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 شكر وتقدير
 

م إيفانس، والبروفيسور لسيلفيا كاسال، والبروفيسور مالكو. المؤلف ومديرو المشروع أن يتقدموا بالشكر أوالً إلى د سعدي
من األداء  اإلحترافي م الكبير والمستوىهاونعفرانسواز هامبسون لما قدموه من مشورة صائبة وإلخالصهم الذي ال يفتر وت

كما يسعدهم أيضاً أن يتقدموا بالشكر واالمتنان للعديد من المؤسسات والمنظمات واألفراد الذين . خالل هذا المشروع
 اعدوسافقد كانت استجابتهم تتسم بالحماس والدعم الذي ال يعرف حدوداً، كما أنهم . ساهموا في المراحل العديدة لهذا العمل

شكٌر خاص إلى مكتب المملكة المتحدة للدول األجنبية ودول الكومنولث الذي ما . ع في المسار الصحيحعلى سير المشرو
كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل . كان لهذا المشروع أن يخرج إلى حيز التنفيذ لوال التمويل واالهتمام المبدئي من جانبه

بجامعة إسيكس الذي ساعد على تحويل المسودة  1111مبر سبت 3-1فترة من لي اف من شارك في اجتماع العمل الذي عقد
  . األولى غير النهائية إلى هذا الدليل الذي نأمل أن يتمكن من خدمة الغرض الذي أعد من أجله على أفضل وجه

 

يج برت، عيد بومدوحه، كرست، لجو بينون، مايلين بيدو. باربارا بيرناث، د: ن األفراد الذين قدموا مساعدة ذات قيمةين بم
دانكان فورست، يوفال جنبار، سارا . أليسيو بروني، كريستينا سيرنا، دانيال دي فيتو، كارال إيديلينبوس، كارولين فورد، د

. ين، سيسيليا جيمينز، مارك كيلي، جوهانا ماك فيج، ناثالي مان، درتشا–جويليه، روجير هويزيندا، ماريا فرانسيسكا إيز 
مايكل بيل، بوريسالف بترا . ، سيسيليا مولر، رود مورجان، أحمد متعالى، باتريك مولر، دن، فيونا ماك كىسمو روآند

نواف، كارمن روزا رويدا كاستانون، إيلينور سولو، إيريك سوتاس، تريفور ستيفنس، موريس تدبول، ريك تاول، آجنس 
 .  ، أولجا فيالروبيا، وجيم ويلشستيجنفان 

 

 ستشارتهاظمات التي تمت انالموسات سلمؤا
العفو الدولية، جمعية منع التعذيب، سكرتارية اللجنة األوروبية لمنع التعذيب، سجل المحكمة األوروبية لحقوق  مةنظم

اإلنسان، االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان، السكرتارية التنفيذية للجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان، المعهد األمريكي 
لضحايا التعذيب، المنظمة  طبيةحقوق الدولية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، المؤسسة اللحقوق اإلنسان، ال يدوللا

العالمية لمكافحة التعذيب، التعويض، أنقذوا األطفال، مكتب المفوض األعلى لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ومكتب 
 .  المفوض األعلى لألمم المتحدة لالجئين
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المصطلحات المتخصصةمعجم   
 

 

مراحل إجراءات الشكاوى الفردية التي تقرر فيها الجهة القضائية أو شبه  حدىإ
وال يجوز . ر في الشكوىظالن م بناًء عليهاي يتتوفر الشروط الصحيحة التالقضائية 

 .النظر في الشكوى إذا كانت غير مقبولة

 المقبولية

 (بالتعذيب)اء دعالا (.إثبات بطالنهيطلق عليه إدعاء ألنه لم يتم إثباته أو )اء بوقوع حادثة تعذيب عالدا

ت القضائية يهدف إلى إبالغ الجهة في اإلجراءا من هو ليس طرفاً يقدمها  ةذكرم
 .اءاترإلجامحدد يتعلق ب بأمرالقضائية 

 من الغير ةذكرم

 الطلبم قدم .الذي يقدم طلباً وفقاً إلجراءات الشكاوى الفردية صلشخا

ُيطلب فيه من الجهة القضائية  أشكال الطلبات المقدمةأخرى من  شكلأو  طابخ
 .ى الفرديةالنظر في دعوى وفقاً إلجراءات الشكاو

 لبلطا

ما، عادة ما يكون بلدهم  دبل ىدون الرجوع إليري لجوء يطلبه األفراد الذين اللق اح
وفي حالة منحه يعنى هذا الحق السماح لهؤالء األفراد . الذي يتعرضون فيه للمخاطر

 .بالبقاء في بلد غير بلدهم بشكل مؤقت أو دائم

 لجوء الق ح

 (اماتبااللتز)ل خالإلا كانتها نظرا

 اقيثم ةدعاهم نظرا

وغالباً ما . ات إلى جهة دوليةمعلومالطلبات لنقل كال أو أي شكل آخر من أش طابخ
المصطلح داخل األمم المتحدة لإلشارة إلى الطلبات التي تقدم وفقاً  ذايتم استخدام ه

وفي الغالب يشار إلى الشخص الذي يكتب المراسلة . إلجراءات الشكاوي الفردية
 .المراسلة بكاتب

 ةسلرام

 ة حيالص (قضائية جهة) صاختصا نظرا

 ياكلشا .ى وفقاً إلجراءات الشكاوى الفرديةوشك مالذي يقد صلشخا

للمنظمات غير الحكومية أن تطلب من األمم المتحدة منحها الوضع  جوزي
. أنها مسجلة رسمياً كمنظمة يمكن لألمم المتحدة استشارتها هذا  يعنيواالستشاري، 

 ة النري بمزايا معيستشااال الحاصلة على الوضعالمنظمات غير الحكومية  متعتتو
تتمتع بها غيرها من المنظمات غير الحكومية مثل السماح لها بحضور جلسات لجنة 

 .األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 االستشاري ضعلوا

 يةاقتفا ةدعاهم نظرا

 يدأيت .االدعاء صدقل الذي يدعم أو يؤكد يلدلا

 حكمةم كمح .ىدعولمن نتائج في اليه ملزم قانوناً تعبر فيه المحكمة عما توصلت إ رارق

 اقتفا ةدعاهم نظرا

من مستندات القانون الدولي غير ملزم قانوناً، ولكنه يحدد المعايير التي يجب  دستنم
 .تتعهد الدول بإحترامهاأن 

  نعالإ

  يلرحت ن بلد مامرد ط

 ي أو النظام القانونيللمحاون انلقا .عينلد منظام القانوني؛ القانون أو النظام القانوني الخاص ببون الوطني أو النلقاا

 (االلتزامات) يذنفت .على سريان االلتزامات، والتأكد من احترامها للعما

 (معاهدة) تنفيذ مام إلىنضالا .تطبيق التزامات معاهدةة التي يبدأ فيها ظللحا
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 .القانونية إلجراءاتال يسير وفق ارضه القاضي أو ف يال
مثل )اختصاص القضاء ج ارخ

 (اإلعدام

 الحقائقي قصت حقائقلف اشتحقيق لك ءجراإ

كات حقوق اإلنسان ال سيما الخطيرة منها مثل التعذيب أو القتل بدون إجراءات انتها
 .قضائية

 هاكات الجسيمة لحقوق اإلنساننتالا

تزامات أو احترامها، أو اإلجراءات التي تهدف إلى قة التي يتم بها تنفيذ االليلطرا
 .تحقيق ذلك

 (لتزاماتاال) يقطبت

لى تجنب العقوبة المفروضة على السلوك غير القانوني أو غير المرغوب عة درلقا
 .فيه

 ت من العقوبةفالإلا

أو بدون / جاز من قبل السلطات مع عدم السماح باالتصال بالعالم الخارجي، وتالحا
 .اف باالحتجازاالعتر

االتصال سماح  ز مع عدم جاحتا
 بالغير

 فرديةى كوش .تؤثر على فرد أو مجموعة أفراد يالت دة من الحقائقمحد تتعلق بمجموعة كوىش

عام يشير إلى المستندات القانونية الدولية، سواء كانت ملزمة أو غير  حصطلم
 .ملزمة قانوناً 

 ندستم

 ة مؤلفة من ممثلي حكوماتيئه .حكوميين ألكثر من بلدأو مؤسسة مؤلفة من ممثلين  يئةه

 اء القضائي جرإلا .هيئة قضائية م أياء الذي يتم اتباعه أمارإلجا

 (دولة) نطاق سلطان .قة أو األشخاص الذين تقوم دولة ما بممارسة سلطتها عليهمطلمنا

 ر التير التي تقع في نطاق اختصاص جهة قضائية أو شبه قضائية هي األمووألما
ويمكن أيضاً اإلشارة إلى ذلك بالقول بأن الجهة . يكون لها صالحية النظر فيها

 .ظر في الموضوعنال ةة لديها صالحيمعنيال

 (جهة قضائية)ص صاختا

مثل طلب السماح بتقديم )ح ماس ذنإ
محرر من شخص ليس طرفاً في 

 (الدعوى

أن الدولة ملزمة بالتصرف وفقاً  ان شئ ما ملزماً قانوناً لدولة ما فإن هذا يعنيكذا إ
م ام محاكمتها أمفمثالً قد تتله، وقد تكون عليها تبعات قانونية إن لم تفعل ذلك، 

 .كمة دولية وإلزامها بدفع تعويض للضحيةحم

 قانوناً م لزم

 ضيقات .رفع وإجراء دعوى أمام محكمة ةمليع

 شكوى يمقدت .شكوى لسجيت

 يضفوت .ستند الذي يوضح صالحيات اآلليةهو الم. صالحيات آللية ما صدرم

النظر بية ئا الجهة القضافيه لمرحلة من إجراءات الشكاوى الفردية التي تقومالك ت
 .في وقائع الدعوى وتقرر ما إذا كانت هناك مخالفة قد حدثت

 الدعوى ابسبأ

 ةقبرام .عن معلومات والحصول عليها لغرض إعداد تقرير عن موضوع أو موقف ثلبحا

 مة غير ممثلين للحكو اصشخأ .غير تابعين لجهات حكومية يتصرفون بصورة مستقلة عن السلطات صشخاأ

 اتحظالم مي، تقيتعليقات 

 رفقتم .الذي ارتكب جرماً ما صلشخا

 سمالتا .تخاذ إجراء، مثل طلب التحقيق في موضوع مااللب ط

قضائية قبل استكمال النظر اءات المؤقتة التي قد تطلبها جهة قضائية أو شبه رإلجا
 .في دعوى تفادياً لوقوع أضرار ال يمكن تعويضها

 ات مؤقتةاءجرإ



 

 

 
vii 

في الدعاوى بطريقة مماثلة للجهة القضائية، ولكنها غير  نظرتيتم أمام جهة راء جإ
 .مؤلفة من قضاة وال تعد قراراتها ملزمة قانوناً 

 شبه قضائي اءجرإ

 يقصدت .ا على االلتزام بمعاهدةية التي توافق الدولة بموجبهللعما

 يةوصت .التوصيات غير ملزمة قانوناً . قترحم إجراء

 يضعوت .عالضرر الذي وقالح ات إصءجراإ

التحفظ هو بيان . توافق الدولة على االلتزام بمعاهدة يجوز لها أن تسجل تحفظاً  اندمع
 .لتعديل التزاماتها بموجب المعاهدة بشكل ما

 ظحفت

در عن جهة دولية يتم اتخاذه بالتصويت، ويكون عادة عبارة عن رسمي صا رارق
   .قانوناً لزم توصية ومن ثم فإنه غير م

 اررق

عد التفصيلية التي تسير عليها الجهة القضائية أو شبه القضائية والتي تحدد القوا
  .إجراءات رفع الدعاوى أمامها

 اإلجراءات حةئال

 بةقوع . ب عدم احترامها اللتزاماتها القانونيةبة التي تفرض على دولة ما بسبولعقا

 ةللدواية ولسئم .وليالد ر الدولة مسئولة بموجب القانوناعتبا

 (في معاهدة)طرف ة ولد .وافقت على التزامها بمعاهدة ولةد

 رةذكم طلب/ مراسلة نظرا

 افيةشرإ هةج .سست لإلشراف على كيفية تنفيذ التزامات الدول بموجب معاهدة ماأهة ج

 الغيرل دخت "مذكرة الغير" نظرا

 (عاءإد)ل قن .االدعاء إلى الدولة المعنية مثالً  لرساإ

 ةهدعام .تندات القانون الدولي يحدد االلتزامات الملزمة قانوناً للدولسن مم دستنم

 في معاهدةة ادم .لح المستخدم لإلشارة إلى كل جزء في معاهدةطلمصا

 لمعاهدةا لبص .معاهدةص التي تنص عليها الولنصا

 (لتزاماتاال)هاك نتا .حترام الدولة اللتزاماتها بموجب القانون الدوليادم ع
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 ةممقد  1

ثل م –بية الناس، يثير ذكر كلمة التعذيب في األذهان صوراً من أقسى أشكال المعاناة الجسدية والنفسية بة لغالسالنب
 ،ار المرء على مشاهدة تعذيب الوالدين أو األطفالبوإج  عدام المعنويإلوا ،صدمات الكهربائيةلوا ،نتزاع األظافرا
الذين  من هوفقليل.الشديد ئزازرك مثل هذه الصور، لدى اإلنسان العادي، إحساساً عميقاً باالشمحوي ،غتصابالوا

وفي الظاهر، تمت إدانة التعذيب على نطاق واسع، . يستطيعون تجنب التأثر بوقع مثل هذه المعاناة على أي إنسان
ويعد . 1148 عام ذات صلة بحقوق اإلنسان منذ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يقةوثونصت على منعه منعاً مطلقاً كل 

إال أن . تهاك لهذا المنع أمراً خطيراً ال يمكن أن يكون له مبرر قانوني، حتى في أوقات الطوارئ أو الصراعاتني اأ
 ،ذيبالتعبية لمنع وذيب، أو الواردة عن اللجنة األورعللت مم المتحدة الخاصنظرة سريعة للتقارير الواردة عن مقرر األ

فبينما يعد أي دفاع . عن كثير من الصحف، تظهر بوضوح أن التعذيب ظاهرة ال تنتمي إلى الماضي دون الحاضر أو
، وما يقترن عذيبغير مقبول في أيامنا هذه، ال يمكن إنكار حقيقة أن الت اً أمر من قبل مسئول حكومي علني عن التعذيب،

أعمال وحشية ال إنسانية، والممارسات والعقوبات التي تحط من كرامة اإلنسان، قد توارت كلها عن األنظار،  من هب
 .المتنامي بعيداً عن األعين واألسماع وأغلقت الباب خلفها في هدوء، لتواصل نشاطها

 

ه، أو روى له اآلخرون عن سبنف بتجربة أو شهدمر  ن مفتاح هذا الباب قد أصبح في متناول أي شخص سبق له أنأال إ
إنها المعلومات، فالفرصة الوحيدة إلنجاح أي محاولة للقضاء على ظاهرة التعذيب ال يمكن أن تتأتى إال . حادثة تعذيب

 بهدفوهناك كثير من المؤسسات المتعددة األشكال، أنشئت خصيصاً . تباه المجتمع الدولي إلى مثل هذه الحوادثبجذب ان
من آثار الماضي، إال أنها بدون المعلومات تظل مكتوفة األيدي، فمن النادر  ليصبح أثراً  يبعذلتا القضاء علىضمان 

ي معظم األحيان تكون قدرتهم على فبأعينهم من موقف ما، ف بالنسبة لمسئولي هذه المؤسسات أن يتمكنوا من التحقيق
ذيب أن يحيط بأبعاد المشكلة على عللت تحدة الخاصمال مكن لمقرر األمن يمفكيف إذ. اشر محدودة للغايةبالم  التحقيق

 معلومات عنها؟ وكيف يتسنى للجنة األوروبية لمنع التعذيبخرين من اآلمستوى العالم، أو في بلد معينة، إذا لم ترد له 
للخطر إذا لم ترد إليها أية تقارير؟ واإلجابة على هذين السؤالين  رضةعين هم األكثر عتقلعرف أي نوع من المتأن 

 .هذا أمر مستحيل: واحدة وهي ببساطة
 

ملة هذا المفتاح، فاعتماد اي المفتاح، فإنه من العدل القول بأن المنظمات غير الحكومية هي حكانت المعلومات ه إذاو
قدرتها على مزاولة نشاطها في بلد ما دون عوائق قد يعني  عدم يصل إلى حد أنمات المؤسسات الدولية على هذه المنظ

 قد جعلته انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكب فيه كانتعدم جذب انتباه المجتمع الدولي للموقف في هذا البلد، حتى ولو 
وفر عنها أكبر قدر من تي يتلا  على الدولوالموارد والسبب في ذلك هو أنه من األيسر تركيز االنتباه . جديراً بهذا االنتباه

لومات يمكن فالطريقة الوحيدة لفتح أعين المجتمع الدولي على المواقف المستترة هي ضمان توصله إلى مع. المعلومات
وفي هذا السياق، يبدو من المستحيل المبالغة في تقدير أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير . االعتماد عليها

من المنظمات المتخصصة هي التي تتهج أساليب ممتازة في جمع  لةفق. على التعذيبء ضالقة في معركة اكوميالح
تجد الفرصة لتقديم هذه  مرك أهمية المعلومات التي تقوم بنشرها، أو أنها لمعلوماتها، بينما األكثرية األقل خبرة ال تد

وجه الخصوص، فإن جزءاُ كبير من ى علب عاءات التعذيل ادومن سوء الحظ، وفي مجا. المعلومات بالطريقة المثلى
س لها، ولكن ألن الكثير المعلومات الواردة عن مثل هذه المنظمات غير الحكومية يذهب هباًء ليس ألن االدعاءات ال أسا

تلقي وال الم من الحقائق الهامة يتم طمسها من خالل صياغة االدعاءات بلغة سياسية بحتة، أو إبالغها بلغة ال يفهمها
وفي حاالت أخرى، توجه المنظمات غير الحكومية معلوماتها إلى هيئات ال تملك القدرة على . ئل ترجمتهاساو لكيمت

متشابهة لمختلف المؤسسات الذلك بسبب عدم الدراية بالوظائف المختلفة، وغالباً باألدوار إحداث األثر المطلوب، و
 دألح ن يأمر حكومة ما بدفع تعويضأذيب، ال يستطيع عللت ص خاالمم المتحدة ر األوعلى سبيل المثال، فإن مقر. الدولية

 .ورها أن تفعل ذلكدبمق  بية لحقوق اإلنسانولمحكمة األورضحايا التعذيب، ولكن ا
 



  أمور مبدئية -األول  بلباا

 

 

 
4 

ومية األقل خبرة، وبالذات المنظمات الصغيرة التي تعمل على كالح المنظمات غير ساسدف هذا الكتاب في األهيستو
كما أن . شاركتها في توفير المعلومات عن التعذيبمستوى الدول والمجتمعات، والتي تسعى إلى تطوير أنفسها وزيادة م

. المعلومات ذاتهار فيتوك على عملية ن ذلالكتاب ال يحاول تقديم تعليمات فنية أو طبية أو قانونية، ولكنه يركز أكثر م
ة عن وبهذه الطريقة، فإن الكتاب يسعى إلى تمكين مثل هذه المنظمات غير الحكومية من تقديم معلومات عالية الجود

ية، ذيب، وذلك بقصد تحقيق أقصى إفادة ممكنة من المعلومات للمؤسسات الدولعالت الحوادث الفردية وأيضاً عن أنماط
المنظمات غير الحكومية على اختيار أنسب إجراء أو إجراءات لنشر المعلومات، وذلك بهدف تحقيق  هذه وأيضاً مساعدة
اب يركز بالدرجة األولى على التعذيب، إال أن الكثير مما يتناوله ينطوي بنفس الدرجة في ورغم أن الكت. النتائج المرجوة

إدعاء معين إلى درجة االنتهاك، فإنه رغم ذلك يعد ى رقي تى عندما الوح. نسياق االنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسا
أن  مورغ. لحق في محاكمة عادلةاأو   انتهاكا لعرف آخر من أعراف حقوق اإلنسان مثل حق الفرد في الحرية واألمن 

هاكات أخرى لحقوق تالن تاب، فإن القارئ عليه أن يدرك أن هناك أيضاً تعويضكال ايست هدفاً لهذات لمثل هذه االنتهاك
 .اإلنسان بخالف التعذيب

 

 ننة معيجة ملى نتيع لصولحل ناً ماض تيسل بتاالك ذاه يف ردةواالو يةاللتا اداترشإلا نأ انسبحلا يف ذخؤي نأيجب و
مر مل أألبة اخيو باطحإلاف. ام ةيضق يف هيققحت مت يذلا وه فاً فيط اً ازجنإ نأ ئارلقربما يبدو ل هأنو ،نةعيدولية م ةئيه

لى ع ءضال القجأ نم لضانلا نأ ئر،ساخلا غم كلر بارعتالا ع فيضن ب أنجي نلكو ف،رول هذه الظثم يف يحتم
كن يمو ةدقها بعمج ميت ةلوممع لكف. هاحدو يةدلفرا ئجتالنا سلى أساع سجب آال تقاي ةيئبطلة وويية طملع يبعذالت
 دق يبعذلتا وكبرتها ملفخ بئختي يلتا اببوألا نأ يعنتح اقتحاماً يكل باب ُيفو ل،ضاا النذه يف حالس يها هليع مادعتالا
 . داً احو تصقن
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 ة استخدام هذا الكتابيكيف 2

 :امه

كما أنك لست . مضطراً ألن تقرأه كله كي تستفيد منه تلس تفأن. بالرهبة كتابال يصيبك حجم هذا الأجب ي

 .مضطراً ألن تكون خبيراً كي تستخدمه

لة، ووجدت أنك ال تستطيع أو ال ترغب في توصلت إلى معلومات تشير إلى احتمال حدوث سوء المعاما إذو

 .عةاستطص آخر لديه االى شخأن تفعل شيئاً حيال ذلك، فما عليك سوى أن تسلم هذا الكتاب إل

 

إال أن كل . صل إلى فهم جيد لمجمل العملية الخاصة بإعداد وتقديم ادعاء التعذيب، يجب علينا أن نقرأ الكتاب كلهنكي ل
وهذا . قرأ مستقالً عن األجزاء األخرى، كما أنه، ليس من الضروري قراءة األجزاء بالترتيبجزء من الكتاب يمكن أن ي

إال أننا ننصح بأن أي شخص لديه الجدية في . الكتاب ما يناسب احتياجاته الخاصة نم ستمدبإمكانه أن يارئ يعني أن الق
 .كتاب بعناية ودقةتقديم ادعاءاته بالتعذيب عليه أن يسارع بقراءة كل باب من أبواب ال

 

شى ايتح هذا يعني أنهو. اعسترى، وأنت تقلب صفحات هذا الكتاب، أنه يهدف إلى أن يكون عملياً قدر المستط كماو
فهناك قدر كبير من الكتابات األكاديمية حول موضوع التعذيب، . اإلسهاب في وصف الطبيعة األكاديمية والنظرية للمفاهيم

حاجة إلى  كتاب ذي طبيعة عملية، يمكن أن يقرأه الذين يودون معرفة كيفية التبليغ عن ادعاءات األمر الذي ولد شعوراً بال
وباإلضافة . إلى استكمال دراسات قانونية وطبية مطولة لمجرد البدء في فهم الموضوعة اجلحأن يشعروا بادون التعذيب 

سباً، وأن يسهل الوصول إلى كل معلومة فيه دون إلى ذلك، فلكي يكون الكتاب ذا فائدة عملية يجب أن يكون حجمه منا
تحري درجة كبيرة من االنتقاء عند ي ورضرنا أنه من الوجد الحاجة إلى اقتباسها من فقرات مطولة، وبعبارة أخرى فقد

 كما أن الكتاب يحتوي على أمور كثيرة قد يرغب في متابعتها المهتمون باالستزادة من المعرفة حول. اختيار محتوياته
ل بها تصاالتي يمكن للمنظمات واألفراد اال 0ولذلك تمت إضافة مجموعة من المصادر والعناوين في الملحق . الموضوع
 .  الحصول على مزيد من المعلومات أو المساعدة فيا بوإذا رغ

 

 -اءات المحددة للتعذيبباستثناء اإلجر -القارئ أال ينسى أن عدداً كبيراً من اآلليات التي ورد ذكرها في هذا الكتاب علىو
هنا يمكن أن  ذكر فكثير مما. انإلنستتلقى الشكاوي واالدعاءات التي تتعلق بعدد كبير من االنتهاكات األخرى لحقوق ا

وألن هذا الكتاب يركز في األساس على عملية التبليغ عن التعذيب، فسوف . ينطبق بنفس الدرجة على مثل هذه الشكاوي
ولكنه في حالة عدم الوفاء بهذه المتطلبات، قد . ى متطلبات تقديم المعلومات التي تتعلق بالتعذيبتتركز المناقشة فيه عل

  .  أخرى على أساس حق آخرى كوش لمناسب تقديممن ايكون 
 

 عامة على أبواب الكتاب  ةنظر  2-1

البحث فيه وشئ يتم البحث عنه،  ديم إدعاء بالتعذيب ليس مجرد كتابة رسالة لهيئة دولية، ولكنه مرتبط بمكان يتمقن تإ
ذلك هو أن جديه اإلدعاء  في بوالسب. لتعذيبضه لشخص الذي يدعى تعرلع ام ويبدأ بأول كلمة في أول مقابلة

وهذه يعني ضرورة معرفة . والمصداقية التي ستترتب عليها تعتمد اعتماداً شبه مطلق على المعلومات التي تسجل عنه
 ب لنة التي يتم طرحها واالهتمام إلى حد كبير بالتفاصيل عند تسجيل المالحظات عن المقابلة، ألنك في الغالنوعية األسئل
كما يتطلب األمر درجة معينة من المعرفة بالقرائن القانونية والعملية للتعذيب، وفهماً . ة لسد الثغراتنيثاة تتاح لك فرص

وتتلخص األبواب الثالثة الرئيسية التي تتناول المراحل المختلفة للعملية فيماً . لألهداف والنتائج المحتملة لتقديم اإلدعاء
 :يلي

 

ويناقش ما يمكن تحقيقه : هذا الفصل خلفية عن التبليغ عن االدعاءات قدمي -سياقلد اداإع –الثالث  لفصلاألول، ا بلباا
لصور األخرى لسوء المعاملة، ويحدد األماكن من خالل التبليغ عن ادعاء بالتعذيب، ويشرح باختصار مفهوم التعذيب وا

عاءات فيها، وأخيراً يتناول الباب داال لتي يرجح تلقيوف اوالمواقف التي يرجح وقوع حوادث التعذيب فيها، ويبرز الظر
ل المشكلة الشائكة الخاصة بنشاط ممثلي الهيئات غير الحكومية ويتساءل عما يمكن القيام به حيال االدعاءات التي تشغ

 . بالهم
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مع المعلومات عن جك لركيفية التح شأنب  إلى تقديم بعض اإلرشادات بابهذا ال هدفي  -الثاني، توثيق االدعاءات بلباا
ويبرز المعلومات التي تعتبر ضرورية بالنسبة ألي ادعاء، ويقدم بعض . حوادث التعذيب والصور األخرى لسوء المعاملة

يجب جمعها بغرض  يالت ندةد نوعية األدلة المسادويح حد الضحايا أو الشهودأمع  كيفية إجراء مقابلةالتوجيهات الخاصة ب
 .ممكناً  اً أمر تقوية االدعاء أو جعل المحاكمة

 

هذا الباب تعريفاً بمختلف اآلليات المتاحة للتبليغ عن  نتضمي  -الفعل تجاه المعلومات التي تم جمعها رد –الثالث  بلباا
ى الدولي، ويقدم إرشادات حول كيفية التمييز ومستلوخصوصاً على املة ادعاءات التعذيب والصور األخرى لسوء المعا

 هذا الباب  ويعترف. بينهما، ويشرح الطريقة المثلى إلعداد وتكييف االدعاء حسب نوعية اآللية التي يقع عليها االختيار
و أ دةانفيها إلى مس حتاجأيضاً أنه قد تكون هناك مواقف ال يود اإلنسان فيها أن يتابع االدعاء بصفة شخصية، وقد ي

نصيحة بشأن كيفية المضي قدماً، أو يسعى إلى اتخاذ إجراء سياسي وقانوني أيضاً، وأخيراً يقدم هذا الباب بعض 
 .وء إليها لطلب المساعدة في هذه الحاالتالمقترحات حول الجهات التي يمكن اللج

 حاتلمصط 2-2

 إذا كان هناك شعور  إال ،على الجنس  ةداللدالً من تلك ادة با بوجه عام استخدام مصطلحات محايناولح: يه/وه
. هي/هو وفي مثل هذه الحاالت تم استبدال المصطلح المحايد بمصطلح. بالحاجة إلى مزيد من الدقة في سياق معين
ر كيشير إلى المذأنه ب( في سياق الكالم الذي ال يحدد الجنس" )هي"أو " هو"ويجب فهم اإلشارة االستثنائية للضمير 

 .لمؤنث في آن واحداو
 

 سترى في الفصل الثالث من هذا الكتاب، تنطوي كلمة التعذيب في قانون حقوق اإلنسان  كما : سوء المعاملة/ يبذلتعا
وعموماً، فإن استخدام مصطلح التعذيب في . اً يعني صورة شديدة القسوة من صور سوء المعاملةعلى معنى محدد جد

كما أن االعتبارات التي تم وصفها بأنها . المعنى القانوني إال إذا اتضح ذلك من السياقبهم فيقصد به أن ي ب الهذا الكتا
 .ة، إال إذا تمت اإلشارة في النص إلى غير ذلكتسري على التعذيب تسري تماماً على الصور األخرى لسوء المعامل

 

 ان متخصصة أو قانونية في عا مهنها قد يكون لبعي القارئ أن ينتبه إلى أن مصطلحات على :ات متخصصةحصطلم
فالمصطلحات المستخدمة في هذا الكتاب ليس المقصود أن . بلده، ولكنها قد تعنى شيئاً مختلفاً في نظام دولة أخرى

ى سبيل المثال فإن استخدام مصطلح لوع –، ولذلك يجب أن تفسر بمعناها العام ها مضمون قانوني لكل منيكون 
لى عملية االعتقال الرسمية التي قد تتطلب مقاضاة الشخص بتهمة ما، ولكنه يعنى ع لةالمقصود به الدس اللي" اعتقال "

. ي ذلك عملية االستجواب غير الرسميفما ب  مجرد حرمان الشخص من حريته أو التحفظ عليه بواسطة الشرطة
السجون قد تشير إلى نوع مميز  مثل لامؤسسات االعتقمن  وبالمثل، فإن األسماء المستخدمة للداللة على أنماط معينة

 .جداً من المؤسسات في دولة ما، ولكنها قد تستخدم بطريقة أكثر عمومية في دولة أخرى

 ا سياسية جوهريةيقضا 2-3

إال . وتلك طبيعته جمهحفي كتاب هذا  فياً لقارئ أن ينتبه إلى أن هناك عدداً من النقاط التي يستحيل تناولها تناوالً كاالى ع
إننا . أن هذه النقاط يجب أن تبقى في حسبانه وهو يقلب صفحات الكتاب، وذلك بسبب ما ينطوي عليه من مضامين هامة

 .المنظمات، إذا لزم األمر لتنهجهاالوقت في التفكير في هذه النقاط، وتبنَّي سياسات مناسبة ننصح بقضاء بعض 
 

 األشخاص الذين يجرون المقابالت أن يتوخوا قدراً كبيراً من الحرص حتى ال يعرضوا أنفسهم وال  ىعلب يج  :األمن
فاألمر الواضح . ت معهم إلى مخاطر ال داع لهاغيرهم من أعضاء منظماتهم وال األشخاص الذين يجرون المقابال

ل حقوق اإلنسان، وخصوصاً بالنسبة جام فيتصاحب العمل نية الذي يجب أخذه في االعتبار هو أن هناك أخطاراً مع
إال أنه من المهم بالنسبة للعاملين في مجال حقوق اإلنسان أو تقصى . للعاملين المحليين في المنظمات غير الحكومية

أن هناك من قد يواجه مشاكل بعد أال يغفلوا  ائق الذين يأتون من خارج البلد أو من مناطق أخرى في نفس البلد، الحق
ورغم أنه من . أي شخص في موضع الخطر بسبب حماس زائد من جانب شخص آخرع وضي فيجب أال. همرحيل

 أن من لديهم شجاعة كافية لمواصلة االدعاء النادر إمكانية توفير الحماية لألشخاص الذين يتم تسجيل ادعاءاتهم، إال
جب التأكد من أن الفرصة وي. ةايوعاً من الحمهم نغالباً ما يعتقدون بأن تحدثهم إلى أشخاص جاءوا من الخارج يوفر ل

حتملة الستخدام المعلومات التي يتم النتائج الم ىوعل المقابلة على( أنظر أدناه) قد أتيحت لهم ليعطوا موافقة واعية
 .تسجيلها

 معناه الواسع وبين العالقات بين أصحاب بمع تجبات نحو المجالواُكتب الكثير عن الصراعات بين  لقد: يات المهنةقخالأ
المعاملة، يمكن أن تتعارض هذه  وفي الحاالت التي تتضمن سوء. حامين وزبائنهممأو   كانوا أطباء سواء المهن 
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العام، الح فبينما يقتضي الواجب نحو المجتمع نشر جميع االنتهاكات من أجل الص. الواجبات مع بعضها البعض
معضلة وهذه . لمحامين أو األطباء وزبائنهم من أجل صالح الفرداين ب  المهنة بوجوب احترام السرية قخالأتقتضي 

وعلى . ثير قلق األطباء، فهناك العديد من القوانين والقواعد األخالقية التي تحكم العمل في مهنة الطبمن المرجح أن ت
مهنية أخرى، بما في ذلك العالقات بين العاملين في مجال حقوق  تقاالقائمة في أي عكلة أي حال فإن هذه المش

 .اإلنسان وبين األشخاص الذين يجرون المقابالت معهم
 

هذه ن ينشدون النصح بشأن كيفية التعامل مع مثل يالذ الرعاية الصحية العاملين في مجالهم من روغي اءبألطا
كانت أو دولية، والتي بمقدورها أن تقدم الدعم  محليةعليهم االتصال بإحدى المنظمات الطبية،  ةقيالالصراعات األخ

رى، فيجب عليها أن تكون قادرة على خاأل أما عن المنظمات المهنية. ر العمل على أكمل وجهواإلرشاد الالزمين لسي
جب المنظمات غير الحكومية المتخصصة أوشبكات الدعم المهني او اً وهذا أيض. ئهاعضاتوفير قدر من المساعدة أل

 .شبه الرسمية
 

 قديم ادعاء، تأو   أن الشخص عندما يوافق على شئ ما، مثل حضور مقابلة التأكد من تعني وهي :فقة الواعيةالموا
ماذا يعنى : والسؤال هو. بية المحتملة من جّراء هذا العمللالس يضاً بالنتائجد وأيجب أن يكون على دراية كاملة بالفوائ

 .ي طريقة ثابتة حيالها، بل يجب تقييم كل موقف على حدهتعبير الدراية الكاملة؟ هذه مسألة ال ننصح بتبنّ 
 

 املة باألخطارية كحاجة إلى تحقيق توازن بين التأكد من أن الشخص الذي تجرى معه المقابلة على درا كهناو
تملة التي قد يتعرض لها من جّراء إدالئه بالمعلومات وبين الحصول منه على أكبر قدر ممكن من المعلومات حالم
فالتركيز على المخاطر (. لم يتم إجراؤها ألسباب عالجية ما ،ألن هذا هو الغرض األساسي من المقابلة)فيدة الم

ن غير المقبول إعطاء األولوية للحصول على المعلومات من مكن لعن الكالم، و لشخصالمحتملة قد يثني عزم ا
قيق هذا التوازن هي الحكم على أساس الغرض الذي وإحدى طرق تح. شخص يتعرض لخطر حقيقي إذا أدلى بها

ر دكمص لقاً طميد هويته دولكن القاعدة المثلى هي عدم تعريف أي شخص باسمه أو تح. ستستخدم من أجله المعلومات
أما إذا كان القصد هو ذكر اسم الشخص، فيجب الحصول على موافقته أو . ال إذا وافق مسبقاً على ذلكإات مللمعلو
أما إذا كان الغرض، على سبيل المثال، . على هذا اإلجراء وعلى كل ما ينطوي عليه من آثار إيجابية أو سلبية موافقتها

   ن هويته، ربما ألن المطلوب هو مجرد تدعيمع شفلكالحاجة إلى ادعو إجراء مقابلة غير رسمية مع شخص ال ت

مة عامة، فإنه من غير المثمر وغير الضروري التركيز على قالها شخص سبقت مقابلته أو التثبت من معلو ملةج
 يللفعا م ماهية الخطرتقييأما المخاطر الحقيقية فال يجب إخفاؤها على اإلطالق، ولكن من المهم . المخاطر المحتملة

 .اعدون دالمبالغة في تقديره ومن ثم تقليل قيمة المقابلة  سولي حالة لي كف
 

فال يجب أن يتعرض . ة يجب أال تكون عن وعى فحسب، بل يجب أن تعطى بحريةأال ننسى أن الموافق يجبو
لة مكا ةأصبح على درايأن  الشخص لضغوط كي يعطي موافقته إذا كان من الواضح أنه ال يرغب في ذلك بعد

  .المحتملة عواقببال
 

 نسان، هناك إحساس باالنفعال ال يمكن تجنبه، يعتريه سبة للعامل في مجال حقوق اإلنبال : ةيلضحا إعادة تأهيلوعم د
اناة عالم يث عن مثل هذهالحدبالنسبة للضحية، فإن  أما. كلما قام بتقصي الحقائق وجمع االدعاءات وكشف األدلة

جية بطريقة أو وقد يكون لهذا اإلحساس داللة عال. الشخصية، والتي غالباً ما تكون مرعبة، قد يّولد إحساساً مختلفاً 
تقديم أكبر  حتماً  ولذلك يجب. بأخرى، ولكنه أيضاً قد يعيد فتح جراح عميقة ويسبب ضغوطاً نفسية وحتى بدنية كبيرة

تبدو المهمة صعبة في حالة إجراء  وقد. ية، سواء أثناء أو بعد المقابلةضحللة يقية والفعالالحققدر ممكن من المساعدة 
شخاص مازالوا رهن االحتجاز، ولكن من الممكن على األقل اتخاذ خطوات نحو إجراء المقابلة بحس مقابالت مع أ

حايا خارج دور االحتجاز، فيجب بذل ضمع  إجراء مقابالتالة أما في ح(. 0-3أنظر الباب الثاني، الفصل )واع 
 إحاطةإتاحة االستشارة المهنية أو  ويمكن أن يعني ذلك. تأهيلهم على إعادة  والمساعدةالجهود إلمدادهم بالعون 

 ويتم تشجيع المنظمات على متابعة هذه المسالة إلى أبعد من ذلك مع. بأن الباب أمامه مفتوح دائماً علماً الضحية 
من ال يتجزأ فعملية إعادة التأهيل يجب النظر إليها باعتبارها جزءاً . 0درجة في الملحق رقم لما صةكاالت المتخصالو

فبينهم وبين العامل في مجال حقوق اإلنسان شئ مشترك، شخصي للغاية ومؤلم للغاية . ضحايا التعذيبالعمل مع 
قضية إلى األمام، إال أنه قد يسبب لهم  فعد أويير إيجابي، ث تغورغم أنه يرى في هذا الشيء إسهاماً في إحدا. أيضاً 

 ولتحويلحتاجون إليه حتى يتمكنوا من تجاوز معاناتهم، التأكد من مدهم  بالعون الذي ي يجبلذلك . مزيداً من المعاناة
 . المداواة لتحقيق الشفاءالعملية إلى نوع من 
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 د السياقاإعد 3

 ةممقد 3-1

األساسية التي قد تدور برأسك عن عملية التبليغ عن ادعاءات التعذيب  ةسئلمن األ اإلجابة على عددهذا الفصل إلى  سعىي
   .لةوالصور األخرى لسوء المعام

 

 وقبل كل شئ، ما هو الهدف من هذه العملية؟ هل يمكن تحقيق أي شئ باستخدام اإلجراءات واآلليات المشروحة  والً أ
 (0-3الفصل . الباب األول)في هذا الكتاب؟ 

 

 وما هو التعذيب بالضبط؟ وهل هناك صيغة معينة تساعدك "ادعاءات التعذيب"ما المقصود بتعبير : وهلي ال التالسؤا ،
على تحديد معناه؟ وكيف يمكنك التأكد من أن المعلومات التي تقوم بجمعها ُتظهر أن التعذيب قد وقع؟ وهل أنت في 

 (3-3صل فال –الباب األول )حاجة إلى معرفة ذلك؟ 
 

 التعذيب، وأين ومتى تتزايد  جرائم ب؟ لكي نجيب على هذا السؤال ال بد أن نسأل عمن هم مرتكبويتعذلحدث اييف ك
 (4-3صل فال –الجزء األول )ماالت قيامهم بذلك، ومن هم ضحاياهم المحتملون؟ احت

 

 ن أهل يجب عليك  ملة؟اك مواقف نموذجية يمكن الحصول منها على معلومات فيما يتعلق بحوادث سوء المعانل هه
 ل صالف–اب األول الب)ة في مثل هذه المواقف؟ وماذا عن المصادر غير العادية للمعلومات؟ ننبه إلى عوامل معيتت

3-1) 
 

 في  المتمردين بواسطة أشخاص ال تربطهم أية عالقة بالسلطة، مثل قوات الثوار اإلساءاتيحدث عندما ترتكب  اذام
 (6-3صل فال –الباب األول )دهم أيضاً؟ ضات ءتوجيه االدعا يمكن هل ؟صراع داخلي

 

 عن ادعاءات التعذيب؟تتمنى أن تحقق من خالل التبليغ  اماذ 3-2

يغ عن ادعاءات التعذيب لآلليات الدولية يمكن أن يفيد الموقف العام في بلد ما، تماماً كما يمكن أن يفيد ضحية التعذيب للتبا
  .بصفة شخصية

 تهاكاتناال وتحديد نمط/ ما فموق االنتباه إلى جذب 3-2-1

ت لحقوق اإلنسان إبقاء هذه الممارسات بعيداً عن أعين الناس، وذلك لتجنب الحكومات التي يرتكب عمالؤها انتهاكا فضلت
من  عترف وث ذلك، ألنهان حدوتقطع عملية التبليغ عن االدعاءات لآلليات الدولية شوطاً طويالً نحو الحيلولة دو. اإلدانة

ا يتعلق بالمواقف التي يتلقى عنها ومن المرجح أن يتخذ المجتمع الدولي إجراًء فيم. درجة الوعي بالموقف في دولة ما
قيام بقية  احتمال الطريقة الوحيدة لزيادة هو ويعد التأكد من معرفة حقيقة الموقف في بلد ما . كبيراً من المعلومات قدراً 

  .إلنسان في هذا البلدا اتاكجراء ضد انتهاذ إالعالم باتخ
 

وتعتبر المعلومات التي . تهاكاتناال مطنلى ع تقديم األدلة محاولة أيدت المعلومات المتاحة وقوع االنتهاكات، فعليك إذاو
مكن يما مالدولي أكثر  جتمعمثل هذه األنماط من شأنه أن يزيد من درجة اهتمام المبصفة منتظمة إلثبات ترد باستمرار و

ن استمرار ورود المعلومات وانتظامها ُيظهر أن أن تفعله التقارير الخاصة بعدد قليل من الحوادث المنفصلة، وذلك أل
 .المشكلة خطيرة ويجعل من األصعب بالنسبة للحكومة المعنية أن تزعم عدم تورطها أو عدم علمها بهذه الممارسات
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 ف عامقمو يرات إيجابية فتغييحث عن بال  3-2-2

فاألكثر أهمية . لقاء المسئولية على عاتق الدولةتصر جذب االنتباه إلى موقف معين على مجرد البحث عن إدانة أو إق يال
وهذا من شأنه أن يسهم في . المدى في الدولة المعنية وتحسينات بناءة وطويلة من ذلك هو العمل على تحقيق تطور 

تقدم كثير و. تجاه التعذيب والمواقف الرسميةتغيراً في اإلطار القانوني  كذل بلباً ما يتطلوغا. القضاء نهائياً على التعذيب
من اآلليات الدولية للحكومات مقترحات حول طرق تحسين الموقف العام، ومن بينها على سبيل المثال إدخال ضمانات 

اً ينص على تقصير الفترة يعشرت أن يتضمن ذلكمكن وي. قانونية وعملية من شأنها توفير قدر كبير من الحماية للمحتجزين
 ال نظام فحوص طبية منتظمة يجريها أطباءخوإد ،ه فرصة الوصول إلى محام  التي يقضيها المحتَجز دون أن تتاح ل

 ما ةوعاد(. ما بعدة فيالمذكور)ون لكل من هم رهن االحتجاز، أو تدابير للقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقوبة لستقم
 .نية بهدف ضمان تنفيذ هذه التوصياتتكون توصيات الهيئات الدولية مجرد بدء حوار مع الحكومات المع

 فحة اإلفالت من العقوبةامك  3-2-3

 وعلى صعيد آخر يمكن. مسئولياتها أحد نتائج التبليغ عن ادعاءات التعذيب مأما للدواشف التعذيب على المأل لوضع كعد ي
سات للتأكد من عدم استمرارهم في ن يقومون بهذه المماريالذ ادرألفالتعذيب في إلقاء الضوء على اعن  يساعد التبليغأن 

. طار النظام القانوني الداخلي للدولةإفي  والطريقة المثلى إلجراء ذلك هي بدء محاكمة. انتهاج هذا األسلوب دون عواقب
سارع بإدانة هذا يست فعالة، أو ال يمكن أن تكون فعالة، فإن الهيئات الدولية تلها يون المحاكمة في تكأما في حالة الدول الت

. التعذيب وتطالب أو توصى الدولة المعنية باتخاذ إجراءات للقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقوبة نبشأ التهاون الرسمي
، بل وفى بعض الحاالت يجدون أن فرص ترّقيهم قد تزايدت "تهملاإلفالت بفع" ورهموطالما أن مرتكبي هذه الجرائم بمقد

ق استخدام التعذيب للحصول على نتائج من التحقيقات، عندئذ ال يجدون دافعاً لإلقالع عن ممارسة التعذيب عن طري
 .والصور األخرى لسوء المعاملة

 

ير أيضاً قضية مسئولية هذه الدولة أمام ثسي اعقوبة، فإن هذن السمحت حكومة ما لمرتكبي هذه الجرائم باإلفالت م إذاو
ر من الدول يلتزم فعالً بعدد من االتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التعذيب، وذلك وكثي. القانون الدولي

مة هؤالء اكمحب تقم حكومة مالم  وإذا. للتأكد من أن األشخاص الذين يرتكبون جرائم التعذيب يتحملون مسئولية أفعالهم
تسمح لحكومة دولة أخرى بمحاكمتهم، تكون بمقتضى القانون األشخاص مع علمها بتورطهم في حوادث تعذيب، وإذا لم 

 .الدولي قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها

 يا كأفرادالضحل عن تعويض ثحبلا 3-2-4

 المدى، وقد ال تبدو قادرة على توفير قدر كبير من التعويض ةعيدبير مباشرة أو اً غدو األهداف السابق ذكرها أهدافبد تق
ولذلك فإنه باإلضافة إلى االستفادة بعيدة المدى بالنسبة للفرد، والتي تتمثل في العيش في بلد تحسن فيه . يا كأفرادالضحل

 .من خالل التبليغ عن االدعاءات يهاليمكن الحصول عشرة مبا وأسجل حقوق اإلنسان، هناك عدة تعويضات أخرى فورية 

 ي االنتهاكاتتائج التحقيق فن أحد 3-0-4-1

لية المذكورة في هذا الكتاب بمقدورها أن تحدد ما إذا كان قد تم ارتكاب التعذيب أو والد من هيئات إبرام المعاهدات ثيرك
انون الدولي قد أخلت بالتزاماتها تجاه الق الدولةإصدار إعالن رسمي بأن  نهاكذه الهيئات يمأن هوهذا يعنى . انتهاك مشابه

لهذا الشخص، فإن تأثير ذلك سيكون افتضاح أمرها  آخر تعويضاً  دولةوحتى إذا لم تقدم هذه ال. فيما يتعلق بشخص معين
  .وكوإجبارها على أن تتحمل مسئوليتها عن هذا السل

 جناة لامحاسبة  3-0-4-0

وبالنسبة لمسألة . بشأن إدعاء ما بالتعذيب، وبمحاكمة الجاني على فعلته لفعا ن بعض اآلليات أن تطلب أو تأمر بإجراء تحقيقاإمكب
 .تعذيب دون رادعلف اايتمكن من اقترلن  القضاء على ظاهرة اإلفالت من العقوبة، فإن ذلك له أهميته في طمأنة الضحية بأن الجاني
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  ويضعالت 3-0-4-3

وهناك عدد من الهيئات القضائية الدولية مخّولة بإصدار . إصالح الضرر الذي لحق بشخص معين لىع التعويض ينطوي
ال، والطريقة كأش ةفي عد منح التعويضويمكن . أوامر إلى الحكومة بدفع التعويض في حالة التثبت من وجود انتهاكات

ويتم حساب . أخرى من التعويض أصبح أكثر شيوعاً هذه األيام، ولكن األمر بمنح أشكال يمال التقليدية هي منح تعويض 
ة عاناالمالية على أساس الخسارة المالية الفعلية، وأيضاً األضرار المعنوية، األمر الذي يعنى تقدير مدى الم التعويضات

تقليدية، والتي تبدو من  أما أشكال التعويض األقل. أو عائلته أو عائلتها ثم منح قيمتها المالية/شخص ولا اهالتي تعرض ل
جوانب عديدة أكثر مالءمًة وأكثر فاعلية في التعامل مع عواقب االنتهاكات، فقد تشمل أمراً بفتح مدرسة أو مستشفى في 

أماكن تواجد جثث بألشخاص الذين اختفوا أو قتلوا ا قاربأبالغ بإة ولو مطالبة الدت، أالمنطقة التي تعرضت لالنتهاكا
عما  لنيية، أو حتى إلزامها بإصدار اعتذار عحالض تلى، أو إصدار أمر للحكومة باإلسهام مادياً في عملية إعادة تأهيلالق

 .حدث

 ذيبعالت فيها عرضة لخطر نيكو إلى دولة شخص ترحيل منح 3-0-4-4

خاص إلى بلدان يعتقد أنهم سيتعرضون فيها شاأل ترحيل علمن ذ إجراء عاجلعدد من اآلليات لديها االستعداد التخا ناكه
 –ض للخطر وأن هذا الخطر خطر مستمر رمع هار أنه شخصياً ى إظخص يجب أن يكون قادراً علشفال. لخطر التعذيب

ترحيل الشخص، على األقل حتى تنظر اآللية  مبعد المطلوب منها حق اللجوءا ثبت ذلك، يمكن للهيئة بأن تطالب الدولة ذفإ
 .ولدلقى احترام الما تومثل هذه المطالب ال تكون بالضرورة ملزمة، ولكنها غالباً . المعنية في القضية

 التعذيب؟ وا هم  3-3

 ةممقد 3-3-1

فهناك أنماط معينة . ن أن ترقى إلى حد التعذيب قدراً كبيراً من الحذرمسألة ما إذا كانت مجموعة من الحقائق يمك بتطلت
 ونفس الدرجة، ألم بولكن هناك أنماطاً أخرى ليست محددة المعا. من المعاملة ُيجمع الناس بالفطرة على أنها غير مقبولة

قدم إدعاًء إلى آلية دولية، فأنت ومن المهم أن تتذكر أنك عندما ت. حضاريةن أن تعتمد في تحديد معالمها على عوامل كيم
. مجرد رأيك الشخصيبس يول ،نى القانونيعالمبتسعى إلى إظهار أن ما لديك من حقائق تمثل التعذيب أو سوء المعاملة 

 .ذلك أو ينطوي عليه بالنسبة لشخص يرغب في تقديم إدعاء نيهعلكتاب ما قد يمن اوسوف يناقش هذا الجزء 

 الدولي عن معنى التعذيب؟ يقول القانون اذام 3-3-2

، (1) 1قاً للمادة ب، ط(1184)ية األمم المتحدة لمكافحة التعذيب قتفاالتعريف األساسي للتعذيب، كما هو وارد في انص ي

 : على أنه

 مثل ضاغرألك لوذ ،ةقليعأو  ةدنيبء كانت اسو ،أو معاناة شديدة لماً أا مخص شأنه أن يلحق بمن ش متعمدمل عأي "
معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه من قبله هو  أو ،نه أو من طرف ثالث على معلومات أو اعترافالحصول م

و آلي سبب قائم على أساس تمييز من آي أث، لهو أو طرف ثا طاعةأو من قبل طرف ثالث، أو إرهابه أو إجباره على ال

أو  رسمي  لسئوممن  نذعاإأو  ةقوافمأو  ضيتحربناة قد أُلحقت بالشخص نوع، وذلك عندما يكون هذا األلم آو المعا

تي تأتى لو اأمثل جزءا من، تي تيشمل التعذيب األلم أو المعاناة الناشئة عن، أو ال وال. خر يمثل سلطة رسميةآخص ش
 .    مصادفة مع عقوبات قانونية

 :يبذلتعان منها ويتك أساسية راصنعذا التعريف يمكن استخالص ثالثة همن و

 األلم العقلي أو البدني الشديد أو المعاناة الشديدة قلحاإ. 

 يق أو بموافقة أو إذعان من سلطات الدولةرن طع. 

 و الترهيبأب، اومات، أو العقمعل محدد مثل الحصول على غرضل. 
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وكما ترى من التعريف المذكور أعاله، . ال تستخدم باستخفافأن كلمة التعذيب أن تثير االنفعال، ولكنها يجب أشمن و
أن  مهمللك، فإنه من اولذ .يدة التي نجمتدالش المعاناة ةدرجبرد عن غيره من صور سوء المعاملة فوين يبذلتعايتميز 

  .نقتصر في استخدام هذا المصطلح على أكثر صور سوء المعاملة خطورة
 

ومن أمثلة ذلك . ا ليست في قسوة التعذيبهلكنوناة المعاوتة من امتف رجةدحات قانونية أخرى تعبر عن مصطل كهناو
وباستثناء التعذيب، فإن صور . هاعنواأعقوبات بلوا ،نسانملة القاسية، والمعاملة الالإنسانية أو التي تحط من كرامة اإلالمعا

دد، ولكن يجب أن تتوافر فيها النية لتعريض األشخاص للظروف سوء المعاملة األخرى ال تستخدم بالضرورة لغرض مح
إلى حد  ترقىلمعاملة التي ال اوء سولذلك فإن العناصر األساسية التي تشكل . التي تصل إلى أو تنتج عن سوء المعاملة

 : أن تختزل إلى عنصرين اثنين هما نيمك بيالتعذ
 

 ء كانت عقلية أو بدينةيض المتعمد آلالم أو معاناة غير عادية، سوارلتعا 

 يق أو بموافقة أو إذعان من سلطات الدولةرن طع 
 

جمة، يجب أن االن ناةالمعا رجةدتتمكن الهيئات الدولية من التمييز بين مختلف صور سوء المعاملة ومن تقييم  لكيو

وهذا يجعل من . زة لكل ضحية على حدةتضع في االعتبار، وفى كل مرة، الظروف الخاصة للحالة والخصائص الممي
الصعب وضع خطوط فاصلة دقيقة بين الصور المختلفة لسوء المعاملة، ألن هذه الظروف وتلك الخصائص سوف 

والنقطة الهامة التي يجب . رونة، حيث يمّكنه من التأقلم مع الظروفمثر كجعل القانون أوف يولكن هذا أيضاً س. تتفاوت
وهذا يعنى أن المعاملة، حتى وإن لم تكن قاسية . سوء المعاملة ممنوعة بمقتضى القانون الدولي صور لكتذكرها هي أن 

كومة للمنع المفروض على حال بتهاكاً من جانر انتعتب الزالت، فإنها (فهوم القانونيمبال) يبذلتعابدرجة ترقى بها إلى حد 
 .سوء المعاملة

 عنى ذلك بالمفهوم العملي؟مما  3-3-3

ان بهما عند تقييم ما إذا كانت مجموعة من الحقائق ترقى إلى عيست القانون الدولي نقطتين رئيسيتين من اإلرشاداتا نعطيي
 :درجة التعذيب

 

 يب يجب أن تكون مدعومة بالحقائقذلتعاحتويها تعريف تي يال صر الرئيسيةالعنا.  
 

 يدة التي تنجم عنه، وتوفر العنصر الهادفدالش المعاناة ةدرجباألخرى  سوء المعاملة تمييز التعذيب عن صور مكني. 

 اصر الرئيسيةنالع 3-3-3-1

كافحة التعذيب، أن طبيعة التعريف القانوني مة لدة األمم المتحفاقيرى من الفقرة السابق ذكرها، والمقتبسة من اتتوف س
. لى أنماط محددة من سوء المعاملة، وال يعطى قائمة باألساليب المحظورةفهو ال يشير إ. للتعذيب مبهمة إلى درجة كبيرة

 ،ذيبعمن حاالت الت تملةلوبة العتبار الحدث حالة محطالم صر الرئيسيةالعناوإنما، بدالً من ذلك، يحدد مجموعة من 
وهذه العناصر . رى مبهمةكما أن العناصر المطلوبة لتصل المعاملة إلى حد سوء المعاملة هي األخ. بالمعنى القانوني

 :يمكن تلخيصها فيما يلي
 

 ة عقلي أو معاناة لمأل، أو وقوع تعريض متعمد (تعذيب)قت عن عمد حأُل ةديدشة أو عقلية يبدن و معاناةألم أ حدث؟ اذام

 (.  أخرى من سوء المعاملة غير التعذيب صور) يةداع ريغأو بدنية 
 

 رتكبت ذلك بنفسها، أو أنها كانت تعرف أو كان من المفروض أن تعرف اقد  الدولة تلطاسأن  إما تكب ذلك؟رن ام
 .أن ذلك قد تم ارتكابه ولكنها لم تحاول منعه

 

 سبة نبال) الترهيب وأالعقاب  وألومات عى ملالحصول ع مثل محدد غرضليقاع المعاناة إتم  تم ارتكاب ذلك؟ اماذل
 (.للتعذيب فقط

 

 إعدادوعليها تقع مسئولية . ليةوالد ه هذه العناصر، فهذا أمر متروك لتفسير هيئات المراقبةخصوص ما تتكون منبما أ
د من أنها تنطبق على نفس كلتأاما يجب عليها ة، كتفسيرات ثابتة لتعريف التعذيب والصور األخرى لسوء المعامل

لست مضطراً إلى أن تقرر ما إذا كان ( مة غير حكوميةمنظ)وهذا يعنى أنك، كفرد أو منظمة، . المستويات في كل حالة
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م سوء المعاملة الذي لحق بشخص معين َيرقى إلى حد التعذيب أو إلى شيء آخر، ولكنك من خالل توثيق الحقائق التي تدع
  .ئات الدولية لتقرر ذلكيلله تطيع توفير األدلة تس، يةعناصر األساسال

 المعاناة ةدرج 3-3-3-0

وربما كان ذلك . يدة التي تنجم عنهدالش التعذيب عن صور سوء المعاملة األخرى، األخف وطأة،  بدرجة المعاناة  زتميي
أما العنصران الرئيسيان اآلخران، فيمكن التحقق منهما بطريقة . يب بالنسبة للتقييمذلتعاانب من جوانب عب جأص

دة ما يمكن بهذه الطريقة الموضوعية الجزم بأن مقترف التعذيب له صلة بالحكومة، أو أن افع –ة إلى حد كبير موضوعي
فقد يعتمد ذلك على . فهذه مسألة أخرىص شخالي يتعرض لها الت أما طبيعة ودرجة المعاناة. التعذيب وقع ألغراض معينة

وفى . الة الصحية وغيرهاحوال عتقدات الدينية والثقافيةموال مرعوال كثير من الخصائص الشخصية للضحية مثل الجنس 
 ىإل اها في حد ذاتهي مناالحتجاز ال َترقى أ، أو جوانب معينة من من سوء المعاملةمعينة حاالت أخرى، هناك صور 

  .درجة التعذيب، في حين أن التعذيب قد ينشأ عن اجتماعها معاً 
 

في  قة موضوعية، يمكن تصنيف أنماط معينة من المعاملة كنوع من أنواع التعذيب، ومثال ذلك الصدمات الكهربائيةيبطرو
نه يجمع أشكاالً عديدة كول –ل هذه األمثلة المألوفة ثى مليب ال يقتصر علتعذإال أن ا. ألعضاء التناسلية وانتزاع األظافرا

ومن المهم بدرجة خاصة أال ننسى الصور النفسية من سوء المعاملة، . ذات الطبيعة البدنية والنفسية أيضاً  من المعاناة
نية إال أنهم يواصلون دالب اإلصاباتمن  والتي غالباً ما يكون لها أكثر العواقب دواماً بالنسبة للضحايا الذين قد يشفون

وتشمل صور سوء المعاملة التي ترقى إلى حد التعذيب، سواًء كانت كل بمفردها أو . المعاناة من جّراء الجراح النفسية
 :مجتمعة، ما يلي

 

 باطن القدمين على برالض :الفلنجة/ ةكلفلا 

 ق الشخص من الذراعين مع ربطهما من الخلفيتعل: ينيفلسطيق الللتعا 

 رحبالم لضرباور ص 

 ات الكهربائيةملصدا 

 صابتالغا 

 ام المعنويدإلعا 

 حياً  نلدفا 

 اء الجسمزألج الصوري رلبتا 
 

د التعذيب، أو التي مازال أو األمور المختلطة التي ال تصل بوضوح إلى ح" المناطق الرمادية" ند ميلك فهناك العدومع ذ
 :وتشمل أمثلة ذلك. الخالف قائماً بشأنها، ولكنها تشغل بال المجتمع الدولي إلى حد كبير

 

 يفرض بمقتضى جزاء قضائي يالذ ب البدني العقا 

 (االنتظار لحين موعد تنفيذ اإلعدام) رة طابور الموتهوظا عقوبة اإلعدامصور عض ب 

 ادياالنفر سلحبا 

 اً إذا تجمعت هذه الجوانب معاً صخصو معينة من الظروف السيئة في السجون بوانج 

 ص المختفيخالش أثر ذلك على أقارب ويشمل فاءتالخا 

 ّقعت على األشخاص البالغيني قد ال تعتبر تعذيباً إذا وُ توال طفالاأل ملة التي ُتوّقع علىالمعا 
 

لمهم أن امن فعامل الثقافة  ووه ،درجة المعاناة من حدة  ن هناك عامالً له أهمية خاصة، ويمكن أن يؤثر على تقييمأما ك
مختلفة لما يرقى إلى درجة ثقافة واحدة، لهم معايير  في نفراد المشتركيواألنكون على وعى بأن الثقافات المختلفة، بل 

جهة، يمكن أن يعنى ذلك أن السلوك الذي يعتبر تعذيباً على ضوء ثقافة معينة  نفم –ويمكن تفسير ذلك بطريقتين. التعذيب
التي تعتبر دائماً ة ملعايعنى أن الم ن أنومن جهة أخرى، يمك. أو رأى ضحية معينة ال يمثل تعذيباً في نظر الهيئات الدولية

وعلى سبيل المثال، . الهيئات الدولية أنها تبلغ حد التعذيب ال ُتعتبر كذلك في نظر نفس الشخص الذي تعّرض لها في نظر
ين أن في حوإنما نوعاً من أنواع الممارسات العادية، حتى ولو كان ضرباً مبرحاً  ، لد مابفي  تعذيباً  قد ال يعتبر الضرب

بل وقد يحدث أن المعاملة التي تعتبر غير قانونية بالمقاييس الدولية . يعتبر( أكثر من ذلك سولي) امرأة بسالتمزيق م
وفى مثل هذه الحاالت، يجب عليك العدول عن التبليغ عن التعذيب، ألن الهيئات . تعتبر عكس ذلك تماماً بالمقاييس القومية

تصل المعاملة إلى حد التعذيب، فقد تصل إلى حد صورة أخرى  وتذكر أنه حتى عندما ال. يللدواكمها القانون ة يحالدولي
 . ممنوعة من صور سوء المعاملة
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 :كد من أن التفاوت الثقافي المحتمل قد تم أخذه في االعتبار عند تقديم ادعاء تعذيب، يجب عليك ما يليأللتو
 

 لمعاملة، ألن هذا قد يؤثر على تقييم افي تجاه أنماط معينة من اقالث أهمية الموقف ريركرح في ادعائك وتقاشن تأ
  .الهيئات الدولية لدرجة المعاناة

 

 أكد من عدم حذف أية تفاصيل للمعاملة التي تعرض لها الشخص، ألن الحقائق التي قد ال تعتبرها هامة قد تكون تن تأ
  .لنسبة لإلدعاءة بافي منتهى األهمي

 

 حتى يدلوا  تشجيعهمقد ال يذكرون بعض التفاصيل التي ال يعتقدون أنها هامة، وأنهم يجب ذكر أن الضحايا أيضاً تن تأ
عن  أنظر الباب الثاني، الفصل الرابع لالطالع على اإلرشادات. )بأكبر قدر ممكن من المعلومات عما حدث لهم

  (.ةالصل ذات المعلومات

 ما هو التعذيب؟: تمةاالخ 3-3-4 

كيف يمكنك التأكد من أن الحقائق التي في حوزتك تصل إلى حد : تؤدى كل هذه المناقشة إلى السؤال التاليأن  مكني
ألن س بمقدورك أن تتأكد، بل وليس هناك داع يفل –واإلجابة على هذا السؤال بسيطة للغاية . التعذيب أو سوء المعاملة؟

  .تتأكد
 

 تقوم بإبالغها  يالت المعلومات التأكد من أند أو كمنظمة غير حكومية إدعاء بالتعذيب، فإن مسئوليتك كفر مند تقديع
  (.أو عنصرين إذا كان االدعاء بسوء المعاملة)لعناصر الثالثة التي تشكل التعريف القانوني للتعذيب تدعم ا

 

 معاملةإلى حد التعذيب أو سوء ال رقىيا يرقى وماال ق لمضع تحديد دقيوعن  ات الدولية هي المسئولةئلهيا. 
 

ويبدو ذلك وكأنه يزيد األمور تعقيداً، ولكنه في الحقيقة . فسير العوامل التي تشكل التعذيب عملية دائمة التطورتعد ي
ر اإدراجها في إطسبق يمّكن الهيئات الدولية من أن تكون متفتحة الذهن نسبياً عند تقييم أشكال سوء المعاملة التي لم ي

الذي يرغب في تقديم إدعاء التعذيب، فهذا يعنى أنه من غير الضروري التأكد بشأن  أما بالنسبة للشخص. تعذيبلا

وتذكر . لمعاييرامن  نىدد أحعدم وجود  ىيعن الما إذا كان عمل معين يرقى إلى حد التعذيب أوال يرقى، ولكن هذا 
 .صر الثالثةالعناق دائماً أن مهمتك هي محاولة تطبي

 

 :ليك إثبات ما يليعجب ي
 

 أو معاناة لمألأو أن تعرضاً عن عمد ( ذيبعالت) مداً عة أو عقلية شديدة قد أُحدثت يبدن أو معاناة لماً أ نأ 

 (لمعاملة بخالف التعذيباوء س)قع وقد  اديةعير غ

 عن حدوثها علمتن المفروض أن ان مت هذه المعاناة بنفسها، أو أنها كانت تعلم أو كثأحد الدولة تلطاسن أ 
 .ل منعهاولكنها لم تحاو

 يتم إيقاع ( وإن كان هذا غير مطلوب بالنسبة للصور األخرى من سوء المعاملة)لة التعذيب اي حف ،
 المعاناة لغرض معين مثل الحصول على معلومات أو العقاب أو الترهيب

 حدث التعذيب؟ييف ك  3-4

 يب؟لتعذم مقترفو اهمن  3-4-1

صف ماهية التعذيب، فإنه من الضروري أن يكون السلوك المعنى قد ارتكب عن في الجزء الخاص بو زركيتم التما ك
أن يكون متورطاً في عملية تعذيب أو  نيمك  أي مسئول حكوميوهذا يعنى أن . طريق، أو بموافقة ممثل للسلطة القائمة

أثناء  الحصول على معلوماتكون تيب، والذي قد التعذ األغراض الشائعة وراءي االعتبار خذ فولكن مع األ. سوء معاملة
في مواجهة قالقل أو عصيان مسلح، فإنه يبدو من غير المدهش أن يكون المقترفون  ككل السكان برهيتأو  باستجوا
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 المسئولون عن أمنامية، وأيضاً رإلجالتحقيقات الرئيسيون هم هؤالء المسئولون الحكوميون المتورطون في عملية ا
 .لةوالد
 

 :يعنى أن الذين يرجح تورطهم في التعذيب أو في صور أخرى من سوء المعاملة يشملونا هذو

 ةطلشرا 

 (لدول التي يوجد فيها هذا النظامافي ) الدرك واتق 

 شلجيا 

 تعمل بالتنسيق مع القوات الرسمية يالت ريةلعسكت شبه االقوا 

 العصابات لمكافحة فرقت التابعة للدولة القوا 
 

 :م أيضاً قد يشملونهلكنو

 السجون  باطض  
 (ق القتلبويس التعذيب الذي يعقب االختفاء )لموت ارق ف 

 ئول حكومي سي مأ 

 التورط )ل فعيشارك األطباء واألطباء النفسيون والممرضون في التعذيب إما بال قد – عاية الصحيةروظفي الم
أو  ةيالتقارير الطبوير تزب) لتقصير او بأ)ستجوابباال في حالة تسمحالمباشر الذي قد يشمل الشهادة بأن شخصاً ما 

 (.عدم إعطاء العالج الصحيحب

 الذين يعملون بموافقة أو بناء على أوامر من المسئولين الرسميين معتقلال فاقر 
 

 يالت  اعات الداخليةالصرضافة إلى ذلك، فإن التعذيب غالباً ما يحدث في سياق الصراعات المسلحة، وخصوصاً باإلو
وفى مثل هذه الظروف، فإن التعذيب . من أراضى الدولة قطاعاتتضم قوات معارضة للسلطة القائمة تسيطر على 

 :والصور األخرى لسوء المعاملة يمكن أن ترتكب بواسطة

 المعارضة واتق 

 ن على وجه العمومالسكا 
 
 (ناقشة لالدعاءات ضد األشخاص الذين ال يمثلون الحكومةالع على مطلال 6– 3صل فال –ل األوالباب  رأنظ)

 الضحايا؟ من هم 3-4-2

ثقفون مال –باب والشيوخ، المتدينون والملحدونشال ،جال والنساء رال –أن يكون أي شخص ضحية للتعذيب  مكني
أن  إال. ة أو أقليةنمعي ية أو عرقيةدين وة أيفي جماعة سياسوية وغالباً ما يكون العامل الحاسم هو العض. والفالحون

  .الجميع معرضون، وال حصانة في ذلك ألحد
 
على المعلومات  إلى أن يركزوااألشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن التعذيب والصور األخرى لسوء المعاملة  يليمو

إال أن المجرمين . بالذين يشاركون في األنشطة السياسية المعارضة للسلطة القائمة أو ،المتعلقة بالسجناء السياسيين
وصاً المتهمين منهم بجرائم خطيرة، هم نماذج مألوفة لضحايا التعذيب، ربما بغرض الحصول منهم على صوخ ،العاديين

ما يكون الغرض هو نشر الرعب بين الناس، يصبح دوعن. بتزازهم أو ترهيبهما ردجببساطة لم أو ،معلومات أو اعترافات
ومن المهم جداً أال نعطي االنطباع بأن السجناء السياسيين هم المعرضون للخطر . الجميع على حد  سواء عرضة للخطر

 .لنفس الخطر أيضاً  دون غيرهم من الضحايا الذين قد يتعرضون
 
 :جانب من األهمية لألسباب اآلتية على ضحيةهوية ال تعدو
 

 تدينون، تعتبر أقل قدرة على تحمل سوء المعاملة، ومن ثم موال ر السناوكب ساءنوال نوعيات معينة، مثل األطفال ناكه
 .بعذيتد الرقى إلى حها تفإنه من األيسر اعتبار أن معاناتهم شديدة بدرجة تكفي لجعل

 

 لمعاملة الذي تلقاها مجموعة معينة من الضحايااوء س على تحديد أنماط دساعت.  
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 من الممكن استخدام آليات دولية أخرى خاصة بمجموعات معينة مثل مقرر األمم المتحدة الخاص بشأن العنف  جعلت
 (.ضد النساء

 
 :ة الضحية على جانب كبير من األهميةيهو افيهحددة تكون ت ميلي أمثلة لحاال افيمو
  

 وبدرجة خاصة، يجب التأكيد على أن تأثير نوع معين من . النوعية تعتبر من أضعف النوعيات مقاومةً  هذه :الفألطا
ا مك. ةلعامض لنفس الميتعرسوء المعاملة على الطفل قد يكون مختلفاً عن التأثير الذي يعانيه الشخص البالغ الذي 

. ب أحد والديه أو أقاربهيتعذ  يجب أن يالحظ أيضاً أن من أقسى صور سوء المعاملة على الطفل هو أن يشهد
 .وبالمثل، فإن تهديد الوالدين بمشاهدة تعذيب أطفالهما أو إجبارهما على ذلك قد يكون له أثر نفسي مدمر عليهما

 

 لة من وسائل التعذيب ال يقتصر على الضحايا من النساء ولكنه يستخدم يكوس باالغتصا :نسيب الخاص بالجذلتعا
على نطاق واسع كصورة من صور التعذيب الخاصة بالجنس إلبراز اإلحساس بالضعف واالستسالم لدى الضحية أو 

ا قلة الوعي لدى من يجري هبين من سباب عديدةل ألوقد يقل االهتمام بالتبليغ عن حاالت اغتصاب الرجا. المجتمع
تي عادة ما تكون لوا ،ملاالح كما أن هناك أمثلة أخرى يكون فيها جنس الضحية مؤثراً، ومن بينها حالة المرأة. المقابلة

حامالً كنتيجة مأساوية  صبحتن أن تي يمكلوا ،األطفال إلنجاباسب نالم ضعيفة بدرجة خاصة، والمرأة في العمر
  .لعملية اغتصاب

 

 حاالت يصل فيها سوء المعاملة إلى حد التعذيب أو المعاملة غير اإلنسانية، وذلك بسبب  كهنا :اص المتدينونخألشا
لحية قس  فنت وية، أدئ الدينلمبااخر بستي تالطبيعة المتدينة لشخصية الضحية، ومثال ذلك استخدام األساليب ال

 ..أرثوذكسي
  

 رتكابه حينما أجبر عازف بيانو اتم  حدى الحاالت ُوجد أن التعذيب النفسيإفي  :اف سوء المعاملة لمهنة الشخصدستها
  .على التعرض لعملية بتر صوري ليديه

 
 .1-4صل فال ،لثانيالباب ا ل فييتم إدراج الخصائص التي يجب مالحظتها في قائمة أشمف سوو

ح حدوث التعذيب؟ أين 3-4-3  يرجَّ

أما األماكن األكثر خطراً فهي تلك التي . دث التعذيب في أي مكان، خصوصاً في الدول التي تسود فيها أجواء العنفحد يق
اً االحتجاز الذي يسبق صخصو خرى،حتجاز األاال رك وأماكندوال أقسام الشرطة مثل يحتمل فيها إجراء االستجوابات

 .المحاكمة
 
ا تبدو معظم هذه األماكن مألوفة بالنسبة للسكان، وأماكن رسمية لالعتقال، فمن المألوف أيضاً تواجد أماكن أخرى نمبيو

نى صنع أو مبثل مم)وتتراوح هذه األماكن ما بين منشآت تستخدم بانتظام لمثل هذه األغراض . لالعتقال غير معترف بها
مثل مبنى مدرسة يستخدم ) في تلك الحاالتأخرى تستخدم في حاالت معينة ألنها مناسبة  أماكن وبين( مهجور وميكح

  (.في العراءكمنطقة احتجاز أو حتى قطعة من األرض 
 

 

 
 أن نتذكر أن التعذيب ال يكون بالضرورة محصوراً في أماكن االعتقال وحدها، ولكنه يمكن أن يحدث في بيت يجبو

 .ى مكان اعتقال رسميله إله أو أثناء نقنفس الضحية

 ُيرّجح حدوث التعذيب؟ متى 3-4-4

من التركيز الشديد على مواقع مثل التي سبق ذكرها، ربما كان من األكثر نفعاً التفكير في المرحلة التي تحدث فيها  دالً ب
 .خطرأشد درجات ال، والتي يتعرض المحتجزون فيها إلى االعتقال القبض أو  إلقاء عملية

 

 إللقاء القبضور األخرى من سوء المعاملة بالنسبة لألفراد تأتي مع المرحلة األولى صوال تعذيبلر اطرجات خدشد أ 
 طوال مدة ويدوم هذا الخطر. لوصول إلى المحكمةاأو  أو االعتقال، وذلك قبل أن تتاح لهم فرصة االتصال بمحامي

 .لمكان الذي يحتجز فيه المشتبه في أمرهماعن  النظر بغض التحقيق
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 از شخص ما دون االعتراف بذلك أو دون السماح له باالتصال بأي أحد، جاحت) جاز مع عدم االتصال بالغير تالحا
مخاطر التعذيب، ألنه  ترجادجاز على أعلى الحتد ينطوي هذا النوع من اق( سواء كان محاميه أو أحد أفراد أسرته

بتسجيل اسم الضحية رسمياً،  فقط اناً تقوم قوات األمنيوأح. ية على عملية االستجواب جخار يعنى عدم وجود  رقابة
 .يةولكن بعد انتهاء التحقيقات األول

 

 ك ألن عملية التحقيقلوذ ، السجون القانونية بالنسبة للسجناء الذين تمت إدانتهم  في ذيب أقل شيوعاً التعما يكون  ادةع 

قد اكتملت، ولكن يجب مالحظة أن كثيراً من السجون تضم، إلى جانب السجناء الذين صدرت األحكام ضدهم،  كونت
وال يمكن في هذه الحالة . ن المحاكمة باإلضافة إلى السجناء المحكوم عليهمورظتني في الحبس االحتياطيء سجنا

 لتي تدير السجناهي  ، خصوصاً لو كانت قوات األمنسجناء الحبس االحتياطياستبعاد المخاطر التي قد يتعرض لها 
ة للسجناء االحتياطيين داخل السجن نفسه، ولكن مع احتمال بلنسان يقع الخطر برة أوليس بالضرو. ها ارتباط بهلأو 

 .إعادتهم إلى أماكن االحتجاز أو إحالتهم إلى سلطات التحقيق
 

 ا قد هنفس زاالحتجا روفظأن نتذكر أن  بيج ،السجن إلى رحلة االحتجاز المبدئى، وأيضاً بعد ترحيل المحتجزمفى و
أنظر الباب الثاني، . )ة الالإنسانية أو المعاملة التي تحط من كرامة اإلنسان، وبالتالي يجب توثيقهاجدر ىتصل إل
 (.1–4الفصل 

 

 بعد عدة ساعات أو  حاالت االختطاف المؤقت يتم إطالق سراح الضحية وفى. طافتالخادث التعذيب في أعقاب حد يق

إلى أن الضحية قد احتجز بواسطة، أو بإذعان من، السلطات  رتشي األدلة نفإ ،"الختفاءا"ي حاالت ما فأ. عدة أيام
وكال النوعين من االختطاف قد . وقد ال يتم العثور على الضحية، أو قد يتم العثور عليه ميتاً . التي ال تعترف بذلك

وباإلضافة إلى التعذيب، . لمجتمعافي  أو الترهيب رعبلابث لستخدم كوسيلة أن يمل على التعذيب، وكالهما يمكن يشت
ك يجب توثيق لولذ(.  الفرد في الحرية واألمن وحق مثل حق الحياة)فإن حاالت االختفاء تنطوي أيضاً على انتهاكات 

بل إن االختفاء نفسه يمكن أن يرقى إلى درجة التعذيب، سواء بالنسبة . االختفاء ءثناأوقوع التعذيب على أي دليل 
 .للضحية نفسه أو بالنسبة ألقاربه

 

 يمكنك تلقي أو الحصول على ادعاءات التعذيب؟في أي ظروف    3-5

وعلى وجه . كناألماد من الظروف ولعديخرى لسوء المعاملة يمكن أن يتم تلقيها في اات التعذيب والصور األءدعاا
العموم، ليس من المرجّح أن يتم تلقيها في نفس المكان الذي يقع فيه التعذيب، ولكن في أول مكان يشعر فيه ضحية 

ب وهو في تعذيكان قد تعرض لل إذا السجن  إلى وهذا المكان قد يكون أثناء النقل. التعذيب بالقدرة على أن يتحدث بحرية
  .في المحكمة، أو عند إطالق سراحه وعودته إلى موطنه، أو حتى عند مغادرته بلده أو ،طةرالش قبضة

 

 :يمكنك فيها أن تتلقى أو تحصل على ادعاءات التعذيب تشمل يالت وف العامةرالظو
 

 لعنفا شيوع أو القالقل السياسية فواقم. 

 صراعاتق الناطم. 
 

 :يمكن فيها أن تتلقى أو تحصل على ادعاءات التعذيب فتشمل يالت ف الخاصةولظرا ماأ
 

 التحفظرات لمؤسسات الزيا 

 قع الطبيةالموا 

 شخاص المرحلين داخلياً واأل ت ومراكز الالجئيناخيمم 

 لجوءحق ال تلباط. 
 
المرء  بطريقة  تخطر على بالإال أن المعلومات يمكن أن توجد أحياناً في أماكن قد ال . هذه األماكن واضحة بذاتها ظممعو

تي يمكن أن تدعم أو توفر وينطبق ذلك بدرجة خاصة على المعلومات ال. مباشرة، ثم يتضح أنها مصادر غنية بالمعلومات
 وتشمل األماكن المحتملة التي يمكنك البحث فيها . ي أي مكان آخرفأو  ه شفهياً في مقابلةبغ الالذي تم اإلب دعاءاال أدلة

 :األشخاص الذين يمكنك محادثتهم ما يليومن ضمن 
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 المحاكم تلفام 

 تحقيقات النيابة تلفام 

 طبيةرير الالتقا 

 التضارب والفجوات في مثل هذه السجالت قد تكون دليالً )جون سوال لشرطةاكز ارمفي  لدخول والتسريحا تجالس
 (على ممارسات مخالفة للقواعد

 ن خص من تساعد هذه السجالت في تأكيد عدم تمكن الشويمكن أ)التعليم  دور الحضور في أماكن العمل أو تجالس
 (جمة عن التعذيباالن نة بسبب اإلصاباتيمع ةالحضور لفتر

 أو التقارير اإلخبارية المحلية فلصحا 

 ت الخدمة االجتماعية، مثل جماعة الشباباماعج 

 الدين جالر 

 جزين اآلخرينتلمحا 
 
لمواقف التي اعض بإال أن هناك . ضيحيها تلقي ادعاءات التعذيب إلى قليل من التوج الظروف المثالية التي يمكن فتاتحو

  .يفضل فيها إدراك عوامل معينة
 

 ي أن تدرك أن االنتهاكات في مثل هذه المناطق من المحتمل أن ترتكب من جانب كال طرفي غينب: الصراعات قناطم
 اكاتهم االحتفاظ بسجالت دقيقة عن مقترفي االنتهومن الم. الصراع، سواء الطرف الحكومي أو غير الحكومي

وتذكر أيضاً أن عامل . يمكن أن تساعد في التعرف عليهم أوصاف وسماتكل حالة، أو عن أي  في مالمّدعى عليه
، وذلك إلثناء  طرفينكال الاً ما يتعرضون لالضطهاد من بغال كون مؤثراً للغاية، ألن المدنيينيقد  الخوف والترهيب

الطالع على المسار المحتمل ل، 6–3الباب األول، الفصل  رأنظ. )ة للطرف اآلخرساعدعزمهم عن تقديم العون والم
 .(لإلجراءات التي تتخذ كرد فعل الدعاءات التعذيب التي ترتكب من قبل أشخاص غير تابعين للحكومة

 

 التحفظ رات إلى مؤسسات الزيا: 
 

لة أثناء تواجدهم بمقار االحتجاز الخاصة ممعالدعاءات بسوء ايم امفهوم أن المحتجزين ال يحبذون تقدلن ام
وفى مثل هذه المواقف، يجب أن تكون على درجة خاصة من الوعي (. احتجاز ما قبل المحاكمة)بسلطات التحقيق 

 ما واجهوه على أيدي عن  تحدثجزون أكثر استعداداً للوكقاعدة عامة، يكون المحت. ص المحتجزخالش بأمن
 .النظامية  ترحيلهم إلى السجون وبعد  ألحكام ضدهماور دالتحقيق فور صطات سل

 
فئتان من أماكن االعتقال، من الصعب تحديد عوامل واضحة للتمييز بينهما، خصوصاً فيما يتعلق بمستوى  كهناو

في  ن تمت إدانتهمالذييتم احتجاز المتهمين قبل المحاكمة مع السجناء  لبلدان بعض ا ففي: السالمة في كل منهما
 مثل أخرى يتولى إدارة كلتا الفئتين موظفون تابعون لنفس السلطة المسئولة عن التحقيق بلدانفس المكان، وفى ن

النتقال رة ايجب أن تدرك أن الترحيل إلى مكان آخر لالحتجاز ال يعنى بالضرو مثل هذه الحاالت، وفى. الشرطة
 .متناول سلطات التحقيق عن بعيداً 

 
إال أن بعض المنظمات غير الحكومية يمكن أن تحصل على هذا االمتياز . صعباً  اً أمر حفظدخول مؤسسات الت يعدو

أو الطعام، وذلك  ةصحيلديم الرعاية ا، لتقفقط بلة السجناء الذين تمت إدانتهم باالتفاق مع الحكومة، ولكن لمقا
 في مثل هذه الحاالت، يجب أن يوضع في االعتبار أن السرية نولك. كجزء من نظام الزيارات المتبع في السجن 

–7اب الثالث ، الفصل بال –أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر أنظر بصفة خاصة . )كون شرطاً للدخولتقد 
 .ن الذين يسمح لهم بدخول السجن، فمن بينهم المحامون وموظفو الرعاية الصحيةوخرآلاألشخاص ا اأم( 0

 
 .ثل هذه الظروف، هناك ثالث فئات رئيسية من االدعاءات التي يمكن تلقيهامفى و

 

قبل الوصول إلى  اة مرلمعاملة في فتعن اصاً في حالة القادمين الجدد، يمكن تلقي االدعاءات ووخص ،والً أ
  .المؤسسة، أي أثناء وجود الضحية تحت إمرة سلطات التحقيق

 

تلقي االدعاءات عن الحوادث الفردية التي حدثت داخل المؤسسة، مثل تعرض شخص لسوء المعاملة  نيمك ،اً انيث
اث دأح لناسبة خاصة مثفي م، بموافقة أو تشجيع من الحراس، أو المساجين  أحد الحراس أو أحد زمالئه على يد
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روفة عالم الشغب التي يتعرض فيها أشخاص معينون إلى هجوم من جانب الحرس، أو حاالت الحبس االنفرادي

الحصول على  نيمك ،وأخيراً . غم خطورة حالتهبقسوتها، أو في حالة شخص حرم من العالج الطبي الكافي ر
احة المستغلة في المعيشة، أو الصحة، وهى جانب من سالم المؤسسات، مثلاخل معلومات عن األحوال العامة د

الجوانب الكئيبة في نظام المؤسسات، أو الوسائل غير المقبولة في العقاب مثل استخدام السالسل أو القيود أو العزل 
عن  االدعاءات عطي وكلما كان ذلك ممكناً، فإن االلتقاء باألشخاص فرادى، وليس كجماعات، ي. لفترات طويلة

في االعتبار أن السجناء الذين قضوا في المؤسسة فترة طويلة  أن يؤخذومن الجدير . المؤسسات تعزيزاً أكبر
 .القادمين الجدد عنه في حالةداخل المؤسسات  تأقلماً لألوضاعيكونون أكثر 

 
صاً إذا كان على استعداد لعرض وخص ،داً للمعلوماتجي سسة مصدراً ؤالم مكن أن يكون الحديث مع طبيبي ماك

وبطبيعة الحال، فإن االطالع على هذه الملفات يجب أن يصاحبه الحرص على عدم .  الصحية السجناء ملفات
المالحظة الخاصة بالسرية : أنظر. )ع في مثل هذه الحاالتمتوق أمر الكشف عن هوية األشخاص حيث أن السرية

ومن المفيد بدرجة خاصة عند إجراء الفحوص الطبية لدى الوصول إلى السجن (. الهعأ 0ل صاب األول، الفالب في
 اإلصابات على ليالً صة بهذه الفحوص األولى ألنها قد تمثل فيما بعد داالخ أن تطلب االطالع على التقارير الطبية

تثبت أن الشخص كان في حالة صحية  أو ،اء وجوده في قبضة الشرطةنأث صأن تلحق بالشختمل من المح يالت
وقد يرحب األطباء بأن يعرضوا عليك . في وقت الحق أصبح مريضاً جيدة عند وصوله، ثم لحقت به إصابات أو 

من المرجح أن تكون أقل في  م للمساءلةعرضهحداث التي وقعت خارج مؤسستهم، ألن احتماالت تالدليل على األ
 .هذه الحالة

 

د على نيتك بشأن كيفية استخدام هذه متعت أن تكون على وعى بأن درجة التحفظ من جانب الطبيب يجب :امه
الطبيب، أو مع عضو آخر من الطاقم الصحي، مع الحصول وإذا أمكن، يجب مناقشة هذا األمر مع . المعلومات الطبية

مالحظات على الموافقة : أنظر)ن الضروري أن يذكر مية حما أو اسم الضمنه على موافقة مسبقة إذا كان اسم أي
 (.أعاله 0لباب األول، الفصل افي  الواعية

 
 

 اع الطبيةضألوا: 
 

ستدعاؤهم تم اا يمعند وائل الشهود أمن  تعذيب كظاهرة عادية، يصبح األطباءض الدول التي يحدث فيها العي بف
أيضاً، يوجد فرع من الطب  بلدانوفى بعض ال. ألضرار النفسية الناجمة عن سوء المعاملةاأو  صاباتاإل جلعال

ن طريقه من الحصول على معلومات متخصصة عن نوع اإلصابات ن األطباء عكيتم يعرف باسم الطب الشرعي
أن  لمحكمة من الطبيب الشرعياأو  اً ما تطلب الشرطةبغال سباب قانونية،وأل .أو األمراض وأسبابها المحتملة

ا يخشى األطباء اإلبالغ عن وغالباً م. فحص ضحايا العنف، وبالتالي فهو يحتفظ لهذه الحاالت بسجالت مفصلةي
 طبيب مستشفى السجن من وبيب العائلة أمن طإال أن طلب ملف طبي من الطبيب الشرعي أو . الحاالت بأنفسهم

 ايجب مناقشته  السريةوفقة الموا مسائلومرة أخرى، فإن . أن يؤدى إلى الحصول على معلومات قيمة نيمك
 (. 0األول، الفصل  أنظر الباب. )مسبقاً 

 
 أنه في بعض الحاالت يتعرض األطباء لضغوط شديدة الإ. ةقد تقارير دقياإعد ألطباءامن  ب أخالق المهنةطلتتو

ن أهي  ولعل إحدى الصعوبات المتعلقة بالتقارير الطبية. لحذف بعض المعلومات أو حتى تزييف التقارير
خبير مستقل تفسير  من ب، يمكن أن تطلحالةوفى هذه ال. اً ما توصف دون إدراج أسبابها المحتملةبغال اإلصابات

 .دعاءات التعذيباالمعلومات المدونة للتأكد من أنها متطابقة مع 
 

 شخاص المرحلون داخلياً واأل ت ومراكز الالجئيناخيمم: 
 

وخصوصاً في  ،نهمال أو خارج بلدداخ مخيمات والمراكز الخاصة باألشخاص المرحلين إجبارياً، سواءلن اإ
مناطق الصراعات، من المؤكد أن تصبح موطناً لألشخاص المتضررين الذين تعرضوا للتعذيب وشهدوه، والذين 

لوب هو معلومات متصلة بحادث معين أو بسلسلة من األحداث، وإذا كان المط. قد يرغبون في تقديم ادعاءات بذلك
. لوماتعالم هم إلى نفس اإلقليم أو القرية، وبإمكانهم تأييدولأصي أشخاصاً تنتمتضم فإن هذه المخيمات غالباً ما 

وازنة عن ورغم ذلك، يجب توخى بعض الحذر إزاء نتيجة ذلك، أوالً الحتمال الحصول على معلومات غير مت
د يتخفون بين قهم سل التعذيب أنفأعمااألحداث إذا كان المخيم يتكون أساساً من مجموعة واحدة، وثانياً ألن مقترفي 

أن  إلى وعندما تشير المعلومات التي تم الحصول عليها من الالجئين. نزالء المخيم ويدلون بمعلومات مضلِلة
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و أحد أسباب تدفق الالجئين، ينبغي عليك نقل المعلومات إلى مفوض األمم وقوع التعذيب على نطاق واسع ه
 (.0– 7الباب الثالث، الفصل   رأنظ. )ون الالجئين لشئ المتحدة األعلى

 

 ورغم أن . اساً لطلب حق اللجوء في بلد آخرشكل ادعاءات تعذيب  شخص معين في وطنه أستقد  :حق اللجوء تلباط
أكثر صعوبة، فإن المبادئ األساسية التي  يصبح دلةعني أن جمع األقد يالوقت المنقضي منذ إدعاء سوء المعاملة 

ن ويجدر التنبيه إلى أن بعض األشخاص قد يّدعو(. 1أنظر الباب الثاني، الفصل )يلخصها هذا الكتاب يجب أن تتَّبع 
 .كذباً أنهم تعرضوا للتعذيب، لمجرد تجنب الترحيل

 يمثلون الحكومة؟ ال صعاءات ضد أشخااالدكن تقديم مل يه 3-6

. ت التوتر والصراعالوحا كثير من انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك التعذيب، في إطار االضطرابات السياسية حدثت
أشخاصاً يعملون  ضاً يبل أ ،فقط ه الظروف، ال يكون مرتكبو أعمال التعذيب في الغالب مسئولين حكوميينوفى مثل هذ

وهذه مشكلة صعبة "(. أشخاص ال يمثلون الحكومة"وهم الذين يشار إليهم باسم )بالحكومة   ال عالقة هلم لحساب أنفسهم 

مكن يهل : ولكن لكي نحقق الغرض من هذا الكتاب، علينا أن نسأل. ك من زوايا عديدةللغاية وواقعية للغاية أيضاً، وذل

 عاءات التعذيب التي تتم على يد أشخاص ال يمثلون الحكومة؟دال لإجراء كرد فع ذ أياتخا

 ؟مكن اتخاذ إجراء في ظل قانون حقوق اإلنسانيهل  3-6-1

األساسي للتعذيب، والذي تضمنته اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة أيت في جزء سابق من هذا الفصل، فإن التعريف رما ك
فهل يعني ذلك أن القانون ". خص آخر يمثل سلطة رسميةشأو  ئول رسميسم"، ال التي يرتكبهعماالتعذيب، يشير إلى األ

على يقتصر فالتعريف . أمراً مقبوالً؟ بالطبع الالدولي لحقوق اإلنسان يعتبر األعمال الوحشية التي يرتكبها أفراد عاديون 
األشخاص  أفعالأن تقوم الحكومات بالتعامل مع  وع هقية، ألن المتورسم األشخاص الذين يتصرفون من منطلق سلطة

 .العاديين من خالل قوانينها الداخلية 
 

قد تقّصر في أداء هذا  كاب مثل هذه األعمال ولكنها أن الحكومات ربما تتورع في ارتقانون حقوق اإلنسان  يفترض
ولكن أيضاً عن التقصير ( تعذيبلة لدارسة المتعممالم) هالفعاأوبناء عليه، أعتبر الحكومة مسئولة ليس فقط عن . الواجب

وعدم التحقيق في / اكمة مقترفي التعذيبوعدم مح/ م اتخاذ تدابير فعالة لمنع وقوع التعذيبدع)و أفي أداء واجبها 
  (.االدعاءات

 

يعني واص ال يمثلون الحكومة؟ خأش هيب الذي يمارسلتعذآثار ذلك على إمكانية اتخاذ إجراء كرد فعل الدعاءات ا يا هم
 :ذلك

 

 تبحث المسئولية  ئات الدولية المسئولة عن تنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان أنيلله كنم يالن حيث المبدأ، منه أ

لى هيئات صة عوينطبق ذلك بصورة خا. تتم من قبل األشخاص الذين ال يمثلون الحكومة يالت ة التعذيبيعمللالمحتملة 
ال تستطيع إال تقدير مدى مسئولية األحزاب الحكومية عن االتفاقيات التي كانت السبب في  يالت عاهداتمال مإبرا
 .هاوجود

 الة ر فعتخاذ تدابيادم عالمسئولية المحتملة للدولة التي وقعت فيها أحداث التعذيب عن  بحث عيستطتهيئات الدولية لن اأ

 .اثدألحا هذه لمنع

 إلى بلد يواجه فيه خطر  شخص ردطالمسئولية المحتملة للدولة التي ترغب في  بحث عيستطتهيئات الدولية لن اأ
 .في ذلك التعذيب على يد أشخاص ال يمثلون الحكومة بما التعذيب

 ال يمثلون الحكومة؟ ذينلخاص اشاأل علىذيب طبق أنماط أخرى من القانون الذي يمنع التعنل ته 3-6-2

 لصراع المسلحلنون الدولي االق 3-6-0-1
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ذا من  القوانين التي ال تنطبق إال على مواقف الصراع المسلح، سواء كان ه اً نوع لمسلحالقانون الدولي للصراع ا رعتبي
يقع في أراضي دولة واحدة، وقد تتواجه فيه  عصرا) وليدير غأو ( تتواجه فيه دولتان أو أكثر عصرا) اً وليدلصراع ا

 (.قوات غير حكومية فقط منقسمة إلى جبهات متعارضة و، أ المعارضةقوات حكومية مع قوة أو أكثر من قوات 
 

معاملة القاسية أو الالإنسانية أو التي تحط من كرامة أي لوا بلى منع التعذيلح عالقانون الدولي للصراع المس ينصو
ي، كون هذا الطرف طرفاً غير شخص يقع في قبضة طرف آخر، ويشمل ذلك، في حالة الصراع المسلح غير الدول

 (.1141من اتفاقيات جنيف لعام  3المادة العامة . )حكومي في طبيعته
 

. وني يلزم األشخاص الذين ال يمثلون الحكومة بعدم ممارسة التعذيبنقا دفهذا تعه. ملى األأن ذلك أن يبعث علشمن و
 على نون الدولي للصراع المسلح يعتمد أساساً في تطبيقهولكن لسوء الحظ، هناك صعوبات في تنفيذ هذا االلتزام، ألن القا

ض على مقترفي التعذيب ومحاكمتهم، وإما أن بالق لحكومة بإلقاءوم االقانون الجنائي المحلى، األمر الذي يعني إما أن تق
  .يكون للقوات غير الحكومية نظامها القانوني الخاص الذي يجسد تلك  االلتزامات

 

انتهاكات صريحة للقانون الدولي للصراع المسلح، تبدو خطيرة إلى حد يسمح ألي حكومة أن تحاكم مرتكبيها أمام  كهناو
وقليل من الدول هي التي . ط إذا كان تشريعها المحلى يجيز ذلكق، ف  (العالمي يضائقصاص التالخا) حليةمحاكمها الم

فقد ثبت في مناسبتين خالل السنوات القليلة الماضية إمكانية . استعدادها لذلك، ولكن قد يتغير الوضع في المستقبل تبدي
إال أن هذه . بنظر انتهاكات القانون الدولي للصراع المسلح في يوغسالفيا السابقة وفى رواندا صتخت م دوليةمحاكإنشاء 

وقد حدث مؤخراً تطور جديد، وهو . إال بحث األوضاع الناجمة عن هذين الصراعين بالذات المحاكم ليس من سلطتها
ة يكون من سلطتها، بين أمور أخرى، النظر في األمور المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي مدائ إنشاء محكمة جنائية دولية

م تبدأ عملها بعد، وليس من الواضح حتى اآلن دور المنظمات غير الحكومية في ولكن هذه المحكمة ل. للصراع المسلح
 .هذه العملية، إذا كان لها دور على اإلطالق

  اإلنسانية ضد مائرالج 3-6-0-0

وتجرى حالياً . التي ترتكب على نطاق واسعمن أبشع صور انتهاك حقوق اإلنسان،  ةصور لجرائم ضد اإلنسانيةاعد ت
هجوم منظم  من ءدما ترتكب كجز، عنمراجعة عامة لهذه الجرائم لكي تشمل التعذيب والمعامالت الالإنسانية األخرى
وليس من الضروري أن ترتكب هذه الجرائم . واسع النطاق وموجه ضد شعب من المدنيين، مع العلم المسبق بهذا الهجوم

وهذا يعني أنه قد يكون من . اع مسلح، كما أن خطة الهجوم يمكن أن تنفذ على يد جماعة غير حكوميةفي إطار صر
  . ية أعمال تعذيب ترتكب في إطار نطاق واسعولسئم ثلون الحكومة يمالممكن تحميل أشخاص ال

 

ن خاص بالجرائم التي ترتكب وقان هو الحال بالنسبة للقانون الدولي للصراع المسلح، فإن هناك صعوبات في تطبيق كماو
ما تبدأ عملها، أن تنظر في االدعاءات دعن ،ةيلجنائية الدولمة ايكون من الممكن بالنسبة للمحك فوسو. ضد اإلنسانية

فهذه النوعية بأكملها من الجرائم تعتبر خطيرة إلى . جاح ذلكالخاصة بمثل هذه الجرائم، ولكن من الصعب التنبؤ بكيفية إن
 زتجي ، ولكن فقط إذا كانت قوانينها المحليةاليهع العالميائي حد أنه من الممكن بالنسبة للدولة أن تطبق االختصاص القض

ومن النتائج األخرى المترتبة على . خطيرة للقانون الدولي للصراع المسلحذلك، كما هو الحال بالنسبة لالنتهاكات ال
لنسبة لبعض الجرائم يجب أن تبدأ المحاكمة في افب –التعذيب يفرتقم مةخطورة هذه الجرائم عدم وجود موعد محدد لمحاك

التحديد ال يطبق على الجرائم التي ترتكب عشر سنوات بعد ارتكاب الحادث، ولكن هذا فمثالً غضون فترة زمنية معينة، 
  .ضد اإلنسانية

  نون المحلىالقا 3-6-0-3

مقترفي التعذيب من األشخاص الذين ال يمثلون الحكومة أو مقترفي  نفإ ،ميينولحكابة للمسئولين النسو الحال بهما ك
. لة التي حدث فيها التعذيب أو سوء المعاملةوللد ن يحاكموا تبعاً للقانون المحلىالصور األخرى لسوء المعاملة يمكن أ

 ام بذلك من دولة إلى أخرى، كما يمكن أن يشتمل القانون المحلي على تشريعيالق يمكن بمقتضاه الذيويختلف القانون 
واألمر األكثر . النحو الذي سبق ذكره على اإلنسانيةبتطبيق القانون الدولي للصراع المسلح أو بالجرائم ضد  تختص

 .ةبشع نتجت عنه أضرار جسدية بالغة أو حوادث اغتصاب ن اعتداءشأب كمةشيوعاً هو أن يتخذ القانون المحلى شكل محا

 ؟عاء تعذيب وقع على يد أشخاص ال يمثلون الحكومةكيف يمكنك استخدام المعلومات الخاصة باد: ةمخات 3-6-3

على نحو أكثر جداً  اً دحدومألحداث سيكون مل لإال أن المسار المحت. هذا على ما تأمل في تحقيقه بهذه المعلومات دعتمي
ويجب أن تكون على وعى بأن احتمال حصولك على . إذا ما قورن بالوضع في حالة ادعاء التعذيب ضد مسئول حكومي
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ورغم ذلك، فإنك إذا قدمت معلوماتك بالطريقة الصحيحة، فقد تتمكن من تحقيق نتيجة . نتائج ملموسة هو احتمال ضعيف
 .جيدة

 ىفرد عالجيراء نت تبحث عن إجكذا إ: 
 

كما سترى في الباب )لة التي وقع فيها التعذيب وللد طار القانون المحليإفي  ن تبدأ بالبحث عن إجراء عالجيأجب ي
ان هناك كذا إة التحقق مما ضروروتذكر (. الثالث، وهذه هي الخطوة األولى المعتادة نحو البحث عن تعويض فردى

 نسانيةأساس القانون الدولي للصراع المسلح أو الجرائم ضد اإل على تشريع معمول به يسمح بالمحاكمة
 

ة يإلقاء المسئولمكن فطبقاً لقانون حقوق اإلنسان، ليس من الم. لم يحقق ذلك نجاحاً، فبإمكانك التقدم إلى هيئة دولية إذاو
ولذلك يجب أن ترفع دعوى ضد الحكومة تماماً كما تفعل في . ورة مباشرة على عاتق أشخاص ال يمثلون الحكومةصب

ولكنك في هذه الحالة ستكون في حاجة إلى تعزيز دعواك بالقول بأن الحكومة فشلت في الوفاء . دعاءات العاديةحالة اال
نها لم تتخذ خطوات نحو منع التعذيب أو نحو التحقيق في االدعاء بصورة وافية أو نحو أأو  التقصيربالتزاماتها بسبب 

 .ذيبمحاكمة مقترف التع
 

 ىحت ،إلى بلد يعتقد أنه سيتعرض فيه لخطر التعذيب شخص ولة دون طردللحيللممكن أيضاً التقدم إلى هيئة دولية امن و
وقد تم التأكيد على ذلك في اآلونة األخيرة، وطبقته اللجنة . الخطر مصدره أشخاص ال يمثلون الحكومة اهذ نلو كا

ما ورب .االت الطرد المقترحة إلى الصومالحفي  كافحة التعذيب كما طبقته المحكمة األوربية لحقوق اإلنساناألوربية لم
اصة، بسبب عدم وجود سلطة حكومية مركزية في هذه الدولة، مما أتاح ألشخاص ال يمثلون الحكومة خلة اكانت هذه ح

إال أن ذلك يعتبر سابقة مشجعة ألنها أثبتت أن (. التصرف من منطلق سلطة رسمية)لحكومة، ومن ثم فرصة القيام بعمل ا
 .طرالخ وليس مصدر هذا ذاتهالعامل الهام هو الخطر 

 

 فة العموميةصله  عالجي ءجراإعن  بحثتنت كذا إ: 
 

الهيئات الدولية التي تتولى البحث في الوضع العام لحقوق اإلنسان و الحال بالنسبة للذين يتلقون حاالت فردية، فإن هما ك
ولكن . يمثلون الحكومة ال صيرتكبها أشخا التيفي دولة ما ليست مخولة باتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق باالنتهاكات 

فمن شأن ذلك أن يساعدها . اممن المهم جداً بالنسبة لهذه الهيئات أن تحاط علماً بدور هؤالء األشخاص في هذا الوضع الع
ات وفى كثير من األحيان، ستحاول الحكوم. على فهم المناخ العام ومعرفة ما يجب إلقاء مسئوليته على عاتق الحكومة

تفعله  ة معلومات دقيقة بمقدورك أن تقدمها عمايأال شك أن و ،ت التي وقعت ارتكبتها قوات المعارضةكاهانتلدفع بأن االا
 .وماال تفعله هذه القوات، ستجعل الهيئة الدولية في وضع أفضل للرد على هذه االدعاءات
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ي يرتكبها األشخاص الذين ال يمثلون تال تن أن الممارساكد ماً، قد يبدو أن أفضل مسار يمكن اتباعه هو التأرأخيو
مات إلى الهيئات الدولية بغرض تقدير الموقف الحكومة قد أصبحت معروفة لدى الجميع، سواء عن طريق إرسال المعلو

عين بشأن هذا التأثير على  ترحاتطالع على المقلال 7الباب الثالث، الفصل  رأنظ) العام أو عن طريق التأثير على المشرِّ
عين ير من العون في حاالت تورط األشخاص فعندما ال يتمكن القانون الدولي لحقوق اإلنسان من توفير قدر كب(. المشرِّ

 .الذين ال يمثلون الحكومة، فإن ذلك قد يتم من خالل ضغوط الرأي العام
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 صلخيت

أمور مبدئية -األول  بلباا  

 تعذيب؟ ادعاءات خالل تقديم  نم هققتأمل  أن تحا الذي م 1

 تحديد نمط/ النتباه إلى الموقف اذب ج 

 ابية في الموقف العامتغييرات إيج قحقيت 

 ة ظاهرة اإلفالت من العقوبةحكافم 

 لبة بتعويض الضحيةالمطا: 

 ف االنتهاكاكتشا

 لجناة أمام مسئولياتهماضع و

 يضعولتا

 إلى دولة يعتقد أنه سيواجه فيها خطر  صلشخا يلترحنع م

 و التعذيب؟هما  2

والحد األدنى . التعذيب، ولكنك لست في حاجة ألن تفعل ذلك حتى تتمكن من إبالغ إدعاء تعذيبصعب تعريف لن ام

 :لما يجب أن تثبته هو

 ير غتعريض متعمد آلالم أو معاناة عقلية أو بدنية  و، أ(بعذيت) مداً عألحقت يدة ة أو عقلية شديبدن أو معاناة لماً أن أ

 (.بخالف التعذيبصور سوء المعاملة )دثت عن عمد حقد  اديةع

 لحقت هذه المعاناة بصورة مباشرة، أو أنها تعلم، أو كان من المفروض أن تعلم أقد  الدولة تلطاسن تكون أما إ
 .ع ذلكل منبارتكابها، ولكنها لم تحاو

 لمث محدد غرضليتم إلحاق المعاناة ( وهذا ليس مطلوباً بالنسبة للصور األخرى من سوء المعاملة)عذيب تال ةلاي حف 
 الحصول على معلومات أو العقاب أو الترهيب

 حدث التعذيب؟ييف ك 3

 الجناة؟ من هم

 اد روأف ط السجوناوضب ت األمناوقو كردوال يشمل الشرطة اوهذ: ص يتصرف من منطلق سلطة رسميةخي شأ
" فرق الموت"يين والعاملين بالخدمة المدنية وأصحاب المناصب السياسية العليا وسئولين الحكومموال الجيش

 .واألشخاص الذين يقدمون الخدمات الطبية

 ةجماعات المعارضة المسلح ءعضاأ 

 الضحايا؟ من هم

 صخي شأ 

 األماكن التي يرجح حدوث التعذيب فيها؟ يا هم

 ولكن بدرجة خاصة في أي مكان من ( بيت الضحية نفسه في الترحيل ، أوبما في ذلك أثناء عملية )مكان  يي أف
 .فيه المرجح إجراء التحقيق

 كون حدوث التعذيب أكثر احتماالً؟يتى م



  أمور مبدئية -األول  بلباا

 

 

 
24 

 ة وسيل دون) صوصاً في حالة االحتجاز مع عدم االتصال بالغيرخز، اعملية االحتج ى منمراحل األوللي اف
 .ويستمر الخطر طوال فترة استمرار التحقيق(. لى أحد أفراد األسرةإأو  للتوصل إلى محام

 ت التعذيب؟اعاءدالحصول على ا ى أوي ظروف يمكنك تلقأفي  4

 لعنف  أو مناطق الصراعاتا شيوع  أو يمكن أن تشمل حاالت االضطرابات السياسية هوهذ :عامة روفظ. 

 راكزلى المواقع الطبية أو إلى مخيمات ومإأو  يمكن أن تشمل زيارات لمؤسسات االحتجاز هوهذ :خاصة روفظ 
 .ات حق اللجوءبوطل شخاص المرحلين داخلياً واأل الالجئين

 .أنظر النص الرئيسي لالطالع على مقترحات بهذا الشأن. نسى البحث في األماكن غير العادية أيضاً نال و

 ة؟حكوممكن تقديم ادعاءات ضد أشخاص ال يمثلون اليهل  5

 :الدولي، تعتبر مسئولية األشخاص غير الحكوميين مسئولية محدودة، ولكن نوناللق بقاً ط

 :يمكنك ىفرد جي نت تبحث عن إجراء عالكذا إ

 أساس القانون الدولي  على مةمحاكيمكن أن يشمل ال اوهذ. طار القانون المحلىإفي  حث عن إجراء عالجيبن تأ
 .سمحت بذلك التشريعات المحلية القائمة اإذ ،اإلنسانية لخاص بالجرائم ضداأو  للصراع المسلح

 يمكن تحميلهم المة و يمثلون الحكين الأن األشخاص الذ حيث: قدم إلى إحدى هيئات حقوق اإلنسان الدوليةتن تأ 
ضد الدولة التى يقع فيها المسئولية بصورة مباشرة طبقاً لقانون حقوق اإلنسان، فأنت تحتاج إلى تقديم دعواك 

الحادث، مع الدفع بأنها فشلت فى الوفاء بالتزاماتها نحو اتخاذ خطوات لمنع التعذيب أو للتحقيق فى اإلدعاء بصورة 
 .ة الجناةحاكموافية أو لم

 :نككيم ،فة العموميةصله  ء عالجياإجر‘تبحث عن  تنك اذإ

 حقوق اإلنسان علماً بأنشطة األشخاص الذين ال يمثلون الحكومةيط الهيئات الدولية لحن تأ 

 عينشن تأ  ارك في التأثير على المشرِّ
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 ةممقد 1

ورغم أن هذا الكتاب . كيفية الشروع في توثيق إدعاء التعذيب نبشأ في تقديم إرشاداتالهدف من هذا الفصل  صتلخي
لقتل الخارجة عن اختصاص المحاكم اات ليوعم يتناول بالتحديد توثيق عمليات التعذيب والتبليغ عنها، إال أن االختفاء

لها أيضاً يمكن أن توثق باستخدام معلومات مشابهة إلى حد كبير، بعد والصور األخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان، ك
  .جمعها باستخدام هذه اإلرشادات

 

امل يناقش الوضع العام كمت رهو كتابة تقريائي وحتى لو كان هدفك النه. اإلدعاء الفردي العمود الفقري ألي دعوى ليمثو
 لفردية، ألن هذه هي الطريقة المثلى لتأسيس وبناء األنماطفي دولة ما، فإنك ستحتاج إلى البدء بجمع االدعاءات ا

حاالت ض البع يفف –وليس بالضرورة أن تتم االدعاءات الفردية عن طريق الضحية نفسه أو نفسها . تجاهات العامةواال
 قاربأأو  ن أن يتم االدعاء الفردي عن طريق شهودكيم ،يها الضحية أو ُيقتل أو ُيحتجز دون االتصال بالغيرففي تالتي يخ
  .قد وقع ةاملعني أن سوء الما يعغير في السلوك، ممتأو  وا الضحية آلخر مرة، وربما الحظوا إصاباتدشاه

 

ب والصور األخرى لسوء المعاملة، فإن هذا الفصل سيناقش القضايا زمة لتوثيق ادعاءات التعذيالال يد اإلرشاداتدلتحو
 :اآلتية

 

 ن ، فإوبدرجة خاصة. وضعها في االعتبار عند توثيق اإلدعاء بانتهاكات حقوق اإلنسان يجب أساسية اضايق ناكه
بالضبط؟ وهل يختلف ماذا يعنى ذلك . ء هو المعلومات الجيدة والدقيقة والتي يمكن االعتماد عليهاادعالأساس بناء ا

ذلك باختالف اآللية التي ترغب في تقديم المعلومات إليها أو اإلجراءات التي ستتخذ بشأن االدعاء؟ ما هي الخطوات 
 (.0الباب الثاني، الفصل ) ة؟يحصحذات مواصفات اتك اتخاذها للتأكد من أن معلوم كالتي يمكن

 

 وهذا قد يكون الضحية نفسه، أو أحد أفراد أسرته، . احب االدعاءصمع  مقابلةالت كثيرة، قد تحتاج إلى إجراء اي حف
 بيج ةاعتبارات خاص هناكفهل . حادثة التعذيب، أو أي شخص آخر يرغب في التبليغ عن هذه الحادثة على أو شاهد

 (.3الباب الثاني، الفصل )أن تكون على وعي بها عند إجراء هذه المقابلة؟ 
 

 ناك حد أدنى من المعلومات يتحتم الحصول عليه كلما كان ههل  ؟ يجب تسجيلها أثناء المقابلة يالت صيلالتفاع ون ام

أنك قد حصلت على المعلومات التي  من دف يمكنك التأكتطرحها ؟ كيذلك ممكناً؟ ما نوع األسئلة التي يجب أن 
 (.4الباب الثاني، الفصل )تحتاجها؟ 

 

 الباب )هاماً؟ ما هو الدليل الذي يجب عليك البحث عنه، وأين يمكنك العثور عليه؟  اً أمر  األدلة المساندة رعتبا تلماذ
 (1الثاني، الفصل 



 

 ق االدعاءاتتوثي –الثاني  بلباا
 

 

 

 

 
28 

 

 :قادئ األساسية للتوثيبالم 2

حداث يتسم بالدقة من توثيق االدعاءات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في إعداد سجل عن األ يسيئالهدف الر كمني
وتختلف االستخدامات التي يمكن أن ُيستغل فيها هذا السجل، ولكن كل شيء يعتمد بنفس . والوضوح ويمكن االعتماد عليه

 :االدعاءات، يجب عليك يقوثبتعندما تقوم  أنك وهذا يعني. القدر على هذا السجل الذي تم تجميعه
 

 ومات التي تتسم بالجودةللمعاحث عن بن تأ 

 أقصى حد ممكن إلى قيتهاامصدولومات عالم دقةبخذ الخطوات التي من شأنها الوصول تتن أ 
 

 تعتبر هذه المبادئ هامة؟ اماذل 2-1

لتأكد بصفة دائمة من جودة اعب صة، فإنه من اللخاصيكن االدعاء الذي تقوم بإعداده قائماً على أساس تجربتك ا ما لم

فانتهاكات حقوق اإلنسان غالباً ما تحدث في ظروف . إمكانية االعتماد عليها ودقة المعلومات التي قمت بجمعها وال من

م ي يتتكون فيها االنفعاالت ومشاعر الوالء في أقوى صورها، األمر الذي يمكن أن يؤثر على التقارير واالدعاءات الت

النظر عن الرأي الذي  ضبغ – م أن تبذل قصارى جهدك كي تظل موضوعياً عند تقييم طبيعة المعلوماتمهالن وم. تلقيها

إذا كانت  افيم موضوعية ةصوربتتبناه تجاه الوضع العام، أو مهما كان شعورك تجاه محتويات االدعاء، وعليك أن تفكر 

مام أاإلجراءات المطلوب اتخاذها  ملباشرة بالجودة الكافية متتسوعتماد عليها، اال المعلومات دقيقة بالدرجة الكافية، ويمكن
وكما سترى فيما بعد، فإن درجة الجودة والدقة والمصداقية الضرورية قد تتفاوت . ت المحلية أو الهيئات الدوليةلسلطاا

وف ظرالي ات الممكنة فستويحسب مسار األحداث الذي تم اختياره، ولكن ينبغي عليك دائماً أن تهدف إلى أعلى الم

و قرار منظمتك، ولكن تذكر أن المعلومات التي تقوم بتقديمها وتتوقف درجة الدقة التي تختارها على قرارك أ. المحيطة

ا سوف يؤثر على سمعتك لدى الهيئات الدولية، وعلى الجدية التي يمكن ذوه –هي انعكاس لمدى إمكانية االعتماد عليك 

 .اتكأن تؤخذ بها ادعاء
 

 الجودة؟ فائقة ات معلومال ما هي مكونات  2-2

وعلى سبيل المثال، فإن . ية فيما يتعلق بادعاء معين على الغرض الذي ستستخدم فيهجودة المعلومات الضرور دعتمت
ن ذلك، فإن يض موعلى النق. ء كانت محلية أو دولية، عادة ما تتطلب مستوى عال  من البراهيناسو ،اإلجراءات القضائية

دون توثيق على اإلطالق، أو بقليل من بأو    التوثيق المساند التبليغ يمكن أن تصبح سارية المفعول بقليل من تاءارإج
أن هذا ال  إال –فيجب أن يكون هدفك هو الحصول على أفضل المعلومات الممكنة في ظل الظروف المحيطة . التفصيل
يعني بالقطع أنه ينبغي عليك أن تبذل  صل إلى أعلى مستوى قبل تقديم المعلومات، ولكنهتأن  ي عليك دائماً ينبغيعني أنه 

 .قصارى جهدك لتجميع إدعاء قوي، مستخدماً المعلومات المتاحة لديك
 

 :امل التي تسهم في جودة معلوماتك هيوالعو
 

 ة، من أسرته أو أصدقائه، من أحد يباشرة من الضحت؟ مين يتم الحصول على هذه المعلوماأمن  :وماتللمعا صدرم
ما ل؟ ك حاضراً في مسرح األحداث، من شخص سمعها من شخص آخر، أم من تقارير لوسائل اإلعالم كان  الشهود

 .، كلما قلت إمكانية االعتماد على هذه المعلوماتالواقعة ابتعدت اكثر عن الضحية أو عن 
 

 في التقرير؟ هل كل ما تعرفه هو مجرد  دعاء مفصل جداً؟ هل توجد فجوات ال مبرر لهااالل ه :التفصيل ىستوم
 .الحقائق؟ كلما حصلت على تفاصيل أكثر، كلما كان ذلك أفضل، ألن التفاصيل تساعد اآلخرين على فهم ما حدث

 

 ل يحتوى التقرير على تناقضات أو عناصر هه؟ رن أوله إلى آخبط ملتقرير مترااهل  :اقضاتنالت أو عدم وجود جودو
أو يجب على األقل أن تعطي تبريراً ألي فجوات يمكن أن . نى لها؟ فالمعلومات الجيدة يجب أن تكون مترابطةال مع
ة جيكون ذلك نتي فقد معلومتين تتناقض إحداهما مع األخرى، ذكر لو أن ضحية أو شاهداً  -سبيل المثال ىوعل–تحدث 
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أما التناقضات الجسيمة فهي . ة أمراً مألوفاً قد ال يؤثر على جودة المعلومات ككلبر التناقضات البسيطتوتع. ترهيبلل
 .سبب كاف ألن تتحقق مرة أخرى مما لديك من المعلومات

 

 أقوال الضحية؟ هل توجد  دتؤك شهودادة ناك شهههل  :دحض اإلدعاءتأو  (دعمت)أو عدم وجود العناصر التي  جودو
، كلما زادت احتماالت رأكب ية؟ وكلما استطعت تقديم أدلةحالض إصابات تيثب ير عن تشريح جثةشهادة طبية أو تقر
 .مصداقية ادعائك

 

 حقائق عن ادعاءات متشابهة؟ هل هو الوحيد  وعةماء واحد من مجالدعل اه :نمعي مطناللة المعلومات على ددى م
وجود ممارسة عادية، يتزايد افتراض أن  على نوعه الذي يتم تلقيه في منطقة بعينها؟ وعندما يتوافر الدليلمن 

 .المعلومات صحيحة
 

 ة سنوات؟ كلما كانت دل عبق التي وقعت قحقائلمعلومات حديثة جداً؟ هل هي متصلة بالاهل  :لوماتعالم مرع
  .ن من األيسر التحقيق في وقائع االدعاء أو التحقق منهاالمعلومات أحدث، كلما كا

 

 

 =ة ثحدي+  تمثل نمطاً + مدعمة باألدلة من زوايا عدة + مترابطة داخلياً + مفصلة + رة باشِ م
 .مستوى علىأ

 

 

معلومات على هذه  وغالباً ال يمكن الحصول على. جداً  ىلألعاوى تلمساأن يكون عليه مكن أن هذه إشارة لما ي رتذكو
وبدالً من ذلك، فإن جودة معلوماتك ستكون عامالً عندما . ا ال يعني أنك ال تستطيع استخدامهاذوه –الدرجة من الجودة 

الدعاء بطريقة تمكنك ايق ثالفصل على تو هذا ويمكن التركيز في. يحين وقت اختيار الجهة التي ترغب في إرسالها إليها
ى أي جهة متاحة، ويمكنك االطالع على الحد األدنى من المتطلبات أو القيود الخاصة بجهة في األساس من تقديمه إل

 .بعينها، وذلك في الباب الثالث
 

 بوسعك أن تفعل لتصل بدقة معلوماتك وإمكانية االعتماد عليها إلى الحد األقصى؟ اذام  2-3

فإلى حد بعيد، أنت تعتمد في ذلك على . ة صعبة وحساسةالمعلومات وإمكانية االعتماد عليها مهم ةدق نبح التحقق مصد يق
إال أنه من . إخالص األشخاص الذين يزودونك بهذه المعلومات، بنفس القدر الذي تعتمد به الهيئات الدولية على إخالصك

السعي إلى وبمعينة،  احتياطات عامةصى وذلك باتخاذ قاألد ومات إلى الحلمعلالممكن الوصول باحتماالت دقة ومصداقية ا
  . السليم ملحكاضاً بممارسة القدرة على يوأ ،اهبعدو المقابلةع معينة باألدلة أثناء ئوقا تأييد

 

 : يلا يمالحد األقصى  إلى يمكنك اتخاذها للوصول بالمصداقية يالت ياطات العامةتالحا لتشمو

 كامل بالظروف التي تقدم فيها االدعاءات رف مصادرك، وأن تكون على اطالععن تأ 

 تحتاج إلى الحصول على تفاصيل أو إلى التحقق منها في مرحلة قادمة دفق –بقي على اتصالك بمصادرك ن تُ أ 

 ا سراً قيتهأل عن أسماء الضحايا وعن التفاصيل المرتبطة بهم، حتى لو أبسن تأ 

 الغامضة أو التي تتسم بالعمومية ون أكثر حذراً ودقة إزاء المعلوماتكن تأ 

 ماتك باألدلةومعل لشائعات، دون أن تقوم أوالً بتأييداأو  جنب إقامة االدعاء على أساس تقارير وسائل اإلعالمتن تأ. 
 

 :إلى أقصى حد من خالل نك الوصول بدقتها ومصداقيتهاكيم ،المقابالت جراءا تقوم بإمعندو

 ومحددة  ام أسئلة دقيقةدستخا 

 التقرير حسب الترتيب الزمني لألحداث؛ بحيث يسهل عليك أن تالحظ أي تضارب وأن تتداركه لناوت 

 الذي تجري  صلشخا نفإ –األمر  قتضىصياغة أسئلتك إذا ا دأع –من زوايا عدة  ضحالنظر في التناقض الوا ةعادإ
 به االرتباك أو قد ال يفهم السؤالالمقابلة معه قد يصي

 نسخة من  أو ،تقرير طبي مثل الحادثة موضوع االدعاء، أو أي وثائق مساندة على د مما إذا كان هناك شهودكلتأا
تقوية اإلدعاء وفى زيادة الفرص ائق المساندة يمكن أن تساعد في ثالو توضيح أن مع –دثة التماس قُدم نتيجة للحا

 المتاحة للتوصل إلى إجراء عالجي 
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 هل يمكن تصديق هذا : التساؤل بينك وبين نفسك مع –ة ومالحظة سلوك الشخص، ولغة اإلشارة التي يستخدمها عتابم
 .الة النفسيةحوال نسجوال بتأثير عوامل الثقافة يوع ىجب أن تكون علق، يالشخص؟ وفى هذا السيا

 

ل، يجب أن تحاول الحصول على هذا الدليل، كلما كان ذلك ممحت دنمسا دليلشار الشخص في حديثة إلى وجود أذا إ
  .ممكناً 

 

قية االدعاء، فإن األمر يستحق تساورك الشكوك حول دقة أو مصدا ادمعنو – ملحكاعلى رتك اً، يجب أن تمارس قدرأخيو
وإذا كان لديك أية . عاء أطول قليالً من الوقت الذي تبذله وأنت واثق من صحة ما لديك من معلوماتداال بذل وقت لتأييد

وإذا لم . المنظور الذي تقدمهاً، ألنهم ال يروا إال من خالل ضأي نانطباع اآلخريهو  اإلدعاء، فقد يكون ذلك على تحفظات
تستطع التخلص من شكوكك، فسوف تضيِّع في إعداد اإلدعاء قدراً من الوقت والجهد أكبر مما يمكن أن تبذله في إثبات 

 . بطالنه أو صحته
 

ضرورياً، فقد تحتاج إلى  يعد اًء عاجالً رإج نما في خطر، وأصاً أنه كلما كانت لديك أسباب قوية لالعتقاد بأن شخ رتذكو
الواضح أن األولوية في مثل هذه الظروف يجب  نفم –التصرف بسرعة، حتى لو بقى لديك بعض الشك في المصداقية 

.سانناإل أن تعطى ألمن
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 ء مقابلة مع صاحب إدعاء التعذيب اإجر  3

 مةمقد 3-1

ثر حسماً في عملية اإلبالغ بأكملها، وذلك ألنها تملي عليك ما ر تسجيل إدعاء التعذيب الخطوة األكبيعت اح كثيرة،ون نم
إال أنها يمكن أن تكون أصعب الخطوات من حيث تعلمها أو شرحها . يمكن أن تفعله بالمعلومات في المراحل القادمة

من  اً جزء تلعاملين على أساليب إجراء المقابالا يبدرجب أن يشكل تلك يولذ. بطريقة يمكن تطبيقها في جميع الظروف
وقد . استعدادات أي منظمة غير حكومية قبل محاولة توثيق أية ادعاءات، وهذا ما يعتبر خارجاً عن نطاق هذا الكتاب

 .لعاملين تدريباً مناسباً وصحيحاً ايب ركبديل لتد سولي دةة مساعرمفككقترحات التالية الستخدامها موال ُوضعت اإلرشادات
 

 :أن ادعاء التعذيب قد يتقدم به رتذكو

 ةيلضحا 

 يةحالض بقارأ  

 قام باستجواب الشخص أو األشخاص الذين شاهدوا الضحية وهو ُيقتاد إلى الحجز، أو كانوا  يالذ الطبيب لمث ،دولشها
   .بيتعذلأثناء حادثة ارين حاض

البحث  إلى وقد تؤدى بك المقابلة. على المعلومات بإجراء مقابلة مع الشخص صاحب اإلدعاء ميع الحاالت يمكن الحصولجفى و
 الفصل الثاني، لبابأنظر ا)   . ربما  قد قام بفحص الضحية يالذ مثل رفاق الحجز أو الطبيب  ، نيآخر عن شهود

1-3.) 
 

 رات عامةابعتا 3-2

 :أن تضع في حسبانك االعتبارات العامة التالية يجب مقابلة جراءإند ع
 

 ي حاجة إلى تحقيق توازن بين متطلبين رئيسيين يجب أن يكونا متكاملين، إال أن التضارب قد يحدث بينهما، فنك أ
  .عه المقابلةترام احتياجات الشخص الذي تجري محة ايت مفيدة، وأهملوماالحاجة إلى الحصول على مع: وهما

 

 هة، يجب أن يكون المبدأ الذي تسترشد به هو أنك تحاول الحصول على أكثر المعلومات منطقية جمن ف
ودقة وتفصيالً عن الحدث، لكي تتمكن أنت، أو أي شخص آخر يقوم بدراسة اإلدعاء، من فهم ما حدث 

  .افيه التحقق من المعلومات أو التحقيق مكنمكي تجعل من الاً لبوضوح، وأيض
 

 هة أخرى، من السهل أن يحدث للشخص الذي يجري المقابلة، بسبب حرصه على إعادة بناء جمن و
د ذاتها يمكن أن تكون صعبة جداً بالنسبة لشخص خاض حفي  تسلسل األحداث، أن ينسى أن المقابلة

لذلك يجب على األشخاص الذين يقومون و. اآلن التركيز عليها بالتفصيل همن بة مروعة وُيطلتجرب
ظهروا الحساسية في استجواباتهم، وأن يترقبوا ظهور أي إشارات للتعب أو يُ أن  بإجراء المقابالت

 اً صوصخية الثقافية، لخلفكما يجب أن يكونوا على وعي بالمواضيع التي تعتبر محرمة بحكم ا. الضيق
فقط يمكن أن تصبح المقابلة بغيضة بالنسبة للشخص الذي ُتجرى معه، ولكن  سفلي. اإليذاء الجنسي

  .المعلومات أيضاً يمكن أن تصبح أقل مصداقية لو أن الشخص شعر أثناء المقابلة بالتعب أو الضيق
 

 المغاالة في  ممكن من التفاصيل وبين أهمية عدم قدر حصول على أكبرى الن يكون هناك توازن بين الحاجة إلأجب ي
فالحقائق التي تقوم بتسجيلها يجب أن تكون هي التي وقعت بالفعل، وليست التي تعتقد . توجيه الحديث أو التأثير عليه

  . تكون قد وقعت ربماأنها 

 خصية مختلفة لها روايتها شهو  الشهودأحد ص ُتجرى معه مقابلة، سواء كان الضحية أو أحد أقاربه أو خل شك
دق تفاصيلها، أو إذا كنت متأكداً إلى أفي منطقتك، وب االنتهاكات السائدة  وحتى إذا كنت على دراية بأنماط. لمتميزةا

ن ولذلك يجب أ. حد بعيد مما حدث لضحية ما، فإنه يجب عليك أال تفترض أن كل شخص سيروي لك نفس القصة
 .لى أنها سجل فريد من نوعهها عيتجر بلةاعامل مع كل مقتت
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 لذلك يجب عليهم . رين أمر مجهدخاآل د أعضاء فريق التوثيق أن إجراء المقابالت مع ضحايا التعذيب والشهودجد يق
المساعدة من  طلب ضرورة، فعليهمت الوإذا دع. أن يكونوا على استعداد لمناقشة ردود أفعالهم ومشاعرهم فيما بينهم

 .المختصين
 

 المقابلة ءجراإ 3-3

 أن تبدأ قبل 3-3-1

ق الوأخ بالموافقة الواعيةالمتعلقة  3-0ن تبدأ، تذكر أن تراجع بالتفصيل المناقشات الواردة في الباب األول، الفصل أبل ق
أن هناك جوانب معينة ستحتاج إلى شرحها بعناية  كما. لية إجراء المقابلةأمور أساسية بالنسبة لعمي فه، منواأل المهنة

  .للشخص الذي تجري المقابلة معه

 ؟يجب أن تبدأ المقابلة كيف 3-3-2

وإذا طلبت  .التي تقوم بجمعها تومالالمحتملة للمعمات ليك أن تبدأ بتقديم نفسك، ومنظمتك، وأهدافك، واالستخداعجب ي
وتأكد أن الشخص الذي تجري . شخصاً باالسم، يجب عليك أن تشرح لهذا الشخص كيفية حصولك على اسمه، أو اسمها

إلى مسألة نبه وت. المقابلة معه ال يعترض على تدوين المالحظات أو استخدام أجهزة التسجيل أو االستعانة بمترجمين
ومن المهم أيضاً . ا، وعلى أن استغاللها يتوقف على موافقة الشخص نفسههنفس ابلةقالم على سرية زورك الواعية ةافقوالم

 عاءدأن أي عملية اب  يدركأال توهم الشخص الذي تجري معه المقابلة بآمال غير واقعية بل يجب عليك أن تتأكد من أنه 
  .تسفر عن نتائج محدودة قد تستغرق وقتاً، وقد

 ؟ب عليك أن تحتفظ بمذكرات عن المقابلةجل يه 3-3-3

ولكن يجب عليك أن تشرح . تجريها أمراً هاماً، وذلك لضمان الدقة يالت ر االحتفاظ بسجل مفصل عن المقابالتبعتيُ 
مذكرات، ومن الذي يملك الحق في االطالع على المعلومات استخدام هذه ال يتمسابلة معه كيف المقللشخص الذي تجري 

ثم تدون ( يرةغالص  الشرطة زراكم مثل)وقد تكون هناك ظروف من األنسب لك فيها أن تستمع فقط، . التي تحتويها
 .مذكراتك بعد ذلك مباشرة

 ؟المقابلةراء ة من يجب إجطواسب 3-3-4

في أن إجراء مقابلة مع شخص حول حادثة تعذيب عملية مرهقة، بدنياً وانفعالياً، خصوصاً إذا كان هذا الشخص  ك شال
، ألن ذلك يتطلب قدرة على توجيه الذي يجرى المقابلة بمفردهويزداد األمر صعوبة عندما يكون المحاور . هو الضحية

ه المقابلة، والتعامل مع المواقف االنفعالية الصعبة، عي مرالذي يجالشخص مع  األسئلة، واالستماع، وخلق جو من األلفة
وكلما سمحت . مستحيلة بهكل ذلك في آن واحد، وتلك مهمة ش. وتسجيل المالحظات، والتنبه ألي فجوات أو عدم ترابط

ل أن يجري المقابلة ولى اآلخر تدوين تة يلاألسئ بتوجيه دهمان ال شخص واحد، وبينما يقوم أحاشخص الظروف، يفضَّ
فمن شأن ذلك أن . واألفضل من ذلك أن يكون لهما خبرات متكاملة، مثل الخبرة القانونية مع الخبرة الطبية. المالحظات

قد ولكي تتجنب االرتباك الذي . يساعد على التأكد من أن جميع النقاط الهامة قد أثيرت وأن جميع األسئلة الهامة قد ُوجهت
لة، وتسهل من عملية خلق جو من األلفة أثناءها، عليك أن تتأكد من أن أحد المحاورين يتولى ابمقالضيف  تعرض لهي

     .توجيه األسئلة، مع إتاحة الفرصة لآلخر للتدخل قرب النهاية وهيالمسئولية األساسية 

 ؟ اك اعتبارات خاصة تؤخذ في الحسبان عند االستعانة بمترجميننل هه 3-3-5

 رك أن هذا المترجم عليه واجب مهني هو احترام سريةدوم ،المقابلة موافق على االستعانة بمترجم فضي نأ أكدت 
 .ابلةقالم

 جد محتوى المقابلة من الصعب التعامل معهيقد  إلى أن المترجم نبهت. 

 داد أهمية هذه النقطة في حالة االستعانة بمترجمين غير زوت –ملة االك لحاجة إلى السريةاي بعو على أن المترجم أكدت
 .محترفين
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 لك ذول –المحترفين من األسهل استدراجهم إلى المحادثة مقارنة بالمترجمين المحترفين  غير إلى أن المترجمين نبهت
وإذا كان . ن واجبهم هو نقل كلمات الشخص الذي تجرى معه المقابلة بكل دقةأهم لمكان أن تشرح ية بفإنه من األهم

 .لة بينك وبينهمصمنف لديهم خبرات شخصية يريدون الكشف لك عنها، أخبرهم بأنه من الممكن ترتيب مقابلة

 عدم الثقة من جانب الشخص باً سقد يولّد إحساذلك ألن . االستعانة بأشخاص محليين ما لم يكن ذلك ضرورياً  جنبت
وهذا ينطبق بنفس الدرجة على رفاق الحجز . رطللخ الذي ُتجرى معه المقابلة، كما أن ذلك قد يعرض المترجم

كر أن وتذ .رين، وينطبق أيضاً على أي شخص يشارك في الموقف بصورة أو بأخرىخاآل وأعضاء األسرة واألقارب
في بعض الثقافات قد ُينظر إليهم على أنهم مساندين، بينما في البعض اآلخر تعد مناقشة أمور معينة في  ةسرألأعضاء ا

وعلى سبيل المثال، قد يكون من المحرم ثقافياً على ضحية أنثى أن تناقش أموراً . وجودهم أمراً غير مالئم للغاية
 فال شك أنك تدرك هذه مي إلى أصول محلية، نتت تكا كانت منظمذوإ. جنسية في وجود رجل من أعضاء أسرتها

 .األمور الحساسة، وال تنسى أن تأخذها دائماً في االعتبار

 أثناء الترجمة، حتى إذا لم تتحدث مباشرة إلى الشخص الذي تجري المقابلة معه، فمن  أال تفقد التركيزضرورة  ذكرت
   .ك مهتم بكل ما يقالنبأ هنه، وأن ُتشعروبي ينكاألهمية بمكان أن تشيع جواً من األلفة ب

 حتى يسود المقابلة جو من االرتياح؟ هبوسعك أن تفعلي ذال ام  3-3-6

صة بالتجارب الشخصية، مثل التعرض لسوء المعاملة سبباً في إشاعة جو من الرهبة االخ أن تكون المقابالت مكني
هناك اعتبارات بسيطة إذا وضعتها في حسبانك  نولك. اً على الموقفتماميمكنك السيطرة في هذه الحالة، قد ال . الشديدة

 .فسوف تساعد ضيف المقابلة على الشعور بمزيد من االرتياح
 

 تحسن أن تكون مع ضيف المقابلة بمفردك، إال إذا سوي –إشاعة جو من االرتياح والخصوصية بقدر المستطاع  اولح
 .دم التدخل في المحادثةعلى عفق هذا اآلخر ووا وجود شخص آخر، شعر هو بارتياح أكبر في

 ما  ال ينصتون إلى كان يتسم بالخصوصية، حاول على األقل أن تضمن أن اآلخرين مفي  م يتسنى إجراء المقابلةلذا إ
 .يدور فيها

 الرتياح ه باما أثر على مدى شعورأن وضعك وطريقتك في الجلوس بالنسبة لضيف المقابلة يمكن أن يكون له ذكرت– 
ل المثال الجلوس مع الميل إلى األمام يعتبر في األماكن المغلقة إشارة إلى التهديد، بينما قد يدل عدم الميل يسب لىوع

ويفضل بعض الضيوف أن يجلسوا مالصقين للشخص الذي يجري . إلى األمام في ظروف أخرى على قلة االهتمام
كما يجب عليك أن . لون من مالمسة اآلخرينخجويي فاظ بحيز شخصالحتص البعض اآلخر على االمقابلة، بينما يحر

تتنبه إلى ما يحيط بك، وأن تالحظ لغة اإلشارة التي تصدر عن الضيف، كي تكتسب إحساسا بما قد يكون مالئماً جداً 
 .في حاالت معينة

 للراحة بين الحين والحين فترات بإمكانية أخذ  سمحا. 

 لى عدم الكالم؟إوف خذين يدفعهم الص المكنك التعامل مع األشخاييف ك 3-3-2

ويحدث . ماكن آمنة، ولكن في ظروف كثيرة ال يكون الجو المحيط آمناً بنفس الدرجةأفي  م إجراء بعض المقابالتتد يق
ذه في ه. حتجاز من ِقبل السلطاتذلك خصوصاً عندما يكون األشخاص الذين ُتجرى معهم المقابالت مازالوا رهن اال

ولكن يجب عليك أال   ،(ةعام العتبارات أمنية  3-0أنظر الباب األول، الفصل )ن تضمن سالمتهم أيع طلحالة، ال تستا
 .مما تدعو إليه الحاجة أزيدتضع اآلخرين في موضع خطر 

 

 (.3-0صل فال –ب األول االبر أنظ)  إجراء المقابلة على من أن األشخاص قد أعطوا موافقتهم الواعية أكدت 

 كر أسماء أصحاب ادعاءات سوء المعاملة أمام السلطات دون موافقة صريحة منهمذ تال. 

 وعلى سبيل المثال، في األماكن . تعريف األشخاص، ولو بغير قصد، على أنهم هم الذين أدلوا إليك بالمعلومات جنبت
مع  أن تكون حريصاً على إجراء المقابالت بيج ،الشرطة اكزرحتجزين، مثل مالم تي يوجد فيها عدد قليل جداً منال
ميع المحتجزين بنفس األسلوب، وعلى أال يصدر منك رد فعل فوري بطريقة تجعل من الممكن بالنسبة للسلطات ج

بلة المسئول بمركز الشرطة امق لاً فورياً، مثتصرفوإذا شعرت أن قضية ما تتطلب . التعرف على مصدر المعلومات
 .على سبيل المثال، يجب عليك التشاور أوالً مع ضيوف مقابالتك، وأال تقابل هذا المسئول إال بموافقتهم

 صدقائهم ألي أأو  جيداً لألشخاص الذين تجري معهم المقابالت أنهم إذا تعرضوا، أو تعرض أحد من أقاربهم ّضحو
بإعطائهم بطاقتك التي تحمل  قم –لضغط نتيجة للمعلومات التي أدلوا بها، فعليهم إخبارك بذلك اأو  من الترهيبنوع 

 .تفاصيل االتصال بك، وأكد على أهمية هذا االتصال

 حتفظا –ها معرضون للخطر من أي جهة أقصى ما في وسعك لمتابعة القضايا الفردية إذا شعرت أن أصحاب بذلإ 
 .الذين أجريت مقابالت معهم، وأسأل عنهم باالسم إذا تمكنت من القيام بزيارات فيما بعد صشخابسجالت عن األ
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لسجون أو في األماكن األخرى افي  ناك أية اعتبارات تؤخذ في الحسبان عند إجراء المقابالتههل  3-3-8

 ؟الجماعي حجزالمخصصة لل

هاماً عند اختيار كيفية الشروع في إجراء مقابالت مع أشخاص  اً أمر كية الجماعات وتركيبة السجونيناميالدراية بد رعتبت
 .في مثل هذه الظروف

 

 أوالً ومحاولة كسب تعاونه  معه يكون هناك ممثل عن السجناء أو عن جناح في السجن، فمن المفيد إجراء مقابلة اندمع 
وهذه مسألة . ون هناك نوع من التسلسل الهرمي في القيادة بين األشخاص المحتجزين لفترات طويلةكد يقلمثل، اوب –

 .من المفيد أيضاً أن تكون على دراية بها

 لك ممكناً في دو ذوقد ال يب. الناحية العمليةميع المحتجزين إذا كان ذلك ممكناً من جمع  ن تحاول إجراء مقابالتأجب ي
 .ن الكبيرة، ولكن عليك أن تحاول على األقل إجراء مقابالت مع مجموعة مختارة من كل فئةولسجا

 ألجنحة أو في أماكن النوم، فمن األفضل في هذه الحالة البدء بإجراء افي  ان من الضروري إجراء المقابالتكذا إ
. فرد أيضاً كل ولكنك يجب أن تجري مقابالت مع . إليه هدفتتذكر فيها ما سك ومجموعة عامة، تقدم فيها نف مقابلة مع

وحتى لو كان هناك آخرون في نفس المكان وبدت الخصوصية أمراً غير ممكن، حاول التحدث مع كل شخص على 
 .حده

  تتعامل مع حساسية الموضوع؟ كيف 3-3-1

ولكنك تستطيع أن تصل . مؤلماً جداً وفى غاية الحساسية راً مارب التعذيب أبتج صةاالخ التممكن أن تكون المقابلن ام
  :بهذا األلم وتلك الحساسية إلى الحد األدنى لو اتبعت خطوات معينة، من بينها

 

 ظهر المراعاة واالحترام لضيف المقابلة بصوتك ولغتك وأسلوبكن تُ أ .  

 الحساسة حرمةمال عصة مع المواضية خاثقافية وأن تتعامل بحساسينبه للعوامل التن تأ. 

 دم النصيحة لضيف المقابلة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الدعم أو االهتمامقن تأ. 

 تسمح بهاظهر االهتمام بالتعبيرات التي تكشف عن الهموم الشخصية واألسرية وأن ن تُ أ. 

 تولّد لدى ضيوفك  فال حواجز المهنة،على عليك في نفس الوقت اإلبقاء  اعي وجود الحزن واألسى، ولكن يجبرن تأ
 .إحساساً وهمياً بأنك تستطيع تلبية طلباتهم

 به إلى أن بعضهم قد ُيحجم عن الحديث عن تجاربه نوت –اول الضغط على ضيوفك إذا عاودهم اإلحساس باألسى ح تال
 .الشخصية

 لة ومكثفةمطوّ  دالً من واحدةرة بقصي ة مقابالتفضل، إذا كان ذلك ممكناً، إجراء عدألن ام. 

 ة مفاجئة، دون أن تدير دفة الحديث إلى أمور أقل حساسيةربصو أال تنهي المقابلة اولح. 

 كي تصل بإمكانية االعتماد على المعلومات إلى أقصى حد ممكن؟الذي بوسعك أن تفعله  ما  3-3-11

 :اآلتي أن تفعل كوسعب

 في الحجز؟ ولكن السؤال  ذبتهل عُ : األسئلة التي توحي باإلجابة التي تريدها، مثلى وه، جنب األسئلة اإليحائيةتن تأ
هل حدث لك شىء؟ فمن األهمية بمكان أن تكون القصة التي يرويها ضيف المقابلة قصته هو وليس : يجب أن يكون
  .قصتك أنت

 هابلوبه، أو أسلوم أسخص الذي تجري معه المقابلة على استخداجع الششن تأ. 

 اول تجنب استخدام القوائم قدر المستطاع، ألنها قد تؤدى إلى أخطاء، وذلك عندما ال تتطابق بنود القائمة بالضبط حن تأ
 .مع تجربة ضيف المقابلة

 فهم  نتيجة الرتباك ضيف المقابلة أو صعوبة فقد يكون ذلك. أن عدم ترابط االدعاء ال يعني بالضرورة أنه زائف ذكرت
 .مكنك أحياناً التغلب على هذه المشكلة بإعادة نفس السؤال، ولكن بطريقة مختلفةيو. هلسئلة بالنسبة األ

 تسجل انطباعاتك عن مدى مصداقيته، أو عدمها نوأ –اقب الضيف بعناية رن تأ.  

ضيف أو  تياربان عند اخسالح أخذها في بيج ،ذكر أم أنثى  نوعناك اعتبارات خاصة، فيما يتعلق بالههل  3-3-11

 بلة؟المقاضيوف 

ومن الممكن أن ُيبنى . هناك قاعدة ثابتة بخصوص هذه المسألة، فهي تعتمد على شخصية كل محاور وكل ضيف يستل
اِورة أثناء إجراء المقابالت وعلى وجه العموم، يستحسن أن تكون معك مح. التفضيل على أساس عوامل ثقافية أو شخصية

أما األمر بالنسبة للرجال فهو أقل تحديداً، حيث أنهم أيضاً . ة مسائل جنسيةيروالإذا تضمنت ا صوصاً وخ ،مع النساء
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وال تنسى أن تأخذ . يفضلون التحدث مع أنثى عن المسائل الجنسية، ولكن في بعض الثقافات ال يعتبر ذلك أمراً مقبوالً 
 .العتبارافي  رجمتالم سجن

 ؟ت خاصة تؤخذ في الحسبان عند إجراء مقابالت مع األطفالابارتناك أية اعههل  3-3-12

ء فاألمر يختلف تماماً عن إجرا. ال ُتلحق بهم أي أذىأهو  ن يكون هدفك األساسي عند إجراء مقابالت مع األطفالأجب ي
للمحاورين خبرة سابقة في مجال العمل  نيكو ويجب أن. ساسا األالمقابالت مع الكبار، ويجب أن يعامل األطفال على هذ

والوضع األمثل هو أن يكون لدى المحاورين المعرفة إلى . أكثر منها نافعة ةضار مع األطفال، وإال كانت آثار المقابلة
آخر في  وعض عقابلة صورية ماء منوا قد خاضوا هذه التجربة من قبل، فمن األفضل لهم إجروإذا لم يكو. جانب الخبرة

 :كما يجب مراعاة النقاط التالية. فريق المقابالت حتى يكتسبوا اإلحساس بالموقف
 

 اهدةافة إلى، أو بدالً من وقوع التعذيب على األطفال أنفسهم، فمن المحتمل أن يكون قد تم إجبارهم على مشضاإلب 
 .ويجب أال تستهين باآلثار التي قد يخلّفها ذلك. ةسرألرب المقربين لألقاب اآلخرين، خصوصاً الوالدين أو ايتعذ

 ضور أحد ن أن يتحقق ذلك من خالل حكويم. ساندة أثناء المقابلةموال ساً باألمناإحس همية بمكان إعطاء األطفالألن ام
 .ختار واحداً اقد  إذا كان الطفلني، الوالدين أو األقارب، أو وصّى أو مستشار قانو

 تهم على التعبير عن أنفسهم شفوياً تعتمد على عوامل رفقد. ء المقابلةاأثن األكثر أهمية هو مالحظة سلوك األطفال رألما
 .لهم يكشف سلوكهم أكثر مما تكشف كلماتهم عن تفاصيل ما حدث لة النمو، وقدحومر عمرهم

 عرضة لإلحساس باإلرهاق، ولذلك يجب عدم الضغط عليهم رأكث الفألطا. 

 برةخذو  عرض العتداء بدني أو جنسي، فإن الفحص الدقيق للحالة يجب أال يقوم به إال طبيبتقد  ان الطفلكذا إ.  

 كل من أشكال الدعم أو المساعدةش لىع لةالمقاب بعد أن تضمن حصول األطفال اولح.  
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 لومات الواجب تسجيلهاعالم 4

 

  :ة هامةظالحم
 

ائمة قابلة للتعديل، ومع ذلك فإن هذه الق. يتعين عليك جمعها يالت يللمثاردة أدناه إلى المعلومات االو اإلرشادات شيرت
ومن المهم أال تركز بشكل أكثر من الالزم على . ا يقتضيه الموقفمل اً ديل عليها وفقالتعويجب استخدامها بمرونة، وإجراء 

الحصول على عدد محدد من التفاصيل التي قد تكون غير مناسبة لحالة معينة، أو التي قد تؤدي إلى إهمال النقاط الهامة 
صدر للمعلومات، وإال م ردمجعدم اعتباره رد وواألهم من ذلك أنه يجب عليك احترام الف. تكن تتوقعهااألخرى التي لم 

 .ا قد تصبح مجرد صورة من صور االستجوابهنفس فإن المقابلة
 

غير مفهومة، أو غير  د بانطباعك حول مدى وضوح التقرير، وأسأل نفسك باستمرار ما إذا كانت هناك جوانبشسترا
تأكد من عدم وجود فجوات في . بالنسبة لك معقول ومنطقير يد من أن التقروتأك. واضحة أو غامضة أو متناقضة

قد  التسلسل التاريخي، بمعنى أن تكون هناك فترات لم يشملها التقرير، حيث أن العودة إلى تلك الفجوات والتناقضات
ة سرد األحداث دإعا ى مالحظاتك فيد علوالطريقة المثالية هي أن تعتم. لم تفكر في السؤال عنهاكشف العناصر التي ي

 .بالترتيب، مع عدم وجود أسئلة رئيسية بدون إجابة
 

فقد تكون هذه التفاصيل غير هامة أو غير )بسبب عدم وجود بعض التفاصيل الواردة فيما بعد  إدعائكأخر في إرسال ت تال
لالزمة إلعداد إدعاء اصر األدنى من العنحد ان يجب عليك أن تتأكد من أنك تستطيع على األقل تحديد ال، ولك(أساسية

ن المحتمل أن يتعرض لها، والمقصود مأو  ةيلضحاالتي تعرض لها ( 3-3انظر الباب األول، الفصل )حول سوء المعاملة 

 .وموافقتها بعلمهاأو  حكومية لطةستتم على يد  يالت لمعاملةاوء سهنا هو 
 

 مات نموذجيةومعل 4-1

 

 :ن تعرفأجب ي

 ف؟يوك اأين ولماذوتي م  ذي فعل ماذا ومع من؟لن ام 

 و نوع التفاصيل التي تحتاج إليها لإلجابة على هذه األسئلة األساسية؟هما   4-1-1

 :ن تساعد المعلومات علىأجب ي
 

 الضحايا /الضحية ديتحد -1

  بالتعذي مقترفي /مقترف دديتح -2

   ميينالحكو المسئولين قبضة في الضحية وقوع كيفية وصف -3

 الضحية احتجاز /أخذ فيه تم الذي المكان حيتوض -4

 االحتجاز ظروف فوص -5

 المعاملة سوء شكل وصف -6

 (مرةبال االستجابة عدم ذكر ذلك في بما) للحادث رسمية استجابة أي فوص -2
 



 
 ق االدعاءاتتوثي –الثاني  بلباا

 

 

 
37 

 ف على الضحية، أو الضحايارلتعا
 

 :عن الشخص، كلما كان التعرف عليه مؤكداً  كثرأل على تفاصيل لحصواستطعت ا لماك

 (.ا مهم بالنسبة لبعض الثقافاتذوه –واسم األب )الكامل  مالسا  

 (قد ال يتضح من مجرد االسم اوهذ) سلجنا 

 العمر/ الميالد  خاريت 

 ةنلمها 

 انولعنا 

 ر، بما في ذلك المواصفات غير العاديةهلمظا 

 من شأن ذلك أن يساعد الخبراء على تفسير أية )ياً أو ميتاً، إذا كان قد مات بالفعل حية ضحلل – فوتوغرافية ورةص
 (عالمات واضحة لسوء المعاملة يمكن مشاهدتها في الصور

 ية السجالت الطبية أو روا لمث –للضحية قبل اعتقاله أو احتجازه إلشارات الدالة على الحالة الصحية اعض ب
 .الخ…لشهودا
 .مكن اتخاذه عادة دون اسميال  اء العاجلرإلجاأن  رتذكو

 

 مقترفي التعذيب/ ف على مقترفرلتعا
 

على يد، أو بإذعان من السلطات، أو أن هذه  هاعتقالأن عناصر االنتهاك تتوافر عندما يثبت لديك أن الضحية قد تم  ذكرت
رغم أن ذلك واجب عليك إن )من المحتم عليك االهتداء إلى هوية الجناة  سولي .حماية الضحيةفي  السلطات قد فشلت

 .، طالما ثبت لديك أنهم على صلة بالقضية( استطعت
 

 لم يكن ذلك  اوإذ. همتوحدو مهرتبو ؤهماأسموخاص شاأل ددع: الحاالت المثلى في –قى القبض على الضحية؟ لن أم
 :حديد هوية الجانيتلى عفاصيل اآلتية الت معروفاً، يمكن أن تساعد

 ون إليها؟مينت لقوات شبه العسكرية اأو  لجيشاأو  دة من وحدات قوات األمنحي وأ 

 ؟ديةعا سالبمأم  ميسي رز – ؟نورتديكانوا  اذام  

 زهم؟تمي اديةعير غ سماتكانت هناك  هل – ؟نبدويانوا كيف ك 

 ا يحملون؟ بعض األسلحة يقتصر استخدامها إلى حد ما على قوة بعينهاوكان حةلألساع من وي نأ.. 

 مميزة أو غير مميزة؛ هل لوحات أرقامهم المعدنية واضحة؟ -كانوا يستخدمونها؟ يالت باتكلمراع وا نم 
 

 حية في قبضة المسئولين الرسميينف وقع الضيف كص
 

الحتجاز وما يليها من معاملة، سمة من سمات العمل الذي تقوم به مجموعة خاصة في المنطقة اأو  فاسيلة االختطوعد ت
ى إثبات أن الضحية قد وقع في وهذا من شأنه أن يساعد عل(. وربما كان ذلك ثابتاً لدى الهيئات الدولية)التي تعمل فيها 
 .قبضة الجناة

 

 خال… خارج قاعدة عسكرية من –دور العبادة  من –الشارع  من –؟ من البيت زلحجاد الضحية إلى اقتياتم  نين أم. 

 ي والتوقيت، سواء كان ذلك قد وقع ف. حتجاز الضحية؟ التاريخ التقريبى، أو الشهر أو الفصل من السنةاتم  تىم
 .الصباح أو بعد الظهر أو المساء

 ا لم تتكشف ذوإ –ال القمع؟ هل كان هناك آخرون شاهدوا ذلك؟ كأش نخدام أي شكل ماست ذلك؟ وهل جرى حدث يفك
أية تفاصيل، فمتى وأين شوهد الضحية في آخر مرة؟ وفى صحبة من؟ هل كان هناك تحذير مسبق، هل تم استدعاء 

  الخ…رع كان في مظاهرة بأحد الشوا هل ،الضحية إلى مركز الشرطة

 اء القبض على الضحية؟ وحتى إذا لم يصدر تبرير رسمي فإن السبب قد ُيفهم من نوعية األسئلة قإلل ببسي أكر ل ذُ ه
.التي تطرح أو من الظروف التي تم فيها االعتقال
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 .لى أين تم اقتياد الضحية أو أين احتجزإضح و
 

معاملة سيئة  بعدالمدينة وُترك هناك، بما  خذ إلى منطقةقد أُ يكون الضحية قد احّتجز في مكان خاص، وربما يكون  بمار
 .أثناء عملية النقل

 

 لمؤسسة أو المنطقة؟معسكر الجيش أو اأو  لدركاأو  الشرطة زمرك عموقو سما وا هم 

 حتجاز؟اال فيها رمستما طول المدة التي إ 

 نت اا كذبالتقريب؟ ما اريخيا إلى مكان آخر؟ إذا كان ذلك قد حدث، فمن الذي قام بذلك، وفى أي تالضحاقل ن مل ته
 كان النقل مؤقتاً، فكم استمر؟ لو ؟وسيلة المواصالت التي اسُتخدمت؟ هل كان هناك سبب لعملية النقل

 

 الظروف داخل مقر االحتجاز ّضحو
 

. عاءك إليهادم ادلهيئة التي تقوك لكل الظروف داخل مقر االحتجاز جزءاً من سوء المعاملة، ولكن البت في ذلك مترشد تق
وبالنسبة ألماكن االحتجاز السرية، فإن الشهادات التي يتم تجميعها من مختلف األشخاص قد تؤكد أن هذه األماكن موجودة 

ويجب عليك في هذه . عرف عليها، بل قد تمّكنك من رسم خريطة توضح تخطيطاً لهذه المؤسسةبالفعل، وقد تساعد على الت
 .ن التفاصيلم كنمميل أكبر قدر تسج الحالة

 

من الضحية أن يقدم لك وصفاً مفصالً بقدر المستطاع للمكان الذي احُتجز فيه، خصوصاً الزنزانة أو مكان النوم  طلبأ
، ةحاللهذه ا وفى. معصوب العينينالضحية  وربما كان. بما في ذلك غرف االستجواب وأي غرف أخرى تم أخذه إليها،

ا سمع أو شم أو أحس؟ وفيما يلي نوع المعلومات التي عليك ذما –أطلب منه أن يحاول الوصف مستخدماً حواسه األخرى 
 .تسجيلها عن ظروف االحتجاز

 

 ن ان على النزالء أن يصعدوا أو يهبطوا سلّما، ماذا كانوا يسمعون أو يشمون مكهل  :المؤسسةالغرفة داخل  وقعم
د عالمات مميزة في طريقهم إلى غرفهم، وإذا كانت الغرف مزودة بنوافذ، فهل كان من ووج الهم، هل الحظوحو

 الممكن مشاهدة شيء من خاللها؟

 دران أو األرضيات أو األسقف أو األبواب مصنوعة؟ ماذا كان ان حجمها؟ من أي شيء كانت الجككم  :نفسها فلغرا
 ها؟تصفااير عادى في مويء غشكل الغرفة؟ هل كان هناك أي ش

 ان هناك أشخاص آخرون في الغرفة؟ لو كان ذلك، فكم عددهم، هل كهل  :اص اآلخرون المحتجزون في الغرفةخألشا
 شيئاً عن الحالة الصحية للضحية، وكيف كانت حالتهم الصحية؟الحظوا  هل ،يمكن أن يكون من بينهم شهود

 ر ذلك؟ماست له، فكيف، وكمى عزكان الضحية قد جر إذا :للعزا 

 الخ…ش، أثاث، مرحاض، حوض للغسيل افر –كان بالغرفة  اماذ :ات الغرفةيحتوم 

 رطباً؟كانت درجة الحرارة، هل كانت هناك أي تهوية، هل كان المكان  اماذ :الحجرة ناخم 

 ربائية هة كءإذا كانت إضا ئية،انت هناك أي إضاءة، هل كانت إضاءة طبيعية من نافذة أم إضاءة كهرباكهل  :ءةاإلضا
 كم من الوقت كانت تعمل، ماذا كان شكل اإلضاءة ودرجتها، اللون والقوة على سبيل المثال؟لف

 ن وكيف كان يتم الذهاب إلى المرحاض أو الحّمام؟ انت هناك أية مرافق للنظافة الشخصية، أيكهل  :فة الشخصيةالنظا
 زاحم بطريقة أو بأخرى؟تاك نعام؟ هل كان هوجه ماذا كانت حالة النظافة الصحية للمكان ب

 وع المالبس التي كان الضحايا يرتدونها؟ وهل كان من الممكن غسلها أو تبديلها؟نما  :بسلمالا 

 يتم تقديم الطعام والشراب، ماذا كانت نوعية ما يقدم، من الذي كان  معدل وبأي قدر كان بأي :م ومياه الشربالطعا
 اً؟مجانيقدمه، وهل كان يقدم 

 انت هناك أية فرص لمغادرة الزنزانة؟ وإذا كان ذلك، فلمدة كم وبأي معدل؟كهل  :اضيةيالر يناترلتما 

 انت هناك جوانب صارمة أو رتيبة بدرجة خاصة في النظام المطبق؟كهل  :مالنظا 

 تاحاً مان كصول إليه، هل الو ختص بالرعاية الصحية، مقيم أو يمكنمأو  ان هناك طبيبكهل  :يالت الطبيةهلتسا
بالنسبة لكل سجين أن ُيفحص أو ُيعالج في مرفق طبي مستقل، مثل عيادة طبيب العائلة أو مستشفى، هل كانت األدوية 

 متوفرة، ومن الذي كان يتولى توفيرها؟

 لصنت عليها، وهد يتانت الزيارات العائلية متاحة؟ وإذا كانت، فأين كانت تتم، هل كان أحكهل  :رات العائليةايلزا 
 ت العائلة تعرف مكان الضحية؟نكا

 ية ألول مرة اً، متى بدأ السماح بذلك، اعتباراً من تاريخ اعتقال الضححمتا ان التمثيل القانونيكهل  :يل القانونيثلتما
 ؟تى هذه الزيارات علمرة حدث ذلك، أين كانت تتم زيارات الممثل القانوني؟ وهل كان يتم التصن كم –
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 باراً من تاريخ اعتقال تاع –الضحية أمام قاض  أو محكمة، ومتى حدث ذلك إمتثل هل  :ل أمام مسئول قضائيولمثا
 الضحية ألول مرة؟

 مقابل أي من هذه التسهيالت؟ان البد من دفع رشاوى كهل  :وىالرشا 
 

 عية سوء المعاملةوف نص
 

. قد يرقى إلى درجة التعذيب أو كليهما معاً  ياً من الصورتينأأن وفسياً أيضاً، ون أن سوء المعاملة قد يكون بدنياً  ذكرت
المرغوب فيه  ولذلك فإنه من غير الممكن ومن غير. والمتحكم الوحيد في أشكال سوء المعاملة هو خيال من يرتكبونه

، نيجاعلى هوية ال تعرفال فيومن الممكن أن يساعد تاريخ ومكان وقوع سوء المعاملة . أيضاً إدراج قائمة بهذه األشكال
 .وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتم ذلك عن طريق معرفة الشخص الذي كان قائماً بالخدمة في ذلك الوقت

 

 : بيعة المعاملة التي وقعتطعن  سؤال الضحية أو الشاهد يجبو

 حية؟رية والالحقة على الضوالف اهثارآذا كانت اوم – رةمم ك – حدث اذام – توقع ينأ
  

 :نعأل سأن ت نيمكو

 أو مقترفي التعذيب فقترمكن أن يتذكره الضحايا عن هوية ميالذي  ا م.  

 وقع فيها سوء المعاملة يالت ةفلغراا كان هناك شيء متميز بخصوص ذا إم. 

 ون في ذلك الوقت، وما إذا كانوا قد رأوا ما حدث للضحية، وما إذا كان رحاض ون آخرونزحتجما كان هناك ذا إم
 .دث لهمقد حشيء 

 اإذ –يكون في ذلك إشارة إلى الغرض  دفق –ّجهت إلى الضحية، أو أي شيء قيل له أو لها وُ قد  ةسئلأت أية نكا ذاا إم 
 .عاملةوراء سوء الم من –كان هناك غرض 

 المرات التي كان فيها سوء المعاملة بدنياً، يجب أن تطلب وصفاً  ىوف – لما حدث وعدد مرات حدوثه قيقدصف و
وفى المرات التي كان فيها سوء المعاملة نفسياً، . ت لهذه المعاملةضتعر من الجسم ءجزاأ ةوأي دمت،خاست داةأألي 

 .وفى األوقات الالحقة اسأل الضحية عن شعوره أو شعورها في لحظة التعرض

 صورة من صور سوء المعاملة على الشخص لكل ر المباشرةاآلثما هي ا. 

 أوقات الحقة، بما في ذلك ساعة اإلفراج يو فأ يفور طبي الجعأي ا كان الضحايا قد تلقوا ذا إم. 

 ا كان ذلك ذوإ –المعاملة  أو أثناء أو بعد وقوع سوء قبل حاضراً  يمجال الطبالن العاملين في محد أا كان هناك ذا إم
   قد حدث، فهل قاموا بالكشف عن هويتهم، وماذا كان دورهم؟

 زوها الضحية إلى سوء المعاملةعي( ةية أو عقليبدن) عيدعلى المدى الب ثارآا كانت هناك ذا إم. 
 

 كان رد الفعل الرسمي عن الحادثة، إن وجد؟ اذام
 

 لضحية في أي مرحلة، بما في ذلك المراحل األولى من اعن  لطاتالضحية بطلب معلومات من الس ةائلعدمت قل ته
 االحتجاز؟ هل كانت هناك أية استجابة؟

 ي وقت أثناء فترة االحتجاز، هل ُوّجه إليه أو إليها أية اتهامات، أفي  ةمأو محك اض  قم أما ان الضحية قد مُثلكذا إ
 ك الوقت؟لي ذف وهل بدت على الضحية أية آثار واضحة إلصابةاً، رحاض وهل كان الممثل القانوني

 في ساعة اإلفراج؟ ممارس مستقل مثالُ أم طبيب  وز أاء فترة االحتجأثنا ءسوا بيبطكن الضحية من مراجعة مل ته
ذهب بصحبة أحد؟ هل أجرى الطبيب بيب من ِقبل الحكومة؟ كيف وصل الضحية إلى مقر الطبيب؟ هل طأم  السجن

لضحية الى عرير؟ هل ظهرت التقا قال ذما ؟الفحص على الضحية بمجرد وصوله؟ هل صدر عن الطبيب تقرير طبي
 لك الوقت؟ذفي  أية آثار واضحة إلصابة

 ؟ ماذا كان رد الفعل؟أحد من سوء المعاملة، أو أخبر أحداً في السلطة ألي الضحية ىشتكال ه 

 ن؟ وإذا يعومزمع الجناة المالت جرت مقاب هل ؟ا تضمن؟ هل تمت مقابلة مع أي شهودذما ؟قحقيتإجراء أي  مل ته
 ؟كان الضحية قد مات أثناء فترة االحتجاز، فهل أُجري تشريح للجثة

 أو أي مسئولين آخرين من نفس الفرع أو )ن اقتادوه إلى مقر االحتجاز يالذ ئولينتصاالت بالمساية أنت للضحية ال كه
 منذ وقوع الحادث؟( القوة

 اصيل دون التأثير على محتوى التقرير؟فالت لحصول على هذهعل لبوسعك أن تف اذام 4-1-2

فالبد لهم من . تيب الزمنيبة لمعظم الضحايا، ليس من السهل، وصف مثل هذه التفاصيل بهذه الدقة وحسب الترسالنب
الضحية ما قين كر أن دورك بالتحديد هو توفير اإلرشاد، وليس تلذفت –إرشاد بشأن الجوانب التي تحتاج منهم إلى توضيح 
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هل : هل حدث لك أي شيء؟ وليس: أسئلة إجاباتها غير محدودة، مثل)أ دائماً باألسئلة العامة أو المفتوحة داب. ليقو
 .اجعل أسئلتك أكثر تحديداً، على أساس المعلومات التي ُتقدم لك ذلكبعد  ثم( ُعّذبت؟

 

 

 :حالة ةراسد

 

 :يلي طريقتان مختلفتان لرواية نفس القصة يماف
 

 :ةاسيساأل –األولى  وايةلرا
 

في بلدة كذا  زيلمركا ، وتم اقتياده إلى مركز  الشرطة1111يناير  03، ورد أنه اعُتقل بتاريخ 03تورس، العمر  هوسيج
. وقد ادعى أنه أثناء فترة احتجازه تعرض للضرب على رأسه بصورة متكررة. يناير 01وأُفرج عنه دون توجيه اتهام في 

 .معه تعرض لصدمة كهربية على أيدي ضباط مجهولين قحقيترات وأثناء الالم وفى إحدى

 

 

 :فصلةمال –ية الثانية الروا
 

، وتم 1111يناير  03غ أنه أُلقى القبض عليه في منزله في الساعة الخامسة من صباح سنة، أبل 03تورس، العمر  هوسيج
وجرى وضعه منفرداً في زنزانة . بعة صباحاً االس ي وصل إليه فيوالذببلدة كذا،  مركزيال اقتياده إلى مركز الشرطة

 .بالسرداب ليست لها أية نوافذ، وليس بها مرحاض وتعج بالفئران
 

ذلك بأربع ساعات تقريباً، أُخذ جوسيه من الزنزانة على يد ضابطين يرتديان مالبس مدنية، اقتاداه إلى مصعد،  دبعو
كان المكتب مؤثثاً بثالثة . ى الجانب األيمن من ممر طويل ضيقلب عـخذاه إلى مكتـثم أوصعدا به إلى الطابق الثالث، 

. دن، وطاولة خشبيـة، وثالث خزائن رماديـة معدنية لحفظ الملفــاتمقاعد رمادية اللون، مصنوعة من البالستيك والمع
باب، وعليها ستارة لل لبالجدار المقا ة فىسجادة بّنية قصيرة على أرضية المكتب الذي كانت له نافذة واحد ناكه تكانو

قصيراً بدرجة غير  وكان أحد الضابطين. وقد ُعلّقت على الحائط على يسار الباب رزنامة بها صور لسيارات. مغلقة
مثلثة الشكل فوق حاجبه األيمن، ( أثر جرح)أما اآلخر فكان يرتدى نظارات، وبه ندبة . عادية، وله شعر مجعد ولحية

  .( رقيب) "سارج"الضابط ذو اللحية يشير إلى الضابط ذي الندبة باسم  كان تجوابساالء وأثنا. سجائرن الوكان يدخ
 

وخالل تلك الفترة طلب منه الضابط صاحب الندبة، بصورة متكررة، . وسيه في هذا المكتب لمدة ساعتينستبقاء جاتم و
ال يعلم شيئاً عن هذه العصابة قام  أنه وعندما قال. اة كذكشف معلومات عن عصابة للمخدرات تزاول نشاطها بمدين

بدليل تليفون أصفر اللون كان قد تناوله من  على رأسه الضابط ذو اللحية بتكبيل يديه خلف ظهره وضربه عدة مرات
 .الُدرج العلوي إلحدى الخزانات

اعة، جاءه ضابطان يرتديان مالبس مدنية سشر عوبعد ثمانية . قبلعيد جوسيه إلى الزنزانة الصغيرة حيث كان من م أُ ث
ضابطان بأخذ جوسيه إلى وقام ال. أما اآلخر فكان له شعر أشقر قصير وصوت عميق جداً . كان أحدهما صاحب الندبة

م بتكبيل وقا. وفى هذه المرة طلب منه الضابط ذو الشعر األشقر أن يخلع قميصه. نفس المكتب الذي يقع في الطابق الثالث
سم  1ثم أخرج من الُدرج الواقع إلى يسار الطاولة علبة سوداء مستطيلة أبعادها . أخرى وهو ُيجلسه على كرسي رةم يهيد
ووضع الضابط العلبة على الحلمة اليمنى في صدر جوسيه ثم . ولها شعبتان بارزتان من أحد طرفيها سم تقريباً، 7× 

وتكرر ذلك . قبها شعوره بألم شديد في منطقة الحلمةأعة يرزيز لفترة قصوت أسمع جوسيه عندئذ ص. ضغط على زر
ذو الندبة إليه أسئلة عن عصابة مخدرات  ومرة أخرى، وخالل الفترة التي قضاها في المكتب وّجه الضابط. لثالث مرات

 .اليمدينة كذا وعن تفاصيل عملية تهريب شحنة هيروين كبيرة من المتوقع وصولها األسبوع الت
  

 (الرواية الثانية قيةب)
 

 

 ..يناير 01وسيه دون توجيه اتهام إليه في جيل بخالء سإتم و
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يناير، وكان من الممكن  08جراء مقابلة مع جوسيه في بيته يوم غير الحكومية بإ( س)منظمة  ندوبةماريا، وهى م تقامو
 أيضاً ملليمترات بجوار حلمته اليمنى، و 8تقدر بنحو  عالمتان صغيرتان باللون األحمر المسافة بينهما حينذاك رؤية 
لك عن كدمة كبيرة في وكشف جوسيه كذ. حول معصميه الشكليرة دمست وصفــراء لكدمات ذات نمط نيةاعالمات أرجو

كما كان يشكو من صداع مستمر ورنين . أسفل ظهره وورم ملحوظ في منطقة الكلى، وكان يشكو من ألم عند التبول
االت سوداء تحت عينيه، وكان يغير وضعه في هاك نحدث، وكانت ه ف ماوكان يبدو عصبياً وهو يص. أصوات في أذنيه

 .شعر بالبرد رغم أن درجة الحرارة كانت معتدلةالجلسة بصورة متكررة، وبدا عليه أنه ي
 

 

ح إال أن هذه التفاصيل هي مفتا. ببساطة تفتقر إلى التفاصيل يفه –ية األولى ال يمكن اعتبارها خاطئة أو غير دقيقة الروا
عناصر وإذا نظرت إلى هذه الرواية فسترى أنها تقدم ال. الممكنة التي قد ترغب في تتبعها للعماير من مسارات كث

ولكن وصف سوء المعاملة ( الضحية والجاني وعالقتهما بالسلطات، إضافة إلى سوء المعاملة)األساسية الدعاء التعذيب 
وهذا . جناة، وعن كيفية تأييد االدعاء بالدليلالن م ة عن هوية كلبسيطاشتمل على الحد األدنى من التفاصيل وعلى إشارة 

 .دوى فيما يتعلق بهذا االدعاءيجعل من الصعب اتخاذ أي إجراء ذي ج
 

ا أنه ضافة إلىإلوبا.  ن الرواية الثانية، فهي مفصلة وإعالمية إلى أقصى حد، وتتيح العديد من فرص التأييد بالدليلعما أ
 :ساسية الدعاء التعذيب، فإنهااأل رتقدم العناص

 

 الذي يجعل من الممكن التوصل إلى هويتهمالكثير من التفاصيل عن شخصية الجناة، األمر  عطيت 

 وقع ومعالم المكتب الذي وقع فيه سوء المعاملة، وذلك بطريقة تجعل من الممكن االهتداء إليه في حالة القيام مصف ت
 لشرطةكز ابزيارة إلى مر

 معاملة، في حالة القيام بزيارة إلى مركز الشرطةعل من الممكن العثور على األدوات التي استخدمت في سوء الجد يق 

 الغرض من عملية االعتقال وما تالها من استجواب وضحت 

 جاز الضحيةتاح نالظروف في مكاعن  بعض التفاصيل عطيت 

 يكّون رأياً عن الصلة بين هذه المعاملة وء المعاملة بطريقة دقيقة تجعل من الممكن بالنسبة لخبير طبي أن سصف ت
 لحقت بالضحية يالت وبين اإلصابات

 يةية، بما في ذلك إشارة جوهرية إلى حالته االنفعالحالض صاباتإصف ت 
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 :سئلة التي وجهتها ماريا لتحصل على الرواية الكاملة ما يلياأل لأن تشم نيمكو
 

 جوسيه لاقوأ :ماريا ةسئلأ

 م إلقاء القبض عليك؟تين أ 

 تاريخ تم إلقاء القبض عليك؟ يي أف

 03القبض علّى في  ىلقأُ 
 يناير

 نت هناك أي نوافذ في الزنزانة؟ال كه
 انة؟ن هناك مرحاض في الزنزكال ه
 حالة الزنزانة من ناحية النظافة؟انت كيف ك

  ؟صلت إلى مركز الشرطةوتى م
 ين تم أخذك عند وصولك؟أ لىإ
 ن أحد معك في الزنزانة؟ال كه

تيادي إلى مركز قم ات
 م بمدينة كذااالع الشرطة

 نت حرية الحركة متاحة لك؟ال كه
 ك؟ن ضربفم –نك ُضـربت أ لتق
 ما لضربك به؟ ئاً شيوا  تُخدماسل ه
حظت من أين حصلوا على هذا الل ه

 الشيء؟
ي شيء أو وُجهوا إليك أية لوا لك أقال ه

 أسئلة؟
 تطيع أن تتذكر ما سألوك عنه؟تسل ه
 تغرق ذلك؟اسم ك
 ين تم اقتيادك بعد ذلك؟ألى إ

 دث ذلك؟حتى م
 دث ذلك؟ح ينأ
 صلت إلى هناك؟و يفك
 تهبط عليه؟ م أمت تصعد السلّ كنل ه
 بك إلى هناك؟ جاء من
 انوا يبدون؟ك يفك
 حظت عليهم شيئاً غير عادى؟الل ه
 كان شكل المكتب؟ا ذام
 ن المكتب مؤثثاً؟كال ه
 حظت شيئاً غير عادى عنه؟الل ه
حدث بالضبط لدى وصولك إلى  اذام

 هناك؟

كنت رهن االحتجاز،  اينمب
كنت أُضرب بصورة 
 متكررة على رأسي

 د ذلك؟ل بعفع اذام
 شيء أو شعرت بأي شيء؟ أي تعسمل ه
 ة حدث ذلك؟مرم ك
ا إليك أية لوا لك أي شيء أو وّجهوقال ه

 أسئلة؟ 
 فت المعاملة أي عالمات؟خلّ ل ه
 انع في أن ألقي نظرة عليها؟تمل ه
انى من أية آثار أخرى نتيجة لما عل ته

 حدث؟

 دث ذلك؟حتى م
 دث ذلك؟ح ينأ
 ء بك إلى هناك؟جان م
 هناك؟ إلى ث بمجرد وصولكا حداذم
 نت حرية الحركة متاحة لك؟كال ه
 حدث بعد ذلك؟ا اذم
 كل العلبة؟ كان شا اذم
 فعل بها؟ اذام
 التحديد قام بلمسك بهاب ينأ

رة تعرضت لصدمة مات ذ
 .كهربية أثناء االستجواب

 

فهي ال تحدد . يةفوا نلحالية أكثر مها امكن إدخال تحسين على الرواية الثانية من نواح  معينة، رغم أنها بصورتيما ك
كما . ل المثال، نحن ال نعرف ما إذا كان أحد قد رأى جوسيه وهو ُيقتاد من منزلهى سبيلوع –االستعانة بهم  نيمك  شهوداً 

ي رد فولم ي. أن وصف الظروف في مكان االعتقال كان سريعاً، وكان من الممكن أن يتم تناوله بمزيد من التفصيل
قد خضع لفحص طبي في أي مرحلة  إذا كان مسموحاً لجوسيه االتصال بمحاميه أو عائلته، أو ما إذا كان ام اً الرواية أيض

كما . من مراحل فترة االحتجاز، أو ما إذا كان قد تقدم بشكوى رسمية بخصوص سوء المعاملة إلى أى شخص في السلطة
  .ب الثاني لجوسيه وبين إخالء سبيلهواتجسرة ما بين االالفتأنها ال تقدم أية معلومات عما دار خالل 

 

فقد أُلقي القبض على جوسيه في . إذا ما نظرت بتمعن، فقد تالحظ أن ماريا فاتها شيء ماطة األكثر أهمية هي أنك قالنو
البلدة، لم  أهل ونها ليست منولك. صباحاً  السابعةالساعة  حتى  الساعة الخامسة صباحاً، ولم يصل إلى مركز الشرطة

فماذا . وفى الحقيقة ليست المسافة بينهما سوى ثالثة شوارع. ة عن بيت جوسيهيخطر ببالها أن تسأل كم يبعد مركز الشرط
آخر، وهو تلك الكدمات وذلك الورم في أسفل ظهر جوسيه  لغزحدث لجوسيه بين الخامسة والسابعة؟ كما أن ماريا فاتها 

ألعراض من الصعب أن تتوافق فحتى بالنسبة ألي شخص من العامة، هذه ا. م عند التبوللاألن ته، وشكواه مكلي ومنطقة
لمته، وهذا هو ما أصر على أنه الصورة حفي  مع رواية جوسيه عن ضربه على رأسه وتعرضه للصدمات الكهربية

من المحتمل أنه قبيل أخذ جوسيه إلى قسم  ويبدو. قسم الشرطة ا فيالوحيدة من صور سوء المعاملة التي تعرض له
وكان من . قتياده إلى موقع آخر تعرض فيه للضرب الشديد، وربما للركل، وخصوصاً في منطقة الكليتينالشرطة، تم ا

ظن أنها أو  الممكن أن يكشف التفاوت في التوقيت عن حادثة أخرى من سوء المعاملة ربما كان جوسيه قد نسى ذكرها،
غًة في حرصها لمبا ا في المراحل األولى من المقابلةوربما كانت ماري. مقارنًة بما حدث له في مركز الشرطة ة،امه ليست
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على أن تطرح أسئلة محددة، فسألت جوسيه عما حدث له في مركز الشرطة، بدالً من أن تسأله عما حدث له بعد اقتياده 
 .كلعما حدث بعد ذاطة من بيته، أو ببس

 ت محددةالمجا 4-2

ها في الجزء السابق عن المعلومات النموذجية موجهة بدرجة كبيرة نحو حوادث سوء األمثلة واألسئلة التي ورد ذكر رعتبت
ينما تنطبق وب. الحتجاز الرسمي قصير األمد، ألن هذا هو أكثر أنواع االدعاءات شيوعاً اأو   المعاملة فيما يتعلق بالشرطة

 رتبطة باألمرخرى، فإنك في حاجة إلى أن تتنبه إلى أنها ليست كلها مناصر العامة على مجاالت أعوال  إلرشاداتاظم عم
 ق بمجال آخر غير الذي سبق الحديثلتتع فعندما ُتعّد نفسك لزيارة نوع آخر من المؤسسات، أو إلجراء مقابلة . أو مالئمة

 .تاج إلى التطرق إليهاالوقت في الفروق بين مسارات األسئلة التي قد تح ضلبع ، يجب أن تفكرعنه
 

، ( والذين تمت إدانتهم  تحت الحبس االحتياطيوتضم السجناء )ون جالس ت االحتجاز طويل األمداؤسسمأمثلة  لتشمو
ضاً كمة، أحياناً لفترات طويلة، كما تشمل أيالمحالذين ينتظرون اء األماكن األخرى التي يتم فيها التحفظ على السجناو

وليس على )تركز اهتمامك على المعاملة داخل المؤسسة كنت  مثل هذه المؤسسات، إذا  وفى.   مراكز احتجاز األحداث
جن  من ذلك، ستجد الً وبد.   فلقبض واالختطائل افليس من المحتمل أن تهتم بمسا( األحداث التي وقعت قبيل عملية السَّ

لنظام المتبع فيه، وعن العالقات بين اعن و   نفسك مضطراً إلى طرح مزيد من األسئلة الدقيقة عن األحوال داخل السجن
فس نوعية رح نوفيما يتعلق بهذه األخيرة، يمكنك ط. ، وأيضاً عن الحوادث الفردية لسوء المعاملةوالحراس  النزالء
كما يجب أن تكون على استعداد . من زنزانته إقتيادهاستفسرت عما حدث لجوسيه ساعة لتي طرحتها مارياً عندما الة ئاألس

كرد فعل للمشكالت التي تتعلق بالنظام،  للعنف أو الوحشيةالحتماالت وقوع سوء المعاملة الجماعي، أو االستخدام المفرط 
 .مثل أعمال الشغب

 

جن،  مثل السجون تعد مصدراً  ساتسى أيضاً أن مؤُينسأال  يجبو رئيسياً لالدعاءات الخاصة بأحداث وقعت قبيل السَّ
الجدد ، ألنها قد تكون المرة األولى  مساجينبالذات هو الحال بين ال هذاو  وخصوصاً سوء المعاملة من جانب الشرطة

لالطالع على  1-3و  4-3أنظر الباب األول، الفصل . )ةيشخصلعن تجاربهم ا تحدثالتي يشعرون فيها باألمان الكافي لل
  (.مزيد من المعلومات عن هذه النقطة

 

أن ينصب  يجب لمسنين، أو مؤسسات العالج النفسياأو   مؤسسات األطفال لمث ،ت االحتجاز غير العقابىاؤسسمي فما أ
. طاقم اإلشراف، وأيضاً على أي حادث فردى لسوء المعاملةالعامة، وعلى عالقات النزالء ب لحوالى البيئة واألزك عتركي

بدني، ولكنه قد يشمل أيضاً أشكاالً عديدة  أو ، المعاملة  في شكل إيذاء جنسي   سوءوفى مثل هذه الظروف، غالباً ما يأتي 
معهم على يد شخص لديه بعض الخبرة على لنسبة لألطفال إجراء المقابالت ال بضر أنه من األفوتذك. من اإليذاء النفسي

وسائل تقييد وهناك إجراء مألوف بالنسبة للمؤسسات النفسية يثير الجدل، وهو استخدام . األقل في مجال العمل مع األطفال
 .لنزالءامع الحركة 

 

وفى مثل هذه . ا يكون في غاية الصرامةالمشكالت من النظام المتبع، وهو غالباً م نشأت فقد  سات العسكريةسلمؤلسبة نبالو
 ،الظروف، من المحتمل أن تقوم بالتحقيق في ادعاءات عقوبة قد ترقى إلى درجة سوء المعاملة، مثل الحبس االنفرادي 

دل ي حد ذاتها وكيف ارتكبت وكم استغرقت ومعَ فبة وس فقط عن العقر ليوتذكر أن تستفس. ب امتيازات معينةحوس
وسبب آخر محتمل من . الخ، ولكن أيضاً عن العملية التي يتم بمقتضاها الحكم بالعقوبات أو اإلجراءات التأديبية…حدوثها 

ى في حاالت قير رمسلحة، وهو أمت الداخل القوا عنف والتحرشاستخدام ال نحو   أسباب االهتمام هو التغاضي الرسمي
ومن األهمية بدرجة خاصة تسجيل التفاصيل المتعلقة بالشكل الذي ُترتكب به هذه . لمعاملةمعينة إلى درجة سوء ا

الممارسات ومعدل حدوثها ودرجة شدتها، وعدد األفراد المتورطين فيها، ومدى انتشارها، واآلثار البدنية أو النفسية التي 
 .ي عنهاجانب أي دليل على التغاضي الرسم لىإ ا،منها الضحاي عانييمكن أن ي

 

األمر )لية أو السلطات األخرى حالم  كون القضية سوء معاملة األجانب من ِقبل الشرطةتقد   ماكن احتجاز األجانبأفى و
إال أن ما يثير (. ير األمدصز قاخرى من االحتجاأل الذي يجب التعامل معه بطريقة مشابهة لتلك التي تعامل بها األشكال

مثل هذه الحاالت، عليك  وفى. ُيعتقد أنهم سيواجهون فيها خطر التعذيب  بلدانخاص إلى شاأل  مام هو عملية ترحيلاالهت
ك أيضاً يوعل. رات ذات الصلةلقراأن تدرس بالتفصيل كل مرحلة من مراحل عملية الترحيل، وأن تحصل على نسخ من ا

ألشخاص بشأن األسباب التي تدعوهم إلى الخوف من أن يتعرضوا للتعذيب، حتى تتمكن من امع   أن تجري مقابالت
وسوف تحتاج أيضاً أن تسأل عن أية أحداث أخرى خاصة بالتعذيب تعرض لها . إرساء قاعدة صلبة لعدم ترحيلهم

على تعرض  ديدات تلقوها، وعن أي أسباب أخرى للخوفأي ته نوع ، حد أقاربهأقابلة معه أو الم الشخص الذي تجرى
  .ت السابقةسولي يةللحااوتذكر أنه يجب عليك أن تركز اهتمامك على األخطار . الشخص للخطر
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نفسه، ولكن مع مع الضحية  ةابلقأال تجرى الم بيعي، فإنه من الطعدام غير القانونيواإل  ختفاءواال  االت االختطافحفى و
وعليك أن تركز على الظروف التي أحاطت باختفاء الشخص وأسلوب عمل الجناة، . أحد أقاربه أو معارفه المقربين

ن قد يتمكنوا من اإلدالء بمعلومات ليس فقط عن ظروف القبض على يالذ  وبدرجة خاصة على مهمة تحديد الشهود
كما أن المكان الذي يتم فيه العثور على جثة الضحية له أهمية . اقتياده إلى الحجزحالته ساعة  عن ية، ولكن أيضاً الضح

 .الجثة البد وأنها قد وقعت أثناء فترة االحتجاز على  كبيرة، حيث أنه يساعد على التثبت من أن أي آثار إصابات
 

ه إلى أنك قد تتلقى ادعاءات عن سوء بتن ، المرحلين داخلياً شخاص واأل  جئينالال تاخيممجمع االدعاءات في  عندو
ومن األهمية بمكان االحتفاظ . المعاملة الذي وقع قبيل الوصول إلى المخيم، وأيضاً عن ذلك الذي وقع داخل المخيم

وهذا عادة ما ينطبق بنفس . هوياتهمتحديد في السعي ل دلجهاث، وبذل غاية حوادبسجالت دقيقة جداً عن مرتكبي هذه ال
 .الدرجة على االدعاءات المقدمة فيما يتعلق بمناطق الصراع
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 يل لالد 5

ولكن األمر يرتبط أيضاً بجعل اآلخرين . تصر بناء ادعاء قوي على مجرد تقديم رواية شخص ما عما حدث لهق يال
األهمية  نفم ، فمهما بدت مصداقية الشخص أو الثقة فيه أثناء المقابلة. حقيقيةمنتها الرواية ضي تتأن الوقائع القون يصد

 :ا عدة أسباب منهاذوله. بمكان جمع أقصى ما يمكن جمعه من األدلة المساندة

   ًغير المحتمل أن تتاح لآلخرين فرصة   مالحظة سلوكه أو كمة، فإنه من حي مف يلالدل، إذا لم يقم الضحية بتقديم أوال
وهذا يعني أنه يجب عليك أن تقوم بنفسك باتخاذ الخطوات الالزمة . سلوكها بالطريقة التي أتيحت بها الفرصة لك

  .إلقناعهم بأن الضحية صادق فيما يقول
 

  إزاء االدعاءات الزائفة، وخصوصاً فيما يتعلق  ى الحذر الشديدختتو ية أو عالمية،محل اً، كل الجهات، سوءا كانتيثان
كلما انخفضت نسبة الشك لدى هذه الجهات حول  ،كثرأ ولذلك فإنك كلما تمكنت من توفير أدلة. بالمجاالت الحساسة

  .صدق االدعاء
 

  ر إدانتها، سواء لدولة أو لفرد، على أساس مجرد ية عادة أن تصدئقضالا شبهو اً، ال تستطيع اإلجراءات القضائيةرأخي
  .دنمسا وهذا يعني أن نجاح القضية من غير المحتمل أن يتم ما لم يكن هناك دليل. اتهام

 

أشكال أخرى من األدلة التي تأتي  أو ،ة شهودلضحية، أو شهاداال وم نفسي، أو أقتقيي أو ،قرير طبيتكل ش تخذ الدليليقد و
كما يمكن أن يكون هناك دليل موضوعي، وهو االنتشار . أو خبير آخر من خالل طرف ثالث مثل شهادة خبير طبي

 دعم ويثبت صحةأن يوباختصار، فإن الدليل هو أي شيء يمكن . الواسع ألحداث التعذيب في الظروف المشار إليها
 .ءعاداال

  

 يل الطبي لالد 5-1

الفنية الخاصة بالعاملين في مجال الطب، والذين يقومون بإجراء الفحوص البدنية  اإلجراءاتبق الحديث عن سقد ل
ذا ، ول(0أنظر الملحق )والنفسية ألصحاب ادعاءات التعذيب، وذلك في عدد من الكتّيبات والوثائق المتخصصة األخرى 

إال أنه من المهم بالنسبة ألي شخص يرغب في تقديم ادعاء بالتعرض للتعذيب أو ألي . ذلك في هذا الكتاب لناوتفإننا لن ن
صعوبات التي يثيرها، وبعض التدابير األساسية التي لوا ،صورة أخرى من صور سوء المعاملة أن يفهم دور الدليل الطبي

 .وجود الفرصة إلحالة صاحب االدعاء إلى خبير طبي إلجراء الفحص عليه معد ةالدليل في حالهذا قد ُتتخذ لتسجيل مثل 
  

النادر  ومن. وع من األدلة يمكنك أن تحصل عليه وأن تضيف به دعماً قوياً لشهادة الشهودنهم أ كان الدليل الطبي اربمو
 :وذلك لألسباب اآلتية( قد وقع بعذيتالتأكيد أن البت بأن يث)أن يكون التقرير الطبي حاسماً 

 

 من صور التعذيب تترك آثاراً بسيطة، والقليل منها هو الذي يترك آثاراً تدوم حتى تصبح دليالً على وقوع  ثيرك
 التعذيب

 تجة ا، نبتجت عن التعذيها نمات، التي يتضمنها االدعاء على أنالالعوأ غالب يكون من الممكن اعتبار اإلصاباتلي اف
 عن أسباب أخرى

 

تم تسجيلها بالنسبة لصاحب  لتيا نماط السلوكيةألو اأ ضحه هو أن اإلصاباتون يأ يل الطبيلالد عيستطيء الذي يالشو
 ني والدليل النفسيدالب يتوافق الدليلدما وعن. التعذيب الذي ورد وصفه( يمكن أن تكون قد تسببت بفعل)االدعاء تتوافق مع 

 .دعاء، فإن ذلك من شأنه أن يدعم القيمة الكلية للدليل الطبيالع ام
 

إجراء الفحوص البدنية والنفسية أيضاً من ِقبل طبيب متخصص، ليس فقط ألن المعلومات الفنية مطلوبة، ولكن ألن  يجبو
. ي أن تكون قد تمت صياغتها وتفسيرها على يد أطباء مؤهلينرضرولحيث أنه من ا كمة،التقارير سيستعان بها في المح

لى العكس من ذلك، عبل . إال أن ذلك ال يعني عدم تسجيلك ألية عالمات بدنية أو سلوك غير عادي تالحظه أثناء المقابلة
وهكذا فإن . ء فحص طبي فورياإجر توافر إمكانيةال تفهذه القرائن يمكن أن يكون لها فائدة كبيرة، خصوصاً عندما 

االستجواب الدقيق لصاحب االدعاء، وتسجيل التفاصيل الخاصة بالطريقة التي كان يعامل بها أمر ال يقل أهمية عن 
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الة الح كما أن التحدث إلى شاهد، مثل الزوجة أو الزوج، يمكن أن يساعد كثيراً في معرفة. تسجيل اآلثار البدنية والنفسية
 .غيير طرأ على سلوكهتأي   الضحية بعد التعذيب، وفى مالحظة هاليع التي بدا

 
وهو عالج األعراض التي )ه من المهم أن تتنبه إلى الفرق بين الطب العالجي نفإ ،الحصول على الدليل الطبيد عنو

 ، ديد أسباب وأصول اإلصاباتحو ته لطب الشرعيدف افه(. أي القانوني)وبين الطب الشرعي ( تظهر على المريض
وفى بعض الدول يقوم بوظائف الطب العالجي والطب الشرعي أيضاً نفس موظفو الرعاية . ا مجال متخصصذوه

ع بمهارات في مجال تيتم مساعدة من شخصى ال، كلما كان ذلك ممكناً، يجب عليك أن تسعى للحصول علنولك.  الصحية
  .الطب الشرعي، ويفهم الفرق بين هذين الفرعين من الطب

 يل البدني لالد 5-1-1

ن بشرط ولك وء المعاملة،سلى ع  تاح، فالبد من تسجيل الدليل الظاهريمير غ  يكون التواجد الفوري للطبيب اندمع
وافقة صاحب اإلدعاء أوالً، وبعد أن توضح له أنك لست طبيباً، وأنك قد ال تتمكن من أن توفر له عالجاً م على الحصول

 وفى ظروف االحتجاز يجب أن تكون أي مالحظات مبنية على أساس مقابلة. فورياً أو أن تتحكم في نوعية هذا العالج
لة من خلع بعض مالبسه والتحرك بحرية، مما يتيح المالحظة بتفصيل بالمقاقد يتمكن ضيف لك، ولكن في غير ذ. ةصيرق

   .أكبر
 

ن يجب عليك أن تبحث كول ،ر األكثر احتماالً بالنسبة لآلثار الظاهرية هو أنها تظل باقية أليام قليلة بعد اإلصابة ماألو
وتذكر أن عدم وجود أي إصابة . ممكن من المعلومات رقد روم بتسجيل أكبن تقوعليك أ. عنها حتى في الحاالت المتأخرة

  .ظاهرية ال يعني بالضرورة أن سوء المعاملة لم يقع
 

 :من اإلرشاد، يجب مالحظة ما يلي عكنوو

 مثل األورام أو الكدمات أو الخدوش أو الجروح السطحية أو الحروقةاضحو اباتصي إأ ،.   

 لمشي أو صعود سلّم، أو الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، أو االنحناء، أو رفع ا عند ي تحريك الجسمبة فوعي صأ
 .الذراعين

 وه في شكل أو وضع الظهر أو األطرافشي تأ.  
 

 :سجل نتائجكتيف ك

 ( الخ…جرح، كدمة، حروق، )موقع وحجم وشكل ولون ونوع اإلصابة  حظال. 

 ولكن تجنب المقارنة باألشياء التي تتفاوت أحجامها، )قارنة باألشياء المألوفة م حجملكن، أو قّدر ان أمم مسطرة إدستخا
 (.مثل البرتقالة

 (.4أنظر الملحق )ة، يمكنك اإلشارة إلى أماكنها على رسم توضيحي للجسم دعدي انت هناك إصاباتكذا إ  

 والوضع األمثل . فحصها في مرحلة الحقةعند يد الخبراء تفا الهواة، قد هطلتقيتلك التي  ىحت ،الفوتوغرافية رلصوا
رى أقرب، توضح كل موقع خوأ ، بالنسبة لهذه الصور هو أن يكون من بينها واحدة توضح المواقع العامة لإلصابات

ن ذلك مسطرة، أو حتى ويك نومن األفضل أ حجم،ويجب أن ُترفق الصور أيضاً بإشارة لشيء يدل على ال. على حده
ويمكن في وقت الحق، االستعانة بمصور . كما أن اإلشارة إلى تاريخ التقاط الصورة مهم جداً . علبة كبريت أو غيرها

 .محترف، إذا كان ذلك أمراً متاحاً 

 رة يتدسممة أرجوانية كد"ل وعلى سبيل المثال، يمكنك القو. شكل الظاهري بأقصى دقة وبأكثر تفاصيل ممكنةلف اص
 ".وبارزة، قطرها أربعة سنتيمترات، على الجانب الخارجي للذراع اليمنى، فوق الكوع بعشرة سنتيمترات

 من ضيف المقابلة أن يعرض لك الحالة غير الطبيعية للحركة أو وضع الجلوس طلبا.   

 ع رفع ذراعيَّ إلى يتطسأع مضى كنت ال أسبومنذ "فقد تكون اإلجابة . عن تطورات األعراض منذ يوم اإلصابة سألا
ومازلت غير قادر على تحريك معصمي بصورة . درجة، ولكنى اآلن أستطيع رفعهما إلى ما فوق رأسي 12مستوى 

  .ن اقتباس هذه األقوال حرفياً كويم  ".كاملة، ومازالت يدي فاقدة الحس
 

مثل هذه الحالة، يجب  وفى. لوب منك فحص جثة طلما كان إذا لممكن إجراء بعض التعديالت على هذه اإلرشاداتامن و
عليك أن تحتفظ بسجل عن الظروف المحيطة التي وجدت فيها الجثة، مثل المكان الذي تم العثور عليها فيه، ونوعية 

قع رطباً ولما كان الطقس أو ا ماالسطح الذي كانت ترقد عليه، وإذا ما كان الطقس شديد الحرارة أو البرودة، وأيضاً إذ
بدرجة غير عادية، ألن ذلك يمكن أن يساعد الطبيب الشرعي على تحديد ما إذا كانت هذه العوامل قد أحدثت أي عالمات 

 .على الجثة
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 يل النفسيلالد 5-1-2

وهذا ينطبق . يخلّف أثاراً نفسية عميقة هأن إال. ار بدنيةي آثكانت شدة التعذيب، فإنه إذا ما تم على يد خبير فلن يترك أ همام
د، كأن ُيسجن انفراديا بصفة دائمة، أو أن ممتع بصفة خاصة على الحاالت التي يتعرض فيها الضحية لتعذيب نفسي 

د بقتل أسرته أو إلحاق األذى بها شخص ما ال  ةلحالتقييم النفسي ن الورغم أ. يتعرض إلذالل ديني أو جنسي، أو أن ُيهدَّ
لسلوك الضحية أو تصرفاته، ( غير محترف)يمكن أن تتم إال على يد خبير، إال أن مالحظة بسيطة من ِقبل شخص عادي 

أمر يجب أن يلقى االهتمام، وأن يتم ( مثل وصف كابوس أو خواطر انتحار)مع دليل موضوعي يقدمه الضحية عن نفسه 
  .وقت الحق ر فيتفسيره عن طريق خبي

 

 ورغم أنها مؤشر على وجود اإلجهاد، إال . ر اآلتية يمكن أن ُتالحظ، أو أن يرد ذكرها على لسان ضيف المقابلةاثآلا
إذ تعود األحداث  .وقد تكشف عن أصلها األحالم أو االرتداد بالذاكرة. أنها في معظمها قد ال تكون نتيجة للتعذيب وحده
ريق تذكر مستمر ومهيمن لألحداث وتكرار األحالم المزعجة والشعور المؤلمة إلى الذاكرة بصفة مستمرة فمثالً عن ط

 .فجأة أن األحداث المؤلمة سوف تحدث مرة أخرى مع رد فعل انزعاجي

 وقد يظهر ذلك في صورة تجنب دائم . التعذيب من بترمز إلى جوانأو  ئاب الشديد عند التعرض ألحداث تشابهتالكا
  .ة، أو في صورة تخدر انفعالي تامللمثيرات المرتبطة بالتجربة المؤلم

 وقد يالحظ من . االستثارة المتزايدة، مثل صعوبة النوم أو سرعة اإلثارة أو نوبات الغضب، وصعوبة التركيز ضعراأ
  .الذي يتسم بالفزع الشديد فعللعصبية أو رد اوال يجري المقابلة وجود القلق

 

يفزع : "ألسرة أو األصدقاء مثلامن  ة، فإنه من المفيد جداً الحصول على دليل مساند يذات  معظم األعراض النفسية ألنو
عليه  ضلقباوقبل . بسهولة ابهصيفقد أع"أو " فيهامن نومه صارخاً، ويعرق طول الليل، ويرى في نومه كوابيس ُيعذب 

  ".لمكان الذي أُلقى القبض فيه عليهاهي دائماً تتجنب المرور با"أو " كان هادئاً ومتزناً 

 صاحب االدعاء لقواأ 5-2

اء، ما عالداالذين يقدمون خاص وف عدم االحتجاز، يجب أن يتم إعداد تقرير مكتوب وموقَّع من الضحية أو األشري ظف
اعد لدى جميع الجهات على تعزيز وليس من الضروري أن يتم ذلك في جميع الظروف، ولكنه يس. دام ذلك ممكناً 

وإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود مثل هذا التقرير المكتوب سوف يؤثر على السبل المتاحة لك، وقد . مصداقية االدعاء
  .عوى القضائيةالد يحول دون البدء في إجراءات

 

وليست هناك صيغة . نتجت عنها أن يتناول التقرير بالتفصيل أحداث التعذيب، واألحداث التي أدت إليها والتي يجبو
ويمكن االطالع على التفاصيل التي . محددة لمثل هذا التقرير، ولكنه يجب أن يحتوي على أكبر قدر ممكن من المعلومات

 .4ذلك في الباب الثاني، الفصل وى، لالحاالت المث ا فييجب على التقرير أن يحتويه
 

الممكن أن ُيكتب باليد، ومن األفضل  نفم –ر بيد الشخص المعني نفسهمن الضروري أن تتم كتابة مثل هذا التقري ليسو
قيع وبت ليجب أن يذيَّ  أنه إال. أن ُيطبع باستخدام الكمبيوتر، ثم يقرأه الشخص، أو ُيقرأ له إذا كان أمياً، ثم يبدي موافقته عليه

خ ليس فقط بيد مقدمه، وإذا كان للتقرير أن يستخدم في إجراءات قضائية، فال. الشخص نفسه أو ببصمته بد أن يوقَّع ويؤرَّ
  .، إذا كان ذلك ممكناً ثان   ولكن أيضاً من ِقبل الشخص الذي يتسلمه، وشاهد

 

  .د يبين المعلومات المطلوبةممعت االدعاء ملء استبيان بصاح ر بأن تطلب منقارياً ما تسجل المنظمات مثل هذه التبغالو
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 دوهلشا يللد 5-3

وعندما يتواجد . حادثة التعذيب نفسها على ألن التعذيب غالباً ما يتم بصورة سرية، فإنه من الصعب أن تجد شاهداً  ظراً ن
مؤلمة  -اطةسبب –التحدث عما رأوا خشية التعرض لمضاعفات، أو ألن التجربة كانت في ننهم قد يترددو، فإالشهود

أما إذا ما تواجدوا ولديهم االستعداد لإلدالء بشهادتهم عما رأوا، فإن ذلك سيضيف الكثير إلى مصداقية االدعاء، . لغايةل
كما يمكن أن يساعد أيضاً على . فع االدعاءيري لذه أو الشخص انفس ويقدم تفاصيل جديدة قد ال يتمكن من تقديمها الضحية

وهكذا فإن الغرض من شهادة الشهود هو المساعدة في فهم . ووضعها في سياق واحدإعادة بناء الترتيب الزمني لألحداث 
 .ما حدث فهماً دقيقاً، ولذلك يجب أن تحتوي على اكبر قدر ممكن من التفاصيل

 

  .قط َمن شهدوا الحادثة الفعلية للتعذيبفوا سيدون هم ليفالم ودهالشو

 د الضحية إلى الحجز بإمكانهم أن يدلوا بمعلومات قيمة للغاية عن هوية الجناة، الذين كانوا حاضرين ساعة اقتيا ءؤاله
ة لية خاصة في حاأهم وهذا يمكن أن تكون له. وعن الطريقة التي عومل بها الضحية أثناء اقتياده، وعن حالته حينذاك

لم  اله أو اعتقالها، أو أن اإلصاباتت الضحية، واكتشاف آثار التعذيب على جثته، وادعاء الحكومة بأنها لم تقم باعتقوم
  .قع على يد مسئولينت

 جز، فمن الح ان شخص ما على علم بأن الضحية سبق له أن تلقى مكالمات هاتفية أو رسائل تهديد قبل أخذه إلىكذا إ
  .بالغ بذلكاإل نالممك

 ووصف حالته أو حالتها قبل وبعد ذلك، أو  ،معه تطاعة رفاق الحجز التأكيد على أن الضحية أُخذ لالستجوابسي اف
على أو  أصوات سمعوها، مثل الصراخ أو الصياح، على كما أن باستطاعتهم تقديم الدليل. القول بأن الضحية لم يعد

الذي تعرض  ويستطيعون أيضاً وصف التعذيب الذي تعرضوا له هم أو. من مخلفات أدوات التعذيب اأوهربقع دماء 
 له آخرون أمامهم، وهذا من شأنه أن يساعد في إثبات أن التعذيب يحدث في المؤسسة المعنية، أو أن ضابط شرطة

ذيب، عالت وهذا أيضاً يمكن أن يساعد على تحديد نمط . بيتعذ شارك في حوادثأن  له سبق  ه أو مسئول السجننبعي
، أو بأن حراس "كذا"في الطابق رقم " كذا"دائماً تأخذ الضحايا إلى مكتب " كذا"بأن الشرطة في مركز مثل القول 

أنهم يتعرضون  فعرومبالسجن من ال معينالسجن يعودون بعد انتهاء المناوبة النهارية ويأخذون الضحايا إلى موقع 
  .فيه لسوء المعاملة

 اً محاس حتجزين بعد فترة قصيرة من حادثة معينة بإمكانه أن يقدم دليالً قام بفحص أحد الم يالذ بيلطبا. 
 

ضحية، مع السؤال في لث لدالزمني لما ح رتيبن يمكن االستعانة بهم هي تتبع التيالذ طريقة لالهتداء إلى الشهود لأفضو
د الضحية إلى الحجز، في وقت وصوله إلى المؤسسة في وقت اقتيا: كل مرحلة عما إذا كان هناك أي أشخاص حاضرون

ذات الصلة أو إلى الموقع الذي تم احتجازه فيه، إذا ما كان قد ُوضع في زنزانة مع آخرين أو كان هناك آخرون في 
ب أو شهد الحادثة نفسها أو رأى اإلصاباتد ق حدإذا ما كان أرة، زنزانة مجاو جمة أو رآه وهو انال  رآه وهو يؤخذ ليعذَّ

الضحية  ألن–وعندما يكون مقدم االدعاء شخص آخر غير الضحية . يفقد الوعي، وإذا ما كان أحد قد شاركه نفس التجربة
أن يقترحوا أسماء أشخاص يمكن االستعانة بهم كشهود، أو أن  نهمااء بلدته بإمكأبن فإن أقاربه أو جيرانه أو -مات أو اختفى

  .معلومات مفيدةيقدموا، هم أنفسهم، 
 

اً كما متما بق على الشهودطين( 3– 0صل فال –الباب األول  رأنظ) افقة الواعيةوالمبنسى أن نفس المبدأ الخاص تال و
تعتزم وفى حالة إجراء مناقشة غير رسمية مع أحد الشهود ال . ند تسلمك أقواالً مكتوبةعاً صالضحايا، وخصوعلى ينطبق 

ولكن تذكر أال تذكر شخصاً . ذكرها، فإنه قد ال يكون من الضروري الخوض في التفاصيل، ويعتمد ذلك على الظروف
 .باالسم دون موافقته أو موافقتها المسبقة

 

خ بيد  توبة يجب أن توقَّعكالم يدلي بها صاحب االدعاء، فإن أقوال الشهود يالت لنسبة لألقوالل باهو الحا كماو وتؤرَّ
   .الشاهد نفسه، ويد المتسلم أيضاً 

 ع أخرى من األدلة اأنو 5-4

يعتمد نوع الدليل الذي ترغب في استخدامه على  اً ئمداف ،هناك قائمة متفق عليها لألنواع األخرى من األدلة المساندة يستل
ويجب عليك أن تحدد من جهة، الدليل المساند . بد من تحديده على أساس كل حالة بمفردهااالدعاء الذي تحاول إثباته، وال

من و. كلك يتفق والصورةعاء الذي يدعم قضية بعينها، ومن جهة أخرى الدليل الموضوعي الذي يساعد على بيان أن االد
 :وفيما يلي أمثلة على أنواع أخرى من األدلة .المفيد أن تكون قادراً على اإلبداع، وأن تكون اإلمكانات المتاحة لك كبيرة
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 يبدء اتهام رسمية لمن الحذر، وهى عموماً غير كاف ءبشي أن تستخدم مثل هذه األدلة يجب: ر وسائل اإلعالميقارت ،
 .ا يدل على الموقف العامكنها قد تكون مفيدة جداً في توفير دليل مستقل على أن الحدث قد وقع، أو توفير ملو

 

 تقارير عن طلقات يمكن أن تأتي في صورة تقارير طبية أو شرعية صادرة بتكليف خاص، أو  هوهذ: ر الخبراءيقارت
 .الخبراءبها أي شكل آخر من أشكال الشهادات أو األبحاث التي يقوم الرصاص واإلصابات ، أو 

 

 ر أكثر رسميًة للمعلومات، يمكن اإلشارة إلى نتائج التقارير الصادرة جل توفير مصادأمن : والتقارير الرسمية تنايالبا
وفد من  أو ،عن تحريات داخلية خاصة، أو عن زيارات قامت بها هيئات دولية مثل المقرر الخاص لألمم المتحدة

 قكن االستفادة من القرارات التي تبنتها الهيئات الدولية، والتي تعرب عن القليم كما. منع التعذيبية لاللجنة األوروب
الدول  ظمةنعية العامة لمالجمبعة لألمم المتحدة، أو االت إزاء الموقف في دولة ما، ومثال ذلك قرار لجنة حقوق اإلنسان

مفوض األمم المتحدة األعلى لشئون تقارير اك نفه ،بالنسبة لقضايا الترحيل أما. األمريكية، أو البرلمان األوروبي
قارير سنوية عن أوضاع وزارة الخارجية األمريكية تصدر ت أن اكم. ومات قيمةمعل تي يمكن أن تقدملوا ، الالجئين

 .حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم
 

 مثل هذه األدلة إلى مصداقية اإلدعاء، ألنها تكشف  فتضي: ممارسة التعذيب في البلد أو اإلقليم المعني على يللي دأ
إلى دولة يواجه  شخص يكون الهدف هو وقف ترحيل دمانوع. وع الشكوىموض عن سوابق من نفس نوع الممارسة

يكون تحقيق  ففسو ، مع وجود الشخص في وضع يبين أنه أو أنها شخصياً في خطرالتعذيب أو تواجه فيها خطر 
 .ةمعنيالهدف أكثر سهولة إذا أمكن إظهار أن التعذيب حدًث مألوف في الدولة ال

 

إال أن قيمة هذه التقارير تتفاوت . رق من المنظمات غير الحكوميةلى مثل هذه المعلومات بأيسر الطإصل والت نيمكو
لن يكون لها إال قليل بإثارة بالغة  الموقف في دولة ما  وصفحسب سمعة المنظمة المعنية، فالتقارير التي تنزع إلى 
ألنها، رغم قربها امل بشيء من الحذر عتُ  قدير الحكومية ية غمن األهمية، كما أن تلك الصادرة عن المنظمات المحل

وإذا كانت هذه هي التقارير الوحيدة المتاحة، فال مفر من . من مصادر المعلومات، قد ُتفهم على أنها أقل موضوعية
ا م ، ألنها عادةبيرةإال أن الوضع األمثل هو االستعانة كلما أمكن بتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية والك. تقديمها

ويمكن تعزيزها بعد ذلك بتقارير من  -ا وإمكانية االعتماد عليها، وهى أفضل ما يمكن اختياره ظى باالحترام لدقتهتح
 .منظمات غير حكومية محلية أو أصغر حجماً 

 

 وعلى . بنفسك جريهريق بحث خاص تطعن  أردت توضيح نقطة معينة، يمكنك تحديد النمط إذا: ث الخاصةولبحا
الل جمع عدد كاف  من خمن عن حاالت التعذيب  رسميوتساهل  لة إظهار وجود تغاض  المثال، يمكنك محاو بيلس

ية، ورغم إمكانية والق التي لم تثبت فيها التهمة على الجناة، رغم توافر األدلة أو ،الحاالت التي لم تتم فيها محاكمة
 .ة ناجمة عن التعذيب في المنطقة المعنيةركثي دليل على أنه شاهد إصاباتلم اديقستعداد ألن لى اوجود خبير طبي ع

 
 –أنظر الباب الثالث )أردت عرض قضية على إحدى الجهات الدولية المختصة بالشكاوى  إذا: ن القرارات المحليةمسخ ن
ولكي تحقق ذلك، . المستوى المحلي على ل على إجراء عالجيولحصان لم يتمكن م ضحيةفعليك أن تبين أن ال( 3صل فال

وقد تتضمن هذه القرارات . فسوف تحتاج إلى تقديم نسخ من أية قرارات محلية، قانونية أو إدارية سبق اتخاذها في القضية
عانة بنسخ من التماسات قدمها الضحية أو قدمتها عائلته، تالساك يمكن كما. قراراً بعدم إجراء محاكمة، أو بعدم فتح تحقيق

  .وأيضاً بنسخ من أية قرارات صدرت عن المحكمة بهذا الشأن
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 صلخيت

 توثيق االدعاءات -الثاني  ابلبا

 ادئ األساسية للتوثيقبالم 1

 :تقوم بتوثيق االدعاءات، يجب عليك اندمع

 صدرم العوامل التي تسهم في تحقيق جودة معلوماتك مثالً  من: ةجيد وعيةن ذاتومات معل شد الحصول علىنن تأ 

 تعد) تدعم رناصعود أو عدم وجود جوو ،قضاتالتنا، ووجود أو عدم وجود افيه التفصيل ةدرجوالمعلومات،  هذه

 .لومات نفسهاعالم عمرو ،عاء، وإلى أي مدى يمكن للمعلومات أن تدل على نمطداال دحضتأو ( بينة

 طيع أن توتس: خذ خطوات نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من الدقة وإمكانية االعتماد على المعلوماتتن تأ

ة على لقدرها، وبممارسة ادوبع ر معينة أثناء المقابلةوألم ث عن بينةحالبو ،طات عامةاحتياتفعل ذلك باتخاذ 

 .حصحيلا مكلحا

 ء المقابلة مع الشخص الذي يدعي التعذيباإجر 2

ولكنها من الممكن أن تكون سهلة . جراء مقابلة مع شخص يدعي تعرضه للتعذيب مهمة صعبة وحساسةإعد ي

يسي الرئولذلك يجب عليك مراجعة النص . بالنسبة لكل المشاركين فيها، وذلك بقليل من التفكير واإلعداد المسبق

 .ولة إجراء المقابلةامح لقب بعناية

 :ن في حاجة إلى تحقيق توازنوستك المقابلة لاطوو

 تجري المقابلة معه يالذ جات الشخصاحتياأهمية احترام  نوبي مفيد رقريتلحاجة إلى الحصول على اين ب 

 مغاالة في توجيه مسار التقريرالم عدة أهمي نوبي اصيلقدر ممكن من التف كبرألحاجة إلى الحصول على اين ب 

تبدأ المقابلة، تدوين  فكي ،افقة الواعيةوالم: أن تفكر مسبقاً في االعتبارات  التالية بيج ،بدء المقابلة قبلو
الذي تجري معه المقابلة  شخصلر ااعإش ،المالحظات، من يجب أن يتولى إدارة الحوار، االستعانة بالمترجمين

مراعاة  ،الجماعي التحفظ والحجز، التعامل مع األشخاص الذين يخشون التحدث،  إجراء مقابالت في أماكن بالطمأنينة 
اة مع مراع يل فريق المقابلةكصول إلى أقصى حد ممكن بإمكانية االعتماد على المعلومات، تشوالحساسية الموضوع ، 

 (.النص الرئيسي لالطالع على المقترحات رأنظ. )فال طاأل المقابالت مع جراء، وإالجنس

 :لومات التي يجب تسجيلهاعالم 3

 ؟ذا وكيفاولم أينو تىم  ن تكشف لك المعلومات عنأجب ي ؟نممع و اذام فعل نم: 

 :جبيما ك

 دد هوية الضحية أو الضحاياحن تأ 

 اةني أو الجندد هوية الجاحن تأ 

 الضحية في قبضة المسئولين الحكوميين قوعورح كيفية شن تأ 

 ين المكان الذي تم منه أخذ الضحية أو تم احتجازه فيهبن تأ 

 ف ظروف االحتجازصن تأ 

 ف نوعية سوء المعاملةصن تأ 

 ف أي رد فعل رسمي للحادثةصن تأ 

. األسئلة اإليحائية بتجنتك أن يعل ،التأثير على محتوى التقرير ية فلمغاالاون ديل تفاصكل هذه ال تحصل على لكيو
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ثم ( هل ُعذبت؟: هل حدث لك شئ؟ وليس: غير محدودة، مثل أسئلة تكون إجابتها) بأسئلة عامة أو مفتوحةدائماً  بدأا
 (.ةللحااأنظر دراسة . )لك ومات التي ُتقدماجعل أسئلتك أكثر تحديداً على ضوء المعل

أنظر النص الرئيسي لالطالع على . )إلجرائها طرقاً مختلفةتطلب يقد  السياق المختلف للمقابلةلى وعى بأن عكن و
 (المقترحات

 يل لالد 4

من شأنه أن يقنع  افهذ  ةدنسان األدلة المقديم االدعاء، يجب أن تهدف دائماً إلى توفير اكبر قدر ممكن متند ع

اآلخرين بمدى صدقك وصدق الضحية أيضاً، وأن يبدد أي شكوك قد تعتريك أو تعتري اآلخرين بخصوص اإلدعاء، 

 .كما أن هذا يعد أحد متطلبات مسارات معينة للعمل، خصوصاً اإلجراءات القضائية

 :لييما  لةداأل ط المألوفة منامناأل لمتشو

 أو النفسية/نية ودالب: يةبالط ةلألدا 

 يمكن أن تكون أقواالً رسمية مكتوبة، أو أن تتخذ شكل االستبيان هوهذ: يدلى بها صاحب اإلدعاء نفسه لقواأ 

 لي للتعذيب، وعلى اقتياد الضحية إلى الحجز، وعلى عالف هود على الحدثشلا يمكن أن يشمل اوهذ: دولشها ليلد
للضحية قبيل أو بعد أي فترة زمنية قضاها رهن االحتجاز، وأيضاً على أي أعمال تهديد قامت بها  لجسمانيةالحالة ا

الحقائق مع  مسيعانة بهم هي تقوأفضل طريقة لتحديد الشهود المحتمل االست. السلطات ضد الضحية قبل احتجازه
 .من كان حاضراً في كل مرحلة؟ إذا كان هناك من حضر: زمني، أي سؤاله ة بتسلسلحيلضا

تقارير الصحف، وتقارير الخبراء، والتقارير والبيانات الرسمية، وأي دليل على : قد تشمل هوهذ أخرى من األدلة عنواأ
 .لقضائي المحلىاأو  اإلداري رقرالصة، ونسخ من ااخالية واألبحاث ممارسة التعذيب في الدولة المعن
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 لمللع ارات المحتملةسمللة ممقد 1

سب األماكن إلرسالها، وفى كيفية تقديمها بطريقة أن تفرغ من جمع معلوماتك األساسية، ستحتاج إلى التفكير في أن دمجرب
وسوف يتناول هذا الفصل تحديد وتقييم مسارات العمل المفتوحة أمامك، ويقدم لك بعض . تحقق النتائج المرجوة

 .ألمثل لهذه المساراتال الكيفية االستغ ولح اإلرشادات
 

طار النظام المحلى، وخصوصاً عندما تتعلق إفي  ء عالجيما يجب عليك أن تفعله هو أن تبحث عن إجرا أولو
ون نالقوألسباب عملية، يركز هذا الكتاب على الحلول التي يتم الحصول عليها في إطار ا. المعلومات بقضية فردية

ل العكس صحيح، فاإلجراءات ذا يجب أال يفسر على أن اإلجراءات العالجية المحلية يجب أال تستخدم، بهكن لو. الدولي
 :العالجية المحلية يجب أن تستخدم كلما كان ذلك ممكناً، وذلك لعدة أسباب

 

 قدماً بالنسبة تيد ععلى المدى الب قحقهمية بمكان تقوية ودعم المؤسسات القومية إذا كان للدولة المعنية أن تألن ام
  .ألوضاع حقوق اإلنسان فيها

 لية فعالة، يمكن من خاللها إزالة أسباب الشكاوى بطريقة فورية أو مباشرة، مما حالم جيةتكون اإلجراءات العال اندمع
 .جةيتن يميزها عن اإلجراءات الدولية التي قد تستغرق وقتاً أطول للتوصل إلى

 اإلنسان تكون مسئولة  دولي على أن الدول يجب أن تتاح لها الفرصة لمعالجة أية انتهاكات لحقوقلن اولقانانص ي
وبناًء عليه، فإن اإلجراءات الدولية فيما يتعلق بالشكاوى الفردية عادة ما . عنها، وذلك قبل أن تتدخل الهيئات الدولية

-3-3 ر الباب الثالث، الفصلـأنظ. )ل الموافقة على بحث هذه الشكاوىـلية قبحالم راءات العالجيةجاإل ذافستناتتطلب 
 (.لالطالع على شرح لهذه المتطلبات 0-0

 

 :ألنسب اتخاذ إجراء على المستوى الدولي عندماامن و
 

 ياً لدعوى فرديةضُمر أن توفر حالً  ىلع لية غير فعالة، أو غير قادرةحالم اإلجراءات العالجية كونت. 

 ضع الخاص بحقوق اإلنسان في الدولة المعنية، سواء بصفة يكون هدفك هو جذب انتباه المجتمع الدولي للو اندمع
 .عامة، أو بالنسبة لجوانب محددة منه

 

 ل على المستوى الدوليملعا 1-1

ة منها فيما يتعلق بادعاءات التعذيب دساعمي يمكن طلب التلا لمستوى الدولي، هناك العديد والعديد من اآللياتالى ع
يركز هذا الكتاب، وهذا الجزء، على تلك الجهات الدولية التي يمكن إرسال و. والصور األخرى من سوء المعاملة

ب طبقاً للقانون ذيتعالفيما يتعلق ب اتهمهمة تحديد ما إذا كانت الدولة قد أوفت بالتزاما تقع  من  معلومات إليها، وأيضاً على 
ومن خاللها يمكن وضع  -ة حقوق اإلنسانوذلك ألن هذه الجهات هي المسئولة عن تطبيق النظام الدولي لحماي. الدولي

على ادعاءات أو رد مسئول التزامات الدولة نحو القانون الدولي موضع التنفيذ من أجل الحصول على رد رسمي 
توجه ولكن من المهم أال ننسى أن هناك مصادر أخرى للمساعدة، يمكن ال. لة العنفكلمش التعذيب، واتخاذ إجراء عالجي

. إليها لطلب النصيحة أو للعون أو صور المساعدة األخرى، وخصوصاً إذا شعرت بعدم االرتياح الستخدام إجراء رسمي
 .7صل فلا وسيتم الحديث عن المصادر المساعدة هذه في الباب الثالث،

 اإلجراءات الدوليةل جام  1-1-1

يات التي أنشأتها األمم المتحدة والتي تختص ببحث األوضاع فهناك اآلل. خيارات كثيرة للعمل على المستوى الدولي وجدت
ل وبد قإال فيما يتعل لعمتستطيع ال وال وهناك آليات أخرى أنشئت في إطار منظمات إقليمية. في الدول على مستوى العالم

دون غيرها، وأخرى مخولة بالنظر في قضايا  وهناك أيضاً آليات أنشئت للنظر في األمور المتعلقة بالتعذيب. إقليم بعينه
وتتفاوت الطرق التي تؤدى بها هذه اآلليات وظائفها من آلية إلى . حقوق اإلنسان األكثر عمومية، ومن بينها التعذيب

 .فهائوظاو( أي كيف تم إنشاؤها) أصولهالهيئات هي البحث في ا لفختلتمييز بين مل لةوافضل وسي. أخرى
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 ليةاآل أصل 1-1-1-1

ية شئ مهم، ألنه ينطوي على أسماء الدول التي يمكن أن لاآل أصلفكل آلية يمكن استخدامها فيما يتعلق بكل دولة،  يستل
ليات التي تم إنشاؤها واآل سست بموجب اتفاقياتأتي لبين الهيئات ا نكمأما الفرق الرئيسي في. نهاعتتلقى اآللية االدعاءات 

  .ن اتفاق بين دول معينةدو
 

 تلك التي تم إنشاءها بمقتضى اتفاق ملزم قانوناً بين عدد من الدول يشبه العقد ىوه ،ات التي أسست باتفاقيةئلهيا .
ي أسست ومهمة الهيئات الت". يثاقم"أو " يةقتفاا"أو " ةدعاهم"مثل " اتفاق"غير كلمة  خرىأستخدام كلمات ا كنويم

بهذا االتفاق ولنأخذ ( لدول التي اتفقت على االلتزاماأي ) افرألطاالدول  باتفاقيات هي اإلشراف على كيفية التزام 
 للدوااللتزامات التي يتحتم على امن  تي حددت عدداً لاو على سبيل المثال اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التعذيب،

مهمتها التحقق من احترام الدول لهذه " لجنة مكافحة التعذيب"شرافية تسمى امها، كما أنشأت هيئة إراحت األطراف
يك لعف والنقطة األهم هنا، هي أن تتذكر انك إذا رغبت في إرسال ادعاء تعذيب إلى هيئة أسست باتفاقية،. االلتزامات
د نتست ة التي أسست باتفاقيةئلهيان ونظراً أل. أن الدولة المقدم ضدها االدعاء طرف فعلي في هذه االتفاقية الً وأن تتأكد أ

 .في إنشائها إلى اتفاقية بعينها، فليس من سلطتها النظر في وضع دولة ليست طرفاً في هذه االتفاقية
 

 وقد . دد هو اإلشراف على تنفيذ اتفاقية معينةحض مرتم إنشاؤها لغ يتي الهالهيئات التي لم تؤسس باتفاقية  تلياآ
بعة لألمم المتحدة، أو قد يتم االت ة تتكون من ممثلين عن الدول، مثل لجنة حقوق اإلنسان تكون اآللية هيئة سياسي

وهذا يعني أن اآللية تتولى . إحدى الهيئات السياسية نم( تيي فيها بالتصومسلرتبني القرار ا مويت) رقرابإنشاؤها 
النظر في أوضاع جميع الدول األعضاء في الهيئة المشتركة بين حكوماتها، دون حاجة إلى الحصول على تلقائياً سلطة 

مقرر الء شاالمتحدة بإن ممألموافقة مكتوبة من هذه الدول، فعلى سبيل المثال  قامت لجنة حقوق اإلنسان التابعة ل
من لمقرر الخاص يمكنه دراسة وتلقي االدعاءات المتعلقة بأية دولة وهذا يعنى أن ا. ب قرارجبمو  الخاص للتعذيب
من عدد  تءاها تلقي االدعانيمك وكما ترى، فإن الهيئات التي لم تؤسس باتفاقية. في األمم المتحدة الدول األعضاء 

 .اصة فيما بينهاول، ألنها ليست قاصرة على الدول التي وَقعت اتفاقية خدال نأكبر م
 

فعندما يتم إنشاء آلية في إطار تنظيم بين . أن يحدد أصل اآللية أسماء الدول الواقعة تحت إشرافها بطريقة أخرى نيمكو
وهنا ينطبق على . ذا التنظيمهفي  الدول األعضاء ىسوالحكومات، من الطبيعي أن يكون المقصود هو آال يغطي نشاطها 

 :لتي ُتنشأ دون اتفاق على حد سواء، مما يعني أنههيئات االتفاق واآلليات ا
 

 صر نشاط اآللية على دول من هذا اإلقليمتيق ،ياً مقليإة عامة، عندما يكون التنظيم الذي يضم عدداً من الدول دقاعك .
اً ل األمريكية دون غيرهم هي التي من حقها أن تكون أطرافوالد عضاء في منظمةألا وعلى سبيل المثال، فإن الدول

واالستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو أنه في حالة موافقة الدول التي . في المعاهدة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان
نسبة للمعاهدة الب اً ا سيحدث قريب، كمأنشأت اآللية، يمكن لدول أخرى من خارج المنظمة أو اإلقليم أن تصبح أطرافاً 

  .األوربية لمنع التعذيب
 

 األمم المتحدة، فإنها تفتح أبوابها لجميع الدول األعضاء في  لمث ،ةيالمعشاء اآللية في إطار منظمة يتم إن اندمع
  .وفى حالة األمم المتحدة بالذات، فإن هذا يعني بالفعل كل دول العالم دون استثناء. المنظمة

 ةيف اآللائظو 1-1-1-0

وبصفة خاصة، يجب عليك أال تعتقد بأن . من وظيفة واحدة من الهيئات التي ورد ذكرها في هذا الكتاب لها أكثر ثيرك
وكثير من اآلليات أيضاً أُنشأت للتعامل مع األوضاع على نطاق أوسع، . دورها يقتصر على تلقي االدعاءات الفردية

منها فكل وظيفة . ة بمكان فهم الفروق بين الوظائف المختلفةيهمألومن ا. مانعة راآثولهدف نهائي هو أن يكون لها 
 -يعني أنك في حاجة للتأكد اوهذ. تستجيب لنوعيات مختلفة من المعلومات، وتقدم أنماطاً مختلفة من اإلجراءات العالجية

أن اآللية قادرة على إمدادك بنوعية الحلول  خرىألية، ومن جهة آلا أن معلوماتك مقدمة بالشكل الذي تستجيب له -من جهة
  .التبليغ وإجراءات الشكاوى فظائو: وبوجه عام، يمكن تقسيم الوظائف األساسية لآلليات إلى نوعين. االتي تريده
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 :لييما  التبليغ فظائو لتشمو
 

 عدها الدول األطراف عن ي وبحث التقارير التي تقبتل  سست باتفاقيةأُ  تيات الئلهيابعض  متقو: تقارير الدولة ةراسد
قاتها على يتعل ةئلهياثم تقدم . األوضاع فيها، وعن الطريقة التي تريد بها وضع التزاماتها تجاه االتفاق موضع التنفيذ

  .لنيةعات يعليقات والتوصتلا وعادة ما تكون هذه. التقرير وتوصياتها بإجراء تحسينات
 

 عمليات  في ،أخرى لم تؤسس باتفاقية تلياآأو  أسست باتفاقية تلياآينة سواء كانت شارك آليات، معتقد : قبة المرا
المراقبة، وغالباً ما يكون ذلك من منظور خاص، وعلى مستوى عالمي أو إقليمي فيما يتعلق بموضوع معين، مثل 

دة ما يشمل ذلك تلقي وتحليل المعلومات وعا. لوضع العام لحقوق اإلنسان في بلد مااأو  عنف ضد النساءو الالتعذيب أ
 .عن االدعاءات الفردية والعامة على حد سواء، حتى يتسنى إعداد التقارير عن هذا الوضع

 

 فيذ مهام لتقصي نبت ،اقيةفبات لم تؤسس  تلياآ أو أسست باتفاقية تلياآقوم آليات معينة، سواء كانت تقد : الحقائق قصىت
ويحدث ذلك عادة في الحاالت التي تعتبر . المعنية، إما بصورة دورية أو لغرض محدد الحقائق، وذلك بزيارة الدول
  .بمثابة دافع خاص لالهتمام

 

 :لييما  ات الشكاوىءجراإ لتشمو
 

 ى عكس وعل. غيرها دون باتفاقية تأسس الهيئات التي اهب وظيفة تقوم هوهذ: ورفع دعاوى الشكاوى الفردية لقيت
عملية التبليغ، التي قد يتم فيها أيضاً تلقي االدعاءات الفردية ولكن بغرض استخدامها في األساس كوسيلة لفهم الوضع 

نفسه، وتهدف  يفردلعلى اإلدعاء ا زركفهي ت. على نطاق أشمل، فإن إجراءات الشكاوى تعد عملية قانونية أو قضائية
وهكذا فإن . ت الحقوق الممنوحة لفرد أو أفراد بمقتضى االتفاقية ذات الصلةإلى تحديد ما إذا كانت الدولة قد انتهك

   .العملية تشبه رفع دعوى أمام المحكمة، وهى عملية رسمية تتكون من مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتبع
 

 تدعي فيها أنها قامت  لهذا اإلجراء، قد تقدم دولة شكوى ضد دولة أخرى، اً طبق: لوشكاوى بين الدى الورفع دعاو لقىت
  ومثل هذه المهمة يمكن أن تقوم بها الهيئات التي أسست باتفاقية. بخرق التزاماتها وتعهداتها إزاء حقوق اإلنسان فيها

كتاب، ألنه النوع من إجراءات الشكاوى لن يتم تناوله في هذا ال اوهذ. على حد  سواء ةياقيئات التي لم تؤسس باتفهوال
 .عادة ال يدعو إلى تدخل المنظمات غير الحكومية
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 ووظائفها لهاوأص – الدولية لآلليات تلخيص :1 لولجدا

 ــلصـألا ئفظالوا

 ـــةيآللا

 
 وىالشكا

 الفردية

 
 

 قيةفااتب ةياقاتفن دوب يةيمقلإ ةميالع يغبللتا

 ريةياختا يةاملزإ
ي قصت

 الحقائق
ر رياقت قبة رالما

 الدول

 
  ؟*  

   المتحدة مألما
 

مكافحةةةةة  جنةةةةةل
 التعذيب

 
    

   المتحدة مألما
 

حقةةةةةوق  جنةةةةةةل
 اإلنسان

 
    *؟

   المتحدة مألما
 

ة الخاصةة نللجا
 بحقوق الطفل 

 

    *؟

   المتحدة مماأل

 

ة الخاصةة نللجا
بالقضةةةاء علةةةى 

يةةةةةز ضةةةةةد يلتما
 النساء 

 

    

   المتحدة مألما

 

ة الخاصةة نللجا
بالقضةةةاء علةةةى 
التمييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز 

 العنصري

 

    

   المتحدة مألما

 

األمم  قررم
المتحدة 
 بع االت الخاص 

األمم  ةلجنل
المتحدة لحقوق 

 اإلنسان 

 
    

  المتحدة مألما
 

اء رإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
1123 

    
 جلسم  

 أوروبا
 

 
مة كلمحا

األوربية 
  لحقوق اإلنسان

    
 جلسم  

أنظر )أوروبا 
 (1الملحوظة 

 
 

ة نللجا
األوروبية لمنع 

  التعذيب

    

الدول  ةنظمم  
 األمريكية

 

 

ة نللجا
ية األمريك

 الدولية لحقوق
  اإلنسان

   
 

الدول  ةنظمم  
 األمريكية

 

 

مة كلمحا
األمريكية 

 الدولية لحقوق
 اإلنسان

     

 ةنظمم 
الوحدة 
 األفريقية

 

 

 ةللجنا
ألفريقية ا

لحقوق اإلنسان 
 والشعوب 

 

تم في المستقبل القريب تبني بروتوكول من جانب المعاهدة األوربية لمنع التعذيب يجيز للدول غير األعضاء في مجلس أوروبا يقد  :1ة ظالحم
 .االنضمام إلى عضوية المعاهدة

 

 .اقشات الخاصة باآلليات لالطالع على التفاصيلأنظر المن. تتاح، لتلك اآلليات في المستقبل القريب دو قأئف سوف تتاح، اظلوا هذه: *ة ؟ظلحوم

 ة اختيار إجراء دولييكيف 1-1-2

 :يار من بين األنواع العديدة من اإلجراءات المتاحة حالياً على المستوى الدولي، عليك أن تضع في اعتبارك ما يليتالخل
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 يات متاحة أمامك؟لآلا أي: اآللية وفرت 

 سب لتحقيق أهدافك؟آلليات هي األناأي : ة اآلليةمالءم  

 أي اآلليات متاحة أمامك؟: اآللية رتوف 1-1-0-1

 .حصلت على المعلومات عنها يالت ةللدواذلك على  دعتمي
 

لمتحدة، يمكن أن ينطبق نشاطها امم عينة تابعة لألم ولد بين م إنشاؤها باتفاقيةتم يلذكرنا سابقاً، فإن اآلليات التي   كماو
إال أن القاعدة هي أن الهيئات التابعة لألمم المتحدة، مثلها كمثل . ن الحاجة إلى موافقة محددةعلى جميع دول العالم، دو

م على االلتزا اهينالهيئات اإلقليمية التي أنشئت بمقتضى اتفاقية، ال ينطبق نشاطها إال على الدول التي اتفقت فيما ب
 .بالدول الواقعة في نفس اإلقليم وفى حالة الهيئات اإلقليمية، يكون ذلك محدوداً . تفاقيةالبا

 

ضافة إلى ذلك، فإن بعض االتفاقيات التي تضع إجراءات للشكاوى الفردية تجعل من هذه اإلجراءات أمراً اختياريا باإلو
لشكاوى الفردية متاحة فيما يتعلق بدولة معينة، ال اات ءلكي تكون إجراو ت،وفى مثل هذه الحاال. بالنسبة للدول األطراف

وهذا يعنى . لهذه الدولة أن تصبح طرفاً في االتفاقية، ولكن يجب عليها أيضاً أن تعطي موافقة صريحة على اإلجراء يكفي
الشكاوى بأن ه هذل ولكن ال تسمح ،يةأن الدولة يمكن أن تصبح طرفاً في االتفاقية التي تنص على إجراءات الشكاوى الفرد

  .ُترفع ضدها
 

. طرافاً في االتفاقية، فإنها غالباً ما تتاح لها فرصة اإلعراب عن تحفظاتها إزاء تلك االتفاقيةن الدول، عندما تصبح أأما ك
وفها، رم ظئمن مواده ليال ركثويعني تقديم التحفظ أن الدولة لم تقبل الشروط الكاملة لالتفاقية، ولكنها قامت بتعديل مادة أو أ

لك، ليس فقط عندما تكون الدولة طرفاً في االتفاقية، ولكن أيضاً إذا ودائماً يجب عليك التحقق من ذ. وذلك كشرط لقبوله
 .ها، إذا كان لذلك صلة بقضيتكنبشأ كانت قد تقدمت بأية تحفظات

 

نة، يجب عليك أن تجد اإلجابات على األسئلة يمع ةعلومات عن دولم بليعني أنه لتحديد ما إذا كانت اآلليات ستق هذاو
 :اآلتية

 

 إنشاء اآللية بمقتضى اتفاقية محدد؟ مت له  
 

 :كذلك األمران كذا إ
 

 دولة المعنية طرف في تلك االتفاقية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فسوف تقبل اآللية المعلومات لل اه
مكن اآللية من االستجابة للمعلومات الواردة ت تالفمن الطبيعي أ ،الوإذا كانت اإلجابة ب. الواردة عنها

 .عنها

 ان هناك إجراء اختياري للشكاوى الفردية، فهل سبق للدولة أن قبلت هذا اإلجراء؟ إذا كانت كا ذإ
وإذا كانت اإلجابة بال، يمكن لآللية . اإلجابة بنعم، يمكن أن تدرس اآللية الشكوى الفردية الخاصة بها

تطيع تفعيل إجراءات عن الدولة ممارسة بذلك وظائفها األخرى، ولكنها ال تس ماتولك تلقي المعلذ غمر
 .الشكوى الفردية

 االتفاقية قد تؤدي إلى تعديل تطبيقها على قضيتك؟ على مت الدولة أية تحفظاتدل قه 
 

  .تضم عدداً من الحكومات ظمةنشأت عن طريق منأُ  لطبيعي أن يعني هذا أن اآللية قدامن : م يكن األمر كذلكلذا إ
 

 ظمة الحكومية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فسوف تقبل اآللية المعلومات دولة عضو في هذه المنلل اه
وتذكر أن آليات األمم المتحدة التي لم تنشأ باتفاقية سوف تقبل في األساس كل . الواردة عن هذه الدولة

  .ون استثناءد لمالمعلومات عن كل دول العا
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 دافك؟أي اآلليات هي األنسب لتحقيق أه: مة اآلليةءمال 1-1-0-0

تعرفك على اآلليات المتاحة أمامك، سوف تحتاج إلى تحديد ما ترغب في تحقيقه من خالل تقديم المعلومات، وذلك  دمجرب
 :طالع على ما يلياال ندات عامة، يمكاشإروك. حتى تتمكن من اختيار اآللية أو اآلليات التي من المرجح أن تحقق أهدافك

 

 المحتملة ألهدافل اآلليات أنواع مالءمة :0 لولجدا

آللية التي من المرجح أن تحقق ذلكاوع ن  المحتمل فلهدا 

 :اف العامةدألها 

 تحديد األنماط/ النتباه إلى الموقفا ذبج ية تبليغ أو إجراءات شكاوىلي آأ

 لى إحداث تغييرات إيجابية في الموقف العامإ يسعلا اءات شكاوىرجإ ية تبليغ أولي آأ

ة تبليغ أو إجراءات شكاوىيلي آأ  ة اإلفالت من العقوبةحكافم 

 :اف الفرديةدألها 

 ف التعذيباشكتا راءات شكاوىجي إأ

 يانالمسئولية للج ليحمت راءات شكاوى أو آليات إبالغ يمكنها توجيه االدعاءات الفرديةجي إأ

 يضوعلتا نها منح تعويضاتكيم ىات شكاوءجراإ

 ،وى بإمكانها األمر أو التوصية باتخاذ إجراءات مؤقتةات شكاءجراإ
 .يات التبليغ التي توجه االدعاء الفرديلوآ

إلى دولة يُعتقد فيها اعتقادا راسخاً بتعرضه أو  شخص رحيلت نعم
 .لخطر التعذيب اهرضتع

 

 

 ل على المستوى المحلىمالع 1-2

وليس من . اعها وأشكالها وإجراءاتها عن عدد ما في العالم من دولوأنبشتى  يقل عدد اإلجراءات العالجية المحلية د الق
ولذلك، فسوف يقتصر . أخرى كثيرة داتلأُلحقت به مج اذإ الممكن أن يتناول هذا الكتاب كل هذه األعداد بصورة شاملة إال

درجة الوعي  زيادةديم بعض مسارات العمل التي قد تصادفها في إطار النظام المحلي، حتى تتمكن من هذا الجزء على تق
ات ممنظلبرة في مجال اخ ثرشخص أك أو ،إال أننا ننصح وبقوة، أن تستشير محام  على دراية بالقانون المحلى . بوجودها

عن الوسائل الشرعية المتاحة في دولة بعينها، وعن اإلجراءات العملية المحلية غير الحكومية، كي تحصل على تفاصيل 
  .الستخدامها

 

 :مسارات العمل على المستوى المحلي ما يلي لتشمو

  اوى الجنائيةعالد 1-2-1

يم شكوى إلى دبتق رفع دعوى جنائية إلى عاملة من ِقبل مسئول رسميمال ءأنه تعرض لسو ىعدّ عى الشخص الذي يسد يق
 إال وفى كثير من النظم القانونية المحلية، ال ُتجرى المحاكمة. لى النائب العام المحلى أو إلى المحكمة المحليةإأو  الشرطة
ويتطلب األمر منك استشارة . دعوى بصورة مباشرةالعام أنها صحيحة، وأن الضحية ال يستطيع رفع ال يمدعلإذا أقر ا

ويكمن الهدف من . تعرف على وجه الدقة كيفية سير اإلجراءات في النظام المعنى حتى محام  على دراية بالقانون المحلى
تملة الحكم على حالم اءات العالجيةوتشمل اإلجر. يةحالض وليس في تعويض ،انيجل العقوبة بالازإنالدعوى الجنائية في 

جن  .الجاني بالغرامة أو بالوضع تحت المراقبة أو بالسَّ
 

قد يخضعون لنظام  و، أنولكنهم يخضعو ،نروالطريقة التي ُيحاكم بها المسئولون اآلخ سبنف ة ما ُيحاكم العسكريوندوعا
محاكمة األفراد العسكريين أمام محكمة )بما في ذلك إمكانية إجراء مجلس عسكري عسكري داخلي دون غيره، تأديبي 

وال يتم اتخاذ إجراءات المجلس العسكري إال داخلياً، ولكن الشخص الذي يّدعى (. عسكرية تطبق القانون العسكري
أعلى لكي يقوم، في عسكرية بإمكانه أن يرفع شكوى إلى مسئول  يةخصش عاملة من قبلملا تعرضه للتعذيب أو سوء
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يمكن تجاهل حقيقة أنه في الدول التي يحكمها العسكريون تتزايد احتماالت عدم إجراء  وال. الوضع المثالي، بفتح تحقيق
على رتبة عن فتح تحقيق في ألل اومن جانب المسئ عناورغم ذلك، فإن االمت. تحقيق، أو إجراء تحقيق ال يسفر عن شئ

ولذلك . لتعذيباعن  طبقاً للقانون العسكري ال يعني مجرد االمتناع فقط، ولكنه يعني أيضاً تغاضياً رسمياً  ادعاء التعذيب
ة بصورة يلضحاباشرة من قبل م هايجدر بك أن تتنبه إلى هذه الوسيلة من وسائل التحقيق حتى إذا لم يكن من الممكن بدؤ

نه من أل، (6– 3صل فال –أنظر الجزء األول )ر جريمة بتعت  انون الدولي للصراع المسلحوهذه الوسيلة، طبقاً للق. مباشرة
 .مسئوليات القادة التحقيق في حوادث خرق القوانين العسكرية على يد مرؤسيهم

 وى المدنيةاعدال 1-2-2

أساس نصوص معينة في قانون االلتزامات المحلية، أو في شكل من أشكال التشريعات، أو  على بنى الدعوى المدنيةد تُ ق
ن م ينوتتناول هذه النصوص الكثير من القضايا التي تشترك كلها في كونها خرقاً لنوع مع. على أساس القانون العام

وعلى وجه العموم، يتم اللجوء إلى . القاته باآلخرينالتي يجب على المرء التعامل معها بحذر في ع امةعالواجبات ال
وهذه . ة ما يكون مادياً، من الشخص المسئولدعا ،الدعوى المدنية عندما يرغب شخص ما في الحصول على تعويض

 .العادية اكمحفيها أمام الم رنظالدعاوى قضائية في طبيعتها، ويتم ال

 عاوى اإلداريةالد 1-2-3

أنشئت  يالت ويضعالت لها صلة بضحايا التعذيب تقديم طلب إلى إحدى لجان يالت اإلجراءات العالجية اإلداريةثلة من أم
من الضروري أن  سولي. ة بالشكاوىصمخت و طلب إلى إحدى إدارات الشرطةأف، نايا جرائم العحضل لتقديم التعويض

يتم نظر الدعاوى اإلدارية أمام القاضي العادي، فاتخاذ القرار فيها يمكن أن يأتي عن طريق محكمة مؤلفة من خبراء أو 
  .عنيمة بالموضوع اليلئوموظفين على دراية خاصة أو على مس

 اوى التأديبيةعالد 1-2-4

 وفى نماأل فرع األخرى من قواتواأل يشجوال تلك التي تقام داخلياً في الشرطة هو ،نينا بالنسبة للدعاوى التأديبيةعا يم
هو الحال بالنسبة  اوكم. ن الرسميينواحد أو مجموعة من المسئولي  هاينظر في قضائية رغي ىوهى دعاو. ولةدلا إدارات

ولكن قرار . لدعاوى المجالس العسكرية، يمكن للشخص الذي يَدعى تعرضه للتعذيب أن يرفع شكوى إلى رئيس العمل
بط بالعمل، ويمكن أن لتي قد ُتوقَّع في الدعاوى التأديبية فهي عادة ما ترتاات بأنواع العقو أما. رفع الدعوى قد ُيتخذ داخلياً 

  .تشمل تعليق الراتب أو الوقف المؤقت عن العمل أو النقل إلى عمل آخر، أو الطرد من الوظيفة إذا اقتضى األمر

 اللجوءات طلب  1-2-5

التعرض لالضطهاد إذا تمت من  لها أساسهااألشخاص الذين يشعرون بمخاوف  على لجوءلاب الطبيعة العامة لطل قنطبت
وطبقاً لقانون الالجئين والحقوق العامة لإلنسان، تعد الدول ملزمة بعدم . إعادتهم لبلد معين عادة ما يكون بلدهم األصلي
األساسي إلظهار احتماالت التعرض  عدافلحيان، يكون األان وفى كثير م. إعادة مثل هؤالء األشخاص إلى تلك البلدان

فة إلى ذلك، فإن الدول األطراف في اتفاقية مكافحة التعذيب عليها اوإض. خوف من مواجهة خطر التعذيبلالضطهاد هو ال
خاً أنه سيتعرض فيه سرا عتقد اعتقاداً يُ  د،بل إلى التزام خاص، طبقاً لقانون حقوق اإلنسان، وهو أال تقوم بطرد شخص

  . لخطر التعذيب
 

ه الحاالت،ال يقتصر الهدف على إثبات أن البلد الذي يوجد فيه الشخص يعد مسئوالً عن ارتكاب حادثة ثل هذمفى و
زام هذا تلا تعذيب، ولكنه يشمل أيضاً توضيح أن الخطر سيظل قائماً إذا أعيد الشخص إلى البلد األول على أساس تفعيل

 :وت من بلد إلى آخر، إال أن القاعدة العامة هي ضرورة بيان ما يليأن المتطلبات الخاصة تتفا مورغ. طرده مبعد البلد
 

 (فقط أن التعذيب يمارس في هذا البلد سولي) التعذيب خطر اً خصيشفرد يواجه لن اأ 

 (خطر مازال قائماً لن اكر ذات مرة، ولهظر فقط مجرد خط ليس) رستممخطر لن اأ 
 

بل أشخاص ال يمثلون الحكومة فقد تصبح عملية إثبات وجوده أكثر صعوبة، ولكن هناك قِ من  ا يأتي خطر التعذيبمعندو
ية طلب لمع تحرك فعلي نحو وضع هذا النوع من خطر التعذيب مع مثيله الذي يأتي من ِقبل مسئولين حكوميين ألغراض

 (6-3الباب األول، الفصل  رأنظ. )اللجوء
 

عليك أن تتنبه إلى أن عدداً من اآلليات الدولية بمقدورها اتخاذ  بيج ،يد موعد للترحيلدوتح الة رفض طلب اللجوءحفى و
 قرربق للموقد س. ل عملية الترحيل حتى يتم النظر في القضيةيتأج حكومة المعنيةلان ينها الطلب مبمن  إجراءات مؤقتة
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أن هذه اإلجراءات  مورغ. ني بالتعذيب أن تدخل في مثل هذه الحاالت عن طريق إرسال استغاثات عاجلةعالم الخاص
  .باً ما يتم االلتزام بها، مؤقتاً على األقللوغا فرصة للتفكير، ةمعليست ملِزمة، إال أنها تتيح للدول طيبة الس

 ءات عالجية استثنائيةاإجر 1-2-6

نائية يمكن من خاللها لألشخاص الذين ًسلبوا حرياتهم أن يتحّدوا قانونية ثاست ير من الدول توجد إجراءات عالجيةثي كف
ن تحمل مثل هذه اإلجراءات العالجية ويمكن أ. ئية لها سلطة إصدار األمر باإلفراج عنهماقض ةوذلك أمام هيئ ،هماحتجاز

 تبدأ بتقديم طلب إلى المحكمة على يد الشخص نفسه، أو دوق ،المحاكمةبمر أأو  أسماًء مألوفة مثل أمر التقديم للتحقيق
وعادة ما ُتقدم مثل هذه الطلبات في أي . ك محام  وفى بعض النظم ُيشترط أن يقوم بذل. كن ذلك ممكناً يلم  نابة عنه إذاإلاب

وطبقاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن هذه الوسائل . وقت، ويجب أن تكون لها األولوية على الشئون األخرى للمحكمة
وتبرز أهمية هذه الوسائل بدرجة خاصة في . الطوارئت الحابما في ذلك  ،تقايجب أن تكون متاحة في جميع األو

 .يعتبر عامالً من عوامل زيادة خطر التعذيب يالذ حاالت االحتجاز مع عدم االتصال بالغير
 

قدم إلى المحكمة إلصدار يكون من الممكن عندئذ الت دفق ،وابجستالء ااأثن ا ُيعتقد أن شخصاً يتعرض لخطر التعذيبمعندو
 .نىعالم ضد المسئول( أمر بوقف نوع معين من اإلجراءات وهو) أمر زجري

 ءات أخرىاإجر 1-2-2

هو دراسة االنتهاكات المحتملة لحقوق اإلنسان  نهامالغرض الوحيد  ،صةض الدول، قد ُتنشأ هيئات رسمية متخصعي بف
 ميهت جان القومية لحقوق اإلنسانلوال وبعضها، مثل مؤسسات التحقيق في شكاوى األفراد ضد الحكومات. قيق فيهاوالتح
ة محددة وهى التحقيق في الجرائم التي وقعت خالل ممه ،ى بعضها اآلخر، مثل لجان الحقيقةليتو لحالية، بينماا تبالحاال

وتتفاوت السلطات واإلجراءات الخاصة لهذه الهيئات من هيئة إلى أخرى، ولكنها عادة ما تكون . فترة معينة في الماضي
جان بعض الل)قد يستطيع اتخاذ قرارات بشأن حاالت فردية  ضهاعوب. ت بمقتضاهئشأنمذكورة في نص التشريع الذي 

وال تتميز كل هذه الهيئات (. لجان الحقيقة)، بينما تهتم أخرى بدرجة أكبر بالموقف بوجه عام (القومية لحقوق اإلنسان
  .بالفعالية أو االستقاللية المطلوبة
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 امهادستخادولية وكيفية لاغ جب أن تعرفه عن آليات التبلييما  2

 

  :شارة إلىا الكتاب لإلذي هف" التبليغ ليةآ" م مصطلحدستخي

ية دولية تتلقى، أو تسعى للحصول على، معلومات إلبالغها أو التعليق على ما إذا كانت الدول تحترم لي آأ

 تاها باالدعاءاقلتتويمكن أن تختص المعلومات التي . التزاماتها تجاه القانون الدولي لحقوق اإلنسان

دائماً الحصول على صورة دقيقة للوضع العام، ردية والجماعية على حد سواء، ولكن الهدف النهائي هو فال

 .ثم إصدار التوصيات المناسبة

 

 

ة التبليغ في مراقبة وتقييم المدى الذي وصلت إليه الدول في احترام التزاماتها تجاه القانون يآلل الرئيسي فلهدا كمني
  .يلولدا

 

 :اانهكبإمو
 

 (قبةالمرا. )ث، كي ُتحاط علماً بالوضع في هذه الدولةوجمع المعلومات من الدولة المعنية أو من طرف ثال لقىت 

 ةراسد. )التقارير التي ترد من الدول نفسها والتعليق عليها، وإصدار التوصيات الخاصة بإجراء التحسينات ةراسد 

 تقارير الدول

 (ئقالحقا قصيت)بزيارات لتقصي الحقائق في الدول المعنية  مايقلا 
 

 :بإمكانها ليسو
 

 القرارات الملِزمة قانوناً  بنيت 

 رادفلأل لتعويضاتانح م 
 

أساليب  يفر ونظراً للتنوع الكبي. يتم فيما يلي مناقشة المعلومات العملية العامة الخاصة بكل  من هذه الوظائف سوفو
خاصة التي تتسم بها كل آلية عند الحديث عنها في آلليات المختلفة، فسوف تتم اإلشارة إلى المواصفات الاات يوصالح

  .1و 4الباب الثالث، الفصل 

 وع المواصفات العامة التي ينبغي أن تتصف بها معلوماتك؟نما  2-1

المعلومات مشكوك في صحته، أو يفتقر إلى  هذه راً كبيراً مندقن إال أ. ليات التبليغ بمعلومات من مصادر عديدةآعج ت
ولعل أفضل طريقة لضمان تميز معلوماتك عن بقية المعلومات هي التأكد من . قة التي تتيح االستفادة منهالتفاصيل الدقي

 :أنها
 

 ةمفهوم 

 نةزتوام 

 بالمصداقية عتمتت 

 ةفصلم 
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 مةومفه 2-1-1

في الطلب  غير الضروري التطويلالمستخدمة، وتجنب  اللغةبية اعن طريق العن ةمهومفنك أن تجعل معلوماتك اإمكب
 .لمقدما
 
  :ةللغا

 

 عدة عامة يمكن أن يتم نقل المعلومات باللغة اوكق. لغات العمليةلوا ،الرسمية ةللغامعظم المنظمات الدولية بين  قفرّ ت
الوقت، ال توجد وفى نفس . يد العمل إال باللغة العمليةج يالهذه المنظمات  يف ورغم ذلك، فإن معظم العاملين. الرسمية

لدى كثير من المنظمات سوى مصادر محدودة للغاية، األمر الذي يعني أن األولوية ال تعطى دائماً للترجمة، خصوصاً 
 .إذا لم يكن هناك ما يدل على أهمية هذه المعلومات

 

 إذا بلغة عمليةمام، يجب أن تبذل قصارى جهدك لتقديمها تالهاقدر ممكن من  ربأكأردت أن تحظى معلوماتك ب إذاو
وهذا ال يعنى أنك  (.1، 4وسوف يتم تحديد اللغات العملية فيما يخص كل منظمة في الباب الثالث، الفصل . )أمكن ذلك

هذه اللغات، كما يجب  نة مدأن تكون بواح بجي مضطر إلى ترجمة كل وثيقة مساندة، ولكنه يعنى أن رسالتك المرفقة
وإذا لم تتمكن من ذلك، فعليك أن تضمن على األقل تقديم ملخص . لى محتوى كل وثيقة مرفقةأن تشير بوضوح إ

ويعتمد تحديد العناصر . موجز باللغة العملية تشير فيه إلى العناصر األساسية في المعلومة أو الشكوى المرسلة
 :ن كقاعدة عامة يجب أن تشير إلى ما يليلكو ا،التي تخاطبه ةهلجاألساسية على ا

 

  من ُتوجه المعلومات إلى -1
 ذيبعللت المقرر الخاص: ثالم
 لجنة مكافحة التعذيب: لثام

 نتأمن  -0
 ارعوالش منظمة غير حكومية ُتعنى بأطفال: ثالم
 ي حق اللجوءبلطامنظمة غير حكومية ُتعنى ب: لثام

 ي دولة يقام االدعاءأعن  -3
 معلوماتك ومحتواها، وإذا ما كان المطلوب إجراء عاجلض غر -4

ل بقن ارع موالش المعاملة ضد أطفال سوء ارع، مشيراً إلى نمطوالش عشرة ادعاءات تعذيب ألطفال: ثالم
 .عدام المعنويإلوا ،رح، واالغتصاببالم ل المعاملة الضربموتش الشرطة

حيث " ص"سوف يتم ترحيلها إلى دولة " س"السيدة . انتهاك المادة الثالثة التفاقية لجنة مكافحة التعذيب: ثالم
ت بما في ذلك استخدام الصدما)تها البلد رغادمنية أشهر قبل امث كانت قد تعرضت لتعذيب شديد منذ. من المحتمل تعذيبها

وقد تم القبض مؤخراً على أخيها الذي (. ق شهادة طبيةفمر –رح الذي نتج عنه كسر بالجمجمة بالم ربضوال الكهربائية
 . مازال بهذا البلد الستجوابه بشأن تحركات مقدم الطلب

 .اجلع.. ……( يخربتا)ر مقر يلحلترا
 

 األهمية بمكان أن يتمكنوا من  نفم –انب الموظفين الذين يتلقون طلباتك جمن " فة المتخصصةرلمعا"ال تفترض أجب ي
وتذكر . كما أن المصطلحات التي تبدو بسيطة بالنسبة لك قد تكون غير مفهومة خارج بلدك. فهم األمور التي تناقشها

استخدام االختصارات أو االكتفاء  المصطلحات المتخصصة، وأن تتجنب بالذات شرحوم لغة بسيطة، ادتخضرورة اس
 .بالحروف األولى من الكلمات، إال إذا قمت بتفسيرها

 

  يل في الطلب المقدمولتطا
 

 دوماتك، قلة عدلعم هناك أطوال محددة أو متفق عليها بالنسبة للطلبات، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك، عند إعداد يستل 
وإذا تجاوز األمر ثماني أو عشر صفحات، يجب . اإلسهاب في الكتابة دون داع  وهذا يعني عدم . وظفين ووقتهم المحدودمال

 . عليك أن تقدم أيضاً تلخيصاً للنقاط األساسية، يسهل على الموظف قراءته عندما يكون ذلك مفيداً 
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 زنة وتتمتع بالمصداقيةامتو 2-1-2

امك بالموضوعية، وتجنب زالتو ،نفسك مقديتل لطلبات التي تقدمها من خالافي  المصداقيةولتوازن اأن تحقق  عيطستت
 .أساليب اإلثارة

 

  :نفسك مقديت
 

 د كبير، يعتمد مدى االستجابة للطلب الذي تقدمه على االنطباع الذي يخلّفه اسم منظمتك، وعلى إمكانية االعتماد حلى إ
أنت في هذه األمور الثالثة بدالً ومن األفضل جداً أن تفكر . ال المعلوماتسإر ءدوافعك من ورا ىعلعليها، وأيضاً 

ومن األهمية بمكان أن تخلق سمعة طيبة لنفسك . من أن تتركها لخيال الموظفين الذين سيقومون بقراءة معلوماتك
 .ولمنظمتك، حتى تصبح بمرور الوقت مصدراً من المصادر الموثوقة

 

تطيع أن تفعل سوت –ح المهمة التي تم تكليفك بها نفسك إلى منظمة ما، فيمكنك أن تبدأ بشر مقديتن لم يسبق لك اكا إذو
ذلك من خالل المعلومات نفسها، واألفضل أن ترفق نسخة من النظام األساسي الذي تتبعه، أو من تقرير سنوي يدل 

ه سيوفر نأل –تذكر ذلك  أن يجب – دولية ير حكوميةغ مةحالة انتسابك إلى منظ ىوف –داللة طيبة على نشاطاتك 
وإذا كانت منظمتك ذات . ة للتحقق من أوراق مستنداتك وتأكد من قيامك بشرح نشاطاتك وغرضك وأهدافكطريقة سهل

ه سوف يساعدك على وضع معلوماتك في السياق المناسب وأيضاً على إثبات عدم نأل –طابع سياسي، أذكر ذلك 
ات من مصادرها المباشرة أم من تقوم بجمع معلوماتك؟ هل هي معلوم فكي – أساليب عملك حراشو. إخفائك ألي شئ

رواية آخرين أم من التقارير الصحفية؟ والهدف من ذلك كله هو تقديم كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد اآللية على 
 .بلورة انطباع دقيق عن منظمتك وعن مدى جودة معلوماتك

 

 :ةعيبالموضو ملتزا
 

 لنظرة الموضوعية المتوازنة لموقف ما تجعل معلوماتك اكثر رضك للمعلومات بطريقة متوازنة، فاعمن  دائماً  أكدت
 وإذا كان للمعلومات أن تعكس نمطاً . مصداقية، وُتظهر أنك معني بعرض الموقف على حقيقته وليس من منظور واحد

المعلومات في  ولكنه من األهمية بمكان تقديم هذه ما، ب واحد إلى حدناج لعنف، فالوضع الطبيعي أن تبدو منامن 
أنظر الباب )وعليك أن تشرح الخلفية بعناية، حتى ال ُتفهم المعلومات على أنها منفصلة عن السياق . سياق موضوعي
ي ف بنيان الثقة هنشأ، فهذا من (طالع على إشارة لنوع التفاصيل التي يجب أن تذكرهالال. 1-0 – 0الثالث، الفصل 

تبعها، حتى أنك عندما تقوم بإرسال معلومات في مرة قادمة، سيُنظر إليها على أنها مادة التي ترسلها والوسيلة التي تال
 .قادمة من منظمة سبق أن أثبتت إمكانية االعتماد عليها

 

 :أساليب اإلثارة جنبت
 

 من  كبيراً  قدراً ليات الدولية تتلقى فاآل. سيئ على طلبك رثأ ون الستخدام لغة اإلثارة أو التعبيرات الدراميةكد يق
المعلومات المليئة بالعبارات الحماسية، والخالية في نفس الوقت من الحقائق ومن المادة التي يمكن اإلفادة منها، 

مة باألمثلة من شأنها أن تبرز من بين بقية المعل ، مةغير المدعَّ  تاومفالمعلومات المتوازنة المليئة بالمعلومات المدعَّ
 .ن تنال نصيباً أكبر من االهتماموأ

 

 ةلمفص 2-1-3

ولذلك يجب عليك . كون هذا التقرير مطّوال، ولكنه يعنى أن يكون مليئاً بالمعلوماتيأن  فصلمني تقديمك لتقرير ع يال
ن التعذيب اا كذخاصة حول ما إلاا تزويد المنظمة الدولية بقدر كاف  من المعلومات يجعلها قادرة على التوصل إلى نتائجه

 .وفى نفس الوقت حاول االلتزام بالدقة واإليجاز قدر المستطاع. بالفعل أو سوء المعاملة قد وقع
 

. أنها تساعد على دعم ادعائك أي ،ة بنفس الموضوعطرتبمعليك أن تتأكد من أن التفاصيل التي تقوم بتقديمها  يجبو
ة عمل الهيئات الدولية، تماماً اجة إلى من يستخلصه، تزيد من صعوبحفى ودعاء مدفوناً الا فالمادة الغزيرة التي يبدو فيها

ولذلك يجب عليك . كما يفعل الكم الكبير من المعلومات العامة التي ال تحتوي إال على قدر ضئيل من التفاصيل الدقيقة
العامة موجزة، ولكنها ة ادلم، وعلى جعل اهسنفالتركيز على تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة باالدعاء 

االهتمام في بد من وجودها لفهم السياق، ولكن يجب أال تحظى باألولوية أو تتحول إلى بؤرة فال –لومات مليئة بالمع
  .التقرير
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 يجب أن تتضمن معلوماتك؟ اماذ :تقديم المعلومات إلى هيئة مشاركة في المراقبة عند 2-2

لية عن االت إال أنه من الممكن إدراج اإلرشادات. إثباتها، وذلك طبقاً لما تحاول محد  معلوماتك إلى ىوحتختلف ميوف س
  .هذا المحتوى

 ل معلومات عامة لهيئة مراقبةاإرس 2-2-1

 نمط عوضالسياق والى  دعداإآللية تبليغ يجب أن تهدف إلى  معلومات عامةتقوم بإرسال  اندمع
 

مكان، بالنسبة ألي آلية، أن تحصل على صورة واضحة للمشكالت في بلد ما، أو أن تصدر لصعوبة بامن : السياق دعداإ
ولذلك كان التلخيص الموضوعي . توصيات نافعة، إذا لم يكن لديها إلمام جيد بالسياق الذي تحدث فيه هذه المشكالت

القوية، يتم فيها اتهام  تصريحاتل من الذا ال يعني صياغة عدد قليهو. ةمراً بالغ القيمأم للموقف في هذا البلد بوجه عا
الحكومة باالنتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان، وإنما يعني أن تشرح باختصار األوضاع السائدة في الدولة والتي قد 

 :ى ما يليعلة صلعوامل ذات اللال وقد تشتم. تؤثر على مدى احترام الحكومة اللتزاماتها نحو منع التعذيب
 

 السياسية الرئيسية ومواقفها الخاصة، بما فيها الجدل حول مجيء الحكومة الحالية إلى السلطة، ومنافسوها وعات ملمجا
 الرئيسيون

 ترات عرقية أو اجتماعية أو دينيةوي تأ 

 صراع مسلح، واألطراف المتورطة فيه جودو 

 اً إذا كان الحكم عسكرياً وصصوخ ،يشجوال نماأل وسلطات قوات منظيت 

 قادات والممارسات والعادات التقليدية ذات الصلةتالعا 

 ر القانوني، وخصوصاً أية قوانين تقضي بمنح سلطات خاصة، مثل قوانين مكافحة اإلرهاب والقوانين األخرى اإلطا
 ذات الصلة

 

ه الدولة قد يحتاجها ليفهم حقيقة ما يدور أن أي شخص من خارج هذ دعتقتالحقائق التي  نميصار، فإن الهدف هو تضتباخو
 .فيها

 

العكس من االدعاءات الفردية التي يتناول كل منها نتائج قضية بعينها، يجب أن ترسم المعلومات العامة  على :النمط دحديت
  .من هذه الممارسات نهايحدد أوجهاً بعت أنصورة كلية لممارسات التعذيب في دولة ما، أو 

 

 :اً يكاف دع يال ،تتمكن من تحديد نمط لكيو
 

 رد قائمة بالحاالت الفرديةون تأ 

 رد روايات غير مدعمة عن ممارسة التعذيب في بلد ماسن تأ 
 

 :كعلي جبيمن ذلك  بدالً و
 

 أكبر عدد ممكن من األمثلة ستخدمن تأ 

 اطمألناكن من تحديد متت ىات الفردية حتءاعاالد ليتحلبوم قن تأ.  
 

 اءسالن لد ما، أو عن اغتصاببفي  إذا وجدت أن عدداً كبيراً من ادعاءاتك يتعلق باستخدام الصدمات الكهربائية: ثالم
االدعاءات، في مجملها، ذ تستطيع القول بأن دئعن، ةطرلشتي يتم احتجازهن في مؤسسة معينة من مؤسسات االال

استخدام الصدمات الكهربائية كوسيلة شائعة للتعذيب، أو اغتصاب النساء في مركز معين من  ووه – تشكل نمطاً 
 .مراكز الشرطة
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الصور األخرى من سوء تشمل وقوع التعذيب و وع،ضمرتبطة بالمو نوتكواضحة، قد  ىأخر ن هناك أنماطاً أما ك
 ،المحتجزين طبقاً لقانون معين يتيح استمرار االحتجاز مع عدم االتصال بالغير تبه فيهمالمعاملة بمعدالت عالية بين المش

مسئولين المتهمين محاكمة ال فيدائم لا والتقصيرعينة، م يةشي ظاهرة تعذيب المحتجزين من فئة عرقية أو اجتماعفوت
، واالنتشار الواسع لتقارير عن الحجزبالتعذيب، والمعدالت العالية من حاالت الوفاة التي تحدث دون تبرير في مؤسسات 

 .ألطفالاأو  تعذيب النساء
 

تعذيب، ال تقتصر على لسلوك الذي يسّهل الامن  ن التعذيب، أوم نةطة الهامة هنا هي إظهار أن صوراً معيقالنو
 .حوادث قليلة متفرقة، وإنما تحدث على أساس منتظم

 

  :األفضل نفم ،تقديم النتائج التي توصلت إليها عن األنماط عندو
 

 قمت بتحديدها يالت ، أن تلخص كل األنماطوالً أ 

 وم بشرحها بوجه عامقوت ،مسألة على حدة لك ، أن تتناولاً انيث 

 ل مسألة، قّدم أكبر عدد ممكن من األمثلة كي تدعم روايتككعد ب 
 

 تبليغ آلية إلى العامة المعلومات تقديم عند منها التأكد الواجب بالنقاط قائمة :3 دولج

 النقاط الواجب التأكد منها عند تقديم معلومات عامة إلى آلية تبليغ : ةائمق

 وأساليب عمل منظمتك؟ دافهموجزة عن أ ةقدمم 

 الظروف التي يقام فيها االدعاء، خصوصاً اإلطار القانوني؟ صلخيت 

 لعنف يمكن تحديدها؟امن  ألية أنماط مقديت 

 2-2-2أنظر الباب الثالث، الفصل )عدد ممكن من األمثلة المفصلة؟  كبرأ 

 ي يجب تضمينها في كلتال تصة بالمعلوماالخا لالطالع على اإلرشادات

 .ادعاء مفرد

 الحصول عليها؟ نيمك ثائق مساندةوية أ  

 بالمنظمات المحلية أو األشخاص المحليين الذين يمكن االتصال بهم  ةائمق

 لطلب معلومات عن الدولة ذات الصلة؟

 :توى طلبك علىحل يه

 يئة مراقبةه لىل إدعاء فردى إاإرس 2-2-2

 :ة تبليغ، عليك تضمين ما يلي، كحد أدنى، إذا أمكن ذلكيآلل فردي ءدعاإسل معلومات عن ردت أن ترأذا إ
 

 يجب أن يتضمن االسم األول واألخير أيضاً، إال إذا اقتضت التقاليد المحلية التعامل باسم واحد اوهذ: لضحيةاسم ا .
يجب أن تضاف تفاصيل أخرى للتعرف شائعاً بدرجة كبيرة،  سمالا كان اذوإ – ةيهووالغرض من ذلك هو تحديد ال

، ويجب مفيدةوتعتبر هذه التفاصيل دائماً . لمهنةاأو  لجنساأو  على الهوية مثل العنوان أو محل اإلقامة أو العمر
لحقيقة هول الهوية، وهو في اجص مخعن ش بالنيابة ءرافمعظم اآلليات ال تستطيع اتخاذ إج. تقديمها إذا كانت معروفة

واالستثناء الوحيد لهذه القاعدة، والذي ال ُيشترط فيه ذكر األسماء، هو عندما يتم التعرف بوضوح . شخص يحمل اسماً 
م القول بأن مجموعة من خمسين طالباً، أُلقى القبض عليهم بعد مشاركته لمث –على مجموعة بأكملها تعرضت لحادث 

م ذلك، فإن األسماء يجب أن تذكر، كلما غور – 1111نوفمبر  11في " كذا"حاكم مدينة ب كتم مظاهرة خارج يف
 .كان ذلك ممكناً 
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 يجب أن يكون دقيقاً بقدر المستطاع، ويجب أن يتضمن تاريخ االعتقال على يد المسئولين  اوهذ: الحادثة خاريت
وتعتبر التواريخ على جانب كبير من األهمية، . ت تمثل واقعة منفصلةنكا اادثة تعذيب إذح أيريخ اوت ،الحكوميين

التوقيت بالتحديد، أو إذا كانت الحادثة قد وقعت في )كما أنك إذا عرفت الساعة . ألنها تساعد على فهم تتابع األحداث
 .، فإن ذلك أيضاً سيكون مفيداً (الصباح أو في المساء

 

 ية، أو الضاحية، واسم الدولة أو اإلقليم إذا كان ذلك مالئماً سم المدينة، أو القرامن ضيجب أن يت اوهذ: ةالحادث كانم .
وتأكد من ذكر مكان أي حادثة تعذيب أو سوء معاملة، األمر الذي قد يعني أكثر من مكان واحد إذا كانت هناك عدة 

 .حوادث، باإلضافة إلى مكان االعتقال إذا كان مختلفاً 
 

 رتبة الجاني إذا كان معروفاً، ولكن يجب على األقل ذكر فرع قواتيجب أن يتضمن اسم و اوهذ: ة المزعوموناجنال 
عرف تلا وغالباً ما يكون من الممكن. ينتمي إليه الجاني يالذ ورط في الحادث، أو مركز الشرطةتالم لجيشاأو  نماأل

وتذكر أن الجاني البد وأن تكون له صلة . رسمي الذي يرتديه أفرادهارطة عن طريق الزي الومت ةعلى مجموع
المناطق التي تعتبر فيها عمليات االعتقال على أيدي أفراد من الشرطة أو الجيش يرتدون مالبس  يوف –بالحكومة 

على ذلك بقوة من  من الممكن االستداللن كوسيلجناة، ألنه ا اءمدنية أمراً مألوفاً، قد ال يكون من الضروري ذكر أسم
لالطالع على ما يجب أن تفعله إذا كان االدعاء يخص أشخاصاً  6-3أنظر الباب األول، الفصل . )الظروف المحيطة
 (.ال يمثلون الحكومة

 

 ب"أو " تعذيب"استخدام مصطلح  بتجن: ل المعاملةيفاصت  روطشعت، فطبقاً للقوي دون وصف المعاملة الت" ُعذَّ
حادثة سوء معاملة خطيرة بما فيه الكفاية لكي  تشكل نوعاً من التعذيب، حتى لو كان إحساسك القانونية، ليست كل 

وأفضل طريقة هي وصف المعاملة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، فبهذه الطريقة تتمكن الهيئة . بذلك قوياً للغاية
وفى الحاالت التي يكون فيها التعذيب بدنياً، . فعلالقانوني قد وقع بالى عنلمن التعذيب بااكا الدولية أن تحدد لنفسها ما إذ

تعرضت  يالت ء الجسماأجزواستخدامها،  جرى التآوقعت، وأي  يالت ملةالمعليجب أن تتضمن التفاصيل وصفاً 
األمر " ربضُ " "كذا"السيد "أن  للقواإنه بدالً من ف ل،وعلى سبيل المثا. عانى الضحية منها يالت اباتصاإلوللمعاملة، 

ُضرب بشدة على وجهه ورأسه " كذا"الذي قد يعني أي شيء، يمكن القول بطريقة تتضمن معلومات أكثر أن السيد 
أما عندما يكون التعذيب نفسياً، فيجب ". بقضيب من الحديد، مما نجم عنه كسر في الجمجمة وثقب في طبلة األذن

 طرأ رأثيتاءه وبعده، كما يجب عليك أن تذكر تفاصيل أي ية أثنحالض عورشكان  فيكو ،ّونكم تمصف ت أنعليك 
من على سلوك الضحية أو حالته العقلية بفعل المعاملة، وعلى سبيل المثال إذا كان يعاني من الكوابيس أثناء نومه أو 

 .حالة الشعور باالضطهاد 
 

التي يمكن  ذات الصلةأقصى للتفاصيل  يقة حدقالح ا، ال يوجد فيهمديا يوجد حد أدنى من التفاصيل التي يجب تقمبينو
؟ يعني في األساس أي شيء يساعد الهيئات الدولية على فهم ما حدث، ويمّكنها "ذات الصلة"وماذا يعني تعبير . تضمينها

تخذ وتب ذيي حوادث التعف ققوعندما تكون الدولة ملزمة بأن تح. من تحديد ما إذا كانت الدولة المعنية تحترم التزاماتها
وتشمل التفاصيل ذات الصلة، والتي يجب . ها، فإن ذلك يتضمن معلومات عما جرى بعد الحادثةلحيا راءات عالجيةإج

 :تضمينها إذا كانت معروفة، ما يلي
 

 نثى، ألن تحديد ذلك قد أم أ اً ذكر ذا كان الضحيةإ ماالمفيد بدرجة خاصة ذكر  نوم –ته نومه ية وجنسهحالض  مرع
 .يكون صعباً بالنسبة لشخص ال يعرف اللغة المحلية

 (البطاقة)  لهويةاقم ر 

 ان أو محل اإلقامةولعنا 

 أو الجماعة العرقية سلجنا 

 ثار طويلة المدى يعاني منها الضحيةآأو  اباتصي إأ 

 ء فترة احتجازه؟اأثن  طبيب وأ/ واالتصال بمحام نح الضحية فرصة ل مُ ه 

 دم الضحية بشكوى بخصوص حادثة التعذيب؟قل ته 

 ا كانت ذوإ ؟جريت أي محاكمةأأو  انت الشكوى قد قُّدمت، ماذا كان رد فعل سلطات الدولة؟ هل حدث أي تحقيقكذا إ
 م توقيع أي عقوبة؟تهل فمة قد أجريت، كامحال
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 تبليغ آلية إلى فردى ادعاء لتقديم ضبط قائمة :4 ولدج

 تقديم ادعاء فردي إلى آلية تبليغ : نقاط لمراجعتها عند  ة ضبطائمق

 موجزة عن أهداف منظمتك وأساليب عملها؟ ةقدمم 

 قدر ممكن من التفاصيل، وعلى األقل كبرأ: 

 ف على هويتهرعلتلضحية أو أي سمة أخرى يمكن بها ااسم ا 

 كان وقوع الحادثةومخ يرتا 

 ة المزعومينانلجا 

 ل المعاملةيصفات 

 (ما سبق لالطالع على شرح لما يجب أن تحتويه هذه البنود رأنظ)

 الحصول عليها؟ نيمك  ائق مساندةثي وأ  

 ؟واضحة إلى أن القضية عاجلة إذا كنت تطلب إجراًء عاجالً  ةشارإ 

 ؟ية تفاصيل تتسم بالسريةأل ةاضحو ةشارإ 

 :ضمن طلبكتل يه

 
 

 م المعلومات في إطار إجراءات تقارير الدوليتقد  2-3

 ؟عمل إجراءات تقارير الدولتيف ك  2-3-1

ينطبق هذا االسم حالياً إال على  وال) سست باتفاقيةي أُ تدة الهيئات العاسفي م  الغرض من إجراءات تقارير الدول كمني
في الحصول على صورة واضحة لمدى احترام الدول األطراف ( اللجان التابعة لألمم المتحدة التي أسست باتفاقية

ورغم أن الدول . ى أرض الواقعلت عاهذه االلتزام قيطباللتزاماتها باالتفاقيات، وذلك من خالل مطالبتها بوصف كيفية ت
وبمجرد أن . ملزمة بتقديم تقارير منتظمة بهذا الشأن، إال أن الكثير منها يؤخر تسليم هذه التقارير لشهور وربما لسنوات

التي تتطلب  بنواتتلقى الهيئة التي أسست باتفاقية تقريراً من الدولة، فإنها تقوم بدراسته دراسة وافية حتى تحدد الج
وفى هذا االجتماع ُتعطى الدولة المعنية . ويتم النظر في التقرير في اجتماع رسمي يمكن للجمهور أن يحضره. امتمهاال

وأخيراً، تتبنى . الفرصة لتقديم تقريرها، ثم تطلب منها اللجنة المختصة اإلجابة على استفسارات أخرى يثيرها التقرير
   .ل سبل تحسين الوفاء بالتزاماتهاحوة وليات لهذه الدصولتاللجنة النتائج، وتصدر ا

 ؟ بوسعك أن تحقق بتقديم المعلومات في إطار إجراءات تقارير الدول اذام 2-3-2

تقارير له اذأن ه بالضرورة يعنوهذا ال ي. طة الدول نفسهاسبوا عداد التقارير التي تتلقاها الهيئات التي أسست باتفاقيةإتم ي
ومن األهمية بمكان التأكد من أن الهيئة التي أسست باتفاقية . غير دقيقة، ولكنه يعني وجهة النظر الرسمية عن الوضع

عندما تصل إلى النتائج وتصدر التوصيات، فإنها تفعل ذلك على أساس المعلومات التي تعكس بدقة طبيعة الوضع في دولة 
 :العتماد عليها يساعد هذه الهيئات علىا كنيممات ديم معلوقتن ولذلك فإ. ما

 

 ل إلى نتائج دقيقة عن الوضع في هذه الدولةصلتوا 

 ألسئلة المناسبة عن دراسة تقرير الدولةارح ط 

 توصيات مفيدة ومالئمة للموقف رصداإ
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. الدعاية ت باتفاقية حدثاً هاماً يلقى قدراً كبيراً من سأس يالت ى الهيئاتدحإ بلقِ من  النظر في تقرير الدولة يعدو
، تحصل على هذه الدعايةوبإمكان المعلومات التي تقدمها أن تساعد في ضمان إمكانية االعتماد على النتائج التي 

 لىإ صلفي التو ماتكولمعفإنك إذا استخدمت . وإضافة إلى ذلك. وأنها تجذب االنتباه إلى مواطن االهتمام الحقيقية
 .مقترحات بناءة لتحسين الوضع، فقد تؤثر هذه المقترحات على توصيات اللجنة

 ؟يجب أن يحوي تقرير منظمة غير حكومية في إطار إجراءات تقارير الدول اماذ  2-3-3

. صة بتقديم المعلومات آللية التبليغاالخو، 1-0-0 الفصل ،لثمة المذكورة في الباب الثااالع ن تتبع اإلرشادات أجب ي
 افيم لعملية تقييم من قبل إحدى الهيئات التي أسست باتفاقية عتخض وباإلضافة إلى ذلك، فإن إجراءات تقديم  تقارير الدول 

ن تسترشد بالنصوص الواردة في تلك االتفاقية، والنتائج أيك لوينبغي عنها، يعب يتعلق بمدى احترام التزاماتها تجاه اتفاقية
 .السابقة المتعلقة بتلك الدولة، وأيضاً الغرض من هذا اإلجراء

 

 :، فإنك عندما تقوم بإعداد تقريرك، يجب عليك أن تضع في االعتبار ما يلياهكذو
 

 اقية نفسها، فإنه من األفضل بالنسبة لك أن فالتاارير هي للتق اهستن النقطة التي تستخدمها اللجنة كمرجع في دراأيث ح
شأن ذلك أن يضمن تناولك للقضايا التي تستحوذ على اهتمام اللجنة، وأن  فمن. االتفاقية صوصنتبنى تقريرك حول 

انوني ف الققولموألن الدولة ستقدم بالتأكيد معلومات عن ا. يساعد على التعرف على النقاط التي يجب التركيز عليها
الخ، فإن السؤال الهام الذي يحتاج إلى إجابة، كقاعدة عامة، هو كيف تطبق هذه …وعن التشريعات القائمة  ،سميرال

 .التشريعات بالفعل على أرض الواقع
 

 بقة اسالكان التقرير المقدم ليس هو التقرير األول الذي يقدم من ِقبل دولة معينة، يجب عليك الرجوع إلى النتائج  إذاو
كما . فمن شأن ذلك أن يساعدك في التعرف على الجوانب التي تحظى باهتمام اللجنة. ص هذه الدولةخا يملّجنة فيل

 .يجب أن تعلّق على مدى االلتزام بتنفيذ توصيات اللجنة منذ أن تم النظر في التقرير السابق
 

 فإن ذلك سيتيح لك فرصة االطالع على محتوى  يه،فالنظر  نوبي انت هناك فترة زمنية بين نشر تقرير الدولةكذا إ
، أو إذا ما كانت هناك أية معلومات (معطياً األسباب دائماً )التقرير نفسه والتعليق عليه بما يفيد الموافقة أو عدم الموافقة 

بالنسبة  عاً نفر ط األكثالنقا ىعلومن شأن ذلك أيضاً أن يساعدك على التركيز . أخرى ينبغي لفت انتباه اللجنة إليها
ا كان ما ذكرته الحكومة ذفإ –وتأكد من أن تقريرك موضوعي، وأنه ال يركز على الجوانب السلبية فحسب . للجنة

صحيحاً، وجب عليك االعتراف بذلك، واالعتراف أيضاً بالتدابير التي اتخذتها إلحراز بعض النجاح في تحسين 
تك، وأن يمّكن الجنة أيضاً من معرفة التدابير التي تبدو ناجحة قيدامصن يقوي أنه أش منفاألسلوب المتوازن . الموقف

 .على أرض الواقع، األمر الذي يساعد في عملية إصدار التوصيات بالنسبة للقضايا األخرى
 

 التي  مة أووكلحم تتمكن من عمل ذلك باختصار شديد، فيجب أال تحاول مناقشة كل نقطة من النقاط التي أثارتها الذا إ
وتذكر أنه من األفضل دائماً أن تتحرى الدقة قدر . االتفاقية، وبدالً من ذلك ركز على القضايا األكثر أهمية يت فدور

 .المستطاع
 

 فواجبك هو توفير المعلومات األساسية حتى تصبح . إعطاء أكبر عدد ممكن من األمثلة واإلحصائيات الدقيقة اولح
وعلى . وهذا يعني أنه ينبغي عليك أن تتجنب الروايات غير المدعمة. اهائجتصل إلى نالتو نما اللجنة في وضع يمّكنه

  .سبيل المثال يجب عليك أن تتجنب القول بأن شيئاً ما ال يفيد إال إذا أعطيت أمثلة محدودة لبيان سبب ذلك

 ول كيفية حات حعلى مقترطالع الل 1-0-0أنظر الباب الثالث، الفصل . لمهم أيضاً وضع ادعاءاتك في السياقامن و
 .وصف الخلفية العامة في بلد ما

 شأن ذلك أن يساعد اللجنة  نفم ،أن تقترح بعض األسئلة التي قد تود اللجنة طرحها عند النظر في تقرير الدولة اولح
 .يفالكعلى التعرف على مواطن االهتمام التي لم يتناولها تقرير الدولة بالتوضيح ا

 فأنت في غالبية األحيان تتمتع بوضع أفضل من وضع اللجنة، يعطيك . ى تقديم مقترحات بناءة للتحسينستن اً، الرخيأو
. اإلحساس بالتدابير التي قد يكون لها تأثير إيجابي على الموقف العام، وهذه البصيرة يمكن أن تفيد اللجنة إلى حد بعيد

ليست مجرد تحدي الحكومات، وإنما السعي بصدق  هيك فعأن دوا إظهار ىعلوباإلضافة إلى ذلك، فإنها تساعد 
 .لتحسين الموقف العام
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 ر عملية مفيدة لتقديم المعلومات في إطار إجراءات تقارير الدولاأفك 2-3-4

 ير ره التقاديم هذقتا دولة عضو في اتفاقيات حقوق اإلنسان تنشئ إجراءات لتقارير الدول يكون من واجبه ين أإ– 
  .قق مما إذا كان بلدك عضواً في هذه االتفاقياتحتَ 

 عرف الموعد الذي من المتوقع أن يقوم بلدك فيه بتقديم تقرير، يجب أن تتصل بالسكرتارية في جنيف، أو أن تكي ل
 رر النظن المقرم تيلتعرف التقارير ال( 0أنظر الملحق ) نترنتتتحقق من ذلك من الموقع المخصص على شبكة اإل

 .وهذا يتم تحديده عادة في نهاية الجلسة السابقة. ا في الجلسة القادمة للّجنةهفي

 فإذا كنت على علم بوجود مشكالت . السنوات األخيرة، بدأ عدد الدول التي تقوم بتقديم التقارير في التناقص اللخ
إال أن ذلك يجب . د قدم تقريره بعدقلد بهذا اللم يكن  اإذإلى الحقائق، حتى  انخطيرة في بلد ما، يجب عليك تنبيه اللج

ى قتتل  هيئات التي أسست باتفاقيةلفا –آال يحل محل إرسال المعلومات في موعد قريب من موعد النظر في التقرير 
 .ة مضتليطوكبيراً من المعلومات، مما قد ُينسيها المعلومات التي تلقتها منذ فترة  قدراً 

 يتم النظر فيه في الجلسة القادمة، ابدأ مبكراً بقدر المستطاع حتى يكون لديك  سوف  رف أن تقرير دولتكعن تأ دمجرب
  .عداد ما ستقدمهإلالوقت الكافي 

 ال بالسكرتارية إذا صالتامكانك إبو –ع يبساتناول الجمهور قبل انعقاد اللجنة بستة أِ مفي  ن يصبح تقرير الدولةأجب ي
ويجب أال تنتظر حتى . اإلنترنتأردت الحصول على نسخة، أو التحقق مما إذا كانت على الموقع المخصص في شبكة 

 .يصبح تقرير الدولة متاحاً كي تبدأ إعداد تقريرك، ألنك ستحتاج إلى وفرة من الوقت للبحث، وإلعداد تقرير جيد

 ولذلك يعد إعداد التقارير باالشتراك مع منظمات غير حكومية أخرى طريقة . وماتللمعابيراً من ك ن قدراً اللجا ىتلقت
وتفضل اللجان عادة تلقي تقرير واحد شامل وجيد اإلعداد على . جيدة لتفادي التكرار ولتحقيق قدر أكبر من الشمول

  .عدة روايات تكرر كل منها نفس النقاط وتغفل نقاطاً أخرى

 إلى جنيف لتسليم تقريرك شخصياً، فيجب أن تكرر الزيارة، ألن ذلك من شأنه أن يساعد  بذهاللك فرصة ايحت تأ ذاإ
. على تمييز معلوماتك عن غيرها، وهو ما يعني أيضاً أنه سيكون بإمكانك جذب االنتباه إلى النقاط الهامة في تقريرك

 .كمتنظم عنك وعن داً،يجن كما يساعد أيضاً على خلق انطباع، من المرجو أن يكو

 

 م المعلومات إلى هيئة تشارك في تقصي الحقائقيتقد  2-4

وهذا من . الزيارة الخاصة بتقصي الحقائق إما قبل أو أثناءتقديم المعلومات إلى هيئة تشارك في تقصي الحقائق،  مكني
  .شأنه أن يؤثر على نقطة تركيز معلوماتك

 ئقالحقاصة بتقصي الخا ةارم المعلومات قبل الزييتقد  2-4-1

الزيارة الخاصة بتقصي الحقائق، يجب عليك توفير المعلومات التي تساعد الهيئة على التخطيط واإلعداد لهذه  بيلق
فاألمر الذي يجب أن ُيؤخذ في االعتبار هو أن زيارات تقصي الحقائق أقصر من أن تسمح بدراسة كل جانب من . الزيارة

من األشخاص المشاركين في عمليات التخطيط واإلعداد تحري المزيد من  طلبتوهذا ي. ةمعنيلاة جوانب الموقف في الدول
كما يجب أن تساعد معلوماتك هيئة تقصي الحقائق على تحديد جوانب األوضاع التي تتميز باألهمية القصوى، . االنتقاء

 .واألنشطة التي من المفيد أن تتابعها أثناء الزيارة
 

 :التخطيط واإلعداد للزيارة التي تعتزم القيام بها من خالل على عد الهيئةتسا نأب لوماتك يجعن مإ
 

 ف على مواطن االهتمام التي تتطلب دراسة دقيقةرلتعا. 

 األماكن التي يرد عنها عدد كبير من االدعاءات، أو )المناطق والمدن والمؤسسات التي يجب القيام بزيارتها  دحديت
  .(كالتلمشا طرالتي يبدو أنها موطن ألخ

 بر قدر ممكن من التفاصيل المتعلقة بتخطيط المؤسسات التي يجب القيام بزيارتها، ومواقع الغرف أو كا ينضمت
وأحياناً يمكن إعداد رسم تخطيطي للمؤسسة أو . األماكن الكائنة داخل المؤسسات والتي غالباً ما يحدث فيها التعذيب
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ومثال ذلك قول . لى أساس المعلومات الواردة من الضحاياعلك ذ، وافيه للطرق المؤدية إلى غرف االستجواب
ي إلى سلّم هبطنا دويؤ لقد أخذوني إلى هناك عبر باب يقع خلف مكتب االستقبال الرئيسي في مركز الشرطة"الضحية 

استجوابي فيها هي آخر غرفة في  جرى الغرفة التيت ناوك. عليه طابقين، ثم استدرنا جهة اليسار إلى ممر طويل
  ".نهاية الممر على اليمين

 لظروف االجتماعية والقانونية للدولة المعنية، وخصوصاً جذب االنتباه إلى أية قوانين محددة يبدو أنها تسهم في ارح ش
التي تفرض قيوداً  و، أ ل بالغيرصاتاالتفاقم المشكلة، ومثال ذلك التشريعات التي تسمح بمد فترة االحتجاز مع عدم 

يتم الحصول  يالت  تشريع أو قانون دعوى يجيز استخدام االعترافات و، أ على إمكانية محاكمة المسئولين الرسميين
 .اكممحلا أمام عليها عن طريق التعذيب كدليل

 واب برلمانيين من المهم بدرجة خاصة االلتقاء بهم، إما لوجود ما نأو  هويات أي مسئولين حكوميين على فرلتعا
ي معروف بإصدار شهادات طبية زائفة تخفي حقيقة وجود محكو كطبيب)يربطهم شخصياً بالتورط في سوء المعاملة 

مدع  عام  معروف بعدم رفع القضايا المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة ضد  أو ،شرطةلد ايعلى  تحدث إصابات
، أو لوجود محاوالت من جانبهم لمعالجة مشكالت سوء المعاملة كأعضاء لجنة قومية مستقلة (المسئولين الرسميين

 (.لحقوق اإلنسان

 الت بأسماء الشخصيات التي قد ترغب الهيئة في إجراء لقاءات معهم أثناء الزيارة، كبعض الممثلين ااتص قائمة دعداإ
، (بما في ذلك المشاركين في مهام الدفاع والتبليغ وإعادة التأهيل)الوطنيين عن منظمات غير حكومية لحقوق اإلنسان 

لمحامين، أو محامين مستقلين على دراية بالنظام المحلي أو معروفين اأو  األطباء باتنقا ثلالمهنية م النقاباتو
 .بنشاطهم في مجال تمثيل الضحايا، أو منظمات الدفاع عن الضحايا

 الهيئة عما إذا كان بوسعك ترتيب لقاءات لها مع بعض من أصحاب ادعاءات التعذيب غبالإ. 

 حقائقلي اصالخاصة بتق رةايلزم المعلومات أثناء ايتقد  2-4-2

سبق ذكرها،  يالت الزيارة نفسها، إذا كنت قد قدمت معلومات سابقة لبعثة تقصي الحقائق، فعليك أن تتبع اإلرشادات ءثناأ
 المعأ ويجب عليك أن تقوم بنفسك بتحري قدر من االنتقاء في هذه المرحلة، فجدول. وأيضاً االعتبارات اإلضافية التالية

  .ئق سيكون مضغوطاً جداً، ولقاءاتها مع المنظمات غير الحكومية ستكون قصيرة إلى حد كبيرالحقابعثة تقصي 
 

هذه المرحلة، وعلى فرض أن بعثة تقصي  وفى. ئقالحقاالهدف من وراء أي زيارة لتقصي الحقائق في جمع  نيكمو
 :على ثالثة أشياء بينص اهتمامها قدن إف، الحقائق تمكنت قبل الزيارة من دراسة المعلومات العامة

 

 يحدث بالفعل على أرض الواقع لما واقعية ملموسة ةمثلأ. 

 األفضل أن يحدث ذلك بصورة منفصلة في  نوم –تسجيل شهادتهم الشخصية  ضبغر ة أصحاب االدعاءاتلقابم
أن  أنه من األفضل اكم، (ةرغم أن هذا سوف يتوقف على جدول الزيار)مقابلتك المبدئية الخاصة بتقديم المعلومات 

ويجب أن تبحث ذلك مع ممثلي هيئة تقصي الحقائق أن لم يكن قد . حدث في مكان ال يثير الرهبة في نفوس الضحاياي
وتذكر أن تحضر معك إلى االجتماع صوراً من الوثائق التي تدعم ادعاءات الضحايا، مثل . تم الترتيب له مسبقاً 

 .ئيةاألحكام القضاأو  التقارير الطبية

 وصاً إذا كان قد جرى أو يجري صوخ ،مؤخراً  احتجازهمم تن يالذ اصخألشال على أسماء ومواقع ولحصا
( اطياً ياحت جناً سأو  إما أن يكون مقراً تابعاً للشرطة)استجوابهم، وإذا كان من الممكن القيام بزيارة إلى مقر االحتجاز 

سبيلهم من الحجز  ىخلأُ ن يالذ ادرألفاسيكون من المفيد أيضاً التعرف على  كما. ابوستجم إليه بعد االهلحيتم ترالذي 

يكون س، ف وإذا كان هناك شخص مازال رهن االحتجاز وله ممثل قانوني. عون أنهم تعرضوا فيه للتعذيبويدّ  مؤخراً 
  .ذا الممثل القانوني أيضاً هل باعن سبل االتص لياصلى تفمن المفيد الحصول ع

 

  :قمت شخصياً بتقديم المعلومات، فإنه يجب عليك إذاو
 

 أكد من تناول النقاط الهامة أوالً، تحسباً النقضاء الوقتتن تأ. 

 ه إليك، وأن تجيب عليه بدقة، حتى إذا كان معنى ذلك أنك لن تتمكنصن تأ ل ك ولمن ق غي جيداً لكل سؤال يوجَّ
 .سئلة التي ُتطرح عليك هي نفس األسئلة التي يحتاج إلى إجاباتها الوفد الزائرفاأل–دتها دأع ياألشياء الت
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 ا نفد منك الوقت، سيوفر ذوإ –وم بتحضير تقرير مكتوب أيضاً، وإحضاره معك إلى االجتماع لدعم أقوالك قن تأ
 .ى تذكركلق عئئة تقصي الحقايهي ممثل التقرير المكتوب كل المعلومات الضرورية، وسيساعد

 كأن تحضر تقريراً عن نشاطك مثالً  -حضر معك الوثائق التي توضح هويتك وطبيعة عملكن تُ أ. 

 ك إذا فعلت ذلك، فسوف ينفد منك الوقت قبل أن تزود بعثة نأل –استغالل االجتماع في إلقاء بيانات سياسية  جنبت
 .اهلياسة إتقصي الحقائق بمعلومات هي في حاجة م
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 تعرفه عن إجراءات الشكاوى الدولية وكيفية استخدامها أن بجيما  3

 

 :ذا الكتاب لإلشارة إلىهفي " ات الشكاوىءجراإ"دم مصطلح خستيُ 

لية رسمية ذات طابع قضائي يتقدم عن طريقها فرد أو مجموعة أفراد بشكوى إلى أي هيئة قضائية مي عأ

ن اإلشارة إلى الشكاوى من هذا كويم. هنوقف بعيمُتهكت في ناد ة قدولية، مّدعين أن حقوقهم الشخصي

 .ات أو االلتماسات أو المراسالتبلطلاالنوع باسم 

 

بغرض التعامل مع الحاالت الفردية الخاصة بانتهاك الدولة اللتزاماتها تجاه قانون حقوق الدولية  آليات الشكاوى  أنشتُ 
ل هذه اآلليات بأسلوب يشبه إلى حد كبير موتع .حقوق اإلنسانب لقامة فيما يتعاإلنسان، وليس بغرض دراسة األوضاع الع

وكقاعدة عامة، ليس . اإلجراءات القانونية المحلية، وتكون مصحوبة بمتطلبات قانونية تفوق في كمّها إجراءات التبليغ
ى ية الحصول علنامكما ال تثبت إالمقصود بآليات الشكاوى أن تؤدي دور الملجأ األول، ولكنها تقبل الشكاوى فقط عند

-3-3الفصل   ر الباب الثالث، ظأن –أو عندما تكون الوسائل المحلية قد استنفدت )المستوى المحلي  على ء عالجيراإج
من الصعب وتعتبر القرارات التي يتم تبنيها من خالل إجراءات الشكاوى الدولية قرارات ملِزمة للدول، وإن كان (. 0-0

 .افرضه
 

ستثناءات عند مناقشة اوستتم اإلشارة إلى أية . كقاعدة عامةلتالية على كل إجراءات الشكاوى الفردية اات مق المعلوبتنطو
  .1و 4اآللية ذات الصلة في الباب الثالث، الفصل 

 

 باستخدام إجراءات الشكاوى الفردية؟ ترجو تحقيقهذي لا ام  3-1

  :اهمكنيات الشكاوى ءجراإ
 

 رديةفال تمل مع التظلمااعتتن أ 

 للقضايا الفردية دعايةقق الحن تأ 

 إلى بلد يواجه أو تواجه فيه خطر التعذيب شخص  طردفي ذلك عدم  بما  مر أو توصي باتخاذ إجراءات مؤقتةأن تأ 

 يقارك في بعض صور تقصي الحقائق والتحقشن تأ 

 رات ملِزمة قانونااقر اتج عنهنن يأ 

 وصل إلى نتائج حول االنتهاك في القضايا الفرديةتن تأ 

 رادفلأل  نح تعويضاتمن تأ 
 

 :كنهام يالاإلجراءات  هذهو
 

 مل بدرجة وافية مع المشكالت التي تتسم بالعموميةالتعا  

 ؟هاسترية أن تقوم بددرلفشكاوى اوع من الشكاوى يمكن إلجراءات النأي  3-2

 :إلجراءات الشكاوى أن تدرس الشكاوى التي مكني
 

 م لنص من االتفاقية ذات الصلةومزع اكهانتبق لتتع  -3

اص الجهة صاختو) إجراءات الشكاوى الفردية بلتق يالت ةللدواى فيها أن االنتهاك قد ارتكب من ِقبل عدّ يُ  -2

لك بصورة منفصلة، وعلى سبيل المثال فإن ذلى علبت الموافقة طُ ا ردية إذسة الشكاوى الفالدر المكلفة بالتطبيق
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اختصاص المحكمة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان يجب أن ُيقبل بوضوح حتى لو كانت إجراءات الشكاوى 
 (.الفردية في ظل المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان تنطبق على كافة األطراف

 لةوللد صاص القضائي تالخاب جبمو ادرأف ةو مجموعأرد ف دضب قد ارتكفيها أن االنتهاك  ىدعيُ  -1

وقد يشمل هذا منظمة غير ) فوض منهوى من قبل الضحية نفسه، أو أحد أفراد عائلته، أو ممثل مكالش فعرفيها  يتم  -1
 (.حكومية

 

 هاكتالنا: 
 

مثل الممارسة المتعمدة ) عالهافن أمسان، ليس فقط ناإلعلق بحقوق إثبات أن دولة ما قد انتهكت التزاماتها فيما يت مكني
االمتناع عن محاكمة / متناع عن اتخاذ خطوات فعالة لمنع حدوث التعذيبكاال)الفإلغا، ولكن أيضاً من خالل (للتعذيب
و أكثر من حادثة هما  يمكن أن يغطي بيعذادعاء بالتوهذا يعني أن أي (. االمتناع عن التحقيق في االدعاءات/ الجناة

 .التعذيب نفسها، ويمكن أيضاً أن يتم إثباته من الظروف التي أحاطت بالحادثة
 

مالحظة أنه بينما تعتبر بعض المعاهدات التي ورد ذكرها في هذا الكتاب قاصرة على التعذيب دون غيره، هناك  يجبو
ويمكن . واسعاً من مجاالت حقوق اإلنسان االً جمومية وتغطي معلا در أكبر منمعاهدات أخرى تتسم في طبيعتها بق

وعلى سبيل . للشكاوى التي تقدم في إطار المعاهدات العامة أن تشمل ادعاءات عن انتهاك أكثر من حق من حقوق اإلنسان
 حقك دعاء بانتهاالان ن من الممكالمثال، لو أن شخصاً أحُتجز بطريقة استبدادية ومات في الحجز نتيجًة للتعذيب، فسيكو

بيوأ ،الحياة قوح ، لفرد في الحرية واألمنا  .ضاً حقه في آال يعذَّ
 

 صاص القضائيتالخا: 
 

يعني في  اوهذ. القضائي الخاضعين لسلطانها د لقانون حقوق اإلنسان، تتعهد الدول باحترام وحماية حقوق األفرا بقاً ط
ويتضمن ذلك كل من يعيشون على أراضي تلك الدولة . األساس جميع األفراد الذين يمكن للدولة أن تمارس سلطتها عليهم

 نئولين الرسمييسماليتأثر بأفعال  ، ولكنه يمكن أن يتضمن أيضاً كل من(فقط مواطني الدولة سولي بما في ذلك األجانب)
  .الدولة وهو في الخارج، مثل األشخاص الذين يتأثرون بأفعال القوات المسلحة لدولة ما في أراضي دولة أخرى هلهذ

 تعمل إجراءات الشكاوى الفردية؟ كيف 3-3

 تيب الزمني األساسيرالت 3-3-1
 

 :ية الرئيسيةنلزماات ولخطانفس  ساأسفردية على جميع إجراءات الشكاوى ال قومت
 

 وىكالش سلمت 

 لشكوى للتأكد منافي  المبدئي رلنظا:  

 تعني إحدى الدول األطراف في االتفاقية ذات الصلة، وأن هذه الدولة قد قبلت إجراءات الشكاوى الفردية اأنه( 1 

 لحقائق المشكو بشأنها ترتبط بموضوع المعاهدةاأن (  0 

 (منافياً للعقل ليس أي أن االدعاء)يب ذلتعايقية في وقوع قحة ناك إمكانيه نأ(  3 

 وأحياناً ترتبط هذه )وى، بما في ذلك إتاحة الفرصة لكل من الطرفين لكي يقدم مالحظاته، كالش بولقمدى   مقييت
 (تم إبالغك إذا حدث ذلكيوس –الخطوة بالخطوة التالية 
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 كي يقدم كل منهما حجته، وإتاحة الفرصة  نرفيطاحة الفرصة للتإك وى، بما في ذلكالش  قاقوقائع استحفي  رلنظا
. لجمع المعلومات عن الدعوى، للمساعدة في التوصل إلى قرار( الفعلية صالحياتهاوهذا يعتمد على )للهيئة الدولية 

ن ياريتشالسامذكرات  وأ، راءبالخ أو النظر في أدلة أو تحريرية، أو تقصي الحقائق،/وقد يتضمن ذلك مرافعة شفوية و
 .المحايدين

 وهذا )يجب الحكم بها( جدتوإن )  ات عالجيةءجراإدمه، وبشأن أية عمن  هاكتالنالهيئة بشأن وقوع أي امن  رارق
 (يعتمد على السلطات الفعلية للهيئة

 

 :الشكاوى الفردية أن ىتلقتالهيئات التي  معظطيع متتس ،حلة من مراحل اإلجراءاتري مأ يف
 

 ات مؤقتةءجراإأو تأمر باتخاذ  بطالت 

  ُق حول حل يرضى الطرفين، ااتف)  ودية  ةسويتأبوابها مفتوحة أمام األطراف المتنازعة على أمل التوصل إلى  يبقت
  (ويجعل مواصلة الدعوى أمراً غير ضروري

 

 .وات إلى مزيد من التوضيحطالخ ج بعض هذهاتحتو

 ولبالق 3-3-2

 ؟عنى القبولمما  3-3-0-1

وهى دراسة  فإذا أُعلن أن الدعوى مقبولة، فإنها تنتقل إلى المرحلة التالية. رحلة تمثل وصولك إلى عتبة البابمهي  لولقبا
  .يعنى نهايتها اذبولة، فهقر ميأُعلن أنها غ اذإأما . موضوعها

 

فهي في . بالنظر في الدعوى لها اً حسموملب، فإنها تتساءل أساساً عما إذا كان من طأي  ة قبوليضائقا تدرس هيئة معندو
 ةيحدث في مرحل امو فهذا ه)لقانون الدولي لحقوق اإلنسان الحقيقة ال تدرس ما إذا كانت الحقائق تكشف عن انتهاك ل

  .نها، بدالً من ذلك، تبحث فيما إذا كانت هناك أسباب تمنعها من النظر في القضيةكول -( وعضلمواسة ادر

 ا قد تعد أي شكوى غير مقبولة؟ذلما 3-3-0-0

 اسةرة، وذلك عند دلوقبة الدولية بناء عليها أن الدعوى غير مالتي تعلن الهيئ"( األسس)"تم التعرف على األسباب يوف س
ومعظمها أسباب إجرائية، أي أنها ال . لكن عدداً من هذه األسباب يعد مألوفاً بالنسبة إلجراءات الشكاوى الفردية. هذه اآللية

تلخيص األسباب الرئيسية لعدم  وبذلك يمكن. تتعلق بالوقائع الواردة في القضية ولكن بالطريقة التي تمت بها اإلجراءات
 :يلي امفيالقبول 

 

 المصدر لجهوم بلطلا 

 لضحية أو عائلته برفع الشكوىامن  حصل على تفويضيلم و و الضحية،هيس لالطلب  قدمم 

 وعلى سبيل المثال، طبقاً للمادة . سبة للدولة المعنيةنبال ث وقعت قبل أن تدخل االتفاقية حيز التنفيذاأحدبيتعلق  بلطلا
وهذا يعني . يوماً من مصادقة الدولة عليها 32بعد ( ريةاح سبتص)االتفاقية  ذفيمن اتفاقية مكافحة التعذيب، يتم تن 07

إن ف، 0222 مارس عام 31بتاريخ ( قبلت إجراءات الشكاوى الفردية)أنه لو أن دولة ما صادقت على االتفاقية 
ب ذيتعاللجنة مكافحة  نكالك يصبح بإمذوب. 0222 أبريل عام 32وم االتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة ي
 .أبريل أو ما بعد ذلك فقط 32دراسة الشكاوى عن األحداث التي وقعت يوم 

 فالقاعدة العامة هي حساب هذا الوقت من تاريخ اتخاذ قرار رسمي كلذل المحدد تلوقاديم الطلب بعد انقضاء قم تت ،
انظر  نولك) جراء عالجيإلى إي إلى التوصل عساليعني ذلك تاريخ الحادثة في حالة عدم  وقد. نهائي بالنسبة للقضية

ه على وجه العموم يعني تاريخ اتخاذ قرار بعدم إجراء محاكمة أو نولك اإلجراءات العالجية ذأدناه لالطالع على استنفا
هذا النوع يمثل الخطوة األخيرة  نر ماالضحية، أو قر هب حكمة، أو عدم وصول رد على التماس تقدماستصدار حكم م

 .في عملية محاولة التوصل إلى إجراء عالجي في إطار النظام المحلى

 ا تنص عليه االتفاقية ذات الصلةممع  توافقمير غ بلطلا 
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 السبب  وا هوهذ. الحق في التقدم بطلب ةساءإعلى  أو ،بصورة واضحة على أسس غير سليمة اً بنيمر الطلب اعتبا
ويتم تقييم هذا السبب على . م القبول، والذي يمكن للهيئات القضائية الرجوع فيه إلى وقائع الدعوىدي عفالوحيد 

أساس كل دعوى على حده، ويطبَّـق إذا اعُتبر أن الحقائق قد ال تكشف عن االنتهاك المزعوم، وأنه من الواضح أن 
 .التقدم بطلبي ف حقم استخدام الدعب دعاء ال أساس له، ومن ثم كان من الواجاال

 لهذه اإلجراءات أو غيرها من إجراءات التسوية الدولية اً وفق دراستها بقتسالدعوى  عقائو. 

 بعد ذستنفتُ لم  ليةحالم اءات العالجيةرإلجا. 
 

أنه أيضاً أصعب  إال ،ليةحالم يةجعالاإلجراءات ال ذستنفاادم عل الشكوى هو األسباب شيوعاً في إعالن عدم قبو كثرأ
 .ولذلك وجبت دراسته بقدر أكبر من التفصيل. األسباب من حيث التأكد من وجوده

 

 

 ؟ليةحالم يعنى استنفاد اإلجراءات العالجية اذام 
 

اس أنه إذا ما أراد أحد ضحايا انتهاك حقوق اإلنسان أن يرفع دعوى فردية أمام هيئة دولية، فيجب عليه أوالً ساأل في عنيي
قد ُمنحت الفرصة لمعالجة الحالة  والبد من إثبات أن الدولة. لسلطات المحليةامن  أن يحاول التوصل إلى إجراء عالجي

بالتزاماتها الخاصة بحقوق اإلنسان  قد أخلّتوهذا يعكس حقيقة هي أن الدولة ال تعتبر . دولية يئةهل اللجوء إلى بقا نفسه
ا بأن أفراداً معينين قد ك اعترافاً منهلوذ ،إذا قدمت إجراءات عالجية حقيقية وفعالة لضحايا أفعال المسئولين الرسميين

   .ة من حكومتهمقوافمير مقبول دون غ وكيشاركون في سل
 

ولذلك . موجودة، أو مضلِّلة غير ن الهيئات الدولية تدرك بالفعل أنه في كثير من الدول تعتبر اإلجراءات العالجيةأال إ
تم حالتي قد ال يت ةاصق التي يتم بها استنفادها، والظروف الخوضعت الهيئات قواعد تحدد خصائص هذه الوسائل، والطر

 .يها استنفادهاف
 

 

 على الشاكي أن يستنفدها؟ يجب ع من اإلجراءات العالجيةوي نأ  
 

 :تكون( ةكانت ذات طبيعة قضائية أو إداري ءسوا) لى الشاكي أن يستنفد أي إجراءات عالجيةعجب ي
 

 بإمكانه استخدامها دون قيود( أو من ينوب عنه)دة، والضحية وموج راءات العالجيةجاإل :ةتاحم. 

 حابنج لممكن استخدام اإلجراءات العالجيةامن : ةعالف.  

 أن  كان على وشك اً خصى سبيل المثال لو أن شلوع –ناسب للشكوىعلى توفير عالج م رقاد راء العالجيجاإل: ةافيك
 .عتبر عالجاً مناسباً تال  ، فإن الوسيلة التي ال تستطيع تعليق هذا الترحيل يتم ترحيله

 

ها قبل رفع شكواه إلى ذضحية إلى استنفاهذه المعايير، قد ال يضطر الل ليةحالم اإلجراءات العالجية عدم استيفاءالة حفى و
النظر  جهةون يكون قادراً على إثبات عدم وفاء اإلجراءات العالجية بهذه المعايير من أيه لأن الشاكي ع إال. هيئة دولية

القدرة على إثبات أن كل سبيل المثال قد يكون من الضروري  ىوعل. س من وجهة نظره هو أو ممثله القانونييول ،الفعلية
كان هناك شك فيما إذا كانت الوسيلة فعالة، فعلى  اوإذ. منح أي تعويضيُ لم  ى هذه الوسائلدحإ من اّدعى التعذيب واستخدم

 وإضافة إلى ذلك، إذا أصبح اإلجراء العالجي. أن محاولة قد ُبذلت الستخدامها إثباتالشاكي أن يكون قادراً على األقل 
لموعد النهائي الستئناف الدعوى مما يجعل لكي ادم احترام الشع ثلم)غير متاح ولكن بسبب خطأ من الشاكي نفسه 

  .اإلجراءات العالجية ذ، فمن الطبيعي أال ُيقبل ذلك كتبرير لعدم استنفا(إجراءات هذا االستئناف غير متاحة
 

أو غير فعال، أو  ،تاحماده ألنه غير فنستاً ليس بالضرورة أن يتم انمعي رغب الشاكي في الدفع بأن إجراًء عالجياً  إذاو
، يكون اإلجراء كما يلي  :غير كاف 
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س من يول –(أو غير متاح أو غير كاف  )كن من المحتم استنفاده ألنه غير فعال يلم  الشاكي بأن اإلجراء العالجي يقر -1
 .ت ذلك حينذاكالضروري إثبا

 لفعا  يالجعأن اإلجراء ال تثبعلى الدولة عندئذ أن ت يجب -0
نه لم يكن فعاالً أأو  مكنت الدولة من إثبات ذلك، وجب على الشاكي إما أن يثبت أنه قد استنفد هذا اإلجراء العالجيت إذ -3
 .كان فعاالً بوجه عام وإن حتى ه الحالة بالذاتذي هف

 

 

 ؟ةراءات العالجيجاإل ذنبغي استنفاييف ك 
 

والغرض . ن يكون موضوع الشكوى المقدمة إلى الهيئة الدولية قد سبقت اإلشارة إليه في شكوى للسلطات المحليةأجب ي
  .يةتها التي يجري النظر فيها أمام الهيئة الدولمن ذلك هو التأكد من أن الدولة قد ُمنحت الفرصة لتوفير عالج للشكوى ذا

 

وأثناء القضية، لم يستفهم . مل من أعمال التعذيبععن  قضية محلية يرفعها الشاكي طلباً للتعويضبال ثضرب م نيمكو
إذا رفضت المحكمة منح التعويض على ف. ي مرحلة بشأن الشكوىأفي  أجرته الشرطة يالذ الشاكي عن طبيعة التحقيق

مة غير كافية إلثبات أن حادثة التعذيب قد وقعت، وإذا ادعى الشاكي أمام لجنة مكافحة التعذيب أن قدلما ةلدألأساس أن ا
لممكن هناك انتهاكا من جانب الدولة اللتزاماتها نحو ضمان إجراء تحقيق نزيه وفوري في ادعاءات التعذيب، فإنه من ا

أنه قد يكون من الممكن تقديم شكوى  مرغ –لمحلية ا اتلطعها أمام السفرق جداً عدم قبول هذه الشكوى ألنه لم يسب
 .بخصوص عدم منح التعويض

 

 

 لية؟حالم صبح من الضروري استنفاد اإلجراءات العالجيةيتى م 
 

لية، حتى في حالة حالم اإلجراءات العالجية اذيكن هناك ضرورة الستنفوف خاصة، قد ترى الهيئة الدولية أنه لم ري ظف
 :وتشمل هذه الظروف الخاصة ما يلي. كونها متاحة وفعالة وكافية

 

 في  و التحقيقومثال ذلك عندما تستغرق إجراءات المحكمة أ. ة غير عاديةجبدر طويل طلب اإلجراءات العالجيةتند ع
 .أ من جانب الشاكيطب خبا يجب، ليس بسممل الدعاء وقتاً أطوا

 م يكن هناك قضاء مستقللذا إ. 

 الدرجة التي ال يمكن معها الحصول على ممثل قانوني إلى يكون هناك مناخ عام من الترهيب اندمع. 
 

. ىرها في دعوى أخلوقباألسباب التي ُترفض في إحدى الدعاوى قد يتم لنظر في كل دعوى وفقاً لوقائعها، كما أن اتم ي
ولكنه ينبغي أن نحذر هنا من أن الجهل بوجود اإلجراءات العالجية . ذا يجب عليك أال تتردد في تقدم مناقشات مبتكرةهل

الممكنة  ةيحلكون على علم تام بأن اإلجراءات العالجية الملهذا يجب أن ت.  يكون تبريراً مقبوالً لعد االستنفادالقد  المتاحة
  .كل دعوى ية فرمتوف

 ـل طرف ثالثتدخ  /  االستشاري المحايد ةذكرم 3-3-3

ضائية من خالل هو مساعدة الهيئة الق( طلبه)، والغرض من االستعانة بمذكرته "ديق المحكمةص"هو  شاري المحايدتالسا
لم ُتقبل بعد في مجال اآلليات التابعة لألمم المتحدة، ولكن  ةارسموهذه م. قرار ىلإ إمدادها بمعلومات تعينها على التوصل

ذلك ال يعني بالضرورة أنه لن يجري تطويرها في المستقبل، فقد تم اللجوء إليها بصورة منتظمة في المحكمة األوروبية 
   .لدولية لحقوق اإلنسانوالمحكمة األمريكية ا

 

ل طرف ثالث في الدعوى يهمه األمر ، وقد يكون هذا بقِ  نم لب مكتوب، إلى المحكمةطهي  دشاري المحايتالساة رمذكو
وفى حالة الرأي االستشاري، . الطرف الثالث شخصاً أو منظمة أو حتى دولة أخرى ال هي الشاكية وال المشكو في حقها

وعموماً، . القضيةي ف يةبشيء ذي أهم مهيسلبلد أو العضو الطالب، والذي ُيعتقد أن بإمكانه أن يكون الطرف الثالث هو ا
فإن هذه التدخالت تتم إما بطلب واضح من المحكمة، أو أن يطلب الطرف الثالث الذي يهمه األمر تقديم مذكرة، األمر 

 .الذي قد تقبله المحكمة وقد ال تقبله
 

لعامة، ال شيئاً اقف ااألمور والمو لوناا فإنه يتفاوت من دعوى إلى أخرى رغم أنه عادة ما يتن محتوى المذكرة نفسهعما أ
 :بتقديم مذكرة استشارية يجب أن"( إذن)"وفي طلب الحصول على تصريح . خاصاً بصاحب شكوى منفرد
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 باختصار من أنت، وما هي مهمة منظمتك شرحت. 

 كر أية خبرات ذ نكوعلى سبيل المثال، يمك. نظمتك مؤهلة للقيام بالتدخللماذا ُتعتبر أنت مؤهالً، أو تعتبر م شرحت
 .في الموضوع المعني أو البلد المعني، أو في مشروع بعينه جرى تنفيذه في مجال يتعلق بالموضوع ةابقس

 بة ماذا سيضيف ما تقدمه لإلجراءات، بمعنى أن تلخص بإيجاز ما تود قوله وكيف سيكون ذلك مفيداً بالنس شرحت
  .للمحكمة

 راءات المؤقتةجاإل 3-3-4

حلة من مراحل ري مأذلك يجعل من الممكن، في  نفإ ،ات مؤقتةءجراإجراءات الشكوى الفردية بتبني إمح ست اندمع

 الرر ضحيلولة دون إلحاق أي نسبة للهيئة ذات الصلة أن تطالب أو تأمر الدول األطراف باتخاذ خطوات لللبا ،الدعوى

ال  وفه –تب على تبني اإلجراءات المؤقتة أثر على نتائج الدعوى ريت وال. ن بالقضيةيطتباص مرخبأش يمكن عالجه
ن نه على مجرد تدبير وقائي لمنحها مزيداً مكول ،لموضوعاأو  ينطوي على أن الهيئة قد توصلت إلى قرار بشأن القبول

 .الوقت للدراسة
 

يك لشخص إلى دولة ُيعتقد أنه سيواجه فيها شالو طردعلق بالتي تتفي الدعاوى ال عاسدم هذه الميزة على نطاق وختستو
 :الحاالتثل هذه مفي  الوفاء بها عند طلب اإلجراءات المؤقتة يجب معايير ةالثثك اوهن. خطر التعذيب

 

 المحاكم المحلية مامأ أن تكون قد تمت يجب الطرد ممارسة  مدبعيتعلق بالتزام الدولة  افيم  قشاتالمنا. 
 يكفي القول بأن الناس في  وال ،شخصية صفةب خطر التعرض للتعذيب هواجين توضح الشكوى أن الشخص أجب ي

بون لالب لشخص ا ذاأن يكون من الواضح وجود ما يدعو إلى االعتقاد بأن هيجب  بل –د المعني على وجه العموم يعذَّ
 .عرض للتعذيب هناكتف يوبالذات س

 ح أيضاً أن الخطر القائم حالياً هو أجب ي يكفى عادة إثبات أن الشخص كان قد تعرض  فال. ستمرمطر خن يوضَّ
لشخص مثالً مدرج على قائمة الخطر، ألن اسم ا استمرارللتعذيب منذ فترة مضت، ولكن األمر يتطلب توضيح 

ا يقيمون في هذا البلد قد تعرضوا في اآلونة األخيرة للتعذيب، أو ربما وزالاعائلة الذين ملاد المستهدفين، أو ألن أفرا
  .ألن هذا الشخص زعيم بارز جداً من زعماء المعارضة

م في إطار إجراءات الشكاوى ال اذام  3-4  فردية؟ينبغي أن يتضمن الطلب الذي يقدَّ

و هالعنصر األول . علومات التي يتم تبليغهامال يجب توافرهما في ينعليك أن تهتم اهتماماً خاصاً بعنصرين رئيسي ينبغي

وإذا لم يتم تقديم هذه التفاصيل، فسوف يطلب منك استيفاء . يجب أن تشتمل على عدد من التفاصيل يالت التغطية ةسالر

 . ندةائق المسالوثاهو فأما العنصر الثاني . مكن االنتقال بها إلى الخطوة التاليةمعلوماتك حتى ي
 

 :لييما  التغطية ةسالرأن تتضمن  يجبو
 

 ل من أو أ لشاكي وجنسيته ومهنته وعنوانه البريدي وتوقيعه، أو اسم وتوقيع أي ممثل قانونياسم ا ي شخص آخر مخوَّ
فعليك ( مثل بطاقة الهوية الوطنية)تحقق من هوية الشاكي لة للكانت لديك وسي اإذو. ِقبل الضحية ينوب عنه أو عنها

 .إرفاق نسخة منها أيضاً 

 ه ضدها اإلجراءات ذكرا  اسم الدولة العضو التي توجَّ

 عى أنها قد انُتهكت لنصا  أو النصوص من االتفاقية التي يدَّ

 الع على التفاصيل الواجب طلال 0-0-0لث، الفصل اثالانظر الباب )عن العمل أو  األعمال موضوع اإلدعاء  رقريت
 (تضمنيها

 إلى أن الدولة مسئولة من خالل الفعل أو اإلحجام عن الفعل ةشارإ 

 ا، بما في ذلك الحكم، وإذا ما كانت هناك ئجهاونت اإلجراءات العالجية ذات عن الجهود التي بذلت الستنفامعلوم
 هذه الوسائل ذي، أو معلومات عن استحالة استنفائنها تاريخ أي حكم نعت ومعلوما استئناف 
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 إلى المدى الذي وصلت إليه دراسة الموضوع في إطار إجراءات أخرى للتحقيق الدولي ةشارإ 

 يجب أن يظل سراً ( ك اسم الشاكيبما في ذل)إلى أي جزء من المعلومات  ةشارإ 
 

وهذه . ، إلى معلوماتك (1ر أيضاً الباب الثاني، الفصل ظوان)  ئق المساندةالوثامن  أكبر قدر ممكن ةافدائماً إض اولح
 :يمكن أن تتضمن

 

 تفسير السبب في تقديم عائلة الضحية للتفويض بدالً أو . ا يجب أن يحتوي على توقيع الضحيةذوه – تفويض طابخ
كن الشخص الذي أرسل المعلومات هو الضحية نفسه أو أحد من أفراد عائلته أو يلم  إذا دائماً  ن ذكر ذلكم بدوال)منه 

 (عائلتها

 تماسات أو شكاوى قُدمت إلى السلطاتلي اأ 

 ابتدائية )في ذلك أحكام على جميع المستويات القضائية  ابم –ية في القضية حكام قضائية محلأأو  ارات إداريةري قأ 
، أو تفاصيل أي عقوبات صدرت ضد الجناة، أو قرارات إدارية مثل تلك التي تصدر عن (حكمة العلياموال واالستئناف

بعة القضية، أو قرارات بعدم أي قرارات من المدعى العام بإجراء محاكمة أو متا أو ،هيئة الشكاوى بالشرطة
 االختصاص بنظر القضية

 الضحية لقواأ 

 لشهودا القوأ 

 تفي ذلك تقييم للحالة البدنية والحالة النفسية إن وجد ابم ،دات أو التقارير الطبيةالشها. 

 ر عن تشريح الجثةيقارت 

 فوتوغرافيةور ص 

 ر وسائل اإلعالميقارت 

 ة تدل على وجود ممارسة للتعذيبيكومحن منظمات غير م يرات عامة، مثل تقارمعلوم 
 

 .ها لن تعاد إليكنأل ،الصور األصلية ليسولوثائق، امن  سخاً ندائماً  لرسوأ
 

م ذوإ –عليك اإلشارة إلى صلتها بالموضوع تقديم الوثائق الرسمية عادة بلغاتها األصلية، ولكن ينبغي  نيمكو ا أمكن، قدِّ
   .جلة في الشهادات الطبيةسالم ئج الحكم مثالً، أو لإلصاباتالنت يةلمع تلخيصاً موجزاً بلغة

 ر مفيدة وعملية حول استخدام إجراءات الشكاوى الفرديةاأفك 3-5

 من احترام  نكتمام الموعد النهائي الذي تحدده لك الهيئة الدولية، وإذا أدركت أنك لن تقصارى جهدك دائماً الحتر بذلا
فمعظم الهيئات الدولية تتفهم جيداً الحاجة إلى . النهائي، فعليك دائماً طلب تمديد الموعد في فسحة من الوقت وعدمال

 .التحديد، ولكنها تقلق بسرعة إذا لم يتم إخطارها

 ي أجزاء من المعلومات، إذا كانت هناك أجزاء، تعتبر سريةوضوح دائماً أبدد ح. 

 دمة معلوماتك ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير عاجلةقي مفبوضوح دائماً  راذك. 

 ة عملها ئحة المحكمة، التي توضح بكثير من التفاصيل كيفيالأو  الئحة إجراءات"الهيئات الدولية قد تبنت  ميعج
ارة إذا أردت اإلجابة على شستالا أفضل مصدر لهنلكو. وهى أمور فنية إلى حد كبير. تستطيع اتخاذها يوالتدابير الت

  .سؤال محدد جداً عن اإلجراءات

 االتصال  طار إجراءات شكاوى فردية، يجب عليك ضمان اإلبقاء علىإفي  نت قائماً بدور الممثل القانونيكذا إ
معلومات مطلوبة في  على الشاكي للحصولب اللباً ما يكون من الضروري االتصاوغ –بالشاكي في جميع األوقات 

 .أسرع وقت من قبل الهيئات الدولية، التي يجب أن تكون أيضاً على علم دائم بتطورات القضية
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 األمم المتحدة: يات واإلجراءاتلاآل 4

 لمتحدةة عن نظام األمم اممقد 4-1

 ربمق األعلى لحقوق اإلنسان ضمفولدار من مكتب اتو، ليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة كلها في جنيفآقع ت
النقطة األولى : لمتحدة وهناك نقطتان يجب أن تتنبه إليهما إذا أردت تقديم معلومات إلى األمم ا. المنظمة الدولية هناك

 .زيعوالتبتتعلق باللغات، والثانية 
 
، وثالث (جليزية والفرنسية واألسبانية والروسية والصينية والعربيةناإل) ست لغات رسمية ةتحدمدم األمم الختست: تاللغا

من حيث الواقع، فاللغة اإلنجليزية هي أكثر اللغات استخداماً في  ، أما(اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية) فقط لغات عملية
مكتب المفوض األعلى، مثله كمثل منظمات دولية كثيرة، محدود الموارد  دويع. اإلنسان قحقوللمفوض األعلى ا تبمك

في  كتمالالطالع على مقترحات فيما يتعلق باللغة التي تقدم بها معلو 1-0-0ل أنظر الباب الثالث، الفص. بدرجة كبيرة
  .فظرولمثل هذه ا

 

 يلجدير بالمعرفة أيضاً، هو أن األمم المتحدة لديها قواعدها المتكاملة فيما يتعلق بترجمة الوثائق الرسمية، األمر الذامن و
تأخير  يف وقد يتسبب ذلك أحياناً . تالس م إلى اللغات الرسميةعلى وجه العموم أنه ال يتم نشر تقرير حتى يترج ييعن

 .طويلة، وغالباً ما يكون هو السبب في عدم ظهور الوثائق مقدماً، قبل انعقاد جلسة لجنة حقوق اإلنسان ةفترليستمر 
 

 جهة من جهات اإلجراءات بمكتب المفوض األعلى لحقوق اإلنسان أردت لمعلوماتك أن ُترسل إلى أكثر من إذا:  يعزلتوا

كما هو الحال ( 1: سببان  كلذلو. قوم بنفسك بإرسال نسخة إلى كل جهةتأن  سيلة يمكن االعتماد عليها هيوضل ففأ
أنك تحتاج عادة إلى تأكيد نقاط ( 0. من جهة إلى أخرى داخل المكتب نظمة كبيرة، يمكن أال تمرر المعلوماتمأي  في
  .ت المختلفةاراءجة بالنسبة لإلفلختم

 

لم تكن لديك إمكانية إرسال أكثر من نسخة، ينبغي عليك أن تحدد بوضوح تام الشخص الذي تود أن يتسلم معلوماتك،  إذاو
ويكتسب ذلك أهمية خاصة عندما تريد إرسال معلومات . عليهاحتى تضمن توزيعها على كل الجهات التي وقع اختيارك 

وقد أعدت بعض المنظمات التي تقدم المعلومات (. 1-0-1-0-4الباب الثالث، الفصل  رانظ) رر خاصقمن إلى أكثر م
فيها  ددمحارة قياسية مدرج عليها كل اإلجراءات المتاحة، وماست بانتظام إلى مكتب المفوض األعلى لحقوق اإلنسان 

 .قد تود االتصال بها في حاالت معنية لتياالجهات 
 

 ت التبليغ داخل نظام األمم المتحدةاآلي 4-2

 ءات هيئات األمم المتحدة التي لم تؤسس باتفاقيةاإجر 4-2-1

 حقوق اإلنسان ةجنل: ضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان داخل نظام األمم المتحدة وهما هيئتان رئيسيتان مسئولتان عن الق ناكه
ومن الطرق التي تنفذ بها هاتان اللجنتان مهامهما هي إنشاء واإلشراف . جنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانلوال

ذه هضع خة ما تدوعا. الدراسات وإعداد المسودات والمشاركة في أعمال المراقبةعلى إجراءات فرعية تساعد في عمل 
واإلجراءات التالي ذكرها هي إجراءات من هذا النوع، أنشأتها لجنة . اإلجراءات الفرعية لكل من اللجنة واللجنة الفرعية

 .ة في أغراض التطبيقوتعتمد هذه اإلجراءات على اللجنة واللجنة الفرعي. حقوق اإلنسان
عينـبدرجة خاص ئمةالهيئات المال ـنمة ر اللجنة واللجنة الفرعيتبتعو ر الباب الثالث، الفصل ظان) ،ة للتأثير على المشرِّ
التي يتم النظر فيها خالل فاألعضاء المستقلون أو الدول األعضاء في كلتا الهيئتين لهم تأثير هام على األمور (. 7

وهذه طريقة مؤثرة للغاية في جذب . ا التي تحظى بتأييدهميقضالالً بالنسبة لاعف والتأثير يمكن أن يكون عامالً . الجلسات
وال تستطيع التعامل بصورة مباشرة مع اللجنة واللجنة الفرعية إال . االنتباه إلى انتهاكات حقوق اإلنسان في الدول المعنية

لمساعدة غيرها من  دادعنظمات على استملا أن بعضاً من هذه إال. استشاري وضعبظمات غير الحكومية التي تتمتع المن
لمعرفة تفاصيل الهيئات غير الحكومية التي توجد في  0انظر الملحق . المنظمات غير الحكومية على حضور الجلسات

 .جنيف والتي يمكنها تقديم المساعدة
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 لجنة حقوق اإلنسان: اسية حقائق أس: 1ل ولجدا

 حقوق اإلنسان ةلجن: أساسية عن ققائح

 ملعا قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بموجب
1146 

 :أشنلما م إنشاؤها؟ت يفك

  دأت عملها؟ب تىم 1147

 :ينوكلتا خص تتكون؟ش مك نم دولة 13لـ  نيولون الدبلوماسثلمما

الء األشخاص خبراء مستقلون أو ؤهل ه ن عن الدولومثلم
 ممثلو دول؟

 

في القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان، فيما يختص بالدول  رلنظا
تبني تدابير تهدف إلى تحسين األعضاء، وأيضاً من منظور عام، و

 .ملعاأوضاع حقوق اإلنسان في جميع أنحاء ال

 :ضرلغا العام فدلها

 

 اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة: ئق أساسيةاحق: 6 دولج

سبق كانت تعرف باسم اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية  افيم) ةاللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحد :  أساسية عن ققائح
 (اتيلقاأل

يض من وبتف 1147لعام  نة حقوق اإلنسان جر لاقر بموجب
 المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 :أشنلما م إنشاؤها؟ت يفك

 دأت عملها؟ب تىم 1147

 :ينولتكا شخص تتكون؟ مكن م 06

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤهل ه انتخابهم فيما يتعلق بدول محددة جرييمستقلون  ءبراخ
 ممثلو دول؟

الدراسات وإصدار التوصيات وتحديد المستويات فيما يتعلق  ءجراإ
ابعة بحقوق اإلنسان، بغرض إحالتها إلى لجنة حقوق اإلنسان الت

 .ل تبنيهااحتمامن الدراسة و ديزلم لألمم المتحدة

 :ضرلغا العام فدلها

 1123راء جاإل 4-0-1-1

 ؟1051 اإلجراء عملي يفك  4-2-1-1-1

 .حالياً للمراجعة، وقد يشهد إدخال تغييرات هامة عليه في المستقبل القريب 1513اإلجراء  عيخض: ةظالحم
 

والغرض من هذا . تولى إنشاؤه يالذ حقوق اإلنسان ةجندر عن لاالص اسمه من رقم القرار 1123جراء اإل بكتسي

 وال. تهاكناال مطنما، وذلك لتحديد  ولةدفي  تهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانناالباإلجراء هو دراسة الشكاوى المتعلقة 
لهيئة خاصة، ولكنه، بدالً من ذلك، ينفَّذ من ِقبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق  سبةنء مسئولية بالارجيمثل اإل

 .ات ال يتم إبالغهم بالنتائجأن مقدمي المعلوم اكم ،والسمة المميزة لهذا اإلجراء هي السرية. اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان
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 1231 اإلجراء :سياسألا الزمني رتيبتال : 7 دولج

 1513اإلجراء : يب الزمني األساسي لـتلترا

   

 .المعلومات التي يتم تبليغها لقيت

   

.تحال إلى أي جهة ال – غير صالحة انتكذا إ ء عام أي ال تتم دراستها في إطار إجرا)اسة رللد نت صالحةاذ كإ  

الحكومة  ىإل ىإحالة الشكاو متي ، ( تابع للجنة حقوق اإلنسان

 .المعنية ويطلب منها التعليق

    

نماط االنتهاكات، فإما أمن  اً دمحد ضح أنها تكشف نمطاً تم يلذا إ

  م القادماالع تىح حفظتأو  سقطتأنها 
 والردود، يقوم بها خمسة أعضاء يمثلون ة الشكاوى سدرا: ووليي

إحالة المراسالت التي  موتت. الفرعية ةنلجة العمل التابعة لعجموم

من أنماط االنتهاك إلى اللجنة  "ثابتاً  نمطاً  كشفتيبدو أنها " 

 .الفرعية

   

 ظحفتُ أو  طسقتُ أنها  افإم" موقف"ضح أنها تكشف عن تم يلذا إ
 .ادمقلا العام حتى

 جعة المراسالت والردود ابمر ة الفرعيةنللجا مقيا:  سغسطأ
بدا أنها  افإذ. الواردة إليها من مجموعة العمل المعنية بالمراسالت

 فإنها ترسل إلى لجنة حقوق اإلنسان" موقف"عن  كشفت

   

ة العمل التابعة للجنة األمم المتحدة عجموم مقيا:  مارس/ ريبراف  

عة العمل المعنية بالمواقف التابعة للجنة ومجم)  لحقوق اإلنسان
بدراسة الشكاوى والردود قبيل ( حقوق اإلنسان، األمم المتحدة

ة نللج ياتصلتوالمجموعة هى إصدار امة هوم. رة اللجنةودد انعقا
 .بخصوص مسار األحداث

   

مارس / أبريل : أثناء انعقادها ، تدرس لجنة حقوق اإلنسان    

تثناء االجتماعات سبا ،عات خاصةاجتماها في قف المحال إليوالم
".امواقفه"دراسة ل مةالتي تدعى إليها الحكو  

   

عالن أسماء الدول التي تمت مناقشتها، وكذلك الدول التي إتم ي  
وهذا يعني أنه بعملية الفرز هذه قد أصبح هناك إخطار . أسقطت

إلعالن عن وأحياناً يتم ا. عام من الدول التي ستظل تحت الدراسة
.الموقف، حيث يصبح موضوعاً للمناقشة المفتوحة في اللجنة  
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 1123 اإلجراء : أساسية قئحقا :8 رقم لولجدا

 1513اإلجراء : أساسية عن ققائح

 :أشنلما م إنشاؤها؟ت فيك 1172 عامللس االقتصادي واالجتماعي جالم قرار بموجب

  دأت عملها؟ب تىم 1170

 :ينوكلتا ية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةعلفراِقبل اللجنة من  1123اإلجراء  نفذي

ة لود في  جسيمة لحقوق اإلنساناوى الخاصة باالنتهاكات الكللش السري صلفحا
 .تهاكاتناال ديد نمط حف تدما، وذلك به

 :ضرلغا العام فدلها

 ئفالوظا قبةالمرا  

 

 ؟1051 اإلجراء إلى المعلومات تقديم خالل من تحقيقه يمكنك لذيا ما 4-2-1-1-2

 طورته لجنة حقوق اإلنسان لذياك فإن النظام لذع وم. 1123المعوقات الواضحة لفعالية اإلجراء  أحد لسريةلطبيعة ااعد ت
ي يتمثل في إعالن أسماء الدول التي هي قيد الدراسة واإلشارة إلى الدول التي تم إسقاطها من الدراسة يؤدي إلى حد ذوال

 .عيملجذلك، فهو على األقل يعني أن الدولة التي هي قيد الدراسة معروفة لما إلى تحسين 
 

وكنتيجة عارضة لهذا اإلجراء قد . ألي دولة توضيح االدعاءات والرد عليها نيمك إلجراءات السريةاار طفي إ حتىو
ح الوضع الذي يتم التضرر منه، يؤدي مجرد إرسال أي شكوى إلى الحكومة إلى حثها على التحقيق في الشكوى وإصال

تتفادى لفت االنتباه إليها وعدم التشجيع على رفع الشكوى إلى  لكي ات أو إنهائهاسرماأو قد يؤدي بها إلى إيقاف إحدى الم
وبالنسبة للشكاوى والردود التي تتخذ طريقها عبر اللجنة الفرعية فإن اللجنة تقوم بتحديد الموضوعات . اللجنة الفرعية

مكنها أيضاً أن تطلب وي. تناببعض التحسي ماقي، وقد تطلب من الدول المعنية ال"لألوضاع"االهتمام أثناء دراستها ذات 
وتتمتع اللجنة بصالحية بدء دراسة أو إنشاء جهاز خاص للتحقيق في الوضع بعد الحصول . إجابات على أسئلة محددة

عت على مدى السنوات الماضية أن تطور أساليبها الخاصة على موافقة صريحة من الحكومة المعنية، ولكنها استطا
م تقريراً سرياً إلى اللجنة في جلستها دويق يق تعيين خبير مستقل يقوم ببعثات ميدانيةطرن ع االت الخطيرةحلا بالتعامل مع

 .التالية
 

وقد يشمل ذلك . جراء عامإلى إقف والم لجأ إلى نقلتأن  ض الحاالت االستثنائية الخطيرة يجوز للجنة حقوق اإلنسانعي بف
 (.0-1-0-4الباب الثالث، الفصل  رانظ. )تعيين مقرر خاص

 

 :من أجل 1123دام اإلجراء خاست مكني
 

 ننسالجنة حقوق اإل لخداألقل الى ع مة لحقوق اإلنسانالوعي بموقف خطير يتعلق باالنتهاكات الجسي ةيادز. 

 ل إلى اقتراحات حول طرق تحسين ذلك الموقفصلتوا. 
 

 :ب إذا أردت أنسمنا يرغإلجراء اذا ه
 

 للفرد يفور  على إجراء عالجي حصلت. 

 ا وفقاً لهذا اإلجراءهفي راك قد تم النظوكش رداً حول ادعاءاتك، ألنك سوف تتسلم فقط إقراراً بأن متسلت. 
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 ؟1051 اإلجراء إلى المرسلة المراسالت تتضمنه أن يجب لذيا ما 4-2-1-1-1

 :أن جبي 1123سالت المرسلة إلى اإلجراء المرا
 

  ُجيهها وتل هيئاتها أو العاملين فيها وبعبارة أخرى، ليست هناك ضرورة محددة لي أي منإأو  إلى األمم المتحدة هوجت
 .، ولكنها يجب على األقل أن تطلب القيام بعمل ما من جانب األمم المتحدة1123 راءجإلى اإل

 

 :الأجب ي 1123سالت المرسلة لإلجراء المرا
 

 إلي الدولة المعنية، إال إذا لم يكن لدى المرسل  ف يتم حذف االسم قبل إحالة المراسالتوفس ،ة المصدرلجهوم كونت
 .ن اسمهع شفاعتراض على الك

 

 لغة بذيئة ىحتوى علت.  
 

 فرصة لترويج الدعاية، ولكنها ينبغي أن تكون تعبيراً عن تضرر حقيقي أو ،نتيجة لدوافع سياسية جردم كونت. 
 

نتهاكات الان م تثاب قف التي يبدو أنها تكشف عن نمطالموا"متابعة في تحديد و 1123الهدف من وراء اإلجراء  نيكمو
 .المؤكد وقوعها لحقوق اإلنسانومة يالجس

 

 :1123يعني أن االعتبارات اآلتية يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند إعداد المراسالت طبقاً لإلجراء  هذاو
 

 مطنليس إلى حالة فردية، ويجب أن تساعد على تحديد ، وموقفف هذه المراسالت هو لفت االنتباه إلى دن هإ 
نه من المفيد جداً بالنسبة للحاالت الفردية أن يتم تجميعها في وثيقة واحدة وليس تقديمها كل أني عوهذا ي. هاكاتتنلال

موقفاً، إال أنها، وهى فرغم أن الحالة الفردية، إذا أضيفت إلى غيرها من الحاالت الفردية يمكن أن تشكل . على حده
 .قائمة بذاتها، نادراً ما تكون كافية

 

 (.في ذلك التعذيب بما) اإلنسان  قحقولاكات جسيمة هانتبط بمرت يكون الدليل نأ جبي 
 

 لوماترور الوقت واختالف مصادر المعممع  متوافقاً  ن يكون الدليلأجب ي. 
 

 تقدم  نوأ ،ن تتجنب التناقضاتأيك لي أنه ينبغي عنعا يوهذ. االعتماد عليه مكنين يكون الدليل على االنتهاك أجب ي
 .الدليل لدعم ادعائك، وأن تتحاشى الغموض

 

لالطالع على  0-0-0، الفصل ردة في الباب الثالثاالو عرض تقريرك عن كل ادعاء، يجب أن تتبع اإلرشادات عندو
 :يجب عليك ذلك باإلضافة إلى كنلكصورة نموذجية قدر المستطاع للمراسالت، و

 

 لالنتهاك الجسيم تثاب مطنرح سبب اعتقادك بوجود انتهاك وبكون الحقائق تكشف عن شن تأ. 

 عالطلال. 4– 3، والباب الثالث، الفصل 1الباب الثاني، الفصل  رأنظ) اندةسالم دم أكبر قدر ممكن من األدلةقن تأ 
 (.تكون منه ذلكيقد  على أمثلة لما

 ة، وماذا كانت النتيجة، مقدماً نسخاً من األحكام القضائية يمحل ذا ما كان البحث قد جرى عن إجراءات عالجيةإضح و
 .البحث عن وسائل شرعية محلية، فيجب ذكر أسباب ذلكفى حالة عدم  اأم –ذات الصلة 

 إجراء  أو ،وعلى سبيل المثال تعيين مقرر خاص . ار المالئم للعملسالم كون لديك بشأنت قدية مقترحات أضف أ
 .ببساطة أي عمل من جانب األمم المتحدة يضع حداً لالنتهاكات أو ،تحقيق
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 ومحددة مفيدة راأفك 4-2-1-1-4

 هوية المصدر؟/ ذي سيتم إشعاره بالطلبلن ام 
 

المعنية، إال إذا لم يكن لديه اعتراض على ذكر اسمه،  الحكومةة إلحالتها إلى لراسمف اسم صاحب الذحم تيوف س
 .المألراء تعنى أن أي قضية قيد الدراسة ال يمكن إعالنها على جاإل فسرية

 

 حول طلبك؟تلقى أي رد تل سه 
 

إال أنك ستتلقى إشعاراً . ذي تم اتخاذهلء ااماتك أو اإلجرولمعصلك أي رد بخصوص محتوى يلن  إلجراء سرىان أل
 .بأنه قد تم التعامل مع معلوماتك المقدمة في إطار اإلجراء

 

 للجنة الفرعية، في شهر يوليه،  غبت في أن يتم النظر في مراسالتك في الجلسة القادمة لمجموعة العمل التابعةرذا إ
وإال فلن . وعد أقصاه منتصف أبريلمفي  نسانإلق اووض األعلى لحقفمالفعليك أن تتأكد من وصولها إلى مكتب 

 .ُينظر في طلبك حتى يوليه القادم
 

 مر الذي ال تقبله لجنة مكافحة التعذيب ولجنة حقوق إرسال المراسالت بالبريد اإللكتروني، األ 1321اإلجراء  قبلي
 .اإلنسان

 

 حظ ما يليالتأن جب ي: 
 

 :كانت تخص دولة إذا قبلن تُ لوى التي اكلشا :كانت تخص دولة إذا قبلتوى التي الشكا

 قبلت حق االلتماس الفردي طبقاً التفاقيات  لتياICCPR 

ن الشكوى تتعلق بمعلومات كول ،CERDأو  CATأو  
 .امة أكثر من كونها شكوى فرديةع

. 

 م من ِقبل اعء يجري النظر فيها طبقاً إلجرا لتيا
 ق اإلنسان وحق ةلجن

 قبلت حق االلتماس الفردي طبقاً التفاقيات لتيا 
ICCPR  أوCAT  أوCERD، ا كانت الشكوى ذوإ

تتعلق بانتهاك فردي لحق تنص على حمايته واحدة 
 .االتفاقياتمن هذه 

 

 حقوق اإلنسانل دةراءات الخاصة التابعة للجنة األمم المتحجاإل 4-0-1-0

توى العالم، قبة مناطق مرتبطة بموضوع معين على مسالمر اإلجراءات الخاصة للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أنشتُ 
 ،جموعات عملمأو  خاص قررماسم  اليهعادة ما يطلق عو. نأو دول بعينها فيما يتعلق بالمجال الكامل لحقوق اإلنسا

فعل  كرد إنشاء هذه اإلجراءات طبقاً لقرارات مويت. خصوصيينمستقلين وممثلين  ءبراخن األسماء األخرى تشمل كول
قوق اإلنسان حنة جرها علنياً لليرقاوتقدم اإلجراءات ت. تبر على قدر من األهمية بحيث تستدعي دراسة متعمقةلمواقف تع

  .كل سنة، وبعضها يقدم تقاريره إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
 

رات األساسية فيها ف أساليب العمل اختالفاً طفيفاً بين إجراء وآخر، ولكنها كلها مجهزة بنفس الطريقة، واالعتبالتختو
يتعلق بالكتابة إلى آليات األمم المتحدة تنطبق  يمافقت مناقشتها، بسي بالنسبة إلعداد للمراسالت، وكل المبادئ العامة الت

التعذيب، ولهذا  نبشأ واإلجراء الذي قد ترجح استخدامه في مجال ادعاءات التعذيب هو المقرر الخاص. على الجميع
الخاصة التي  تاءارن عدد من اإلجيبن ومن المهم أن تتذكر أن المقرر الخاص هو واحد م. استخدامه كمثال أساسييمكن 

 .يمكن إرسال ادعاءات التعذيب إليها
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 العمل ومجموعات الموضوع ور مقر  4-2-1-2-1

 ا فيما يتعلق بالمقرر الخاصلتعامل مع كل اإلجراءات المتعلقة بموضوع ما بطريقة تشبه الطريقة التي سيرد ذكرهاجب ي
تلفة ال تكمل إحداهما األخرى، بمعنى أنها قد خالم آليات الموضوع ني أهي يجب تذكرها تلا والنقطة الهامة. ذيبعللت

  .تتدخل بصورة مشتركة أو فردية فيما يتعلق بنفس االدعاء
 

لى المقرر إ لهملة يبدو أنها ترقى إلى درجة التعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي أن ترساً، عندما يتعلق ادعاؤك بمعامعموو
عن انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان، فعليك أيضاً أن تحاول إرسال ادعائك إلى الحقائق أما إذا كشفت . ذيبعللت صاالخ

فالعمل . جراءات الخاصة التي تود إرسال ادعائك إليهااإلجراءات األخرى ذات الصلة، أو أن تشير في رسالتك إلى اإل
جموعة عمل واحدة من شأنه أن يعطي االدعاء وزناً أكبر، وبالتالي فإن تأثيره ممن  لجنة أو أكثر نمر الذي تقوم به أكث

  .على الدولة المعنية سيكون أكبر من تأثير اإلعراب عن القلق من جانب إجراء واحد
 

ى لة واحتجازها عيفصحت التي يمكن توزيعها على أكثر من إجراء هو القبض باستخدام العنف على مثلة االدعاءاأمن و
ورغم أن . ضرب بالهراوات أثناء القبض عليهالوا ،نشاطها الصحفي، بما في ذلك االغتصاب ببسب مسئولين رسميين دي

رر قمالالمتاحة وعلى الظروف الخاصة بالحادثة، إال أن ذلك يمكن أن يثير تحرك األمر قد يتوقف على قدر التفاصيل 
ية التعبير، كما يمكن أن يثير تحرك مجموعات العمل الخاصة روح ،التعذيب واستخدام العنف ضد النساء نبشأ الخاص

  .بالحجز التعسفي
 

إجراء آخر  عطيذيب ال يستطيع اتخاذ أي عمل بشأن قضية ما، ويستعللت صلممكن أيضاً أن يكون المقرر الخاامن و
ولذلك، فإنه من المهم عدم التركيز كليًة على إجراء واحد ألن اإلجراءات األخرى يمكن أن تؤدي . فس القضيةنعة بمتا

المحتجزين أهون من أن تدعو إلى تدخل وعلى سبيل المثال، عندما تعتبر المعاملة التي تعرض لها أحد . نفس المهمة
مر الذي يتطلب المتابعة من ِقبل مجموعة األ ،كشف عن وجود احتجاز تعسفيتقد  ، فإن الحقائقبيذللتع المقرر الخاص

فمن الصعب التنبؤ وألن لجنة االدعاء الخاصة تتخذ قراراً بشأن كل قضية على حده، . العمل الخاصة بالحجز التعسفي
فضل زيادة فرص متابعة االدعاء إلى أقصى األ نلك فإنه مذول – هابشيء من التأكيد بأنها ستتخذ إجراًء إزاء قضية بعين

   .درجة، وذلك بضمان وصوله إلى كل اإلجراءات الممكنة بدالً من قصر المراسلة على آلية واحدة
 

 صالنسبة لمقرر خابن لحصول على تفويضاتها، فمن الممكافي  اإلنسانإجراءات الموضوع تعتمد على لجنة حقوق  ألنو
ه أو مجموعة عمل معينة أال تحصل على تفويض بمواصلة العمل، وقد يحصل على التفويض مقرر آخر أو مجموعة نبعي

ل التالي يوضح إجراءات الموضوع القائمة حالياً، مع والجدو. وهكذا يمكن أن يتغير الحال من سنة إلى أخرى. أخرى
 .اهتحظنقاط خاصة يجب مال
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  ات الموضوع ذات الصلة، التابعة للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسانءجراإ: 1 دولج

 :ات الموضوعءاجرإ :يقللتعا

ر مجموعة العمل ذلك سوتف. يعسفتقادك بأن الحجز ن تشرح األسباب التي تدعو إلى اعتأجب ي
ء كرد فعل لممارسة الحقوق األساسية، اج( 0. ينعلى أساس قانو زتكال ير( 1: على أنه حجز

يعتبر ( 3(. وعلى سبيل المثال، القبض على صحفي بسبب ممارسته لعمله)مثل حرية التعبير 
مثل عدم إحالة شخص بصورة فورية للمثول )الضمانات الواجبة في العملية  مراعاةتعسفياً لعدم 
كما أن مجموعة العمل ال تقوم عادة ". لادع غير"الحتجاز ا اعتبار أن وال يكفي(. أمام القاضي

 .بدراسة قضية بعد اإلفراج عن صاحبها، ما لم تعتبر المسألة مسألة مبدأ

 ة العمل الخاصة بالحجز التعسفي عوجمم

ت املوفإذا كان الشخص مقدم المع. موعة العمل نشاطها إال في قضايا فردية محددةاول مجز تال
حية ولكنه يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على طلب من العائلة، ضال بمن غير أقار

المتسلمة هي فإن األمر يقتضي منه أن يظل على اتصال بالعائلة في جميع األوقات، ألن الردود 
. معلوماتلام وينطبق نفس الوضع على المنظمات التي تتولى تقدي. فقط علماً  باألقار إلحاطة
 .نبغي عليك اإلشارة إلى ما إذا كنت تريد لمراسلتك أن تكون سريةينه أكما 

ة العمل الخاصة باالختفاء اإلجباري عوجمم
 أو االضطراري

أو  إجراًء رداً على األعمال التي يقوم بها مسئولون رسميون للمقرر الخاص أن يتخذ مكني
عقوبة ( 1: مع الحكومة أو تحظى بتغاضيها، األمر الذي يمكن أن يسفر عن نعاوتجموعات تم

اإلعدام، في حالة عدم وجود محاكمة عادلة، أو انتهاك لحق االستئناف، أو عندما يتعلق األمر 
( 0 .، أو بأم وضعت حديثاً لحام أو بشخص متخلف عقلياً أو مجنون، أو بسيدة شخص قاصرب
الموت في الحجز ( 3. الخطر الوشيك إلجراء خارج عن اختصاص المحكمة أو لهديد بالقتالت

بسبب التعذيب، أو اإلهمال، أو استخدام القوة، أو الظروف التي تشكل خطراً على الحياة داخل 
الموت نتيجة ( 1. الموت الناجم عن استخدام غير ضروري أو غير مناسب للقوة( 4. الحجز

اإلبادة ( 7. بلد يوجد فيه تهديد للحياة إلى الطرد( 6 لإلخالل بالقانون الدولي للصراع المسلح 
 تخرق االلتزامات نحو إجراء تحقيق، وإحالة الجاني إلى العدالة، وتقديم التعويضا( 8. الجماعية

 .عليك اإلشارة إلى ذلك بيج ،وإذا كانت المعلومات سرية. فيةاالك

 عن ةاألمور الخارج نشأر الخاص برقلما
اختصاص المحاكم أو اإلجراءات المستعجلة 

 أو التعسفية

ا في تعزيز ممارسة الحق، بم/ قيام األشخاص بممارسة: َمواطن اهتمام لجنة االدعاء ما يلي شملت
، نقابية ، ونشطاء االتحادات الالسياسية ذلك العاملين في مجال المعلومات، وأحزاب المعارضة 

، ويشمل ذلك أي تهديد الستقالليتهم، والناشرين (بوعة والمسموعةطالم)  معالووسائل اإل
عقبات التي تقف حائالً لوا ،والعاملين في وسائل اإلعالم األخرى، والمدافعين عن حقوق اإلنسان

معلومات، وإذا أردت لا سبل التوصل إلىعترض ت تيعقبات اللوا ،دون إقرار حقوق النساء
 .أن تشير إلى ذلك بيج ،لمراسلتك أن تبقى سرية

ر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق رقلما
 عبيرفي حرية الرأي والت

لخاص بشكل ا رريهتم المق. تلقي المعلومات عن القضاة والمحامين ومسئولي المحاكم مكني
 .لضمانات والمهام المناسبة لنظام العدالةاي بسأسا

ر الخاص بشأن استقاللية القضاة رقلما
 والمحامين

 االدعاء الخاصة بشأن مسألة التعذيب ةجنل اهأدن نظرأ

تشير مراسلتك  نويجب أ – نسالج أساس على المقرر الخاص قضايا العنف ضد النساء درسي
وأحد خصائص هذا . جنسهن بسببإلى سبب اعتقادك بأن النساء المعنيات كّن مستهدفات 

ن أيضاً عندما يتم كول ،من جانب المسئولين الرسميين التفويض هو أنه ينظر إلى العنف ليس فقط 
وبالنسبة للمعلومات العامة، يجب . سرةجتمع أو في األملا التغاضي عنه من ِقبل الدولة سوءا في

أن تالحظ أن المقرر الخاص يهتم إلى حد كبير بأمثلة الممارسة الصالحة التي يمكن أن تتخذ 
 .وتعتبر التوصيات سرية. يا أخرىكأساس في قضا

 ر الخاص بشأن العنف ضد النساءرقلما

 :صلةلالموضوع ذات ا تءاأخرى من إجرا عنواأ

في الصراع المسلح؛ رة األطفال وإباحية األطفال؛ المقرر الخاص لألمين العام لألمم المتحدة بشأن األطفال اودع ر الخاص بشأن بيع األطفالرقلما
مقرر الخاص بشأن الصور لوا ؛ص بشأن المهجريناالخ مقررلوا ؛المقرر الخاص لألمين العام لألمم المتحدة بشأن األشخاص المرحلين داخلياً 

  .ب المتعلق بذلك؛ والمقرر الخاص بشأن التعصب الدينيتفرقة العنصرية، وكراهية األجانب والتعصلوا ،المعاصرة للعنصرية
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 بيالتعذ نبشأ الخاص ررقالم 4-2-1-2-2

 التعذيب نبشأ الخاص المقرر :أساسية حقائق : 12 دولج

 مقرر األمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب: أساسية عن ققائح

 :أنشلما شا؟نيف ك صادر عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة  قرار بموجب

  ؟ هدأت عملب تىم 1181

 :ينكولتا شخص يتكون؟ من كم 1

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤهل ه مستقل بيرخ
 ممثلو دول؟

 

وإبالغ لجنة حقوق  ة ممارسة التعذيب على مستوى العالم،براقم
 اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 

 :ضرلغا العام فدلها

 قبة المرا 

 الحقائق قصيت 

  ئفالوظا

 التعذيب؟ نبشأ الخاص المقرر عملي يفك 1-2-3-2-2-3

صورة ممكنة عن ممارسة  قبأد  ة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة زويد لجنتفي  مهمة المقرر الخاص صتلخت
ولكي يؤدي هذه المهمة يعتمد على المعلومات التي تلقاها من مصادر متنوعة، بما في ذلك . المعال ءفي جميع أنحا بيعذالت

 :وعلى أساس هذه المعلومات يقوم بما يلي. ت نفسهاالمنظمات غير الحكومية، واألفراد، والحكوما
 

 تصديقها نكيمالتي وردت إليها، والتي  ذات المصداقية لحكومات بشان االدعاءاتامع  وارحدء ب 

 الحقائق يتقصليارات زلقيام با 
 

  :رالحوا
 

المقرر أن المعلومات التي تلقاها يمكن فإذا اعتقد . أن يبدأ بإحدى طريقتين حكومةمع  لحوار المقرر الخاص مكني
 .اديةع ةراسلميرفع االدعاء في صورة  أو ، التماس عاجلتصديقها، فإما أن يقدم 

 

 ،بصورة فورية على المعلومات التي تفيد بأن شخصاً ما قد يواجه خطر التعذيب دللر االلتماس العاجلراء جئ إشنأقد و
 ال اءوهو إجر. ولذلك فإنه ُيستخدم فقط عندما تكون المعلومات حديثة. ستخدم لمنع وقوع الحوادث المحتملة للتعذيبويُ 

أن تتخذ خطوات لضمان أن الشخص لن يعذب، دون تبني أي  ومةمما يعني أنه يطلب فقط من الحك ،هامتينطوي على ا
 .تعذيب له ما يبررهموقف بشأن ما إذا كان الخوف من ال

 

ءات اعاد)إلى الحكومات على أساس دوري، وتحتوي على االدعاءات الخاصة بالحاالت الفردية  لتحا سالت العاديةالمرا
وامل الخاصة التي تسهم في ممارسة التعذيب في دولة ما عوال تلك التي تتعلق باالتجاهات العامة واألنماط يضاً أ، و(فردية

  (.ت عامةادعاءا)
 

وعلى . هذه المراسالت إلى الحكومة التي أقيمت ضدها االدعاءات، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لها كي تعلق عليها لتحاو
وتتم اإلشارة . اً من االستفسارات أو يصدر توصياتهدمزي يه من الحكومة، قد يطرح المقرر الخاصقتل مالرد الذي يت ساأس

سالت التي جرى إرسالها وتسلمها على مدار العام في تقرير سنوي، مع مزيد من التوصيات والتعليقات إلى كافة المرا
 .الواجب اتخاذها للقضاء على التعذيب رابيدصيات بشأن التوتك العامة المالئمة، بما في ذل
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  :الحقائق قصيت
 

وليس له الحق في زيارة . دف الحصول على معلومات مباشرةبزيارات لتقصي الحقائق به اً أيض المقرر الخاص قومي
وأثناء الزيارة، . يارةزبال الدولة للقيام ههذالدولة التي يختارها، ولكن يجب عليه أوالً الحصول على دعوة من حكومة 

االدعاءات، كما يقوم بزيارة أماكن ثلي المنظمات غير الحكومية، وأصحاب موم ،يلتقي المقرر بالمسئولين الحكوميين
وبعد الزيارة، . قف على الطبيعةوالم نطباع سليم عنا يندف من ذلك هو تكوهوال. طةرالش االحتجاز مثل السجون ومراكز

دولة المعنية، كما يصدر يصدر المقرر تقريراً يتضمن النتائج التي توصل إليها حول وجود المشكلة أو عدم وجودها في ال
  .توصياته باإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الموقف

 التعذيب؟ نبشأ الخاص رقرالم إلى معلومات تقديم من تحقيقه يمكنك اذام 4-0-1-0-0-3

 فاستنتاجاته. ى الطبيعة العامة لإلجراءلوإ ،لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة  إلى سلطة المقرر الخاص دستنت
ول التي تملك حصانة ضد اإلدانة العامة ليست دال نذلك، فإ مورغ. ليست ملِزمة قانوناً، وليست لديه صالحية تطبيقها

لى الدول لتلزم جانب التعاون عن طريق إدخال كثيرة، ولكن إعالنه للنتائج التي توصل إليها يعد بمثابة ضغط ع
  .إصالحات أو تنفيذ توصيات اللجنة

 

 :يما يليفاص خنة بالمقرر الاعتاالس كمكنيكنت تسعى للقيام بعمل فيما يتعلق بموقف عام،  إذاو
 

 ذه الممارسةهعن  ن عن ممارسة التعذيب في الدولة المعنية، بما في ذلك التغاضي الرسميالإلعا 

 توصيات للحكومات بشأن التحسينات التي يجب إجراؤها رصداإ 

 لقيام بزيارة لتقصي الحقائق لجذب االنتباه العام إلى موقف معينالب ط 
 

 :تعانة بالمقرر الخاص فيما يليساال كمكنيبعمل فيما يتعلق بحالة فردية،  يامقكنت تسعى لل إذاو
 

 ةالتعذيب الفردي وادثن عن حالإلعا 

 اةنالج توصيات للحكومات فيما يتعلق بحوادث التعذيب الفردية، بما في ذلك التوصية بمحاكمة رصداإ 

 وعلى سبيل المثال عن طريق المطالبة بعدم حبس . للخطر ضينرين يعتبرون معذلا إلى منع تعذيب األشخاص يلسعا
 طبياً عاجالً بمنحه عالجاً  أو ،الشخص انفرادياً 

 إلى دولة يعتقد اعتقاداً راسخاً أنه سيواجه فيها خطر التعذيب شخص لمنع ترحيل يلسعا 
 

   :طيعتسي ال هلكنو
 رة دولة دون الحصول على موافقة الحكومة المعنيةابزي مالقيا 

 قرارات ملِزمة قانوناً بالنسبة للحاالت الفردية يبنّ ت 

 التوصيات التي يصدرها للحكومات قيطبت 

 رادفلأل لتعويضاتانح م 

 ؟لتعذيبا عن الخاص للمقرر مراسلة أي تتضمنه أن يجب لذيا ما 4-0-1-0-0-3

 أن تتبع  ، يجببحوادث التعذيب الفردية غير العاجلةتخذ إجراًء فيما يتعلق يأن  ردت من المقرر الخاصأذا إ
  .لالطالع على محتوى المراسلة العادية 0-0-0ضحة في الباب الثالث، الفصل والم اإلرشادات

 

 كورة أعاله بقدرذالم عليك اتباع اإلرشادات بيج ،االلتماس العاجلخدم إجراء تسي نأ ردت من المقرر الخاصأذا إ 
  :أن تأخذ في اعتبارك ما يلي بيج ،ضافة إلى ذلكباإلوالمستطاع، 

 سنف نعادة ما يكونو ةدثان التعذيب لم يقع بعد، فإن التاريخ والوقت والمكان المتعلقين بالحاكذا إ 
  تاريخ ووقت ومكان االعتقال
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 لتأكيد على وهذا يعني ضرورة ا. ن تبين أن هناك خطراً يتمثل في احتمال وقوع التعذيبأجب ي
 وأ ،العوامل التي تبين أن هذا الخطر قائم، مثل وجود الشخص في االحتجاز مع عدم االتصال بالغير

الحتجازه، أو حقيقة أن الشخص كان قد تعرض للتعذيب عند اعتقاله في مناسبة  ةقنعملطبيعة غير الا
 الذين يتم القبض عليهم من ِقبل فرع معين من أفرع الشرطةسابقة، أو معلومات بأن األشخاص 

 اً ما يتعرضونبلغاضون عادة للتعذيب، أو أن أعضاء جماعة معينة ينتمي إليها هذا الشخص ريتع
  .ذيب عند اعتقالهمعللت

 

 دعاءات العامة فاال. اته العامةءدعااخدامها في تالس ة لتقديم المعلومات إلى المقرر الخاص دمحد جد إرشاداتو تال
من  مجموعةاس سأى إال أنها عادة ما تقوم عل. هي تلك التي ال تقتصر على قضية شخص واحد أو حادثة واحدة

معينة تسهل  لوامعوء تقارير ثابتة ولإلعراب عن القلق إزاء ضفي  تهاكناال طنماأدث الفردية، وتستخدم لتحديد الحوا
 :وتشمل أمثلة االدعاءات العامة ما يلي. لد مابفي  ممارسة التعذيب

 

 لكهربائية ا اتخدام واسع النطاق لوسيلة من وسائل التعذيب، مثل الصدمتالسا 

 يجيز االستخدام المتزايد للسالسل واألغالل مع السجناء نانوق 

 ات طويلةرلفت تصال بالغيريجيز االحتجاز مع عدم اال نانوق 

 تهمناإدر مؤكدة تفيد بـأن األشخاص الذين حوكموا بتهمة ارتكاب التعذيب لم تتم يقارت 

 س ريما نماأل فرعاً من أفرع قوات أو ،طةرالش فيد بأن مركزاً معيناً من مراكزتدة كر مؤيقارت
 التعذيب

 ة أكثر عرضة لتعذيب من غيرهانمعي ر مؤكدة تفيد بأن أعضاء مجموعة عرقيةيقارت  

 محرومون من العالج الطبي موتجناء المصابين بأمراض تعرض حياتهم للسال نمؤكدة تفيد بأ رريقات 
 

لالطالع على مقترحات بشأن كيفية  1-0-0الباب الثالث، الفصل  رانظ. طلنماترى، فإن العامل األهم هو تحديد  كماو
ذلك يبين أن الممارسات التي حددتها  ألن لما كان أفضل،ك م،وكلما جمعت حاالت أكثر لتعزيز ادعائك العا. القيام بذلك

 .ليست مجرد حوادث منفصلة، ولكنها خطيرة وواسعة االنتشار

 ومحددة مفيدة رافكأ 4-0-1-0-0-4

 هوية المصدر؟/ ذي سيتم إبالغه بالمعلومات المقدمةلن ام 
 

وري إحالة اسم الضحية صاحب اإلدعاء رالض ردية، فإنه منف يةتخاذ إجراء إزاء قضامن  تمكن المقرر الخاصيكي ل
وإذا . في التقرير السنوي للجنة االدعاء د تسجيلهربمج ةملعالوسوف يصبح هذا االسم معروفاً . نيةعالم مةولحكاإلى 

 يةذكرت بالتحديد أنك ال ترغب في اطالع الحكومة على االسم، فسوف يصبح من غير الممكن التحقيق في القض
وهكذا فإن اسم مصدر اإلدعاء . إلضافة إلى المعلومات األخرى، يمكن أن يوفر أساساً إلدعاء عاما، بكولكن ذل. فسهان

  .نه أبداً، ال في المراسالت إلى الحكومة، وال في التقرير السنويال يتم الكشف ع
 

 تلقى رداً على تقديم معلوماتك؟تل سه 
 

لمعلومات إلى الحكومة المعنية، فإن أي رد من هذه الة اا إذا تمت إحمأ. تلقى أي إشعار بوصول المعلوماتن تل
كما أن كافة المعلومات التي تحال إلي الحكومات . ليهالحكومة من الطبيعي أن ُيرسل لك إلعطائك الفرصة للتعليق ع

ا من شأنه أن يكشف لك ما إذا كان قد ذوه ،لجنة حقوق اإلنسان  إلى يتم تلخيصها في التقرير السنوي للمقرر الخاص
 .هتم اتخاذ أي إجراء على أساس االدعاء الذي تقدمت ب

 

 التعذيب في تحديد ومراقبة سوء المعاملة الذي تتعرض له مجموعات  نبشأ جزء من مهمة المقرر الخاص صتلخي
دافعين موال ساءنوال ن التركيز بصفة خاصة على سوء معاملة األطفالاة كرالسنوات األخي ىوف. معينة من األشخاص
كانت لديك معلومات عن أي من هذه الفئات، أو عن مجموعات أخرى يمكن التعرف عليها،  افإذ. عن حقوق اإلنسان
  .تقوم بإرسالها نأ فمن األهمية بمكان
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 الدول ور مقر   4-2-1-2-1

ن مقرر خاص بالدولة يتعيببالموضوع ومجموعات العمل، تقوم لجنة حقوق اإلنسان  مختصينافة إلى المقررين الضاإلب
التعذيب  ذلك نسان، بما فيإلاق تكون مهمته إعداد تقارير عن المجال الكامل لحقو( خبير مستقل، أو ممثل خاص)

عوث فيما يتعلق بالدول وعلى وجه العموم، يتم تعيين هذا المب. والمعاملة الالإنسانية، في دولة محددة يكون مسئوالً عنها
 دويع. التي يتفاقم فيها الموقف بالنسبة لحقوق اإلنسان بدرجة خطيرة، ألسباب من بينها الحروب والصراعات الداخلية

 بهذه الدرجة من الدقة أمراً بالغ الحساسية من وجهة النظر السياسية، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق كاف   ةدول اختيار
  .بين الدول األعضاء في لجنة حقوق اإلنسان على االستعانة بهذا المقرر

 

ف، ولكن بدالً من قلمولم صورة دقيقة سرو هو الحال بالنسبة للمقرر الخاص بالموضوع، فإن هدف مقرري الدول ه كماو
بالنسبة لحقوق اإلنسان في  أن تكون صورة لظاهرة معينة في جميع أنحاء العالم، تكون تقريراً أكثر شموالً عن الموقف

 نأب وترتبط االدعاءات الخاصة بالتعذيب وبالمعاملة الالإنسانية ارتباطاً وثيقاً بمهمة هذا المبعوث الذي يج. دولة واحدة
 لدولةافي  وعندما يكون هناك مقرر خاص. للظاهرة في سياق تقريره عن الدولة التي يختص بها رةصول يتمكن من نق

ولذلك . التي تريد أن تقدم إدعاًء بالتعذيب عنها، يجب أن يضاف إلى قائمة اإلجراءات التي ينبغي أن يصل إليها اإلدعاء
حفية واحتجازها الذي سبق ذكره وقع في دولة بها مقرر خاص، مثل صال ىحادث القبض عل نأ فإنه على سبيل المثال لو

  .نه يجب أن يتلقى نسخة من المعلوماتميانمار أو غينيا االستوائية أو إيران، فإ
 

 :قت إعداد هذا الكتاب كان بيان التفويضات الخاصة بالدول كما يليوفى و
 

 اإلنسان قوقحل ةدالمتح األمم ةنجلل التابعون الدول مقررو :11 دولج

 (حقوق اإلنسان ممثل خاص عن لجنة)ية إيران اإلسالمية رمهوج
 (مقرر خاص)ق العرا
 (مقرر خاص)ار ميانم
 (األمين العام، مقرر خاص، لجنة خاصة)ضي العربية المحتلة األرا
 (وق اإلنسانقحة ممثل خاص عن لجن)ا دوانر
 (خبير مستقل)ل ماصوال
 (مقرر خاص)ان دلسوا

 

 (مقرر خاص)ستان نفغاأ
 (مقرر خاص) دي نوروب
 (مين العامممثل خاص عن األ)يا دمبوك
 (األمين العام) برصق
 (مقرر خاص)ية الكنغو الديمقراطية رمهوج
 (األمين العام)الشرقية  ريموت
 (اإلنسان ققوممثل خاص عن لجنة ح)االستوائية  ياينغ
 (األمين العام لألمم المتحدة)كوسوفا : ا السابقةيوغوسالفي
 (خبير مستقل) تيايه

 حدة التي أسست باتفاقيةئات التابعة لألمم المتياله 4-2-2

فيما  تهااطراف اللتزامألال اإلشراف على تنفيذ الدو فبهد شاء الهيئات التابعة لألمم المتحدة التي أسست باتفاقيةنم إت
 :ذيب هيواللجان الرئيسية التي يمكن أن تتلقى ادعاءات التع. يتعلق بعدد من االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان

 

 وتشرف على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التعذيب: مكافحة التعذيب جنةل 

 نية والسياسيةدالم لخاصة بالحقوقا يةوتشرف على تنفيذ االتفاقية الدول: حقوق اإلنسان جنةل 

 ف على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفلروتش: حقوق الطفل جنةل 

 ف على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساءروتش: القضاء على التمييز ضد النساء جنةل 

 تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري على وتشرف: لعنصريا يزالقضاء على التمي جنةل 
 



 
 تي تم جمعهاالفعل تجاه المعلومات ال رد –الثالث  بلباا

 

 

 
93 

تعذيب هي لجنة مكافحة التعذيب التي تركز فقط على موضوع التعذيب، ولجنة هذه الهيئات صلًة باألمور المتعلقة بال رأكثو
 ن األخرى تعتبر علىاللجاإال أن . عذيبتلا حقوق اإلنسان، وهى هيئة قوية تتعامل في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك

جموعات موال ساءنوال طفالجانب كبير من األهمية عندما تتعلق ادعاءات التعذيب بفئات معينة من األشخاص، وهى األ
 .العرقية

 

عليق عليها، ومعظمها لديه توال لولدوكلها تملك القدرة على دراسة تقارير ا. به أساليب العمل في جميع هذه الهيئاتاتتشو
 .الصالحية لتلقي الشكاوى الفردية، أو في طريقه إلى تطوير هذا اإلجراء

 مكافحة التعذيب ةجنل 4-0-0-1

 التعذيب مكافحة لجنة :أساسية حقائق :10 دولج

 لجنة مكافحة التعذيب: أساسية عن ققائح

 :أشلمنا م إنشاؤها؟ت يفك 1184 عاملافحة التعذيب لمك ةاتفاقية األمم المتحد بموجب

  دأ عملها؟بتى م 1188

 :ينولتكا شخص تتكون؟ مكن م 12

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤهل ه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

احترام الدول اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية بشأن  مانض
 منع التعذيب والمعاقبة عليه

 :ضلغرا ماعال فدلها

 من اتفاقية األمم المتحدة  11دة االم) ر الدوليقارت ةراسد
 (.لمنع التعذيب

 دة االم) ةسري إجراء تحرياتالحقائق عن طريق  قصيت
 (.من اتفاقية األمم المتحدة لمنع التعذيب 02

 المتحدة مم ألمن اتفاقية ا 01المادة )وى بين الدول الشكا
 (.يبذلتعالمنع 

 من اتفاقية األمم  00المادة ( )اختياري)وى الفردية الشكا
 ، الفصلأنظر الباب الثالث( )المتحدة لمنع التعذيب

4-3-1.) 

  ئفالوظا

 التعذيب؟ مكافحة لجنة عملت يفك 4-2-2-1-1

أي منع وتحريم التعذيب  ،ذيبعية مكافحة التفاقتاام الدول اللتزاماتها نحو تطبيق راحت اللجنة مسئولة عن مراقبة رعتبت
 :لمهمة هيوالوسيلة الرئيسية التي تقوم عن طريقها بتأدية هذه ا. والمعاقبة عليه

 
 لالطالع على شرح 3-0أنظر الباب الثالث، الفصل )دمة من ِقبل الدول على فترات منتظمة قالم التقارير ةراسد ،

 (لكيفية عمل إجراءات تقارير الدول
 

 :ة إلى ذلك تستطيع اللجنة أنفإضاو
 

 رغم أن بعض الدول )ذيب في الدول األطراف عللت ارسة المنظمةمالمبخاصة االدعاءات ال حول ةسري تاحريت جريت
 (.4-1-0-0-4أنظر الباب الثالث، الفصل . األطراف ال تسمح بذلك

 س االدعاءات المقدمة لها عن طريق األفراد بخصوص رتد ،ات الشكاوى الفرديةءجراإقبلت  يالت يتعلق بالدول يماف
ألشخاص إلى بلد ُيعتقد أنهم سيواجهون فيها  كوشي يب بعينها، بما في ذلك الحاالت التي تنطوي على نفيحوادث تعذ

 (.1-3-4لثالث، الفصل ااب بالوظيفة في الذه ه بحث مسيت) خطر التعذيب
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ذيب في إحدى الدول عللت ارسة المنظمةمالمبي االدعاءات الخاصة قيق فحللت جراءات سريةإهي  ات التحرياتءجراإ
نها تحوي دليالً قوياً على أدو بعتماد عليها ياال نمعلومات يمك"ويمكن أن تبدأ التحريات عند تلقي . األطراف في االتفاقية

ومن الممكن . صل من المنظمات غير الحكوميةويأتي معظم هذه المعلومات في األ". أن التعذيب يمارس بصورة منظمة
ال أ أن تطلب على الفور إجراء التحريات إذا اعتقدت أن لديك معلومات كافية لتحديد ممارسة منظمة، رغم أنه ينبغي عليك

وإذا ما وافقت إحدى الدول األطراف، يمكن أن تتضمن التحريات زيارة لتقصى . تخذ بناء على طلبكسي اءً تتوقع أن إجر
وفى مثل هذه الحاالت، ُتجري اللجنة اتصاالتها مع المنظمات المحلية غير الحكومية بشأن التفاهم الذي ُيبقي . الحقائق فيها

  .رية للزيارةالس ةعلى أعلى درجات االحترام للطبيع
 

وهذا القرار، مع أية توصيات مالئمة، . ذيبعللت اً تتوصل اللجنة إلى قرار بشأن وجود أو عدم وجود ممارسة منظمةرأخيو
مع الدول  اورشتن بمجرد إنهاء هذه العملية، فإن اللجنة، بالكول ،وتظل اإلجراءات سرية. يتم إحالته إلى الدولة المعنية

 .قد تقرر إضافة نبذة مختصرة عن النتائج التي توصلت إليها إلى تقريرها السنوي ،رافطاأل

 التعذيب؟ مكافحة لجنة إلى معلوماتك بتقديم تحقيقه يمكنك لذيا ما  4-2-2-1-2

 .رير الدولتقا تاءجراإالطالع على مقترحات بشأن ما يمكن تحقيقه في مجال ل، 3–0الباب الثالث، الفصل  نظرأ
 

ر السلبية التي يمكن أن تحدثها تلك التحريات الرغم من طبيعتها السرية، في اآلثا على ات التحرياتءجراإقوة  كمنت
ي دولة، فإن ة ألبسوبالن. ولذلك فإنه ال يحدث إال في الحاالت التي ُيعتبر الموقف فيها بالغ الخطورة. بالنسبة للدولة المعنية

ورغم أن اإلجراءات تظل . ثقيلةذيب، هو في حد ذاته عقوبة عللت تحديدها كدولة تتغاضى عن الممارسة المنظمة جردم
سرية طوال عملية التحريات، إال أنه من الممكن إعالن ملخص النتائج، األمر الذي ينطوي على نتيجة إيجابية بوجود 

وحتى بالنسبة للحاالت التي ال تعلن اللجنة نتائجها . تستخدم حتى اآلن إال في حالتين مة لبوهذه العقو. ةنظمملالممارسة ا
، أو ال تعلنها إال بعد انقضاء فترة طويلة من إجراءات التحريات، فإن اإلجراءات يمكن أيضاً أن تكون مفيدة، على المأل

دولة المعنية كي تتخذ خطوات نحو إصالح الى عليشكل ضغطاً  قد جئفمجرد كون اللجنة تملك إمكانية إعالن النتا
 .هدف إثناء اللجنة عن عزمها المضي قُدماً في هذا المسارتشريعاتها أو الحيلولة دون وقوع ممارسات معينة، وذلك ب

 التعذيب؟ مكافحة لجنة إلى المقدمة المراسالت تتضمنه أن يجب لذيا ما  4-2-2-1-1

ات ءجراإما يجب أن تتضمنه المراسالت في إطار  حول إلرشادات العامةاأن شب 3-3-0الفصل ث، لاالباب الث نظرا
 .تقارير الدول

 

تفاقية مكافحة التعذيب على التزامات محددة يتحتم على كثير من الدول األطراف تنفيذها من خالل التدابير انص ت
. راف بتوضيح موقفها الرسمي بصورة شاملة فيما يتعلق بهذه االلتزاماتطاأل ما تقوم الدولدة اعو. التشريعية وغيرها

ويتعين . يسي هو وصف ما يحدث بالفعل على أرض الواقع، معطياً أكبر عدد ممكن من األمثلةوينبغي أن يكون هدفك الرئ
 .األسبابرح شتعليك أن ال تقول ببساطة أن شيئاً ما يفتقر إلى الفاعلية، دون أن 

 

 :لثام
األخرى من سوء تتخذ الدولة تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها لكي تمنع وقوع أعمال التعذيب والصور  اندمع

المعاملة، فهل تؤدى هذه اإلجراءات بالفعل إلى منع هذه األعمال على أرض الواقع؟ اضرب أمثلة لحاالت نجحت فيها، 
 .وأخرى لم تنجح فيها

 

نون عمالً إجرامياً، فهل حدث أن قُّدم مسئولون للمحاكمة أو تمت إدانتهم في ظل هذا القانون، االق لتعذيب في نظرن ااكذا إ
 .ما نوع الجزاءات التي ُوقعت عليهم؟ اضرب أمثلة لمحاكمات أو لقرارات بعدم المحاكمة، وأيضاً ألية أحكام أو عقوباتو
كذلك، فما هي نتيجة هذه التحقيقات؟ وعلى سبيل المثال،  كان لمعاملة، وإذاء اوسقق الدولة في ادعاءات التعذيب وتحل ه

 هل تسفر التحقيقات عن محاكمة الجاني؟ هل المدعون العموم يأخذون األمر بجدية؟
اف؟ إذا نصإلاي نوع آخر من أنواع أأو  واع الوسائل التي تستخدم في التحقيق؟ هل يتلقى ضحايا التعذيب تعويضاتأنا م

 .تعويضات، اضرب أمثلة لِكم التعويض الذي ُيمنح ناكهكانت 
 نتيجة للتعذيب؟ بمعنى، لو علم القاضي أن الشخص أدلى باعترافكن أن يدان شخص على أساس أقوال أدلى بها مل يه
 ؟صخأية أقوال أخرى تدينه، وذلك بفعل التعذيب، فهل يصدر حكماً على هذا الشبأو 
 

ذيب في البلد عللت ةمظلمنارسة المماأن تثبت وجود : هدفك يكون مزدوجاً  نفإ ،ةسري تاحريت بطل يا ترغب فمعندو
 .المعني، وأن توضح الظروف، خصوصاً الظروف القانونية
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وهى . تي تعتبرها دليالً على حدوث الممارسة المنتظمةلة امالمعايير العاعض ب اللجنة بصياغة تقام: رسة المنظمةالمما
 :تعتبر أن التعذيب ُيمارس بانتظام عندما

 

 اً اديعأن حاالت التعذيب المبلغ عنها لم تقع بالصدفة في مكان معين أو في زمان معين، ولكنها أصبحت أمراً  نتبيي 
 .نيةعالم دولةلن امقل األ لىع بيركزء جفي  ومتعمدًا وواسع االنتشار

 

 :ة إلى ذلك، فإن اللجنة تعتبرفإضاو
 

 كومة، ولكنه قد يحدث نتيجة لعوامل تجد الحكومة صعوبة في يس بالضرورة أن ينتج ذلك عن قصد مباشر من الحلنه أ
 ين تنفيذها منوب ةيالسيطرة عليها، وأن بقاء هذه العوامل قد يدل على تناقض بين السياسة كما قررتها الحكومة المركز

 .اإلدارة المحلية قبل
 

 لى الطبيعة المنتظمة للتعذيبتشريعات غير الكافية التي تتيح المجال للتعذيب بالفعل يمكن أن تضيف إلن اأ. 
 

على المنظمات غير الحكومية أن توفر معلومات عن عدد كبير من حوادث التعذيب، وأن تتحرى النظام في تقديم  يجبو
وهذا يعني أنه ال يكفى . الوجه األكمل كدليل على الطبيعة المنتظمة للممارسة ىعل ايمكن استخدامهتى ح هذه الحوادث

ليل من الحوادث المتفرقة، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز جغرافي لألحداث، أو تزايد في عدد اإلبالغ عن عدد ق
 .االدعاءات المرتبطة بقانون معين، على سبيل المثال

 

المفيد  ذيب في بلد ما، فمنعللت وج بانطباع عن وجود أو عدم وجود الممارسة المنظمةرالخ مكن اللجنة منتت كيل :قالسيا
ويكتسب ذلك أهمية خاصة في . بالنسبة ألعضائها أن ُيطبّعوا أنفسهم مع األوضاع القائمة، خصوصاً األوضاع القانونية

كما يجب على . نتظمة، خصوصاً التشريعات غير الكافيةمال ةممكنة للممارسال بامساعدة اللجنة على تحديد األسب
قوانين مكافحة اإلرهاب التي قد تكون مطبقة في هذا البلد، وأن تلفت انتباه  المنظمات غير الحكومية أن توفر معلومات عن

يحمي  أو ،رغيالب عدم االتصال مع زااللجنة إلى أي قوانين يمكن أن تسبب مشكالت، مثل أي قانون يجيز تمديد االحتج
 .تكاب أعمال التعذيبة ارمبته المسئولين من المحاكمة

 ومحددة مفيدة راأفك 4-2-2-1-4

 ذا هو. 02ة دضى الماتبمق ةسري الدول أن تصدر تصريحات بأنها ال تعترف بأهلية اللجنة إلجراء تحريات قن حم
ا رغبت في طلب فإذ. يعني أن الدول األطراف من المفترض أن توافق على هذا اإلجراء، إال إذا قررت عكس ذلك

 .تحريات فالبد أن تتأكد أوالً أن الدولة المعنية لم ُتصدر مثل هذه التصريحات
 

 ولذلك يجب أال تتوقع هذه . يةاللغ ريسولكنه إجراء  اء،رجلب المنظمات غير الحكومية البدء في تنفيذ هذا اإلطد تق
ا أردت الحصول على معلومات ذوإ –لطبيعة السرية لإلجراء فعليك أال تستهين بأهمية ا. المنظمات أي رد على طلبها

كنت حريصاً  إذا التحقيقية رسفي ذلك القيام بزيارات لتقصي الحقائق، يجب عليك احترام  ابم ،عن طريق التحريات
 .على أن تستشار منظمتك في المرات القادمة

 

 ومن شأن هذا البروتوكول أن يعطي اللجنة . كول خاص باتفاقية مكافحة التعذيبالمناقشات حالياً إلعداد بروتو جريت
 .إنشاء نظام دوري لزيارة أماكن االحتجاز مع ،صالحيات مشابهة لتلك التي تتمتع بها اللجنة األوربية لمنع التعذيب
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 حقوق اإلنسان ةلجن 4-0-0-0

 اإلنسان حقوق لجنة :أساسية حقائق :13 دولج

 لجنة حقوق اإلنسان: أساسية عن ققائح

ة لعام يالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياس بموجب
1166 

 :أشنلما م إنشاؤها؟ت يفك

  ا؟هدأ عملب تىم 1176

 :ينكولتا شخص تتكون؟ مكن م 18

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤهل ه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

اف على تنفيذ الدول اللتزاماتها الواردة في هذه رإلشا
 المعاهدة

 :رضلغا العام فدلها

 ية دوللامن المعاهدة  42دة االم) تقارير الدول ةراسد
 (والسياسية نيةدللحقوق الم

 من المعاهدة الدولية  41المادة . )وى بين الدولالشكا
 (م تستخدم حتى اآلنل() )للحقوق المدنية والسياسية

 البروتوكول االختياري ( )اختياري)وى الفردية الشكا
أنظر الباب ( )للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية

 (0-3-4الثالث، الفصل 

  ئفظاوال

 

 اإلنسان؟ حقوق لجنة تعمل كيف 4-2-2-2-1

اماتها نحو احترام وضمان حقوق جميع األفراد لى عاتق اللجنة مسئولية التأكد من أن الدول األطراف تفي بالتزعقع ت
 سوء والمنصوص عليها في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب أ

 ، وحق جميع األشخاص المحرومين من حرياتهم في أن(7المادة )بة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ولعقاالمعاملة أو 
  :وتؤدي الجنة هذه المهمة بطريقتين(. 12المادة )يعاملوا معاملة إنسانية وكريمة 

 

 رات منتظمةفت ىلالتقارير المقدمة إليها من الدول األطراف والتعليق عليها ع ةراسد 

 ي الباب الثالث، الفصلـوسيتم مناقشة ذلك ف)وادث تعذيب ـراد عن حـالدعاءات المقدمة إليها من األفا ةسارد  
4-3-0.) 

 

مقترحات حول ما يمكن  ىوعل إجراءات تقارير الدوللالطالع على شرح لكيفية عمل  3-0الباب الثالث، الفصل  نظرأ
 .أن تحويه المراسالت بيج ااإلجراءات وم هذه رتحقيقه في إطا

 ومحددة مفيدة راأفك 4-2-2-2-2

 ومن المحتمل . ول األطراف تقديم تقرير خاص إذا اقتضت الظروف ذلكللجنة حقوق اإلنسان أن تطلب من الد مكني
 اتقديم مثل هذ بالفعلوتشمل الدول التي ُطلب منها . أن يأتي هذا الطلب رداً على معلومات عن انتهاكات خطيرة

   .قرير دول يوغوسالفيا السابقة في الفترة التي أعقبت حصولها على االستقاللتال

 من تقارير المنظمات غير الحكومية إذا أمكن ذلك نسخة 01قديم تجب ي. 
 

 

 أخرى نلجا 4-0-0-3
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 الطفل حقوق لجنة :أساسية حقائق :14 دولج

 الطفل لجنة حقوق: أساسية عن ققائح

 :أشنلما م إنشاؤها؟ت يفك 1181 ملعا معاهدة األمم المتحدة لحقوق الطفل بموجب

  دأ عملها؟ب تىم 1111

 :ينكولتا شخص تتكون؟ مكن م 12

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤهل ه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

 ةوفقاً لمعاهد اماتهااف على تنفيذ الدول األطراف اللتزرإلشا
 مم المتحدة لحقوق الطفلاأل

 :رضلغا العام فدلها

 من معاهدة األمم المتحدة  44 دةاالم) تقارير الدول ةراسد
 (لحقوق الطفل

حالياً مناقشات فيما يتعلق بإمكانية تبني بروتوكول  جريت
وى خاص بمعاهدة األمم المتحدة لحقوق الطفل يسمح بالشكا

 .رديةالف

  ئفاظلوا

 

 النساء ضد التمييز على القضاء لجنة :أساسية حقائق :11 دولج

 ة القضاء على التمييز ضد النساءلجن: عن  حقائق أساسية

 اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء بموجب
 1171 عامل

 :نشألما م إنشاؤها؟ت يفك

  ؟املهعدأ ب تىم 1181

 :ينكولتا شخص تتكون؟ مكن م 03

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤهل ه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

اف على تنفيذ الدول األطراف لاللتزامات المنصوص رإلشا
عليها في اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد 

 النساء

 :رضلغا العام فدلها

 من اتفاقية األمم المتحدة  18دة االم) الدول تقارير ةراسد
 للقضاء على التمييز ضد النساء

تم التوصل إلى اتفاق حول إجراءات  1111وائل عام أفى و
الشكاوى الفردية، ولكنه حتى وقت إعداد هذا الكتاب لم يكن 

  .قد دخل حيز التنفيذ

  ئفاظلوا
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 العنصري لتمييزا لىع القضاء لجنة :يةساأس حقائق :16 رقم دولج

 لجنة القضاء على التمييز العنصري: أساسية عن ققائح

اء على كافة أشكال التمييز المعاهدة الدولية للقض بموجب
 1161العنصري لعام 

 :أنشلما م إنشاؤها؟ت يفك

  دأ عملها؟ب تىم 1161

 :ينكولتا شخص تتكون؟ مكن م 18

ون أم لستقمألشخاص خبراء ء اؤالهل ه مستقلون راءبخ
 ممثلو دول؟

 

اف على تنفيذ الدول األطراف لاللتزامات المنصوص رإلشا
ية للقضاء على كافة أشكال التمييز عليها في المعاهدة الدول

 العنصري

 :رضلغا العام فدلها

 من المعاهدة الدولية  1دة االم) تقارير الدول ةراسد
 (صرينالع أشكال التمييزفة اكللقضاء على 

 من المعاهدة الدولية  11المادة )وى بين الدول الشكا
لم يستخدم )( للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

 (على اإلطالق

 من المعاهدة  14المادة ) (اختياري)الفردية وى الشكا
( الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

 (3-3-4أنظر الباب الثالث ، الفصل )

  فئالوظا

 

أن لجنة القضاء على التمييز  إال. ات تقارير الدولءجراإتعمل هذه اللجان الثالث أساساً من خالل  نراهللوقت اافى و
ولكن من  (3-3-4أنظر الباب الثالث، الفصل . )العنصري هي الوحيدة التي لديها حالياً إجراءات عملية للشكاوى الفردية

 .ة القضاء على التمييز ضد النساء على نفس اإلمكانية في المستقبل القريبنولج نة حقوق الطفللج لصالمحتمل أن تح
 

ى مقترحات لوع ،ات تقارير الدولءجراإالطالع على شرح لكيفية عمل ل، 3–0لرجوع إلى الباب الثالث، الفصل اجب ي
يتعلق بكيفية إعداد المعلومات التي ُتقدم في إطار  افيم إرشاداتلى عوحول ما يمكن إنجازه من خالل هذه اإلجراءات، 

  .هذه اإلجراءات

 ومحددة مفيدة راأفك 4-2-2-1-1

 وتتلخص هذه المهام . جنة حقوق الطفل مجموعة عمل تؤدى المهام الخاصة بها مقدماً قبل انعقاد جلسات اللجنةلضم ت
ويتم إعداد هذه القائمة على أساس . مع الحكومات صاحبه التقارير ثارتمن المقرر أن تي لافي إعداد تقارير بالقضايا 

لمعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية ومن هيئات األمم المتحدة ذات الصلة ومن ا، و لدراسة تقارير الدو
ة خطياً على األسئلة قبل انعقاد بجاإلمات المعنية لحكولاكما تقدم مجموعة العمل طلبات إلى . الوكاالت المتخصصة

لمهم التنبه إلى أن المعلومات المقدمة من جانب المنظمات غير ومن ا. الجلسة التي سيتم فيها النظر في التقارير
 .ةالحكومية بشأن دولة ما يجب إعدادها مقدماً وقبل االجتماع الذي يسبق جلسة النظر في تقرير الدولة المعني

 

 على  مييز ضد النساء في سبيلها إلى مطالبة الدول بإصدار تقارير دورية تركز بدرجة أكبرتال ىالقضاء عل جنةل
وهذا يرجح أن . قضايا معينة بدالً من التقارير العامة التي تتناول جميع االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية

 .الحكومية أيضاً  يرغ اتجانب المنظم من ريالقاعدة ستصبح تفضيل تلّقى هذا النوع من التقار
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 ءات الشكاوى في إطار نظام األمم المتحدةارإج 4-3

 مكافحة التعذيب ةلجن 4-3-1

 التعذيب مكافحة لجنة :الفردية الشكاوى إلجراءات األساسي الزمني الترتيب :17 دولج

 عذيبالت ةة مكافحنلج –يب الزمني األساسي إلجراءات الشكاوى الفردية تلترا

   

 راسالتمالي لقت

   

حالة المعلومات إلى الحكومة ر إذا ما كان ينبغي إرليق رمقركعيين عضو من لجنة مكافحة التعذيب تتم ي
 (وقد يطلب معلومات إضافية)

   

 :المراسالت إلى الحكومة للتعليق عليها، وُتمنح مهلةحالة إتم ت

   

 لولقبايم مالحظات بشأن دلتق الثة أشهرثما إ  عووضلموا  لوبلقاليق على عللت ة أشهرتو سأ

   

 :إلى الشاكي الذي ُيمنح مهلةتعليقات الحكومة رسال إتم ي

   

 بالقبولاصة الخ تعلى التعليقا دللر ربعة أسابيعأما أ  وضوعموال القبولعلى  دللر ة أسابيعتو سأ

   

قراراً بشأن القبوللجنة مكافحة التعذيب  ىتبنت    

   

الموضوعليق على عللت شهرأتة سمات لديها فرصة ولحكا    

   

تة سُيمنح مهلة  يالذ يكلشاا إلى ات الحكومةقعليت حالت  

ليق عليهاعللت سابيعأ  

   

إزاء القضية، وإذا  وجهة نظرراسة كل المعلومات المتوفرة لديها، وتتبنى دب بيمكافحة التعذ جنةل قومت

 م اللأم  كانتهاما كان هناك 

   

تتخذها في  يالت واتطالخبنة جالل غبالإلالتي قد ُتدعى  الدولة الطرف ىوإل يكلشااذلك إلى  رسالإتم ي

 ة نظر اللجنةهلوج جابةتالساسبيل 

   

 ير السنوي للجنة مكافحة التعذيبرلتقاي فللقضية  لخصمشر نتم ي
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 ".لجنة مكافحة التعذيب: حقائق أساسية"ع على لالطال 1-0-0-4الباب الثالث، الفصل  نظرأ
 

 وع الشكاوى التي يمكن للجنة دراستها؟نما  4-3-1-1

اء الشكاوى الفردية بوجه رإج لالخمن  راستهان دكموى التي يالشكايما يتعلق بنوع ف، 0–3الباب الثالث، الفصل  نظرأ
 .عام

 

امات ال تقتصر على التعذيب وحده، وإنما تشمل أيضاً اتخاذ اتفاقية مكافحة التعذيب على الدول األطراف التز فرضت
ب عذيتلوهذا يعني أنه بإمكانك تقديم شكوى ضد إحدى الدول األطراف ليس بسبب حادثة ا. إجراءات مانعة وعالجية ضده

-0أنظر المواد ) :وتشمل االلتزامات الرئيسية ما يلي. سبب إخاللها بأي التزام آخر نصت عليه االتفاقيةبضا يفقط، ولكن أ
 (:لالطالع على القائمة كاملة 16

 

 لتعذيبض لرععادة أو تسليم شخص إلى بلد آخر ُيعتقد اعتقاداً راسخاً أنه سيواجه فيه خطر التإأو  م بعدم نفيالتزا .
 (3ة دالما)

 عن ذلك مينج ي ترهيبأمن  م بإجراء تحقيق فوري ونزيه في ادعاءات التعذيب، وبحماية الشاكي والشهودالتزا .
 (13المادة )

 يجة تم نهحالة موت أحد وفى. وكافياً لهم ادالً عم بضمان توفير النظام القانوني إنصافاً لضحايا التعذيب، وتعويضاً التزا
 (14انظر المادة . )للتعذيب فإن التعويض يذهب إلى ورثته

 المحاكم، إال ضد الشخص المتهم بالتعذيب مأما هاد بأية أقوال أُدلى بها نتيجة للتعذيب كدليلم بضمان عدم االستشالتزا .
  (11المادة )

 ؟ي اشتراطات القبولها م 4-3-1-0

 :لحاالت التاليةافي  قبولةمير غاسلة رالم إلعالن بأناتم ي
 

 انت مجهولة المصدركذا إ 

 غالل للحق في تقديم المعلومات الفرديةانت تمثل سوء استكذا إ 

 انت ال تتوافق مع بنود االتفاقيةكذا إ 

 ليوالد ان الموضوع قد ُدرس، أو جاري دراسته، في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيقكذا إ 

 لحاالت التي تكون فيها هذه اإلجراءات مطولة بدرجة تم استنفادها، باستثناء ايلم  انت اإلجراءات العالجية المحليةكذا إ
 .غير معقولة، أو كان من غير المرجح أن تقدم للضحية حالً يبعث على االرتياح

 ر مفيدة ومحددةاأفك 4-3-1-3

 00ف في اتفاقية مكافحة التعذيب، وأنها قبلت الشكاوى الفردية طبقاً للمادة رة طيالدولة المعن أن نم حققت. 
 

 ه بإمكانك تقديم شكاوى بشأن انتهاك أي فقرة من فقرات اتفاقية مكافحة التعذيب، وليس فقط بشأن التعذيب أن ذكرت
وإذا . لق بالفقرات الخاصة بالتعويضعتت ،لترحيلا ايافمعظم القضايا التي تم عرضها أمام اللجنة، بخالف قض. وحده

التأكيد على الحقائق التي تتعلق بامتناع الدولة المعنية عن تقديم كانت شكواك متعلقة بهذه الفقرات، فيجب عليك 
 التعويض

 

 شاء المعلومات فم إدوهذا يعنى ع. ديةجلراءات بمنتهى اجاإل ل اللجنة والسكرتارية الخاصة بها مع مسألة سريةمتعات
. سجل اسمه بوضوح على خطاب التفويضالخاصة بالقضية ألي أحد فيما عدا ُمرسل المعلومات وممثله القانوني الم

 ايعني أيضاً أن مرسل المعلومات وممثله القانوني يجب عليهما عدم الكشف عن أية معلومات عن اإلجراءات نفسه كما
ن ك، تحقق دائماً من السكرتارية بشأن المعلومات التي يمكن الكشف عنها، وتلك التي يجب أشال ةوفى حال. مهورللج

 .تظل سرية
 

 ( اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التعذيب من 3 طبقاً للمادة)لشخص ما  كوشي ردت تقديم شكوى فيما يتعلق بترحيلأذا إ
لوحظت في اآلونة األخيرة درجة معينة من سوء استخدام  دفق. ةاللحظة األخيرتى ح ، حاول أال تترك طلبك
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وأفضل طريقة هي أن تتصل بالسكرتارية بمجرد . أت اللجنة في رفض قبول مثل هذه الطلباتدوب ،اإلجراءات المؤقتة
ك في حالة رفض نن أملموقف، وحَذر ح ارشقم ب. تحديد تاريخ للترحيل، حتى في مرحلة االستئناف ضد القرار

لجنة ستكون على استعداد إلمكانية التدخل في وهذا يعني أن ال. االلتماس سوف تتقدم إلى اللجنة بطلب إجراءات مؤقتة
وقد تتمكن اللجنة أيضاً من إسداء النصيحة إليك بشأن َمواطن القوة في . اللحظة األخيرة، بدالً من أن تفاجأ بالطلب

 .كقضيت
 

 التعذيب مكافحة اتفاقية :الفردية الشكاوى إجراء الستخدام عمليةلا بنالجوا :18 دولج

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التعذيب: ستخدام إجراء الشكاوى الفرديةنب العملية الالجوا

ممثل  أو ،ص يزعم أنه من ضحايا انتهاك االتفاقية، أو أقاربهخي شأ
رة الضحية على تقديم دم قدآخر في حالة عخص ش معين، أو أي

الطلب بنفسه، بحيث يقدم هذا الشخص تبريراً عن قيامه بالتصرف 
 .اإلنابة عن الضحيةب

  مكانه رفع دعوى في إطار هذا اإلجراء؟إبن م

عى بشأنه يجب أن يكون قد وقع بعد إعالن و، ال لكن االنتهاك المدَّ
 .حيز التنفيذاء رجالدولة العضو قبول بدء دخول اإل

 اك موعد نهائي لتقديم الطلب؟نهل ه

 مكانك رفع دعوى في إطار هذا اإلجراء إذا كنتإبل ه ال
قد رفعت دعوى في إطار إجراء آخر معني بنفس 

 الحقائق؟

 تاج إلى ممثل قانوني؟حتل ه ال

 مساعدة المالية متوفرة؟لال ه ال

 االستشاري؟رة كذقبل متُ ل ه معتمدة ولكنها ال ُتستبعد يستل

ويتم . لمعلومات، وممثله، واللجنة وسكرتاريتها، والدولة المعنيةا دممق
معلومات إذا رأت اللجنة أن االنتهاك قد وقع إعالن هوية مقدم ال

طلب مقدم المعلومات ذلك، حتى  إذا بالفعل، ويمكن اإلبقاء عليها سرية
 .في هذه الظروف

 لة؟ساذي يطلع على المرلان م

سنة واحدة، رغم أنه قد يستغرق فترة أطول من  يوالحمعتاد لي اف
 .ذلك

 تغرق اإلجراء؟سيم ك

اإلجراءات، إن ُوجدت، التي يمكن لآللية اتخاذها  يها م .لمكتوب، وجلسة االستماعئناف اتالسا
لمساعدتها في التوصل إلى قرار؟ مثل تقصي الحقائق 

ستئناف مكتوب و اأ أو جلسة استماع أو زيارة ميدانية
 الخ…

 اح اإلجراءات المؤقتة أو العاجلة؟تتل ه عمن

 حقوق اإلنسان ةلجن 4-3-2

 ".لجنة حقوق اإلنسان: حقائق أساسية"لالطالع على  0-0-0-4الثالث، الفصل الباب  نظرا
 

ة حكافمالتابع للجنة يب تريب الزمني األساسي إلجراء الشكاوى الفردية التابعة للجنة حقوق اإلنسان هو نفس التتلترا
 .1-3-4أنظر الباب الثالث، الفصل . التعذيب

 
 على نوع الشكاوى التي يمكن دراستها لالطالع 0-3الباب الثالث، الفصل  نظرأ
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 ؟ي اشتراطات القبولهما   4-3-0-1

 :في الحاالت التالية غير مقبولةإلعالن بأن المراسلة اتم ي
 

 جهوالً ة ملسان مصدر المراكذا إ 

 مراسلة تمثل سوء استخدام لحق التقديملت اناكذا إ 

 م تتوافق المراسلة مع فقرات المعاهدةلذا إ 

 ليةوالد ان نفس الموضوع يجرى دراسته طبقاً إلجراء آخر من إجراءات التحقيقكا ذإ 

 بدرجة غير معقولة تستغرق وقتاً طويالً سائل وال ه إذا كانت هذإال ،تلية قد استنفدحالم م تكن اإلجراءات العالجيةلذا إ 
 

 والسياسية المدنية للحقوق الدولية للمعاهدة التابع االختياري البروتوكول :الفردية الشكاوى جراءإ الستخدام العملية الجوانب :11 دولج

 المدنية والسياسية قوقحدة الدولية للعاهملالبروتوكول االختياري التابع ل: نب العملية الستخدام إجراء الشكاوى الفرديةالجوا

ُتقبل . المعاهدة اد الذين يّدعون بأنهم ضحايا انتهاك لبنودرألفا
أن  يجبو. )لخوّ مالمراسلة من أحد أفراد العائلة أو من ممثل 

ويجب (. أو من عائلتهلضحية امن  كون هناك خطاب تفويضي
اءات رإلجايها الضحايا بم فوقإعطاء تفسير في الحاالت التي ال ي

 .بأنفسهم

 مكانه رفع دعوى في إطار هذا اإلجراء؟إبن م

لكن في حالة عدم وجود مبرر للتأخر الزائد، فإن اللجنة قد و ،ال
 .تعلن أن القضية غير مقبولة

  اك موعد نهائي لتقديم الطلب؟نهل ه

 حفظتبولكن فقط إذا لم تكن الدولة العضو المعنية قد تقدمت  عم،ن
 .في هذا الشأن

مكانك رفع دعوى في إطار هذا اإلجراء إذا كنت قد إبل ه
 ي إطار إجراء آخر معني بنفس الحقائق؟رفعت دعوى ف

 تاج إلى ممثل قانوني؟حتل ه ال

 مساعدة المالية متوفرة؟لال ه ال

 قبل مذكرة االستشاري؟تُ ل ه ال

تى تتمكن من ي حكاائماً إحاطة الدولة العضو علماً بهوية الشدتم ي
ولكن اللجنة لن تعلن االسم إذا طلب منها أال . لى االدعاءاتعرد لا
ولكل من الشاكي والدولة العضو الحق في نشر . عل ذلكتف

المعلومات الخاصة باإلجراء، إال في حالة طلب أحدهما التزام 
 .السرية

 ذي يطلع على المراسلة؟لان م

 – مذكرات التماس مكتوبةاس طلب أس ىلاإلجراء بأكمله ع قومي
 .ست هناك إمكانية ألية تدابير أخرىيول

ابير، إن ُوجدت التي يمكن لآللية اتخاذها التد يها م
 لمساعدتها في التوصل إلى قرار؟

معتاد بين عامين وخمسة، رغم أن هذه المدة قد تختزل إلى لي اف
 .عام واحد في حالة القضايا العاجلة

 تغرق اإلجراء؟سيم ك

 المؤقتة أو العاجلة؟ اح التدابيرتتل ه داً بالنسبة للجنة ممارسة هذا الخيارجدر اولكن من الن عم،ن
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 ر مفيدة ومحددةاأفك 4-3-0-0

  َمن أن الدولة طرف في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وأنها قد قبلت الشكاوى الفردية في إطار  قحقت
 .البروتوكول االختياري

 

 ة في إطار إجراء آخر من إجراءات إلعالن بأن المراسلة غير مقبولة إذا كانت قيد الدراساتم يهذا اإلجراء، ل قاً بط
ولذلك فإنه من الممكن أوالً . وهذا يعني أن القضية التي تم النظر فيها طبقاً إلجراء آخر قد ُتقبل أيضاً . ليةوالد التحقيق

إال أن . ة حقوق اإلنسانالل إجراء دولي آخر، ثم رفع الدعوى أمام لجنخمن  جيالعمحاولة التوصل إلى إجراء 
اللجنة من دراسة القضايا التي سبقت دراستها من ِقبل هيئات  عتمن كثيراً من الدول األطراف قد تقدمت بتحفظات

 .على دعواك طبقنما إذا كانت ترف عتولذلك وجب عليك التحقق من هذه التحفظات ل. أخرى

 وذلك بدالً من إلحاقها بتقريرها السنويلجنة حقوق اإلنسان بنشر وجهات نظرها قومت ،. 
 

 أخرى نلجا  4-3-3

لجنة القضاء : ائق أساسيةقح"و" لجنة حقوق الطفل: حقائق أساسية"لالطالع على  3-0-0-4الباب الثالث، الفصل  نظرأ
 ".يلجنة القضاء على التمييز العنصر: قائق أساسيةح"و ،ضد النساءيز يمعلى الت

 

ر لجنة القضاء على التمييز العنصري اللجنة الوحيدة التي تقبل حالياً دراسة الشكاوى الفردية، ولكن لجنة القضاء بتعتو
 .بالنسبة للجنة حقوق الطفل بحثلر مازال قيد األما على التمييز ضد النساء قد وافقت مؤخراً على القيام بهذه المهمة، بينما

 

لشكاوى الفردية التابعة للجنة القضاء على التمييز العنصري هو نفس الترتيب التابع للجنة مكافحة يب الزمني إلجراء اتلترا
 .1-3-4أنظر الباب الثالث، الفصل . التعذيب

 

 .استهاالتي يمكن در اوىكش، لالطالع على أنواع ال0-3الباب الثالث، الفصل  نظرأ

 ؟ي اشتراطات القبولهما  4-3-3-1

 :في الحاالت التالية غير مقبولةعالن بأن المراسلة إلاتم ي
 

 انت مجهولة المصدركذا إ. 

 انت تمثل سوء استخدام لحق التقديمكذا إ. 

 م تتوافق مع فقرات المعاهدةلذا إ. 

 ة معينةلية، بما في ذلك الوسائل المتاحة أمام هيئة دوليحالم ةم يتم استنفاد اإلجراءات العالجيلذا إ. 

 لية المتاح، إال إذا ثبت وجود حالم م يتم تقديمها في خالل ستة أشهر من تاريخ استنفاد كافة اإلجراءات العالجيةلذا إ
 .ظروف استثنائية

 ر مفيدة ومحددةاأفك 4-3-3-0

  ّقبولها للشكاوى الفردية طبقاً للمادة اً في معاهدة القضاء على التمييز العنصري، وتأكد من فطر ةمن كون الدول ققحت
14. 

 ن معاهدة القضاء على العنصري قد تم التصديق عليها من جانب معظم الدول، إال أن عدداً قليالً من هذه الدول أغم ر
 .وافق على قبول إجراء الشكاوى الفردية

 قد قبلت اإلجراء الخاص لتمييز العنصري على أن الدول األطراف، باعتبار أنها الى ععاهدة القضاء م صتن
بالمعلومات الفردية، يمكنها أن تشكل أو تختار هيئة وطنية، لها صالحية دراسة مثل هذه الشكاوى على المستوى 

التمييز العنصري إال بعد  لىع اءمعاهدة القض جنةل وبذلك يتعين على الدول األطراف أال تتقدم بطلباتها إلى. القومي
 .الل هذه اللجنةخمن  جيةثبوت عدم توفر إجراءات عال

 لن معاهدة القضاء على التمييز العنصري أن المراسلة مقبولة حتى لو كانت قيد الدراسة في إطار إجراء دولي عد تق
 آخر

 ة الشاكي دون موافقة واضحة منهيهو نييز العنصري علتما شف لجنة معاهدة القضاء علىك تال. 
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 العنصري ييزمالت إزالة لمعاهدة التابع :الفردية الشكاوى إجراء الستخدام العملية بالجوان :02 رقم دولج

 معاهدة األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري: نب العملية الستخدام إجراء الشكاوى الفرديةالجوا

اك الحقوق المنصوص عليها في هذه هانت أنه من ضحايا عىدّ يخص ش
أن ُتقدم المراسالت بواسطة الضحية نفسه، أو  وعموماً، يجب. المعاهدة

ولكن يمكن قبول الطلبات بصورة استثنائية . أفراد عائلته، أو ممثل مخّول
. من طرف ثالث إذا كان الضحية ال يتمكن من التصرف بصفته الشخصية

 .أن يبرر العمل بالنيابة عنه لةحاالثالث في هذه ال فروعلى الط

 طار هذا اإلجراء؟مكانه رفع دعوى في إإبن م

في الحاالت  إال ل ستة أشهر من استنفاد اإلجراءات العالجية المحليةالي خف
 .اهناالستثنائية التي يمكن التحقق م

 لتقديم الطلب؟ يهائناك موعد نهل ه

راء إذا كنت كنك رفع دعوى وفقاً لهذا اإلجميل ه عمن
قد قمت برفع دعوى أخرى وفقاً إلجراء آخر حول 

 نفس الحقائق؟

 تاج إلى ممثل قانوني؟حتل ه ال

 مساعدة المالية متوفرة؟لال ه ال

 ي؟شارتسقبل مذكرة االتُ ل ه معتَمدة ولكنها ال ُتستبعد يستل

 مراسالت؟ذي يطلع على اللان م ن هوية الشخص دون موافقة صريحة منهعشف كم الت يال

 تغرق اإلجراء؟سيم ك من سنة إلى ثالث سنوات ادةع

ئناف المكتوب، وجلسات االستماع، وطلب الوثائق ذات الصلة من تالسا
 .هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

ية لالتي يمكن لآلت، دجاإلجراءات، إن و يها م
تخاذها لمساعدتها في التوصل إلى قرار؟ مثل ا

والزيارات الميدانية واالستئناف  تقصي الحقائق
 الخ…المكتوب وجلسات االستماع 

 جراءات المؤقتة أو العاجلة متاحة؟إلال ه عمن
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 اإلقليمية: يات واإلجراءاتلاآل 5

 ام األوروبي ظالن 5-1

با، ومجلس أوروبا، واالتحاد عاون في أوروتوال منظمة األمن: ة األوروبية مثلرلقااالدولية داخل ات مظعدد من المن ناكه
وقت إعداد هذا الكتاب، كان مجلس أوروبا هو الوحيد الذي أنشأ أجهزة رسمية للتعامل مع ادعاءات  وفى. األوروبي

بنشاط أيضاً في مجال حقوق  متقو ظمة األمن والتعاون في أوروبانن مألمعاملة، رغم ء اوسالتعذيب والصور األخرى من 
    .7اإلنسان، كما سيالحظ في الباب الثالث، الفصل 

 

حكمة مال و بيذة األوروبية لمنع التعنللجا: اخل مجلس أوروبا، هناك هيئتان على صلة بموضوع هذا الكتابدفى و
فريدة من نوعها،  هيتم تناول اللجنة األوروبية لمنع التعذيب بالتفصيل، ألنها تؤدى وظيف فوسو. األوروبية لحقوق اإلنسان

 .ال تستطيع أي هيئة أخرى في الوقت الراهن القيام بها
 

لهذا، حاول أن تقدم على األقل تلخيصاً . ية والفرنسيةجلس أوروبا هما اإلنجليزمفي  العمليتانوان تتان الرسميغالل: تاللغا
لالطالع على المقترحات المتعلقة بلغة  1-1-0أنظر الباب الثالث، الفصل . موجزاً الدعاءاتك بواحدة من هاتين اللغتين

 .تقديم مراسالتك

 نة األوروبية لمنع التعذيبجالل :ت التبليغاآلي 5-1-1

 التعذيب لمنع األوروبية اللجنة :أساسية حقائق :01 دولج

 اللجنة األوروبية لمنع التعذيب: أساسية عن ققائح

 :أشلمنا م إنشاؤها؟تيف ك 1187لمتحدة لمنع التعذيب لعام امم اتفاقية األ بموجب

  دأ عملها؟ب تىم 1181

 :ينكولتا شخص تتكون؟ مكن م (42حالياً )بعدد الدول األطراف في المعاهدة  ءعضاأ

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤهل ه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

مين من ومحرلاية األشخاص ابحم ةاألوضاع الخاص نحسيت
 حرياتهم وذلك بالعمل على منع التعذيب والمعاملة أو

 العقوبات الالإنسانية أو المهينة

 :رضلغا العام فدلها

 قبةالمرا 

 الحقائق قصيت 

  ئفالوظا

 ؟تعمل اللجنة األوروبية لمنع التعذيب كيف 1-1-1-1

 تتمتع بها أي آلية أخرى من اآلليات التي وقائية بالدرجة األولى، إال أنها تتمتع بصالحيات للتدخل ال ةلجنلن مهام اأغم ر
فهي تقوم بزيارات ألماكن االحتجاز في الدول األعضاء لكي تتحقق من المعاملة التي يلقاها . يتناولها هذا الكتاب

. ج زياراتها، وتصدر توصيات تحيلها إلى الدول المعنيةائنتن تعد تقارير ع، واهاألشخاص المحرومون من حرياتهم في
وفى الظروف االستئنائية، عندما تمتنع . أنها قد ُتعلن إذا وافقت الدولة المعنية على ذلك إال ،ن هذه التقارير سريةومع أ

والهدف . ص هذه الدولةوبخص امعان يللجنة إصدار بر ارقدولة ما عن التعاون مع اللجنة أو ترفض تنفيذ توصياتها، قد ت
عملية كلها ليس إدانة الدول بقدر ما هو التعرف على المواطن المثيرة للقلق وتقديم مقترحات بشأن تحسين من هذه ال

  .هينةموال ت الالإنسانيةوباقعأوضاع المحرومين من حرياتهم وحمايتهم من التعذيب والصور األخرى من سوء المعاملة وال
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 :الزيارات التي تقوم بها اللجنة صصائخ
 

ن الزيارات التي تقوم بها اللجنة مع تلك التي تقوم بها اآلليات األخرى، نجد أن زيارات اللجنة تتميز بأهمية تقارَ  اندمع
 :خاصة، وذلك لألسباب اآلتية

 

 أن تحدث في أي وقت مكني. 

 محرومين من لة العضو المعنية، يتم فيه احتجاز األشخاص الوالد ي نطاق اختصاصن فاكأن تكون إلى أي م مكني
وال يشمل ذلك فقط المواقع المعروفة بأنها أماكن احتجاز، . ناء على أمر عامبأو  حرياتهم بفعل المسئولين الرسميين

متد أيضاً ليشمل مؤسسات جز على ذمة المحاكمة، ولكنه يحوال اإلداري حجزلفق ااومر ركدوال مثل مراكز الشرطة
ومراكز  راتامطبال طق الترانزيتاومن شفيات األمراض النفسية وأماكن احتجاز األجانب تومس مثل المواقع العسكرية

  .مسنينال رودو جئ األطفالومال فاءشاالست

 لجنة السفر في جميع أنحاء البالد والتنقل داخل المؤسسات بدون قيودلحق ي. 

 مع األشخاص المحرومين من حرياتهم ةخاص لجنة إجراء مقابالتلحق ي. 

 د أنه مصدر لمعلومات لها صلة بموضوع الزيارةقتعت يتها، بأي شخصحر لملجنة االتصال، بكالحق ي. 
 

، فإنه بمجرد قبول دولة ما اللتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة، يجب أال تعتمد األنشطة التي تقوم بها رة أخرىابعبو
 .اللجنة على موافقة هذه الدولة

 

 :الزيارات التي تقوم بها اللجنة عنواأ
 

الزيارات  موتت. ارات تتم لغرض معينيزو   ،ت دوريةايارز: اللجنة إلى نوعين أساسيين بها رات التي تقومزيالا منقست
فتأتي استجابًة الدعاءات  الزيارات المرتبطة بأغراض معينةأما . بمعدالت منتظمة ولجميع الدول األطراف الدورية

إلى ذلك، فإن الجنة وإضافة . دولة من الدول األطراف، ويمكن أن تتم في أي وقت ية فعن مشكلة ملحّ  صلةاوخطيرة ومت
 .فيما يتعلق بالمواقف التي سبق لها أن تحرت عنها، كلما اقتضت الظروف ذلك بزيارات متابعةقد تقوم 

 

جنة استحدثت إجراًء لال نلعملية، إال أة ايحأن التنبيه المسبق بخصوص الزيارة ليس مطلوباً بالتحديد من النا رغمو
اإلعالن في بداية السنة عن الدول التي تعتزم ( 1: ل هذا اإلجراء ما يليمويش. ارات الدوريةيالزبلإلخطار فيما يتعلق 

دولة لد ااإمد( 3. بوعينأس وحإخطار الدولة المعنية بالتواريخ المحتملة للزيارة قبل حلول موعدها بن( 0. اللجنة زيارتها
وأثناء الزيارة، قد يقرر . رتها، وذلك قبل أيام قليلة من بدء الزيارةالمعنية بقائمة للمواقع التي يرغب وفد اللجنة في زيا

رات التي تتم الزياوال ينطبق نظام اإلخطار هذا على . الوفد أيضاً القيام بزيارات غير معلنة لمواقع لم يسبق تحديدها
 .جداً  ي يمكن أن تتم بعد التنبيه عنها بفترة قصيرةتوال ين مع ضرلغ

 

مثل الدفاع الوطني أو األمن العام أو االضطرابات )الدول إمكانية التذرع بقائمة محدودة من األسباب االستثنائية  ىلدَ و
إال أن ذلك قد يستخدم . لتأجيل الزيارة( يرةطة خميجرى بشأن جري الً جعا الخطيرة في أماكن االحتجاز أو أن استجواباً 

 .فقط، وليس لمنع إتمام الزيارة إلى أجل غير مسمى لمجرد التأجيل

 بإمكانك أن تحقق بتقديم معلومات إلى اللجنة األوروبية لمنع التعذيب  اماذ  1-1-1-0

 جه العمومولى ع: 
 

فيما يتعلق بنوعية أو أهمية المادة المقدمة، وال  اللجنة أنها ال تستطيع اإلعراب عن أي رأى للعم ريةسالطبيعة ال عنيت
عن طريق )اإلشارة إلى الكيفية التي ستستخدمها بها، وذلك رغم أن سكرتارية اللجنة تقر دائماً بوصول المعلومات إليها 

ومات، فإن بة للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بإرسال مثل هذه المعلسالنبأما (. د وصلتك قترسالة تفيد بأن مراسال
األمر يبدو إلى حد ما مثل إلقاء حصاة في بئر عميق جداً ثم اإلصغاء لسماع صوت ارتطام خافت يدل على وصولها إلى 

فبالنسبة للجنة، ُتعتبر . كزمع عن يثنيك ذلك أال اً ومن المهم جد. القاع دون أن تتمكن من رؤية المكان الذي استقرت فيه
الستفادة بها إلى أقصى حد ممكن، ولذلك فإنه من األهمية بمكان أن تنظر إلى ما يمكن أن معلوماتك قيّمة إذا تمكنت من ا
 .تحققه من منظور أبعد مدى

 



 
 تي تم جمعهاالفعل تجاه المعلومات ال رد –الثالث  بلباا

 

 

 
107 

 :لمعلوماتك أن تساعد اللجنة فيما يلي نيمكو
 

 المحرومين من حرياتهم والمعرضين لخطر التعذيب أو  صشخاقة بمعاملة األتعلمليز على أخطر المشكالت اكلترا
 .معاملة، والتعرف على جذور هذه المشكالتسوء ال

 الحاجة المحتملة للقيام بزيارات ألغراض معينة دحديت  

 ن كثبعها صق التي يجب فحلقلل يط للزيارات وتحديد المؤسسات التي يجب زيارتها والمواطن المثيرةطلتخا. 

 لظروف االجتماعية والقانونية للدولة المعنيةاهم ف.  

 المدى الذي وصل إليه تنفيذ التوصيات، خصوصاً فيما يتعلق باإلجراءات الوقائية في إطار حوار دائر بين اللجنة  مقييت
 .والحكومة كجزء من عملية التعاون بينهما

 ت إيجابية أو سلبيةنكا ءالمعنية، سوا ولةدلة التطورات الجارية في ابراقم.  
 

معلوماتك تسهم في التعرف على المشكالت الخطيرة التي تتعلق بمعاملة األشخاص سبة لك يعني ذلك أنك بتقديم نبالو
 نووربما كان األهم من ذلك هو تحديد أسباب هذه المشكالت، واستحداث وتنفيذ تدابير للحيلولة د. المحرومين من حرياتهم

  .وعهاوق
 

 فرادألة لسبالنب: 
 

لحاالت الفردية من أجل الحاالت امع  نة األوروبية لمنع التعذيبكس كثير من اآلليات األخرى، ال تتعامل اللجعلى ع
التي تتعامل بالذات  ىوه ،اننسإلاففي المنطقة األوروبية يعد ذلك مجاالً خاصاً بالمحكمة األوروبية لحقوق . الفردية ذاتها

إال أن اللجنة األوروبية لمنع التعذيب تتمتع بوضع أفضل . عاءات الفردية، وسوف يتم التعرف عليها فيما يليمع االد
 وفى رسمياً، المحتجزين وبإمكانيات أفضل أيضاً لإلسهام في إجراء تحسينات أطول مدى على عملية حماية األشخاص

إال أن كون اللجنة ال توفر معالجة متميزة لألفراد كأحد . دث التعذيبالحو منع وليس التوصل إلى إجراءات عالجية
 .وظائفها، فإن ذلك ال يعني أن هؤالء األفراد ال يستطيعون اإلفادة من أنشطتها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 

هؤالء األفراد يستفيدون  نوأ ،األنماطلمهم أن تتذكر أنه من خالل االدعاءات الفردية يتم تحديد امن  وقبل كل شئ، الً ووأ
وعلى سبيل المثال، لو كان هناك عدد كبير من االدعاءات الخاصة باالنتهاكات التي . من القضاء على الممارسات السيئة

تفادة مباشرة بالنسبة األمر وأصدرت توصياتها إلزالة األسباب، فإن ذلك يمثل اس ةلجنلرت احوت ،تحدث في ملجأ لألطفال
 .ألفراد هذه المؤسسة

 

ة إلى ذلك، فإن التدخالت التي تتم باإلنابة عن األفراد ال تأتي من منطلق حقهم، ولكنها تأتي في إطار األنشطة فإضاو
دخلت وعلى سبيل المثال، فقد ت. عن ممارسة بعينها أو إدعاء عام ثاً حاسة الحالة، بدر نمالعامة للجنة، وُتستخدم كنوع 

اللجنة في حاالت أفراد جرى احتجازهم طبقاً لتشريع لمكافحة اإلرهاب، وذلك بهدف اختبار صحة ادعاءات بتعرض 
بل . ارة بلد مازيء نانظر الوفد أثجل اعويمكن أن تحدث التدخالت أيضاً عندما يلفت موقف . هؤالء األفراد لسوء المعاملة

ما، وذلك كرد فعل العتقال إحدى الشخصيات العامة واالدعاء بأنه معرض  إن اللجنة نظمت زيارة لغرض معين إلى دولة
والنقطة الهامة التي يجب تذكرها هي أنه على الرغم من أن تدخالت اللجنة في مثل هذه الحاالت . للخطر بصورة خاصة

 .العملية قد تحدث آثاراً أخرى مماثلةة، إال أنها من الناحية يفرد الجيةع اتاءها توفير إجرد بوصليس المق

 لذي  يجب أن تتضمنه المراسالت المرسلة إلى لجنة منع التعذيباما  1-1-1-3

. لية التبليغ، والخاصة بكيفية إعداد الطلبات المقدمة إلى آ0ث، الفصل للثاامة في الباب االع لرجوع إلى اإلرشاداتاجب ي
 :وإضافة إلى ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك ما يلي

 

 :المعلومات صصائخ
 

فإذا رأيت أنه من األفضل طلب . د ما، سوف يتأثر محتوى معلوماتك بالغرض المعين الذي تضعه في اعتباركحلى إ
ورغم ذلك يجب أن تكون . لطبيعة غير العادية للموقفيتعين عليك تأكيد الحاجة الملّحة وا ففسو لغرض معينرة ايز

ويمكن التحقق ( لالطالع على المقترحات بشأن كيفية تحقيق ذلك. 0-1-0أنظر الباب الثالث، الفصل ) متوازنةمعلوماتك 
  :عنيي وهذا. بواسطة اللجنة منها

 

 المستطاع ربقد ةديثحجب أن تكون يات ءدعاالن اأ 



  الفعل تجاه المعلومات التي تم جمعها رد –الثالث  بلباا

 

 

 
108 

 مة يلن اأ  المستطاع ربقد ةقيقدجب أن تكون تفاصيل المقدَّ
 

هذين األمرين أساسي، إذا كان للجنة أن تصبح في وضع يمّكنها من التحقق من المعلومات كما أن الطبيعة الحديثة  كالو
وتؤكد  متدع تمثل البينة يالت وال تنسى أن األدلة. الياً حمة ئالقاالمشكالت لى ع لالدعاءات تفيد اللجنة في إمكانية التعرف

 .التفاصيل التي تقدمها في ادعائك، وخصوصاً األدلة الطبية التي تتوافق مع االدعاءات
 

هناك أمر هام آخر  ،الً يات اللجنة مثتوصل ضافة إلى ذلك، فإنه باستثناء المعلومات التي يتم تبليغها عن تنفيذ دولة ماباإلو
 :يجب أخذه في االعتبار

 

 وقفم"أو  حديد نمطتأو  تركيز في المعلومات على إقامة دليلن ينصب الأجب ي." 
 

 لأهمية ذلك إلى أن عمل اللجنة تم تصميمه خصيصاً من أجل تحري وتحسين األوضاع العامة في كافة الدو عترجو
اً من كيان أكبر من المعلومات التي سال قضية فردية واحدة، فقد يكون ذلك مفيداً باعتباره جزءربإ تفإذا قم. عضاءاأل

فإذا . ولكن ال يكفى عادة مجرد توضيح أن هناك مشكلة عمومية(. ومن المؤكد أنها تصل)تصل من مصادر أخرى 
 للجنة حافزاً إضافيا كي تجري مزيداً من التحقيق متقدو ،طمنأرسلت سلسة من القضايا، فقد اقتربت أكثر من تحديد 

 .الموقف نبشأ
 

 :وعضلموا
 

ه بكل تأكيد مصدر أولّى من مصادر ذفه ،ثر وضوحاً مثل السجون أو مراكز الشرطة كاأل حجزيد نفسك بمؤسسات الق تال
 ،المسئولين الرسميينهناك مؤسسات أخرى تضم أشخاصا ُحرموا من حرياتهم على أيدي  نولك بالنسبة للجنةام متااله
اكز روم ،اكن احتجاز األجانبموأ ،أماكن تدخل أيضاً ضمن تفويض اللجنة، ومن بينها المؤسسات العسكرية ىوه

. هذه يجب أال تعتبر القائمة الوحيدة نولك. لنفسي ر المسنين، ومؤسسات العالج اوود ،جئ األطفالالوم ،االستشفاء
 نوأ ،اً ال يستطيعون مغادرتها بمحض إرادتهمصشخاأأن تأوي : وينبغي أن يكون للمؤسسات ذات الصلة صفتان أساسيتان

 .ية نتيجة إلجراء تم اتخاذه من ِقبل السلطة العامةرالح ون الحرمان منيك
 

. ن تضع في اعتبارك أيضاً أن اللجنة تهتم بكل جوانب المعاملة التي يلقاها األشخاص المحرومون من حرياتهمأ يجبو
يئة ال بلق خالتي تسهم في مل اوويمتد هذا ليشمل ليس فقط حوادث التعذيب التي تقع في مؤسسة ما، وإنما أيضاً كل الع

نزانة ومساحتها، واألوضاع الصحية، وفرص ممارسة التدريبات إنسانية ومهينة داخل مؤسسة ما، بما في ذلك موقع الز
 تويمكن للجنة إصدار توصيا. قيود على االتصال بالعالم الخارجيلوا ،البدنية، والرعاية الصحية، والحبس االنفرادي

ظور أبعد مدى، تتناول قضايا مثل لمادية واالجتماعية الخاصة باالحتجاز، ولكنها أيضاً، من مناوف رفقط بشأن الظ ليس
 .اإلجراءات التشريعية الوقائية وتدريب العاملين

 ر مفيدة ومحددةاأفك 1-1-1-4

 مصدر المعلومات؟/ ذي يطلع على الطلبلن ام 
 

ت قضاياها مشهورة ويمكن التعرف ء األشخاص في تقاريرها إال إذا كاناأسم ذيبعتكر اللجنة األوروبية لمنع الذ تال
كما أنها ال تعلن أسماء المنظمات غير الحكومية التي تلتقي بها أثناء زيارتها والتي تتلقى . عليها على المستوى العام

 .ظمات المعنيةلمنا منها المعلومات، طالما أن هذه هي رغبة
 

 تلقى أي رد على معلوماتك المقدمة؟تل سه 
 

  .تتلقى أي رد مباشر على طلبك نفل ،أساس مبدأ السرية إلجراء يقوم علىان أل
 

 من أن الدولة التي ترسل عنها المعلومات طرف في المعاهدة األوروبية لمنع التعذيب أكدت. 
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 كان ية، يعد من المفيد تقديم المعلومات أثناء الزيارة، وربما رلدواالل الزيارات ن خم يتعلق بالمعلومات المقدمة يماف
وتحقق لتعرف الدول التي تعتزم اللجنة . األكثر نفعاً هو تقديمها مسبقاً، حتى يتوفر الوقت الكافي لدراسة محتواها

ر، وفيه هذه مبيسد عادة في شهر ضي،قنوتصدر اللجنة بياناً صحفياً قرب نهاية العام الم)زيارتها أثناء السنة 
ومن األهمية بمكان مالحظة أن الزيارة الدورية يمكن أن . تك مقدماً حتى تتمكن من إعداد وإرسال معلوما( المعلومات

 .تتم في أي وقت من السنة، ولن تعرف موعدها إال يوم حدوثها
 

 بين اللجنة والدول األطراف  وارحالمعنية، فال ولةدلال تنتظر حتى موعد الزيارة الدورية لترسل معلوماتك عن اأجب ي
وقد توفر معلوماتك أساساً للكشف عن . رص اللجنة على أن تظل على علم بالتطوراتيتواصل بين الزيارات، بينما تح
 .الحاجة إلى زيارة لغرض معين

 

 ا يتيح لك ذوه –ها للدولة المعنية تيارزفي أول أيام  ذلكو ما تلتقي اللجنة بالمنظمات القومية غير الحكومية، ادةع
 .ومات حديثة، وربما كان له أثر في اختيار األماكن التي تعتزم زيارتهافرصة تزويد اللجنة بمعل

 المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان: ءات الشكاوىاإجر  5-1-2

 اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة :أساسية حقائق :00 دولج

 ق اإلنسانالمحكمة األوروبية لحقو: أساسية عن ققائح

 1112المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان لعام  بموجب
 1114المعدلة بالبروتوكول الحادي عشر للمعاهدة عام 

 :أنشلما م إنشاؤها؟ت يفك

  دأ عملها؟ب تىم عديلهتتم  النظام الذي حسب 1118ام ع

 :ينكولتا شخص تتكون؟ مكن م هدةبعدد الدول األطراف في المعا ضاةق

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤهل ه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

 :رضلغا العام دفلها الشكاوى الخاصة بانتهاك بنود المعاهدة ةراسد

 (هدةالمعامن  33لمادة ا( )ةيرإجبا)وى بين الدول الشكا 

 (من المعاهدة 34المادة ( )إجبارية)وى الفردية الشكا 

 في إطار الشكاوى الفردية فقط، وهى )الحقائق  قصيت
 (خطوة اختيارية في اإلجراء

  ئفالوظا

 

 ي اشتراطات القبولهما  1-1-0-1

 :اسالت في الحاالت التاليةرالم قبول عدمبإلعالن اتم ي
  
 درصنت مجهولة المكا اإذ 

 لية النهائي بشأن القضيةم ُتقدم خالل ستة أشهر من تاريخ قرار السلطات المحلذا إ 

 تضح أنها بنيت على أساس غير سليم أو أنها تمثل سوء استخدام لحق االلتماساذا إ 

 انت غير متوافقة مع نصوص المعاهدةكذا إ. 

 حكمة أو من قبل إجراء آخر من إجراءات مال لظر فيه من ِقبالن قان الطلب في جوهره هو نفس الطلب الذي سبكذا إ
 لية، وال يحتوي على معلومات جديدة تتعلق بالموضوعوالد التحقيق

 غير جة ردلية لم تستنفد، باستثناء الحاالت التي تكون فيها عديمة الفعالية أو مطولة بحالم انت اإلجراءات العالجيةكذا إ
  معقولة
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 لذي يجب أن يتضمنه طلبك؟اما  1-1-0-0

 :لمبدئية علىن تحتوى رسالتك اأجب ي

 موجز لشكواك صلخيت 

 إلى أي حق من حقوق المعاهدة قد تم انتهاكه ةشارإ 

 استخدمتها يالت إلى اإلجراءات العالجية ةشارإ 

 كل قرار، وجهة إصداره، ونبذة عما ينص عليه  ريخابما في ذلك ت ية،ضقبالقرارات الرسمية التي صدرت في ال ةائمق
 .ُترفق نسخة من كل   من هذه القراراتب أن جوي –

 

    .بع التعليمات المدونة عليها وعلى الرسالة المرفقةتفا ،تلقيت استمارة طلب إذاو
 

 .اإلنسان لحقوق روبيةواأل دةهالمعا :لفرديةا ىواالشك إلجراءات األساسي الزمني الترتيب :03 دولج

 

 المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان -شكاوى الفرديةإجراءات ال: أساسية عن ققائح

 

 األدنى من التفاصيلالمحكمة، مشتملًة على الحد  إلى ك المبدئيةتسالررسال إتم ي

 

  مارة طلبتاس ىعوى فسوف تتلقك دانبدا أن ه اإذ –طلب منك إرسال مزيد من المعلومات د يُ ق

 

 على المحكمة ضعريُ ثم  هلسجيتصول طلبك، يتم وند ع

 

 بلالط بولقمالحظاتها بشأن التي ُيطلب منها تقديم  إلى الحكومةادعاءاتك  حالةإتم ت

 

 على مالحظات الحكومة بللطا قدممرد ي

 

 .القبول شأنب عتماسجلسة امة عقد محكلااً قد تقرر نحياأ

الً قبوملب كمة ما إذا كان الطحالم قررت  

 

 ودية ةسويتية التوصل إلى نمكاإ

 

  .يةفإضا دلةأ أية/  بشأن الموضوع مالحظات أخرىمن األطراف تقديم أية  بطليُ 

 

 استماع لسةجا بعد مرب ،كماً حنى بوتت ة الموضوعسألم المحكمة في نظرت

 

 فس الوقت، ولكنها قد تختار إجراء ذلك في وقت الحقنفي  يض العادلولتعاقرر المحكمة مسألة ما ت ادةع

 

أوروبا سمجل وزراء جنةل إشراف تحت الحكم ذنفيتعلى الدولة العضو  نتعيي  
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 اإلنسان قولحق األوروبية المعاهدة :الفردية لشكاوىا اءرإج الستخدام ةمليعلا الجوانب :04 دولج

 المعاهدة الدولية األوروبية لحقوق اإلنسان: ب العملية الستخدام إجراء الشكاوى الفرديةنالجوا

اد، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات التي يّدعى أفرادها أنهم رألفا
قِبل أحد  من ىكن رفع الدعوويم. نمن ضحايا انتهاك حقوق اإلنسا

ها الضحية نفسه من أقارب الضحية، وذلك في الحاالت التي ال يتمكن في
 .وعلى سبيل المثال إذا كان قد اختفى أو مات. القيام بذلك

 ذي يمكنه رفع دعوى طبقاً لهذا اإلجراء؟لان م

ن أششهر من تاريخ القرار النهائي الذي تتخذه السلطات المحلية بأتة س
 .لقضيةا

 د نهائي لتقديم الطلبات؟عمو كانهل ه

ذا اإلجراء إذا كان كنك رفع دعوى في إطار هميل ه ال
قد سبق لك رفع دعوى في إطار إجراء آخر معنّى 

 بنفس الحقائق؟

ون ضرورياً وقت تقديم الطلب، ولكنه يصبح مطلوباً في الجلسات ك يال
 المحكمة تصريحيس ئربعد إعالن قبول القضية، إال إذا صدر عن 

 .نائي بأن يعرض مقدم الدعوى دعواه بنفسهثاست

 يل قانوني؟تاج إلى تمثحتل ه

. ولكن إذا تمت إحالة الطلب إلى الحكومة، وليس وقت تقديم الطلب عم،ن
سوف تحتاج إلى ملء إقرار عن الموارد المالية يتم توقيعه من هيئة 

ال في حالة إنح مقانونية ال تُ ال تاالمساعدة القانونية المحلية، ألن المساعد
  . الحاجة المادية

 ؟مساعدة المالية متوفرةلال ه

 قبل مذكرة االستشاري؟تُ ل ه (من الئحة المحكمة 61القاعدة )ولكن بتصريح  عم،ن

ث المبدأ تعقد الجلسات علنية، إال إذا رأى رئيس المحكمة غير ين حم
يرغب الشخص في إعالن اسمه  ال اتثنائية، عندمالسا وفى الحاالت. ذلك

لك، قد يصدر رئيس المحكمة أمراً بعدم ويقدم إقراراً يشرح فيه أسباب ذ
 .الكشف عن االسم

 ذي سيطلع على المراسالت؟لان م

 تغرق اإلجراء؟سيم ك نواتسدة ع

إن وجدت، التي يمكن لآللية أن  ،بيراالتد يها م اعستمالراء والمرافعات المكتوبة وجلسات ابالخ الحقائق وأدلة قصيت
ل إلى قرار؟ مثل تقصي تتخذها لمساعدتها في التوص

الحقائق والزيارات الميدانية والمرافعات المكتوبة 
 الخ…وجلسات االستماع 

ولكن المحكمة هي التي استحدثت هذه الممارسة التي ليس لها أساس  عم،ن
ضايا الهجرة قها مخاصة جداً أه التاحفي المعاهدة، وتطبق في 

القاعدة . )في حالة عودته" حقيقياً  خطراً "يواجه الشخص  ثحي ،والترحيل
 (من الئحة المحكمة 31

 جراءات المؤقتة أو العاجلة متاحة؟إلال ه

 

 ر مفيدة ومحددةاأفك 1-1-0-3

 ة ُتنظر أمام اللجنة األوروبية يلقضاحل األولى من مرالا، كانت 1118لإلجراء األصلي، الذي تم استبداله عام  بقاً ط
كنت تبحث في موضوع معين في إطار قانون القضايا الوارد في المعاهدة، فتذكر البحث عن  افإذ. لحقوق اإلنسان

  .تقارير اللجنة، وأيضاً أحكام المحكمة

 فت على االنتهاء، ولم يكن هناك وقت إلعداد رشا دلطلب خاللها قم ايدن فترة األشهر الستة التي يجب تقأجدت وذا إ
مع تلخيص موجز لشكواك، ثم الطلب الكامل بعد ذلك ولكن في أسرع " إمهال"انك أن ترسل طلب طلب كامل، بإمك

 .وقت ممكن



  الفعل تجاه المعلومات التي تم جمعها رد –الثالث  بلباا

 

 

 
112 

 خاريتبالبريد وليس ال سرض احترام المواعيد النهائية التي تحددها المحكمة، فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ اإلاغرأل 
ويمكن . حكمة يوم انتهاء الموعد بأن الطلب تم إرساله بالبريدأنه ينصح بأن تقوم على األقل بإخطار الم إال –االستالم 

 .اكس إلى المحكمة، أو بالبريد اإللكتروني أو الهاتففبال أن يتم ذلك عن طريق إرسال نسخة من رسالة التغطية

 مفيدة بالنسبة للقضية، بما في ذلك عقد أنها  ترى منها أو بطلب من أحد الطرفين، أدلة درةاالمحكمة، بمب لبطت دق
وعندما يتم اتخاذ إجراء من هذا النوع بناء على طلب أحد الطرفين فإن هذا الطرف . جلسات استماع لتقصي الحقائق

في عدم تحمل مثل هذه النفقات، فإننا ننصحك بأن  ترغب فإذا. غير ذلكمة كحيتحمل النفقات الناجمة، إال إذا قررت الم
توحي بأن المحكمة قد ترغب في ممارسة حقها في حرية االختيار بشأن اتخاذ  نكأ –دقة في صياغة كلماتك تتحرى ال

 .تدابير للحصول على أدلة

 ة على أنها تثير قضية نمعي ا ُينظر لحالةندمعو. المحكمة معظم مهامها العادية عن طريق هيئة تضم سبعة قضاة ؤدىت
رتب عليها تغيير في وجهة نظر المحكمة فيما يتعلق بموضوع معين، فإنه من من القضايا الخطيرة، أو أنها قد يت

وعندما يتم النظر في قضية عن طريق الهيئة والنطق بالحكم . الممكن إحالتها إلى هيئة كبرى تضم سبعة عشر قاضياً 
ة القضية إلى الهيئة استثنائية، وفى خالل ثالثة أشهر من صدور الحكم، طلب إحالت الحان الممكن في ه منإفيها، ف

 (من الئحة المحكمة  73القاعدة . )الكبرى إلعادة النظر

 كن أيضاً طلب مومن الم(. من الئحة المحكمة 71القاعدة )للحكم خالل سنة من النطق به  تفسيرممكن طلب لن ام
ذلك عندما يتم اكتشاف حقائق جديدة كان من الممكن أن تؤثر على مراجعة للحكم خالل ستة أشهر من النطق به، و

 (من الئحة المحكمة 82القاعدة )قرار المحكمة 
 

 الدول األمريكية منظا  5-2

أمريكا الشمالية والوسطى  صة بالقارات األمريكية، التي ُيقصد بهااالخ اإلقليمية ظمةنمالدول األمريكية هي ال ةنظمم
وقد تبنت المنظمة عدداً من االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان، من بينها اإلعالن . والجنوبية إضافة إلى منطقة الكاريبي

ن، ومعاهدة الدول األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة انسإلريكية لحقوق األما األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان، والمعاهدة
طراري لألشخاص، والمعاهدة الدولية األمريكية لمنع والمعاقبة على ضاال ومعاهدة الدول األمريكية بشأن االختفاء عليه،

ات، وهما اللجنة األمريكية الدولية ومحكمة يفاقتتنفيذ هذه االعن  نك آليتان مسئولتااوهن. والقضاء على العنف ضد النساء
 .حقوق اإلنسان

 

سبة للجنة الدولية األمريكية ومحكمة حقوق اإلنسان هي األسبانية والفرنسية واإلنجليزية نبال ات الرسميةغالل: تاللغا
ة، وفى إطار إجراء الشكاوى الفردي. للغات التي يتحدث األعضاء اً قبط وتختار المحكمة واللجنة اللغة العملية. والبرتغالية

  .قد تقرر المحكمة العمل بلغة إحدى الدول األطراف في حاالت خاصة، طالما أن هذه اللغة من اللغات الرسمية
 

 اإلنسان لحقوق األمريكية الدول محكمة :أساسية حقائق :01 دولج

 لحقوق اإلنسان ةيكيرمة الدول األممحك: أساسية عن ققائح

 :أنشلما م إنشاؤها؟ت يفك 1161المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان  بموجب

  دأ عملها؟ب تىم 1171

 :ينكولتا شخص تتكون؟ مكن م 7

 أوالء األشخاص خبراء مستقلون ؤهل ه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

 :رضلغا العامدف هال   ق اإلنسانحقول اف على تنفيذ المعاهدة األمريكيةرإلشا

 من  60،  61المادتان ( )اختياري)وى الفردية الشكا
 (المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان

  ئفالوظا
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 اإلنسان لحقوق األمريكية الدول لجنة :أساسية حقائق :06 دولج

 ننسايكية لحقوق اإلمرألالجنة الدول : أساسية عن ققائح

اء خارجية دول منظمة الدول األمريكية عام من وزر رقراب
، بغرض دعم االلتزام باإلعالن األمريكي لحقوق 1111

 وواجبات اإلنسان

 1161ديلها بالمعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان في عام عم تت

 :أنشلما ؟اهمتى تم إنشاؤو يفك

 :ينكولتا ص تتكون؟خش ن كمم 7

 ومستقلون أ الء األشخاص خبراءؤهل ه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

 :رضلغا العام دفلها حترام حقوق اإلنسان والدفاع عنهااعم د

 من المعاهدة األمريكية لحقوق  41دة االم) قبةالمرا
 (اإلنسان

 (هدةمعالامن  41المادة )لحقائق اقص ت 

 (من المعاهدة 41 المادة ( )اختيارية)لدول اين بوى الشكا 

 (من المعاهدة 44المادة )( إجبارية)ة وى الفرديالشكا 

  ئفالوظا

 

 لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان: التبليغ ةآلي 5-2-1

 تعمل لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان  كيف 1-0-1-1

مريكية مسئولية اإلشراف على احترام الدول اللتزاماتها الواردة في عدد من اتفاقيات حقوق اإلنسان لجنة الدول األ ىتولت
 وسيتم فيما يلي بحث الوظيفة)وللجنة وظائف تبليغ، كما أنها تتلقى الشكاوى الفردية . التابعة لمنظمة الدول األمريكية

  (.0-0-1الفصل  ،الثثنية، الباب اللثاا
 

كانت أطرافاً في المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان أم  ءسوا) الدول األمريكية ةنظممالدول األعضاء في يتعلق ب افيمو
، فإن هيئة الدول األمريكية لها صالحية تطوير الوعي بحقوق اإلنسان، وإصدار التوصيات للحكومات، وإعداد (ال

ما يختص بحقوق اإلنسان، وتقوم بعمل اللجنة ومات على إمدادها بالمعلومات فيكالح التقارير، وحثت واسالدرا
وبالنسبة ألهداف هذا الكتاب، فإن األهم من ذلك كله هو أن اللجنة تستطيع القيام . االستشارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

 :بما يلي
 

 الحقائق تمدًة في ذلك على زيارات لتقصي ع، مافي دول بعينه ساننتقارير عن الموقف بالنسبة لحقوق اإل دعداإ
راء، وعلى المعلومات التي تتلقاها في صور مختلفة، وبما في ذلك بالخ ، وعلى أدلة (بموافقة من الدولة العضو)

 .االلتماسات الفردية

 اء بعينهاأعض تقرير سنوي استحدثت فيه نظاماً يشمل إدراج مالحظات حول دول   دعداإ. 
 

اللجنة لها صالحيات القيام بما  نفإ ،الدول األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه ل األطراف في معاهدةوالدبيتعلق ا يموف
 :يلي

 

 المعلومات من الدول األطراف فيما يتعلق بأية تدابير تم تبنيها تطبيقاً لبنود المعاهدة، وتحليل مواقف الدول  لقىت
المادة )ا السنوي ـالتعذيب، وذلك في تقريره فيما يتعلق بمنع والقضاء على ةيكيردول األمـمة المنظ ياء فـاألعض
17.) 
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 ؟لذي يمكنك تحقيقه من خالل تقديم معلومات إلى لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان اما  1-0-1-0

تمد على المعلومات التي تتلقاها من الحقائق الخاصة بها، فإنها تع قصيتاركة في مهام لمشا ن اللجنة باستطاعتهاأغم ر
ويتيح لك تقديم . مصادر مختلفة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تحديد المواقف األكثر احتياجاً إلى اهتمامها

 :المعلومات الفرصة لكي
 

 االنتباه لموقف معين جذبت 

 عام وقفمت إيجابية في يرايغإليجاد ت سعىت 

 لعقوبةظاهرة اإلفالت من ا بحارت 
 

ة إلى ذلك، فإن تقديم المعلومات في سياق اإلعداد لزيارة ميدانية يوفر فرصة أخرى لجذب انتباه لجنة الدول فإضاو
 .األمريكية إلى أكثر المشكالت إلحاحاً وبطريقة خاصة جداً 

 

تبليغ عن ممارسة التعذيب في تقوم بال أن ،والمعاقبة عليه بعذيتدة منع الهمعال اً قالحيات لجنة الدول األمريكية، طبصمن و
إال أن اللجنة لم . الدول األعضاء، األمر الذي يتيح فرصة أكبر للمساعدة في تركيز االهتمام بمشكلة التعذيب في المنطقة

فير المعلومات وق تيام بذلك عن طرلقيا وبإمكان المنظمات غير الحكومية تشجيع وتسهيل. تمارس هذه الصالحية بعد
 .ب لهذا الغرضالخاصة بالتعذي

  ؟ سانناإل لذي يجب أن تتضمنه المراسالت إلى لجنة الدول األمريكية لحقوقا ما 1-0-1-3

  .ئة من هيئات التبليغيله ةفردية أو عام ماتول، لالطالع على المقترحات بشأن كيفية تقديم مع0الباب الثالث، الفصل  نظرأ
 

 لجنة الدول األمريكية ومحكمة حقوق اإلنسان: ءات الشكاوىاإجر 5-2-2

ق ئاحق" ىوعل" حقائق أساسية عن لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان "، لالطالع على 0-1الباب الثالث، الفصل  نظرأ
 "دول األمريكية لحقوق اإلنسانلة اممحك: ساسية عنأ

 

عندما تكون الدولة المعنية )على أساس المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان  إماالشكوى في النظام الدولي األمريكي  زرتكت
ن رة خاصة لإلعالإشا ععلى أساس المقاييس األساسية لحقوق اإلنسان طبقاً للقانون الدولي، م أو، (طرفاً في هذه المعاهدة

عندما تكون الدولة طرفاً في منظمة الدول األمريكية ولكنها ليست طرفاً في المعاهدة ) مريكي لحقوق وواجبات اإلنسانألا
 (.األمريكية لحقوق اإلنسان

 

إال أن . هيئةال مالناحية العملية، فإن إجراءات التقديم تسير بنفس الطريقة في كلتا الحالتين، طالما بقيت الشكوى أمامن و
  :مة إال إذا كانت تخصوى ال يمكن إحالتها إلى المحكالشكا

 من الدول األطراف في المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان ولةد . 

 كمةحالم كون هذه الدولة قد قبلت اختصاصتأن و. 
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 األمريكي ليلدوا النظام :الفردية الشكاوى إلجراءات األساسي الزمني الترتيب :07 دولج

 النظام الدولي األمريكي: اوى الفرديةب الزمني األساسي إلجراء الشكتيترال

 

 بل اللجنةقمن  لقي المراسلةتتم ي

 

 وقد ُيطلب من صاحب االلتماس تقديم معلومات إضافية. ىدعو تحفتم ي

 

مقبولة في هذه المرحلة،  رغي وقضية مقبولة أال نأللجنة اإلعالن عن  نكويم: هناك مرحلة رسمية للقبول يستل
 .د تؤكد ببساطة أن الدعوى مقبولة في تقريرها عن الموضوعأو ق

 

يوماً  182أو ما ال يزيد على )يوماً  12علقة بالموضوع خالل تالم وماتللمعام يتقد مةولحكامن  بطليُ 

 احبصيمكن أن ُيطلب من  اكم. ةمعلومات فوري طلب موفى الحاالت العاجلة يت(. إذا ُطلب التمديد

.من المعلومات زيدم تماساالل  

 

 .يق على المعلومات المقدمة من الطرف اآلخرللتعلرصة لكل من الطرفين فنح م

 

ك عن طريق الزيارات الميدانية أو جلسات االستماع أو أية لوذ ،وم اللجنة بجمع المعلومات بنفسهاقد تق
 .وريةضر ىروسائل أخ

 

 .ودية ةسويتصل إلى جنة خدماتها للمساعدة في التولالض عرت

 

وتحيله إلى الدولة  تائج والتوصياتنبال تقريراً سرياً اللجنة  دتع ،م يتم التوصل إلى تسوية وديةلذا إ
 .المعنية

 

Iيات وهىتوصلاب الدولة العضوم تلتزم لذا إ: 

  

 وقبلتاإلنسان  ي المعاهدة األمريكية لحقوقفرف ط

بواسطة  كمة، تحال القضية إلى المحكمةحالم اصصاختب
وقد تطلب . ة االلتماسبصاح يستلاللجنة أو الدولة الطرف، 

 اللجنة من الدولة صاحبة االلتماس أن تساعدها

 تكان ، أوق اإلنسانحقول في المعاهدة األمريكية اً عضو يستل

، يمكن للهيئة أن تعد كمةحالم صلم تقبل باختصاعضواً ولكنها 

 .وهذه هي نهاية الموضوع. معلناً ، عادة ما يكون تقريراً ثانياً 

  

لدعوى عن طريق جلسات اعن  المحكمة بجمع معلومات قومت
.ةاالستماع الشفوي والتحريري وأية وسائل أخرى ضروري  

 

  

.كانتهاد أو عدم وجود وبوج كماً حمة كالمح صدرت   

  

في الحكم األصلي  ءسوا يضولتعال المحكمة أيضاً مسألة وتنات
 .أو في حكم مستقل
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 لذي يمكنك تحقيقه باستخدام هذا اإلجراء؟اما  1-0-0-1

 :أن ع لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسانيستطت

 لقضايا الفردية في صورة تقريرقرارات بشأن ا صدرت 

 تقريرها إذا لم تتخذ الدولة المعنية تدابير كافية لاللتزام بالقرارات علنت 

 بأن تتخذ الحكومات تدابير وقائية في حالة تعرض األشخاص ألضرار محتملة ال يمكن التعويض عنها بطالت 

 اختفاؤهم ات عن أماكن األشخاص المّدَعىمعلومت سراً تقديم وماكحمن ال طلبت 
 

 :يع محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان أنطتستو

 قرارات ملزمة قانوناً، بما في ذلك الحكم بوجود االنتهاك صدرت 

 ف التعذيبرمقت بمحاكمة أمرت 

 التعويضات منحت 

 العاجلة التي يتعرض فيها أشخاص ألضرار ال يمكن التعويض  اية في حالة القضاياقللو تةمؤق تباتخاذ إجراءا أمرت
 عنها

 و نوع الشكاوى التي يمكن النظر فيها؟هما  1-0-0-0

 :يق لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسانرن طع
 

 :ن النظر في الشكاوى إذاكيم ،لحقوق اإلنساناألطراف في المعاهدة األمريكية  للدوابدولة من مر األ قليتع اندمع
 

 3أنظر الباب األول، الفصل )إدعاًء بانتهاك للمعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان قد تعتبر الدولة مسئولة عنه  تضمنت-
 (.قوم بها أشخاص ال يمثلون الحكومةيتي لاقشة للمهام امن ىل، لالطالع ع6

 

بدولة من الدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية ليست طرفاً في المعاهدة األمريكية لحقوق ا يتعلق األمر معندو
 :، يمكن النظر في الشكاوى إذااإلنسان

 

 لدولي، مع إشارة خاصة لإلعالن اون نان طبقاً للقانسإلامتعلقة بادعاء انتهاك ألحد المعايير األساسية لحقوق  انتك
 .مريكي لحقوق وواجبات اإلنساناأل

 

 :يق محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسانرن طع
 

 :النظر في الشكاوى إذا مكني
 

 6–3 فصللاأنظر الباب األول، )ادعاًء بانتهاك المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان تعتبر الدولة مسئولة عنه  تضمنت 
 (.ص ال يمثلون الحكومةناقشة للمهام التي يقوم بها أشخاملى عطالع لال

 كمةحالم متعلقة بدولة من الدول األطراف في المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان تكون قد قبلت باختصاص انتك. 

 لنظر فيها أمام اللجنة ألول مرةاان ك. 

 لجنةلو اأالدولة الطرف يق رطقد أحيلت إلى المحكمة عن  انتك. 

 ؟قبول ي اشتراطات الهما  1-0-0-3

 :إذا ةلقبومير غالمراسالت  رعتبت

 لية، الكافية والفعالةحالم راءات العالجيةجاإل م استنفادتم يل 

 فترة زمنية " اللخشأنها، أو في ر بداالدعوى خالل مدة ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بالقرار النهائي الص رفع متم يل
 ليةحالم التي ال يمكن فيها استنفاد اإلجراءات العالجية في الحاالت" معقولة

 ر فيها، من ِقبل اللجنة أو محكمة دولية أخرى، ظالن اريجر فيها، أو ظالن متهناك دعوى متعلقة بنفس الحقائق  انتك
لته، بينما يتم رفع الدعوى الث دون تفويض من الضحية أو عائثرف طُرفعت من قبل قد  ىإال إذا كانت هذه الدعو

 الحالية بواسطة الضحية نفسه أو أحد من أفراد عائلته أو ممثل مخّول

 المراسالت مجهولة المصدر، أو تفتقر إلى تفاصيل معينة عن صاحب االلتماس انتك 

 تهاك للحقوقان نعن المراسالت حقائق يبدو أنها تكشف متتض مل 
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 (مبنية على أساس خاطئ)ها اسالت ال أساس لرالم نأالواضح  منن كا  

 ر مفيدة ومحددةاأفك 1-0-0-4

 من معرفة ما إذا كانت الدولة المعنية طرفاً في المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان وأنها قبلت باختصاص المحكمة  أكدت
ول األمريكية قة بالدول األعضاء في منظمة الدلمتعلاوى الفردية الشكا وإذا لم تكن، فإن. في نظر الشكاوى الفردية

 .يمكن أن ُتقدم إلى الهيئة على أساس اإلعالن األمريكي

 ولكن في حالة (. أو اإلعالن األمريكي)ن ترتكز الشكاوى على أساس المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان أجب ي
المعاقبة عليه، أو الدول األمريكية لمنع التعذيب و هدةاالرجوع إلى معيد فمالحاجة إلى توضيح نقطة معينة، فإنه من ال

باري لألشخاص، أو معاهدة الدول األمريكية لمنع ومعاقبة والقضاء على جاإل معاهدة الدول األمريكية بشأن االختفاء
  .العنف ضد النساء

 لته أن يتقدموا بحجتهم في حق ممثلي الضحية أو عائ من ،تعويضاتال ةلمرحلة التي تبحث فيها المحكمة مسألي اف
 .الموضوع

 

 األمريكية  الدول نظام :الفردية الشكاوى إجراء الستخدام العملية الجوانب :08 دولج

 نظام الدول األمريكية: نب العملية الستخدام إجراء الشكاوى الفرديةالجوا

عترف بها قانوناً، في مية ممنظمة غير حكوأو  صموعة من األشخاجي مأ
. أكثر من الدول األعضاء، عن نفسها أو باإلنابة عن طرف ثالثواحدة أو 

وليس من الضروري أن يكون االتصال مع الضحية نفسه، ولكن عادة ما 
 .يكون مع الضحية أو عائلته أو ممثل مخّول

 ذي يمكنه رفع قضية في إطار هذا اإلجراء؟الن م

تكون  القرار النهائي في الدعوى عندما دورصشهر من تاريخ أ ةست
ستنفدت، أو في خالل فترة معقولة إذا كان اقد  اإلجراءات العالجية المحلية
 . لية غير ممكنحالم استنفاد اإلجراءات العالجية

 م الطلب؟قديتلاك موعد نهائي هنل ه

 
بواسطة طرف ثالث  دون تفويض إذا كانت هذه الدعوى قد ُرفعت  إال، ال

 . من الضحية أو عائلته

 
إمكانك رفع دعوى في إطار هذا اإلجراء إذا بهل 

كنت قد رفعت قضية طبقاً إلجراء آخر معنّى 
 بنفس الحقائق؟

 ؟ينتاج إلى ممثل قانوتحل ه .الضرورة، ولكننا ننصح بذلكبيس ل

 مالية متاحة؟لة ادمساعالل ه ال 

 رة االستشاري؟قبل مذكتُ ل ه عمن

 ذي يطلع على المراسالت؟الن م .لصاحب االلتماس أن يعقد مؤتمراً صحفياً بعد تقديم االلتماس مكني

 تغرق اإلجراء؟يسم ك . تغرق سنواتسد يق

 ساتاماالستماع الخاصة بتقصي الحقائق، وشهادة الخبراء وااللت تلساج
 . االستماع الشفوية ساتلالمكتوبة، وج

اءات، إن ُوجدت، التي يمكن لآللية اإلجر هيا م
اتخاذها لمساعدتها في التوصل إلى قرار؟ مثل 
جلسات االستماع الخاصة بتقصي الحقائق، أو 
الزيارات الميدانية أو االلتماسات المكتوبة أو 

 الخ…جلسات االستماع الشفوية 

 تاحة؟ملة جمؤقتة أو العاال تاجراءاإلل ه عمن
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 ام األفريقيظالن   5-3

النظام األفريقي لحماية حقوق اإلنسان على أساس الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي تم تبنيه تحت  قومي
وق قحومازالت مهمة اإلشراف على احترام الميثاق مقصورة على اللجنة األفريقية ل. رعاية منظمة الوحدة األفريقية

م مقررون همن ،إطار عملها، قامت اللجنة األفريقية بتعيين عدد من المقررين الخصوص  وفى. بواإلنسان والشع
 ب هم المقررونكتالاكثر صلة بموضوع هذا ألوا ،لإلجراءات الخارجة عن اختصاص القضاء، ومقررون لحقوق المرأة

، تم تبني بروتوكول بغرض تأسيس محكمة أفريقية 1118وفى عام . ز في أفريقياتصون بالسجون وأحوال االحتجاخالم
وعلى أساس . دولة على البروتوكول 11تعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة، ولكن هذه المحكمة لن تبدأ نشاطها إال بعد توقيع 

 .تيستغرق ما بين خمس وعشر سنواف سوك يقية، فإن ذلفرألاالمؤشرات الصادرة عن الدول 
 

ة هي العربية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية، ولكن من الناحية العملية، تستخدم سكرتارية نللج ات الرسميةغالل: تاللغا
ى، فإنها تتولى ترتيبات رأخ ةديم مستند بلغتق يفوإذا رغبت دولة من الدول األطراف . اللجنة اللغتين اإلنجليزية والفرنسية

  .تهاترجم
 

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة :أساسية حقائق :01 دولج

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب : أساسية عن ققائح

لشعوب لعام ق األفريقي لحقوق اإلنسان وااميثلا بموجب
1181 

 :أشنلما م إنشاؤها؟تيف ك

  دأ عملها؟بتى م 1187

 :ينكولتا شخص تتكون؟ من كم 11

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤل هه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

 :رضلغا امعلا فلهدا وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا زعزيت

 من الميثاق األفريقي  60دة االم) ير الدولرتقاة راسد
 (. لحقوق اإلنسان والشعوب

 (من الميثاق 41دة االم) قبةالمرا 

  (من الميثاق 45،  54المادتان )الحقائق  قصيت 
 ( قا، امليث11املادة )املراسالت، مبا يف ذك الواردة من الدول  لقيت

 (، امليثاق88املادة ( )ا  يقائلت)ن األفراد وم

  ئفاوظلا

 ت التبليغاآلي 5-3-1

 نة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبجالل 1-3-1-1

 ائفظالو  0-1-1-1-1

 :للجنة األفريقية أن مكني

 (الشعوبفريقي لحقوق اإلنسان وألق اامن الميث 60ة مادلا) الدورية  ر الدول يقارت درست 

  ُاللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان (أ( )1)41دة االم) ت تقصي الحقائقايارزمل ذلك شوي ،اساترالدو ثولبحا ىجرت ،
 والشعوب 

 من  د بوجود سلسلةتفي تفي حال تلقي معلوما كوذل رك مشاركة فعلية في أعمال التحقيقاوتش متعمقة ةراسد جريت
 (من الميثاق 18المادة )لحقوق اإلنسان  بيرةالنتهاكات الخطيرة والكا
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 .ات تقارير الدولءجراإالطالع على إشارة عن كيفية عمل ل، 3–0الباب الثالث، الفصل  نظرأ

 ومحددة يدةفم  راأفك 0-1-1-1-2

 للجنة األفريقيةامع  اقب ، أن تتقدم لطلب وضع مرةيقيرقية أو غير أفأفري اءألي منظمة غير حكومية جادة، سو مكني .
وليس من الضروري التمتع بوضع مراقب لكي ترسل معلومات، ولكن الحصول على هذا الوضع يعطي للمنظمة 

ة نللجاالمطبوعات من ئق واوثتحاط علماً باالجتماعات العامة وتحضرها وتشارك فيها، وتتلقى ال: امتيازات معينة
فة بند معين إلى جدول أعمال اللجنة، مع مالحظة أن أي طلب من هذا النوع يجب أن يقدم قبل األفريقية، وتطلب إضا

 .عشرة أسابيع على األقل من افتتاح الدورة
 

م طلب وضع مراقب يجبو وقيادتها،  ،لهاكمعلومات عن هية، ومنظتشكيل الم: ًة، كما يجب أن يحتوى علىبكتا أن يقدَّ
ويتم تعيين مندوب . ومن المفيد أيضاً إرفاق نسخ من أي مطبوعات، أو تقارير عن األنشطة. أنشطتهاوعضويتها، و

 .لفحص الطلبات وإصدار توصيات للجنة األفريقية بشأن قبول الطلب أو عدم قبوله
 

 ايقيرالحتجاز في أفال اوأحون وجللس رر الخاص قالم 1-3-1-0

 أفريقيا في االحتجاز وأحوال ونجللس الخاص المقرر :أساسية حقائق :32 دولج

 ون وأحوال االحتجاز في أفريقياجللس المقرر الخاص: أساسية عن ققائح

 ملعا نة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبجالل قرار بموجب
1116. 

 :أشلمنا م إنشاؤه؟تيف ك

  دأ عمله؟بتى م 1116

 :ينولتكا شخص يتكون؟ من كم 1

الء األشخاص خبراء مستقلون أم ؤل هه مستقلون ءبراخ
 ممثلو دول؟

 

األوضاع بالنسبة لألشخاص المحرومين من حرياتهم  ةراسد
اإلنسان  قحقولثاق األفريقي المي فيفي الدول األعضاء 

 .والشعوب

 :ضلغرا العام فلهدا

 قبةالمرا  

 الحقائق  قصيت 
  ئفالوظا

 

درة على ممارسة وظائفه فيما يتعلق بكل الدول األعضاء في الميثاق األفريقي لحقوق قبال ونجللس ع المقرر الخاصتيتمو
 .اإلنسان والشعوب

 

 :نأون جقرر الخاص للسالم عطييستو

 تحديد جوانب المشكلة واقتراح التوصيات لحلها فبهد قبةالمرافي أعمال  كشاري 

 يا الفرديةالقضا نبشأ ياتصلتوا صدري 

 يا الفرديةالقضافي  ء عاجلاإجرب وصيي 

 تفويضه قنطا قف الواقعة فيلموااو يتعلق بالقضايا افيم المعلومات و يسعى للحصول عليها ىتلقي 
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 بموافقة الدول المعنية، ويقدم التقارير الخاصة بهذه الزيارات إلى اللجنة األفريقية  لتقصي الحقائقبزيارات  قومي
مجلس  نر ماقارير إال بقرالت نالورغم أن الميثاق نفسه ينص على عدم إع. لسة عامةجفي  لحقوق اإلنسان والشعوب

تقوم بإعالنها دون  -الناحية العملية من –ومات دول منظمة الوحدة األفريقية، إال أن اللجنة رؤساء ورؤساء حك
  .الرجوع إلى المنظمة

 

 :مواطن االهتمام الرئيسية بالنسبة للمقررين الخصوص للسجون ما يلي لتشمو

 ونجالس لحواأ 

 في ظروف االحتجاز حيةصال الوألحا 

 جن التعسفي أو بدون محاكمةتالحا  جاز أو السَّ

 ة األشخاص المحرومين من حرياتهملعامم 

 اص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو خشألأو ا ،االحتجاز بالنسبة ألصحاب الحساسيات الخاصة مثل الالجئين روفظ
 عقلية، أو األطفال

 

 ريقية لحقوق اإلنسان والشعوب اللجنة األف: الشكاوى تءاراإج 5-3-2

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة :الفردية الشكاوى إلجراء األساسي الزمني الترتيب :31 دولج

 حقوق اإلنسان والشعوبلية قللجنة األفريا -يةدفريب الزمني األساسي إلجراء الشكاوى التلترا

 

خص أو منظمة غير حكومية ويجوز للسكرتارية أن تطلب مزيداً من شمن  لقي االتصاالتتتم ي
 المعلومات

  

لة على الللد ومات غير كافيةللمعاانت كذا إ

 إلى الح يالحدوث انتهاك محتمل، فإن الطلب قد 
 قالحكومة المعنية على اإلطال

اسلة رالم حالت ،كافية اتومعلمانت هناك ك ذاإ
لى الحكومة المعنية وال يعلن اسم صاحب إ

 .المعلومات إذا طلب ذلك

  

 ليق  على عللت ينفلطراكل من  دعىي

.لولقبا  

  

 الموضوع ر فيظلنفإذا أعلن أن الدعوى مقبولة تنتقل اللجنة إلى ا. وىعالد بولقاللجنة في  نظرت

 

 ودية  ةسويتبواب مفتوحة أمام الطرفين للمساعدة في التوصل إلى اللجنة األ يبقتُ 

 

 جلسة استماعوغالباً ما يشمل ذلك . أن يقدم الطرفان مالحظاتهما عن الوقائع يجب ة الموضوعسدرال

 أمام اللجنة شفوية

 

 سراً  م النظر في الموضوعتوي –ثاق يللم كانتهاا إذا كان هناك م نأشب رارقنة إلى اللج صلتوت

 

مر ألوا ،أنه ليس هناك آلية رسمية للتطبيق إال. عدة في التنفيذالمسلاللجنة العمل مع الطرفين  لواصت
 يقبتطيعتمد أساساً على منظمة الوحدة األفريقية لتتولى ال
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 ؟راطات القبولتاش هيما  5-3-0-1

 :إذا غير مقبولةإلعالن بأن المعلومات اتم ي
 

 (رغم أنه بإمكانه أن يطلب من اللجنة عدم ذكر اسمه)ضمن اإلشارة إلى اسم صاحبها تم تل 

 أنظر األفكار المفيدة ) ولةقبدرجة غير مع طولةمل لية، إال إذا كانت هذه الوسائحالم تنفد اإلجراءات العالجيةسم تل
 (التالية

 ليةحالم م تقديمها خالل فترة معقولة من استنفاد اإلجراءات العالجيةتم يل 

 غير متوافقة مع نصوص ميثاق منظمة الوحدة األفريقية أو الميثاق األفريقي انتك. 

 يةلمعناة مكتوبة بلغة تتضمن إساءة للدول انتك 

 فقط وسائل اإلعالمقائمة على أساس تقارير  ءاتااالدع انتك . 

 الطلب أموراً سبق حسمها من جانب الدول المعنية، طبقاً لمبادئ ميثاقي األمم المتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية  لناوت
 .أو الميثاق األفريقي

 

 والشعوب سانناإل لحقوق األفريقي ثاقيالم :الفردية كاوىشال إجراء الستخدام العملية الجوانب :30 دولج

 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب: نب العملية الستخدام إجراء الشكاوى الفرديةالجوا

ص، أو منظمة غير حكومية، يستطيع تقديم تفاصيل دقيقة لحادثة خي شأ
 كون الضحية أوأن ي ريس من الضرويول – افيه تساعد على التحقيق

 .عوبات العملية المرتبطة بالظروف األفريقيةته، وذلك مراعاة للصلعائ

 ذي يمكنه رفع دعوى في إطار هذا اإلجراء؟الن م

 اك موعد نهائي لتقديم الطلب؟هنل ه . قديم الطلب خالل فترة معقولة، ولكن اللجنة تفسر ذلك بسخاء شديدتجب ي

ذا إهذا اإلجراء  إطار فيمكانك رفع دعوى بإل ه ال
وى في إطار إجراء معنّى ان قد سبق لك رفع دعك

 بنفس الحقائق؟

 تاج إلى تمثيل قانوني؟تحل ه .لكنه مسموح بهو، ال

 مساعدة المالية متاحة؟ الل ه ال

راء يجب جاإل قبل أية معلومات من شأنها أن تساعد اللجنة، ولكن سريةد تُ ق
 .عميأن يحترمها الج

 شاري؟تالساقبل مذكرة تُ ل ه

 ذي يطلع على المراسالت؟الن م . طلب ذلك إذا حب المراسلة سريةهوية صا بقىت

ناك تأخير لفترات طويلة في الدعاوى األولى ولكن اإلجراء يستغرق هان ك
 .شهراً وعامين 18اآلن ما بين 

 ؟تغرق اإلجراء يسم ك

تي انية في الحاالت الدلميااع والزيارات ستمالا ماسات المكتوبة وجلساتتاللا
 .تضمن مجموعات من أصحاب الشكاوى

اإلجراءات، إن وجدت، التي يمكن لآللية  هيا م
استخدامها لمساعدتها في التوصل إلى قرار؟ مثل 
تقصي الحقائق والزيارات الميدانية وااللتماسات 

 الخ…المكتوبة وجلسات االستماع 

 ؟جلةالمؤقتة أو العات اءرااح اإلجتتل ه عمن

 

 فيدة ومحددةر ماأفك 1-3-0-0

 على االدعاءات حتى في حالة عدم رد الدولة المعنيةاللجنة إلى مرحلة النظر في المعلومات المقدمة  لنتقت. 

 وق قلحافة إلى التفاصيل األساسية، يجب أن تشير إلى ما إذا كانت المعلومات متعلقة بانتهاكات خطيرة أو كبيرة ضاإلب
 .بإلنسان والشعوا

 الخطيرة والكبيرة، وعندما تتعلق الشكاوى بأعداد كبيرة من الناس أو انتهاكات مستمرة لفترة الت االنتهاكات اي حف
 .لوأو غير معق/و عملي يرأساس أن ذلك أمر غ على ليةحالم طويلة، ال تتطلب اللجنة استنفاد اإلجراءات العالجية
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 لكي 18تعلق االدعاءات بانتهاكات خطيرة وكبيرة، من الممكن أن تستند المراسالت إلى المادة لذلك، عندما ت لبديك ،
   .ليةحالم تتجنب اشتراط استنفاد اإلجراءات العالجية

 ي ذلك أمراً غير عمل نف مودما تجعل الظرن عنكولاللجنة من أصحاب المراسالت ذكر أسمائهم وعناوينهم،  طلبت
، فقد ال يكون من الضروري تسجيل أسماء كل الضحايا (في حالة وجود عدد كبير من الضحايا، على سبيل المثال)

  .زمةالال إال أن المعلومات يجب أن تكون دقيقة بدرجة كافية لتجعل من الممكن إجراء التحريات. المعنيين

 فال –مارسة الخاصة باللجنة موال ه من خالل الئحة اإلجراءاتى الفردية تم تطويروشكالمن إجراءات ا بيرر كقد 
 .تندهش إذا لم تجد كثيراً من المعلومات عن اإلجراء في الميثاق نفسه

 

 يم أخرىلأقا  5-4

ق اإلنسان، خاصة بانتهاكات حقولت ااظر في االدعاءللن ةميجد في الوقت الراهن أقاليم أخرى أرست إجراءات رسو تال
وقد تشهد السنوات القادمة تزايداً في . رغم أن أقاليم كثيرة بدأت بالفعل تولي اهتماماً متزايداً بحقوق اإلنسان بوجه عام

م ت جراءات التيس اإلاأسعدد الهيئات الدولية القادرة على البحث في االدعاءات، وربما تقوم هيئات إقليمية جديدة على 
 .تبارها على أكمل وجه بالنسبة ألوربا وأمريكا وأفريقياسيسها وتجربتها واختأ

 

هيئات لفا –قريبة منك  ةوليدأن يتم ذلك، فمن األهمية بمكان آال يثنيك عن عزمك عدم وجود إجراءات عالجية  إلىو
ع في جميع أنحاء العالم، فعليك أن التفتيش على األوضا طيعتلجغرافية، وتسود ادلحالتابعة لألمم المتحدة ال تعترضها ا

تتحقق من االتفاقيات التي يدخل بلدك طرفاً فيها، وتذكر أن اإلجراءات التي ال تتبع اتفاقيات معينة بإمكانها التفتيش على 
   .أوضاع حقوق اإلنسان في أي دولة تكون عضواً في األمم المتحدة
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 جراءات الدوليةإلن لرالتقييم المقال واجد 6

 (عام) العنصري التميز على القضاء ولجنة اإلنسان، حقوق ولجنة التعذيب، مكافحة لجنة -1 المقارن التقييم :33 لدوج
 
 

CERD HRC CAT  

IC SR IC SR IC IP SR  

 :ي مدى تتالءم اآللية معألى إ       
        النتباه إلى موقف معين؟ اذب ج 
  ي؟علن اءرإلجال ه  عمن ال ال عمن ال عمن ال
  ؟ةيعلن هجتائنل ه  عمن جائزالن م عمن عمن عمن عمن عمن
 ىتقصلكن لآللية القيام بزيارات مل يه  ال عمن ال ال ال ال ال

  ؟الحقائق
 -  -  -  -  - -  جائزالن م  الزيارات؟  هذه جتائنم إعالن تل يه 
        
        ام؟ الع فوقإلى إحداث تغييرات في الم يلسعا 
طبيعة  ذات تاوصيتية أن تصدر للآل كنمل يه  عمن عمن عمن عمن ال عمن ال

 عامة أو منتظمة؟ 

 - -  ال لتزام بهذه باال قانوناً  ةلزممدولة لل اه  ال ال ال ال

  ؟ياتصلتوا

 - -  تاوتفي  ونانق تاوتفي
الدعاوى 
 غير كاف

 وصيات؟ تبال ادةعتزم الدول لل ته  توتفاي عمن

 - ر يقرلتا
 تاليال

 - ي ارج
 تطويره

لكنها و ،ال
 ال ُتستبعد

لكنها و ،ال
تفعل ذلك 
 حالة بحالة

ير رلتقا
 التالي

 ؟ةعباتمللتلك اآللية إجراًء مل ته  

 - -  ال در تصد ق ال ال
تلخيصاً 
 بالنتائج

تستطيع اآللية فرضها  ةخاص تاقوبعاك نل هه  ال
 على الدول التي ال تتعاون معها؟ 

        

 ؟ ىفرد راء عالجي ن إجعث لبحا       ال 

 : ية التبليغلن آم       

 دعوى فردية في سياق موقف عام نعالإ       

  لترحيلانع م       

رغم ، عمن  ال  ال 
أنها غالباً 
ماال تفعل 
 ذلك

دعاوى لي اف تاوصيتكن لآللية إصدار مل يه  ال
 ؟الفردية

  -   - -  ال   هلتزام بهذباال اقانون ةلزممول دالل ه 

 ؟ياتصلتوا

  -   - -  عمن   وصيات؟ تبال ادةعلزم الدول ل تُ ه 

-  ال  ال  ال   ايا الفردية؟ ضالق عةبمتاللك اآللية إجراء مل ته 

-  عمن  ال  ال   ة؟حمتا اءات العاجلةرإلجال ه 

-  ال       ذعان لهذه باإل قانوناً  ةلزممدولة لل اه

 ؟ اءاترإلجا

-  عمن       اإلجراءات؟  هبهذ ةداعتزم الدول لل ته 

ءات تقارير اإجر=  SRالقضاء على التمييز العنصري؛  ةلجن=  CERDحقوق اإلنسان؛  ةلجن=   HRCمكافحة التعذيب؛ ةلجن=  CAT: حيضاإ

.يةدرلفا ءات الشكاوىاإجر=  IC ؛ءات التحرياتاإجر =   IP ؛الدول
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 (عام) 1123 واإلجراء الخصوص، والمقررون النساء، ضد التمييز على القضاء ولجنة الطفل، حقوق لجنة -0 المقارن ميتقيلا :34 دولج

1503 CR-CHR                   CEDAW CRC  

COM FF COM SR SR  

 :ي مدى تتالءم اآللية معألى إ     
      ؟ ينالنتباه إلى موقف معاذب ج 
 علني؟  اءرإلجال ه  عمن عمن ال ال ال

لكن يتم اإلعالن و ،ال
عن كون دولة ما قيد 

 . الدراسة

 ة؟ يعلن هجتائنل ه  عمن عمن عمن عمن

ولكنها عادة ما ال ، عمن
 تمارس هذا الخيار

 يتقصلكن لآللية تنفيذ زيارات مل يه  ال ال ال عمن

  ؟الحقائق
-  عمن ال  -  -  زيارات؟ ال ههذ جتائنم إعالن تل يه 
      
      ى إحداث تغييرات في الموقف العام؟ لإ عيلسا 

لكن على أساس و عمن
 سري

 ذات تاوصيتكن لآللية أن تصدر مل يه  عمن عمن عمن عمن
 طبيعة عامة أو منتظمة؟ 

لتزام بهذه باال قانوناً  ةلزممدولة لل اه  ال ال ال ال ال

  ؟ياتصلتوا
 وصيات؟ تبال ادةعتزم الدول لل ته  تواتفي تاوتفي اوتتفي باً الغ تاوتفي

ا اإلبقاء على نهمكي
الدولة قيد الدراسة حتى 

 العام التالي

مواصلة ن مكي متابعةر واح
 الحوار

  ؟بعةالمتلتلك اآللية إجراًء مل ته  ير التاليرلتقا ير التاليقرلتا

ألة إلى سالم يل تحد ق
ضمن تي إجراء عام وقد

 يين مقرر خاصذلك تع

ا إصدار نهمكي
بيان عندما تقدم 
التقرير إلى  

UNCHR 

تستطيع اآللية  ةخاص تاقوبعاك نل هه  ال ال ال
 فرضها على الدول التي ال تتعاون معها؟ 

      
      ؟ ىفرد عن إجراء عالجي ثلبحا 
 : ية التبليغلن آم     
 امعقف وية فردية في سياق مضق النإع     
  لترحيلانع م     
ت في القضايا اوصيتكن لآللية إصدار مل يه  ال ال عمن عمن 

 ؟الفردية
-  ال ال   -  لتزام بهذه باال قانونا ةلزممدولة لل اه

 ؟ياتصلتوا
-  تاوتفي امتظانب   -  وصيات؟ تبال ادةعلزم الدول ل تُ ه 
 ا مواصلةنهمكي 

 رحوالا
للمصدر ة رصف

للتعليق على رد 
 الدولة

ا ياضالق عةبمتاللك اآللية إجراء مل ته  ال ال
 فردية؟ لا

 ة؟ حمتا اءات العاجلةرإلجال ه  ال ال عمن عمن 
-  ال ال   -  لتزام بهذه باال قانوناً  ةلزممدولة لل اه

  ؟اءاترإلجا
-  امتظانب امتظانب   -  ؟تءاارإلجا هبهذ ادةعتزم الدول لل ته  

 

 رمقر=  SR-CHR؛ 1123راء جاإل=  1503 ؛القضاء على التمييز ضد  النساء ةلجن=  CEDAW  ؛حقوق الطفل ةلجن=  CRC: حيضاإ

 يتقص=  FF ؛ء تقارير الدولاإجر=  SR ؛ممثلون خصوص للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة/ خبراء مستقلون/ عات عملومجم/ خاص

 ءات المراسالتاإجر=  COMالحقائق؛ 
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 وققلح األمريكية للدوا ةمكومح  اإلنسان لحقوق األمريكية الدول ولجنة التعذيب، لمنع األوروبية اللجنة -3 المقارن التقييم :31 دولج

 (عام) إلنسانا

IACT IACN CPT  

IC IC FF FF  

 :ي مدى تتالءم اآللية معألى إ    

     ين؟عم النتباه إلى موقفاذب ج  

  ي؟لنع اءرإلجال ه  ال ال ال ال

تقصي ر نظأ لياً آ يسل عمن
 الحقائق

 ة؟ يعلن هجتائنل ه  تقصي الحقائق نظرأ

  ؟الحقائق يتقصلكن لآللية تنفيذ زيارات مل يه  عمن عمن عمن عمن

لرجوع إليها ا تمي
 في الحكم

ذا وافقت الدولة إقط ف ادةع لياً آ يسل
ومن . على النشر

م معظلية ملعالناحية ا
 الدول توافق

 الزيارات؟  هذه جتائنم إعالن تل يه 

     

     ؟إلى إحداث تغييرات في الموقف العام يلسعا  

طبيعة عامة أو  ذات تاوصيتكن لآللية أن تصدر مل يه  عمن عمن عمن عمن
 منظمة؟ 

  ؟ياتصلتوالتزام بهذه باال قانوناً  ةلزممدولة لل اه  ال ال ال عمن

 وصيات؟ تبال ادةعتزم الدول لل ته  منع وتافتي تاوتفي عمن

لب إحاطتها تطد ق
علماً بالخطوات 
 التي تم اتخاذها

لب إحاطتها تطد ق
علماً بالخطوات 
 التي تم اتخاذها

ت متابعة ايارز ت متابعةراياز
 وحوار مستمر

 ؟بعةالمتلتلك اآللية إجراًء مل ته  

/ عام  يرقرت ال
الرجوع إلى 
 المحكمة

تستطيع اآللية فرضها على  ةخاص تاقوبعاك نل هه   عام يانب ال
  ؟عهامالدول التي ال تتعاون 

     

     ة؟ يفرد عن إجراءات عالجية ثلبحا 

 : ية التبليغلن آم    

 دعوى فردية في سياق موقف عام نعالإ    

  لترحيلانع م    

 ؟الفردية ىعاودت في الاوصيتلية إصدار ن لآلكيمل ه  عمن عمن  

 ؟ياتصلتوالتزام بهذه باال قانونا ةلزممدولة لل اه  ال ال  

 وصيات؟ تبال ادةعلزم الدول ل تُ ه  عمن تاوتفي  

حرى عن تتد ق  
 القضية

 اوى الفردية؟ عالد عةبمتاللك اآللية إجراء مل ته  أن يحدث مكني

 ة؟ حمتا العاجلةءات اجرإلال ه  أن يحدث مكني عمن  

  ؟اءاترإلجالتزام بتلك باال قانوناً  ةلزممدول لل اه  ال ال  

 اإلجراءات؟  هبهذ ادةعتزم الدول لل ته  عمن تاوتفي  
 
ة الدول األمريكية لحقوق ممحك=   IACT ؛انالدول األمريكية لحقوق اإلنس ةلجن=  IACN ؛نة األوربية لمنع التعذيبجالل=   CPT :حيضاإ

 ءات الشكاوى الفرديةاإجر=  ICالحقائق؛  يتقص=   FFاإلنسان؛
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 (معا) أفريقيا في االحتجاز وأحوال للسجون الخاص والمقرر والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة -4 المقارن التقييم :36 دولج

SRP ACNHR  

COM FF IC FF/IDS SR  

 :ي مدى تتالءم اآللية معألى إ     

      النتباه إلى موقف معين؟ اذب ج 
 ؟ يعلن اءرإلجال ه  عمن ال ال ال ال

بالتقرير  لحقت عمن عمن
السنوي لـ 
ACHPR 

 ة؟ يعلن هجتائنل ه  عمن ادةع

يتعلق ا يمف عمن عمن
 من تبمجموعا

أصحاب 
 الشكاوى

-  عمن  ىتقصلكن لآللية تنفيذ زيارات مل يه 

  ؟الحقائق

ولكن  ، عمن
يمكن أن يكون 
هناك تأخير في 

 النشر

ولكن يمكن  ، عمن
أن يكون هناك 
 تأخير في النشر

، ولكن ة ادع ممكنالن م
يمكن أن يحدث 
تأخير لفترات 

 طويلة

 -  الزيارات؟  هذه جتائنم إعالن تل يه 

      
      قف العام؟ المو فيتغييرات  إلى إحداث يلسعا 

إذا كان ، عمن
األمر يتعلق 
 بموقف

إذا كان  ،  عمن عمن
األمر يتعلق 
 بموقف

 ذات تاوصيتن لآللية أن تصدر مكي هل  عمن عمن
 طبيعة عامة أو منظمة؟ 

لتزام بهذه باال قانوناً  ةلزممدولة لل اه  ال ال ال ال ال

  ؟ياتصلتوا
 وصيات؟ تبال ادةعتزم الدول تل هل  اً نحياأ اً انحيأ اً انحيأ اً يانحأ اً انحيأ
من خالل ا بمر متابعة اتعثب ستبعدم يسل

منظمة الوحدة 
 األفريقية

قى تبد ق
الموضوع على 
 الجدول األعمال

 الدولة رقريت
 دماالق

 ؟بعةالمتلتلك اآللية إجراًء مل ته  

آللية تستطيع ا ةخاص تاقوبعاك نل هه  ال ال ال ال ال
 الدول التي ال تتعاون معها؟ على  هافرض

      
      ؟ ىفرد عن إجراء عالجي  ثلبحا 
 : ية التبليغلن آم     
 قضية فردية في سياق موقف عام نعالإ     
  لترحيلانع م     
ت في القضايا اوصيتكن لآللية إصدار مل يه  ال عمن  عمن عمن

 ؟لفرديةا
-  ال  ال ال  بهذه  متزالباال قانونا ةلزممدولة لل اه

 ؟ياتصلتوا
-  اً انحيأ  اً انحيأ اً نحياأ  وصيات؟ تبال ادةعتزم الدول لل ته 

-  ال  ال ستبعداً م يسل  ايا ضالق عةبمتاللك اآللية إجراء مل ته
 الفردية؟ 

-  عمن  عمن عمن  ة؟ حمتا اءات العاجلةرإلجال ه 
-  ال  ال ال  بااللتزام بهذه  نوناً اق دولة ملزمةلل اه

 ؟ تاإلجراءا
-  اً انحيأ  اً انحيأ اً انحيأ  اإلجراءات؟  هبهذ ادةعتزم الدول لل ته 

 
ت اءارجإ=  SRريقيا؛ ي أففز ن وأحوال االحتجاجوسبال  خاص رمقر SRP/ ؛ نة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبجالل=  ACNHR: حيضاإ

 ءات المراسالتاإجر=  COMءات الشكاوى الفردية؛ اإجر=  ICة متعمقة؛ سدرا=  IDSالحقائق؛ يتقص=  FF ؛تقارير الدول
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 (يةدلفرا الشكاوي اءاتإجر) ريالعنص التمييز على اءضالق لجنة ، اإلنسان حقوق لجنة ، التعذيب مكافحة لجنة -  4 المقارن التقييم : 37 دولج

CERD HRC CAT  

 :ي مدى تتالءم اآللية مع ألى إ   

    ؟ ىفرد  عن إجراء عالجي ثلبحا 

 :راءات الشكاوىجن إم   

 ف قانونياً على االنتهاك رلتعا عمن عمن عمن

 لترحيلانع م عمن عمن ممكنالن م

إلى العمل  رةشاإ
الستعادة  روريضال

 االلتزام

إلى العمل  رةشاإ
الضروري الستعادة 

 االلتزام

إلى العمل  ةشارإ
الضروري الستعادة 

 االلتزام

 وجدت ، يمكن  ن، إ التعويضرة من صور وي صأ
 منحها ؟

 ؟ ار النهائيرالقبلتزام باال ة قانوناً ملزمُ دول لل اه  ال ال ال

 القرار؟ ابهذ ادةعتلتزم  الدول له   ادةع تفاوتي تاوتفي

ولكن قد تطلب أن   ،ال ال ال
تحاط علماً بأية خطوات 

 تتخذ

   القرار؟ لتطبيقوجد أي طريقة تهل 

 ة؟حمتا اءات المؤقتة أو العاجلةرإلجاهل    عمن عمن عمن

 لتزام بهذه اإلجراءات؟باال ة قانوناً ملزمُ لدول اهل    ال ال ال

 اإلجراءات؟ هبهذ ادةع لدولام لتزتهل    ادةع عمن عمن

 
 .القضاء على التمييز العنصري ةلجن=  CERDحقوق اإلنسان؛  ةلجن=  HRCمكافحة التعذيب؛  ةلجن=  CAT: حيضاإ

 

 ،اإلنسان لحقوق األمريكية للدوا مةكمح ، اإلنسان لحقوق األمريكية الدول لجنة اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة -1 المقارن التقييم :38 دولج
 (الفردية الشكاوي إجراءات) اإلنسان لحقوق األفريقية جنةلال

ACNHR IACT IACN ECTHR  

 :ة مع يآللاي مدى تتالءم ألى إ    

      ؟ىفرد ث عن إجراء عالجيحالب 

 :راءات الشكاوى جن إم    

 ف قانونياً على االنتهاك رلتعا عمن عمن عمن عمن

 لترحيلانع م عمن عمن عمن عمن

 - أن يشمل ن مكي
  تعويضاً 

   اءات عالجيةروإج
 تقليدية أقل

 -  لأن يشم مكني
 اً يمال  يضاً وتع

   وجدت ،  إن ،يضاتولتعاورة من صور صأي
 يمكن منحها ؟

ار رالقبلتزام باال ة قانوناً ملزمُ لدول اهل    عمن ال عمن ال

 ؟ النهائي

 ؟رقرابال ادةعتزم الدول لتهل    عمن تاوتفي عمن اً انحيأ

م متابعتها في تتد ق ال
 المحاكم المحلية

غم أن إمكانية ر ،ال
اإلحالة إلى المحكمة أو 
نتائج النشر من جانب 
لجنة الدول األمريكية 

قد   لحقوق اإلنسان
 حرك  عملية االلتزامتُ 

ولى ذلك تد تق
 لجنة الوزراء

 ار؟قرلا يقتطبلة قاك أي طرينه له 

 ة؟حمتا المؤقتة أو العاجلة تإلجراءااهل    عمن عمن عمن عمن

لتزام بهذه باال ة قانوناً ملزمُ لدول اهل    ال ال عمن ال
 اإلجراءات؟

 اإلجراءات؟ هبهذ ادةعلتزم الدول تهل    عمن تاوتفي عمن اً انحيأ

 
ة الدول األمريكية ممحك= IACT   ؛الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ةلجن=  IACN ؛نسانكمة األوربية لحقوق اإلحالم=  ECTHR:  حيضاإ

 الشعوبنة األفريقية لحقوق اإلنسان وجالل=  ACNHR ؛لحقوق اإلنسان
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 يمكنك أن تبحث عن مساعدات أخرى؟ أين 7

 ا قد ترغب في البحث عن مساعدات أخرى؟ذلما 2-1

جراءات الرسمية أمام الهيئات الدولية التي أنشئت لغرض وحيد وهو تقييم ما إذا كانت الدول تحترم التزاماتها طبقاً إلن اإ
. صادر المساعدة الذي يمكن أن تلجأ إليه بشأن ادعاءات التعذيبممن  المصدر الوحيدالق طإلالدولي ليست على اللقانون 

اإلضافة إلى، أو بدالً من، اللجوء إلى بر، خآفهناك عدد من األسباب التي تجعل من الممكن طلب المساعدة من مصدر 
 .اإلجراءات الرسمية

  

 المتك الشخصية، وربما للترهيب سلى ع، ربما لحرصك سميةرالتوجه إلى اآلليات وف معينة، قد تتردد في الري ظف
وفى الحاالت التي تكون لديك فيها معلومات يمكن أن تساعد شخصاً على الحصول على إجراء . الذي يحيط بالعملية

قل ألى الية يجب عليك علدولات صة بالنسبة للهيئاتى على إنقاذ حياته أو حياتها، أو قد تكون لها أهمية خاحأو  عالجي
ويتمثل . أن تفكر في مسار لألحداث ال ينطوي بالضرورة على توريطك شخصياً، ولكنه يضمن عدم ضياع المعلومات
كما أن . أحد الحلول الممكنة في تمرير المعلومات إلى منظمة أو مجموعة أخرى قد تكون في وضع أفضل لمتابعتها

  .شاد، وقد تقدم لك النصيحة بشأن المسار األفضل لألحداثراإلو صل على الدعملتح ايهت يمكنك اللجوء إلهناك منظما
 

 ًء رسمياً فمن األهمية بمكان أن تتذكر أن أفضل اإجر  استخدمت أو لم تستخدم في سعيك لإلجراء العالجي واءس
أخرى، هناك منظمات متخصصة في هذا  ةومر. ليأهالدعم وإعادة الت مساعدة يمكن أن تقدمها لضحية التعذيب هي

 .المجال، قد ترغب في االتصال بها
 

 عينمعل ل وصاً أعضاء صوخ ،ن أكثر الوسائل فعالية وسرعة في استخدام اإلجراءات الرسمية هي التأثير على المشرِّ
مم المتحدة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ومجموعة مختلفة من لأل ةبعاالت  نسانلجنة حقوق اإل

  .الهيئات السياسية األخرى
 

 منها المساعدة على الحصول الممكن المصادر :31 دولج

 لمساعدة اوع ن (لمزيد من التفاصيل 0أنظر الملحق ) در الممكنةالمصا

 

 ة الدولية للصليب األحمرنللجا . 

 ى لالجئين لألعاألمم المتحدة ض افوم    

 ت دولية أو محلية غير حكومية أكثر خبرةانظمم . 

 البعثات التابعة لمنظمة األمن والتعاون  مثل  ميدانية تعثاب
لمتحدة األعلى  لحقوق امم مفوض األ أو ،بافي أورو
 . منظمات الدولية غير الحكومية الكبيرةلو اأ اإلنسان،

 ت خاصة بالضحايا مثل مؤتمرات منظمة العمل انظمم
 .الدولية أو االتحاد الدولي للبرلمانات

 
 س معلوماتكمات التي قد تتخذ إجراًء بنفسها على أسانظلما

 ية أكثر خبرةمحكو أو محلية غير وليةدات نظمم. 

 بكات المهنيةشوال  ماتظلمنا. 

 مات التي قد تتمكن من تقديم المشورة أو الدعمظلمنا

 األمم المتحدة التطوعي لضحايا التعذيب قندوص . 

 والمحلية غير الحكومية الدولية  إعادة التأهيل تانظمم . 

مات التي قد تتمكن من المساعدة عن طريق دعم ظلمنا
 الضحايا وإعادة تأهيلهم 

 حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة جنةل 

 نساوحماية حقوق اإلن ة الفرعية لتعزيزنللجا   . 

ات التي قد يكون فيها التأثير على ئلهيامات أو ظلمنا
عين  الً فعا المشرِّ

 



 
 تي تم جمعهاالفعل تجاه المعلومات ال رد –الثالث  بلباا

 

 

 
129 

 المصادر الخاصة للمساعدة بعض  2-2

 نة الدولية للصليب األحمرجالل 2-2-1

في  يضاً أولكنها تعمل  سلح،مالفي ظروف الصراع  ة الدولية للصليب األحمر هي منظمة محايدة مستقلة تعمل أساساً نللجا
المركز الرئيسي للمنظمة في جنيف بسويسرا، إال أن بعثاتها الميدانية تنتشر  عويق. مواقف العنف واالضطرابات السياسية

ائف ى وظدإحوتتمثل . الحاكمةويتم ذلك عادة من خالل اتفاق مع السلطة . في كثير من الدول التي تحتاج إلى أنشطتها
ويقوم ممثلو اللجنة . تلك الظروف في العمل كوسيط محايد بين المحتجزين وبين السلطات التي تحتجزهم ية فمهذه المنظ

ون من أحوال قتحقيُيستبقى فيها األشخاص لعالقتهم بالصراع أو االضطرابات، حيث  يالت ات إلى أماكن االحتجازرزياب

لب هذه المهمة أن يكون لهم طوتت. تجزين بشأن تجربتهم في الحجزحلما مع تالفيه، ويجرون مقابالحجز والمعاملة 
حق الوصول إلى جميع أماكن االحتجاز التي ُيستبقى فيها األشخاص الذين يدخلون في نطاق أنشطتهم، وأيضاً حق 

لقة بالنسبة لما يالحظون طالم مون بالسريةيلتز ك،بل ذلاومق. االلتقاء بالمحتجزين أنفسهم في لقاءات خاصة دون شهود
وبفضل هذه االمتيازات والوسائل الخاصة، غالباً ما تتمكن اللجنة الدولية للصليب األحمر من . أثناء هذه الزيارات

 .الوصول إلى أماكن احتجاز ال تستطيع المنظمات األخرى أن تصل إليها
  
ورغم . الخاص، وتعمل مستقلة عن كافة المنظمات األخرى مهاقا الخاصة، وطابكتهشر ولية للصليب األحمة الدنجللو

ف، أو التحري عن محتجزين بعينهم أو عن أشخاص مفقودين، حتى نالع ذلك، فهي مستعدة لتلقي المعلومات عن أنماط
نها تقبلها أيضاً من كول ،األقارب من ةً شرهذه المعلومات مباوتفضل اللجنة تلقى . تصبح في وضع يمّكنها من المتابعة

تحكم عمل اللجنة تعني أن المنظمات ال  يالت المنظمات غير الحكومية، على أساس تفهم المبدأ الذي يقضي بأن السرية
 ،رهمسلجنة رداً ألُ ل الستروا أو اختفوا، قد وفى حالة األشخاص الذين فُقد. تتوقع تلقي معلومات عن أي إجراء يتم اتخاذه

ويتلخص المبدأ الذي تهتدي به اللجنة دائماً في . وتسعى عادة إلى االتصال المباشر مع هذه األُسر قبل أن تتخذ أي إجراء
  .أن أي عمل تقوم به يتم باإلنابة عن األشخاص أنفسهم وباسمهم، وليس باإلنابة عن أي منظمة أخرى أو باسمها

 
ية للصليب األحمر، فيجب أن تحوي أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن للدوال إلى اللجنة ن تصأت كان للمعلوما اإذو

، أكبر من نمعي وكقاعدة عامة، تميل اللجنة إلى العمل بسرعة في الحاالت التي تكشف عن نمط. االعتقال واالحتجاز
 .ديةذلك الذي تعمل به في حالة القضايا الفر

 ين ئالجلمتحدة األعلى م المألا ضمفو  2-2-2

جال حماية ومساعدة األشخاص الذين فروا من أوطانهم بسبب خوف مفي  مفوض األمم المتحدة األعلى لالجئين عملي
ات في عجمالاية ومساعدة اى حملع ، كما يعمل(الجئون)حقيقي من االضطهاد، وال يستطيعون، أو ال يريدون العودة 
 .يا الحروب األهليةاوضح  ظروف مشابهة، مثل األشخاص المرحلين داخل أوطانهم 

 
 ل إحدى الطرق التي يؤدي بها المفوض هذه الوظائف في العمل من خالل شبكة من العاملين المنتشرين في جميعثمتتو

ألشخاص الذين يدخلون في نطاق تكليفهم، بما في ذلك العواصم والمخيمات اكن اتغير بتغير أمقع تاموأنحاء العالم، وفى 
والغرض من ذلك في األساس هو حماية . النائية لالجئين واألشخاص المرحلين داخلياً، والمناطق الحدودية البعيدة

زهم أو جاحتا رف على أسبابالتعو، خاطر تعرضهم للهجماتاألشخاص والجماعات، والوصول إلى أدنى حد من م
أي سوء معاملة يتعرض لها ( 1: وفى هذا المجال، يصبح من األهمية بمكان إخطارهم بشأن. نفيهم في مواقف معينة

ء يتعرض له هؤال املةعم أي سوء( 0. الترحيل واطنهم األصلية أو أثناءمفي   شخاص المرحلون داخلياً واأل  الالجئون
 .مرحلين داخلياً في مخيمات احتجازهملا

 ثات والزيارات الميدانيةعالب 2-2-3

 يرلمتحدة، والمنظمات غمم اواأل وم المنظمات الدولية، سواء كانت حكومية مثل منظمة األمن والتعاون في أوروباقد تق
استجابة لحدث أو )وهذه قد تكون متواصلة أو طارئة . جراء زيارات ميدانيةإأو   ميدانية تعثابومية، بإرسال الحك

وهى تعتمد في ذلك بدرجة . والغرض منها في معظم األحيان هو مراقبة الموقف وجمع المعلومات عنه(. موقف معين
  .ر مختلفةمصاد منالمعلومات التي تصل كبيرة على 
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 ظمات غير الحكومية، الدولية والقومية أو المحلية، ومنظمات الدعم األخرىنالم 2-2-4

ومن الطبيعي أن يكون االتصال األول بإحدى . أعداد كبيرة من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وجدت
لمعلومات األساسية عن الى إطريقة للتوصل فضل أي خبرة، حيث أن هذه هالمنظمات المحلية الكبيرة والتي تتمتع بال

وباستطاعة المنظمات الدولية غير الحكومية . لية، أو عن االتفاقيات التي تدخل الدولة طرفاً فيهاحالم اإلجراءات العالجية
كيفية  نبشأ إسداء النصيحةريق طن لة االدعاءات، أو عأن تقدم مساعدة ال تقدر بثمن، إما عن طريق تولي مسئولية إحا

، وهى منظمة "المنظمة المظلية"وتتمثل إحدى الصور المفيدة جداً من المنظمات الدولية غير الحكومية في . الشروع فيها
. حجماً غير حكومية تقوم بدور نقطة االتصال المركزية بالنسبة لشبكة من المنظمات المحلية غير الحكومية األصغر 

حكومية عضواً في شبكة، فالبد لها من أن توضح أهدافها وطرق عملها  يرغ يةبح منظمة محلي تصكل وبصفة عامة،
، لالطالع على أمثلة من هذه 0أنظر الملحق . الخ، والبد لها أن تثبت أنها ومعلوماتها مصدر يمكن االعتماد عليه… 

 .المنظمات
 
لالطالع على  0أنظر الملحق . ات الدعمكوشب  يةلمهنات ة والدعم من المنظمامكن أيضاً الحصول على المساعدي ماك

 .أمثلة من هذه المنظمات

 مم المتحدةاأل ،ق األمم المتحدة التطوعي لضحايا التعذيبوصند  2-2-5

توزيع التمويل على المنظمات غير الحكومية التي  ضبغر  ا التعذيب شاء صندوق األمم المتحدة التطوعي لضحاينم إت
تتولى القيام بتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانونية واالجتماعية والمالية واإلنسانية وغيرها لضحايا التعذيب 

. م إلى الصندوق بطلب منحةدلتقاشروع، يمكنها الم اهذترغب في إنشاء مثل  وأي منظمة غير حكومية. وعائالتهم
تعبئتها لبيان معلومات مفصلة عن المشروع المقترح، وعلى المنظمة أن تقدم إفادة بشأن  يجب وهناك استمارة طلب
 ستةبلمنح بعد ذلك يع ازتوبر من كل عام، ويتم ويحل موعد التقديم بحلول الحادي والثالثين من ديسم. أوجه إنفاق المنحة

 .لالطالع على التفاصيل 0أنظر الملحق . أشهر تقريباً 

عينأالت 2-2-6  وأصحاب القرارات ثير على المشرِّ

عينوالشك في أن المحاولة المستم. ناك بديل للرأي العام إذا تعلق األمر بالرغبة في التغييرهيس ل  رة للتأثير على المشرِّ
ولعل من أهم صور التأثير، تلك التي . أن تساعد في تركيز الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان نيمك وأصحاب القرارات

، انسجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنلوال  تحدث في جنيف أثناء دورات انعقاد لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
  واألعضاء يمكن أن تحدد الفرق بين إسقاط بند من جدول األعمال وبين إصدار قرارل ممثلي الدو ىعل رَحاولة التأثيفم
ف، والتي يمكن أن تساعدك فإذا أردت المشاركة، عليك االتصال بإحدى المنظمات غير الحكومية في جني. نة دولةابإد

أنظر الملحق . غ المعلومات تحريرياً وشفوياً العن كيفية إبوت، الب حضور الجلسم بطقدتوتمدك بمعلومات عن كيفية ال
 .لالطالع على كيفية االتصال 0رقم 

  
عين بشكل فعال بشأن قضايا حقوق اإلن لتشمو سان األجهزة المنتديات األخرى التي يحدث فيها التأثير على المشرِّ

( ليس بالضرورة حكومة بلدك)تشمل الممثلين الحكوميين  اكم ، وربيألاالسياسية للمنظمات الدولية مثل البرلمان 

(.وخصوصاً هؤالء الذين ينتمون إلى دول مؤثرة
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 صلخيت

 المعلومات التي تم جمعها رد الفعل تجاه –ب الثالث االب 

 لمسارات المحتملة لألحداثة عن اممقد 1

 اتخاذ إجراء مكني

 وليلدالمستوى الى ع 
 ىمحلللمستوى االى ع 

. المستوى المحلى، يجب أن تحاول استخدامها أوالً قبل التوجه إلى اآلليات الدولية على تيحت اإلجراءات العالجية الفعالةأذا إ
 ،دعاوى اإلدارية، والدعاوى التأديبية لوا ،نيةمدلدعاوى الوا ،الدعاوى الجنائية: المحليتشمل الحلول الممكنة على المستوى  وقد
 .طلب حق اللجوء أو

 :اختيار مسار العمل على المستوى الدولي يجب أن تضع في اعتبارك دعنو

 أبوابها مفتوحة أمامك؟هل : يةلاآل وفرت 
 هل تناسب أهدافك؟: ةيآللاة مالءم 

 ات التبليغ الدولية وكيفية استخدامهاين آلعجب أن تعرفه الذي يما   2

أو تسعى إلى الحصول على المعلومات لكي تعد تقريراً أو تعلق على ما إذا كانت /و ىتلقت ية التيلاآل هي التبليغ الدولية ليةآ

الدعاءات الفردية اا بهات التي تتلقاعلوملمان أن تتعلق كويم. ماتها في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسانالدول تحترم التزا
 .والعمومية، ولكن الهدف النهائي هو الحصول على صورة دقيقة للموقف العام ثم إصدار التوصيات

 :اللخمن  هافظائوت التبليغ الدولية اآلي ؤديت ،األحيان عظممفى و

 بةقالمرا 
 تقارير الدول ةراسد 
 الحقائققصي ت اتيارز 

كل ، إال أن (النص الرئيسي، لالطالع على المقترحات رأنظ) توى وشكل الطلب الذي تقدمه حسب وظيفة اآلليةحت ماويتفو

 :يجب أن تكون المراسالت

 سهل الوصول إليهالن ام 
 نة وتتمتع بالمصداقيةزتوام 
 ةفصلم 

 ادامهتخسجب أن تعرفه عن إجراءات الشكاوى الدولية وكيفية االذي ي ما   3

رسمية تشبه اإلجراءات القضائية، يستطيع األفراد والجماعات من خاللها تقديم  ةمليع لشكاوى الدوليةاات اءإجر نتضمت

لق على الشكاوى طويُ . لة معينةاي حفكها الشكاوى إلى هيئة قضائية دولية، بشأن االدعاء بأن حقوقهم الفردية قد جرى انتها
 .أو المراسالت ساتاات أو االلتمبلطلال ثمن هذا النوع أسماء أخرى م

 :ن رئيسيينيؤالسالنظر في شكوى فردية تطرح الهيئة ذات الصلة  عندو

 نه من غير أأو ) قبولةمير غضية وجدت الهيئة أن الق افإذ. لولقباوهذه هي مسألة  المسموح للهيئة دراسة الشكوى؟ نل مه
أنظر النص الرئيسي لالطالع على . )الحقائق المتعلقة بها ةراسدضية، وال يتم الق هيت، تن(المسموح لها أن تقوم بدراستها

 (قبولةمير غاألسباب التي قد تدعو إلى اإلعالن بأن قضية ما 

 وى ويحدث ذلك فقط عندما عالد  عوضوممى ذلك النظر في سوي ؟ل الحقائق على أن انتهاكا اللتزامات الدولة قد وقعدل ته
  .لةقبومالقضية  ت أنثبي

 :طار إجراءات الشكاوى الدولية على ما يليإفي  اً ائمد سالتالمرا لشتمتأن  يجبو

 (.حاتأنظر النص الرئيسي لإلطالع على المقتر)الحد األدنى من التفاصيل  حيوض تغطية طابخ 

 (.ى المقترحاتلع عالرئيسي لالطاللنص ا رأنظ) الوثائق المساندةقدر ممكن من  كبرأ 
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 األمم المتحدة: يات واإلجراءاتلاآل 4

 :فيما يلي األمم المتحدةفي إطار  آليات وإجراءات التبليغ صتلخت

 1513اء رإلجا 

 وعات والدوللموضا ريمقر: عة لألمم المتحدةاءات الخاصة للجنة حقوق اإلنسان التابرإلجا 

 كافحة التعذيبم نةلج 

 حقوق اإلنسان جنةل 

 حقوق الطفل جنةل 

 القضاء على التمييز ضد النساء جنةل 

 القضاء على التمييز العنصري جنةل 

 :على أساس ما يلي األمم المتحدةي نظام ذات الصلة ف إجراءات الشكاوى متقوو

 (مكافحة التعذيب جنةليذها عن طريق تنف يتم)ة مكافحة التعذيب دعاهم 

 (يتم تنفيذه عن طريق لجنة حقوق اإلنسان)توكول االختياري للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ولبرا 

 (العنصريز يق لجنة القضاء على التميييتم تنفيذها عن طر)ة القضاء على التمييز العنصري دعاهم 

 ةليمياإلق: يات واإلجراءاتلاآل 5

 :ابوروأ

 :هي بيرألواذات الصلة في النظام  لتبليغا تيالآ

 ة األوربية لمنع التعذيبنللجا 

 :أساس على وبيرألواالصلة في النظام  ذات وىالشكا إجراءات متقوو

  (حقوق اإلنسانية ليتم تنفيذها عن طريق المحكمة األوروب)هدة األوروبية لحقوق اإلنسان اعلما 

 :ا الشمالية والجنوبيةكمريأ

 :هي الدولي األمريكيذات الصلة في النظام  التبليغ ةليآ

 الدول األمريكية لحقوق اإلنسان جنةل 

 :ساسأعلى  األمريكيولي الدذات الصلة في النظام  إجراءات الشكاوىم تقوو

 يتم تنفيذه بواسطة لجنة الدول )ن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان الإلعاأو  هدة األمريكية لحقوق اإلنسانالمعا

 (األمريكية ومحكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان

 :ياقفريإ

 :هي يقيرألفاي النظام ف الصلة ذات التبليغ تلياآ

 ان والشعوبإلنسة األفريقية لحقوق انللجا 

 الخاص للسجون وأحوال االحتجاز في أفريقيا ررقملا 

 :أساس على يقيرألفاالصلة في النظام  ذات ات الشكاوىءجراإ متقوو

 (لشعوبن وايتم تنفيذه عن طريق اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسا)ق اإلنسان والشعوب اق األفريقي لحقوثلميا 

 يمكنك طلب المزيد من المساعدة؟ أين 6

تتخذ إجراءاً بنفسك، قد  وعندما. ردد في اللجوء إلى اآلليات الدولية بنفسك، وقد تحتاج دعماً وإرشاداً إما لك أو للضحيةتد تق
 .ينعرِّ شتأثير على المة الترغب في تقوية وتفعيل العملية من خالل محاول

إجراءاً بنفسها على أساس  تخذتتلك التي قد : قد ترغب في اللجوء إليها يالت مات أو الهيئاتظلمناثل هذه الحاالت تشمل مفى و

عدة في المساقد تتمكن من  التيضاً المنظمات أو الهيئات يوأ ،ك بالنصيحة والدعمدزويتتي قد تتمكن من تلك ال أو ،معلوماتك

عينيراً المنظمات أو الهيئات التي يكون فيها خوأ ،دعم الضحية أو إعادة تأهيله  .الً فعا  التأثير على المشرِّ
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  مة بالمستندات الهامةئقا – 1حق لالم 1

ل النظام داخ شخص يريد تقديم ادعاءات بسوء المعاملة للجهات الدولية أو حتى في د جميع المستندات الواردة أدناه هامة لكلعد تق
وفي داخل التقسيمات . د تم ترتيبها حسب الموضوع حتى يسهل تحديد جميع المستندات التي تخص موضوعاً محدداً قو. يلالمح

ال يتسع الكتاب . منظمة الدولية التي أوجدتهاحسب أصلها، أي حسب ال تقسيماً فرعياً  الخاصة بكل موضوع قُسمت هذه المستندات
 .إلى المصادر التي يمكن الحصول منها على تلك المستندات 0نا في الملحق شرأ ناات هنا، ولكنستندإلدراج جميع هذه الم

 

 : اإلنسان لحقوق العامة تنداتسالم 1
 

 :المتحدة مألما

 نن العالمي لحقوق اإلنساالإلعا   

 اق الدولي للحقوق المدنية والسياسيةثلميا   

 ق الدولي للحقوق المدنية والسياسيةاميثلل االختياري لوتوكولبرا   
 

 :أوروبا جلسم

 اقية األوروبية لحقوق اإلنسانفالتا  
 

 : الدول األمريكية ةنظمم

 ق وواجبات اإلنسانون األمريكي لحقالإلعا  

 حقوق اإلنساناقية األمريكية لفالتا  
 

 :الوحدة األفريقية ةنظمم

 والشعوب نساناق األفريقي لحقوق اإلثلميا 
 

 :بالتعذيب الخاصة اإلنسان حقوق اتندستم 2
 

 : المتحدة مألما

 أو الالإنسانية أو المهينة الوحشية  المعاملة أو العقوبة األخرى صورحماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب و نعالإ .  

 مهينةو الاألخرى الوحشية أو الالإنسانية أ المعاملة أو العقوبة صورمكافحة التعذيب و يةقتفاا. 
 

 :ابوروأ جلسم

 اقية األوروبية لمنع التعذيبفالتا  
 

 :الدول األمريكية ةنظمم

 ية الدول األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليهقتفاا.  
 

 :مياً رس حتجزينالم األشخاص لمعاملة العامة اييرعالم 3
 

 :المتحدة مألما
 األدنى من القواعد المعتادة لمعاملة المسجونين لحدا   
 عاملة المسجونينمة ليدئ األساسالمبا   
 نة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يخضعون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجعجموم 
 ماألمم المتحدة لحماية األحداث المحرومين من حريته حوائل   
 (نبكي لوائح)"حداث ع األاألمم المتحدة القياسية التي تمثل الحد األدنى لتطبيق العدالة م حوائل"   

 

 :أوروبا جلسم

 حة األوروبية للسجنئلالا  
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 :المهنية اييرعالم 4
 

 :المتحدة مألما

 اية المسجونين والمحتجزين من التعذيب مهنة الطب المتعلقة بدور موظفي الصحة ال سيما األطباء في حم ياتأخالق ئبادم
  نة األخرىيلمهاالإنسانية أو و الوأشكال المعاملة أو العقاب الوحشية أ

 حة النموذجية لتشريح الجثثئلالا 

  وننلقاا  لموظفي تطبيققواعد الممارسة السلوكية 

 نوناالق رية من قبل مسئولي تطبيقعد األساسية الستخدام القوة واألسلحة الناالقوا  

 دئ األساسية لدور المحامينالمبا   

 ور المدعي العامدعن  اتدرشاإ  

 دئ األساسية الستقالل السلطة القضائيةالمبا   
 

 :أوروبا جلسم
 عن الشرطة نعالإ  

 
 

 :بالنساء المتعلقة تنداتسالم 5
 

 :المتحدة مألما

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء نعالإ  

 شكال التمييز ضد النساءأيع مالقضاء على ج يةقاتفا   

 القضاء على العنف ضد النساء نعالإ  
 

 :الدول األمريكية ةنظمم
 والقضاء عليه ومعاقبته ية الدول األمريكية بشأن منع العنف ضد النساءقتفاا 

 
 

 :باألطفال المتعلقة تنداتسالم 6
 

 :المتحدة مألما
 لحقوق الطف نعالإ 

 ية حقوق الطفلقتفاا 

 األمم المتحدة لحماية األحداث المحرومين من حريتهم ةئحال   

 (اتفاقية بكين)"تطبيق العدالة على األحداث  دعن الحد األدنى لقواعاألمم المتحدة  ةئحال" 
 

 :الوحدة األفريقية ةنظمم

 طفلة الاق األفريقي لحقوق ورعايثلميا 
 
 

 : العقلية بالصحة تتعلق ألسباب المحتجزين باألشخاص المتعلقة تنداتسالم 2
 

 :المتحدة مألما

 حسين رعاية الصحة العقليةحماية األشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية وت ئبادم 
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 :الجماعية واإلبادة العنصري والفصل العنصري بالتمييز المتعلقة تنداتسالم 8

 

 :المتحدة مألما
 جميع أشكال التمييز العنصري ىاألمم المتحدة بشأن القضاء علن الإع  

 اقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريفالتا   

 ريمة اإلبادة الجماعية والعقاب عليهاية منع جقتفاا 

 اقية الدولية بشأن منع جريمة الفصل العنصري والعقاب عليهافالتا 

 

  : محاكمة بدون عدامواإل باالختفاء لقةعالمت تنداتسالم 1
 

 :المتحدة مألما
 حماية جميع األشخاص من االختفاء نعالإ  

 إلعدام بدون محاكمة واإلعدام التعسفي واإلعدام بمحاكمة موجزةافي   حقيقالمنع الفعال والت ئبادم 
 

 :كيةمريالدول األ ةنظمم
 األمريكية بشأن األشخاص الذين يرغمون على االختفاء للدواية قتفاا  

 

 : اإلنساني القانون داتنمست  11
 

 د القوات المسلحة الذين يصابون بجروح ويمرضون في الميدانية جنيف األولى بشأن تحسين وضع أفراقتفاا   

 جروح ويمرضون وتتحطم سفينتهم في البحربابون صن ييت المسلحة الذلقواية جنيف الثانية بشأن تحسين وضع أفراد اقتفاا   

 ية جنيف الثالثة بشأن معاملة سجناء الحربقتفاا   

 ي أوقات الحربية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين فقتفاا   

 لحةست الدولية المراعاوالمتعلقة بحماية ضحايا الص 1141أغسطس  10توكول اإلضافي التفاقية جنيف الصادرة في ولبرا 
   (1بروتوكول )

 والمتعلقة بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة  1141أغسطس  10توكول اإلضافي التفاقية جنيف الصادرة في ولبرا
    (0بروتوكول )

 
 

 : الصلة ذات األخرى تنداتسالم 11
 

 :يات المتحدةلوالا
 تعريف بـ وحماية حقوق اإلنسان المعترف بها لن اأمع بشتزة المجوأجهن الخاص بحق ومسئولية األفراد والمجموعات الإلعا

 "(إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان)"عالمياً والحريات األساسية 

 األفراد الذين يواجهون عقوبة اإلعدام نات التي تضمن حماية حقوقالضما   

 سلطةالمبادئ األساسية للعدل بشأن ضحايا الجريمة وسوء استخدام ال نعالإ   

  تشريع محكمة الجرائم الدولية 
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 صيل االتصال والحصول على المزيد من المعلوماتاتف – 2حق لالم 2

 

 : ل االتصاليفاصت

 
 

 :الدولية اتيآللا
 

AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS 

 :نة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبجالل

 
Kairaba Avenue, P.O. Box 673 

Banjul, The Gambia 
 392962-220+ : نفوليت
 390764-220+ : ساكف
 achpr@achpr.gm  :إلكترونيد ريب
 

COMMITTEE AGAINST TORTURE   مكافحة التعذيب جنةل: 
 

OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland  

 9000 917-22-41+ : نفوليت
  9011 917-22-41+ : ساكف
 webadmin.hchr@unog.ch : إلكترونيد ريب

http://www.unhchr.ch/ 
 

COMMITTEE FOR THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION   

 :ضاء على التمييز العنصريالق جنةل
 

OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland  

  9000 917-22-41+ : نفوليت
  9011 917-22-41+ : ساكف
 webadmin.hchr@unog.ch : إلكترونيد ريب

http://www.unhchr.ch/ 
 

COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN  

 :لى التمييز ضد النساءع القضاء ةلجن
 

OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland  

  9000 917-22-41+ : نفوليت
  9011 917-22-41+ : ساكف
 webadmin.hchr@unog.ch : إلكترونيد ريب

http://www.unhchr.ch/ 
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COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD لالطفحقوق  ةلجن: 
 

OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland  

  9000 917-22-41+ : نفوليت
  9011 917-22-41+ : ساكف
 webadmin.hchr@unog.ch : إلكترونيد ريب 

http://www.unhchr.ch/ 

 

EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE روبية لمنع التعذيبواأل ةنللجا: 
 

Council of Europe  
F-67075 Strasbourg Cedex  

France 
 HumanRights.Info@coe.int : إلكترونيد ريب
  24 20 41 88-3-33+ : نفوليت
 04 27 41 88-3-33+ : ساكف

http://www.cpt.coe.int/ 
 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  ساننبية لحقوق اإلوروكمة األحالم: 
 

European Court of Human Rights 
Council of Europe 

F - 67075 Strasbourg-Cedex 
France 

 18 20 41 88-3-33+ : نفوليت
 30 27 41 88-3-33+ : ساكف

http://www.echr.coe.int/ 
  

HUMAN RIGHTS COMMITTEE نساناإل حقوق ةلجن: 
 

OHCHR-UNOG  
CH 1211 Geneva 10, Switzerland  

  9000 917-22-41+ : نفوليت
  9011 917-22-41+ : ساكف
 webadmin.hchr@unog.ch : إلكترونيد ريب

http://www.unhchr.ch/ 
 

INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS يكية لحقوق اإلنسانرألماالدول  ةلجن: 
 

Inter-American Commission on Human Rights 
1889 F St., NW, Washington, D.C., USA 20006.  

 6002 458-202-1+ : نفوليت
 .3992 458-202-1+ : ساكف
 cidhoea@oas.org : إلكترونيد ريب

http://www.cidh.oas.org/ 
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INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS  الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ةحكمم: 
 

Inter-American Court of Human Rights 
Apdo 6906-1000 

San José, Costa Rica 
 or +506-225 3333 0581 234-506 + : نفوليت
 0584 234-506+ : ساكف
 corteidh@sol.racsa.co.cr : إلكترونيد ريب

http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/iachr.html 
 

OFFICE OF THE UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS   

 :مفوض األمم المتحدة األعلى لحقوق اإلنسان كتبم
 

OHCHR-UNOG  
CH 1211 Geneva 10, Switzerland  

  9000 917-22-41+  :نفوليت
  0099 917-22-41+ :: ساكف
 webadmin.hchr@unog.ch : ساكف
 تنداتلعديد من المسص اونصو واجد الميداني لهتوال  التفاصيل الخاصة بالمكتب  ليشم /http://www.unhchr.chلموقع ا ذاه

 .الدولية لحقوق اإلنسان

 

SPECIAL RAPPORTEUR ON PRISONS AND CONDITIONS OF DETENTION IN AFRICA   رر قالم

 :الخاص للسجون وأوضاع االعتقال في أفريقيا
 

Kairaba Avenue, P.O. Box 673 
Banjul, The Gambia 

 392962-220+ : نفوليت
 390764-220+ : ساكف
 achpr@achpr.gm : لكترونيإ ريدب
 

 

UN SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE األمم المتحدة الخاص للتعذيب رمقر: 
 

OHCHR-UNOG  
CH 1211Geneva 10, Switzerland  

  9000 917-22-41+ : نفوليت
  9006 917-22-41+ : ساكف
 webadmin.hchr@unog.ch : نيإلكترود ريب

http://www.unhchr.ch/ 
 
 

1503 PROCEDURE  1513اء رإلجا 
 

OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland  

  9000 917-22-41+ : نفوليت
  9011 917-22-41+ : ساكف
 webadmin.hchr@unog.ch : إلكترونيد ريب

http://www.unhchr.ch/ 
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 :للمساعدة أخرى رصادم
 

 :متخصصة وكاالت دولية  
 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION  ة العمل الدوليةممنظ: 
 

International Labour Standards and Human Rights Department (NORMES) 
4 route de Morillons 
CH-1211 Geneva 22 

Switzerland 
 7126 799-22-41+ : نفوليت
 6926 799-22-41+ : ساكف
  infleg@ilo.org : إلكترونيد ريب

http://www.ilo.org/ 
 

OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS 

 :ة وحقوق اإلنسانالمؤسسات الديمقراطي بمكت 
 

Organization for Security and Co-operation in Europe 
Office for Democratic Institutions and Human Rights 

Aleje Ujazdowskie 19 
00-557 Warsaw 

Poland 
 00 06 520-22-48+ : نفويتل
 05 06 520-22-48+ : ساكف
  office@odihr.osce.waw.pl : إلكترونيد ريب

http://www.osce.org/odihr/    (ةدانيالتفاصيل الحالية للعمليات المي ليشم)  

 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) ج األمم المتحدة للتنميةمرناب 
 

1 UN Plaza 
New York NY 10017 

United States 
http://www.undp.org  (إلى كاتب الموقع يساعدك على الوصول  هذاUNDP  ميع أنحاء العالمجفي) 

 
 

UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES:  جئين الى للالمتحدة األع ألمما ضمفو 
 

C.P. 2500,  
1211 Geneva 2,  

Switzerland 
http://www.unhcr.ch/  (ات هذا الموقع وصلة لالتصال بالبريد اإللكتروني والحصول على التفاصيل عن جميع العملي ليشم

 ( UNHCRالميدانية لـ 
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 UNICEFف يسيونيلا:  
 

UNICEF House 
3 United Nations Plaza 

New York, New York 10017 
U.S.A.  

  7000 326-212-1+ : نفوليت
 7465 887-212-1+ : ساكف

http://www.unicef.org/ 
 
 

   International Humanitarian Organisationمة اإلنسانية الدولية ظلمنا: 
 

 INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS للصليب األحمر ليةوة الدنللجا :  
 

19 Avenue de la Paix 
CH 1202 Geneva 

Switzerland 
 01 60 734-22-41+ :نفوليت
 (Public Information Centre) 57 20 733-22-41+ : ساكف
  webmaster.gva@icrc.org : ترونيإلكد ريب

http://www.icrc.org/ 
 
 

 سات الدولية غير الحكوميةسلمؤا 
 

 ةسسات المظليؤالم 
 

ASSOCIATION POUR LA PRÈVENTION DE LA TORTURE (APT)د منع التعذيب ااتح: 
 

Route de Ferney 10 
Case postale 2267 

CH-1211 Geneva 2 
Switzerland 

 2088 734-22-41+ : نفوليت
 5649 734-22-41+ : ساكف
 apt@apt.ch : إلكترونيد ريب

http://www.apt.ch/ (قاريرهم ودراساتهمتمن  نسخاً للعديد ملشي ) 
 

WORLD ORGANISATION AGAINST TORTURE/ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA 

TORTURE (OMCT)  ظمة العالمية لمكافحة التعذيب نالم 
International Secretariat 

PO Box 35 - 37 Rue de Varembé  
CH1211 Geneva CIC 20  

Switzerland  
  3140 733-22-41 + : نفوليت
  1051 733-22-41 + : ساكف
  omct@omct.org : إلكترونيد ريب

http://www.omct.org/ 
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FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME (FIDH) الدولي  حادتاال

 :للحقوق القانونية لإلنسان 
 

17 Passage de la Main d'Or 
75011 Paris, FRANCE 

 18 25 55 43-1-33+ : نفوليت
 80 18 55 43-1-33+ : ساكف
  fidh@csi.com : إلكترونيد ريب

http://www.fidh.imaginet.fr/ 
 
 

  :ت دولية غير حكومية أخرى اؤسسم
 

 AMNESTY INTERNATIONAL (AI)العفو الدولية ةنظمم:  
 

International Secretariat  
1 Easton St 

London 
WC1X 8DJ 

UK 
 5500 413-171-44+ : نفوليت
 1157 956-171-44+ : ساكف
  amnestyis@amnesty.org:إلكترونيد ريب

http://www.amnesty.org/ (تفاصيل االتصال بالفروع  البداية للوصول إلى جميع التقارير وتقارير النشر والحصول على ةنقط
 (الوطنية

 
L'ACTION DES CHRÈTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE ET DES CUTIONS 

CAPITALES (ACAT) EXÈCUTIONSل المسيحي لمنع التعذيب واإلعداممالع : 
 

7 rue Georges Lardennois   
75019 Paris  

   43 42 40 40-1- 33+ :نفوليت
 44 42 40 40-1- 33+ : ساكف
 acat-fr@worldnet.fr : إلكترونيد ريب

http://home.worldnet.fr/acatfr/ 
 

FIACAT:  
 

Fédération Internationale de l'ACAT 
27 rue de Maubeuge  

75009 PARIS  
France  

  60 01 80 42-1-33+  :نفوليت
 89 20 80 42-1-33+ : ساكف
 Fi.Acat@wanadoo.fr : إلكترونيد ريب
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 HUMAN RIGHTS INTERNET (HRI) ت حقوق اإلنسانننترإ :   
 

8 York Street, Suite 302 
Ottawa, Ontario 

K1N 5S6 Canada  
  7407 789-613-1+ : فونيتل
  7414 789-613-1+ : ساكف
 hri@hri.ca : إلكترونيد ريب

http://www.hri.ca/ 
 

 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) بة على حقوق اإلنسانالرقا : 
 

350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY  

10118-3299 USA 
 4700 290-212-1+ : نفوليت
 1300 736-212-1+ : ساكف
 hrwnyc@hrw.org : كترونيلإيد رب

http://www.hrw.org/ 
 

 INTERNATIONAL HELSINKI FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS: 

 :هلسنكي الدولي لحقوق اإلنسان  دتحاا 
 

Rummelhardtg. 2/18 
A-1090 Vienna 

AUSTRIA  
 22 88 408-1-43+ : نفوليت
 50-22 88 408-1-43+ : ساكف
 office@ihf-hr.org : نيكتروإلد ريب

http://www.ihf-hr.org/ 
 

 INTER-AMERICAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS  هد األمريكي الدولي لحقوق اإلنسانعالم :   
 

A.P. 10.081-1000  
San José, Costa Rica 

 0404 234-506+ : نفوليت
 0955 234-506+ : ساكف
 instituto@iidh.ed.cr : إلكترونيد ريب

http://www.iidh.ed.cr/ 

 

INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS:   مة الدولية لحقوق اإلنساندالخ: 
 (م نظام األمم المتحدةالمعلومات والمساعدة للجهات غير الحكومية الراغبة في استخدا متقد)
 

1 Rue de Varembé 
P.O. Box 16 

Ch-1211 Geneva CIC 
Switzerland 

 5123 733-22-41+ : نفوليت
 0826 733-22-41+ : ساكف
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 PENAL REFORM INTERNATIONAL حات الدولية للعقوباتالإلصا : 
 

Unit 114, The Chandlery 
50 Westminster Bridge Rd 

London SE1 7QY 
United Kingdom 

 7678 721-171-44+ : نفوليت
 8785 721-171-44+ : ساكف
 Headofsecretariat @pri.org.uk : إلكترونيد ريب

http://www.penalreform.org  (تفاصيل المكاتب اإلقليمية ليشم) 
 

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS (PHR)   ء حقوق اإلنسان اأطب: 
 

100 Boylston St. 
Suite 702 

Boston, MA 02116 
United States 

 0041 695-617-1+ : نفوليت
 0307 695-617-1+ : ساكف
 phrusa@igc.apc.org : إلكترونيد ريب

http://www.phrusa.org/ 

 

 

 :لضحايااعم د 
 

INTERNATIONAL REHABILITATION COUNCIL FOR TORTURE VICTIMS (IRCT)  لس الدولي  جالم

 : ذيبإلعادة تأهيل ضحايا التع
 

P.O. Box 2107 
DK-1014 Copenhagen K 

Denmark 
 00 06 76-33-45+ : نفوليت
 00 05 76-33-45+ : ساكف
 irct@irct.org : نيكتروإلد ريب

http://www.irct.org (صيل مراكز ضحايا التعذيب في العديد من البلدانفات ليشم) 
 

UNITED NATIONS VOLUNTARY FUND FOR VICTIMS OF TORTURE ق األمم المتحدة التطوعي وصند

 : لضحايا التعذيب
 (ذيبالتعا يضحا د على تمويل مشروعات إعادة تأهيلعيسا)
 

OHCHR-UNOG (Trust Funds Unit) 
CH-1211 Geneva 10   

 9000 917-22-41+ : نفوليت
   9011 917-22-41+ : ساكف
  dpremont.hchr@unog.ch : إلكترونيد ريب

http://www.unhchr.ch/ 
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 Professional Organisations   ت المهنيةاسسمؤلا: 
 

  INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) البرلمانات الدولية   دتحاا: 

 
C.P. 438 

1211 GENEVA 19 
Switzerland  

 50 41 919-22-41+ : نفوليت
 60 41 919-22-41+ ,41 31 733-22-41+ : ساكف
  postbox@mail.ipu.org : إلكترونيد ريب

http://www.ipu.org/ 
 

  LAWYERS COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS (LCHR) المحامين لحقوق اإلنسان  جنةل:  
 

333 Seventh Avenue, 13th Floor 
New York, NY 10001 

United States 
 5200 845-212-1+: نفوليت
 5299 845-212-1+ : ساكف
  lchrbin@lchr.org : إلكترونيد ريب

http://www.lchr.org/ 
 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION (WMA)   بي العالميطال دحاتاال : 
 

PO Box 63  
01212 Ferney-Voltaire Cedex  

France 
 75 75 40 50-4-33+ : نفوليت
 37 59 40 50-4-33+ : ساكف
 info@wma.net : إلكترونيد ريب

http://www.wma.net/  
 

  :ل على المزيد من المعلوماتولحصا

 

 ليل؟دال ار إليها في هذمشاال ن المستنداتمسخ نمكن الحصول على يين أ 
 
وفي العادة يمكن الوصول إلى المستندات عن طريق . هل طريقة للحصول على معظم المستندات هو من خالل شبكة اإلنترنتسن أإ

ما ك(. المواقع على اإلنترنت نانظر تفاصيل االتصال الواردة أعاله لمعرفة عناوي)الرئيسية للمؤسسات التي قامت بإنشائها الصفحة 
مكتب المفوض األعلى لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة "اهدات الدولية هو موقع معبة للعديد من نصوص السالنبن نقطة البدء أ

OHCHR " ,. انهووعن :http://www.unhchr.ch/html/intlist.htm  
  http://www1.umn.edu/humanrts: نيسوتا وعنوانه هوية معوهو موقع جام نسانموقع آخر مفيد لحقوق اإل كانه
عين على الوصول إلى نصوص العديد من  د عنوانه أعاله، حيث يساعد كل من هذين الموقرلواا Human Rights Internet عموقو

 .المستندات الدولية
 
وقد يكون من . بي إلى المؤسسة نفسهااكت بصوص بإرسال طلالن ت يمكنك الحصول على نسخ مننلم تكن مشتركاً في اإلنتر إذاو

ومن الممكن أيضاً . صوصاألسهل أيضاً أن تتصل بمؤسسة غير حكومية كبيرة من المؤسسات التي قد تكون لديها نسخ من هذه الن

ضم تل على مجلدات لحصوامعات، ومن الممكن أيضاً اجإحدى مكتبات ال في وأ أن تجد العديد من هذه النصوص في مكتبة عامة
 .لقة بحقوق اإلنسانتعجموعة من النصوص المم
 

 تاحفظتاهدة أم ال، وما إذا كان لديها أي المع على تادقصيع الحاالت يجب أن ال ننسى التأكد مما إذا كانت الدولة المعنية قد مي جف
  .ا أم الهعلي



 
 حقلمالا

 

 

 
147 

 ي هذا الدليل؟دة فالمحد تقارير اآلليات الدوليةمن نهائية مكنك الحصول على نسخ يين أ 
 
ولدى اآلليات الموجودة في مكتب المفوض األعلى لحقوق . للمرة الثانية أن معظم اآلليات تنشر تقاريرها على اإلنترنت كررن

إن لم تكن )ا امة التي تم نشرهعال تمعظم المستنداعلى لغاية به قاعدة بيانات تحتوي لمتطور  عموق OHCHRن، األمم المتحدة اإلنسا
خاص بها على شبكة اإلنترنت ولكن معظم تقاريرها  عموق   ACNHRليس لدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (. جميعها

سة أو تتصل بمؤسسة غير حكومية أو ؤسأن تكتب إلى الم كذل نمكنك بدالً موي. هموجودة في موقع جامعة مينيسوتا المشار إليه أعال
 .تحاول االطالع عليها في أي مكتبة

 

 ؟التعذيب قوثيتمكنك أن تجد الكثير عن يين أ 
 
ب الوحشي أو لعقاب واألنماط األخرى للمعاملة أو ايق التعذيتوثو التحقيق الفعال ليلدول، وبسطنا كولوروتبكل من  يحتوي

إننا ولهذا ف. اً تفصيلية كثيرة جداً عن التحقيق القانوني للتعذيب، وال سيما الفحص الطبي لضحاياً التعذيبمحكاأساني أو المهين نالإلا
وسوف يتم نشر . روتوكولبننصح المتخصصين في مجال الطب الذين يريدون معرفة المزيد عن ذلك أن يطلعوا على هذا ال

الوقت الحالي فمن  أما في. 0222ام عفي   OHCHRنسان، األمم المتحدة اإلاألعلى لحقوق  فوضمساعدة مكتب الل بمالبروتوكو

ى وجود في موقعهم علمهو و Physicians for Human Rights" أطباء حقوق اإلنسان"الممكن الحصول على المستند من 
  (.لمعرفة الموقع هعالأانظر )نترنت اإل
 
التعسفي واإلعدام بمحاكمة موجزة ال في اإلعدام خارج القانون واإلعدام عالف بروتوكول مينيسوتا ودليل المنع والتحقيق نل مك

ويمكن ب نتيجة للتعذي ااتومألشخاص الذين ثث اها بما في ذلك جصوفح ثثيحتوي على أحكام تفصيلية مماثلة تتعلق بتشريح الج
 :الحصول عليه من

 OHCHR: (1991) UN Pub. Sales No. E.91.IV.1 (doc. ST/CSDHA/12)   

 

 نظراون الدولي والممارسة المتعلقة بالتعذيب نلقااومات التفصيلية عن من المعل دمزيل: 
Rodley, Nigel S., “The Treatment of Prisoners Under International Law”, 2

nd
 edition, Oxford Press 

(1999)   

 استخدام اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان انظر ةيفيكمن المعلومات عن  دمزيل: 
Hannum, Hurst, “Guide to International Human Rights Practice”, 3

rd
 edition, Transnational 

Publishers, Ardsley, New York (1999) 
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 الطلب القياسية تاراماست -3  حقلالم  -3

  ب ذيعللت  تقديم ادعاء بالتعذيب إلى المقرر الخاص حول  ان نموذجييستبا
 

 

األعلى  مفوضة خطية وإلرسالها إلى عناية مكتب الربصو  قديم المعلومات المتعلقة بتعذيب أي شخص إلى المقرر الخاصتجب ي
 CH-1211 Geneva 10, Switzerland: نه هواعنووب األمم المتحدة في جنيف تبمك سانناإل لحقوق

حد ية كبأن المقرر الخاص ال يستطيع التعامل إال مع الحاالت الفردية المحددة بوضوح والتي تحتوي على المعلومات التال اً معل 
 :أدني
 
 الضحية الكامل ماس أ
  (على األقل الشهر والسنة)حوادث سوء المعاملة / يخ وقوع حادثارت ب
 (.إذا كان معلوماً )والمكان الذي وقعت فيه المعاملة السيئة ( الخ 222نة، المنطقةالمدي)كان الذي قبض فيه على الشخص لما ج
 .ن تمت على أيديهم سوء المعاملةيالذ نيولين الحكوميئسالمشارة إلى القوات أو إلا د
 .نتيجة لذلك تحدث ف صورة سوء المعاملة المستخدمة وأية إصابةصو ـه
   (يعامل ذلك بسرية فسو –االسم والعنوان )يد الشخص حدت و
 
 إذا السجالت الطبية وسجالت الشرطة مثل م نسخ من المستندات المساندةيتقد كما يجب. ألمرزم اإرفاق أوراق إضافية إذا لب يجو

 .وليس المستندات األصليةط ويراعى إرسال النسخ فق. كانت متعلقة بالتقرير
 

 لسوء المعاملة أو األشخاص الذين تعرضوا د الشخص حدِّ  -1

 
 :العائلة اسم  أ

 :ىاألسماء األخرول وم األساال  ب
 : (أو أنثى ذكر) سنالج ج 

 : خ الميالد أو السنيتار-  د
 :سيةنالج - ـه

 :يفةظالو و

 (:تإن وجد)د رقم البطاقة حدِّ  ز
 (:الخ 222تضامن، صحافة / نقابة تجارية، سياسية، دينية، إنسانية)شطة ناأل ح 

 
  أو العمل /ن السكن واعنو ط

 
 

 ملةايطة بسوء المعالمحوف رالظ -2

  اريخ والمكان الذي تم فيه القبض والتعذيب فيما بعدتال -أ
 

 لقوات المسلحة، قوات شبه عسكريةاابرات، خالم ،الشرطة)ذيب أو التع/ القوات التي قامت باالحتجاز األولي و/ يد القوةدتح -ب

  (ىرأخ ،و السجنلسئوم
 

 

ألصدقاء بمقابلة الضحية أثناء االحتجاز؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، منذ متي اأو   ص كأحد المحامين أو األقاربخي شُسمح أل هل -ح
 إلقاء القبض عليه؟ بعد

 

 

  أساليب سوء المعاملة التي تم استخدامها صف -د
 

 

 

 

 ؟ةاملهي اإلصابات التي لحقت به نتيجة لسوء المع ام- ـه
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رض من سوء المعاملة حسب رأيك؟غال وه ما -و  

 

  
إلجابة بنعم، فمتي كان ذلك؟ وهل تم الفحص فترة أثناء أو بعد الحادث؟ إذا كانت ا يي أف تم فحص الضحية من قبل طبيب له -ز

   ؟على يد طبيب حكومي أو طبيب من أطباء السجن
 

 

  تاباصج المناسب لإللعالتلقي الضحية ا هل -ح
 

 

لحقت بالضحية نتيجة لسوء المعاملة؟  يالت اإلصابات على كتشاف دليلالى ع تم إجراء الفحص الطبي بطريقة تساعد الطبيب هل -ي
 تقارير؟ لف اشنعم، فماذا تكبة بهادات؟ إذا كانت اإلجاشأو  هل تم إصدار أية تقارير طبية

 

 

 النتائج؟ حص على يد طبيب شرعي، وماذا كانتفأو  كان الضحية قد توفي في االعتقال، فهل تم تشريح جثته اإذ -ك
 

 

 

 ل العالجيمالع -3

 
لسلطة القضائية اأو  قوات المسئولةى الشكاوي إل)أسرتها أو ممثليهم/ اتباع أية أعمال عالجية محلية من قبل الضحية أو أسرته تمل ه

  إذا كانت اإلجابة بنعم، فماذا كانت النتيجة؟( الخ 2222أو األجهزة السياسية 

 
 

 

  ر الحاليمات حول كاتب التقريومعل -4

 
  العائلة اسم  -أ

  األول مساال  -ب

  قة بالضحيةالالع  -ج

  (إن وجدت)ظمة التي يمثلها نالم  -د

  لكامل لي اوان الحانالع - ـه
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 نموذجية بموجب البروتوكول االختياري للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ةاسلرم
 

، سراي، سو12ف جني 1011 مة األمم المتحدة،ظمن ، مفوض األمم المتحدة األعلى لحقوق اإلنسان لجنة حقوق اإلنسان، عناية مكتب: ة إلىلراسم
  .للدراسة بموجب البروتوكول االختياري للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ةقدمم

 
مات عن كاتب المراسلةومعل -1  

 
 ..............................  األسماء األولى / مالسا  ...........................................................  مسالا
 ................................................  نة هالم ....................................................  يةنسلجا
  ........................................  ان ومحل الميالدولعنا
  ..........................................................................................................................................  ان الحاليولعنا

 

  ..................................................................(.تلفاً عن العنوان الحاليخن ماك إذا) تبادل المراسالت السرية ننواع
 .............................................................................................................................................................  
  المراسلة بصفتي قدمأ

 .............................................................  ضحية التي تعرضت لالنتهاك أو االنتهاكات المبينة أدناهلا( أ)
 ....................................................  لضحايا المزعومينا/ المستشار القانوني للضحية/ مثل المعينلما( ب)
 ...............................................................................................................  فة أخرىص( ج)

 :يجب على الكاتب أن يشرح( ج)لة اختيار اي حف
  (:الضحايا المزعومة)عالقة أسرية مثالً أو أية روابط شخصية مع الضحية )الضحايا / أساسها نيابة عن الضحية على لتي يتصرفا ةفالص( 1)

 ............................................................................................................................................................   
  (:أو بأنفسهم)الضحايا على تقديم المراسلة بنفسه / درة الضحيةعدم قب سب( 0)
 .............................................................................................................................................................  

   
  (.أو عنهم)يابة عنه نبال ن يقدم مراسلةيا أالضحا/ وز ألي طرف من الغير ليس له عالقة بالضحيةيج ال

   
الضحايا المزعومين/ مات عن الضحيةومعل -2   

(كانوا مختلفين عن الكاتب إذا)  

 
 ..............................  ء األولى األسما/ مساال ......................................................   مالسا
 ................................................  نة هالم ...................................................  ية نسلجا
  .........................................  ومحل الميالد خاريت
  ......................................................................................................................  ان الحالي أو محل اإلقامة ولعنا

   
 ية المحليةجعاللاإلجراءات ا/ تهكةالمواد المن/ لة المعنيةوالد -3

 
  .اسلة ضدهاالطرف في الميثاق الدولي والبروتوكول االختياري التي تم تقديم المر( البلد)الدولة  ذكرا
 .............................................................................................................................................................  

   
 :الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تم انتهاكها وادم
 .............................................................................................................................................................  
وء إلى المحاكم أو سلطات جالل-  ايا المزعومين الستنفاذ األعمال العالجية المحليةحالض/ ابة عن الضحيةالنيات التي تم اتخاذها من قبل أو بولخطا

 (:العالقة إن أمكن ذات مع إرفاق نسخ من جميع القرارات القضائية أو اإلدارية)د ونتائج ذلك العامة األخرى، وموع
 .............................................................................................................................................................  
 :ة المحلية قد استنفذت يجب شرح السببيالجعنت األعمال الكا ذاإ
 .............................................................................................................................................................  

 

 راءات الدولية األخرىجاإل -4
 
ة نللجاأو   مثل لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان)تسوية الدولية لو اأ  أخرى للتحقيقتقديم الموضوع نفسه لدراسته وفقاً ألي طريقة  مل ته
 ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فمتي تم ذلك وما هي النتائج؟(وروبية لحقوق اإلنسانألا
 .............................................................................................................................................................  

 

 ق المطالبةئحقا -5
 
  .يمكنك إضافة أي عدد من الصفحات تلزم لهذا الوصف(. في ذلك التواريخ الهامة بما)ق االنتهاك أو االنتهاكات المزعومة التفصيلي لحقائ فلوصا
 .............................................................................................................................................................  

   
..............................................  : خريتاال  ................................................. : كاتبال عوقيت
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 رسومات الجسم -4حق لالم -4

 خلفلامن األمام و من –ث اإلنا
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 الخلفمن األمام و من –ر ولذكا
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سرلفها  

 أ

 ,108 ,106 ,75 ,43 , أجانب

 إ

 ,119 ,90 ,89 ,69 ,64 ,62 ,37 ,30 ,10 , عاجل إجراء

 ,127 , عالجي إجراء

 ,127 ,126 ,123 ,77 , عالجي إجراء

 ,62 ,61 ,60 ,56 ,55 ,49 ,29 ,24 ,21 ,عالجية إجراءات

68, 74, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 100, 102, 103, 

104, 107, 109, 110, 116, 117, 121, 122, 124, 

125, 127, 128, 130, 131, 150 

 ,61 , إجراءات عالجية إدارية

 ,121 ,77 , إجراءات عالجية محلية

   ,51 ,45 ,28 ,إجراءات قضائية

 ,116 ,101 ,79 ,76 ,74 ,62 ,60 , إجراءات مؤقتة

 أ

 ,120 , السجون أحوال

 ,32 ,19 , المهنة أخالق

 ,7 , القيات المهنةأخ

 ,47 ,46 ,45 ,29 ,25 ,19 ,18 ,17 ,16 ,12 ,8 ,7 ,أدلة

48, 49, 51, 72, 76, 78, 85, 100, 108, 110, 

111, 112, 113, 149 

  ,6 , المساندة أدلة

   ,85 ,51 ,48 ,45 ,27 ,مساندة أدلة

 إ

 ,66 ,55 ,46 ,43 ,36 ,31 ,27 ,13 ,11 ,6 ,4 ,إرشادات

67, 70, 72, 85, 90, 91, 94, 98, 107, 136 

 أ

   ,51 ,34 ,إيحائية أسئلة

 ,15 , متدينون أشخاص

   ,129 ,مرحلون داخل أوطانهم أشخاص

   ,44 ,مرحلون داخلياً  أشخاص

   ,129 ,88 ,مرحلون داخلياً  أشخاص

   ,24 ,مرحلين داخلياً  أشخاص

 إ

 ,45 ,44 ,41 ,39 ,29 ,27 ,19 ,18 ,17 ,12 ,إصابات

46, 48, 49, 68, 72, 80, 148, 149 

 أ

 ,72 ,68 ,48 ,46 ,39 ,38 ,35 ,31 ,19 ,18 ,9 ,7 ,أطباء

149 

 ,18 , شرعيون أطباء

 ,93 ,92 ,91 ,88 ,67 ,64 ,58 ,50 ,43 ,35 ,15 ,أطفال

97, 103, 106, 107, 108, 120, 124, 132 

 إ

 ,145 ,132 ,128 ,72 ,10 ,7 , تأهيل إعادة

 ,12 , معنوي إعدام

 أ

 ,150 , ل عالجيةأعما

 ,101 ,88 ,44 ,34 ,33 ,31 ,27 ,16 ,12 ,10 ,أقارب

129, 148 

 ,14 , أقلية

 ,47 ,25 , صاحب االدعاء أقوال

 آ

 ,87 , الموضوع آليات

 أ

   ,62 ,أمر بالمحاكمة

   ,62 ,أمر تقديم للتحقيق

 ,66 ,61 ,37 ,35 ,33 ,32 ,30 ,23 ,17 ,16 ,14 ,6 ,أمن

68, 75, 91, 105 

 ,50 ,49 ,48 ,45 ,41 ,31 ,29 ,27 ,23 ,15 ,8 ,4 ,طأنما

60, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 

107, 108, 129 

   ,62 ,زجرية أوامر

 إ

 ,43 ,31 , جنسي إيذاء

 ا

 ,27 , احتجاز مع عدم االتصال الغير

 ,72 , احتجاز مع عدم االتصال بالغير

 ,95 ,91 ,67 ,62 ,24 ,16 , احتجاز مع عدم االتصال بالغير

 ,116 ,115 ,114 ,106 ,20 , اختصاص

 ,75 , اختصاص قضائي

  ,44 ,43 ,37 ,16 ,اختطاف

 ,137 ,117 ,112 ,88 ,44 ,16 ,14 ,12 , اختفاء

 ,148 ,51 ,47 , استبيان

 ,72 ,62 ,48 ,41 ,40 ,38 ,36 ,16 ,15 ,14 ,استجواب

106 

 ,78 , استشاري محاي

 ,76 , استشاريون محايدون

 ,110 , استمارات طلب

 ,130 , استمارة طلب
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 ,76 , استنفاد اإلجراءات العالجية

 ,117 ,104 ,77 , استنفاد اإلجراءات العالجية المحلية

 ,129 ,24 ,19 , اضطرابات سياسية

  ,15 ,اطفال

 ,94 ,72 ,14 ,10 , اعترافات

 ,87 ,66 ,64 ,21 ,15 ,12 ,3 , اغتصاب

  ,19 ,17 ,ًً  األشخاص المرحلون داخليا

 ,136 ,15 ,12 ,3 , األطفال

 ,3 , اإلعدام المعنوي

 ,135 ,3 , اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 ,75 , اإلغفال،المسئولية بسبب

 ,141 ,16 ,4 , األمن

 ,105 , االتحاد األوروبي

 ,20 , االختصاص القضائي العالمي

 ,27 , االختفاء

 ,84 ,82 , االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

   ,12 ,الصوري البتر

 ,130 ,49 , البرلمان األوروبي

 ,140 , البعثات الميدانية

عين  ,128 , التأثير على المشرِّ

عين  ,132 ,130 ,81 ,24 , التأثير على المشرِّ

عين  ,22 , التأثير على المشرِّ

 ,137 ,23 , التحقيق

 ,10 , الترهيب

 ,88 , التعصب الديني

 ,21 ,14 , بالمسئولية بسب ،التقصير

   ,28 ,التوثيق المساند

 ,12 ,6 , الجنس

 ,4 , في الحرية واألمن الحق

 ,88 , في حرية الرأي والتعبير الحق

 ,4 , في محاكمة عادلة الحق

 ,106 ,23 , الدرك

 ,148 , السن

  ,136 , الشرطة

  ,6 , الشهود

 ,3 , الصدمات الكهربائية

 ,130 , الصندوق التطوعي لضحايا التعذيب

   ,130 ,الصندوق التطوعي لضحايا التعذيب، األمم المتحدة

 ,128 , الصندوق التطوعي لضحايا التعذيب، األمم المتحدة

 ,136 , الطفل

   ,12 ,العمر

 ,24 , القانون الدولي للصراع المسلح

 ,61 ,20 , القانون الدولي للصراع المسلح

 ,21 , القانون المحلي

 ,88 , القضاة والمحامون، استقاللية

 ,16 , القالقل السياسة

   ,72 ,اللجان القومية لحقوق اإلنسان

 ,62 , اللجان القومية لحقوق اإلنسان

 ,119 , األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب اللجنة

 ,120 ,118 ,58 ,اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

126, 127, 132, 147 

 ,58 , اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان

 ,106 ,105 ,95 ,58 ,49 ,3 ,األوروبية لمنع التعذيب اللجنة

107, 108, 125, 132 

 ,82 , المجلس االقتصادي واالجتماعي

   ,82 ,المجلس االقتصادي واالجتماعي، األمم المتحدة

  ,84 , المجلس االقتصادي واالجتماعي، األمم المتحدة

 ,107 ,105 ,58 ,21 ,3 ,المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

109, 127, 132, 139 

 ,20 , المحكمة الجنائية الدولية

 ,88 , المدافعون عن حقوق اإلنسان

   ,91 ,المدافعون عن حقوق اإلنسان

 ,62 , المدعي الخاص

 ,116 , المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان

 ,148 , األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، األعلى المفوض

 ,49 , ن الالجئين، األمم المتحدةالمفوض األعلى لشئو

  ,141 ,129 , المفوض األعلى لالجئين، األمم المتحدة

  ,128 , المفوض األعلى لالجئين، األمم المتحدة

  ,148 ,64 ,58 ,56 ,49 , المقرر الخاص

 ,7 , الموافقة الواعية

 ,136 , النساء

 ,85 ,84 , انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان

 ب

  ,129 ,128 ,84 , ميدانية بعثات

 ,105 , بيانات عامة

 ,125 , بيانات عامة

 ,108 ,50 ,47 , بينة

 ت

 ,19 , تأييد

  ,30 ,29 , باألدلة تأييد

 ,41 , بالدليل تأييد

 ,123 ,122 ,95 ,94 ,93 , تحريات

 ,103 ,59 ,30 , تحفظات

 ,68 ,61 ,49 ,39 ,31 ,24 ,17 ,16 ,14 ,9 ,3 ,تحقيق

74, 78, 80, 85, 95, 100, 102, 103, 108, 109, 

118, 121, 147, 150 

 ,7 , تدعيم

 ,100 ,90 ,64 ,62 ,60 ,49 ,43 ,23 ,19 ,10 ,ترحيل

101, 111, 123, 124, 125, 126, 127 

  ,16 ,( محتجز) ترحيل

 ,100 ,78 ,34 ,29 ,23 ,17 ,16 ,14 ,13 ,11 , ترهيب

 ,14 , التقارير الطبية تزوير

  ,120 ,115 ,110 ,76 , ودية تسوية

 ,147 ,136 ,39 , الجثث تشريح

  ,149 ,80 ,29 , جثث تشريح

  ,136 ,120 ,90 ,81 ,20 , تطبيق

 ,10 , تعذيب

 ,47 ,15 , نفسي تعذيب

 ,12 , تعليق فلسطيني

 ,90 ,88 ,78 ,77 ,74 ,63 ,61 ,60 ,23 ,10 ,3 ,تعويض

94, 100, 127 

 ,127 ,117 ,116 ,115 ,9 ,4 , تعويضات

 ,43 , ميتغاضي رس

  ,90 ,61 ,49 , رسمي تغاضي

 ,149 , تقارير
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 ,96 ,94 ,93 ,71 ,70 ,69 ,63 ,57 ,53 ,الدول تقارير

97, 98, 118, 119, 123, 124, 126, 131 

  ,80 ,72 ,45 ,39 ,29 ,19 ,18 ,17 , تقارير طبية

 ,19 , المسئولية بسبب ،تقصير

 ,85 ,50 ,36 ,28 , تناقضات

 ,9 , رسمي تهاون

 ,50 ,34 , جماعي يفتوق

 ث

 ,30 ,12 , ثقافة

 ج

 ,46 , جثة

 ,24 ,21 ,20 , ضد اإلنسانية جرائم

 ,14 , جماعة عرقية

 ,68 , عرقية جماعة

   ,148 ,88 ,68 ,67 ,37 ,35 ,30 ,15 ,جنس

  ,68 ,66 ,61 ,37 ,23 ,14 , جيش

 ح

 ,108 ,90 ,43 ,18 ,12 , حبس انفرادي

 ,106 , حجز إداري

   ,88 ,حجز تعسفي

  ,75 ,16 , حق الحياة

 ,75 ,16 , حق الفرد في الحرية واألمن

 ,131 ,64 ,24 ,19 ,17 ,10 , حق اللجوء

 ,15 , حوامل

 خ

 ,131 , تغطية خطاب

 ,102 ,100 ,80 , تفويض خطاب

 ,90 , خطر التعذيب

 ,62 ,61 ,60 ,49 ,43 ,23 ,21 ,20 ,16 ,خطر التعذيب

74, 79, 89, 93 

 ,10 , خطر التعذيب

 د

 ,13 ,12 ,11 , المعاناة درجة

 ,38 ,14 , درك

 ,131 ,61 , تأديبية دعاوى

 ,131 ,60 , جنائية دعاوى

 ,131 ,61 , مدنية دعاوى

 ,60 , جنائية دعوى

 ,30 , دليل

 ,46 , بدني دليل

 ,47 ,45 , نفسي دليل

 ر

  ,112 ,79 , تغطية رسالة

  ,16 ,رقابة

 ز

 ,106 , زيارات دورية

 ,106 , زيارات دورية

 ,109 ,107 ,106 , زيارات لغرض معين

 س

 ,17 , سجالت التوقيف

 ,120 ,72 ,48 ,43 ,39 ,34 ,23 ,18 ,17 ,16 ,سجن

135, 148, 149 

 ,16 , سجناء احتياطيون

 ,43 ,18 ,17 ,16 , تمت إدانتهم سجناء

 ,14 , سياسيين سجناء

 ,14 ,12 , سجون

 ,95 , سري

 ,88 ,86 ,84 ,82 ,80 ,69 ,33 ,32 ,29 ,18 ,7 ,سرية

93, 94, 95, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 

115, 121, 124, 129, 148, 150 

 ش

 ,40 ,38 ,37 ,32 ,23 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,6 ,شرطة

41, 42, 43, 48, 60, 61, 64, 66, 72, 78, 80, 90, 

91, 106, 148 

   ,61 ,الشرطة شكاوي

 ,38 ,37 ,35 ,32 ,31 ,29 ,28 ,27 ,25 ,18 ,15 ,شهود

39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 80, 100, 129 

 ص

 ,12 , الكهربائية صدمات

 ,91 ,66 ,64 ,42 , كهربائية صدمات

 ,92 ,14 ,8 , داخلي صراع

 37 ,صور

 ,80 ,46 , صور فوتوغرافية

 ض

 ,64 ,12 , ضرب

 ط

 ,46 ,18 , طب شرعي

   ,21 ,20 ,طرد

 ,62 ,61 , طلب اللجوء

 ظ

 ,50 ,38 ,36 , حتجازاال ظروف

 ع

 ,60 , عسكري

 ,108 ,43 ,37 , عسكرية

 ,38 , عصب العينين

 ,12 , بدني عقاب

 ,68 ,67 ,50 ,37 ,35 ,29 ,15 , عمر
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 ,88 , عنصرية

 ف

 ,12 , أو فلنجة فلكة

 ق

 ,19 , داخلي قانون

 ,60 ,24 ,21 ,20 , محلي قانون

 ,110 ,109 ,103 ,102 ,100 ,99 ,79 ,76 ,75 ,قبول

115, 116, 120, 121, 131 

 ,119 , رارق

  ,80 ,51 , إداري قرار

  ,150 , إدارية قرارات/ قرار

 ,130 ,87 ,86 ,84 ,82 ,56 , قرارات

 ,49 , قرارات محلية

 ,91 ,68 ,66 ,61 ,17 ,16 , األمن قوات

 ,21 ,20 ,14 , المعارضة قوات

 ,148 ,37 ,14 , شبه عسكرية قوات

 ك

 ,15 , السن كبار

 ل

 ,80 , إجراءات ئحةال

   ,122 ,112 ,111 ,اإلجراءات الئحة

 ,129 ,128 ,49 , الجئون

 ,120 ,44 ,24 ,19 ,17 , الجئين

 ,62 , الحقيقة لجان

 ,61 , تعويض لجان

 ,127 , الدول األمريكية  لحقوق اإلنسان لجنة

 ,116 ,114 ,113 ,الدول األمريكية لحقوق اإلنسان لجنة

125, 127, 132, 139, 150 

 ,83 , حقوق اإلنسان لجنة

 ,128 ,111 ,87 ,86 ,84 ,82 ,81 , حقوق اإلنسان لجنة

 ,130 ,86 , حقوق اإلنسان، األمم المتحدة لجنة

 ,82 ,81 ,58 ,56 ,49 ,حقوق اإلنسان، األمم المتحدة لجنة

83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 124, 128, 132 

  ,92 ,83 , حقوق اإلنسان، األمم المتحدة لجنة

  ,92 ,(1111)حقوق اإلنسان، األمم المتحدة  لجنة

   ,118 ,112 ,81 ,64 ,رسمية لغات

   ,112 ,105 ,81 ,80 ,64 ,عملية لغات

 ,85 , لغة بذيئة

 م

 ,24 , مؤسسات احتجاز

   ,6 ,مؤسسات االعتقال

 ,108 ,18 ,17 , مؤسسات التوقيف

 ,108 , مؤسسات العالج النفسي

 ,43 , سيمؤسسات العالج النف

 ,50 ,35 ,33 ,32 , مترجمون

 ,14 , مجرمون عاديون

 ,مجموعة العمل المعنية بمراسالت اللجنة الفرعية لألمم المتحدة

83 

 ,مجموعة العمل المعنية بمراسالت اللجنة الفرعية لألمم المتحدة

83 

 ,91 , مجموعة عرقية

  ,20 , محاكم دولية

  ,116 ,95 ,90 ,68 ,60 ,49 ,24 ,21 ,9 ,6 , محاكمة

   ,9 ,محام

 ,24 , الوصول إلى ،محام

 ,16 , الوصول إلى ،محامي

 ,127 , اإلنسان لحقوق األمريكية  الدول محكمة

 ,127 ,125 , الدول األمريكية لحقوق اإلنسان محكمة

 ,17 , مدنيون

 ,93 ,89 ,84 ,81 ,67 ,66 ,63 ,58 ,57 ,53 ,12 ,مراقبة

105, 113, 118, 119, 131 

 ,43 , احتجاز األحداث مراكز

 ,108 ,106 , االستشفاء مراكز

  ,66 , الشرطة مراكز

 ,91 ,90 ,72 ,68 ,42 ,41 ,37 ,33 ,17 ,الشرطة مراكز

108 

  ,32 , شرطة مراكز

 ,62 , التحقيق في الشكاوى ضد الحكومات مسئول

 ,14 ,3 , حكومي مسئول

 ,10 , رسمي مسئول

 ,77 , مسئولون حكوميون

 ,61 ,60 ,50 ,37 ,36 ,21 ,19 ,14 ,ميونمسئولون حكو

62, 68, 72, 75, 87, 88, 90, 106, 108, 148 

  ,148 , مساندة مستندات

 ,19 , األمم المتحدة األعلى لشئون الالجئين مفوض

 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,29 ,27 ,25 ,17 ,7 ,مقابالت

42, 43, 45, 46, 50, 51, 106, 129 

  ,7 ,6 ,5 , مقابلة

 ,115 , بولمق

 ,3 , األمم المتحدة الخاص مقرر

 ,3 , األمم المتحدة الخاص مقرر

 ,3 , األمم المتحدة الخاص مقرر

 ,81 , خاص مقرر

 ,118 ,92 ,91 ,90 ,89 ,87 ,86 ,85 ,84 ,خاص مقرر

119, 124, 126, 148 

 ,86 , المفوض األعلى لحقوق اإلنسان مكتب

   ,81 ,ألمم المتحدةالمفوض األعلى لحقوق اإلنسان، ا مكتب

 ,81 ,المفوض األعلى لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة مكتب

138, 139, 140, 145, 146, 147, 150 

 ,140 ,المفوض األعلى لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة مكتب

147 

  ,94 , ممارسات منظمة

  ,93 , ممارسة منظمة

  ,95 ,94 , ممارسة منظمة

  ,7 , ممتهني الرعاية الصحية

 ,72 , قانوني ممثل

 ,80 ,79 ,77 ,39 , ممثلون قانونيون

 ,106 , الترانزيت بالمطارات مناطق

 ,112 ,55 , منظمات إقليمية

 ,130 ,128 ,7 , منظمات مهنية
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 ,129 ,128 ,105 , األمن والتعاون في أوروبا منظمة

 ,88 , مهجرون

 ,50 ,48 ,33 ,32 ,18 ,6 , موافقة واعية

   ,106 ,عسكرية مواقع

  ,131 ,120 ,110 ,99 ,79 ,76 , موضوع

 ,46 ,18 ,14 , الرعاية الصحية موظفو

 ن

 ,91 ,88 ,87 ,67 ,66 ,58 ,57 ,35 ,15 ,14 ,13 ,نساء

92, 93, 97, 103, 112, 117, 118, 124, 132 

 ,100 ,93 ,88 ,79 ,74 ,61 , فين

 ,38 ,16 , نقل

   ,84 ,(محتجز)نقل 

 ,124 , نقل المحتجزين

 ه

  ,20 ,9 , إبرام المعاهدات هيئات

  ,57 , هيئات أسست باتفاقية

  ,92 ,71 ,69 ,57 ,56 , أسست باتفاقية هيئات

  ,56 , أُسست باتفاقية هيئات

 ,70 , أسست باتفاقية هيئة

 و

  ,131 ,80 ,79 ,69 ,67 ,29 , مساندة وثائق

  ,121 ,88 ,80 ,49 ,29 ,28 , اإلعالم وسائل

  ,119 , وضع مراقب

 


