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 الباب ألول : تقديم
 لمن أعد هذا الدليل  (1

رهم وأصدقائهم، وألعضاء  يتوجه هذا الدليل للناجين بعد التعذيب وألس
الذين يعملون والمستشارين األمامي الخط مجتمعهم، ولمقدمي خدمات 

 بشكل وثيق مع الناجين بعد التعذيب. 

 فياذا كنت قد تعرضت للتعذيب، فاننا نأمل أن يساعدك هذا الدليل 
السعي ضافة للى الوصول لتلقي الدعم والمساعدة في المملكة المتحدة، باإل

 في ما حدث لك. للعدالة وجبر الضرر والمحاسبة 

/ها فإننا أو  التعذيب القة بناج بعد علىأو أنك  اذا كنت تعرف تعمل معه
ضافة للى ، باإلاإلرشادنامل ان يساعدك هذا الدليل في تقديم الدعم والنصح 

زيادة وعيك بتبعات التعذيب وحقوق الناجين بعد التعذيب في المملكة 
 المتحدة وعلى المستوى العالمي.

 يب في المملكة المتحدة؟هل هناك ناجون بعد التعذ

% من لالجئين وطالبي 30أن نحو للى  نعم. عديدون. تشير التقديرات
ضافة المملكة المتحدة هم من ضحايا التعذيب. وباإلللى  اللجوء الذين يأتون

من مواطني المملكة المتحدة قد تعرضوا للتعذيب  متزايدا   ذلك فان عددا  للى 
رهم في الللى  ، واستطاعوا فيما بعد العودةفي الخارج مملكة المتحدة. ديا

بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي مسئولين في مناطق  أيضا   أفرادوأفاد 
ها المملكة المتحدة ك النزاع التي تعرضوا لسوء أو  ما في العراق،تتحكم في

مهاجرين بغرض المع ترحيلهم في المملكة املة في مراكز احتجاز ال
 المتحدة.

ل مناحي الحياة. فبعضهم قد من ك ،الذين يتعرضون للتعذيب ،يأتي هؤالء
ن هم ضحايا هناك في قضاء لجازة. وأو  الخارج حيث يعملفي يكون  آخرو

من الذين كانوا ببساطة في  أيضا  هناك آخرون كما  أو نزاع؛ لقمع سياسي
 المكان الخطأ في الزمان الخطأ.
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 ما هي المعلومات التي يمكن ان أجدها في هذا الدليل؟ (2
 

. حاجاتك لتلبيةحقوقك وقائمة مصادر  بشأنهذا الدليل معلومات  يقدم لك
هذا الدليل مفيدا  لكل الناجين بعد من تعرضوا لالتعذيب و ونأمل أن يكون 

الذين يعيشون في المملكة المتحدة، أينما كان مكان ذلك من لسوء المعاملة 
ل هذا الدليل معلومات عن:  التعذيب. ويشم

ادة التأهيل الطبي والنفسي والرعاية لعللى  كيف يمكن الوصول (أ 
 والعقلية والعاطفية؛ صحتك البدنيةشئون للتعامل مع 

التقدم بطلب لجوء والسعي أو  تقنين وضعك الخاص بالهجرة (ب 
أو  الرفاه االجتماعيلعانات نظام مشورة حول الللحصول على 

 التعليم؛أو  التوظيف
 تعرضت اليه؛لمحاسبة فيما حقك في العدالة وجبر الضرر، وا (ج 
المزيد من الدعم للحصول على الموارد التي تتيح لك السعي  (د 

 والمساعدة.
 

د هذا الدليل؟  كيف تم تجميع وإعدا

في المملكة المتحدة لسنوات ظلت ريدريس تساعد الناجين بعد التعذيب 
وقد قمنا باستشارة مجموعات الناجين بعد التعذيب على امتداد  عديدة.

"خبراء بالتجربة" )الحرية من  ومعنا مع موكلينا، وعمل، المملكة المتحدة
في  "األمل في االسكانالتعذيب، مانشستر( ونساء يستخدمن خدمات "

عن متحدة ولتعذيب عن تجاربهم في المملكة الا بعدبيرمنغهام. وسألنا ناجين 
الئهللى  هانالدروس التي يودون أن يقدمو م من الناجين بعد التعذيب ز

ريدريس هذا الدليل  المملكة المتحدة. ثم وضعتللى  نالعائديأو  نالقادمي
ها. وتأساسلعكس حاجات  أولئك الذين تقّدموا  كلريدريس شكر ية تم تحديد

رهم من مستخدمي خدماتنا، باإلبمشاركات، كما  ضافة نشكر موكلينا، وغي
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ال وليمي ريسي لما قاما به من عمل  :متدربي ريدريسللى  لويس كينز
د هذا الدليل.بالم  ساعدة في تجميع ولعدا

هو التعذيب  (3  ما 
 

هو عذاب شديد أو  لن التعذيب هو للحاق ألم عمدا ، جسديا كان أم عقليا. و
هاك للى  يهدف للى  ية الضحايا منخالل أعمال قسوة متعمدة تهدفلنسانانت

عتبر التعذيب انتهاكا خطيرا وي   .الشعور بالعجزللى  انتزاع كرامتهم ودفعهم
ة دولية. كما أنه ي عتبر  جريمة بموجب القانون المحلي  أيضا  للغاية وجريم

م تحت كل للمملكة المتحدة، أيّا كان المكان الذي أرتكب فيه. والتعذيب محرّ 
 الظروف. 

هضة التعذيب وغيره من ضر العقوبة أو  ب المعاملةووتعّرف اتفاقية منا
 ( التعذيب بأنه:1984المهينة )أو  يةلنسانلال أو  القاسية

عذاب شديد، جسدي ا كان أم أو  " أي عمل ينتج عنه ألم
من أو  لحق عمد ا بشخص ما بقصد الحصول منه،عقلي ا، ي  

معاقبته أو  على اعتراف،أو  شخص ثالث، على معلومات
)هوأو  على عمل ارتكبه شخص أو  يشتبه في انه ارتكبه 

هوأو  تخويفهأو  ثالث( ه ) أو  شخص ثالث( أيّ أو  ارغام
العذاب بشخصألي سبب من أو  عندما ي لحق مثل هذا األلم

أو  يحّرضأو  األسباب يقوم على التمييز أي ا كان نوعه،
أي شخص أو  يسكت عنه موظف رسميأو  يوافق عليه

 ".آخر يتصرف بصفته الرسمية

ن العدالة الجنائية لعام من قانو 134يستخدم قانون المملكة المتحدة )المادة 
ال. 1988 يقع أي ألم وتعذيب بموجب القانون  لي عّرف كتعذيب( تعريفا مما

موظف رسمي )مثل الشرطة ، قوات األمن، جنود(،  نيابة عنأو  بواسطة
ال عسكرية أو  شركة أمنيةللى  لكن يمكن في بعض األوقات أن يمتد ذلك م

خاصة تقوم بأداء وظائف عامة. ولذا كانت األعمال قد أرتكبت بواسطة 
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/ها فان الدولة أو  العملوقوع شخص وفشلت السلطات في منع  عقوبته 
هذه الجرائم يجوز أن تكون متورطة ها  مسئولة عن هذه أو  التي أرتكبت في

 األعمال.

المهينة. أو  يةلنسانلال أو  العقوبة القاسيةأو  لن سوء المعاملة هو المعاملة
وهو عادة يتضمن لهانة واحتقار أو  عذاب بدنيأو  ألم للحاق وهو عقلي؛ 
ال ال تحتاج ألن تكون قد تم معحية. وخالف التعذيب فان هذه األالض

ها بالضحية لغرض محدد )مثل الحصول على معلومات  اعترافأو  الحاق
يجب أن يتم سوء المعاملة تمييز(. ولكن أو  لرغامأو  يفتخوأو  عقوبةأو 

ق قواعد مختلفة شخص يتصرف بصفة رسمية. وت طبّ أو  بواسطة مسئول
 حينما تقع أعمال وحشية جماعية.  

ومن بين األساليب الشائعة للتعذيب وسوء المعاملة: الجلد؛ االغتصاب 
تعليق؛ الأو  التحرش الجنسي؛ الصدمات الكهربائية؛ التمديدأو  واالعتداء

الغمر في الماء؛ اإليهام بالغرق؛ الحرمان من النوم؛ التجويع؛ االختناق؛ 
الحبس االنفرادي لفترات طويلة؛ الحرق؛ وتغطية الرأس، وغيره من 

خرى؛ الضجيج المستمر )القصف الحسي(؛ الحرمان الحسي األأشكال 
اإلذالل، بما في ذلأو  التعريض لدرجات عالية من الحرارة ك البرودة؛

حياة  تهديد السخرية من المعتقدات الدينية للشخص؛ االعدامات الوهمية؛
(؛ ظروف اعتقال سرةأل أفرادأو  حياة آخرين )مثل األصدقاءأو  الضحية

(؛ واالرغام على مكان ضيقسيئة للغاية )مثل االكتظاظ واالزدحام في 
 مشاهدة تعذيب اآلخرين.

لك فقدان ونفسية بما في ذيمكن أن يسبب التعذيب آثار وندوب جسدية 
صعوبة االسترخاء حتى في بيئة آمنة. أو  خرينالقدرة على الثقة في اآل

ات مدى الحياة. ولحسن الحظ فإن هناك منظمويمكن ان يستمر أثر التعذيب 
 : المصادر(.الرابع دعم توفر المساعدة )أنظر الباب
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 االنتهاك الجنسي

هاك ا . على السواء لرجال والنساءل التعذيبلجنسي شكل يمكن أن يأخذ االنت
مثل هذه التجربة المهينة، وقد تجعل وكثيرا ما يصعب الحديث عن 

الحساسيات الثقافية الحديث عن ذلك أكثر صعوبة. ولكن كثيرا ما يحتاج 
كنت قد عانيت  لمساعدة بدنية ونفسية عاجلة. فإن ضحايا االنتهاك الجنسي

هاك جنسي  ة أون من األموكفسيمن انت ن تورد معلومات حول هذا ر الحاسم
اللجوء للمملكة المتحدة. وهناك أو  لعدالةللب في أي طاألمر في وقت مبكر 

هاك الجنسي   هابعضوالعديد من الوكاالت التي تساعد الناجين من االنت
الرجال فقط. وهناك أخرى متخصصة أو  متخصص في مساعدة النساء فقط

ها. و في مساعدة مجموعات اثنية محددة  ملما  طبيبك سيكون باستخدام لغات
 المتاحة في منطقتك.  باإلمكانيات

 هل تستطيع ريدريس تقديم مشورة متخصصة؟ (4
 

ة دولية مستقلة لحقوق اإل ، وتقدم ريدريس مشورة نساننعم. ريدريس منظم
هذا ال يشمل  ها على الخصوصية والسرية )و قانونية مجانية تحافظ في

ها السعي في اتجاه  ،موضوعات اللجوء والهجرة والتي تتطلب المشورة في
 منفصل(.

همة ريدريس في: الحصول على العدالة لضحايا التعذيب  وتتلخص م
الذين يرتكبون  فرادوالجرائم الدولية ذات الصلة؛ تحميل الحكومات واأل

هم؛ كفالة االمتثال بالمعايير الدولية؛ تأمين أشكال  التعذيب مسئولية جرم
هام من خالل االنخراط في  انتصاف للضحايا.  وتنجز ريدريس هذه ال

 .الدعاوى القضائية والمناصرة والتدريب

 درجة أن يكون تعذيبا  ل يرقىكان ما عانيته لذا  مايمكن أن تبلغك ريدريس 
ي كان ألذا وبما ، نسانسوء معاملة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلأو 

ها أو  احتجازأو  اعتقال غير أو  قد كانت غير عادلةمحاكمة تعرضت ل
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قانونية. وقد تجد أن السعي في طلب العدالة واستخدام القانون الدولي 
 .للتعافيوسيلة تعزيز يمثل  نسانلحقوق اإل

 

 المعروضة أدناه تمثل ثالثة نماذج لقضايا ريدريس األمثلة

اإل ،بريطانيةالمواطنة الالسيدة م.  :1المثال   ،ينسانوالعاملة في مجال العون
جندي  منبعد أن تعرضت لالغتصاب  2011طلبت المساعدة من ريدريس عام 

هو فعل يمثل تعذيبا . شعرت السيدة م أن مكتب  عند نقطة تفتيش في مصر، و
ها و ها بان تفعل أشياء تسببت في أنه القنصلية البريطانية في مصر لم يساعد أوصا

ها النفسية. وساعدت ريدريس السيدالشعور بتجديد  ات لجراءفي متابعة  .ة مصدمت
ونفسية حول النتائج التي  بدنيةضد الجندي في مصر، وحصلت على تقارير 

االعتداء. وفي ابريل  ت ريدريس لوزارة الخارجية احتجّ  2012ترتبت على
منولث حول المشورة القنصلية التي تلقتها السيدة م، متبعة في ذلك ووشئون الك

 البريطانية. وتم تصعيد الموضوع فيما بعد ات الشكاوى لوزارة الخارجيةلجراء
 2013المحقق البرلماني للمظالم الذي قام بفتح تحقيق رسمي. وفي نوفمبر للى 

هائي لمحقق المظالم اعتذار ومنح تقديم واشتمل القرار على  ؛أعلن عن القرار الن
لمساعدة القنصلية غير الفعالة. وفوق ذلك أدت عن امبلغ الف جنيه كتعويض 

ها حول  كومنولثأن تغير وزارة الخارجية وشئون الللى  ضيةالق من سياست
االعتداء الجنسي.  اآلن صارت معايير الخدمات القنصلية المتعلقة بقضايا

هو المساعدة القنصلية في قضايا الغتصاب أكثر وضوحا: الضح ايا يعرفون ما 
ها. متوقع وللحكومة ل  لتزامات اوضح يجب الوفاء ب

تعرض رجل تركي، كان قد احتجز مع  2001في مايو  :2لمثال ا
مهاجريناآلخرين في مركز احتجاز في جزيرة كريت  عدد من ال
بعد أن انقلب قاربه قرب الساحل اليوناني، لالغتصاب باستخدام 
هجوم يتميز  هراوة من مسئول يوناني من حرس السواحل في 

هية المثليين. وفي ابريل  ضيته ضد تقدمت ريدريس بق 2008بكرا
ة األوربية لحقوق إلنسان. وفي  يناير  17اليونان للى المحكم

قضت المحكمة بأن مسئولي حرس الحدود اليونانيين قد  2012
ة اليونان بدفع  الف  50عذبوا نيكاتي؛ وأمرت المحكمة حكوم

يورو كتعويض. وأبلغ نيكاتي ريدريس بأنه شعر بالمرارة بعد 
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ه أكثر قوة خالل تقدم لجراءات ، لكنه بدأ يشعر بأن2001أحداث 
ألن قصته الحقيقية قد بلغت ألسماع  قضيته وبعد صدور القرار،

 أخيرا . 
خالل حكم نظام بنوشيه في تشيلي أعتقل : 3المثال 

ليوبولدو غارسيا لوسيرو اعتاال تعسفيا وتعرض 
. 1975للتعذيب. وقد ط رد عنوة من بالده عام 

في المملكة المتحدة. وحصل ليوبولدو على اللجوء 
ورفعت ريدريس قضيته للى مفوضية الدول 

اإلنسان عام  ، تم تقديم 2002االمريكية لحقوق
، وفي 2011القضية في محكمة الدول األمريكية عام 

أمرت المحكمة حكومة تشيلي ان  2013أغسطس 
الف جنيه لسترليني  20تدفع للى ليوبولدو مبلغ 

ديم تمويل مالئم له كتعويض معنوي اإلضافة للى تق
الجه الطبي والنفسي. وفي فبراير  لتغطية نفقات 

تلقى ليوبولدو اعتذارا رسميا من الحكومة  2014
 التشيلية في احتفال في سفارة تشيلي بلندن.
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 الباب الثاني: الخدمات والمساعدة: ما الذي يمكن أن اتوقعه؟
 

 ستجد معلومات عن: البابفي هذا 

 واالجتماعي المتاح لك؛الدعم الصحي  (أ 
الدعم المحدد المتاح للمواطنين البريطانيين الذين تعرضوا  (ب 

 للتعذيب في الخارج؛
تعرضوا للتعذيب على أيدي مسئولين  فرادالدعم المحدد المتاح أل (ج 

 بريطانيين؛
مهاجرين تعرضوا للتعذيب في الخارج الدعم المحدد  (د  المتاح ل

 ية(.نسانماية اإلن، وأشخاص تحت الح)طالبو لجوء، والجئو

 الدعم الطبي واالجتماعي (1
 

بعد مغادرتك للبلد الذي تعرضت فيه للتعذيب يمكن أن يكون من الصعب 
على  عليك التأقلم على الحياة في المملكة المتحدة. وكثيرا ما يكون صعبا  

ها واألثر الدائم  يتفهمواصدقاء أن األسر واأل حقيقة المعاناة التي مررت ب
ها. فقد تشعر أنت بالذي سيكون  للى  تنسى ما حدث والعودةأن ضغط ل

ها قبل التعذيب . وهذا قد يسبب الضيق ألن من الحياة التي كنت تعيش
حياتك السابقة، خصوصا للى  العودة –ن لم يكن من المستحيل ل –الصعب 

 المملكة المتحدة.  خارج من كنت قادما  ان  ،في بلد جديد

معاملة التي تعرضت لها. تئب نتيجة للقد تشعر بأنك وحيد وحزين ومك
، ا  مبكرظ تيقالنوم؛ أن تسللى  عراض األخرى: صعوبة الخلودوتشمل األ

تمر بكابوس؛ صعوبات في الذاكرة والتركيز؛ أو  وأنت تصيح أحيانا
التهيج؛ شعور مستمر بالخوف والقلق؛ االكتئاب؛ العجز عن التمتع بأي 

مظاهر الحياة.  ض هذه األعراض  وترقىمظهر من  معايير ال للى مستوىبع
ة واالكتئاب لحاالت شديدة الوطأة مثل اضطراب ما بع يةتشخيصال د الصدم

اجال. اللذان يالشديد،  ما  اهتما  تطلبان 
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 الدعم الطبي

بطبيبك العمومي بشأن الحصول على دعم  باالتصالريدريس  كتوصي
 دنية للتعذيب.بأو  متخصص لمساعدتك في التعامل مع أي آثار نفسية

 عيادة الطبيب العمومي –ألولية  الصحيةالرعاية 

الرعاية الصحية  بالحق فيكل شخص  يتمتعهذا الدليل، كتابة  في لحظة
عيادة  فيسجل عن طريق طبيب عمومي. يمكنك أن ت األولية المجانية

أسرع وقت قتك المحلية، ويجب أن تقوم بذلك في طبيب عمومي في منط
خالل الطبيب العمومي المحلي العثور على يمكنكممكن. و خيارات  من

 على موقع المنشورة هيئة الصحة الوطنية 

   Search-http://www.nhs.uk/Service   

وضعك  أساسال تستطيع عيادة الطبيب العمومي رفض تسجيلك على 
مهاجر أو  الطبقة االجتماعيةأو  نوع الجنسأو  العرق أساسعلى أو  ،ك

الوضع الصحي. أو  اإلعاقةأو  المظهرأو  التوجه الجنسيأو  الدينأو  العمر
ولذا كنت ال تتحدث االنجليزية يمكنك أن تطلب مترجما. ولذا لم يسجلك 

فإن في لمكانك  ا  تمييزضدك مارس الطبيب العمومي في عيادته وتعتقد أنه 
 ة من : طلب المشور

 ، Pott Street, London, E2 0EFأطباء العالم، براكسيس، 

 هذا الخط الهاتفي يكون مفتوحا من العاشرة صباحا 75157534 20(0) 44+تلفون : 
 حتى الجمعة. والثنين يوم من  الثانية عشرة ظهرا  للى 

  clinic@doctorsoftheworld.org.ukالعنوان البريدي:  

 clinic-http://doctorsoftheworld.org.uk/pages/london الموقع:

 الدواء 

http://www.nhs.uk/Service-Search
mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk
http://doctorsoftheworld.org.uk/pages/london-clinic
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أو  العمومي من طبيبك المقّررةالدواء حسب الوصفة الطبية  يجب تناول
كنت تتلقى لذا  هناك رسوم على الدواء؛ ولكنمن غيره من األطباء.  

انك طالب لجوء تتلقى دعم طالبي اللجوء، فان من حقك أو  لعانات
الحصول على الوصفات الطبية مجانا. عليك أن تبرز شهادة استحقاقك. 

 المتاحة في HC1وللحصول على شهادة استحقاق عليك ملء استمارة 
اب الدخول المنخفضة فانك قد عيادة طبيبك العمومي. ولذا كنت من أصح

جزئي من الدفع ويجب عليك أن تمأل أو  عفاء كاملإل أيضا  تكون مستحقا 
 نفس االستمارة.

أو  طالب اللجوء هو شخص يسعى لطلب الحماية من االضطهاد تعريف:
/ها االصلي. وحتى دخلت المملكة المتحدة لذا  يواجهاالضطهاد في بلده

 ب لجوء ال يعود وجودك فيهابطل كمتقدّ بشكل غير شرعي، فانك بمجرد 
، ويكون من حقك البقاء في المملكة المتحدة أثناء انتظارك  "غير قانوني"

للقرار المتعلق بطلب لجوءك. واذا تلقيت قرارا ليجابيا بشأن طلبك للجوء 
 "الجئا". تصيرفانك 

 (NHSخدمة الصحة الوطنية ) –الرعاية الصحية الثانوية 

)عالج نفسي، جراحة،  بناءا   الج الذي تحتاجه قد سداء مشورة(، ولعلى ال
أو للى  أخصائي في مستشفىللى الطبيب العمومي أن يحيلك  يكون على

خصائيون صحية الثانوية األخرى. وقد يوصي للحدى خدمات الرعاية ال
 الج.الأو  بعض الفحوصات أن تجريب

طباء حية مجانية من أتلقي رعاية ص تحدةلمواطني المملكة الميحق 
ومن المراكز المفتوحة  ،عموميين ومن وحدات خاصة االصابات الطفيفة

التابعة لهيئة الصحة الوطنية ومراكز الرعاية العاجلة وأقسام الحوادث 
لغير المقيمين ، ومستشفيات الهيئة العامة للصحة. ولكن بالنسبة والطوارئ

)بما في ذلك طالبي اللجوء والموجودين بتأشيرات  في المملكة المتحدة
الج خارج عيادات االطباء العموميين  دخول(، فان الفحوصات وأشكال ال

 قد تكلف ماال.
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عا وتعقيدا مقارنة بعيادات توفر المستشفيات خدمات طوارئ وخدمات اكثر تنوّ 
ال تطالب المستشفيات أي شخص بوالطباء العموميين.  فيما يتعلق وم رسدفع قد

األ األأو  سريبخدمات التخطيط مراض المنقولة ألأو  مراض المعديةعالج
 رسوم لكل الخدما األخرى. دفع جنسيا، ولكن يمكن أن تطالب ب

الج مرضأ ذا كان طبيب المستشفى يعتقدل  أنك تعاني من أو ما نك تحتاج ل
هددة للحياةل الج فانه ت رك دون لذا  مرض قد يصير خطرامن أو  صابة م

قد تتلقى  ،ذلك رغم ك،. لكنيجب أال ينتظر دفع مقابل مالي قبل معالجتك
ان ترسل معلومات  أيضا  فاتورة بعدعالجك. ويمكن لهيئة الصحة الوطنية 

عالجك و لذا  وزارة الداخلية. لذلكللى عليك  أي ديون متبقيةحول حول
ثر على طلبك طنية فان هذا قد يؤكانت عليك ديون من هيئة الصحة الو

ة دائمة للبقاء في المملكة المتحدة، ويجب أن تستشير للحصول على ل قام
هذا الموضوع بشكل أكبر. شارا  مست  قانونيا  لمناقشة 

 المشورة

التعذيب؛ وقد  ناجين بعدت عتبر المشاكل النفسية مشاكل شائعة بالنسبة لل
ها أعاله. وقد تساعد لعروصفت بعض أ القات صداقة اض ة  جديدة قام

خالل الدراسة )مثال( في مستقرة ول أسرةنشاء ول نشاء هيكل وهدف من
ال وهذا لن يكون س للوقت والدعم وقد يحتاج  ،التعامل مع آثار التعذيب. 

 خرين.من آ

لى ليمكن لمنظماتالالجئين ان تساعد في ربطك باشخاص مماثلين لحالتك و
هذا  تخدماأو  مجموعات دعم هنا. ولكن  دعم تساعدك علىاالستقرار في الحياة 

 . استشارةضافي على شكل دعم لللى  د ال يكون كافيا وقد تحتاج

ها  وراء هذه المشورةان السعي  عالمة ضعفوطلب مصدر أو  ال يمثل
حتى حاسما بالنسبة لك ان تعبر عن تجاربك أو  خزي. وقد يكون ضروريا

 لكي تتعافى.
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الج النفسي يمثل بصفتي شخص أت   احد  من الكنغو فان ال
عتقد اننى بطلب العون والمشورة التابوهات بالنسبة لي. كنت أ

ضعيفا. لكنني قابلت زمالء من ضحايا التعذيب بكنيسة  أصير
، لهم المشورة التي تلقوها محلية وابلغوني بمدى ما جلبته

ها كانت حاسمة في مساعدتهم في بناء حياة جديدة ل هم وكيف أن
المخدرات لتخدير أو  الكحول تعاطيدون االعتماد على  –

الجا مفيدا من األلم . لذلك سعيت في طلب المساعدة وتلقيت 
ة التحرر من التعذيب. واآلن أنا متطوع هناك، ك عضو منظم

دها أصحاب تجارب سابقة  .في مجموعة يقو

ة ، خبراء بالتجربة، شخص أخفيت هويته التحرر من منظم
 التعذيب، بيرمنغهام.  

ها. كما أن له القة ناك أشكال مختلفة من المشورة يمكن االستفادة من ة  قام
ذا لم تسر األمور بشكل جيد من يزودك بالمشورة يعتبر هاما. ولجيدة مع 

/ها فقد يكون مناالفضل تغيير  سلوب أللى  السعيأو  المستشارمعه
طار هيئة الصحة الوطنية المشورة في للف. ومن الممكن تلقي الجي مخت

ن خدمات طويلة في االنتظار لذ أ عبر طبيبك العمومي، لكن هناك قوائم
 سداء المشورة في المملكة المتحدة عموما تتطلب منك االنتظار لعدة أسابيعل

تعرضوا ألعمال  لمنعدة شهور. وهناك خدمات متخصصة متاحة أو 
ة تعذيب وصدمات بالغة الشدة. ومن أ ها منظم مثلة ذلك الخدمات التي تقدم

التحرر من التعذيب ومؤسسة هيلين بامبر )انظر "الباب الرابع، المصادر" 
ة هذا الدليل(. هاي  في ن

دها؛ نيستفيدو بعض الناس ال من  ا  وقد يتطلب األمر مزيد من المشورة وح
الج عن طريق  ك العمومي فقط. لكآبة من طبيبل ةمضادالدوية تناول األال
دها الطبيب يةويجب تناول األدو شكال . وهناك أفقط بالطريقة التي يحد

الج الطبيعي والوخذ باإلالج أخر ساعد في بر، يمكن ان تى مثل ال
عراض النفسية )كما في حاالت وجود تخفيفاإلصابات الجسدية واأل
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ضافة للى باإلودون أن يكون هناك مرض بدني(.  لديكاعراض جسدية 
ها ان تساعد  طبيبك العمومي فان منظمات الالجئين والجمعيات المحلية يمكن

ل هذه للى  في كثير من الحاالت في االحالة الجية.ألمث  ساليب ال

أو  في ليذاء نفسك ،التسببأو  ،اقدمت على التفكيرتكون قد في حالة ان 
فكرت في االنتحار، يجب ان تطرح بشكل عاجل هذه الموضوعات من 

مشورة متخصصة. ومع ان مثل هذه النتائج الخطيرة  الل عمليات لسداء
ها تتطلب العناية واالنتباه من أو  ذات صلة بصدمة جانب تعذيب فان

ها بشكل صحيح وسريع متخصصين لكفالة أ ن يكون قد تم التعامل مع
 وفّعال.

 الدعم االجتماعي

في تلقي حق الومن لهم  ،لمواطني المملكة المتحدة والالجئينقد يكون 
كفالة مالية لفي تلقي الدعم االجتماعي مثل: دفعات  الحق ؛يةنسانالحماية اإل

الل الشخصي؛ ل عانة البحث عن العمل؛ اعانة السكن؛ االسكان؛ دعم االست
هذه  الرعاية المجتمعية )الخدمات االجتماعية(. وسيتوقف حصولك على 

الوات على  العمل. عاجزا عن  كونكأو  عن عمل كبحث مدىالعانات وال
السلطات للى  وسيكون عليك ان تتقدم بطلبات للحصول على هذهاالعانات

عانات لى هذه اإلكان من حقك الحصول علذا  المحلية التي ستقرر ما
الوات. وحين يبعث لك مكتب اإل الوات برسالة حول القرار وال عانات وال

منهم طلب أن تنك امكل بطلبك وال توافق على القرار فان في المتعلق
لعادة النظر فيه. واذا كنت ما تزال غير سعيد بالقرار أو  توضيح القرار

 يمكنك االستئناف. 

   للمزيد من المعلومات حول قرارات االستئناف انظر ادناه:  

 انجلترا وويلز 

http://www.adviceguide.org.uk/wales/benefits_w/benefits_benefits_
and_tax_credits_introduction_ew/benefits_problems_with_benefits_

http://www.adviceguide.org.uk/wales/benefits_w/benefits_benefits_introduction_ew/benefits_problems_with_benefits_and_tax_credits_e/benefits_challenging_a_benefit_decision/challenging_a_benefit_decision_where_to_start.htm
http://www.adviceguide.org.uk/wales/benefits_w/benefits_benefits_introduction_ew/benefits_problems_with_benefits_and_tax_credits_e/benefits_challenging_a_benefit_decision/challenging_a_benefit_decision_where_to_start.htm
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e/benefits_challenging_a_benefit_decision/challenging_a_benefit_d
ecision_where_to_start.htm  

 عانة :تتقدم باستئناف ضد قرار لايرلندا الشمالية : كيف 

-benefits-a-against-appeal-to-http://www.nidirect.gov.uk/how
decision  

 اسكتلندا: 

appealspackhttp://www.glasgow.gov.uk/  

للمواطنين في منطقتك: قد واإلرشاد المكتب المحلي الخاص باسداء النصح 
 ، بما في ذلك الدعم االجتماعي.عاما   نصحا  يستطيع ان يقدم 

الخاص بإسداء النصح واإلرشاد للمواطن مكتبك المحلي  انظر للعثور على
 على الموقع :

htmhttp://www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice. 

 واالرشاد على االنترنت من مكتب اسداء النصحللحصول على نصح 
 للمواطنين انظر الموقع :

http://www.adviceguide.org.uk 

رابط  ؛حول االسكان رشادواإل منظمة شلتر ان تزودك بالنصحقد تستطيع 
ها على االنترنت  :موقع

 http://www.shelter.org.uk 

 4444 800 808(0) 44+الخط الهاتفي لطلب المساعدة: 

هاتفي لطلب المساعدة لمنظمة شلتر من  يمكنك االتصال على الخط ال
ومن الثامنة  ،يام االسبوعالل أ الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا  

http://www.adviceguide.org.uk/wales/benefits_w/benefits_benefits_introduction_ew/benefits_problems_with_benefits_and_tax_credits_e/benefits_challenging_a_benefit_decision/challenging_a_benefit_decision_where_to_start.htm
http://www.adviceguide.org.uk/wales/benefits_w/benefits_benefits_introduction_ew/benefits_problems_with_benefits_and_tax_credits_e/benefits_challenging_a_benefit_decision/challenging_a_benefit_decision_where_to_start.htm
http://www.nidirect.gov.uk/how-to-appeal-against-a-benefits-decision
http://www.nidirect.gov.uk/how-to-appeal-against-a-benefits-decision
http://www.glasgow.gov.uk/appealspack
http://www.glasgow.gov.uk/appealspack
http://www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice.htm
http://www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice.htm
http://www.adviceguide.org.uk/
http://www.adviceguide.org.uk/
http://www.shelter.org.uk/
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أيام  ىالل يومي عطلة االسبوع، على مد الخامسة مساءا  احا حتى صب
 . 365 السنة الـ

يمكن والدعم المالي واالسكان. التمتع ب أيضا   طالبي اللجوء المعدمينليحق 
من  محدودالحصول على شكل  طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهملبعض 
االسكان ومبلغ مالي نقدي )ما يزيد  تكاليف يتكون من ئينجدعم لاللعانة 

ال عن  للشخص في االسبوع، بما في ذلك االطفال( لكن يجب  جنيها   36قل
 مغادرة المملكة المتحدة".من  كمكنتي تعليك ان "تقوم بكل الخطوات ال

عدما )ال تملك سكنا عتبر م  تستحق ذلك يجب ان ت  كي وفي الحالتين فانك ل
وفيما عدا ان  ،بنفقات عيشك(. ووفق ذلك مناسبا وال تستطيع ان توفي

ة التحرر من التعذيب عالجا   تكون من الذين يتلقون  من مكتب لندن لمنظم
ة خارج  ،مؤسسة هيلين بامبرأو  هذا مدينة فانك ست منح مكان اقام لندن. و

 بمجرد ان تصير هذه المعايير غير منطبقة عليك. الدعم يمكن ان يؤخذ منك

رفض دعم طالب اللجوء. أو  ضد قرار يتعلق بسحب االستئنافويحق لك 
ة الدرجة االولى الخاصة بدعم طالبي  وي نظر في هذه االستئنافات في  محكم

لبي اللجوء ان يساعدك بهذا. يستطيع مشروع استئناف دعم طاو .اللجوء
 028 716 0203 : رقم الاتف لإلتصال

بأن ال يكون لك اعتماد على  اذن استثنائي بالبقاء مشروطاذا كان لك 
الوات التيار الرئيسي من  "المال العام" فلن يكون لك الحق في اعانات و

الد؛ من مستشار  ن تسعى للحصول على النصح واإلرشادويجب ا سكان ال
ال سكن. لذا  قانوني  صرت معدما )ال تستطيع الوفاء بنفقات عيشك( و

 فأوضاع تتسم بالضعيعانون من  أفراد

"رعاية وعناية" )تحتاج للمساعدة في  ين للىمحتاجال من البالغينكنت  اذا
كل( سيكون من حقك يومية مثل االغتسال والنظافة واألأداء النشاطات ال

فيما يتعلق واإلرشاد تلقي دعم الرعاية المجتمعية. وللحصول على النصح 
صة في قانون الرعاية بأحقيتك للدعم عليك االتصال بشركة قانونية متخص
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نظر "الباب الرابع: المصادر" للحصول على قائمة ببعض المجتمعية. أ
دم هذا النصح.  الشركات القانونية التي تق

 المخدرات والكحول تعاطي

يجب ان تتصل  ،ن تعاطي المخدرات والكحول يؤثر عليكاذا كنت تشعر أ
هاية هذا الدليل في " المتخصصةبالخدمات  الباب الرابع: المدرجة في ن
 المصادر".

 الحياة العائلية

يكون االستقرار في حياة  بعد التعذيب فقدما لن كنت تعاني من اعراض 
ج اب يعانون من الهيللغاية. فبعض الناجين بعد التعذي صعبا   سرية عائليةأ

اعراض  لمن يعانون منالعنف المنزلي. ويمكن للى  المفرط والذي قد يقود
ها كهذه االستفادة من المساعدة المهنية  طباء العموميين والفرق ألاالتي يقدم

من  يكونلصحة العقلية. وفي بعض االحيان )ليس دائما( الخاصة باالمحلية 
ها ان تشارك في عملية الم شورة، األمر الذي يمكن أن المفيد للعائلة كل

فضل الطرق أعرفة وعلى م عانيتهعلى تفهم ما  يساعد أفراد األسرة
هاية هذا الدليل  سرةدعم األللمساعدتك. هناك قائمة بخدمات  مدرجة في ن

 في "الباب الرابع: المصادر". 

 البحث عن المفقودين من عائلتك

ة  ها خلفك وال تستطيع  أسرتكاذا كنت تشعر بالقلق تجاه سالم التي تركت
ها يمكنك االتصال بالصليب االحمر البريطاني الذي قد يستطيع  التواصل مع

االتصال بهم.  من مكنلتتالمفقودين  أسرتك أفرادمساعدتك في معرفة مكان 
 وللعثور على فرعك المحلي للصليب االحمر، انقر على الرابط التالي:   

http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Finding-missing-
family/International-family-tracing  

 

http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Finding-missing-family/International-family-tracing
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Finding-missing-family/International-family-tracing
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  سرةلم شمل األ

من غير مواطني المملكة  أسرتك أفرادان تحاول استقدام  اذا كنت تود
ها   شخصطلب المشورة من مستشار قانوني. ليس لكل ليك فعالمتحدة الي

بموجب قواعد الهجرة. هناك قائمة بأسماء  سرةالحق في لم شمل األ
هاية هذا الدليل في "الباب الرابع:  مستشارين قانونيين مدرجة في ن

 المصادر".

 رجمواطنون بريطانيون تعرضو للتعذيب في الخا (2
 

يتعرضون للتعذيب في ظلوا مواطنا بريطانيا  50نحو  تفيد التقارير أن
زيادة  ظهور. والحظت منظمة ريدريس 2010حتى عام  الخارج كل عام

ها كبيرة مؤخرا   عدد من ورد تعرضهم للتعذيب وسوء  ارتفع بموجب
. 2013بريطانيا عام  95نحو للى  المعاملة من المواطنين البريطانيين

ها )مثل ويمكن أ ن يقع التعذيب وسوء المعاملة في اماكن االحتجاز وخارج
 الل تظاهرات(.أو  نقاط التفتيش العسكرية،

 المساعدة القنصلية 

ة المملكة المتحدة  ها موظفو بعثات حكوم هي مساعدة يقدم المساعدة القنصلية 
في  صعوباتالدبلوماسية والقنصلية للمواطنين البريطانيين الذين يواجهون 

هذه المساعدة من خالل السفارات. واذا تعرضّ الخارج ت لالعتقال ؛ وكثيرا ما ت قدم 
ن من حقكاالتصال بمكاتب القنصلية البريطانية )اتفاقية فيينا الخاصة بالعالقات فإ

االتصال 1963القنصلية ) ((. وفي حالة تعرضك لالحتجاز عليك ان تطلب
 .أسرتكت تاح لك امكانية الحديث مع بمحامي، وبالمسئولين القنصليين، وأن 

اذا كنت على علم بوجود مواطن بريطاني في مكان احتجاز ما في الخارج، 
سالمته /ها فعليك أو  /هاوتشعر بالقلق تجاه االتصال بالسفارة صحته

 البريطانية على الفور. منولثكوالمحلية، وبوزارة الخارجية وشئون ال
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 سفارات 

 kingdom-of/united-http://embassy.goabroad.com/embassies.  

اذا لم يكن هناك وجود لمكتب قنصلي بريطاني في البلد الذي توجد فيه 
المكتب القنصلي للى  السعي للوصولأو  )ايران مثال( يمكنك االتصال

 في االتحاد األوروبي. ا  لدولة أخرى عضو

يتمتع المسئولون، بموجب قانون المملكة المتحدة، بحق تقدير مسألة 
عدم مساعدة بريطانيين يواجهون صعوبات في الخارج؛ ومن أو  مساعدة

االتصال  ،كحد أدنىويجب عليهم المرجح ان يقدموا بعض أشكال الدعم. 
االتصال أو  زيارتك،أو  ن االحتجاز،بمحاميك أثناء وجودك في مكاأو  بك

. ولذا كانت هناك ثم عالمات أسرتكواالتصال ببك هاتفيا مرة عل األقل، 
هناك خطرا  أو  تدل على أنك تعرضت لتعذيب بأن تتعرض لتعذيب، فإن  أن 

نيابة عنك لدى السلطات  فعتمثيل أربم على سلطات المملكة المتحدة ان تقو
 التي تحتجزك.

الحصول على  مجالريس مواطنين بريطانيين في الخارج في ساعدت ريد
 أن تقترح القيام بتحرك عاجل آخر.  أيضا  تستطيع ريدريس ودعم قنصلي؛ 

 Redressريدريس 

 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ 87 العنوان البريدي:

هاتف  1719 7793 20(0) 44+، فاكس: 1777 7793 20(0) 44+:  رقم ال

   :info@redress.orgالبريد االلكتروني:  

 /http://www.redress.orgالموقع: 

 FAIR TRIALSيمكن لمنظمة فير ترايال انترناشونال )
INTERNATIONALتهتم معأن ( ان تساعد في ايجاد محامي محلي، و 

 مخاوف.  يّ جهزة القنصلية بالتصدي ألأل

http://embassy.goabroad.com/embassies-of/united-kingdom
mailto:info@redress.org
http://www.redress.org/


23 
 

 منظمة فيرترايال انترناشونال

 العنوان البريدي: 

Temple Chambers, 3/7 Temple Avenue, London EC4Y 0HP 

هاتف  2371 822 207 (0) 44+ و   2370 822 207 (0) 44+:  أرقام ال

  office@fairtrials.netالبريد االلكتروني: 

 help/-our-for-abroad/asking-http://www.fairtrials.org/arrested   :الموقع

ة ( تستطيع PRISONERS ABROADمنظمة سجناء بالخارج ) منظم
كنت محتجزا لذا  ان توفر الطعام والرعاية الصحية لكسجناء بالخارج 

 بالخارج

 ,Fonthill Road, Finsbury Park 93-89العنوان البريدي:  

 London, N4 3JH, United Kingdom 

 0098 172 0808رقم الخط الهاتفي الساخن : 

 6820 7561 20(0) 44+التلفون: 

  info@prisonersabroad.org.ukالبريد االلكتروني: 

 /http://www.prisonersabroad.org.uk الموقع:

الحصول على مساعدة النائب البرلماني في دائرتك االنتخابية  أيضا  يمكنك 
لتقديم الدعم. ويمكنك  كومنولثوالذي يمكنه دفع وزارة الخارجية وشئون ال

العثور على تفاصيل االتصال بالنائب البرلماني لدائرتك االنتخابية بالنقر 
 ط: بعلى الرا

/http://findyourmp.parliament.uk 
 

 

mailto:office@fairtrials.net
http://www.fairtrials.org/arrested-abroad/asking-for-our-help/
mailto:info@prisonersabroad.org.uk
http://www.prisonersabroad.org.uk/
http://findyourmp.parliament.uk/
http://findyourmp.parliament.uk/
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 الحماية الدبلوماسية 

أو  المملكة المتحدة، من البلد الذي تعرضت فيه للتعذيبللى  عودتكبمجرد 
 كومنولثسوء المعاملة، يمكنك ان تطالب وزارة الخارجية وشئون ال

بممارسة "الحماية الدبلوماسية". والحماية الدبلوماسية تعني ان وزارة 
ال لمساعدتك في الحصول على جبر الضرر من البلد  الخارجية سترتب تمث

 الذي تعرضت فيه للتعذيب وسوء المعاملة. 

عدم تلبيته. فالحماية الدبلوماسية مثلها أو  يمكن لوزارة الخارجية تلبية طلبك
القنصلية ليست حقا في المملكة المتحدة. وقبل ان يقرر  مثل المساعدة

كنت قد قمت لذا  مسئولو وزارة الخارجية بشأن طلبك فانهم سيسألونك عما
االنصاف في البلد الذي بكل الخطوات القانونية الممكنة للحصول على 

هناك وجود المكانية الحصللتعذيب تعرضت فيه هار انه لم يكن  ول ، )أو اظ
عرف باسم متطلبات ت فيه(. وهذا ما ي  ف في البلد الذي تعذبعلى انتصا

"استنفاد وسائل االنتصاف المحلية". وهناك استثناءات لهذه القاعدة. 
وتستطيع ريدريس ان تقدم المشورة حول هذا المتطلب وحول الحماية 

 الدبلوماسية بشكل عام. 

 التعذيب على ايدي مسئولين بريطانيين في الخارج (3
 

ما تحت  وقتفي منطقة كانت في  ولنماالتعذيب داخل المملكة المتحدة،  يقعال قد 
مع ان الضحايا ال يكونون في وهذه، حالت كسيطرة المملكة المتحدة. وفي 

هات األفإالمملكة المتحدة،   ية لهم.ساسن هذا الدليل يقدم بعض الموج

ها جنود بريطانيون في بالمزاعم من هناك مئات  هاكات ارتكب العراق انت
منية للمملكة المتحدة األجهزة األتورط أن مزاعم ضافة للى وافغانستان، باإل

ويضاف للى ذلك . دون تسويةفي التعذيب في الخارج تظل حتى اليوم 
 مزاعم التعذي خالل الفترات االستعمارية البريطانية. ايضا ،

ة اتخذت المملكة المتحدة خطوات نحو مجابهة بعض االنتهاكات الخطير
ها ضد المدنيين العراقيين، بما في ذلك  التحقيق  لجراءالتي ارتكبتها قوات
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هاء موسى في العام في قضية  هاء موسى. وجاء هذا التحقيق عقب وفاة ب ب
للجيش البريطاني في العراق،  في مركز احتجاز تابع 2003سبتمبر 

وتعذيب مدنيين عراقيين آخرين في نفس مركز االحتجاز. ومن الممكن 
حايا التعذيب وسوء المعاملة على الحصول على العدالة وجبر الضرر لض

ها المملكة المتحدة أ يدي مسئولين بريطانيين في المناطق التي تسيطر علي
 ا  تجد وصفسملكة المتحدة. وعن طريق رفع دعاوى قضائية في محاكم الم

 ث: السعي في طلب العدالة" أدناه.لللخيارات في "الباب الثا ا  تفصيلي

ة الجنائية الدولية تحلّ لضافة للى  ل حاليا مزاعم لرتكاب ذلك فان المحكم
قوات المسلحة البريطانية في العراق خالل الفترة من لجرائم دولية ت عزى ل

لتحقيق في المملكة المتحدةااللتزام با . ويقع على عاتق2008للى  2003
يدي موظفين بريطانيين في الخارج. وبسبب كل مزاعم التعذيب على أ

شكاوى ضد المملكة المتحدة في التعذيب فان الالطبيعة التقنية العداد 
ريدريس توصي باستشارة مستشارين متخصصين على دراية وفهم 

ة منظمات موللقوانين ذات الصلة.  هاية هذا الدليل في هناك قائم درجة في ن
الرابع: المصادر"؛ وستجد قائمة بمؤسسات قانونية متخصصة في  الباب"

 نسانوقائمة بمنظمات حقوق اإل ،في المملكة المتحدة نسانقضايا حقوق اإل
التي قد تكون قادرة على مساعدتك وتقديم النصح والمشورة لك في 

 خياراتك. 

 ارجمهاجرون تعرضوا للتعذيب في الخ (4
 

ة تزويدال تعتبر ريدريس  في تقديم االستشارة في  متخصصةأو  ةمعتمد جه
أو  خدمات اللجوء والهجرة. واذا كنت تحتاج لتلقي مشورة بشأن اللجوء

الهجرة فانه يجب عليك االتصال بمحامين متخصصين و/أو مراكز قانونية. 
ة هذا الدليل. و هاي  هناك قائمة بهؤالء مدرجة في ن

تعرضت للتعذيب في الخارج فان تأمين وضعك في المملكة  اذا كنت قد
المكان الذي يوجد فيه للى  في ضمان اال ت عاد حاسما   ا  المتحدة سيكون امر

خطر تعرضك للتعذيب مرة أخرى. ويقدم هذا الدليل ملخصا فقط لعملية 
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ها  السعي في طلب اللجوء في المملكة المتحدة. وال ي قصد منه أن يكون موج
 يا في ذلك.تفصيل

 المملكة المتحدة كطالب لجوءإلى  الدخول - أ

عتبر طالب اللجوء شخصا يسعى لطلب الحماية من اضطهاد قد ي  
ده/ها االصلي. عليك ان تطلب اللجوء حينما  يتعرض/تتعرض له في بل

 بمجرد ان تعتقد بوجود خطر علىسالمتكأو  المملكة المتحدة،للى  تصل
قد توضع أو  ست منح مبلغ مالي منتظم وسكن،صلي. بلدك األللى  رجعتلذا 

ة ان تستشير هجرة بغرض الترحيل. ومن األفي مركز  مور الحاسم
)محامي، مسئول ملف القضية، محامي هجرة( في اسرع  ا  قانوني ا  مستشار
طوار العملية، كن لمعرفة حقوقك واستحقاقاتك في أول طور من أوقت مم

ها.  وعلى امتداد العملية برمت

ما يمكن ان تتوقعه، وان ب أن يبلغوك المستشارون القانونيونع يستطي
ها دلة التي تدعم طلبكك في ليجاد األيساعدو . وكطالب لجوء، قد وترجمت
تلقي مشورة قانونية مجانية )عون قانوني( اعتمادا على  كحق منيكون 

ل لنجاح. وفي كفي اقضيتك فرصة واقعية لكان لذا  اتك وماردخلك ومدخ
ة انجلترا وويلز يجب ان يكون ممن  تعاقد مع  لهامثلك القانوني من منظم

مع مكتب مفوض  مسجال   ا  مستشارأو  وكالة عون قانوني في قانون الهجرة
قانون  ن فيمرسيتمالقانونيين البعض أسماء هناك قائمة بوخدمات الهجرة. 

هذا الدليل.   الهجرة مدرجة في "الباب الرابع: المصادر" من 

 ذي يمكنه التقدم بطلب لجوء؟من ال

بلدك )اذا كنت للى  تكون قادرا على العودة لكي تتقدم بطلب لجوء يجب: أالّ 
ها(  وكانت تلكال جنسية،  بسبب خوفك من هي البلد التي عادة تعيش في

ها جزاء بلدك؛ د؛ غير قادر على العيش سالم في أي جزء من أالضط
في بلدك. يجب ان يكون  فشلت في الحصول على حماية من السلطات

أو  جنسيتك،أو  وطنك،أو  دينك،أو  الخوف مناالضطهاد بسبب اثنيتك،
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عضويتك لمجموعة اجتماعية معينة تجعلك في خطر أو  رأيك السياسي
الدك. ويمكن ان تضم  لذا  )الذين تعولهم( في طلبك سرةأل أفرادداخل 

واطفالك تحت سن كانوا معك في المملكة المتحدة، بما في ذلك شريكك 
 .18الـ

 اين تتقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة؟

 :ءيمكنك ان تتقدم بطلب لجو

ميناء أو  المملكة المتحدة )في مطارللى  لى ضابط هجرة حينما تصلل (أ 
 بحري، مثال(؛

 Lunar House, 40)في وحدة كرويدون لفحص اللجوء قرب لندن  (ب 
Wellesley Road, Croydon CR9 2BY  ، 

 (؛ 4524 8196 20(0) 44+:  رقم هاتف
بالبريد، لكن تحت ظروف استثنائية للغاية أو  في مكتب تعزيز محلي (ج 

نه ال يمكن بشكل معقول لديك ظرف يعني أأو  فقط، مثل ان تكون طفال  
 كرويدون.للى  سفرك

 أطفل بال مرافقين 

 اذا كنت طفال، ف صلت عن والديك ولم يشرف عليك احد البالغين الذي تقع
عليه مسئولية القيام بذلك، فان من واجب السلطات المحلية في المملكة 

واالرشاد النصح مشروع  دعم. اتصل بخط هاتف المتحدة ان تقدم لك ال
مهاجرين هاتف رقمللحصول ع الطفال ال : لى الدعم والنصح حول حقوقك. 

الثاء 8505 636 07(2) 44+  من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء من ال
 سبوع.الخميس من كل أللى 

 مقابلة للفحص والتدقيق

للفحص والتدقيق. قد معك مقابلة  يتم لجراءبعد تقديمك لطلب اللجوء س
الت وحدة اتصال هاتفي لترتيب هذه المقابلة:  جراءإلتحتاج  رقم هاتف مقا

 4524 8196 20(0) 44+ أو   4524 8196 20(0) 44+ الفحص والتدقيق
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من االثنين حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة وخمسة 
 من التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساءاوواربعين دقيقة مساءا. 

  .في أيام الجمعة

اسئلة بسيطة ليست  وحدة الفحص والتدقيق ألغراض اللجوءتوجه لك س
 تفصيلية حول سبب طلبك للجوء. ويمكن ان يبلغك المستشار القانوني بما

 تحمله معك لهذه المقابلة. يلزم أن

كان هناك بلد آخر لذا  ما ،ستقرر السلطات، في مقابلة الفحص والتدقيق
غير المملكة المتحدة يمكن ان يكون مسئوال عن النظر في طلب لجوءك. 

كنت قد سافرت عبر بلد آخر كان يمكنك طلب اللجوء لذا  هذاوقد يسري 
قد ت حتجز في و .بلد ثالث"(أو  سعيت للجوء فيه )ي سمى قضية "دبلنأو  فيه

البلد الذي ي عتبر مسئوال للى  نقلكمركز هجرة بغرض الترحيل حتى يتم 
 طلب لجوءك.النظر في عن 

لك اي احتياجات  تانك لغ مسئول ملفك بوزارة الداخلية عما لذايجب أن تب
 .(تحتاج لدواءأو  اذا كانت بك اعاقةخاصة )

 ما الذي يحدث في مقابلة الفحص والتدقيق؟

 لما:سي قرر أحد أمرين ة الفحص والتدقيق الخاصة بك بعد مقابل

بلغ بالكيفية التي ت  لذن "دخول مؤقت" للمملكة المتحدة وان ت منح  (1
 أو  ؛جوءلالدعم الخاص باليمكنك بها الحصول على 

هجرة بغرض الترحيل )للحصول على  (2 أن ت حتجز في مركز 
 تفاصيل اكثر انظر، الجزء الفرعي، ب أدناه. بعنوان االحتجاز(.

مركز أو  مركز تبليغ هجرةدي اذا لم يتم احتجازك سي طلب منك التبليغ ل
مهم أن تلتزم بمتطلبات مّرة أو  كل اسبوعمّرة شرطة  كل شهر. من ال

 لم تفعل ذلك.لذا  ت حتجزالتبليغ. قد 
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 االحتجاز - ب

فترة  أثناءي طور لية احتجاز بعض طالبي اللجوء في أيحق لوزارة الداخ
تداوم كانت تعتقد انك لن لذا  تحتجزك وزارة الداخليةقد طلب اللجوء. و

ها. وهذا القرار قد يتم على الفور بعد مقابلة الفحص على االت صال ب
ها(  والتدقيق. واذا احتجزتك وزارة الداخلية يجب ان تبلغك كتابة )بلغة تفهم

يمكنك ان كما ان تطعن في قرار االحتجاز.  ويمكنك. عن سبب احتجازك
هات عدة بما فيها: اإلتحصل على مشورة قا راج بكفالة فنونية، من ج

 ، 3590 7247 20(0) 44+هاتف:الهجرة،  لمحتجزي

  http://www.biduk.orgموقع :  

الحتجاز  المسار السريع 

 احتجازكبموجب برنامج احتجاز المسار السريع فان  اذا كنت محتجزا  
وسيتم تمثل حالة قابلة للهرب سيكون ناتجا عن اعتقاد وزارة الداخلية بانك 

خالل اسبوعين. ولكن كنت ناج بعد تعذيب، لذا  اتخاذ القرار حول طلبك
برنامج احتجاز المسار السريع. وقد وجدت  في لطارفانه ال يجب احتجازك 

ة االنجليزية العليا ان احتجاز المسار السريع غير عادل بالنسبة  المحكم
للناجين من التعذيب. ويخضع برنامج احتجاز المسار السريع حاليا 

ل اتصعليك االاحتجازك بموجب هذا البرنامج  وفي حالةللمراجعة. 
ة دأو  بمستشارك القانوني  :نشن آكشن على الفور علىيتبمنظم

هاتف   :البريد االلكتروني  ،3114 7226 20(0) 44+:ال

admin@detentionaction.org.uk، الموقعو: www.detentionaction.org.uk  

 االحتجاز بشكل عام 

 أسرة؛ كنت: طفال  لذا  ال يجب احتجازك في مركز هجرة بغرض الترحيل
ها اطفال؛  اسبوعا؛ تقرر انك ضحية اتجار  24حامل ألكثر من لمرأة ب

تعاني من حالة مرض أو  بالبشر؛ يمكنك تقديم أدلة مستقلة عن تعذيب؛
هاأو  عقلي ها أو  بدني ال يمكن التحكم في على المحتجزين  تمثل خطراأن

 خرين.آل

http://www.biduk.org/
mailto:admin@detentionaction.org.uk
mailto:admin@detentionaction.org.uk
http://www.detentionaction.org.uk/
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 دة من هذه الفئات وتم احتجازك فعليكواحللى  كنت تعتقد انك تنتميلذا  
ة االتصال بمستشار قانوني. ويمكنك الطعن في   احتجازك.عمليّ

غير سعيد أو  اذا كنت تكافح ألجل الحصول على أدلة مستقلة للتعذيب،
بـ:  القانوني واالتصالبتقرير أعد عنك، يجب عليك االتصال بمستشارك 

هاتف رقم :، علىالطبية العدالة  ، 7498 561 207(0) 44+: ال

  med@medicaljustice.org.ukالبريد االلكتروني: 

 http://www.medicaljustice.org.uk :الموقع

 مراكز الهجرة بغرض الترحيلالمعاملة في  (5
 

تعرضت لمعاملة سيئة في مركز احتجاز للهجرة في قد اذا كنت تعتقد انك 
على ان تتصل عليك تعرف شخصا تعرض لذلك يجب أو  المملكة المتحدة،

)مثل بمنظمة غير حكومية أو  بمستشار قانونيأو  بالشرطةالفور 
 التقدم بشكوى. أيضا  ، كما يجب ريدريس(

تاحة فرص ورفض ل ،السلوك الجنسي غير لالئق تشمل سوء المعاملة
الج الطبي، واالبقاء في االحتجاز رغم تدهور الحالة العقلية.  الوصول لل

استخدام أو  و"التلصص عبر ثقب الباب" للنظر اليك بشكل غير الئق،
مزاعم  9تسجيل وقوع أكثر من اشكال عنف جسدي ضدك. وقد تم 

خالل الفترة من  االجرامي الجنسي في مراكز احتجاز يناير  1باالعتداء
 . 2011للى  2009

 التقدم بشكوى 

استمارة  بتعبئةيمكنك التقدم بشكوى رسمية حول معاملتك في االحتجاز، 
DCF9 في  اكز الهجرة بغرض الترحيل( ووضعهامر لدي ة)موجود

المركز، طوابق كل طابق من  عادة علىوضع يصندوق مميز ومغلق 
من الهيئة ذات  ا  ردتتلقى باالسالم و ت بلَّغخصوصا للشكاوى. يجب ان 

 الصلة للتعامل مع شكواك.

mailto:med@medicaljustice.org.uk
http://www.medicaljustice.org.uk/
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أمين المظالم  لدى االستئناف يمكنكاذا كنت غير سعيد بالرد الذي تلقيته 
ان تطرح  أيضا  ويمكنك  ،الشرطةالمفوضية المستقلة لشكاوى أو  المختص،
أثناء  تقابلهممجلس االشراف المستقل )مجموعة متطوعين قد  لدىمخاوفك 
المركز  عبرنيابة عنك  كمخاوفللمركز( يستطيعون ان يطرحوا  زياراتهم

 الذي تحتجز فيه. 

من منظمة غير واإلرشاد ن تسعى انت لطلب النصح بأتوصي ريدريس 
 ات الشكاوى.إجراءوني عندما تمر بمستشار قانمن أو  حكومية

 يةأساسمقابلة  -ج
المملكة المتحدة وال للى  توضح لماذا اتيتكي هم فرصة تتاح لك هذه هي أ

صلي. قد تكون نبرة مسئول الملف التابع لوزارة بلدك األللى  العودة يمكنك
ة. ومع ذلك عليك ان سئلة متكررعليك أ طرحربما ت  والداخلية غير مريحة؛ 

ة التي ها تم تحاول شرح الكيفيّ اضطهادك في بلدك، ولماذا انت خائف من  ب
حدة. قد يكون من بلدك، ولماذا تسعى للجوء في المملكة المتللى  العودة

ها تجلب لك ذكريات مثيرة للتوتر، الصعب للغاية اإلجابة على األ سئلة ألن
خرى ما حدث لك من اضطهاد في لك تشعر وكأنك تعيش مرة أوتجع

ي هو ان تشرح بشكل كامل ما حدث لك ساسمر األ. لكن األالماضي
لية. ويمكنك ان تطلب لمسئول الملف الخاص بك بوزارة الداخ سرتكأل

 سلبا على طلبك.هذا لن يؤثر وثناء المقابلة استراحة في أي وقت أ

ية ساسالل المقابلة األ قانوني همية بمكان ان يكون معك مستشارمن األ
 24ويمكنك قبل  ،لم يكن معك مستشار قانوني المقابلة حتى لووست جرى 

ساعة من المقابلة ان تطلب من مسئول الملف الخاص بك بوزارة الداخلية 
ان تطلب ان تكون المقابلة مع مسئول  أيضا  يمكنك كما تسجيل المقابلة، 

كثر راحة لك شعرت بان ذلك ألذا  من نوع جنس )جندر( محدديكون ملف 
ها لمسئول وزارة طلبك ال ي جاز )لكن قد (. وست عامل المعلومات التي تقدم

 ة ولن يتم كشف تفاصيلها للسلطات في بلدك.الداخلية والمترجم بسريّ 

 ناقصةالمعلومات الأو  ماتومزيد من المعلال
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ذا شعرت بعد المقابلة بانّك بب التعذيب صعوبات في الذاكرة. وليمكن ان يس
ة مالم تذكر  ما تقدمت بمعلومات غير متسقة حول أو  ،ذات صلة معلوم

في اسرع وقت ممكن  يك أن تبلّغ ممثلك القانوني بذلكيجب عل، فلك حدث
 لتقدمالخاصة باللجوء ايّام عمل فقط بعد المقابلة  5لذ لن يكون أمامك سوى 

ة.  معلومات لضافيّ

 القرار بشأن اللجوءد. 

القرار  لحتجاز المسار السريع فإنبرنامج وجب مما عدا حالة لحتجازك بفي
خالل تّ طلبك للّجوء قد ي   بشأن ذ القرار أكثر اتخستغرق اولذا ا .اشهر 6خذ
من حقّك أن تسعى إليجاد عمل في مجاالت عمل محّددة  فإنشهرا   12من 

هذا المشورة ال)الهندسة مثال (؛ ويجب ان تسعى للحصول على  ة حول  قانونيّ
 الموضوع.

 ة المتحدة في المملك ذن بالبقاءإل

قد تحصل عليه  أو الجئفي المملكة المتحدة قد تحصل على حق البقاء 
ةإنسانإلسباب  لشخص غير مستوف لشروط  يةنسان؛ وت منح الحماية اإليّ

ة اللجوء لكن ه قد الحصول على حق اللجوء المنصوص عليها في لتفاقيّ
 الده.للى  أعيدلذا  ى من الضرر الجسيمخرشكال األيتعّرض  لبعض األ

سمح ، فسي  يةإنسانحماية نحت م  أو   الجئلذا حصلت على االعتراف بك 
هذا يعرف  لك، بـ" ولمن تعولهم، بالبقاء في بريطانيا لمّدة خمس سنوات. و

في المملكة  الدائم أن تطلب االستقرار بعد ذلكإلذن بالبقاء". ويمكنك 
 المتحدة.

لم لذا  لذن بالبقاء )" لذن لستثنائي بالبقاء"(قد تحصل، ألسباب أخرى، على 
هنسانللحماية اإلأو  تكن مستوفيا  لشروط البقاء كالجئ ة. و ه حالة نادرة ، ذيّ

ها بقاءك في الممل ها تمتد تطورات ة المتحدة على كيعتمد في وضعك، لكنّ
ويمكنك أن تطلب تمديد لقامتك قرب نهاية عامين ونصف عام. للى  عادة

 ين ونصف.فترة العام
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 الرفض

ة توّضح لك فيها  في حالة رفض طلبك ستتلقى رسالة من وزارة الداخليّ
ة طلبات اللجوء بالرفض من مسئولي الملفات اوتو أسباب الرفض. جه أغلبيّ

هذه الطلبات سي   ة مع ان بعض  كلّل بالنجاح  في مرحلة بوزراة الداخليّ
أثناء أو  رسالة الرفضاإلستئناف. ويمكن ان تشعر باكتئاب شديد عند تلقي 
ايا أن ال يقولون للضحلنتظار الرسالة؛ وهناك بعض منفذي أعمال التعذيب 

ها. لذلك، فإن  أحد سيصدقهم حين يصفون اشكال التعذيب التي تعرضوا ل
ة ألقوال الضحاياعدم تصديق مسئولي ملفات القضايا ب قد  وزارة الداخليّ

ه. ولكن الرفض األو لي لطلب اللجوء ليس يمثّل أمرا  يصعب للضحايا تحمّل
هم ما تستطيع ان تقوم به عند تلقي مثل سوى الطور األ ة. وأ ول من العمليّ

ة ال تفهمأو  هذه الرسالة ) ذهب أو  هاأّي رسالة رسميّ تثير قلقك( هو ان ت
ها الخطوة  معه تناقشمستشارك القانوني في أسرع وقت ممكن وللى  ب

ا كان يحق لك ذالتالية. ويستطيع مستشارك القانوني ان يوّضح لك  ما ل
 لستئناف قرار رفض منحك حق البقاء في المملكة المتحدة.

 افاإلستئن -ـ ه

كون أمامك فترة يومي ستفالمسار السريع برنامج لحتجاز  ضمنلذا كنت 
يوما  لإلستئناف. وللى ان  14برامج اخرى فترة  تتيحعمللإلستئناف؛ و

، وأثناء فترة بقاء طلب استئنافك قيد النظر ،يحين الموعد النهائيلإلستئناف
ة   لبعادك.ال تستطيع وزارة الداخليّ

مهم في التقدم ستشارك القانوني فورا  لمساعدتك أن تتصل بم من ال
ة منك ان تغادر بإستئناف. وفي حالة رفض لستئنافك ستتوقع وزارة  الداخليّ

الد    قسرا .طوعا  أو ال

ةالتقدم بطلبات الحقة  –و  ة -وتقارير طبيّ  قانونيّ

لم يعد امامك مزيد من الوقت يسمح لك بتقديم أو  لذا تم رفض لستئنافك،
ة  أو  لستئناف، فإنك قد تقّرر أن تتجه لطرح أسباب جديدة تعّزز لضافيّ
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وهذا يسمى " تقديم رسالة لسماح لك بالبقاء في المملكة المتحدة. حجج ا
حينما تتوفر  بطلب جديديمكنك أن تتقدم و" طلب جديد". أو  بطلب الحق"

ةأ هذه األدلة الماديّ  دلة مادية جديدة لم يتم النظر فيها من قبل، وأن تسمح 
مهم نجاح طلب لجوء جديد.الجديدة بتوفير احتمال واقعي ب أن تسعى  ومن ال

هذا األالمشورة الللحصول على  ة  في  جرد حصولك على ممر. وبقانونيّ
ة يجب أن تقوم ب ، وقد يتم طلب بتقديم يةشخصصفتك الالمشورة القانونيّ

ة في قبول الطلب الجديد ويمكن الطع لحتجازك. ن في رفض وزراة الداخليّ
ةات لجراءعبر  ها في الفصل الفرعي  مراجعة قضائيّ ) سيتم توضيح

 التالي(.

 قانوني -تقرير طبي قانونيين الحصول على قد يقترح بعض المستشارين ال
من أطوار اإلستئناف( وتثبيت  ّي طوراعدة في دعم طلبك )في أللمس

من اطباء  تحليال  مفّصال  كيد( وجود اعراض تعذيب. وسيشمل هذا )تأ
على صحتك أو  يكلندوب عأو  صاباتأّي لوجود وأطباء نفسيين عن 

هذا عادة يعني  شرح تفاصيل ة. و صف اعراض وتعذيب، و العقليّ
ة و جزاء من الجسد تأثرت  ة على أبدني اتصوفح لجراءسيكولوجيّ

 بالتعذيب.

كان قانوني  مفيد الّي شخص  –الحصول على تقرير طبي  لن يكون سهال  
قارير يمكن، في العادة، ان تال. لكن مثل هذه تعذيب في وقت ماقد تعرض لل

ة، ولذا لم توفر أ على تقرير  على الحصول مستشارك القانوني يدلكدلة هام
/ها.  كهذا  فيمكنك ان تطرح الموضوع  معه

ة التحرر من التعذيب -تم الحصول على تقرير طبيلذا   قانوني من منظم
ة كللتقرير يؤيّد طلب اللجوء في المموكان ا ،بعد رفض طلب اللجوء

ة أن تقوم يجب، فإنه المتحدة . ومع أن عة القضيةمراجب على وزارة الداخليّ
ة  ة  تقّدم عادة خالل  –معظم التقارير الطبيّ ات اإلستئناف فإن لجراءالقانونيّ

ها )التقارير الطبية  ة( في اّي طور من أطوار  –من الممكن تقديم القانونيّ
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ة تقديم طلب اللجوء  900االستئناف. ويمكن ان يكلف التقرير مبلغ أو  عمليّ
هيئة العون القانوني.   ها   جنيه استرليني تتكفّل بتسديد

ة –ز   المراجعة القضائيّ

كنت  )لن أيضا  فض طلبك الجديد وتم ر لذا استنفدت حقوقك في اإلستئناف
يجب قرار لبعاد. أو  قد تقدمت بطلب جديد( فقد يصدر في حقّك أمر ترحيل

معرفة حقوقك بشان المراجعة حصول على مشورة قانونية لالعليك 
ة  لهذه القرارات. القضائيّ

ة   كان قد تم تطبيق القانون بشكل صحيح ومالذا  ماتقيّم المراجعة القضائيّ
 ات الصحيحة في القرارت التي أتخذت بشأنجراءكانت قد اتبعت اإللذا 

 رفض طلبك ولبعادك.

ة المتاحة في منع ترحيلكفشلت كل المنافذ لذا  ولكن، ك دلبعاأو  القانونيّ
لبعاد أو  تجز دون لنذار في مركز ترحيلحوقد ت   جبر على المغادرة؛فست  

حتى يتم ترحيلك القسري من المملكة المتحدة. وقبل أن يحدث هذا قد  
ة  صل. ويمكن بلدك األللى  مدعومةيطلب منك التفكير في عودة طوعيّ

معلومات المساعدة وتوفير الالجئين تقديم اامام لبرنامج الخيارات المتاحة 
ها   حول البرنامج. التي تحتاج

 التعذيبإلى  العودة –ح 

نقل صاحب طلب  لعادة أوأو  طردأو  رسالل ح ظر على المملكة المتحدة
ها للتعذيب. أماكن قد يتعرّضونللى  لجوء فاشل، وقد ورد هذا المبدا  في

ة(  ة األفي اتف )عدم اإلعادة القسريّ الخاصة  1954مم المتحدة لعام اقيّ
ها    :( التي تنص على أنه1)33بوضع لالجئ، في مادت

ترده بأية أو  "ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا
أو  صورة من الصور للي حدود األقاليم التي تكون حياته
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هددتين  ها بسبب عرقهحريته م انتمائه أو  جنسيتهأو  دينهأو  في
 بسبب آرائه السياسية."أو  للي فئة اجتماعية معينة

هضة التعذيب تنص على انه  3كما أن المادة   من اتفاقية منا

أن تعيده أو  ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص"
هأو  )"أن ترده"( ها لذا  دولة أخرى،للى  أن تسلم توافرت لدي

االعتقاد بأنه سيكون في خطر للى  أسباب حقيقية تدعو
 التعرض للتعذيب."

ها للللى  فرادومع ذلك فإن لعادة األ  عتبر امرا  تعذيب ي  دول يتعرضون في
ن في لى بلدك وتعرضت في ما بعد للتعذيب فقد يكوشائعا . فإذا أعدت ل

ة الممل امكانك  التقدم بشكوى تعويض سعى مّرة وأن ت كة المتحدةضد حكوم
على المملكة  لزاما   ظهر أنه كانأخرى لطلب اللجوء. ويجب عليك ان ت  

ول مرة وأخطأ تقدمت بطلب لذلك في أحينما  تمنحك حق اللجوءالمتحدة أن 
كان تعذيبك بلدك. ولذا للى  بعدم منحك حق اللجوء وبإعادتكمسئولوها 

الدعوى سيكون ن تقدمك بمثل هذه غير المتوقعة فإ مورمن األالالحق 
 صعبا .

هذا مجال معقّد ةوفي القانون، مما يتطلب الحصول على مش و  رة قانونيّ
لشئون الهجرة  مدرجة  سماء المستشارين القانونيينائمة بأهناك قو. حوله
 : الموارد"الرابع البابفي " 
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   السعي للعدالة: الثالث: الباب
ة والتقدم  االمامإلى  الحصول على مشورة قانونيّ

 

بالرغم من الحظر المطلق للتعذيب فإن مسئولين عموميين وعاملين آخرين  
في العديد من البلدان يسيئون عادة استعمال  يتقلدون مواقع هامة في السلطة

 ة الدولية. وبصفتك أحد الناجين بعدسلطتهم ويقومون بارتكاب هذه الجريم
ها للتعذيب، فانك قد ترغب  أسرة أفرادأحد أو  التعذيب، تعرض شخص من

الح باالنصاف ول السعي في طلب العدالة فيما حدث. وتتعلق العدالةفي 
 على ما حدث، وعلى شكال مختلفة للعدالة. وبناءا  هناك أوأخطاء الماضي. 

هدافك المعينة، فان بعض هذه األ ن العدالة قد تكون اكثر مالءمة شكال مأ
 .عن غيرها

مرهم، وإلحياء لمن يعنيك أأو  ما حدث لك تعرف وتكشف حقيقة أن قد تودّ 
اعتراف رسمي من الحصول على  تلوا. وقد تودّ ذكرى أولئك الذين ق  

تود ان يواجه من قام بالتعذيب أو  عن الضرر الذي وقع لك، محكمة
 ه.فعلعلى ما  المحاكمة والعقوبة

أهداف من وراء التقدم بدعوى ال  ؛قد تكون لك عدة   رفع الوعيتريد: قد فم
معرفة في البلد الذي تعرضت فيه للتعذيب؛  نسانبموضوعات حقوق اإل

؛ إعادة تأهيلقرباء المفقودين؛ تلقي أموال ألغراض أحد األ مكان وجود
من االشخاص المسئولين عن  اعتذار رسمي؛ الحصول على تلقي تعويض

ي التعذيب؛ مرتكبمحاسبة ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة؛ التأكد من 
بعدم تكرار مثل هذه المعاملة وتوفير معلومات حول  توفير ضمانات

الخطوات المحددة التي ست تخذ لكفالة أال يتعرض آخرون للمعاملة التي 
ذه هي كل أشكال  ها. وه  . جبر الضررتعرضت ل

ة  ي عتبر أمرا  ذايجد البعض أن تحقيق العدالة   مجدية للغاية ومكونا  قيم
مهم بالنسبة لك ان تعرف ان عملية السعي في ا حاسما   الج. ولكن من ال ل

هاية  لتحقيق العدالة ليست سهلة؛ فقد تستغرق سنوات، وقد ال تنجح في ن
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ال في انتظار أالمطاف. ويمك أو  تقدمأو  أخبار يّ ن ان تنفق وقتا طو
 تطورات في القضية. 

نفسي  ات القانونية مصدر ضغطجراءهناك ضحايا آخرون يعتبرون اإل
 محامي وربماللى  عليهم. وقد تحتاج ألن تصف ما عانيته بشكل تفصيلي

رهم من أللى اطباء وللى  هن الطبية اآلخرين. وحسب المسار غي صحاب الم
شرطة؛ كما الللى  فادةتقديم ل أيضا  يتطلب األمر الذي ستتخذه يمكن ان 
ة. ومن بلغت الشكوى طور المحالذا  مام محكمةيمكن ان يتم استجوابك أ كم

خالل سير العملية القانونية. ويعتبر  مهم أن تحصل على دعم مجتمعي ال
هادات وغيرها من  التي تحيط بعمليةبعض الضحايا ان العناية  أخذ الش

ة التعذيب.  مظاهر عمليات العدالة تساعد بالفعل في معالجة صدم

دهم لذا   كنت مهتما بالسعي لتحقيق العدالة فان موظفي ريدريس سيسع
 ريدريس في عملها نهجا  يتأسس ويتمحور وتنتهجمناقشة خياراتك معك 

الضحية. ونحن )في ريدريس( نبدأ بسؤالك عما تأمل في  وضع حول
طار من ، وتوفير المشورة القانونية، في لتحقيقه والعمل لفهم مخاوفك

 م:قيّ الحفاظ على السرية. ون  

هناك لذا  ما (أ   تتقدم بقضية انقبل  حاجات أخرى تود نقاشهاكانت 
ها في نفس وقت تقديم قضية عدالة )مثل الحصول أو  عدالة، ان تقدم

على مشورة ونصح قانوني حول موضوعات أخرى تتعلق باعانات 
 التوظيف(؛أو  االسكانأو  الرفاه االجتماعي

ال عن طريق قيامك بجمع أدلة تعزز اكثر من قضيتككيف  (ب  ، م
 أكثر، بما في ذلك األدلة الطبية؛ 

وما يمكن ان يتحقق  ،الفرص الواقعية للنجاح في قضيتكهي ما  (ج 
وهو أمر يعتمد على البلد الذي تعرضت فيه للتعذيب(؛  قانونيا )

 يمكن ان تستغرقه العملية؛ كم من الوقت (د 
إلمدى وجود أي  (ه  أو  ، مثل المناصرةات الجنائيةجراءبدائل 

 حملة. للى  االنضمام
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ستكون انت من و؛ واالرشاد ان ما تقدمه ريدريس أوال هو النصح
كثر، فان تتقدم بقضيتك أقررت ان لذا  سيقرر الخطوة التالية.

 .أيضا  ريدريس ستحاول مساعدتك في ذلك 

كان هناك خطر لذا  مافي قبل الشروع في قضية عدالة، يجب عليك التفكير 
الزمن الذي في البلد الذي كنت قد تعرضت فيه للتعذيب، وللى  بارجاعك

أو  أسرتكمن  أفرادستستغرقه القضايا، وأي مخاطر بعمليات انتقام ضد 
ين ما يزالون يقيمون في البلد الذي تعرضت فيه للتعذيب. ذاصدقائك ال

ألي اخفاقات وأن تنظر في مسألة عودة االحساس  ئا  عليك ان تكون متهي
ة ه، لكن . وليس هناك ضمانات بأنك ستحقق ما عزمت تحقيقلك بالصدم

 باالصرار قد تجد العملية مجزية وخطوة حاسمة نحو لعادة بناء حياتك.

ها ريدريس حاليا التعذيب والجرائم  تغطي مجموعة القضايا التي تتعامل مع
 لذ يجري العمل حاليا  في دولة حول العالم 40ه في اكثر من ذات الصلة ب

ضحية أمام محاكم وطنية  800قضية ذات صلة بأكثر من  120أكثر من 
ستهدفون في ودولية. ويشمل موكلينا: ناشطون سياسيون؛ مدنيون م  

؛ اشخاص نسانجنود؛ مدافعون عن حقوق اإل –نزاعات مسلحة؛ أطفال 
الجنسية؛ مواطنون بريطانيون تم تعذيبهم في  مضطهدون بسبب ميولهم

؛  ، على سبيل المثالكشف الفساد مجال فيمبادرون الخارج؛ متطوعون 
أو  ؛ مشتبهوننسانمدافعين عن حقوق اإلأو  سياسيين أسر ناشطين أفراد

 أفرادفي "حل" جرائم؛  نتزاع اعترافات تساعدمتهمون تعرضوا للتعذيب إل
همشون اجتماعيا، بما في ذلك مجموعات اقليات  الت في مجال م وعا

  ن.خدمات الجنس ومهاجرو

، نسانفي كل المخاوف المتعلقة بحقوق اإلواإلرشاد تقدم ريدريس النصح 
هاكات ذات الصلة  الناتجة عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك االنت

هاكات حرية التعبير والتجمع السلمي والتنظيم  نسانبحقوق اإل )مثل انت
ة العادلة والحقوق الخاصة  بواالحتجاز التعسف  الصحة(.ي وحقوق المحاكم
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عمل مع قد تأو  بشكل مباشرلك ، تستطيع ريدريس ان تمثّ قضيتك وحسب
منظمات شريكة في الدولة أو  مع محامينأو  محامين في المملكة المتحدة،

ها للتعذيب. وسنطلب تفويضك قبل تقديم اي معلومات عن  التي تعرضت في
 يّ أأو  محاميأّي أي شخص، بما في ذلك، وخصوصا، للى  قضيتك

 ي تعرضت فيه للتعذيب.شخص آخر في البلد الذ

 محاكمللى  تحافظ ريدريس على سرية المعلومات. وهذا يعني اننا ال نرسل
هاننشر معلومات أو  محامين معلوماتأو  حكوماتأو  لنا، دون  قدمت

 موافقتك المسبقة.

ضرر ممكنا دائما: قد ال يكون هناك نظام الكون الحصول على جبر يال قد 
الة قناة قضائية أخرى فعّ أو  الةات شكاوى فعّ لجراءأو  فّعال، محكمة

النضمام للمطالبة بجبر ضرر في بلد ما. وقد يكون الطريق الوحيد هو ا

مد ضد التعذيب في البلد الذي تعرضت فيه آلخرين في حملة طويلة األ
للتعذيب، مما قد يستغرق عشرات السنين ليكون له اثره الفّعال. ويمكن ان 

 بشأن خيارات المناصرة.  واإلرشاد النصح  أيضا  تقدم ريدريس 

 المعاملة السيئة.أو  التقدم بشكوى جنائية ضد مرتكبي التعذيب (1
اص/الشخص شخيتم التحقيق مع األ كيالتقدم بشكوى جنائية قد ترغب في 

عن طريق السلطات المختصة وان ي حاكموا وي عاقبوا  الذين عذّبوك/عذّبك
في حالة وجود أدلة كافية. وفي العديد من القضايا يكون من الممكن تقديم 

 نون للبلد الذي تم فيهلدي سلطات تعزيز القا –كتابة   –شكوى جنائية 
ريدريس في صياغة  ك. ويمكن ان تساعدالتعذيب، من المملكة المتحدة
، لمحامي يستطيع ان تسدد االتعاب الماليةالشكوى الجنائية وي حتمل ان 

ل هذه الشكوى في البلد المعني.  يتقدم بمث

بعد ذلك يجب ان تجري سلطات تعزيز القانون تحقيقا. ويمكن ان ت قدم 
مجموعة من أو  فرد جاني ئولين عموميين، بما في ذلكالشكاوى ضد مس

هو نفسه تعذيب سوء معاملة ولنما أو  ا  الجناة، كما ت قدم ضد شخص لم يرتكب 
 لم يفعل شيئا لوقف ذلك.أو  ساعد في ذلكأو  بذلك قد يكون أمر
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 تحقيقات ومقاضاة ومحاكمات

قاضي أو  عون العموميون،المدّ أو  في العادة ي ترك للسلطات )الشرطة،
تحقيق. السوء المعاملة، القيام بأو  التعذيبتحقيق( في البلد الذي وقع فيه 

نظر في قاضي التحقيق الشكوى، وي  أو  المدعي العامأو  الشرطة تفحص
أدلة أخرى مطلوبة. وبعد ذلك أو  د أي معلوماتدلة التي تقدمت بها ويحدّ أل

حتى التقدم بتهم ضد الجاني أو  تحقيق كامل لجراءقد تطلب السلطات 
 ذيب. المزعوم بارتكاب التع

د فحص الشكوى في العقبات عن أيضا  فإن السلطات ستنظر ومع ذلك، 
ال: الخاصة التي تواجه  كان هناك شهود ما لذا  فيستنظر القضية. فم

ها حماية الشهود، وكم من الوقت لذا  رئيسيين في الخارج وما كان علي
األدلة د يؤثر على سوء المعاملة، لذ أن هذا قأو  مضى منذ حدوث التعذيب

كانوا يعتقدون أن للجاني حصانة من المقاضاة. لذا  وما المتاحة اآلن،
وقف عناصر تعزيز القانون من وليست كل هذه االعتبارات مما يتطلب 

ال الشهود ر قدما في المقاضاة. السي يمكنهم  –بل وحتى الضحايا  –فم
البلد للى  لم يكونوا يستطيعون السفرلذا  توفير أدلة عن طريق وصلة فيديو

ها الالتي   ق في مزاعم التعذيب.يتحقيتم في

ن هناك أو  دلة كافية،المحاكم انه ال توجد أأو  قد يقرر المدعون العموميون ا
. ين بالتعذيبشتبهأحد الجناة الم عوائق أخرى أكبر تقف أمام تقديم تهم ضد

ة. ويمكن ان تساعد  وقد يكون من الممكن الطعن في هذا القرار في المحكم
ة المشتبه بالتعذيب.   ريدريس في الطعن في قرار عدم محاكم

دلة كافية وتقدمت بتهم ضد أ وجودمحلية السلطات لحدى الاذا قررت 
ة  عادة بعد  –المشتبه بالتعذيب فان الموضوع يمكن ان يتقدم نحو محاكم

ة مرور بعض الوقت.  ويجب ان يحصل الجاني المزعوم على محاكم
المحاكمة طويلة وقد ال تتمخض عن لدانة. ويمكن أن عادلة. وقد تكون 

مهم وجود التهيؤ العقلي لمثل هذه ا  صادم ا  يكون هذا أمر . ومن ال
 االحتماالت والسعي للحصول على دعم نفسي حب االقتضاء. 
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 صي على توفيربشكل شخر قادرين غيبعد التعذيب كثيرا ما يكون الناجين 
ة المشتبهين بتعذيبهم. وفي يجدون صعوبة شدي، كما انهم دلةأ دة في مواجه

هذه الظروف قد يكون من الممكن تقديم أدلة عبر وصلة فيديو. فمثال مثل 
حد موكلي ريدريس )والذي تعرض للتعذيب في كينيا لكنه يعيش أتمكن يس

وصلة  محكمة كينية عليا عبرللى  يقدم الشهادةرق االوسط( أن حاليا في الش
 . 2015حدة في ابريل من المملكة المتفيديو 

أدين لورد الحرب االفغاني فاريادي زارداد، بالتعذيب عقب  2005في عام 
محاكمة جرت في لندن. و صف زارداد بأنه مسئول عن حملة تعذيب "بشعة" 

هائن في افغانستان في نقاط تفتيش خالل الفترة من  . 1996 – 1991وخطف ر
هيئة المحلفي يشعرون  –أدلة من شهود أفغان للى  نوفي المحاكمة استمعت 

 عبر وصلة فيديو من سفارة المملكة المتحدة في كابول.  –بالخوف على حياتهم 

 الشكوى إجراء

قد تشعر فعدم ثقة عميق في مؤسسات الدولة. للى  يمكن ان يقود التعذيب
السلطات التي أو  بأنك غير قادر على التقدم بشكوى لنفس االشخاص

ها ي فترض ت في الحقيقة كان تلك التيأو  ول،ك في المقام األان تحمي في
 عن تعذيبك، وهذا الشعور بعدم الثقة مفهوم تماما. مسئولة

ها الفساد والتعذيب أفي بعض البلدان، خصوصا تلك  مرا التي يكون في
شائعا للغاية وواسع االنتشار، قد ال يكون هناك احتمال واقعي ألن تجري 

ق تحقيقات مستقلة لتقديم قضاة التحقيأو  العموميونالمدعون أو  الشرطة
فان بعض الناجين بعد التعذيب  ،العدالة. ومع ذلكللى  من قاموا بالتعذيب

اهم بغض النظر عن حصيلة  مهم ان يتقدموا بشكو يشعرون بان من ال
ان  القضاة أيضا  أو  نين العمومييالمدعأو  ويمكن لفشل الشرطة ؛التحقيق

ال يسمح بتعرض لفشل الدولة في التحقيق في  – لنسانشكوى حقوق لد ال
التقدم بشكوى على وفي كثير من االحيان ي عتبر الموضوع بشكل مناسب. 

لـ"استنفاد اشكال   ضرورة كخطوة اولى بمثابة أيضا   المستوى الوطني
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هيئة للى  االنتصاف المحلية" كي يمكن في نهاية المطاف ان ت قدم الشكوى
 دولية.أو  اقليمية لنسانحقوق 

مع  ة ان تتعامل السلطات في البلد الذي تعرضت للتعذيب فيهكفالأجل  من
يمكنك ان تطلب من  –واذا كنت مواطنا بريطانيا  –شكواك، بشكل جاد 
لك )انظر قسم الحماية من ي مثّ  توفر لكان  كومنولثوزارة الخارجية وال

ال يمكن  ان  كومنولثجية وشئون الوزارة الخارلالدبلوماسية عاله(. فم
الد ات جد حول ما  بآخر ما هازودلتي تعرضت للتعذيب فيها أن تطلب من ال

تحقيق مستقل. ويمكن ان تساعدك  جراءدعو إلتم عمله في القضية، وت
هذه المساعدة من وزارة الخارجية وشئون  ريدريس في السعي لمثل 

القضايا في حاالت مر في عدد من دريس هذا األ. وقد فعلت ريكومنولثال
ها تعذي فريقيا، ضمن أوسط وب مواطنين بريطانيين في الشرق األتم في

 ماكن أخرى.أ

على وبالشكوى،  اقرار كتابيبمجرد تقديم الشكوى يجب ان تحصل على 
كي يمكنك ان تتابع مع  تفاصيل اتصالعلى وعن تقدم الشكوى،  تحديثات

ة المشتبه بالتعذيب القضية. واذا قررت السلطات  تطوراتالسلطات  محاكم
 ؛فيجب ان تتلقى تفاصيل التهم الموجهة ضد المتهم وزمان ومكان المحاكمة

غالق التحقيق، يجب بإأو  بعدم المقاضاة ا  وفي حالة اتخاذ السلطات قرار
تبليغك باسباب اتخاذ ذلك القرار. ويجب ان يكون لك حق الشكوى رسميا 

لريدريس ان تساعدك في استئناف قرار بشأن قرار عدم المقاضاة. ويمكن 
 عدم المقاضاة.

 الشكاوى ضد كيانات أخرى

هات  –في حاالت محدودة  –يمكن في بعض الدول  التقدم بشكاوى ضد ج
ة أخرىأو  مثل شركة ،أخرى سوء أو  منخرطة في اعمال تعذيب ،منظم

ال، عن طريق أ  تمويل.أو  جهزةمعاملة م
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في بعض الدول )مثل الواليات المتحدة االمريكية  أيضا  ومن الممكن 
بشكوى جنائية ضد كيان  وهولندا والمانيا وفرنسا وسويسرا( ان تتقدم

 تعذيبأعمال في حرب، وبادة جماعية وجرائم لتعذيب وعمال منخرط في أ
 جبار لالطفال كعساكر. وتجنيد ل

تقدمت منظمتان من المنظمات غير الحكومية  2011اكتوبر  19في  مثال:
ها ان شركة أمسيس الفرنسية تورطت في اعمال تعذيب  بشكوى جنائية يزعمان في

قذافي، وبالتالي سمحت للنظام بقمع العن طريق توفير اجهزة مراقبة لنظام 
اآلن  في ذلك؛ ر قاضي التحقيق ان يفتح تحقيقامعارضيه. وقرّ  قطاع محاكم ويقوم

اإلالباريس المختص ب واالبادة الجماعية وجرائم الحرب نسانجرائم ضد بتولي ية
 لقضية. لجراءات ا

ةالوالية القضائية   العالميّ

سلطات بالتحقيق في  ،في العديد من الدول ،تعزيز القانون تملك وكاالت
ة الجرائ خرى، بموجب مبدأ م الدولية التي أرتكبت في بلدان أومحاكم

 ".العابرة للحدود"أو  "العالميةمعروف بالوالية القضائية "

ة دولية. وعندما  يكون التعذيب قد وقع في بعض الدول ي عتبر التعذيب جريم
أو  جازةفي للتعذيب في المملكة المتحدة )خرى بينما يوجد المشتبه باأل

/ها هنا (، فان المملكة المتحدة يمكن أ، مثال  رحلة عمل  م منبالرغن تقاضيه
 ان التعذيب المزعوم قد وقع في مكان آخر. 

تعزيز الحظر المطلق للتعذيب. وألن  فيتساعد الوالية القضائية العالمية 
وجود رة فانه يسمح بوالخطعلى هذا المستوى من التعذيب يمثل جريمة 

ها حق شامل في التعامل  استثناء للقاعدة المعتادة التي تقول بأن كل دولة ل
دها. وهكذا فان هذه القاعدة الخاصة بالوالية  مع ما يحدث داخل حدو
القضائية العالمية تعني أن مرتكب التعذيب المزعوم يمكن محاكمته اينما 

 ق على رؤساء الدول ووزراءطبّ هناك بعض االستثناءات ت  ويوجد. 
مقاضاة(. من الخارجية وبعض الدبلوماسيين )قد يكون لهم حصانة من ال



45 
 

مهم السعي لتلقي  ة المملكال ة المتحدة انه ال يمكن مشورة. وقد زعمت حكوم
ة األ التعذيب في المملكة المتحدة. ولكن في بمير ناصر البحريني محاكم

ة العليا )انجلترا وويلز( ان األقضت المحك 2014اكتوبر  صر ال مير نام
يملك حصانة من المقاضاة في المزاعم الخاصة بالتعذيب ولكن لم ت وجه بعد 

 مير ناصر. ألتهم ضد ا

التعذيب وموجود اآلن في المملكة المتحدة  ارتكباذا كنت تعرف شخصا 
 محامي،أو للى  الشرطة مباشرةللى  لما –التبليغ عن هذا  في امكانكفانه 

مساعدة في المشورة والان تقدم  منظمة مثل ريدريس تستطيعأو للى 
 االتصال بالشرطة.

من قانون العدالة الجنائية لعام  134وفي المملكة المتحدة تنص المادة 
ة التعذيب  1988  بالتالي :على جريم

كانت  ا  أيّ ، بصفته الرسمية شخص يتصرف أيأو  موظف رسمي (1)
ة التعذيب يرتكب، جنسيته  في المملكةذلك  سواء كان جريم
 معاناةأو  ا  شديد ا  ألم عمدا   يلحقو في أي مكان آخرأو  المتحدة

 لواجبه الرسمي أداء زعم بأنهما ي  أو  أداء آخر أثناءشخص  على

ال، كان قائد متمردين مسئول عن اغتصاب جماعي لمدنيين لذا  وهكذا، م
في منطقة نزاع في الكنغو يعيش في المملكة المتحدة فان من الممكن 

 أفرادي فرد من ويمكن أل ؛الشخص في المملكة المتحدة مقاضاة ذلك
هور في المملكة المتحدة ان يتقدم بطلب مذكرة العتقال ذلك الشخص.  الجم
 ويجب الحصول على موافقة مدير االدعاء العام للتقدم بقضية كهذه، بدءا  

كان لذا  ولن يقدم مدير االدعاء العام موافقته اال ؛من مذكرة االعتقال
احتمال واقعي وجود دلة كافية ضد المشتبه بالتعذيب، وتعتقد بوجود أيعتقد/

المزيد من المعلومات أنظر : ريدريس، الفيدرالية أجل  الدانة المشتبه. ومن
دليل لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة في ، محاكمات : نسانالدولية لحقوق اإل

اد االوربي:  :  2014نوفمبر ، الةحقك في الوصول للدعم والمشورة والعد الت
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http://www.redress.org/downloads/publications/1411Victims%20Ha
ndbook.pdf  

 

يعيش فولفغانغبالم وجاكلين موكاندانغابالم في المانيا، التي ذهبا  مثال:
ها هولندا للمشاركة للى  ، سافر االثنان1994بعد أن فّرا من رواندا عام  للي

في محاكمة جوزيف م. والذي أدين فيما بعد في جرائم حرب وتعذيب. وقدم 
ة. واستطاعا  ان  أيضا  فولفغانغ وجاكلين شهادتهما كشهود أثناء المحاكم

هما تجاه ما حدث، وكيف أثّر ما  المحكمة يصفان فيهللى  دما بيانايق مشاعر
حدث على حياتهما. واعترف االثنان بأن مشاركتهما كانت صعبة ومنهكة 

 :للمشاعر. وقالت جاكلين

كانت صعبة للغاية على المستوى النفسي ألنك تعتقد  ن التجربة"ل 
عليك يكون  بينماانك أخيرا قد صرت بعيدا جدا عن كل ما حدث 

ذهبت  أن تستعيد مرة أخرى ها ]...[ ومع أنني  معايشة التجربة كل
الج  ما بعد الصدمة فإن األمر عراض أوقابلت اخصائي نفسي ل

االدعاء  ما زال صعبا للغاية بالنسبة لي. ولحسن الحظ فان فريق
هنيين للغاية وداعمين كما  والشرطة التي أجرت التحقيق كانوا م

في لي فسي متاحا أنهم استمعوا لي جيدا ]...[ وقد ظل الدعم الن
 ل األوقات، على امتداد اليوم." .ك

 

 المحاكم الدولية الخاصة 

ة الخاصة تتعلق ، بادة الجماعيةإلبالجرائم الدولية مثل  المحاكم الدوليّ
ة هجمات أو  )هجمات واسعة النطاق يةنسانجرائم ضد اإلالو منهجية موجه

التعذيب واالختفاء ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. بما في ذلك 
ت بواسطة مسئول عمومي القسري، من دون ان تكون االعمال قد ارتكب

)جرائم ت رتكب ضد مجموعات مشمولة  وجرائم الحربلهدف محدد(، 
أو  أسرى الحرب أثناء نزاع مسلحأو  الجرحى،أو  بالحماية مثل المدنيين،

http://www.redress.org/downloads/publications/1411Victims%20Handbook.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1411Victims%20Handbook.pdf
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الل عسكري(،  أو  دوليةمحاكم جنائية وقد تنخرط في المحاكمات اح
ة محاكم  . صةخا دوليّ

منظمة مجتمع من أو  ،مشورة من محاميالالسعي في الحصول على يعتبر 
في مساعدتك لتقرر  هاما   امرا  ت تجربة في مجال الجرائم الدولية، مدني ذا

 اين يمكن ان تتقدم بشكوى. 

 (ICC)المحكمة الجنائية الدولية 

ة دولية ة الجنائية الدولية هي محكم ها أكثر من  المحكم  120مستقلة، تدعم
مقاضاة أشخاص ب ذات لختصاص دولة على امتداد العالم. وهي محكمة

ي عتقد أنهم مسئولون عن ارتكاب بعض أكثر الجرائم خطورة: اإلبادة 
ة دائمة، نسانالجماعية، الجرائم ضد اإل ية وجرائم الحرب. وهي محكم

حقق في جرائم ارتكبت يمكنها، في أطار قواعد وقيود خاصة متعددة، أن ت
 على نطاق العالم.

ة الجنائية الدولية 2015تاريخ نشر هذا الدليل )مارس  وللى (، فان المحكم
تحقيقات رسمية تتعلق بالدول التالية )فيما  لجراءقد وافقت على تكون 

للى  ، حينما ظهرت المحكمة2002يتعلق بمزاعم جرائم جرت بعد يوليو 
هورية افريقيا الوجود( : أوغندا، جمهوري ة الكنغو الديمقراطية، جم

 الوسطى، مالي، كينيا، السودان )نزاع دارفور(، ساحل العاج، وليبيا 

هاكات حقوق  ة الجنائية الدولية التحقيق في كل جرائم وانت لم تجر المحكم
ة الجنا وقعتالتي  نسانإل ئية الدولية ال في هذه الدول. كما ان المحكم

من مواطني دول وقعت على نظام روما  فرادألال تستطيع ان تقاضي ل
ة الجنائية الدولية،ي الذي أساسأل اشخاص ارتكبوا أو  سس لوجود المحكم

 راضي دول وقعت على نظام روما. جرائم على أ

ة من الجرائم الدولية شهدت وقوع واحدأو  ذىأللى  اذا كنت قد تعرضت
الث في أ هذه الدول يجب ان تسعى للحصول على  يّ ال النصح من 

كان يمكنك تقديم لذا  من منظمة مثل ريدريس بشأن ما واإلرشاد القانوني
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ة الجراءالمشاركة في اي أو  معلومات لجنائية الدولية. ات جارية للمحكم
حدى هذه الجرائم في دولة أخرى فان من شهدت لأو  ذىواذا عانيت من أ

كان له لذا  ان تقدم معلومات للمدعي العام، والذي سينظر فيما أيضا  الممكن 
ة الجنائية الدولية وساسسلطات تحقيق. ويعترف النظام األ قواعد الي للمحكم

ة االثبات ئية وقواعدجراإل  ،بحق الضحايا، في ظل ظروف معينة ،للمحكم
 اتها. لجراءبالمشاركة في 

يشون في المملكة المتحدة ان ويجب ان يالحظ الضحايا والشهود الذين يع
ة الجنائية الدولية. ساسالمملكة المتحدة قد انضمت لنظام روما األ ي للمحكم

ها في  وهذا يلقي على المملكة المتحدة واجب التعاون مع المحكمة لمساعدت
 عملها. 

ألي شخص متابعة المحاكمات الجارية. ومن الممكن زيارة مقر   يمكن
 غير الجلسات تلك لحضور جلسات، مادامتندا المحكمة في الهاي في هول

توجد المعلومات عن جدول جلسات المحكمة، وكيفية زيارة وسرية. 
 المحكمة، على الموقع: 

:http://icc-
cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/visiting%20the%20court/Pages

/visiting%20the%20international%20criminal%20court.aspx 

منظمة غير حكومية أو  مجموعة مجتمع مدنيأو  يستطيع محامي جنائي
حول  بالنصح واإلرشادمتخصصة )بما في ذلك ريدريس( ان تزودك 

ة الجنائية الدولية  دها بالتحقيقات الجارية اآلن في المحكم  أدلة. وكيف تزو

ورها في (2 انتهاكات  تكابار التقدم بشكوى ضد الدولة بسبب د
 نسانخطيرة لحقوق اإل
ها في تعزيز حقك في أ ما ضد دولة لنسانيمكن تقديم شكوى حقوق  ال لفشل

قيام مسئولين عموميين  عندض للتعذيب، ويمكنك ان تفعل ذلك تتعرّ 
فشلهم في التحقيق بشكل أو  ،فشلهم في حمايتك من التعذيبأو  ،بتعذيبك

 جاد في مزاعمك بالتعذيب.

http://icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/visiting%20the%20court/Pages/visiting%20the%20international%20criminal%20court.aspx
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/visiting%20the%20court/Pages/visiting%20the%20international%20criminal%20court.aspx
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/visiting%20the%20court/Pages/visiting%20the%20international%20criminal%20court.aspx
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/visiting%20the%20court/Pages/visiting%20the%20international%20criminal%20court.aspx
http://icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/visiting%20the%20court/Pages/visiting%20the%20international%20criminal%20court.aspx
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 الوطنية السلطات  - أ
ها القانونية تسمح لك لجراءيجب ان يكون لكل الدول  ات في لطار أنظمت

هاكات حقوقك اإل للى  اتجراءية. وقد تؤدي هذه اإلنسانبالشكوى بشأن انت
موعد فتح تحقيق بحيث للى حصولك على لقرار بأن حقوقك قد انتهكت، و

وقد تؤمر الدولة في بعض الحاالت بدفع  ؛يمكن تحديد ومحاسبة المسئولين
 تعويض لك. 

دون  لنسانفي العديد من الدول توجد آليات تسمح لك بتقديم شكاوى حقوق 
ة. وتتطلب هذه اإلللى  الحاجة للتقدم كتابة  ،عموما ،ات منكجراءمحكم
 ح تفاصيل معاملتك وشكواك. رسالة توضّ 

 ة.هذه الرسال لعدادويمكن ان تساعدك ريدريس في 

هذه الرسالة الى:  ويجب أن ت رسل مثل 

نقاط اتصال رسمية أخرى للى أو  ،مفوضية الشرطة للشكاوى ( أ
ات الشرطة لجراءحيث يستطيع األشخاص غير الراضين عن 

 شكاوى؛ رفع

المفوضية المستقلة لشكاوى الشرطة هي هيئة عامة في انجلترا  مثال:
وويلز مسئولة عن مراقبة نظام التعامل مع الشكاوى التي ت قدم ضد قوات 

الد. وتقوم المفوضية  تحقيقات حينما يتعرض  إجراءب أيضا  الشرطة في ال
يلقى مصرعه داخل حراسات أو  صابة خطيرةلأو  العتداء ما شخص

بالتقدم  بعد ذلكقوم المفوضية المستقلة لشكاوى الشرطة الشرطة؛ ثم ت
ة.  كل من للىأو  الشرطةللى  بتوصيات  الشرطة ومفوضي الجريم

الذي يحقق في شكاوى تتعلق بممارسات المحقق في المظالم  ( ب
 ترتكبها هيئات الدولة.
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مؤسسة وطنية مسئولة عن  نسانمفوضية جنوب افريقيا لحقوق اإل مثال:
في جنوب افريقيا. وتستطيع المفوضية ان تحقق  نسانتعزيز حقوق اإل

هاكات حقوق اإل ، وان تتخذ خطوات نسانوتصدر تقارير عن مزاعم انت
 . نسانلكفالة تحقيق االنصاف المناسب اينما تم انتهاك لحقوق اإل

معايير حقوق تراقب امتثال الدولة ل نسانمفوضية وطنية لحقوق اإلج( 
 ؛نسانإل

يسعى أمين المظالم االكوادوري لمساعدة المواطنين في ممارسة  مثال:
مكتب امين للى  ان يتقدموا بشكاوى فرادية؛ ويمكنلألنسانحقوقهم اإل

وقد يجري تحقيقات  ؛وىامين المظالم في الشكى أالمظالم مباشرة. ويتحرّ 
ها حماية الحقوق، مثل دعوة قاضي الحترام  حق في الفي قضايا لم تتم في

منشأة احتجاز ما قبل من حين يكون الشخص محتجزا في الحرية واأل
ة ألكثر من ستة أ  شهر.المحاكم

ة  لنسانفي بعض الدول، رفع شكاوى حقوق  ،قد تستطيع في محكم
تقوم أو  مة في األدلة التي تتقدم بهادارية. وستنظر المحكلأو  دستورية

ها دولأو  قراراتالمراجعة ب هاأو  االعمال التي قامت ب  وتقرر ما ،مسئولي
راؤها في امتثال للقانون الدولي ما أذا كان قد كانت قانونية ولذا  تم لج

 .نسانلحقوق اإل

أو  مستقلة نسانات الوطنية لحقوق اإلجراءفي بعض االحيان ال تكون اإل
هاأو  دة،محاي الد التي بمن ال فراركبمجرد  قد يكون من المستحيل تحريك

مهم الوعي بالقيود المحيطة والنظر فيما ها. ومن ال كانت لذا  تم تعذيبك في
متاحة أمامك. وتستطيع ريدريس  نسانالهيئات االقليمية والدولية لحقوق اإل

 في هذه الموضوعات. بالنصح واإلرشادان تزودك 

 نسانالدولية لحقوق اإلالهيئات  - ب
نسان أو بعملية حقوق اإلأو  اذا لم تكن مطمئنا بشأن نتيجة التحقيق المحلي

ن في امكانك ان ع السلطات المحلية بفتح تحقيق، فإكان من الصعب اقنا
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دولية أو  آلية اقليميةللى  المعاملة السيئة،أو  تتقدم بشكوى حول التعذيب
 .نسانلحقوق اإل

ذلك في المكان الذي تعرضت فيه للتعذيب على يد مسئول ويمكنك ان تفعل 
لم يقم مسئولون محليون بما يكفي لمنع وقوع إذا  أيضا  عمومي؛ و

/هم ، حينما كان من واجبهم منعه؛تعذيبال قانوني،  جراءإل ويمكن لخضاعه
هاك تقدم شخصلذا  في حالة ما كما /ها النت أو  بعدة شكاوى عن تعرضه

من  ةحمايالوفشلت الشرطة في اتخاذ اي خطوات للتحقيق و عنف منزلي
 العنف المتواصل.

مهورية ميلدوفا، المحكمة ألوربية  (.C.M)و  (.T.M)السيدة  ضد ج
  2014يناير  28لحقوق اإلنسان، 

ها بـ  (.T.M)ها بـ تتعلق هذه القضية بامرأة ي رمز ل ها التي ي رمز ل وابنت
(C.M.)  احتجت السيدة(T.M.)  ها السابق عدة مرات للشرطة بان زوج

ها. وقد أظهرت تقارير طبية انهن تعرضن  ها وعلى ابنت كان يعتدي علي
دها بأ (.T.M)لسوء المعاملة. وتقدمت السيدة  مر توفير بطلب تزوي

 ،الحماية، لكن مضى وقت طويل قبل ان تنظر السلطات في طلبها. واخيرا  
 (.T.M)طلب ابعاد زوج السيدة )بتوفير الحماية مر بعد الحصول على أ

 ،مر. لذلكألالشرطة لم تعزز السابق من المنزل بواسطة الشرطة( 
ها ل (.T.M)السيدة  اضطرت مكان آمن. ولم تتقدم للى  لى االنتقالوابنت
السابق فيما   (.T.M)المدعي العام باي ت هم ضد زوج السيدة أو  الشرطة

ة األ تيتعلق بالعنف المنزلي. وقال ان من  نسانوربية لحقوق اإلالمحكم
لم ميلدوفا دولة واجب الشرطة التحقيق في مزاعم العنف المنزلي وان 

ها بحماية السيدة ال تمتثل ها من التعذيب وسوء  (.T.M)لتزامات وبنت
لدوفا في اتخاذ تدابير فعالة ضد من قام بالمعاملة يالمعاملة. وقد فشلت م

ها ها.  (.T.M)لمخاطر العنف على السيدة  السيئة بالرغم من معرفت  وبنت

شكواك  عقب تلقي ،تحقيق إجراء فشل المسئولين العموميين فيفي حالة 
فشلت في قد الدولة  عتبريمكن أن ت   على يد مسئول عمومي،عن التعذيب 
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ها االجرائية بموجب حظر التعذيب. وهذا هو السبب في ان من  التزامات
مهم التقدم أوال بشكوى  لتعذيب. واذا جنائية في البلد الذي ارتكب فيه اال

لية آللى  فشلت السلطات في ان تأخذ األمر بجدية يمكنك تصعيد شكواك
 .نساندولية لحقوق اإلأو  اقليمية

ة األوروبية لحقوق اإل ة الفرنسية لم تقم نسان للى توصلت المحكم أن الحكوم
سا في جرائم بما يكفي لمقاضاة مواطنين روانديين يعيشون في فرن

وها خالل المذبحة الرواندية.  ارتك

وجدت محكمة بريطانية عليا ان الشرطة لم تقم بما يكفي للتحقيق في مزاعم 
ها عدة نساء.  اغتصاب تقدمت ب

قد كنت لذا  االقليمية الشكاوى فقط في حالة ماأو  هذه الهيئات الدوليةتقبل 
في الحصول على العدالة على المستوى الوطني.  وفشلت حاولت سلفا  

استنفذوا اشكال ’ويوصف هذا عموما بأنه متطلب للضحايا كي يكونوا قد 
 ‘.االنتصاف المحلية

كان من المستحيل  هاستطعت أن تظهر أنلذا  استثناءات لك لجراءويمكن 
الحقة مثل تلك الدعوى في ها للتعذيب بالنسبة لك    ،لبالد التي تعرضت في

هنالك آليات فعّ وتنشأ مثل هذه االستثناءات حينما ال ت الة للعدالة متاحة كون 
ها التعذيب  الد التي حدث في  ليات متاحة نظرياحتى عندما تكون اآل –في ال

ها في الواقع الن السلطات تقنيا،أو  تهدد مثال ،  ،لكن يصعب الوصول الي
أو  القرارات ،منتظم بشكل ،تعطلأو  الشهود بسحب الشكاوىأو  الضحايا

 التحقيقات بحيث تمر سنوات دون حدوث اي شيء. 
الث محاكم فقط لها سلطة لصدار أ ة: هناك   وامر ملزم

 ة األ  والشعوب؛ نسانفريقية لحقوق اإلالمحكم
 ة األوروبية لحقوق اإل  ؛نسانالمحكم
 نسانة الدول األمريكية لحقوق اإلمحكم.  

 
ال  تملكوهناك هيئات أخرى  هاك قد وقع ف فقط سلطات اإلقرار بأن االنت

وتقديم توصية للدولة المعنية باتخاذ خطوات للتعامل مع القضية وتزويدك 
هذه الهيئات: المفوضية األ بانتصاف.  نسانفريقية لحقوق اإلوتشمل 

مم ؛ وهيئات األنسانمريكية لحقوق اإلوالشعوب؛ مفوضية الدول األ
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؛ ولجنة األمم نسانة األمم المتحدة لحقوق اإلالمتحدة للرقابة مثل، لجن
مم المتحدة لحقوق الطفل؛ ولجنة األمم متحدة لمناهضة التعذيب؛ ولجنة األال

شكال ة للقضاء على جميع أمم المتحدة لالختفاءات القسرية؛ ولجنة األالمتح
 مم المتحدة لالحتجاز التعسفي. التمييز ضد المرأة ومجموعة عمل األ

وافقت الدولة المسئولة لذا  آلليات االقليمية والدولية فقطت ستخدم اويمكن أن 
هاكات حقوق اإل دهاب نسانعن انت هذا  ؛السماح للهيئة بتسلم شكاوى ض و

دها هي طرف في لذا  يعتمد على ما كانت دولتك التي تقدمت بشكوى ض
على التقدم بشكوى ألحد  ا  فقط قادر التفاقية ذات الصلة وستكون حينذاكا
 لهيئات.ا

ع ان تستخدم نظام قد تعرضت للتعذيب في المكسيك تستطي مثال   ،كنتلذا 
ة الدول األ المكسيك صادقت على االتفاقية  ألن نسانمريكية لحقوق اإلمحكم

والية الققضائية واعترفت بال 1981مارس  2في  نسانمريكية لحقوق اإلأل
ة الدول األ ذلك و. 1998 ديسمبر 16في  نسانمريكية لحقوق اإللمحكم

د هذه التواريخ.بشرط أ  ن يكون التعذيب المزعوم قد حدث بع
ة االوربية  واذا تعرضت للتعذيب في روسيا يمكنك ان تستخدم المحكم

 1998 عام على ان يكون التعذيب المزعوم قد حدث بعد نسانلحقوق اإل
 .1998في  نسانوربية لحقوق اإلروسيا قد صادقت على االتفاقية األالن 

أو  بوركينا فاسوأو  كنت قد تعرضت للتعذيب في الجزائر،لذا  وبالمثل فانك
 غامبيا،أو  الجابون،أو  الكنغوأو  الكاميرون،أو  ساحل العاج،أو  بروندي،

أو  موزمبيق،أو  مالوي،أو  مالي،أو  ليسوتو،أو  ليبيا،أو  كينيا،أو  غانا،أو 
جنوب أو  رواندا،أو  جر،النيأو  نيجيريا،أو  موريشيوس،أو  موريتانيا،

يوغندا، فانك قد أو  تونس،أو  توجو،أو  تنزانيا،أو  السنغال،أو  افريقيا،
ة االفريقية للى  تستطيع ان تصل والشعوب. واذا  نسانلحقوق اإلالمحكم

خرى في افريقيا )ما عدا المغرب، د تعرضت للتعذيب في اي دولة أكنت ق
 نسانفريقية لحقوق اإلة األتستطيع التقدم بشكوى للمفوضيفانك قد 

 والشعوب فقط(. 
النكا، ، يمكنك ان تتقدم نيبالأو  اذا كنت قد تعرضت للتعذيب في سر

هذه ليست قائمة حصريّ نسانمم المتحدة لحقوق اإلبشكوى للجنة األ ة . و
 لعديد من االشخاص اآلخرين ان يتقوما بشكاوىل أيضا  للدول؛ فقد يمكن 

لجنة االمم المتحدة لمناهضة نسان أو لحقوق اإلمم المتحدة لجنة األللى 
ال.  التعذيب، م
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كانت الدولة المعنية قد وقّعت على لذا  تستطيع ريدريس ان تتحقق لك عما
ئ هيئات اقليمية ودولية الدولية ذات الصلة والتي تنشأو  االتفاقيات االقليمية

امك ماعدك في تحديد الخيارات المتاحة أ. وهذا سيسننسالحقوق اإل
الحقة طلبك.  ل

ات مختلفة. ويمكن للمحامين لجراءسيكون لكل آلية من االليات الدولية 
ها. وفي م نسانوالمنظمات الدولية لحقوق اإل ساعدتك في تقديم عرائض ل

كانت الشكوى مقبولة. لذا  ستقدم عريضة اولية، وستقرر الهيئة ما العادة
دها بمعلومات اكثر.  فاذا قبلت الشكوى فان الهيئة ستطلب منك حينذاك تزوي

 وسيكون للدولة المعنية فرصة الرد قبل اتخاذ القرار النهائي. 
استخدام  ة في التفكير في اتخاذ القرار بشأنالموضوعات التالي كستساعد

 دولية معينة في قضيتك: لنسانهيئة حقوق 
 

 أمل في تحقيقه؛ما ت 
 علنيا ونتائجه علنية؛ جراءكان اإللذا  ما 
 هايمكن لزالة  كانلذا  ما الدولة للى  المعلومات الحساسة قبل لرسال

هذا ألسباب تتعلق  قد طلبتشهود الأو  المعنية )لذا كنت أنت
 السالمة(؛

 جرت محاوالت لتحقيق العدالة على أن منذ  كم مّر من الوقت
 الصعيد الوطني؛

 ها )مسائل هناك  تكانلذا  ما اللجرائية محددة ينبغي اتباع ، م
ة، ذات صلة  (؛الشكوى توقيت تقديمأو  باللغة المستخدم

 ؛أنواع األدلة المتاحة 
 ك مباشرة من قبل هيئة اشكال انتصاف لكان سيتم منح لذا  ما

 انفاذالدولة المسؤولة للى  سي ترككان لذا  ماأو  ،لنسانحقوق 
 على الصعيد الوطني؛ الهيئةتوصيات 

 الدول  امتثالمتابعة لضمان خاص بال لجراءلية آللكان لذا  ما
ارهاب  ؛قر

 في عقوبات ضد الدولة المسؤولة  إلنزالكانت هناك وسيلة لذا  ما
ها  ؛حالة عدم لمتثال

 تدابير عاجلة متاحة. هناك كانتلذا  ما 
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دولية لحقوق أو  في بعض البلدان التقّدم بشكوى اقليميةال يكون ممكنا ، 
ها بعد محاكمنسانإل أو  . وهذا ألن هناك بعض المناطق التي ليس ب

أو  )مثل آسيا والشرق األوسط(، نساندولية لحقوق اإلأو  مفوضيات اقليمية
ة االقليم فريقيا(. أأو  مريكيتينية تعتبر اختيارية )مثل ما في األأن المحكم

دهاوهناك بعض الدول التي لم تسمح بسلطة  للى  تقديم شكاوى فردية ض
ال، ال تسمح المملكة المتحدةلأل أن يتقدموا  فرادهيئات شكاوى دولية؛ م

مم المتحدة للجنة األأو  مم المتحدة لمناهضة التعذيببشكاوى أمام لجنة األ
ألن التعذيب والمعاملة السيئة حدثت قبل ان تسمح أو  ،نسانلحقوق اإل
 دولية.أو  اقليمية لنسانهيئة حقوق للى  وىبالتقدم بشكا فرادالدولةلأل

خيارات اذا لم يمكن لهيئات دولية النظر في الشكوى فقد تكون هناك 
 أدناه بمزيد من التفاصيل. مقاضاة بديلة، وسيرد وصف الخيارات البديلة

 
َهل الزمنية   الُم

عليهم يمكن للضحايا السعي للحصول على العدالة في التعذيب الذي وقع 
هَل  هذه ت طبق م  قبل عدة سنوات، ولكن بمجرد الشروع في عملية السعي 

ال، بمجرد أن تحصل على قرار نهائي من  ة. فم المحكمة زمنية صارم
مامك، لن أردت التقدم بشكوى للمحكمة على المستوى الوطني فان أ

هذا التقرير(  مهلة ،نساناألوربية لحقوق اإل ستة أشهر فقط )وقت كتابة 
دها القضية فاقلرفع ال دة للمقبولية. ولمفوضية الدول قضية، تصير بع

 أشهر. 6مهلة زمنية تبلغ  أيضا   نسانمريكية لحقوق اإلأل
ما  هاوالشعوب فليس  نسانفريقية لحقوق اإلالمفوضية األأ مهلة زمنية  ل

هذا  ال. ولكن  هائيا مما محددة. ولكن، مع ذلك قد تطبق المفوضية موعدا ن
ال الموعد النهائي كنت طالب لجوء، وتحتاج وقتا لذا  ي طبق بشكل مرن. فم

مر كهذا قد ي ؤخذ في االعتبار في بلد جديد قبل تقديم شكوى فان ألكي تستقر 
كنت قد تقدمت بشكواك لذا  من جانب المفوضية في لطار تقديرها بشأن ما

 في الوقت المناسب. 
ه مدة خمس نسانمم المتحدة لحقوق اإلق لجنة األوتطبّ  لة زمنية. سنوات كم

كثر مرونة في هذا أما هيئات اتفاقيات األمم المتحدة فانها، بشكل عام، أ
 المضمار.
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 )دعاوى مدنية(تقديم شكاوى ضد مرتكبي التعذيب  (3
 

 ات مدنية عن أضرار في محكمة ضد أشخاص،لجراءقد تستطيع تحريك 
هاأو  شركاتأو  ما حدث ، في متوروطةأو  ،عن مسئولة منظمات تعتقد أن

ال ك )عن طريق اهمالها،ل  (.م
 

 ما هي الدعاوى المدنية  - أ
 

ات المدنية عن الشكوى الجنائية في أن شكواك ال يتم جراءتختلف اإل
ها بواسطة الشرطة وليس هناك مدعي عام. وبدال عن ذلك يجب  ،التحقيق في

ة. وال تجد  ها للمحكم األدلة الضرورية وتقديم عليك أنت ومحاميك جمع
ة المتهم، المح ها سلطة أصدار حكم ‘ مذنبا  ’كم في أي قضية وليست ل

ضرار التي ات طريقة لمحاولة لبطال أثر األجراءبالسجن. وانما ت عتبر اإل
أو  ممتلكات فقدوها نتيجة للتعذيبأو  لعادة أموال مثل -حدثت للضحايا
النفسية للمساعدة في شفاء أو  توفير العناية الطبيةأو  سوء المعاملة،

 جراحهم. 
اللجراءيمكن أن تجري دعاوى مدنية بدال من  لم تحدث لذا  ات جنائية، فم

هم أو  األدلةللى  بسبباالفتقار ا  محاكمة جنائية ألن المدعي قرر أال يوجه ت 
ضافة للى أن تتم دعاوى مدنية باإل أيضا  عقبات قانونية. يمكن وجود بسبب 
العملية بالبلدان قد ت قرن العملية المدنية بعض في أو  ات جنائية.لجراء

ات جنائية كأطراف لجراءللى  وقد ال يستطيع الضحايا االنضمام ،الجنائية
ة للحصول على تعويض ضد  . ويجري الجزء المدني من القضيةمدنيّ

ة الجنائيةهاء تانبعد المتهم،   .وبمجرد لدانة الجاني المحاكم
 
 
 

هاقا مذنبا  و جد مثال الرائد  :مثال أمام محكمة بلجيكية في يوليو  بيرنارد نتيو
بقتل العديد من جنود حفظ اسالم وعدد غير محدد من المدنيين  2007

ة اإلبادة الجماعية عام  خالل جريم  2007. وفي سبتمبر 2004الروانديين
ة التاج ما مجموعه   21الف يورو كجبر اضرار لـ  540منحت محكم

ة أمام والثَ م طرف مدني رواندي  . المحكم
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 كيف يستطيع الضحايا التقدم بدعاوى مدنية - ب
يمكنك ان تسعى للتقدم بدعوى مدنية في البلد الذي تعرضت فيه للتعذيب. 
وفي بعض الدول من الممكن السعي للحصول على تعويض فقط بمجرد 
صدور عقوبة جنائية على الجاني. ولكن في دول اخرى، يكون عليك أن 

كان المشتبه لذا  دنية منفصلة للتعويض، بغض النظر عّماتتقدم بدعوى م
ع وقب. ويمكن أن يزودك محامي بالنصح واالرشاد أو  بالتعذيب قد أدين

 حول العملية.
أطلق سراح بنيام محمد من معتقل خليج غوانتانامو في مارس  :1مثال 
الء سراحه زعم  وعقب اطالق 2009 أنه تعرض للتعذيب من عدد من ع
من المملكة المتحدة. وتقدم بنيام محمد بدعوى أصلة بأجهزة  لهم الدولة

علن أنه هو أ   2010مدنية للتعويض في المملكة المتحدة. وفي نوفمبر 
سي منحون تعويضا من موا ناوبعض المحتجزين السابقين في غوانتا

ة البريطانية لتسوية القضية.   الحكوم
قوات اسالم الهولندية عن اعترفت محاكم هولندية بمسئولية  :2مثال 

 دورها في الفشل في منع اإلبادة الجماعية في سريبرينيسا.
 

تم بنجاح رفع دعاوى مدنية ضد وزارة الدفاع البريطانية بواسطة  :3مثال 
عراقية فيما يتعلق بمقتل ذويهم على أيدي جنود بريطانيين في  أسرة أفراد

 العراق.
ة هولندية فرانس فان انرءات بالتورط في جرائم  :4مثال  أدانت محكم

كيميائية  لمادةعمليات شراء وبيع واسعة النطاق في حرب بسبب انخراطه 
حكومة صدام للى  اتم بيعه ،ية استخدمت في تركيب غاز الخردلأساس

ن أكثر من ف مدنية فإالقضية كأطراللى  وباالنضمامحسين في العراق. 
عقوبة إنزال ماتاألسلحة الكيميائية االكراد طالبوا بمن ضحايا هج 12

 ات المدنيةجراءوبعد ان اكتملت القضية الجنائية أفضت اإلمالية رمزية. 
ضحية من  16ألكثر من  ،فوائدالضافة للى الف يورو باإل 25منح للى 

ها تمثيل في القضية.   هجات األسلحة الكيميائية ضحايا  التي كان ل
 

فة اتها القانونية مكلّ لجراءلدعاوى المدنية معقدة وقد تكون تكون اأن يمكن 
هذه  تتطلب فهما  دقيقا  لحجج قانونية وأدلة وقواعد أخرى. ويجب أاّل تبدأ 

حصلت على مساعدة محام يستطيع أن يرفع هذه الدعوى لذا  ات لالجراءإل
 نيابة عنك ويمثلك في المحكمة.
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 كببالنسبة األكبر رتباط ذي االية في البلد تستطيع عادة التقدم بدعاوى مدن
في المملكة المتحدة ا تقديم دعاوى مدنية لمتهم. ولكن من المستحيل فعليّ باأو 

ضد متهمين هم مسئولين حكوميين في بلد اجنبي بسبب قواعد تتعلق 
ال   بالحصانة. فم

الكساندر ميتشيل، و وليام و ،رون جونز أتهم دون وجه حق كل من
سامبسون، و ليزلي ووكر بالتورط في حملة تفجيرات في المملكة 

. وبعد أن تعرضوا بشكل 2002و  2001العربية السعودية في 
د. )متكرر للتعذيب واالحتجاز التعسفي وصدور حكم باالعدام على 

المملكة المتحدة. وتقدم للى الضحايا  أعيد (ميتشيل ود. سامبسون
األربعة منذ ذلك الحين بدعاوى مدنية في المملكة  شخاصأل

في محاولة للحصول على ضد المملكة العربية السعودية المتحدة 
مطالب الرجال كل جبر ضرر لما وقع عليهم من ليذاء. ور فضت 

األربعة في محاكم المملكة المتحدة بسبب حصانات الدولة، وقد تم 
هاية المطاف ة األوروبية  تأكيد هذا الموقف في ن بواسطة المحكم

خالل اإلنسانلحقوق اإل ات جراء. ولم يتلق أي منهم تعويضا من
 القانونية.

 
عاله الذي سعى فيه مواطنون بريطانيون للتقدم وعلى عكس المثال أ

هناك عادة  بشكوى ضد المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة فان 
ها في محاكم  فرصة أكثر للنجاح حينما ت قدم قضايا ضد حكومات ومسئولي

ها التعذيب  .أفرادحينما تم التقدم بقضايا ضد أو  دول جرى في
كانت الجرائم قد ارتكبت قبل وقت لذا  قد ي منع التقدم بالدعاوى المدنية

ال استطاع طويل، مع أن المحا دامى قكم قد اعترفت باستثناءات. فم
في  ،االستعماري في كينيا المقاتلين في انتفاضات الماو ماو في العهد

مقاضاة وزارة الدفاع البريطانية في محاكم  ،خمسينيات القرن العشرين
المملكة المتحدة في التعذيب الذي تعرضوا له، بالرغم من مرور ستين عاما 

هاية المطاف خارج المحكمة(.   )تمت تسوية القضية في ن
قرويين أعدموا بعد  7أرامل  بتعويضالمحاكم الهولندية مؤخرا  كما قامت

تعويض رجل أطلق عليه الرصاص ضافة للى ات موجزة باإللجراء
الل معركة اندونيسيا الدموية  1947وأصيب بجراح في مذبحة 

الل.  الست
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ة مدنية دولةبتقدم الشجع ي   ا  حيانأ  إجراءمنظمة بأو  مؤسسةأو  شركةأو  قضي
سعيدين بالتسوية. ولكن كثيرا تسوية خارج المحكمة. فيكون بعض الضحايا 

التسوية ال يمكن  شروط أنما تخضع التسويات ألوامر سرية مما قد يعني 
هور. وفي حاالت نادرة قد توافق دول ها للجم  مؤسساتأو  شركاتأو  كشف

ة وأال تفرض أن تكون الوصول للى منظمات علىأو   تسوية خارج المحكم
ة. شروط التسوية  .سريّ

 الشركات
ملكة المتحدة فان هناك احتمال المكانية تقديم ملشركة ما صلة بالاذا كان 

دها في المملكة المتحدة حتى لو كانت الجرائم قد لجراء ات دعوى مدنية ض
 ارتكبت في بلد آخر.

 

هاكات القانون الدولي لحقوق اإل: مثال في  نسانيمكن التقدم بشكاوى انت
الواليات المتحدة االمريكية بموجب القانون الفيدراليلالضرار باالجانب 
وقانون حماية ضحايا التعذيب، حينما تكون هناك صلة قوية بالواليات 

 المتحدة. 
 (CACIالسماوي ضد شركة سي ايه سي آي )

تقدم اربعة محتجزين عراقيين في سجن ابو غريب، زعموا انهم تعرضوا 
ايدي عسكريين ومدنيين امريكيين متعاقدين يعملون مع شركة للتعذيب على 

(CACI انترناشونال، بدعوى قانونية، بما في ذلك )ب القانون بموج مزاعم
يونيو  30. وفي 2008جانب ضد الشركة عام الفيدراليلالضرار باأل

الدائرة الرابعةلالستئنافات أن الدعوى ال تقع في لطار محكمة قالت  2014
 جانب.ضرار باألالفيدرالي لإل القانون

 ألدلة  -4
بعد اتخاذ قرار حول الوسيلة القضائية التي ت تبع، يمكن للمستشارين 

دهم في ريدريس(القانونين ) واإلرشاد ان يقدموا لك النصح  بما في ذلك اح
ها للبدء في دعواك.حول نوع األ  دلة التي تحتاج

واكثر  المتاحةاألدلة الحصول على أفضل للى  يجب عليك ان تتجه
ها اكثر المعلومات فائدة  وستكونالمعلومات جودة.  مفصلة وبها متسمة بأن

 القليل من التناقضات وبها أدلة من عدد مختلف من المصادر.
 افادتك كناج بعد التعذيب

ال هاما من األدلة. ويمكن ان تشمل: معلومات تساعد  تمثل افادتك ش
ال( وصف مرتكب وانك، مثالسلطات في تعريف من تكون )اسمك وعن
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للى  جناة؛أو  تحت تحكم سلطاتكيف حدث ان صرت  التعذيب )لن و جد(؛
احتجزت؛ اشكال التعذيب وسوء المعاملة؛ اوصاف أي تعذيب أو  أين أخذت

كنت قد احتجزت؛ كيف لذا  ظروف االحتجازأو  خارج موقع االحتجاز،
ردود رسمية  فشل مسئولون في الحيلولة دون تعرضك ألذى منظور؛ أي

 على شكاوى تمت حول اساءة معاملتك. 
بالشعور تكون في وضع يتسم ان  لك قيح، تكمحامون افاداليأخذ  حين

محامي من نفس نوع جنسك للى  بالراحة. ويمكنك ان تطلب التحدث
 من غيره. وتستطيع ان تطلب مترجما.أو  )الجندر(

 قد يستغرق اخذ افادتك اكثر من جلسة واحدة.
ة  وتنقيحها "مع ان اعادة سرد قصة ما عانيته من صدم

ها  ركيزة مركزية في العالج، فان  يمثلواعادة صياغت
التعافي من ذكريات الصدمة يجب ان يتم في أجواء آمنة 
وفي توقيت مناسب، مع االعتراف باختالفات الثقافية في 

 "التعبير والتفسير لهذه الذكريات
(، مجلة اعادة 2005انسون )خوسيه كويروقا وجيمس م غار

 تأهيل ضحايا التعذيب ومنعه.
 

 افادات الشهود:
 أفراديمكن ان يكون مفيدا أخذ االفادة من شخص )بما في ذلك اصدقاء و

اعتقالك؛ ومثال آخر هو  عملية شهدأو  ( شهد تعذيبك )اثناء احتجاج(سرةأل
أن يستطيع احد االشخاص تأكيد حالتك الصحية ووضعك البدني قبل وبعد 

فترة االحتجاز  اللمن زاملوك احد  أيضا  احتجازك. وقد يكون هناك 
هد تعذيبكأو  يستطيع تأكيد مكان وزمان احتجازك، أو  يمكنه تأكيد أنه شا

 ساءة معاملتك.ل
في مكان تعذيبك فقد ينتابك الخوف من أنهم صدقاء أأو  أسرةاذا كان لك 

في  شاركتلذا  المضايقةأو  العنفأو  التخويفأو  سيتعرضونلالنتقام
في تحريك  شرعتلذا  حتىأو  من قاموا بالتعذيبات قانونية ضد لجراء
في  مقيمين أسرتكات. وقد تكون لديك مخاوف حتى لو كنت انت ولجراء

 . المملكة المتحدة

هذه األمور مع محاميلن الخطوة  مع منظمة بهدف أو  األولى هي مناقشة 
المنظمة تقديم مشورة حول أو  تقديم مساعدة. وقد يستطيع المحامي
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تعرّفك بمنظمات أو  الخطوات التي يمكن أن تقلص من حجم المخاطر،
أخرى تستطيع تقديم المساعدة لك. وقد تكون هناك تدابير حماية متوفرة 

أن ت حمى أو  ت بتوفير بعض األدلة بشكل سري،وتسمح بعض المنظما
هور.للى  بعض المعلومات عن الوصول  الجم

ة الشهود بشكل كامل أو  ومع ذلكفال أحد يمكنه أن يضمنسالمتك سالم
ولكن يجب أن تتأكد من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول 

قرارات واعية  ما يوجد وما ال يوجد من تدابير. وهذا سيسمح لك باتخاذ
ة لذا  فيما هناك ثم ة المخاطر، لن كانت  كنت تواجه أي خطر، وحول نوعيّ

ها.   مخاطر، وحول رغبتك في مجابهت

تخويف أو  عنفأو  اذا كنت تعيش في المملكة المتحدة وتعرضت لتهديد
ر. وتستطيع الشرطة ان يجب عليك ان تبلغ الشرطة المحلية بذلك على الفو

للى  المسئول عن هذا السلوك؛ وقد يتم توجيه االتهام تحقق كي تعرف
االشخاص المسئولين عن ذلك بجرم جنائي منفصل؛ وتستطيع السلطات ان 

ما هو موضح أدناه. وتق  م باتخاذ خطوات لمجابهة احتياجاتك االمنية ك

ان تزودك  نساننظمات حقوق اإلميمكن لمنظمات المجتمع المدني و
لخيارات المتاحة، آخذة في االعتبار السياق المحدد بالنصح واالرشاد بشأن ا

 للبلد الذي تعرضت فيه للتعذيب.

الم فيديوأو  صور  أ

أو  قد تلتقط انتفيمكن للصور وأشرطة فيديو التعذيب ان تكون مفيدة. 
أو  لسياق االعتقالأو  تسجل اشرطةلالعتقالأو  غيرك صورا فوتوغرافية

فيد دائما ان تظهر صور اصابات. ومن المسوء المعاملة ولما وقع من 
صور بوضوح(  و )حتى يمكن تمييزه المصاب الشخصوجه الصابات 

هذا قد يتطلب إلأو  صابةإل  متعددة. لتقاط صورلصابات المحددة و

 االالم وتقارير المنظمات غير الحكومية
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قد تكون وثقت أو  قد تكون الصحف قد أوردت تجربة تعذيبك المحّددة،
 أيضا  التهديدات التي وردت علنا في حقك. وقد تكون التقارير االخبارية 

ها  ال، قد تمثل مقالة نشرت مفيدة في شرح السياق الذي وقعت فيه الجرائم. فم
صحيفة أوغندية، تضمنت قائمة بأسماء اشخاص ي نظر اليهم كمثليين يجب 

ظهار السياق اعتقالهم واالعتداء عليهم، خلفية مفيدة كدل يل للمساعدة في ا
 االعتداء، خصوصاأو  تعلق بزعم ان مثليا أوغنديا قد تعّرض للتعذيبمال

ة االسماء. وهذا قد يكون مفيدا في شكوى لذا  /ها قد ظهر في قائم ه كان اسم
( وفي طلب لجوء في لنسانقضية حقوق أو  ضد أوغندا )في قضية جنائية

 المملكة المتحدة.

 ات العاجلة للمنظمات المحليةجراءوالبيانات الصحفية واإل عتبر التقاريرت  
ال وجود تقرير عن وحشية الشرطة، الدولية، هي األأو  خرى، مفيدة؛ فم

في مركز احتجاز معين يصف أحداث وقعت في نفس وقت مزاعم التعذيب 
ظهار مدى التماسك  في نفس مركز الشرطة المعني، سيكون مفيدا في ا

عم التي صدرت. وقد تكون هذه المصادر تتناول قضيتك واالتساق في المزا
هاكات أو  المحّددة تكشف وتائر التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من انت

ة. نسانحقوق اإل  في البلد المعنيّ

 ألدلة الطبية

ها وجود اصاباتك  األدلة الطبية لفادة من طبيب يؤكد في يمكن ان تضم
قانوني  –خذ شكل تقرير طبي و تاأ والوضع الصحي قبل وبعد التعذيب

 –: تقديم مذكرة وتقارير طبية الثاني البابورد وصفه في "ما حسب 
 قانونية" 

يحصل بعض المحامين أو العاملين في ملفات الهجرة، في المملكة المتحدة، 
ها في طلبات اللجوء. وتغط –على تقارير طبية  ي هيئة قانونية الستخدام

التقرير. ولذا لم يتم الحصول على هذا التقرير  العون القانوني عادة تكاليف
الل عملية طلب اللجوء أو لذا لم تطلب اللجوء )ألنك مواطن بريطاني 
مثال( فإن المنظمات غير الحكومية التي تعمل معك في شكواك يمكن 

 احتمال مساعدتها لك في الحصول عليه. 
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إل  -5  ات القانونيةجراءبدائل 
قانونية ألن المحاكم المحلية في البلد الذي تعرضت احيانا، ال تتوفر وسيلة 

ن الدولة المسئولة عن التعذيب غير فاسدة، وألأو  فيه للتعذيب ضعيفة
دها أمام  موقعة على المعاهدات ذات الصلة التي تسمح لك برفع شكوى ض

خالل هيئة دولية. وفي هذه الظروف قد ما يزال مم كنا رفع الشكوى من
، نساناآلليات االقليمية لحقوق اإلنسان أو المتحدة لحقوق اإلمم آليات األ

بالضغط على صناع القرار مثل نواب أو  مسئولي الحكومةللى  بالكتابةو
 البرلمان.

ال، قد تستطيع ريدريس ان تساعدك في رفع الوعي حول وضعك من  فم
ها على موضوعات  تركز  نسانالل مجموعة برلمانية لحقوق اإل اهتمام

الحريات أو  أداء الشرطةأو  صلة بقضيتك، مثل الهجرة واللجوء ذات
ة.  العام

ريدريس وعدد من المنظمات غير بعثت  2014في اكتوبر   :مثال
ة انية مالمجموعة البرلللى  الحكومية األخرى مذكرات من كل المكوّن

للهجرة، عن  حزابن والمجموعة البرلمانية من كل األحزابلالجئيأل
وضاع في مراكز االحتجاز الخاصة بالهجرة في المملكة المتحدة. وتوجد أل

 مذكرة ريدريس على  الرابط التالي: 

http://www.redress.org/europe/uk. 

آلية حقوق أو  لم تستطع استخدام آلية اقليميةلذا  ذلك فانكضافة للى وباإل
ال، كلفت األلجراءيمكنك ان تستخدم  لنسان مم المتحدة عددا ات أخرى. فم

 نسانبحماية حقوق اإل ضافيين،المسئولين، اإلأو ضافيين إل من الوكالء
ك. وقد تم تعيين خرى نيابة عناتخاذ بعض الخطوات األ ميمكنه بحيث

 مستقلين للتركيز على: ءمم المتحدة وخبرامقررين خاصي لأل

  ،الروسيا، كمبوديا، ساحل العاج اريتريا، شمال كوريا، دول )
 راضي الفلسطينية، الصومال، السودان، سوريا(؛هاييتي، األ

http://www.redress.org/europe/uk
http://www.redress.org/europe/uk
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  ال، التعذيب وسوء المعاملة؛ حرية التجمع قضايا مواضيعية )م
 نسانوتكوين الجمعيات؛ حرية الرأي والتعبير؛ حقوق اإل

ذيب؛ المدافعون عن ية في سياق مكافحة التعساسوالحريات األ
أو  ؛ حاالت االعدام خارج نطاق القضاء،نسانحقوق اإل

ات موجزة؛ االعدامات التعسفية؛ الحقيقة والعدالة وجبر إجراءب
شكال دم التكرار؛ العنف ضد المرأة؛ األالضرر وضمانات ع

المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ومشاعر الخوف من 
 (.وغيرها من االمور بذلك، ح المرتبطاألجانب وعدم التسام

هاكات حقوق اإل  .نسانقام هؤالء المقررين الخاصين المستقلين بتوثيق انت
ة البلد المعني.  لدىعلى رفع شكاوى فردية  تكون لهم القدرةوقد  حكوم

مم المتحدة شكواك الموثقة يمكن ان تساعد األ لم ترد الحكومة فانلذا  وحتى
هاكات واسعة ظهار وتائر انت د، بالتالي، وتعضّ  ،نسانالنطاق لحقوق اإل في ا

 من حقيقة ان الوضع يتطلب انتباه المجتمع الدولي. 

وقات، لفت االنتباه ذلك فان من الممكن، في كثير من األضافة للى وباإل
هيئة اتفاقية بفحص سجل حقوق  لقضيتك والقضايا االخرى حين تقوم 

 الخاص بالبلد المعني بتعذيبك. نسانإل

 ، قامت لجنة االمم المتحدة لمناهضة التعذيب،2014في نوفمبر  :1مثال 
مم المتحدة لمناهضة ميا على مراقبة انفاذ اتفاقية األالهيئة المشرفة رس وهي

وقدمت ريدريس  .مريكيةبمراجعة وضع الواليات المتحدة األ ،التعذيب
هاكات الجارية فيما يتعلق  ا  ومنظمات أخرى تقرير  عدم قدرةبعن االنت

االرهاب في التق شكال دم بشكاوى حول التعذيب وغيره من أالمشتبهين 
سوء المعاملة. والتقرير، الذي اطلق عليه اسم "ابقاءهم صامتون" متاح 

 على الرابط 
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRE

SS%20ICJ%20OMCT%20Shadow%20report%20to%20
%20USA.pdf-CAT%20  

 
 

http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20ICJ%20OMCT%20Shadow%20report%20to%20CAT%20-%20USA.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20ICJ%20OMCT%20Shadow%20report%20to%20CAT%20-%20USA.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20ICJ%20OMCT%20Shadow%20report%20to%20CAT%20-%20USA.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20ICJ%20OMCT%20Shadow%20report%20to%20CAT%20-%20USA.pdf
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 نسانمم المتحدة لحقوق اإلقامت لجنة األ 2014في مارس  :2مثال 
ها بتقرير حول التعذيب ؛ وتقدمت ريدريس وشركاؤبمراجعة وضع نيبال

والتقرير متاح على  ؛المستمر وغيره من اشكال سوء المعاملة في لبالد
 الرابط : 

http://www.redress.org/downloads/publications/AF%20
REDRESS%20APT%20Nepal%20submission%20for%

20website.pdf  
 

الفر عددا من الخدمات األخرى. وأخيرا، تستطيع ريدريس أن توف ، م
 لى:تهدف ريدريس ل

 ن يمكن أن الذيوالنفسية ومهنيي الصحة العقلية طباء ربطك بأ
هيل؛يقدموا الدعم في مجال ل  عادة التأ

 خدمات دعم متخصصة أخرى، مثل للى  مساعدتك في الوصول
 وأسكان إلأو  سرةلم شمل األأو  الخدمات المتعلقة بالهجرة

 قانون التوظيف؛أو  العانات
 .ربطك بمزودي خدمات الدعم المجتمعية وروابط الضحايا 

ال تستطيع ريدريس دائما ان توفر هذه الخدمات والمعلومات بشكل مباشر 
ها تعمل مع عدد من م أو  لكحيزودي الخدمات الذين نستطيع أن تلكن

ها. هناك قائمة بالمصادر متاحة أدناه في "ت الرابع:  البابرشدك الي
در هذه صحيحة حتى مارس  ة المصا  . 2015المصادر". وتفاصيل قائم

 
 
   

http://www.redress.org/downloads/publications/AF%20REDRESS%20APT%20Nepal%20submission%20for%20website.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/AF%20REDRESS%20APT%20Nepal%20submission%20for%20website.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/AF%20REDRESS%20APT%20Nepal%20submission%20for%20website.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/AF%20REDRESS%20APT%20Nepal%20submission%20for%20website.pdf
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 الرابع : المصادر الباب

 المنظمات الوطنية  - أ
 إنسانمنظمات حقوق 

REDRESS, 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ,  
Tel: +44 (0)20 7793 1777 Fax: +44 (0)20 7793 1719, 
info@redress.org, http://www.redress.org  
 
THE BAR HUMAN RIGHTS COMMITTEE, Doughty Street 
Chambers, 53-54 Doughty Street, London, WC1N 2LS,  
Tel: +44 (0)20 7993 7755, coordination@barhumanrights.org.uk, 
https://www.barhumanrights.org.uk  
 
LIBERTY, Liberty House, 26-30 Strutton Ground, London SW1P 
2HR, Tel: +44 (0)20 3145 0461 and +44 (0)845 123 2307, 
https://www.liberty-human-rights.org.uk/contact-us  
 
REPRIEVE, PO Box 72054, London EC3P 3BZ,  
Tel: +44 (0)20 7553 8140; info@reprieve.org.uk, 
http://www.reprieve.org.uk 
 
FAIR TRIALS INTERNATIONAL, Temple Chambers, 3/7 Temple 
Avenue, London EC4Y 0HP, Tel: +44 (0)207 822 2370 and 
 +44 (0)207 822 2371, office@fairtrials.net, http://www.fairtrials.org   

 

 نسانشركات قانونية لحقوق اإل

 
BHATT MURPHY, 27 Hoxton Square, London N1 6NN,  
Tel: +44 (0)20 7729 1115 Fax: +44 (0)20 7729 1117, 
mail@bhattmurphy.co.uk, http://bhattmurphy.co.uk  (also judicial 
review, immigration) 
 
BINDMANS, 236 Grays Inn Road, London WC1X 8HB,  
Tel: +44 (0)20 7833 4433, info@bindmans.com, 
http://www.bindmans.com  (also judicial review, immigration, 

mailto:info@redress.org
http://www.redress.org/
mailto:coordination@barhumanrights.org.uk
https://www.barhumanrights.org.uk/
https://www.liberty-human-rights.org.uk/contact-us
mailto:info@reprieve.org.uk
http://www.reprieve.org.uk/
mailto:office@fairtrials.net
http://www.fairtrials.org/
mailto:mail@bhattmurphy.co.uk
http://bhattmurphy.co.uk/
mailto:info@bindmans.com
http://www.bindmans.com/
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unlawful detention, asylum support, community care) 
 
BIRNBERG PEIRCE AND PARTNERS, 14 Inverness St, London 
NW1 7HJ, Tel: +44 (0)20 7911 0166 (also immigration and 
detention) 
 
DEIGHTON PIERCE GLYNN, 328 City Road, London EC1V 
2QA (see website for other locations), Tel: +44 (0)20 7407 0007 
Fax: +44 (0)20 7837 7473, mail@dpglaw.co.uk, 
http://www.deightonpierceglynn.co.uk  (also judicial review, 
community care, healthcare, detainee rights) 
 
HICKMAN & ROSE, Aylesbury House, 17-18 Aylesbury Street, 
London EC1R 0DB, Tel: +44 (0)20 7702 5331 Fax: +41 (0)20 7253 
1367, mail@hickmanandrose.co.uk, 
http://www.hickmanandrose.co.uk (also immigration detention, 
judicial review, discrimination) 
 
HODGE JONES & ALLEN LLP, 180 North Gower Street, London 
NW1 2NB, Tel: +44 (0)80 0437 0322, http://www.hja.net (also 
immigration detention, judicial review, discrimination) 
  
LEIGH DAY, Priory House, 25 St John’s Lane, London EC1M 
4LB, Tel: +44 (0)20 7650 1200 Fax: +44 (0)20 7253 4433, 
postbox@leighday.co.uk, http://leighday.co.uk (also judicial review, 
detainee rights, housing)   
 
PUBLIC INTEREST LAWYERS, 8 Hylton Street, Jewellery 
Quarter, Birmingham B18 6HN, Tel: +44 (0)12 1515 5069  
Fax: +44 (0)12 1515 5129, info@publicinterestlawyers.co.uk,  
http://www.publicinterestlawyers.co.uk  

 الشرطة

 
METROPOLITAN POLICE (Anywhere in the UK), In 
emergencies: 999/ Non-emergencies: 101/ Textphone: 18001 101 

 هيئات تقديم نصائح عامة

 

mailto:mail@dpglaw.co.uk
http://www.deightonpierceglynn.co.uk/
mailto:mail@hickmanandrose.co.uk
http://www.hickmanandrose.co.uk/
http://www.hja.net/
mailto:postbox@leighday.co.uk
http://leighday.co.uk/
mailto:info@publicinterestlawyers.co.uk
http://www.publicinterestlawyers.co.uk/
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CITIZENS ADVICE BUREAU, for Wales call 03444 77 20 20 for 
England call 03444 111 444  TextRelay users should call  
03444 111 445, http://www.adviceguide.org.uk   

 عيادات وطنية للصحة الجنسية

 نسية في منطقتك على الرابط يمكنك البحث للعثور على اقرب عيادة للصحة الج

http://www.nhs.uk/Service-
Search/Sexual%20health%20information%20and%20support/Loc
ationSearch/734  

 )محلية( خطوط ساخنة وطنية

  العنف المنزلي

NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HELPLINE,  
Tel: +44(0)80 8200 0247, 
http://www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk/,  
(hotline for women experiencing domestic violence) 

 حقوق الطفل 

CHILDLINE, Tel: +44 (0)80 011 11, www.childline.org.uk (advice 
for children on a wide range of issues) 
 
CORAM CHILDREN’S LEGAL CENTRE, Riverside Office 
Centre, Century House North, North Station Road, Colchester CO1 
1RE, Tel: +44 (0)20 7636 8505, 
http://www.childrenslegalcentre.com  
 
GINGERBREAD, Tel: +44 (0)80 8802 0925, 
http://www.gingerbread.org.uk  (advice for single parents on 
maintenance, benefits and money) 
 
JUST FOR KIDS LAW, 21-22 Camberwell Green, London SE5 
7AA (see website for other locations), Tel: +44 (0)20 3174 2279, 
info@justforkidslaw.org, http://justforkidslaw.org (advice for 
children on immigration, social service, education and crime) 
 
THE CHILDREN’S SECTION – REFUGEE COUNCIL, 13-14 

http://www.adviceguide.org.uk/
http://www.nhs.uk/Service-Search/Sexual%20health%20information%20and%20support/LocationSearch/734
http://www.nhs.uk/Service-Search/Sexual%20health%20information%20and%20support/LocationSearch/734
http://www.nhs.uk/Service-Search/Sexual%20health%20information%20and%20support/LocationSearch/734
http://www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk/
http://www.childline.org.uk/
http://www.childrenslegalcentre.com/
http://www.gingerbread.org.uk/
mailto:info@justforkidslaw.org
http://justforkidslaw.org/
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Katharine Street, Croydon CRO 1NX, Tel: +44 (0)80 8809 0500 and 
+44 (0)20 7346 1134, children@refugeecouncil.org.uk, 
http://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/childrens_services   
 

 التفكير في االنتحار

SAMARITANS, 46 Marshall Street, London W1F 9BF  
Tel: +44 (0)84 5790 9090, http://www.samaritans.org.uk  

 لمنع النتحار ( )الخط الساخن
 

 المخدرات والكحول

DRINKLINE, Tel: +44 (0)80 0917 8282 (national alcohol helpline) 
 
ADFAM, 25 Corsham Street, London N1 6DR,  
Tel: +44 (0)20 7553 7640 Fax: +44 (0)20 7253 7991, 
admin@adfam.org.uk, http://ww.adfam.org.uk  

 )شركة وطنية تعمل مع اسر تأثرت بالكحول والمخدرات(
 

 استشارات نظام الرفاه الجتماعي

TURN2US, Unit 9, Cefn Coed Parc, Nantgarw, Cardiff CF15 7QQ, 
Tel: +44 (0)80 8802 2000 Fax: +44 (0)14 4382 7616, 
info@turn2us.org.uk, http://www.turn2us.org.uk (help with 
accessing benefits and grants) 
 

 السكان

 
SHELTER, May be able to provide housing advice. 
Website: http://www.shelter.org.uk/. 
Helpline: +44 (0)808 800 4444 
Shelter's helpline is open 8am–8pm on weekdays and 
8am–5pm on weekends, 365 days a year. 
 

 خدمات االجئين وحقوق طالبي اللجوء السياسي

mailto:children@refugeecouncil.org.uk
http://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/childrens_services
http://www.samaritans.org.uk/
mailto:admin@adfam.org.uk
http://ww.adfam.org.uk/
mailto:info@turn2us.org.uk
http://www.turn2us.org.uk/
http://www.shelter.org.uk/
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يقدم الصلي االحمر البريطاني الدعم لالجئين الصلي االحمر البريطاني: 
مهاجرين ذوي االوضاع الهشة في مناطق محددة فقط على امتداد المملكة  وال

 المتحدة. ويمكنك ان تعرف المزيد بالنقر على الرابط التالي:

http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Where-to-
find-us   
 

: يقدم مجل الالجئين المساعدة للحصول على الطعام ومنشآت مجلس الالجئين
للى  في الوصول أيضا  كنت معدم. كما يساعد لذا  الستحمام وغسل المالبس

الجية ويوفر خدمات دعم في المجال القانوني ضافة وفي اللجوء واإل خدمات 
 ذلك يمكن للمجلس ان يساد الالجئين في الحصول على وظائف والوصولللى 
الخدمات الصحية. ويمكنك العثور على المزيد من المعلومات عن مجلس للى 

 لالجئين على الرابط التالي 

http://www.refugeecouncil.org.uk/  
 

ة  : تقدم النصح والمشورة في عملية اللجوء REFUGEE ACTIONمنظم
ودعم عملية اللجوء والمساعدة في العودة الطوعية. ولها مكاتب في لندن 

 تر وبيرمنغهام ومانشستر ولفيربول.  سوبريستول وليس

http://www.refugee-action.org.uk/get_help_advice  
 

 مشروع دعم استئنافات طلبات اللجوء

ASYLUM SUPPORT APPEALS PROJECT, Ground Floor, 
Anchorage House, 2 Clove Crescent, East India Dock, London  
E14 2BE, Tel: +44 (0)20 3716 0283 and +44 (0)20 3716 0284 

 لندن  - ب
 في مجال اللجوء واإلرشادمنظمات تقديم النصح 

ASYLUM AID, Club Union House, 253-254 Upper Street, London 
N1 1RY, Tel:  +44 (0)20 7354 9264 and +44 (0)20 7354 9631, 
info@asylumaid.org.uk, http://www.asylumaid.org.uk 

http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Where-to-find-us
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Where-to-find-us
http://www.refugeecouncil.org.uk/
http://www.refugee-action.org.uk/get_help_advice
mailto:info@asylumaid.org.uk
http://www.asylumaid.org.uk/
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 شركات قانونية
 
DUNCAN LEWIS, Vintage House, 37 Albert Embankment, London 
SE1 7TL (see website for other locations),  
Tel: +44 (0)20 7923 4020, http://www.duncanlewis.co.uk  

 )الهجرة واللجوء والخدمات الجتماعية والعنف المنزلي والصحة العقلية(
 
FISHER MEREDITH, 7th Floor, 322 High Holborn, London 
WC1V 7PB, Tel: +44 (0)20 7091 2700 Fax: +44 (0)20 7091 2800, 
http://www.fishermeredith.co.uk (immigration & asylum, human 
rights, housing) 
 
GILLIAN RADFORD & CO, 453 Harrow Road, London W10 
4RG, Tel: +44 (0)20 8960 4366 Fax: +44 (0)20 8969 7268, 
info@gillanradford.co.uk, http://www.gillianradford.co.uk (housing) 
 
HANSEN PALOMARES SOLICITORS, 153 Kennington Road, 
Lambeth, London SE11 6SF, Tel: +44 (0)20 7640 4600 
 Fax: +44 (0)20 7640 4610, info@hansenpalomares.co.uk, 
http://www.hansenpalomares.co.uk (community care, housing, 
welfare benefits) 
 
HOPKIN MURRAY BESKINE, Tower House, 149 Fonthill Road, 
London N4 3HF, Tel: +44 (0)20 7272 1234  
Fax: +44 (0)20 7272 4050, reception@hmbsolicitors.co.uk, 
http://www.hmbsolicitors.co.uk (human rights, domestic violence, 
housing) 
 
JEIN SOLICITORS, 3-5 Lee High Road, London SE13 5LD,  
Tel: +44 (0)20 8852 5214, info@jainsolicitors.org, 
http://jeinsolicitors.org (immigration & asylum) 
 
KESAR & CO, 20-25 Market Square, Bromley, Kent BR1 1NA (see 
website for other locations), Tel: +44 (0)20 8181 3100  
Fax: +44 (0)20 8181 3101, http://kesarandcosolicitors.co.uk 
(immigration & asylum, deportation, mental health) 
 
PARAGON LAW, 50 Jermyn Street, London SW1Y 6LX (see 
website for other locations) Tel: +44 (0)84 5519 6567  

http://www.duncanlewis.co.uk/
http://www.fishermeredith.co.uk/
mailto:info@gillanradford.co.uk
http://www.gillianradford.co.uk/
mailto:info@hansenpalomares.co.uk
http://www.hansenpalomares.co.uk/
mailto:reception@hmbsolicitors.co.uk
http://www.hmbsolicitors.co.uk/
mailto:info@jainsolicitors.org
http://jeinsolicitors.org/
http://kesarandcosolicitors.co.uk/
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Fax: +44 (0)84 5519 6970, http://www.theparagongroup.co.uk 
(immigration & asylum, human rights, deportation) 
 
TV EDWARDS, 35 Mile End Road, London E1 4TP (see website 
for other locations), Tel: +44 (0)20 3440 8000  
Fax: +44 (0)20 3357 9587, enquiries@tvedwards.com, 
http://www.tvedwards.com (mental health, housing, age disputes, 
community care) 
 
WILSON SOLICITORS LLP, 697 High Road, London N17 8AD, 
Tel: +44 (0)20 8808 7535 Fax: +44 (0)20 8880 3393, 
http://www.wilsonllp.co.uk (immigration & asylum, deportation, 
judicial review) 

 القانونية  واإلرشادمراكز النصح 
 
CAMDEN LAW CENTRE, 2 Prince of Wales Road, London NW5 
3LQ, Tel: +44 (0)20 7284 6510 Fax: +44 (0)20 7267 6218, 
admin@cclc.org.uk, http://www.cclc.org.uk  
 
EALING LAW CENTRE, 210 Northfields Ave, Ealing, London 
W13 9SJ, Tel: +44 (0)20 8579 4598, info@ealinglaw.org.uk, 
http://ealinglawcentre.org.uk.gridhosted.co.uk  
 
HAMMERSMITH & FULHAM LAW CENTRE, 363 North End 
Road, Fulham, London SW6 1NW, Tel: +44 (0)20 3080 0330  
Fax: +44 (0)20 3080 0339, hflaw@hflaw.org.uk, 
http://hflawcentre.org.uk  
 
ISLINGTON LAW CENTRE, 38 Devonia Road, London N1 8JH, 
Tel: +44 (0)20 7288 7630 Fax: +44 (0)20 7700 0072, 
info@islingtonlaw.org.uk, http://www.islingtonlaw.org.uk   
 
LAMBETH LAW CENTRE, Unit 4, The Co-Op Centre, 11 Mowll 
Street, London SW9 6BG, Tel: +44 (0)20 7840 2000, 
http://www.lambethlawcentre.org  
 
MARY WARD LEGAL CENTRE, 10 Great Turnstile, London 
WC1V 7JU, Tel: +44 (0)20 7831 7079 Fax: +44 (0)20 7831 5431, 

http://www.theparagongroup.co.uk/
mailto:enquiries@tvedwards.com
http://www.tvedwards.com/
http://www.wilsonllp.co.uk/
mailto:admin@cclc.org.uk
http://www.cclc.org.uk/
mailto:info@ealinglaw.org.uk
http://ealinglawcentre.org.uk.gridhosted.co.uk/
mailto:hflaw@hflaw.org.uk
http://hflawcentre.org.uk/
mailto:info@islingtonlaw.org.uk
http://www.islingtonlaw.org.uk/
http://www.lambethlawcentre.org/


73 
 

http://www.marywardlegal.org.uk  
 
SOUTHWARK LAW CENTRE, Hanover Park House, 14-16 
Hanover Park, London SE15 5HG, Tel: +44 (0)20 7732 2008, 
http://www.southwarklawcentre.org.uk  

 دعم المحتجزين 
 
DETENTION ACTION, Leroy House, 436 Essex Road, London N1 
3QP, Tel: +44 (0)20 7226 3114;  
Email: admin@detentionaction.org.uk;  
Website: www.detentionaction.org.uk 
 
GATWICK DETAINEES WELFARE GROUP, The Orchard, 1-2 
Gleneagles Court, Brighton Road, Crawley, RH10 6AD, Tel: +44 
(0)1293 657070, www.gdwg.org.uk.  

 الدعم النفسي وتقديم المشورة
 
RTC REFUGEE THERAPY CENTRE, 1A Leeds Place, London 
N4 3RF, Tel: +44 (0)20 7561 1587 Fax: +44 (0) 20 7281 8729, 
info@refugeetherapy.org.uk, http://www.refugeetherapy.org.uk  
 
FREEDOM FROM TORTURE, 111 Isledon Road, London N7 
7JW, Tel: +44 (0)20 7697 7777 Fax: +44 (0)20 7967 7799, 
http://www.freedomfromtorture.org  
 
HELEN BAMBER FOUNDATION, Bruges Place, 15-20 Baynes 
Street, London NW1 0TF, Tel: +44 (0)203 058 2020 
 Fax: +44 (0)203 058 2050, reception@helenbamber.org, 
http://www.helenbamber.org  
 
TRAUMATIC STRESS CLINIC, 7 Devonshire Street, London 
W1W 5DY, Tel: +44 (0)20 7323 9890 Fax: +44 (0)20 7323 9903, 
info@traumaclinic.org.uk, http://www.traumaclinic.org.uk   
 
FORCED MIGRATION TRAUMA SERVICE, Central and North 
West London NHS Foundation Trust, 7a Woodfield Road, London, 
W9 2NW, Tel: +44 (0)20 7266 9575, 

http://www.marywardlegal.org.uk/
http://www.southwarklawcentre.org.uk/
mailto:admin@detentionaction.org.uk
http://www.detentionaction.org.uk/
http://www.gdwg.org.uk/
mailto:info@refugeetherapy.org.uk
http://www.refugeetherapy.org.uk/
http://www.freedomfromtorture.org/
mailto:reception@helenbamber.org
http://www.helenbamber.org/
mailto:info@traumaclinic.org.uk
http://www.traumaclinic.org.uk/
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http://www.cnwl.nhs.uk/Specialised_Day_Refugee_Support_Servic
es.html.  
 
BAOBAB CENTRE FOR YOUNG SURVIVERS IN EXILE, 6 
Manor Gardens, London N7 6LA, Tel: +44 (0)20 7263 1301; 
http://www.baobabsurvivors.org  
 
ROOM TO HEAL, Mildmay Community Centre, Woodville Road,  
Newington Green, N16 8NA, Tel: +44(0) 207 241 5941, Email: 
info@roomtoheal.org.uk, http://roomtoheal.org/contact/ 
 
BAOBAB CENTRE FOR YOUNG SURVIVERS IN EXILE, 6 
Manor Gardens, London N7 6LA, Tel: +44 (0)20 7263 1301; 
http://www.baobabsurvivors.org  

 الرعاية الصحيةإلى  الوصول
 
DOCTORS OF THE WORLD, 6th Floor, One Canada Square, 
London, E14 5AA, Tel: +(0)20 7517 7534, 
www.doctorsoftheworld.org.uk  

 التجار بالبشر والعنف الجنسي
POPPY PROJECT, Unit CC01 Canterbury Court, Kennington 
Business Park, 1-3 Brixton Road, London, SW9 6DE,  
Email: post@eavesforwomen.org.uk, 
http://www.eavesforwomen.org.uk/about-eaves  

 منطقة ايست انجليا -ج 
 
GREAT YARMOUTH REFUGEE OUTREACH SERVICE, 
144b King Street, Great Yarmouth, Norfolk, NR30 2PQ,  
Tel: +44 (0)1493 745 260, www.gyros.org.uk  

 منطقة الجنوب الشرقي -د
 شركات قانونية

LEGAL SOLUTIONS ADVOCATES & SOLICITORS, Unit 2, 
10-17 Sevenways Parade, Gaysham Avenue, Essex IG2 6JX,  

http://www.cnwl.nhs.uk/Specialised_Day_Refugee_Support_Services.html
http://www.cnwl.nhs.uk/Specialised_Day_Refugee_Support_Services.html
http://www.baobabsurvivors.org/
mailto:info@roomtoheal.org.uk
http://roomtoheal.org/contact/
http://www.baobabsurvivors.org/
http://www.doctorsoftheworld.org.uk/
mailto:post@eavesforwomen.org.uk
http://www.eavesforwomen.org.uk/about-eaves
http://www.gyros.org.uk/
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Tel: +44 (0)20 8551 0151 Fax: +44 (0)20 8127 6794, 
contact@lsasolicitors.co.uk, http://www.lsasolicitors.co.uk 
(immigration & asylum, housing) 
 
ASYLUM WELCOME & DETAINEES SUPPORT GROUP, Unit 
7, Newtec Place, Magdalen Road, Oxford, OX4 1RE, 
 Tel: +44 01865 722082 
http://www.asylum-welcome.org/index.php/contact-us  
 
CAMBRIDGE REFUGEE SUPPORT GROUP, Llandaff 
Chambers, Regent Street, Cambridge CB2 1AX,  
Tel: +44 (0)1223 575489, Email: crsg@crsg.org.uk,  
http://www.refugeecouncil.org.uk/services/2750_cambridge_refugee
_support_group  
 

 منطقة الميدالند -هـ
 شركات قانونية

 
DUNCAN LEWIS, 104/106 Colmore Row, Birmingham B3 3AG 
(see website for other locations), Tel: +44 (0)20 7923 4020, 
http://www.duncanlewis.co.uk (immigration & asylum, social 
services, domestic violence, mental health, domestic violence) 
 
PARAGON LAW, 7B Broad Street, Nottingham NG1 3AJ (see 
website for other locations) Tel: +44 (0)11 5964 4123  
Fax: +44 (0)11 5964 4111, http://www.theparagongroup.co.uk 
(immigration & asylum, human rights, deportation) 
 
TRP SOLICITORS, 6 Lee Bank Business Centre, 55 Holloway 
Head, Birmingham B1 1HP, Tel: +44 (0)12 1616 4700 
 Fax: +44 (0)12 1643 0700, pas@trpsolicitors.co.uk, 
http://www.trpsolicitors.co.uk (immigration & asylum, human 
rights) 

 مراكز تقديم النصح واالرشاد
 

mailto:contact@lsasolicitors.co.uk
http://www.lsasolicitors.co.uk/
http://www.asylum-welcome.org/index.php/contact-us
mailto:crsg@crsg.org.uk
http://www.refugeecouncil.org.uk/services/2750_cambridge_refugee_support_group
http://www.refugeecouncil.org.uk/services/2750_cambridge_refugee_support_group
http://www.refugeecouncil.org.uk/services/2750_cambridge_refugee_support_group
http://www.duncanlewis.co.uk/
http://www.theparagongroup.co.uk/
mailto:pas@trpsolicitors.co.uk
http://www.trpsolicitors.co.uk/
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ASYLUM SUPPORT AND IMMIGRATION RESOURCE TEAM, 
97 Walford Road, Sparkbrook, Birmingham, B11 1NP,  
Tel: +44 (0)121 772 6233; Email: admin@asirt.org.uk;  
Website: http://www.asirt.org.uk/contactus/index.htm  
 
NOTTINGHAM LAW CENTRE, 119 Radford Road, Nottingham, 
NG7 5DU, Tel@ +44 (0)115 978 7813 Tel: +44 (0)121 772 6233; 
Website: http://www.nottinghamlawcentre.org.uk/index.htm (Debt, 
Housing, Welfare benefits) 
 
IMMIGRATION ADVISORY SERVICE, 46 Priestgate, 
Peterborough,  
Cambridgeshire, PE1 1LF LAW CENTRE, 119 Radford Road, 
Nottingham, NG7 5DU, Tel: +44 (0) 1733 557472  

 الدعم النفسي وتقديم المشورة 
 
FREEDOM FROM TORTURE, Unit 005, 1st Floor, Caroline Point, 
62 Caroline Street, Birmingham B3 1UF, Tel: +44 (0)12 1314 6825 
Fax: +44 (0)12 1212 9830, westmidlands@freedomfromtorture.org, 
http://www.freedomfromtorture.org  
 
SV2, Derbyshire rape crisis (for any gender) Derby, DE1 1XU,  
Tel: +44(0)1773 74 61 15, Email: help@sv2.org.uk; 
http://sv2.org.uk/contact/  
 
MY TIME, 172 All Saints House, Herbert Road, Small Heath 
B10 0PR, Tel: +44(0) 121 766 6699 http://www.mytime.org.uk/   

 يوركشير -و
 شركات قانونية

BANKFIELD HEATH SOLICITORS, 107 Roundhay Road, Leeds 
LS8 5AJ  
( مواقع اخرىللى  انظر موقع االنترنت ادناه للوصول ),  
Tel: +44 (0)11 3249 7781, enquiries@bankfieldheath.co.uk, 
http://www.bankfieldheath.co.uk  (نسان)الهجرة واللجوء وحقوق اإل  
HOWELLS SOLICITORS, 15-17 Bridge Street, Sheffield S3 8NL  

mailto:admin@asirt.org.uk
http://www.asirt.org.uk/contactus/index.htm
http://www.nottinghamlawcentre.org.uk/index.htm
mailto:westmidlands@freedomfromtorture.org
http://www.freedomfromtorture.org/
mailto:help@sv2.org.uk
http://sv2.org.uk/contact/
http://www.mytime.org.uk/
mailto:enquiries@bankfieldheath.co.uk
http://www.bankfieldheath.co.uk/
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( مواقع اخرىللى  انظر موق االنترنت ادناه للوصول ),  
Tel: +44 (0)11 4249 6666 Fax: +44 (0)11 4279 9746, 
http://www.howellsllp.com  

والمراجعة القضائية والصحة العقلية والرعاية  نسان)الهجرة واللجوء وحقو اإل
 المجتمعية واعانات نظام دولة الرفاه والتمييز(
 
ISON HARRISON SOLICITORS, Duke House, 54 Wellington 
Street, Leeds LS1 2EE (see website for other locations),  
Tel: +44 (0)11 3284 5000 Fax: +44 (0)11 3284 5150, 
mail@isonharrison.co.uk, http://www.isonharrison.co.uk 
(immigration & asylum, judicial review) 
 
PARKER RHODES HICKMOTTS, The Point, Bradmarsh Way, 
Bradmarsh Business Park, Rotherham S60 1BP (see website for 
other locations), Tel: +44 (0)17 0951 1100, 
info@prhsolicitors.co.uk, http://www.prhsolicitors.co.uk  

 وحقوق اإلنسان والمراجعة القضائية والعتداء الجنسي والتعويض()الهجرة واللجوء 

 منطقة الشمال الغربي -ز
 شركات قانونية 

 
KENWORTHY’S CHAMBERS, Arlington House, Bloom Street, 
Salford M3 6AJ, Tel: +44 (0)16 1832 4036  
Fax: +44 (0)16 1832 0370, maria@kenworthysbarristers.co.uk, 
http://www.kenworthysbarristers.co.uk/  (immigration & asylum, 
mental health, community care) 

 القانوني واإلرشاد مراكز النصح
BOLTON CITIZENS ADVICE BUREAU, 26-28 Mawdsley Street, 
Bolton BL1 1LF, Tel: +44 (0)34 4488 9622, 
http://www.boltoncab.co.uk  
 
BEFRIENDING REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS, 
Victoria Hall, Knowsley Street, Bolton, Lancashire, BL1 2AS 
Tel: +44 (0)1204 397152, http://brassbolton.org/  
 
BURY LAW CENTRE, 8 Bank Street, Bury, Lancashire, BL 9 ODL, 

http://www.howellsllp.com/
mailto:mail@isonharrison.co.uk
http://www.isonharrison.co.uk/
mailto:info@prhsolicitors.co.uk
http://www.prhsolicitors.co.uk/
mailto:maria@kenworthysbarristers.co.uk
http://www.kenworthysbarristers.co.uk/
http://www.boltoncab.co.uk/
http://brassbolton.org/
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Tel: +44 (0) 161 272 0666, http://www.burylawcentre.co.uk/  
 
CUMBRIA LAW CENTRE, 15 Drake Street, Rochdale CA1 1BG, 
Tel: +44 (0) 1228 515129, http://www.cumbrialawcentre.org.uk/  
 
OLD TRAFFORD LAW CENTRE, 2 Talbot Road, Stretford, 
Manchester, M16 0GS, Tel: +44 (0) 161 872 3669 

 الدعم النفسي وتقديم المشورة 

 
 
FREEDOM FROM TORTURE, 1st Floor North Square, 11-13 
Spear Street, Manchester M1 1JU, Tel: +44 (0)16 1236 5744  
Fax: +44 (0)16 1244 5577, northwest@freedomfromtorture.org, 
http://www.freedomfromtorture.org 
 
RAPE AND SEXUAL ABUSE CENTRE, services in Birkenhead, 
Sefton, Liverpool and West Wirral, for further information see here: 
http://www.rasamerseyside.org/  

 منطقة الشمال الشرقي -ح
 شركات قانونية

 
IRIS LAW FIRM, 1st Floor, Kent House, Church Street, Gateshead, 
Tyne and Wear NE8 2AT, Tel: +44 (0)19 1477 0055  
Fax: +44 (0)84 5371 4844, info@irislawfirm.com, 
http://www.irislawfirm.com  (immigration & asylum) 

 النصح القانوني
 
NEWCASTLE LAW CENTRE, Ellison Place, Newcastle upon Tyne, 
Tyne and Wear NE1 8XS, Tel: (0)191 230 4777, 
http://newcastlelawcentre.co.uk/  
 

http://www.burylawcentre.co.uk/
http://www.cumbrialawcentre.org.uk/
mailto:northwest@freedomfromtorture.org
http://www.freedomfromtorture.org/
http://www.rasamerseyside.org/
mailto:info@irislawfirm.com
http://www.irislawfirm.com/
http://newcastlelawcentre.co.uk/
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 الدعم النفسي وتقديم المشورة 
 
FREEDOM FROM TORTURE, The Alan Smithson Rooms, City 
House, 1-3 City Road, Newcastle NE1 2AF,  
Tel: +44 (0)19 1261 5825 Fax: +44 (0)19 1222 1211, 
northeast@freedomfromtorture.org, 
http://www.freedomfromtorture.org 

 اسكتلندا -ط 
 شركات قانونية

DRUMMOND MILLER, Glenorchy House, 20 Union Street, 
Edinburgh EH1 3LR (see website for other locations),  
Tel: +44 (0)13 1226 5151 Fax: +44 (0)13 1225 2608, 
reception@drummond-miller.co.uk, 
http://www.drummondmiller.co.uk (immigration & asylum) 
 
MORTON FRASER, Quatermile Two, 2 Lister Square, Edinburgh 
EH3 9GL (see website for other locations),  
Tel: +44 (0)13 1247 1000, infodesk@morton-fraser.com, 
http://www.morton-fraser.com (immigration & asylum) 
 
PRYDE IMMIGRATION LAWYERS, 5 Buccleuch Street, Glasgow 
G3 6SJ, Tel: +44 (0)14 1332 9888 Fax: +44 (0)14 1280 0888, 
info@myimmigrationlawyer.co.uk,   
http://www.myimmigrationlawyer.co.uk (immigration & asylum) 
 
THORNTONS SOLICITORS.  Whitehall House, 33 Yeaman Shore, 
Dundee DD1 4BJ (see website for other locations),  
Tel: +44 (0)13 8222 9111 Fax: +44 (0)13 8220 2288, 
dundee@thorntons-law.co.uk, http://www.thorntons-law.co.uk 
(immigration & asylum) 

 مراكز النصح القانوني
LEGAL SERVICES AGENCY, Fleming House, 134 Renfrew 
Street, Glasgow G3 6ST (see website for other locations),  
Tel: +44 (0)14 1353 3354,  lsa@btconnect.com, 
http://www.lsa.org.uk 

mailto:northeast@freedomfromtorture.org
http://www.freedomfromtorture.org/
mailto:reception@drummond-miller.co.uk
http://www.drummondmiller.co.uk/
mailto:infodesk@morton-fraser.com
http://www.morton-fraser.com/
mailto:info@myimmigrationlawyer.co.uk,
http://www.myimmigrationlawyer.co.uk/
mailto:dundee@thorntons-law.co.uk
http://www.thorntons-law.co.uk/
mailto:lsa@btconnect.com
http://www.lsa.org.uk/
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 لمشورة الدعم النفسي وتقديم ا

 
 
FREEDOM FROM TORTURE, Room 27, Adelphi Centre, 12 
Commercial Road, Glasgow G5 0PQ, Tel: +44 (0)14 1420 3161 
Fax: +44 (0)14 1429 6578, scotland@freedomfromtorture.org, 
http://www.freedomfromtorture.org 
 

mailto:scotland@freedomfromtorture.org
http://www.freedomfromtorture.org/

