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 المؤسسة الطّبية لرعاية ضـحايا التعذيبتعريف . 1
مــط فــري نـــي ن ب ــ   2875عــام    لقــأ أأتــملت ادلؤسســة الطّبيــة لرعايــة ضـــحايا التعــذيب

(Helen Bamber ) آخــريط ســبع لبعضــمل العنــل ضــنط ( كلي يكيــني)ني يّ َســرير مــأ أفبــاء و
ـــة وتتنثـــل ممــــنة . (Amnesty International) الفريـــع الطـــّ  لـــأل م  نـــة العفـــو الأولي

تركـ  ادلؤسسـة و وأنـاليمل   ادلؤسسة الطّبية يف مساعأة ال اجني مـط التعـذيب والع ـمل ادلـ ّ ل
موظفــــا   76يتــــت ل يف ادلؤسســــة الطّبيــــة  ــــوا  . علــــع العــــ ج كنــــا يــــو   ا مــــا بــــذل 

وقــأ ســاعأت ادلؤسســة . وأفــا العــأد تقريبــا مــط ادلتطــّوعني  أصــفمل يعنــل بتــكل ج  ــ 
شخصــــا جأيــــأا خــــ ل عــــام  1762شخصــــا م ــــذ إأتــــا ما وقابلـــت  25466أكثـــر مــــط 

 .دولة 73قادمني مط  2887

مساعـــأات عاجلــات فبيــة  م: تقــّأم نــذؤ ادلؤسســة الطبيــة عـــّأة مســاعأات ل با  مــا م مــا
ـــــة  أصـــــا   وإرشـــــادات ـــــراد  وا ســـــر  وا نوعـــــات  عنلي  العـــــ ج بالطـــــب ال فســـــا، لاجمل

أ ــأ م ــانر نــذا العنــل نــو تتــ يأ . ا ففــال  وكــذل  العـــ ج بواســطة الطــب البــأ،و 
الضـــحايا علـــع اشدالء بتـــمادادل عّنـــا  ـــأث ذلـــل  ـــت التعـــذيب  ّن نـــذا يســـاعأ كثـــ ا 

. يـــــتّل إصلـــــاز نـــــذا العنـــــل بفضـــــل مســـــاعأة جملريـــــع مـــــط ادل  ـــــني ادلتنرســـــني .علـــــع التــــــفاء
وأصـــبحت ادلؤسســـة يف الســـ وات القليلـــة ا خـــ ة تســـانل يف تقــــأ  ترّبصـــات  واستتـــارات 

 .أصا   لعنال يف قطاع الصحة و قوق اشأسان داخل بريطاأيا وخارجماو 

 46باشضــاجملة إ   2887 تقريــرا فّبيــا يف ســ ة 756كتــب أفبــاء نــذؤ ادلؤسســة الطبيــة 
وذلــ  يعــّ أأّــت ّب كتابــة تقــارير قاأوأيــة فبيــة . جتنــاع الا-ســعاي ال فســ تقريــرا  ــول اش
عـــاجَلني يف مـــط %  18عـــط  ـــوا  

ُ
جملقـــن مـــط  % 1ادلؤسســـة الطبيـــة  وذثّـــل نـــذا أســـبة ادل

أوأيني الـذيط ُتسلَّل نـذؤ الواـا ع ع ـأ فلبمـا للننثلـني القـا. رلنوع فال  الّل ـوء يف بريطاأيا
بوا جملعــ  كنــا ُتســلَّل . قــأ يســتعنلوتا لتملكيــأ تصــرجات ال ــاجني مــط التعــذيب بــملتل قــأ ُعـــذ 

عـأاد تلـ  شومط جمـة أخـرل يكـون . لتقـييل احلاجة إ  م يأ مط خأمات ادلؤسسة الطبية
 
ُ
ـــذيط يســـتطيعون  ّول مـــرة  عـــاجَلنيالواـــا ع جملا ـــأة أفســـية لـــأل ادل ـــة ال ـــقصـــتمل رواي أ دلـــط يري

 .بتعافملالستناع إليمل ا

 

   Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, 96-98 Grafton Road, London NW5 3EJ, 

United Kingdom, Telephone: +44 (0)20 7813 7777, Fax: +44 (0)20 7813 3445, E-mail: med-

foundation@pop3.poptel.org.uk 
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 1999من تقرير مايو  قطوفالجزائر،  فيالناجون من التعذيب . 2
 الملخص. 1.2

العأيـــأ مـــط رصـــأ تــــتري ادلؤسســـة الطّبيـــة لرعايـــة ضــــحايا التعـــذيب ادلتواجـــأة بل ـــأن علـــع 
تقريــر ال الّخــص نــذيو . وذلــ  م ــذ عــّأة ســ وات  تقــارير زبا  مــا اجل ا ــرّيني  ــول التعـــذيب

اأــاة أد   ــا ســبعون مــط فــال  الّل ـــوء يف بريطاأيــا  الــذيط ُكِتبــت عــ مل تقــارير فّبيــة مــا مع
.   أعـــّأنا أ ـــأ عتـــر فبيبــا سلتصــا مــط ادلؤسســة الطـــّبية2888ومــارس  2883بــني أبريــل 

إذا رأل الطبيب اخلب  أن التخص يعا، مط أعراض بأأية أو أفسـية  وال يُكتب التقرير إالّ 
ومـــط ضـــنط نـــؤالء الضـــحايا تعـــّرض ااــــ ان إ  . لتعـــذيبضـــت لامـــا مـــأ تـــاري  تعرّ متطابقـــة م

جملطلبـــا الّل ـــوء  ّن الّســـلطات اجل ا ريـــة  ـــ  ( GIA  )اشســـ مية ادلســـّلحة  ةاعتـــأاء اجلناعـــ
ـــ ان آخــران . مســتعّأة و ــ  قــادرة علــع  ايتمنــا اشســ مية  ة  اعتــأاء اجلناعــإوتعــّرض اا

أّمــــا البــــاقون جملقــــأ عــــذَّبتمل . أيضــــا الّســــلطات اجل ا ريــــةمــــط فــــري  بيعــــذإ  التادلســــّلحة و 
اشسـ مية  ةمـط اجلناعـ ض البعض مـ مل إ  مضـايقاتتعرّ  ولكط جملقن  الّسلطات اجل ا رية

 .ادلسّلحة
عامـــا  يف  ـــني أـــاوزت أعنـــار  ســـة  24و 14ويـــ اوح ســـّط أ لبيـــة ا نوعـــة مـــا بـــني 

أي أســـبة ) مـــ مل 33وكـــان . الطبيّـــة  ول مــرّة ســـ ة ع ـــأما جمُلحصــوا يف ادلؤسّســـة 34مــ مل 
كنــــا كــــان أصــــفمل مــــط   %(. 36) مــــ مل ذوي مســــتول جــــامع  15ُعــــ ّا   و %( 76

وذكـر وا ـأ وأربعـون مـ مل أتـل اعُتقلـوا . أعضاء اجلبمة اشس مية لإلأـقاذ أو مط م اصـريما
ـــا ا%( 14)   وســـبعة عتـــر آخـــرون اعُتقلـــوا مـــرّتني%( 56) مـــرّة وا ـــأة ـــاقون جملقـــأ   أّم لب

ودامــــت جملــــ ات . وأعلــــط ا اــــة أتــــل اعُتقلــــوا أكثــــر مــــط عتــــر مــــرّات .اعُتقلــــوا عــــّأة مــــرّات
 2) ا اــة أيـــام أو أقــّل وأـــاوزت مــّأة اعتقـــال أربعــة مـــ مل%(  32)مـــ مل  52ـاالعتقــال لــ

 .يف توقيمل ومل يّذكر أّي شخص أأّت اعتقل  كثر مط س تني. الّس ة %(

. خصوصـا شـّى م مـا العصـ ّ ملْشـياء ـل  والصـفأ والضـر  بْكـلّ لِ  ذكر اجلنيأ أتل تعّرضوا
للتعــذيب  جملقــأ مــورس علــع تســعة عتــر مــ مل أ صــت التقــارير عــأة أســاليب أخــرل كنــا 

بـاحلرق  وااأيـة وعتـريط  وابذّ عُـ%(  25)أ أ عتـر مـ مل  .التعذيب بالكمرباء%(  17)
مـــط التعـــذيب يف َمـــْلء معـــأة ويتنثّـــل نـــذا ال ـــوع  »التـــيفون«بواســـطة اخلرقـــة أو %(  32)

 

     Groupe Islamique Armé. 
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. خت اق يف آن وا ـأالوا ى االأتفاخ والتقيُّؤ   عادة بادلاء ادلّلوث  الضحية بواسطة أأبو 
 .عط االعتأاء اجل س  مبا جمليت اال تصا %(  36)و ّأث اا ان وا اون شخصا 

عــــط معاأــــادل مــــط عــــّأة أعــــراض االعــــت ل  %( 48) وأخــــ  وا ــــأ وأربعــــون شخصــــا
وقــأ أقـّر أفبّـاء تسـعة وعتــريط شخصـا مـط ضـنط الــذيط . بعـأ الصـأمة العصـبيني واشرنـاق
جملُحّولــوا للعــ ج ال فســ  داخــل  بلي ــةأتــل مصــابون باضــطرابات أفســية  %( 32)جمُلحصــوا 

َعقلـ ّ كنا تلقع سبعة م مل ع جـا    ادلؤسسة الطبية . داخـل عيـادات سلتصـة يف بريطاأيـا ِفبـْ
 ـة عـط االعتقـال والتعـذيب بتـكل واضـ  الكــث  مـط الـذيط لقأ دّمرت اآلاار ال فسـية ال ا

 .جرت مقابلتمل

ال ختتلــمل عــط الــيت  2887ومــا يلفــت االأتبــاؤ أن الوقــا أ الــيت ذكرنــا الــذيط اعُتقلــوا يف 
وصفما الذيط اعُتقلوا قبلمل  إذ مـا زال الّ ـاس يوقَــفون يّ يوَدعـون رنـط االعتقـال يف أمـاكط 

اجل ا ر  لكط ما نــو واضـ  أن فـرق  أت أن أعلط أن التعذيب قّل يفومط السابع  وا. سرّية
إن الســـلطات اجل ا ريـــة . التعـــذيب مل تت ـــّ  م ـــذ احلـــر  التحريريـــة يف م تصـــمل اخلنســـي يات

عاج ة و   را بة يف تقأ  احلناية مط اشرنابيني وادليليتيات ادلسّلحة  جملمـ   ـ  مسـتعّأة 
حلقـوق اشأسـان يقـوم  ـا مراقبـون سلتصـون مـط ني ـة ا مـل  للسناح بإجـراء  ريات مسـتقّلة

ادلتحأة أو مط ني ات إأساأية     كومية مع ي  ا دوليا  وبذل  مل تعـأ اجل ا ـر مكاأـا 
 .آم ا شعادة فال  الل وء إليما

 الحاالت التي ُدرست. 2.2

ومـارس  2883أبريـل ُوج ت سبعون ج ا ريا للنؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعـذيب مـا بـني 
ومــط ضــنط نــؤالء قــال اا ــان .   وبالتــا  كتــب أفبــاء ادلؤسســة الطبيــة تقــارير  ــوذلل2888

ــــ ان آخـــران تعّرضـــا  ةأتنـــا تعّرضـــا ذل ـــوم مـــط فـــري اجلناعـــ اشســـ مية ادلســـّلحة جملقـــن  اا
ء ذكـر وجا. اشس مية ادلسّلحة يّ اعتقلتمنا وعذَّبتمنا السلطات اجل ا رية ةالعتـأاء اجلناع

بوا مـــط فـــري الســـلطات 55أمـــا الــــ.  ـــاالدل يف ادلقأمـــة  البـــاقون جملقـــالوا أتـــل اعُتقلـــوا وُعـــذ 
اشس مية ادلسّلحة مبا جمليمـا  ةاجلناعضايقات مط فري مل وصمل أأت تعّرض دلبعضو . جملقن

 .احلالتان ادلذكورتان أعـ ؤ

أن يكون ن اك توافـؤ  ي تن  ال با ط إ  سلتلمل الف ات االجتناعية  ومط ادلستبعأ جّأا
تؤكـأنا تقـارير أعـّأدا وكـاالت أخـرل كـاليت أشـرأا أ اميـات متطابقـة بل برزت عّأة . بي مل

 . إليما يف احلاشية
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كاأــت . رجـ  واـ ث أسـاء 56شخصــا مـ مل  66أُجريـت الأراسـة ب ـاءا علـع زلاضـر 
 :أعنارنل وجملع اجلأول التا 

 األعـمار العـدد
2 16 - 13 

26 14 - 18 
15 26 - 23 
22 24 - 28 
7 36 - 33 
 34أكثر مط  4
    مذكورة 1

 المجـموع 77
 
 :التا  التكل علع جملكاأت العا لية  االدل أّما

 
 الحـالة العائلية العـدد

 أعـ   33
 مت وج وبرجملقة ال وج 1
 مت وج دون رجملقة ال وج 8

    مذكورة 24
 المجـموع 77

 
جملقــأ واصــل  ســة مــ مل دراســتت  .شــخص مــ مل 44الثقــايف لـــ اســتطع ا معرجملــة ادلســتول
تعلــــيل بـَْعــــُأ ادلســــتول اجلــــامع  وتلّقــــع ســــّتة مــــ مل  12رج وبلــــ  خــــاجلامعيــــة إ  مــــا بعــــأ الت

 .دراستمل الثاأوية 12وأتع َمْأرسّ  

 7أصـحا  أشـ ال يأويـة  و 26ممـّ زلـ ي  و 27م مل وظا مل  مـ مل  46وكان لـ
مــ مل فلبــة دلـّـا أوقـــفوا   8وكــان  .عنــال  ــ  زل جملــني 2ّأــار  أصــحا  مصــاأأ صــ  ة أو 

 .واا ان مل يسبع ذلنا العنل م ذ إتاء دراستمنا

كــان . شخصـا أّتــل مـط أعضــاء اجلبمـة اشســ مية لإلأقـاذ أو مــط م اصـريما 23وصـمل 
وأفــع . اا ــان مــط ال بــر  وقــال شــخص وا ــأ أأــت عضــو يف  ــ   جبمــة القــول االشــ اكية

 .سياس   عرق   أو ديّ  ّ  الباقون أّي  22الـ
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 قاالتالعتا. 3.2
الـذيط أوقــفتمل  57كان عأد االعتقاالت موّزعا علع التـكل التـا   ونـذا  سـبنا قالـت الــ

 :السلطات

 
 عـدد االعتقاالت لُمعاَلجيناعـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  النسبة المئوية

 مرّة وا أة 32 % 56
 مرّتني 26 % 14
 مرّات 2 3 % 5
 رّاتم 3 2 % 2
 مرّات 4 1 % 2
 مرّات 4أكثر مط  2 % 3
 المجموع 68 % 177

 

م مــا أقــل مــط عتــرة  % 44كاأــت أ لبيــة االعتقــاالت قصــ ة ادلــأل أســبيا إذ دامــت 
وقــأ ّب اعتقــال . اعتـــقال بعــض ال بــا ط عــّأة مــرّات لفــ ات قصــ ة  ولكــط نــذا يعكــا أيــام
وكاأـت . ز مّأة اعتـقال أي مـ مل السـ تنيجملقن دلّأة ت يأ عط ستة أشمر  ومل تت او %  26

 :مـّأة االعتقاالت علع التكل التا 
 

 مـّدة االعتـقال عـدد االعتـقاالت النسبة المئوية
 أيام أو أقل 2 52 % 32
 أيام 26إ   3مط  16 % 23
 يوم 26إ   22مط  15 % 27
 أشمر 2مط شمر إ   26 % 22
 أشمر 5أشمر إ   3مط 8 % 5
 أشمر 21أشمر إ   6مط  26 % 6
 مط س ة إ  س تني 3 % 2
 المجموع 147 % 177

 

   ّن ال بــا ط الــذيط اعتقلــوا عــّأة أْدأــاؤ وال ت مــر  يــأ االعتقــاالت علــع الرســل البيــا،
كــان اعتقـــال أ ــأ ا شـــخاص   كنــامــرّات مل يتــذكروا بالضـــبن تــواري  اعتقــاالدل الّســـابقة   

مــط االعتقـــاالت خـــ ل %  14ووقـــأ . 2872رّة أخـــرل عــام يّ مــ 2867 ول مــرّة عـــام 
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 12إذن جملقـأ اعُتقـل . مبا جمليما اعتقال ا اـة أشـخاص مـ مل مـرّتني تلـ  الّسـ ة 2881عام 
 %. 23شخص يف تل  السّ ة أي ب سبة  57مط أصل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نلكــة قضــع ااأيــة زبــا ط مــّأة ت يــأ عــط الســـّ ة م ــذ خــروجمل مــط اجل ا ــر للوصــول إ  ادل
وقــال بعضــمل أتــل . ســ نلو ــأاوا عــط اســتقرارنل يف بلــأان أخــرل قبــل مواصــلة ادلتحــأة  

وقــال آخــرون . أتــل عنــ ء للســلطات اجل ا ريــة ذلــل ابــأو ت مــط أأــاس مضــايقاتعّرضــوا إ  
ومل تكــط جــروح أّي وا ــأ مــ مل وال  التــت . أتــل جملتــلوا يف فلــب الّل ـــوء يف بلــأان أخــرل

كنــا مل   .وجــاء العأيــأ مــ مل مباشــرة إ  ادلنلكــة ادلتحــأة. آخــر بلــأيف أّي  ال فســية مواّـــقة
ـــة لرعايـــة ضـــحايا التعـــذيب تكـــط ادلعلومـــة  ـــة عـــط وجـــود ادلؤسســـة الطبي متـــوجملرّة لــــأل ا  لبي

ومل يتـقّأم إ  ادلؤسسة الطبيّـة سـول سـتة أشـخاص جملقـن يف  ضـون ا اـة أشـمر مـط   م مل
أكثـر مـط أربـأ سـ وات يف بريطاأيـا قبـل ُمعـاجَلني ضع سبعة وق .وصوذلل إ  ادلنلكة ادلتحأة
وبلـــ  معـــّأل الفـــ ة ال م يـــة مـــا بـــني وصـــوذلل إ  ادلنلكـــة ادلتحـــأة . أن يـَُوّجمـــوا إ  مؤسســـت ا

عـود يو (. أي  ـوا  عتـريط شـمران وأصـمل التـمر)سـ ة  2.6وتوّجممل إ  ادلؤسسة الطبيـة 
بعــأ  عأيــأ مــط ا ــامني مل يوّجمــوا الضــحايا إالّ الّســبب الر يســ  يف نــذا التــملخ  إ  كــون ال

وبلـــ  . أّول رجملـــض لطلـــب الّل ـــوء وأ ياأـــا بعـــأ جملـــ ة فويلـــة مـــط دراســـة ملـــمل فلـــب الّلــــ وء
 ــوا  معــّأل الفــ ة ال م يــة مــا بــني م ــادردل مكــان االعتقــال ووصــوذلل إ  ادلؤسســة الطبيــة 
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ا العــام الــذي  ــادروا جمليــت مكــان اــ ث ســ وات  بــر ل أّن ااأيــة مــ مل اســُتقبلوا خــ ل أفــ
 .االعتقال

ذكـــط القـــول أن ادفـــاض عـــأد ال بـــا ط الـــذيط ال  الـــة ادلـــذكورة جملإأّـــت  66ـمـــط خـــ ل الـــ
ــــني  ـــــوا مــــا ب ب ــــع ادفــــاض  قيقــــ  يف عــــأد االعتقــــاالت   2887و 2886ُعذ   وأيــــأّل عل

 .يعكا تملخر وصول نؤالء إ  ادلنلكة ادلتحأة وبالتا  إ  ادلؤسسة الطّبية

 سوء المعاملة والتعذيب. 4.2

ـــة  ـــا ط ظـــروي اعتقـــاذلل أتـــا مثلـــت يف زأ اأـــات م ّلنـــة وســـخة وم د ـــة مـــأ قّل يصـــمل ال ب
 إذ يتحــّتل علــع  و البــا مــا ت عــأم  ــى أدل شــروط ال  اجملــة كادلر ــاض. الفــراش أو اأعأامــت

ـــَقل أن يقضــ   اجتــت داخــل ال أ اأــة ونــذا مــا ي يــأنا قــذارة ورا حــة كريمــ يقـــأم ذلــل . ةادلعت
يتعـّرض الس ــ اء إ  احلـبا االأفـرادي  البـا مـا و . ا كل بتكل    م ت ل وب وعيـة ردي ـة

كنـــا يتعـــّرض أنلمـــل وزلـــامونل إ  . لفـــ ات فويلـــة خصوصـــا يف أّول مر لـــة مـــط اعتــــقاذلل
وتتــّكل ال ــروي العاّمــة ل عتقــال . ت ب يــة إبعــادنل عــط زيــارة ادلعتَقلــنيضــايقااشناأــة وادل

وذكــر ســبعة . خرقــا واضــحا لقــواأني ا مــل ادلتحــأة ادلتعّلقــة بــملدل شــروط معاملــة ادلســاجني
وأ ياأــا إ    رجــال أن جملــ ات اعتقــاذلل يف سلينــات الصــحراء بــاجل و  دامــت لعــأة شــمور

وكـــان . 2885شـــمرا  وأجملـــرج عـــط آخـــر معتَقـــل يف سلينـــات الصـــحراء يف مطلـــأ ســـ ة  27
ؤالء نـــوقـــأ ســـ ط  .»سلينـــات ال ج ـــني«ـأتـــا شـــبيمة بـــ  ادلخينـــات لـــالوصـــمل الســـا أ لت

عــاجَلني 
ُ
يف ادلخينــات  ــت م ــاخ شـــأيأ احلــرارة  داخــل خــيل م د ــة مــأ ت ويــأنل بقـــأر ادل

 .زلأود مط ادلاء

رجــ  الــذيط اعتقلــتمل الســـلطات  يعــا للضــر   وذكــر أ ــأنل أأـّــت مل  57ـوتعــّرض الــ
لتــرفة ومــأ ذلــ  جملإأــت تعــّرض إ  الرّكـــل  ُيضــر  بقســوة  ن لــت قرابــة بضــابن ســـام  يف ا

وليسـت ن ـاك أيـة ع قـة بـني درجـة سـوء ادلعاملـة ومـّأة . والّلكل  والصـفأ والضـر  بالعصـا
االعتقــال  إذ تعــّرض بعــض ادلعتـــَقلني إ  تعــذيب قــاس خــ ل اعتقــاذلل  يــام قليلــة  بي نــا 

قصــ ة أســبيا ومل يلـــقوا  ســ ط آخــرون لفــ ة فويلــة وتعّرضــوا للتعــذيب أو ل ســت وا  لفــ ة
 .اعتـأاءا يف ا وقات ا خرل

للتعذيب بواسطة الصأمات الكمربا ية  وُ ـرق %(  17أي ب سبة )م مل  28وتعّرض 
 أوخط اســـ أيـــأي  قضـــيب  أو (أاجملثـــة ال ـــار)بواســـطة موقـــأ الّلحـــام ( % 25)مـــ مل  22
عــا مــط التعــذيب أتــل تلّقــوا أأوا( % 25)شخصــا  17كنــا يصــمل . بالســ ا ر كــواة أومبِ 

ســ ة  26م ــذ ( Henri Alleg)الــيت تعــّرض ذلــا ن ــري عــ ق  »التــيفون«بواســطة اخلرقــة أو 
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خلت  وقال اا ان أّن رأسيمنا أُ نسا مرارا داخل وعاء شللوء بادلاء القذر  وبقيا علع تلـ  
ـــأ  ــل%(  21)مــ مل وقـُّيــأ ااأيــة .  الــة  ــى اش نــاء تقريبــا مــط  مــط أعلــع الســّلل يّ ُدجمِل

 .اخللمل ل تطل وجونمل با رض

وتعّرضـــت كلتـــا ادلـــرأتني إ  اعتـــأاءات ج ســـية مـــط فـــري  رّاســـمنا الـــذكور  وأضـــاجملت 
الـذيط اعتقلـتمل السـلطات  55ـرج  مط الـ 26وتعّرض . إ أامها أتا ا ُتصبت عّأة مرات

ــــع التّعــــري داخــــل%(  34) ــــأاءات اجل ســــية  وأنــــني اا ــــان آخــــران انلمنــــا عل  إ  االعت
رجــ   25وقــال . زأ اأتيمنــا وتعّرضــمنا للتــتل والســّب والّســخرية مــط فــري رجــال التــرفة

بوا بالصـأمات الكمربا يـة علـع أعضـاءنل الت اسـلية   . أو ضـر ا بالعصـ جـذ ا  أوأّتل ُعذ 
وقــال . كنـا ُوضــأ ذكـر ااأيــة مـ مل داخــل درج مكتـب اقيــل يّ ُدجملـأ بقــّوة  ـى ي  لــع عليـت

مـــــ مل علـــــع اجللـــــوس علـــــع  22اء أُدخلـــــت بـــــالقّوة يف أدبـــــارنل وأُجـــــ  رجــــ  أن أشـــــي 26
زجاجــة  جملبعــأ أن يُــأَخل ع ــع ال جاجــة الــيت قــأ تكــون زجاجــة متــروبات أو زجاجــة  ــر 

وذكــر رجــل أأـّـت . تــأخل يف دبــرؤو  َشــْرجتختــرق يـُـأجملأ بالرَّجــل بكــل اقلــت جملــوق ال جاجــة  ــى 
اجة يف دبرؤ  جململصـيب كتــفت بكسـر أتي ـة قاوم ع اصر الترفة اليت كاأت  اول إدخال زج

مـط فـري احلـرّاس وأُجـ  وا ـأ مـ مل  التـرج  تصـا   ل لوتعّرض أربعة رجا. للنتاجرة
 .الفلعط فريع جملعل ج س  علع 

 التقارير الطبية. 5.2

وكنـا سـبقت اششـارة إليـت . الـذيط للـتمل نـذؤ الأراسـة 66ُكتبت تقارير  ول الضـحايا الــ
يؤكــأ رأي الطبيــب ادلخــتص أن ظمــور ا عــراض البأأيــة وال فســية قــأ  ــأات كنــا وصــفما  

 .كل م مل  ومأ ذل  جملإن عأم ظمور ع مات علع ا شخاص ال يعّ أتل مل يُعذَّبوا

مبــا جمليمــا اجلــرح  %( 25) مــط الضــحايا 14أجســام  ت مــر ع مــات جــروح بال ــة علــع
إن . الـيت ال ذكـط أن تكـون قـأ  ـأات إال كنـا وصـفوناَ َأبات الوا أ ومنوذج معنّي مط ال

يف ات ع اجملــالطعــون يف اال والالــذيط ذارســون التعــذيب ال دّنمــل االدامــات ادلوّجمــة إلــيمل 
رير أن االتقـ وابـبـاء الـذيط كتفا اعتـ  وقـأ .  ت التعذيب عت علع أساس أتا اأتُ ا كنة 

علـــع %(  8)مـــا زالـــوا يعـــاأون مـــط آاـــار جـــروح بال ـــة  ســـتة مـــ مل %(  22)ضـــحية  12
وا أة مث  أار  رق برز مبفردؤ أو مواجملقا دلا عرضت ال بون علع الطبيب ع أ   أأبةجسنمل 

ذات  جســــأية ع مـــاتأشـــخاص وال  22علــــع  معتـــ ةت أـــأبا وال ت مــــر. كتابـــة التقريـــر
َعْقليـة أو ع قة بالتعذيب لكط الطبيب اعتـ  أّن  ـاالدل  ال فسـية يف ذادـا دليـل كـاي الِطبـْ
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أمــا بال ســبة للخنســة اآلخــريط جمللــل يُكتــب عــط أاــار . لكتابــة تقريــر يواـّـع تعّرضــمل للتعــذيب
 .تعذيـبمل

عــاجلني  32وذكــر 
ُ
لــة أتــل يعــاأون مــط عــّأة أعــراض أفّســية  م مــا قّ %(  48ي أ)مــط ادل

ال وم وا   م ادل ع ـة ومـط  ـني إ  آخـر الـذكريات ادلؤدلـة عـط االعتقـال واالعتـأاء الـَذيط 
وصعوبة التذّكر أو ال كي  والتـعور بـاخلوي   تكّررةادلوكذا آالم الرأس   تعّرض ذلنا الضحية
يــة معّي ــة مــث  ع ــأ  ــاع أصــوات مفاج ــة وصــّفارات اشأــذار أو ع ــأ ُرؤ مــط جــرّاء ُمَ ب مــات 

َُ ب مـات  لت  ّـإ  سـلوك معـنّي  و البا ما يـؤدي نـذا. رجال بال ي العسكري
 لثْـمِ ب نـذؤ ادل

وأصــب  أكثــرنل م طويــا علــع أفســت  . ســل  فــرق أخــرل أّ بــا للنــرور قــر  مراكــ  التــرفة
وقأ  ّأث . ويعا، العأيأ م مل مط القلع واش باط.  دل ا سبا  يقلعسريأ االأفعال 
يبــت اخلــاص عــط تلــ  ا عــراض وتلّقــع العــ ج وأ ياأــا تلّقــع ادلســاعأة مــط بعضــمل مــأ فب

 .أخصا يني زلليني يف الطّب العقل 

ليسـت ن ـاك .   رناق العص  بعـأ الصـأمةأعراض االعت ل واشتتطابع نذؤ اآلاار مأ 
ـــّية رلنوعــة أعــراض   عــراض الّسبـــب احلقيقــ  ويســتحيل  أيــأ التعــذيب  بخاّصــة بـَْعــُأ َرض 
وعــــري أ لـــب فـــال  الل ـــوء أ ـــأااا ســــبقت . رنـــاق العصـــ  بعـــأ الصـــأمةاالعـــت ل واش

اعتقاذلل مثل ا تيال أ أ أقار ل أو أصأقاءنل  أو إجبارنل علع الفرار مط بيودل  وأيضـا 
أ ــأااان أا ــة عــط اعتقــاذلل يف اجل ا ــر مثــل ن ــرة وفــ مل والوصــول إ  بلــأ  ريــب دون أيــة 

وُجــأث تــراكل كــل . عــأم تصــأيقمل مــط فــري الّســلطات ال يطاأيــة مســاعأة باشضــاجملة إ 
إّن اعتــقاذلل . ساعأة ب ض ال  ر عـط السـبب الأقيــعتستل م ادل نذؤ العـوامل أعراضا أفسية

 .ا عراض ال فسيةيف اجل ا ر وتعّرضمل لسوء ادلعاملة يتّكـل ج ءا ناّما يف منن 

ل يعــــاأون مــــط اضــــطرابات يف ال ــــوم أتــــ %( 13) شخصــــا 26جملقــــأ ذكــــر  أّمــــا البــــاقون
. باشضــاجملة إ  عــرض أو اا ــني مــط ا عــراض الــيت ذُكــرت آأفــا  ولكــط ليســت كــل ا عــراض

إالّ مـــط قلـــة ال ـــوم وا  ـــ م ادل ع ـــة  ولـــيا  ربعـــة %( 13)كنـــا ال يعـــا، ســـبعة آخـــرون 
 .ال فسيةأّمـا ا خ  جمللل يس َّل أّي تقرير عط  التت . أية أعراض أفّسية%(  5)م مل 

إّن ا شخاص الذيط ذكروا أتل تعّرضوا ل عتأاء اجل سـّ  مل ت مـر علـيمل أعـراض أشـّأ 
ولكـــط  .مـــط  ـــ نل  مـــأ أن اجلنيـــأ عـــال مـــط متـــاكل يف ال ـــوم وبعـــض ا عـــراض ا خـــرل

 . ةبليأصيب أربعة مط الـذيط ا تُـصبوا بملعراض أفسـّية 

 

    Post-traumatic stress disorder – PTSD. 
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. بلي ـةلذيط يعاأون مط مثـل نـذؤ ا عـراض الوأأر اششارة إ  الّ سبة العالية للضحايا ا
يف رلتنـأ يسـودؤ  رنـاق العصـ  بعـأ الصـأمةإأّت مط ادلعقول أن ت مر أعراض االعت ل واش

مثل ا تنأ اجل ا ري ولكّ ت مط ادلستبعأ أن يعا، أكثـر مـط أصـمل ا تنـأ مـط نـذؤ   ضالرَ 
عــاجلَ مــط  18جملقــأ اعتــ  ا فبّــاء أّن . ا عــراض

ُ
ســتأع  أســع يمــط يعــاأون %(  32) نيادل

ســــعاي كنــــا وّجــــت اا ــــان آخــــران إ  اش. الطبيــــة دلؤسســــةاشســــعاي والعــــ ج ال فســــ  يف ا
 الـــة إ  العـــ ج ال فســـ  ومل أســـبة اشومل تُ  ـــ  دراســـة عـــط . لكّ منـــا مل يست يــــبا ال فســـ 

ــــب تقــــارير فّبيــــة دلصــــاحل ا  أســــبة  ولكــــط بعــــأ التقـــــّييل ا ّو  جملــــإنّ  لإلســــعاي ال فســــ ُتكت
وبالتـــا  جمل ســبة االعـــت ل ال فســ  لـــأل الضـــحايا  % 16و 24االســت ابة تـــ اوح مــا بـــني 
واستـــأعت  الــة ســبعة . تَـَفّش االعــت ل ال فســ ادلعتــادة لــ ســبة اجل ا ــرينّي تعــادل ضــعمل ال

توجيممل إ  مستتفيات ا مراض العقليـة ال يطاأيـة مـ مل اا ـان جملقـن %(  26)أشخاص 
 .العقل  قبل اعتقاذلل يف اجل ا رسبع ذلل الع ج 

 1998طالبو الّلجوء من الجزائر، تقرير يناير . 3
التعذيب مـط اجل ا ر الذيط فلـبوا الّل وء يف مط  ُكـتب التقـرير التا   ـول الّ اجني

 ا  ادلكّلفة ـوقأ قـُأم أمـام ا نوعة ال دلاأية ادلتتكلة مط كل ا    ادلنلكة ادلّـتحأة
مط فري الأكتور مايـكل   2887ي اير  11يف   لـ ـأنب  قـوق اشأـسانبرعاية 

 .لرعاية ضحايا التعذيب بييـل الطـبيـب ادلمّ ادلستـتار لأل ادلؤسـسة الطّـبية

 

دراسـة قنـُت  ـا  لعال يـطاأية ورقة ك ُت قأمتما ب ـاء ع الطبية أترت ا لة 2885يف س ة 
. 2884و 2883ّبية مـا بـني ـتقــرير  فــّ  يف ادلؤســسة الطـ عط زبـا ّ الــذيط جمُلحصـوا ب ـرض
 .وأوّد تقـأذما نـذا ادلساء 2886و 2885وأضفت اآلن معلومـات ما بيـط 

كل  جملـاّن ادلؤســسة ـجملبال ـسبة للذيط ال يعرجملوأـ ا م ـ  أوالن أوّد إعـطاء خلـفية  ول ادلوضـوع
أأــا وعــأد مــط . تعّرضــوا للتعــذيب واالعتـــقالالطّـــبية لرعـــاية ضحـــايا التعــذيب تســـاعأ الــذيط 

زم  ــ  أقـــابل فــال  اللـــّ وء لكتابــة تقـــارير فـــّبية مــط أجــل تواـــيع أعــراض التـــعذيب وســوء 
ادلعاملــة  وذلــ  بطلــب مــط زلــاميمل وأكتــب التقــارير جملقــن  ن ن ــاك ا تنــاالن كبــ ان يف أّن 

 .التخص قأ تعّرض للتعذيب بالطريقة اليت يصـفما

ــــاك ـــــات منــــوذج  ن  ــــات شاب اآلن عـــــأد كــــاي مــــط  ــــاالت اجلـــــ ا رّيني مــــط سلتلــــمل الف 
َكـــتب أفبـــاء مــط ادلؤسســـة الطّبيــة تقــارير عــط   2886و 2883يف الفتـــرة مــا بـــني . أساســ 

مط رلنوع % 1مـّثل عنومان تقارير ادلؤسسة الطّبية أقل مط . ج ا ري مط فال  الل وء 34
تحأة  إذن جملقأ مّرت تل  احلاالت مط قـبل ع  عــّأة عنليـات فال  الل وء يف ادلنلكة ادل
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. اا ــا عتــر مــط نــؤالء مـّــت مقــابلتمل ن ــا يف مراكــ  أو ّب اعتقــاذلل بادلنلكــة ادلتحــأة.  ربلــة
ســـوي ال أضـــيمل أكثــــر علـــع ادلـــرأتني   رجـــ ن وامرأتيــــط 32فالـــب جلـــوء   34ويوجـــأ بـــني 

علومـــات الـــيت ادلإّ، مـــتحّفـ جــــّأان يف إعطـــاء . عيـــةماعــــأا ذكــــرمها يف بعـــض التحاليــــل اجلنا
. بإمكاتـــا أن تســـاعأ علـــع كـتــــمل نويـــة ا جملــــراد للسلــــطات يف  ــــالة إعــــاددل إ  اجل ا ـــر

 .سملتكلل بتكل مستفيض  ول ادلوضوع جمليـنا بعأ

 :جملينا يل  عـأد ادلعتـقـلني  سـب الّسـط
 

 األعـمار العـدد
 عامــا 16أقـل مط  2
 عاما 26و 12 بني 12
 عاما 36و 22بني  27
 عامـا 36أكثـر مط  26

 

مـ مل اعُتقلـوا دلــّأة أقـل %  76مـرّة   266ويف ا نوع جملـاق اعتــقال نــؤالء ا شـخاص 
مـط رلنـوع االعتقـاالت كاأـت لفـ ة تـ اوح %  24 .مط شمر  عــادةن دلـّأة يـومني أو اـ ث

ومل يصـأر أّي  كـل أو تثبـت إداأــة . أفــولكاأـت دلـّأة %  4 ـوا  و ما بني شمر  وسـ ة  
بَّ اعتــــــقاذلل يف مراكـــــ  التــــــرفة  34ـأّود التملكيـــــأ بـــــملن كـــــل ادلعتقلـــــني الـــــ. أّي وا ـــــأ مـــــ مل

بيمل كـاأوا أعضـاء  احلكومية  ادلعتق ت أو الثك ـات العــسكرية ومـط الواضــ  أن  ــيأ معــذ 
 .جملـ  قوات ا مــط

القـــذارة  شــــّأة : ا عــط ال ــــروي ادلّاديــة أاــــ اء اعتقــاذللأكثــرنل مل يـــتكلل إالّ القـــليل جـــأّ 
  إذا ُدجملعـوا إ ع مـا إالّ  ونال يتحـأا اكاأـت ظروجملـ  .االزد ام  قّلة الطعـام والو تــية احلنقـاء

أكثـر مـط . مثل يف أ رنل ال روي العادية ل عتقال وبالتا  جملم  ليست تعذيــبا اذل   ت
الــذي  »التيـــفون« ـــاالت متـــ وعة مــط اخلـــرقة أو  يصـــفون 34مــط رلنــوع  14ال صــمل أي 

يُعت  تعـذيـبان خاصان باجل ا ر  يف تل  احلالـة ُذـا بطـط الّســ ني بادلــاء ادللـّوث  ـى االأتــفاخ 
ادلـؤمِل  بعـأنا  ــالبا مـا ُيضـر  الـبطط ضــربات مفــاج ة  ـى تتــقيمل الضـحية  وقـأ ورد مؤخـــران 

 قـة يف عـأد مـط ادلــقاالت الصـحفية والكتـب  ـول التعـذيبم يأ مط ا وصـاي لطريقة اخلر 
ّصــــأمات  ض ا اــــة عتــــر مــــط ا نــــوع إ  تعــــرّ . الفرأســــ  يف اجل ا ــــر يف عمــــأ االســــتعنار

ـــــة أُ رقـــــوا مبوقـــــأ حلّــــــام ادلعـــــادن أو عنـــــود مـــــط  ــــــأيأ  ـــــارق أو . كــــــمربا ية متكـــــررة ااأي
ل مـــط وراء ظمـــورنل يّ ُدجملــــأ  ـــل ليــــقعوا ااأيـــة قُـّيــــأوا مـــط أعلـــع الّسـلــــّل وأيـــأيم. بالس ــــا ر

 .بوجونـمل علع ا رض
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قــأ تــ عُل التــرفة أو اجلــيش أن مثــل نــذا التعـــذيب ضــروري للحصــول علــع معلومــات 
يني  ولكط ال ذك ـّ أبــأان أن أقــبل مثـل نـذؤ االأتماكـات حلقــوق ـجتـ ا  و تـية اشرنابال

ـط قـابلتمل نــل أأـاس مـأأّيون عــاديّون كـاأوا أ لـب ا شخاص الذي. اشأـسان  ت أّي م ر
بعض ال ّـاس ذُكرت أسـناؤنل مط فـري مـط . يف ادلكان    ادل اسب والوقت    ادل اسب

ظّ ان م مل أن نذا سُي ــ بمل  ؤنلقـّأمون قا نة أسـناييعرجملوتل  ت التعـذيب ونل بأورنل 
 .مثل نذؤ العنلية يف ا مـط الوفّال أستـطيأ أن أرل كيمل ُتسـاعأ . م يأان مط العـذا 

جملقــأ  .ما وجأتت جأيرا بادل   ة  ول التعـذيب يف اجل ا ر نـو مـأل االعتــأاء اجل سـ 
آخــرون عـط أشــياء أُدخلـت يف  26 ـّأث  بي نا  رج ن أّتل ا تصبوا 32مط أصل  4قال 

ل ـب  معــــروي باســــأدبــــارنل بالقـــــوة بعضــــما مواســــ  بـــــ ادق  ولكــــط تعـــــّرض أكـثـــــرنل لتعــــذي
  وضـأ إآخرون عـرجملوا اعتـأاء ج ـسيان آخر  عنـوما تعّرضـوا  7و. »اجللوس علع ال جـاجة «

أعضــاءنل الت ـــاسلية داخـــل الــأرج الــذي يُــأجملأ بكــل قــوة  ــى ي  ـــلع عليمــا ونــذا بتـــكل 
ة سية خطــ  ـإذن جململكثر مط أصمل العـأد أخ وا ادلؤسـسة الطبيـة عـط اعتــأاءات ج ـ. متكّرر

أأـــا متملكــــأ أّن العــــأد احلقيقـــ  يفـــــوق نــــذا بكثـــ   ن أ لــــبية الّرجـــال . أاــــ اء جملـــ ة اعتقــــاذلل
 .يتعرون باحلرج واشناأة بسبب الوقا أ وال يستـطيعون احلأيث عـ ما  ّي شخص كان

مـــط ضـــنط مـــا  عتـــت مـــط معلومـــات مـــط خـــ ل زبا ــــّ يتّــــض  أّن االعتـــأاء اجل ســـ  يف 
تــــرفة بـــاجل ا ر العــــاصنة يتــــنل جــــنيأ ادلعتــــَقلني  جملـــإذا ُعــــلَل أّن رجـــ ن قــــأ بعـــض سلـــاجملر ال

 تـــاط ال  ـىإتــا زلــاولة مــط الّسـلطات دلـــ أ  .رةن أأـت ســـُيمان أيضـاـاعتُـقــَل  ُيسـتخلص مباشــ
روا االعتـــأاء اجل ســـ  جـــّأاوا عـــط اشناأـــة مثـــل ـالذيــــط مل يذكـــ  ـــى. أيّ  ـــول ادلســـاجأالـــ

ـــةاالستــــلقاء  ــــحّتل علـــيمل  ـــّى البـــول وقضـــاء احلاجـــة جملــــ  أ ــــأ   عــــاريا يف ال أ اأ وكيـــمل يت
 .أركاتا

ناعمل لصــراخ مستنـــّر مــط ـأي ســ  مل أيضــا نــو التعذيـــب الّسيـــكولوج ـمــا كــان يؤذيــ
يقـــول الكثـــ  مــ مل أّن نـــذا و . فعلــوا شـــي ايفــري آخـــريط  ـــري تعذيبـــمل ونــل عــاج ون أن 

ـــذيط يعـــذَّبون شلــاان الوضــأ نــو أشـــّأ أدلــ ســبعة مــ مل أُجــ وا عـــلع متـــانأة . لــو كــاأوا نــل ال
وقــأ  ـّأث ااـــ ان عــط عنليــة إعـــأام . وأ يـــاأا  ـّى يُقتَـــلون أمامـــمل   ـ نل  ــت التعـــذيب

وااأيـــة مـــ مل فلبـــوا ادلســاعأة مـــط أفــــباء أفســــاأّيني مباشــرة بعـــأ اشجملــــراج عـــ مل يف . ونـّنـــ 
 . اجلـ ا ر

َـــّل يصــعب  قـــليل   مــط أشـــكال التعـــذيب تلــ  الــيت تتـــرك ع مـــات ظانـــرة للعـــيان ومــط ا
لكـط أـربيت مــط خـ ل مقــابلة العــأيأ مـط . أّن نؤالء الــّ اس قـأ تعّرضـوا للتعـذيب" إابـات"
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الرجــال الذيـــط ُدّمـــروا  أعلــو، ال أشـــ  يف كــون التعـــذيب ادل ـــّ ل علــع ادلعتـــَقلني مــط فــري 
 .صار أمرا ممللـوجملا يف اجلـ ا ر  ذيب اجل ـس ـت وخاصةن التعالّسلـطا

ـــــرح عـــــّأة أمــــور بإمكــــان احلكومــــة ال يطـــــاأية أن  أوّد أـــــيابة عــــط ادلؤّسســـــة الطّبيــــة أن أقت
أ ـران لعتـرات اآلالي مط اال تيـاالت يف اجل ا ر  ي بـ   أن تأرس احلكومة تطـبيع . تفـعلما
نـــذا ســـيعط  إشــــارة للّســـلطات اجل ا ريـــة  ـــول  .علـــع اجل ا ـــر" بلـــأ يف  الـــة نــــي ان"آلــــية 

. درجــة انتنـــام بريــــطاأيا وقلــــقما إزاء ا ــــازر ا خــ ة الـــيت تتـــّكل ت يّــــران خطيــــران يف ا وضـــاع
وتوقّــمل عنـــلية تر ـــيل فـــال  الل ــوء اجل ا ــريني مــط بريطاأيــا إ  اجل ا ــر  إ   ــني أن يتــوجملر 

 .ـط بال سبة للعـا أيط أو ادلرّ ـلنين ـاك علع ا قل شـبت أم

وء الكامـل ـااأيا ي بــ   أن تكـون وزارة الأاخليـة ال يطاأيـة أكثـر مروأـة يف مـ    ـّع الل ـ
 2886إنَّ وضــعية  ـــقوق اشأســـان يف عـــام . واشقامـة االستثـــ ا ية لطــال  الل ــوء اجلــ ا ريني

ت جمليمـا الأاخليـة ال يطاأيـة العـام  الة ج ا ري اليت جملصـل 654قأ تأنـورت  إذ مط رلنوع 
 (% 23أي ) 226ادلاضـــ  مل يستــــفأ مـــط الّلــــ وء الكامـــل أو اشقامـــة االستثــــ ا ية ســـول 

 .الباقـون رجملِـض فلبمل%  75الـو 

يف نـــذا الســـياق جملـــإّن ادلؤّسســـــة الطبيـــة قلــــقة جـــّأان مــــط التوجيمـــات ا خــــ ة للنفوضــــية 
جبـــ يمل اــّع فــال  الل ــوء ( UNHCR)لامــل ادلتحــأة  الســامية لتـــؤون ال جـ يـــط التابـــعة
ولكـط   ذك  ـا االتفـاق مـأ بعـض جواأـب  ــليل الل  ـة. اجل ا ريني الصادرة يف شمر أوجملن 

بعـــض ال قــــاط ا خـــرل كاأـــت خافــــ ة مامــــان بادلقــــارأة مـــأ ادلعــــلومات ادلتحّصـــل علــــيما مـــط 
ع اصـر اجلبمـة اشســ مية «ت ادلفوضية مـث ن أّن تقول توجيما. خـ ل زبا ط ادلؤّسسـة الطّبيـة

وأّن عـــــا  ت   لإلأقـــــاذ  ــــــ  ال تـــــطني أو ادلتعـــــاففني معمـــــا ليــــــسوا بالضـــــرورة مستمــــــَأجملني
لكـــط ادلؤســــسة الطّبيـــة ملـــ  أدلّــــةن كاجمليـــة تثــــبت أن أبســــن  ».ادلوقـــوجملني عـــادةن مل ُيستمــــأجملوا

ــــ ني اســــتمأجملوا مــــط فــــري قــــوات ا مـــــط عافف  اجلبمــــة اشســــ مية لإلأقـــــاذ  ــــ  ال تــــطـمت
احلكوميـــة ب ـــرض التعـــذيب وأن أجملـــرادان مـــط متعـــافف  اجلبمـــة اشســـ مية لإلأقــــاذ مـــ مل مـــط 

 .قسريا  خفأُ و ا ـتيل أو أأخُتطمل 

ــُب بــالعرض الــذي تقّأمـــت بــت ادلفـــوضية الســامية ع أـــيةن   (Ogata)الســـّيأة أقـاتـــا   أُر  
ـــة أن ال تعيــــأ اجلــــ ا ريني ا ســــبوع ادلاضـــ  ب وكــــسل الـــ ـــت احلكومـــات ال ربي ذي أاشــــأت جملي

و ذا جملإن وصيت ا الثالـثة . الّفـاريط مط بلأنل  ى وإن كان وضعمل ك جـ ني جتنل الّت 
إّن مثـل .   اجل ا ـرإلوزارة الأاخلية ال يطاأـية أن تصرّح ع أيةن بتعلـيع تر يـل فـال  الل ـوء 

يأ را ـة بال مرضع ادلؤسـسـة الطّـبية وآخــريط ممــّأديط رطـر إعـاددل نذا البـيان العلّ سـيع
 . إ  الُرعـب

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  دراسة إ صا ية: ال اجون مط التعذيب 
 

 

62 

+ + + + 

+ + 

وا نـــل  ـــب علـــع احلكومـــة ال يطاأيـــة بصـــفتما ر يــــسة اال ــــاد ا ورو  أن تستــــنر يف 
ـــر والتـــروع يف تقّصـــ  احلقـــا ع إجمــــودنا للحصـــول علـــع اشذن الر ـــ  بالـــأخول    اجل ا 

 . ـا أمـيأاأيان  ـول الوق
إأّ ا أـساأأ كل ال ـأاءات السابقة بتتكـيل جل ة  ـقيع  ول التعذيب وا ـازر يف اجل ا ـر 

 عـل يومــيا التقـــّييل  –اجملة إ  التعـليع الواض  للقاأون اجل ا ري ضباش – ّن مستول القـتل 
 .الأو  أكثـر إحلا ان عـّنا جـأث علع بّوابة أوروبا ال ارقـة يف الأمـاء
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