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الربهنة عىل مامرسة التعذيب: املطالبة باملستحيل 
لويس غريغ وجو بيتيت

وزارة  اللجوء يف  بالتعامل مع طلبات  املختصون  العاملون  ارتكبها  التي  األخطاء  أنَّ  أظهر بحث جديد 
الداخلية يف أثناء تعاملهم مع التقارير الطبية لالستدالل عىل التعذيب تجعل من املستحيل عىل النَّاجني 
للتعذيب. وقد تكون  إثبات تعرضهم  املتحدة  اللجوء يف اململكة  التعذيب ممن يسعون إىل طلب  من 
العواقب وخيمة عىل األفراد املعنيني، وقد تفرض باملثل أعباء إضافية عىل الخدمات العامة والتمويالت 

املخصصة.

املهاجرين  البالغني من  أنَّ 27 % من  تشري دراسة حديثة إىل 
القرسيني ممن يعيشون يف بلدان مرتفعة الدخل مثل اململكة 
منهم  كثري  ويعاين  التعذيب.1  من  نجوا  ممن  هم  املتحدة 
معقدة  وقانونية  واجتامعية،  ونفسية،  بدنية،  حاجات  من 
ما  غالباً  التي  رحلتهم  وبسبب  للتعذيب  تعرضهم  جــرَّاء 
زال  السالمة، وما  عن  بحثاً  باملخاطر  تكون مطولة ومحفوفة 
أنَّ همهم األكرب تأمني وضعهم  الدوام  النَّاجون يخربوننا عىل 

القانوين برسعة من خالل منظومة اللجوء. 

األدلة  أشكال  من  شكاًل  الطبية-القانونية  التقارير  وتعد 
طالبي  ممثيل  طلب  عىل  بناء  املقدمة  واملقبولة  بها  املعرتف 
الفعلية  العنارص  إثبات  يف  القرار  صانعي  ملساعدة  اللجوء 
محورية  أهمية  األدلة  هذه  وتثل  اللجوء.  لطلب  الرئيسية 
الكثري غري تلك  الذين رمبا ليس لديهم  التعذيب  للنَّاجني من 
الصدمة  من  نابعة  ألسباب  للتعذيب،  تعرضهم  ليثبتوا  األدلة 
وصف  تقديم  عليهم  جداً  الصعب  من  يكون  وقد  النفسية، 

ل ملا حدث لهم. شامل ومفصَّ

 Freedom from( التعذيب«  من  »الحرية  مؤسسة  وتولت 
تعامل  كيفية  حول  مفصلة  تحليالت  إجــراء    )Torture
مع  املتحدة  اململكة  يف  الداخلية  وزارة  يف  اللجوء  أخصائيي 
هذه  مثل  يف  أنَّه  إىل  النتائج  طبياً-قانونياً.2وتشري  تقريراً   50
الحاالت يكون كثري من قرارات وزارة الداخلية ضعيفة ويجب 
أن يصححها القضاة. واتضح يف 76 % من الحاالت يف بحثنا هذا 
هو  ناجحاً  استئنافاً  يتبع  الذي  الشخص  أنَّ  نتيجته  املعروفة 
اللجوء. ويبلغ متوسط معدل نجاح طلبات  مُيَنُح طلب  الذي 
راجعناها،  التي  الحاالت  من  كثري  30%. ويف  اللجوء  استئناف 
يستند قاض الهجرة يف حكمه إىل قوة األدلة الطبية ونوعيتها 
يف  الحكم  نقض  معدل  ارتفاع  ويشري  االستئناف.  مرحلة  يف 
من  نسبياً  صغرية  ملجموعة  كان  لو  حتى  االستئناف،  مرحلة 
اللجوء  قرارات  ومنهجي يف صناعة  فشل خطري  إىل  الحاالت، 

حول دعاوى التعذيب يف اململكة املتحدة. 

معيار اإلثبات
وجدنا يف جميع حاالت البحث أنَّ العاملني عىل ملفات طلب 
الصحيح يف  القانوين  اإلثبات  معيار  تطبيق  أخفقوا يف  اللجوء 
دعاوى طلب اللجوء يف اململكة املتحدة. فليك مينح العاملون 
’من  الطلب  مقدم  أنَّ  أنفسهم  يقنعوا  أن  عليهم  اللجوء، 
الواقع العميل،  املرجح بدرجة معقولة‘ أن يكون صادقاً. ويف 
أثبت بحثنا أنَّ عاميل طلبات اللجوء يطالبون مبعيار مختلف 
للتعذيب، وهو معيار أقرب إىل  الطبية  من األدلة غري األدلة 
املعيار الجنايئ أي ’مبا ال يدع مجاالً للشك‘. فعىل سبيل املثال، 
يرفض عاملو طلبات اللجوء األدلة الطبية بسبب أنَّ املختص 
الرسيري ال ميكنه أن يعزو اإلصابات عزواً مطلقاً إىل التعذيب. 
اإلثبات  معيار  مع  شديداً  تعارضاً  املعيار  هذا  ويتعارض 
عامل  يفرتض  أخرى،  حاالت  ويف  معقولة‘.  ’بدرجة  املطلوب 
امُلَقيََّمة  الجسدية  اإلصابات  أنَّ  خطأً  افرتاضاً  اللجوء  طلبات 
أقل من ’تشخيص‘ التعذيب )مبعنى أنَّها ليس لها أي أسباب 

أخرى محتملة( وال تعد دلياًل يعتد به عىل التعذيب.

استجواب الخبري الطبي أو استبدال رأيه 
عامل  يفضل  اللجوء،  طلب  حاالت  من   %74 يف  أنَّه  وجدنا   
أو  الطبية  األمــور  عىل  الشخصية  آراءهــم  اللجوء  طلبات 
مؤهالتهم.  تتجاوز  درجة  إىل  الرسيرية  أحكامهم  يصدرون 
الطبي وقدراته  الخبري  كوا يف رأي  الحاالت، شكَّ ويف 30% من 
توجيهات  مع  ذلك  ويتعارض  التعذيب.  توثيق  يف  وخربته 
وإرشادات سياسات وزارة الداخلية  التي وّجهتهم إىل »عدم 
منازعة النتائج الطبية أو الدعوة إىل إصدار أحكام رسيرية من 
عموماً.«3  الطبية  األمور  أو  الطبية  األدلة  حول  أنفسهم  عند 
وأي  البرشيني  األطباء  إنَّ  سياستها  يف  الداخلية  وزارة  وقالت 
أطباء رسيريني ممن يعملون يف منظمة الحرية من التعذيب 
مدربون،  أنَّهم  عن  فضاًل  والحيادية«  »باملوضوعية  يتميزون 
الطبية-القانونية  التقارير  إلعداد  ومؤهلون  خربة،  وذوو 
بتقييم  املتعلقة  التقارير  ذلك  يف  مبا  بالتعذيب،  املتعلقة 

حة العقليَّة.  ظروف الصِّ
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املصداقية  تقييامت 
يف ٨4% من الحاالت يف بحثنا، رفض عامل طلبات اللجوء 
سلبية  نتيجة  إىل  بالفعل  توصلوا  ألنَّهم  الطبية  األدلة 
الداخلية  وزارة  سياسة  وتوضح  القضية.  مصداقية  بشأن 
من  كجزء  بعناية  بها  ُيْعَتدُّ  أن  يجب  الطبية  األدلة  أنَّ 
أن  يجب  ال  املصداقية  قرار  وأنَّ  األدلة،  يف  النظر  عملية 
وُيْظِهُر  تامة.   مراعاة  الطبية  األدلة  مراعاة  قبل  يصدر 
بحثنا مامرسة عامل طلبات اللجوء السيئة يف هذا الصدد، 
أو  الرسيرية  بالنتائج  االعتداد  عن   امتناعهم  ذلك  مبا يف 
باألخذ بأجزاء من أدلة التعذيب )خاصة األدلة النفسية(، 
ونتائج املصداقية املتوصل إليها حتى قبل النظر يف األدلة 

الرسيرية.

قصور يف فهم املعايري الدولية 
اللجوء  طلبات  عامل  أظهر  البحث،  حاالت  من   %54 يف 
ْت  قصوراً يف فهم وتفسري األدلة الطبية للتعذيب التي ُأِعدَّ
بروتوكول  والواردة يف  بها  املعرتف  الدولية  للمعايري  طبقاً 
طلبات  ــاوى  دع يف  كدليل  قدمت  والتي  اسطنبول4 
اللجوء. فعىل سبيل املثال، أخطأ عامل طلبات اللجوء يف 
محددة  ملصطلحات  األطباء  الستخدام  االنتقاد  توجيههم 
الدقة يف  أو طعنوا عىل غري وجه  اسطنبول  بروتوكول  يف 
امتثال األطباء ملنهجية تقييم درجة االتساق بني اإلصابات 
املادية الجسدية )اآلفات( وسبب التعذيب الذي أدىل به 

الشخص نفسه. 

القادمة الخطوات 
الحامية،  الذين بحاجة إىل  التعذيب  للناجني من  بالنسبة 
إساءة  إىل  باإلضافة  تصديقهم  لعدم  يكون  ما  فغالباً 
يعيق  ما  مدمرة،  نفسية  آثار  الطبية  أدلتهم  معاملة 
ما  وهذا  االجتامعي.  والدمج  التأهيل  إعادة  يف  فرصهم 
رضوري  وغري  به  ُيسَتهان  ال  عبئاً  ويضع  بلَّة  الطني  يزيد 
عىل الخدمات العامة والتمويالت التي تواجه أعباًء تفوق 
ألدلة  اللجوء  طلبات  عامل  معاملة  سوء  ويؤدي  طاقتها. 
التعذيب الطبية إىل طعونات واستئنافات طويلة ومكلفة 
وحاجة مطالبي اللجوء هؤالء إىل الدعم املايل يف منظومة 

اللجوء ألشهر أو حتى لسنوات. 

وزير  توصياتها،  يف  التعذيب،  من  الحرية  منظمة  ودعت 
القرار  صناعة  لتحسني  فورية  تدابري  اتخاذ  إىل  الداخلية 
طبية.  تعذيب  أدلة  تتضمن  التي  اللجوء  طلب  قضايا  يف 
ولدى وزارة الداخلية سياسة قوية موجودة بالفعل ولكنَّ 
اآلن  لها. ونعمل  ال  الفعَّ التنفيذ  املشكلة تكمن يف غياب 

مع وزارة الداخلية للبدء يف معالجة املوضوعات واملسائل 
مكثف  تدريب  تقديم  عىل  الرتكيز  مع  بحثنا،  أثارها  التي 

وفعال أكرث من ذلك باإلضافة إىل الرصد املستمر للمامرسة.

لتطبيق  أيضاً برضورة وجود تدقيق عام مستقل  وقد أوصينا 
معيار اإلثبات بتوسع أكرب يف الواقع العميل يف قضايا طلبات 
التدقيق  هذا  يستند  أن  وينبغي  املتحدة.  اململكة  يف  اللجوء 
يف أدلته إىل النَّاجني من التعذيب وأصحاب الخربة يف تقديم 
القانونية  واملنظامت  اللجوء،  طلبات  دعاوى  يف  خبرية  أدلة 
ومنظامت املجتمع املدين األخرى العاملة يف مجال الالجئني. 

lugregg@hotmail.com لويس غريغ 
مستشارة رئيسية سابقة يف السياسات

 jpettitt@freedomfromtorture.org جو بيتيت 
قائد فريق الباحثني

)Freedom from Torture(  منظمة الحرية من التعذيب 
 www.freedomfromtorture.org

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بجو بيتيت أو سييل رينولدز 
 .sreynolds@freedomfromtorture.org
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