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 ، AJEMسمبا معروفة ›

 ،حكومية غير مدنية ةجمعيّ  ›

 ،ربحية غير إنسانية ةيّ جمع ›

 وحقوق، اإلنسان حقوق مجال في ناشطة ›

 خصوصاً. ينالمحتَجز  

 الرؤية
 

  الحياة في األساسية لرسالته، زالُمحتجَ خصوًصا ، إنسان كلّ  كتشافا إن"
، مبالسال ينعم مجتمع بناء ورشةل يؤسس، كافةً  أبعادهاب البشريّة دراتهوقُ 
 ".والرحمة العدل على يقومو

م المها  
 

  ابعته بعد اإلفراج عنه على مستوياتتطوال فترة سجنه ومُ  النزيلمرافقة 
 .ةة والنفسيّ ة والطبيّ يّ والقانون ةوالمهنيّ  ةمنها االجتماعيّ  عّدة،

  لسجن وتقديم الدعم في اوجودهم طوال فترة الء الُنزمرافقة أهالي
 .سريعلى التالحم األُ اً الكامل لهم حفاظ

 ياة حرهم من بناء مشروع سوأُ  النزالء ُتمكّن تطبيق وتطوير برامج تأهيلية
 وإدارته. جديد
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  ل االجتماعي وتعزيز المواطنة وتطوير أهمية التكافُ على التوعية
في الء الُنزندماج التسهيل إعادة شبكات الدعم المادي والمعنوي 

 .تهميشة والزلشكلة العُ المجتمع لتجاوز مُ 
  ُةقترحات الصادرة عن الجهات الرسميّ ل مع المشاركة والتفاعُ الم 

 ةة بمشكلة األساليب العقابيّ قالمتعلّ مات المجتمع المدني ومنظّ 
 .حترامها لميثاق حقوق اإلنساناة المتبعة ومدى والتأهيليّ 

  ُي لبنان وتحديث شكلة الجريمة فساهمة في البحث عن فهم لمُ الم
 .ابعةتطرق الوقاية والمُ 

 

  المستهدفةالمجموعة 
  نثى)أ-ذكر(

  )ينغير راشدو ون(أفراد راشد

 

 الء السابقون والحاليون)السجن وأماكن االحتجاز  (الُنز الءُنز 
 

 قين حتجاز (عائالت النزالء الساباالالء السجن وأماكن عائالت ُنز
 والحاليين)

 
 فيونية الذين يخضعون لعالج ببدائل المواد األفراد األ 

 
 فراد من مجتمع الميماأل 

 
 بنقص فيروس المناعة البشريةشخاص المصابون ألا 

 
 المخدرات فراد المدمنون على األ 

  
 ةفراد والعائالت الُمعَوزاأل 
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  ة المتخصصةساسيّ األالخدمات 
 

  ّةقانوني 
 

 طبيّة 
 جتماعيّةا 

 نفسيّة 
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I.  ضحايا التعذيبلبرنامج 
 
 مشروع الوقاية والحماية 

 والتأهيل لضحايا التعذيب

وتقديم الدعم لعائالتهم   

 

 

 ١التعذيب: لمحة عامة .١
 

 ب؟  ما هو التعذ
 

 أي فعل  ع ب"  ّبصطلح "التعذ س د  ي   ألم أو عذاب شد ا ، ان أم عقل ا  يتم  ،جسد

 معلومات أو   أو من شخص ثالث ع  ألغراض مثل الحصول منه شخص ما  عمدا  إلحاقه

افا  فعل الغائب، ع  ، اومعاقبته ع ه  ش ه أو ارتكب الشخص أو  ا   رت راە أو تخ ف أو إ

راە نفسه أو شخص ثالث ع، إ  من أي ن  أساس التمي ب ع كون هذا األ، أو ألي س لم عندما 

ض من  أو أي شخص آخر ، أو قبول، أو المعاناة ناتجا عن أو بتح ف  موظف عمو ّ فته صيت

ة ّ  فقط عن أو المتأّص الرسم شمل ذلك األلم أو المعاناة الناشئ اتل أ. ال   للعق  و العر

ة ة جميع األشخاص من التعرّ ا .القانون وب عتمد إعالن حما ە من  ب وغ  ملةاالُمعض للتعذ

                                                 
-١، ص.٢٠٠٢، أيار موقع مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، جنيف، منشورة يقةوث  ١ 
٨-٥-٣.  

م



ناهضة التعذيببرنامج مُ   
 جمعيّة عدل ورحمة

  

6  

 
 

ة أو أو  سان ة أو الالإ ة القاس موجب قرار الجمعّ الُمهالعق انون األول   ٩ة العامة المؤرخ ينة 

   سم   ١٩٧٥.٢د  

 التعذيب هو جريمة 

 

ة لهدف إلى إبادة شخصية الضحية وإنكار الكرامة المتأصّ ي عذيب
ه تبارباعم المتحدة التعذيب منذ البداية األُمفي اإلنسان. أدانت 

ا البشر بحق إخوانهم من يرتكُبهمن أبشع األفعال التي 
صكوك ذات للالمخلوقات. التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وفًقا 

ل تحت أي ظرف من الظروف. يشكّ  تبريُرهفهو محظور تماًما وال يمكن ، الصلة
زم لكل عضو ُملمما يعني أنه ، العرفي هذا الحظر جزًءا من القانون الدولي

النظر عما إذا كانت الدولة قد صادقت على  بغضّ ، في المجتمع الدولي
 ممارسة التعذيب شكّلتُ فيها التعذيب صراحة.  حظّرالمعاهدات الدولية التي يُ 

 .تشار جريمة ضد اإلنسانيةاالنبشكل منهجي أو واسع 

 

 ضروب من وغيره التعذيب اهضةُمن اتفاقيّة  
 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة

 )١٩٨٤( هينةالمُ 
 

المعاملة القاسية من  يره، أدان المجتمع الدولي التعذيب وغ١٩٤٨ في عام

عالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي درجة في اإلهينة المُ أو الالإنسانية أو المُ 
 م المتحدة. وافقت عليه الجمعية العامة لألُم

                                                 
ة أو الُمهينة،   ٢ سان ة أو الالإ ة القاس وب المعاملة أو العق ە من  ب وغ ة مناهضة التعذ ، ١٩٨٤اتفاق

 .١، الفقرة ١المادة  
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للنشاط الحيوي م المتحدة لألُم ستجابت الجمعية العامةا ،١٩٧٥عام  في

لحماية جميع األشخاص من إعالنًا عتمدت او حكومية،الغير للمنظمات 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو من  ض للتعذيب وغيرهالتعرّ 

 .هينةالمُ 

م في تطوير المعايير دّ تم إحراز تق، خالل الثمانينيات والتسعينيات

، ١٩٨١عام أنشأت الجمعية العامة و ،ة وفرض حظر التعذيبواألدوات القانونيّ 
 ماتظّ الُمنتمويل بهدف عات لضحايا التعذيب األمم المتحدة للتبرّ صندوق 

 رهم.وُأسلضحايا التعذيب م المساعدة قدّ تُ التي 

 

ناهضة التعذيب وغيره من مُ فاقية تاعتمدت الجمعية العامة ا
ينة الُمهاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الُمعضروب 

 ٢٦ز النفاذ في ودخلت حيّ  ١٩٨٤كانون األول / ديسمبر  ١٠في 
    .١٩٨٧يونيو حزيران/ 

 :جملة أمور، من الدول األطراف اقيةتفهذه اال تتطلب

 عاقبة أعمال ومُ  يّةإدراج جريمة التعذيب في تشريعاتها المحل
 المناسبة.التعذيب بالعقوبات 

 مزعوم لضمان عدم  جراء تحقيق سريع ونزيه في أي عمل تعذيبإ
تشهاد باألقوال التي يتم اإلدالء بها نتيجة التعذيب كدليل في االس

هم بالتعذيب كدليل على اإلدالء بهذه ُمتّ ستثناء ضد شخص بااإلجراءات (
 األقوال).
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 ناسب وإعادة تأهيل ومُ  إرساء حق واجب النفاذ في تعويض عادل

 .ضحايا التعذيب أو من يعولونهم

 

  

و حرب أستثنائية مثل حالة الع بالظروف االالتذرّ يجوز  ال

الداخلي أو  ستقرار السياسيالتهديد بالحرب أو عدم اال
ر للتعذيب. وينطبق الشيء برّ مُ أي حالة طوارئ عامة أخرى ك

على أمر صادر عن مسؤول  نفسه، في حالة الجاني الفردي،

 .أعلى أو سلطة عامة

على الدول األطراف إعادة أي شخص إلى دولة أخرى حيث قد  ظّرُيح
ة). من ناحية أخرى، إلعادة القسريّ ض لخطر التعذيب (مبدأ عدم ايتعرّ 

 تكب التعذيب المزعوم الموجود في أييجب عليها ضمان مقاضاة ُمر
و تسليمه إلى دولة أخرى لغرض إقليم يخضع لواليتها القضائية أ

 .اكمةالُمح
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 ارسات لبنانممُ  .٢
  

  

ناهضة التعذيب وغيره من م المتحدة لمُ اتفاقية األُمعلى صادق لبنان 

هينة (يشار ة القاسية أو الالإنسانية أو المُ عاملة أو العقوبضروب المُ 
وعلى  ٢٠٠٠عام  فياهضة التعذيب) فاقية ُمنتباا بعد إليها في م

  .٢٠٠٨ختياري في عام بروتوكولها اال

، أصدر مجلس النواب اللبناني القانون ٢٠١٧سبتمبر أيلول/ ١٩في 
في ما بعد م التعذيب (يشار إليه الذي يجرّ  ٦٥/٢٠١٧الوطني رقم 

ت الحكومة ، عيّن٢٠١٩يوليو ، وفي تموز/اهضة التعذيب)بقانون ُمن
  األعضاء الخمسة في اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب. 

اإلجراءات  من قانون ٤٧البرلمان المادة  عّدل، ٢٠٢٠ عام في
 عتقلينمع المُ  للسماح صراحة للمحامين بالحضور الجنائية

 .لي لدى األجهزة األمنيةوّ ستجوابهم األإأثناء 
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ّ

بلبنان ع  ز عز ة من التعذ  ،الورق تداب الحما

ّ إنما  ب سائدا، ة الممارسة العمل  .ال يزال التعذ

مةنا اوى إ المح ا ، درا ما تصل الش غلق معظم القضا
ُ
 دونمن وت

 .لافعّ  تحقيق
 

ѻ ذ قانون ة بمراقبة تنفيالمكلّف اآللية الوقائية الوطنية لم تتلقّ  ،حتى اآلن
اجئة لجميع وُمفتظمة ُمنطة إجراء زيارات ُسلناهضة التعذيب والتي لها مُ 

 .لمهامها بشكل فّعاتسمح لها بأداء كافية ميزانية ، أماكن االحتجاز

ѻ  زامات لبنان بموجب اتفاقية األمم بالتناهضة التعذيب نفسه مُ ال يفي قانون
 ١٠إلى  ٣من قانون التقادم  ،يتبنى القانونإذ ناهضة التعذيب. لمُ المتحدة 
ن مة اضاة التعذيب الذي يبدأ عند إطالق سراح الضحيّ لُمقسنوات 

 على عدم وجود تجاز، بما يتعارض مع المعايير الدولية التي تنصّ حالحجز أو اال

 .قانون تقادم للتعذيب
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ѻ ورة جريمة التعذيب. ُخط األحكام التي يفرضها القانون بشكل كافٍ  ال تعُكس
سانية أو إنالالعاملة أو العقوبة القاسية أو القانون المُ  يجّرمال 

اهضة لُمنالمتحدة  ماألُمفاقية تا ينة، المحظورة بموجبالُمه
 .التعذيب

ѻ من قانون اإلجراءات  ٤٧المادة نتهكت األجهزة األمنية في كثير من األحيان ا
 أثناء التحقيق حضور محامٍ  من حقّ الموقوفين حيث حرمت ب ،الجنائية

 بعضباإلضافة إلى أن ، ضهم للعنف الجسديوفي بعض الحاالت تعرّ ، معهم
ستجواب كضمان لعدم تصوير إجراءات االحترم وجوب يال  ،أماكن التوقيف

  .ة التحقيقصداقيّ ولمالتعذيب 

اهضة لُمنة نة الفرعيّ اللّجأعربت ، ٢٠٢٢ مايوزيارتها للبنان في بعد 
 لالضئي مالتقدّ  بشأن قلقها عن المتحدة ملألُم التابعة التعذيب

  .التعذيب منع فيحَرز المُ 

ة جمعيّ شاركت ذلك، عالوة على 
حكومية، في التوقيع على الظمات غير من الُمنعدل ورحمة مع مجموعة 

اد على راألف للبنانية بتوفير الحماية لكلّ طات االُسل هاعبر طالبتُ عريضة 
والمعاملة القاسية للتعذيب من التعرض  ،، بمن فيهم الموقوفينراضيهاأ

  سانية.إنوالال
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 ناهضة التعذيبعدل ورحمة لمُ  برنامج جمعيّة .٣
 
 

لى الوقاية والحماية إمشروع يهدف   
ذيبوإعادة تأهيل ضحايا التع  

لعائالتهموتقديم الدعم    

 
 

 أنّ ، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥عدل ورحمة بين عامي  جمعيّةأصدرتها ت إحصائيا أظهرت
وا للتعذيب وغيره من ضروب تعّرضفي سجن رومية زالء النُ من  ٪٣٠

  املة. الُمعسوء 

، حتجزينالمُ في الدفاع عن حقوق  الجوهريّةنطالقاً من مهامها ا
مم المتحدة السامية األُ ة عدل ورحمة مع مفوضيّ  جمعيّةتعاونت 

من خالل تنفيذ مشروع الوقاية ، ٢٠٠٩لحقوق اإلنسان، منذ فبراير 
 والحماية وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

من تم ي كمة،حاللمُ حتجاز السابق الواحتجاز لدى الشرطة ثناء االأ
اشرة لضحايا التعذيب ساعدة الُمبتقديم الدعم والمُ خالله 

  رهم الذين عانوا  أو شهدوا حلقات تعذيب. وألفراد ُأس

 الجسديّة والنفسيّةالتأثيرات الجة ُمعلى إداخالت ذه المُ تهدف ه
 همعائالتلهم ولدعم وتقديم العادة تأهيلهم إالتعذيب و لضحايا

والتجربة تخطي األذى من ة وعائلتها) (الضحيّ  تمكينهم سويًامن أجل 
 وتحقيق غدٍ بناء اتهم لوتطلّع ستعادة آمالهمام وتهي أصابتالالُمرّة 
  .أفضل 
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 مارساتالمُ  هذه لى إدانةإناهضة التعذيب مُ يسعى برنامج 
مارسات الحالي لمُ  الواقع في تغيير إحداثو ةالالإنسانيّ 

  ين. لطة اللبنانية تجاه الُمحتَجزالسُ 

المحليين  الشركاء معتواصل والتعاون لبمهّمة اجمعيتنا لع تضط
أشكال التعذيب وكل  اهضةُمنمجال  في يعملون الذين والدوليين

 IRCT معالذي تمّ  التعاونبرزها أِمن ، سانية والقاسيةالالإنامالت الُمع

 من ٢٠١٧ العام في) التعذيب ضحايا تأهيل إلعادة الدولي المجلس(

 التأهيل إعادة: رئيسية مجاالت ٣ نتضمّ ي الذي GATE مشروع خالل

  .صرةوتحليلها والُمنا البياناتتجميع و
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ѻ تم ،ناهضة التعذيبمُ برنامج  تنفيذ سنوات خالل 
 لالحتجاز. مكانًا ١٣ في التعذيب عن ستقصاءاال
  
ѻ بالتعذي لضحايا صةالمتخصّ  األساسية الخدمات  

 ومحاٍم،، تماعياج عامل: تشمل وعائالتهم
 ض.رّ مومُ  وطبيب النفس، خصائي في علموأ

 
 ستفيدين.حتياجات المُ الملها وفقاً ن تقوم بعأ صةخرى متخصّ أكما يمكن لخدمات 
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الخدمة االجتماعية
 بحث وتحديد وتوثيق ادعاءات-

.التعذيب
إرشاد اجتماعي لضحايا -

.التعذيب ولعائالتهم
.تأمين مستلزمات عند الحاجة-

الخدمة القانونية
ا استشارة قانونية لضحاي-

التعذيب ولعائالتهم
 مساعدات قانونية تتضمن-

مراجعات لملفات ضحايا 
التعذيب في المحاكم

الخدمة الطبية
من خالل طبيب وممرض

ةرعاية تربوية و تثقيفيّ -
عالج ضحايا التعذيب -

وعائالتهم

الخدمة النفسية
تقييم عيادي -
إرشاد نفسي-
عالج نفسي فردي-
عالج نفسي جماعي في -

السجن المركزي رومية
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 التعذيب  طرائق وأساليب 
 

 

 التي تم رصُدها خالل عملنا:التعذيب وأساليب طرائق 

 

ѻ التعليق 

ѻ االختناق 

ѻ ي  الُعري الق

ѻ  معصوب العين 

ѻ نومالحرمان من ال 

ѻ الحرمان من الطعام 

ѻ ة ات اللفظ  االنتها

ѻ ة ارات الق  الخ

ѻ  ةالصدمات ائ ه  ال

ѻ  الجسمالدوس ع  
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ل   ،  ٢٠٢١ عام  ال أ ان الر أش

ب  ا من ٪ ٣٠( شيوعا،التعذ  )الضحا

 
ѻ  

ّ
  األطراف شد

ѻ  اري  الوضع اإلج

ѻ  لة ات ط د الحركة لف  تقي

ѻ  سائل حار السجائر أو   ق حروق 

ѻ د  اإلذالل الج والمد الشد

ѻ م  الضوء أو الحرمان منه  التح

ѻ ة  الُعنف الج لألعضاء التناسل

ѻ  ّساخنةالتعر اردة  ض لدرجات حرارة 

ѻ  ة أو المُ ، تجاز حاال ظروف  ،ةصحّ ، ظروف غ نفرادياحجز ة، تظ مثل الزنزانة الصغ

ة   ضاصع  سخدام المراح

ѻ مة لة، صدمة حادة، مثل الل الحجارة ، والخفق، والصفعة، والر األسالك أو  ب  أو ال

الحزام، أو السقوط الع أو  ضة أو  ب مع ق  وال

  

 ب  آثار التعذ
  

الجسد والعقل والنفس وله آثار  ّر ُيضب التعذي
ة الضحيّ ة ُأسر بعيدة المدى علىقريبة و

 والمجتمع.
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  ّةاآلثار الجسدي  
داع وآالم تشمل الصُ ة القصيرة المدى للتعذيب اآلثار الجسديّ 

 األسنان وآالم الجسم.
  

الت وآالم العض وبتشمل الندة البعيدة المدى للتعذيب اآلثار الجسديّ 
شاكل الرؤية وآالم دم وفقدان السمع وآالم األسنان وموالعظام وآالم الق

 الجهاز التنفسي والصعوباتمشاكل القلب واألوعية الدموية/البطن و
 لخ.إالجنسية واألضرار العصبية 

 

  ّةاآلثار النفسي  

 صعوبةالآلثار الذهنية والعاطفية والسلوكيّة:  ،ةمل اآلثار النفسيّ تش
التركيز، والكوابيس، واألرق، وفقدان الذاكرة، والتعب، والقلق، واالكتئاب، 

 ، إلخ.وتأثيرات على الهوية الذاتية، واضطراب ما بعد الصدمة

ال تكون ة فإن اآلثار النفسيّ ، للتعذيب ةالجسديّ اآلثار على عكس 
تستغرق نًا، أحيا .ةخالل عوارض عياديّ  وتتجلّى منًما دائ ظاهرة

 لتظهر. ة وقًتااآلثار النفسيّ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :ُتظهر مرافقتنا لضحايا التعذيب 
 
ᵜ كثر منأ المدى قصيرة ةيّ وجود آثار جسد  

 .البعيدة المدى ةاآلثار الجسديّ 
 

ᵜ اشيوعً  المدى األكثر البعيدة ةالجسديّ  اآلثار  
 .والكسور الندوب هي

 
ᵜ طويلة أضرار في يتسبّب النفسي التعذيب  

 .الجسديالتعذيبآالمتتجاوزاألمد
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 ٢٠٢٢عدل ورحمة لعام  ت جمعيّةحصائياإ 
 

 

 

 

 

 

قاصًرا%٨٢٫٢  

امرأةً %٤٬٧٠  

  

 رجالً %٩٢٫٤٨

 

 

ѻ ما دونضحايا التعذيب وعائالتهم، ، يستهدف برنامج ُمناهضة التعذيب
أو العرق، أو اللون، أو مر، أو العُ تمييز على أســــاس الجنس، 

         الدين أو الجنسية، إلخ. 

                                                                                
o  ٢٠٢٢التعذيب لعام مشروع ُمناهضة بيانات جمع تّم ،

مداخالت فريق عملنا مع الُمحتجزين، في خالل من 
، ونظارة قصر عدل نظارة قصر عدل بعبدا

جديدة، ونظارة بربر خازن، وسجن رومية ال
 وسجن بربر خازن.المركزي 

 

 

من مســــتفيًدا جديًدا٣١٩
ضة  شروع ُمناه التعذيب م

  ٢٠٢٢لعام 
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في أنواع التعذيب تقاربًا  ،٢٠٢١ إحصائياتو ٢٠٢٢ُتظهر إحصائيات 
جسدي  تعذيب %٨٩٫٧٨(طات اللبنانية لل السُ بالُمتّبعة من قِ 

  ).٢٠٢٢عام  %٨٩٫٦٥ مقابل، ٢٠٢١ونفسي عام 

دم وعفي لبنان قانون ُمناهضة التعذيب تغييب على ل هذه النتائج تدُ 
مم المتحدة لُمناهضة التفاقية األُ  لبنان عدم احترامبالتالي تطبيقه، 
قافية بوية والثالروادع األخالقية والترضعف النتائج  ُتظهرأيًضا، . التعذيب

 . ناممارسة العنف الجسدي و النفسي في مجتمعمنع التي ت

 

 

 

 

2.86%

87.46%

9.10% 0.31%
0.00%

20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

<18 18-42 42-62 >62

التوزيع الُعمري لضحايا 
التعذيب

0% 20% 40% 60% 80% 100%

تعذيب نفسي وجسدي

تعذيب نفسي

أنواع التعذيب

أنواع التعذيب
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  طرائق وأساليب التعذيب األكثر انتشاًرا

 

 

ѻ تلّقوا في أماكن االحتجاز دد من ضحايا التعذيب الجُ  % ٣٧
 واأللبسة، وأدوات التنظيف، إلخ. ُمستلزمات كالفرش،

 

 

 

ѻ  عادة ألماكن االحتجاز، منها إوإعادة صيانة تّم تأمين ُمستلزمات
نظارة قصر ُغرف الموقوفين في المكيّفات الهوائية في صيانة 

 عدل بعبدا.

التعليق
2.19%

الصدمات 
  الكهربائية

5.64%

الركل
77.11%

الخدمات النفسيّة 
30.07%

الخدمات القانونيّة 
42.63%

الخدمات الطبيّة
40.75%

الخدمات 
ةالتمريضيّ 

38.87%

الخدمات 
االجتماعيّة

100%

ب الُجدد الخدمات التي تّم تأمينها لضحايا التعذي
في أماكن االحتجاز
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II. تنفيذ قة على مدار سنوات حقّ هداف المُ األ
 اهضة التعذيبُمنبرنامج 

 
الهدف الرئيسي لهذا البرنامج بالوقاية والحماية وإعادة تأهيل ضحايا يتمثل 

  التعذيب وتقديم الدعم لعائالتهم. 

 :تحقيق هذا الهدف من خالل تمّ 

 يوتعزيز قدراتهم على تخطّ  ،يبضوا للتعذالذين تعرّ راد األفإعادة تأهيل  -
 شراًقا.إكثر أمستقبل ناء لبع تطلّ من الهذه التجربة المؤلمة وتمكينهم 

(أدوية، لهم من خالل تقديم مساعدات مادية  وعائالتهموقوفين دعم الم -

 .إلخ)، فحوصات طبية، مالبس

 ةمن خالل دورات تدريبيّ ، مع الضحايا وعائالتهمل الفريق العامِ رات دبناء قُ  -
 وتطور قدرات العاملين في مساعدة ضحايا التعذيب وعائالتهم. مكّنتُ 

ت اب معرفة جديدة بتقنيّ كتساامن الداخلي على رجال قوى األ تدريب -
ستخدام وسائل التعذيب مع امن  ما يساعد على الحدّ  ،االستجواب

 حتجزين.المُ 

وتركيب  مارسات التعذيببأجهزة لردع مُ  إعادة تجهيز أقسام الشرطة -
منشآت  ٢٠٣ستجواب وتجديد رف االم في غُ سائل للمراقبة والتحكّ و

 قال.عتاال

 .مظلّ هم في التعلى حقّ ا لضحايا التعذيب حفاظً  ابعة الملفات القانونيةتمُ  -

لوضع آليات لمراقبة ممارسات التعذيب وكتابة  لطاتالضغط على السُ  -
ناهضة التعذيب التي صادقت عليها تفاقية مُ االتقارير المطلوبة بموجب 

 .الحكومة اللبنانية

 ساننتهاكات حقوق اإلناعلى  نشر الوعي في المجتمع اللبناني -
درات المجتمع في مواجهة رفع مستوى الوعي بقُ وخصوًصا، والمحتجزين 

  العنف السياسي واالجتماعي وإحداث تغيير  لهذا الواقع.
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فاء ــــ  من والكثير الشــــجاعة من الكثير يتطلب الش
  ... العناء تستحقّ  دناجهوبكل تأكيد ...لكن ثابرةالمُ 

 

 

فريق  داخالتمُ خالل  الخاصة بكلماتهم التعذيب من الناجون
  عملنا:

ѻ ال يمكنني أن أنسى اإلذالل واإلهانات التي ": عاًما ٣٩، أ
جعلني أشعر  وجودكملكن  ،تعرضت لها لنفسي ولعائلتي

 "ومن سوداوية أفكاري... بالراحة وخفف من إحباطي

 

ѻ ي نأنبأشعر ، عتقاليا"للمرة األولى منذ ا: عامً  ٢٢ ،م
  ..."تقديري لذاتيستعدت ا

 

ѻ ،أنب وشعرت حولي من كل في الثقة فقدت"ًما: عا ٤٦ ه 
 يف ثقتي أستعيد اآلن لكنني ،األذى بي إلحاق الكل يريد

  "... الناس
  
ѻ مدعمك لكنأصابني  ما أقول أن أخشى "كنت :اًماع ١٩ ،ت 

 "... وجعي مع اآلخرين لمشاركة أقوى جعلني
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III. ٣الخاتمة 
  

عاملة أو العقوبة وغيره من ضروب المُ » ُمناهضة التعذيب«تفاقية ارغم إقرار "
هينة، بهدف القضاء التام على التعذيب، يبقى القاسية أو الالإنسانية أو المُ 

التعذيب ُمستشريًا في مجتمعنا، حيث الُعنف سيّد الموقف. بالتأكيد، هناك 
سات إنكاُر الطَّابع لممارواستمرار لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، 

 سياسة اإلفالتلستمرار ا قِبَل بعض السلطات، وهناك أيًضا من ،التعذيب
 من العقاب في موضوع ُممارسة التعذيب وغيره. 

 
التي من المفترض عدم اإلقرار أو إظهار نتائج التحقيقات ِزْد على ذلك 

ومنها حاالت ، ئية والعسكرية حول مزاعم التعذيبأن ُتعلنها السلطات القضا
 .في ظروف غامضة أو الناتجة عن إصابات أثناء فض التظاهرات السلميةالوفاة 

 
 

في ُممارسة عمل لجنة ا أال نالحظ أن هناك تأخرً 
الهيئة الوطنية  الوقاية من التعذيب، المنبثقة عن

 لحقوق اإلنسان؟

 
ة فعالً لتطبيق هل السلطات المعنيّة مستعدّ 

  تفاقية مناهضة التعذيب؟ ا
  

 ر: . على سبيل المثال ال الحصيّةنطرحها حول تطبيق االتفاقأسئلة كثيرة 
 
 
 

                                                 
 والتطلّعات، الموروثات بين ارتقاء في إنسانيّة بعقليني، نجيب الدكتور األب  ٣ 

  .٦٧-٦٦-٦٥-٦٤ص. ،٢٠٢٢ بيروت، المشرق، سائر ودار ورحمة عدل جمعيّة منشورات
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هود  ىجرتُ كيف  التحقيقات؟ كيف تتم حماية الشُّ

والمتقّدمين بالشكاوى حول وقوع حوادث أو 
ر الضمانات أثناء فترة ُممارسة التعذيب؟ كيف نوفّ 

؟ وغيرها من األسئلة البسيطة االحتجاز
 .الواقعوالمحّددة، التي تكشف حقيقة 

 
بتجريم التعذيب في شقيه الرصدي  

، بهدف تحقيق العدالة من خالل والتشريعي
، إصدار أحكام في حق منتهكي أحكام القانون

جريمة أية . لم نسمع ولم نَر كخطوة أولى للوقاية من التعذيب
إلى القضاء. يمكن للمسؤولين عن مراكز حيلت أُ تعذيب 

 ة،وحضاريّ  ةاستخدام وسائل علميّ ل الدعوة إلى التحقيق قبو
   .من أجل أخذ المعلومات واألدلّة الكافية إلظهار الحقيقة

  
 ىجرتُ التي ندعو إلى تغيير مسار التحقيقات 

التعذيب  اتممارسحول ، ألننا نعرف وتصلنا األخبار وتصحيحها
  تأخذ حيًّزا من مهّمات رجال التحقيق. التي 

  
األمنية، بل ندعو إلى تغيير الذهنية ليست غايتنا انتقاد الجهات 

ة تحمي ة وحلول عمليّ والمشاركة مًعا في إيجاد طرائق علميّ 
 .من التعذيب واإلدانة والتجريم

 
تابعنا مناقشة تقرير لبنان الرّسمّي حول ُمناهضة التعذيب. بالتأكيد، 

من التعذيب، يقع على عاتق  إنجاح هذا المشروع اإلنساني للحدّ 
أن من ال بد الحكومة اللبنانية وعلى المجتمع المدني. من هنا 
تنفيذ  من أجلتتضافر الجهود، وتوّزع المهام والمسؤوليات 

الدولية، كما احترام دساتير الدول  ياتالمواثيق وتطبيق االتفاق
  .وقوانينها الداخلية، المتعلّقة بحقوق اإلنسان

 

نطالب
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 لتأكيد حافًزا المدنّي، المؤتمرات والندوات وعمل المجتمعأوليست 
   اإلنسان؟ حقوق حماية ضرورة

 
 على للتغلب أكبر بجهد العمل )وشعبًا (حكومةً  مجتمعنا من ُيطلب
 خارج والضغط، واإلكراه والترهيب، واإلرهاب والتعذيب، الُعنف ظاهرة

  ".وداخله السجن
  
 

 ماذا بعد؟و
 

  :لىإ اللبنانية لطاتالسُ  ندعو
  

 ببموج لبنان لتزاماتا مع يتماشى بما التعذيب اهضةُمن قانون تعديل 
 .التعذيب هضةلُمنا المتحدة ماألُم فاقيةتا سيما وال، الدولي القانون

 في المعتقلين جميع حقّ  على تنصّ  التي القانون من ٤٧ المادة تطبيق 
 .األمنية األجهزة من األولي ستجوابهمجلسة ا أثناء محامٍ  حضور

 في بما ،اإلنسان لحقوق الوطنية الهيئة لتمكين كافية ميزانية تخصيص 
تفعيل دورها  من، التعذيب ناهضةمُ ل الوطنية الوقائية ليةآلا ذلك

 .ومهامها داخل أماكن االحتجاز
 مالت القاسية أو تسريع التحقيقات في شكاوى التعذيب والمعا

 ستقاللية التحقيقات.واشفافية سانية وضمان نالالإ
  القاسية والمعامالت فرض عقوبات على مرتكبي التعذيب

كم عادل إنسانية، كما الحرص على أن تحصل الضحية على حُ لالوا
 . الذي تعرضت له جسديالمعنوي والذى األومنصف تجاه 

 

 
 

 

 

 

 

 


