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شكر وتقدير
منــع التعذيــب: دليــل عمــي للمؤســاست الوطنيــة حلقــوق اإلنــاسن هــو مطبــوع مشــرك بــن مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة الاسمــي 
حلقــوق اإلنــاسن )OHCHR( ومجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب )APT( ومنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤســاست الوطنيــة حلقــوق 

.)APF( اإلنــاسن

كتبــت هــذا الدليــل باربــرا برينــاث )مــن مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب(. وهــو يســتقي ويســتفيد مــن المعلومــات الــواردة يف القــرص 
يتــارد كارفــر وُأنِتــج كجــزء مــن المــروع المشــرك بــن  المــدَم المعنــَون Preventing Torture )منــع التعذيــب(، الــذي أعــده ر
مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومفوضيــة حقــوق اإلنــاسن بعنــوان »جهــات فاعلــة مــن أجــل التغيــري« )2005(. وتتقــدم مفوضيــة حقــوق 
اإلنــاسن ومجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ بالشــكر لــكل مــن فرانشيســكا ألبانــز وســيتاللن كاســتانيدا 
وكــرين فيزتباتريــك وكيــت فوكــس وجيمــس إيليفــي وأمحــد موتــاال وســوراينا بــااش وكريــس ســيدويت وســفري ســيد ولــزا تومســون عــى مــا 

قدمــوه مــن ماسهمــات قيمــة.
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تمهيد
هــذا الدليــل هــو مثــرة تعــاون بــن مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة الاسمــي حلقــوق اإلنــاسن )OHCHR( ومجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب 
)APT( ومنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤســاست الوطنيــة حلقــوق اإلنــاسن )APF(. وهــو يبــي عــى النتــاجئ المتحصلــة واخلــرة 
يــب المشــركة يف المــايض، وأهمهــا: المــروع المشــرك بــن مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومفوضيــة  المراكمــة خــالل أنشــطة التدر
حقــوق اإلنــاسن بعنــوان »جهــات فاعلــة مــن أجــل التغيــري« )2007-2005( وبــرام التدريــب الــي قدمهتــا مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب 
باالشــراك مع منتدى آســيا والمحيط الهادئ إىل المؤســاست الوطنية حلقوق اإلناسن )NHRIs( يف منطقة آســيا والمحيط الهادئ.

منــذ اعتمــاد اإلعــالن العالمــي حلقــوق اإلنــاسن يف عــام 1948 أصبــح المعــى المتعــارف عليــه عالميــًا حلظــر التعذيــب هــو أنــه »ال جيــوز 
إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإناسنية أو احلاطة بالكرامة« )المادة 5(. وُيعتر االلزتام مبنع التعذيب 
مكمــاًل حلظــر التعذيــب، والمبــدآن منصــوص علهيمــا يف اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب والروتوكــول االختيــاري الملحــق هبــا. 
يــارات  وعــالوة عــى ذلــك فــإن الروتوكــول االختيــاري ياسعــد الــدول األطــراف عــى الوفــاء هبــذا االلــزتام مــن خــالل إنــاء نظــام قوامــه ز

منتظمــة تضطلــع هبــا هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة إىل أماكــن االحتجــاز.

ويف الواقــع ينــص الروتوكــول االختيــاري عــى إمكانيــة اضطــالع المؤســاست الوطنيــة بــدور قــوي يف المراقبــة والتنفيــذ. وقــد شــجع األمــن 
يــز واليــة وقــدرة المؤســاست الوطنيــة لتمكيهنــا مــن أداء هــذا الــدور بفعاليــة. العــام الــدول األطــراف أيضــًا عــى تعز

يــز  وتتمتــع المؤســاست الوطنيــة القويــة ذات المصداقيــة والمنــأة عــى أســس ســليمة - بوصفهــا حجــر الزاويــة لألنظمــة الوطنيــة لتعز
ومحايــة حقــوق اإلنــاسن - بوضــع جيــد يؤهلهــا للعمــل والتعــاون الفعــال مــع اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة يف جمــال منــع التعذيــب. وقــد ُأِعــد 
هــذا الدليــل ليكــون أداة عمليــة لدعــم هــذه المؤســاست يف مــا تقــوم بــه مــن أنشــطة ملموســة لمنــع التعذيــب. فهــو يقــدم طائفــة واســعة 
مــن المعلومــات المفيــدة، مثــل الممــاراست اجليــدة. ويشــكل هــذا الدليــل جــزءًا مــن جمموعــة متكاملــة مــن األقــراص الُمدجَمــة، وحتتــوي 

المجموعــة أيضــًا عــى بعــض المــواد الســمعية والبرصيــة ذات الصلــة.

آمــل أن ياسهــم هــذا الدليــل يف بنــاء فهــم أكــر لكيفيــة منــع وقــوع مثــل هــذه االنهتــاكات المروعــة حلقــوق اإلنــاسن وكرامتــه، ويف توســيع 
يــادة قدرهتــا عــى حتقيــق ذلــك. دور المؤســاست الوطنيــة وز

نافانيثيم بيالي
مفوضة األمم المتحدة الاسمية حلقوق اإلناسن
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قائمة المختصرات
المجلس االستاري للحقوقين التابع لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤساست الوطنية حلقوق اإلناسن   ACJ

منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤساست الوطنية حلقوق اإلناسن   APF

مجعية الوقاية من التعذيب   APT

اللجنة الدولية للتنسيق بن المؤساست الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلناسن   ICC

منظمة غري حكومية   NGO

مؤسسة وطنية حلقوق اإلناسن   NHRI

آلية وقائية وطنية مبوجب الروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   NPM

مكتب مفوض األمم المتحدة الاسمي حلقوق اإلناسن  OHCHR

استعراض دوري اشمل   UPR
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مقدمة للسمتخدمين
إنه لمن دواعي رسور مفوضية األمم المتحدة الاسمية حلقوق اإلناسن )OHCHR( ومجعية الوقاية من التعذيب )APT( ومنتدى 
آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤســاست الوطنيــة حلقــوق اإلنــاسن )APF( أن يقدمــوا »منــع التعذيــب: دليــل عمــي للمؤســاست الوطنيــة 

.)Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights Institutions( »حلقوق اإلناسن

يــز عمــل المؤســاست الوطنيــة حلقــوق اإلنــاسن )NHRIs( - ســواء كانــت جلــان حلقــوق اإلنــاسن أو  وهيــدف هــذا الدليــل إىل دعــم وتعز
مكاتــب ألمنــاء المظالــم - يف جمــال منــع التعذيــب، وخاصــة المؤســاست الوطنيــة المتوافقــة متامــًا مــع مبــادئ باريــس. 1

ويف حــن أنــه ميكــن أيضــًا للمؤســاست الوطنيــة الــي ال تتوافــق بالكامــل مــع مبــادئ باريــس أن تلعــب دورًا مهمــًا يف منــع التعذيــب، إال 
كــر قــدرة عــى أداء هــذا العمــل الوقــايئ بقــدر كاٍف مــن المصداقيــة والرعيــة، وبالتــايل  أن المؤســاست الوطنيــة المتوافقــة متامــًا هــي األ

بقــدر أكــر مــن الفعاليــة. 2

األساس المنطقي
تشــكل المؤســاست الوطنيــة جــزءًا حيويــًا مــن األنظمــة الوطنيــة القويــة حلمايــة حقــوق اإلنــاسن وتلعــب دورًا رئيســيًا يف الربــط بــن أنظمــة 
حقــوق اإلنــاسن الدوليــة والمحليــة. كمــا أن واليــة هــذه المؤســاست تتيــح لهــا إمكانيــة التعامــل مــع مجيــع اجلهــات الفاعلــة المعنيــة عــى 

المســتوى الوطــي، فضــاًل عــن التفاعــل مــع اآلليــات الدوليــة، مــن أجــل الماسهمــة يف منــع التعذيــب.

يــز مجيــع احلقــوق اإلناسنيــة جلميــع األشــخاص،  وعــى الرغــم مــن اضطــالع المؤســاست الوطنيــة بواليــات واســعة تقتــي مهنــا محايــة وتعز
إال أن هنــاك حجــج قويــة تدعــو إىل إيــالء المؤســاست الوطنيــة عنايــة خاصــة لمنــع التعذيــب.

ميثــل التعذيــب أحــد أبشــع االنهتــاكات حلقــوق اإلنــاسن، حيــث أنــه اعتــداء عــى جوهــر كرامــة اإلنــاسن. ولكــن عــى الرغــم مــن أن التعذيــب 
حمظور حظرًا مطلقًا مبوجب القانون الدويل، إال أنه ال يزال ظاهرة واسعة االنتار يف مجيع أحناء العالم. لذلك فإن مكافحة التعذيب 

تتطلب الماركة الفعالة للعديد من اجلهات الفاعلة، مبا فهيا المؤساست الوطنية.

وقــد يــؤدي الركــز عــى الوقايــة إىل ظهــور بعــض التحديــات والفــرص أمــام المؤســاست الوطنيــة. إذ تعمــل غالبيــة المؤســاست الوطنيــة 
كهيئات »تفاعلية« تستجيب للشكاوى المقدمة لها من األفراد أو المنظمات، وال تبادر بإجراء حتقيقات أو اختاذ أي إجراءات وقائية 
أخــرى. ويف حــن أن االنتقــال مــن هــذا العمــل التفاعــي ميكــن أن ميثــل حتديــًا، إال أنــه جتــدر اإلاشرة إىل أن واليــة المؤســاست الوطنيــة 
يــب ورفــع مســتوى الوعــي العــام. لذلــك فــإن  تتضمــن أيضــًا اختــاذ إجــراءات وقائيــة، مثــل تشــجيع اإلصــالح القانــوين وإدارة بــرام التدر
يــادة الركــز عــى الوقايــة مــن التعذيــب تتيــح للمؤســاست الوطنيــة فرصــة لتحقيــق تــوازن بــن اجلوانــب المختلفــة لواليهتــا وللماركــة يف  ز

يقــة أكــر اســراتيجية. اإلجــراءات الوقائيــة بطر

وُتعتــر مراقبــة أماكــن االحتجــاز مــن المجــاالت الــي قــد تواجــه فهيــا المؤســاست الوطنيــة أكــر قــدر مــن الصعوبــة يف حتقيــق التــوازن بــن 
واليهتــا الوقائيــة التقليديــة والهنــج الوقــايئ. وهــو مــا قــد يشــكل حتديــًا مــن نــوع خــاص للمؤســاست الوطنيــة الــي ُكلفــت مبهــام اآلليــة 
الوقائيــة الوطنيــة )NPM( مبوجــب الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
يــارات الوقائيــة المنتظمــة والمفاجئــة المنصــوص عليــه يف الروتوكــول االختيــاري خيتلــف  أو الالإناسنيــة أو المهينــة. وال شــك أن نظــام الز
يــارات التحقيقيــة الــي تضطلــع هبــا المؤســاست الوطنيــة لتوثيــق الشــكاوى الفرديــة واالســتجابة  كثــريًا يف أهدافــه ونطاقــه ومهنجــه عــن الز
لهــا. وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الروتوكــول االختيــاري حيتــوي عــى ضمانــات وصالحيــات معينــة ميكــن أن تاسعــد يف مواجهــة هــذا 

التحــدي. 

1  المبادئ المتعلقة مبركز وســري عمل المؤســاست الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلناسن )قرار اجلمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 ديســمر/كانون األول 1993(.

هيــا  2  هنــاك اليــوم أكــر مــن 100 مؤسســة وطنيــة يف العالــم، 65 مهنــا معتمــدة كهيئــات متتثــل لمبــادئ باريــس. ويتــم تقييــم االمتثــال مــن خــالل عمليــة اعتمــاد اشملــة جتر
يــز ومحايــة حقــوق اإلنــاسن )ICC( برعايــة مفوضيــة حقــوق اإلنــاسن. وحتصــل المؤســاست الوطنيــة المعتمــدة  اللجنــة الدوليــة للتنســيق بــن المؤســاست الوطنيــة لتعز

يــس عــى »المركــز A« وتتمتــع بوضعيــة خاصــة عــى المســتوى الــدويل، وذلــك إقــرارًا برعيهتــا وفعاليهتــا. كهيئــات متتثــل لمبــادئ بار
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يــز ومحايــة حقــوق اإلنــاسن الــذي ُعقــد يف  ويتنــاول إعــالن نــريويب، الــذي اعُتمــد خــالل المؤمتــر الــدويل التاســع للمؤســاست الوطنيــة لتعز
أكتوبر/تريــن األول 2008، دور المؤســاست الوطنيــة يف إقامــة العــدل ويشــجعها عــى االضطــالع بــدور يف منــع التعذيــب. ويف الواقــع 
فــإن عــدة بنــود مــن إعــالن نــريويب لهــا صلــة مبــارشة بالوقايــة مــن التعذيــب، مثــل البنــود اخلاصــة بتوفــري التدريــب لموظفــي إنفــاذ القانــون 
يــارات مفاجئــة لمراكــز الرطــة وأماكــن االحتجــاز؛ واســتعراض المعايــري واإلجــراءات؛  والعاملــن يف المؤســاست اإلصالحيــة؛ وإجــراء ز
وتشــجيع التصديــق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وبروتوكولهــا االختيــاري. وُيعتــر االســتعراض الســنوي لتنفيــذ إعــالن نــريويب، والــذي 

جيــري خــالل اجتماعــات جلنــة التنســيق الدوليــة، حافــزًا إضافيــًا للمؤســاست الوطنيــة لالضطــالع بــدور أكــر ناطــًا يف منــع التعذيــب.

معلومات أساسية
جــاء نــر هــذا الدليــل كمتابعــة مبــارشة لناطــن مهمــن، كان أولهمــا المــروع المشــرك بــن مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومفوضيــة 
يــز قــدرة المؤســاست الوطنيــة  حقــوق اإلنــاسن بعنــوان »جهــات فاعلــة مــن أجــل التغيــري« )2007-2005(، الــذي كان الهــدف منــه تعز
يف جمــال منــع الزناعــات ومنــع التعذيــب. وكانــت مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب رشيــكًا لمفوضيــة حقــوق اإلنــاسن يف مجيــع مراحــل المــروع 
يبيــة حــول منــع التعذيــب مكونــة مــن ثالثــة عنــارص هــي: دورة للتعليــم عــن بعــد اســتمرت  المتعلقــة مبنــع التعذيــب. وكانــت الــدورة التدر
مثانية أاسبيع، وُقدمت المواد التعليمية اخلاصة هبا عى قرص ُمدَم؛ وورش عمل إقليمية ٌأجريت خاللها مناقات حية وتدريبات 
عمليــة؛ و«خطــط عمــل لمنــع التعذيــب« وضعهــا الماركــون كل لمؤسســته الوطنيــة. ُعقــدت الــدورات يف مناطــق العالــم األربــع، 

واشرك فهيــا حنــو 90 شــخصا مــن 52 مؤسســة وطنيــة. 3

وكان النــاط الثــاين هــو نظــر المجلــس االســتاري للحقوقيــن، التابــع لمنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ، يف إعــداد مرجــع يف التعذيــب 
يف عام 2005، وحصل المجلس عى دعم من خراء مجعية الوقاية من التعذيب. منذ ذلك احلن والمجلس االســتاري للحقوقين 
يعمــل بالراكــة مــع مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب مــن أجــل تصميــم وتنفيــذ بــرام تدريــب وطنيــة للمؤســاست الوطنيــة يف منطقــة آســيا 
والمحيط الهادئ. والمحور األاسيس لرام التدريب هو بناء فهم التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبروتوكولها االختياري 
يــب للمؤســاست األعضــاء يف المجلــس وغريهــا مــن األطــراف الفاعلــة حــول تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة  وتقديــم المشــورة الفنيــة والتدر
نــة  الُمعيَّ الوطنيــة  الــدور المحتمــل للمؤســاست  يــب مناقشــة  التدر لــرام  المحــاور المهمــة  التعذيــب وبروتوكولهــا االختيــاري. ومــن 

كآليــات وقائيــة وطنيــة. 4

يــب عــى تقييــم بأهنمــا حققــا »جناحــًا منقطــع النظــري«5، فقــرر المجلــس االســتاري للحقوقيــن باالشــراك مــع  وحصــل برناجمــي التدر
مفوضيــة حقــوق اإلنــاسن رضورة جتميــع وتعديــل حمتــوى الدورتــن وإتاحتــه للمؤســاست الوطنيــة يف شــكل دليــل مطبــوع مرفــق بــه قــرص 

مــدم.

يلنــدا وفلســطن  3  15 مؤسســة وطنيــة مــن منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ )أفغانســتان وأســراليا وفيجــي والهنــد وإندونيســيا وإيــران ومالزيــا والمالديــف ومنغوليــا ونيوز
يا والدمنارك وفنلندا وجورجيا ألمانيا واليونان وأيرلندا وكوســوفو والتفيا وأيرلندا  والفلبن ومجهورية كوريا ورسيالنكا وتايالند(، و14 مؤسســة وطنية من أوروبا )بلغار
يــة  يــة مقدونيــا(، و13 مؤسســة وطنيــة مــن بلــدان ناطقــة بالفرنســية )بوركينــا فاســو وكنــدا )كيبيــك( والكامــريون ومجهور الشــمالية وبولنــدا والرتغــال وأســبانيا ومجهور
يــكا الالتينيــة )بوليفيــا وكولومبيــا  الكونغــو الدميقراطيــة وهايــي ومــايل والمغــرب وموريشــيوس والنيجــر وروانــدا والســنغال وتوغــو(، و10 مؤســاست وطنيــة مــن أمر

كــوادور والســلفادور وغواتيمــاال والمكســيك وبنمــا وباراغــواي وبــريو(.  وكوســتاريكا واإل

يــع المشــركة بــن المجلــس االســتاري للحقوقيــن ومجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ممثلــن عــن المؤســاست الوطنيــة للمالديــف وإندونيســيا ونيبــال  4  لقــد ضمــت المار
الرقيــة. وتيمــور  وتايالنــد  والفلبــن 

يز المؤساست الوطنية حلقوق اإلناسن« )مفوضية حقوق اإلناسن(، الملخص التنفيذي )مارس/آذار 2008(. 5  مروع »تقييم تعز
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األهداف والمحتوى
ُأِعــد هــذا الدليــل ليقــدم جمموعــة أدوات عمليــة لدعــم مؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة يف إعــداد وتنفيــذ أنشــطة ملموســة لمنــع 
التعذيــب يف بلداهنــا. يبــدأ الدليــل بــرح مفهــوم منــع التعذيــب ويســلط الضــوء عــى أهميــة الماركــة يف وضــع اســراتيجية عالميــة 

متكاملــة لمنــع التعذيــب.

يــف التعذيــب والصكــوك الدوليــة  وينقســم الدليــل إىل جزءيــن رئيســين. يقــدم اجلــزء األول اإلطــار القانــوين لمنــع التعذيــب، ويشــمل تعر
واإلقليميــة المهمــة الــي حتظــر التعذيــب. ويســتعرض اجلــزء الثــاين اخلطــوات العمليــة الــي ميكــن للمؤســاست الوطنيــة اختاذهــا لمنــع 
التعذيــب. ويقــدم الدليــل أمثلــة عــى الممــاراست اجليــدة المســتقاة مــن مؤســاست وطنيــة خمتلفــة لتوضيــح الطــرق الفعالــة لتطبيــق 
اســراتيجيات منــع التعذيــب. يتضمــن كل فصــل جمموعــة مــن األســئلة الرئيســية، واألاسس القانــوين لماركــة المؤســاست الوطنيــة، 

يــد مــن المطالعــة. ومناقشــة للقضايــا الرئيســية، وخيــارات لمز

وحيتوي القرص الُمدَم الُمرَفق بالدليل عى جمموعة من الوثائق والمواد المفيدة. كما أنه يتضمن مقابالت مع ممثلن عن المؤساست 
يــن. وحيتــوي  الوطنيــة يرحــون فهيــا مــا يقومــون بــه مــن عمــل لمنــع التعذيــب، فضــاًل عــن مقابــالت مــع عــدد مــن اخلــراء الدوليــن البارز

يــارات إىل أماكــن االحتجــاز واســتجواب األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم. يبيــة حــول كيفيــة بــدء الز القــرص أيضــًا عــى لقطــات تدر
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مقدمة
مفهوم منع التعذيب وتطبيقه

1. مقدمة: واجب منع التعذيب
»ال جيــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة« حســب مــا تنــص عليــه المــادة 5 مــن 

اإلعــالن العالمــي حلقــوق اإلنــاسن الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة يف عــام 1948.

حيتــل حظــر التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة مكانــة خاصــة يف جمــال احلمايــة الدوليــة حلقــوق اإلنــاسن. فهــو منصــوص عليــه يف 
عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة واإلقليميــة، كمــا أنــه يشــكل جــزءًا مــن القانــون الــدويل العــريف الملــزم جلميــع الــدول.

إن حظــر التعذيــب هــو حظــر مطلــق وال ميكــن تربيــره حتــت أي ظــرف مــن الظــروف. ويشــكل هــذا احلظــر مبــدأ غــر قابــل للتقييــد، مبعــي أنــه 
ال جيــوز ألي دولــة أن تقيــد حظــر التعذيــب مؤقتــًا حتــت أي ظــرٍف كان، ســواء يف حــاالت احلــروب أو عــدم االســتقرار الســيايس الداخــي 
أو الطــوارئ العامــة األخــرى. عــالوة عــى ذلــك، فــإن حظــر التعذيــب معــرف بــه كقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل، أي أنــه يلغــي 

أي نــص يتعــارض معــه يف المعاهــدات أو القوانــن العرفيــة األخــرى.

ونظــرًا لألهميــة اخلاصــة الــى تــوىل حلظــر التعذيــب، فــإن االلزتامــات التقليديــة للــدول بـــاحرتام ومحايــة وحتقيــق حقــوق اإلنــان يرافقهــا 
الــزام آخــر مبنــع التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة. 1 إذ يتعــن عــى الــدول اختــاذ تدابــر إجيابيــة لمنــع وقوعــه. 2 »يف حالــة 
التعذيــب، ُيعتــرب الــرط القــايض بــأن تبــدأ الــدول عــى وجــه الرسعــة يف اختــاذ تدابــر تنفيــذ وطنيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن االلــزتام الــدويل حبظــر 

هــذه الممارســة«.3

كمــا تفــرض اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب الزتامــًا رصحيــًا عــى الــدول األطــراف مبنــع التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء 
يــة أو قضائيــة فعالــة أو أي إجــراءات أخــرى  المعاملــة. إذ تنــص المــادة 2)1( عــى أن »تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تريعيــة أو إدار
لمنــع أعمــال التعذيــب يف أي إقليــم خيضــع الختصاصهــا القضــايئ«، بينمــا تنــص المــادة 16 عــى أن »تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن متنــع 
)...( حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة.« وحيــدد الربوتوكــول االختيــاري 
يــارات منتظمــة تضطلــع هبــا  الملحــق هبــا آليــة لماسعــدة الــدول األطــراف عــى الوفــاء هبــذه االلزتامــات مــن خــالل إنــاء نظــام قوامــه ز

هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة ألماكــن االحتجــاز.
وعــى الرغــم مــن وجــود الــزتام عــى الــدول مبنــع التعذيــب، إال أهنــا نــادرًا مــا تنفــذه يف الواقــع العمــي وعــادًة مــا ينقصهــا فهــم لمفهــوم منــع 
يفــًا لمنــع التعذيــب، وتســتعرض اســراتيجية متكاملــة لمنــع التعذيــب، وتصــف الــدور الوقــايئ  التعذيــب. لــذا تعــرض هــذه المقدمــة تعر

.)NHRIs( الــذي ميكــن أن تلعبــه المؤســاست الوطنيــة حلقــوق اإلنــاسن

1  ذكــرت جلنــة حقــوق اإلنــاسن يف تعليقهــا العــام رقــم 31، بــأن طبيعــة االلــزتام القانــوين العــام المفــروض عــى الــدول األطــراف يف العهــد، أن »المــادة 2 تقتــي أن تعتمــد 
يــة وتثقيفيــة وغــر ذلــك مــن التدابــر المناســبة مــن أجــل الوفــاء بالزتاماهتــا القانونيــة« )الفقــرة 7(. وأضافــت اللجنــة: »وعــى  الــدول األطــراف تدابــر تريعيــة وقضائيــة وإدار
ض بــدون وجــود االلــزتام الــذي يشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن المــادة 2 والمتمثــل يف اختــاذ تدابــر لمنــع تكــرر انهتــاك العهــد.« )الفقــرة  العمــوم، فــإن مقاصــد العهــد ســوف ُتقــوَّ

.)17

2  يف قضيــة فيالســكز رودريغــز، أقــرت حمكمــة الــدول األمريكيــة حلقــوق اإلنــاسن بأنــه نتيجــة لهــذا االلــزتام »يتعــن عــى الــدول منــع أي انهتــاك للحقــوق المعــرف هبــا يف 
االتفاقيــة والتحقيــق فيمــا يقــع مــن انهتــاكات والمعاقبــة علهيــا« )الفقــرة 166(؛ قضيــة فيالســكز رودريغــز )29 يوليو/متــوز 1988(؛ حمكمــة الــدول األمريكيــة حلقــوق 
اإلنــاسن )السلســلة ج( رقــم 4 )1988(. ولفتــت جلنــة حقــوق اإلنــاسن يف تعليقهــا العــام رقــم 20 إىل أنــه »ال يكفــي لضمــان تنفيــذ المــادة 7 أن يتــم حظــر مثــل هــذه 
يــة وقضائيــة وغرهــا مــن التدابــر لمنــع أعمــال التعذيــب  المعاملــة أو العقوبــة أو جترميهمــا. بــل ينبغــي للــدول األطــراف أن تبلــغ اللجنــة مبــا تتخــذه مــن تدابــر تريعيــة وإدار

)...( والمعاقبــة علهيــا« )الفقــرة 8(.

يا )10 ديسمرب/كانون األول 1998(؛ القضية رقم IT-95-17/IT )الفقرة 149(. 3  المحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الاسبقة؛ المدعي العام ضد فوروندز

األسئلة الرئيسية 
هل من واجب الدول منع التعذيب؟	 

ما تعريف منع التعذيب؟	 

ما هي العنارص األاسسية السرتاتيجية فعالة لمنع التعذيب؟	 

كيف ميكن لمؤسات حقوق اإلنان الوطنية أن تاهم يف منع التعذيب؟	 
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2. ما معنى »منع التعذيب«؟ 

2.1. تعريف »منع التعذيب«

وفقــًا لقامــوس تشــيمربز، فــإن معــى »أن مَيَنــع« هــو أن »ُيوِقــف شــخصًا عــن فعــل يشء، أو أن ُيوِقــف حــدوث يشء، أو يعرقلــه، أو جيعلــه 
مســتحياًل، أو يصده«.

ويف جمــال الصحــة العامــة، ُيعتــرب المنــع )أو الوقايــة( اســراتيجية اشئعــة يف مكافحــة األمــراض هتــدف إىل جتنــب ظهــور األوبئــة وتطورهــا 
وانتارهــا.

ويتضمــن منــع اجلرميــة »اســراتيجيات وتدابــر تســعى إىل احلــد مــن خطــر حــدوث اجلرائــم وآثارهــا الضــارة المحتملــة عــى األفــراد والمجتمــع، 
وذلك بالتدخل للتأثر يف أســباهبا المتعددة.« 4

يــف ســليم لمفهــوم المنــع )أو الوقايــة( يف مــا يتعلــق بالتعذيــب  يــف وإن كانــت مفيــدة إال أهنــا غــر كافيــة لوضــع تعر لكــن هــذه التعار
وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة. 

ويف الوقــت الــذي توَصــف فيــه العديــد مــن التدخــالت يف جمــال مكافحــة التعذيــب بأهنــا مــن أعمــال »منــع التعذيــب«، فمــن المهــم التميــز 
بن شــكلن من أشــكال منع التعذيب. ويســتند هذا التميز إىل وقت إجراء التدخل والهنج الُمتَبع يف إجرائه.

المنــع المبــارش )التخفيــف مــن المخاطــر( هيــدف إىل منــع وقــوع التعذيــب مــن خــالل احلــد مــن عوامــل اخلطــر والقضــاء عــى األســباب 
يــة الــي قــد تــؤدي إىل حــدوث  المحتملــة لــه. وحيــدث هــذا النــوع مــن التدخــل قبــل وقــوع التعذيــب وهيــدف إىل معاجلــة األســباب اجلذر
التعذيــب وســوء المعاملــة، وذلــك مــن خــالل التدريــب والتثقيــف والمراقبــة المنتظمــة ألماكــن االحتجــاز. وبذلــك ُيعتــرب المنــع المبــارش 

هنجــًا تطلعيــًا وهيــدف عــى المــدى البعيــد إىل خلــق بيئــة ُيســتبَعد فهيــا حــدوث التعذيــب. 5

المنــع غــر المبــارش )الــردع( حيــدث بعــد أن تكــون حــاالت التعذيــب أو ســوء المعاملــة قــد وقعــت بالفعــل ويركــز عــى جتنــب تكــرار مثــل 
هــذه األعمــال. فمــن خــالل التحقيــق يف احلــاالت الاسبقــة وتوثيقهــا واســتنكارها ومقاضــاة مرتكبهيــا ومالحقهتــم ومعاقبهتــم، فضــاًل عــن 

4  مبــادئ األمــم المتحــدة التوجهييــة لمنــع اجلرميــة، قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي رقــم 2002/13، الفقــرة 3. وتضيــف الفقــرة ذاهتــا: »أمــا إنفــاذ القوانــن واألحــكام 
ينــدرج خــارج نطــاق هــذه المبــادئ التوجهييــة.« واجلــزاءات التأديبيــة، مــع االضطــالع مبهــام منــع اجلرميــة، فهــو 

5  وهو ما يسمى يف جمال الطب »الوقاية األولية« )أي مجيع التدابر المتخذة للحد من خطر حدوث األمراض(.
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تعويــض الضحايــا، هيــدف المنــع غــر المبــارش إىل إقنــاع اجلالديــن بــأن »مثــن« ممارســة التعذيــب يفــوق مــا ميكــن َجنيــه مــن »فوائــد«.

ــر هــذا الفــرق ألن كل هنــج مهنمــا يتبــع اســراتيجية ومهنجيــة خمتلفــة متامــًا عــن اآلخــر. لكهنمــا مكمــالن لبعضهمــا وينبغــي أن  ومــن المهــم َتذكُّ
يشــكال جــزءًا مــن برنــاجم متكامــل لمنــع التعذيــب.

2.2. تحليل عوامل الخطر

يــة للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة جيــب أن يكــون أول مــا تقــوم بــه أي  مــن أجــل التعامــل بفعاليــة مــع األســباب اجلذر
يــد مــن احتمــال حــدوث التعذيــب(. الــي تز اســراتيجية وقائيــة مبــارشة هــو إجــراء حتليــل دقيــق لعوامــل اخلطــر )أي الظــروف 

ُتعتــرب البيئــة السياســية العامــة مــن العوامــل المهمــة الــي ينبغــي النظــر فهيــا، ألن غيــاب اإلرادة السياســية الالزمــة لمنــع التعذيــب، وعــدم 
شفافية إدارة احلكم، وعدم احرام سيادة القانون، وارتفاع مستويات الفاسد كلها عوامل ميكن أن تزيد من احتمال وقوع التعذيب. 
وينطبــق الــيء نفســه عــى البيئــة االجتماعيــة والثقافيــة. فحيثمــا ُوجــدت ثقافــة العنــف، أو ُوجــد تأييــد شــعيب واســع لـ«الــرب بيــد مــن 

حديــد« عــى مرتكــيب اجلرائــم، زاد أيضــًا احتمــال وقــوع التعذيــب.

وجيــب أيضــًا حتليــل اإلطــار القانــوين الوطــي. ففــي البلــدان الــي حُيظــر فهيــا التعذيــب مبوجــب الدســتور والقانــون، وُيَعــد أيضــًا جرميــة 
حمــددة يف القانــون اجلنــايئ، قــد يكــون احتمــال حــدوث التعذيــب أقــل ممــا هــو عليــه يف البلــدان األخــرى. وجيــب أن يركــز التحليــل أيضــًا 
عــى القواعــد واألنظمــة الــي تنطبــق عــى األماكــن الــي حُيــَرم فهيــا األشــخاص مــن حريهتــم، وكذلــك عــى وجــود ضمانــات قانونيــة مناســبة. 

ــق هبــا اإلطــار القانــوين يف الواقــع العمــي. يقــة الــي ُيطبَّ باإلضافــة إىل ذلــك ينبغــي إجــراء حتليــل دقيــق للطر

يقــة تنظيــم وســر نظــام العدالــة اجلنائيــة مــن العوامــل المهمــة األخــرى الــي جيــدر النظــر فهيــا. إذ تؤثــر درجــة اســتقالل القضــاء،  وُتعتــرب طر
فضــاًل عــن درجــة االعتمــاد عــى االعرافــات يف نظــام العدالــة اجلنائيــة، تأثــرًا مبــارشًا عــى احتمــال وقــوع التعذيــب. وألن هــذا االحتمــال 
يــد يف المراحــل األوىل مــن االحتجــاز ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص لســلطات إنفــاذ القانــون. ويف هــذا الصــدد تعتــرب الثقافــة المؤسســية،  يز
يــب الضبــاط كلهــا عوامــل ميكــن أن تؤثــر ســلبًا أو إجيابــًا عــى احتمــال وقــوع  ودور رجــال الرطــة وأداؤهــم، وعمليــات توظيــف وتدر

التعذيــب.

وأخــرًا ينبغــي إدراج البيئــة المؤسســية العامــة يف التحليــل. ُيعتــرب مســتوى شــفافية الســلطات وقابليهتــا للماسءلــة، ووجــود ســيااست 
عامة تتعلق مبنع اجلرمية، وفعالية آليات تقديم الشكاوى من العوامل الي ميكن أن تقلل من احتمال وقوع التعذيب، جنبًا إىل جنب 

مــع وجــود جهــات خارجيــة مســتقلة فعالــة، مثــل مؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع المــدين.

حاالت الخطر
يتــه ويوجــد فهيــا خلــل يف تــوازن القــوى، حبيــث يضطــر شــخص واحــد لالعتمــاد كليــًا عــى آخــر،  إن أي حالــة حُيــَرم فهيــا اإلنــاسن مــن حر

تشــكل حالــة مــن حــاالت اخلطــر. 6

ويــزداد خطــر التعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة يف أوقــات معينــة خــالل فــرة احتجــاز الشــخص، كالفــرة األوىل مــن توقيفــه واحتجــازه 
لــدى الرطــة، وكذلــك أثنــاء نقلــه مــن مــكان احتجــاز إىل آخــر. كمــا يــزداد خطــر التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة يف حــاالت احتجــاز 

يــن، وال ســيما يف حالــة احلبــس االنفــرادي. األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم بعيــدًا عــن أي اتصــال باآلخر

ويعتــرب خطــر التعــرض للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة قامئــًا يف أي منــأة مغلقــة؛ فهــو ال يقتــر عــى الســجون ومراكــز 
يــن ومناطــق العبــور يف  الرطــة وإمنــا أيضــًا عــى ســبيل المثــال مرافــق الصحــة النفســية ومراكــز احتجــاز األحــداث ومراكــز احتجــاز المهاجر

الموانــئ الدوليــة.

الضحايا المحتملون
كــر عرضــة خلطــر التعذيــب وســوء المعاملــة، حيــث أن ذلــك يتفــاوت تفاوتــًا كبــرًا  قــد يكــون مــن الصعــب حتديــد األشــخاص أو الفئــات األ
وفقًا للسياق الوطي. ويف الواقع ميكن ألي شخص أن يكون ُمعرَّضًا لهذا اخلطر. لكن الفئات الضعيفة والمحرومة يف المجتمع - مثل 
يــن والمعاقــن والمرديــن والفقــراء – تكــون أكــر عرضــة  األقليــات )العرقيــة أو اإلثنيــة أو الدينيــة أو اللغويــة( والنــاسء والُقــرَّ والمهاجر

6  راجــع مفهــوم »العجــز« الــذي وضعــه المقــرر اخلــاص المعــي بالتعذيــب )E/CN.4/2006/6، الفقرتــان 39 و40(. وتربــط المــادة 1-10 مــن العهــد الــدويل اخلــاص 
يــة واحلــق يف الســالمة الشــخصية حيــث تنــص عــى أن »يعاَمــل مجيــع األشــخاص المحرومــن مــن حرياهتــم معاملــة إناسنيــة مــع  باحلقــوق المدنيــة والسياســية بــن احلــق يف احلر

احــرام الكرامــة المتأصلــة يف اإلنــاسن.«



 4 | مقدمة: مفهوم منع التعذيب وتطبيقه

منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

بشــكل عــام خلطــر التعذيــب وســوء المعاملــة.

وحتتــاج االســراتيجية الوقائيــة الفعالــة إىل توافــر مســتوى معــن مــن اإلرادة السياســية لمكافحــة التعذيــب، عــى أن تكــون معلنــة للجمهــور   
وقابلــة للمراقبــة. أمــا يف البيئــات الــي ُيســتخدم فهيــا التعذيــب بشــكل مهنجــي إلســكات المعارضــة السياســية فغالبــًا مــا تبــوء المبــادرات 

الوقائية بالفشــل أو ُتســتغل يف الدعاية السياســية.

ومــن المهــم التأكيــد عــى أنــه مــا مــن دولــة حمصنــة ضــد وقــوع التعذيــب وســوء المعاملــة فهيــا. وبالتــايل ال بــد مــن اليقظــة الدامئــة ومــن 
وضــع اســراتيجيات وقائيــة فعالــة وتنفيذهــا.

3. المكونات الثالثة لالستراتيجية الوقائية المتكاملة
إن وضع اسراتيجية اشملة لمنع التعذيب يقتي اتباع هنج متكامل يتألف من ثالثة عنارص متابكة هي:

إطار قانوين حيظر التعذيب	 
تنفيذ فعال لهذا اإلطار القانوين	 
آليات لمراقبة اإلطار القانوين وإجراءات تنفيذه.	 

لقــد ركــزت جهــود مكافحــة التعذيــب لفــرة طويلــة عــى العنريــن األولــن مــن هــذه االســراتيجية، خاصــة ســن القوانــن ورفــع الدعــاوى 
القضائيــة. وال شــك أن وجــود إطــار قانــوين فعــال ميثــل جــزءًا أاسســيًا مــن أي برنــاجم لمكافحــة التعذيــب. لكــن جمــرد وجــود القوانــن 

واألنظمــة ال يكفــي لمنــع التعذيــب؛ فــال بــد أيضــًا مــن فهمهــا فهمــًا صحيحــًا وتطبيقهــا برامــة.

وقــد أويل اهتمــام خــاص أيضــًا إلهنــاء ظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب )اإلعفــاء مــن العقوبــة عــى اقــراف عمــل إجرامــي( مــن خــالل اســتعمال 
ــج أخــرى حــى يتســى  القانــون اجلنــايئ الوطــي والــدويل. وُيعتــرب هــذا اإلجــراء اســراتيجية مهمــة للمنــع غــر المبــارش جيــب أن ترافقهــا هُنَ

يــة للتعذيــب. التعامــل بفعاليــة مــع ألســباب اجلذر

وهــذا مــا جيعــل مــن الــروري أن تتضمــن االســراتيجية المتكاملــة لمنــع التعذيــب عنــرًا ثالثــًا، وهــو عنــر يركــز عــى المنــع المبــارش 
واستخدام آليات رقابية غر تصادمية وغر قضائية. وميكن أن تشمل هذه اآلليات مثاًل المراقبة المنتظمة والمفاجئة ألماكن االحتجاز 

مــن جانــب هيئــات مســتقلة ومحــالت التوعيــة العامــة لتنميــة الوعــي المجتمعــي وحشــد التأييــد لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة.

وميكــن تصويــر هــذه االســراتيجية الوقائيــة المتكاملــة يف شــكل مــزل، حبيــث يكــون اإلطــار القانــوين هــو األاسس الــذي ُيبــى عليــه المــزل، 
وتنفيــذ اإلطــار هــو اجلــدران، وآليــات الرقابــة هــي ســقف احلمايــة.

اإلطار القانوين

التصديق عى المعاهدات الدولية
حظر وجتريم التعذيب
الضمانات القانونية

التنفيذ

الضمانات اإلجرائية
تدريب الموظفن العمومين
مكافحة اإلفالت من العقاب

آليات الرقابة

الزيارات ألماكن االحتجاز
هيئات حقوق اإلناسن الدولية

محالت التوعية العامة
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وجود إطار قانوني شامل
إن وجــود إطــار قانــوين قــوي حلظــر التعذيــب يشــكل عنــرًا حاســمًا يف أي اســراتيجية لمنــع التعذيــب. وجيــب أن يعــرب اإلطــار القانــوين 

عــن معايــر حقــوق اإلنــاسن الدوليــة ذات الصلــة وأن يتضمــن أحكامــًا حمــددة حلظــر التعذيــب ومنعــه.

وميكن للدول أن تستفيد من اإلطار القانوين الدويل من خالل:

التصديق عى معاهدات حقوق اإلناسن الدولية ذات الصلة	 
دجم معاهدات حقوق اإلناسن الدولية يف القانون الوطي	 
احرام القوانن غر الملزمة7 فيما يتعلق حبظر التعذيب واحلرمان من احلرية.	 

أما عى المستوى الداخي، فينبغي للدول أن تعتمد أحكامًا تريعية واضحة تقي مبا يي:

حظــر أي عمــل مــن أعمــال التعذيــب وعــدم جــواز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنايئ لتربيــر التعذيــب )رمبــا عــى المســتوى 	 
الدســتوري(

اعتبار أعمال التعذيب جرمية حمددة يف القانون اجلنايئ أيًا كان مكان ارتكاهبا	 
توقيع عقوبات مناسبة عى مرتكيب جرمية التعذيب	 
عدم جواز التذرع بتلقي أوامر من مسؤول أعى لتربير التعذيب	 
عدم قبول األدلة الي ُتنزتع حتت التعذيب يف اإلجراءات القضائية.	 

وباإلضافة إىل ذلك ينبغي توفر الضمانات القانونية التالية لألشخاص المحرومن من حريهتم:

احلق يف إبالغ أرسة الشخص أو طرف ثالث مبكان وجوده بعد إلقاء القبض عليه	 
احلق يف االستعانة مبحام ويف أن حير المحامي االستجواب	 
احلق يف الوصول إىل طبيب، ورمبا خيتاره بنفسه	 
احلق يف الزتام الصمت	 
احلق يف المثول أمام قاض يف غضون فرة زمنية معقولة	 
احلق يف الطعن يف قانونية احتجازه ومعاملته	 
احلق يف تعريفه هبذه احلقوق بلغة مفهومة له.	 

تنفيذ اإلطار القانوني

بالتعذيــب وســوء  المتعلقــة  الوطنيــة  القوانــن  احــرام  عــى مســتويات خمتلفــة لضمــان  تدابــر عمليــة  اختــاذ  الفعــال  التنفيــذ  يتطلــب 
العمــي. التطبيــق  يف  المعاملــة 

التدريب والتثقيف
ال بــد أن حتصــل اجلهــات المختلفــة المعنيــة بتنفيــذ اإلطــار القانــوين، وخاصــة العاملــة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة )مثــل مســؤويل إنفــاذ 
يــب مناســب – ســواء مبــديئ أو مســتمر - عــى اإلطــار المعيــاري وتطويــر ممــاراست  القانــون والقضــاة وســلطات االحتجــاز( عــى تدر

تشــغيلية حتــرم هــذه المعايــر.

7  يشــر مصطلــح القوانــن غــر الملزمــة إىل الوثائــق غــر الملزمــة يف القانــون الــدويل )أي الــي تقــع يف مرتبــة أدىن مــن المعاهــدات الُمرَبمــة يف إطــار اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات لعــام 1969(. ومــن األمثلــة عــى ذلــك القــرارات الصــادرة عــن هيئــات مثــل اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق اإلنــاسن، فضــاًل عــن خطــط العمــل ومدونــات 
الممــاراست وقواعــد أو إعالنــات المبــادئ المنبثقــة عــن اجتماعــات اخلــرباء الدوليــة أو اإلقليميــة. وميكــن اعتبــار االجهتــادات القضائيــة والمالحظــات اخلتاميــة الصــادرة عــن 
الهيئــات المنــأة مبوجــب معاهــدات أيضــًا قوانــن غــر ملِزمــة. فهــذه الصكــوك والتوصيــات لهــا قــوة معنويــة ال ميكــن إنكارهــا وتقــدم توجهيــات عمليــة للــدول يف الســلوك 
الســليم، وتكمــن قيمهتــا يف مــا حتظــى بــه مــن قبــول واعــراف مــن عــدد كبــر مــن الــدول، وعــى الرغــم مــن عــدم إلزاميهتــا إال أنــه ميكــن اعتبارهــا معِلنــة لألهــداف والمبــادئ 

المقبولــة عــى نطــاق واســع يف المجتمــع الــدويل.
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التدابير اإلجرائية
ينبغــي وضــع ضمانــات إجرائيــة والتأكــد مــن عملهــا عــى النحــو المنشــود، وال ســيما فيمــا يتعلــق باألشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم. 
يــة لمدونــات قواعــد ســلوك  وقــد يشــمل ذلــك التأكــد مــن حفــظ الســجالت بشــكل صحيــح يف أماكــن االحتجــاز ومــن إجــراء مراجعــة دور

الرطــة.

التحقيق والعقاب
يــه وفعــال يف مزاعــم التعذيــب،8 حــى يف حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية، وجيــب »أن يســعى التحقيــق  ال بــد مــن إجــراء حتقيــق رسيــع ونز

لتحديــد طبيعــة هــذه األفعــال المزعومــة وظــروف ارتكاهبــا ولتحديــد هويــة أي شــخص رمبــا يكــون قــد تــورط فهيــا«.9

وجيــب توقيــع العقوبــة المناســبة عــى كل مــن خيالــف القانــون، وإال انتــرت ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب الــي ميكــن أن تــؤدي إىل أضعــاف 
قــوة القانــون وتنفيــذه.

وُيعتــرب اختــاذ إجــراءات للتصــدي لظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب أكــر أهميــة يف حالــة التعذيــب وســوء المعاملــة، حيــث أهنــا حمظــورة حظــرًا 
تامــًا يف مجيــع الظــروف.

وينبغي اختاذ اإلجراءات التالية:

تعزيز استقالل القضاء	 
ة لتلقي الشكاوى	  إناء آليات فعالة وُمَيرسَّ
ضمان توفر الماسعدة القانونية المجانية	 
ضمان التحقيق الرسيع والفعال يف مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة	 
ضمان معاقبة كل من خيالف القانون.	 

تعويض الضحايا
جيــب أن حيصــل ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة عــى تعويــض كامــل وفعــال، ويتضمــن ذلــك رد احلقــوق والتعويــض المــايل وإعــادة 

التأهيــل والرضيــة وضمــان عــدم التكــرار. 10
وجيــب تقديــم تعويضــات ماليــة عــن األرضار الــي ميكــن تقديرهــا ماديــًا. أمــا الرضيــة فيمكــن أن تشــمل جمموعــة متنوعــة مــن اإلجــراءات، 

مثــل أصــدار إعــالن رســمي الســتعادة كرامــة الضحايــا أو تقديــم اعتــذار علــي أو إحيــاء ذكــرى الضحايــا وتكرميهــم.

8  انظــر االجهتــاد القضــايئ للجنــة حقــوق اإلنــاسن، وال ســيما يف قضيــة رودريغــز ضــد أوروغــواي، جلنــة حقــوق اإلنــاسن، البــالغ رقــم 322/1988، اآلراء المعتمــدة يف 19 
يوليو/متــوز 1994؛ وقضيــة فاديفيــل اسثاســيفام والســيدة باراثيــي اسراســوايث ضــد رسي النــكا، جلنــة حقــوق اإلنــاسن، البــالغ رقــم 1436/2005، اآلراء المعتمــدة يف 

8 يوليو/متــوز 2008.

9  انظــر قضيــة بالنكــو أبــاد ضــد أســبانيا، جلنــة مناهضــة التعذيــب، البــالغ رقــم 59/1996، اآلراء المعتمــدة يف 14 مايو/أيــار 1998. وفيمــا خيــص التحقيــق، انظــر قضيــة 
.1999 الثــاين  نوفمرب/تريــن   10 يف  المعتمــدة  اآلراء   ،60/1996 رقــم  البــالغ  التعذيــب،  مناهضــة  جلنــة  تونــس،  ضــد  مبــارك 

10  انظــر المبــادئ األاسســية والمبــادئ التوجهييــة بــأن احلــق يف االنتصــاف واجلــرب لضحايــا االنهتــاكات اجلســيمة للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنــاسن واالنهتــاكات اخلطــرة للقانــون 
اإلنــاسين الــدويل )قــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 60/147 الصــادر يف 16 ديســمرب/كانون األول 2005(.
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آليات الرقابة 
باإلضافــة إىل وجــود إطــار قانــوين فعــال، هنــاك رضورة أيضــًا إلنــاء آليــات للرقابــة ألن خطــر حــدوث التعذيــب قائــم يف مجيــع البلــدان ويف 

مجيــع األوقــات. فيمكــن آلليــات الرقابــة أن تاسعــد يف حتديــد مناطــق اخلطــر المحتمــل وطــرح الضمانــات الممكنــة.

يــة المنــأة داخــل المؤســاست - مثــل دوائــر تفتيــش مراكــز الرطــة أو دوائــر تفتيــش الســجون - عــى  وتاسعــد آليــات الرقابــة اإلدار
مراقبــة أداء مؤســاست الدولــة ومــدى احرامهــا للقواعــد واألنظمــة التريعيــة. وعــى الرغــم مــن الفائــدة الكبــرة آلليــات الرقابــة الداخليــة 

إال أهنــا ال تكفــي مبفردهــا لالضطــالع هبــذا العمــل الوقــايئ ألهنــا تفتقــر إىل االســتقالل ومهمهتــا متيــل إىل الطابــع اإلداري.

يــارة أماكــن االحتجــاز. فــإن جمــرد إمكانيــة دخــول هيئــات  وباإلضافــة إىل آليــات الرقابــة الداخليــة، ال بــد مــن إنــاء آليــات مســتقلة لز
يــارات توثيــق حــاالت التعذيــب أو  مســتقلة إىل أماكــن االحتجــاز، يف أي وقــت اشءت، لــه تأثــر رادع قــوي. وليــس الهــدف مــن هــذه الز
التنديــد بالوضــع أو أفعــال الســلطات. وإمنــا الهــدف هــو حتليــل األداء العــام ألماكــن االحتجــاز وتقديــم توصيــات بنــاءة تســعى إىل حتســن 

يــن وأوضاعهــم. معاملــة المحتجز

ومتثــل المنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنــاسن آليــة رقابيــة مهمــة أيضــًا، حيــث تســتطيع الهيئــات المنــأة مبوجــب المعاهــدات ذات الصلــة 
مراجعــة وتقديــم توصيــات بــأن اإلطــار القانــوين الــذي تنفــذه الدولــة.

وأخــرًا ميكــن لواسئــل اإلعــالم ومنظمــات المجتمــع المــدين أن تهســم يف إجيــاد نظــام فعــال للضوابــط والتوازنــات لمنــع التعذيــب وحظــره. 
يــادة المعرفــة والفهــم لهــذه  فيمكــن مــن خــالل التغطيــة اإلعالميــة المســؤولة ومحــالت التوعيــة العامــة ومبــادرات رفــع الوعــي المســهتَدفة ز

القضايــا، والتأثــر يف الــرأي العــام، والماسعــدة عــى تغيــر مواقــف أصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار.

4. أهمية منع التعذيب لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية

عــادًة مــا تكــون مؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة يف وضــع مثــايل للماسهمــة يف كل مســتوى مــن مســتويات االســراتيجية المتكاملــة 
لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة يف بالدهــم.

إذ تستطيع مؤساست حقوق اإلناسن الوطنية الماسهمة يف وضع إطار قانوين فعال من خالل:

تشجيع الدولة عى التصديق عى معاهدات حقوق اإلناسن الدولية ذات الصلة	 
الدعوة إىل إجراء إصالحات قانونية جلعل التعذيب جرمية جنائية ومنع الموظفن العمومين من استخدامه.	 

وتستطيع هذه المؤساست الماسهمة يف تنفيذ اإلطار القانوين من خالل:

مراجعة إجراءات االحتجاز	 
التحقيق يف مزاعم التعذيب	 
الماسهمة يف براجم التدريب الموجهة للموظفن العمومين المعنين.	 

وتستطيع هذه المؤساست الماسهمة يف آليات الرقابة، وكذلك القيام بدورها، من خالل:

التعاون مع الهيئات الدولية	 
مراقبة أماكن االحتجاز	 
يز الوعي العام	  تعز
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مختارات مرئية
اذهب إىل القرص الُمدَم الُمعنَون Preventing Torture لماشهدة المزيد عن دور مؤسات حقوق 

اإلنان الوطنية يف منع تعذيب وسوء معاملة األشخاص المحرومني من حريهتم يف أماكن االحتجاز.

.’Item 1 – NHRIs: A duty to prevent‘ ثم اخرت ’Feature materials‘ انقر عىل

النقاط الرئيسية: المقدمة

يقع عىل عاتق الدول الزام مبنع التعذيب.	 
مثــة فــرق مهــم بــني المنــع المبــارش )التدابــر المتخــذة قبــل وقــوع التعذيــب لمنــع حدوثــه( والمنــع غــر 	 

المبــارش )التدابــر المتخــذة بعــد وقــوع التعذيــب لتجنــب تكــراره(.
يتطلــب منــع التعذيــب وضــع اســرتاتيجية متكاملــة تتكــون مــن ثالثــة عنــارص رئيســية هــي: إطــار قانــوين 	 

قــوي، وتنفيــذ فعــال لهــذا اإلطــار القانــوين، وآليــات لمراقبــة ودعــم اإلطــار القانــوين وإجــراءات تنفيــذه.

مطالعات أخرى
في القرص الُمدمج

جلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، تنفيذ الدول األطراف للمادة 2

المبــادئ األاسســية والمبــادئ التوجهييــة لألمــم المتحــدة بــأن احلــق يف االنتصــاف والتعويــض لضحايــا 
االنهتــاكات اجلســيمة للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنــان واالنهتــاكات اخلطــرة للقانــون اإلنــاين الــدويل؛ قــرار 

اجلمعيــة العامــة رقــم 60/147 الصــادر يف 16 ديســمرب/كانون األول 2005

برنــام االثنــي عــرة نقطــة لمنــع التعذيــب  وغــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنانيــة 
أو المهينــة عــىل ايــدي موظفــي الدولــة، منظمــة العفــو الدوليــة؛ 2005 )نســخة منقحــة(
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بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة
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حظر التعذيب:
الخلفية القانونية
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الجزء األول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

الفصل األول: 
ما هو التعذيب؟

1. تعريف التعذيب
يــف القانــوين للتعذيــب خيتلــف بشــكل ملحــوظ عــن االســتخدام الاشئــع لهــذا المصطلــح يف  مــن المهــم التأكيــد يف البدايــة عــى أن التعر

واسئــل اإلعــام أو يف احلــوارات العامــة، حيــث يكــون الرتكــز يف أغلــب األحيــان عــى تصويــر مــدى مــا يلحــق بالضحيــة مــن ألــم ومعانــاة.

لــذا فــإن المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة تقــدم 
يــف القانــوين المتفــق عليــه دوليــًا للتعذيــب، وهــو: التعر

ُيقَصــد بالتعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديًا كان أم عقليــًا، يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد احلصــول مــن هــذا 
الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، عــى معلومــات أو عــى اعــرتاف، أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو ُيشــتبه يف أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص 
ثالــث، أو ختويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم عــى 
التميــز أيــًا كان نوعــه، أو حيــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية. وال 

يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــة أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.

يتضمن هذا التعريف ثاثة عنارص تراكمية:

عمل ُيقَصد به إحلاق المعاناة العقلية أو اجلسدية الشديدة	 
يرتكبه موظف عمومي، سواء بصورة مبارشة أو غر مبارشة	 
لغرض معني.	 

يــف أوســع للتعذيــب - يشــمل طائفــة واســعة مــن احلــاالت - مبوجــب قانــون دويل أو إقليمــي أو وطــي  يف بعــض األحيــان قــد ينطبــق تعر
يــف الــوارد يف »االتفاقيــة« مــن أجــل تضييقــه. إذ تنــص المادتــان 1)2(  يــف أوســع ال ميكــن اســتخدام التعر آخــر. ويف حالــة انطبــاق تعر
و16)2( مــن االتفاقيــة رصاحــًة عــى أن أحكامهــا ال ختــل بأحــكام أي صــك دويل آخــر أو قانــون وطــي حيظــر المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
يــف التعذيــب الــوارد يف اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة  أو الاإناسنيــة أو المهينــة. عــى ســبيل المثــال، فــإن تعر
عليــه ال يشــرتط »شــدة« األلــم أو المعانــاة؛ وذلــك مــن خــال اســتخدام عبــارة »أو ألي غــرض آخــر« إضافــة إىل عبــارة »ألغــراض«؛ ومــن 
خــال اإلاشرة إىل الواسئــل الــي »ُيقصــد هبــا طمــس شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة«، بغــض النظــر عمــا إذا 

كانــت هــذه الواسئــل تســبب األلــم أو المعانــاة.

يــف للتعذيــب يراعــي االعتبــارات  ومــن اجلديــر بالذكــر أن العديــد مــن اآلليــات الدوليــة لمنــع التعذيــب تؤكــد عــى أهميــة وجــود تعر
اجلناسنيــة وعــى رضورة إيــاء اهتمــام خــاص لماسئــل مثــل االغتصــاب أثنــاء االحتجــاز والعنــف ضــد احلوامــل واحلرمــان مــن احلقــوق 
يــف الــوارد يف »االتفاقيــة«. وجتــدر اإلاشرة أيضــًا إىل أن فقــرة »يوافــق عليــه أو يســكت  اإلجنابيــة والــي طالمــا اعُتــِرت مندرجــة حتــت التعر
عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يترف بصفته الرسمية« ُفرست1 عى أهنا تعي أن األذى الذي تلحقه جهات خاصة بالناسء 
أو األطفــال أو المجموعــات ينــدرج حتــت هــذا التعريــف يف حــال نتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ويف حــال عجــزت الدولــة عــن التــرف 

باجلديــة الواجبــة لمنــع وقوعــه أو حلمايــة األفــراد، مبــا أن هــذه األفعــال ُترتكــب بقصــد التميــز.

1  انظر التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب )الفقرة 8(.

األسئلة الرئيسية 
ما•تعريف•التعذيب؟	•

هل•ميكن•تربير•التعذيب•يف•احلاالت•االستثنائية؟	•

هل•المعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•الالإناسنية•أو•المهينة•حمظورة•أيضًا؟	•
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

العقوبات القانونية
إن تعريف التعذيب الوارد يف االتفاقية يستبعد رصاحًة »األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المازم لهذه العقوبة 
أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.« وينبغــي حتديــد قانونيــة العقوبــات بالرجــوع إىل المعايــر الوطنيــة والدوليــة، ومهنــا قواعــد األمــم 
المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )والــي تــم الرجــوع إلهيــا حتديــدًا يف اإلعــان الصــادر عــن األمــم المتحــدة عــام 1975 بــأن 
محايــة مجيــع األشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب(. فهــذا الهنــج يعــرتف بالطبيعــة المطلقــة حلظــر التعذيــب وبــرورة االتــاسق يف تطبيقــه.

وقــد أثــارت بعــض الــدول مأسلــة العقــاب البــدين يف إطــار مــا ُســمي ببنــد »العقوبــات القانونيــة«. ولكــن ال ميكــن اســتغال هــذا البنــد 
لتريــر اســتخدام العقوبــات البدنيــة مبقتــى القانــون المحــي. فهنــاك تأكيــد ثابــت عــى أن العقوبــات البدنيــة حمظــورة مبوجــب القانــون 

الــدويل بوجــه عــام ومبوجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بوجــه خــاص.

2. الحظر المطَلق للتعذيب

مــن اجلائــز تقييــد بعــض حقــوق اإلنــاسن يف ظــروف معينــة )مهنــا عــى ســبيل المثــال حلمايــة النظــام العــام(، وذلــك يف حــال كان القيــد 
يــن أو المجتمــع ومتناســبًا. ويــرد ذكــر حمــدد واشمــل يف  يــًا حلمايــة حقــوق اآلخر منصوصــًا عليــه يف القانــون وحمققــًا للمصلحــة العامــة ورضور

ــق فهيــا هــذه القيــود. معاهــدات حقــوق اإلنــاسن المختلفــة للظــروف الــي قــد ُتطبَّ

كمــا توفــر بعــض المعاهــدات إمكانيــة االنتقــاص مــن بعــض حقــوق اإلنــاسن أثنــاء حــاالت الطــوارئ العامــة الُمعَلنــة رســميًا. ومعــي 
يــر قوانــني أو اختــاذ إجــراءات تشــكل يف الظــروف العاديــة انهتــاكًا لهــذه احلقــوق. االنتقــاص هنــا متر

بيــد أن التعذيــب حمظــور حظــرًا مطلقــًا وال ميكــن تريــره حتــت أي ظــرٍف كان. وقــد اســتثنت مجيــع المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة احلــق 
يف عــدم التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة مــن البنــود اخلاصــة بانتقــاص وتقييــد بعــض احلقــوق.

ويف نظــر القانــون الــدويل العــريف، الــذي ينطبــق عــى مجيــع الــدول مبــا فهيــا تلــك الــي لــم تصــدق عــى معاهــدات حقــوق اإلنــاسن أو القانــون 
اإلنــاسين الــدويل ذات الصلــة، ُيعتــر حظــر التعذيــب قاعــدة مــن القواعــد اآلمــرة. وهــو مــا يعــي أنــه ال جيــوز بــأي حــال مــن األحــوال وضــع 
اســتثناء لهــذا احلظــر أو االنتقــاص منــه، حــى يف حالــة احلــرب أو الهتديــد باحلــرب أو عــدم االســتقرار الســيايس الداخــي أو أي حالــة طــوارئ 

عامــة. وال ُيقَبــل التــذرع بالــرورة والدفــاع عــن النفــس وغــر ذلــك مــن الذرائــع، مهمــا بلغــت الظــروف مــن الشــدة أو اخلطــورة.

وباإلضافة إىل احلجج القانونية هناك أيضًا أسباب معنوية وأخاقية قوية لرفض أي عمل من أعمال التعذيب.

إبطال محاوالت تبرير التعذيب
أحيانــًا مــا يشــكك النــاس يف جــدوى احلظــر المطلــق للتعذيــب ألســباب تتعلــق باألمــن ومكافحــة اإلرهــاب، وغالبــًا مــا يلجــأون يف ذلــك 
إىل ســيناريو افــرتايض عــن وجــود »قنبلــة موقوتــة«. ويــدور هــذا الســيناريو حــول إلقــاء الرشطــة القبــض عــى إرهــايب تشــتبه يف أنــه وضــع 
قنبلــة يف وســط مدينــة كــرى وأهنــا عــى وشــك االنفجــار. وتــرى الرشطــة أن التعذيــب هــو الســبيل الوحيــد جلعــل المشــتبه فيــه يكشــف 

المعلومــات الازمــة لمنــع ســقوط آالف القتــى. وهنــا يثــار الســؤال: »هــل جيــوز تعذيــب هــذا الشــخص؟«

ويعتمد هذا الموقف االفرتايض عى التاعب بعواطف اجلمهور، حيث يفرتض ما يي:

وجود هتديد معروف	 
قرب وقوع الهجوم	 
سقوط آالف القتى خال الهجوم	 
تنفيذ الشخص المحتجز للهجوم	 
امتاك الشخص معلومات من أشهنا منع وقوع الهجوم	 
عدم إمكانية احلصول عى المعلومات يف الوقت المناسب لمنع الهجوم إال بتعذيب الشخص.	 

أمــا يف مواقــف احليــاة احلقيقيــة، فدامئــًا مــا يكــون أحــد أو أكــر مــن هــذه االفرتاضــات ال أاسس لــه مــن الصحــة. فبــأن النقطــة األخــرة، 
التعذيــب. ولكــن يف واقــع احليــاة ال  مــة حتــت وطــأة  الســيناريو أن المشــتبه فيــه ســيقدم معلومــات قيِّ يفــرتض  المثــال،  عــى ســبيل 
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الجزء األول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

ميكــن االعتمــاد عــى التعذيــب للحصــول عــى معلومــات دقيقــة. فقــد أكــد الكثــر مــن المحققــني المتمرســني مــرارًا عــى أنــه ميكــن إجــراء 
االســتجواب بصــورة أكــر فعاليــة مــن دون اســتخدام التعذيــب.

كمــا ميكــن أن ُتســتخَدم االفرتاضــات الــي يقــوم علهيــا ســيناريو »القنبلــة الموقوتــة« – اســتطرادًا - لمحاولــة تريــر التعذيــب يف طائفــة 
واســعة مــن المواقــف. فعــى ســبيل المثــال، قــد نــأسل أنفســنا هــل كان رد فعلنــا جتــاه ســيناريو »القنبلــة الموقوتــة« ســيختلف لــو كنــا 
غــر متأكديــن ممــا إذا كان المشــتبه فيــه لــه صلــة فعليــة مبؤامــرة التفجــر، أو مــا إذا كان لــه يف الواقــع أي عاقــة باإلرهــاب؛ أو مــا إذا كان 
المشــتبه فيــه لديــه أي معلومــات موثوقــة عــن هــذا الهتديــد؛ أو مــا إذا كان وقــت وقــوع الهتديــد بعــد عــدة أيــام أو أســبوع؛ أو مــا إذا كان 

الهتديــد حقيقيــًا مــن األاسس.

ويتضمن السيناريو أيضًا بعض االفرتاضات اخلفية الي ينبغي دحضها.

الدافع وراء التعذيب هو احلصول عى المعلومات الازمة، مع وجود النية الصادقة إلنقاذ األرواح.	 
حــى لــو بــدأ اجلــاد فعــًا ممارســة التعذيــب بدافــع حقيقــي للحصــول عــى معلومــات، إال أن التعذيــب يفســد مرتكبــه. وهــذا 
جــزء أصيــل مــن فعــل التعذيــب. وعــاوة عــى ذلــك، ُيعتــر االفــرتاض القائــل بــأن الهــدف األوحــد هــو مجــع المعلومــات افرتاضــًا 
فيــه قــدر كبــر مــن التبســيط. ففــي مواقــف احليــاة احلقيقيــة ميكــن أن تطغــى دوافــع وعواطــف أخــرى، كالغضــب والعقــاب 

وممارســة الســلطة.
إهنا حالة فردية، ولن تتكرر بانتظام.	 

من طبيعة التعذيب أن أي سماح مبمارسته يؤدي حتمًا إىل منحدر زلق، حيث تصبح ممارسته أوسع انتاشرًا داخل المؤسسة. 2

3. الضروب األخرى للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
كمــا ورد آنفــًا، فــإن الفعــل ال يعــد عمــًا مــن أعمــال التعذيــب مبوجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب إال إذا توافــرت فيــه ثاثــة عنــارص 

تراكميــة هــي:

عمل ُيقَصد به إحلاق المعاناة العقلية أو اجلسدية الشديدة	 
يرتكبه موظف عمومي، سواء بصورة مبارشة أو غر مبارشة	 
لغرض معني.	 

يــف التــاسؤل حــول كيفيــة تصنيــف األفعــال الــي ال تســتويف المعايــر الثاثــة جمتمعــة وكيفيــة التعامــل معهــا. فعــى ســبيل  ويثــر هــذا التعر
المثــال، مــاذا عــن الفعــل الــذي ال ُيرتَكــب »عمــدًا« وإمنــا حيــدث نتيجــة اإلهمــال؟ ومــاذا عــن الفعــل الــذي ال حيــدث لغــرض معــني؟ ومــاذا 

عــن الفعــل الــذي يســبب ألمــًا أو عذابــًا ال ُيَعــد »شــديدًا«؟

وقــد ينطبــق عــى هــذه احلــاالت حظــر األشــكال األخــرى مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة. وكمــا هــو احلــال مــع 
حظــر التعذيــب، ُيعتــر هــذا أيضــًا حظــرًا مطلقــًا وغــر قابــل لانتقــاص.

تنــص المــادة 16)1( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أن »تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن متنــع )...( أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة الــي ال تصــل إىل حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 1، عندمــا يرتكــب موظــف 

عمومــي أو شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية هــذه األعمــال أو حيــرض عــى ارتكاهبــا، أو عندمــا تتــم مبوافقتــه أو بســكوته علهيــا.

يــف التعذيــب ألنــه ال يســتويف معيــارًا أو أكــر مــن المعايــر الثاثــة قــد ال يــزال مشــمواًل باحلظــر الــوارد  لذلــك فــإن أي فعــل ال يــرىق إىل تعر
يف المــادة 16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. 3

وأحيانــًا مــا تفــرتض احلكومــات والمســؤولني أنــه لكــون هــذه األشــكال مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة ال 
يــف التعذيــب، فــإن هنــاك قــدرًا مــن المرونــة يف الســماح باســتخدامها يف الظــروف القصــوى. ولكــن هــذه االفرتاضــات  تنــدرج حتــت تعر

خاطئــة متامــًا.

Defusing the Ticking Bomb Scenario: Why we must say NO to torture, always  2؛ مجعية الوقاية من التعذيب؛ 2007؛ ص 13-16. 

3  انظر قضية كوستادين نيكولوف كرمييدتشيف ضد بلغاريا، جلنة مناهضة التعذيب، الباغ رقم 257/2004، اآلراء المعتمدة يف 11 نوفمر/ترشين الثاين 2008.
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فــا يوجــد يف القانــون الــدويل أي قــدر مــن المرونــة فيمــا يتعلــق حبظــر مجيــع أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو 
المهينة. إذ حيظر القانون الدويل مجيع أشكال هذه المعاملة، يف مجيع الظروف. وينطبق هذا األمر عى القانون الدويل حلقوق اإلناسن 

والقانــون اإلنــاسين الــدويل اللذيــن حيظــران إاسءة معاملــة األشــخاص المحرومــني مــن حريهتــم يف كل مــكان ويف مجيــع األوقــات.

النقاط الرئيسية: الفصل األول

• تضــع•المــادة•1•مــن•اتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•تعريفــًا•للتعذيــب•باســتخدام•ثالثــة•عنــارص•تراكميــة:•	
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الجزء األول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

الفصل الثاني
الصكوك الدولية واإلقليمية المتعلقة بالتعذيب

 وغيره من أشكال سوء المعاملة

1. حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في المعاهدات الدولية

هناك عدة صكوك دولية وإقليمية حتظر التعذيب وسوء المعاملة حظرًا مطلقًا.

1.1 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

إن احلظــر القطعــي للتعذيــب منصــوص عليــه يف الوثيقــة التأسيســية للمنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنــاسن: اإلعــان العالمــي حلقــوق 
اإلنــاسن.

إذ تنــص المــادة 5 مــن الوثيقــة عــى مــا يــي: »ال ُيعــرَّض أي إنــاسن للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو 
المهينــة.« ويؤكــد اإلعــان العالمــي حلقــوق اإلنــاسن أيضــًا عــى حــق األشــخاص يف احلصــول عــى »وســيلة انتصــاف فعالــة« يف حــال انهتــاك 

حقوقهــم.

ويشــكل اإلعــان العالمــي حلقــوق اإلنــاسن، الــذي حــدد المعايــر األاسســية حلقــوق اإلنــاسن المنطبقــة عــى مجيــع الــدول، جــزءًا مــن 
القانــون الــدويل العــريف. 1

1.2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تنص المادة 7 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق المدنية والسياسية عى أنه »ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الاإناسنية أو المهينة.«

وباإلضافــة إىل ذلــك، تنــص المــادة 10 عــى أن »يعاَمــل مجيــع األشــخاص المحرومــني مــن حرياهتــم معاملــة إناسنيــة مــع احــرتام الكرامــة 
المتأصلــة يف اإلنــاسن.«

وينــص العهــد عــى أن حيصــل كل شــخص يدعــي انهتــاك حقوقــه عــى وســيلة انتصــاف قانونيــة فعالــة. كمــا أنــه ال يســمح بــأي انتقــاص مــن 
حــق اإلنــاسن يف عــدم التعــرض للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة.

1  يتمثــل أحــد مصــادر القانــون الــدويل المعمــول هبــا يف حمكمــة العــدل الدوليــة، وفقــًا للمــادة 38)1()ب( مــن النظــام األاسيس للمحكمــة، يف »األعــراف الدوليــة المعتــرة 
مبثابــة قانــون دل عليــه تواتــر االســتعمال.« ويقتــي تشــكيل القانــون الــدويل العــريف ممارســة منتظمــة مــن جانــب الدولــة ودعــم االعتقــاد بإلزاميــة الممارســة ورضورهتــا )انظــر 

يــر حمكمــة العــدل الدوليــة )1969( 44، الفقــرة 77(. قضايــا اجلــرف القــاري يف حبــر الشــمال، تقر

األسئلة الرئيسية 
هل•احلظر•المطلق•للتعذيب•منصوص•عليه•يف•المعاهدات•الدولية؟	•

أي•األحكام•الواردة•يف•اتفاقية•مناهضة•التعذيب•تتضمن•إجراءات•وقائية•ملموسة؟	•

مــا•هــي•المعاهــدات•الدوليــة•واإلقليميــة•األخــرى•ذات•الصلــة•مبنــع•التعذيــب؟•ومــا•هــي•المعايــر•غــر•الملزمة•	•
ــق•يف•هــذا•الــأن؟ قانونــًا•الــي•ُتطبَّ
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وقــد أنــأ العهــد جلنــة حقــوق اإلنــاسن، الــي تتــوىل مراقبــة تنفيــذ احلقــوق المنصــوص علهيــا يف المعاهــدة، وذلــك مــن خــال دراســة 
يــر الــدول األطــراف وفحــص الباغات/الشــكاوى الفرديــة الــي تــرد مبوجــب الروتوكــول االختيــاري للمعاهــدة. وهتــدف جلنــة حقــوق  تقار
اإلنــاسن مــن خــال االجهتــادات القضائيــة والتعليقــات العامــة والماحظــات اخلتاميــة الــي تعتمدهــا إىل تقديــم إراشدات تفســرية مهمــة 

حــول االلزتامــات واحلقــوق المنصــوص علهيــا يف العهــد. 

وهــذا العهــد عبــارة عــن معاهــدة دوليــة ملزمــة جلميــع الــدول الــي صدقــت عليــه. ويــدل العــدد الكبــر مــن الــدول الــي أصبحــت طرفــًا يف 
العهــد )165 دولــة يف أبريل/نيــاسن 2010( عــى القبــول الهائــل لمــا يتضمنــه مــن معايــر حقــوق اإلنــاسن.

ــة أو  ــره مــن ضــروب المعامل ــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغي 1.3 اتفاقي
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة

إن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغره من رضوب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإناسنية أو المهينة هي المعاهدة 
كر شــمواًل من بني المعاهدات الدولية الي تتعامل مع التعذيب. األ

إذ تتضمــن االتفاقيــة سلســلة مــن األحــكام المهمــة فيمــا خيــص احلظــر المطلــق للتعذيــب، كمــا أهنــا أنــأت جلنــة مناهضــة التعذيــب 
يــر الــدول األطــراف والشــكاوى  لمراقبــة تنفيــذ الــدول األطــراف لالزتامــات الواقعــة علهيــا مبوجــب المعاهــدة. وتتــوىل اللجنــة دراســة تقار

الفرديــة. وتوفــر الماحظــات اخلتاميــة للجنــة ووجهــات نظرهــا حــول الباغــات الفرديــة ماسعــدة إضافيــة يف تفســر االتفاقيــة.

يف أبريل/نياسن 2010 كانت 146 دولة قد صدقت عى االتفاقية.

1.3.1 تعريف التعذيب
تقدم المادة 1 من االتفاقية تعريفًا للتعذيب يتضمن العنارص الثاثة الرئيسية التالية:

عمل ُيقَصد به إحلاق المعاناة العقلية أو اجلسدية الشديدة	 
يرتكبه موظف عمومي، سواء بصورة مبارشة أو غر مبارشة	 
لغرض معني.	 

يــف ناقصــًا يف بعــض جوانبــه، حيــث أنــه يقــر التعذيــب عــى األفعــال الــي ترتكهبــا أطــراف حكوميــة أو تــاشرك فهيــا  وُيعتــر هــذا التعر
يقــة أو بأخــرى. أمــا يف حالــة ارتــكاب أطــراف غــر حكوميــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب، فــا بــد أن يكــون موظفــون عموميــون متورطــني  بطر
فيــه بشــكل أو بآخــر حــى ميكــن حتميــل الدولــة مســؤوليته. إذ تنــص المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أن هــذا الفعــل جيــب 

أن »حيــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية.« 2

بيــد أن عــدم إدراج قامئــة مفصلــة ودقيقــة ألعمــال التعذيــب يف االتفاقيــة ُيَعــد مــن مواطــن القــوة يف المعاهــدة. فــا ميكــن ألي قامئــة أن 
تعــدد أو تصــف بالكامــل كل وســيلة مــن واسئــل التعذيــب الممكنــة الــي قــد ُتســتخَدم يف احلــارض أو يف المســتقبل.

1.3.2 االلتزام باتخاذ تدابير وقائية 
وفقــًا للمــادة 2 مــن االتفاقيــة، فــإن عــى كل دولــة طــرف واجــب اختــاذ مجيــع التدابــر الازمــة لمنــع أعمــال التعذيــب، ومهنــا التدابــر 

يــة والقضائيــة الازمــة فضــًا عــن أي تدابــر أخــرى قــد تكــون مناســبة. الترشيعيــة واإلدار

إن هــذا الواجــب ملــزم قانونــًا، ويتعــني عــى الــدول األطــراف عنــد تقديــم تقاريرهــا إىل جلنــة مناهضــة التعذيــب أن تــرشح مــا اختذتــه مــن 
خطــوات لتنفيــذ هــذا االلــزتام.

كمــا ميكــن لمؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة أن تسرتشــد هبــذا االلــزتام عنــد ختطيــط وتنفيــذ أنشــطة لمنــع تعذيــب وســوء معاملــة 
األشــخاص المحرومــني مــن حريهتــم.

2  انظــر قضيــة إيلمــي ضــد أســرتاليا، جلنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ رقــم 120/1998 )اآلراء المعتمــدة يف 14 مايو/أيــار 1999(، حيــث أهنــا ترتبــط بتعريــف »الموظــف 
يــة يف ذلــك الوقــت(،  العمومــي« الــوارد يف المــادة 1 مــن االتفاقيــة. ويف الظــروف االســتثنائية الــي تكــون فهيــا ســلطة الدولــة غائبــة متامــًا )الصومــال لــم يكــن لهــا حكومــة مركز

يــف المــادة 1. قــد تنــدرج اجلماعــات الــي متــارس ســلطة شــبه قضائيــة ضمــن تعر
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الجزء األول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

1.3.3 ال مبرر للتعذيب - أبدًا
تنــص المــادة 2)2( مــن االتفاقيــة عــى أنــه »ال جيــوز التــذرع بــأي ظــروف اســتثنائية أيــًا كانــت« لتريــر التعذيــب، مبــا يف ذلــك حــاالت احلــرب 

أو الهتديد باحلرب أو عدم االســتقرار الســيايس أو مكافحة اإلرهاب أو أي حالة طوارئ عامة.

يبًا يسلط  كما أن تلقي أوامر من مسؤول أعى ليس مررًا التعذيب. لذا ينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القانون وموظفو االحتجاز تدر
الضوء عى رضورة الزتامهم برفض مثل هذه األوامر.

1.3.4 عدم اإلعادة القسرية
تنــص المــادة 3 مــن االتفاقيــة عــى مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة، الــذي يلــزم الــدول بعــدم طــرد أي شــخص أو إعادتــه أو تســليمه إىل دولــة 

أخــرى إذا توافــرت لدهيــا »أســباب وجهيــة« تدعــو إىل االعتقــاد بأنــه ســيكون يف خطــر التعــرض للتعذيــب.

وُيَعــد مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة مثــااًل عــى احلظــر المطلــق للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة، غــر أنــه تعــرض للتقويــض يف 
الســنوات األخــرة بســبب اعتيــاد بعــض الــدول عــى طلــب ضمانــات دبلوماســية عندمــا يكــون معلومــًا أن الشــخص المــراد إعادتــه قــد 
يتعــرض خلطــر التعذيــب أو ســوء المعاملــة. وقــد اســُتخدمت هــذه الممارســة يف إطــار مــا يســمى باحلــرب عــى اإلرهــاب، حيــث تطلــب 
الدولــة المرســلة ضمانــات مــن الدولــة المســتقبلة بــأن الشــخص المعــي لــن يتعــرض للتعذيــب أو ألشــكال أخــرى مــن ســوء المعاملــة. 

وتعتــر هــذه الممارســة انهتــاكًا لمبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة وال جيــوز اســتخدامها.

1.3.5 التعذيب كجريمة محددة
تشرتط المادة 4 من االتفاقية عى كل دولة طرف أن تضمن إدراج التعذيب كجرمية حمددة يف قانوهنا اجلنايئ.

وترى بعض الدول أن هذا غر رضوري ألن أعمال التعذيب تندرج بالفعل ضمن جرائم موجودة يف قوانيهنا اجلنائية
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

لكن هذا الرشط ال غىن عنه ألسباب عدة مهنا:
أن التعذيــب ليــس جمــرد شــكل مــن أشــكال االعتــداء العنيــف، وإمنــا هــو نــوع مــن ممارســة الســلطة عــى ضحيــة مــا وال 	 

يعــادل أي جرميــة جنائيــة أخــرى
أن تعريف التعذيب كجرمية يسلط الضوء عى الطبيعة اخلاصة لهذه اجلرمية وخطورهتا	 
أن جعــل التعذيــب جرميــة حمــددة ميثــل حتذيــرًا واضحــًا للمســؤولني بــأن هــذه الممارســة يعاقــب علهيــا القانــون، ممــا 	 

يشــكل بالتــايل رادعــًا مهمــًا
أنه يؤكد عى رضورة أن تكون هناك عقوبة مناسبة، مع األخذ يف االعتبار خطورة اجلرمية	 
أنه يعزز قدرة المسؤولني عى رصد جرمية التعذيب المحددة.	 

وتشرتط جلنة مناهضة التعذيب أن تستخدم الدول األطراف - كحد أدىن - تعريف التعذيب الوارد يف المادة 1 من االتفاقية.

1.3.6 الوالية القضائية العالمية
تلــزم االتفاقيــة كل دولــة طــرف بإقامــة واليهتــا القضائيــة عــى جرائــم التعذيــب، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت قــد ارُتكبــت خــارج حدودهــا 
وبغــض النظــر عــن جنســية اجلــاين المزعــوم وبلــد إقامتــه أو عــدم وجــود أي عاقــة أخــرى مــع هــذا البلــد )المــواد 9-5(. ويف حــال عجــزت 
الدولــة عــن ماحقــة جرميــة مــن جرائــم التعذيــب، فــإن علهيــا تســليم اجلــاين المزعــوم إىل دولــة لدهيــا القــدرة عــى ماحقــة مثــل هــذه اجلرائــم 

والرغبــة يف ذلــك. ويشــكل هــذا المبــدأ اخلــاص بالواليــة القضائيــة العالميــة واحــدًا مــن أهــم جوانــب االتفاقيــة. 3
ويف حــال كان التعذيــب جــزءًا مــن هجــوم واســع النطــاق أو مهنجــي، أو حــدث خــال نــزاع مســلح، فقــد حياَكــم المســؤولون عــن التعذيــب 
أمــام المحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أيضــًا، ألن التعذيــب ُيعتــر جرميــة ضــد االناسنيــة وجرميــة حــرب. ومــع ذلــك فقــد ارتفــع عــدد الــدول 
المصدقــة عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والــي تشــمل مجيــع أعمــال التعذيــب وتلــزم الــدول بتطبيــق مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

1.3.7 تدريب الموظفين
تلــزم المــادة 10 مــن االتفاقيــة الــدول األطــراف باختــاذ خطــوات لضمــان حصــول مجيــع موظفــي إنفــاذ القانــون والعاملــني يف جمــال الطــب 
يبيــة تثقيفيــة وإعاميــة حــول حظــر التعذيــب ومنعــه. يــة عــى دورات تدر والموظفــني العموميــني وغرهــم مــن المعنيــني باحلرمــان مــن احلر

1.3.8 استعراض إجراءات االحتجاز
يتعــني عــى الــدول األطــراف، مبوجــب المــادة 11 مــن االتفاقيــة، أن تبقــي قيــد االســتعراض المنظــم قواعــد االســتجواب وتعليماتــه 
وأاسليبــه ومماراستــه فضــًا عــن إجــراءات االحتجــاز، وذلــك للتأكــد مــن توافقهــا مــع قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
السجناء وجمموعة مبادئ األمم المتحدة المتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.

1.3.9 التحقيق الفوري
هيــة كلمــا كانــت هنــاك أســباب معقولــة  وفقــًا للمــادة 12 مــن االتفاقيــة جيــب عــى كل دولــة طــرف أن تضمــن إجــراء حتقيقــات رسيعــة ونز
تدعــو إىل االعتقــاد بــأن عمــًا مــن أعمــال التعذيــب قــد ارُتكــب يف أي مــن األقاليــم اخلاضعــة لواليهتــا القضائيــة. وهــذا يعــي أنــه حــى يف 
يــه وفعــال ومســتقل واشمــل مبجــرد تلقهيــا معلومــات  حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية، يتعــني عــى الســلطات المعنيــة إجــراء حتقيــق نز

تشــر إىل وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التعذيــب أو ســوء المعاملــة.

1.3.10 حق الضحايا في تقديم شكوى والحصول على تعويض
تنــص االتفاقيــة عــى أن لضحايــا التعذيــب احلــق يف أن يقدمــوا شــكوى ويف أن ُينظــر يف قضيهتــم عــى وجــه الرسعــة وبزناهــة )المــادة 13(، 
وكذلــك يف أن حيصلــوا عــى اإلنصــاف والتعويــض المناســب )المــادة 14(. وهــو مــا يشــمل أيضــًا احلــق يف رد االعتبــار عــى أكمــل وجــه 

ممكــن. 4

3  انظــر قــرار جلنــة مناهضــة التعذيــب الــذي يتنــاول حماكمــة حســني حــري يف الســنغال )قضيــة ســليمان غونغونــغ وآخــرون ضــد الســنغال، جلنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ 
.)2006 مايو/أيــار   17 يف  المعتمــدة  اآلراء   ،181/2001 رقــم 

يــزي دزمياجيــل وآخــرون ضــد يوغوســافيا، جلنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ رقــم 161/2000، اآلراء  4  انظــر االجهتــاد القضــايئ حــول المادتــني 13 و14 )قضيــة هاجر
المعتمــدة يف 21 نوفمر/ترشيــن الثــاين 2002؛ وقضيــة يوفيــكا دميــرتوف ضــد رصبيــا واجلبــل األســود، جلنــة حقــوق اإلنــاسن، البــاغ رقــم 171/2000، اآلراء المعتمــدة 
يف 3 مايو/أيــار 2005؛ وقضيــة دانيلــو دمييرتييفيتــش ضــد رصبيــا واجلبــل األســود، جلنــة حقــوق اإلنــاسن، البــاغ رقــم 172/2000، اآلراء المعتمــدة يف 16 نوفمر/ترشيــن 
الثــاين 2005؛ وقضيــة دراغــان دمييرتييفيتــش ضــد رصبيــا واجلبــل األســود، جلنــة حقــوق اإلنــاسن، البــاغ رقــم 207/2002، اآلراء المعتمــدة يف 24 نوفمر/ترشيــن الثــاين 
2004؛ وقضيــة ســلوبودان وليليانــا نيكوليتــش   ضــد رصبيــا واجلبــل األســود، جلنــة حقــوق اإلنــاسن، البــاغ رقــم 174/2000، اآلراء المعتمــدة يف 24 نوفمر/ترشيــن الثــاين 

.)2005
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الجزء األول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

1.3.11 األدلة غير المقبولة
يــق التعذيــب يف اإلجــراءات القانونيــة. ولهــذا البنــد أهميــة  تنــص المــادة 15 مــن االتفاقيــة عــى عــدم جــواز قبــول أي أدلــة ُتنــزتع عــن طر

بالغــة ألنــه مــن خــال االشــرتاط بعــدم قبــول مثــل هــذه األدلــة يف اإلجــراءات القضائيــة حيبــط أحــد األهــداف الرئيســية للتعذيــب.

1.3.12. البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
يلحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بروتوكــول اختيــاري كان قــد اعُتمــد يف عــام 2002 ودخــل حــز النفــاذ يف عــام 2006. وهــو ال ينشــئ 
قواعــد جديــدة وإمنــا يؤكــد عــى الزتامــات منــع التعذيــب المحــددة يف المادتــني 2 و16 مــن االتفاقيــة وذلــك مــن خــال إنــاشء نظــام قوامــه 

يــارات منتظمــة ألماكــن االحتجــاز تضطلــع هبــا هيئــات دوليــة ووطنيــة. ز

1.4 معاهدات أخرى

تتضمن عدة معاهدات دولية أخرى حلقوق اإلناسن حظرًا مماثًا للتعذيب وغره من رضوب سوء المعاملة.

إذ تتضمــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل بنــدًا حمــددًا يتعلــق بالتعذيــب وســوء معاملــة األطفــال )المــادة 37( وكذلــك اتفاقيــة محايــة حقــوق مجيــع 
العمال المهاجرين وأفراد أرسهم )المادة 10( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )المادة 15(.

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود بنــد حمــدد حــول التعذيــب يف اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة، إال أن الهيئــة المعنيــة 
المنــأة مبوجــب المعاهــدة اعتمــدت توصيــة عامــة بــأن العنــف ضــد المــرأة وتتنــاول فهيــا موضــوع التعذيــب )التوصيــة العامــة رقــم 

.)1992 ،19

كمــا ميثــل القانــون الــدويل لاجئــني مصــدرًا مهمــًا لقوانــني حقــوق اإلنــاسن الدوليــة ولــه صلــة وثيقــة بقضيــة التعذيــب. يعتــر احلــق يف طلــب 
اللجــوء إىل بلــد آخــر مــن بــني واسئــل احلمايــة األاسســية ألي شــخص يواجــه خطــر االضطهــاد. وحيظــر عــى أي حكومــة حظــرًا مطلقــًا إعــادة 
أي شــخص إىل بلد قد يتعرض فيه النهتاكات خطرة حلقوق اإلناسن، وال ســيما التعذيب. هذا هو مبدأ عدم اإلعادة القرسية الذي 

ورد حتديــدًا يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

ــق يف أوقــات الــزناع  وعــى الرغــم مــن أن اتفاقيــات جنيــف ليســت معاهــدات حلقــوق اإلنــاسن بالمعــىن الدقيــق - وإمنــا هــي معاهــدات ُتطبَّ
المســلح - إال أهنــا تتضمــن أيضــًا حظــرًا واضحــًا ال لبــس فيــه للتعذيــب يف مادهتــا الثالثــة المشــرتكة.

كمــا ُأدرج التعذيــب رصاحــًة يف نظــام رومــا األاسيس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة كجرميــة ضــد اإلناسنيــة تدخــل يف اختصــاص المحكمــة. 
إذ ُتعــرِّف المــادة 7)2()ه( التعذيــب بأنــه »تعمــد إحلــاق ألــم شــديد أو معانــاة شــديدة، ســواء بدنيــًا أو عقليــًا، بشــخص حمتجــز أو موجــود 
حتــت ســيطرة المهتــم؛ ولكــن ال يشــمل التعذيــب أي ألــم أو معانــاة ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان جــزءًا مهنــا أو نتيجــة 
يــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ألنــه يشــمل األفعــال الــي ترتكهبــا جهــات حكوميــة  يــف أوســع مــن التعر لهــا.« وُيعتــر هــذا التعر

وغــر حكوميــة وال يشــرتط وجــود »غــرض« كهــدف للتعذيــب. 

2. حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية

هنــاك أربــع معاهــدات إقليميــة حلقــوق اإلنــاسن - يف أوروبــا وأفريقيــا والــدول العربيــة واألمريكتــني - تتضمــن حظــرًا واضحــًا ال لبــس فيــه 
للتعذيــب. كمــا أن هنــاك معاهدتــني إقليميتــني - يف أوروبــا واألمريكتــني - تتنــاوال حتديــدًا قضيــة التعذيــب.

مختارات مرئية
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اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب،•أثنــاء•مناقشــته•لتعريــف•التعذيــب•الــوارد•يف•اتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب.
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

2.1 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

إن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــاسن، الــي اعُتمــدت يف عــام 1950، هــي معاهــدة إقليميــة أنشــئت حتــت رعايــة جملــس أوروبــا. وتنــص 
المــادة 3 مهنــا عــى مــا يــي:

ال جيوز إخضاع أي إناسن للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة الاإناسنية أو المهينة.

وقــد اعتمــد جملــس أوروبــا أيضــًا معاهــدة تتنــاول التعذيــب عــى وجــه التحديــد هــي: االتفاقيــة األوروبيــة لمنــع التعذيــب )1987(. 
يــد مــن  يــارات )انظــر الفصــل الاسبــع لمز وعــى الرغــم مــن أن هــذه المعاهــدة لــم تنشــئ أي قواعــد جديــدة إال أهنــا أنــأت جلنــة للز

المعلومــات(.

2.2 المعاهدات المنشأة تحت رعاية منظمة الدول األمريكية

إن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنــاسن، الــي اعُتمــدت يف عــام 1969، هــي معاهــدة إقليميــة أنشــئت حتــت رعايــة منظمــة الــدول 
األمريكيــة. وتنــص المــادة 5 مهنــا عــى مــا يــي:

لــكل إنــاسن احلــق يف أن حُتــرَتم ســامته اجلســدية والعقليــة والمعنويــة. ال جيــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للعقوبــة أو المعاملــة القاســية 
أو الاإناسنيــة أو المهينــة. ويعاَمــل كل األشــخاص المحرومــني مــن حريهتــم باالحــرتام الواجــب للكرامــة المتأصلــة يف شــخص اإلنــاسن.

وقــد اعتمــدت منظمــة الــدول األمريكيــة أيضــًا وثيقــة حمــددة حــول التعذيــب هــي: اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة 
يــف المفصــل التــايل للتعذيــب )المــادة 2(: عليــه )1985(. وتتضمــن االتفاقيــة التعر

ألغراض هذه االتفاقية، ُيفهم التعذيب عى أنه أي فعل ُيرتكب عمدًا إلنزال األلم البدين أو العقي أو المعاناة بأي شــخص ألغراض 
التحقيــق اجلنــايئ أو كوســيلة للتخويــف أو كعقوبــة شــخصية أو كإجــراء وقــايئ أو كعقوبــة جزائيــة أو ألي غــرض آخــر. وُيفهــم التعذيــب 
كذلــك عــى أنــه اســتخدام الواسئــل الــي يقصــد هبــا طمــس شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة، حــى وإن لــم 

تســبب العــذاب البــدين أو العقــي.

يــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لكونــه ال يشــرتط »شــدة« األلــم أو المعانــاة؛ وذلــك  يــف أوســع نطاقــًا مــن التعر يعتــر هــذا التعر
مــن خــال اســتخدام عبــارة »أو ألي غــرض آخــر« إضافــة إىل عبــارة »ألغــراض«؛ ومــن خــال اإلاشرة إىل الواسئــل الــي »ُيقصــد هبــا طمــس 

شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة«، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الواسئــل تســبب األلــم أو المعانــاة.

كمــا تنــص هــذه االتفاقيــة بشــكل حمــدد عــى أن الموظــف العمومــي الــذي يرتكــب التعذيــب - أو يأمــر بــه أو يقــر يف منعــه - يعتــر مذنبــًا 
بارتــكاب جرميــة، وأن التــرف بنــاًء عــى أوامــر ليــس مــررًا الرتــكاب اجلرميــة. وتنــص االتفاقيــة عــى حظــر التعذيــب حظــرًا مطلقــًا ال جيــوز 

تعليقــه حتــت أي ظــرف مــن الظــروف.

وتشرتط اتفاقية البلدان األمريكية أيضًا ما يي:

تدريب رجال الرشطة والموظفني العموميني اآلخرين عى منع التعذيب	 
التحقيق يف مزاعم التعذيب وإجراء ماحقات جنائية عند االقتضاء	 
إقرار قوانني لتقديم تعويضات لضحايا التعذيب	 
عدم قبول أي أقوال ُتنزتع حتت التعذيب كأدلة يف اإلجراءات القانونية	 
الزتام الدول مبقاضاة أو تسليم مرتكيب التعذيب المزعومني.	 

كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األطــراف باختــاذ تدابــر فعالــة لمنــع الــروب األخــرى للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة 
والمعاقبــة علهيــا.

ويف حني أن االتفاقية ال تتضمن آلية تنفيذ منفصلة إال أن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلناسن علهيا الزتام بتقديم تقارير عن ممارسة 
التعذيب يف الدول األعضاء، فيما ختضع المعاهدة الختصاص حمكمة البلدان األمريكية.
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2.3 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

ينص الميثاق األفريقي، الذي اعتمدته منظمة الوحدة األفريقية يف عام 1981، عى ما يي:

لــكل فــرد احلــق ىف احــرتام كرامتــه اإلناسنيــة واالعــرتاف بشــخصيته القانونيــة وحظــر كافــة أشــكال اســتغاله وامهتانــه، خاصــة االســرتقاق 
وجتــارة الرقيــق والتعذيــب والعقوبــة والمعاملــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة.

2.4 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

تنــص المــادة 8 مــن الميثــاق العــريب حلقــوق اإلنــاسن، الــذي اعتمدتــه جامعــة الــدول العربيــة يــوم 22 مايو/أيايــر 2004 ودخــل حــز النفــاذ 
يف 15 مــارس/آذار 2008، عــى مــا يــي:

-1 حيظر تعذيب أي شخص بدنيًا أو نفسيًا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غر إناسنية.
-2 حتمــي كل دولــة طــرف كل شــخص خاضــع لواليهتــا مــن هــذه الممــاراست وتتخــذ التدابــر الفعالــة لمنعهــا. وُتَعــد ممارســة هــذه 
الترفــات أو الماشركــة فهيــا جرميــة يعاقــب علهيــا القانــون وال تســقط بالتقــادم. كمــا تضمــن كل دولــة طــرف يف نظامهــا القانــوين إنصــاف 

مــن يتعــرض للتعذيــب ومتتعــه حبــق رد االعتبــار والتعويــض.

3. معايير عامة

باإلضافة إىل هذه المعاهدات المختلفة، هناك عدد من المعاير العامة والمبادئ المهنية ذات الصلة الوثيقة مبنع التعذيب.

يقــة الــي ُتفــَرض هبــا الزتامــات المعاهــدة. ومــع ذلــك فأهنــا تقــدم  ولكــن ال ميكــن فــرض تنفيــذ هــذه المعايــر غــر الملزمــة قانونــًا بنفــس الطر
مبــادئ توجهييــة مفصلــة ومفيــدة لتفســر مصطلحــات مثــل »المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة«، وكذلــك لتنفيــذ 

الزتامــات المعاهدة.

ر جلنة مناهضة التعذيب بأهمية االســرتاشد بقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء عند  فعى ســبيل المثال، ُتذكِّ
دراســة اخلطــوات الــي اختذهتــا الــدول األطــراف لتنفيــذ المــادة 11 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والــي تلــزم الــدول بإبقــاء إجــراءات 

االحتجــاز قيــد االســتعراض.

3.1 معايير األمم المتحدة

لقد وضعت األمم المتحدة عدة معاير تتعلق مبنع التعذيب، ومهنا:	 
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء	 
المبادئ األاسسية لمعاملة السجناء	 
جمموعة المبادئ المتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن	 
قواعد محاية األحداث المجردين من حريهتم	 
القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكني(	 
يــن 	  مبــادئ آداب مهنــة الطــب المتصلــة بــدور الموظفــني الصحيــني، وال ســيما األطبــاء، يف محايــة المســجونني والمحتجز

مــن التعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة
القواعد النموذجية للترشحي	 
مدونة قواعد السلوك للموظفني المكلفني بإنفاذ القوانني	 
المبادئ األاسسية بأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفني المكلفني بإنفاذ القوانني	 
أو 	  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  مــن رضوب  وغــره  للتعذيــب  الفعالــني  والتوثيــق  بالتقــي  المتعلقــة  المبــادئ 

اســطنبول(. )بروتوكــول  المهينــة  أو  الاإناسنيــة 
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3.2 المعايير اإلقليمية
مجلس أوروبا

لقــد وضــع جملــس أوروبــا عــدة صكــوك تتعلــق مبنــع التعذيــب، وباإلضافــة إىل ذلــك اعتمــدت جلنــة الــوزراء عــددًا مــن التوصيــات يف هــذا 
الصدد.

وفيما يي بعض أهم المعاير ذات الصلة:

القواعد األوروبية للسجون )المنقحة يف يناير/كانون الثاين 2006(	 
اإلعان اخلاص بالرشطة	 
المدونة األوروبية ألخاقيات الرشطة	 
المعاير الي وضعهتا اللجنة األوروبية لمنع التعذيب.	 

ويف عــام 2001 اعتمــد االحتــاد األورويب أيضــًا المبــادئ التوجهييــة بــأن التعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
الاإناسنيــة أو المهينــة.

منظمة الدول األمريكية
يف مــارس/آذار 2008 اعتمــدت جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــاسن جمموعــة مــن المبــادئ والممــاراست الفضــى المتعلقــة حبمايــة 

األشــخاص المحرومــني مــن حريهتــم يف األمريكتــني.

االتحاد األفريقي
اعتمــدت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــاسن والشــعوب المبــادئ التوجهييــة والتدابــر الراميــة إىل حظــر ومنــع التعذيــب والمعاملــة أو 

يــرة روبــن(. العقوبــة القاســية أو الاإناسنيــة أو المهينــة يف أفريقيــا )المبــادئ التوجهييــة جلز

واعتمــدت اللجنــة أيضــًا المبــادئ والتوجهيــات المتعلقــة باحلــق يف حماكمــة عادلــة والماسعــدة القانونيــة يف أفريقيــا، والــي تتضمــن أحكامــًا 
بــأن منــع التعذيــب.
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النقاط الرئيسية: الفصل الثاني

• حتظر•عدة•معاهدات•دولية•حلقوق•اإلناسن•ممارسة•التعذيب.	
• تتضمن•اتفاقية•مناهضة•التعذيب•سلسلة•من•األحكام•المتعلقة•بالتدابر•الوقائية.	
• حظــرًا•	 أيضــًا• وأوروبــا• العربيــة• والــدول• واألمريكتــن• أفريقيــا• يف• اإلقليميــة• الصكــوك• بعــض• تتضمــن•

للتعذيــب.
• تعتــرب•المعايــر•غــر•الملزمــة•قانونــًا،•ســواء•الدوليــة•أو•اإلقليميــة،•أداة•مكملــة•حلظــر•التعذيــب•وغــره•	

مــن•رضوب•ســوء•المعاملــة.

مطالعات أخرى
اتفاقية•مناهضة•التعذيب:•تعليق؛•مانفريد•نواك،•إلزابيث•ماك•آرثر؛•جامعة•أكسفورد؛•2008

اتفاقية•مناهضة•التعذيب:•تقييم؛•كريس•إنغلز،•كلوير•للقانون•الدويل؛•2001

في القرص الُمدمج

جلنة•مناهضة•التعذيب،•التعليق•العام•رقم•2،•تنفيذ•الدول•األطراف•للمادة•2
دليل•التبليغ•عن•التعذيب،•مركز•حقوق•اإلناسن•جامعة•إسيكس•2000

التعذيــب،• مناهضــة• التفاقيــة• الوطــي• التنفيــذ• دليــل• الداخــل،• اىل• للتعذيــب• العالمــي• احلظــر• جلــب•
2006 ريدريــس•

التعذيــب•يف•القانــون•الــدويل،•دليــل•الفقــه•القانــوين،•مجعيــة•الوقايــة•مــن•العذيــب•ومركــز•العدالــة•والقانــون•
الــدويل•2008

3•مــن•االتفاقيــة•األوروبيــة•حلقــوق•اإلنــاسن:•دليــل•للممارســن؛•أوغــور•إردال•وحســن•باكرجــي؛• المــادة•
األول؛•2006 المجلــد• •،)OMCT( التعذيــب• لمناهضــة• العالميــة• المنظمــة• كتيبــات• سلســلة•

حظــر•التعذيــب•وســوء•المعاملــة•يف•نظــام•حقــوق•اإلنــاسن•للبلــدان•األمريكيــة:•دليــل•للضحايــا•وللمدافعــن•
عهنــم؛•دييغــو•رودريغز-بينســون•وكلوديــا•مارتــن؛•سلســلة•كتيبــات•المنظمــة•العالميــة•لمناهضــة•التعذيــب•

)OMCT(،•المجلــد•الثــاين؛•2006

حظــر•التعذيــب•والمعاملــة•القاســية•يف•النظــام•اإلفريقــي•حلقــوق•اإلنــاسن:•دليــل•للضحايــا•وللمدافعــن•
التعذيــب• لمناهضــة• العالميــة• المنظمــة• كتيبــات• سلســلة• أودنكالــو؛• وشــدي• فلجويــن• فرانــس• عهنــم؛•

2006 الثالــث؛  المجلــد• •،)OMCT(
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القسم األول: الترويج إلطار قانوني فعال
القسم الثاني: المساهمة في تنفيذ اإلطار القانوني
القسم الثالث: العمل كآلية رقابة
القسم الرابع: اإلجراءات الشاملة

الجزء الثاني
منع التعذيب:
مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
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مقدمة إلى الجزء الثاني
تتحمــل الدولــة المســؤولية األاسســية عــن منــع التعذيــب، حيــث أن لدهيــا الزتامــًا واضحــًا باختــاذ مجيــع التدابــر الالزمــة لمنــع التعذيــب 

وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة.

ميكــن للمؤســات الوطنيــة حلقــوق اإلنــان، الــي تشــكل عنــرًا أاسســيًا يف أي نظــام وطــي قــوي حلمايــة حقــوق اإلنــان، أن تلعــب 
دورًا حاســمًا مــن خــالل ضمــان متســك الدولــة هبــذا االلــزتام.

يقــدم اجلــزء الثــاين وصفــًا مفصــاًل لإلجــراءات العمليــة الــي ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تتخذهــا يف إطــار كل بعــد مــن 
األبعــاد الثالثــة الســراتيجية منــع التعذيــب المتكاملــة. باإلضافــة إىل ذلــك، يقــدم القســم الرابــع طائفــة مــن اإلجــراءات الاشملــة الــي 
ينبغــي لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تنظــر فهيــا بعــن االعتبــار. ويتضمــن كل فصــل أمثلــة عــى الممــاراست اجليــدة المســتقاة 

مــن مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة يف مناطــق خمتلفــة مــن العالــم.

القسم األول: الترويج إلطار قانوني يحظر ويمنع التعذيب
الفصل الثالث: تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية  

القسم الثاني: المساهمة في تنفيذ اإلطار القانوني
الفصل الرابع: التحقيق يف مزاعم التعذيب  

الفصل اخلامس: إجراء المقابالت  
الفصل الاسدس: تدريب الموظفن العمومين  

القسم الثالث: العمل كآلية رقابة
الفصل الاسبع: التعاون مع اآلليات الدولية  

الفصل الثامن: مراقبة أماكن االحتجاز  
يز الوعي العام الفصل التاسع: تعز  

القسم الرابع: اإلجراءات الشاملة
الفصل العارش: المؤسات الوطنية حلقوق اإلنان والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  

الفصل احلادي عرش: إجراء التحقيقات العامة  
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القسم األول
الترويج إلطار قانوني فعال

الفصل الثالث: تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية
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الفصل الثالث
تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية

األاسس القانوين لماشركة المؤسات الوطنية حلقوق اإلنان

األسئلة الرئيسية 
مــا نــوع اإلصالحــات القانونيــة الــي ينبغــي لمؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة تشــجيعها مــن 	 

أجــل منــع التعذيــب؟

مــا الضمانــات األاسســية الــي ينبغــي للمؤســاست الوطنيــة تعزيزهــا مــن أجــل حتقيــق الشــفافية 	 
يف أماكــن االحتجــاز؟

ما إجراءات االحتجاز األخرى الي جيب أن تشجعها المؤساست الوطنية؟	 

األساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مبادئ باريس
االختصاصات والمسؤوليات

3 - تكون للمؤسسة الوطنية، يف مجلة أمور، المسؤوليات التالية:
يــر، عــى أاسس اســتاشري، إىل احلكومــة أو الربلمــان أو أي جهــاز آخــر خمتــص،  )أ( تقديــم فتــاوى وتوصيــات ومقرتحــات وتقار
ســواء بنــاء عــى طلــب الســلطات المعنيــة أو باســتخدام حقهــا يف االســتماع إىل أي مأسلــة دون إحالــة مــن جهــة أعــى، 
يــز حقــوق اإلنــاسن ومحايهتــا. وجيــوز للمؤسســة الوطنيــة أن تقــرر نــرش هــذه الفتــاوى  بــأن مجيــع الماسئــل المتعلقــة بتعز
يــر وكذلــك مجيــع المبــادرات الــي تتخذهــا المؤسســة الوطنيــة والــي تشــمل المجــاالت  والتوصيــات والمقرتحــات والتقار

التاليــة:

يــة وكذلــك األحــكام المتعلقــة بالتنظيمــات القضائيــة الــي هتــدف إىل المحافظــة عــى  »1« مجيــع األحــكام الترشيعيــة واإلدار
محاية حقوق اإلناسن وتوســيع نطاقها. ويف هذا الصدد تدرس المؤسســة الوطنية الترشيعات والنصوص اإلدارية 
يــع القوانــن ومقرتحاهتــا، وتقــدم التوصيــات الــي تراهــا مناســبة لضمــان اتــاسق هــذه  يــة، فضــاًل عــن ماشر الاسر
النصــوص مــع المبــادئ األاسســية حلقــوق اإلنــاسن. وتــويص، عنــد االقتضــاء، باعتمــاد ترشيــع جديــد أو بتعديــل 

يــة أو بتعديلهــا؛ الترشيــع الــاسري، وباعتمــاد التدابــر اإلدار

يــز الترشيعــات واللــواحئ والممــاراست الوطنيــة وضمــان توافقهــا مــع الصكــوك الدوليــة المتعلقــة حبقــوق اإلنــاسن  )ب( تعز
الــي تكــون الدولــة طرفــًا فهيــا والعمــل عــى تنفيذهــا بطريقــة فعالــة؛

)ج( تشجيع التصديق عى الصكوك المذكورة أعاله أو االنضمام إلهيا وكفالة تنفيذها بطريقة فعالة؛

مرجع المجلس االستشاري للحقوقيين في التعذيب
التصديق عى الصكوك الدولية ذات الصلة

ينبغــي لمؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة أن تؤكــد عــى أهميــة التصديــق عــى مجيــع المعاهــدات المتعلقــة بالتعذيــب، مبــا يف 
ذلــك العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق المدنيــة والسياســية وبروتوكولــه االختيــاري األول واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وبروتوكولهــا 
االختيــاري. وينبغــي أن تؤكــد المؤســاست الوطنيــة بوجــه خــاص عــى أهميــة متتــع األفــراد باحلــق يف تقديــم شــكوى إىل الهيئــات 
الدوليــة المعنيــة، وبالتــايل عــى أهميــة أن تصبــح الدولــة طرفــًا يف الربوتوكــول االختيــاري األول الملحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص 

باحلقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك أن تصــدر إعالنــًا مبوجــب المــادة 22 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
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يشــكل اإلطــار القانــوين لــكل بلــد األاسس الــذي تقــوم عليــه أي اســراتيجية فعالــة لمنــع التعذيــب. ويشــمل هــذا اإلطــار القانــوين كل مــا 
صدقــت عليــه الدولــة مــن معاهــدات دوليــة فضــاًل عمــا ســنته مــن قوانــن حمليــة.

تلعــب مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة دورًا مهمــًا يف الــروجي للتصديــق عــى معاهــدات حقــوق اإلنــان الدوليــة ذات الصلــة. كمــا 
أن لدهيــا واليــة اســتاشرية قويــة تتيــح لهــا اســتعراض الترشيعــات القامئــة أو اقــراح تعديــالت علهيــا أو اقــراح ترشيعــات جديــدة لدعــم 

منــع التعذيــب.

باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أن تعمــل المؤســات الوطنيــة عــى حشــد المنــارصة لوضــع إجــراءات احتجــاز تســتويف المعايــر الدوليــة وتوفــر 
ضمانــات فعالــة.

1. الترويج للتصديق على المعاهدات الدولية

ينبغــي لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تفحــص مــا إذا كانــت بلداهنــا قــد صدقــت عــى مجيــع المعاهــدات الدوليــة الرئيســية 
المتصلــة بالتعذيــب، ومهنــا عــى وجــه اخلصــوص:

اتفاقية مناهضة التعذيب )مبا يف ذلك المادتان 21 و22( وبروتوكولها االختياري	 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري	 

كما ينبغي، عند االقتضاء، إيالء االعتبار للمعاهدات اإلقليمية )انظر الفصل الثاين لمزيد من المعلومات(.

ويف حــال لــم تكــن الدولــة قــد صدقــت عــى هــذه المعاهــدات األاسســية، ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تضــع وتتبــع 
اســراتيجية لتشــجيع التصديــق علهيــا. وميكــن أن تشــمل هــذه االســراتيجية تقديــم توصيــة رســمية للحكومــة لكــي تصــدق عــى معاهــدات 

معينــة، وممارســة الضغــط الفعــال عــى ممثــي المؤســات احلكوميــة والربلمانيــة، وتنميــة الوعــي العــام هبــذه القضيــة.

لقــد مارســت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــان يف روانــدا ضغطــًا فعــااًل عــى حكومهتــا لكــي تصــدق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. ويف 
15 ديســمرب/كانون األول 2008 صدقــت روانــدا عــى االتفاقيــة لتصــل بعــدد الــدول األطــراف فهيــا إىل 146 دولــة.

التنفيذ الترشيعي لاللزتامات الدولية يف القانون المحيل
ينبغي للمؤساست الوطنية أن تشجع الدولة عى ما ييل:

تضمن تعريف اشمل لمصطلح التعذيب يف الترشيعات المحلية	 
ضمان اعتبار التعذيب جرمية جنائية حمددة يف القانون المحيل	 
االعرتاف بالقانون الدويل العريف كمصدر من مصادر إثراء القانون المحيل	 
تفعيــل مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ترشيعيــًا، مبــا يتضمــن حظــر إعــادة أي شــخص إىل بلــد قــد يتعــرض فيــه 	 

للتعذيــب أو غــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة
إصــدار ترشيــع يؤكــد عــى إقامــة الواليــة القضائيــة عــى أعمــال التعذيــب الــي تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة ســواء 	 

كان مرتكبوهــا مــن المواطنــن أو األجانــب.

معاير االستجواب
يــز المعايــر الدنيــا لالســتجواب )MIS( الــي وضعهــا المجلــس  ينبغــي تشــجيع مؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة عــى تعز
عــى  االســتجوابات  جيــرون  الذيــن  العموميــن  الموظفــن  حصــول  مــن  التأكــد  عــى  والعمــل   )ACJ( للحقوقيــن  االســتاشري 

الــكايف الســتخدامها بفعاليــة. يــب  معلومــات كاملــة عــن هــذه المعايــر وكذلــك عــى التدر
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2. تشجيع اإلصالح القانوني
تتضمــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــدة تدابــر مهمــة تاهــم يف منــع التعذيــب. وعندمــا تصــدق أي دولــة عــى المعاهــدة فإهنــا تصبــح 

ُملَزمــة بتنفيــذ هــذه التدابــر يف قوانيهنــا وســيااسهتا المحليــة.

تلعــب المؤســات الوطنيــة يف هــذه الــدول دورًا مهمــًا يف تقييــم مــا إذا كان اإلطــار القانــوين الوطــي مســتوفيًا للــرشوط المنصــوص علهيــا 
يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك، جيــب عــى المؤســات الوطنيــة أن تســتغل واليهتــا يف تشــجيع اإلصالحــات 

يــة. القانونيــة الرضور

ويف الدول ذات النظام األحادي – الي تكون فهيا االلزتامات الدولية جزءًا مبارشًا من اإلطار القانوين الوطي – جيب عى مؤسات 
حقوق اإلنان الوطنية مراقبة الوضع لتقييم ما إذا كان هناك احرام لهذه االلزتامات عى أرض الواقع.

تجريم التعذيب )المادة 4(
يــف بــن التعذيــب وغــره مــن اجلرائــم مثــل  يفــًا واضحــًا للتعذيــب. وميــز هــذا التعر تقــدم المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تعر

االغتصــاب أو االعتــداء أو القتــل، وإن كان ميكــن أن يكــون هنــاك نــوع مــن التداخــل بينــه وبــن هــذه اجلرائــم.

وفيما يي العنارص الثالثة الرئيسية لتعريف التعذيب:
عمل ُيقَصد به إحلاق ألم شديد أو معاناة شديدة - سواء بدنيًا أو نفسيًا - بشخص ما	 
يرتكبه موظف يف الدولة، سواء مبوافقهتا أو سكوهتا	 
لغرض معن، مثل احلصول عى معلومات أو العقاب أو الرهيب.	 

تلــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول األطــراف بــإدراج التعذيــب كجرميــة حمــددة يف قوانيهنــا اجلنائيــة. وتــويص جلنــة مناهضــة التعذيــب 
يــف التعذيــب الــوارد يف االتفاقيــة. أن تســتخدم الــدول األطــراف - كحــد أدىن - تعر

لــذا جيــب أن تدعــو مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة إىل إدراج جرميــة التعذيــب المحــددة - إذا لــم تكــن ُمدَرجــة بالفعــل - يف القانــون 
اجلنــايئ لبالدهــا، وذلــك وفقــًا للمــادة 1 مــن االتفاقيــة.

كما تشرط االتفاقية عى الدول أن تضمن أن تكون جلرمية التعذيب عقوبة تتفق وفداحة هذا اجلرم.

عدم قبول األدلة الُمنتَزعة عن طريق التعذيب )المادة 15(
ينبغــي أن ينــص القانــون اجلنــايئ بوضــوح عــى عــدم قبــول أي أدلــة ُتنــزتع حتــت التعذيــب يف الدعــاوى اجلنائيــة المرفوعــة ضــد هــذا 

الشــخص. وينبغــي أن تعمــل مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة عــى التأكــد مــن احــرام هــذا القانــون عــى أرض الواقــع.

تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي التعذيب )المواد 5-9(
ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تضمــن وجــود ترشيعــات تتيــح للدولــة مالحقــة أي شــخص ُيزَعــم أنــه ارتكــب جرميــة التعذيــب عــى 
أراضهيــا، بغــض النظــر عمــا إذا كان قــد ارتكهبــا خــارج حدودهــا وبغــض النظــر عــن جنســية اجلــاين المزعــوم أو بلــد إقامتــه أو عــدم وجــود أي 
عالقــة أخــرى لــه مــع هــذا البلــد. ويف حــال عجــزت الدولــة عــن مالحقــة هــذه اجلرميــة، فــإن علهيــا تســليم الشــخص إىل دولــة لدهيــا القــدرة 

عــى مالحقــة مثــل هــذه اجلرائــم والرغبــة يف ذلــك.

احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية )المادة 3(
ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تراقــب مــا إذا كانــت القوانــن المحليــة، وكذلــك الســيااست والممــاراست ذات الصلــة، كافيــة الحــرام 

يــز مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة، الــذي ُيعتــرب أحــد االلزتامــات الرئيســية الواقعــة عــى عاتــق الــدول األطــراف مبوجــب االتفاقيــة. وتعز

لقــد طلــب أمــن المظالــم يف ناميبيــا مــن جلنــة إصــالح وتطويــر القوانــن، بصفتــه رئيهســا بالنيابــة، أن تضــع قضيــة احلمايــة مــن 
يــر ومــرشوع قانــون بــأن التعذيــب، ومــن  التعذيــب عــى رأس أولوياهتــا. وُعقــدت ورشــة عمــل يف أبريل/نيــان 2009 إلعــداد تقر

يــة للترشيعــات لمناقشــهتما يف الربلمــان. المقــرر أن يقدمهمــا أمــن المظالــم إىل اللجنــة الوزار
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كانــت اللجنــة األفغانيــة المســتقلة حلقــوق اإلنــان عضــوًا يف اللجنــة المســؤولة عــن صياغــة قانــون الســجون ومراكــز االحتجــاز، 
والــذي اعتمــده الربلمــان األفغــاين يف يوليو/متــوز 2007. وتتمتــع اللجنــة حاليــًا بعضويــة المجلــس األعــى للســجون وجنحــت يف 

حشــد المنــارصة لوجــود ممثــل عــن المجتمــع المــدين أيضــًا يف المجلــس.

3. إصالح إجراءات االحتجاز
إن وضع إطار قانوين يتضمن األحكام المبينة أعاله هو أحد العنارص األاسســية يف حظر ومنع أعمال التعذيب وغره من أشــكال ســوء 
المعاملــة. ولكــن مــن الــرضوري أيضــًا وضــع إجــراءات مفصلــة وملموســة لضمــان عمــل اإلطــار القانــوين بشــكل فعــال عــى أرض الواقــع. 

وقــد يكــون مــن المناســب أيضــًا إدراج بعــض أهــم هــذه اإلجــراءات يف القانــون نفســه.

يــادة الشــفافية يف أماكــن االحتجــاز ميثــل خطــوة كبــرة حنــو منــع  يبــًا حتــدث يف اخلفــاء، فــإن تشــجيع ز ونظــرًا ألن مجيــع حــاالت التعذيــب تقر
يــل الكثــر مــن احتمــاالت وقــوع التعذيــب. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك عــدة إجــراءات أخــرى ميكــن أن توفــر ضمانــات  التعذيــب ألنــه يز

مهمــة وتاعــد يف تقليــل خطــر تعــرض األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم لســوء المعاملــة.

لــذا ينبغــي لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تعمــل بنــاشط عــى تشــجيع وتأييــد اعتمــاد إجــراءات احتجــاز حتقــق قــدرًا أكــرب مــن 
الشــفافية وتوفــر ضمانــات عمليــة.

3.1 مساهمة إجراءات االحتجاز في تحقيق الشفافية
تــويص جلنــة مناهضــة التعذيــب وجلنــة حقــوق اإلنــان واآلليــات اإلقليميــة باعتمــاد عــدة ضمانــات إجرائيــة هتــدف إىل تقليــل احتمــال 

وقــوع التعذيــب وســوء المعاملــة يف أماكــن االحتجــاز. 1

حظر أماكن االحتجاز غير المصرح بها
ال يصــح احتجــاز األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يف أماكــن احتجــاز غــر مــرح هبــا، إذ ال يوجــد يف هــذه األماكــن أي إجــراءات أو 
يــن. لــذا ينبغــي أن يكــون احتجــاز األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يف  ســجالت وبالتــايل ال ميكــن توفــر احلمايــة المؤسســية للمحتجز

أماكــن غــر مــرح هبــا جرمــًا جنائيــًا.

منع الحبس االنفرادي
يــؤدي احلبــس االنفــرادي - وهــو عــزل الشــخص وقطــع اتصالــه بالعالــم اخلارجــي – إىل خلــق بيئــة مواتيــة للتعذيــب، وخاصــة عندمــا يطــول 
يــارات مــن حماميهيــم وأرسهــم وغرهــم. وجيــب أن  هــذا الوضــع. لــذا جيــب أن ُيســمح جلميــع األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم بتلقــي ز

تكــون أي اســتثناءات لذلــك حمــددة بوضــوح يف القانــون وأن تكــون لمــدة حمــدودة وحتــت إرشاف القضــاء. 2

الحق في إبالغ طرف ثالث
مــن الــرضوري أن ُيســمح للشــخص الــذي ُيلقــى القبــض عليــه باالتصــال بأحــد أفــراد عائلتــه أو أحــد أصدقائــه أو حماميــه أو ممثــل القنصليــة 

أو أي شــخص مــن اختيــاره إلبالغــه بإلقــاء القبــض عليــه ومــكان احتجــازه.

الحق في االستعانة بمحاٍم
إن ضمــان إمكانيــة وصــول الشــخص إىل حمــام بعــد إلقــاء القبــض عليــه مبــارشًة، وخاصــة أثنــاء اســتجوابه، ميكــن أن يقلــل بشــكل كبــر 
مــن خطــر تعرضــه للتعذيــب. وباإلضافــة إىل ذلــك، يســتطيع المحامــي تقديــم المشــورة بــأن قانونيــة اعتقــال موكلــه واختــاذ اإلجــراءات 
يــارات منــه، وأن  للتعامــل مــع أي شــكاوى ُيتمــل تقدميهــا. وجيــب أن يتضمــن حــق االســتعانة مبحــاٍم احلــق يف االتصــال مبحــاٍم وتلقــي ز

يتضمــن أيضــًا - مــن حيــث المبــدأ - احلــق يف أن يكــون المحامــي حــارضًا أثنــاء االســتجواب.

1  انظــر جلنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، تنفيــذ الــدول األطــراف للمــادة 2، وخاصــة الفقــرة 13 الــي تنــص عــى: »تنطبــق ضمانــات أاسســية معينــة عــى 
يــن يف إبالغهــم  يــن، وحــق المحتجز مجيــع األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم )...(. وتشــمل هــذه الضمانــات، يف مجلــة أمــور، االحتفــاظ بســجل رســمي بأســماء المحتجز
حبقوقهــم، واحلــق يف احلصــول فــورًا عــى ماعــدة قانونيــة وماعــدة طبيــة مســتقلتن ويف االتصــال باألقــارب )...(«. انظــر أيضــًا التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة حقــوق 

اإلنــان خبصــوص حظــر التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية )المــادة 7(.

2  ذكــرت جلنــة حقــوق اإلنــان يف تعليقهــا العــام رقــم 20 أنــه »ينبغــي أيضــًا اختــاذ ترتيبــات ضــد االحتجــاز االنفــرادي« )الفقــرة 11(. انظــر أيضــًا قضيــة بــوالي كامبــوس ضــد 
.1997 الثــاين  نوفمرب/ترشيــن   6 المعتمــدة يف  اآلراء  رقــم 577/1994،  البــالغ  اإلنــان،  حقــوق  جلنــة  بــرو، 
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

الحق في الوصول إلى طبيب
إن تطبيــق حــق الشــخص يف تلقــي فحــص طــي مــن طبيــب مســتقل - ومــن اختيــاره إذا أمكــن - ياعــد أيضــًا عــى احلــد مــن منــو ثقافــة 
الرسيــة يف أماكــن االحتجــاز. إذ ميكــن للفحــص الطــي أن يــدد احلالــة البدنيــة للشــخص وقــت إلقــاء القبــض عليــه أو اعتقالــه، وهــو مــا 
ميكــن أن يكــون رادعــًا قويــًا ألعمــال التعذيــب وأن ياعــد أيضــًا عــى كشــف التعذيــب يف حــال وقوعــه. وميكــن أن يــدد الفحــص الطــي 
أيضًا ما إذا كان الشــخص يعاين من أي ماشكل صحية قد يؤدي االحتجاز إىل تفاقمها. 3 وينبغي لســلطات االحتجاز أن تســجل نتاجئ 

الفحــص الطــي رســميًا وأن تتيــح للشــخص وحماميــه االطــالع علهيــا.

الحق في المثول أمام قاٍض
جيــب أن ُيســمح ألي شــخص ُيلقــى القبــض عليــه بالمثــول أمــام قــاٍض دون إبطــاء. وينبغــي للقــايض أن يتأكــد مــن قانونيــة توقيفــه 
واحتجــازه. ميكــن للقــايض أيضــًا أن يقــق يف أي شــكوى قــد يرفعهــا الشــخص. وحــى يف حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية، جيــب أن 
يكــون مبقــدور القــايض، حبكــم موقعــه، اختــاذ اإلجــراء المناســب إذا كانــت هنــاك إصابــات واضحــة أو عالمــات أخــرى تــدل عــى تعــرض 

الشــخص للتعذيــب أو ســوء المعاملــة.

3.2 إجراءات االحتجاز األخرى
تركــز إجــراءات االحتجــاز التاليــة حتديــدًا عــى حرمــان األشــخاص مــن حريهتــم مــن جانــب مســؤويل الرشطــة. وهــي حتــدد أفضــل الممــاراست 

الــي تــويص هبــا اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة، مثــل اللجنــة األوروبيــة لمنــع التعذيــب.

يف عــام 2006، اعتمــد منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة جمموعــة مــن المعايــر اإلجرائيــة التفصيليــة 
يــن – هــي المعايــر الدنيــا لالســتجواب – كان قــد وضعهــا المجلــس االســتاشري للحقوقيــن. بــأن اســتجواب المحتجز

االحتفاظ بسجالت رسمية
يــن، وذلــك لكوهنــا أداة مهمــة لتســجيل مــكان كل شــخص طــوال فــرة  إن االحتفــاظ بســجالت رســمية يعطــي ضمانــة حاســمة للمحتجز
احتجــازه، وكذلــك للتأكــد مــن اتبــاع إجــراءات االحتجــاز الصحيحــة. لــذا ينبغــي االهتمــام بدقــة حفــظ الســجالت يف مجيــع أماكــن االحتجــاز 

3  انظر قضية ميســر يس ضد اســراليا، جلنة حقوق اإلنان، البالغ رقم 900/1999، اآلراء المعتمدة يف 28 أكتوبر/ترشين األول 2002؛ وقضية ألربت ويلســون ضد 
 .2003 أكتوبر/ترشيــن األول   30 المعتمــدة يف  اآلراء  رقــم 868/1999،  البــالغ  اإلنــان،  الفلبــن، جلنــة حقــوق 
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ومراكــز الرشطــة. وجيــب أن تكــون الســجالت متاحــة بهسولــة جلميــع األطــراف المعنيــة. 4 إذ ميكــن أن ياعــد وجــود ثغــرات وتناقضــات يف 
البيانــات الُمدَخلــة يف الســجالت عــى تنبيــه فــرق المراقبــة للمخاطــر المحتملــة لوقــوع حــاالت تعذيــب أو ســوء معاملــة.

الفصل بين االستجواب واالحتجاز 
يــع مســؤولية االســتجواب واالحتجــاز بــن هيئتــن خمتلفتــن. إذ يكــون للهيئــات المختلفــة أولويــات خمتلفــة وجمــاالت خــربة خمتلفــة  ينبغــي توز
وسالسل قيادة خمتلفة. وميكن أن ياعد إرشاك هيئتن خمتلفتن يف محاية المحتجزين من احتمال استغالل ظروف احتجازهم للتأثر 

عــى ســلوكهم أثنــاء االســتجواب. وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن لــكل هيئــة مهنمــا أن تكــون مبثابــة مراقــب لعمــل األخــرى.

وضع مدونة سلوك إلجراء االستجوابات
جيــب أن تكــون هنــاك مدونــة ســلوك تضــع معايــر تفصيليــة وحمــددة إلجــراء اســتجوابات الرشطــة. وينبغــي أن تتنــاول المدونــة مائــل 
مــن نــوع المــدة المســموح هبــا إلجــراء المقابلــة، وفــرات الراحــة، وموقــع وهويــة األشــخاص المقــرر وجودهــم أثنــاء المقابلــة، وكيفيــة إجــراء 
مقابلــة مــع شــخص واقــع حتــت تأثــر المخــدرات. وُتعتــرب عمليــة وضــع هــذه المدونــة مفيــدة يف حــد ذاهتــا ألهنــا تشــجع مســؤويل الرشطــة 
م جلميــع األشــخاص  عــى حتديــد الممــاراست المناســبة والفعالــة لعملهــم. ينبغــي أن تكــون مدونــة الســلوك متاحــة للجمهــور وأن ُتقــدَّ

المحرومــن مــن حريهتــم.

تسجيل االستجوابات صوتيًا و/أو مرئيًا
يــادة شــفافية عمليــة االســتجواب وإمنــا ميكــن أن متتــد للرشطــة أيضــًا. إذ ياعــد  ال تقتــر مزايــا التســجيل الصــويت أو المــريئ عــى ز

التســجيل الصــويت أو المــريئ عــى مراقبــة وضمــان الــزتام الرشطــة مبدونــة قواعــد الســلوك أثنــاء االســتجوابات.

إنشاء آليات مستقلة للتفتيش
يــارات منتظمــة ومفاجئــة جلميــع أماكــن االحتجــاز ياعــد يف منــع منــو ثقافــة الرسيــة ويوفــر  إن اضطــالع هيئــات المراقبــة المســتقلة بز

ضمانــة مهمــة لألشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم.

يــن، ينبغــي اختــاذ ترتيبــات لوضعهــم يف أماكــن معــرف هبــا رســميًا كأماكــن  4  ينــص التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة حقــوق اإلنــان عــى أنــه »لضمــان احلمايــة الفعليــة للمحتجز
احتجــاز، وحلفــظ أســماهئم وأماكــن احتجازهــم، فضــاًل عــن أســماء األشــخاص المســؤولن عــن احتجازهــم، يف ســجالت يتــاح وييــرسَّ االطــالع علهيــا للمعنيــن، مبــا يف ذلــك 

األقــارب واألصدقــاء« )الفقــرة 11(.

مختارات مرئية
يــد عــن الكيفيــة الــي ميكــن  اذهــب إىل القــرص المــدَم المعنــَون Preventing Torture لماشهــدة المز
هبــا لمؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة أن تــروج إلصــالح القوانــن والســيااست لمنــع التعذيــب وســوء 

المعاملــة.

.’Item 3 – NHRIs: Reforming laws and policies‘ ثم اخرت ’Feature materials‘ انقر عى

النقاط الرئيسية: الفصل الثالث

اإلنــاسن 	  حقــوق  معاهــدات  عــى  للتصديــق  تــروج  أن  الوطنيــة  اإلنــاسن  حقــوق  لمؤســاست  ميكــن 
هبــا. الملحــق  االختيــاري  والربوتوكــول  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  مثــل  الصلــة،  ذات  الدوليــة 

ميكــن للمؤســاست الوطنيــة أن تشــجع اإلصــالح القانــوين، وخاصــة جعــل التعذيــب جرميــة مبوجــب 	 
المحــيل. القانــون 

ميكن للمؤساست الوطنية أن تشجع إصالح إجراءات االحتجاز.	 
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مطالعات أخرى
الــدول ضمــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة أو  يــم التعذيــب: الزتامــات  جتر
العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة؛ الســر ناجيــل روديل، مــات بــوالرد؛ E.H.R.L.R. العــدد 2، 

ســويت آنــد ماكســويل، 2006

في القرص الُمدمج

جلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، تنفيذ الدول األطراف للمادة 2

جلنــة حقــوق اإلنــاسن، التعليــق العــام رقــم 20: حيــل حمــل التعليــق العــام رقــم 7 المتعلــق حبظــر التعذيــب 
والمعاملــة أو العقوبــة القاســية )المــادة 7(

المجلــس االســتاشري للحقوقيــن المرجعيــة المعنيــة بالتعذيــب )يتضمــن المعايــر الدنيــا لالســتجواب(؛ 
منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ؛ 2005

التعذيــب،  مناهضــة  التفاقيــة  الوطــي  التنفيــذ  دليــل  الداخــل،  اىل  للتعذيــب  العالمــي  احلظــر  جلــب 
2006 يــس  ريدر

التعذيــب يف القانــون الــدويل، دليــل الفقــه القانــوين؛ مجعيــة الوقايــة مــن التعذيــب، مركــز العدالــة والقانــون 
الــدويل؛ 2008
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الفصل الرابع
التحقيق في مزاعم التعذيب

مقدمة
إن التحقيــق يف مزاعــم التعذيــب وتوثيقهــا لمــن العنــارص احلاســمة يف أي اســراتيجية لمنــع التعذيــب. لــذا ينبغــي لمؤســات حقــوق 
هبــم، وأن تبــدأ أيضــًا يف إجــراء حتقيقاهتــا اخلاصــة إذا  اإلنــان الوطنيــة أن توثــق وحتقــق يف أي شــكاوى تتلقاهــا مــن الضحايــا أو أقار

اعتقــدت حبــدوث أعمــال تعذيــب أو ســوء معاملــة يف بعــض أماكــن االحتجــاز.

مــن اجلديــر بالذكــر أنــه قــد يلحــق بضحايــا التعذيــب أرضار جســدية ونفســية بالغــة، األمــر الــذي قــد جيعلهــم مردديــن يف التحــدث عــن 
جتربهتــم.

1. جمع المعلومات
عي شخص أنه َتعرَّض للتعذيب، يصبح من المهم مجع كل المعلومات الممكنة اليت قد تاعد يف دعم هذا االدعاء. عندما يدَّ

يــد مــن المعلومــات(. وبعــد  تتمثــل اخلطــوة األوىل يف إجــراء مقابلــة مــع الضحيــة المزعومــة يف أرسع وقــت ممكــن )انظــر الفصــل اخلامــس لمز
لــة وتقييــم مــدى دقــة االدعــاءات. 1 انهتــاء المقابلــة ال بــد مــن التحقــق مــن المعلومــات المتحصَّ

وإلجراء هذا التقييم بهسولة من المهم النظر فيما إذا كانت:

1  قلمــا ُيتوقــع مــن ضحايــا التعذيــب الدقــة الكاملــة. انظــر قضيــة كيســوكي ضــد الســويد، جلنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ رقــم 41/1996، اآلراء المعتمــدة يف 8 مايــو/
.1996 أيــار 

األسئلة الرئيسية 
ما•نوع•المعلومات•اليت•تاسعد•عىل•تقييم•مصداقية•هشادة•الضحية؟	•

ما•األنواع•األخرى•من•المعلومات•اليت•ينبغي•مجعها•عند•التحقيق•يف•مزاعم•التعذيب؟	•

كيف•ينبغي•تسجيل•المعلومات•اخلاصة•مبزاعم•التعذيب؟	•

األساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مبادئ باريس
طرائق•العمل

ينبغي•للمؤسسة•الوطنية•يف•إطار•عملها•القيام•مبا•ييل:

)أ(•االســتماع•إىل•أي•شــخص•واحلصــول•عــىل•أي•معلومــات•وأي•وثائــق•الزمــة•لتقييــم•احلــاالت•الــيت•تدخــل•يف•نطــاق•
اختصاصها؛

مبادئ•تكميلية•تتعلق•مبركز•اللجان•اليت•متلك•اختصاصات•ذات•طابع•شبه•قضايئ

ل•المؤسســة•الوطنيــة•ســلطة•تلقــي•وحبــث•الشــكاوي•وااللتمــااست•المتعلقــة•حبــاالت•فرديــة.•وميكــن•عــرض• قــد•ُتــوَّ
القضايــا•علهيــا•بواســطة•األفــراد،•أو•ممثلهيــم،•أو•أطــراف•ثالثــة،•أو•منظمــات•غــر•حكوميــة•أو•احتــادات•نقابــات•العمــال•أو•

غرهــا•مــن•الهيئــات•التمثيليــة.
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الهشادة مقنعة ومتسقة داخليًا	 
الهشادة متوافقة مع المعلومات الواردة من مصادر أخرى مستقلة	 
الهشادة متوافقة مع األمناط المعروفة للتعذيب وسوء المعاملة	 
هناك هشادات أخرى تدعم أقوال الضحية	 
يارات الموقعية	  هناك أدلة مادية داعمة أخرى اكُتِشفت خال الز
هناك أدلة طبية عىل وقوع تعذيب	 
هنــاك عامــات تــدل عــىل حــدوث تعذيــب جســدي )وإن كان غيــاب العامــات اجلســدية ال يعــي أنــه لــم حيــدث 	 

تعذيــب(
هناك مؤرشات نفسية تدل عىل حدوث تعذيب. 	 

الشهادة مقنعة ومتسقة داخليًا
يف بعــض مزاعــم التعذيــب قــد يكــون مــن الصعــب احلصــول عــىل أدلــة أخــرى غــر هشــادة الضحيــة. ويف حــال بــدت روايــة الضحيــة صحيحــة 
– أي كانت الرواية متســقة وغر متناقضة – فإن هذا يعد خطوة أوىل مهمة يف إجراء التحريات. وينبغي أن تكون هناك أنواع أخرى 

مــن المعلومــات الداعمــة لهــذه الروايــة، إذا أمكــن. ولذلــك فمــن الــروري مجــع معلومــات مفصلــة قــدر اإلمــكان.

أن كثريــن مهنــم  التعذيــب، حيــث  أقــوال ضحايــا  عــىل  باحلصــول  المرتبطــة  المحــددة  الصعوبــات  االعتبــار  تؤخــذ يف  أن  المهــم  ومــن 
يكونــون قــد تعرضــوا لصدمــة نفســية بســبب هــذه التجربــة. ورمبــا يقدمــون معلومــات غــر دقيقــة لشــعورهم باخلجــل ممــا تعرضــوا لــه أو 
رمبــا يــرددون يف اإلفصــاح عــن بعــض المعلومــات ألســباب أخــرى. كمــا أن شــعورهم بالمعانــاة قــد يظهرهــم مبظهــر المــراوغ. وقــد يشــعر 

األشــخاص الذيــن تعرضــوا لاعتــداء اجلنــي باخلجــل الزائــد وعــدم القــدرة عــىل التحــدث عــن تلــك التجربــة.

الشهادة متوافقة مع المعلومات الواردة من مصادر أخرى مستقلة

الشهادة متوافقة مع األنماط المعروفة للتعذيب وسوء المعاملة
كثــرًا مــا يصعــب إعــادة فحــص التفاصيــل اخلاصــة بأحــد مزاعــم التعذيــب، إال أنــه ميكــن التأكــد مــن مطابقهتــا مــع المعلومــات المعروفــة 
بالفعــل. وقــد تتصــل هــذه المعلومــات بالــوكاالت الــيت ُيتوقــع أن ترتكــب أعمــال تعذيــب، وباألماكــن الــيت ُيتوقــع أن حيــدث فهيــا تعذيــب، 

ومبزاعــم التعذيــب الــيت وردت يف المــايض.

شهادات أخرى تدعم أقوال الضحية
يبــًا، حبكــم طبيعهتــا، حتــدث يف اخلفــاء. ونتيجــة لذلــك قــد يكــون مــن الصعــب إجيــاد ومقابلــة نوعيــة الهشــود  إن مجيــع حــاالت التعذيــب تقر

الذيــن ميكــن االســتعانة هبــم أثنــاء التحقيــق يف انهتــاكات حقــوق اإلنــان األخــرى.

عي التعرض للتعذيب، ومهنم: بيد أن هناك هشودًا ميكن االستعانة هبم لتأكيد أقوال أي شخص يدَّ

األشــخاص الذيــن كانــوا موجوديــن وقــت إيــداع الضحيــة مركــز االحتجــاز. إذ ميكهنــم أن يقدمــوا معلومــات عــن أســماء 	 
يقــة الــيت عومــل هبــا الشــخص وحالتــه البدنيــة يف ذلــك  الذيــن وضعــوا الضحيــة يف احلجــز، ووقــت حــدوث ذلــك، والطر

الوقــت.
يــن مــع الضحيــة. إذ ميكهنــم أن يقدمــوا معلومــات عــن أســماء الذيــن أخــذوا الشــخص 	  االشــخاص الذيــن كانــوا حمتَجز

الســتجوابه، ووقــت إجــراء االســتجواب مــع الشــخص، والمــدة الــيت اســتغرقها االســتجواب، واحلالــة البدنيــة للضحيــة 
قبــل وبعــد االســتجواب، والروايــة الــيت رسدهــا لهــم يف ذلــك الوقــت.

مســؤولو الســجن أو موظفــو إنفــاذ القانــون الذيــن رمبــا كانــوا موجوديــن أثنــاء وقــوع التعذيــب ويعارضــون اســتخدامه. 	 
فقــد يكونــوا عــىل اســتعداد لتقديــم المعلومــات عــىل أاسس رسي.

معلومات ُمكتَشفة أثناء الزيارات ألماكن االحتجاز
يــارات  يــة دخــول أماكــن االحتجــاز أن جتمــع معلومــات داعمــة أثنــاء قيامهــا بالز ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة الــيت تتمتــع حبر
يــارات أن يتحققــوا مــن وصــف المبــى والغــرف،  اســتجابًة لمزاعــم التعذيــب. إذ ميكــن لممثــي المؤســات الوطنيــة أثنــاء هــذه الز
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احلــراس  وأســماء  الزنزانــة  مــن  وإخراجــه  الشــخص  إيــداع  ووقــت  تــارخي  مثــل  أخــرى  معلومــات  مــن  ويتحققــوا  الســجات،  ويفحصــوا 
المناوبــن.

هناك أدلة طبية على وقوع تعذيب
مثة أربعة أنواع من األدلة الطبية ميكن استخدامها لتأكيد مزاعم التعذيب، وهي:

فحص طيب ُأجري للضحية يف وقت حدوث التعذيب المزعوم أو بعده بفرة وجزية	 
فحص بدين ُأجري للضحية يف وقت تقدميه الشكوى	 
فحص نفي ُأجري للضحية	 
فحص ُأجري جلثة الضحية بعد وفاته )ترشحي اجلثة(.	 

ينبغــي التعامــل مــع األدلــة الطبيــة حبــذر ألن الفحــص الطــيب وحــده ال يكفــي إلثبــات ادعــاء التعــرض للتعذيــب. لكنــه قــد يكــون متســقًا مــع 
هــذا االدعــاء وبالتــايل ميكــن أن يوفــر معلومــات داعمــة مهمــة. ومــن المستحســن أن يتــوىل مجــع األدلــة الطبيــة طبيــب مــن ذوي المهــارات 

المناســبة يف جمــال الطــب الرشعــي.

وقد تواجه مؤسات حقوق اإلنان الوطنية صعوبات يف إجياد أطباء عىل مستوى مناسب من الكفاءة، حىت أن بعض المؤسات 
الوطنيــة قــد جتــد نفهســا أمــام غيــاب كامــل لألطبــاء الرشعيــن المهــرة يف البــاد. يف هــذه احلالــة قــد يكــون أحــد احللــول الممكنــة طلــب 

الماعــدة مــن اخلــارج يف تدريــب الموظفيــن الطبيــن عــىل مهــارات الطــب الرشعــي.

ويف بلــدان أخــرى قــد يكــون هنــاك نقــص يف األطبــاء الرشعيــن المســتقلن، وال ســيما إذا كانــوا مجيعــًا يعملــون لــدى هيئــات حكوميــة و/
أو يقدمــون خرباهتــم يف الطــب الرشعــي للرشطــة أو النيابــة العامــة. وســيكون لزامــًا عــىل المؤســات الوطنيــة يف هــذه احلالــة تقييــم مــا إذا 

كان ميكــن لهــا – وللضحايــا - الوثــوق يف اســتقالية وكفــاءة هــؤالء األطبــاء.
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هناك عالمات تدل على حدوث تعذيب جسدي

ال بــد أن جيــري الفحــص الطــيب لضحايــا التعذيــب متخصصــون يف جمــال الطــب. ومــع ذلــك يســتطيع المحقــق المتمــرس يف جمــال حقــوق 
كــر شــيوعًا. اإلنــان التعــرف عــىل بعــض عامــات التعذيــب األ

وغالبــًا مــا يكــون مــن المفيــد التقــاط صــور فوتوغرافيــة لآلثــار اجلســدية للتعذيــب، بعــد احلصــول عــىل موافقــة الضحيــة. ولكــن ينبغــي 
لهــذه الصــور أال تكشــف هويــة الشــخص )كأن ُتظِهــر وجهــه مثــًا(. وينبغــي التقــاط عــدة صــور لتســجيل مجيــع جوانــب هــذه العامــات 
اجلســدية. إذ ميكــن أن تشــكل الصــور الفوتوغرافيــة الملونــة الواضحــة، والملتَقطــة يف ضــوء جيــد، جــزءًا مــن األدلــة الداعمــة وميكــن تقدميهــا 
للمتخصصــن يف جمــال الطــب لتقييمهــا مهنيــًا. ومــن المهــم التقــاط صــور مقربــة لإلصابــات وصــور واســعة الزاويــة تبــن أماكــن اإلصابــات 

يف أجــزاء معينــة مــن جســم الضحيــة.

وفيما يي بعض األنواع الاشئعة من التعذيب واآلثار اجلسدية النامجة عهنا:
• الرضب•المربح•وغره•من•أشكال•العنف•الفظ، وميكن أن يسبب كرس يف العظام وكدمات وندوب وخطوط طويلة 	

)مــن أثــر الــرب باخلــزيران أو العصــا(
• الــرضب•عــىل•أمخــص•القدمــن، وميكــن أن يــؤدي إىل ألــم متقطــع يف القدمــن والاقــن، ووخــز وتنميــل يف الاقــن 	

والقدمــن، وكذلــك نــدوب قاســية وخشــنة يف أمخــص القدمــن
• احلرق، وميكن أن يرك ندوبًا متفاوتة األشكال واألحجام	
• التعليق، ويسبب إحاس حارق وآالم حادة يف الذراعن والاقن	
• التعذيب•بالكهرباء، وميكن أن يسبب تغرات يف اجللد وتكرس األسنان أو فقداهنا	
• اخلنق•اجلزيئ•بالماء، وميكن أن يؤدي إىل الهتاب مزمن يف الشعب الهوائية	
• يــة، 	 التعذيــب•اجلنــي، وميكــن أن ينتــج عنــه إصابــات يف منطقــة األعضــاء التناســلية، وعــدم انتظــام الــدورة الهشر

الــرشج، واألمــراض المنقولــة جنســيًا، والعجــز اجلنــي. واإلجهــاض العفــوي، وآالم اخلصيــة، وحكــة 

ومــن اجلديــر بالذكــر أن عــدم وجــود عامــات جســدية ال يعــي أنــه لــم حيــدث تعذيــب، حيــث أن بعــض أاسليــب التعذيــب ال تــرك أي 
آثــار جســدية، مثــل احلرمــان احلــي وغــره مــن أشــكال التعذيــب النفــي.

هناك مؤشرات نفسية تدل على حدوث تعذيب
إن مجيــع أشــكال التعذيــب تــرك آثــارًا نفســية عــىل اإلنــان. وال شــك أن الغــرض األاسيس مــن التعذيــب هــو ممارســة الســلطة عــىل 
ضحية عاجزة هبدف احلط من شــخصيته وامهتاهنا وحتطيمها. وقد تســتمر آثار هذه التجربة طويًا بعد التئام الندوب اجلســدية النامجة 
عــن التعذيــب. بيــد أن هنــاك جانبــن خمتلفــن – وإن كان بيهنمــا ارتباطــًا وثيقــًا – ينبغــي أخذهمــا يف االعتبــار عنــد مجــع األدلــة عــىل وجــود 
مــؤرشات نفســية دالــة عــىل التعــرض للتعذيــب. فمــن المهــم حتديــد مــا إذا كان الهــدف هــو مجــع أدلــة عــىل حــدوث تعذيــب نفــي أم 

مجــع•أدلــة•نفســية•عــىل•حــدوث•تعذيــب.
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يشــر مصطلــح »التعذيــب النفــي« إىل أاسليــب التعذيــب الــيت ال ينجــم عهنــا ألــم جســدي مبــارش. وقــد تشــمل هــذه األاسليــب 
الهتديــد بالقتــل أو تنفيــذ عمليــات إعــدام وهميــة أو احلرمــان احلــي. ويف هــذه احلــاالت ال تتوفــر أي أدلــة ماديــة عــىل وقــوع التعذيــب وقــد 

ال يوجــد أي دليــل عــىل وقوعــه ســوى المــؤرشات النفســية.

مــن جهــة أخــرى، فــإن عبــارة »األدلــة النفســية عــىل حــدوث التعذيــب« تشــر إىل اآلثــار الــيت خيلفهــا التعذيــب عــىل الصحــة العقليــة 
للضحيــة، ســواء كان ذلــك التعذيــب جســديًا أو عقليــًا أو مزجيــًا مــن االثنــن.

ــف التأثــر النفــي للتعذيــب عــىل أنــه اضطــراب الكــرب التــايل للرضــخ. غــر أن بعــض علمــاء النفــس خيتلفــون مــع هــذا  وأحيانــًا مــا يصنَّ
التصنيــف حيــث يرونــه شــديد التجــذر يف الثقافــة الغربيــة. فقــد ال يعــاين ضحايــا التعذيــب المنتمــن لثقافــات أخــرى مــن نفــس جمموعــة 

األعــراض بالضبــط، لــذا يــرى هــؤالء المتخصصــون أنــه ليــس مــن المفيــد اســتخدام مثــل هــذه التصنيفــات.

ومع ذلك قد يعاين األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب من األعراض التالية:

استعادة ذكريات مؤلمة عن احلدث بشكل مستمر	 
رؤية كوابيس متكررة عن احلدث	 
الشعور بالضيق جتاه األمور اليت تذكرهم مبا تعرضوا له من تعذيب	 
الرغبة يف تفادي المواقف اليت تذكرهم بذلك التعذيب	 
عدم القدرة عىل تذكر بعض جوانب ما حدث	 
الشعور باالنفصال عن العالم من حولهم.	 

وميكن أن تظهر هذه االستجابات عىل هيئة أعراض جسدية عدة، مهنا عىل سبيل المثال:

صعوبة يف النوم	 
الشعور بالهتيج أو الغضب	 
صعوبة يف الركزي	 
فرط التيقظ	 
االستجابة باندهاش مبالغ فيه.	 

من المهم حتديد ما إذا كانت تظهر عىل الشخص أعراض الصدمة النفسية وما إذا كان ذلك يتوافق مع ادعائه التعرض للتعذيب.
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2. تسجيل المعلومات

إن الغــرض الوحيــد مــن مجــع مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة معلومــات عــن مزاعــم التعذيــب هــو تســجيل تلــك المعلومــات 
الــيت جتــرى معهــم. المقابــات  أقــوال الضحايــا وتفاصيــل  واســتخدامها. وجيــب تدويــن 

ينبغي أن تكون مجيع المعلومات المتعلقة مبزاعم التعذيب مسجلة بشكل صحيح يف ملف، وتشمل:

الهشادات	 
األقوال أو الشكاوى	 
السجات الطبية	 
الصور الفوتوغرافية	 
اإلقرارات	 
المعلومات والردود الواردة من السلطات	 
يارات الموقعية ألماكن االحتجاز(.	  معلومات أخرى )مثل التقارير المنبثقة عن الز

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمؤسات الوطنية أيضًا االحتفاظ بالتقارير الواردة من مصادر أخرى بأشن التعذيب وسوء المعاملة، 
ومهنا:

القرارات الصادرة يف الدعاوى القضائية ذات الصلة	 
التقارير اليت أعدهتا منظمات غر حكومية	 
اللجنــة 	  أو  بالتعذيــب  المعــي  المتحــدة اخلــاص  يــر الصــادرة عــن هيئــات دوليــة وإقليميــة )مثــل مقــرر األمــم  التقار

التعذيــب( لمنــع  األوروبيــة 
التقارير اإلعامية حول التعذيب.	 

تاعد هذه المعلومات يف إعادة فحص المزاعم وحتديد أمناط االنهتاكات.

يــن يف المؤسســة الوطنيــة  عــة رســميًا باســتخدام صيغــة موحــدة تســمح للعاملــن اآلخر ل مجيــع المعلومــات المجمَّ وينبغــي أن ُتســجَّ
يــر يســمح بإعــادة فحــص احلــاالت المختلفــة  بتحليلهــا واســتخدامها بالشــكل المناســب. كمــا أن اســتخدام صيغــة موحــدة إلعــداد التقار

وحتديــد أمنــاط التعذيــب وســوء المعاملــة.

ينبغــي للمؤســات الوطنيــة - عنــد توفــر القــدرة عــىل ذلــك - االحتفــاظ بقاعــدة بيانــات حاســوبية أو جــدول بيانــات إلكــروين لمــا تلقتــه 
مــن شــكاوى تعذيــب.

وينبغــي االحتفــاظ بالســجات الــيت تتضمــن معلومــات رسيــة يف مــكان آمــن يف مجيــع األوقــات. وكإجــراء وقــايئ إضــايف ميكــن أن تنظــر 
ــف قامئــة األســماء المقابلــة لألرقــام  المؤســات الوطنيــة يف إمكانيــة تصنيــف الملفــات حســب األرقــام، ال حســب األســماء، حبيــث ُتصنَّ

يــة. بشــكل منفصــل عــن الســجات اجلوهر

يف 10 أغســطس/آب 1993 أصــدرت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــان يف الهنــد - اســتجابًة مهنــا للمخــاوف بــأشن رداءة مســتوى 
التحقيقــات المتعلقــة بتــرشحي اجلثــث - تعليماهتــا لــرؤاسء وزراء الواليــات بتســجيل مجيــع عمليــات تــرشحي جثــث األشــخاص الذيــن 

توفــوا أثنــاء احتجازهــم عــىل رشائــط فيديــو وإراسلهــا إىل اللجنــة.

مختارات مرئية
يــد•عــن•مؤســاست•حقــوق• اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماشهــدة•المز

اإلنــاسن•الوطنيــة•ودورهــا•يف•التحقيــق•يف•مزاعــم•التعذيــب•وســوء•المعاملــة.

•.’Item 4 – NHRIs: Investigating allegations‘•ثم•اخرت•’Feature materials‘•انقر•عىل
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كانــت اللجنــة قــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء مــا حيــدث مــن تعتيــم متعمــد، مشــرًة إىل أن »هنــاك حمــاوالت مهنجيــة إلخفــاء احلقيقــة وال 
كــر قيمــة  يــر تــرشحي اجلثــة هــو الســجل األ يــر كونــه روايــة للواقعــة مــن وجهــة نظــر الرشطــة. كان مــن المفــرض أن يكــون تقر يعــدو التقر

لــذا ُأعِطَيــت لهــذه الوثيقــة أهميــة كبــرة يف اســتخاص نتــاجئ مهمــة بــأشن واقعــة الوفــاة.«

كمــا أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء الضغــوط الــيت ميارهســا مســؤولو الرشطــة عــىل العاملــن يف جمــال الطــب. إذ »تــرى اللجنــة بوضــوح 
أن الطبيــب المحــي خيضــع لضغــوط الرشطــة، وهــو مــا يــؤدي إىل تشــويه احلقائــق. لــذا تــود اللجنــة أن جيــري تصويــر مقاطــع فيديــو 
جلميــع عمليــات التــرشحي الــيت جتــرى عــىل الوفيــات الــيت تقــع أثنــاء االحتجــاز لــدى الرشطــة ويف الســجون وأن ُترَســل الرشائــط إىل اللجنــة 
يــر التــرشحي. وتعــي اللجنــة أن عمليــة التصويــر تتطلــب مصاريــف إضافيــة ولكــن ال أحــد خيتلــف عــىل أن احليــاة اإلنانيــة  مرفقــًة بتقر

أغــىل مــن تكلفــة تصويــر مقطــع فيديــو، كمــا أن هــذا ال ينبغــي أن حيــدث إال يف أضيــق احلــدود.«

مطالعات أخرى
في القرص الُمدمج

يــز•حقــوق• لتعز الوطنيــة• المؤســاست• إنــاشء•وتقويــة• عــن• الوطنيــة:•كتيــب• اإلنــاسن• مؤســاست•حقــوق•
1995 4؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن•)OHCHR(؛• يــب•المهــي•رقــم• اإلنــاسن•ومحايهتــا،•سلســلة•التدر

دليــل•التدريــب•عــىل•رصــد•حقــوق•اإلنــاسن؛•سلســلة•التدريــب•المهــي•رقــم•7؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن؛•
2001

بروتوكــول•اســتنبول:•دليــل•التقــي•والتوثيــق•الفعالــن•للتعذيــب••وغــره•مــن•رضوب•المعاملــة•أو•العقوبــة•
القاســية••أو•الالإناسنيــة•أو•المهينــة،•سلســلة•التدريــب•المهــي•رقــم•8؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن؛•2001

دليل•التبليغ•عن•التعذيب،•كاميل•جيفارد،•مركز•حقوق•اإلناسن،•جامعة•إسكس؛•2000

النقاط الرئيسية: الفصل الرابع	 
• ميثــل•االتــاسق•الداخــيل•لهشــادة•الضحيــة•عنــرًا•مهمــًا•ميكــن•أن•يدعــم•مزاعــم•التعذيــب.•وينبغــي•أيضــًا•	

احلصــول•عــىل•معلومــات•داعمــة•أخــرى.
• وقــوع•	 عــىل• آخــر• دليــاًل• النفســية،• أو• اجلســدية• العالمــات• وكذلــك• الطبيــة،• الوثائــق• تكــون• أن• ميكــن•

التعذيــب.
• ل•األدلة•اليت•ُتَمع•تسجياًل•رسميًا.	 من•األهمية•مبكان•أن•ُتسجَّ
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الفصل الخامس
إجراء المقابالت

مقدمة
هناك عدة حاالت خمتلفة توجب عىل ممثيل المؤساست الوطنية إجراء مقابالت، ومهنا:

كجزء من حتقيق رسمي	 
يارة أحد األشخاص لمكتب المؤسسة الوطنية لتقديم شكوى	  عند ز
يارة ألحد أماكن االحتجاز	  خالل ز
يف أثناء التحقيق الميداين	 
خالل لقاء مع مسؤول.	 

ينبغــي عنــد التحضــر للمقابــالت وإجراهئــا أن يؤخــذ الســياق المحــدد يف االعتبــار دامئــًا. وقــد ال يتســى تطبيــق مجيــع الممــاراست التاليــة 
يف كل حالــة؛ ولكــن مــن المفيــد اإلاشرة إىل المبــادئ الرئيســية.

1. الغرض من إجراء المقابالت

تتيح لك المقابالت إمكانية:

مجع الكثر من المعلومات المختلفة من شخص واحد	 
الرد عىل ما يقدمه لك الشخص من معلومات	 
إعادة فحص المعلومات اليت لديك بالفعل	 
تقييم مدى مصداقية الشخص	 
إتاحة الفرصة للشخص لرسد قصته.	 

األسئلة الرئيسية 
ما•هو•الغرض•من•إجراء•مقابلة•مع•أحد•الضحايا•أو•الهشود؟	•

ما•هي•اخلطوات•الواجب•اختاذها•للتحضري•للمقابلة؟	•

ما•هي•الماسئل•الرئيسية•الواجب•مراعاهتا•عند•إجراء•المقابلة؟	•

ما•هي•التحديات•اخلاصة•اليت•ينطوي•علهيا•إجراء•المقابالت•مع•ضحايا•الصدمات•النفسية؟	•

األساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مبادئ باريس
طرائق•العمل

ينبغي•للمؤسسة•الوطنية•يف•إطار•عملها•القيام•مبا•ييل:

ب(•أن•تســتمع•إىل•أي•شــخص•وأن•حتصــل•عــى•أي•معلومــات•وأي•وثائــق•الزمــة•لتقييــم•احلــاالت•الــيت•تدخــل•يف•
نطــاق•اختصاصهــا؛
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ــِري المقابلــة أن يكــون الســبب يف إجرائــه المقابلــة خمتلفــًا عــن الســبب الــذي مــن أجلــه  ومــن بــن التحديــات الرئيســية الــيت قــد يواجههــا ُمْ
يــد الشــخص المســهدف أن يقولــه لــك  وافــق الشــخص المســهدف عــىل التحــدث معــه. ونتيجــة لذلــك فإنــك رمبــا ال جتــد يف مــا ير
المعلومــات الــيت كنــت تتمــى احلصــول علهيــا. يف هــذه احلالــة جيــب أن تســعى إىل حتقيــق هدفــك يف نفــس الوقــت الــذي حتــرم فيــه رغبــة 
يــد  الشــخص يف اإلفصــاح عــن المعلومــات الــيت يراهــا مهمــة. فليــس لديــك أي ســلطة إلجبــار أي شــخص عــىل إعطائــك معلومــات ال ير

اإلفصــاح عهنــا. 

جمع الكثير من المعلومات المختلفة من شخص واحد
إن المقابــالت تســمح لألشــخاص بــرسد مــا مــروا بــه مــن أحــداث. ويف أبســط األحــوال قــد يركــز الشــخص الــذي جتــري معــه المقابلــة عــىل 
يــن، وقــد تاسعــد هــذه المعلومــات عــىل دعــم هشــادة  رسد مــا حــدث لــه. لكنــه قــد ميلــك أيضــًا معلومــات عــن حــاالت أشــخاص آخر

شــخص آخــر. كمــا أهنــا قــد تاسعــد عــىل حتديــد مــا إذا كان هنــاك منــط مــن التعذيــب أو إذا كانــت هنــاك ممارســة مهنجيــة للتعذيــب.

الرد على ما يقدمه الشخص من معلومات
إن إحدى فوائد إجراء المقابالت هي إتاحة الفرصة للرد مبارشًة عىل المعلومات اليت يقدمها الشــخص اجلاري مقابلته وطرح أســئلة 
للمتابعــة. وقــد ياسعــدك هــذا التفاعــل مــع الشــخص عــىل فهــم مأسلــة مــا بدقــة أكــر أو يوفــر لــك معلومــات جديــدة وكاشــفة لــم تكــن 

تتوقعهــا حــول مأسلــة معينــة.

إعادة فحص المعلومات
قد تتيح لك المقابالت أيضًا إعادة فحص وتأكيد - أو نفي - المعلومات اليت حصلت علهيا من أشخاص آخرين.
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تقييم مصداقية الشاهد
توفــر لــك عمليــة إجــراء المقابلــة فرصــة مهمــة لتقييــم مصداقيــة الشــخص ومــا يقدمــه مــن معلومــات. ففــي حــن أنــه يصعــب تقديــم 
يقــة أكــر فعاليــة مــن  يقــة الــيت ميكنــك هبــا تقييــم ذلــك، إال أنــه مــا مــن شــك يف أن مقابلــة الشــخص وجهــًا لوجــه طر وصــف دقيــق للطر
االعتمــاد عــىل بيــان مكتــوب. ولهــذا الســبب تعتمــد المحاكــم عــىل هشــادات الهشــود الشــفهية ال عــىل البيانــات المكتوبــة. فعندمــا يــروي 
الشــخص قصتــه بنفســه تتــاح لــك الفرصــة لتحديــد مــا إذا كنــت تعتقــد أنــه يقــول احلقيقــة. وتتيــح لــك المقابلــة أيضــًا طــرح أســئلة صعبــة، 
مــن النــوع الــذي يفضــل أن يتجنهبــا الشــخص الــذي ال يقــول الصــدق. كمــا أهنــا تتطلــب مــن الشــخص اجلــاري مقابلتــه أن يــرد عــىل األســئلة 
فــورًا، حيــث ال يتوفــر لــه الوقــت الــكايف إلعــداد رد مكتــوب. وميكــن أن ياسعــد طــرح الســؤال نفســه بطــرق خمتلفــة أيضــًا يف اختبــار مــدى 

متاســك روايــة الشــخص.

إتاحة الفرصة للشاهد لسرد قصته
غالبــًا مــا يشــعر ضحايــا انهــاكات حقــوق اإلنــاسن مبــرارة اإلهمــال والهميــش والنســيان. ويف بعــض األحيــان تكــون االنهــاكات الــيت تعرضــوا 
لهــا ســببًا يف وصمهــم وعزلهــم عــن متمعاهتــم. وغالبــًا مــا يكونــون قــد ُحرمــوا مــن فرصــة رسد قصهــم للســلطات. وقــد تكــون المقابلــة أول 

فرصــة تتــاح للشــخص للحديــث عــن جتربتــه. ولذلــك ُيعتــر االســتماع أهــم مــن طــرح األســئلة.

2. حماية األشخاص الذين ُتجرى معهم مقابالت
عند إجراء مقابالت مع الضحايا أو الهشود ينبغي األخذ يف االعتبار حاجهم إىل احلماية.

يف حــن أنــه ال يوجــد ضمــان كامــل بعــدم تعــرض الشــخص اجلــاري مقابلتــه لعمليــات انتقاميــة بعــد انهــاء المقابلــة، إال أنــه ميكــن اختــاذ عــدة 
تدابر حلماية الشــخص، مهنا عىل ســبيل المثال:

مقابلة عدد كبر من األشخاص لتجنب تركزي االنتباه عىل الشخص بعينه	 
إجراء المقابلة يف مكان آمن يوجد فيه أقل قدر من المراقبة	 
سؤال الشخص عن االحتياطات األمنية اليت يرى أنه جيب اختاذها يف بداية وهناية المقابلة	 
دعوة الشخص للحفاظ عىل عالقة تواصل معك بعد انهاء المقابلة	 
يارة متابعة بعد فرة وجزية من المقابلة األوىل وتنظيم لقاء مع نفس المحتجزين	  يف أماكن االحتجاز، إجراء ز
عدم اإلاشرة رصاحًة خالل المقابلة إىل األقوال اليت أدىل هبا أشخاص آخرون وعدم الكشف عن هوية الهشود.	 

3. التحضير إلجراء مقابلة
ميكــن معاجلــة الكثــر مــن الصعوبــات المحتمــل مواجههــا مــن خــالل التحضــر المناســب. ويف كثــر مــن األحيــان ال حيتــاج وضــع روتــن 

للتخطيــط المســبق إىل الكثــر مــن الوقــت، وميكــن أن يتحــول بعــد فــرة إىل عــادة مكتســبة.

عنــد إجــراء مقابلــة مــع أحــد ضحايــا أو هشــود التعذيــب أو ســوء المعاملــة جيــب اتبــاع مموعــة مــن المبــادئ األخالقيــة وينبغــي أن تكــون 
المقابلــة غــر مفاجئــة للشــخص المســهدف قــدر اإلمــكان حبيــث يشــعر بالتمكــن. وُيعتــر هــذا الشــعور مهمــًا للضحايــا بشــكل خــاص، 
ألن التعذيــب وســوء المعاملــة غالبــًا مــا خيلقــان شــعورًا قويــًا ومســتمرًا بالعجــز. لــذا ينبغــي لُمْجــري المقابلــة، أثنــاء حتضــره للمقابلــة، أن 

يكــون عــىل وعــي دائــم بــرورة الماسعــدة عــىل متكــن الضحيــة.

مكان إجراء المقابلة
يف حــال َتقــرر إجــراء المقابلــة يف مكتــب المؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنــاسن، ينبغــي أن تكــون األجــواء مرحيــة ووديــة قــدر اإلمــكان، مــع 

تقديــم كــوب مــن المــاء أو الــاي أو القهــوة للشــخص.

ــل اختيــار مــكان يوفــر شــعورًا كبــرًا باخلصوصيــة  ويف حــال عــدم إجــراء المقابلــة يف أي مــن المكاتــب التابعــة للمؤسســة الوطنيــة، ُيفضَّ
يــات ســلبية  ويقلــل مــن احتمــاالت التنصــت أو االنتقــام. وجيــب أن تكــون الغرفــة مرحيــة قــدر اإلمــكان وأال يكــون لــدى الشــخص أي ذكر
جتاههــا. أمــا يف حالــة إجــراء المقابــالت يف أماكــن االحتجــاز، فينبغــي أن خُيتــار لهــا موقــع يشــعر فيــه الشــخص بثقــة كاملــة بأنــه ال ميكــن ألحــد 

أن يســرق الســمع عــىل حديهثمــا. وجيــب ســؤال الشــخص عمــا إذا كان يشــعر بالراحــة واألمــان.
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اختيار الشخص المناسب إلجراء المقابلة
مــن المهــم اختيــار أنســب شــخص يف المؤسســة الوطنيــة إلجــراء المقابلــة. ومــن االعتبــارات المهمــة يف هــذا الصــدد ماسئــل مثــل نــوع 
يــة يف  اجلنــس، والمعرفــة بالقضايــا أو احلالــة، والمهــارات اللغويــة، ومراعــاة االختالفــات الثقافيــة. ويف بعــض احلــاالت قــد ال توجــد أي حر
يقــة الــيت قــد ينظــر هبــا الشــخص الُمزَمــع مقابلتــه إىل الشــخص  اختيــار َمــن ســيتوىل إجــراء المقابلــة. ولكــن مــن المهــم دامئــًا التفكــر يف الطر
ــف بإجــراء المقابلــة ويف مــا إذا كان ميكــن أن حيــول ذلــك دون إجــراء مقابلــة فعالــة. وينبغــي ســؤال الشــخص عمــا إذا كان جيــد راحــة  الُمكلَّ
يف أن يديــر المقابلــة رجــل أم امــرأة. وإذا لــم ُتَتــح للشــخص فرصــة االختيــار، ينبغــي للمســؤول عــن إجــراء المقابلــة أن يــرح لــه خرتــه يف 

التعامــل مــع هــذه احلــاالت وأن يطمئنــه بأنــه يتفهــم صعوبــة احلديــث عــن التجــارب األليمــة.

مدة المقابلة
مــن المهــم أن مُينــح ضحايــا التعذيــب الوقــت الــكايف لــرسد قصصهــم بالرسعــة الــيت تناســهبم وبعباراهتــم اخلاصــة، مــن دون أن يقاطعهــم 
أحــد أو جيرهــم عــىل اإلرساع. وقــد يــؤدي عــدم تفهــم ذلــك إىل امتنــاع بعــض النــاس عــن احلديــث. ويف الوقــت نفســه، ينبغــي أال تكــون 
مــدة المقابلــة أطــول مــن احلــد الطبيعــي ألن ذلــك ميكــن أن يكــون مرهقــًا ألعصــاب الضحيــة. ولذلــك جيــب حتقيــق تــوازن بــن هذيــن 
المطلبــن المتنافســن. باإلضافــة إىل ذلــك قــد يكــون مــن الــروري إجــراء أكــر مــن مقابلــة حــى يتســى احلصــول عــىل القصــة كاملــة. لــذا 
ينبغــي النظــر يف إمكانيــة إجــراء مقابــالت الحقــة يف هــذه المرحلــة مــن التخطيــط. ولكــن مبــا أنــه قــد ال يتســى دامئــًا إجــراء أكــر مــن مقابلــة، 

فــإن عليــك أن تســعى إىل مجــع أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات األاسســية مــن خــالل طــرح أســئلة ذات هنايــات مفتوحــة.

دراسة الحالة
قــد ترتبــط المقابلــة حبادثــة لديــك عهنــا بالفعــل بعــض المعلومــات. إن كان األمــر كذلــك، فيجــب عليــك جتميــع ومراجعــة أي معلومــات 
يــر الــيت أعدهتــا منظمــات غــر حكوميــة أو منظمــات تابعــة للمجتمــع المــدين أو المالحظــات  يــر واسئــل اإلعــالم والتقار متاحــة، مثــل تقار

يــن. المســتقاة مــن مقابــالت مــع هشــود آخر

تحضير األسئلة
يف بعــض األحيــان قــد ال يكــون الشــخص المكلــف بإجــراء المقابلــة عــىل علــم مســبق مبوضــوع المقابلــة أو هويــة الشــخص المقــرر إجــراء 
المقابلــة معــه؛ عــىل ســبيل المثــال يف حالــة قــدوم شــخص إىل مكتــب المؤسســة الوطنيــة لرغبتــه يف تقديــم شــكوى. ولكــن يف معظــم 

ــري المقابلــة عــىل علــم مبوضــوع المقابلــة وميكنــه حتضــر بعــض األســئلة. احلــاالت يكــون ُمْ

ينبغــي أن تكــون األســئلة مفتوحــة الهنايــة وغــر موحيــة. كمــا أهنــا جيــب أن تركــز عــىل العنــارص الرئيســية المتمثلــة يف: َمــن ومــاذا ومــى وأيــن 
وكيــف ولمــاذا.

ومــع ذلــك ينبغــي عــدم االعتمــاد بشــكل كبــر عــىل اســتخدام اســتبيان ُمَعــد مســبقًا. وقــد يكــون مــن المفيــد حفــظ األســئلة الرئيســية. 
يعتــر احلفــاظ عــىل التواصــل البــري وإنــاء عالقــة جيــدة مــع الشــخص اجلــاري مقابلتــه أكــر أهميــة مــن اســتخدام قامئــة أســئلة معــدة 
مســبقًا. ولكن ميكن للشــخص الذي جيري المقابلة الرجوع إىل هذه القامئة يف هناية المقابلة ليتأكد من أنه طرح مجيع األســئلة المهمة.

ــل مقابلــة الشــخص عــىل انفــراد، وذلــك لضمــان رسيــة المقابلــة. بيــد أن الضحيــة قــد يرغــب يف أن يرافقــه شــخص  يف معظــم احلــاالت ُيفضَّ
موضــع ثقــة وجيــب احــرام هــذا الطلــب.

4. إجراء المقابلة

4.1 اعتبارات عامة
ُيعتر إجراء مقابلة مع أحد الضحايا مهمة حاسسة تقتيض أن يتمتع الشخص الذي جيري المقابلة مبا ييل:

القدرة عىل االستماع	 
الصر	 
الموضوعية	 
التعاطف	 



الفصل الخامس: إجراء المقابالت | 47

الجزء الثاني منع التعذيب: مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثاني: المساهمة في التنفيذ الفعال لإلطار القانوني

القدرة عىل االحتفاظ مباسفة حرجة	 
ذاكرة جيدة	 
القدرة عىل إعادة الصياغة.	 

السرية واألمن 
جيــب توضيــح مأسلــة الرسيــة يف بدايــة المقابلــة وال بــد أن حيرمهــا الشــخص الــذي جيــري المقابلــة. وينبغــي لــه أن يــرح بوضــوح الكيفيــة 
يــر خارجــي أم جلســة لتبــادل المعلومــات مــع الســلطات( ومــا إذا كانــت  يــر داخــيل مثــاًل أم تقر الــيت سُتســتخدم هبــا المعلومــات )يف تقر
ــري المقابلــة أيضــًا إىل احلصــول  الــرورة ســتقتيض اســتخدام اســم الشــخص الــذي جُتــرى معــه المقابلــة وبياناتــه الشــخصية. وســيحتاج ُمْ
عــىل موافقــة مســتنرة مــن الشــخص المــراد مقابلتــه. وجيــب عليــه أثنــاء المقابلــة أن يلــزم بعــدم ذكــر المصــادر الــيت حصــل مهنــا عــىل أي 

معلومــات أخــرى )إال إذا كان المصــدر ُمعَلنــًا( وأن حيافــظ عــىل رسيــة هويــة الهشــود.

العمل مع مترجم فوري 
ر ذلــك، قــد  هيــا شــخص جييــد هــذه اللغــة. ويف حــال َتعــذَّ ينبغــي إجــراء المقابلــة باللغــة الــيت يرتــاح إلهيــا الشــخص اجلــاري مقابلتــه، وأن جير

يكــون مــن الــروري اختــاذ الرتيبــات الالزمــة لالســتعانة مبرجــم فــوري يف إجــراء المقابلــة.

يــة مهمــة صعبــة وقــد ال يكــون كافيــًا مــرد اإللمــام باللغتــن. ويف بعــض احلــاالت قــد يكــون مــن الصعــب إجيــاد مرجــم  تعتــر الرمجــة الفور
ُيعتَقد أنه غر متحزي. لذا ينبغي لُمْجري المقابلة أن يناقش المأسلة مع الشخص المراد مقابلته لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب 

قــد جتعــل مرجــم بعينــه غــر مناســب.

ــري المقابلــة أن يــرح القواعــد األاسســية للمرجــم عــىل انفــراد قبــل بــدء المقابلــة، وهــو مــا  مــن المهــم التحضــر للمقابلــة وجيــب عــىل ُمْ
ميكــن أن ميثــل أيضــًا فرصــة لفحــص قامئــة األســئلة المقرحــة. وجيــب تذكــر المرمجــن بــرورة احلفــاظ عــىل الرسيــة التامــة جلميــع المعلومــات 

الــيت تناَقــش خــالل المقابلــة.
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ــري المقابلــة عــىل خماطبــة الشــخص اجلــاري مقابلتــه مبــارشًة واالســتماع إليــه، حيــث غالبــًا مــا يكــون هنــاك ميــل إىل  وينبغــي أن حيــرص ُمْ
احلديــث »مــن خــالل« المرجــم. وهنــاك الكثــر الــذي ميكــن لُمْجــري المقابلــة تعلمــه مــن مراقبــة الشــخص، حــى وإن كان ال يفهــم لغتــه. 
من المهم أيضًا طرح األســئلة بصيغة الُمخاَطب، ال بصيغة الغائب، عند التحدث من خالل مرجم فوري )عىل ســبيل المثال ينبغي 

أن يكــون الســؤال »مــاذا فعلــت بعــد ذلــك؟« وليــس »مــاذا حــدث لــه بعــد ذلــك؟«(.

ــري المقابلــة والمرجــم؛ بــل  يــن. وال تقتــر هــذه الفائــدة عــىل عمــل ُمْ قــد يكــون مــن المفيــد أيضــًا إعــداد مدونــة ممــاراست للمرمجــن الفور
ــري المقابلــة  ميكــن أيضــًا أن تاسعــد الشــخص المــراد مقابلتــه عــىل تكويــن فهــم أفضــل لــدور ومســؤوليات المرجــم. كمــا ميكــن أن يوقــع ُمْ

والمرجــم عــىل مدونــة الممــاراست وأن مُينــح الشــخص المــراد مقابلتــه نســخة مهنــا مرمجــة إىل لغــة يفهمهــا.

ويف أماكــن االحتجــاز تــزداد أهميــة موضــوع الرسيــة يف بنــاء عالقــة ثقــة مــع المحتجــز. وفقــًا لذلــك ال جيــوز االســتعانة بــأي مــن موظفــي 
يــة. يــن للقيــام مبهــام الرمجــة الفور يــن اآلخر الســجن أو المحتجز

تدوين المالحظات
جيــب االحتفــاظ بســجل دقيــق للمقابلــة، وينبغــي عــىل أقــل تقديــر تدويــن المالحظــات. جيــب أن تكــون المالحظــات بصيغــة اخلطــاب 
بــأن  الشــخص  مــن  تأكيــد  اجلــاري مقابلتــه بدقــة. وينبغــي احلصــول عــىل  الشــخص  أقــى حــد ممكــن كلمــات  تنقــل إىل  المبــارش وأن 
المعلومــات الــيت ُســجلت هــي معلومــات دقيقــة. وال يعــي ذلــك قــراءة المالحظــات كلهــا معــه، ولكــن فقــط األجــزاء الــيت قــد يشــوهبا 

بعــض الشــك.

ويثــر تســجيل المقابلــة عــىل رشيــط صــويت خمــاوف أمنيــة خطــرة جيــب النظــر فهيــا عــن كثــب. ويف حــال ســمحت الظــروف األمنيــة، ُيعتــر 
يــغ التســجيل الصــويت بعــد انهــاء  الريــط الصــويت أفضــل مــن المالحظــات المكتوبــة ألنــه يوفــر ســجاًل حرفيــًا للمقابلــة بأكملهــا. بيــد أن تفر

يــغ أهــم أجــزاء المقابلــة فقــط. المقابلــة ميكــن أن يســهلك وقتــًا طويــاًل، وبالتــايل قــد يكــون مــن المناســب تفر

وجيــب دامئــًا أخــذ موافقــة الشــخص المــراد مقابلتــه عــىل تدويــن المالحظــات كتابيــًا أو تســجيل اللقــاء صوتيــًا يف بدايــة المقابلــة. أمــا عنــد 
إجــراء المقابــالت يف أماكــن االحتجــاز، قــد يشــكل اســتخدام رشيــط صــويت مســتوى غــر مقبــول مــن اخلطــر عــىل الشــخص الــذي جُتــرى معــه 
ل المقابلــة صوتيــًا، فإنــه رمبــا ال يتعامــل بنفــس الدرجــة مــن التلقائيــة والراحــة الــيت  المقابلــة. وحــى لــو وافــق الشــخص عــىل أن ُتســجَّ
كان ســيتعامل هبــا يف غــر ذلــك مــن األحــوال. لــذا فــإن إجــراء مقابلــة كاملــة ورصحيــة، مــع تدويــن المالحظــات، أفضــل مــن إجــراء مقابلــة 

حمــدودة ومســجلة صوتيــًا.

وإذا اختــار الشــخص عــدم تســجيل اللقــاء صوتيــًا يف بدايــة المقابلــة، فمــن اجلائــز ســؤاله يف وقــت الحــق يف المقابلــة - عنــد شــعوره بقــدر 
أكــر مــن االســتقرار - إذا مــا كان يوافــق عــىل تســجيل مــا تبقــى مــن المقابلــة صوتيــًا. وبــداًل مــن ذلــك قــد يكــون الشــخص عــىل اســتعداد 

ل صوتيــًا. لتســجيل كلمــة موجــزة عــىل رشيــط صــويت يف ختــام مقابلــة لــم ُتســجَّ

يــات والتأكــد مــن وجــود مــا يكفــي  ويف حالــة تســجيل المقابــالت صوتيــًا ينبغــي اختــاذ االســتعدادات التقنيــة المناســبة، مثــل فحــص البطار
من األرشطة الفارغة واختبار المعدات. وحى يف هذه احلالة ينبغي تدوين المالحظات كتابيًا. وميكن استخدام المعلومات المستقاة 

من المقابلة الســتكمال ورقة تســجيل احلوادث أو ميكن إدراجها بصيغة أخرى لتســجيل البيانات. 

4.2 المراحل المختلفة للمقابلة

افتتاح المقابلة
يقــة الــيت تقــدم هبــا  ُتعتــر بدايــة المقابلــة عامــاًل حاســمًا يف إنــاء عالقــة جيــدة مــع الشــخص وبنــاء الشــعور بالثقــة والطمأنينــة. فالطر
نفســك لهــا أهميــة كبــرة وتــدل عــىل مــدى احرامــك للشــخص. ففــي حــن أنــك تعــرف األســباب الــيت دعتــك إىل إجــراء المقابلــة إال أن 

الشــخص الــذي جتــري معــه المقابلــة قــد ال يعرفهــا.

تتيح لك مرحلة التعارف تقديم نبذة عن نفسك، ورشح دور مؤسسة حقوق اإلناسن الوطنية، وتوضيح نوع المعلومات اليت تسعى 
للحصــول علهيــا واألوجــه الــيت ستســتخدم فهيــا تلــك المعلومــات بعــد المقابلــة. ومــن المهــم عــدم التلــوحي بــأي هتديــد أو تقديــم أي وعــد 

أو إعطــاء أي آمــال زائفــة. فمــن الــروري أن تــرح بوضــوح مــا ميكنــك القيــام بــه ومــا ال ميكنــك القيــام بــه.
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يــر  يــر داخــيل مثــاًل أم تقر وينبغــي لــك أن تــرح بوضــوح أوجــه اســتخدام المعلومــات الــيت يقدمهــا الشــخص اجلــاري مقابلتــه )يف تقر
خارجي أم جلسة لتبادل المعلومات مع السلطات( وأن تناقش إىل أي حد ميكن للشخص أن يطلب احلفاظ عىل رسية المعلومات. 
يــر علــي، إال أهنــم قــد  ويف حــن أن معظــم األشــخاص الذيــن جتــرى معهــم مقابــالت قــد ال يعرضــون عــىل إدراج تفاصيــل حالهــم يف تقر
يرغبــون يف احلفــاظ عــىل رسيــة بياناهتــم الشــخصية، أو أي معلومــات قــد تــدل عــىل هويهــم. لــذا فعليــك التأكــد مــن احلصــول عــىل موافقــة 

الشــخص المســتنرة عــىل الكشــف عــن هــذه المعلومــات وتســجيل ذلــك يف بدايــة المالحظــات اخلاصــة بالمقابلــة.

يــد أن تتحــدث عنــه؟« قــد يشــعر بعــض ضحايــا التعذيــب باالرتبــاك أو احلــزن،  وينبغــي أن تبــدأ المقابلــة بســؤال مفتــوح مثــل: »مــاذا تر
يف حــن أن البعــض اآلخــر قــد يكــون لديــه الكثــر ليقولــه وال يعــرف مــن أيــن يبــدأ. عليــك أن تشــجع الشــخص اجلــاري مقابلتــه عــىل رسد 
قصتــه بتسلســل منطقــي، ورمبــا زمــي أيضــًا. وميكــن عمــل ذلــك مــن خــالل دعــوة الشــخص إىل أن »يــروي القصــة مــن بدايهــا ...« ثــم طــرح 

الســؤال: »مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟«

ــذ كتابــة مالحظــة عهنــا والعــودة  ــل مقاطعــة الشــخص إال عنــد الــرورة القصــوى، وإمنــا حُيبَّ وإذا كانــت هنــاك نقطــة غــر واضحــة ال ُيفضَّ
إلهيــا يف وقــت الحــق. ويف حــن أنــك قــد حتتــاج إىل مجــع معلومــات حمــددة عــن جوانــب معينــة مــن القصــة إال أن األولويــة األوىل هــي 

االســتماع إىل القصــة كاملــة.

إجراء المقابلة
ينبغي طرح أسئلة مفتوحة وغر موحية يف المراحل األوىل من المقابلة.

ــل، بــداًل مــن مــرد اإلجابــة بـ«نعــم« أو »ال« أو مبعلومــة  والســؤال المفتــوح هــو الســؤال الــذي يشــجع الشــخص عــىل إعطــاء جــواب ُمفصَّ
يــد اإلفصــاح  نــه مــن اختيــار كميــة المعلومــات الــيت ير قصــرة. كمــا تتيــح األســئلة المفتوحــة للشــخص التحكــم يف زمــام احلــوار، حيــث مُتكِّ

عهنــا.

أمــا الســؤال الموحــي فهــو ذلــك الــذي يضــم بداخلــه اجلــواب المقــرح. فعــىل ســبيل المثــال، بــداًل مــن أن تــأسل الشــخص »هــل تعرضــت 
للتعذيــب عــىل يــد الرطــة؟« ينبغــي أن تأسلــه »كيــف كانــت معاملــة الرطــة لــك؟«

ري المقابلة، يف مرحلة متقدمة من المقابلة، إىل طرح بعض األسئلة المغلقة لتوضيح أو تأكيد معلومات معينة. وقد حيتاج ُمْ

ري المقابلة أيضًا عىل عدم توجيه الشخص من خالل اقراح أجوبة عىل بعض األسئلة أو خيوط األدلة. وجيب أن حيرص ُمْ

مــن األهميــة مبــكان إتقــان فــن االســتماع إذا كان الهــدف هــو إجــراء مقابــالت فعالــة. وتوفــر المبــادئ التاليــة دليــاًل مفيــدًا عنــد إجــراء 
مقابــالت مــع ضحايــا التعذيــب.

دع الشخص يروي قصته. فهو أدرى مبا يريد أن يقوله. ال تسيطر عىل المحادثة وال تكون كثر الكالم.	 
استمع إىل الشخص. وحسن االستماع يعي اإلصغاء لما يقوله الشخص فعاًل، وليس ما تعتقد أنه يقوله.	 
اطرح أسئلة تراعي ما يقوله لك الشخص. فال تكتفي برسد قامئة باألسئلة المعدة مسبقًا وتتجاهل ما يقال لك.	 
راقب إحاسس الشخص جتاه المعلومات اليت يرسدها لك وراقب اإلاشرات غر اللفظية، مثل لغة اجلسد.	 
اسمح بوجود حلظات صمت أثناء اللقاء - ال تتعجل الشخص.	 
انتبه إىل لغة جسدك.	 
اظهر سلوكًا وديًا ومهذبًا ورقيقًا جتاه الشخص.	 
احرص عىل مراعاة الفروق الثقافية يف إجراء االستجواب واخلضوع لالستجواب.	 

يــد أن تتقــى المعلومــات - أو إذا كنــت ال تصــدق مــا يقــال لــك - فمــن المهــم أن حتــرم الشــخص الــذي جتــري معــه  حــى إذا كنــت تر
المقابلــة وتســمح لــه بــرسد قصتــه بالرسعــة الــيت تناســبه وبعباراتــه اخلاصــة.

وميكــن النظــر يف إمكانيــة وجــود شــخص إضــايف أثنــاء اللقــاء، وإن كان ال جيــوز القيــام بذلــك إال مبوافقــة الشــخص الــذي جتــرى معــه 
يــة وأن الشــخص المســهدف لــم يتعــرض ألي ضغــوط مــن  المقابلــة. إذ يســتطيع هــذا الشــخص أن يتحقــق مــن أن المقابلــة ُأجريــت حبر
ــري المقابلــة. وميكــن لهــذا الشــخص أن ياسعــد يف مراقبــة مســتوى اإلجهــاد العصــي البــادي عــىل الشــخص اجلــاري مقابلتــه وتقييــم  ُمْ
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مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لمنحــه اســراحة أو لتأجيــل المقابلــة إىل وقــت الحــق. كمــا ميكــن لهــذا الشــخص أن يســجل المالحظــات أثنــاء 
اللقــاء، ممــا يتيــح لُمْجــري المقابلــة الركــزي كليــًا عــىل إجــراء المقابلــة وبنــاء عالقــة جيــدة مــع الشــخص اجلــاري مقابلتــه.

اختتام المقابلة
ــري المقابلــة معلومــات قياســية عــن الشــخص - كاالســم والعنــوان والمهنــة واالنتمــاء العــريق والعمــر - يف  إنــه مــن المستحســن أن جيمــع ُمْ

يــل احتمــال أن تبــدو المقابلــة يف بدايهــا وكأهنــا اســتجواب. هنايــة المقابلــة. وهــو مــا يز

قبــل اختتــام المقابلــة ينبغــي لــك أن تــرح بوضــوح مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك وكيــف تنــوي اســتخدام المعلومــات الــيت ســجلها. وجيــب 
عليــك التحقــق مــن فهــم الشــخص الــذي جتــري مــع المقابلــة لذلــك. ومــن الــروري أيضــًا أن تســتوضح مــا إذا كان الشــخص قــد أعطــى 

المعلومــات رشيطــة عــدم الكشــف عــن هويتــه أم أنــه عــىل اســتعداد للموافقــة عــىل اســتخدام هــذه المعلومــات والكشــف عــن اســمه.

ومــن المهــم اختتــام المقابلــة بســؤال مفتــوح مثــل »هــل هنــاك يشء آخــر تــود إضافتــه؟« وذلــك لتذكــر الشــخص بأهنــا فرصتــه األخــرة 
للتحــدث، ممــا قــد يدفعــه لتقديــم معلومــات إضافيــة مهمــة.

وينبغــي لُمْجــري المقابلــة أيضــًا وضــع إجــراء الســتمرار التواصــل مــع الشــخص يف المســتقبل، ســواء عــر الهاتــف أو مــن خــالل وســيط 
موثــوق بــه. وينبغــي أن يكــون الشــخص عــىل علــم بكيفيــة االتصــال مبؤسســة حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة - برسعــة ويف أي وقــت - يف حــال 

تعرضــه لهديــدات أو أعمــال انتقاميــة أو إذا مــا أراد تقديــم معلومــات إضافيــة.

خمتارات مرئية
اذهــب إىل القــرص المــدَم المعنــَون Preventing Torture لماهــدة موقــف متثيــيل يســلط الضــوء عــىل الممــاراست اجليــدة الــيت 

ــل اتباعهــا عنــد إجــراء مقابلــة مــع شــخص حمتجــز يف أحــد أماكــن االحتجــاز. ُيفضَّ
.’Item 5 – Role play: Interviewing a person in detention‘ ثم اخر ’Feature materials‘ انقر عىل

5. بعد انتهاء المقابلة

متابعة فورية
قــد يكــون مــن الصعــب ختصيــص وقــت للتفكــر يف المقابلــة بعــد انهاهئــا مبــارشًة، وال ســيما يف حالــة إجرائــك عــدة مقابــالت يف تتابــع 
رسيــع. ومــع ذلــك فمــن المفيــد أن ختصــص بضــع دقائــق الســتعراض المالحظــات الــيت دونهــا خــالل المقابلــة. إذ ميكــن أن يقــدم ذلــك 

يــن إلجــراء مقابــالت معهــم أو أن يوفــر مصــادر إضافيــة للمعلومــات عــن نفــس احلــدث. أفــكارًا الختيــار أشــخاص آخر

ــر المعلومــات الــيت  يــغ التســجيل الصــويت، يف أقــرب وقــت ممكــن. وهــو مــا يهســل عليــك َتذكُّ وينبغــي كتابــة المالحظــات بالتفصيــل، أو تفر
يــت معــه المقابلــة إذا أردت أن  قــد ال تكــون واضحــة يف مالحظاتــك. كمــا أنــه قــد يتيــح لــك الفرصــة للرجــوع إىل الشــخص الــذي أجر

تطــرح عليــه أســئلة أخــرى.

و جيــب عليــك عنــد كتابــة مالحظاتــك بالتفصيــل أن تســتخدم اخلطــاب المبــارش وأن تنقــل إىل أقــى حــد ممكــن كلمــات الشــخص كمــا 
ــل عنــد كتابــة هــذه  يقــة الــيت فــرست أو خلصــت هبــا المعلومــات. وُيفضَّ قالهــا. فأفضــل دليــل هــو مــا قالــه الشــخص فعــاًل وليــس الطر

المالحظــات أن ترتــب المعلومــات حســب التسلســل الزمــي.

مختارات مرئية
اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماشهــدة•موقــف•متثيــيل•يســلط•الضــوء•عــى•

ــل•اتباعهــا•عنــد•إجــراء•مقابلــة•مــع•شــخص•حمتجــز•يف•أحــد•أماكــن•االحتجــاز. الممــاراست•اجليــدة•الــيت•ُيفضَّ

 Item 5 – Role play: Interviewing a person in‘•ثــم•اخــر•’Feature materials‘•انقــر•عــى
.’detention
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بيان أو شهادة خطية مشفوعة بقسم
إن البيــان هــو مــرد روايــة مكتوبــة لواقعــة معينــة حســب مــا جــاءت عــىل لــاسن أحــد األشــخاص. أمــا الهشــادة اخلطيــة المشــفوعة بقســم 
فتعــي أن الشــخص قــد أقســم، أمــام حمــام أو مأمــور ضبــط قضــايئ، بــأن كل مــا ورد يف البيــان صحيــح. وليــس هنــاك مــا يضمــن صحــة 
الهشــادة اخلطيــة المشــفوعة بقســم، وإن كانــت أعــىل قيمــة كدليــل مــن المالحظــات المدونــة خــالل المقابلــة. وهنــاك أيضــًا عقوبــات 

قانونيــة ترتــب عــىل اإلدالء بترحيــات كاذبــة حتــت القســم.

ــري المقابلــة يف شــكل بيــان أو هشــادة خطيــة مشــفوعة بقســم عــىل واليــة  ويعتمــد حتديــد مــا إذا كانــت المعلومــات الــيت حيصــل علهيــا ُمْ
يــر داخــيل أو  مؤسســة حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة و/أو الغــرض مــن مجــع المعلومــات. فــإذا كان الغــرض هــو إدراج المعلومــات يف تقر
خارجــي فقــد يكفــي احلصــول عــىل بيــان مــن الشــخص اجلــاري مقابلتــه. أمــا إذا كان الغــرض هــو اســتخدام المعلومــات يف اإلجــراءات 
القانونيــة، مثــل الدعــاوى اجلنائيــة، أو أن تكــون أاساًس لشــكوى رســمية فقــد يكــون مــن الــروري احلصــول عــىل هشــادة خطيــة مشــفوعة 

بقســم.

ــري المقابلــة أن هــذا هــو مــا ينــوي فعلــه قبــل إجــراء  وتكــون مهمــة إعــداد الهشــادة اخلطيــة المشــفوعة بقســم أكــر هسولــة إذا قــرر ُمْ
المقابلــة. ميكنــك أن تبــدأ مــن خــالل دعــوة الشــخص اجلــاري مقابلتــه إىل رسد قصتــه ببــطء. وينبغــي للشــخص عــدم رسد إال مــا رآه أو 
يــن. وينبغــي لــك أال تكتــب إال مــا يقــال لــك وأن متتنــع عــن إضافــة أي يشء أو فــرض  ســمعه أو عاشــه بنفســه، وليــس مــا ســمعه مــن آخر
تفســرك اخلــاص لــكالم الشــخص. وينبغــي قــدر اإلمــكان أن تكــون الهشــادة اخلطيــة مكتوبــة بصيغــة اخلطــاب المبــارش وأن تتضمــن كلمــات 
الشــخص بدقــة. يشــرط كل نظــام قانــوين إعــداد الهشــادة اخلطيــة وفــق صيغــة معينــة. ولكــن لألســف قــد يقتــيض ذلــك أحيانــًا اســتخدام 

مســتوى لغــوي أكــر تعقيــدًا مــن الــالزم.

6. إجراء المقابالت مع ضحايا الصدمات

إجراء المقابالت مع ضحايا الصدمات
غالبــًا مــا يعــاين األشــخاص الذيــن جنــوا مــن أحــداث عصيبــة مــن رد فعــل توتــري خطــر، وعــادة مــا يســمى اضطــراب الكــرب التــايل للرضــخ 

.)PTSD(

وعادًة ما ينقسم هذا اضطراب الكرب التايل للرضخ إىل مرحلتن:
مرحلة حادة، ومن أعراضها الائعة اجرار الذكريات والكوابيس واألفكار المزعجة

ر العالج للضحايا وميكن أن تشمل أعراض مثل االكتئاب وعدم القدرة عىل الركزي. مرحلة مزمنة، تيل المرحلة احلادة إذا لم يوفَّ

وعندمــا يكــون الشــخص يف المرحلــة المزمنــة مــن هــذا االضطــراب فإنــه قــد ال يــدرك أن األعــراض الــيت يعــاين مهنــا مرتبطــة بالصدمــة الــيت 
عاهشا.

وفيما ييل بعض األعراض األخرى اليت قد تظهر عىل الشخص الذي مر حبدث صادم:

استعادة ذكريات احلدث باستمرار 	 
ر احلدث	  حماولة عدم َتذكُّ
ظهور بعض األعراض اجلسدية، مثل األرق أو الهيج أو فرط التيقظ.	 

وميكــن جلميــع هــذه العوامــل أن تشــكل حتديــات عنــد إجــراء مقابلــة. فعــىل ســبيل المثــال، إذا كان الشــخص يعــاين مــن قلــة النــوم أو مــن 
صعوبــة يف الركــزي فإنــه قــد يصعــب عليــه الماركــة يف مقابلــة مطولــة. ويف هــذه احلالــة قــد يكــون مــن األفضــل إجــراء عــدة مقابــالت 

قصــرة.

ومــن الصعــب أيضــًا إجــراء مقابلــة مــع شــخص حيــاول عــدم تذكــر مــا حــدث لــه. ويف بعــض احلــاالت تكــون حماولــة حمــو الذكــرى قــرارًا ال 
إراديــًا. فمــن الائــع أن يعــاين األشــخاص الذيــن مــروا بتجــارب صادمــة مــن فقــدان الذاكــرة. وقــد تكــون عمليــة المقابلــة، عــىل الرغــم مــن 
كوهنــا مؤلمــة، مــن العوامــل الــيت تاسعــد الشــخص عــىل التغلــب عــىل هــذه المشــكلة، وإن كان يســتلزم التعامــل مــع هــذا الموقــف بقــدر 

كاٍف مــن احلاسســية والتعاطــف.

ــري المقابلــة أن يكــون يف  ويف بعــض األحيــان قــد يبــدأ الشــخص اجلــاري مقابلتــه أيضــًا يف اســتعادة تفاصيــل احلــدث المؤلــم. ويتعــن عــىل ُمْ
ــري المقابلــة  يــات التجربــة، جيــب عــىل ُمْ حالــة تأهــب لهــذا االحتمــال. فــإذا ظهــرت عــىل الشــخص أعــراض تــدل عــىل أنــه بــدأ يســتعيد ذكر

أن يوقــف المقابلــة فــورًا ويناقــش األمــر معــه.
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إجراء المقابالت مع ضحايا التعذيب
إن إجــراء المقابــالت مــع ضحايــا التعذيــب عمليــة حاسســة للغايــة. لــذا جيــب أن يكــون الشــخص الــذي جيــري المقابــالت مســتعدًا 
هبــم إن كان ذلــك  للتعامــل مــع الماعــر الصعبــة وقــادرًا عــىل ماركــة الضحيــة وجدانيــًا. وال يصــح إجبــار األفــراد عــىل احلديــث عــن جتار
ــر تفاصيــل حمــددة، األمــر الــذي قــد يثــر  يشــعرهم بعــدم االرتيــاح. وعــالوة عــىل ذلــك قــد يواجــه الناجــون مــن التعذيــب صعوبــة يف َتذكُّ

بعــض التناقضــات.

يــات المؤلمــة يف نفــس الشــخص. ويف حــال حــدوث ذلــك فــإن عليــك إيقــاف  وكمــا ُذكــر أعــاله، قــد تتســبب المقابلــة يف إحيــاء الذكر
المقابلــة وإبــداء قلقــك وتفهمــك لمــا يعــاين منــه الشــخص وتوضيــح الطابــع الــرسي للمقابلــة. وقــد يكــون مــن الــروري أخــذ اســراحة 

حــى يتعــاىف الشــخص أو العــودة يف وقــت آخــر إلجــراء مقابلــة ثانيــة.

إجراء المقابالت مع ضحايا االغتصاب
غالبــًا مــا يكــون ضحايــا االغتصــاب وغــره مــن أشــكال العنــف اجلنــي عرضــة أيضــًا للصدمــات النفســية. ويطلــق بعــض علمــاء النفــس عــىل 

.)RTS( هذه احلالة متالزمة صدمة االغتصاب

وعادًة ما تنقسم متالزمة صدمة االغتصاب إىل ثالث مراحل:

ــع فهيــا أن يهشــد الضحيــة طائفــة واســعة مــن ردود الفعــل العاطفيــة، والــيت قــد يعــر عهنــا بوضــوح 	  مرحلــة التأثــر، وُيتوقَّ
أو حيــاول كبهــا

المرحلــة احلــادة، وتتابــه أعراضهــا مــع أعــراض المرحلــة احلــادة مــن اضطــراب الكــرب التــايل للرضــخ وتشــمل اجــرار 	 
يــات واخلــوف واألفــكار المزعجــة؛ الذكر

كمــا ميكــن للتبعــات الصحيــة لالغتصــاب أن تســبب كربــًا شــديدًا، وال ســيما اخلــوف مــن العــدوى بفــروس نقــص 	 
المناعــة البريــة أو غــره مــن األمــراض المنقولــة باالتصــال اجلنــي

ــر العــالج للضحيــة مثلهــا يف ذلــك مثــل المرحلــة احلــادة مــن اضطــراب 	  المرحلــة المزمنــة، وتــيل المرحلــة احلــادة إذا لــم يوفَّ
الكــرب التــايل للرضخ.

وال ضــر مــن الطمأنــة المســتمرة لضحايــا االغتصــاب وغرهــم ممــن تعرضــوا لصدمــات. وإذا كانــوا عــىل اســتعداد للحديــث، فينبغــي لــك 
أن تدعوهــم للحديــث عــن مــدى ارتبــاط ردود فعلهــم العاطفيــة مبــا القــوه مــن معانــاة. ولكــن ال تطلــب مهنــم رسد تفاصيــل جتربهــم إال 

عندمــا يكونــون مســتعدين لذلــك.

وغالبــًا مــا تتابــه ردود فعــل األشــخاص الذيــن تعرضــوا لالغتصــاب وضحايــا التعذيــب. ومــن الصفــات المشــركة بيهنمــا اخنفــاض تقديــر 
الــذات، وهــو يف جــزء منــه نتيجــة نفســية للصدمــة ولكنــه كثــرًا مــا يكــون أيضــًا انعــكااًس للمواقــف االجتماعيــة الــيت قــد تلقــي عــىل ضحايــا 
ري المقابلة أال يترسع يف األحكام وأال يضع ولو ذرة لوم عىل الشخص. وقد ال يرغب  االغتصاب جزءًا من اللوم. ولذلك يتعن عىل ُمْ

ضحايــا االغتصــاب يف احلديــث عمــا حــدث لهــم؛ فــال جيــوز إجبارهــم عــىل ذلــك. 

إجراء المقابالت مع األشخاص المحرومين من حريتهم )انظر أيضًا الفصل الثامن(
ختتلــف المقابــالت الــيت جُتــرى يف أماكــن االحتجــاز عــن المقابــالت الــيت جُتــرى يف مكاتــب مؤسســة حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة والــيت توفــر جــوًا 
مــن اخلصوصيــة واألمــان. ال بــد مــن التشــديد عــىل أهميــة كســب ثقــة الشــخص الــذي جتــرى معــه المقابلــة. بــل واألهــم مــن ذلــك عــدم 
القيام بأي فعل قد يزعزع هذه الثقة. ينبغي اختاذ كافة االحتياطات اليت تضمن عدم اإلرضار بســالمة الشــخص وأمنه. وينبغي إجراء 

يــن. هــذه المقابــالت دون وجــود هشــود ويف مــكان خــاص بعيــدًا عــن أنظــار وماسمــع اآلخر

يــارة وقائيــة. ونظــرًا ألن  وقــد خيتلــف الهــدف مــن إجــراء المقابــالت يف أماكــن االحتجــاز، خاصــة إذا كانــت المقابــالت تشــكل جــزءًا مــن ز
المحتجــز قــد ال يفهــم بشــكل كامــل الغــرض مــن المقابلــة، وقــد تكــون لديــه توقعــات معينــة تتعلــق حبالتــه الفرديــة، فمــن المهــم أن يــرح 
ــري المقابلــة بوضــوح الهــدف مــن المقابلــة يف بدايهــا، وأن يــرح أيضــًا مــا يســتطيع القيــام بــه ومــا ال يســتطيع القيــام بــه. كمــا أنــه ال  ُمْ

جيــوز لــه أن يقــدم أي وعــد ال يســتطيع الوفــاء بــه أو أن يعطــي آمــااًل زائفــة.

جيــب أن ُيــأسل األشــخاص المحرومــون مــن حريهــم الذيــن تعرضــوا للتعذيــب مــا إذا كان ميكــن اســتخدام المعلومــات الــيت يقدموهنــا، وإذا 
كان جواهبــم بالموافقــة فمــا هــي الطريقــة الــيت يريــدون أن ُتســتخدم هبــا المعلومــات. فعــىل ســبيل المثــال ينبغــي لــك أن تطلــب بوضــوح 
ــل أن تبقــى المعلومــات مهولــة المصــدر خوفــًا مــن األعمــال االنتقاميــة. موافقــة الشــخص عــىل اســتخدام اســمه. بيــد أن الشــخص قــد يفضِّ
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إجراء المقابالت مع النساء 
قــد يكــون مــن الصعــب أن جيــري رجــل مقابلــة مــع امــرأة، حــى وإن كان موضــوع المقابلــة غــر حــاسس. فالمــرأة غالبــًا مــا تكــون أكــر 
اســتعدادًا للحديــث مــع امــرأة أخــرى. وتــزداد أهميــة هــذا األمــر يف حالــة حديــث المــرأة عــن واقعــة تعرضهــا لالعتــداء اجلنــي. إذ جتــد 
المــرأة عمومــًا صعوبــة كبــرة يف التحــدث إىل أي شــخص عــن جتربــة مــن هــذا النــوع، ومــن المتوقــع أن يثــر أي رجــل - مهمــا كانــت درجــة 
تعاطفــه - لدهيــا المخــاوف وماعــر الضعــف المرتبطــة باالعتــداء. ولذلــك مــن المهــم جــدًا ســؤال المــرأة المــراد إجــراء المقابلــة معهــا 

عــن تفضيالهتــا يف هــذا الصــدد.

إجراء المقابالت مع األطفال
إن األطفــال ينظــرون إىل العالــم بطريقــة خمتلفــة متامــًا عــن الكبــار، وينبغــي إدراك هــذه احلقيقــة عنــد التحضــر إلجــراء مقابلــة مــع طفــل. كمــا 
ينبغــي إيــالء االعتبــار لمأسلــة عالقــات القــوة، حيــث أن الطفــل دامئــًا مــا يشــعر بأنــه أدىن مــن الشــخص البالــغ الــذي جيــري معــه المقابلــة 

ــري المقابلــة. وبالتــايل يكــون أكــر قابليــة ألن يقــدم أجوبــة تاسيــر رغبــة ُمْ

وجيــب أيضــًا أن يؤخــذ عمــر الطفــل ومرحلــة منــوه بعــن االعتبــار، لمــا لذلــك مــن أثــر كبــر عــىل قــدرة الطفــل عــىل رسد قصتــه. فعــىل ســبيل 
المثــال، هــل بإمــكان الطفــل االســراسل يف احلديــث دون انقطــاع؟ أم أنــه أكــر قــدرة عــىل اإلجابــة عــن أســئلة حمــددة؟

وإذا كانــت المقابلــة تتعلــق بادعــاء بوقــوع اعتــداء جســدي، فــإن الطفــل غالبــًا مــا يكــون قلقــًا ومتحفظــًا يف مناقشــة هــذه المأسلــة. لــذا 
فمــن المهــم التحــيل بقــدر عظيــم مــن الصــر. ويف كثــر مــن األحيــان يســتلزم األمــر إجــراء عــدة مقابــالت حــى حتصــل عــىل مــا يكفــي مــن 
ثقــة الطفــل ألن يفــيض إليــك مبــا يف داخلــه. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــًا النظــر يف اســتخدام واسئــل أخــرى للتواصــل، مثــل الرســم أو 

ينــة / وجــوه باســمة(. اســتخدام الصــور )وجــوه حز

وينبغــي أن ُيــأسل الطفــل عمــا إذا كان لــه تفضيــل معــن يف جنــس الشــخص الــذي ســيجري معــه المقابلــة. وجيــب عليــك أثنــاء المقابلــة 
يــادة التوتــر أو االرتبــاك لــدى الطفــل، وأن متنحــه عنــد اللــزوم وقتــًا للراحــة. أيضــًا أن تنتبــه ألي مــؤرشات تــدل عــىل ز
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• ينطــوي•إجــراء•المقابــالت•مــع•ضحايــا•الصدمــات•النفســية•عــى•بعــض•التحديــات؛•وجيــب•أن•يكــون•	
الشــخص•المســؤول•عــن•إجــراء•المقابلــة•مســتعدًا•لذلــك•وأن•يعــرف•كيــف•يتعامــل•معهــا•بالشــكل•

المناســب.
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مطالعات أخرى
في القرص الُمدمج

دليــل•التدريــب•عــى•رصــد•حقــوق•اإلنــاسن•)انظــر•الفصــل•الثامــن:•إجــراء•المقابــالت(؛•سلســلة•التدريــب•
المهــي•رقــم•7؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن؛•2001

بروتوكــول•اســتنبول:•دليــل•التقــي•والتوثيــق•الفعالــن•للتعذيــب••وغــريه•مــن•رضوب•المعاملــة•أو•العقوبــة•
القاســية••أو•الالإناسنيــة•أو•المهينــة،•سلســلة•التدريــب•المهــي•رقــم•8؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن؛•2001

دليل•التبليغ•عن•التعذيب،•كاميل•جيفارد،•مركز•حقوق•اإلناسن،•جامعة•إسكس؛•2000
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الفصل السادس 
تدريب الموظفين العموميين

األسئلة الرئيسية 
مــا•أنــواع•األنشــطة•التدريبيــة•الــي•ميكــن•أن•تقــوم•هبــا•المؤســاست•الوطنيــة•للماسعــدة•يف•منــع•	•

المعاملــة؟ وســوء• التعذيــب•

مــا•هــي•المزايــا•والعيــوب•بالنســبة•للمؤســاست•الوطنيــة•يف•حالــة•تقدميهــا•الــدورات•التدريبيــة•	•
مبــارشًة؟ العموميــن• للموظفــن•

األساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مبادئ باريس
االختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•يف•مجلة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

الــراجم•المتعلقــة•بتدريــس•حقــوق•اإلنــاسن•والبحــوث•المتصلــة•هبــا،•والماشركــة•يف•تنفيذهــا•يف• و(•الماسعــدة•يف•إعــداد•
المهنيــة؛ واألواسط• واجلامعــات• المــدارس•

مرجع المجلس االستشاري للحقوقيين في التعذيب
التدريب•والتعليم

ينبغــي•لمؤســاست•حقــوق•اإلنــاسن•الوطنيــة•أن•تضطلــع•بــدور•نشــط•يف•توعيــة•مجيــع•قطاعــات•المجتمــع•-•كالمحامــن•والصحفيــن•
واألطبــاء•والعاملــن•يف•جمــال•الطــب•والمعلمــن•وأفــراد•الرشطــة•والعســكرين•وكبــار•المســؤولن•احلكوميــن•والقضــاة•والمرشعــن•-•

بأهميــة•القانــون•الــدويل•المعــي•بالتعذيــب•والمعاملــة•أو•العقوبــة•القاســية•أو•الالإناسنيــة•أو•المهينــة•وبســبل•تطبيقــه.

اتفاقية مناهضة التعذيب
المادة•10

الموظفــن• يــب• بــراجم•تدر الكامــل•يف• الوجــه• التعذيــب•عــى• التعليــم•واإلعــالم•فيمــا•يتعلــق•حبظــر• إدراج• 1•-•تضمــن•كل•دولــة•
المكلفــن•بإنفــاذ•القوانــن،•ســواء•أكانــوا•مــن•المدنيــن•أو•العســكرين،•والعاملــن•يف•ميــدان•الطــب،•والموظفــن•العموميــن•
أو• الســجن• أو• االعتقــال• أو• التوقيــف• أشــكال• مــن• فــرد•معــرض•ألي•شــكل• أي• باحتجــاز• لهــم•عالقــة• تكــون• قــد• ممــن• وغريهــم•

أو•معاملتــه. الفــرد• باســتجواب•هــذا•

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
القاعدة•47

1(•جيب•أن•يكون•الموظفون•عى•مستوى•كاف•من•الثقافة•والذكاء.

2(•ُيعَطى•الموظفون،•قبل•دخولهم•يف•اخلدمة،•دورة•تدريبية•عى•مهامهم•العامة•واخلاصة،•وعلهيم•أن•جيتازوا•اختبارات•نظرية•
وعملية.

3(•عــى•الموظفــن،•بعــد•مبارشهتــم•العمــل•وطــوال•احرتافهــم•المهنــة،•أن•يرســخوا•وحيســنوا•معارفهــم•وكفاءهتــم•المهنيــة•حبضــور•
ــم•عــى•فــرتات•مناســبة.” دورات•تدريبيــة•أثنــاء•اخلدمــة•ُتنظَّ
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مقدمة
إن توفــر بــراجم التدريــب المهــي للموظفــن العموميــن ميثــل اســراتيجية حاســمة للماسعــدة عــى منــع تعذيــب وســوء معاملــة األشــخاص 

المحرومــن مــن حريهتــم. 1

يبــًا عــى حقــوق اإلنــاسن، وباألخــص  ينبغــي أن يتلقــى مجيــع الموظفــن الذيــن لهــم عالقــة بتوقيــف واســتجواب واحتجــاز األشــخاص تدر
عــى احلظــر المطلــق للتعذيــب. وميكــن لمؤســاست حقــوق اإلنــاسن الوطنيــة أن تلعــب دورًا مهمــًا يف الماسهمــة يف توفــر هــذا التدريــب 

يبيــة. يبيــة وتقديــم دورات تدر مــن خــالل وضــع أدوات تدر

ولكــن مــن المهــم اإلاشرة إىل أن بــراجم التدريــب الــي تقدمهــا المؤســاست الوطنيــة لــن تكــون مفيــدة بوجــه عــام إال يف ظــل وجــود إرادة 
سياســية واضحــة لمنــع التعذيــب.

ويف هــذه احلــاالت، ينبغــي دجم بــراجم التدريــب يف أعمــال المؤسســة وإجراءاهتــا العامــة، ســواء كانــت المؤسســة دائــرة رشطــة أو مصلحــة 
ســجون. وإلحــداث أكــر أثــر جيــب أن حيظــى برنــاجم التدريــب بتأييــد ودعــم قــوي مــن قيــادة تلــك المؤسســة.

أما يف حالة وقوع التعذيب بتحريض من مســؤويل المؤسســة، أو بتغاضهيم عنه، فال يكون التدريب هو الهنج الصحيح. وإمنا قد يأيت 
يف واقع األمر بنتاجئ عكســية ألنه يتيح لمســؤويل المؤسســة الفرصة للروجي لفكرة أهنم يبذلون جهودًا لمنع التعذيب.

يقــة أداهئــم لعملهــم. إذ إهنــم رمبــا  ومــن المحتمــل أيضــًا أن ُيظِهــر ضبــاط الرشطــة وحــراس الســجون عــداءًا لمــا يرونــه تدخــاًل خارجيــًا يف طر
يــب عــى أيــدي ممثــي المؤســاست الوطنيــة، حيــث يــرون أهنــم أشــخاص مثاليــون ليــس لدهيــم أي  يشــعرون باالســتياء مــن تلقــي التدر

فهــم واقعــي لصعوبــة عملهــم.

يــب. ويف بعــض  ولذلــك فمــن المهــم أن تنظــر المؤســاست الوطنيــة بعنايــة يف االســراتيجية الــي ســتتبعها لوضــع وتنفيــذ بــراجم التدر
احلــاالت قــد ال تكــون المؤسســة الوطنيــة هــي المنظمــة األنســب لتوفــر التدريــب، لكهنــا ميكــن أن تاسهــم يف تطويــر ومراجعــة المناهــج 

يــب. يبيــة، وكذلــك يف رصــد وتقييــم فعاليــة بــراجم التدر والمــواد التدر

1. تطوير ومراجعة المناهج والمواد التدريبية
يبيــة للموظفــن العموميــن الذيــن لهــم عالقــة بتوقيــف واســتجواب  إن ضمــان إدراج معايــر ومبــادئ حقــوق اإلنــاسن يف المناهــج التدر

واحتجــاز األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم هــو إجــراء وقــايئ رضوري.

يــب المقدمــة  وتلــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول األطــراف بضمــان إدراج معلومــات عــن حظــر ومنــع التعذيــب يف بــراجم التدر
للموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن وغرهــم مــن الموظفــن العموميــن.

ــم مــا إذا كان التدريــب عــى حقــوق  ميكــن للمؤســاست الوطنيــة أن تراقــب كيفيــة تنفيــذ هــذا االلــزام عــى أرض الواقــع. إذ ميكهنــا أن تقيِّ
يبيــة األاسســية لضبــاط الرشطــة  اإلنــاسن، بصفــة عامــة، وعــى منــع التعذيــب، بصفــة خاصــة، قــد ُأدجِم بشــكل ســليم يف المناهــج التدر
مــة  وموظفــي الســجون وأفــراد اجليــش وغرهــم. وباإلضافــة إىل ذلــك ينبغــي مراجعــة مناهــج ومــواد بــراجم التدريــب المهــي المســتمر المقدَّ

لهــذه الفئــات.

1  انظــر التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة حقــوق اإلنــاسن: »جيــب أن يتلقــى الموظفــون المســؤولون عــن إنفــاذ القوانــن، والعاملــون الطبيــون، وضبــاط الرشطــة، وأي أشــخاص 
آخرين لهم دور يف حجز أو معاملة أي فرد جيري إخضاعه ألي شكل من أشكال التوقيف أو االحتجاز أو السجن، مستوى مناسبًا من التوجيه والتدريب. وعى الدول 
يقــة الــي يشــكل هبــا احلظــر الــوارد يف المــادة 7 جــزءًا ال يتجــزأ مــن القواعــد التنفيذيــة والمعايــر األخالقيــة  األطــراف أن تبلــغ اللجنــة مبــا قدمتــه مــن توجيــه وتدريــب وبالطر

الــي يتعــن عــى هــؤالء األشــخاص اتباعهــا« )الفقــرة 10(.

قواعد حماية األحداث المجردين من حريتهم
القاعدة•85

يــب•مــا•ميكهنــم•مــن•االضطــالع•عــى•حنــو•فعــال•مبســؤولياهتم،•وخاصــة•التدريــب•يف•علــم• يتلقــى•الموظفــون•مــن•التدر
نفــس•األطفــال•ورعايــة•األطفــال•والمعايــري•والقواعــد•الدوليــة•حلقــوق•اإلنــاسن•وحقــوق•الطفــل،•مبــا•فهيــا•هــذه•القواعــد.



الفصل السادس: تدريب الموظفين العموميين | 57

الجزء الثاني منع التعذيب: مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثاني: المساهمة في التنفيذ الفعال لإلطار القانوني

يــب يف جمــال حقــوق اإلنــاسن ميكــن للمؤســاست الوطنيــة أن تاسهــم يف تطويــر أو  ويف حالــة غيــاب أو عــدم كفايــة بــراجم ومــواد التدر
يــب المعنيــة. مراجعــة المناهــج، وذلــك بالتعــاون مــع جهــات التدر

مــة  يــة قيِّ مــن المهــم التأكيــد عــى نقطــة أن التدريــب عــى حقــوق اإلنــاسن ومنــع التعذيــب جيــب أال يقتــر عــى تقديــم معلومــات نظر
لــوكاالت إنفــاذ القانــون، وإمنــا تزويدهــم أيضــًا مبعلومــات ومهــارات عمليــة تفيدهــم يف عملهــم اليومــي. ولذلــك ينبغــي النظــر إىل بــراجم 

التدريــب عــى حقــوق اإلنــاسن ومنــع التعذيــب عــى أهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن التدريــب العمــي.

يــب األاسيس لضبــاط الرشطــة يف عــدد مــن المجــاالت  يــًا مــن التدر فعــى ســبيل المثــال ينبغــي أن يشــكل منــع التعذيــب جــزءًا جوهر
العمليــة الرئيســية، مهنــا:

التوقيف	 
االستجواب	 
التحقيق	 
احلفاظ عى النظام العام.	 

يبيــة أخــرى، مثــل  وباإلضافــة إىل وضــع المناهــج ومراجعهتــا، ميكــن أن تاسهــم المؤســاست الوطنيــة أيضــًا يف وضــع ومراجعــة مــواد تدر
كتيبــات عــن منــع التعذيــب أو أدلــة لـ«تدريــب المدربــن«.
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يــب عــى حقــوق  أطلقــت•اللجنــة•االســتاشرية•حلقــوق•اإلنــاسن•مــن•لوكســمبورغ مرشوعــًا إلجــراء مراجعــة اشملــة لمناهــج بــراجم التدر
يــر اللجنــة  يــة. وســوف يتضمــن تقر هــة ألفــراد الرشطــة وغرهــم مــن الموظفــن العموميــن العاملــن يف جمــال احلرمــان مــن احلر اإلنــاسن الموجَّ

توصيــات لمراجعــة هــذه المناهــج.

وأصــدرت اللجنــة•األفغانيــة•المســتقلة•حلقــوق•اإلنــاسن ترمجــة لــــGuidance Notes on Prison Reform باللغتــن الرســميتن يف 
أفغانســتان، وهمــا الفارســية والبشــتو. وقــام المركــز الــدويل لــدرااست الســجون التابــع لكينغــز كوليــدج يف لنــدن بنــرش هــذه المذكــرات 

التوجهييــة يف عــام 2004.

يــة لموظفــي الســجون يف  ونظمــت اللجنــة•الوطنيــة•الكينيــة•حلقــوق•اإلنــاسن، كجــزء مــن مرشوعهــا إلصــالح الســجون، بــراجم تدريــب دور
جمــال حقــوق اإلنــاسن. ولكــن إدراكًا مهنــا لــرورة إدخــال التدريــب عــى حقــوق اإلنــاسن يف مســتوى المبتدئــن، عملــت اللجنــة بالتعــاون 
مــع كليــة تدريــب موظفــي الســجون الكينيــة عــى إدراج وحــدة حــول حقــوق اإلنــاسن يف مناهــج التدريــب األاسيس. ومــن المقــرر إعــداد 
وحــدة أكــر تفصيــاًل لتوفــر المعلومــات عــن معايــر األمــم المتحــدة لمعاملــة المجرمــن وغرهــا مــن اجلوانــب المتعلقــة بســجن األشــخاص 

وأوضــاع الســجون.

2. تقديم الدورات التدريبية
مبــارشًة حبرمــان  المعنيــة  المهنيــة  للفئــات  يبيــة  تدر دورات  تقديــم  إمكانيــة  تنظــر يف  أن  الوطنيــة  اإلنــاسن  لمؤســاست حقــوق  ميكــن 
األشــخاص مــن حريهتــم، مثــل ضبــاط الرشطــة أو موظفــي الســجون أو أفــراد اجليــش. ولكــن نظــرًا للــروح اجلماعيــة الاسئــدة بقــوة بــن 
هــذه الفئــات، فمــن األفضــل عــادًة أن يتــوىل تدريــب هــؤالء الموظفــن عــى حقــوق اإلنــاسن ومنــع التعذيــب أشــخاص يعملــون يف نفــس 

مهنهتــم.

يــق تدريــي خمتلــط يتكــون مــن ممثلــن عــن المؤســاست الوطنيــة وممثلــن عــن الفئــة المهنيــة. وميكــن بــداًل  ومــن اخليــارات األخــرى إنــاء فر
يــب المدربــن«، مــع إدخــال المتابعــة المنتظمــة والتقييــم  مــن ذلــك أن تركــز المؤســاست الوطنيــة عــى إعــداد وتنفيــذ دورات لـ«تدر

الــدوري كجــزء مــن هــذه االســراتيجية.
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ينبغــي  ولكــن  العموميــن.  الموظفــن  يــب  تدر يف  مبــارشًة  تــارك  أن  مناســبة،  الظــروف  كانــت  إذا  الوطنيــة،  للمؤســاست  وميكــن 
التاليــة. المبــادئ  اعتبارهــا  يف  تأخــذ  أن  الــدور  هبــذا  اضطالعهــا  عنــد  الوطنيــة  للمؤســاست 

• تقييم•االحتياجات: ينبغي تصميم حمتوى وبنية ومهنجية برناجم التدريب مبا يلي االحتياجات المحددة للمنظمة.	
• يــن، وليــس فقــط 	 اختيــار•الماشركــن: جيــب توفــر التدريــب للموظفــن الذيــن يكونــون عــى اتصــال مبــارش بالمحتجز

يــب األاسيس. كبــار الضبــاط أو المجنديــن اجلــدد الذيــن يتلقــون التدر
• عــى 	 اليوميــة وإعانهتــم  أعمالهــم  الموظفــن يف  يــب حمــور عمــي لماسعــدة  التدر لرنــاجم  يكــون  أن  األهــداف: جيــب 

مــن حتديــات عمليــة. يواجهونــه  لمــا  االســتجابة 
• يــارات متابعــة أو 	 التقييــم: ينبغــي دجم عمليــة رصــد أثــر التدريــب يف عمليــة التدريــب نفهســا وميكــن أن تشــمل إجــراء ز

يــع اســتبيانات أو عقــد جلــاست إراشديــة. توز

Red de Apoyo por la Jus�( اتفاقــًا مــع منظمــة غــر حكوميــة )هــيDefensoría del Pueblo( أمــن•المظالــم•الفزنويــي ــع  وقَّ
ticia y la Paz( لتنظيــم بــراجم مشــركة لتدريــب 5000 مــن ضبــاط الرشطــة عــى حقــوق اإلنــاسن ومنــع التعذيــب.

يبيــة حــول معايــر حقــوق اإلنــاسن الدوليــة والوطنيــة الرئيســية يف جمــال النظــم  يــا دورات تدر تعقــد•اللجنــة•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــاسن•يف•كور
يــب عــى هنــج يركــز عــى درااست احلالــة. إذ يعكــف الماركــون عــى دراســة أمثلــة عمليــة حلــاالت مــن واقــع  اإلصالحيــة. ويقــوم التدر
احليــاة مــن وجهــات نظــر خمتلفــة، مبــا فهيــا وجهــة نظــر المحتجــز، ويتأملــون الممــاراست المتعــارف علهيــا. ومنــذ عــام 2004 اســتطاعت 
يــب المدربــن يف مراكــز االحتجــاز عــى  يــب 2617 مــن موظفــي اإلصالحيــات وعقــد ورشــة عمــل اســتمرت ثالثــة أيــام لتدر اللجنــة تدر

حقــوق اإلنــاسن. 

مختارات مرئية
اذهــب•إىل•القــرص•المــدجَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماشهــدة•المزيــد•عــن•المؤســاست•الوطنيــة•

ودورهــا•يف•تدريــب•الموظفــن•المكلفــن•بإنفــاذ•القانــون•عــى•منــع•التعذيــب•وســوء•المعاملــة.

.’Item 7 – NHRIs: Training and education‘•ثم•اخرت•’Feature materials‘•انقر•عى

النقاط الرئيسية: الفصل السادس	 
• إن•تدريــب•الموظفــن•العموميــن•مــن•الواسئــل•المهمــة•الــي•ميكــن•للمؤســاست•الوطنيــة•أن•تاسهــم•	

مــن•خاللهــا•يف•منــع•التعذيــب.
• ميكــن•للمؤســاست•الوطنيــة•أن•تــاشرك•يف•تطويــر•ومراجعــة•المناهــج•التدريبيــة•والمــواد•التدريبيــة•	

ذات•الصلــة•يف•جمــال•منــع•التعذيــب.
• ميكن•للمؤساست•الوطنية•أن•تضع•وتنفذ•دورات•تدريبية•تعتمد•عى•تقييم•االحتياجات،•وتتضمن•	

حمتوًى•عمليًا،•وُترشك•األطراف•ذات•الصلة،•وتشمل•تقييمًا•ألثر•التدريب.
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مطالعات أخرى
في القرص الُمدمج

يــز•حقــوق• لتعز الوطنيــة• المؤســاست• إنــاشء•وتقويــة• عــن• الوطنيــة:•كتيــب• اإلنــاسن• مؤســاست•حقــوق•
.1995 اإلنــاسن؛• 4؛•مفوضيــة•حقــوق• رقــم• المهــي• يــب• التدر اإلنــاسن•ومحايهتــا،•سلســلة•

حقــوق•اإلنــاسن•وانفــاذ•القانــون:•دليــل•الرشطــة•للتدريــب•عــى•حقــوق•اإلنــاسن؛•سلســلة•التدريــب•المهــي•
رقــم•5؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن؛•1997

سلســلة• اإلنــاسن،• حقــوق• عــى• الرشطــة• لتدريــب• المدربــن• دليــل• القانــون:• وانفــاذ• اإلنــاسن• حقــوق•
2002 اإلنــاسن؛• حقــوق• مفوضيــة• 2؛• 5/الملحــق• رقــم• المهــي• يــب• التدر

حقــوق•االنــاسن•يف•جمــال•إقامــة•العــدل:•دليــل•بــأن•حقــوق•اإلنــاسن•خــاص•بالقضــاة•والمدعــن•العامــن•
يــب•المهــي•رقــم•9؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن•بالتعــاون•مــع•رابطــة•المحامــن• والمحامــن؛•سلســلة•التدر

الدوليــة؛•2003

يــب• حقــوق•اإلنــاسن•والســجون،•دليــل•تدريــب•موظفــي•الســجون•عــى•حقــوق•اإلنــاسن؛•سلســلة•التدر
المهــي•رقــم•11؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن؛•2005
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القسم الثالث
العمل كآلية رقابة

األسئلة الرئيسية 
هــل•يســتوجب•التفاعــل•مــع•هيئــات•المعاهــدات•–•وال•ســيما•جلنــة•األمــم•المتحــدة•لمناهضــة•التعذيــب•	•

يــر•الموازيــة؟ –•مــا•هــو•أكــر•مــن•تقديــم•التقار

مــا•هــي•الفــرص•المتاحــة•للمؤســات•الوطنيــة•للتفاعــل•مــع•جملــس•األمــم•المتحــدة•حلقــوق•اإلنــان،•وال•	•
ســيما•يف•عمليــة•االســتعراض•الــدوري•الاشمــل،•ومــع•المقــرر•اخلــاص•المعــي•بالتعذيــب؟

هل•للمؤسات•الوطنية•دور•تلعبه•يف•آليات•الشكاوى•اإلقليمية؟	•

كيف•ميكن•للمؤسات•الوطنية•أن•تتفاعل•مع•الهيئات•الدولية•واإلقليمية•الزائرة؟	•

األساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مبادئ باريس
االختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•يف•مجلة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

يــر•الــي•ينبغــي•للــدول•أن•تقدمهــا•إىل•هيئــات•وجلــان•األمــم•المتحــدة،•وكذلــك•إىل•المؤســات• د(•الماهمــة•يف•إعــداد•التقار
اإلقليميــة،•تنفيــذًا•اللزتاماهتــا•المنصــوص•علهيــا•يف•المعاهــدات،•وإبــداء•الــرأي•يف•هــذا•الموضــوع•عنــد•االقتضــاء،•مــع•إيــاء•

االحــرام•الواجــب•الســتقالها.

هـ(•التعاون•مع•األمم•المتحدة•ومجيع•المؤسات•األخرى•يف•منظومة•األمم•المتحدة•والمؤسات•اإلقليمية•والمؤسات•
الوطنية•يف•البلدان•األخرى•المختصة•يف•جمايل•تعزيز•ومحاية•حقوق•اإلنان؛

مرجع المجلس االستشاري للحقوقيين في التعذيب
الهيئات•الدولية

ينبغــي•لمؤســات•حقــوق•اإلنــان•الوطنيــة•أن•تشــجع•دولهــا•عــى•إصــدار•دعــوة•دامئــة•إىل•مقــرر•األمــم•المتحــدة•اخلــاص•المعــي•
يــر. يــارات•وإعــداد•التقار بالتعذيــب•وغــره•مــن•مقــرري•األمــم•المتحــدة•المعنيــن•للقيــام•بالز

يــر•المحــددة•مبوجــب•المعاهــدات• وينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•حتــث•دولهــا•عــى•ضمــان•أن•تكــون•رشوط•تقديــم•التقار
يــة. يــر•مواز الدوليــة•مواكبــة•آلخــر•المســتجدات.•وقــد•تنظــر•المؤســات•الوطنيــة•أيضــًا•يف•إمكانيــة•أن•تعــد•تقار

يــر•الــي•أعدهتــا•جلــان• كمــا•ينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•حتــث•دولهــا•عــى•تنفيــذ•مجيــع•التوصيــات•واالســتنتاجات•الــواردة•يف•التقار
المراقبة•المختصة•والمقررين•اخلاصن•المعنين.•وللمؤسات•الوطنية•دور•داعم•لتلعبه•يف•هذا•الصدد.
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مقدمة
لقــد أنــأت غالبيــة صكــوك حقــوق اإلنــان الــي حتظــر التعذيــب )الموصوفــة يف الفصــل الثــاين( آليــات متنوعــة لمراقبــة تنفيذهــا. 

وميكــن للمؤســات الوطنيــة الماهمــة يف أداء أعمــال هــذه اآلليــات بتوفــر مصــادر بديلــة للمعلومــات ومبراقبــة تنفيــذ توصياهتــا.

يتنــاول القســمان األوالن مــن هــذا الفصــل اآلليــات الــي أنشــئت داخــل منظومــة األمــم المتحــدة حلقــوق اإلنــان. وعــادًة مــا يكــون هنــاك 
متيــز بــن اآلليــات الــي أنشــئت مبوجــب جملــس حقــوق اإلنــان وتنطبــق عــى مجيــع الــدول )وتســمى الهيئــات المنــأة مبوجــب الميثــاق( 
وبن اآلليات الي أنشــئت مبوجب معاهدة معينة )وتســمى الهيئات المنأة مبوجب معاهدات( والي ال تنطبق إال عى الدول الي 
صدقــت عــى هــذه المعاهــدات. كمــا ســُيلقى الضــوء بالتفصيــل عــى واليــة جلنــة مناهضــة التعذيــب. ويتنــاول القســم الثالــث مــن هــذا 
الفصل آليات الشــكاوى اإلقليمية، بينما يبحث القســم األخر يف دور اآلليات الزائرة المكلَّفة بواليات حمددة تركز عى منع التعذيب.

1. الهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة 
إن الهيئــات المنــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــان هــي جلــان مــن اخلــراء المســتقلن مهمهتــا مراقبــة تنفيــذ معاهــدات حقــوق 
يــر الــدول  اإلنــان الدوليــة. وتنــأ هــذه الهيئــات مبوجــب المعاهــدات الــي تراقــب تنفيذهــا، ومهمهتــا الرئيســية هــي دراســة تقار

األطــراف.

وجيــوز لبعــض الهيئــات المنــأة مبوجــب معاهــدات النظــر يف الشــكاوى الفرديــة )وظيفــة شــبه قضائيــة(. بيــد أن ذلــك يعتمــد عــادًة عــى 
قبــول الدولــة الطــرف لهــذا البنــد مــن المعاهــدة. وميكــن للهيئــة المنــأة مبوجــب معاهــدة أن تصــدر قرارهــا بعــد النظــر يف الشــكوى، 

وإن كان قــرارًا غــر ملــزم قانونــًا.

ويف حــن أن هــذا القســم ســيتناول بالتفصيــل دور ومهــام جلنــة مناهضــة التعذيــب، إال أنــه مــن اجلديــر بالذكــر أن جلنــة حقــوق اإلنــان 
تلعــب دورًا مهمــًا يف منــع التعذيــب. لــذا ينبغــي للمؤســات الوطنيــة، كجــزء مــن اســراتيجيهتا لمنــع التعذيــب، أن تبــذل قصــارى 

يــر أو إجراءاهتــا اخلاصــة بالشــكاوى الفرديــة. جهدهــا للتعــاون بشــكل وثيــق مــع هــذه الهيئــة ســواء يف عمليــة تقديــم التقار

الهيئة المنشأة بموجب 
معاهدة

المعاهدة  دراسة التقارير الشكاوى الفردية

جلنة حقوق اإلنان
العهد الدويل اخلاص باحلقوق المدنية والسياسية 

)1966(
نعم

الروتوكول االختياري 
األول )1966(

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية )1966(

نعم
الروتوكول االختياري 

1)2008(

جلنة القضاء عى التميز العنرصي 
االتفاقية الدولية للقضاء عى مجيع أشكال التميز 

العنرصي )1965(
نعم المادة 14

جلنة القضاء عى التميز ضد المرأة 
اتفاقية القضاء عى مجيع أشكال التميز ضد المرأة 

)1979(
نعم

الروتوكول االختياري 
)1999(

جلنة مناهضة التعذيب
اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من رضوب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنانية أو المهينة )1984(
نعم المادة 22
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

جلنة حقوق الطفل  اتفاقية حقوق الطفل )1989( نعم ال

جلنة العمال المهاجرين 
االتفاقية الدولية بأن حقوق مجيع العمال المهاجرين 

وأفراد أرسهم )1990(
نعم 2 المادة 77

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
الروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغره 

من رضوب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنانية أو 
المهينة )2002(

ال ال 

جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006( نعم الروتوكول االختياري 

اللجنة المعنية حباالت االختفاء 
القرسي 3

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء 
القرسي )2006(

نعم المادة 31

1.1 دور المؤسسات الوطنية في عملية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات
يــًا عــن مــدى الزتامهــا بالواجبــات  يــرًا دور يــر تقتــي مــن الــدول األطــراف أن تقــدم تقر تنــص كل معاهــدة عــى إجــراءات لتقديــم التقار
المنصــوص علهيــا يف المعاهــدات وتنفيذهــا لهــا. وتعقــد بعــض هيئــات المعاهــدات اجتماعــات قبــل اجللــات تعتمــد خاللهــا قامئــة مــن 
يــر خــالل جلســة علنيــة لهــا، حيرضهــا وفــد  األســئلة الواجــب طرحهــا عــى الدولــة الطــرف. وتقــوم هيئــة المعاهــدة بعــد ذلــك بدراســة التقر
مــن الدولــة الطــرف، وتنظــر خاللهــا يف كافــة المعلومــات المقدمــة مــن الدولــة وكذلــك المعلومــات الــواردة مــن مصــادر أخــرى. وبنــاًء عــى 
هــذه العمليــة تعتمــد هيئــة المعاهــدة مالحظاهتــا اخلتاميــة، والــي تشــر فهيــا إىل اجلوانــب اإلجيابيــة يف تنفيــذ الدولــة اللزتاماهتــا والمجــاالت 

يــد مــن اإلجــراءات. الــي حتتــاج فهيــا الدولــة إىل اختــاذ المز

1.1.1 العملية السابقة لتقديم التقارير
يــر. وميكهنــا بوجــه خــاص أن تناقــش عمليــة تقديــم  ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تلعــب دورًا مهمــًا يف العمليــة الابقــة لتقديــم التقار

يــر مــع حكوماهتــا وتاعــد يف ضمــان تقديــم الدولــة تقريرهــا يف الموعــد المحــدد. التقار

يــر الــي تأخــرت الدولــة يف تقدميهــا إىل هيئــات  أدرجــت•جلنــة•حقــوق•اإلنــان•األوغنديــة يف تقاريرهــا الســنوية الابقــة قامئــة بالتقار
معاهــدات األمــم المتحــدة. ومبــا أن هــذا التأخــر كان نتيجــة لنقــص المــوارد احلكوميــة، عملــت اللجنــة ومفوضيــة حقــوق اإلنــان 

يــر. وبرنــاجم األمــم المتحــدة اإلمنــايئ بالتعــاون مــع الســلطات لبنــاء قدرهتــا عــى إعــداد تلــك التقار

1.1.2 عملية تقديم التقارير
يــر باختــالف هيئــات المعاهــدات. ولكــن تســتطيع المؤســات  ميكــن أن خيتلــف دور المؤســات الوطنيــة يف عمليــة تقديــم التقار

الوطنيــة، كحــد أدىن، أن:

تقدم تقاريرها المستقلة عن مدى الزتام الدولة بالمعاهدة وتنفيذها لها	 
حترض اجللسة الي تقدم فهيا الدولة تقريرها إىل هيئة المعاهدة.	 
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تقارير•الدول•والتقارير•الموازية
يــر الــي تقدمهــا الــدول إىل هيئــات المعاهــدات. وتتوقــع هيئــات  ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تاهــم ببعــض المعلومــات يف التقار
المعاهــدات أن تتــاور الــدول األطــراف مــع المؤســات الوطنيــة يف إعــداد تقاريرهــا. ولكــن ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن متتنــع عــن 

يــر نيابــة عــن الــدول، ألنــه مــن األهميــة مبــكان أال تــيء إىل مكانهتــا كهيئــة رقابــة مســتقلة. إعــداد التقار

يــر مــواٍز”( وتقدمــه مبــارشًة إىل هيئــة المعاهــدة. وميكــن  يــرًا بديــاًل )أو مــا يطلــق عليــه “تقر كمــا ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تعــد تقر
يــر الــذي أعدتــه احلكومــة، إذا كان هنــاك مــا يكفــي مــن الوقــت للقيــام بذلــك.  للمؤســات الوطنيــة أيضــًا أن تضيــف تعليقــات إىل التقر

يــر الــدول متاحــة للجمهــور قبــل ســتة أاسبيــع مــن اجتمــاع هيئــات المعاهــدات. ومــن المفــرض أن تصبــح تقار

يــر المــوازي ُبنيــة االتفاقيــة، حبيــث ينظــر يف كل مــادة ويســلط الضــوء عــى جمــاالت التقــدم المحــرز أو مواطــن القلــق  وميكــن أن يتبــع التقر
فيما خيص تنفيذ الدولة ألحكامها. كما أنه ميكن أن يركز عى مائل معينة. لكن التقرير جيب أن يكون متوازنًا وأن ينظر يف التطورات 
يــز ومحايــة حقــوق اإلنــان فــال بــد مــن  اإلجيابيــة والســلبية عــى الســواء. ويف حــال كانــت احلكومــة قــد اختــذت خطــوات بنــاءة باجتــاه تعز

إقــرار هــذه اخلطــوات.

يــة أيضــًا اقراحــات لألســئلة والقضايــا الــي ميكــن لهيئــة المعاهــدة أن تطرحهــا للمناقشــة مــع الدولــة،  يــر المواز وينبغــي أن تقــدم التقار
وكذلــك للتوصيــات الــي ميكــن لهيئــة المعاهــدة أن تنظــر يف تقدميهــا للدولــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة.

الماهمات•األخرى•الممكنة
تتيح بعض هيئات المعاهدات فرصًا أخرى للمؤسات الوطنية للماركة يف عملية تقديم التقارير، مهنا عى سبيل المثال:

عقد اجتماع خاص مع هيئة المعاهدة	 
اشرك مكتــب•المحامــي•العــام•)أمــن•المظالــم(•يف•جورجيــا يف اجتمــاع مــع جلنــة حقــوق اإلنــان يف نوفمر/ترشيــن 	 

الثــاين 2007.
تقديم معلومات للماعدة يف وضع قامئة القضايا المكتوبة الي ُترَسل إىل الدولة قبل اجللسة	 
يــن 	  يــرًا حــول قامئــة القضايــا قبــل انعقــاد جلســة مــن جلــات جلنــة العمــال المهاجر قــدم المحامــي•العــام•يف•بوليفيــا تقر

يف نوفمر/ترشين الثاين 2007.
إصدار بيان خالل اجللسة العامة	 
يف أغســطس/آب 2005، ألقــت جلنــة•حقــوق•اإلنــان•الوطنيــة•الزامبيــة عرضــًا تقدمييــًا شــفهيًا أمــام جلنــة القضــاء عــى 	 

التميــز العنــرصي، وتبعهتــا يف ذلــك مؤســات وطنيــة أخــرى )أيرلنــدا•الشــمالية،•2005؛•وجنــوب•أفريقيــا،•2006؛•
يــا•ونيوزيلنــدا،•2007؛•والفلبــن،•2008(. وكان للتوصيــات الــي طرحهتــا المؤســات الوطنيــة تأثــر  يــة•كور ومجهور

كبــر عــى إعــداد المالحظــات اخلتاميــة.
ويف إحــدى جلــات جلنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة، ُخِصــص حــز زمــي حمــدد للجنــة•أيرلنــدا•الشــمالية•حلقــوق•	 

اإلنــان بعــد جلســة المنظمــات غــر احلكوميــة، وبــادرت وفــود الــدول والمنظمــات غــر احلكوميــة خاللــه بتغيــر ترتيبــات 
اجللوس.

1.1.3 متابعة عملية تقديم التقارير
الــي  يــر. إذ ميكهنــا أن ترجــم وتنــرش المالحظــات اخلتاميــة  التقار تلعــب المؤســات الوطنيــة دورًا رئيســيًا يف متابعــة عمليــة تقديــم 
تعتمدهــا هيئــات المعاهــدات. كمــا أهنــا ميكــن أن تشــجع احلكومــة عــى تنفيــذ التوصيــات المقدمــة مــن هيئــات المعاهــدات، وكذلــك 

رصــد التقــدم المحــرز مــن جانــب احلكومــة يف هــذا الصــدد.

ــم المعهــد•األلمــاين•حلقــوق•اإلنــان•سلســلة مــن أربعــة مؤمتــرات متابعــة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســين عــى  يف عــام 2004 َنظَّ
المســتوى الوطــي لمناقشــة تنفيــذ المالحظــات اخلتاميــة الــي اعتمدهتــا أربــع مــن هيئــات المعاهــدات بــأن ألمانيــا )وهــي جلنــة حقــوق 
اإلنــان، وجلنــة مناهضــة التعذيــب، وجلنــة حقــوق الطفــل، وجلنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة(. 1وقــد ُوزعــت حمــارض المؤمتــرات 

والتوصيــات الــي اعتمدهتــا عــى أصحــاب المصلحــة الرئيســين وعــى هيئــات المعاهــدات.

Examination of State Reporting by Human Rights Treaty Bodies: An Example of Follow-Up at the National Level by Na-  1
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ويف عــام 2006 حثــت جلنــة•حقــوق•اإلنــان•الكنديــة•احلكومــة عــى تنفيــذ المالحظــات اخلتاميــة للجنــة حقــوق اإلنــان وإلغــاء جــزء مــن 
قانــون حقــوق اإلنــان الكنــدي.

1.2 دور المؤسسات الوطنية وإجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات

 1.2.1 إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات
هنــاك مخــس جلان/هيئــات معاهــدات2 تســتطيع أن تنظــر يف الشــكاوى المقدمــة مــن األشــخاص الذيــن يعتقــدون بانهتــاك حقوقهــم 
المنصــوص علهيــا يف المعاهــدات ذات الصلــة. وال جيــوز تقديــم شــكاوى إال ضــد الــدول الــي اعرفــت باختصــاص اللجنــة يف النظــر يف 
الشــكاوى المقدمــة مــن األفــراد. واعتمــادًا عــى المعاهــدة المعنيــة، تعلــن الدولــة الطــرف اعرافهــا باختصــاص اللجنــة مــن خــالل إصــدار 

إعــالن مبوجــب مــادة مــن مــواد المعاهــدة أو بــأن تصبــح طرفــًا يف الروتوكــول االختيــاري.

جيــوز ألي شــخص أن يرفــع شــكوى إىل جلنــة مــن اللجــان ضــد أي دولــة تســتويف هــذه الــرشوط. كمــا جيــوز ألي شــخص أن يتقــدم بشــكوى 
نيابــة عــن شــخص آخــر إذا حصــل عــى موافقتــه أو إذا اســتطاع كاتهبــا أن يســوق مــررًا للتــرصف دون احلصــول عــى هــذه الموافقــة. وليــس 
هنــاك حــد زمــي رســمي لتقديــم شــكوى، وإن كان يفضــل تقدميهــا يف أرسع وقــت ممكــن بعــد اســتنفاد ســبل االنتصــاف المحليــة. ويف 
م  احلــاالت العاجلــة جيــوز للجــان أن تطلــب مــن الدولــة الطــرف اختــاذ “تدابــر مؤقتــة” لمنــع وقــوع “رضر ال ميكــن إصالحــه”. وعــادًة مــا ُتقــدَّ

هــذه االلتمــااست لمنــع تنفيــذ إجــراءات ال ميكــن العــودة فهيــا، مثــل تنفيــذ حكــم باإلعــدام أو ترحيــل شــخص ُمعــرَّض خلطــر التعذيــب.

وُينَظــر يف الشــكاوى بنــاًء عــى المعلومــات المكتوبــة الــي قدمهــا صاحــب الشــكوى، أو مــن ينــوب عنــه، والدولــة الطــرف يف اجتماعــات 
مغلقــة. وتــدرج اللجــان قراراهتــا بــأن الشــكاوى الفرديــة يف تقاريرهــا الســنوية. ويف حــال التأكــد مــن وجــود انهتــاك يتعــن عــى الدولــة 
أن توفــر ســبياًل فعــااًل لالنتصــاف وأن تقــدم ردًا للجنــة خــالل المهلــة المحــددة. ويعتمــد ســبيل االنتصــاف المقــرح عــى نــوع االنهتــاكات 

الُمكتَشــفة. تلــزتم الدولــة، بنيــة حســنة، بتنفيــذ النتــاجئ الــي توصلــت إلهيــا اللجنــة وتوفــر ســبل انتصــاف مناســبة.

هــذه  وُتنــرَش  القــرارات  مــن  قــرار  كل  تنفيــذ  حــول  جلنتــه  إىل  يــة  دور معلومــات  اخلــاص،  المقــرر  يســمى  جلنــة،  كل  مــن  ويقــدم عضــو 
يــر اللجــان. ويشــجع المقــرر اخلــاص الدولــة عــى تنفيــذ قــرار اللجنــة مــن خــالل إصــدار طلبــات خاصــة، وكتابــة راسئــل  المعلومــات يف تقار
يارة البلد المعي. كما يشجع جملس حقوق  تذكرية منتظمة للحصول عى معلومات، والتاور مع ممثيل الدولة، ويف بعض األحيان ز

اإلنــان الــدول عــى تنفيــذ قــرارات اللجــان مــن خــالل االســتعراض الــدوري الامــل.

عــى الرغــم مــن عــدم امتثــال بعــض الــدول لقــرارات اللجــان، إال أن عــددًا كبــرًا مهنــا وفــرت أشــكااًل متنوعــة مــن ســبل االنتصــاف لمقدمــي 
الشــكاوى بعــد صــدور القــرارات. إذ قدمــت الكثــر مــن الــدول تعويضــات لبعــض مقدمــي الشــكاوى، وأطلقــت رساحهــم مــن الســجن، 
وأعــادت فتــح دعــاوى جنائيــة، وأوقفــت عمليــات لرحيــل األفــراد، ومنحــت تصــارحي لإلقامــة، وخففــت أحــكام باإلعــدام، وعدلــت 

ترشيعــات وســيااست ثبــت خمالفهتــا للمعاهــدات.

2.1.2 دور المؤسسات الوطنية في تعزيز إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات
يف حالة قبول الدولة إلجراءات الشــكاوى الفردية، ميكن للمؤســات الوطنية أن ترفع مســتوى الوعي العام هبذا البند من المعاهدة 
وأن تنظــر يف ماعــدة األفــراد عــى تقديــم الشــكاوى. وقــد يتســى للمؤســات الوطنيــة أيضــًا، اعتمــادًا عــى واليهتــا، أن ترفــع الشــكاوى 

إىل هيئــات المعاهــدات نيابــة عــن األفــراد.

وميكــن للمؤســات الوطنيــة نــرش القــرارات الصــادرة عــن هيئــات المعاهــدات بــأن الشــكاوى الفرديــة، فضــاًل عــن متابعــة هــذه 
القــرارات وحماولــة ضمــان تنفيــذ احلكومــة لهــا.

كمــا ميكــن لالســتنتاجات الصــادرة عــن هــذه الهيئــات أن تكــون مصــدرًا مهمــًا الجهتــادات قضائيــة قــد تفيــد المؤســات الوطنيــة يف 
عملهــا.

يف عــام 2007، اســتندت اللجنــة األســرالية حلقــوق اإلنــان إىل االجهتــاد القضــايئ للجنــة حقــوق اإلنــان يف النتيجــة الــي توصلــت إلهيــا 
مــن أن 58 قانونــًا مــن القوانــن االحتاديــة كانــت خمالفــة اللزتامــات اســراليا يف جمــال حقــوق اإلنــان.

2  جلنــة حقــوق اإلنــان، وجلنــة القضــاء عــى التميــز العنــرصي، وجلنــة مناهضــة التعذيــب، وجلنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة، وجلنــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
الفرديــة. الشــكاوى  يف  بالنظــر  أيضــًا  القــرسي  االختفــاء  حبــاالت  المعنيــة  واللجنــة  يــن  المهاجر العمــال  جلنــة  ختتــص  قــد  المســتقبل  ويف 
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1.3 المؤسسات الوطنية ولجنة مناهضة التعذيب
أنــأت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب جلنــة مناهضــة التعذيــب، وهــي هيئــة تراقــب أداء الــدول األطــراف يف الوفــاء بالزتاماهتــا المنصــوص 
علهيا يف المعاهدة. وتتمتع اللجنة بوالية واســعة ال تقترص عى دراســة التقارير المقدمة من الدول األطراف، وإمنا تتضمن أيضًا إجراء 
حتقيقــات رسيــة يف مزاعــم التعذيــب المهنجــي، ودراســة الشــكاوى الفرديــة )يف حالــة قبــول الــدول هبــذا اإلجــراء(، وإصــدار تعليقــات عامــة 

لماعــدة الــدول والمؤســات الوطنيــة وغرهــا عــى تفســر وفهــم المعاهــدة.

1.3.1 إجراءات تقديم تقارير الدول
يقع عى الدول األطراف الزتام بتقديم تقرير إىل جلنة مناهضة التعذيب مرة كل أربع سنوات توضح فيه اخلطوات الي اختذهتا لتنفيذ 
يــر الــي ُتَعــد لهيئــات المعاهــدات األخــرى، فإنــه جيــوز اســتارة  الزتاماهتــا المنصــوص علهيــا يف المعاهــدة. وكمــا هــو احلــال بالنســبة للتقار

ير الدولة الطرف. المؤســات الوطنية يف إعداد تقر

كمــا ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم تقريرهــا المــوازي إىل اللجنــة، وكذلــك أن توفــر معلومــات للماعــدة يف وضــع قامئــة القضايــا 
ير. وُتعتَمد قامئة القضايا يف اجللســة الابقة للجلســة الي تنظر فهيا اللجنة  المكتوبة الي ُترَســل إىل الدولة الطرف قبل النظر يف التقر

يــر الدولــة. يف تقر

تقديــم  غــر احلكوميــة( يف عمليــة  الوطنيــة )والمنظمــات  المؤســات  عــن ماركــة  عــى معلومــات  اإللكــروين  اللجنــة  حيتــوي موقــع 
3 يــر.  التقار

ومنــذ عــام 2005 أصبــح يف إمــكان المؤسســة الوطنيــة الــي قدمــت معلومــات مكتوبــة أن تعقــد أيضــًا اجتماعــًا خاصــًا مــع اللجنــة يف 
اليــوم الابــق جللســة احلــوار الــي تعقدهــا مــع وفــد الدولــة. وتاعــد جلــات اإلحاطــة هــذه، الــي ال تتعــدى مدهتــا الاعــة، عــى إتاحــة 

الفرصــة للمؤســات الوطنيــة لتســليط الضــوء عــى القضايــا الرئيســية وموافــاة اللجنــة بآخــر مســتجداهتا.

يــر الدولــة أو يف لقاهئــا مــع وفــد الدولــة، إال أنــه جيــوز لهــا  ويف حــن أنــه ال جيــوز للمؤسســة الوطنيــة أن تتدخــل يف عمليــة دراســة اللجنــة لتقر
حضــور هــذه اللقــاءات، حبكــم علنيهتــا، حــى وإن لــم تقــدم معلومــات مكتوبــة إىل اللجنــة.

وميكــن للمؤســات الوطنيــة أيضــًا أن تلعــب دورًا مهمــًا مــن خــالل نــرش المالحظــات اخلتاميــة الصــادرة عــن اللجنــة للجمهــور، وكذلــك 
ألصحــاب المصلحــة الرئيســين واجلهــات المعنيــة. وميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تنظــر يف اســتضافة اجتماعــات متابعــة لمناقشــة 
المالحظــات اخلتاميــة واالســراتيجيات الالزمــة لتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة. وميكهنــا أيضــًا أن تراقــب وتاعــد الدولــة يف 

تنفيــذ التوصيــات المقدمــة مــن اللجنــة.

وكانــت اللجنــة قــد اعتمــدت يف عــام 2003 إجــراءات للمتابعــة تلــزم الــدول األطــراف بتقديــم معلومــات عــن اخلطــوات الــي اختذهتــا 
لتنفيــذ توصياهتــا. وجيــوز للمؤســات الوطنيــة أيضــًا أن تقــدم المعلومــات المكتوبــة إىل اللجنــة مبوجــب هــذه اإلجــراءات.

يــر األول الــذي قدمتــه احلكومــة  يــرًا يعلــق عــى التقر يف نوفمر/ترشيــن الثــاين 2008 قدمــت اللجنــة الوطنيــة الكينيــة حلقــوق اإلنــان تقر
إىل اللجنــة. وحــرض ممثلــون عــن اللجنــة اجللســة أيضــًا، األمــر الــذي ورد ذكــره يف المالحظــات اخلتاميــة.

يــًا وعقــدت اجتماعــًا خاصــًا مــع اللجنــة قبــل جلســة احلــوار  يــرًا مواز يف مايو/أيــار 2009 قدمــت جلنــة حقــوق اإلنــان النيوزيلنديــة تقر
مــع وفــد الدولــة.

www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow_up_ngo.htm :3  انظر

مختارات مرئية
يــد•عــن•الســبل•الــي•ميكــن• اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماشهــدة•المز
هبــا•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تتعــاون•بصــورة•فعالــة•مــع•منظومــة•حقــوق•اإلنــان•الدوليــة•بــأن•المائــل•

المتعلقــة•بالتعذيــب•وســوء•المعاملــة.

 Item•9•–•NHRIs:•Engaging•with•international‘•ثــم•اخــر•’Feature•materials‘•انقــر•عــى
.’human•rights•mechanisms
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1.3.2 عملية التحقيق التي تجريها اللجنة
ميكــن للجنــة مناهضــة التعذيــب أن جتــري حتقيقــًا رسيــًا يف مزاعــم التعذيــب يف حــال تلقهيــا معلومــات موثوقــة تفيــد بوجــود ممارســة مهنجيــة 

يــارة للبلــد المعــي. للتعذيــب يف بلــد معــن. وقــد يشــمل هــذا التحقيــق القيــام بز

يــر التحقيــق يف تقريرهــا الســنوي. وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن جمــرد  يــر التحقيــق، إال أن اللجنــة تقــدم ملخصــًا لتقر وعــى الرغــم مــن رسيــة تقر
إجــراء حتقيــق قــد يكــون لــه يف حــد ذاتــه أثــر إجيــايب. وهنــاك عــدد حمــدود مــن الــدول ال ترغــب يف أن جتــري اللجنــة مثــل هــذه التحقيقــات، 

ومــن ثــم قدمــت حتفظــًا عــى المــادة ذات الصلــة - المــادة 20 - عنــد تصديقهــا عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

يــة حتــدد اللجنــة مــا إذا كان التعذيــب ممارســة مهنجيــة. وقــد وضعــت اللجنــة المعايــر التاليــة لتحديــد المقصــود  يــارة القطر وبعــد الز
“المهنجــي”: بالتعذيــب 

دة يف أجزاء كبرة من البالد.	  أن يكون التعذيب ممارسة اعتيادية وواسعة االنتار ومتعمَّ
رمبا يكون هذا التعذيب، أو ال يكون، نتيجة مبارشة لسياسة احلكومة.	 
قد يؤدي التقاعس عن سن قوانن متنع التعذيب أيضًا إىل زيادة الطابع المهنجي للتعذيب.	 

دور•المؤسات•الوطنية•فيما•خيص•عملية•التحقيق
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــزود اللجنــة مبعلومــات موثوقــة عــن االســتخدام المهنجــي للتعذيــب يف البلــد المعــي وأن تقــدم لهــا 
يــارة، أن تلتقــي بالوفــد وتقــدم معلومــات  الدعــم أيضــًا لماعدهتــا يف إجــراء التحقيقــات. وميكــن للمؤســات الوطنيــة، قبــل وأثنــاء الز
إضافيــة، مــع الوضــع يف اعتبارهــا الطابــع الــرسي للتحقيــق. وقــد تشــمل هــذه المعلومــات اقراحــات بــأن أماكــن االحتجــاز الــي ميكــن 

يارهتــا، ومزاعــم التعذيــب، والمائــل الــي ينبغــي للجنــة مناقشــهتا مــع الدولــة. ز

1.3.3 الشكاوى الفردية
قــد جيــوز للجنــة مناهضــة التعذيــب النظــر يف شــكاوى األفــراد يف حــال قبلــت الدولــة المعنيــة هــذا اإلجــراء وفقــًا للمــادة 22 مــن اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب. إذا كان األمــر كذلــك، ميكــن ألي فــرد أن يتقــدم بشــكوى حــول تعرضــه للتعذيــب أو ســوء المعاملــة. وميكــن بــداًل 
مــن ذلــك أن يتقــدم أقــارب الشــخص أو ممثــل عنــه أو مؤسســة وطنيــة بالشــكوى إذا تعــذر ذلــك عــى الضحيــة. وليــس هنــاك حــد زمــي 

لتقديــم الشــكوى. ومــع ذلــك جيــب أن يكــون االنهتــاك المزعــوم قــد حــدث بعــد قبــول الدولــة إلجــراءات تقديــم الشــكاوى.

وباإلضافة إىل مزاعم التعذيب أو ســوء المعاملة، ميكن للفرد أن يتقدم بشــكوى أيضًا يف حالة عدم وفاء الدولة بالزتاماهتا المنصوص 
علهيــا يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وقــد تتصــل أخطــر الشــكاوى مبــا يــيل:

الهتديد برحيل الشخص إىل بلد يتعرض فيه خلطر التعذيب	 
عدم إجراء حتقيق رسيع وفعال يف مزاعم التعذيب	 
عدم حصول ضحية التعذيب عى تعويض مناسب	 
عت حتت التعذيب يف اإلجراءات القضائية.	  استخدام أقوال انزُتِ

وال جيوز للجنة التحقيق يف شكوى يف األحوال التالية:

عدم قبول الدولة إلجراءات تقديم البالغات الفردية	 
ورود البالغ من شخص جمهول الهوية	 

مختارات مرئية
جلنــة• رئيســة• نونــان،• روســلن• لماشهــدة• •Preventing Torture المعنــَون• المــدَم• القــرص• إىل• اذهــب•
التنســيق•الدوليــة•ورئيســة•جلنــة•حقــوق•اإلنــان•النيوزيلنديــة،•وهــي•تناقــش•أهميــة•تعــاون•المؤســات•

الوطنيــة•مــع•جلنــة•مناهضــة•التعذيــب.

 Item• 10• –• Engaging• with• the• Committee‘ اخــر• ثــم• •’Feature• materials‘ عــى• انقــر•
.’against• Torture
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إاسءة مقدم البالغ “استعمال احلق يف تقديم مثل هذه البالغات”	 
عدم دخول موضوع الشكوى يف نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب	 
خضوع نفس موضوع الشكوى، سواء يف الابق أو حاليًا، للدراسة من ِقبل إجراء دويل آخر	 
عــدم اســتنفاد ســبل االنتصــاف المحليــة )ميكــن اعتبــار أن ســبل االنتصــاف المحليــة قــد اســُتنِفدت عندمــا متتــد 	 

غــر معقولــة(. لفــرة  اإلجــراءات 

دور•المؤسات•الوطنية•فيما•خيص•الشكاوى•الفردية
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تضغــط عــى دولهــا لقبــول إجــراءات تقديــم البالغــات الفرديــة المنصــوص علهيــا يف المــادة 22 مــن اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب. ويف حــال قبولهــا، ميكــن أن تعمــل المؤســات الوطنيــة عــى رفــع مســتوى الوعــي العــام بتفاصيــل هــذه اإلجــراءات 
واخلطــوات الــالزم اختاذهــا لتقديــم شــكوى. كمــا أهنــا ميكــن أن تاعــد األفــراد عــى تقديــم الشــكاوى إىل اللجنــة وتتابــع أيضــًا النظــر يف 

الشــكاوى وتراقــب اســتجابة الدولــة.

1.3.4 التعليقات العامة
ميكــن أن تعتمــد اللجنــة بعــض التعليقــات العامــة لماعــدة الــدول عــى تفســر الزتاماهتــا المنصــوص علهيــا يف االتفاقيــة. واعتمــدت 

اللجنــة حــى اآلن تعليقــات عامــة بــأن المــادة 2 والمــادة 3 مــن االتفاقيــة.

ميكــن  كمــا  اللجنــة.  إىل  ردودهــا  تقديــم  عــى  وتشــجيعها  العامــة  التعليقــات  مســودة  حــول  الوطنيــة  المؤســات  اســتارة  وميكــن 
عــام. تعليــق  إصــدار  فهيــا  المفيــد،  أو  الــرضوري،  مــن  يكــون  بالنظــر يف مأسلــة  اللجنــة  تــويص  أن  الوطنيــة  للمؤســات 

يف عام 2007 وجهت اللجنة راسلة إىل رئيســة جلنة التنســيق الدولية تطلب فهيا رأي المؤســات الوطنية يف مســودة التعليق العام 
عى المادة 2. واســتعرضت عدة مؤســات وطنية مســودة التعليق العام وأرســلت ردودًا إىل اللجنة.

2. اآلليات العاملة في إطار مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
يــز ومحايــة حقــوق اإلنــان يف مجيــع أحنــاء  يــادة تعز إن جملــس حقــوق اإلنــان هــو هيئــة دامئــة مــن هيئــات األمــم المتحــدة الهــدف مهنــا ز
العالــم. وكان المجلــس قــد أنشــئ يف عــام 2006 ليحــل حمــل جلنــة حقــوق اإلنــان. وُمنــح المجلــس اجلديــد واليــة واضحــة ألداء أعمالــه 

عــى أاسس مبــادئ العالميــة والمــاواة وعــدم االنتقائيــة والموضوعيــة.

ويتألــف جملــس حقــوق اإلنــان مــن 47 دولــة عضــو تنتخهبــا اجلمعيــة العامــة باالقــراع الــرسي. وأهــم جانــب مــن جوانــب المجلــس 
وأكرثهــا ابتــكارًا هــو االســتعراض الــدوري الامــل، وهــو عبــارة عــن عمليــة جُتــرى بصــورة منتظمــة لدراســة حالــة حقــوق اإلنــان يف مجيــع 
الــدول األعضــاء. ويتــوىل جملــس حقــوق اإلنــان أيضــًا مهــام اإلجــراءات اخلاصــة والــي أنشــئت يف إطــار جلنــة حقــوق اإلنــان الابقــة.

وقــد حصلــت المؤســات الوطنيــة الــي اعُتمــدت كهيئــة متتثــل لمبــادئ باريــس )“المركــز A”( عــى حقــوق الماركــة التاليــة يف جملــس 
حقــوق اإلنــان:

حالة اعتماد منفصلة )خمتلفة عن الدول والمنظمات غر احلكومية(	 
حق التحدث يف إطار مجيع بنود جدول أعمال المجلس	 
حق إعداد بيانات كتابية إلدراجها يف المحرض الرسمي لالجتماعات	 
مقاعد خمصصة.	 
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2.1 اإلجراءات الخاصة
يــن  ُتْعــَرف آليــات تقــي احلقائــق والتحقيــق التابعــة لمجلــس حقــوق اإلنــان مجاعيــًا باســم اإلجــراءات اخلاصــة. وهــي تشــمل المقرر
اخلاصــن والممثلــن اخلاصــن لألمــن العــام والفــرق العاملــة الــي يكلفهــا جملــس حقــوق اإلنــان بواليــة توثيــق انهتــاكات حقــوق اإلنــان 

يــة معينــة. تبعــًا لمواضيــع حمــددة أو حــاالت قطر

وتكمن قوة هذه اإلجراءات اخلاصة يف استقاللها؛ فالمكلفن بالواليات هم خراء يف حقوق اإلنان يعملون بصفهتم الفردية.

وُتعتر اإلجراءات اخلاصة التالية ذات أهمية خاصة يف جمال منع التعذيب:

المقرر اخلاص المعي بالتعذيب وغره من رضوب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنانية أو المهينة	 
الفريق العامل المعي باالحتجاز التعسفي	 
الفريق العامل المعي حباالت االختفاء القرسي أو غر الطوعي	 
المقرر اخلاص المعي باالحتجاز خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا	 
المقرر اخلاص المعي بتعزيز ومحاية احلريات األاسسية يف سياق مكافحة اإلرهاب	 
المقرر اخلاص المعي بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتاجئه	 
الممثل اخلاص لألمن العام المعي حبقوق اإلنان للمرشدين داخليًا	 

وفيمــا خيــص منــع التعذيــب، ُتعتــر أهــم هــذه اإلجــراءات اخلاصــة هــي المقــرر اخلــاص المعــي بالتعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الالإنانيــة أو المهينــة.

2.1.1 المقرر الخاص المعني بالتعذيب
المقرر اخلاص المعي بالتعذيب هو خبر مستقل خيضع إلرشاف جملس حقوق اإلنان واجلمعية العامة.

يــارات  ويتمثــل دور المقــرر اخلــاص يف إرشاك احلكومــات يف حــوار حــول المزاعــم الموثوقــة بوقــوع أعمــال تعذيــب وكذلــك يف القيــام بز
لتقــي احلقائــق.

احلوار
يعتمد احلوار الذي يقيمه المقرر اخلاص مع احلكومات عى نوعن من البالغات.

• النداءات•العاجلة الي تطلب من احلكومة الرد عى وجه الرسعة عى معلومات تفيد بأن شخصًا قد يكون معرضًا 	
خلطــر التعذيــب. وهــذا اإلجــراء هــو إجــراء غــر اهتامــي يطلــب مــن احلكومــة بشــكل عــام أن تتخــذ خطــوات معينــة لمنــع 

حــوادث التعذيــب المحتملــة دون اختــاذ موقــف جتــاه المخاطــر المزعومــة.
• عــي فهيــا أفــراد أو مجاعــات التعــرض للتعذيــب أو ســوء 	 راسئــل•االدعــاء•تلفــت انتبــاه احلكومــة إىل احلــاالت الــي َيدَّ

المعاملــة. وُيطَلــب مــن احلكومــة توضيــح مضمــون هــذه االدعــاءات وإراسل معلومــات عــن أي حتقيــق جُيــرى يف هــذا 
الــأن.

اعتمادًا عى الرد الذي يأيت من احلكومة، قد يقرر المقرر اخلاص إجراء المزيد من التحقيقات أو تقديم التوصيات.	 

يــًا أن يســتنفد الضحيــة مجيــع ســبل االنتصــاف المحليــة قبــل تقديــم ادعاءاتــه بالتعذيــب إىل المقــرر  مــن اجلديــر بالذكــر أنــه ليــس رضور
اخلــاص، عــى عكــس غــره مــن آليــات األمــم المتحــدة حلقــوق اإلنــان.

يــر الســنوي الــذي يقدمــه المقــرر اخلــاص إىل جملــس حقــوق اإلنــان وإىل اجلمعيــة العامــة لمحــة عامــة عــن مجيــع البالغــات  ويتضمــن التقر
يــر أيضــًا المائــل المواضيعيــة الرئيســية - مثــل اإلفــالت مــن العقــاب، وتدابــر  المرَســلة والمســتَلمة خــالل العــام. وقــد يتنــاول التقر

مكافحــة اإلرهــاب، والضمانــات المقدمــة لألشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم وعــدم اإلعــادة القرسيــة - ويقــرح توصيــات بأهنــا.

زيارات•تقيص•احلقائق
يــارة لتقــي احلقائــق إىل أي بلــد )عــى عكــس اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب المنــأة  ال ميلــك المقــرر اخلــاص تلقائيــًا احلــق يف القيــام بز

يــارة أي دولــة إال بدعــوة مــن حكومهتــا. مبوجــب الروتوكــول االختيــاري(. فــال جيــوز للمقــرر اخلــاص ز
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يــارة تقــي احلقائــق مــع طائفــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة، مثــل المســؤولن احلكوميــن والمنظمــات  ويتواصــل المقــرر اخلــاص خــالل ز
يــارة  يــر ز يــارة أماكــن االحتجــاز، مثــل الســجون ومراكــز الرشطــة. ويتضمــن تقر هبــم، كمــا ميكنــه ز غــر احلكوميــة والضحايــا المزعومــن وأقار

تقــي احلقائــق اســتنتاجات عــن الوضــع الداخــيل ويقــدم التوصيــات إىل احلكومــة.

2.1.2 مساهمة المؤسسات الوطنية في أعمال المقرر الخاص المعني بالتعذيب
ُتعتــر المؤســات الوطنيــة رشكاء رئيســين للمقــرر اخلــاص يف احلــوار الــذي يقيمــه. إذ ميكهنــا تزويــد المقــرر اخلــاص مبعلومــات موثوقــة، 

يــارة. يــارة تقــي احلقائــق، ومراقبــة تنفيــذ التوصيــات، وأداء أعمــال أخــرى مــن أعمــال المتابعــة عقــب الز وماعدتــه يف اإلعــداد لز

توفر•المعلومات
ميكــن أن متثــل المؤســات الوطنيــة مصــدرًا مســتقاًل وموثوقــًا للمعلومــات بالنســبة للمقــرر اخلــاص، إذ ميكهنــا إعــداد معلومــات عــن 
احلــاالت الفرديــة أو عــن حالــة حقــوق اإلنــان العامــة حبيــث تشــكل أاساًس للبالغــات الــي يقدمهــا المقــرر اخلــاص إىل احلكومــة. كمــا 

يــع القوانــن. ميكهنــا أن تلفــت االنتبــاه إىل المائــل اجلديــرة باالهتمــام يف القوانــن أو مار

هيا المقرر  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للمؤسات الوطنية أن تقرح قضايا أو موضوعات معينة لتكون أاساًس لدراسة مواضيعية جير
اخلاص.

زيارة•تقيص•احلقائق
يــارة  يــارة رســمية لتقــي احلقائــق. وعنــد اإلعــداد لز ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــويص احلكومــة بدعــوة المقــرر اخلــاص لالضطــالع بز
يــن  يــرًا يتضمــن معلومــات ذات صلــة إىل المقــرر اخلــاص، وأن تقــرح أيضــًا حماور يــة، ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم تقر قطر

مناســبن.
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مختارات مرئية
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

يــارة مبمثلــن عــن المؤســات الوطنيــة، وهــو مــا ميثــل فرصــة مهمــة للمؤسســة الوطنيــة لتقديــم  وعــادًة مــا يلتقــي المقــرر اخلــاص خــالل الز
معلومــات حديثــة ومســتَجدة بــأن التعذيــب وغــره مــن رضوب ســوء المعاملــة يف البــالد. كمــا أنــه يتيــح للمؤسســة الوطنيــة تقديــم 

يارهتــا. المشــورة إىل المقــرر اخلــاص بــأن أماكــن احتجــاز معينــة لز

متابعة•التقارير•والتوصيات
ير الذي يصدره المقرر اخلاص  تلعب المؤسات الوطنية، بوصفها آليات متابعة عى المستوى القطري، دورًا مهمًا يف متابعة التقر
يــر، إذا لــزم األمــر، وتنــرشه عــى نطــاق واســع عــى مجيــع أصحــاب  يــارة تقــي احلقائــق. وينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن ترجــم التقر بعــد ز
المصلحــة الرئيســين. ومــن اجلديــر بالذكــر أهنــا تســتطيع أيضــًا مراقبــة اخلطــوات الــي تتخذهــا الدولــة لتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن 

المقــرر اخلــاص.

يــر يف إعــداد  يــر وتوصياتــه، وأن تســتفيد أيضــًا مــن التقر وميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تنظــم نــدوات أو موائــد مســتديرة لمتابعــة التقر
المشورة والتوصيات والتقارير لتقدميها إىل احلكومة أو الرلمان أو السلطات المعنية. كما أنه ميكن أن يكون موردًا قيمًا للمؤسات 

الوطنيــة عنــد إعدادهــا خلطــة عملهــا االســراتيجية أو صياغهتــا خلطــة عمــل وطنيــة حلقــوق اإلنــان.

وأخــرًا ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تتواصــل بشــكل منتظــم مــع المقــرر اخلــاص وأن تقــدم معلومــات عــن التقــدم الــذي ُأحــرز يف تنفيــذ 
يــر. التوصيــات الــواردة يف التقر

 Defensor del( يــارة لــه إىل باراغــواي يف عــام 2006 ختللهــا لقــاء مــع أمــن المظالــم أصــدر المقــرر اخلــاص التوصيــة التاليــة بعــد ز
Pueblo(: “نشــجع مكتــب أمــن المظالــم عــى االضطــالع بــدور أكــرث اســتباقًا يف التحقيــق يف مزاعــم التعذيــب وإطــالق مالحقــات 
قضائيــة حبــق المســؤولن عــن ارتكابــه، فضــاًل عــن ضمــان حــق الضحايــا يف التعويــض. يؤكــد المقــرر اخلــاص عــى أهميــة اســتقالل 
A/( ”المكتــب عندمــا يتعلــق األمــر حبمايــة حقــوق اإلنــان، ويدعــو مجيــع األطــراف الفاعلــة المعنيــة إىل االمتثــال لهــذا المطلــب

.)HRC/7/3/Add.3

2.2 االستعراض الدوري الشامل

2.2.1 عملية االستعراض الدوري الشامل 
إن االســتعراض الــدوري الامــل هــو عبــارة عــن آليــة جديــدة، أنشــئت عــام 2008، لفحــص ســجالت حقــوق اإلنــان جلميــع الــدول 

األعضــاء يف األمــم المتحــدة مــرة كل أربــع ســنوات.

ويستند االستعراض إىل ثالثة أنواع من المعلومات:

تقرير تقدمه الدولة، وذلك إما كتابًة أو شفويًا	 
ملــف يضــم مجيــع الوثائــق والتعليقــات والتوصيــات الصــادرة عــن األمــم المتحــدة وهيئــات المعاهــدات بــأن الدولــة 	 

)OHCHR( المعنيــة، وتتــوىل إعــداده مفوضيــة األمــم المتحــدة العليــا حلقــوق اإلنــان
موجــز للمعلومــات الموثوقــة وذات المصداقيــة الــي يقدمهــا أصحــاب المصلحــة المعنيــن عــى المســتوى الوطــي 	 

كادميية،  كمؤسات حقوق اإلنان الوطنية والمنظمات غر احلكومية ومجاعات المجتمع المدين والمؤسات األ
وتتــوىل إعــداده أيضــًا المفوضيــة العليــا حلقــوق اإلنــان.

يــق العامــل التابــع لمجلــس حقــوق اإلنــان، والــذي يضــم  ــص الســتعراض كل دولــة جلســة مدهتــا ثــالث اسعــات يعقدهــا الفر خُتصَّ
مجيــع الــدول الـــ47 األعضــاء يف المجلــس. ويأخــذ االســتعراض شــكل حــوار تفاعــيل بــن وفــد الدولــة والــدول األعضــاء يف المجلــس، فضــاًل 
عــن أي دولــة أخــرى. يتنــاول االســتعراض طائفــة واســعة مــن مواضيــع حقــوق اإلنــان وقــد يتضمــن مناقشــة لقوانــن الدولــة وســيااسهتا 

ومماراسهتــا فيمــا يتصــل بالتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة.

يــق العامــل تســتغرق  يــرًا جتــري مناقشــته يف جلســة للفر وتضــع جمموعــة ثالثيــة مكونــة مــن ثــالث دول أعضــاء يف المجلــس بعــد ذلــك تقر
يــق العامــل، وذلــك بعــد مناقشــته لمــدة اسعــة يف  يــر الفر نصــف اسعــة. ثــم يعتمــد جملــس حقــوق اإلنــان خــالل جلســته المقبلــة تقر

إحــدى جلــات المجلــس العامــة.
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2.2.2 دور المؤسسات الوطنية في االستعراض الدوري الشامل
تضطلع المؤسات الوطنية حلقوق اإلنان بدور حمدد يف عملية االستعراض الدوري الامل. فهي متثل مصدرًا مهمًا للمعلومات 
المســتقلة عــن حالــة حقــوق اإلنــان يف البلــد المعــي، ويشــمل ذلــك حالهتــا فيمــا خيــص تعذيــب وســوء معاملــة األشــخاص المحرومــن 
مــن حريهتــم. لذلــك مــن األهميــة مبــكان أن تســتفيد المؤســات الوطنيــة مــن الفرصــة المتاحــة لهــا للماهمــة يف عمليــة االســتعراض 

الــدوري الامــل.

التحضر•لاستعراض
تســتطيع المؤســات الوطنيــة حبكــم واليهتــا أن جتمــع معلومــات مســتقلة وموثوقــة وجيــدة التوثيــق عــن حالــة حقــوق اإلنــان يف بلداهنــا. 

يــر الــذي تاهــم بــه المؤسســة الوطنيــة يف االســتعراض الــدوري الامــل. وميكــن لهــذه المعلومــات أن تشــكل أاساًس للتقر

يــر وطولهــا، وكذلــك المواعيــد الهنائيــة  وقــد أصــدر جملــس حقــوق اإلنــان جمموعــة مــن المبــادئ التوجهييــة المفصلــة بــأن ُبنيــة التقار
لتقدميها )وهي متوفرة عى الرابط التايل: www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx(. وميكن 

للمؤســات الوطنيــة، عــى أقــل تقديــر، أن تقــدم تقريرهــا الســنوي األخــر أو تقاريرهــا المواضيعيــة ذات الصلــة. 

وميكــن االطــالع عــى الوثائــق الــي قدمهتــا المؤســات الوطنيــة وغرهــا مــن اجلهــات المعنيــة الوطنيــة كاملــًة عــى الموقــع اإللكــروين 
يــر علنــًا عــى  نــرش التقر لمجلــس حقــوق اإلنــان، كمــا يوجــد ملخــص لهــا أعدتــه المفوضيــة العليــا حلقــوق اإلنــان. وميكــن أيضــًا 

االســتعراض. إلجــراء  اســتعدادًا  الوطــي  المســتوى 

وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تطــرح المائــل والقضايــا الــي قــد تثرهــا الــدول األعضــاء خــالل االســتعراض، وأن 
تقــرح أيضــًا بعــض التوصيــات الملموســة الــي ميكــن أن تقدمهــا عمليــة االســتعراض الــدوري الامــل إىل الدولــة موضــوع االســتعراض.

إجراء•االستعراض•الدوري•الاشمل•للدولة
يــق العامــل التابــع لمجلــس حقــوق اإلنــان عمليــة اســتعراض حالــة حقــوق اإلنــان، والــي تأخــذ شــكل حــوار تفاعــيل مــع  يتــوىل الفر
وفــد الدولــة. والماركــة يف احلــوار ليســت مفتوحــة إال للــدول األعضــاء والــدول المراقبــة يف جملــس حقــوق اإلنــان. لذلــك ال ميكــن 
للمؤســات الوطنيــة الماركــة يف احلــوار، وإن كان ُيســمح لهــا حبضــوره بصفــة مراقــب. وهــو مــا يتيــح لهــا فرصــة أخــرى للضغــط عــى 

الــدول األعضــاء واقــراح األســئلة والتوصيــات.

اعتماد•التقرير
يــر االســتعراض اخلــاص بــكل دولــة، والــي جتــري خــالل اجللســة  ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــارك يف المناقشــة العامــة حــول تقر
التاليــة لمجلــس حقــوق اإلنــان. ومبــا أنــه ال جيــوز للمؤســات الوطنيــة الماركــة يف احلــوار الــذي ُيعقــد خــالل جلســة االســتعراض، 
فمــن المهــم لهــا أن تســتفيد مــن فرصــة الماهمــة يف المناقشــة الــي جتــري يف هــذه اجللســة العامــة. ويف الواقــع تــارك الكثــر مــن 

المؤســات الوطنيــة بالفعــل بصــورة بنــاءة يف هــذا المنتــدى لطــرح القضايــا واقــراح توصيــات ملموســة.

متابعة•التوصيات
يــد،  يــر االســتعراض الــدوري الامــل. إذ يتيــح لهــا وضعهــا الفر ال يقتــرص دور المؤسســة الوطنيــة عــى الماركــة يف عمليــة إعــداد تقر
باعتبارهــا مــن أهــم أصحــاب المصلحــة الوطنيــن، متابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن جملــس حقــوق اإلنــان. وميكــن للمؤســات 
الوطنيــة أن تتعــاون مــع الدولــة والمجتمــع المــدين بــأن أفضــل الســبل المالمئــة والفعالــة لمراقبــة تنفيــذ عمليــة االســتعراض الــدوري 

الامــل ومتابعهتــا.

وباإلضافــة إىل ذلــك، توجــد المؤســات الوطنيــة يف وضــع جيــد لنــرش نتــاجئ عمليــة االســتعراض الــدوري الامــل عــى المســتوى الوطــي 
مــن خــالل وضــع بــراجم مناســبة للتوعيــة والتثقيــف.

اشركــت أذربيجــان يف جلســة االســتعراض الــدوري الامــل الــي ُعقــدت يف فراير/شــباط 2009. وقبــل ذلــك كان مفــوض حقــوق 
اإلنــان )أمــن المظالــم( قــد أطلــق سلســلة مــن أنشــطة التوعيــة يف البــالد تضمنــت اجتماعــات مــع الســلطات المعنيــة والمجتمــع 
المــدين وورشــة عمــل ليــوم واحــد اشرك فهيــا خــراء مــن جلنــة حقــوق اإلنــان األيرلنديــة والمنســق اإلقليمــي لمفوضيــة حقــوق 
اإلنــان يف جنــوب القوقــاز. وقــام أمــن المظالــم أيضــًا برمجــة كافــة المــواد اإلعالميــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة بــأن عمليــة 

يــة. االســتعراض الــدوري الامــل إىل اللغــة األذر

يرًا بأن االستعراض الدوري الامل استند فيه إىل عملية تاور واسعة واشملة. إذ ُنظمت اجتماعات  وَأَعد أمن المظالم تقر
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يــر أمــن المظالــم وفقــًا  ليــوم واحــد مــع مجيــع أصحــاب المصلحــة المعنيــن يف عــام 2008 عــر مجيــع مقاطعــات البــالد الـــ54. وُأِعــد تقر
للمبــادئ التوجهييــة لمفوضيــة حقــوق اإلنــان ووردت إاشرات عديــدة إليــه يف الوثيقــة الموجــزة الــي أعدهتــا المفوضيــة.

يــر الــي اعُتمــدت يف هنايــة جلســة االســتعراض  وخــالل جلســة االســتعراض، صــدرت بيانــات مــن 58 وفــدًا. واحتــوت مســودة التقر
ير الهنايئ يف يونيو/حزيران 2009، خالل جلسة حرضها أمن المظالم. يعزتم  عى 32 توصية. واعتمد جملس حقوق اإلنان التقر

يــة وتنظيــم مــاورات متابعــة مــع الســلطات حــول ســبل تنفيذهــا. مكتــب أمــن المظالــم ترمجــة التوصيــات إىل األذر

2.3 إجراءات تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق اإلنسان

2.3.1 إجراءات الشكاوى
ــدة  لقــد وضــع جملــس حقــوق اإلنــان إجــراءات جديــدة لتقديــم الشــكاوى هبــدف التصــدي لألمنــاط الثابتــة لالنهتــاكات اجلســيمة والمؤيَّ

بأدلــة موثــوق هبــا ألي حــق مــن حقــوق اإلنــان يف أي بقعــة مــن العالــم ويف أي ظــرف مــن الظــروف.

يشــكل قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي رقــم 1503 لعــام 1970 األاسس الــذي أنشــئت عليــه هــذه اإلجــراءات اجلديــدة، الــي 
حتتفــظ بطبيعهتــا الرسيــة. كمــا تشــرط اإلجــراءات أن يكــون مقــدم الشــكوى قــد اســتنفد مجيــع ســبل االنتصــاف المحليــة قبــل رفــع شــكواه 
إىل جملــس حقــوق اإلنــان. وال يرتــب عــى إجــراءات الشــكاوى إصــدار حكــم فــردي أو توفــر وســيلة انتصــاف فرديــة، وإمنــا الهــدف مهنــا 

مواجهــة األمنــاط العامــة النهتــاكات حقــوق اإلنــان.

وينأ مبوجب هذه اإلجراءات فريقان عامالن متمزان هما: الفريق العامل المعي بالبالغات والفريق العامل المعي باحلاالت.

يــق العامــل المعــي بالبالغــات، والمكــون مــن مخســة خــراء مســتقلن، مهمــة البــت يف مقبوليــة البالغــات الــي يتلقاهــا  وُتســَند إىل الفر
يــق العامــل المعــي  وتقييــم األســس الموضوعيــة الــي تقــوم علهيــا تلــك البالغــات. وحتــال مجيــع البالغــات والتوصيــات المقبولــة إىل الفر

باحلــاالت.

الــدول األعضــاء يف جملــس حقــوق  مــن  المجموعــات اإلقليميــة  مــن مخســة أعضــاء تعيهنــم  باحلــاالت  المعــي  العامــل  يــق  الفر ويتألــف 
ــدة بأدلــة موثــوق هبــا ويضــع  يــرًا عــن األمنــاط الثابتــة النهتــاكات حقــوق اإلنــان اجلســيمة والمؤيَّ اإلنــان. وهــو يقــدم للمجلــس تقر
يــق العامــل المعــي باحلــاالت عــى حنــو رسي ثــم يتخــذ قــرارًا  يــر الفر توصيــات بــأن مــار العمــل الواجــب اختــاذه. ويــدرس المجلــس تقار

بــأن كل حالــة ُتعــَرض عليــه.

2.3.2 مشاركة المؤسسات الوطنية في إجراءات الشكاوى 
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تعمــل عــى رفــع مســتوى الوعــي عــى الصعيــد الوطــي بــأن إجــراءات الشــكاوى، وكيفيــة اتباعهــا، 
والنتــاجئ المتوقعــة مهنــا، وكوهنــا عمليــة رسيــة. كمــا ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم معلومــات حــن يتوفــر لدهيــا أدلــة عــى وجــود 

أمنــاط ثابتــة النهتــاكات حقــوق اإلنــان، كالتعذيــب وســوء المعاملــة.

3. آليات الشكاوى اإلقليمية
يقــي ونظــام البلــدان األمريكيــة – آليــة  لقــد اعتمــدت ثالثــة نظــم إقليميــة حلمايــة حقــوق اإلنــان – هــي النظــام األورويب والنظــام األفر

مكونــة مــن هيئتــن للنظــر يف الشــكاوى الفرديــة، همــا عبــارة عــن جلنــة وحمكمــة.

واللجــان هــي عبــارة عــن هيئــات شــبه قضائيــة متلــك صالحيــة إصــدار القــرارات والتوصيــات، فيمــا متلــك المحاكــم ســلطة إصــدار أحــكام 
واجبــة النفــاذ قانونــًا. ونتيجــة لإلصالحــات الــي ُأدخلــت عــى النظــام األورويب يف عــام 1999 أصبحــت الشــكاوى الــي تدخــل يف هــذا 

االختصــاص ُترَفــع مبــارشًة إىل المحكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــان.
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3.1 نظرة عامة على آليات الشكاوى اإلقليمية

3.1.1 النظام األوروبي

ُترفع الشكاوى الفردية مبارشًة إىل المحكمة األوروبية حلقوق اإلنان.
جيب توافر الرشوط التالية حى تنظر المحكمة يف الشكوى:

أن تكون الشكوى مشمولة باالتفاقية األوروبية	 
أن تكون سبل االنتصاف المحلية قد اسُتنفدت )أو امتدت لفرات طويلة للغاية(	 
م الشكوى يف غضون ستة أهشر من صدور قرار من السلطات المحلية	  أن ُتقدَّ
أاّل يكون قد سبق النظر يف الشكوى من قبل آلية أخرى من آليات الشكاوى الدولية.	 

3.1.2 النظام األفريقي
يقــي حلقــوق اإلنــان والشــعوب. وجيــوز  أنشــئت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــان والشــعوب لمراقبــة امتثــال الــدول للميثــاق األفر

للجنــة أيضــًا النظــر يف الشــكاوى الفرديــة أو اجلماعيــة. 
وجيب توافر الرشوط التالية حى تنظر اللجنة يف الشكوى:

أاّل تكون الشكوى جمهولة المصدر	 
أن تكون الشكوى مشمولة بالميثاق األفريقي	 
أال تكون الشكوى مستندة حرصًا إىل تقارير واسئل اإلعالم	 
أن تكون سبل االنتصاف المحلية قد اسُتنفدت	 
م الشكوى يف غضون فرة معقولة من استنفاد سبل االنتصاف المحلية.	  أن ُتقدَّ

يف عــام 1998 اعُتمــد بروتوكــول إلنــاء حمكمــة أفريقيــة حلقــوق اإلنــان. ودخــل الروتوكــول حــز النفــاذ يف عــام 2004، ولكــن أرجــئ 
يقــي. العمــل بــه لصــدور قــرار يقــي بدجمهــا مــع حمكمــة العــدل األفريقيــة التابعــة لالحتــاد األفر

وسيكون من حق هذه المحكمة دراسة الشكاوى المقدمة من:

اللجنة	 
الدولة الطرف الي رفعت شكوى إىل المحكمة	 
الدولة الطرف الي ُرفعت ضدها شكوى	 
الدولة الطرف الي يتعرَّض مواطن لها النهتاك حقوقه اإلنانية	 
المنظمات احلكومية الدولية األفريقية.	 

وســيكون مــن حــق المحكمــة األفريقيــة أيضــًا دراســة الشــكاوى المقدمــة مــن المنظمــات غــر احلكوميــة واألفــراد يف حــال أصــدرت الدولــة 
المعنيــة إعالنــًا بقبــول ذلــك.

3.1.3 نظام البلدان األمريكية
يتضمــن نظــام البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان آليتــن همــا: جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان وحمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق 

اإلنان.

مة إىل اللجنة إىل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنان أو إىل معاير حقوق اإلنان األاسسية، وخاصة  ميكن أن تستند الشكاوى المقدَّ
اإلعــالن األمريكــي حلقــوق وواجبــات اإلنــان. وينطبــق هــذا األخــر يف حــال لــم تكــن الدولــة المعنيــة بالشــكوى طرفــًا يف االتفاقيــة.

وباإلضافة إىل ذلك، تقع عى اللجنة مسؤولية مراقبة االلزتام باتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.
وُيشرط إلحالة الشكاوى إىل المحكمة أن:

تكون الشكوى لها عالقة بدولة طرف يف االتفاقية،	 
تكون الدولة الطرف قبلت باختصاص المحكمة.	 
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3.2 دور المؤسسات الوطنية في آليات الشكاوى اإلقليمية
ميكن للمؤسات الوطنية االستفادة من آليات الشكاوى اإلقليمية بطرق عدة، حيث ميكهنا أن تاعد األفراد عى تقديم الشكاوى 
أو ترفــع الدعــاوى القضائيــة مبــارشًة، وأن تقــدم موجــزات ألصدقــاء المحكمــة، وكذلــك أن تســعى للحصــول عــى مركــز االنتــاب أو 

االعتمــاد مــن اآلليــات اإلقليميــة حــى يتســى لهــا تقديــم األدلــة والدفــاع عــن وجهــات نظرهــا.

يف أبريل/نيــان 2008، قدمــت جلنــة•حقــوق•اإلنــان•األيرلنديــة، نيابــة•عــن•المجموعــة•األوروبيــة•للمؤســات•الوطنيــة•حلقــوق•
اإلنــان، إىل المحكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــان موجــزًا ألصدقــاء المحكمــة يف القضيــة المرفوعــة مــن DD ضــد ليتوانيــا. وكان هــذا 

أول طلــب مــن نوعــه تقدمــه جمموعــة إقليميــة مــن المؤســات الوطنيــة إىل حمكمــة دوليــة.

واســتكمااًل لتلــك اخلطــوة، وضعــت المجموعــة األوروبيــة للمؤســات الوطنيــة إجــراءات لمراقبــة القضايــا المنظــورة أمــام المحكمــة 
األوروبيــة حلقــوق اإلنــان. وأصبحــت القضايــا المرتبطــة مبجــاالت االهتمــام ذات األولويــة الــي تتعامــل مــع قضايــا حقــوق اإلنــان 
يــة، ممــا ياعــد عــى حتديــد القضايــا االســراتيجية الــي تســتدعي تدخــل أصدقــاء  العامــة ختضــع اآلن للتتبــع والمراجعــة بصفــة دور
المحكمــة. ويف حالــة اســتيفاء القضيــة لهــذه المعايــر، تتــوىل اللجنــة األيرلنديــة حلقــوق اإلنــان، حبكــم رئاســهتا للمجموعــة اإلقليميــة، 
إحالــة القضيــة إىل المؤسســة الوطنيــة يف الدولــة المدعــى علهيــا، أو إىل المجموعــة األوروبيــة يف حالــة عــدم وجــود مؤسســة وطنيــة يف 

ذلــك البلــد.

تضطلــع المؤســات الوطنيــة أيضــًا بــدور يف رفــع مســتوى الوعــي العــام بنتــاجئ الشــكاوى عــى الصعيــد الوطــي ونــرش الســوابق القضائيــة 
تنفيــذ  مــدى  تراقــب عــن كثــب  الوطنيــة أن  ينبغــي للمؤســات  القانونيــة والقضائيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك،  الفاعلــة  عــى اجلهــات 

الســلطات للقــرارات واألحــكام الصــادرة.

يتــوىل•أمــن•المظالــم•الغواتيمــايل•)Procurador•de•los•Derechos•Humanos( ماعــدة األفــراد عــى رفــع القضايــا إىل جلنــة 
البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان.

فة بالزيارات 4. اآلليات الُمكلَّ
تتسم غالبية اآلليات الدولية بأهنا تفاعلية وال تتدخل إال بعد وقوع التعذيب أو سوء المعاملة. ولكن يف اآلونة األخرة أنشئت آليات 

تؤدي دورًا وقائيًا مهمًا، وال سيما من خالل نظام قوامه زيارات منتظمة يقوم هبا خراء مستقلون ألماكن االحتجاز.

4.1 البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
اعُتِمد الروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب مبوجب قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة يف ديســمر/كانون األول 2002 

ودخل حز النفاذ يف يونيو/حزيران 2006.

وينشئ الروتوكول االختياري نظامًا قوامه زيارات منتظمة جلميع أماكن االحتجاز يضطلع هبا نوعان من اآلليات:

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب	 
“اآلليات الوقائية الوطنية” )NPMs( والي جيب إناؤها يف كل دولة صدقت عى الروتوكول االختياري.	 
 	
يفتح الروتوكول االختياري آفاقًا جديدة يف منظومة حقوق اإلنان لثالثة أسباب رئيسية.	 

يــارة أماكــن االحتجــاز، بــداًل مــن االســتجابة لالنهتــاكات بعــد  أواًل، فإنــه يشــدد بقــوة عــى الوقايــة، وذلــك مــن خــالل نظــام اســتبايق لز
وقوعهــا.

ثانيــًا، يضــع الروتوكــول هنجــًا تكميليــًا بــن اجلهــود الوقائيــة عــى المســتوى الــدويل والمســتوى الوطــي، ممــا خيلــق عالقــة “ثالثيــة” مبتكــرة بــن 
ســلطات الدولــة واللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب واآلليــات الوقائيــة الوطنيــة.

وأخــرًا، يعتمــد هــذا الهنــج عــى العمــل التعــاوين مــع الــدول لمنــع وقــوع انهتــاكات وحتســن محايــة األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم أكــرث 
ممــا يعتمــد عــى اإلدانــة العلنيــة. لــذا يتعــن عــى الــدول الدخــول يف حــوار مســتمر مــع كل مــن اللجنــة الفرعيــة واآلليــات الوقائيــة حــول 

تنفيــذ التوصيــات.
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وبالنظــر إىل أهميــة الروتوكــول االختيــاري يف جمــال منــع التعذيــب، فــإن الفصــل العــارش يتنــاول حتديــدًا قضيــة المؤســات الوطنيــة 
والروتوكــول االختيــاري. وفيمــا يــيل بعــض المعلومــات التمهيديــة عــن الروتوكــول االختيــاري.

4.1.1 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب هــي عبــارة عــن هيئــة خــراء مكونــة مــن 10 أعضــاء مســتقلن، وإن كان مــن المقــرر رفــع عــدد األعضــاء 

إىل 25 يف أكتوبر/ترشيــن األول 2010. 4

يــارة أماكــن االحتجــاز يف الــدول الــي صدقــت عــى الروتوكــول االختيــاري وتقديــم  وُتســَند إىل اللجنــة الفرعيــة واليــة مزدوجــة تتمثــل يف ز
المشــورة والماعــدة بــأن إنــاء آليــات وقائيــة وطنيــة يف تلــك البلــدان.

يــة وتفتيــش أماكــن االحتجــاز دون إذن  يــارات قطر مــن الســمات المبتكــرة للروتوكــول االختيــاري أنــه يتيــح للجنــة الفرعيــة االضطــالع بز
مســبق مــن الدولــة.

يــز محايــة األشــخاص  يــارات يف حــوار مــع ســلطات الدولــة ومــع اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة بغيــة تعز وتدخــل اللجنــة الفرعيــة خــالل هــذه الز
يــدة للتواصــل المبــارش  يــة أيضــًا للجنــة الفرعيــة فرصــة فر يــارات القطر المحرومــن مــن حريهتــم مــن التعذيــب وســوء المعاملــة. وتتيــح الز

مــع اجلهــات المعنيــة الوطنيــة األخــرى، وعــى رأهســا المؤســات الوطنيــة حلقــوق اإلنــان والمجتمــع المــدين.

يــارات مفاجئــة لبعــض أماكــن االحتجــاز بعيهنــا. والهــدف مــن ذلــك  يــة بز يــارة القطر تضطلــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب خــالل الز
يــة للتعذيــب وســوء المعاملــة، وحتديــد المــؤرشات الــي قــد تنبــئ حبــدوث انهتــاكات يف المســتقبل، ومناقشــة  هــو حتليــل األســباب اجلذر

الضمانــات الممكنــة.

يــرًا وجمموعــة مــن التوصيــات لتقدميهمــا رسًا إىل احلكومــة، وإن كان جيــوز للــدول  يــة، تضــع اللجنــة الفرعيــة تقر يــارة القطر بعــد انهتــاء الز
يــر اللجنــة. فعــى ســبيل المثــال، زارت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب جــزر المالديــف يف ديســمر/كانون األول 2007  الســماح بنــرش تقر

يــر اللجنــة الفرعيــة علنــًا فــور تســلمه يف فراير/شــباط 2009. وبــادرت احلكومــة بنــرش تقر

ويف حالــة عــدم تعــاون الدولــة مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، ميكــن للجنــة أن تطلــب مــن جلنــة مناهضــة التعذيــب إصــدار بيــان 
يــر. علــي أو نــرش التقر

يرًا سنويًا وتتيح للجمهور االطالع عليه. يف تقريرها السنوي األول، الذي اعُتِمد يف عام 2008، قدمت  تنرش اللجنة الفرعية أيضًا تقر
اللجنة الفرعية لمحة عامة عن أنشــطهتا ووضعت “مبادئ توجهيية أولية بأن التطوير المســتمر لآلليات الوقائية الوطنية”.

كما ينص الروتوكول االختياري عى أن تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب يف عملها مع هيئات دولية وإقليمية.

4.1.2 اآلليات الوقائية الوطنية
يتوجــب عــى كل دولــة صدقــت عــى الروتوكــول االختيــاري أن تعــن أو تنشــئ آليــة وقائيــة وطنيــة )NPM( واحــدة أو أكــرث. وال يتضمــن 

الروتوكــول االختيــاري أي رشط أو توجيــه حمــدد بــأن هيــكل اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة.

4  تنــص المــادة 5)1( مــن الروتوكــول االختيــاري عــى أن عــدد أعضــاء اللجنــة الفرعيــة يرتفــع إىل 25 عضــوًا بعــد وصــول عــدد الــدول المصدقــة عــى الروتوكــول إىل 50 
ســويرسا. عليــه  صدقــت  عندمــا   2009 ســبتمر/أيلول  يف  حــدث  مــا  وهــو  دولــة. 

مختارات مرئية
اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماشهــدة•فيكتــور•رودريغــز•ريســيا،•رئيــس•
اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب،•وهــو•يناقــش•الربوتوكــول•االختيــاري•التفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•والــدور•

الــذي•تضطلــع•بــه•اللجنــة•الفرعيــة.•

 Item•11•–•The•role•of•the•Subcommittee•on‘•ثــم•اخــر •’Feature•materials‘•انقــر•عــى
’.Prevention• of• Torture
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ولذلك جيوز للدولة:

إناء آلية جديدة متامًا تستند إىل الروتوكول االختياري	 
تعين هيئة قامئة )مثل المؤسسة الوطنية حلقوق اإلنان أو مكتب أمن المظالم(	 
تعين عدة آليات، وقد تشمل هيئات قامئة أو جديدة.	 

يقدم الفصل العارش حتلياًل مفصاًل لبعض التحديات الي تواجه المؤسات الوطنية الي ُتعنَّ كآليات وقائية وطنية.

يــة ومفاجئــة جلميــع األماكــن الــي حُيــَرم فهيــا األشــخاص مــن حريهتــم. كمــا ميكهنــا تقديــم  يــارات دور تضطلــع اآلليــات الوقائيــة بواليــة إجــراء ز
يــر  يــع القوانــن أو القوانــن القامئــة ذات الصلــة مبنــع التعذيــب. ويتعــن عــى اآلليــات الوقائيــة أيضــًا إعــداد تقر مالحظــات حــول مار

ســنوي علــي عــن أنشــطهتا عــى أن تتــوىل نــرشه الســلطات.

ينبغــي أن تكــون اآلليــات الوقائيــة مســتقلة عــن الدولــة وســلطاهتا، ســواء مــن الناحيــة الماليــة أو الوظيفيــة. وجيــب أن تنعكــس واليــة 
اآلليــات الوقائيــة يف تكويهنــا، حبيــث تراعــي التمثيــل المتــوازن بــن اجلنســن وتضــم ممثلــن لألقليــات وكذلــك أعضــاًء مــن خلفيــات مهنيــة 

متنوعــة.

4.1.3 صالحيات زيارة أماكن االحتجاز
التعذيــب  لمنــع  الفرعيــة  الوطنيــة واللجنــة  الوقائيــة  اآلليــات  الروتوكــول االختيــاري  الدوليــة، يعطــي  المعاهــدات  تــارخي  مــرة يف  ألول 

االحتجــاز. ألماكــن  يــارات  ز إلجــراء  الالزمــة  والضمانــات  الصالحيــات 

يارة أي مكان حُيَرم فيه األشخاص من حريهتم، مثل: مينح الروتوكول االختياري كاًل من اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية صالحية ز

السجون	 
زنازين الرشطة	 
مراكز االحتجاز الابق للمحاكمة	 
مراكز احتجاز األحداث	 
مراكز االحتجاز اإلداري	 
منآشت االحتجاز العسكرية	 
مراكز احتجاز المهاجرين وطاليب اللجوء	 
نقاط االحتجاز المؤقت يف الموانئ أو المطارات	 
نقاط التفتيش احلدودية	 
المؤسات الطبية	 
مؤسات العالج النفي.	 

وحيق للجنة الفرعية واآلليات الوقائية خالل هذه الزيارات:

مقابلة أي حمتجز عى انفراد	 
مقابلة أي من المسؤولن المعنين	 
مقابلة أفراد أرسة أي حمتجز	 
فحص سجالت مجيع المحتجزين	 
فحص الوثائق، مثل قواعد االنضباط وسجالت السجن	 
تفتيش مجيع المباين داخل مركز االحتجاز.	 
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4.2 الهيئات اإلقليمية الزائرة

4.2.1 اللجنة األوروبية لمنع التعذيب 
أنشئت اللجنة األوروبية لمنع التعذيب مبوجب االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب، الي اعتمدها جملس أوروبا يف عام 1987.

يــارة أي مــن أماكــن االحتجــاز الموجــودة يف مجيــع الــدول األعضــاء يف جملــس أوروبــا. وجيــوز للجنــة  وتتضمــن واليــة جلنــة منــع التعذيــب ز
يــارات: االضطــالع بنوعــن مــن الز

يارهتــا يف 	  يــة، الــي جتــرى بصفــة منتظمــة لمــدة مخــس ســنوات؛ وُتنــرَش قامئــة أجبديــة بالبلــدان المقــرر ز يــارات الدور الز
الســنة التاليــة يف هنايــة الســنة الابقــة 

يارات المخصصة، الي جترى استجابًة حلدث معن وعادًة ما تتم بإشعار عاجل.	  الز

يــن الرشطــة فضــاًل  يــارة أي مــكان حُيــَرم فيــه األشــخاص مــن حريهتــم. وهــو مــا يشــمل أماكــن مثــل الســجون وزناز حيــق للجنــة، يف أي وقــت، ز
عن مستشــفيات الصحة النفســية ودور رعاية األطفال والمســنن. كما حيق لها أن تدخل أي مؤسســة اشءت دون قيود، وأن تتواصل 

حبرية ورسًا مع األشــخاص المحرومن من حريهتم ومع أي شــخص آخر قد يســتطيع تقديم معلومات مهمة.

يــرًا يتضمــن توصياهتــا وتقدمــه إىل الدولــة للــرد عليــه. وعــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة كانــت جتــري  يــارة، تضــع اللجنــة تقر وبعــد انهتــاء الز
رسًا يف البداية، إال أنه أصبح من المقبول أن تأذن الدول بنرش التقارير. كما جيوز للجنة أن تصدر بيانًا علنيًا يف حال امتنعت احلكومة 

عن التعاون )وكان ذلك يف مخس مناســبات خمتلفة(.

واعتمــدت اللجنــة أيضــًا، يف تقريرهــا العــام لألنشــطة، سلســلة مــن المعايــر حــول قضايــا مثــل االحتجــاز لــدى الرشطــة، والســجن، 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة يف الســجون، واحلجــز اإلجبــاري يف مؤســات العــالج النفــي، والشــباب المحرومــن مــن حريهتــم، ومحايــة 

يــن غــر الرشعيــن المحرومــن مــن حريهتــم، ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب. المهاجر

4.2.2 اآلليات الزائرة في األمريكتين
يــة إىل الــدول األطــراف يف اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق  يــارات قطر ميكــن للجنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان أن تقــوم بز

اإلنــان هبــدف التحقيــق يف بعــض حــاالت انهتــاك حقــوق اإلنــان.

يارات  يف عام 2004 أنأت اللجنة منصب المقرر اخلاص المعي حبقوق األشــخاص المحرومن من حريهتم، والذي حيق له القيام بز
ألماكن االحتجاز “دون إخطار سلطات السجن مسبقًا”.

يــر وتوصيــات علنيــة بــأن مــكان معــن مــن أماكــن االحتجــاز أو بلــد معــن أو المنطقــة عمومــًا،  وحيــق للمقــرر اخلــاص أيضــًا إصــدار تقار
يــارات متابعــة. وكذلــك القيــام بز

4.2.3 المقرر الخاص للسجون وأحوال االحتجاز في أفريقيا
أنشــئ هــذا المنصــب مبوجــب اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــان والشــعوب يف عــام 1996. وميلــك المقــرر اخلــاص واليــة النظــر يف أحــوال 

يــر ســنوي عــن أنشــطة المقــرر اخلــاص ثــم ُيعــَرض عــى اللجنــة. الســجون يف أفريقيــا وتقديــم توصيــات لتحســن أوضاعهــا. ويوضــع تقر
 

4.2.4 مساهمة المؤسسات الوطنية في الهيئات اإلقليمية الزائرة
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم للهيئــات الزائــرة معلومــات مســتقلة عــن أوضــاع التعذيــب يف بلداهنــا بصــورة منتظمــة أو قبــل أي 
يــة، األمــر الــذي يتيــح فرصــة مهمــة  يارهتــا القطر يــة معَلنــة. وعــادًة مــا جتتمــع الهيئــات اإلقليميــة مــع المؤســات الوطنيــة خــالل ز يــارة قطر ز
لتقديــم معلومــات حديثــة وتبــادل اآلراء حــول بعــض االحتياجــات واألولويــات المتعلقــة مبنــع التعذيــب. كمــا تتمتــع المؤســات الوطنيــة 

يــر. يــد يتيــح لهــا متابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن الهيئــات الزائــرة، وذلــك يف حالــة نــرش التقار بوضــع فر

يــة األوىل إىل اجلبــل األســود يف ســبتمر/أيلول 2008، اجتماعــًا مــع أمــن•المظالــم• يارهتــا الدور عقــدت جلنــة منــع التعذيــب، خــالل ز
يــة•اجلبــل•األســود. يــات•يف•مجهور المعــي•حبقــوق•اإلنــان•واحلر

يــارة لــه إىل إثيوبيــا يف عــام 2004، بـــاللجنة•اإلثيوبيــة•حلقــوق• والتقــى المقــرر اخلــاص للســجون وأحــوال االحتجــاز يف أفريقيــا، خــالل ز
يــارة. اإلنــان، الــي كانــت قــد قدمــت أيضــًا بعــض الماعــدات اللوجســتية قبــل الز
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النقاط الرئيسية: الفصل السابع	 
• الفعــال•للهيئــات•الدوليــة•واإلقليميــة.•إذ•ميكهنــا•	 العمــل• ميكــن•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تاهــم•يف•

التوصيــات. ومتابعــة• االســتعراض،• عمليــات• والماشركــة•يف• وموثوقــة،• مســتقلة• معلومــات• تقديــم•
• ومن•المهم•التفاعل•مع•اآلليات•التالية•من•أجل•منع•التعذيب•وسوء•المعاملة:	
• جملس•األمم•المتحدة•حلقوق•اإلنان،•وال•سيما•االستعراض•الدوري•الاشمل	
• الهيئات•المنأة•مبوجب•معاهدات،•وخاصة•جلنة•مناهضة•التعذيب	
• اإلجراءات•اخلاصة،•وال•سيما•مقرر•األمم•المتحدة•اخلاص•المعي•بالتعذيب	
• آليات•الشكاوى•اإلقليمية	
• المســتوى•	 وعــى• التعذيــب،• لمنــع• الفرعيــة• اللجنــة• مثــل• الــدويل،• المســتوى• عــى• الزائــرة• اآلليــات•

اإلقليمــي.

مطالعات أخرى
في القرص الُمدمج

دور•المراكــز•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــان•يف•آليــات•اللجــان•التعاهديــة•التابعــة•لألمــم•المتحــدة•،•مــاري•مولــر•
وفــروك•زايدنشــتيكر،•المعهــد•األلمــاين•حلقــوق•اإلنــان،•2007

الدوليــة• التنســيق• جلنــة• موقــف• ورقــة• االنــان؛• حقــوق• وجملــس• اإلنــان• حلقــوق• الوطنيــة• المؤســات•
)2006 يــران• يونيو/حز •27( األول• المجلــد•

المؤســات•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــان•و•آليــة•االســتعراض•الــدوري•الاشمــل•و•االجــراءات•اخلاصــة؛•ورقــة•
موقــف•جلنــة•التنســيق•الدوليــة•المجلــد•الثــاين•)22•ســبتمرب/أيلول•2006(

ماشركــة•المؤســات•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــان•مــع•آليــة•االســتعراض•الــدوري•الاشمــل؛•ورقــة•موقــف•جلنــة•
التنســيق•الدوليــة•المجلــد•الثالــث•)مســودة،•مــارس/آذار•2007(

ماشركــة•المؤســات•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــان•مــع•آليــة•االجــراءات•اخلاصــة؛•ورقــة•موقــف•جلنــة•التنســيق•
الدوليــة•المجلــد•الرابــع•)مســودة،•مــارس/آذار•2007(

العمــل•مــع•برنــام•األمــم•المتحــدة•حلقــوق•اإلنــان،•دليــل•للمجتمــع•المــدين؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــان؛•
2008
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الفصل الثامن
مراقبة أماكن االحتجاز 

األسئلة الرئيسية 
ما•الفرق•بن•المراقبة•الوقائية•والتحقيقية؟	•

ما•هي•اخلطوات•الواجب•اختاذها•للتحضر•لزيارة•ألحد•أماكن•االحتجاز؟	•

ما•هي•اخلطوات•المختلفة•الي•يتضمهنا•إجراء•الزيارة؟	•

ما•نوع•التقارير•المطلوب•تقدميها•بعد•الزيارة؟	•

األساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مبادئ باريس
االختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•يف•مجلة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

يــر،•عــى•أاسس•اســتاشري،•إىل•احلكومــة•أو•الربلمــان•أو•أي•جهــاز•آخــر•خمتــص،• )أ(•تقديــم•فتــاوى•وتوصيــات•ومقرحــات•وتقار
ســواء•بنــاء•عــى•طلــب•الســلطات•المعنيــة•أو•باســتخدام•حقهــا•يف•االســتماع•إىل•أيــة•مأسلــة•دون•إحالــة•مــن•جهــة•أعــى)...(.•
يــر،•وكذلــك•مجيــع•المبــادرات•الــي•تتخذهــا•المؤسســة•الوطنيــة،• وترتبــط•هــذه•الفتــاوى•والتوصيــات•والمقرحــات•والتقار

بالمجــاالت•التاليــة:•

“2”•أية•حالة•النهتاك•حقوق•اإلنان•تقرر•تناولها؛

“4”•توجيــه•انتبــاه•احلكومــة•إىل•حــاالت•انهتــاك•حقــوق•اإلنــان•يف•أي•جــزء•مــن•البلــد•وتقديــم•مقرحــات•إلهيــا•تتعلــق•
بالمبــادرات•الراميــة•إىل•وضــع•حــد•لهــذه•احلــاالت،•وعنــد•االقتضــاء،•إبــداء•الــرأي•بــأن•مواقــف•احلكومــة•وردود•

فعلها؛

)ب(•تعزيــز•وضمــان•المواءمــة•بــن•الترشيعــات•واللــواحئ•والممــاراست•الوطنيــة•والصكــوك•الدوليــة•المتعلقــة•حبقــوق•اإلنــان•
الــي•تكــون•الدولــة•طرفــًا•فهيــا•والعمــل•عــى•تنفيذهــا•بطريقــة•فعالــة؛

مرجع المجلس االستشاري للحقوقيين في التعذيب
التدابر•البديلة•لمكافحة•التعذيب

ينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تعمــل•مــع•احلكومــات•عــى•حتســن•البنيــة•التحتيــة•احلاليــة•لمرافــق•االحتجــاز•مــن•أجــل•ضمــان•
اإلنانيــة. الكرامــة• احــرام•

المراقبة

ينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تضطلــع•أيضــًا•بــدور•نشــط•يف•مراقبــة•مرافــق•االحتجــاز.•ولتهسيــل•هــذا•الــدور•جيــب•أن•تتمكــن•
المؤســات•الوطنيــة•)وغرهــا•مــن•هيئــات•المراقبــة(•مــن•الوصــول•احلــر•وغــر•المقيــد•إىل•مجيــع•أماكــن•االحتجــاز،•ومــن•مقابلــة•
األشــخاص•عــى•انفــراد•ومــن•الوصــول•الكامــل•إىل•مجيــع•الوثائــق•ذات•الصلــة.•وجيــب•أن•يكــون•فريــق•المراقبــة•متعــدد•التخصصــات•

وأن•يضــم•حمامــن•وموظفــن•طبيــن.
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مقدمة
يف حــن أن مبــادئ باريــس ال تذكــر رصاحــًة »المراقبــة« كإحــدى الواليــات الرئيســية الــي تضطلــع هبــا المؤســات الوطنيــة، إال أن أحــد 

أدوارهــا األاسســية هــو التحقيــق يف انهتــاكات حقــوق اإلنــان، مبــا فهيــا تلــك الــي حتــدث يف أماكــن االحتجــاز.

وميكن للمؤسات الوطنية أن تراقب أماكن االحتجاز كجزء من اسراتيجية عامة للتحقيق أو كناط مواضيعي حمدد.

 Conseil consultatif des droits de( يف أبريل/نيــان 2004 نــرش المجلــس االســتاري حلقــوق اإلنــان يف المغــرب
يــر حتليــاًل  م التقر يــارات ُأجريــت إىل 50 مركــزًا مــن مراكــز االحتجــاز. وقــدَّ يــرًا حــول »الوضــع يف الســجون« اســتند إىل ز l’homme( تقر
مفصــاًل جلميــع جوانــب االحتجــاز: األوضــاع الماديــة، والموظفــون، واالكتظــاظ، واخلدمــات المقدمــة، واالتصــال بالعالــم اخلارجــي، 

يــن. وبــراجم وأنشــطة إعــادة التأهيــل، ومعاملــة المحتجز

ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تضــع برناجمــًا منتظمــًا لمراقبــة أماكــن االحتجــاز يقــوم عــى هــدف منــع التعذيــب وليــس التحقيــق فيــه. إذ 
يــارات الوقائيــة المنتظمــة ألماكــن االحتجــاز واحــدة مــن أكــرث الواسئــل فعاليــة لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة. وقــد أنــأت  تشــكل الز
بعــض المؤســات الوطنيــة بالفعــل نظامــًا منتظمــًا لمراقبــة أماكــن االحتجــاز، بينمــا ُعــنِّ البعــض اآلخــر مهنــا كآليــات وقائيــة وطنيــة 

يــد يف الفصــل العــارش(. )NPMs( مبوجــب الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب )اقــرأ المز

يارات الي قد تقوم هبا المؤسات  كما أن الطابع الوقايئ لهذه الزيارات ميزها من حيث الهدف والمهنج عن األنواع األخرى من الز
يارات الي جترى لبحث أو توثيق الشكاوى الفردية الي يتقدم هبا المحتجزون. الوطنية، وال سيما عن الز

خصائص الزيارات الوقائية
• زيارات•منتظمة•ال•زيارات•لمرة•واحدة	

تشكل هذه الزيارات جزءًا من عملية مهنجية ومستمرة، وهو ما يعي إجراء الزيارات ألي مكان احتجاز بصورة منتظمة.

• استباقية•ال•تفاعلية	
يــن، وليــس كــرد فعــل لــه. وميكــن إجراؤهــا يف  يــارات قبــل وقــوع حــدث معــن أو ورود شــكوى مــن أحــد المحتجز جُتــرى هــذه الز

أي وقــت، حــى وإن لــم تكــن هنــاك مشــكلة واضحــة. 1

• اشملة•ال•فردية	
يــارات إىل االســتجابة حلــاالت فرديــة، وإمنــا تركــز عــى حتليــل مــكان االحتجــاز كمنظومــة وتقييــم كافــة اجلوانــب  ال هتــدف هــذه الز
أو ســوء معاملــة  تــؤدي إىل تعذيــب  الــي ميكــن أن  يــة. والهــدف هــو حتديــد جوانــب االحتجــاز  مــن احلر باحلرمــان  المتعلقــة 

يــن أو تعريضهــم ألشــكال أخــرى مــن انهتــاكات حقــوق اإلنــان. المحتجز

• قامئة•عى•التعاون•ال•عى•االستنكار	
ــاء مــع الســلطات المعنيــة، حيــث تقــدم توصيــات ملموســة لتحســن نظــام االحتجــاز  يــارات جــزءًا مــن حــوار مســتمر وَبنَّ متثــل الز

عــى المــدى الطويــل.

يســتعرض هــذا الفصــل مهنجيــة لمراقبــة أماكــن االحتجــاز ميكــن أن تتبعهــا المؤســات الوطنيــة الــي متلــك الواليــة القانونيــة ألداء هــذا 
الــدور.

وحتتــاج المؤســات الوطنيــة إىل صالحيــات معينــة حــى يتســى لهــا إجــراء مراقبــة وقائيــة فعالــة لمرافــق االحتجــاز. وقــد ُحــددت هــذه 
الصالحيــات رصاحــًة، وألول مــرة، يف الروتوكــول االختيــاري ومهنــا مــا يــيل:

إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة جلميع أماكن االحتجاز	 
الوصول إىل مجيع أنواع األماكن الي حُيَرم فهيا األشخاص من حريهتم	 
الوصول إىل مجيع المرافق داخل مكان االحتجاز	 
الوصول إىل مجيع السجالت والمعلومات الالزمة	 

يارات استجابًة ألحداث معينة. 1  هذا ال مينع أن تضطلع المؤسات الوطنية بز
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الوصول إىل مجيع األشخاص المحرومن من حريهتم وإىل أي شخص آخر	 
حرية اختيار األشخاص الذين ترغب يف مقابلهتم واختيار المكان الذي جتري فيه المقابلة	 
إمكانية إجراء المقابالت مع المحتجزين عى انفراد.	 

ويف حالــة عــدم حصــول المؤسســة الوطنيــة عــى بعــض هــذه الصالحيــات ينبغــي لهــا أن تــزن بعنايــة مزايــا وعيــوب االضطــالع بأنشــطة 
يــن عــى انفــراد. المراقبــة الوقائيــة. ولكــن مــن المهــم بصفــة خاصــة أن مُتَنــح المؤســات الوطنيــة صالحيــة إجــراء المقابــالت مــع المحتجز

المبادئ األساسية للمراقبة
• ال•رضر•وال•رضار	

مبــا أن األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم معرضــون بشــكل خــاص لــألذى فينبغــي أن يكــون االعتبــار الرئيــي دامئــًا هــو ضمــان 
يــارات ســيئة التخطيــط - أو  ســالمهتم. وال جيــوز للفــرق الزائــرة اختــاذ أي إجــراء قــد يعــرض أي فــرد أو جمموعــة للخطــر. فالز

يــارات الــي ال تتبــع المبــادئ والمهنجيــة األاسســية - ميكــن أن يكــون رضرهــا أكــر مــن نفعهــا. الز

• احرام•السلطات•واألشخاص•المحرومن•من•حريهتم	
ينبغــي للفــرق الزائــرة أن حتــرم دامئــًا دور ومهــام ســلطات االحتجــاز. فوجــود االحــرام المتبــادل بيهنــا وبــن موظفــي ومســؤويل 
يــن بالقــدر الواجــب  ــاءة وممــاراست عمــل فعالــة. وينبغــي أيضــًا معاملــة المحتجز مركــز االعتقــال هــو األاسس إلنــاء عالقــة َبنَّ

مــن االحــرام واللطــف.

• احرام•الرسية	
الــي يقدمهــا  يــون، رسيــة المعلومــات  الزائــر، مبــن فهيــم المرمجــون الفور يــق  مــن األهميــة مبــكان أن حيــرم مجيــع أعضــاء الفر
المحتجــز. مــن  عــى موافقــة رصحيــة  عــن أي معلومــات دون احلصــول  فــال جيــوز اإلفصــاح  المقابــالت اخلاصــة.  المحتجــزون خــالل 

• احرام•األمن	
يــق الزائــر احــرام المتطلبــات األمنيــة للمنــأة وااللــزتام بالنظــام  هنــاك ثالثــة جوانــب لمأسلــة األمــن. أواًل جيــب عــى الفر
يــن - الــذي يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا مبأسلــة الرسيــة – مــن ضمــن األولويــات. وأخــرًا  الداخــيل. ثانيــًا جيــب أن يكــون أمــن المحتجز
يــق الزائــر مــع مأسلــة أمهنــم بأنفهســم. فقــد تثــر الســلطات مأسلــة الســالمة الشــخصية كذريعــة  جيــب أن يتعامــل أعضــاء الفر
يــن بعيهنــم. ويف الهنايــة يتحمــل كل  لعــدم الســماح لهــم بالوصــول إىل أجــزاء معينــة مــن المنــأة أو إلجــراء مقابــالت مــع حمتجز

يــق الزائــر مســؤولية حتديــد كيفيــة االســتجابة لتلــك النصيحــة. عضــو مــن أعضــاء الفر

• الموضوعية•والمصداقية	
يــن  جيــب أن تســعى الفــرق الزائــرة إىل تســجيل احلقائــق المتاحــة والقابلــة للمالحظــة والتعامــل مــع كل مــن الموظفــن والمحتجز
يــق الزائــر - ســواء المهــام  يقــة مســتقلة وحمايــدة. وينبغــي أن يظهــر الــزوار أيضــًا مبظهــر احليــاد. وينبغــي رشح واليــة الفر بطر

يــن، وال جيــوز إعطــاء أي وعــود أو تعهــدات ال ميكــن الوفــاء هبــا. المســموحة أو الممنوعــة - بوضــوح للموظفــن والمحتجز

• الثبات•والمثابرة	
ســوف ترســخ رشعيــة ومصداقيــة مهمــة المراقبــة المنوطــة بالمؤسســة الوطنيــة مــع مــرور الوقــت، وهــو مــا يتطلــب الثبــات 
يارهتــا المنتظمــة جلميــع  واالســتمرار والصــر. وينبغــي للمؤسســة الوطنيــة اتبــاع نفــس هــذه المهنجيــة باســتمرار خــالل برنــاجم ز

أماكــن االحتجــاز.
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1. قبل الزيارة

1.1 التفاوض على حرية الوصول
يــة الوصــول إىل أماكــن االحتجــاز كجــزء مــن واليهتــا العامــة. وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك،  تتمتــع غالبيــة المؤســات الوطنيــة بقــدر مــن حر
يــة الوصــول مــع اجلهــات المعنيــة مبــارشًة. وأفضــل طريقــة لضمــان الوصــول عــى  جيــب عــى المؤســات الوطنيــة أن تتفــاوض عــى حر
المــدى الطويــل إىل أماكــن االحتجــاز هــو إبــرام مذكــرة تفاهــم مــع الــوزارات أو اإلدارات احلكوميــة المعنيــة )وعــادًة مــا تكــون وزارة الداخليــة 
ووزارة العــدل، وإن كانــت يف بعــض األحيــان متتــد أيضــًا إىل وزارات الصحــة والهجــرة والرعايــة االجتماعيــة وغرهــا(. وينبغــي أن تضمــن 
مذكــرة التفاهــم رصاحــًة حصــول المؤسســة الوطنيــة عــى مــا حتتــاج إليــه مــن صالحيــات للقيــام مبراقبــة فعالــة )انظــر أعــاله(. وينبغــي أن 
يــن الذيــن  تتضمــن المذكــرة عــى وجــه اخلصــوص ضمانــًا للوصــول غــر المقيــد يف أي وقــت وإلمكانيــة إجــراء مقابــالت خاصــة مــع المحتجز

يــق الزائــر. خيتارهــم الفر

1.1 إنشاء برنامج للمراقبة
يارهتــا. وينبغــي أن  عنــد وضــع برنــاجم للمراقبــة ينبغــي للمؤسســة الوطنيــة أواًل إعــداد قامئــة جبميــع أنــواع أماكــن االحتجــاز الــي جيــب ز
تتضمــن القامئــة نــوع المنــأة )ســجن، مركــز احتجــاز اسبــق للمحاكمــة، إلــخ(، وطاقهتــا االســتيعابية )الرســمية والفعليــة( وموقعهــا. ويف 
يــارة مجيــع األماكــن الــي يوجــد فهيــا أشــخاص حمرومــون أو ميكــن أن يكونــوا حمرومــن مــن  األحــوال المثاليــة ينبغــي للمؤســات الوطنيــة ز
حريهتــم: الســجون، ومراكــز الرشطــة، ومؤســات الصحــة العقليــة، ومراكــز احتجــاز األحــداث، والمنــآشت العســكرية، ومراكــز احتجــاز 

يــن، وغرهــا. المهاجر

يارهتــا. وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا  بعــد إعــداد هــذه القامئــة األوليــة، حتتــاج المؤســات الوطنيــة إىل حتديــد أماكــن االحتجــاز الــي تعــزتم ز
يــيل:

رشحية من الفئات المختلفة من أماكن االحتجاز حسب المنطقة أو عى المستوى الوطي	 
جمموعة خمتارة من األماكن بناًء عى معاير معينة، مثل:	 

- الشكاوى الُمستَلمة )أو عدم وجود شكاوى(
- ارتفاع مستويات المخاطر )المنآشت الي يوجد فهيا فئات معرضة لألذى أو أماكن االستجواب المعروفة(

- المواقع النائية.

يــره لتقييــم األوضــاع يف الســجون والصــادر عــام 2004، المعايــر  أنــأ المجلــس االســتاري حلقــوق اإلنــان يف المغــرب، كجــزء مــن تقر
يارهتــا: التاليــة لتحديــد الســجون الــي ينبغــي ز

السجون حديثة اإلناء	 
السجون الي لم ُتَزر منذ عام 1996	 
السجون الشديدة االكتظاظ	 
السجون الواقعة يف المناطق النائية	 
سجنان من السجون ذات الطاقة االستيعابية الكبرة	 
أحد السجون الي تعرضت حلريق.	 
 	

يــارات الــي تعــزتم المؤسســة الوطنيــة االضطــالع هبــا. يف األحــوال المثاليــة ينبغــي أن  يــارات أيضــًا عــى نــوع ومــدة الز ويعتمــد برنــاجم الز
يــارات المتعمقــة، الــي تســتمر لعــدة أيــام وحتلــل كافــة جوانــب الظــروف والمعاملــة يف مرافــق  تضطلــع المؤســات الوطنيــة مبــزجي مــن الز

يــارات القصــرة المفاجئــة، الــي تقــدم لمحــة عامــة عــن أوضــاع االحتجــاز. االحتجــاز، والز

يــارة أماكــن  يــارة أماكــن االحتجــاز المختلفــة. ففــي األحــوال المثاليــة ينبغــي ز ومــن المهــم يف أي برنــاجم للمراقبــة المنتظمــة حتديــد معــدل ز
يــارة المنــآشت الــي ترتفــع فهيــا نســبة المخاطــر. يــادة معــدل ز االحتجــاز مــرة يف الســنة، فيمــا يفضــل ز

1.2 تطوير أدوات عملية
يــارات، مثــل القوائــم المرجعيــة أو االســتبيانات الــي  قــد تقــرر المؤســات الوطنيــة تطويــر أدوات عمليــة لماعدهتــا عــى االضطــالع بالز
يــارات ألماكــن االحتجــاز، وال ســيما  ُتســتخدم يف المقابــالت. وميكــن لهــذه األدوات أن تاعــد عــى ضمــان اتبــاع هنــج ثابــت يف مجيــع الز
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يــارة، بــداًل مــن أن حتــدد  يف حالــة إيفــاد فــرق زائــرة خمتلفــة مــن المؤسســة الوطنيــة. ولكــن ينبغــي أن تقــدم هــذه األدوات دليــاًل عامــًا للز
صيغــة جيــب اتباعهــا برصامــة. فمراقبــة أماكــن االحتجــاز تتطلــب قــدرة عــى التكيــف مــع خمتلــف المواقــف واالســتجابة للظــروف اخلاصــة 

لــكل مركــز مــن مراكــز االحتجــاز.

يــارات منتظمــة جلميــع الســجون مــن أجــل تقييــم األوضــاع وفقــًا لمعايــر حقــوق اإلنــان  تضطلــع اللجنــة الفلبينيــة حلقــوق اإلنــان بز
يــن. ووضعــت اللجنــة جمموعــة مــن المبــادئ التوجهييــة لمراقبــة االحتجــاز بغيــة توحيــد  الوطنيــة والدوليــة لمعاملــة الســجناء والمحتجز

إجراءاهتــا التفتيشــية.

1.3 التحضير للزيارة
يــق الزائــر أقــى  يــارة، األمــر الــذي يضمــن حتقيــق الفر مــن األهميــة مبــكان أن ختصــص المؤســات الوطنيــة وقتــًا كافيــًا للتحضــر للز

اســتفادة مــن الوقــت الــذي يقضيــه يف مركــز االحتجــاز.

1.3.1 تحديد الهدف من الزيارة
يــارة األوىل لمــكان االحتجــاز هــو احلصــول عــى لمحــة عامــة عــن ظــروف االحتجــاز  ينبغــي أن يكــون هــدف المؤسســة الوطنيــة خــالل الز

كــرث إحلاحــًا. يــن يف المــكان، وكذلــك مجــع معلومــات عــن المــاكل األ ومعاملــة المحتجز
ياراتــه التاليــة أن يركــز عــى جوانــب حمــددة مــن مــكان االحتجــاز، مثــل نظــام الشــكاوى أو اإلجــراءات  يــق الزائــر خــالل ز وقــد يقــرر الفر

التأديبيــة أو الرعايــة الطبيــة أو العنــف بــن الســجناء.

1.3.2 إنشاء الفريق الزائر وتنظيم العمل 
عند تشكيل الفريق الزائر جيب عى المؤسات الوطنية مراعاة اآليت:

يارتــه )غالبــًا مــا يكــون مــن المفيــد ضــم طبيــب 	  يــارة ونــوع المرفــق المــراد ز نــوع اخلــرة المطلوبــة، بنــاًء عــى أهــداف الز
يــق( إىل الفر

التوازن بن اجلنسن	 
حجم الفريق الزائر )عادًة ما يتكون من شخصن إىل مثانية أشخاص(	 
حتديد قائد للفريق	 
يارة.	  تقسيم المهام بن أعضاء الفريق والتأكد من فهم كل شخص لمسؤولياته المحددة يف مجيع مراحل الز

يــن الحتجــاز األحــداث. وأجــرت  يــة حلقــوق اإلنــان مبراقبــة ســتة مراكــز احتجــاز ومركز يف عــام 2007، اضطلعــت اللجنــة الوطنيــة الكور
يــارات فــرق للمراقبــة ضمــت مفوضــًا وأطبــاء وحمامــن وممثلــن عــن منظمــات غــر حكوميــة وحمققــن مــن اللجنــة. هــذه الز

1.3.3 جمع المعلومات المتاحة 
يارة إىل مجع واستعراض كافة المعلومات المتوفرة عن مكان احتجاز بعينه، مثل: جيب أن يسعى الفريق الزائر قبل الز

التقارير الواردة من منظمات أخرى	 
تقارير واسئل االعالم	 
عــدد ونــوع الشــكاوى الــي تلقهتــا المؤسســة الوطنيــة أو غرهــا مــن الهيئــات المســؤولة عــن معاجلــة الشــكاوى )وقــد 	 

يكــون غيــاب الشــكاوى أمــرًا كاشــفًا أيضــًا(.
يارة. من المهم التأكد من تبادل واستعراض مجيع أعضاء الفريق لهذه المعلومات قبل االضطالع بالز

1.3.3 إجراء اتصاالت مسبقة
يــن لدهيــم معلومــات عــن مــكان االحتجــاز  يــارة أن تنظــر يف إمكانيــة االتصــال جبماعــات أو أفــراد آخر ينبغــي للمؤسســة الوطنيــة قبــل الز

يــن وحمامهيــم واألشــخاص الذيــن أطلــق رساحهــم مــن االحتجــاز. المعــي، مثــل المنظمــات غــر احلكوميــة وأفــراد أرس المحتجز

يــارات مفاجئــة  يــارة مســبقًا. ففــي حــن أن المؤســات الوطنيــة مكلفــة بإجــراء ز وقــد تقــرر المؤسســة الوطنيــة أيضــًا اإلعــالن عــن الز
يــارة مســبقًا )مهنــا عــى ســبيل المثــال الرغبــة يف ضمــان وجــود حاكــم  ألماكــن االحتجــاز، إال أنــه قــد يفيــد يف بعــض احلــاالت اإلعــالن عــن الز

الســجن(.
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2. االضطالع بالزيارة
يــن حتتــاج المؤســات الوطنيــة إىل إعــادة فحــص مصــادر المعلومــات المختلفــة  إلجــراء تقييــم ســليم لظــروف االحتجــاز ومعاملــة المحتجز

)وهــي عمليــة ُتعــَرف باســم »التثليــث«(، مبــا فهيــا:

المعلومات المستقاة من السلطات والمصادر األخرى	 
المعلومات المستقاة من األشخاص المحرومن من حريهتم	 
مالحظات الفريق الزائر.	 

2.1 إجراء الزيارة
يارة وقائية ألماكن االحتجاز اخلطوات التالية: جيب أن تتضمن أي ز

لقاء أويل مع الشخص المسؤول عن المرفق	 
جولة داخل المكان	 
الرجوع إىل السجالت	 
مقابالت خاصة مع المحتجزين	 
لقاء أخر مع الشخص المسؤول.	 

2.1.1 لقاء أولي مع الشخص المسؤول
يارة بلقاء أويل مع الشخص المسؤول عن المرفق، أو إذا لم يكن موجودًا فمع الشخص التايل له يف المسؤولية. عادًة ما تبدأ الز

متثل هذه المناقشة خطوة أوىل مهمة يف إقامة حوار َبناء مع السلطات وتتيح أيضًا الفرصة لما ييل:

التعريف بوالية المؤسسة الوطنية والفريق الزائر	 
يارة	  رشح أهداف الز
يارة، وخاصة رضورة إجراء مقابالت خاصة مع جمموعة خمتارة من المحتجزين	  بع يف الز رشح أسلوب العمل الُمتَّ
رشح األوجه الي سُتستخَدم فهيا المعلومات الي جُتَمع خالل الزيارة	 
طلب معلومات حمدثة وحمددة	 
سؤال الشخص المسؤول عن المرفق عن رأيه يف التحديات الي تواجهه يف عمله واحللول الممكنة.	 

2.1.2 جولة داخل المكان  
يــق الزائــر جبولــة داخــل المــكان. إذ إن إجــراء جولــة متهيديــة قصــرة يف كامــل أحنــاء المركــز ياعــد عــى  بعــد اللقــاء األويل جيــب أن يقــوم الفر
يــق  استشــعار التصميــم والنســق العــام للمركــز، فضــاًل عــن أماكــن المرافــق المختلفــة الــي يســتخدمها المحتجــزون. كمــا أنــه ياعــد الفر

الزائــر عــى تكويــن انطبــاع أويل عــن اجلــو الائــد يف المــكان.

يــق الزائــر أن ينقســم إىل جمموعــات صغــرة ليتفقــد بدقــة مناطــق معينــة مــن المركــز، كالمطبــخ  وبعــد انهتــاء اجلولــة العامــة ميكــن للفر
الصحيــة. والمرافــق  والمهاجــع  التأديبيــة  يــن  والزناز والمســتوصف 

مختارات مرئية
اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماشهــدة•موقــف•متثيــي•يســلط•الضــوء•عــى•
ــل•اتباعهــا•عنــد•إجــراء•لقــاء•أويل•مــع•الشــخص•المســؤول•عــن•مــكان•االحتجــاز• الممــاراست•اجليــدة•الــي•ُيفضَّ

يــارة•وقائيــة. قبــل•االضطــاع•بز

 Item•12•–•Role•play:•Initial•conversation•with‘•ثــم•اخــر•’Feature•materials‘•انقــر•عــى
.’person•in•charge•of•a•place•of•detention
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2.1.3 الرجوع إلى السجالت
لة. وأفضــل وقــت للرجــوع إىل الســجالت  يــق إىل الســجالت وغرهــا مــن الوثائــق المســجَّ ينبغــي أن يرجــع عضــو أو أكــرث مــن أعضــاء الفر
يــارة وخــالل  يــارة، حــى يتســى التحقــق مــن المعلومــات المســتقاة مــن الســجالت - إذا اقتضــت الــرضورة - يف أثنــاء الز هــو يف بدايــة الز
يــن. وهنــاك أنــواع خمتلفــة مــن الســجالت حُتفــظ يف أماكــن االحتجــاز، ولكــن يف ســياق منــع التعذيــب  المقابــالت الــي جُتــرى مــع المحتجز
وســوء المعاملــة تكــون لســجالت احلــوادث وســجالت اإلجــراءات التأديبيــة أهميــة خاصــة. وهنــاك وثائــق أخــرى - مثــل النظــام الداخــيل 

وقوائــم العاملــن وجــداول العمــل - مهمــة أيضــًا وتاعــد عــى فهــم كيفيــة ســر العمــل يف المركــز.

2.1.4. إجراء مقابالت مع المحتجزين
يــن واالســتماع مبــارشة إىل  يــق يف التحــدث عــى انفــراد مــع المحتجز يــارة هــو الوقــت الــذي يقضيــه أعضــاء الفر إن اجلــزء األهــم مــن أي ز

هبــم فيمــا خيــص المعاملــة الــي يتلقوهنــا والظــروف الــي يعيشــوهنا يف االحتجــاز. جتار

يــد مــن المعلومــات  ــري المقابلــة والمحتجــز )انظــر الفصــل اخلامــس لمز وُتَعــد المقابلــة عمليــة حاســة هتــدف إىل بنــاء عالقــة ثقــة بــن جُمْ
عــن التحضــر للمقابــالت وإجراهئــا(.

يــن الذيــن ســتجرى معهــم المقابــالت. ويف األحــوال المثاليــة  يــق الزائــر، وليــس المســؤولون، اختيــار المحتجز ومــن الــرضوري أن يتــوىل الفر
يــن يف  يــن( للحصــول عــى عينــة متثيليــة مــن المحتجز ينبغــي إجــراء عــدد كبــر مــن المقابــالت )مــع 10 يف المائــة مثــاًل مــن جممــوع المحتجز

المركز.

يــن اســتنادًا إىل الســجالت )عــى ســبيل المثــال اختيــار الشــخص العــارش يف كل  يــق الزائــر اختيــار عينــة عشــوائية مــن المحتجز قــد يقــرر الفر
يــن بنــاًء عــى معلومــات اسبقــة أو موقــف معــن )عــى ســبيل  يــق بــداًل مــن ذلــك اختيــار عينــة متثيليــة مــن المحتجز قامئــة(. وقــد يقــرر الفر

يــن المفــروض علهيــم عقوبــات تأديبيــة(. يــن اجلــدد أو المحتجز المثــال اختيــار المحتجز

يــن وميكــن أن  بيــد أن إجــراء مــزجي مــن االختيــار العشــوايئ واحليــوي ياعــد عــى ضمــان إجــراء مقابــالت مــع رشحيــة مناســبة مــن المحتجز
يــن الذيــن  يــق الزائــر أن يتأكــد مــن عــدم اقتصــار المقابــالت عــى المحتجز يوفــر معلومــات تفيــد يف عمليــة المراقبــة الوقائيــة. وينبغــي للفر

يســعون إىل التواصــل معــه.

يــن، وكذلــك بعيــدًا عــن  يــن اآلخر ومــن الــرضوري ضمــان رسيــة المقابلــة. إذ ينبغــي عقــد المقابلــة بعيــدًا عــن مامــع الموظفــن والمحتجز
أنظارهــم إذا أمكــن. كمــا أن الختيــار مــكان المقابلــة أهميــة بالغــة، ســواء مــن حيــث ضمــان الرسيــة أو بنــاء الثقــة. لــذا ينبغــي جتنــب أي 

يــة. مــكان قــد جيمــع الــزوار مبوظفــي مركــز االحتجــاز، مثــل المكاتــب اإلدار

يــق الزائــر قــد يكــون مــن  ُيعتــر إجــراء المقابــالت الفرديــة عمليــة مســهتلكة للوقــت. ولتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الوقــت المتــاح للفر
يــن. يــق مزجيــًا مــن المقابــالت الفرديــة والمناقــات اجلماعيــة مــع المحتجز المفيــد أن يعقــد الفر

يــن وتفيــد أيضــًا يف التعــرف عــى المخــاوف المشــركة،  يــق الزائــر التواصــل مــع عــدد أكــر مــن المحتجز وتتيــح المناقــات اجلماعيــة للفر
يــن المــراد إجــراء مقابــالت فرديــة معهــم. ولكــن نظــرًا لغيــاب  واستشــعار المــزاج العــام أو الثقافــة الائــدة يف المــكان، وحتديــد المحتجز
كــرث حاســية. ومــن المهــم ضمــان عــدم الكشــف  الرسيــة يف المقابــالت اجلماعيــة فمــن المســتبَعد أن يتســى فهيــا مناقشــة القضايــا األ

خــالل المناقــات اجلماعيــة عــن أي معلومــات قــد تلحــق الــرضر بــأي فــرد.

2.1.5 مناقشات مع الموظفين
يــق الزائــر التحــدث مــع خمتلــف العاملــن يف المركــز. وعــى  باإلضافــة إىل التحــدث مــع الشــخص المســؤول عــن المركــز، يتعــن عــى الفر
الرغــم مــن أنــه قــد يكــون مــن الصعــب إجــراء مقابــالت خاصــة معهــم، وال ســيما موظفــي األمــن، إال أنــه ينبغــي للوفــد الزائــر أن حيــاول 
يــن يف المركــز، مثــل األطبــاء  يــق أن جيــري مقابــالت مــع فئــات الموظفــن اآلخر مقابلــة عينــة متثيليــة مــن الموظفــن. كمــا ينبغــي للفر

االجتماعيــن. واألخصائيــن 

يــدًا مــن البحــث، وأن  إذ ميكــن جلميــع الموظفــن أن يقدمــوا معلومــات بالغــة األهميــة. وميكهنــم أن يطرحــوا القضايــا الــي تســتدعي مز
يقدمــوا أيضــًا اقراحاهتــم أو آراءهــم اخلاصــة حــول المــاكل الموجــودة يف المــكان. ومــن المهــم أيضــًا التحــدث مــع الموظفــن مــن أجــل 

إعــادة فحــص المعلومــات أو االدعــاءات الــواردة مــن مصــادر أخــرى.

يارة للدخول يف حديث مع الموظفن والمحتجزين، مبا يف ذلك األحاديث غر الرسمية. وأخرًا ينبغي اقتناص أي فرصة خالل الز



 88 | الفصل الثامن: مراقبة أماكن االحتجاز

منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

2.1.6 لقاء أخير مع الشخص المسؤول
يــق أن يرتــب ذلــك مســبقًا وأن  يارتــه رســميًا باحلديــث مــع الشــخص المســؤول عــن المركــز. وينبغــي للفر يــق ز مــن المهــم أن يهنــي الفر
يــف بالنتــاجئ الــي توصــل إلهيــا قبــل اللقــاء. والهــدف مــن هــذا اللقــاء األخــر هــو  خيصــص بعــض الوقــت الســتخالص المعلومــات والتعر
يــق مــن حقائــق ولمــا حــدده مــن قضايــا واضحــة. وينبغــي البــدء يف معاجلــة احلــاالت العاجلــة فــورًا،  تقديــم ملخــص لمــا توصــل إليــه الفر
يــق أن يذكــر يف اللقــاء األخــر  وإن كان مــن احلكمــة رفــع احلــاالت الشــديدة اخلطــورة مبــارشًة إىل المســؤولن األعــى رتبــًة. كمــا ينبغــي للفر

يــارة وإراسلــه إىل الســلطات المعنيــة. يــر عــن الز يــارة، مبــا يف ذلــك إعــداد تقر اخلطــوات الــي ســتيل الز

يــارات منتظمــة ومفاجئــة إىل مراكــز الرشطــة - وعددهــا  يضطلــع مكتــب أمــن المظالــم يف بــرو )Defensoría del Pueblo( بز
يــارة لبعــض  يــادة عــدد مــرات الز 1000 مركــز – والســجون - وعددهــا 84 ســجنًا – الموجــودة يف البــالد. وحيــرص المكتــب عــى ز
مراكــز الرشطــة، كتلــك الموجــودة يف المناطــق الــي ترتفــع فهيــا معــدالت اجلرميــة والــي وردت إلهيــا شــكاوى كثــرة. ويف بعــض األحيــان 
يــارة القواعــد العســكرية ومؤســات  يــارات ليــاًل أو يف عطلــة هنايــة األســبوع. وباإلضافــة إىل ذلــك جيــوز ألمــن المظالــم ز جُتــرى هــذه الز

الصحــة العقليــة ومراكــز االحتجــاز اإلداري.

3. بعد الزيارة
3.1 تقديم التقارير

يــن وظــروف االحتجــاز. وينبغــي أن  يــارة غايــة يف حــد ذاهتــا وإمنــا اخلطــوة األوىل يف عمليــة طويلــة األجــل لتحســن معاملــة المحتجز ليســت الز
يــر موثــوق هبــا وتقدميهــا إىل الســلطات المعنيــة، عــى أن تتضمــن توصيــات عمليــة مــن أجــل التغيــر. يــارات إعــداد تقار يتبــع الز

3.1.1 إعداد التقارير الداخلية
يــارات ألماكــن االحتجــاز. إذ تقــدم تلــك المالحظــات  يــر اخلاصــة بالز ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تضــع صيغــة موحــدة إلعــداد التقار
يــارة يســتند إىل احلقائــق وتاهــم يف تطويــر المعرفــة المؤسســية، وتــزداد أهميهتــا حينمــا ختطــط المؤســات الوطنيــة  رسدًا واضحــًا للز

يــارات. يــر مواضيعيــة تغطــي عــدة ز لوضــع تقار

3.1.2 تقارير الزيارات
يــر  يــق. وينبغــي إعــداد هــذه التقار يــارات رسيــة وموجهــة إىل الشــخص المســؤول عــن المركــز الــذي زاره الفر يــر الز عــادًة مــا تكــون تقار
يــر اجليــد منظــم حســب المواضيــع، ويتضمــن، عنــد مناقشــة جمــاالت  يــارة بوقــت قصــر وعــدم اإلطالــة فهيــا دون داٍع. ويكــون التقر بعــد الز

يــق وحتليــل للمشــكلة والتوصيــات المقرحــة. االهتمــام، احلقائــق الــي توصــل إلهيــا الفر

يارات إىل الســلطات العليا )مثل الدائرة احلكومية المختصة أو الوزارة المعنية( ثم إتاحهتا للجمهور بعد  وميكن أيضًا إراسل تقارير الز
يــر للجمهــور جيــب أن يكــون الوصــول إلهيــا هســاًل وانتارهــا واســعًا. ذلــك. وعنــد إتاحــة التقار

يــر عــن معلومــات رسيــة أو أي معلومــات قــد تــؤدي إىل احتمــال وقــوع رضر عــى الشــخص الــذي  ومــن المهــم ضمــان عــدم كشــف التقار
قــدم المعلومــات.

مختارات مرئية
اذهب•إىل•القرص•المدَم•المعنَون•Preventing Torture•لماشهدة•الدكتورة•سيلفيا•كااسل،•الرئيس•
يــارة•وقائيــة•فعالــة•ألي• الابــق•للجنــة•األوروبيــة•لمنــع•التعذيــب،•وهــي•تناقــش•اخلطــوات•الازمــة•إلجــراء•ز

مركــز•احتجــاز.

 Item•13•–•Undertaking•a•preventive•visit•to•a‘•ثــم•اخــر•’Feature•materials‘•انقــر•عــى
.’place•of•detention
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3.1.3 التقارير المواضيعية
يــر مواضيعيــة تبحــث يف قضايــا حمــددة )مثــل  يــارات ميكــن للمؤســات الوطنيــة أيضــًا إعــداد تقار يــر عــن الز باإلضافــة إىل إعــداد تقار
اخلدمــات الطبيــة أو عنــف الرشطــة( عــى مــدى فــرة زمنيــة معينــة وعــر أنــواع خمتلفــة مــن أماكــن االحتجــاز. يقــدم هــذا الهنــج وجهــة نظــر 
أكــرث حتليــاًل ميكــن أن تاعــد يف التعــرف عــى أمنــاط المشــكالت وتســليط الضــوء عــى العوامــل الماهمــة يف حــدوث تلــك المشــكالت 
يــر المواضيعيــة  يف أماكــن خمتلفــة. كمــا أهنــا ينبغــي أن تتضمــن توصيــات عمليــة إلحــداث تغيــر يف النظــام. وينبغــي يف البدايــة إراسل التقار

إىل اجلهــات المعنيــة للتعليــق علهيــا ثــم إتاحهتــا للجمهــور ونرشهــا عــى نطــاق واســع عــر واسئــل اإلعــالم.

يــر ملخصــًا  يــن. ويقــدم التقر يــرًا حــول قضايــا تتصــل باحتجــاز المهاجر يف عــام 2008 نــرشت اللجنــة األســرالية حلقــوق اإلنــان تقر
يــن يف  يــن يف البــالد ومقابــالت مــع بعــض المحتجز يــارات للمراكــز التســعة المخصصــة الحتجــاز المهاجر للمالحظــات الــي صــدرت بعــد ز

تلــك المراكــز.

3.2 صياغة توصيات جيدة
يــارات ألماكــن االحتجــاز وفقــًا للمعايــر العــرشة التاليــة الــي ترابــط فيمــا بيهنــا  ينبغــي تقييــم جــودة وفائــدة التوصيــات الــي توضــع بعــد الز

.)Double-SMART وتعــزز بعضهــا البعــض )منــوذج الـــ

Specific•)حمددة(: جيب أن تتناول كل توصية قضية واحدة حمددة ال غر
Measurable•)قابلة•للقياس(:•ينبغي إتاحة إجراء تقييم التنفيذ بأكر قدر ممكن من الهسولة

Achievable•)قابلة•للتحقيق(: ينبغي أن تكون كل توصية واقعية وقابلة للتنفيذ
Results-oriented•)موجهة•حنو•حتقيق•النتاجئ(: جيب أن تؤدي اإلجراءات المقرحة إىل نتيجة ملموسة

Time-bound•)حمددة•زمنيًا(:•ينبغي أن حتدد إطارًا زمنيًا واقعيًا 
و

Solution-suggestive•)مقِرحة•للحلول(: ينبغي، كلما أمكن، أن تطرح التوصيات حلواًل موثوقة
Mindful•of•prioritization,•sequencing•and•risks•)مراعيــة•لرتيــب•األولويــات•والتسلســل•والمخاطــر(: قــد يكــون مــن 

يــر الحقــة. كــرث إحلاحــًا والتعامــل مــع التوصيــات األخــرى يف تقار المفيــد الركــز أواًل عــى التوصيــات األ
Argued•)قامئة•عى•احلجة(: جيب أن تستند التوصيات إىل أدلة وحتليالت موضوعية وعالية اجلودة وأن تعتمد عى معاير
Real-cause•responsive•)حمِددة•لألسباب•احلقيقية(: ينبغي أن تركز التوصيات عى أسباب المشكلة ال عى األعراض

هة(: ينبغي توجيه التوصيات إىل مؤسات/جهات حمددة وليس إىل »السلطات« Targeted•)موجَّ

قــد يصعــب يف الواقــع العمــيل صياغــة توصيــات تتوافــق مــع مجيــع معايــر منــوذج الـــ Double-SMART، ولكــن ينبغــي للمؤســات 
الوطنيــة أن ختصــص وقتــًا كافيــًا للنظــر فهيــا بعنايــة. فمــن الــرضوري صياغــة توصيــات جيــدة ألهنــا توفــر أاساًس متينــًا إلجــراء حــوار مســتمر 

مــع الســلطات وتتيــح للمؤســات الوطنيــة متابعــة تنفيذهــا.

3.3 التقرير السنوي
عادًة ما تكون المؤسات الوطنية ُملَزمة بتقديم تقرير سنوي عن أنشطهتا إىل الرلمان. وتتيح التقارير السنوية الفرصة للمؤسات 
الوطنيــة لتلخيــص شــواغلها الرئيســية المتعلقــة حبقــوق اإلنــان وتقديــم توصيــات تتطلــب التدخــل الترشيعــي. ومــن بــن أمــور أخــرى 
يــر  التقر إتاحــة  يــن وظــروف احتجازهــم. وينبغــي  المتعلقــة مبعاملــة المحتجز يلفــت االنتبــاه إىل الشــواغل  يــر الســنوي أن  ميكــن للتقر

الســنوي لواسئــل اإلعــالم، وبشــكل أوســع لعامــة اجلمهــور.

تضطلــع اللجنــة•األفغانيــة•المســتقلة•حلقــوق•اإلنــان بواليــة مراقبــة أماكــن مثــل مراكــز احلجــز التابعــة للرشطــة ومراكــز االحتجــاز 
يــق الزائــر دراســة الظــروف العامــة لالحتجــاز ومعاملــة األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم، فضــاًل  يــة. ويتــوىل الفر والســجون بصفــة هشر

يــن الذيــن يرغبــون يف تقديــم شــكوى. عــن إجــراء مقابــالت وجهــًا لوجــه وعــى انفــراد مــع المحتجز
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مختارات مرئية
خمتارات•مرئية

اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماشهــدة•المزيــد•عــن•المؤســات•الوطنيــة•
ودورهــا•يف•مراقبــة•أماكــن•االحتجــاز.

Item•14•–•NHRIs:•Monitoring•places•of•deten-‘•ثــم•اخــر•’Feature•materials ’انقــر•عــى•
’tion

النقاط الرئيسية: الفصل الثامن	 
• يــارات•منتظمــة•ينبغــي•احــرام•المبــادئ•األاسســية•	 عنــد•مراقبــة•أماكــن•االحتجــاز•مــن•خــال•االضطــاع•بز

للمراقبة،•وعى•رأهسا•مبدأ•“ال•رضر•وال•رضار”.
• المعلومــات•	 اســتعراض• حيــث• مــن• التخطيــط• جيــدة• االحتجــاز• ألماكــن• يــارات• الز تكــون• أن• ينبغــي•

مســبقة. اتصــاالت• وإجــراء• يــق• الفر أعضــاء• بــن• المهــام• وتقســيم• المتاحــة•
• يــارة•مــا•يــي:•لقــاء•أويل•مــع•الشــخص•المســؤول،•جولــة•	 تتضمــن•اخلطــوات•الرئيســية•الازمــة•للقيــام•بز

يــن،•لقــاء•أخــر•مــع•الشــخص• داخــل•المــكان،•الرجــوع•إىل•الســجات،•مقابــات•خاصــة•مــع•المحتجز
المســؤول.

• يــارات•وإعــداد•توصيــات•بأهنــا•كآليــة•للمتابعــة•ومــن•أجــل•	 يــر•عــن•الز مــن•األهميــة•مبــكان•تقديــم•تقار
إقامــة•حــوار•مســتمر•مــع•الســلطات•المعنيــة.

مطالعات أخرى
دليل•تفعيل•القواعد•الدنيا•لمعاملة•السجناء؛•المنظمة•الدولية•لإلصاح•اجلنايئ؛•2001

في القرص الُمدمج

دليل•عمي•لمراقية•أماكن•االحتجاز؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2004

تقديــم•توصيــات•فّعالــة:•الوثيقــة•اإلعاميــة•رقــم•1•جلمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب•بــأن•مراقبــة•االحتجــاز؛•
مجعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛•2008

اختيــار•الماشركــن•يف•المقابــات•الــي•ُتــَرى•يف•إطــار•المراقبــة•الوقائيــة•ألماكــن•االحتجــاز:•الوثيقــة•اإلعاميــة•
رقــم•2•جلمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛•مجعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛•2009

مــن• الوقايــة• جلمعيــة• •3 رقــم• اإلعاميــة• الوثيقــة• االحتجــاز:• مراقبــة• يف• يــن• الفور بالمرمجــن• االســتعانة•
2009 التعذيــب؛• مــن• الوقايــة• مجعيــة• التعذيــب؛•

يــارة•أماكــن•االحتجــاز،•مــا•هــو•دور•األطبــاء•والموظفــن•الصحيــن•اآلخريــن؟؛•مجعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛• ز
2008

يــارة•األشــخاص•المحتجزيــن•والفصــل• دليــل•التدريــب•عــى•رصــد•حقــوق•اإلنــان•)انظــر•الفصــل•التاســع:•ز
يــر(؛•سلســلة•التدريــب•المهــي•رقــم•7؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــان؛•2001 العــرشون:•تقديــم•التقار
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الفصل التاسع
تعزيز الوعي العام

مقدمة
يــز احرتامــه لهــا، لمــن المهــام األاسســية للمؤســات الوطنيــة. وهــو مــا جيعلهــا يف وضــع  يــز وعــي المجتمــع حبقــوق اإلنــان، وتعز إن تعز

يــز الوعــي حبظــر التعذيــب وبنــاء الدعــم المجتمعــي لمنــع التعذيــب. مثــايل إلطــاق بــراجم للتثقيــف العــام تاعــد عــى تعز

وتكمــن أهميــة بــراجم التثقيــف العــام ومحــات التوعيــة يف قدرهتــا عــى التأثــر عــى أصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار والماهمــة يف تغيــر 
االجتاهــات الائــدة يف المجتمــع.

وعــادًة مــا يكــون ألنشــطة التوعيــة تأثــر أكــر عنــد إجراهئــا بالتعــاون مــع جهــات أخــرى، أهمهــا المجتمــع المــدين وقــادة المجتمعــات المحليــة 
أو غــر ذلــك مــن المجموعــات المعنيــة. ومتثــل واسئــل اإلعــام أيضــًا رشيــكًا حيويــًا. لــذا ُيعتــر التواصــل والتــاور الوثيــق مــع هــذه 

التشــكيلة مــن الــركاء عنــرًا مهمــًا يف أي برنــاجم ناجــح للتوعيــة العامــة.

1. التثقيف العام
كــر  مــن الواضــح أن النــاس حباجــة إىل فهــم مــا لهــم مــن حقــوق مــن أجــل ضمــان احــرتام الســلطات لتلــك احلقــوق. بيــد أن األشــخاص األ
عرضــة للتعذيــب وســوء المعاملــة - مثــل الفقــراء أو ذوي المســتوى التعليمــي المنخفــض أو المنتمــن إىل أقليــات - هــم يف الغالــب 

األقــل فهمــًا حلقوقهــم أيضــًا.

لــذا فهنــاك حاجــة واضحــة لضمــان معرفــة مجيــع النــاس، مهمــا كانــت خلفياهتــم، حبقوقهــم. ففــي حالــة علــم النــاس بواجبــات احلكومــة 
والســلطات األخــرى جتاههــم، ويف حالــة عــدم وفاهئــا بتلــك الواجبــات، ميكــن لهــم ماءلهتــا عــن هــذا التقصــر.

تنــوي  الــي  الفئــات  أو  الفئــة  بعينــه وأن حتــدد  الوطنيــة هدفــًا  المؤســات  أن تضــع  ينبغــي  العــام  للتثقيــف  لرنــاجم  التخطيــط  عنــد 

األسئلة الرئيسية 
منــع•	• بأهميــة• اجلمهــور• لتثقيــف• فعالــة• بــراجم• إعــداد• الوطنيــة• اإلنــان• حقــوق• لمؤســات• ميكــن• كيــف•

التعذيــب؟

ما•هي•األنشطة•اليت•ميكن•أن•تاعد•يف•تنمية•الوعي•العام•بأهمية•منع•التعذيب؟	•

ما•هي•مزايا•إجراء•أنشطة•لزيادة•مستوى•الوعي•لدى•األشخاص•المحرومني•من•حريهتم؟	•

األساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مبادئ باريس
االختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•يف•مجلة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

يــادة•الوعــي•العــام•وخاصــة•عــن•طريــق•اإلعــام•والتثقيــف•وباســتخدام•مجيــع• ز(•اإلعــان•عــن•حقــوق•اإلنــان•)...(،•عــن•طريــق•ز
أجهــزة•الصحافة.
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

هــة هــو ماعــدة الشــباب المرديــن عــى معرفــة حقوقهــم يف  اســهتدافها. فعــى ســبيل المثــال قــد يكــون هــدف إحــدى احلمــات الموجَّ
حــال إلقــاء القبــض علهيــم مــن قبــل الرطــة.

وعــادًة مــا تكــون هــذه المبــادرات التثقيفيــة أكــر فعاليــة عنــد إجراهئــا بالتعــاون مــع جهــات أخــرى عاملــة يف المجــال نفســه. ولذلــك 
ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تنظــر يف بنــاء عاقــات مــع طائفــة واســعة مــن المجموعــات والمهنيــن، مثــل األخصائيــن االجتماعيــن 

والمنظمــات اخلريــة ومنظمــات حقــوق اإلنــان ونقابــات األطبــاء والمحامــن.

ومبجــرد حتديــد هــدف برنــاجم التثقيــف تتمثــل اخلطــوة التاليــة يف النظــر يف أفضــل وســيلة للتواصــل مــع الفئــة المســهتدفة، وهــو أمــر خيتلــف 
كثــرًا باختــاف الفئــة.

فإذا كان هدف الرناجم، عى سبيل المثال، هو الوصول إىل الشباب المردين فإنه ميكن أن يتضمن اسرتاتيجيات من قبيل ما ييل:

وضع منشورات أو ملصقات يف األماكن الرئيسية، مبا فهيا مراكز الرطة أو مراكز الشباب	 
تقديم عروض مرسحية يف الارع	 
توزيع قبعات أو قمصان أو بطاقات جيب	 
إناء خط اسخن جماين للمعلومات والرتوجي له	 
عقد جلات إعامية يف مراكز الشباب أو مراكز اإليواء أو غرها من األماكن الي يتجمع فهيا الشباب. 	 

2. حمالت التوعية العامة 
يــز حقــوق اإلنــان، أن تســعى إىل رفــع مســتوى الوعــي لــدى عامــة اجلمهــور باحلظــر  ينبغــي للمؤســات الوطنيــة، كجــزء مــن واليهتــا يف تعز

المطلــق للتعذيــب وحبــق مجيــع األشــخاص، وخاصــة المحرومــن مــن حريهتــم، يف عــدم التعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة. 1

يبــًا حيــدث التعذيــب وســوء المعاملــة بعيــدًا عــن أنظــار اجلمهــور. ونتيجــة لذلــك قــد ال ُتطــَرح هــذه القضايــا يف واسئــل  يف مجيــع احلــاالت تقر
اإلعــام أو غرهــا مــن المحافــل العامــة إال يف أحيــان نــادرة وقــد ال يكــون هنــاك وعــي كبــر حبــدوث مثــل هــذه الممــاراست. لــذا ميكــن 
للمؤســات الوطنيــة أن تلعــب دورًا مهمــًا يف إخــراج قضيــة التعذيــب إىل النــور وتعريــف اجلمهــور هبــا. وميكــن أن يشــكل الوعــي العــام 

والدعــم المجتمعــي عامــًا حاســمًا يف إحــداث تغيــرات يف الســيااست والقوانــن والممــاراست.

يــن مــا بــن الامبــاالة والشــك بــل قــد تصــل إىل حــد الكراهيــة. وعــادًة  يف معظــم بلــدان العالــم قــد تــرتاوح مواقــف المجتمــع جتــاه المحتجز
مــا تتعــزز هــذه الماعــر بفعــل اخلطــاب العــام حــول قضيــي األمــن والقانــون والنظــام، األمــر الــذي ميكــن أن يضفــي الرعيــة عــى إاسءة 
يــن. وبالمثــل قــد ينظــر الــرأي العــام أحيانــًا إىل أشــكال معينــة مــن الســلوك العنيــف، مثــل العنــف أثنــاء االســتجوابات،  معاملــة المحتجز
عــى أنــه جــزء مقبــول مــن عمــل الرطــة. وقــد يتعــزز هــذا التصــور لــدى النــاس مباهــدة الــراجم التلفزيونيــة الــي تظهــر عنــف الرطــة عــى 

أنــه جــزء طبيعــي، أو حــى رضوري، مــن عمــل الرطــة.

لهــذا الســبب ينبغــي أن حتــرص المؤســات الوطنيــة عــى إيصــال راسلــة مفادهــا أن التعذيــب أمــر ال ميكــن قبولــه أبــدًا وأن مجيــع 
األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يســتحقون أن يعاَملــوا معاملــة إنانيــة. وبالتــايل فــإن واحــدة مــن أفضــل الطــرق لمخاطبــة المجتمــع 

ككل هــي تنظيــم محــات اشملــة للتوعيــة العامــة يــارك فهيــا صحفيــون وقــادة رأي.

وتقــوم محلــة التوعيــة العامــة الفعالــة عــى اســرتاتيجية اتصــال متفــق علهيــا تتضمــن هدفــًا حمــددًا، وراسلــة واضحــة وبســيطة، والطــرق 
الرئيســية لاتصــال، واإلطــار الزمــي للحملــة.

وفيما ييل بعض السبل الي ميكن أن تتبعها المؤسات الوطنية للتواصل مع اجلمهور العام:

عقد مؤمتر صحفي كبر للتشجيع عى تقديم تقارير إخبارية عن القضية	 
حشد شخصيات عامة مهمة لدعم احلملة، وهو ما ميكن أن يشمل أيضًا االستماع إىل هشادات الضحايا	 
إعداد مقاالت افتتاحية وراسئل إىل المحرر	 
إناء نقاط لتنمية الوعي المجتمعي يف اإلذاعة والتلفزيون	 

1  تطلــب جلنــة حقــوق اإلنــان يف تعليقهــا العــام رقــم 20 »إبــاغ اللجنــة بالكيفيــة الــي تنــر هبــا الــدول األطــراف، عــى عامــة الســكان، المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة 
مبنــع التعذيــب والمعاملــة المحظــورة بالمــادة 7« )الفقــرة 10(. كمــا تذكــر جلنــة مناهضــة التعذيــب أن »مــن المهــم تثقيــف عامــة الســكان بتــارخي ونطــاق ورضورة حظــر 

التعذيــب وإاسءة المعاملــة عــى حنــو غــر قابــل للتقييــد« )التعليــق العــام رقــم 2، الفقــرة 25(.
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وضع إعانات يف الصحف الرئيسية	 
عرض القضية يف مسلسات تلفزيونية حمبوبة أو براجم إذاعية هشرة	 
توزيع ملصقات ومنشورات	 
إعداد عريضة شعبية.	 

ومــن المهــم اختيــار وقــت مناســب إلطــاق احلملــة. ومــن اخليــارات المتاحــة اســتغال الزخــم الــذي تهشــده خمتلــف األيــام الدوليــة، مهنــا 
عــى ســبيل المثــال:

اليوم الدويل لماندة ضحايا التعذيب؛ 26 يونيو/حزيران	 
اليوم العالمي حلقوق اإلنان؛ 10 ديسمر/كانون األول	 
اليوم العالمي لأليدز )لتنظيم محلة لمكافحة فروس نقص المناعة البرية يف السجون(؛ 1 ديسمر/كانون األول.	 

مبناســبة الذكرى الســتن لإلعان العالمي حلقوق اإلنان أطلقت مفوضية حقوق اإلنان أســبوع الكرامة والعدالة للمحتجزين، 
يف الفــرتة مــن 6 إىل 12 أكتوبر/تريــن األول 2008. واســتغلت اللجنــة األوغنديــة حلقــوق اإلنــان تلــك المناســبة لتنفيــذ جمموعــة 

واســعة مــن األنشــطة.

200 شــخص مــن منظمــات  أكــر مــن  اللجنــة األســبوع مبســرة مجاهريــة طافــت شــوارع العاصمــة، كمبــاال، اشرك فهيــا  وبــدأت 
كادمييــن والصحفيــن واجلمهــور.  المجتمــع المــدين والرطــة وموظفــي الســجون والــوزارات احلكوميــة وأعضــاء اللجنــة والطــاب واأل
يــن، ويف هنايــة المســرة، الــي بلغــت مافهتــا ســتة كيلومــرتات، ألقــى ممثــل عــن رئيــس  ولفتــت المســرة االنتبــاه إىل حقــوق المحتجز

المجلــس األعــى للقضــاء وممثلــن عــن اللجنــة والمنظمــات غــر احلكوميــة كلمــًة أمــام احلضــور.

يــز ومحايــة حقــوق الســجناء. وضــم االجتمــاع  وخــال األســبوع نظمــت اللجنــة اجتمــاع مائــدة مســتديرة ألصحــاب المصلحــة حــول تعز
60 ماركًا من المجتمع المدين ومصلحة السجون ووزارة الشؤون الداخلية والرلمان كما حظي بتغطية كبرة يف واسئل اإلعام 

المطبوعــة واإللكرتونيــة.

3. رفع مستوى الوعي بين األشخاص المحرومين من حريتهم
كر  ميكن للمؤســات الوطنية أن تنظر أيضًا يف إجراء براجم تثقيفية تقدم معلومات لألشــخاص المحرومن من حريهتم واألشــخاص األ

عرضة خلطر التعذيب أو ســوء المعاملة.

وقــد يتضمــن ذلــك معلومــات عــن الضمانــات واإلجــراءات القامئــة، وكذلــك عــن احلقــوق المكفولــة للشــخص أثنــاء توقيفــه واســتجوابه 
واحتجــازه. كمــا أنــه قــد يشــمل معلومــات عــن كيفيــة االتصــال بالمؤسســة الوطنيــة أو تقديــم شــكوى.

وميكن نر هذه المعلومات من خال توزيع ما ييل:

منشورات أو كتيبات عن حقوق السجناء	 
بطاقات جيب عن حقوق السجناء	 
ملصقات يف مراكز الرطة والسجون	 

مختارات مرئية
اللجنــة• إينيــس،•عضــو• غرايــم• Preventing Torture•لماشهــدة• المعنــَون• المــدجَم• القــرص• إىل• اذهــب•
الوطنيــة•إرشاك•واسئــل• الــيت•ميكــن•هبــا•للمؤســات• الكيفيــة• يناقــش• اإلنــان،•وهــو• األســرالية•حلقــوق•

يــز•الوعــي•وتشــجيع•العمــل•عــى•دعــم•قضايــا•حقــوق•اإلنــان. اإلعــام•يف•تعز

.’Item 15 – Promoting public awareness‘•ثم•اخر•’Feature materials‘•انقر•عى
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تولت جلنة حقوق اإلنان يف سراليون نر وتوزيع كتاب جيب عن حقوق السجناء.

يــن حبقوقهــم حتــت شــعار  وأطلــق مكتــب أمــن المظالــم يف بــرو )Defensoría del Pueblo( محلــة ملصقــات لتوعيــة المحتجز
يتــك«. »دافــع عــن حقوقــك - االحتجــاز ال يؤثــر إال عــى حر

النقاط الرئيسية: الفصل التاسع	 
• ُيَعد•تثقيف•اجلمهور•العام•بأهمية•حظر•ومنع•التعذيب•عمًا•وقائيًا•مهمًا.	
• ميكــن•حلمــات•التثقيــف•العامــة•أن•تاعــد•يف•رفــع•مســتوى•الوعــي•هبــذه•القضيــة•وأن•تشــكل•قــوة•دفــع•	

مهمــة•حنــو•التغيــر.
• كــر•عرضــة•	 ميكــن•أن•تركــز•أنشــطة•التوعيــة•أيضــًا•عــى•األشــخاص•المحرومــني•مــن•حريهتــم•واألشــخاص•األ

خلطر•التعذيب•أو•ســوء•المعاملة.

مطالعات أخرى
في القرص الُمدمج

ادوات•االتصال•االعامي؛•معهد•اإلعام•والسياسة•والمجتمع•المدين؛•2001

تطوير•مهارات•اتصال•اعامية•فّعالة؛•معهد•اإلعام•والسياسة•والمجتمع•المدين؛•2001
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

الفصل العاشر: 
 المؤسسات الوطنية والبروتوكول االختياري

التفاقية مناهضة التعذيب

1. مقدمة
يــارات  هيــدف الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب إىل منــع التعذيــب وســوء المعاملــة مــن خــال إنــاء نظــام قوامــه ز
 .)NPM( يــارات هيئــة دوليــة، هــي اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، وآليــة وقائيــة وطنيــة منتظمــة ألماكــن االحتجــاز. وتضطلــع هبــذه الز
ميثــل الربوتوكــول االختيــاري أداة جديــدة مهمــة لمنــع التعذيــب ويقــدم عــدة أدوار خمتلفــة ميكــن أن تلعهبــا مؤســات حقــوق اإلنــان 

يــد مــن المعلومــات(. الوطنيــة )انظــر الفصــل الابــع لمز

2. الترويج للبروتوكول االختياري 
2.1 دور المؤسسات الوطنية في التصديق على البروتوكول االختياري

ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــارك - كجــزء مــن واليهتــا العامــة يف تشــجيع التصديــق عــى الصكــوك الدوليــة – بصــورة نشــطة يف 
تشــجيع التصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري. وميكهنــا حتقيــق ذلــك مــن خــال تقديــم توصيــات رســمية إىل احلكومــة، ومناقشــة أهميــة 
الربوتوكــول االختيــاري يف تقاريرهــا الســنوية أو المواضيعيــة، والضغــط عــى الــوزراء وأعضــاء الربلمــان المعنيــن، وبنــاء الدعــم ورفــع 

مســتوى الوعــي لــدى خمتلــف أصحــاب المصلحــة واجلمهــور.

يــة حلقــوق اإلنــان عــدة توصيــات إىل احلكومــة بــأن التوقيــع والتصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري.  قدمــت اللجنــة الوطنيــة الكور
ويف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2006 عقــدت اللجنــة نــدوة حــول التصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري وتأثــره عــى احلقــوق اإلنانيــة 

يــن. للمحتجز

مببــادرة مــن جلنــة جنــوب أفريقيــا حلقــوق اإلنــان أنشــئت جلنــة خمصصــة معنيــة بالتعذيــب تشــمل واليهتــا الضغــط مــن أجــل التصديــق 
عــى الربوتوكــول االختيــاري. وتتألــف اللجنــة مــن ممثلــن عــن احلكومــة والربلمــان ومنظمــات المجتمــع المــدين والهيئــات الزائــرة القامئــة.

وعنــد مناقشــة التصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري ينبغــي إيــاء االعتبــار أيضــًا للخطــوات العمليــة المتبعــة لتنفيــذ المعاهــدة، وال ســيما 
اخليــارات الممكنــة إلنــاء أو تعيــن آليــة وقائيــة وطنيــة.

2.2 عملية التشاور المتعلقة باآللية الوقائية الوطنية الممكنة
يــارات وقائيــة منتظمــة جلميــع األماكــن الــي ُيــَرم فهيــا  مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري تضطلــع اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة بواليــة القيــام بز
األشــخاص مــن حريهتــم. كمــا يتعــن عــى اآلليــات الوقائيــة أن تقــدم توصيــات إىل الســلطات بــأن منــع التعذيــب وأن تقــدم ماحظــات 

يــع القوانــن ذات الصلــة. تتعلــق بالترشيعــات القامئــة أو مبار

األسئلة الرئيسية 
االختيــاري•	• الربوتوكــول• عــى• التصديــق• تشــجيع• الوطنيــة• اإلنــان• حقــوق• مؤســات• تســتطيع• كيــف•

التفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب،•وكذلــك•فتــح•مناقشــة•حــول•اخليــارات•المتاحــة•إلنــاء•أو•تعيــن•آليــة•وقائيــة•
وطنيــة؟

ما•هي•التحديات•اليت•تواجه•المؤسات•الوطنية•بعد•تعييهنا•كآليات•وقائية•وطنية؟	•

مــا•هــي•الســبل•الــيت•ميكــن•للمؤســات•الوطنيــة•غــر•الُمعينــة•كآليــات•وقائيــة•أن•تتعــاون•هبــا•مــع•الهيئــات•	•
المنــأة•مبوجــب•الربوتوكــول•االختيــاري؟
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ولتمكــن اآلليــات الوقائيــة مــن أداء واليهتــا، جيــب عــى الــدول األطــراف أن تكفــل اســتقالها الوظيفــي، فضــًا عــن اســتقال أعضاهئــا. 
ويتعــن علهيــا أيضــًا توفــر المــوارد الازمــة ألداء اآلليــات الوقائيــة مهامهــا بفعاليــة، والتأكــد مــن متتــع أعضــاء اآلليــات بالقــدرات والدرايــة 
يــة الوصــول إىل  المهنيــة الازمــة ألداء الــدور المنــوط هبــا. باإلضافــة إىل ذلــك جيــب أن مُتَنــح اآلليــات الوقائيــة صاحيــات معينــة تتعلــق حبر

أماكــن االحتجــاز واحلصــول عــى المعلومــات والوصــول إىل األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم.

يــة اختيــار الشــكل األنســب مــع  وال يفــرض الربوتوكــول االختيــاري عــى اآلليــات الوقائيــة اختــاذ شــكل تنظيمــي معــن، إذ يــرك للــدول حر
األخــذ يف االعتبــار ســياقها الوطــي واالجتماعــي والســيايس واالقتصــادي. لــذا يتعــن عــى الــدول أن حتلــل وتقيــم بدقــة خمتلــف اخليــارات 

المتاحــة أمامهــا.

ينبغــي إجــراء هــذا التحليــل بطريقــة واضحــة وشــفافة. وقــد وضعــت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب يف تقريرهــا الســنوي األول جمموعــة 
»مبــادئ توجهييــة أوليــة بــأن التطويــر المســتمر لآلليــات الوقائيــة الوطنيــة« أوصــت فهيــا بــرورة إنــاء هــذه الهيئــات مــن خــال عمليــة 

عامــة واشملــة وشــفافة.

وينبغــي أن تكــون المؤســات الوطنيــة جــزءًا مــن عمليــة التــاور هــذه، جنبــًا إىل جنــب مــع اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة األخــرى، مثــل 
المســؤولن احلكوميــن المعنيــن وهيئــات المراقبــة القامئــة ومنظمــات حقــوق اإلنــان ونقابــات العمــال والمنظمــات المهنيــة وأعضــاء 

الربلمــان.

يــارات، عــى أن تتضمــن حتليــًا مفصــًا  ويف األحــوال المثاليــة جيــب بــدء عمليــة التــاور بإعــداد قامئــة بالهيئــات الوطنيــة المعنيــة بإجــراء ز
لقــدرة كل هيئــة عــى الوفــاء بــرشوط الربوتوكــول االختيــاري. وميكــن أن متثــل هــذه القامئــة نقطــة انطــاق مفيــدة لوضــع توصيــات بــأن 

اخليــارات الممكنــة إلعــداد اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة.

ــل لدهيــا. وقــد يشــمل  وبنــاًء عــى هــذا التحليــل، وعــى عمليــة التــاور، ميكــن للــدول أن ختتــار بعــد ذلــك منــوذج اآلليــة الوقائيــة المفضَّ
ذلــك مــا يــي:

إناء آلية جديدة متامًا مبوجب الربوتوكول االختياري	 
تعين هيئة قامئة	 
تعين عدة آليات، سواء هيئات قامئة أو هيئات جديدة أو مزجي من النوعن.	 

 
بعــد تصديــق باراغــواي عــى الربوتوكــول االختيــاري، ُعقــدت نــدوة وطنيــة لمــدة ثاثــة أيــام حرهــا المئــات مــن ممثــي القطاعــات 
احلكوميــة وغــر احلكوميــة. ويف هنايــة النــدوة ُشــكلت جلنــة مــن 13 عضــوًا لصياغــة اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة بتوافــق اآلراء، وضمــت 
اللجنــة يف عضويهتــا ممثلــن عــن احلكومــة والمجتمــع المــدين. وبعــد ســتة أهشــر مــن المــاورات ُعــرض عــى الكونغــرس مــرشوع قانــون 
إلنــاء اللجنــة الوطنيــة لمنــع التعذيــب. ويف تقريرهــا الســنوي الثــاين »الحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقديــر أن عمليــة وضــع مــرشوع 

القانــون اخلــاص بإنــاء اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة متــزت بالوضــوح والشــفافية والشــمول« )CAT/C/42/2، الفقــرة 38(.

ويف مايو/أيــار 2008 دعــا مكتــب المدعــي العــام األســرايل أصحــاب المصلحــة إىل تبــادل وجهــات النظــر حــول مــا إذا كان ينبغــي 
ألســراليا االنضمــام إىل الربوتوكــول االختيــاري. وخــال عمليــة التــاور )الــى ُعِرفــت بـ«حتليــل المصلحــة الوطنيــة«( قدمــت عــدة 
يــد مــن  مؤســات، مبــا فهيــا•اللجنــة•األســرالية•حلقــوق•اإلنــان، أوراق مواقــف. وســوف تشــكل هــذه األوراق أاساًس إلجــراء مز

المناقــات حــول اخليــار األنســب لشــكل اآلليــات الوقائيــة يف أســراليا.

2.2.1 النظر في تعيين المؤسسات الوطنية كآليات وقائية
عندمــا تكــون هنــاك مؤسســة وطنيــة مســتقلة عاملــة يف البــاد، فــإن تعيــن تلــك المؤسســة الوطنيــة كآليــة وقائيــة ميثــل أحــد اخليــارات 
المتاحــة أمــام احلكومــة. لــذا ينبغــي للحكومــة أن تــدرس بعنايــة مــدى اســتقال المؤسســة وتفاصيــل واليهتــا القامئــة ومســتوى أداهئــا، 

فضــًا عــن درجــة مصداقيهتــا ورشعيهتــا لــدى الســلطات والمجتمــع األوســع.

يبــًا تكــون  وليــس بالــرورة أن تكــون المؤســات الوطنيــة القامئــة مســتوفية جلميــع رشوط الربوتوكــول االختيــاري. ففــي مجيــع األحــوال تقر
يــد مــن المــوارد البرشيــة واللوجســتية  هنــاك حاجــة إىل إدخــال تعديــات عــى الترشيعــات وإجــراء إعــادة هيكلــة تنظيميــة وتوفــر المز

والماليــة حــى يتســى إلحــدى جلــان حقــوق اإلنــان أو أحــد مكاتــب أمــن المظالــم االضطــاع بــدور اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة.

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن االضطــاع بواليــة جديــدة تركــز عــى الوقايــة، وليــس احلمايــة أو التحقيــق، يتطلــب مــن المؤسســة الوطنيــة مراجعــة 
أاسليــب عملهــا وهيكلهــا التنظيمــي وتكويهنــا المهــي. ويف بعــض احلــاالت، قــد تكــون هنــاك جوانــب مــن عمــل المؤســات الوطنيــة 
جتعــل مــن غــر المناســب تعييهنــا كآليــة وقائيــة. وقــد تشــمل هــذه احلــاالت المؤســات الوطنيــة الــي يغلــب علهيــا الطابــع التفاعــي، 
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حيث يكون الركز الرئييس عى التعامل مع الشكاوى الفردية، أو المؤسات الي تكون مهمهتا األاسسية إجراء البحوث أو التوعية 
حبقــوق اإلنــان وتعزيزهــا.

يــز ومحايــة حقــوق اإلنــان الــذي ُعقــد يف  وينــص إعــان نــرويب، الــذي اعُتِمــد خــال المؤمتــر الــدويل التاســع للمؤســات الوطنيــة لتعز
أكتوبر/ترشيــن األول 2008، عــى رضورة أن تشــجع المؤســات الوطنيــة حكوماهتــا عــى »النظــر يف تعييهنــا كآليــات وقائيــة وطنيــة، عــى 

أن يكــون ذلــك فقــط يف حــال توفــرت لهــا الصاحيــات والمــوارد الازمــة.«

وهناك عدة مائل ينبغي حبهثا بعناية عند النظر يف تعين مؤسسة وطنية قامئة كآلية وقائية، مهنا ما يي:

يارات وقائية	  وجود والية حمددة لاضطاع بز
يارات المنتظمة	  وجود موارد كافية لتنفيذ برناجم كامل للز
ضمان الوصول إىل مجيع أماكن االحتجاز	 
ضمان احلصول عى المعلومات ذات الصلة	 
احلق يف إجراء مقابات خاصة مع المحتجزين	 
االستقال	 
اخلربة المهنية ذات الصلة	 
احلق يف تقديم توصيات إىل احلكومة والسلطات المعنية ويف احلصول عى رد مدروس	 
احلق يف نرش التقارير	 
احلصول االمتيازات واحلصانات الازمة	 
حتديد ما إذا كانت هناك هيئات أخرى تضطلع بزيارات ألماكن االحتجاز.	 

وميكــن أن ياعــد تقييــم هــذه المائــل عــى حتديــد مــا قــد يتعــن اختــاذه مــن إجــراءات قانونيــة إضافيــة وإجــراؤه مــن إعــادة هيكلــة وتوفــره 
من موارد لكي تستويف المؤسات الوطنية رشوط الربوتوكول االختياري.

وعاوة عى ذلك، جيب أن تتسم العملية الي تؤدي إىل تعين المؤسسة الوطنية كآلية وقائية وطنية بالوضوح والشمول والشفافية.

نة كآليات وقائية 3. المؤسسات الوطنية المعيَّ
3.1 الهياكل المختلفة لآلليات الوقائية

هناك ثاث طرق خمتلفة تم هبا تعين المؤسات الوطنية كآليات وقائية مبوجب الربوتوكول االختياري.

3.1.1 تعيين المؤسسة الوطنية كآلية وقائية وحيدة
لقد ُطبق هذا اخليار يف خمتلف مناطق العالم.

األمريكتان:•
أمن المظالم يف كوستاريكا؛ اللجنة الوطنية حلقوق اإلنان يف المكسيك

مختارات مرئية
اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماهــدة•مــارك•طومســون،•األمــن•العــام•
جلمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب،•وهــو•يناقــش•المائــل•الرئيســية•الــيت•ينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تنظــر•

فهيــا•قبــل•االضطــاع•بــدور•اآلليــة•الوقائيــة•الوطنيــة.

 Item 16 – National preventive mechanisms:‘ ثــم•اخــر• •’Feature materials‘ انقــر•عــى•
.’Issues for NHRIs to consider
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أفريقيا:•
جلنة حقوق اإلنان يف مايل، اللجنة الوطنية حلقوق اإلنان يف موريشيوس

آسيا: 
جلنة حقوق اإلنان يف المالديف

أوروبا:•
مكتب أمن المظالم يف كل من ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وقربص ومجهورية التشيك وإستونيا وبولندا

3.1.2 تعيين المؤسسة الوطنية كآلية وقائية، بالتنسيق مع جهات أخرى
يف إطــار هــذا النمــوذج ُتعــنَّ المؤسســة الوطنيــة رســميًا كآليــة وقائيــة وطنيــة لكهنــا تــؤدي واليهتــا بالتعــاون رســميًا مــع جهــات أخــرى، عــى 

رأهســا منظمــات المجتمــع المــدين. وعــادًة مــا ُيطَلــق عــى هــذا النمــوذج اســم هيــكل »أمــن المظالــم +«.

يف ســلوفينيا ُأســِندت مهــام وصاحيــات اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة إىل أمــن المظالــم المعــي حبقــوق اإلنــان، بالتعــاون مــع عــدد مــن 
المنظمــات غــر احلكوميــة. وتســتطيع المنظمــات غــر احلكوميــة المســجلة يف ســلوفينيا، وفقــًا للقانــون، الماركــة يف إجــراء عمليــات 
التفتيــش يف األماكــن الــي ُيــَرم فهيــا األشــخاص مــن حريهتــم. ويتــوىل أمــن المظالــم اختيــار المنظمــات غــر احلكوميــة الماركــة عــن 

يــق مناقصــة عامــة ويوقــع عقــد تعــاون مــع كل منظمــة يقــع علهيــا االختيــار. طر

3.1.3 تعيين المؤسسة الوطنية كواحدة ضمن عدة آليات وقائية
جيــوز للــدول تعيــن عــدة آليــات، ســواء عــى أاسس إقليمــي أو مواضيعــي. ويف إطــار هــذا النمــوذج ميكــن أن تكــون المؤسســة الوطنيــة 

واحــدة مــن عــدة آليــات وقائيــة، كمــا أهنــا ميكــن أن تعمــل عمــل هيئــة التنســيق.

يف نيوزيلنــدا ُعينــت الهيئــات التاليــة كآليــات وقائيــة وطنيــة: مكتــب أمــن المظالــم، والهيئــة المســتقلة لمراقبــة ســلوك الرشطــة، 
ومفوضيــة الطفولــة، ومفتــش المؤســات العقابيــة العســكرية. وُأســند الــدور التنســيقي إىل اللجنــة•النيوزيلنديــة•حلقــوق•اإلنــان 

بوصفهــا•اآلليــة•الوقائيــة•الوطنيــة•المركزيــة.

ويف السويد ُأسِند دور اآللية الوقائية إىل كل من أمن•المظالم•الربلماين•ووزير•العدل.

نة كآليات وقائية 3.2 التحديات الخاصة التي تواجه المؤسسات الوطنية الُمعيَّ
إن تعين مؤسسة وطنية قامئة كآلية وقائية يطرح حتديات خاصة فيما يتعلق مبوارد المنظمة وواليهتا وتكويهنا.

3.2.1 الموارد
وفقــًا للربوتوكــول االختيــاري جيــب عــى الــدول توفــر المــوارد الازمــة لكــي تــؤدي اآلليــة الوقائيــة دورهــا بفعاليــة. وال يصــح أن تنظــر 
احلكومــات إىل تعيــن المؤســات الوطنيــة كآليــات وقائيــة عــى أنــه وســيلة اقتصاديــة لتنفيــذ مســؤولياهتا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري. 
وكمــا هــو مبــن يف إعــان نــرويب، ال ميكــن للمؤســات الوطنيــة االضطــاع هبــذه الواليــة اإلضافيــة إال إذا توفــرت لهــا المــوارد البرشيــة 

والماليــة الازمــة.

3.2.2 الوالية
تضطلــع المؤســات الوطنيــة بواليــة التعامــل مــع الشــكاوى والتحقيــق فهيــا وتوثيــق حــاالت انهتــاك حقــوق اإلنــان. لــذا فــإن القيــام 
يــارات وقائيــة منتظمــة وإقامــة حــوار َبنــاء مــع الســلطات، قــد يتطلــب مــن المؤســات  بــدور اآلليــة الوقائيــة، الــذي يتضمــن االضطــاع بز
الوطنيــة إجــراء تغيــرات مفاهيميــة وهيكليــة كبــرة. وينبغــي للمؤسســة الوطنيــة أن متعــن التفكــر يف الواليــة اجلديــدة وتتأكــد مــن أن مجيــع 
العاملــن فهيــا لدهيــم فهــم واضــح للهنــج الوقــايئ. ومــن المستحَســن أيضــًا إنــاء وحــدة مســتقلة داخــل المؤســات الوطنيــة لتــويل هــذه 
يــن حــول الواليــة المحــددة لآلليــة  المهمــة الوقائيــة. وهــو مــا ميكــن أن ياعــد عــى عــدم حــدوث التبــاس لــدى الســلطات والمحتجز

الوقائيــة.

يــارات لــرشوط  يــارات ألماكــن االحتجــاز بالفعــل ال ُيعتــرب، يف حــد ذاتــه، كافيــًا لضمــان تلبيــة هــذه الز كمــا أن اضطــاع المؤسســة الوطنيــة بز
يــارات الوقائيــة الموصوفــة يف الربوتوكــول االختيــاري ختتلــف يف أهدافهــا وهنجهــا عــن األنــواع األخــرى مــن  الربوتوكــول االختيــاري. فالز

يــارات المعنيــة بالتحقيــق يف شــكاوى التعذيــب وســوء المعاملــة. يــارات، وال ســيما الز الز
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يارات الوقائية إىل ادعاءات التعذيب وســوء المعاملة. وينبغي تســجيل هذه االدعاءات  تســتمع المؤســات الوطنية أثناء القيام بالز
وحتليلهــا لفهــم الثغــرات النظاميــة الموجــودة يف المركــز وتوجيــه عمليــة تقديــم التوصيــات إىل الســلطات. وعــى الرغــم مــن عــدم توثيــق 
يــارات الــي تقــوم هبــا اآلليــات الوقائيــة، إال أنــه ينبغــي أن تكــون لــدى المؤســات الوطنيــة إجــراءات واضحــة  هــذه احلــاالت خــال الز
المعالــم إلحالــة احلــاالت اخلطــرة إىل الوحــدة المعنيــة يف المؤسســة الوطنيــة )وحــدة الشــكاوى( أو إىل هيئــة خارجيــة مناســبة لمتابعهتــا 

والتحقيــق فهيــا. 

3.2.3 التكوين
إلجــراء مراقبــة وقائيــة فعالــة حتتــاج اآلليــات الوقائيــة إىل االســتفادة مــن خــربات تشــكيلة مــن األعضــاء ذوي اخللفيــات المهنيــة المتنوعــة. 
يبيــة المهنيــة ذات الصلــة. بيــد أن العديــد مــن  وقــد يكــون لــدى بعــض المؤســات الوطنيــة بالفعــل مــزجي مــن المهــارات والــرباجم التدر
جلــان حقــوق اإلنــان، وال ســيما العديــد مــن مكاتــب أمنــاء المظالــم، تتكــون يف معظمهــا مــن حمامــن وينقصهــا اخلــربة يف بعــض المجــاالت، 
خاصــة يف المجــال الطــي. ولذلــك يكــون مــن األهميــة مبــكان أن تتــاح للجنــة إمكانيــة توظيــف خــرباء خارجيــن للماعــدة يف هــذه المهــام 

الرقابية.

3.2.4 التقرير السنوي
يرًا ســنويًا منفصًا أو، عى األقل، فصًا مســتقًا  ل أن يكون تقر يرًا ســنويًا عن أنشــطهتا، وُيفضَّ يتعن عى اآلليات الوقائية أن تنرش تقر

ير السنوي للمؤسسة الوطنية. يف التقر

يــة التشــيك أختــر مكتــب أمــن المظالــم )المدافــع العــام عــن احلقــوق( لاضطــاع بــدور اآلليــة الوقائيــة بعــد تعديــل واليتــه  يف مجهور
وتزويــده مبــوارد ماليــة إضافيــة وإنــاء وحــدة جديــدة، تضــم ســتة موظفــن، داخــل المكتــب.

يــن إىل الربلمــان.  ير ويف الســويد اعرضــت الهيئتــان اللتــان اخترتــا لتــويل مهــام اآلليــة الوقائيــة عــى هــذا التعيــن مــن خــال تقديــم تقر
يــارات مفاجئــة وإجــراء حتقيقــات لكهنــا تــرى أنــه نظــرًا ألن المؤسســة تركــز  إذ متلــك مكاتــب أمنــاء المظالــم الربلمانيــن واليــة القيــام بز
عــى التعامــل مــع الشــكاوى ويغلــب علهيــا الطابــع التفاعــي، فإهنــا ال متلــك إال قــدرة حمــدودة عــى أداء المهــام الوقائيــة المنصــوص 
علهيــا يف الربوتوكــول االختيــاري. كمــا أن وزارة العــدل لدهيــا صاحيــات رقابيــة واســعة لكهنــا مؤسســة تفاعليــة، مكونــة مــن حمامــن، ولــم 

تكــن قــد حصلــت عــى مــوارد إضافيــة كافيــة ألداء هــذه المهمــة اإلضافيــة.

يارهتــا للســويد يف مــارس/آذار 2008 مناقــات مــع كلتــا اآلليتــن. ورأت اللجنــة  وعقــدت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب خــال ز
يــارات ينبغــي أن تعكــس هنجــًا وقائيــًا، فعــى  الفرعيــة يف تقريرهــا رضورة »إعــادة النظــر بعمــق« يف هــذا التعيــن وذكــرت أن »مهنجيــة الز
الرغــم مــن كونــه هنجــًا مكمــًا إال أنــه خيتلــف كثــرًا عــن أنشــطهتا احلاليــة الــي تركــز عــى التعامــل مــع الشــكاوى. كمــا ينبغــي أن تكفــل 
CAT/( »يبــات اإلضافيــة الازمــة للعمــل كآليــات وقائيــة وطنيــة الســلطات الســويدية حصــول هاتــن الهيئتــن عــى المــوارد والتدر
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OP/SWE/1، الفقــرة 38(. وجــاء رد احلكومــة الســويدية بــأن الربلمــان واحلكومــة ســيتعامان مــع المائــل المتعلقــة بالمزانيــة يف 
إطــار عمليــات وضــع المزانيــة الســنوية )CAT/OP/SWE/1/Add.1، الفقــرة 3(.

3.3. التفاعل بين اآللية الوقائية الُمعينة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب
ينــص الربوتوكــول االختيــاري عــى أن يكــون هنــاك اتصــال مبــارش بــن اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب واآلليــات الوقائيــة الوطنيــة. وميكــن 

للمؤســات الوطنيــة، عنــد تعييهنــا كآليــات وقائيــة، أن تتفاعــل مــع اللجنــة الفرعيــة بطــرق عــدة.

• ميكن•أن•يكون•هناك•اتصال•مبارش•بن•اآلليات•الوقائية•واللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•)المواد•20)و(•و11)ب(	
)2(•و12)ج((

ميكن لآلليات الوقائية أن تقدم معلومات للجنة الفرعية عن واليهتا وأداهئا، وكذلك عن المجاالت ذات األولوية لدهيا لمنع 
التعذيب. وينبغي لآلليات الوقائية أيضًا أن ترسل تقاريرها السنوية إىل اللجنة الفرعية.

وميكــن أن يكــون االتصــال بــن اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب واآلليــات الوقائيــة الوطنيــة يف شــكل اجتماعــات، عــى أن ُتعقــد 
هــذه االجتماعــات رسًا إذا لــزم األمــر. وتتعهــد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري بتيســر وتشــجيع االتصــال المبــارش بــن 

اآلليــات الوقائيــة واللجنــة الفرعيــة.

يــة ينبغــي أن جتــري اآلليــات الوقائيــة اتصــاالت مــع اللجنــة الفرعيــة  يــارة قطر ويف حالــة اضطــاع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بز
يارهتــا، وأن تقــدم  يف مرحلــة مبكــرة، وأن تقــدم معلومــات ملموســة عــن األولويــات وأماكــن االحتجــاز المحــددة الــي تنصــح بز
يــارة ينبغــي أن جتــري اللجنــة الفرعيــة اتصــااًل مبــارشًا مــع اآلليــة  المشــورة بــأن تنفيــذ رشوط الربوتوكــول االختيــاري. وخــال الز
يــر اللجنــة الفرعيــة، وكذلــك أن تراقــب  يــارة فيمكــن لآلليــات الوقائيــة أن تضغــط عــى احلكومــة لنــرش تقر الوقائيــة. أمــا بعــد الز

عــن كثــب تنفيــذ توصياهتــا.

يارتهيــا إىل موريشــيوس )أكتوبر/ترشيــن األول 2007( والمالديــف )ديســمرب/ التقــت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب خــال ز
كانــون األول 2007( مبمثلــن عــن اللجنتــن الوطنيتــن حلقــوق اإلنــان يف موريشــيوس والمالديــف، اللتــن كانتــا قــد ُأســِندت 

إلهيمــا مهــام اآلليــة الوقائيــة.

وعقــدت اللجنــة المكســيكية حلقــوق اإلنــان اجتماعــًا مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أثنــاء انعقــاد دورة اللجنــة الفرعيــة 
يارهتــا للمكســيك )27 أغســطس/آب - 12  يف جنيــف يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2007. واجتمعــت اللجنــة الفرعيــة خــال ز

ســبتمرب/أيلول 2008( مــع وحــدة اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة التابعــة للجنــة حقــوق اإلنــان.

• تتضمن•والية•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•ماعدة•اآلليات•الوقائية•)المادتان•11)ب()3(•و)4((	
يــدد الربوتوكــول االختيــاري دورًا مهمــًا للجنــة الفرعيــة هــو ماعــدة اآلليــات الوقائيــة عــى إجــراء تقييــم نقــدي الحتياجاهتــا 
وقدرهتا عى تعزيز محاية األشــخاص المحرومن من حريهتم. وميكن للجنة الفرعية أيضًا أن توفر المشــورة والتدريب لآلليات 
الوقائيــة وأن تقــدم توصيــات إىل الدولــة بــأن تســير هــذه اآلليــات بفعاليــة. وعــى الرغــم مــن األهميــة المحتملــة لهــذا الــدور 
االستاري، إال أنه ال يزال جنينيًا يف هذه المرحلة المبكرة من تنفيذ الربوتوكول االختياري. لذا أعدت اللجنة الفرعية لمنع 
التعذيــب يف تقريرهــا الســنوي األول جمموعــة مــن »المبــادئ التوجهييــة األوليــة للتطويــر المســتمر لآلليــات الوقائيــة الوطنيــة« 

يــادة تطويــر هــذا الــدور. وتــدرس حاليــًا الكيفيــة الــي ميكــن هبــا ز
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

4. مســاهمة المؤسســات الوطنيــة غيــر الُمعينــة كآليــات وقائيــة فــي أعمــال الهيئات 
المنشــأة بموجــب البروتوكــول االختياري

حــى يف حالــة عــدم تعيــن المؤســات الوطنيــة كآليــات وقائيــة فإهنــا ميكــن أن تاهــم ماهمــة مهمــة يف التنفيــذ الفعــال للربوتوكــول 
االختيــاري.

4.1 التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
فيمــا خيــص اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تزودهــا مبعلومــات موثوقــة عــن أوضــاع التعذيــب وســوء 
المعاملــة يف بلداهنــا. كمــا أهنــا ميكــن أن تــزود اللجنــة الفرعيــة مبعلومــات مســتقلة عــن واليــة اآلليــة الوقائيــة وســر العمــل فهيــا، وكذلــك 

عــن تنفيــذ التوصيــات المقدمــة مــن اآلليــة الوقائيــة.

يــة تضطلــع هبــا اللجنــة الفرعيــة، ينبغــي أن تلتقــي المؤســات الوطنيــة بأعضــاء وفــد اللجنــة لموافاتــه بآخــر  يــارة قطر وخــال أي ز
التعذيــب. مبنــع  الصلــة  ذات  القضايــا  ومناقشــة  المســتجدات 

4.2 التواصل مع اآللية الوقائية الوطنية
ميكن أن تلعب المؤسات الوطنية دورًا مكمًا وداعمًا مع المنظمة - أو المنظمات - الُمعينة كآلية وقائية.

إذ ينبغــي لهــا أن تكــون عــى اتصــال مبــارش ومنتظــم مــع اآلليــة الوقائيــة وأن تاعدهــا، إذا لــزم األمــر، عــى تطويــر واليهتــا مــن خــال 
تبــادل اخلــربات والمهنجيــات. كمــا ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تاعــد اآلليــة الوقائيــة عــى إجيــاد واسئــل فعالــة للعمــل مــع الســلطات 

وللدخــول معهــا يف حــوار َبنــاء ومســتمر.

وميكن للمؤسات الوطنية أن توجه عناية اآللية الوقائية إىل قضايا التعذيب وسوء المعاملة. ويف البلدان الي تتمتع فهيا المؤسسة 
يــارات وقائيــة ينبغــي لهــا أن تنظــر يف تبــادل المعلومــات وتنســيق عملهــا مــع اآلليــة الوقائيــة مــن أجــل جتنــب  الوطنيــة بصاحيــات القيــام بز

ازدواجية اجلهود. وجيب عى المؤســات الوطنية أيضًا مراقبة أداء اآلليات الوقائية واســتقالها وفعاليهتا.

يف فرنــا كان تعيــن أمــن المظالــم )Médiateur de la République( كآليــة وقائيــة وطنيــة خيــارًا مطروحــًا يف البدايــة. ولكــن 
Con-( 2007 صــدر قــرار بإنــاء هيئــة جديــدة متامــًا لتنفيــذ واليــة اآلليــة الوقائيــة هــي: المفتــش العــام ألماكــن االحتجــاز  يف عــام
trôleur général des lieux de privation de liberté(. وجيري المفتش حوارًا منتظمًا مع الهيئات األخرى ذات الصلة 

يــع المهــام وجتنــب ازدواجيــة اجلهــود. كمــا أنــه وقــع اتفاقــًا مــع أمــن المظالــم هيــدف إىل توضيــح توز

مختارات مرئية
اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماهــدة•فيكتــور•رودريغــز•ريســيا،•رئيــس•
اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب،•وهــو•يناقــش•بعــض•العنــارص•الرئيســية•إلعــداد•آليــة•وقائيــة•وطنيــة•فعالــة.

.’Item 18 – Operating an effective NPM‘•ثم•اخر•’Feature materials‘•انقر•عى
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النقاط الرئيسية: الفصل العاشر	 
• ميكــن•أن•تلعــب•المؤســات•الوطنيــة•دورًا•مهمــًا•يف•الــروجي•للربوتوكــول•االختيــاري•مــن•خــال•الدعــوة•	

إىل•التصديــق•عليــه•والماركــة•يف•مــاورات•واســعة•واشملــة•حــول•اآلليــات•الوقائيــة•الممكنــة.
• جيــوز•تعيــن•المؤســات•الوطنيــة•كآليــات•وقائيــة•وطنيــة؛•وذلــك•إمــا•كآليــة•وقائيــة•وحيــدة،•أو•بالتعــاون•	

مــع•منظمــات•غــر•حكوميــة،•أو•كواحــدة•ضمــن•عــدة•آليــات•وقائيــة.•وميكــن•أن•تشــكل•هــذه•الواليــة•
المزدوجــة•حتديــات•خاصــة•للمؤســات•الوطنيــة.

• ميكــن•للمؤســات•الوطنيــة•غــر•الُمعينــة•كآليــات•وقائيــة•أن•تاهــم•يف•أعمــال•اآلليــة•الوقائيــة•واللجنــة•	
الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب.

مطالعات أخرى
في القرص الُمدمج

يــر•الســنوي•األول؛•اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب•)CAT/C/40/2(•)مــن•فرباير/شــباط•2007  التقر
اىل•مــارس/آذار•2008(

يــر•الســنوي•الثــاين؛•اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب•)CAT/C/42/2(•)مــن•فرباير/شــباط•2008•اىل• التقر
مــارس/آذار•2009(

)CAT/OP/SWE/1(•تقرير•عن•زيارة•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•إىل•السويد

)CAT/OP/MDV/1(•تقرير•عن•زيارة•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•إىل•المالديف

دليل•اناء•وحتديد•اآلليات•الوقائية•الوطنية؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2006

الربوتوكــول••االختيــاري•التفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•وغــره•مــن•رضوب•المعاملــة•أو•العقوبــة•القاســية•أو•الاإنانيــة•أو•المهينــة:•
دليــل•الوقايــة؛•مجعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب•ومعهــد•البلــدان•األمريكيــة•حلقــوق•اإلنــان؛•2004

مؤسات•حقوق•اإلنان•الوطنية•ومكاتب•امناء•المظالم•كآلية•وقائية•وطنية•؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2008
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الفصل الحادي عشر
إجراء التحقيقات العلنية

1. مقدمة
إن إجــراء حتقيــق علــي يف االنهتــاكات المهنجيــة حلقــوق اإلنــان، مثــل التعذيــب وســوء المعاملــة، ميكــن أن يشــكل اســراتيجية فعالــة 
جــدًا للمؤســات الوطنيــة. إذ يســمح هــذا الهنــج للمؤســات الوطنيــة مبــا هــو أكــر مــن التحقيــق يف الشــكاوى الفرديــة. فمــن خــال 
مجــع المعلومــات واألدلــة مــن مصــادر متنوعــة، تســتطيع المؤسســة الوطنيــة حتديــد العوامــل األاسســية الــي تاهــم يف انهتــاك حقــوق 
اإلنــان وطــرح توصيــات إلحــداث تغيــر إجيــايب. وألن عمليــة التحقيــق هــذه دامئــًا مــا تكــون عمليــة علنيــة، فإهنــا ميكــن أن تاعــد أيضــًا يف 

رفــع الوعــي المجتمعــي بالقضيــة وبنــاء الفهــم والدعــم للتوصيــات الــي تقدمهــا المؤسســة الوطنيــة.

2. مزايا وعيوب إجراء تحقيق علني في ممارسات التعذيب
2.1 المزايا

ُيعترب التحقيق العلي عملية اشملة تتيح للمؤسات الوطنية القيام مبهام عدة يف آن واحد.

التعامل مع عدد كبير من الشكاوى
إن إجــراء حتقيــق علــي يف أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة الــي ُترتكــب يف أماكــن االحتجــاز يتيــح للمؤسســة الوطنيــة التعامــل مــع عــدد 
يقــة سلســة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة. كمــا أن الطبيعــة االســتباقية لهــذا النــوع مــن التحقيــق قــد تعــي  كبــر مــن احلــاالت الفرديــة بطر
أن المؤسســة الوطنيــة تتلقــى شــكاوى مــن أفــراد رمبــا كان ســيتعذر علهيــم يف أحــوال أخــرى أن يقدمــوا شــكوى رســمية ألســباب خمتلفــة 
)مهنــا عــى ســبيل المثــال عــدم المعرفــة هبــذا احلــق أو عــدم القــدرة عــى تقديــم التمــاس(. وينطبــق هــذا األمــر بشــكل خــاص عــى الفئــات 

يــن األجانــب. يــن أو المحتجز المعرضــة لــأذى، مثــل الشــباب أو المهاجر

األسئلة الرئيسية 
ما•هي•مزايا•وعيوب•إجراء•المؤسات•الوطنية•حتقيق•علين•يف•مماراست•التعذيب•وسوء•المعاملة؟	•

بعة•لفتح•وإجراء•حتقيق•علين•فعال؟	• ما•هي•اخلطوات•الُمتَّ

األساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مبادئ باريس
االختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•يف•مجلة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

يــر،•عــى•أاسس•اســتاري،•إىل•احلكومــة•والربلمــان•وأي•جهــاز•آخــر•خمتــص،• )أ(•تقديــم•فتــاوى•وتوصيــات•ومقرحــات•وتقار
ســواء•بنــاء•عــى•طلــب•الســلطات•المعنيــة•أو•باســتخدام•حقهــا•يف•االســتماع•إىل•أي•مأسلــة•دون•إحالــة•مــن•جهــة•أعــى،•
يــز•حقــوق•اإلنــان•ومحايهتــا.•وجيــوز•للمؤسســة•الوطنيــة•أن•تقــرر•نــر•هــذه•الفتــاوى• بــأن•مجيــع•المائــل•المتعلقــة•بتعز

يــر. والتوصيــات•والمقرحــات•والتقار
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التحقيق في األسباب النظامية للتعذيب
يف كثــر مــن األحيــان حتــدث أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة بســبب وجــود أنظمــة غــر مؤهلــة تســمح هبــذه األفعــال أو تتغــاىض عهنــا، 
يــة الــي  وليــس بســبب ســوء تــرف بعــض األفــراد. لــذا فــإن التحقيــق العلــي ياعــد المؤسســة الوطنيــة عــى حتديــد العوامــل اجلوهر

تاهــم يف حــدوث التعذيــب وســوء المعاملــة وتعالــج المــاكل الموجــودة يف النظــام.

تحليل القوانين والسياسات الوطنية 
يتيــح التحقيــق العلــي الفرصــة للمؤسســة الوطنيــة لتحليــل القوانــن واألنظمــة الوطنيــة القامئــة وتقييــم مــا إذا كانــت كافيــة لوفــاء الدولــة 
بالزتاماهتا المنصوص علهيا يف معاهدات حقوق اإلنان الدولية ذات الصلة. وباإلضافة إىل ذلك، قد يتيح التحقيق مراجعة وتقييم 

قــة يف أماكــن االحتجــاز. الســيااست والــرباجم الُمطبَّ

التثقيف والتوعية
يــن  ميكــن أن يشــكل التحقيــق العلــي أداة تثقيفيــة قويــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى عامــة اجلمهــور، فضــًا عــن األشــخاص المحتجز
والمجموعــات المهنيــة، بقضيــة احلظــر المطلــق للتعذيــب. كمــا أنــه ميكــن أن ياعــد عــى تكويــن فهــم وإدراك أكــرب لمشــكلة ال ُينظــر إلهيــا 

يــن. بالــرورة عــى أهنــا قضيــة مــن قضايــا حقــوق اإلنــان، وهــي معاملــة األشــخاص المحتجز

وضع توصيات فعالة
عــادًة مــا تكــون التوصيــات المنبثقــة عــن التحقيــق العلــي، والــي تعتمــد عــى األدلــة وعمليــات التحليــل والبحــث، توصيــات ذات 
مصداقيــة وتقــدم خطــوات واضحــة وعمليــة لمعاجلــة المــاكل النظاميــة الــي تاهــم يف حــدوث التعذيــب وســوء المعاملــة يف أماكــن 
االحتجــاز. كمــا أنــه مــن المرجــح أن تــؤدي تغطيــة واسئــل اإلعــام وماركــة اجلمهــور إىل إحــداث بعــض الضغــوط مــن أجــل التغيــر. 
يــر  يــر فســوف تضطــر احلكومــة إىل الــرد عــى التقر فــإذا كانــت هنــاك درجــة عاليــة مــن الرقابــة اجلماهريــة واإلعاميــة وقــت صــدور التقر

وتوصياتــه.

2.2 العيوب

الموارد
الازمــة عــى  المــوارد  البرشيــة والماليــة. ويعتمــد حتديــد  للوقــت واخلــربة والمــوارد  كبــرًا  الفعــال اســتثمارًا  العلــي  التحقيــق  يتطلــب 
مســتوى نطــاق التحقيــق )إقليمــي أم وطــي( واتاعــه )يركــز عــى أماكــن احتجــاز حمــددة أم أنــواع خمتلفــة مــن مرافــق االحتجــاز( وكذلــك 
عــى المــواد الــي يتعــن إصدارهــا. وبالنســبة للمــوارد البرشيــة، يتــاج األمــر إىل تعيــن عــدد مــن الموظفــن بنظــام الــدوام الكامــل و/أو 
يــن. وقــد يتطلــب إجــراء حتقيــق علــي أيضــًا االســتعانة مبســؤول إعامــي  الــدوام اجلــزيئ إلجــراء التحقيــق، مبــا يف ذلــك الموظفــن اإلدار

وخــرباء اســتارين.

تعاون الشهود
هبــم عمليــة صادمــة وبالغــة الصعوبــة،  ُيعتــرب التعذيــب وســوء المعاملــة مأسلــة حاســة للغايــة. قــد جيــد الضحايــا أن احلديــث عــن جتار
وبالتــايل قــد يفضلــون احلديــث يف جلــات رسيــة، يديرهــا شــخص أو شــخصان، وليــس يف جلــات علنيــة. وقــد خيــى الضحايــا 
والهشــود أيضــًا عمليــات االنتقــام. وباإلضافــة إىل ذلــك قــد يكــون مــن الصعــب احلصــول عــى أي جتــاوب مــن كبــار موظفــي وممثــي 

الصلــة. المؤســات ذات 

نشاط مؤقت وليس عملية مستمرة
إن إجــراء حتقيــق علــي يلقــي بقضيــة التعذيــب وســوء المعاملــة يف دائــرة الضــوء العــام لفــرة زمنيــة حمــدودة. ولكــن نظــرًا ألن ممــاراست 
التعذيــب وســوء المعاملــة غالبــًا مــا تكــون مشــكلة بنيويــة، فقــد يكــون إجــراء عمليــة مراقبــة دامئــة ومنتظمــة وســيلة أكــر فعاليــة إلحــداث 

تغيــر إجيــايب طويــل األمــد.
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3. خطوات إجراء التحقيق العلني

الشروط المرجعية
إن اخلطــوة األوىل المهمــة هــي حتديــد هــدف التحقيــق العلــي ونطاقــه وإطــاره الزمــي. ويف حــن أن هــذه العمليــة قــد تكــون عمليــة اشملــة 

يــادة تركــز وفعاليــة التحقيــق العلــي. إال أن حتديــد رشوط مرجعيــة واضحــة المعالــم يشــكل عامــًا حاســمًا يف ز

إطالق التحقيق
تتــوىل المؤسســة الوطنيــة إطــاق التحقيــق العلــي رســميًا، مــع تقديــم معلومــات مفصلــة عــن أهــداف وغايــات وإجــراءات التحقيــق إىل 

مجيــع أصحــاب المصلحــة المعنيــن.

البحث والتحليل
ينبغــي جتميــع كافــة القوانــن واألنظمــة الوطنيــة ذات الصلــة، وكذلــك المعايــر والقــرارات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة، ممــا يشــكل 

أاساًس لتقييــم مــدى وفــاء الدولــة بالزتاماهتــا الدوليــة مبنــع التعذيــب.

الشكاوى الفردية
يــق التحقيــق العلــي لتحديــد العوامــل النظاميــة الــي تاهــم يف  ينبغــي جتميــع وتقييــم مجيــع الشــكاوى ذات الصلــة الــي تــرد عــن طر

حــدوث التعذيــب وســوء المعاملــة يف أماكــن االحتجــاز.

جلسات االستماع العلنية 
ينبغــي أن تكــون جلــات االســتماع العلنيــة مفتوحــة لماركــة طائفــة واســعة مــن األفــراد والمنظمــات، مبــا يف ذلــك ضحايــا التعذيــب أو 
هبــم، ومنظمــات حقــوق اإلنــان، والمحامــون، وضبــاط الرشطــة، وموظفــو ومســؤولو مراكــز االحتجــاز ذات الصلــة وممثلــو الــوكاالت  أقار

احلكومية.

القيام بزيارات ألماكن االحتجاز 
كــر عرضــة خلطــر التعذيــب وســوء المعاملــة، فمــن الــروري أن يتضمــن التحقيــق العلــي  مبــا أن األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم هــم األ

عمليــات تفتيــش دقيقــة ألماكــن احتجــاز خمتلفــة.

إجراء مقابالت مع األشخاص المحرومين من حريتهم
يــًا مــن عمليــة التحقيــق.  وحســب نطــاق التحقيــق العلــي، فــإن إجــراء مقابــات مــع األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يشــكل جــزءًا حمور
يــن. ولكــن مــن األهميــة مبــكان أن تعقــد المؤسســة الوطنيــة أيضــًا مقابــات عــى  وينبغــي إجــراء مناقــات جمموعــات تركــز مــع المحتجز

يــن. انفــراد مــع تشــكيلة كبــرة ومتثيليــة مــن المحتجز

إعداد تقرير وتوصيات
يــر يف  يــر الهنــايئ نتيجــة مهمــة للتحقيــق علــي، وإن كان ليــس بالــرورة النتيجــة الوحيــدة. ومــن المهــم النظــر يف بنيــة التقر ميثــل إعــداد التقر
يــر يســتغرق وقتــًا  المراحــل األوىل مــن التحقيــق، حيــث أن ذلــك قــد يؤثــر عــى المهنجيــة المتبعــة يف عمليــة التحقيــق. بيــد أن إعــداد التقر

طويــًا وال ينبغــي االســهتانة هبــذا األمــر يف مراحــل التخطيــط لعمليــة التحقيــق.
وإلعداد تقرير فعال وناجح ينبغي أخذ العنارص التالية بعن االعتبار.

• يــر يف متنــاول اجلمهــور الرئيــيس المســهتدف. وينبغــي أن تكــون اجُلمــل قصــرة 	 األســلوب•واللغــة: جيــب أن يكــون التقر
ومقتضبــة، مــع جتنــب اســتخدام صيــغ التفضيــل والقوالــب النمطيــة. وينبغــي أن تكــون التوصيــات موجهــة للســلطات 

المســؤولة عــن تنفيذهــا، وجيــب أن يكــون مــن الهســل نســبيًا ترمجهتــا إىل ســيااست أو قوانــن.
• المحتوى: جيب أن يتناول التقرير مجيع القضايا المذكورة يف الرشوط المرجعية. وينبغي أن تكون النتاجئ واخلاصات 	

مستندة بقوة إىل األدلة الواردة. كما أن التقرير ال جيب أن يوضح احلقائق فحسب بل أن يتضمن أيضًا حتليًا لتلك 
القضايا وكذلك اإلطار القانوين وأي أوجه قصور يتم حتديدها. ومن المفيد أيضًا إعداد تقرير موجز.
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• يــادة الدعايــة والتأثــر. وينبغــي النظــر يف إعــداد مــوارد مرتبطــة 	 يــر مهمــًا مــن ناحيــة ز النســق•والتوقيــت: ُيعتــرب نســق التقر
يــر موجــز، يف مرحلــة مبكــرة مــن العمليــة. وينبغــي اســتغال مــا ينجــم عــن التحقيــق مــن اهتمــام  بــه، مثــل إعــداد تقر

يــر. وزخــم الختيــار التوقيــت المناســب إلصــدار التقر

المتابعة
يــر، كمــا  ينبغــي أن تقيــم المؤسســة الوطنيــة حــوارًا مــع الســلطات المعنيــة لمناقشــة اخلطــوات الازمــة لتنفيــذ التوصيــات الــواردة يف التقر

ينبغــي لهــا أن تراقــب عــن كثــب أي تطــورات تتصــل بالتحقيــق.

يف عــام 2005 أجــرت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــان يف منغوليــا حتقيقــًا علنيــًا اســتمر عامــًا حــول حــاالت التعذيــب. وقــام التحقيــق 
بدراســة فعاليــة الترشيعــات الوطنيــة، وفحــص اإلجــراءات واألنظمــة المخصصــة لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة، وحتليــل العوامــل 

الــي تاهــم يف وقــوع األعمــال غــر المرشوعــة، ووضــع توصيــات لمعاجلــة المــاكل النظاميــة.

والمواطنــن  الرشطــة  وضبــاط  العامــن  والمدعــن  الدفــاع  وحمامــي  القضائيــة  الســلطة  عــن  ممثلــن  مــع  حــوارات  التحقيــق  وشــمل 
والمنظمــات غــر احلكوميــة. ونظمــت اللجنــة لقــاءات مــع حنــو 600 مــن ضبــاط إنفــاذ القانــون، وحصلــت عــى هشــادات مــن األفــراد، 
يــارات لمراقبــة الســجون ومراكــز االحتجــاز الابــق للمحاكمــة، وأجــرت اســتطاعات رأي مــع 1400 حمتجــز، وعقــدت  واضطلعــت بز

مقابــات مــع 100 شــخص، وتلقــت أكــر مــن 50 شــكوى.

ير التحقيق، مبثابة األاسس لسن ترشيعات حلظر التعذيب. وكانت األدلة الي مُجعت خال التحقيق العلي، وُأدِرجت يف تقر

يــر المنبثــق عــن التحقيــق  يــرًا بعنــوان »A last resort?«، وهــو التقر يف عــام 2004 نــرشت اللجنــة األســرالية حلقــوق اإلنــان تقر
يــن. وكان الغــرض مــن إجــراء هــذا التحقيــق هــو  الوطــي الــذي أجرتــه اللجنــة حــول األطفــال الموجوديــن يف مراكــز احتجــاز المهاجر
يــن  حبــث مــا إذا كانــت القوانــن الــي تقــي باحتجــاز األطفــال طالــي اللجــوء وكذلــك المعاملــة الــي يتلقوهنــا يف مراكــز احتجــاز المهاجر

تتفقــان مــع الزتامــات أســراليا مبوجــب القانــون الــدويل.

يــن يف أســراليا؛ ونظمــت 29 جمموعــة تركــز ضمــت أكــر مــن 200 مــن األطفــال واآلبــاء  زارت اللجنــة مجيــع مراكــز احتجــاز المهاجر
يــر إىل  يــن الابقــن؛ وعقــدت 61 جلســة اســتماع علنيــة و24 جلســة رسيــة؛ وتلقــت 346 طلبــًا. وُقدمــت مســودة التقر والمحتجز

يــر الهنــايئ علنــًا. الســلطات للتعليــق علهيــا قبــل نــرش التقر
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مختارات مرئية
يــد•عــن•الكيفيــة•الــيت•ميكــن• اذهــب•إىل•القــرص•المــدَم•المعنــَون•Preventing Torture•لماهــدة•المز
منــع• عــى• العمــل• الوعــي•وتشــجيع• لبنــاء• الوطنيــة• التحقيقــات• مــن• الوطنيــة•االســتفادة• للمؤســات• هبــا•

التعذيــب•وســوء•المعاملــة•يف•أماكــن•االحتجــاز.

.’Item 19 – NHRIs: Running national inquiries‘•ثم•اخر•’Feature materials‘•انقر•عى

النقاط الرئيسية: الفصل الحادي عشر	 
• إن•إجــراء•حتقيــق•علــين•يف•ممــاراست•التعذيــب•وغــره•مــن•أشــكال•ســوء•المعاملــة•يتيــح•للمؤســات•	

الوطنيــة•القيــام•مبهــام•عــدة•يف•آن•واحــد؛•لكنــه•يفــرض•أيضــًا•حتديــات•ينبغــي•أخذهــا•يف•االعتبــار.
• الــروط•	 حتديــد• مثــل• معينــة،• خطــوات• اختــاذ• يقتــي• التعذيــب• أعمــال• يف• علــين• حتقيــق• إجــراء• إن•

أماكــن• يــارة• وز اســتماع•علنيــة،• والتحليــل،•وعقــد•جلــات• والبحــث• التحقيــق،• لعمليــة• المرجعيــة•
وتوصيــات. يــر• تقر وإعــداد• يــن،• المحتجز مــع• خاصــة• مقابــات• وإجــراء• االحتجــاز،•

مطالعات أخرى
في القرص الُمدمج

منظمــات•حقــوق•اإلنــان•يف•مناطــق•آســيا•والمحيــط•الهــادي؛•برايــان•بوردكــن•مباعــدة•جيســون•نعــوم؛•
مكتبــة•معهــد•راؤول•والنيــربغ•حلقــوق•اإلنــان؛•2007

اسراتيجيات•إلجراء•حتقيق•وطين•فعال•)(؛•منتدى•آسيا•والمحيط•الهادئ؛•2008
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ملخص
مقدمة: مفهوم منع التعذيب وتطبيقه

• يقع•عىل•عاتق•الدول•الزتام•مبنع•التعذيب.	
• مثــة•فــرق•مهــم•بــن•المنــع•المبــارش•)التدابــر•المتخــذة•قبــل•وقــوع•التعذيــب•لمنــع•حدوثــه(•والمنــع•غــر•المبــارش•)التدابــر•	

المتخــذة•بعــد•وقــوع•التعذيــب•لتجنــب•تكــراره(.
• يتطلــب•منــع•التعذيــب•وضــع•اســراتيجية•متكاملــة•تتكــون•مــن•ثالثــة•عنــارص•رئيســية•هــي:•إطــار•قانــوين•قــوي،•وتنفيــذ•	

فعــال•لهــذا•اإلطــار•القانــوين،•وآليــات•لمراقبــة•ودعــم•اإلطــار•القانــوين•وإجــراءات•تنفيــذه.

الفصل األول: ما هو التعذيب؟

• يفــًا•للتعذيــب•باســتخدام•ثالثــة•عنــارص•تراكميــة:•فعــل•ُيقَصــد•بــه•	 تضــع•المــادة•1•مــن•اتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•تعر
إحلــاق•المعانــاة•العقليــة•أو•اجلســدية•الشــديدة؛•يرتكبــه•موظــف•عمومــي•ســواء•بصــورة•مبــارشة•أو•غــر•مبــارشة؛•لغــرض•

معــن.
• التعذيــب•حمظــور•مبوجــب•القانــون•الــدويل•وال•ميكــن•تربيــره•حتــت•أي•ظــرٍف•كان.•ُيَعــد•هــذا•احلظــر•حظــرًا•مطلقــًا•وال•جيــوز•	

االنتقــاص•منــه.
• ُتعترب•المعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•الالإناسنية•أو•المهينة•أيضًا•حمظورة•حظرًا•مطلقًا•وغر•قابل•لالنتقاص.	

الفصــل الثانــي: الصكــوك الدوليــة واإلقليميــة المتعلقــة بالتعذيــب وغيــره مــن 
أشــكال ســوء المعاملــة

• تتضمن•عدة•معاهدات•دولية•حلقوق•اإلناسن•حظرًا•للتعذيب.	
• تتضمن•اتفاقية•مناهضة•التعذيب•سلسلة•من•األحكام•المتعلقة•بالتدابر•الوقائية.	
• تتضمن•بعض•الصكوك•اإلقليمية•يف•أفريقيا•واألمريكتن•والدول•العربية•وأوروبا•أيضًا•حظرًا•للتعذيب.	
• مثة•معاير•غر•ملزمة•قانونًا،•دولية•وإقليمية،•مكملة•حلظر•التعذيب•وغره•من•رضوب•سوء•المعاملة.	

الفصل الثالث: تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية

• ميكــن•لمؤســاست•حقــوق•اإلنــاسن•الوطنيــة•أن•تــروج•للتصديــق•عــىل•معاهــدات•حقــوق•اإلنــاسن•الدوليــة•ذات•الصلــة،•	
مثــل•اتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•والربوتوكــول•االختيــاري•الملحــق•هبــا.

• ميكن•للمؤساست•الوطنية•أن•تشجع•اإلصالح•القانوين،•وخاصة•جتريم•التعذيب•مبوجب•القانون•المحيل.	
• ميكن•للمؤساست•الوطنية•أن•تشجع•إصالح•إجراءات•االحتجاز.	

الفصل الرابع: التحقيق في مزاعم التعذيب

• ميثــل•االتــاسق•الداخــيل•لهشــادة•الضحيــة•عنــرًا•مهمــًا•ميكــن•أن•يدعــم•مزاعــم•التعذيــب.•كمــا•ينبغــي•احلصــول•عــىل•	
معلومــات•داعمــة•أخــرى.

• ميكن•أن•تكون•الوثائق•الطبية،•وكذلك•العالمات•اجلسدية•أو•النفسية،•دلياًل•آخر•عىل•وقوع•التعذيب.	
• من•األهمية•مبكان•التسجيل•الرسمي•لكل•ما•جُيمع•من•أدلة.	
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الفصل الخامس: إجراء المقابالت

• تكمــن•أهميــة•إجــراء•المقابــالت•يف•إمكانيــة•االســتفادة•مهنــا•ألغــراض•عــدة،•مثــل•مجــع•المعلومــات•وتقييــم•مصداقيهتــا•	
وإعــادة•فحصهــا.

• من•األهمية•مبكان•التحضر•للمقابلة•وأن•يكون•هناك•وضوح•حول•األهداف•المأمول•حتقيقها.	
• بنــاء•عالقــة•جيــدة•مــع•الشــخص•اجلــاري•	 إن•إجــراء•المقابــالت•مهمــة•حاسســة•يتمثــل•أحــد•أهدافهــا•األاسســية•يف•

مقابلته.•وينبغي•اتباع•جمموعة•من•المبادئ•األاسســية•فيما•خيص•افتتاح•المقابلة•وطرح•أســئلة•مفتوحة•وغر•موحية•
واختتــام•المقابلــة•واحــرام•الرسيــة.

• يــن•	 يــة،•مــن•خــالل•مثــاًل•إعــداد•هشــادة•خطيــة•مشــفوعة•بقســم•أو•حتديــد•أشــخاص•آخر ال•بــد•مــن•إجــراء•متابعــة•فور
إلجــراء•مقابــالت•معهــم.

• ينطــوي•إجــراء•المقابــالت•مــع•ضحايــا•الصدمــات•النفســية•عــىل•بعــض•التحديــات؛•وجيــب•أن•يكــون•الشــخص•المســؤول•	
عــن•إجــراء•المقابلــة•مســتعدًا•لذلــك•وأن•يعــرف•كيــف•يتعامــل•معهــا•بالشــكل•المناســب.••

الفصل السادس: تدريب الموظفين العموميين

• إن•تدريــب•الموظفــن•العموميــن•لمــن•الواسئــل•المهمــة•الــي•ميكــن•للمؤســاست•الوطنيــة•أن•تاسهــم•مــن•خاللهــا•يف•	
منــع•التعذيــب.•

• يبيــة•ذات•الصلــة•مبجــال•	 يبيــة•والمــواد•التدر ميكــن•للمؤســاست•الوطنيــة•أن•تــارك•يف•تطويــر•ومراجعــة•المناهــج•التدر
منــع•التعذيــب.

• يبيــة•تعتمــد•عــىل•تقييــم•االحتياجــات،•وتتضمــن•حمتــوًى•عمليــًا،•	 ميكــن•للمؤســاست•الوطنيــة•أن•تضــع•وتنفــذ•دورات•تدر
وتــرك•األطــراف•ذات•الصلــة،•وتشــمل•تقييمــًا•ألثــر•التدريــب.

الفصل السابع: التعاون مع الهيئات الدولية
• ميكــن•للمؤســاست•الوطنيــة•أن•تاسهــم•يف•العمــل•الفعــال•للهيئــات•الدوليــة•واإلقليميــة.•إذ•ميكهنــا•تقديــم•معلومــات•	

مســتقلة•وموثوقــة،•والماركــة•يف•عمليــات•االســتعراض،•ومتابعــة•التوصيــات.•
• ومن•المهم•التفاعل•مع•اآلليات•التالية•من•أجل•منع•التعذيب•وسوء•المعاملة:•	
• جملس•األمم•المتحدة•حلقوق•اإلناسن،•وال•سيما•االستعراض•الدوري•الامل	
• الهيئات•المنأشة•مبوجب•معاهدات،•وخاصة•جلنة•مناهضة•التعذيب	
• اإلجراءات•اخلاصة،•وال•سيما•مقرر•األمم•المتحدة•اخلاص•المعين•بالتعذيب	
• آليات•الشكاوى•اإلقليمية•	
• اآلليات•الزائرة•عىل•المستوى•الدويل،•مثل•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب،•وعىل•المستوى•اإلقليمي.	

الفصل الثامن: مراقبة أماكن االحتجاز

• يــارات•منتظمــة•ينبغــي•احــرام•المبــادئ•األاسســية•للمراقبــة،•وعــىل•	 عنــد•مراقبــة•أماكــن•االحتجــاز•مــن•خــالل•االضطــالع•بز
رأهسا•مبدأ•»ال•رضر•وال•رضار«.

• يــارات•ألماكــن•االحتجــاز•جيــدة•التخطيــط•مــن•حيــث•اســتعراض•المعلومــات•المتاحــة•وتقســيم•	 ينبغــي•أن•تكــون•الز
يــق•وإجــراء•اتصــاالت•مســبقة. المهــام•بــن•أعضــاء•الفر

• يــارة•مــا•يــيل:•لقــاء•أويل•مــع•الشــخص•المســؤول،•جولــة•داخــل•المــكان،•	 تتضمــن•اخلطــوات•الرئيســية•الالزمــة•للقيــام•بز
يــن،•لقــاء•أخــر•مــع•الشــخص•المســؤول. الرجــوع•إىل•الســجالت،•مقابــالت•خاصــة•مــع•المحتجز

• يــارات•وإعــداد•توصيــات•بأشهنــا•كآليــة•للمتابعــة•ومــن•أجــل•إقامــة•حــوار•مســتمر•	 يــر•عــن•الز مــن•األهميــة•مبــكان•تقديــم•تقار
مع•الســلطات•المعنية.
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الفصل التاسع: تعزيز الوعي العام

• ُيعترب•تثقيف•اجلمهور•العام•بأهمية•حظر•ومنع•التعذيب•عماًل•وقائيًا•مهمًا.	
• ميكــن•حلمــالت•التثقيــف•العامــة•أن•تاسعــد•يف•رفــع•مســتوى•الوعــي•هبــذه•القضيــة•وأن•تشــكل•قــوة•دفــع•مهمــة•حنــو•	

التغيــر.
• كــر•عرضــة•خلطــر•التعذيــب•	 ميكــن•أن•تركــز•أنشــطة•التوعيــة•أيضــًا•عــىل•األشــخاص•المحرومــن•مــن•حريهتــم•واألشــخاص•األ

أو•ســوء•المعاملــة.

الفصــل العاشــر: المؤسســات الوطنيــة والبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب

• ميكــن•أن•تلعــب•المؤســاست•الوطنيــة•دورًا•مهمــًا•يف•الــروجي•للربوتوكــول•االختيــاري•مــن•خــالل•الدعــوة•إىل•التصديــق•	
عليــه•والماركــة•يف•مــاورات•واســعة•واشملــة•حــول•اآلليــات•الوقائيــة•الممكنــة.

• جيــوز•تعيــن•المؤســاست•الوطنيــة•كآليــات•وقائيــة•وطنيــة؛•وذلــك•إمــا•كآليــة•وقائيــة•وحيــدة،•أو•بالتعــاون•مــع•منظمــات•	
خاصــة• حتديــات• المزدوجــة• الواليــة• هــذه• تشــكل• أن• وميكــن• وقائيــة.• آليــات• عــدة• كواحــدة•ضمــن• أو• غــر•حكوميــة،•

الوطنيــة. للمؤســاست•
• ميكــن•للمؤســاست•الوطنيــة•غــر•الُمعينــة•كآليــات•وقائيــة•أن•تاسهــم•يف•أعمــال•اآلليــة•الوقائيــة•واللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•	

التعذيــب.

الفصل الحادي عشر: إجراء التحقيقات العلنية

• إن•إجــراء•حتقيــق•علــين•يف•ممــاراست•التعذيــب•وغــره•مــن•أشــكال•ســوء•المعاملــة•يتيــح•للمؤســاست•الوطنيــة•القيــام•	
مبهــام•عــدة•يف•آن•واحــد؛•لكنــه•يفــرض•أيضــًا•حتديــات•ينبغــي•أخذهــا•يف•االعتبــار.

• إن•إجــراء•حتقيــق•علــين•يف•أعمــال•التعذيــب•يقتــي•اختــاذ•خطــوات•معينــة،•مثــل•حتديــد•الــروط•المرجعيــة•لعمليــة•	
يــارة•أماكــن•االحتجــاز،•وإجــراء•مقابــالت•خاصــة•مــع• التحقيــق،•والبحــث•والتحليــل،•وعقــد•جلــاست•اســتماع•علنيــة،•وز

يــر•وتوصيــات. يــن،•وإعــداد•تقر المحتجز
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المواد المتاحة للمطالعة في القرص المدمج
صكوك ومعايير األمم المتحدة

اإلعالن•العالمي•حلقوق•اإلناسن

المعاهدات

اتفاقية•مناهضة•التعذيب•وغره•من•رضوب•المعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•الالإناسنية•أو•المهينة
الربوتوكول•االختياري•التفاقية•مناهضة•التعذيب•وغره•من•رضوب•المعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•الالإناسنية•أو•المهينة

العهد•الدويل•اخلاص•باحلقوق•المدنية•والسياسية
اتفاقية•حقوق•الطفل

االتفاقية•الدولية•حلماية•حقوق•مجيع•العمال•المهاجرين•وأفراد•أرسهم
اتفاقية•حقوق•األشخاص•ذوي•اإلعاقة

المعايري األخرى

المبــادئ•األاسســية•والمبــادئ•التوجهييــة•بــأشن•احلــق•يف•االنتصــاف•واجلــرب•لضحايــا•االنهتــاكات•اجلســيمة•للقانــون•الــدويل•حلقــوق•اإلنــاسن•
واالنهتــاكات•اخلطــرة•للقانــون•اإلنــاسين•الــدويل

المبادئ•المتعلقة•مبركز•المؤساست•الوطنية•لتعزيز•ومحاية•حقوق•اإلناسن
القواعد•النموذجية•الدنيا•لمعاملة•السجناء

الوثائق الرئيسية

جلنة•مناهضة•التعذيب،•التعليق•العام•رقم•2•بأشن•تنفيذ•الدول•األطراف•للمادة•2 
جلنــة•حقــوق•اإلنــاسن،•التعليــق•العــام•رقــم•20:•اســُتعيض•بــه•عــن•التعليــق•العــام•رقــم•7•المتعلــق•حبظــر•التعذيــب•والمعاملــة•أو•العقوبــة•

القاســية•)المــادة•7(؛•10•مــارس/آذار•1992
ير•السنوي•األول،•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•)فرباير/شباط•2007•إىل•مارس/آذار•2008( التقر
ير•السنوي•الثاين،•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•)فرباير/شباط•2008•إىل•مارس/آذار•2009( التقر

ير•السنوي•الثالث،•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•)أبريل/نياسن•2009•اىل•مارس/آذار•2010( التقر
يارة•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•إىل•المالديف•)17-10•ديسمرب/كانون•األول•2007( تقرير•عن•ز

يارة•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•إىل•السويد•)14-10•مارس/آذار•2008( تقرير•عن•ز

الصكوك والمعايير اإلقليمية 
أفريقيا

الميثاق•األفريقي•حلقوق•اإلناسن•والشعوب
المبادئ•التوجهيية•جلزيرة•روبن•المتعلقة•حبظر•ومنع•التعذيب•والمعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•الالإناسنية•أو•المهينة•يف•أفريقيا

األمريكتان

اتفاقية•البلدان•األمريكية•لمنع•التعذيب•والمعاقبة•عليه
المبادئ•وأفضل•المماراست•المتعلقة•حبماية•األشخاص•المحرومن•من•حريهتم•يف•األمريكتن

أوروبا

االتفاقية•األوروبية•لمنع•التعذيب•والمعاملة•أو•العقوبة•الالإناسنية•أو•المهينة
معاير•جلنة•منع•التعذيب•)اللجنة•األوروبية•لمنع•التعذيب•والمعاملة•أو•العقوبة•الالإناسنية•أو•المهينة(

قواعد•السجون•األوروبية
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التقارير والمراجع
برناجم•االثني•عرة•نقطة•لمنع•التعذيب••وغره•من•رضوب•المعاملة•أو•العقوبة•القاســية•أو•الالإناسنية•أو•المهينة•عىل•ايدي•موظفي•
 WC1X•الدولــة؛•منظمــة•العفــو•الدوليــة؛•2005•)نســخة•منقحــة(•)©•مطبوعــات•منظمــة•العفــو•الدوليــة،•1•اشرع•إيســتون،•لنــدن

)www.amnesty.org•0،•المملكــة•المتحــدة؛DW
المجلــس•االســتاري•للحقوقيــن•المرجعيــة•المعنيــة•بالتعذيــب•)مبــا•يف•ذلــك•المعايــر•الدنيــا•لالســتجواب(؛•منتــدى•آســيا•والمحيــط•

الهــادئ•للمؤســاست•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــاسن؛•2005
المــادة•3•مــن•االتفاقيــة•األوروبيــة•حلقــوق•اإلنــاسن:•دليــل•للممارســن؛•أوغــور•إردال•وحســن•باكرجــي؛•سلســلة•كتيبــات•المنظمــة•العالميــة•

لمناهضة•التعذيب•)OMCT(،•المجلد•األول؛•2006
تقييم•فعالية•المؤساست•الوطنية•حلقوق•اإلناسن؛•ريتارد•كارفر،•المجلس•الدويل•لسيااست•حقوق•اإلناسن؛•2005

جلب•احلظر•العالمي•للتعذيب•اىل•الداخل،•دليل•التنفيذ•الوطين•التفاقية•مناهضة•التعذيب،•ريدريس•2006
•،WC1X 0DW•مكافحــة•التعذيــب•-•دليــل•التحــركات•؛•2003•)©•مطبوعــات•منظمــة•العفــو•الدوليــة،•1•اشرع•إيســتون،•لنــدن

)www.amnesty.org المتحــدة؛• المملكــة•
نزع•الفتيل•عن•سيناريو•القنبلة•الموقوتة،•لماذا•يتحتم•أن•نقول•ال•للتعذيب؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2007؛

تقديم•توصيات•فّعالة•بأشن•مراقبة•االحتجاز:•الوثيقة•اإلعالمية•رقم•1؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2008
اختيــار•الماركــن•يف•المقابــالت•الــي•جُتــَرى•يف•إطــار•المراقبــة•الوقائيــة•ألماكــن•االحتجــاز:•الوثيقــة•اإلعالميــة•رقــم•2؛•مجعيــة•الوقايــة•مــن•

التعذيــب؛•2009
االستعانة•بالمرمجن•الفورين•يف•مراقبة•االحتجاز:•الوثيقة•اإلعالمية•رقم•3؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2009

تطوير•مهارات•اتصال•اعالمية•فّعالة؛•معهد•اإلعالم•والسياسة•والمجتمع•المدين؛•2001
ماركــة•المؤســاست•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــاسن•مــع•آليــة•االســتعراض•الــدوري•الامــل؛•ورقــة•موقــف•صــادرة•عــن•جلنــة•التنســيق•الدوليــة•

المجلــد•الثالــث•)مســودة،•مــارس/آذار•2007(
ماركــة•المؤســاست•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــاسن•مــع•آليــة•االجــراءات•اخلاصــة؛•ورقــة•موقــف•صــادرة•عــن•جلنــة•التنســيق•الدوليــة•المجلــد•

الرابــع•)مســودة،•مــارس/آذار•2007(
دليل•اناء•وحتديد•اآلليات•الوقائية•الوطنية؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2006

يــب•المهــين•رقــم•5؛•مفوضيــة•حقــوق• يــب•عــىل•حقــوق•اإلنــاسن؛•سلســلة•التدر حقــوق•اإلنــاسن•وانفــاذ•القانــون:•دليــل•الرطــة•للتدر
اإلنــاسن؛•1997

حقــوق•اإلنــاسن•وانفــاذ•القانــون:•دليــل•المدربــن•عــىل•حقــوق•اإلنــاسن•للرطــة،•سلســلة•التدريــب•المهــين•رقــم•5/الملحــق•2؛•مفوضيــة•
حقــوق•اإلنــاسن؛•2002

حقــوق•االنــاسن•يف•جمــال•إقامــة•العــدل:•دليــل•بــأشن•حقــوق•اإلنــاسن•خــاص•بالقضــاة•والمدعــن•العامــن•والمحامــن؛•سلســلة•التدريــب•
المهــين•رقــم•9؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن•بالتعــاون•مــع•نقابــة•المحامــن•الدوليــة؛•2003

بروتوكــول•اســتنبول:•دليــل•التقــي•والتوثيــق•الفعالــن•للتعذيــب••وغــره•مــن•رضوب•المعاملــة•أو•العقوبــة•القاســية••أو•الالإناسنيــة•أو•
يــب•المهــين•رقــم•8؛•مفوضيــة•حقــوق•اإلنــاسن؛•2001 المهينــة؛•سلســلة•التدر

دليل•تفعيل•القواعد•الدنيا•لمعاملة•السجناء؛•المنظمة•الدولية•لإلصالح•اجلنايئ؛•2001
ادوات•االتصال•االعالمي؛•معهد•اإلعالم•والسياسة•والمجتمع•المدين؛•2001

دليل•عميل•لمراقية•أماكن•االحتجاز؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2004
المؤســاست•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــاسن•و•جملــس•حقــوق•االنــاسن؛•ورقــة•موقــف•صــادرة•عــن•جلنــة•التنســيق•الدوليــة•المجلــد•األول•)27 

يــران•2006( يونيو/حز
المؤســاست•الوطنية•حلقوق•اإلناسن•و•آلية•االســتعراض•الدوري•الامل•و•االجراءات•اخلاصة؛•ورقة•موقف•صادرة•عن•جلنة•التنســيق•

الدولية•المجلد•الثاين•)22•سبتمرب/أيلول•2006(
مؤساست•حقوق•اإلناسن•الوطنية:•كتيب•عن•إناء•وتقوية•المؤساست•الوطنية•لتعزيز•حقوق•اإلناسن•ومحايهتا،•سلسلة•التدريب•

المهين•رقم•4؛•مفوضية•حقوق•اإلناسن•)OHCHR(؛•1995
مؤساست•حقوق•اإلناسن•الوطنية•ومكاتب•امناء•المظالم•كآلية•وقائية•وطنية•؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2008

الربوتوكــول•االختيــاري•التفاقيــة•االمــم•المتحــدة•لمناهضــة•التعذيــب؛•)طبعــة•منقحــة(•مجعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب•ومعهــد•البلــدان•
األمريكيــة•حلقــوق•اإلنــاسن؛•2010

الوقاية•من•التعذيب•يف•القرن•الواحد•والعرون؛•)المجلد•الاسدس،•رقم•1(؛•مركز•حقوق•اإلناسن،•جامعة•إسكس؛•2009
حظــر•التعذيــب•وســوء•المعاملــة•يف•نظــام•حقــوق•اإلنــاسن•للبلــدان•األمريكيــة:•دليــل•للضحايــا•وللمدافعــن•عهنــم؛•دييغــو•رودريغــز-

بينســون•وكلوديــا•مارتــن؛•سلســلة•كتيبــات•المنظمــة•العالميــة•لمناهضــة•التعذيــب•)OMCT(،•المجلــد•الثــاين؛•2006
حظــر•التعذيــب•والمعاملــة•القاســية•يف•النظــام•اإلفريقــي•حلقــوق•اإلنــاسن:•دليــل•للضحايــا•وللمدافعــن•عهنــم؛•سلســلة•كتيبــات•المنظمــة•

العالميــة•لمناهضــة•التعذيــب•)OMCT(،•المجلــد•الثالــث؛•2006
الضمانات•القانونية•لمنع•التعذيب•منح•احلق•يف•االســتعانة•مبحامن•لألشــخاص•المحرومن•من•حريهتم؛•السلســلة•اإلعالمية•القانونية،•

مجعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛•مــارس/آذار•2010
دور•المراكــز•الوطنيــة•حلقــوق•اإلنــاسن•يف•آليــات•اللجــان•التعاهديــة•التابعــة•لألمــم•المتحــدة•؛•مــاري•مولــر•وفــروك•اشيدنشــتيكر،•المعهــد•
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األلمــاين•حلقــوق•اإلنــاسن؛•2007
دليل•التبليغ•عن•التعذيب؛•كاميل•جيفارد،•مركز•حقوق•اإلناسن،•جامعة•إسكس؛•2000

التعذيب•يف•القانون•الدويل،•دليل•الفقه•القانوين؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب•ومركز•العدالة•والقانون•الدويل؛•2008
دليل•التدريب•عىل•رصد•حقوق•اإلناسن؛•سلسلة•التدريب•المهين•رقم•7؛•مفوضية•حقوق•اإلناسن؛•2001

حقوق•اإلناسن•والســجون،•دليل•تدريب•موظفي•الســجون•عىل•حقوق•اإلناسن؛•سلســلة•التدريب•المهين•رقم•11؛•مفوضية•حقوق•
اإلناسن؛•2005

يارة•أماكن•االحتجاز،•ما•هو•دور•األطباء•والموظفن•الصحين•اآلخرين؟؛•مجعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2008 ز
العمل•مع•برناجم•األمم•المتحدة•حلقوق•اإلناسن،•دليل•للمجتمع•المدين؛•مفوضية•حقوق•اإلناسن؛•2008
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