارة مجموعة من السجناء. تؤدي هذه الممارسة، والتي يعود سببها إلى نقص 
في الموارد البشرية لدى جهاز قوى األمن الداخلي، إلى  العديد من اإلدعاءات من قبل السجناء عن وجود 
تمييز بين سجين وآخر. ومع ذلك، يبقى نقل إدارة هذه السجون مصدر قلق وذلك لسببين إثنين: أ- لم تبرهن 
وزارة العدل عن قدرتها أو إمتالكها القدرة على إدارة هذه السجون. ب- ما زال ُمبهماً من يكون المسؤول عن 

33 يعزز االتحاد األوروبي سيادة القانون وحقوق اإلنسان لدعم الديمقراطية في لبنان

 http://ec.europa.eu/delegations/lebanon/press_corner/all_news/news/2010/20100503_01_en.htm

34 علماً أنه بموجب القانون رقم 17315 لسنة 1٩64، يتم تحويل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
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األجهزة األمنية التي ستتولى إدارة السجون )وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع(. 
ال يُلزم قانون أصول المحاكمات الجزائي المسؤولين عن تنفيذ أو تطبيق القانون على تسجيل المعلومات ذات 
الصلة المتعلقة بالُمعتقلين: مثاًل: حالة المعتقل الصحية عند احتجازه وأي تغيير يطرأ عليه، توقيت اإلستجواب 
البيانات في سجل المعتقل الرسمي،  ومكانه مع أسماء جميع المحققين الحاضرين، إلخ ؛ يجب إدراج هذه 

وإطالع القاضي المختص عليها، حتى يستطيع الفصل في حاالت التعذيب أو سوء المعاملة، إذا حصلت.
وباإلضافة إلى ذلك، عند إلقاء القبض على أي معتقل في أي مركٍز من مراكز اإلحتجاز، ينبغي تأمين طبيب 
شرعي )كممارسة روتينية ( لفحص حالة المعتقل الصحيّة )العقلية والبدنية(، واإلقرار بعدم وجود أعراض 

قد تؤدي إلى تدهور حالته الصحية في أثناء اإلحتجاز. 
فضاًل عن ذلك، لم تشهد ظروف السجون، وخاصًة في رومية، أَي تحسن يُذكر.  كما ما زالت السجون تُدار  

في ظل شروط إنسانية سيئة. ومع ذلك، إفتتح مؤخراً سجن جديد في مدينة زحلة في منطقة البقاع وحل 
مكان السجن القديم الذي كان محدود المساحة وتسود فيه ظروف صحية مروعة. 

تعاني أغلبية السجون من ظروٍف صحية خطيرة، ومن اإلكتظاظ35، مع عدم توزيع السجناء بحسب العمر أو 
السجل الجنائي،  أوبحسب السبب القانوني لإلحتجاز وضرورات عالجهم.  يتم اإلحتفاظ بالسجناء الُمدانين 

والذين هم ال يزالون قيد المحاكمة معاً في كافة السجون36.

ب- السجون التي تديرها وزارة الدفاع: 
وفقاً لنتائج تقرير ALEF األول، شهد سجن اليرزة في وزارة الدفاع ممارسات تعذيب مختلفة ضد المعتقلين 
من “فتح االسالم” خالل أحداث مخيم نهر البارد  سنة ٢٠٠7. كان هذا السجن أيضا مركزاً لإلعتقال السياسي 
دون الحصول عل محاكمات عادلة، قبل انسحاب القوات السورية في ٢6 نيسان ٢٠٠5. على الرغم من 
التوصيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني37، لم تَُتخذ أي تدابير من جانب الحكومة اللبنانية لتحسين 

سجن اليرزة تطبيقاً للقانون اللبناني والمعايير الدولية األخرى.

ج- السجون التي ُتديرها المديرية العامة لألمن العام. 
هذه السجون ُمخصصة لألجانب والالجئين والعمال األجانب بشكل رئيسي38. لم تتغير ظروف هذه السجون منذ 
صدور التقرير األخير في حزيران ٢٠٠٨.  إن مشكلة هذه السجون الرئيسية هي ضيق المساحة. أحياناً يُحتجز بعض 
السجناء مع سجناء ذوي أمراض معدية في زنزانة واحدة. تتفاوت مدة إحتجاز األجانب الذين ال يحملون أوراقاً ثبوتية، 

35 مع بعض االستثناءات في سجون النساء.

36 للحصول على تفاصيل عن حالة السجون انظر التقرير األول لجمعيّة ALEF المعني بالتعذيب “،  لبنان: المصير المؤلم في اإلحتجاز، شباط ٢٠٠٨، 

  ALEF ،5ص ٢
37 أنظر أيضاً تقرير ALEF، لبنان: المصير المؤلم في اإلحتجاز، شباط ٢٠٠٨، ص 15

38 انظر المقال الُمشترك من ALEF، Frontiers، Restart Centre  و Al Karama  للدورة التاسعة  لالستعراض الدوري الشامل التعذيب واالعتقال 

التعسفي والمحاكمة العادلة - ٢٠1٠، الفقرة ٢٩. 
 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/FRA_FrontiersRuwadAssociation_JS.pdf
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وهذا يتوقف أساساً على جنسيتهم والطبقة اإلجتماعية التي ينتمون إليها، ما بين بضع ساعات إلى أكثر من عام.39

 

وفي ما يتعلق بالسجن نفسه، فهو يقع تحت األرض، تحت جسر الرئيس الياس الهراوي في بيروت، ال يدخله 
ضوء الشمس إال نادراً فضاًل عن األكسيجين الشحيح لتهوئة مبانيه. وأفيد أنّه غالباً ما يفقدون السجناء وعيهم 

نتيجة لذلك، وخصوصاً السجناء الُجدد4٠ . نالحظ وجود “الشاويش” في هذا السجن أيضا4١ً. 
وسوف يُنقل سجُن األمن العام إلى مبانيه الجديدة في منطقة رومية والتي هي قيد اإلنشاء. 

حول تدريب ضباط قوى األمن الداخلي

لقد ساهم عدم وجود دورات تدريبية لضباط قوى األمن الداخلي )رجال المباحث العامة ووحدة التحقيقات 
الموارد)البشرية  نقص  إلى  باإلضافة  اإلستجواب،  وأساليب  الشرعي  الطب  علم  حول  الخاصة(  الجنائية 
والمالية( للوقاية من الجرائم، على انتشار ممارسات التعذيب في مراكز اإلحتجاز بشكٍل كبير كوسيلة النتزاع 

المعلومات من المعتقلين4٢.
ال تزال الوقاية من الجرائم السياسية43 ومكافحة جرائم المخدرات تمثاّلن تحدياً كبيراً لقوى األمن الداخلي، ال 
سيما بعد إنشاء شعبة المخابرات كجزء ال يتجزأ من المؤسسة للكشف عن رصد وتفكيك الشبكات اإلجرامية 
ومكافحة الجريمة الُمنظمة. ما يزال اللجوء إلى التعذيب يُعتبر األداة الرئيسية النتزاع المعلومات التي تمكن 
الكشف عن الشبكات اإلجرامية والمنظمات المختلفة وتفكيكها. تعتبرALEF أن تدريب ضباط قوى األمن 
الداخلي على علم الطب الشرعي وتقنيات اإلستجواب وفقاً لمعايير حقوق اإلنسان عنصراً أساسياً في مكافحة 

التعذيب.
المعنية، حول كيفية احترام  الدولية  العديد من الجهات  الداخلي تدريبات، من قبل  يتلقى ضباط قوى األمن 
سيادة القانون ومكافحة الجرائم. وكان من بين هذه الدورات التدريبية التي أُجريت مؤخراً، واحدة من قبل 
إدارة مكافحة المخدرات األميركية )وكالة مكافحة المخدرات( حول تطبيق مكافحة المخدرات. هدفت الدورة 
دورات  أيضاً  البرنامج45  44 شمل  المخدرات.  تقنيات مكافحة  الداخلي على  األمن  قدرات قوى  تعزيز  إلى 

39 على سبيل المثال تتابع السفارات االسترالية، األمريكية واألوروبية بانتظام حالة رعاياها في لبنان. في حالة احتجاز أحد رعايا هؤالء البلدان، يصير عادة 

استدعاء لممثل من تلك السفارات لزيارة المعتقل. إذا أمر القضاء اللبناني بالترحيل، تتابعه السفارة دون أي تأخير. ال يزال المحتجزون الذين ال يستطيعون أن 
يتحّملوا ثمن تذكرة ذهابا وهم غير مدعومين من سفاراتهم قابعين  في االحتجاز لفترة طويلة.

www.al-akhbar.com/ar/node/193606 ٢٠14٠ نظارة األمن العام بعيون نزيل: تحقيقات ليلية وبسكويت –جريدة األخبار 14 يونيو ٠

4١  وكما هو موضح أعاله، الشاويش هي مرتبة معينة تُعطى للمعتقل\أو السجين األقدم أو الذي لديه معارف ويكون مسؤواًل عن مجموعة من السجناء لتأمين 

المواد الغذائية، والفرش، والسجائر مقابل المال.
4٢ نقص الموارد وضعف التدريب هما من األسباب الكامنة وراء انتشار ممارسات التعذيب. ممكن إضافة السبب االجتماعي أيضاً.

43  بما في ذلك االغتياالت

44 في 7 أيار ٢٠1٠ خضع 4٠ ضابط من قوى األمن الداخلي )ISF( دورة تدريب على مكافحة المخدرات مع خبراء األمريكيين.

http://lebanon.usembassy.gov/latest_embassy_news/press-releases2/pr050713.html 
45 وفقاً لمقابلة قامت بها  ALEF في ٢4 أيار ٢٠1٠ مع “برنامج إتنفيذ القانون الدولي” في السفارة األميركية في بيروت، “تضمن برنامج التدريب معلومات 

عن إعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان  خالل دورات أساسيّة، وال سيما عن المادة 5 االمتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو المعاملة غير االنسانية. 
ومع ذلك، لم يتضمن البرنامج أي تدريب محّدد لقوى األمن الداخلي عن طرق اإلستجواب البديلة، وإنّما تسلّموا دليل عن اأُلُسس األوليّة إلجراء مقابالت مع 

المشتبه فيهم.”.
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متخصصة بشأن حقوق اإلنسان وحظر التعذيب  مبادىء الديمقراطيّة في عمل الشرطة وآداب المهنة. لقد 
تّمت تغطية هذه المسائل خالل دورة تدريبية أُخرى نظمتها اإلدارة العامة  لقوى األمن الداخلي باإلشتراك مع 

جمعيّة “عدل ورحمة”، وبدعٍم من السفارة الفرنسيّة في بيروت46. 
من ناحية أخرى تلقت قوى األمن الداخلي، ضمن إطار “خطة عمل اإلتحاد األوروبي – لبنان” التي وافق 
عليها كل من الحكومة اللبنانيّة واإلتحاد األوروبي واعتُمدت منذ العام ٢٠٠7  دعم اإلتحاد األوروبي لتحسين 
قدرة تدريباتها، ال سيما في مجال التحقيق الجنائي، من خالل توفير المعدات التقنية والمساعدة والتدريب47. 
تُعتبر إدارة السجون مجااًل حساساً وتتطلب إدارة سليمة من خالل تأمين تدريباً واسع النطاق.  خضع أفراٌد 
من قوى األمن الداخلي إلى دورة تدريبية بعنوان “إدارة السجون مع اإلبقاء على احترام حقوق اإلنسان” من 
قبل معهد حقوق اإلنسان في نقابة المحامين في بيروت مع جمعية  “دار األمل”. يجب إقامة العديد من هذه 
الدورات التدريبية من أجل تلبية المعايير الدولية إلدارة السجون ومراكز اإلعتقال. إن معهد حقوق اإلنسان 
أنشطة  من خالل  مشاريعه  تعزيز  وينبغي  المستوى  هذا  ًعلى  مباشرة  معني  الداخلي  األمن  لقوى  والتابع  

متعددة، وخصوصاً تلك المتعلقة بزيادة الوعي حول حقوق اإلنسان وقضايا التعذيب.
ومن الجدير ذكره أهمية إيجاد آلية على مستوى قوى األمن الداخلي، يتم بموجبها النقل السليم لهذه التدريبات 
لبقية الضباط، وخاصة المحققين وُضباط المباحث الذين يتعاطون مباشرًة مع المعتقلين والسجناء.باإلضافة 

الى ضرورة إجراء مراقبة دقيقة لتطبيق هذه التدريبات وتعزيز المعرفة التي وردت  فيها. 
 

حماية األطباء الشرعيني واستقالليتهم. 

وفقا  لإلجراءات قانون أصول المحاكمات الجزائي، يحق للمعتقِل أن يطلب الخضوع لكشف طبي من قبل 
طبيب48.  في هذه الحالة، ينبغي على ضابط في مركز االعتقال تعيين طبيب وفقاً إلذن من النيابة العامة في 
القضاء اللبناني. ينفذ هذه المهمة طبيب مختص، ينتمي إلى الئحة أطباء شرعيين تصدر سنوياً عن المدعي 

العام في محكمة االستئناف والمدراء العامين في وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

كشف بعض األطباء الشرعيين لـ ALEF خالل مقابالت أجريت معهم بين شهري أيار وآب ٢٠1٠ 49 عن 
إحتواء نظام تعيينهم وفحص المحتجزين العديد من الثغرات التي تسمح لُمرتكبي التعذيب اإلفالت التام من 

العقاب. يؤثر نظام مماثل على استقالليتهم وحمايتهم في حال قرروا اإلبالغ عن حاالت التعذيب5٠.

46 ندوة لتدريب أفراد قوى األمن الداخلي على إحترام أكبر لحقوق اإلنسان. جريدة L’Orient Le Jour  حزيران ٢٠1٠

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/665842/Seminaire_pour_pousser_les_FSI__a_mieux_respecter_les_droits_
de_l%27homme.html

47 “االتحاد األوروبي يدعم قوى األمن الداخلي على بسط سيادة القانون في لبنان”.  

http://ec.europa.eu/delegations/lebanon/press_corner/all_news/news/2010/20100507_01_en.htm 
48 المادة 3٢ من “قانون أصول المحاكمات الجزائّي لجرائم الجرم المشهود”؛ المادة 47 بالنسبة للجرائم العادية

49 المجموع ثالثة مع المحافظة على مبدأ السريّة

5٠ راجع “مبادئ آداب مهنة الطب المختص بدور الموظفين الصحيين”، وال سيما األطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب 

  http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة”؛
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ينقسم األطباء الشرعيون في القائمة المذكورة أعاله على أقضية/ محافظات لبنان الستّة. ينبغي على الذين 
ُعينّوا ضمن محافظة بيروت مثاُل تغطية جميع مراكز اإلعتقال في العاصمة. عندما يستدعي الضابط الطبيب 
المختص، بعد طلب الٌمعتقل، على الطبيب زيارة الُمعتقل وتقديم تقرير إلى القاضي المختص. وكلما ازداد 
عدد الزيارات أو التقارير التي يقدمها، ارتفع األجر الذي يتقاضاه الطبيب. ووفقاً لبعض البيانات التي قامت 
ALEF بجمعها من األطباء الشرعيين، ذكر هؤالء أن بعض مراكز اإلعتقال لم تطلب منهم المعاينة بالوتيرة 
بها  يقومون  التي  الفحوصات  بالتالي عدد  المعاملة. وتأثر  أو سوء  التعذيب  إفادة عن  أن أعطوا  بعد  نفسها 
وبالتالي مدخولهم )الذي يتعلق بعدد التقارير الذي ينفذونه(. وعالوًة على ذلك،  يستطيع الضابط في مركز 
اإلحتجاز اإلدعاء بمحاولة اإلتصال بالطبيب بدون نتيجة، تاركاً الُمعتقل بدون الفحص الطبي ريثما يشفى من 

الجروح أو الرضوض التي سببها له التعذيب وسوء المعاملة”.

يحتجز جميع المشتبه بهم في لبنان بعد اإلعتقال في ستة أنواع من األماكن اعتماداً على الجريمة المزعومة: 
اإلستخبارات العسكريّة، األمن العام، أمن الدولة، المفرزة القضائية، مركز اإلحتجاز، فصيلة الشرطة. يجري 
األطباء الشرعيون الفحوصات الالزمة في هذه المراكز، حيث يمكن إحتجاز األفراد لفترة قانونية أقصاها 4٨ 

ساعة، وبعد ذلك ينبغي نقلهم إلى النيابة العامة في كل قضاء.
أحد الحلول التي تعالج هذه المشكلة، هو إنشاء مركز رئيسي للفحص الطبي في النيابة العامة في كل قضاء 
لجميع المعتقلين حيث يتم نقلهم إليه بعد الفترة القانونية ومدتها القصوى 4٨ ساعة من تاريخ القبض عليهم في 
مركز اإلحتجاز الواقع في القضاء نفسه. وتجعل هذه اآللية فحص المعتقل من قبل الطبيب الشرعي ُملزمة 
وواجبة؛ ويؤدي هذا إلى تحسين حماية الطبيب واستقالليته ألنه\أنها أصبح عمله/ها ُمستقاًل عن المحكمة وعن 
ضباط مركز اإلحتجاز. و ينبغي على هيئة ُمستقلة، يتم إنشاؤها في وزارة العدل على غرار جمعية حماية 

األحداث، أن تؤمن أجر الطبيب الشرعي. 
إّن النظام الحالي لتعيين الموعد والفحص، يعّرض للخطر الجهود التي توضع لرصد التعذيب وكشفه ومنع 

وسوء المعاملة في مراكز اإلحتجاز في الوقت الراهن.
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ب - تطّور وضع حاالت التعذيب: 

1- الفئات املستضعفة منذ حزيران 2008؛

مدمنو وتجار المخدرات
ال يزال مدمنو المخدرات وتجار المخدرات يخضعون للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز اإلحتجاز. محافظة 
البقاع هي المصدر الرئيسي للحشيشة، وبالتالي هي المنطقة التي يسجل فيها أكبر عدد من اإلعتقاالت لمعظم 
مدمني المخدرات والمهربين إذ يقصدون البقاع بصورة ُمنتظمة، ويُعتقلون خالل عمليات التزويد الخاصة 
بهم. ومع ذلك، ينتشر اإلتجار بالمخدرات واستهالكها في كل مكان، وفي العاصمة بيروت على وجه التحديد، 
 DRB-Drug Repression( ولدى احتجاز المدمنين والمهربين والتجار من قبل مكتب مكافحة المخدرات

Bureau(، تتم إحالتهم إلى مركز اإلعتقال في المحافظة المعنية. 

قد اكتُشفت عبر أنشطة الرصد إّن النسبة األعلى  لحاالت التعذيب المزعومة والموجّهة ضد مدمني المخدرات 
للتعذيب،. وقد اتخذ   )DRB( المخدرات والمتاجرين بها، هي في مركزي بيروت والبقاع لمكتب مكافحة 
بعض القضاة، مثل القاضي زياد مكنى في البقاع مثاًل، خطوات شجاعة إذ أحال قضيتين إلى النيابة العامة 
في البقاع للتحقيق في مزاعم التعذيب التي ارتكبها محققو مكتب مكافحة المخدرات )DRB(، ورفض إقرار 

المعلومات التي انتزعت تحت التعذيب أو اإلستفادة منها5١..

العّمال األجانب  غير الموثّقون وطالبو اللجوء والالجئون واألجانب
يخضع الالجئون في لبنان النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان5٢. يعاني الالجئ خالل احتجازه ظروفاَ بالغة 

القسوة في السجون ومراكز اإلعتقال53.
كشفت “حادثة األوزاعي” في حزيران ٢٠1٠ عن ممارسات “األمن العام” البغيضة ضد الجالية السودانية، 
واحدة من الجاليات األسرع نمواً في لبنان. وما زالت ُمالبسات الحادث غير مكشوفة إذ أمر المدير العام لألمن 
العام اللواء وفيق جزيني، بإجراء تحقيق داخلي. وباختصار، وخالل حفل خيري نظمته الجالية السودانية 
الحاضرين  بضرب  وبدأت  المكان  العام  األمن  من  فرقة  داهمت  بيروت،  إحدى ضواحي  األوزاعي،   في 

5١ راجع الملحق ٢.

الملكية  في  والحق  العمل،  في  الحق  الصحية،  الرعاية  الحصول على  القانونية،  الحماية  المثال  األساسية، على سبيل  الحقوق  االنتهاكات  هذه  وتشمل    5٢

والممتلكات.

53 راجع الفقرة )ج( من هذا التقرير “السجون التي تُديرها المديرية العامة لألمن العام”.  
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وشتمهم54. أخرج عناصر األمن العام الالجئين السودانيين والعمال المهاجرين إلى الشارع مكبلي األيدي، 
وأمروهم بالتمّدد على األرض. كما تابعوا ضربهم  بالجزء الخلفي من بنادقهم على مرأى من المارة، ولم 
يتورعوا من التوجه إليهم بتعابير عنصرية. لم يعلم الموقوفون سبب احتجازهم، وكان بعضهم يحمل أوراقاً 
العام تحت جسر  األمن  إلى سجن  للتقارير55(  وفقاً  الموقوفين )وعددهم 1٠٠  قانونية.  سيق جميع  ثبوتية 

الرئيس الياس الهراوي في بيروت.  وأُفرج الحقاً عن الذين يحملون  أوراقاً ثبوتية قانونية.
إن قضية الالجئين في لبنان هي قضية معقدة وحّساسة؛ إذ لم يوقع لبنان بعد على اتفاقية األمم المتحدة الُمتعلقة 
الالجئين،  باستمرار في برامج عملها تجنيس  اللبنانية  الحكومة  الالجئين عام 1٩51؛ كما حظرت  بوضع 
أكانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين. وكما ذكرنا أعاله، ال يتمتع الالجئون في لبنان بأي حق ولم يُعط لهم حتى 
الساعة إطاراً يوفر لهم الحماية الالزمة ما يؤدي إلى العديد من حاالت اإلعتقال التعسفي والسجن اإلنفرادي. 
 UNHCR- United Nations( ال يعترف لبنان بالشهادة الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون الالجئين
High Commissioner for Refugees(، مما يحرم الالجئين من الحماية القانونية ويجعلهم أكثر عرضة 

للتعذيب وسوء المعاملة56.
عند وصول الالجئ إلى لبنان، ينبغي عليه طلب اللجوء من  مكاتب المفوضية.) UNHCR( 57 . بناًء على 
هذا الطلب من المفوضية، يمنح األمن العام فترة سماح لمّدة 3 أشهر قابلة للتجديد ريثما تتوصل المفوضية 
إلى حل دائم، يكون بإيجاد بلد آخر إلعادة توطين الالجئ في أغلب األحيان؛ و قد تستغرق هذه العملية عّدة 

أشهر وربما سنوات. 
على الرغم من توقيع األمن العام على مذكرة تفاهم مع المفوضية العليا لالجئين )UNHCR( في بيروت في 
3 أيلول ٢٠٠3، فهو يرفض تماشياً مع  سياسة الحكومة اللبنانية، السماح لالجئين بالبقاء لفترة غير محّددة 
ضمن األراضي اللبنانية، مّما قد  يعرضهم إلى االإحتجاز في السجن لدخولهم غير المشروع أو اإلستقرار 
والبقاء رهن اإلحتجاز لمّدة طويلة إذا كانوا يرفضون العودة الى بلدهم حتى لو كانوا  معرّضين لإلضطهاد 

في حال عودتهم.
أّما الذين وافقوا على العودة إلى بالدهم، هرباً من اإلحتجاز الُمطّول / التعسفي، فيتعرضون للتعذيب وسوء 

المعاملة لدى عودتهم دون أن يتمكنوا من اإلستفادة من حماية حكومتهم.

 ;www.al-akhbar.com/ar/node/194300 ،٢٠154 راجع جريدة األخبار، “سودانيون يشكون العنصرية: تحت رحمة جزيني”، 1٨ حزيران ٠

Daily Star newspaper, “Sudanese protest in Khartoum against Lebanese raid“, June 24 2010,
  http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=116336#axzz0rkWnqaHY

 Kleyom news portal
 , June 21, 2010, http://www.kelyom.com/ShowArticle.asp?id=5050;سودانيون في لبنان يطالبون بالتحقيق في حادثة األوزاعي

كما ذكرت قناة المنار هذا الحادث ضمن نشرة األخبار المسائية في ٢1 حزيران ٢٠1٠.
55  راجع الحاشية .55

56 راجع الحاشية .12

57 على سبيل المثال: الفرار من المالحقة السياسية في وطنه األم، أو التمييز على أساس الدين، والميول الجنسية، الخ. 
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ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤالء الالجئين، وال سيما الالجئين العراقيين، قد يواجهون اإلجراءات القضائية 
الُمقامة ضدهم في وطنهم. تُلزم المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لبنان بعدم تسليم الالجئين إلى بلداٍن قد 

يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب )مبدأ عدم اإلعادة القسرية( 58. 

LGBTI - مثلّيي/ات الجنس، مزدوجو ومزدوجات الميول الجنسّية، متحولّوا ومتحوالت الجنس
اللبناني. وبالرغم من امتناع  للمادة 534 من قانون العقوبات  المثلية الجنسية وفقاً  اللبناني  القانون  ويحظر 
بعض القضاة  من اإلشارة إلى أحكامه، يتم استخدامه في بعض الحاالت لإلعتداء والترهيب، حتى في األماكن 
العامة.  في مساء يوم ٢٩ كانون األول ٢٠٠٩، قامت مجموعة من الشبان بالهجوم في ساحة ساسين في 
األشرفية  على رجلين كان يّشك أنهما في وضع جنسي ً في مبنى قيد اإلنشاء59. تعرض الرجالن للضرب 
التمييز ضد مثلّيي/ات الجنس، مزدوجو ومزدوجات الميول  واإلهانة على مرأى من الماّرة؛ للداللة على 
ومنظمات  اإلعالم  وسائل  تمارسه  الذي  الضغط  من  الرغم  على  الجنس.  ومتحوالت  متحولّوا  الجنسّية، 
غير  المنظّمات  من  العديد  زال  ما  الجناة.  هوية  عن  للكشف  تحقيق  أي  اآلن  حتى  يتم  لم  المدني  المجتمع 
الحكومية المحليّة، مثل جمعية حلم، يواصلون الضغط من أجل احترام الخصوصية الشخصية  لكل من لديه 

ميول جنسيّة مختلفة والقبول به في المجتمع واحترام حريته وحقوقه اإلنسانية.
يكشف الحادث المذكور أعاله عن استضعاف لكل من لديه ميول جنسيّة مختلفة عن المقبول به في المجتمع  
في لبنان. خالل السنوات القليلة الماضية، تم اإلبالغ عن عدة حاالت من سوء المعاملة في مراكز الشرطة 
لجمعية “حلم” وجمعيات أخرى. تم الحصول، في بعض الحاالت، على اإلعترافات تحت اإلكراه والتعذيب 
)كما حدث في طرابلس مثاًل(. يخضع المعتقلون الرجال  الذين يُشتبه في ميولهم المثلي، إلى الفحص الشرجي 
و/أو سوء  التعذيب  أشكال  من  اإلنسان شكاًل  منظمات حقوق  وتعتبره  اإلنساني  للحق  انتهاكاً   يُعتبر  الذي 
المعاملة. تحظر المادة 4٠1 من قانون العقوبات اللبناني استخدام التعذيب فقط النتزاع المعلومات، في حين 
التمييز، ويُعتبر ذلك  أو  العقاب  المثليين لغرض  السجون ومراكز اإلعتقال ضد األفراد  العنف في  يُرتكب 
للمادة 1 من إتفاقية مناهضة التعذيب )UNCAT(؛ مع العلم أن مثل هذه العناصر النفسية لجريمة  إنتهاكاً 

التعذيب ال تغطيها المادة . 4٠1

58 “ال يجوز ألي دولة طرف أن تطرد شخصاً  أو أن تعيده إلى بالده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه سيكون في خطر 

التعرض للتعذيب”، لجنة مناهضة التعذيب لألمم المتحدة المادة 3، الفقرة 1. راجع أيضاً: االيراني محمد طاهر باتيلي الُمعتقل  من قبل السلطات اللبنانية التي 
تعزم إعادته إلى بالده حيث سيكون في خطر التعرض للتعذيب وربما اإلعدام 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE18/005/2010 / en/a3d3526c-7b10-4582-9897-
785fce893098/mde180052010en.html، وراجع أيضا العودة القسرية المماثلة للمواطن السوداني محمد بابكر عبد آدم محمد العزيز إلى السودان 

حيث كان سيواجه االعتقال التعسفي والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، واالختفاء القسري ربما -
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE18/006/2010/en/8a32325c-c28a-4331-8d43-051655e4d3f0/

.mde180062010en.html

http://helem.net/ar/node/48 ،59 ماذا حصل في ساحة ساسين؟، حلم
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2- الكشف عن حاالت التعذيب و/أو التي  قدّمت أمام القضاء منذ حزيران 2008؛

في خطوة غير مسبوقة اتخذتها السلطة القضائية الجزائية، أحال قاضي التحقيق في منطقة البقاع، زياد مكنى، 
ثالث حاالت إلى النيابة العامة اإلستئنافية لفتح تحقيق في مزاعم التعذيب التي ارتكبتها عناصر من قوى األمن 

الداخلي. 

قضايا جنائية متنوعة بما في ذلك ممارسات التعذيب المزعومة: 
أ: تتعلق القضية األولى باستجواب قاصرين اثنين في ٢4 آذار٢٠٠٩ من قبل محققي مركز اإلعتقال 
في مشغرة )البقاع( من دون حضور ممثل عن جمعية حماية األحداث.  أعلنا أثناء استجوابهما من 
قبل القاضي، أنهما تعرّضا للضرب من قبل الُمحقّقين في مركز اإلعتقال. أكد الفحص الطبي الذي 
قام به الطبيب الشرعي  في ٢٠٠٩/3/٢٨ وجود الجروح على جسدهما. ونتيجًة لذلك، طالب القاضي 
التفاصيل،  القضية )لإلطالع على  بفتح تحقيق في  اإلستئنافية  العامة  النيابة  أيار ٢٠٠٩  مكنى في 

راجع الملحق ٢(

إلى اعتقال ثالثة من  الثانية بعمليّة سطو على منزل في عيتنيت )البقاع(، أدت  الحالة  ب: وتتعلق 
الثالثة  المشاركين  من  إثنان  وكان   .٢٠٠٩/3/٢3 في  مشغرة  في  اإلعتقال  مركز  في  المشاركين 
قاصرين وأجري التحقيق األولي معهما في مركز اإلعتقال  دون حضور ممثّل عن جمعية حماية 
األحداث. أثناء استجوابهم من قبل القاضي، أعلنا بأنهما اعترفا تحت التعذيب أثناء التحقيق األولّي 
في مركز اإلعتقال. وعين بعد ذلك القاضي طبيباً شرعياً قام بفحص كاًل من المشاركين الثالثة، وأعد 
تقريراً ذكر فيه وجود عدد من الجروح على جسد كل من الُمتهمين. عندئذ رفض القاضي في ٢ أيار 
٢٠٠٩، اإلعتراف الذي كان يعتبر دلياًل، إذ انتُزَع تحت التعذيب خالل التحقيق األولّي )لإلطالع 

على التفاصيل، راجع الملحق ٢ (. 

ذات الصلة بالمخدرات
ج: وتتعلق الحالة الثالثة بتهريب وتعاطي المخدرات . فاعتُقل لبنانٌي يوم ٢٠٠٩/٨/1٩ على نقطة 

تفتيش عسكريّة في أبلح )البقاع( بتهمة حيازة مخدرات في سيارته. عند استجوابه من قبل محققي
مكتب مكافحة الُمخدرات )DRB(، اعترف المعتقل بجريمته وكشف معلوماٍت أخرى تتعلق بتنظيٍم 
إجرامي. أثناء استجوابه أمام القاضي، أعلن المعتقل أنه اعتَرَف تحت وطأة التعذيب. أكد الفحص 
الطبي الذي قام به الطبيب الشرعي في ٢5-٠٨-٢٠٠٩ )6 أيام بعد إعتقاله( وجود الجروح على 
جسده وقد حصلت قبل أسبوع تقريبا. ونتيجًة لذلك، طالب القاضي مكنى في 17 أيلول ٢٠٠٩ النيابة 

العامة اإلستئنافية بفتح تحقيق في اإلدعاءات )لإلطالع على التفاصيل، انظر الملحق ٢(.
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ذات الصلة باإلرهاب: 
د: بورا محمد فؤاد، معاذ عبد الغني شوشة، محمد الوافي عبد الرزاق، محمد أحمد قوجة ورجاء 
طارق الناصر، مواطنون سوريون اعتقلوا في 3 و4 كانون الثاني ٢٠٠6 من قبل المديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي. وقد ُحوكموا في ٢4 نيسان ٢٠٠٩.  بعد قضاء العقوبة يُخشى أن يتم ترحيلهم 
الخمسة  األشخاص  َواتُِهَم هؤالء  القسري.  واإلختفاء  التعذيب  يواجهون خطر  قد  إلى سوريا حيث 
باإلرتباط مع الجماعات اإلرهابية القريبة من تنظيم القاعدة. وفقاً لجمعية “الكرامة” الدولية، أبلغوا 
جميعهم أنهم تعّرضوا للحجز اإلنفرادي لمّدة خمسة أشهر، وللتعذيب كما أُجبروا على التوقيع على 

تصريحات تحت وطأة التعذيب6٠. 

هـ: فادي صابونة، مقيٌم في طرابلس في شمال لبنان، اعتقل في 5 تشرين األول ٢٠٠٨ دون أمر 
قضائي من قبل اللجنة األمنية الفلسطينية الُمشتركة في مخيم البداوي في شمال لبنان واتُهم بأّن له 
صالت مع خليّة مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت الجيش في منطقة العبدة في أيار ٢٠٠٨، وفي 
طرابلس في آب وأيلول من العام نفسه. تم نقله في وقت الحق إلى مخابرات الجيش اللبناني. وكان 
فادي صابونة بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للتعذيب لمدة 35 يوماً بهدف إجباره على التوقيع 
على اعتراف كاذب. وقال إنه تعّرض للتعذيب على وجه الخصوص في وزارة الدفاع خالل الفترة 
ما بين 7  تشرين األول و11 تشرين الثاني ٨٢٠٠، ثم بين ٢6 و ٢٩ تشرين الثاني من العام نفسه؛ 
ما  إلى  متتالية. تعرض خاصة  إلى ٨ ساعات  األيام  المدة في بعض  ووصلت  يومياً  لساعات عدة 
يُسمى “البالنكو” ) تعليق الُمتهم من معصميه الُمكبلين خلف ظهره؛ ُضرب ضرباً مبرحاً وأُجِبَر على 
الوقوف لمدة يومين، كما أُرِغَم على البقاء مستيقظاً لمدة 5 أيام. هدده ُمعذبوه باغتصاب زوجته أماَم 
عينيه. إنتقل ملفه إلى السلطات القضائية العسكرية، التي أصدرت اتهاماً بحقه وقدمته إلى المحكمة 
أعلنت  شباط ٢٠1٠،  وفي ٢5  الثاني ٢٠٠٨.  تشرين  في ٢٩   رومية  إلى سجن  نقل  العسكرية. 
المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت عدم إختصاصها لمحاكمة فادي صابونة. أُطلق سراُحُه بعد ما 

يقارب العامين من اإلعتقال في 31 أذار 6١.٢٠1٠ 

A/ ،13 - 1٠.pp ،6٠ “تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في حاالت مكافحة اإلرهاب، مارتن شينين”، لبنان

HRC/13/37/Add.1، 18  شباط 2010؛
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-37-Add1_EFS.pdf 

6١ “لبنان: الحبس االنفرادي والتعذيب خالل 35 يوماً للسيد فادي صابونة”، الكرامة، ٢6 كانون األول ٢٠٠٩،

http://www.alkarama.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=180:lebanon--incommunicado-and-
;torture-during-35-days-for-mr-fadi-sabunah&catid=26:communiqu&Itemid=132

“لبنان: إطالق سراح فادي صابونة 31 أذار ٢٠1٠”. 
http://alkarama.cluster005.ovh.net/en/index.php?option=com_content&view=article&id=483:lebanon-freed-fabi-

sabunah-released-on-31-march-2010&catid=26:communiqu&Itemid=132



“أعلنا أثناء استجوابهما من قبل القاضي، أنهما تعرّضا للضرب من 

قّقني يف مركز اإلعتقال. أكد الفحص الطيب الذي قام  قبل احملحُ

به الطبيب الشرعي  يف ٢٠٠9/3/٢٨ وجود اجلروح على جسدهما”
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و: أُلقي القبُض على مصطفى سيو، مواطن سوري، على أيدي قوات األمن الداخلي في ٢٠ أذار 
٢٠٠7 بتهمة “اإلرهاب” بعد انفجار حافلتين في منطقة “عين علق” في 13 شباط ٢٠٠7،  وقد 
نتج عنه عدٌد من القتلى والجرحى. يزعم سيو أنّه تعرض للتعذيب الشديد وسوء المعاملة على أيدي 
سيو  تحمل  المعلومات.  فرع  باسم  المعروفة  الداخلي  األمن  لقوى  التابعة  المخابرات  قسم  عناصر 
الحبس اإلنفرادي لمّدة ٢6 شهراً في مركز فرع المعلومات في بيروت وفي سجن رومية.  وقد تّم 
نقله مّرات عديدة  بين هذين المركزين. أمضى سيو ثالثة أشهٍر ونصف الشهر تحت األرض خالل 
مّدة الـ٢6 شهراً التي  قضاها في الحبس اإلنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. ثم انتقل إلى الطابق 
الثاني من مبنى األحداث في سجن رومية في أيار ٢٠٠٩، وبعدها إلى الطابق  الثالث، حيث تعرض 
لسوء المعاملة مرة أخرى والضرب على أيدي سجانيه.  يوم 1٨ حزيران ٢٠1٠، واصلت محكمة 
المجلس العدلي استجوابه، وال يزال سيو قيد المحاكمة.  وثّمة مزاعم حول تعرض كل المشتبه بهم في 
هذه القضية إلى التعذيب. كما أُفيَد أثناء المحاكمة، أن عشرة ُمتهمين كانوا نائمين في غرفة مساحتها 

مترين ُمربعين )٢م٢(. كما إّدعوا أنهم ُحرموا من النوم وأشعة الشمس واألكل وتأدية صلواتهم6٢ .
 

ز: اعتُقل السيد كمال النعسان يوم ٢6 شباط ٢٠٠7 التهامه باإلرهاب. إقتيد إلى مركز فرع المعلومات 
لمّدة سبعة أشهر في مركز  العالم الخارجي  في بيروت واحتُجز في الحبس اإلنفرادي بمعزل عن 
هذين   بين  مستّمر  بشكل  ينقلونه  أيضاً  )كانوا  في سجن رومية  الُمخابرات  ومبنى  المعلومات  فرع 
المركزين(. قضى 47 يوماً تحت األرض في مركز فرع المعلومات حيث تعّرض للتعذيب، حسبما 
زعم.  وهو محتجز حالياً في الطابق الثالث من المبنى “ب” في سجن رومية. واصل المجلس العدلي 

يوم 1٨ حزيران ٢٠1٠  استجوابه.  وال يزال كمال قيد المحاكمة63.

ح: ألقي القبض على محمد طه، مواطن لبناني، في ٩ نيسان ٢٠٠3 من قبل المخابرات العسكريّة 
لمّدة 1٢ سنة؛ وهو  بـالسجن  اللبنانية التهامه باإلرهاب. وحكم عليه في ٢٠ كانون األول ٢٠٠3 
محتجٌز حالياً في الطابق  الثالث من المبنى “ب”  في السجن المركزي في رومية. تزعم عّدة تقارير 
من جمعيّة “الكرامة” وقوع حادث كبير يوم 31 تموز ٢٠٠٩ عندما كان يجري نقله من زنزانته 
إلى العيادة الطبيّة  )قسم العالج الفيزيائي(. أُوقف من قبل أحد العناصر الذي أّذلُه  ثم إعتدى عليه 
بالضرب بوحشية من دون أي سبب.  وأُعيد فوراً إلى زنزانته وُمنع من تلقي عالجه  الطبي  الالزم، 

أو حتى من زيارة طبيب لعالج الجروح الناجمة عن الحادث. ال يزال طه يقضي عقوبته64. 

6٢ ثالثة مواطنين سوريين ولبناني يتعرضون للتعذيب، الكرامة، ٢7 أكتوبر ٢٠٠٩

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339:lebanon-three-syrians-one-lebanese-
national-tortured-&catid=26:communiqu&Itemid=132

63 أنظر الحاشية 63 

64 اراجع الحاشية 63



مكافحة  مكتب  حمققي  قبل  من  استجوابه  “عند 

وكشف  جبرميته  املعتقل  اعرتف   ،)DRB( خدرات  املحُ

أمام  استجوابه  أثناء  إجرامي.  بتنظيٍم  تتعلق  أخرى  معلوماٍت 

التعذيب” وطأة  حتت  اعرَتَف  أنه  املعتقل  أعلن  القاضي، 
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ذات الصلة باألمن الوطني 
المعلومات  يد عناصر من شعبة  نيسان ٢٠٠٩ على  في 1٨  فلسطيني،  ماهر سكر، الجئ  إعتُقَل 
لمدة 1٨ يوماً وحتى 6 أيار ٢٠٠٩.  في قوى األمن الداخلي في صبرا في بيروت. سجن إنفرادياً 
البداية في مديرية قوى األمن الداخلي، ثم نقل إلى عدد من مراكز اإلعتقال حتى المثول  أبقي في 
على  الوحشي  التعذيب  من  ليومين  تعرض   .٢٠٠٩ أبريل   ٢٨ في  اليرزة  في  الدفاع  وزارة  أمام 
بانتظام  يضربونه  وهم  البالنكو  في وضعية  معلقاً  تركوه  الذين  العسكرية  المخابرات  أيدي ضباط 
بأدوات حادة. وقال إنه أُرغم على التوقيع على اعترافات من دون اإلطالع عليها. أُقتيد أخيراً إلى 
العسكرية  المحكمة  لدى  محاكمته  اليوم وتجري حالياً  يزال حتى  المركزي، حيث ال  سجن رومية 
رومية  سجن  إلى  نقله  وحتى  إعتقاله  تاريخ  من  عسكرياً.  تنظيماً  تشكيله  في  لإلشتباه  بيروت  في 
عليه  ممنوعاً  كان  الخارجي:  العالم  عن  ومعزول  مسجون  سّكر  ماهر  كان   ،٢٠٠٩ أيار   6 في 
اإلتصال بالعالم الخارجي وعائلته وأصدقائه؛ ُمنع حتى من اإلتصال بمحاٍم. في 17 شباط ٢٠1٠، 
الرتكاب  مسلّحة  عصابة  “بتشكيل  آخرين،  عشرة  مع  سكر،  ماهر  العسكرية  المحكمة  إتهمت 
من  العسكريّة  القوات  “رصد  الدولة”،  بأمن  “اإلخالل  والممتلكات”،  األشخاص  ضد  الجرائم 
الجيش اللبناني وقّوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل(” و“تزوير جوازات سفر وبطاقات 
 لالجئين الفلسطينيين”. هناك مخاوف من أن يكون تم انتزاع تلك اإلعترافات تحت وطأة التعذيب.
في 13 و14 و15 تشرين األول ٢٠1٠، تم نقُل فيصل مقلد الُمحتجز حالياً في سجن رومية، الى 
سجن اليرزة في وزارة الدفاع. لم يُعرف السبب القانوني للنقل، كما حصل النقل بدون سابق إنذار. 
وخالل نقله كان فيصل معصوب العينين وتم استجوابه لمدة ست ساعات. رّكز التحقيق على مزاعم 
فيصل  أّن وضع  ذكره  الجدير  ومن  المعاملة.  للتعذيب وسوء  تعرض  أنّه  تصريحاته  بنشر  فيصل 

الصّحي دقيق كونه يعاني من داء الربو ويعاني من صدمة النفسية65.

المهاجرون غير الشرعيين
يواجه سانيي كومار، شاٌب هندي ُمحتجز في سجن رومية لدخوله غير المشروع إلى لبنان، خطَر 
وخضع  الشهرين،  حوالي   منذ  ناريّة  دّراجة  لحادث  تعرّضه  بعد  متعدّدة  بكسوٍر  أُصيب  الموت. 
لعمليّات جراحيّة عّدة. احتُِجَز في زنزانة قذرة جداً ومكتّظة.  يفقد اآلن القدرة على الحركة في ساقيه.  
وهو لم يأكل ولم يشرب، وكان يتقيأ باستمرار وعانى الجفاف لفترة من الزمن. وكان عالجه الوحيد 
الباراسيتامول.  بعد ضغط مارسه المجتمع المدني اللبناني، وخاصًة المركز اللبناني لحقوق اإلنسان  
)CLDH(، تّم نقله إلى مستشفى رياق في البقاع. في أثناء كتابة هذا التقرير، كان ما زال سانيي 

65 لبنان: ماهر سكر يتعرض لالعتقال السري والتعذيب - ويواجه خطر عقوبة اإلعدام في محاكمة غير عادلة، أذار ٢٠1٠ ؛ 

http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=457:lebanon-maher-sukkar-held-
incommunicado-and-tortured-risks-death-penalty-in-unfair-trial&catid=26:communiqu&Itemid=132



“ كان حمتجزاً مبعزل عن العامل اخلارجي وتعرض للتعذيب ملدة 

كاذب” اعرتاف  على  التوقيع  على  إجباره  بهدف  يوماً   35



41

كومار يتلقى العالج الالزم في المستشفى. وكان ما زال يضغط المجتمع المدني من أجل إعادته إلى 
الهند66. 

مثليّي/ات الجنس، مزدوجو ومزدوجات الميول الجنسيّة، متحولّوا ومتحوالت الجنس 
في ما يلي حادثة من جمعية “حلم” متعلقة بالشاب الذي ُطلب للتحقيق في تشرين الثاني ٢٠1٠ وألقي 
القبض عليه من دون أمر قضائي. جاءت الشرطُة تبحُث أصاًل عن أخيه، وعندما لم تجد األخ، ألقوا 
القبض عليه هو. ثم اقتيد إلى وحدة المخدرات في مخفر حبيش حيث تعرض للضرب بقبضات اليد 
وأخضعوه  أنفه   المخدرات. كسروا  بتجارة  اإلعتراف  لحمله على  السميكة،  الكهربائية  والكابالت 
الختبار المخدرات، وأتت النتائج سلبية. ثم فتّش رجال الشرطة هاتفه الخلوي، ووجدوا رسائل قصيرة 
كان قد بعث بها إلى صديق له، فاتهموه بالمثليّة. وقد تم نقله إلى “ مكتب حماية اآلداب”، حيث خضع 
وأُجبر على  بأنه شريك “ناشط”.  الشرطة عندئذ  إتّهمته  النتيجة سلبية.  إلى فحص شرجي وكانت 
التوقيع على محضر الشرطة حيث اعترف بأنه كان مثلي الجنس بسبب الخوف. ولم يعترف لكونه 
مثلي الجنس.  وأخيراً ُهّدد صراحًة بأنه سيتحمل عواقب وخيمة إذا أقدم على التبليغ عن الضرب. ثم 
أُطلق سراحه بدون توجيه إتهامات بعد قضائه ليلتين في  مخفر حبيش. وقد قالت له إحدى الُمعتقالت 

إنها سمعت عناصر الشرطة يقولون بوجوب إبقائه ليلة إضافية ليتقلّص الورم الذي في وجهه.

66 “لبنان: قلق بالغ بخصوص صحة السيد سانيي كومار، الُمعتقل في سجن رومية”، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، 15 تموز ٢٠1٠؛ ; 

http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/lebanon/2010/07/d20798/



“ ثم اقتيد إىل وحدة املخدرات يف خمفر حبيش حيث تعرض للضرب 

بقبضات اليد والكابالت الكهربائية السميكة، حلمله على 

اإلعرتاف بتجارة املخدرات”
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التوصيات

للحكومة اللبنانية
•التصديق على مشروع قانون اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة الذي يتطلب إرساء آلية وقائية وطنية مستقلة  	
وفقاً للمادة 17  من البروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة OPCAT((،  بعد إدخال التعديالت لضمان اإلستقالل المالي 
للجنة عن طريق جعل الحكومة اللبنانية مسؤولة بشكٍل كامل عن توفير التمويل الالزم بدون التعويل 

فقط على التبرعات. 
 • 	CAT - Committee( إرسال التقرير األول المتأخر عن عام ٢٠٠1 إلى لجنة مناهضة التعذيب
agains Torture( فضاًل عن تقاريرها الدورية التي كانت مستحقة على التوالي عامي ٢٠٠5 و 

 .)UNCAT( ٢٠٠٩ عماًل بالمادة 1٩ من اتفاقية مناهضة التعذيب
القانون   • من  للمرسوم 1٩64	 العدل وفقاً  إلى وزارة  الداخلية  السجون من وزارة  إدارة  نقل  ضمان 
17315 وضمان تسليم المسؤولية من خالل بناء القدرات وتأمين الموارد البشرية والمالية الالزمة.

•إغالق سجن اليرزة الذي تديره وزارة الدفاع فوراً ونقل الُمعتقلين فيه  إلى سجون أخرى. 	
•تحسين أوضاع السجون ومراكز اإلعتقال من خالل توفير الميزانيات المناسبة لبناء و / أو تمديد  	
لحقوق  الدولية  المعايير  احترام  المكتظة، وضمان  السجون  تسوية مسألة  أجل  السجون من  مرافق 

اإلنسان. 
•توفير ميزانية مناسبة لتدريب أعضاء قوى األمن الداخلي على إدارة السجون،  على تحقيقات الطب  	

الشرعي ومنع الجريمة،   كذلك ضمان احترام المعايير الدوليّة  لحقوق اإلنسان.
•حظر جميع عمليّات اإلستجواب من قبل ضبّاط اإلستخبارات العسكريّة. 	

•تسهيل الزيارات التي تتم من قبل أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عماًل بالبروتوكول اإلختياري  	
التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

.)OPCAT(
•مراجعة البدائل المتاحة الحتجاز األجانب ألجل غير ُمسّمى، وعلى وجه السرعة؛ على سبيل المثال  	
فتح األبواب أمام تجديد ُمؤّقت أو تسوية مؤقتة أو أي وسيلة أخرى مناسبة تراعي كرامة اإلنسان، 

وال سيما لالجئين من المناطق التي شهدت الحروب.
في  الطبي  للفحص  إنشاء مركز رئيسي  الشرعيين من خالل  لألطباء  والحماية   اإلستقاللية  •تأمين  	
النيابة العامة في كل قضاء لجميع المعتقلين حيث يتم نقلهم إليه بعد الفترة القانونية ومدتها القصوى 

4٨ ساعة من تاريخ القبض عليهم في مركز اإلحتجاز الواقع في القضاء نفسه. 
(، بعد إقراره،  • 	NPM Draft Law(مراقبة دقيقة لتطبيق أحكام مشروع قانون اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة



44

 ،)UNCAT(في ما يحترم روحيته وأهدافه اآليلة إلى حظر التعذيب، وذلك فقاً التفاقية مناهضة التعذيب
معايير حقوق اإلنسان والبروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

 .OPCAT(( أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 • 	Subcommitte on Prevention اإلعالن عن التقارير المقدمة من قبل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
of( Torture(، من أجل تلبية متطلبات الشفافية لدى التعامل مع القضايا ذات اإلهتمام العام مثل 

التعذيب وسوء المعاملة. 

جمللس النواب اللبناني
(، من خالل التعهد باتخاذ  • UNCAT( ضمان تطابق القوانين الوطنية مع اتفاقية مناهضة التعذيب

التدابير التالية: 
إعتبار التعذيب جريمة جنائية – تُعتبر حالياً جنحة -- بعد رفع عقوبتها إلى السجن المؤقت،  1 -

كحٍد أدنى، وفقاً للمادة 17٩ من قانون العقوبات. 
تشكل  التي  العنيفة  الممارسات  جميع  تشمل  لكي  العقوبات  قانون  من   ٢ -4٠1 المادة  تعديل 
اإلنتهاكات،  ضد  الحماية  من  ُممكن  عدد  أكبر  تشمل  بحيث  وتطبيقها  التعذيب،  عناصر 
المتّفق  النحو  على  مبادئه  و  السجن  اإلحتجاز\  لقواعد  وفقاً  وذلك  عقليًة،  أم  كانت  جسديًة 
عليه من قبل ُمؤتمر منع الجريمة ومعاملة المجرمين )1٩55( وقرار الجمعيّة العامة لأُلمم 
التالي: النحو  على  المقترح  التعريف  يكون  قد   .)1٩٨٨(  173/43/A/RES الُمتحدة  

 

“ألغراض هذه المادة، ألغراض هذه االتفاقية، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو 
عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، 
أو  ارتكبه  عمل  على  معاقبته  أو  اعتراف،  على  أو  معلومات  على  ثالث،  من شخص  أو 
يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - 
أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان 
نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر 
يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية 
أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.. لجريمة من هذا القبيل، يجب 
أال تقل مدة السجن عن خمس سنوات وتشمل التعليق الفوري لسلطة الُمحرض أو ُمرتكب 
الجريمة. ويُسجن المسؤول الذي كان يعلم بهذه الممارسات أو إذا كان لديه األسباب الُموجبة 
ليعلم بها، وأن هذه الممارسات تُقام من مرؤوسيه، وفشل في اتخاذ جميع التدابير الالزمة 
والمعقولة لمنعهم من ارتكاب هذه الجرائم. ويُسجن لمّدة ال تقل عن سنة واحدة كل من َحّرَض 
التي  التعذيب  ممارسات  عن  الُمختصة  السلطات  يُبلّغ  لم  من  أو  التعذيب  ممارسات  على 

صدرت عن ُموظٍف حكومي أو أي شخص آخر يتصّرف بصفته الرسمية.
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- 3 حظر استخدام المعلومات التي تّم الحصول عليها تحت اإلكراه أمام المحاكم.
منح األطباء الشرعيين دوراً بارزاً ومستقاًل  لزيارة الُمعتقلين في السجون ومراكز اإلحتجاز  4 -
عن طريق إنشاء مركز للفحص الطبي  مركزّي في النيابة العامة الخاصة بكل قضاء؛ هذا 
من شأنه تحسين حماية الطبيب واستقالله. يُجري الطبيُب إذاً الفحوصات الالزمة في المركز 
المذكور في النيابة العامة والذي سيتّم نقل جميع المعتقلين إليه بعد الفترة القانونية وأقصاها 

4٨ ساعة من تاريخ القبض عليهم في مركز اإلحتجاز الواقع في القضاء نفسه.
•التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 	

 ) • 	1٩٩٠( أسرهم  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  اإلتفاقية  على  التصديق 
واالتفاقية المتعلقة بمركز الالجئين )1٩51( وبروتوكولهما االختياري )1٩67(.

لقوى األمن الداخلي:
•إدخال اإلجراءات المعتمدة لتسجيل المعلومات ذات الصلة، بتفاصيل )أو المتعلّقة باحتجاز و...(  	

اعتقال واحتجاز الفرد، بما في ذلك الحالة الصحية للمعتقل وأي تغيير قد يطرأ عليها باإلضافة إلى 
زمان ومكان اإلستجواب مع أسماء جميع المحققين الحاضرين. 

•تأمين فحص طبي روتيني يقوم به الطبيب الشرعي لفحص حالة المعتقل الصحية )العقلية  	
والجسدية( لتأكيد عدم وجود أعراض  لتدهور صحته أثناء اإلحتجاز. 

•السماح بإجراء فحص طبي بعد كل استجواب، بدون الحاجة إلى طلب محدد من المعتقل.  	
•ضمان إجراء الفحص الطبي على انفراد وبدون وجود أي ضابط أو موّظف عمومي. 	

•التأكد من التعديل الدوري لمدونة قواعد السلوك الجديدة الُمعتمدة، لتراعي حماية حقوق المواطن  	
واحترامها، كما هي الحال في أي ُمجتمع ديمقراطي. 

•تعديل مدونة قواعد السلوك لتحديد الهيئة المشرفة التي تُراقب تطبيقه السليم، وتُحدد المسؤوليّات عند  	
انتهاكه. وينبغي أن تشمل هذه المسؤوليات كذلك أولئك الذين لم يُشاركوا بممارسات التعذيب أو سوء 

المعاملة، ولكنهم كانوا على علم بها ولم يقوموا بالتبليغ عنها. 
•التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على التدريبات الالزمة  الُمتعلقة بإدارة السجون،  بتحقيقات  	

الطب الشرعي والحد من الجريمة، وتدريبات حول  أساليب اإلستجواب المراعية  لحقوق اإلنسان. 

إىل وزارة الداخلية وقوى األمن الداخلي:
• اتخاذ التدابير المناسبة إلغالق مركز احتجاز حبيش، ومحاكمة أولئك الذين كانوا\ما يزالون مسؤولين عن 

التحقيق فيه. 



46

للقضاء اللبناني
التعذيب  مناهضة  التفاقية  تشكل خرقاً  قد  مزعومة  تعذيب  قضية  ومحايد ألي  عاجل  تحقيق  • إقامة 

 .)UNCAT(
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  من    •٢ للمادة  وفقاً  التعذيب  أعمال  ومنع  لقمع  فعالة  قضائية  تدابير  اتخاذ 

.)UNCAT(
• التحقيق في كل حالة وفاة تحدث في السجون ومراكز اإلعتقال وإعالن نتائجه على المأل. 

(، عند اإلقتضاء، في نقل ُمعتقلي الدولة   •UNCAT( تطبيق المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب 
اللبنانية إلى عهدة أي دولة أخرى سواء بحكم الواقع أو بحكم القانون، ووقف تسليم طالبي اللجوء 

والمهاجرين غير الشرعيين والالجئين إلى دوٍل قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب.

إىل املفوضية األوروبية:
لحوار بنّاء مع الحكومة اللبنانية يجب القيام بالتالي: 

 .  تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان في إطار اتفاقية الشراكة سنة ٢٠٠٢• 
•  تعزيز التنفيذ الفعال لألحكام القانونية ضد التعذيب على النحو الُمبيّن في خطة عمل سياسة الجوار 

األوروبية )ENP - European Neighbourhood Policy( سنة ٢٠٠7. 
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امللحق رقم ١ - مشروع قانون  اآللّية الوقائّية الوطنّية 

تبعاً النضمام لبنان الى البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب بموجب القانون رقم 1٢ الصادر 
في ٢٠٠٨/٩/5، وبناًء على المادة 17 منه التي تلزم الدول األطراف بانشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع 
تم وضع  اليه،  اإلنضمام  او  عليه  التصديق  أو  البروتوكول  نفاذ  تاريخ  من  سنة  أقصاها  فترة  في  التعذيب 

مشروع القانون التالي نصه:

مشروع قانون لجنة حماية حقوق األشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم

الباب األول – إنشاء و صالحيات اللجنة

:املادة االوىل
تنشأ لجنة مستقلة تسمى “لجنة حماية حقوق األشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم” بهدف الحماية 
إليها فيما بعد  المهينة  يشار  القاسية أو الالإنسانية أو  العقوبة  المعاملة أو  التعذيب وغيره من ضروب  من 
التعذيب  مناهضة  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بمفهوم  الوطنية”  الوقاية  “آلية  مهام  تتولى  بـ“اللجنة”، 
األشخاص  لحماية حقوق  وذلك  المهينة،  او  الالانسانية  او  القاسية  العقوبة  او  المعاملة  وغيره من ضروب 

المحتجزين والمحرومين من حريتهم.
تام عن أي سلطة  باستقالل  المالي واإلداري ويؤدي أعضائها وموظفوها مهامهم  باإلستقالل  اللجنة  تتمتع 

أخرى.

:املادة الثانية
يقصد “بالتعذيب” أي عمل  يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي 
شخص يتصرف بصفته الرسمية ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم نفسياً، ويلحق قصداً بشخص ما 
ال سيما للحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه 
أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أوتخويفه أو ارغامه - هو أو أي شخص ثالث- على القيام أو 
االمتناع عن القيام بعمل ما، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب يقوم على التمييز اياً كان 
نوعه، وال يشمل ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً أو المتالزم معها أو 

الذي يكون نتيجة عرضية لها. 
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املادة الثالثة:
يقصد بـ“الحرمان من الحرية” الغراض هذا القانون اي شكل من اشكال احتجاز االشخاص او سجنهم او 
وضعهم تحت المراقبة في مكان عام او خاص لالحتجاز ال يسمح فيه لهؤالء االشخاص من مغادرته كما 

يشاءون وذلك بأمر من سلطة قضائية او ادارية او غيرها من الجهات.
تعتبر من أماكن اإلحتجاز - على سبيل المثال ال الحصر- السجون وأماكن التوقيف والمخافر والنظارات 
أشخاص  يوجد   حيث  لبنان  في  النفسية  والمصحات  والمطارات  والموانئ  األحداث  ومؤسسات  ومراكز 
محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم سواء الخاضعة إلشراف للمديرية العامة لقوى األمن 
الداخلي أو المديرية العامة لألمن العام أو للمديرية العامة ألمن الدولة أو الضابطة الجمركية أو وزارة الدفاع 
الوطني أو وزارة العدل أو وزارة الصحة أو وزارة الشؤون اإلجتماعية أو غيرها من الجهات ويشار إليها 

فيما بعد بـ “أماكن االحتجاز”.

املادة الرابعة:
للجنة أو لمن تنتدبه من اعضائها الصالحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها 
في لبنان دون أي استثناء وذلك بهدف حماية األشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة او العقوبة القاسية او الال انسانية او المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة 

والحوار البناء معها ألجل تفعيل وتطوير القوانين واألنظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن االحتجاز.
 

املادة اخلامسة: 
يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من اعضائها:

القيام بزيارات دورية او مفاجئة الماكن االحتجاز دون اعالن مسبق ودون الحاجة الي اذن من-  
اي سلطة ادارية كانت ام قضائية أو أي جهة أخرى.

من-   المحرومين  االشخاص  من  تشاء  من  مع  إنفراد  على  خاصة  أو  جماعية  مقابالت  اجراء 
حريتهم، بعيداً عن أي رقابة ودون وجود حرس أو اي جهة ثالثة، وبوجود مترجم اذا ما اقتضت 

الضرورة.
مقابلة اي شخص آخر تعتقد انه يمكن ان يقدم معلومات ذات صلة أو المساعدة التي تراها الزمة-  
وممارسة صالحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما يقتضيه عمل اللجنة، 

وال تقوم اللجنة بنشر أي من هذه المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها.
. تلقي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً و إجراء اي فحص أو كشف طبي- 
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املادة السادسة:
في إطار انفاذها لمهامها، للجنة التعاون مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال االهتمام باالشخاص 

المحرومين من حريتهم.
كما لها االستعانة بخبراء من غير موظفيها ويمكن لهؤالء، عند الضرورة، مرافقة اللجنة او من تنتدبه من 
اعضائها في زيارتهم الماكن االحتجاز كافًة على أن تراعى في هذا المجال مقتضيات الدفاع  الوطني أو 

السالمة العامة.

 املادة السابعة:
بغية تمكينها من القيام بمهامها، للجنة الحق بالحصول على اية معلومات من الجهات المعنية ال سيما حول:

أ- عدد و مواقع أماكن االحتجاز.
إحتجازهم  بدء  وتاريخ  احتجازهم  وأمكنة  حريتهم  من  المحرومين  األشخاص  لكل  الكاملة  الهوية  ب- 

ومدته و المرتكز القانوني لإلحتجاز.
ج- هوية المسؤولين عن احتجاز األشخاص المحرومين من حريتهم

د- كيفية معاملة االشخاص المحرومين من حريتهم وظروف احتجازهم.

وللجنة أن تطلع على مضمون وسير الشكاوى أو اإلدعاءات أو الدفوع المقدمة للجهات القضائية أو التأديبية 
أو اإلدارية والتي يدلى فيها بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو حجز للحرية.  

يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أوسوء المعاملة أو حجز الحرية للجنة من قبل الجهة 
التي اتخذته، و ذلك خالل مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 

املادة  الثامنة:
تضع اللجنة مالحظاتها وتوصياتها ومقترحاتها بشأن أماكن االحتجاز وأوضاع االشخاص المحرومين من 
الحرية وترفعها إلى المراجع المختصة بهدف تحسين شروط وظروف االحتجاز كافة ومعاملة االشخاص 
أو  القاسية  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  إلى  تعرضهم  وتالفي  وحمايتهم  حريتهم  من  المحرومين 

الالإنسانية أو المهينة.
فيما خص األشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، تقوم اللجنة بإبالغ السلطات االدارية والقضائية المختصة 
بوضعيتهم بغية قيام هذه االخيرة باتخاذ االجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الصدد واآليلة الى وضع 

حد لعدم مشروعية احتجازهم.
تقوم اللجنة بابداء رأيها وتقديم المالحظات والتوصيات والمقترحات في مشاريع القوانين المقترحة او في 
التعديالت المقترحة على القوانين النافذة والتي لها عالقة بموضوع معاملة االشخاص المحرومين من حريتهم 
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واحتجازهم وظروف اماكن الحرمان من الحرية واجراءات المحاكمة العادلة .

املادة التاسعة: 
اللجنة  مع  تتعاون  ان  كافة  الجهات  و  المختصة  والتشريعية  والقضائية  واالدارية  التنفيذية  السلطات  على 

وتسهل عملها وذلك بهدف مساعدتها في إتمام مهامها وتنفيذ توصياتها ومقترحاتها.
في حال عدم تعاون السلطات التنفيذية واالدارية والقضائية المعنية مع اللجنة بصدد أي طلب يردها منها 
هذا  المعنية  السلطة  تبلغ  تاريخ  من  االسبوعين  الحاالت  أقصى  في  تتعدى  ال  معقولة  زمنية  فترة  خالل  في 
الطلب، للجنة الصالحية في إبالغ المراجع اإلدارية أو القضائية المختصة عند االقتضاء التخاذ االجراءات 

المناسبة.

الباب الثاني - تأليف اللجنة 

املادة العاشرة:
تتألف اللجنة من عشرة أعضاء على الوجه التالي:

- طبيبان.
- محاميان أحدهما من نقابة المحامين في بيروت و اآلخر من نقابة المحامين في طرابلس.

- أربعة من الخبراء أو العاملين أو الناشطين في مجال حقوق اإلنسان.
- قاضي شرف

- أستاذ جامعي مختص في القانون الجنائي. 

يراعى في تأليف اللجنة تمثيل المرأة بشكل متواٍز. 

املادة احلادية عشر:
يشترط في عضو اللجنة:

-أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على االقل متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او 
جنحة شائنة.

- أن ال يقل عمره عن الثالثين سنة. 
والمعرفة  والمصداقية  بالنزاهة  لهم  المشهود  من  يكون  وأن  ذات صلة  بمعرفة وخبرة  يتمتع  أن   -

بالمعايير الدولية لحقوق االنسان.
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املادة الثانية عشر:
اثناء توليهم مهامهم ممارسة أي عمل آخر وتعلق حكماً عضوية األعضاء في  اللجنة  يحظر على أعضاء 

النقابات التي ينتمون إليها.

املادة الثالثة عشر:
مدة والية االعضاء 4 سنوات غير قابلة للتجديد ويمنع على العضو الترشح من بعدها لوالية ثانية.

تنتهي والية نصف اعضاء أول لجنة معينة بعد صدور هذا القانون بعد سنتين من تاريخ تعيينهم، ويتم إختيار 
المادة  المحدد في  تنوع االختصاصات  بالقرعة مع مراعاة  األولى  للجنة  إجتماع  أول  هؤالء اإلعضاء في 

العاشرة. 
يستمر األعضاء الذين انتهت واليتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين انتخاب األعضاء الجدد.

املادة  الرابعة عشر:
يعين مجلس الوزراء أعضاء اللجنة من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. تقدم التراشيح 
مرفقة بالسيرة الذاتية والمستندات األخرى إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء لقاء إيصال، بناًء على إعالن 
تنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين ستة أشهر قبل موعد إنتهاء والية أحد األعضاء 

وتحدد مهلة قبول التراشيح بثالثين يوماً من تاريخ آخر نشر. 

املادة اخلامسة عشر: 
في حال شغور مركز احد األعضاء بسبب االستقالة او العزل أو العجز الصحي او الوفاة او ألي سبب آخر 
قبل ستة أشهر من إنتهاء واليته، تعلن اللجنة حصول الشغور وإنهاء الوالية وفقاً لألصول ويبلغ رئيس اللجنة 
ذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء خالل أسبوع ليصار إلى اتخاذ االجراءات الالزمة لملء لشغور على أن يتم 
نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين في خالل مهلة أسبوع من تبلغها 

الشغور. تكون مهلة تقديم الترشيح في هذه الحالة عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
المتبقية من والية العضو األصيل تقل عن  المدة  إذا كانت  التمديد  البديل قاعدة عدم  ال تطبق على العضو 

سنتين. 

املادة السادسة عشر:
بقرار يتخذ بأكثرية سبعة من أعضائها وبسبب  اللجنة إال من قبلها حصراً  ال يجوز عزل أي من اعضاء 
اقتراف العضو المنوي عزله فعاًل شائناً او جرماً او خطأ جسيم في خالل ممارسته لمهامه او بسبب مخالفة 
هذا القانون أو نظام اخالقيات اللجنة أو غيابه لثالثة مرات متتالية عن حضور جلسات اللجنة بدون عذر 
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شرعي، وذلك بعد االستماع إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
العضو  تبلغ  تاريخ  من  شهرين  مهلة  في خالل  وذلك  التمييز  محكمة  امام  للطعن  قاباًل  العزل  قرار  يكون 

المعزول. 

الباب الثالث – عمل اللجنة 

املادة السابعة عشر:
تلتئم اللجنة فور تعيين أعضائها وتنتخب رئيساً ومقرراً لها من بينهم.

املادة الثامنة عشر:
فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للجنة، تأخذ اللجنة قراراتها بالغالبية 

المطلقة.

املادةالتاسعة عشر:
تقرر اللجنة كيفية وآلية عملها وتضع نظامها الداخلي وتختار أجرائها وتنظم عملهم وفقاً إلحتياجاتها وبناًء 

على المعايير التي تحددها.

املادة العشرون:
وسائر  الجمعيات  وممثلو  أجرائها  و  اعضاؤها  به  ويلتزم  يوقعه  بها  خاص  اخالقيات  نظام  اللجنة  تضع 

االشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.

املادة الواحدة والعشرون:
يتوجب على اللجنة ان تضع تقريراً سنوياً حول نشاطاتها واعمالها وتنشره على أوسع نطاق. تسلم نسخة من 
التقرير الى مختلف المراجع الرسمية ذات الصلة التي تقوم كذلك بنشره على أوسع نطاق. كما ترسل نسخة 

عن التقرير السنوي  للمجلس النيابي لمناقشته. 
ال يمكن للتقرير ان يحتوي بيانات خاصة وشخصية دون موافقة الشخص المعني.

املادة الثانية والعشرون:
عند  بالمعلومات  وموافاتها  المتحدة  لالمم  التابعة  التعذيب  لمنع  الفرعية  اللجنة  مع  مباشرًة  التواصل  للجنة 

االقتضاء كما لها ان تجتمع بها دورياً او كلما دعت الحاجة.
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الباب الرابع – الحصانات

املادة الثالثة والعشرون:
ال يجوز مالحقة اي عضو من اعضاء اللجنة او موظفيها على اي فعل ناشئ عن ممارستهم لمهامهم وفقاً لهذا 

القانون او في معرضها إال بإذن منها يتخذ بموافقة سبعة من أعضاء اللجنة. 

املادة الرابعة والعشرون:
ال يجوز تفتيش مكاتب اللجنة إال بعد اخذ موافقتها كما ال يجوز وضع االختام على مكاتبها. ال يمكن للسلطة 
التنفيذية اتخاذ القرار بتعليق او وقف عمل اللجنة في اي ظرف من الظروف، بما في ذلك حاالت الطوارئ 

والحروب.

املادة اخلامسة والعشرون:
ال يمكن الي من السلطات التنفيذية او االدارية او القضائية اتخاذ اي اجراء او انزال اي عقوبة او السماح 
بها او التغاضي عنها بالنسبة ألي شخص او منظمة او هيئة بسبب موافاتها بمعلومات للجنة، وذلك بغض 
النظر عن صحة او عدم صحة هذه المعلومات. وال ينبغي ان يضار هذا الشخص او هذه المنظمة أو الهيئة 
في غير ذلك من االحوال بأي طريقة اياً كانت بما في ذلك المالحقة التأديبية للمهنيين الملتزمين بسر المهنة 

بحكم مهنتهم.

املادة السادسة والعشرون:
ال يمكن في اي حال من االحوال للسلطات، اداريًة كانت ام قضائية، التذرع بأحكام هذا القانون لمنع او حصر 
عمل المنظمات والجمعيات والهيئات التي تقوم بزيارة االشخاص المحرومين من حريتهم في اماكن التوقيف 

واالجتماع بهم بتاريخ العمل بهذا القانون وتلك التي قد تقوم بنشاط مماثل الحقاً.

الباب الخامس – مالية اللجنة و موازنتها 

املادة السابعة والعشرون:
تتمتع اللجنة باستقاللية إدارية ومالية وال تخضع إال لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

تتمتع اللجنة بالموارد المالية والبشرية والمادية الكافية، من أجل القيام بمهامها بشكل فعال.   
ويكون للجنة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن موازنة رئاسة الحكومة. 

تعد اللجنة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها إلى وزير المالية ضمن المهلة وفقاً لألصول المنصوص عليها 
في قانون المحاسبة العمومية. 



يفتح للجنة حساب خاص لدى مصرف لبنان ويتولى رئيس اللجنة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً لألصول 
المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، ترسل جدول باالعتمادات المصروفة 
إلى وزارة المالية مصدقة من رئيس اللجنة. وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام قانون المحاسبة العمومية. 

تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا 
ألحكام المادة 73 من القانون رقم 3٢6 تاريخ ٢٠٠1/6/٢٨ )قانون موازنة العام ٢٠٠1(.

املادة الثامنة والعشرون: 
يمكن للجنة ان تستفيد من اي دعم مالي من جهات محلية او دولية ومن التبرعات والوصايا والهبات واية 
موارد اخرى شرط ان ال تكون مقيدة أو مشروطة بما ال يتوافق مع إستقالليتها او عملها و على ان تنشرها 

في تقريرها السنوي على ان تراعى األصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة.

الباب السادس - أحكام عامة وختامية

املادة  التاسعة والعشرون: 
المهينة   او  انسانية  الال  او  القاسية  العقوبة  او  المعاملة  من ضروب  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  تعتمد 

وبروتوكولها االختياري في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

املادة الثالثون:
تلغى جميع النصوص المخالفة الحكام هذا القانون او المتعارضة معه.

املادة الواحدة والثالثون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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امللحق رقم ٢ - حاالت التعذيب املبلغ عنها
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