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التقاضــي  لدعــم  تصميمهــا  مت  ممارســة  مذكــرات  سلســلة   مــن  جــزًء  الدليــل   هــذا  يعتبــر 
االســتراتيجي الشــامل نيابــة عــن الناجــن بعــد التعــرض للتعذيــب ) سيشــار اليــه الحقــًا يف 
هــذا النــص بالناجــي/ الناجيــة(. ويســتهدف احملامــن والنشــطاء الذيــن يســاعدون الناجــن/ 
الناجيــات بعــد التعــّرض للتعذيــب يف إجــراءات التقاضــي. تشــرح مذكــرة املمارســة هــذه اللبنــات 
األساســية لــإدارة الفعالــة للقضايــا واألمــن الرقمــي يف ســياق حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة. 
وتقــدم املذكــرة اقتراحــات بنــاًء علــى مشــاورات مــع منظمــات غيــر حكوميــة وتقاريــر بحثيــة 
وخبــرة عمليــة. وســيكون مــن املفيــد ألولئــك املقبلــن  اجلــدد علــى التقاضــي االســتراتيجي 
بنــاء تقنيــات فعالــة إلدارة القضايــا، وأيًضــا للممارســن األكثــر خبــرة،  املزيــد حــول  معرفــة 

لتشــجيع التفكيــر يف كيفيــة إدارة القضايــا والبنــاء علــى أفضــل املمارســات.

تــدرك منظمــة ريدريــس أن األفــراد الذيــن تعرضــوا للتعذيــب قــد يختــارون تعريــف انفســهم 
مبصطلــح الضحيــة، يف حــن يشــعر آخــرون بــأن مصطلــح الناجــن ميثلهــم أكثــر. ويف الوقــت 
الــذي نحتــرم فيــه اختيــار كل شــخص لتحديــد هويتــه كمــا يحلــو لــه، سنشــير خــال مذكــرة 
املمارســة هــذه إلــى األشــخاص الذيــن عاشــوا جتربــة  التعذيــب كتجربــة حّيــة  كناجــن، إلبــراز 

قدرتهــم علــى الصمــود.

تــود منظمــة  ريدريــس أن تشــكر صنــدوق األمم املتحــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيــب 
و Matrix Causes Fund علــى دعمهــم الســخي لهــذا املشــروع. وقــد مت إعــداد هــذا املنشــور 
بواســطة فريــق مــن منظمــة  ريدريــس، مبــا فيهــم:  روبــرت ســكيلبيك - املديــر، وأليخانــدرا 
فيســنت - رئيســة قســم القانــون، وبيــس أميتــو - مديــر البرامــج، وهولــي هوســتابل - 
املســؤول القانونــي، وإيفــا سانشــيس - رئيســة قســم  االتصــاالت. ونــود أيًضــا أن نشــكر كل مــن: 
إيلــي كوســيو وبالنيــد نــي تشــيرناي، الزمــاء القانونيــن الســابقن يف منظمــة  ريدريــس، 
التــي  للمســاهمة  باالمتنــان  نشــعر  كمــا  هــذه،  املمارســة  إعــداد مذكــرة  علــى مســاهماتهم يف 
قدمتهــا املنظمــات غيــر احلكوميــة األخــرى التــي جتــري التقاضــي االســتراتيجي مــن أمريــكا 
ريدريــس وحدهــا  وتتحمــل منظمــة   وآســيا.  وأفريقيــا  الكاريبــي  البحــر  الاتينيــة ومنطقــة 

املســؤولية عــن أي أخطــاء تــرد يف مذكــرة املمارســة هــذه.
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لبنات  البناء االساسّية لإلدارة الفعالة للقضية

جدول المحتويات 

٦ المقدمة 

٨ لبنات  البناء االساسّية لإلدارة الفعالة للقضية

٨ التمثيل الكفء واألخاقي
٩ احملافظة على السرّية
١٠ املوافقة
١١ عدم االيذاء
١١ نهج شمولي
١١ بناء استراتيجية قضّية
١٢ استفسارات القضّية
١٤ قضايا جديدة
١٥ تعيني موظف للقضية
١٥ إجراء تقييم شامل الحتياجات الناجي/الناجية
١٦ خطابات رعاية العمالء )الناجني(
١٧ احلصول على املوافقة ذات الصلة للتمثيل واملناصرة
١٨ جمع وتسجيل جميع الوثائق ذات الصلة
١٩ إدارة املستندات
١٩ استخدام التكنولوجيا
١٩ أنظمة حفظ امللفات الورقية
١٩ إعداد امللفات وامللفات الفرعية لكل قضية
٢٠ إنشاء مصطلحات تسمية للمستندات
٢١ االحتفاظ بنسخ من املستندات املودعة لدى احملاكم أو الهيئات القضائية
٢١ التراجم
٢١ املراجعة املنتظمة للوثائق
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٢١ التواصل مع الناجن/الناجيات بعد التعذيب وإدارة املراسات
٢٢ التواصل شخصًيا أو عبر الهاتف
٢٢ املراسالت عبر البريد اإللكتروني
٢٣ املراسالت عبر البريد
٢٣ املراسالت مع احملاكم والهيئات القضائية
٢٤ إدارة وجمع األدلة
٢٦ سجل القضية ورزنامة )تقومي( التقاضي
٢٧ إغاق القضية
٢٧ متى تغلق القضية
٢٨ إغالق ملف القضية

٣٠ األمن الرقمي لإلدارة الفعالة للقضية

٣٠ أ. املبادئ العامة لألمن الرقمي
٣١ املنع 
٣١ احلماية
٣١ االستجابة
٣٢ حتديد املخاطر وفهمها
٣٢ تقييم املخاطر الرقمية
٣٤ كيفية التخفيف من املخاطر الرقمية
٣٥ إدارة املستندات والتخلص منها بطريقة آمنة وحساسة
٣٦ االتصال اآلمن وتبادل املعلومات
٣٦ املمارسة العامة
٣٧ تدابير أمنية معززة
٣٨ االستعداد إلدارة اخلروقات
٣٨ االمتثال

٤٠ قراءة اضافية حول الموضوع
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٤١ ملحق أ - قائمة حتقق الستراتيجيات القضية
٤٤ ملحق ب - قائمة حتقق اختيار القضية
٤٧ ملحق ج - استمارة تقييم االحتياجات الفردية
٤٩ امللحق د - خطاب رعاية العميل )الناجي/الناجية(
امللحق هـ - استمارة تفويض.................................................................. ٥٤
٥٦ ملحق و - استمارة مراجعة املستندات
٥٧ ملحق ز - قائمة حتقق للمساعدة يف اتخاذ القرار لالستمرار يف القضية او اغالقها
٥٩ ملحق ح - قائمة حتقق لقفل القضية
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لبنات  البناء االساسّية لإلدارة الفعالة للقضية

المقدمة

يســمح التقاضــي االســتراتيجي حملامــي حقــوق اإلنســان بالطعــن يف  كل مــن أعمــال التعذيــب 
ــي مكنــت مــن حدوثهــا. وميكــن للدعــاوى  ــة والسياســات واملمارســات الت ــة الفردي وســوء املعامل
األخــرى،  والتعويضــات  املقاضــاة  علــى  باحلصــول  للناجني/الناجيــات  تســمح  أن  القانونّيــة 
باإلضافــة الــى شــن حملــة مــن أجــل إصــالح السياســات والقوانــني لزيــادة صعوبــة حــدوث 
ــا مــا يكــون التقاضــي االســتراتيجي مهمــة معقــدة  التعذيــب وســوء املعاملــة يف املســتقبل. وغالًب
للغايــة تنطــوي علــى العديــد مــن النشــاطات املتحركــة إلــى مــا وراء القضيــة القانونية نفســها، مثل 
املناصــرة )الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة(، والترويــج، واملشــاركة مــع وســائل اإلعــالم، واألوســاط 
األكادمييــة، واجلمهــور العريــض بشــكل عــام. وعــادًة مــا متتــد هــذه احلــاالت لعــدة ســنوات ممــا 
يضيــف مزيــًدا مــن التعقيــد لضمــان اســتمرارية التمثيــل واملوافقــة النشــطة واملســتمرة والدعــم 

الشــامل املنتظــم للناجــني.

إن لــدى العديــد مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة املناهضــة للتعذيــب أعــداد كبيــرة مــن القضايــا 
ــة ومعرفــة  ــا لتنظيــم وثائقهــا وتتبــع املواعيــد ذات الصل ويجــب عليهــا تفعيــل نظــام إدارة قضاي
وتتبــع اخلطــوات التاليــة يف التقاضــي. وتســتخدم بعــض املنظمــات غيــر احلكوميــة ملفــات ورقيــة  
تنطــوي علــى مخاطــر معينــة تتعلــق بالتلــف أو االســتيالء. وُوجــد أن أنظمــة حفــظ امللفــات 
اإللكترونيــة ميكــن أن تخفــف مــن هــذه املخاطــر، إال أنــه قــد يكــون مــن الصعــب إعدادهــا وميكــن 
أن تتعــرض لالختــراق مــن قبــل احلكومــات املتورطــة يف القضيــة، وممــا يزيــد األمــور تعقيــًدا، أن 
مختلــف الواليــات القضائيــة لديهــا قواعــد معينــة حــول تخزيــن البيانــات احلساســة ومشــاركتها.

تخلــق إدارة القضايــا غيــر املالئمــة مخاطــر حقيقيــة للمنظمــات غيــر احلكوميــة املنخرطــة يف 
أعمــال مناهضــة التعذيــب وميكــن أن تعــرض الناجــني بعــد التعذيــب والشــهود وغيرهــم مــن 
املشــاركني يف التقاضــي للخطــر. وتعمــل أنظمــة  ســالك )Slack( علــى تســهيل االســتيالء علــى  
ــى  ــة الســيئة إل ــر املهني ــؤدي املعايي ــا. وقــد ت ــا أو رقمًي ــا، ســواء ورقي املســتندات أو التدخــل فيه
وجــوب اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة، أو تــؤدي إلــى متثيــل العمــالء دون املســتوى املطلــوب يف حالــة 
عــدم االلتــزام باملواعيــد ذات الصلــة. وقــد يعنــي هــذا أن حقــوق الناجــني بعــد التعذيــب ليســت 

محميــة، وقــد يكــون لهــا أيًضــا تأثيــر ضــار علــى ســمعة وفعاليــة حركــة مناهضــة التعذيــب.



7
مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

متّكــن أنظمــة إدارة القضايــا القويــة واآلمنــة املؤسســات - خاصــة تلــك التــي لديها عــبء كبير من 
احلــاالت - مــن تنظيــم احلــاالت وتتبعهــا، مــع ضمــان توفيــر احتياجــات الناجــني وأن األهــداف 
االســتراتيجية للقضيــة تتــم إدارتهــا والوفــاء بهــا. وميكــن أن يكــون الســتخدام قوائــم املراجعــة 
ــى  ــي مباشــر عل ــر إيجاب ــا التقاضــي اإلســتراتيجي تأثي ــات مبســطة إلدارة قضاي ــر عملي وتطوي
نتيجــة قضيــة مــا  وميكــن أن يســاعد هــذا يف ضمــان التعامــل مــع القضايــا بشــكل عــادل وفعــال.

ــا يطــرح  ــكل منه ــة، ف ــات واســعة ومتنوع ــا املنظم ــل فيه ــي تعم ــإن الســياقات الت ــك ، ف ــع ذل وم
حتدياتــه اخلاصــة التــي متتــد مــن األمــن وحتــى  قضايــا املــوارد. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
حــل ب«مقــاس واحــد يناســب اجلميــع« إلدارة قضّيــة بشــكل فعــال، فــإن يف االمــكان وضــع بعــض 
املبــادئ األساســية لتعزيــز اإلدارة السلســة للقضايــا، وتســهيل التفكيــر والتقييــم املســتمر، ووضــع 

احتياجــات الناجــي/ الناجيــة  يف قلــب القضيــة.

ــا يف ســياق  ــدة إلدارة القضاي ــى بعــض املمارســات اجلي ــرة املمارســة هــذه الضــوء عل تســلط مذك
التعذيــب وســوء املعاملــة. ويتــم إبــراز املبــادئ األساســية علــى شــكل  نقــاط يف بدايــة كل قســم. ثــم 
يتــم االنتقــال  إلــى تفاصيــل األنشــطة والعمليــات التــي ميكــن تثبيتهــا مبرور الوقــت لتعزيز التقاضي 

االســتراتيجي. وتغطــي مذكــرة املمارســة اللبنــات األساســية التاليــة لــإدارة الفعالــة للقضيــة:
التمثيل الكفء واألخالقيأ( 
استفسارات القضّيةب( 
قضايا جديدةج( 
نظم ادارة املستنداتد( 
التواصل مع الناجني/ الناجيات بعد التعذيب وإدارة املراسالته( 
إدارة  األدلة وجمعهاو( 
سجل القضية ورزنامة التقاضيز( 
إغالق القضيةح( 

وتغطي مذكرة املمارسة أيًضا املبادئ العامة التالية لألمن الرقمي إلدارة القضية بشكل فعال:
حتديد  املخاطر وفهمهاأ( 
إدارة املستندات والتخلص منها بشكل آمن وحساسب( 
االتصال اآلمن وتبادل املعلوماتج( 
االمتثالد( 
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أ. التمثيل الكفء واألخاقي

يجــب علــى ممثلــي الناجــني/ الناجيــات بعــد التعذيــب، ســواء كانــوا موظفــني قانونيــني 	 
أو غيــر قانونيــني، عــدم الكشــف عــن املعلومــات املتعلقــة بقضيــة الناجــي/ الناجيــة بعــد 

التعذيــب، إال إذا مت تقــدمي موافقتهــم أو إذا لــزم األمــر لتنفيــذ التمثيــل.

يجــب احلصــول علــى موافقــة الناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب علــى جميــع األنشــطة 	 
املتعلقــة بالتقاضــي. فمثــاًل، يجــب طلــب املوافقــة ليــس فقــط للتمثيــل القانونــي ولكــن، 
أيًضــا، حلمــالت اإلعــالم أو املناصــرة. وإذا قــرر الناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب عــدم 

متابعــة القضيــة، أو أراد االنســحاب منهــا ، فيجــب احتــرام رغباتــه.

يجــب علــى املمثلــني ضمــان عــدم تعريــض الناجــني/ الناجيــات بعــد التعذيــب لــألذى 	 
أو الصدمــات مــرة أخــرى أثنــاء عمليــة التقاضــي االســتراتيجي، ويجــب أن يحصــل 
الناجــون/ الناجيــات بعــد التعذيــب علــى الدعــم املســتمر لتغطيــة احتياجاتهــم النفســية 

ــة. ــة أو االجتماعي أو الطبي

ــى 	  ــط واملناقشــة واملوافقــة عل ــني التخطي ــى املمثل ــدة، يجــب عل ــة جدي ــدء قضي ــد ب عن
أخــرى  التعذيــب وأي منظمــات  بعــد  الناجيــة  الناجــي/  مــع  القضيــة  إســتراتيجية 

مشــاركة.

طــوال اســتمرار القضيــة، علــى املمثــل ان يقــدم متثيــًل يتمتــع بكفــاءة عاليــة وأخالقيــات ســليمة. 
ويتمثــل دور احملامــي يف تقــدمي املشــورة للناجني/للناجيــات بعــد التعذيــب بشــأن حقوقهــم  
والتزاماتهــم القانونيــة، وكذلــك بشــأن اإلجــراءات القانونيــة ذات الصلــة بأهــداف التقاضــي التــي 
حددهــا الناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب. ويجــب علــى احملامــني مســاعدة الناجــني/ الناجيــات 
بعــد التعذيــب بــكل الطــرق  املناســبة واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة حلمايــة مصاحلهــم. ويجــب أن 
يســعى احملامــون أيًضــا إلــى دعــم حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية املعتــرف بهــا يف القانــون 
الوطنــي والدولــي، وأن يتصرفــوا بحريــة وجديــة وفًقــا للقانــون واملعاييــر واألخــالق املعتــرف بهــا 

ملهنــة احملامــاة يف واليتهــم القضائيــة.
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ــر  ــب. ويجــوز لغي ــد التعذي ــات بع ــل الناجــني/ الناجي ــر احملامــني يف متثي ــا يشــارك غي ــا م غالًب
احملامــني واملنظمــات غيــر احلكوميــة رفــع قضايــا نيابــة عــن الناجــني/ الناجيــات بعــد التعذيــب 
أمــام آليــات الشــكاوى الفرديــة التابعــة لــألمم املتحــدة وكذلــك أمــام هيئــات حقــوق اإلنســان 
ــي خارجــي محــدد  ــان إطــار تنظيم ــن األحي ــر م ــا، ال يوجــد يف كثي ــة. يف هــذه القضاي اإلقليمي
يحكــم أفعالهــم/ن - وهــو عامــل ذو صلــة بدعــاوى اإلهمــال احملتملــة وكذلــك املناقشــات الســرية 
واالمتيــاز القانونــي. وتشــمل العناصــر الرئيســية للتمثيــل املختــص واألخالقــي، احلفــاظ علــى 

الســرية، واحلصــول علــى املوافقــة املســتندة علــى املعرفــة، ومبــادئ »عــدم اإليــذاء«.

احملافظة على االسرّية

ــره مــن االنتهــاكات  ــات  بعــد التعذيــب وغي ــون مــع الناجــني الناجي ــن يعمل ــون الذي يتعامــل املمثل
اجلســيمة مــع معلومــات حساســة للغايــة. ونتيجــة لذلــك، يجــب علــى أولئــك الذيــن ميثلــون 
الناجــني/ الناجيــات أن يكونــوا علــى درايــة بواجباتهــم املتعلقــة بالســرية حتــى يتعاملــوا مــع 
املعلومــات بشــكل مناســب ومبــا يتوافــق مــع قوانــني حمايــة املعلومــات يف والياتهــم القضائيــة. ومع 
أن القواعــد املهنيــة بشــأن الســرية تختلــف، بشــكل عــام فإنــه يجــب علــى احملامــني الذيــن ميثلــون 
الناجــني/ الناجيــات بعــد التعذيــب عــدم الكشــف عــن املعلومــات املتعلقــة بقضيــة الضحيــة. وفــوق 
ذلــك، غالًبــا مــا تقتصــر قدرتهــم علــى الكشــف عــن املعلومــات املتعلقــة بالتمثيــل يف املواقــف التــي 
يوافــق فيهــا الناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب علــى املشــاركة يف املعلومــات، أو حيــث يكون الكشــف 
مطلوًبــا أو مســموًحا بــه مبوجــب القانــون أو مســموح بــه ضمنًيــا مــن أجــل تنفيــذ التمثيــل. 
وعمومــا فــإن ســرّية املعلومــات ال تتضمــن ١( املعرفــة القانونيــة أو البحــث القانونــي للمحامــي، 

أو ٢( املعلومــات املعروفــة بشــكل عــام أو املتوفــرة يف املجــال العــام.

تخضــع االتصــاالت بــني احملامــي والناجي/الناجيــة بعــد التعذيــب بشــكل عــام المتيــاز قانونــي. 
ويحمــي هــذا  االمتيــاز كل االتصــاالت )ســواء املكتوبــة أو الشــفوية( مــن االضطــرار إلــى تقدميهــا 
إلــى طــرف ثالــث أو الــى محكمــة. يغطــي االمتيــاز القانونــي االتصــاالت بــني احملامــني وعمالئهــم 
بغــرض التمــاس املشــورة القانونيــة أو تقدميهــا. ويغطــي امتيــاز التقاضــي االتصــاالت بــني 
احملامــني وعمالئهــم فيمــا يتعلــق بالتقاضــي الفعلــي أو املعلــق أو املتوقــع. ويختلــف نطــاق هــذا 
ــم  ــي أوســع. وعندمــا يت ــق قانون ــى فري ــا إل ــد أحياًن ــة وقــد ميت ــة القضائي ــاز حســب الوالي االمتي
متثيــل الناجني/الناجيــات بعــد التعذيــب مــن قبــل غيــر احملامــني، فــإن مــن املهــم إدراك أنــه مــن 

غيــر احملتمــل أن تتمتــع االتصــاالت بامتيــاز قانونــي.

االتصــال،  تفاصيــل  مثــل  احلساســة  املعلومــات  بشــأن  خــاص  بشــكل  احلــذر  توخــي  يجــب 
ــاة اجلنســية أو التوجــه اجلنســي،  ــة بالصحــة أو احلي ــات الشــخصية املتعلق ــن، والبيان والعناوي
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والبيانــات الشــخصية التــي تكشــف عــن أّي ممــا يلــي: األصــل العرقــي أو اإلثني؛ اآلراء السياســية 
واملعتقــدات الدينيــة أو الفلســفية؛ عضويــة النقابــات العماليــة أو االنتمــاءات األخــرى؛ البيانــات 

ــة(. ــد الهوي ــد اســتخدامها ألغــراض حتدي ــة )عن ــات القياســات احليوي ــة وبيان اجليني

بالقضيــة عــن  املتعلقــة  الســرية  املعلومــات  عــن  الكشــف  عــدم  املنظمــات  أن تضمــن  يجــب 
ــى الســرّية  ــاظ عل ــل باحلف ــة، بغــض النظــر عــن دوره، ميتث ــرد يف املنظم ــر قصــد وأن كل ف غي

وااللتزامــات التــي تنطــوي عليهــا.

يجــب التعامــل، علــى الفــور، مــع أي خــرق محتمــل للســرية ومــن احلكمــة وضــع إجــراء معيــاري 
يجــب اتباعــه يف حالــة حــدوث خــرق. إذا مت حتديــد أن احلــادث ميكــن أن يرقــى إلــى مســتوى 

الكشــف عــن معلومــات ســرية، يجــب اتخــاذ اخلطــوات مــن أجــل:
تقييم حجم  اخلطر الذي يشكله الكشف على حقوق الناس وحرياتهم؛أ( 
إبالغ الناجني/ الناجيات بعد التعذيب باملخاطر احملتملة بسبب اإلفصاح؛ب( 
التخفيــف مــن أي مخاطــر محتملــة )مثــل إزالــة املعلومــات مــن املوقــع اإللكترونــي أو ج( 

املجــال العــام(؛ و
تقييــم مــا إذا كان يلــزم اتخــاذ أي تدابيــر إضافيــة أخــرى لالمتثــال ملصالــح الناجــي وأي د( 

لوائــح حلمايــة البيانــات.

أخيــًرا، يجــب علــى املمثلــني احلفــاظ علــى أمــان املعلومــات لتجنــب أي اختــراق محتمــل أو 
انتهــاكات أمنيــة مــن شــأنها أن تعــرض أمــن الناجــي للخطــر وســالمة العمليــة القانونيــة.

املوافقة

يجــب احلصــول علــى موافقــة الناجــي / الناجتيــة بعــد التعذيــب، ليــس فقــط فيما يتعلــق بالتمثيل 
القانونــي وامنــا أيًضــا فيمــا يتعلــق بــكل األنشــطة املرتبطــة غالًبــا بالتقاضــي االســتراتيجي. 
فمثــاًل، يجــب أن يوافــق الناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب علــى نشــر هويته/هــا علــى املــأل، وأن 
يوافــق علــى مشــاركة املعلومــات اخلاصــة بقضيتــه مــع وســائل اإلعــالم ألغــراض املناصــرة، 
وعلــى املعلومــات التــي يتــم الكشــف عنهــا للممولــني. وقــد تشــمل عمليــة التقاضــي ذلــك التجديــد 
واحلصــول علــى موافقــة متجــددة علــى فتــرات منتظمــة. )ملزيــد مــن التفاصيــل حــول احلصــول 
علــى املوافقــة، انظــر القســم ج: القضايــا  اجلديــدة، احلصــول علــى املوافقــة ذات الصلــة 

بالتمثيــل واملناصــرة(.
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عدم االيذاء

يجــب علــى ممثلــي الناجــني والناجيــات بعــد التعذيــب  ضمــان عــدم تعــرض الناجــني/ الناجيــات 
لــألذى أو الصدمــات مــرة أخــرى أثنــاء اإلجــراءات القانونيــة أو الســعي وراء العدالــة. وإذا قــرر 
الناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب عــدم متابعــة القضيــة، أو أعــرب عــن رغبتــه يف ســحب القضيــة، 

فيجــب احتــرام رغباتــه.

يجــب علــى أولئــك الذيــن يعملــون مــع ضحايــا التعذيــب أن يكونــوا علــى درايــة بتأثيــر الصدمــات 
عليهــم وأن يتخــذوا تدابيــر لضمــان أن تكــون جميــع االتصــاالت واالنشــطة مــع الناجــني/ 
ــب النفســية  ــد مــن املعلومــات حــول اجلوان ــات تتعامــل بحساســية مــع هــذا األمــر. وملزي الناجي
للعمــل مــع البالغــني واألطفــال مــن ضحايــا الصدمــات يف التقاضــي االســتراتيجي، انظــر الوحــدة 

ــوان: العمــل مــع الناجني/الناجيــات مــن الصدمــات. ١٣ بعن

وباملثــل، يجــب أن يكــون املمثلــون علــى درايــة بخطــر الصدمــة غيــر املباشــرة للموظفــني الذيــن 
يتعرضــون بانتظــام ملــواد أو روايــات مؤملــة أو مصــورة. ويجــب اتخــاذ خطــوات لضمــان حصــول 

املوظفــني علــى الدعــم املهنــي الضــروري املتــاح  إذا لــزم األمــر.

نهج شمولي

يضــع النهــج الشــامل للتقاضــي االســتراتيجي احتياجــات الناجــي يف صميــم املطالبــة القانونيــة 
واســتراتيجية املناصــرة ويتطلــب تقييــم االحتياجــات وتلبيتهــا طــوال فتــرة اســتمرار اقضيــة. 
يجــب أن يحصــل الناجــون علــى الدعــم املســتمر لتغطيــة احتياجاتهــم النفســية أو الطبيــة أو 
االجتماعيــة )ملزيــد مــن املعلومــات، انظر مذكرة املمارســة بشــأن التقاضي االســتراتيجي الشــامل 
ضــد التعذيــب(. ويتطلــب توفيــر هــذه االحتياجــات النظــر فيهــا وحتديــد تكاليفهــا طــوال فتــرة 
اســتمرار القضيــة. وســيتطلب هــذا غالًبــا التعــاون مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة املتخصصــة يف 
تقــدمي مثــل هــذا الدعــم للناجــني بعــد التعذيــب وســوء املعاملــة منــذ بدايــة القضيــة. ميكــن ويجــب 
تضمــني االنعكاســات املنتظمــة الحتياجــات الناجــي واإلحــاالت املطلوبــة يف عمليــة إدارة القضّيــة 

علــى فتــرات منتظمــة.

بناء استراتيجية قضّية

ــة  ــة العدال ــا لضمــان أن توفــر القضي ــا دقيًق يتضمــن التقاضــي االســتراتيجي الشــامل تخطيًط
للناجــي وحتقــق أكبــر قــدر ممكــن مــن التأثيــر )انظــر مذكــرة املمارســة حــول تقييــم تأثيــر 
ــني القانونيــني  ــى املمثل ــدة، يجــب عل ــة جدي ــدء قضي ــد ب التقاضــي االســتراتيجي للتعذيــب(. عن
التخطيــط واملناقشــة واملوافقــة علــى إســتراتيجية القضيــة مــع الناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب 
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للنظــر يف  التقاضــي. وميكــن اســتخدام قائمــة مرجعيــة  وأي منظمــات أخــرى مشــاركة يف 
االســتراتيجية العامــة للقضيــة، والقانــون املطبــق واملنتــدى املفضــل للتقاضــي، والدعــوة املطلوبــة 
لتعزيــز تأثيــر التقاضــي، واحتياجــات التمويــل، ومخاطر وشــئون الســالمة املعنيــة، وأيّ  إعتبارات 
أخــرى. ويجــب مناقشــة االســتراتيجية واالتفــاق عليهــا مــع الناجي/الناجيــة بعــد التعذيــب وأي 
شــركاء يف التقاضــي و / أو محامــني. وميكــن العثــور علــى قائمــة حتقــق مرجعيــة يف امللحــق أ.

ب( استفسارات القضّية

هنــاك ســجل مركــزي حيــث ميكــن تســجيل تفاصيــل استفســارات القضّيــة ومتابعتهــا 	 
بوصفــه أداة تنظيميــة مفيــدة، وميكــن أن يســاعد يف تطويــر عمليــة ميكــن مــن خاللهــا 
مراجعــة القضايــا اجلديــدة احملتملــة وتقييمهــا، وحتديــد مــا إذا كانــت القضّية تتناســب 
مــع واليــة املنظمــات وخبراتهــا وقــدرات املــوارد واألهــم مــن ذلــك، تتناســب مــع أهــداف 

الناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب.

ــة ال تتناســب مــع تفويــض املنظمــة، أو تقــرر أن متابعــة القضيــة لــن 	  إذا كانــت القضّي
يكــون يف مصلحــة الناجــي/ الناجيــة، يجــب إرســال هــذه املعلومــات بشــكل مناســب إلــى 
ــا، يجــب إجــراء  ــة يف أقــرب وقــت ممكــن. عندمــا يكــون االمــر ممكًن الناجــي/ الناجي
اإلحــاالت إلــى منظمــات اخــرى قــادرة علــى دعــم احتياجــات الناجني/الناجيــات بعــد 

التعذيــب.

تتلقــى معظــم املنظمــات استفســارات عــن قضايــا مــن خــالل مواقــع علــى االنترنــت أو عبــر 
الهاتــف أو عبــر طلبــات شــخصية أو مــن خــالل إحــاالت مــن الشــركاء ومــن املنظمــات األخــرى. 
ــدة  ــون معاجلــة االستفســارات اجلدي ــن أن تك ــواردة ميك ــى عــدد االستفســارات ال ــاًدا عل واعتم
مهمــة مكلفــة للوقــت واملــوارد. وتعتبــر هــذه مرحلــة حاســمة يف عمليــة التقاضــي االســتراتيجي 
ومرحلــة محوريــة للناجــني/ الناجيــات بعــد التعذيــب ألنهــا قــد تكــون املــرة األولــى التــي يطلبــون 

فيهــا املســاعدة أو يطلعــون آخريــن علــى قصتهــم.

ميكــن للمنظمــات غيــر احلكوميــة تعيــني فــرد واحــد داخــل املنظمــة لإشــراف علــى جميــع 
االستفســارات اجلديــدة وتتبعهــا. وإعــداد ســجل مركــزي حيــث ميكــن ان ميثــل تســجيل تفاصيــل 
االستفســارات وتتبعهــا أداة مفيــدة لتمكــني املؤسســة مــن االســتجابة بشــكل فعــال. ميكــن أن 
يســاعد أيًضــا، مبــرور الوقــت،  يف مراقبــة االجتاهــات اخلاصــة بأنــواع االستفســارات، ممــا قــد 
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يوفــر معلومــات مفيــدة للمنظمــة وحلركــة مناهضــة التعذيــب ككل.

يف وقت التحقيق األول، ميكن جمع املعلومات التالية من الناجني:
االسم والعنوان وتفاصيل االتصال؛أ( 
كيــف يفضلــون أن يتــم االتصــال بهــم )علــى ســبيل املثــال، عبــر الهاتــف أوعبــر  البريــد ب( 

اإللكترونــي(؛
اللغات التي يتم التحدث بها وما إذا كانت تتطلب ترجمة؛ وج( 
احلقائــق املزعومــة: وصــف موجــز للتعذيــب، ومتــى وقــع، وممــن )أســماء الســلطات أو د( 

األفــراد(، ومــاذا حــدث.

مبجــرد اتخــاذ قــرار لتمثيــل الناجــي /الناجيــة بعــد التعذيــب، ميكــن جمــع املزيــد مــن املعلومــات 
مبــا يف ذلــك:

التفاصيــل الشــخصية مثــل نــوع اجلنــس ) اجلنــدر( وتاريــخ امليــالد واجلنســية واملوقــع أ( 
احلالــي والوضــع الســكني؛

تفاصيــل موجــزة عــن أي إجــراء مت اتخــاذه بالفعــل للســعي لتحقيــق العدالــة واملســاءلة ب( 
والتعويــض يف الدولــة التــي وقــع فيهــا التعذيــب، أو يف دولتهــم األصليــة أو يف أي مــكان 

آخــر؛
تفاصيــل موجــزة عــن أي ســبل انتصــاف أو تعويضــات أو قــرارات ســبق إصدارهــا، إن ج( 

وجــدت، يف الدولــة التــي وقــع فيهــا التعذيــب؛
تفاصيل موجزة عن أي تقارير طبية أو نفسية مت احلصول عليها تتعلق بالتعذيب. ود( 
تفاصيــل موجــزة عــن أي وثائــق أخــرى متاحــة للتعذيــب )صــور فوتوغرافيــة، أقــوال ه( 

شــهود أو قائمــة باألشــخاص املســتعدين لــإدالء بأقوالهــم؛ روابــط إلــى يــو تيــوب أو 
ــى اإلنترنــت؛ روابــط لتقاريــر مــن منظمــات غيــر حكوميــة أو  ــو أخــرى عل مقاطــع فيدي

ــة(. ــى القضي ــات أخــرى تشــير إل هيئ

تختلــف كيفّيــة جمــع هــذه املعلومــات حســب املنظمــة. قــد تطلــب بعــض املنظمــات مــن الناجــني/ 
ــي أو جمــع هــذه املعلومــات بشــكل شــخصًي أو  ــى املوقــع اإللكترون ــات مــلء اســتمارة عل الناجي
عبــر الهاتــف عنــد االتصــال بالناجــي/ الناجيــة بعــد التعذيــب ألول مــرة. إن احلصــول علــى 
صــورة كاملــة للقضيــة يف وقــت مبكــر جــًدا ميكــن أن يســاعد املمثلــني واملنظمــات علــى حتديــد 

مــا إذا كانــوا قادريــن علــى مســاعدة الناجــي بشــكل ســريع.



14
مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

لبنات  البناء االساسّية لإلدارة الفعالة للقضية

ــا مــا متتلــك املنظمــات مــوارد ماليــة وبشــرية محــدودة، وبالتالــي قــد ال تكــون قــادرة علــى  غالًب
تولــي كل قضّيــة يتــم عرضهــا عليهــا، حتــى لــو كانــت لديهــا اخلبــرة احملــددة للمســاعدة. إن تطوير 
عمليــة ميكــن مــن خاللهــا مراجعــة القضايــا اجلديــدة احملتملــة وتقييمهــا ميكــن أن يســاعد 
املنظمــات علــى حتديــد مــا إذا كانــت القضّيــة تقــع يف نظــاق واليتهــا واســتراتيجيتها، وخبراتهــا، 

وقدراتهــا مــن حيــث املــوارد، واألهــم مــن ذلــك، تتناســب مــع أهــداف الناجــي/ الناجيــة.

قــد يســاعد اعتمــاد مجموعــة موحــدة مــن املعاييــر التــي ميكــن مــن خاللهــا تقييــم جميــع 
استفســارات القضّيــة يف تبســيط العمليــة وضمــان إجــراء عمليــة اختيــار القضّيــة بشــكل عــادل 
ومبــا يتماشــى مــع واليــة املنظمــة. وميكــن أن يــؤدي اســتخدام قائمــة حتقــق مرجعيــة لتوجيــه هــذه 
العمليــة إلــى تســهيل اتخــاذ القــرار. مت تضمــني قائمــة حتقــق مرجعيــة منوذجيــة يف امللحــق )ب(.

إذا كانــت القضّيــة ال تتناســب مــع تفويــض املنظمــات، أو تقــرر أن متابعــة القضيــة لــن تكــون يف 
مصلحــة الناجــي/ الناجيــة، يجــب إرســال هــذه املعلومــات إلــى الناجــي/ الناجيــة يف أقــرب وقــت 
ممكــن. وقــد يكــون مــن الضــروري أيًضــا، اعتمــاداً علــى االختصــاص القضائــي الــذي يتــم العمــل 
مــن حاللــه، حــذف جميــع املعلومــات املتعلقــة باالســتعالم وفًقــا لقواعــد حمايــة البيانــات العامــة.

إذا لــم تتمكــن منظمتــك مــن تولــي قضيــة الناجــني / الناجيــات بعــد التعذيــب، قــد تقــرر إحالتهــا 
إلــى منظمــات أخــرى قــد تكــون قــادرة علــى املســاعدة. فمثــاًل، ميكــن توجيــه الناجــني إلــى منظمــة 

أخــرى حلقــوق اإلنســان، أو إلــى محــام، أو معالــج، أو إلــى مجموعــة دعــم.

ج/ قضايا جديدة

يجــب إجــراء تقييــم شــامل الحتياجــات الناجــي مبجــرد اتصــال املنظمــة بالناجــي/ 	 
الناجيــة.

يجــب أن تكــون اإلجــراءات وااللتزامــات القانونيــة للمنظمــة، وكذلــك مــا هــو متوقــع مــن 	 
الناجــي/ الناجيــة مفهومــة بوضــوح. وميكــن أن يــؤدي توضيــح ذلــك مبكــًرا إلــى منــع 

ســوء الفهــم أو النزاعــات املســتقبلية.

مبجــرد اتخــاذ قــرار لتمثيــل الناجي/الناجيــة، تبــدأ عمليــة االســتيعاب. يجــب مــن خــالل هــذه 
العمليــة، أن يتلقــى الناجي/الناجيــة جميــع املعلومــات الضروريــة التــي يحتاجــون معرفتهــا، 

ــل. ــر التمثي ــى نطــاق ومعايي ــاق عل ويجــب االتف
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تعين موظف للقضية

ــا يف وقــت مبكــر. ويكــون هــذا  ــدة تكليــف موظــف واحــد بإحــدى القضاي مــن املمارســات اجلي
الشــخص مســؤوالً عــن اإلشــراف علــى القضيــة، وتتبــع املواعيــد ذات الصلــة، وميثــل نقطــة 
االتصــال للناجــي/ الناجيــة. ومــع أن العديــد مــن األفــراد قــد يشــتغلون يف النهايــة علــى القضيــة، 
فــإن تعيــني نقطــة اتصــال واحــدة يســمح للناجي/الناجيــة ببنــاء الثقــة واالحســاس باالمــان يف 

العالقــة مــع ممثلهــم.

إجراء تقييم شامل الحتياجات الناجي/الناجية

يجــب القيــام بإجــراء تقييــم شــامل الحتياجــات الناجي/الناجيــة مبجــرد أن يتواصــل املمثلــون 
مــع الناجي/الناجيــة، ويجــب أن يأخــذ هــذا التقييــم بعــني االعتبــار أي احتيــاج لدعــم طبــي 
واجتماعــي ونفســي لــدى الناجي/الناجيــة. ال يوجــد نهــج »مبقــاس واحــد يناســب اجلميــع« 
إلجــراء هــذا النــوع مــن التقييــم وقــد يعتمــد نطاقــه علــى قــدرة املنظمــة علــى االســتجابة 

الناجي/الناجيــة. الحتياجــات 

قــد تختــار بعــض املنظمــات اســتخدام اســتبيان أو منــوذج للمســاعدة يف توجيــه التقييــم. وهــذا 
النهــج مفيــد بشــكل خــاص عندمــا يتــم إجــراء التقييمــات مــن قبــل أولئــك الذيــن لــم يتلقــوا 
تدريًبــا متخصًصــا حــول تأثيــر التعذيــب علــى الضحايــا، ألنــه قــد يســاعد يف ضمــان عــدم إغفــال 
احتياجــات الناجــني. ويف املقابــل، غالًبــا مــا تــؤدي محادثــة غيــر مكتوبــة بتوجيــه مــن متخصــص 
ــى نتيجــة أفضــل وميكــن أن تكــون أقــل  ــى الناجــني إل ــار احملــددة للتعذيــب عل ــة باآلث ــى دراي عل

رســمية بالنســبة للناجي/الناجيــة. 

ــة.  ــا طــوال دورة اســتمرار القضي ــن إعــادة تقييمه ــى ميك يجــب تســجيل هــذه االحتياجــات حت
يتضمــن امللحــق )ج( منوذًجــا مناســباً ميكــن اســتخدامه لتســجيل نتائــج تقييــم االحتياجــات 
الفرديــة. ومــن الناحيــة املثلــى، ميكــن إجــراء تقييــم شــامل قبــل اتخــاذ قــرار نهائــي للمضــي قدًمــا 
يف الدعــوى القانونيــة، وذلــك لضمــان أن يتمكــن الناجي/الناجيــة مــن اتخــاذ قــرار مســتند إلــى 

معرفــة بشــأن مــا إذا كان هــذا مــن مصلحتــه الفضلــى.

تكــون املنظمــة أو  مــا  التعذيــب واســع ومتنــوع، وغالًبــا  بعــد  الناجــني  إن طيــف احتياجــات 
ــز للتعامــل مــع احتياجــات الدعــم النفســي  ــر مجه ــة غي ــا القانوني ــي بالقضاي ــذي يعتن ــرد ال الف
ــان  ــة لضم ــة قوي ــر مســارات إحال ــد تطوي ــك، يع ــال. ونتيجــة لذل ــى ســبيل املث واالجتماعــي، عل
الدعــم املتخصــص الــذي ميكــن أن يلبــي تلــك االحتياجــات أمــًرا أساســًيا. يجــب أن تكــون 
ــة  ــه الناجي/الناجي ــر في ــذي يصي ــب املوقــف ال ــن لتجن ــا أمك اإلحــاالت ســريعة ومباشــرة حيثم

معلقــني بــني مقدمــي الدعــم.
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ميكــن للمنظمــات والدعــاة االحتفــاظ بقائمــة محدثــة للمنظمــات أو األفــراد الذيــن يقدمــون 
الدعــم املتخصــص للناجــني بعــد التعذيــب لتســهيل اإلحــاالت الســريعة. وميكــن للمنظمــات أيًضــا 
أن تنظــر يف إتاحــة هــذه املعلومــات للناجــني بطريقــة يســهل الوصــول إليهــا حتــى ميكنهــم الرجــوع 

بأنفســهم إذا اختــاروا ذلــك.

يف حــني أنــه مــن األهميــة مبــكان أن يتــم تقييــم احتياجــات الناجــني يف بدايــة أي مشــاركة معهــم، 
فــإن النهــج الشــامل للتقاضــي االســتراتيجي يتطلــب أن يتــم تقييــم االحتياجــات باســتمرار طــوال 
عمليــة التقاضــي. وغالًبــا مــا ال تظــل احتياجــات الناجي/الناجيــة كمــا هــي طــوال فتــرة القضيــة، 
ال ســيما القضيــة التــي متتــد لعــدة ســنوات، وتكــون مهمــة محامــي الناجــي الناجي/الناجيــة أو 

املمثــل لهــم االســتجابة أليــة تغييــرات وتنظيــم الدعــم املناســب وفًقــا لذلــك.

خطابات رعاية العماء )الناجن(

يجــب، يف أي عمليــة قبــول، االتفــاق علــى األســاس الــذي ســتبني عليــه املنظمــة العمــل يف قضيــة 
مــا منــذ البدايــة. يجــب فهــم اإلجــراءات وااللتزامــات القانونيــة للمنظمــة، وكذلــك مــا هــو متوقــع 
ــع  ــام بذلــك يف وقــت مبكــر إلــى من ــؤدي القي ــة، بشــكل واضــح. وميكــن أن ي مــن الناجي/الناجي

ســوء الفهــم أو النزاعــات املســتقبلية.

قــد يجــد الناجــني أنــه مــن املفيــد تدويــن هــذه املعلومــات حتــى يتمكنــوا مــن الرجــوع إليهــا الحًقــا. 
ــة العميــل« أداة مفيــدة لتقــدمي املعلومــات األساســية للناجــي. وميكــن أن  ويعتبــر »خطــاب رعاي

تغطــي هــذه الرســالة:
معلومات عن املنظمة؛	 
كيف سيدير   املمثلون قضية الناجي/الناجية؛	 
تفاصيــل االتصــال بالشــخص املســؤول عــن العمــل، حيــث يكــون مؤهــاًل وإلــى أي جهــة يتبــع 	 

)الحــظ أن هــذا قــد ال يكــون واردا حيــث يتــم متثيــل الناجــني مــن قبــل غيــر احملامــني(؛
معلومــات حــول طــرق االتصــال املفضلــة. فمثــاًل، إذا عبــر أحــد الناجــني عــن قلقــه بشــأن أمان 	 

البريــد اإللكترونــي، فقــد يجــب تضمــني تطمينــه مبعلومــات حــول كيفيــة ضمــان االتصــاالت 
اآلمنــة طــوال فتــرة القضيــة؛

ملخص للتعليمات من الناجني فيما يتعلق بقضيتهم.	 
قائمــة اإلجــراءات التــي يجــب علــى الناجــي اتخاذهــا )علــى ســبيل املثــال، إلرســال الوثائــق 	 

ذات الصلــة(؛
قائمة اإلجراءات التي يجب عليك اتخاذها؛	 
اخلطوات التالية املتفق عليها؛	 
أي بنود تتعلق بالسرية؛	 
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كيف سيتم االحتفاظ بالبيانات واملعلومات والوثائق؛	 
اجلداول الزمنية.	 
الترويج والدعاية. و	 
الشكاوى.	 

انظــر امللحــق )د( للحصــول علــى منــوذج خطــاب رعايــة الناجــني )العمــالء( الــذي ميكــن تكييفــه 
بســرعة مــع الســياقات والقضايــا املختلفــة.

يجــب أن يــزود اخلطــاب أيًضــا الناجــني مبعلومــات مفصلــة حــول اخلدمــات التــي تقــدم وتكلفتها. 
علــى الرغــم مــن أن معظــم أعمــال التقاضــي االســتراتيجي تتــم دون مقابــل، فمــن املهــم مناقشــة 
أي تكاليــف قــد تنشــأ خــالل عمليــة التقاضــي مــع العمــالء )علــى ســبيل املثــال، الرحــالت 
حلضــور جلســات االســتماع، وتقــدمي األدلــة، ومــا إلــى ذلــك( ومــا إذا كانــت هــذه التكاليــف 
ــا،  ــد ترغــب املنظمــات يف تضمينه ــي ق ــا األخــرى الت ــاك القضاي ــف. هن ســتكون مدفوعــة، وكي
اعتمــاًدا علــى واليتهــا القضائيــة واحتياجاتهــا، وهــي تفاصيــل حــول التأمــني املهنــي املتعلــق 
ــع املعلومــات بطريقــة ســهلة  ــات. ويجــب تقــدمي جمي ــة البيان ــة والســرية وحماي بدراســة القضي

ــة. ــا الناجي/الناجي ــة التــي يفهمه االســتخدام وباللغ

احلصول على املوافقة ذات الصلة للتمثيل واملناصرة والدعوة ذات الصلة

عندمــا يعمــل املمثلــون يف قضيــة داخــل إطــار منظمــة، فمــن املهــم احلصــول علــى موافقــة 
للمنظمــة مبواصلــة متثيــل  نيابــة عنهــم، وهــذا يســمح  املنظمــة  لتتصــرف  الناجي/الناجيــة 
الناجي/الناجيــة، حتــى إذا غــادر املوظــف الفــردي املكلــف بالقضيــة املنظمــة. وغالًبــا مــا يُطلــب 
مــن الناجني/الناجيــات التوقيــع علــى »اســتمارة التفويــض« والتــي ســتفوض واحــًدا أو أكثــر 
ــة  ــك الناجي/الناجي ــة عــن ذل ــن داخــل املنظمــة للتصــرف نياب ــني اآلخري مــن احملامــني أو املمثل
وســيصف نطــاق التمثيــل القانونــي. وميكــن أن يوفــر هــذا التفويــض أيًضــا موافقــة للمحامــني أو 
ملنظمتهــم علــى تقــدمي معلومــات حــول القضيــة للممولــني وغيرهــم. وميكــن العثــور علــى منــوذج 

موافقــة يف امللحــق )هـــ(.

مــع أن موافقــة الناجي/الناجيــة مطلوبــة يف معظــم احلــاالت لبــدء دعــوى قانونيــة، إال أن هنــاك 
اســتثناءات عــن القاعــدة. يف بعــض احلــاالت، قــد يســتمر إيــذاء الناجي/الناجيــة؛ فمثــاًل، قــد 
يكــون الضحيــة محتجــزة مبعــزل عــن العالــم اخلارجــي دون الســماح له/هــا مبقابلــة محامــني؛ 
قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة فيمــا يتعلــق مبجموعــة مجهولــة مــن 
الضحايــا املعرضــني خلطــر التعذيــب الوشــيك )أي مجموعــة مــن املهاجريــن(؛ أو أن حالــة 
الضعــف اخلاصــة للناجية/الناجــي ال تســمح للممثلــني باحلصــول علــى املوافقــة )أي أن الناجــي/
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الناجيــة توجــد يف مؤسســة لألمــراض النفســية(. يف هــذه احلــاالت، قــد يكــون احلصــول علــى 
ــا، وعــادًة ال تطلبــه هيئــات ومحاكــم حقــوق اإلنســان اإلقليميــة والدوليــة. املوافقــة أمــًرا صعًب

قــد يتطلــب العمــل املنجــز بعــد وأثنــاء التقاضــي أيًضــا منــاذج موافقــة منفصلــة. فمثــاًل، إذا كانــت 
إحــدى املنظمــات تطلــق حملــة إعالميــة حــول قضيــة مــا، فــإن منــوذج املوافقــة املنفصــل للعمــل 
ــا مــا يحتــاج املوظفــون أيًضــا إلــى الوصــول إلــى  يف مجــال االتصــاالت يعــد فكــرة جيــدة. وغالًب
املســتندات املتعلقــة بالقضيــة التــي يحتفــظ بهــا طــرف ثالــث مثــل منظمــة شــريكة أو محــاٍم آخــر. 
ويف هــذه احلــاالت، قــد يطلــب املوظــف أيًضــا مــن الناجي/الناجيــة التوقيــع علــى منــوذج محــدد 

لغــرض تفويــض املنظمــة للحصــول علــى وثائــق مــن أطــراف ثالثــة.

غالًبــا مــا ميتــد التقاضــي االســتراتيجي إلــى الواليــات القضائيــة واملنظمــات، وبالتالــي ســتطلب 
املنظمــات املســاعدة مــن محــاٍم محلــي أو مــن منظمــة أو شــركة تطوعيــة لتمثيــل الناجي/الناجيــة 
مباشــرًة يف واليــة قضائيــة محليــة أو دوليــة محــددة. وقــد يكــون هــذا هــو احلــال، علــى ســبيل 
املثــال، إذا كانــت املنظمــة تعتمــد علــى محــاٍم محلــي ملســاعدة الضحيــة علــى اســتنفاد ســبل 
ــأن تقــوم املنظمــة  ــل هــذه احلــاالت، يُنصــح ب ــة. ويف مث االنتصــاف احملليــة يف واليتهــا القضائي
واحملامــي احمللــي الــذي ميثــل الناجي/الناجيــة يف الواليــة القضائيــة احملليــة بالتوقيــع علــى 
»اتفاقيــة شــراكة«، توضــح مســؤوليات ونطــاق متثيــل الطــرف الثالــث، باإلضافــة إلــى أي مســائل 

ــة بالتمثيــل. تتعلــق بالرســوم والتكاليــف القانونيــة واملخرجــات، والنقــاط األخــرى ذات الصل

جمع وتسجيل جميع الوثائق ذات الصلة

يجــب وضــع جميــع املســتندات اخلاصــة بالقضيــة بعنايــة يف ملفات يف بداية القضية. وسيســاعد 
تســجيل ملخــص املســتند، ومــكان وجــوده، وأهميتــه، يف مرحلــة مبكــرة يف حتديــد الفجــوات التــي 
قــد تكــون موجــودة يف األدلــة ويعمــل علــى جتنــب أي شــك فيمــا يتعلــق مبصــدر املســتند وأهميتــه 
يف مرحلــة الحقــة. وميكــن تكــرار هــذه العمليــة يف مرحلــة الحقــة عنــد بنــاء وجمــع املزيــد مــن 
ــع املســتندات  ــى منــوذج بســيط يف امللحــق »و«. ويجــب حفــظ جمي ــة. وميكــن االطــالع عل األدل
ــا، وميكــن االحتفــاظ بــأي مســتندات أصليــة يف نســخة ورقيــة )انظــر القســم د: إدارة  إلكترونًي

املســتندات(.
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د. إدارة املستندات

إلدارة 	  فعالــة  أنظمــة  إنشــاء  التعذيــب  قضايــا  يف  العاملــني  املمثلــني  علــى  يجــب 
املســتندات. ومــن املفيــد أن يكــون لديــك هيــكل إدارة ملفــات موحــد عبــر املؤسســة 

بســهولة. امللفــات  وحتديــد  بالبحــث  واملســتقبليني  احلاليــني  للموظفــني  للســماح 

ــت أو اســتخدام مســاحة 	  ــر اإلنترن ــا عب ــد تســتخدم بعــض املؤسســات إدارة القضاي ق
االيــكالود للتخزيــن للمســاعدة يف إدارة املســتندات. عنــد اختيــار هــذه األدوات، يجــب 

بــذل اجلهــود للتأكــد مــن أنهــا تلبــي متطلبــات األمــان الضروريــة.

يجــب علــى املمثلــني متثيــل الناجــني بعــد التعذيــب بكفــاءة، مبا يف ذلــك ضمان التزامهــم باملواعيد 
ذات الصلــة واالعتنــاء باملســتندات. وتنطبــق نفــس االلتزامــات األخالقيــة علــى املنظمــات غيــر 
احلكوميــة التــي متثــل الناجــني. وهــذا يتطلــب ممثلــني للحفــاظ علــى أنظمــة فعالــة إلدارة 
املســتندات. بينمــا قــد يكــون لــدى املنظمــات مــوارد مختلفــة متاحــة لهــا، ميكــن تنفيــذ تدابيــر 

بســيطة إلدارة املســتندات لتســهيل التنظيــم األفضــل:

استخدام التكنولوجيا

أو اســتخدام مســاحة االيــكالود  القضايــا عبــر اإلنترنــت  بــإدارة  املمثلــني  بعــض  يقــوم  قــد 
للمســاعدة يف إدارة املســتندات وتخزينهــا. عنــد حتديــد هــذه األدوات، تأكــد مــن أنهــا تفــي 

الضروريــة. األمــان  مبتطلبــات 

أنظمة حفظ امللفات الورقية

بينمــا اجتــه العديــد مــن املمثلــني إلــى اســتخام اإلنترنــت، يواصــل آخــرون العمــل كلًيــا أو جزئًيــا 
ــى الــورق ممــا قــد يجعلهــم أكثــر عرضــة لعمليــات البحــث ومصــادرة املســتندات احلساســة  عل
مــن قبــل الســلطات. وإن أمكــن، مــن املهــم التأكــد مــن أن املمثلــني لديهــم نســخة إلكترونيــة مــن 
ــة للمســتندات مــن خــالل  جميــع املســتندات حتــى ال تضيــع امللفــات يف حالــة املصــادرة احملتمل

املداهمــات أو احلجــز أو أي ضــرر آخــر محتمــل.

إعداد امللفات وامللفات الفرعية لكل قضية

ــق  ــر املؤسســة يســمح ألعضــاء فري ــات موحــد عب ــكل إدارة ملف ــك هي ــون لدي ــد أن يك ــن املفي م
العمــل احلاليــني واملســتقبليني بالبحــث وحتديــد امللفــات بســهولة. وعندمــا تســتمر القضايــا لعــدة 
ســنوات، تســمح أنظمــة حفــظ امللفــات املنظمــة بانتقــال القضيــة بســهولة بــني املوظفــني. وميكــن 



20
مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

لبنات  البناء االساسّية لإلدارة الفعالة للقضية

تنظيــم امللفــات حســب نــوع املســتند أو حســب مرحلــة اإلجــراءات أو باســتخدام نظــام مختلــف 
طاملــا أنــه موحــد وفعــال، فمثــاًل، ميكــن أن حتتــوي ملفــات القضيــة علــى امللفــات الفرعيــة التالية:

املســؤول )ويحتــوي علــى العقــود واتفاقيــات التمثيــل القانونــي والتوكيــالت ومنــاذج رعايــة  	
ــك(؛ ــى ذل العمــالء ومــا إل

وثائــق خلفيــة )وحتتــوي علــى معلومــات أساســية عــن اإلجــراءات احملليــة، ووثائــق البحــث،  	
وتقاريــر وســائل اإلعــالم، ووثائــق املنظمــات غيــر احلكوميــة األخــرى، والتقاريــر القطريــة(؛

األدلــة )وحتتــوي علــى جميــع األدلــة الداعمــة التــي مت تقدميهــا أو ســيتم تقدميهــا يف القضية. 	 
وتشــمل املراســالت املســتخدمة إلثبــات اســتنفاد ســبل االنتصــاف احملليــة أو جانــب آخــر مــن 

جوانــب القضيــة وأدلــة متسلســلة باالرقــام لتقدميهــا يف ملفــات فرعيــة(؛
املراســات )وحتتــوي علــى مراســالت التقاضــي، وتشــمل املراســالت اخلارجيــة بالبريــد  	

والفاكــس والبريــد اإللكترونــي مــن وإلــى احملاكــم والــدول والســلطات احملليــة والشــركاء 
ــة )البريــد  واألطــراف الثالثــة وغيرهــا. كمــا تتضمــن أيًضــا املراســالت الداخليــة ذات الصل

اإللكترونــي(. كمــا يجــب نســخ كل األدلــة املســتخدمة يف ملــف األدلــة(؛
املذكــرات )وحتتــوي علــى املســتندات القانونيــة الرئيســية لتقدميهــا يف القضيــة، باإلضافــة إلى  	

أي مرافعــات للــرد عليهــا. وميكــن أن تتضمــن أيًضــا اخلطــوط العريضــة للحجــج واملســودات. 
وإذا مت تقــدمي القضيــة إلــى العديــد مــن الواليــات القضائيــة )احملليــة واإلقليميــة، ومــا إلــى 
ذلــك(، ميكــن إنشــاء امللفــات الفرعيــة لــكل إجــراء )علــى ســبيل املثــال، كينيــا، املفوضيــة 

األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب((؛
القــرارات )وتتضمــن أي قــرارات صــادرة يف الدعــوى، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات االحترازيــة،  	

والقــرارات العارضــة، والقــرارات واألحــكام النهائيــة، والتنفيــذ(. و
التنفيــذ )يتضمــن التنفيــذ أي تقــدمي وقــرار ومراســالت وجوانــب أخــرى تتعلــق بتنفيــذ  	

القضيــة(. القــرارات يف 

إنشاء مصطلحات تسمية للمستندات

ميكــن للمؤسســات املوافقــة علــى مصطلحــات التســمية عنــد حفــظ املســتندات إلكترونًيــا لتمكــني 
حتديــد موقــع امللفــات بســهولة أكبــر مــن خــالل املمثلــني العاملــني يف القضيــة. وقــد يشــمل ذلــك 

عناصــر مثــل:
التاريخ: عادة، تاريخ إنشاء املستند.	 
ــر 	  ــب أو منظمــة غي ــب / اســم مقــدم الطل ــة مقــدم الطل ــة. اســتخدم اســم عائل اســم القضي

ــة. حكومي
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عنوان قصير. وصف محدد ومختصر يعرف املستند.	 
مؤلــف. مــن املفيــد جــًدا معرفــة مــن أنتــج املســتند. إذا مت إنتــاج املســتند مــن قبــل أحــد 	 

املوظفــني / أخصائــي القضيــة، فيمكنــك اســتخدام األحــرف األولــى مــن اســم هــذا املوظــف. 
إذا كان املســتند وثيقــة صــادرة عــن محكمــة أو دولــة، فيمكنــك اســتخدام االختصــار أو االســم 

املختصــر للمحكمــة أو هيئــة األمم املتحــدة.
مســودات متعــددة. عندمــا يخضــع املســتند للتعديــل وتكويــن مســودات متعــددة، فمــن املفيــد 	 

حفــظ املســتند بآخــر تاريــخ. وبهــذه الطريقــة، إذا كانــت هنــاك مســودات متعــددة، فمــن 
الســهل جــًدا العثــور علــى املســودة األخيــرة، مــن خــالل البحــث عــن أحــدث التواريــخ. جتنــب 
ــدي« أو »اســتخدم هــذه النســخة«. ــة«، »نســخة ج«، »أحــدث نســخة ل اســتخدام »مســودة نهائي

االحتفاظ بنسخ من املستندات املودعة لدى احملاكم أو الهيئات القضائية

مــن املمارســات اجليــدة االحتفــاظ بنســخة مــن املســتندات يف شــكل ملــف ويــرد ونســخة أخــرى 
ــق  ــات احلساســة للوثائ ــح املعلوم ــع تنقي ــة )م ــات ونســخة عام ــع التوقيع ــي دي إف م ــف ب يف مل

املودعــة يف احملاكــم أو الهيئــات القضائيــة، إذا لــزم األمــر(.

التراجم

عنــد وجــود نســختني مــن نفــس املســتند بلغــات مختلفــة، فــإن مــن املفيــد اإلشــارة إلــى النســخة 
ــا. وبهــذه الطريقــة  ــوان متاًم ــة االســم، باســتخدام نفــس العن املترجمــة كملحــق يضــاف يف نهاي

ــا إلــى جنــب يف امللــف. يظهــر املســتندان اإللكترونيــان جنًب

املراجعة املنتظمة للوثائق

يجــب علــى املمثلــني مراجعــة املســتندات يف ملــف القضيــة بانتظــام لضمــان حفــظ جميــع 
املســتندات بشــكل صحيــح وعــدم وجــود أي شــيء مفقــود يف ملــف القضيــة. وميكــن اســتخدام 

جــدول لتتبــع املســتندات املهمــة. ويوجــد مثــال يف امللحــق )و(.

هـ- التواصل مع الناجن/الناجيات بعد التعذيب وإدارة املراسات

يجب إجراء جميع االتصاالت بسرية وأمان.	 

يجــب احلفــاظ علــى االتصــال بالناجــني طــوال فتــرة القضيــة، حتــى خــالل فتــرات 	 
عــدم النشــاط.
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يجــب علــى املمثلــني االحتفــاظ بســجل جلميــع االتصــاالت مــع الناجني/الناجيــات، ال 	 
ســيما عنــد تقــدمي املشــورة أو التعليمــات، أو مناقشــة اإلســتراتيجية مــع الشــركاء أو 

احملامــني اآلخريــن.

ــاك مخاطــر  ــت هن ــة بســرية وأمــان. إذا كان ــع االتصــاالت مــع الناجي/الناجي يجــب إجــراء جمي
أمنيــة متزايــدة، فيجــب تكييــف وتغييــر كل مــن وســائل االتصــاالت وطريقــة تخزينهــا )انظــر األمــن 
الرقمــي لــإدارة الفعالــة للقضيــة(. يف بعــض القضايــا، قــد ال يكــون للممثلــني اتصــال مباشــر مــع 
الناجي/الناجيــة، وقــد يتــم االتصــال مــن خــالل املنظمــات الشــريكة علــى ســبيل املثــال. يف هــذه 

احلــاالت، يجــب علــى املمثلــني التأكــد مــن أن شــركائهم يحافظــون علــى اتصــال منتظــم.

ــا ســنوات عديــدة -  ــا مــا تكــون هنــاك فتــرات طويلــة مــن الوقــت - أحياًن خــالل القضيــة، غالًب
تكــون فيهــا القضيــة غيــر نشــطة أو مفعلــة، وخــالل هــذه الفتــرات، مــن املهــم ضمــان احلفــاظ 
علــى االتصــال بالناجي/الناجيــة. ميكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى جتنــب املواقــف التــي تصبــح فيهــا 
القضيــة نشــطة مــرة أخــرى يف غضــون مهلــة قصيــرة ولكــن يتــم فقــد االتصــال بالناجي/الناجية. 
ــى املشــاركة يف  ــة النشــطة عل ــث املوافق ــا حتدي ــى االتصــال املنتظــم أيًض ــاظ عل ــن احلف ويضم

القضيــة واحلفــاظ عليهــا بانتظــام.

التواصل شخصًيا أو عبر الهاتف

قــد يتخــذ التواصــل مــع الناجــني يف جميــع تطــورات القضيــة عــدة أشــكال، وتتــراوح وتيرتهــا. 
احتفــظ بســجل لهــذه االتصــاالت ســواء كنــت تتحــدث شــخصًيا أو عبــر الهاتــف أو عبــر البريــد 
اإللكترونــي - ال ســيما يف القضايــا التــي يتــم فيهــا تقــدمي املشــورة أو التعليمــات، أو تتــم مناقشــة 
اإلســتراتيجية مــع الشــركاء أو احملامــني اآلخريــن. وميكــن أن تثبــت هــذه الســجالت أنهــا ال تقــدر 

بثمــن لتوضيــح االستفســارات وحلهــا يف املســتقبل.

للتواصــل الــذي يحــدث شــخصًيا أو عبــر الهاتــف، ميكــن أخــذ مالحظــات االجتمــاع لتلخيــص 
االتصــال بإيجــاز وأي إجــراء متفــق عليــه. وميكــن أن يســاعد تطويــر منــوذج ملالحظــات احلضــور 

يف تســهيل هــذه العمليــة.

املراسات عبر البريد اإللكتروني

ــاً، ال ســيما عندمــا  ميكــن أن ميثــل تســجيل االتصــاالت وتتبعهــا عبــر البريــد اإللكترونــي حتدي
ــات مــن  ــى بعــض هــذه التحدي ــب عل ــة مــا. وقــد مت التغل ــى قضي ــد مــن األفــراد عل يعمــل العدي
خــالل أنظمــة التخزيــن علــى محــرك االيــكالود التــي تســمح بالتخزيــن التلقائــي لرســائل البريــد 
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اإللكترونــي. ومــع ذلــك، حتــى يف حالــة عــدم وجــود أنظمــة آليــة، انســخ جميــع اتصــاالت البريــد 
اإللكترونــي إلــى ملــف القضيــة لالحتفــاظ بســجل دقيــق.

املراسات عبر البريد

عندمــا تكــون املراســالت عبــر البريــد، يجــب عمــل نســخ باملاســحة الضوئيــة )االســكانر( جلميــع 
ــون  ــا يك ــا م ــي. وغالًب ــة اإللكترون ــف القضي ــا يف مل ــة وحفظه ــواردة يف صــورة ورقي الرســائل ال
ــم يكــن  ــة، مــا ل ــم جتاهــل الرســالة األصلي ــا وقــد يت ــا كافًي االحتفــاظ بنســخة ممســوحة ضوئًي
ــة موثقــة أو وثيقــة  ــل لالســتبدال، كمــا هــو احلــال مــع شــهادة خطي ــر قاب ــي غي املســتند األصل

ــوع. ــة املطب محكمــة مختومــة. ميكــن االحتفــاظ بهــا يف ملــف القضي

املراسات مع احملاكم والهيئات القضائية

يجــب إرســال معظــم املراســالت املوضوعيــة مــع الهيئــات الدوليــة أو اإلقليميــة أو التابعــة لــألمم 
املتحــدة يف خطــاب رســمي ميكــن إرســاله إلكترونًيــا عبــر البريــد اإللكتروني )مرفق بتنســيق بي دي 
إف )PDF( مــع وصــف موجــز يف نــص البريــد اإللكترونــي(. يجــب إرســال املســتندات وفًقــا للنظــام 
الداخلــي للمحكمــة أو هيئــة حقــوق اإلنســان ذات الصلــة. فعلــى ســبيل املثــال، تتطلــب املراســالت 
مــع احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان )ECtHR( وضــع رمــز مشــفر، توفــره احملكمــة عنــد 
تســجيل القضيــة، يف الزاويــة اليمنــى مــن الصفحــة األولــى جلميع اخلطابــات. »املُبلغــة« إلى الدولة 
ــة حلقــوق  ــة للمحكمــة األوروبي ــة اإللكتروني ــر البواب ــع االتصــاالت عب ــة، يجــب إرســال جمي املعني
اإلنســان. تقــوم جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان )IACHR( أيًضــا مبعاجلــة القضايــا مــن 
خــالل بوابــة القضايــا. تقبــل كل مــن جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان ومحكمــة البلــدان 
األمريكيــة حلقــوق اإلنســان امللفــات اإللكترونيــة طاملــا أن املســتندات حتتــوي على توقيــع إلكتروني.

البريــد اإللكترونــي،  النســخة اإللكترونيــة عبــر  والهيئــات األخــرى تطلــب  تــزال احملاكــم  ال 
مصحوبــة بنســخة ورقيــة مــن املســتند املُرَســل بالبريــد العــادي. بينمــا كان هــذا هــو احلــال مــع 
ــة اآلن املســتندات  ــل املفوضي ــوق اإلنســان والشــعوب )ACHPR(، تقب ــة حلق ــة األفريقي املفوضي
يف النســخة اإللكترونيــة فقــط )يتــم إرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي(. راجــع توجيهــات ممارســة 

ــة. ــات تنســيق محــددة للمراســالت واملرافعــات املكتوب ــة ملعرفــة أي متطلب احملكمــة ذات الصل

عنــد إرســال مســتند إلــى احملكمــة أو الناجي/الناجيــة، احتفــظ ببعــض األدلــة علــى إرســال 
املســتند. فمثــاًل، احتفــظ بنســخة مــن البريــد اإللكترونــي يف ملــف القضيــة اإللكترونــي. أو، 
إذا قمــت بإرســال مســتند عــن طريــق البريــد العــادي، فيمكنــك طلــب شــهادة بريديــة مــن مكتــب 
البريــد. عنــد إرســال املســتندات بالفاكــس، ميكــن إرفــاق تقريــر اإلرســال باملســتند يف امللــف ذي 

ــة وحفظــه يف ملــف القضيــة اإللكترونــي. الصل



24
مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

لبنات  البناء االساسّية لإلدارة الفعالة للقضية

و. إدارة وجمع األدلة

عنــد إجــراء املقابــالت ألخــذ إفــادة الضحيــة أو الشــهود، يجــب علــى املمثلــني أن يضعــوا 	 
يف اعتبارهــم أن الناجــني قــد يتعرضــو لطلــب ســرد األحــداث املؤملــة للغايــة ويجــب علــى 

احملاوريــن اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لتجنــب التعــرض للصدمــات مــرة أخرى.

مــن األهميــة مبــكان أن يتــم أخــذ القضايــا املنطقيــة املرتبطــة ببنــاء قاعــدة أدلــة 	 
وأخــذ أقــوال الشــهود يف االعتبــار يف وقــت مبكــر مــن عمليــة إدارة القضيــة، مبــا يف 
ذلــك إعــداد امليزانيــة لالستشــاريني عنــد احلاجــة، وإنشــاء عمليــات مشــاركة آمنــة 

للمعلومــات بــني الشــركاء.

يجب تسمية جميع األدلة بشكل صحيح وحفظها يف مكان أو ملف متفق عليه.	 

يف بعــض الســياقات، قــد ميثــل جمــع األدلــة أو تخزينهــا مخاطــر أمنيــة لــكل مــن 	 
الناجي/الناجيــة واملمثلــني. يجــب تقييــم هــذه املخاطــر ومعاجلتهــا، ويجــب اعتمــاد 

تدابيــر التخفيــف عندمــا يكــون ذلــك ممكًنــا.

قــد تشــمل مصــادر األدلــة يف قضيــة التعذيــب أقــوال الضحايــا، وأقــوال الشــهود، وتقاريــر 
اخلبــراء، واألدلــة املاديــة والطــب الشــرعي، وتقاريــر األمم املتحــدة واملنظمــات غيــر احلكوميــة 
التــي توثــق ألمنــاط العنــف، وأشــكال مختلفــة مــن وســائل اإلعــالم، مبــا يف ذلــك الصحــف 
واملصــادر الثانويــة. وســيعتمد مــا هــو مطلــوب علــى نــوع اإلجــراء وعــبء اإلثبــات املطلــوب )انظــر 
مذكــرة املمارســة بشــأن التقاضــي االســتراتيجي الشــامل ضــد التعذيــب(. وغالًبــا مــا يشــمل 
جمــع األدلــة عــدًدا مــن الشــركاء، مثــل احملامــني الدوليــني واحملامــني احملليــني أو املنظمــات غيــر 

ــة. ــة أو املنظمــات احمللي ــة الدولي احلكومي

ــة، هنــاك إرشــادات مفيــدة يف بروتوكــول اســطنبول  عنــد توثيــق حــاالت التعذيــب وســوء املعامل
والبروتوكــول الدولــي للتوثيــق والتحقيــق يف العنــف اجلنســي يف أوضــاع النــزاع )بروتوكــول وزارة 
ــة لبروتوكــول  ــة القانوني ــر الطبي ــث( )انظــر مذكــرة املمارســة بشــأن التقاري ــة والكمنول اخلارجي

اســطنبول، والوحــدة ١٥. : دليــل التعذيــب(.

عنــد إجــراء املقابــالت ألخــذ إفــادة الضحيــة أو الشــهود، يجــب علــى املمثلــني أن يضعــوا يف 
ــن  ــى احملاوري ــة ويجــب عل ــة للغاي ــن الناجــني ســرد األحــداث املؤمل ــب م ــد يُطل ــه ق اعتبارهــم أن
اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لتجنــب التعــرض للصدمــات مــرة أخــرى. عنــد إجــراء املقابــالت، 

ــي: ويجــب مراعــاة مــا يل
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التحضيــر. مــا هــو الغــرض مــن املقابلــة؟ مــا هــي املعلومــات التــي تســعى للحصــول أ( 
عليهــا؟ عــادًة مــا يكــون الهــدف األساســي للمقابلــة هــو جمــع األدلــة إلثبــات تعــرض ذلــك 
الشــخص للتعذيــب، وبنــاء الدعــم للعناصــر القانونيــة للتعذيــب، وأن اجلانــي املزعــوم 
مســؤول عــن ارتــكاب اجلرميــة. ضــع يف اعتبــارك احلاجــة إلــى االتســاق يف التفاصيــل. 

يجــب أن توضــع احتياجــات الناجــي يف مركــز االعتبــار.
األساســيات. يجــب أن يشــعر األشــخاص الذيــن تتــم مقابلتهــم بالراحــة واألمــان. ويجــب ب( 

علــى املمثلــني توفيــر مــا يلــي: مــكان آمــن، وطريقــة آمنــة لتدويــن املالحظــات، وطعــام، 
ومشــروبات، والقــدرة علــى أخــذ فتــرات راحــة، ومــا إلــى ذلــك. كمــا يجــب منــح الناجــني 
خيــار اختيــار نــوع جنــس الشــخص الــذي يجــري املقابلــة. وهــذا مهــم، بشــكل خــاص، 
يف القضايــا املتعلقــة بالناجــني مــن العنــف اجلنســي واجلنســاني، حيــث يجــب طلــب 

املشــورة املتخصصــة.
اللغــة. إذا كان الشــخص الــذي جتــري مقابلتــه ال يتحــدث أو يفهــم نفــس لغــة املمثلــني، ج( 

فســيحتاج إلــى مترجــم، األمــر الــذي يتطلــب تخطيًطــا مســبًقا وميزانيــة.
الســرية. مــن واجــب املمثلــني أن يشــرحوا للشــخص الــذي تتــم مقابلتــه مســألة الســرية، د( 

والطريقــة التــي تُســتخدم بهــا بياناتهــم، وكيــف ســيتم حمايتهــا.
املوقــع. ضــع يف اعتبــارك الغرفــة وتصميمهــا واألشــخاص احلاضريــن. هــل سيشــعر ه( 

الشــخص الــذي جتــرى معــه املقابلــة باخلصوصيــة واألمــان؟
التســجيل والتخزيــن. إذا قــرر املمثلــون تســجيل املقابلــة، يجــب احلصــول علــى موافقــة و( 

الشــخص الــذي تتــم مقابلتــه أوالً. كمــا يجــب علــى املمثلــني التأكــد مــن أن لديهــم 
الوســائل الالزمــة لتخزيــن البيانــات بأمــان، وشــرح هــذه البروتوكــوالت للشــخص الــذي 

تتــم مقابلتــه.
الترتيبــات اخلاصــة. قــد يحتــاج بعــض الناجــني إلــى دعــم متخصــص ومراعــاة عند إجراء ز( 

املقابــالت. فمثــاًل، الناجــني مــن العنــف اجلنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
)اجلنــدر(، أو األطفــال الناجــني. ويف هــذه احلــاالت، يحتــاج احملــاورون إلــى املعرفــة 
واملهــارة املطلوبــة إلجــراء املقابــالت. ملزيــد مــن املعلومــات، راجــع مذكــرة ممارســة العمــل 

مــع األطفــال ضحايــا الصدمــات والوحــدة ٤: العنــف اجلنســي واجلنســاني كتعذيــب.
اعتبــارات أخــرى. يجــب علــى املمثلــني التفكيــر يف قضايــا أخــرى قــد تكــون مهمــة عنــد ح( 

إجــراء مقابلــة مــع أحــد الناجــني أو شــهود التعذيب: كيف ســتؤثر الصدمة على الشــخص 
الــذي تتــم مقابلتــه؟ هــل يجــب حضــور شــخص لتقــدمي دعــم طبــي أو نفســي؟ هــل هنــاك 
خــوف مــن االنتقــام إذا حتــدث الشــخص مــع ممثليــه؟ كيــف ميكنــك ضمــان ســالمة 
الشــخص؟ مــا هــي االحتياطــات التــي ميكــن اتخاذهــا لتقليــل اخلــوف مــن االنتقــام؟ إذا 

كان للضحيــة أطفــال، فهــل ميكــن توفيــر رعايــة لألطفــال أثنــاء املقابلــة؟
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يجــب تســمية جميــع األدلــة بشــكل صحيــح وحفظهــا يف ملــف القضيــة. إذا كان الدليــل بلغــة غيــر 
اللغــة التــي يتــم بهــا صياغــة التقــدمي، فقــد حتتــاج املســتندات إلــى الترجمــة.

يف بعــض الســياقات، قــد ميثــل جمــع األدلــة أو تخزينهــا مخاطــر أمنيــة لــكل مــن الناجي/الناجيــة 
ــة  ــم املخاطــر األمني ــة ويخزنوهــا. يف هــذه احلــاالت، يجــب تقيي ــون األدل ــن يجمع ــك الذي وأولئ

ومعاجلتهــا، واعتمــاد تدابيــر التخفيــف حيثمــا كان ذلــك ممكًنــا.

ز. سجل القضية ورزنامة )تقومي( التقاضي 

استخدم سجل القضية لتتبع التغيرات الهامة يف إحدى القضايا.	 

ضع أدوات لضمان االلتزام باملواعيد القانونية ذات الصلة )تقومي(.	 

باإلضافــة إلــى حفــظ املســتندات وتســجيل االتصــاالت، ميكنــك تتبــع التغيــرات املهمــة يف إحــدى 
القضايــا باســتخدام ســجل القضيــة. يجــب حتديــث الســجل بانتظــام وميكــن أن يتضمــن الســجل 
معلومــات عــن املمثلــني الفرديــني العاملــني يف القضيــة، ومعلومــات االتصــال اخلاصــة بالناجــني، 
ــة، واإلجــراءات  ــض املقدم ــم، والعرائ ــاكات / اجلرائ ــة، واالنته ومعلومــات أساســية عــن القضي
املتخــذة، واخلطــوات التاليــة املخطــط لهــا. وميكــن اســتخدام األدوات عبــر اإلنترنــت للمســاعدة 
يف ذلــك؛ كتطبيقــات بســيطة، مثــل مســتند تطبيــق ويــرد )word( يتــم حتديثــه بانتظــام قــد 
ث بانتظــام، فــإن تأثيــر اســتبدال  يخــدم الغــرض. إذا مت االحتفــاظ بســجل قضيــة مفصــل ومحــَدّ
املوظفــني خــالل الفتــرة الطويلــة للقضيــة ســيكون أقــل أهميــة، ممــا يســمح بــإدارة العــدد الكبيــر 

للقضايــا طويلــة املــدى بســهولة أكبــر.

يعتبــر التســجيل والوفــاء باملواعيــد النهائيــة ذات الصلــة أمــًرا بالــغ األهميــة يف التقاضــي اخلاص 
بحقــوق اإلنســان، حيــث ميكــن أن يــؤدي عــدم الوفــاء وااللتــزام باملواعيــد إلــى حرمــان الناجــني 
مــن فرصتهــم الوحيــدة للحصــول علــى العدالــة واحلقيقــة والتعويــض. يف حــني أن الفــرد املكلــف 
بالقضيــة يجــب أن يتحمــل املســؤولية األساســية عــن التســجيل والوفــاء باملواعيــد ذات الصلــة، 
فــإن مــن املفيــد تســجيل املواعيــد ذات الصلــة بالقضايــا يف تقــومي مشــترك بحيــث يكــون لــدى 

املمثلــني نظــرة عامــة واضحــة علــى عــبء العمــل وميكنهــم التخطيــط وفًقــا لذلــك.
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يف نهايــة القضيــة، يجــب إعــادة املســتندات إلــى الناجــني أو التخلــص منهــا بشــكل 	 
مناســب ومبــا يتماشــى مــع قواعــد تنظيــم البيانــات.

قــد يلــزم إغــالق ملــف القضيــة مبجــرد أن يقتنــع املمثلــون بــأن جميــع اجلوانــب املتعلقــة بالقضيــة 
قــد مت االنتهــاء منهــا وبعــد التشــاور مــع الناجي/الناجيــة. إذا كان األمــر كذلــك، يجــب إغــالق 
القضيــة بطريقــة تضمــن التعامــل مــع جميــع البيانــات واملســتندات املتعلقــة بهــا وفًقــا لاللتزامــات 
القانونيــة واألخالقيــة، ومبــا يتوافــق مــع أي قواعــد تنظيــم بيانــات ســارية يف الواليــة القضائيــة 

احملددة.

قــد يكــون إلغــالق القضيــة، حتــى عنــد الضــرورة، تأثيــر علــى الناجي/الناجيــة، ال ســيما يف 
القضايــا التــي لــم تتحقــق فيهــا توقعــات الناجــني مــن نتيجــة التقاضــي. ويعتبــر التواصــل الواضــح 
ــى  ــات عل ــا يف هــذا الصــدد، فضــاًل عــن ضمــان اســتمرار حصــول الناجي ــًرا حيوًي ــوح أم واملفت

الدعــم النفســي واالجتماعــي بعــد التقاضــي، إذا لــزم األمــر.

متى تغلق القضية

ســتمثل املنظمــات غيــر احلكوميــة الناجــني بشــكل عــام حتــى يتــم االنتهــاء مــن جميــع اجلوانــب 
املتعلقــة بالقضيــة بطريقــة مرضيــة. ومــع ذلــك، فــإن مســألة إغــالق القضيــة قــد ال تكــون 

ــا. واضحــة متاًم

ــة التقاضــي، بينمــا  ــى إكمــال جــزء مــن عملي ــون فقــط عل يف بعــض احلــاالت، قــد يوافــق املمثل
قــد تكــون القضيــة يف حــاالت أخــرى قــد وصلــت إلــى طريــق مســدود وقــد ال يكــون مــن مصلحــة 
الناجــي واملمثلــني االســتمرار فيهــا. وعندمــا ال يكــون مــن املمكــن التأكــد مــن أن تنفيــذ القــرار 
يصــب يف مصلحــة الناجي/الناجيــة إذا مت تنفيــذه بالكامــل، فــإن احملافظــة علــى القضايــا 
بفعاليــة قــد يزيــد مــن توقعــات الناجــني بأنــه ميكــن اتخــاذ املزيــد مــن اخلطــوات حيــث تكــون 
مثــل هــذه اخلطــوات يف الواقــع غيــر مرجحــة للغايــة. لذلــك، قــد ترغــب املنظمــات يف إغــالق 
القضايــا يف الظــروف التــي ال تكــون فيهــا مرحلــة التنفيــذ مرضيــة متاًمــا إذا مت اســتيفاء عــدد 
مــن املعاييــر. عنــد التفكيــر يف إغــالق قضيــة مــن هــذا النــوع، يجــب أن تكــون هنــاك مناقشــة 
ــارات، بيــد أن املعاييــر التــي يجــب اعتبارهــا تعكــس  دقيقــة مــع الناجي/الناجيــة ملراجعــة اخلي
تلــك املســتخدمة كبدايــة للقضيــة والســماح بدراســة متأنيــة ملــا إذا كانــت املــوارد احملــدودة ميكــن 
اســتخدامها للعمــل اجلــاري يف تنفيــذ القضيــة. ميكــن العثــور علــى قائمــة حتقــق مرجعيــة حتتــوي 

علــى املعاييــر التــي يجــب مراعاتهــا عنــد إغــالق القضيــة يف امللحــق )ز(.
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إغاق ملف القضية

مبجــرد اتخــاذ قــرار بإغــالق القضيــة، ميكــن إرســال خطــاب إلــى الناجي/الناجيــة يشــرح 
ترتيبــات التخزيــن و/ أو التعامــل مــع ملفهــم. ويجــب حفــظ امللفــات اإللكترونيــة. وميكــن إتــالف 
النســخ املطبوعــة إذا كانــت هنــاك نســخ إلكترونيــة، مــع االحتفــاظ بهــذه املســتندات األصليــة. 
وقــد يختلــف طــول الوقــت الــذي يجــب فيــه تخزيــن املســتندات حســب االختصــاص القضائــي. 
ويف بعــض القضايــا، قــد يرغــب املمثلــون يف االحتفــاظ بوثائــق القضيــة إلــى أجــل غيــر مســمى 

للحصــول علــى ســجل تاريخــي النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي حدثــت.

وباملثــل، قــد تكــون بعــض املســتندات األصليــة ذات قيمــة للناجي/الناجيــة ويصعــب اســتبدالها، 
فمثــاًل، الســجالت الطبيــة أو الســندات أو شــهادات امليــالد أو شــهادات الوفــاة أو الــزواج. 
مبجــرد انتهــاء القضيــة، مــن املهــم إعــادة هــذه املســتندات إلــى الناجي/الناجيــة حيثمــا أمكــن 
ذلــك، مــع ســجل اإلرجــاع )علــى ســبيل املثــال، إيصــال تســليم مســجل أو إيصــال موقــع(. يف 
حالــة عــدم إمكانيــة إعادتهــا، يجــب االحتفــاظ بهــا. غالًبــا مــا يكــون مــن املفيــد اســتخدام قائمــة 
حتقــق لضمــان اتبــاع نهــج متســق إلغــالق القضيــة. مت تضمــني قائمــة حتقــق مرجعيــة منوذجيــة 

يف امللحــق )ح(.

ال ينبغــي أبــًدا إتــالف أي جــزء مــن امللــف تلقائًيــا، حتــى عنــد الوصــول إلــى تاريــخ التدميــر 
املقتــرح. بــدالً مــن ذلــك، يجــب فحــص امللــف مــن قبــل شــخص يقــدر أهميــة املهمــة؛ فهــذه ليســت 
مجــرد مهمــة إداريــة وينبغــي النظــر يف كل ملــف علــى أســاس فــردي. وميكــن االحتفــاظ بســجل 
تخزيــن / إتــالف امللــف مــع مالحظــة: امللفــات املخزنــة، وتفاصيــل اإلتــالف املؤقــت، وتاريــخ 

إتــالف أي جــزء مــن امللــف، واســم الشــخص الــذي أذن باتــالف امللــف، وســبب اإلتــالف.

للكلمــة،  الدقيــق  وباملعنــى  للناجي/الناجيــة،  امللــف مملوكــة  املوجــودة يف  املســتندات  معظــم 
ال ينبغــي إتالفهــا دون موافقــة الناجي/الناجيــة. يف الواقــع، غالًبــا مــا يكــون مــن املســتحيل 
احلصــول علــى املوافقــة يف الوقــت الــذي تفكــر فيــه يف إتــالف امللفــات )أو أجــزاء منهــا(، لذلــك 
يجــب التعامــل مــع هــذا األمــر بشــكل مثالــي يف خطابــات رعايــة الناجــني )العمــالء( و / أو 

ــف. خطــاب إغــالق املل

يف احلــاالت التــي ال حتصــل فيهــا علــى موافقــة العميــل علــى إتــالف امللــف )علــى ســبيل املثــال، 
القضايــا التــي مت االنتهــاء منهــا منــذ ســنوات عديــدة(، يجــب حتقيــق تــوازن بــني التكلفــة املســتمرة 
لتخزيــن امللفــات واملخاطــر املرتبطــة بإتالفهــا )علــى ســبيل املثــال، قــد يرغــب العميــل يف اســتعادة 
امللــف أو قــد يقــدم طلــب أو شــكوى بهــذا املعنــى(. يف مثــل هــذه احلــاالت، يجــب بــذل محــاوالت 
لالتصــال بالعميــل إلعطائــه الفرصــة إلرســال املســتندات إليــه أو للحصــول علــى إذنــه التالفهــا. 
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ــج، يجــب اتخــاذ  ــى النتائ ــاًء عل ــم للمخاطــر، وبن ــة عــدم تلقــي أي رد، ميكــن إجــراء تقيي يف حال
قــرار إمــا باالحتفــاظ بامللــف لفتــرة أخــرى، أو إتــالف امللــف )أو جــزء منــه( بشــكل آمــن. ويجــب 

أن يأخــذ هــذا التقييــم بعــني االعتبــار األســئلة التاليــة:
هــل حصــل املمثلــون علــى موافقــة إلتــالف املســتندات )يف خطــاب رعايــة العميــل )الناجــي(، 	 

أو خطــاب إغــالق امللــف أو يف أي مــكان آخــر(؟
هــل توجــد أي مســتندات أصليــة ورقيــة بامللــف؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم، فينبغــي بشــكل عــام 	 

االحتفــاظ بهــا يف أي حــال.
هل يوجد أي شيء يف امللف يوحي بإمكانية تقدمي طلب / شكوى؟	 
هــل انتهــت فتــرة التقــادم األوليــة يف اختصــاص املمثلــني فيمــا يتعلــق بــأي نصيحــة مقدمــة 	 

يف هــذا الشــأن؟
هــل هنــاك فتــرات زمنيــة أطــول مــن الفتــرة احملتمــل أن تنطبــق علــى أي جانــب مــن جوانــب 	 

مشــكلة العميــل )علــى ســبيل املثــال، قضيــة األســرة، قضيــة الشــراكة، النزاعــات حــول امللكيــة(؟
هل كانت هذه قضية معقدة؟	 
هل كان الناجي/الناجية عرضة للخطر؟ هل كان التواصل مع الناجي/الناجية صعًبا؟	 
هل من احملتمل أن يواجه الناجي/الناجية نفس املمثلني مرة أخرى؟	 
هــل يتعــني علــى املمثلــني االتصــال بشــركات التأمــني اخلاصــة بهــم لطلــب املشــورة قبــل إتــالف 	 

امللف؟

يف هــذه احلالــة، يجــب عموًمــا االحتفــاظ باملســتندات األصليــة لألســباب املوضحــة أعــاله. 
تختلــف االلتزامــات مبوجــب تشــريعات حمايــة البيانــات وفًقــا لالختصــاص القضائــي ولكنهــا قــد 
تتطلــب مــن املمثلــني عــدم االحتفــاظ بالبيانــات أو املســتندات لفتــرة أطــول ممــا هــو ضــروري.
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األمن الرقمي لإلدارة الفعالة للقضية

جتمــع العديــد مــن أنظمــة إدارة القضايــا يف املنظمــات غيــر احلكوميــة بــني اســتخدام امللفــات 
الورقيــة واإللكترونيــة وأنظمــة للتواصــل. هنــاك مخاطــر مرتبطــة بأي منهما، لــذا فإن اإلجراءات 
املتخــذة لتأمــني امللفــات والتخفيــف مــن مخاطرهــا مختلفــة. وبينمــا تركــز مذكــرة املمارســة هــذه 
ــي  ــة للموظفــني ومبان ــة املادي ــة باحلماي ــواد املتعلق ــاك وجــود للم ــان هن ــى األمــن الرقمــي، ف عل

املكاتــب واملســتندات يف القــراءة اإلضافيــة أدنــاه.

ــق  إن البشــر هــم أســاس األمــن الرقمــي. واألمــن هــو جهــد جماعــي ومســؤولية. وعندمــا يتعل
األمــر بــإدارة قضيــة، يجــب علــى املنظمــات غيــر احلكوميــة تدريــب وتشــجيع جميــع املوظفــني 
علــى معرفــة أمــن البيانــات. وقــد يســتغرق تطبيــق عمليــات األمــن الرقمــي الفعالة وقًتا ويســتهلك 

مــوارد كثيــرة، لــذا فــإن مــن املفيــد اتبــاع نهــج تدريجــي.

أ. املبادئ العامة لألمن الرقمي

املنــع: لتجنــب أي اختــراق محتمــل أو خــرق أمنــي مــن شــأنه أن يضــر بســالمة الناجــني  	
وحقوقهــم، قــد تختــار املنظمــات غيــر احلكوميــة تصميــم وتنفيــذ خطــة ملنــع خــرق 
البيانــات للحفــاظ علــى أمــان البيانــات الســرية. وميكــن إجــراء تقييــم بســيط للمخاطــر 

لتحديــد نقــاط الضعــف احملتملــة.

احلمايــة: عنــد اســتخدام األدوات عبــر اإلنترنــت، يجــب علــى املنظمــات غيــر احلكومية  	
التأكــد مــن أن هــذه األدوات يتــم توفيرهــا ودعمهــا مــن قبــل مــزودي خدمــة أهــل ثقــة، 
وأن تكوينهــا يتــم لتقليــل احتماليــة حــدوث انتهــاكات أمنيــة، كمــا تتــم إدارتهــا بطريقــة 

آمنــة وخاضعــة للمســاءلة.

ــى املنظمــات غيــر احلكوميــة  	 ــة حــدوث خــرق للبيانــات، يجــب عل االســتجابة: يف حال
األشــخاص  عــدد  أو  والشــخص  لالختــراق،  تعرضــت  التــي  البيانــات  نــوع  تقييــم 
املتضرريــن، وحجــم الضــرر احملتمــل الــذي قــد يلحــق بهــم نتيجــة االنتهــاك، ثــم تنفيــذ 

خطــة اســترداد وتعويــض عــن أي ضــرر.
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تهــدف هــذه املبــادئ إلــى توفيــر إرشــادات اســتراتيجية حــول كيفيــة قيــام املنظمــات غيــر 
اإلنســان  حقــوق  وحمايــة  الرقميــة  التهديــدات  مــن  وبياناتهــا  أنظمتهــا  بحمايــة  احلكوميــة 

اخلصوصيــة. يف  حقهــم  ســيما  وال  للناجــني،  األساســية  واحلريــات 

املنع

مقارنــة بالتهديــدات التــي تواجــه العالــم املــادي، قــد يكــون اكتشــاف التهديــدات الرقميــة أكثــر 
صعوبــة. هــذا يعنــي أن حتديــد مخاطــر األمــن الرقمــي وفهمهــا ومنعهــا أمــر ضــروري لــإدارة 

اجليــدة لقضيــة مــا.

ملنــع أي اختــراق محتمــل أو خــرق أمنــي مــن شــأنه املســاس بســالمة وحقــوق الضحيــة، تُنصــح 
املنظمــات غيــر احلكوميــة بتصميــم وتنفيــذ خطــة ملنــع خــرق البيانــات للحفــاظ علــى أمــان 
البيانــات الســرية. ويجــب أن تتضمــن خطــة املنــع هــذه كيفيــة حمايــة البيانــات، ومــاذا تفعــل إذا 

ــة الناجــني وأمانهــم. ــى خصوصي ــر عل ــة التخفيــف مــن التأثي ــاك خــرق، وكيفي كان هن

يعتبــر التدريــب جــزءاً أساســياً يف أي خطــة وقائيــة. ويجــب علــى املنظمــات غيــر احلكوميــة 
تدريــب موظفيهــا، وخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون يف التقاضــي، حتــى يكونــوا علــى درايــة 

بالتهديــدات الرقميــة ومــا ينبغــي عليهــم فعلــه أو جتنبــه عنــد العمــل يف قضيــة مــا.

احلماية

قــد تقــوم بعــض املنظمــات غيــر احلكوميــة بــإدارة القضايــا عبــر اإلنترنــت أو اســتخدام مســاحة 
ــم  ــار هــذه األدوات، ق ــد اختي ــا. عن ــكالود للمســاعدة يف إدارة املســتندات وتخزينه محــرك االي
ــه. ويجــب أن  ــوم ب ــذي تق ــوع العمــل ال ــة لن ــان الضروري ــر األم ــي معايي ــت تلب ــا إذا كان ــم م بتقيي
تضمــن املنظمــات غيــر احلكوميــة أن هــذه األدوات يتــم توفيرهــا ودعمهــا مــن قبــل مــزودي 
خدمــة موثــوق بهــم، وأن تكوينهــا مت لتقليــل احتماليــة حــدوث انتهــاكات أمنيــة، وإدارتهــا متــت 

ــى الفــور. ــة عل ــد الثغــرات األمني ــه ميكــن حتدي ــة وخاضعــة للمســاءلة، وأن بطريقــة آمن

االستجابة

عنــد وقــوع حــادث أمنــي، يجــب علــى املنظمــات غيــر احلكوميــة االســتجابة بســرعة لتحديــد مــا 
ــك، يجــب اتخــاذ إجــراءات  ــات الشــخصية، وإذا كان األمــر كذل إذا كان قــد حــدث خــرق للبيان
فوريــة ملعاجلتــه. مبجــرد علــم املمثلــني بخــرق البيانــات، يجــب عليهــم تقييــم نــوع البيانــات التي مت 
اختراقهــا مــن خــالل اخلــرق، والشــخص أو عــدد األشــخاص املتأثريــن، وحجــم الضــرر احملتمــل 

الــذي يلحــق بهــم نتيجــة االنتهــاك وتنفيــذ خطــة اســترداد إلصــالح أي ضــرر.
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ــة للخطــر وانتهــاك حقــوق اإلنســان  ــى تعريــض أمــن الضحي ــات إل ــؤدي خــرق البيان ميكــن أن ي
واحلريــات األساســية، مبــا يف ذلــك حقهــم يف اخلصوصيــة. وميكــن أن يتســبب أيًضــا يف إحــداث 
ضــرر كبيــر للممثلــني وســمعتهم. وهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى املمثلــني إعــداد اســتجابتهم علــى 

مثــل هــذا االنتهــاك، مــع وضــع سياســات وآليــات وإجــراءات مناســبة ميكــن اتباعهــا.

يف بعــض البلــدان، قــد يكــون هنــاك التــزام باإلبــالغ عــن مثــل هــذا االنتهــاك إلــى ســلطات حمايــة 
البيانــات، أو إلــى هيئــة إشــراف تابعــة للمنظمــات غيــر احلكوميــة.

ب. حتديد املخاطر وفهمها
يعتبــر فهــم وتقييــم املخاطــر خطــوة حاســمة حلمايــة املعلومــات احلساســة ومكــون أساســي يف 
اســتراتيجية إدارة املخاطــر للمنظمــات غيــر احلكوميــة. ويتطلــب ذلــك إجــراء تقييــم للمخاطــر 
ــى  للتخفيــف مــن مخاطــر أي خــرق أمنــي أو هجــوم إلكترونــي أو تســريب بيانــات قــد يؤثــر عل

حقــوق الضحايــا وســالمتهم، وكذلــك علــى املنظمــة.

عند تقييم املخاطر األمنية، يجب على املنظمات غير احلكومية مراعاة ما يلي:
ما هي أهم موارد تكنولوجيا املعلومات للمنظمات غير احلكومية؟أ( 
مــا نــوع خــرق البيانــات )ســواء مــن البرامــج الضــارة أو الهجمــات اإللكترونيــة أو عبــر ب( 

ــى عمــل  ــر عل ــذي ســيؤثر بشــكل كبي ــه أو اخلطــأ البشــري( ال ــر املصــرح ب الوصــول غي
ــة؟ ــر احلكومي املنظمــة غي

مــا هــو مصــدر التهديــد )التهديــدات(، إذا كان مــن املمكــن اكتشــافه، ومــا هــو األثــر ج( 
احملتمــل لــكل تهديــد مت حتديــده؟

ــع د(  ــد التعامــل م ــة عن ــر احلكومي ــذي ال يزعــج املنظمــة غي ــا هــو مســتوى املخاطــرة ال م
البيانــات احلساســة واملعلومــات الســرية املقدمــة مــن الناجــني أو مــن ضحايــا انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان؟

مبجــرد وضــع االعتبــار لهــذه العوامــل، تقــوم املنظمــات غيــر احلكوميــة بعمــل مســح ضوئــي ملــا 
حتتــاج إلــى حمايتــه مــن مســتندات. وستســاعد هــذه العوامــل أيًضــا املنظمــات غيــر احلكوميــة 

علــى فهــم قيمــة البيانــات التــي حتتــاج إلــى احلمايــة.

تقييم املخاطر الرقمية

يف حــني أنــه ال ميكــن حمايــة جميــع املعلومــات الرقميــة، فــإن جميعهــا معرضــة لالنتهــاك - ومــن 
هنــا تأتــي أهميــة إجــراء تقييــم للمخاطــر. ال توجــد قاعــدة واحــدة حــول كيفيــة اســتكمال تقييــم 
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املخاطــر؛ ومــع ذلــك، ميكــن أن توفــر اخلطــوات التاليــة بعــض اإلرشــادات حــول مــن أيــن تبــدأ 
ومــاذا تفعــل.

التمييــز. يجــب علــى املنظمــات غيــر احلكوميــة حتديــد جميــع األصــول الرقميــة، مبعنــى أ( 
ــاز  ــن رقمــي أو جه ــى محــرك تخزي ــات عل ــا ويوجــد كبيان ــف مت إنشــاؤه إلكترونًي أي مل
كمبيوتــر، هــي ملفــات قــد تكــون مكشــوفة وعرضــة للوصــول غيــر املصــرح بــه، ال ســيما 
تلــك التــي حتتــوي علــى معلومــات حساســة. وقد تشــتمل األصــول الرقمية علــى معلومات 
االتصــال اخلاصــة بالناجي/الناجيــة، واملســتندات احلساســة، والتوقيعــات اإللكترونيــة، 
ــكل  ــف مخاطــر ل ــف تعري ــى املؤسســات إنشــاء مل ــد األصــول، يجــب عل ومبجــرد حتدي
منهــا، وحتديــد التهديــدات احملتملــة وأنــواع األمــان التــي تتطلبهــا يف املقابــل. علــى 
ســبيل املثــال، إذا كان األصــل احملــدد هــو معلومــات االتصــال اخلاصــة بالناجي/الناجيــة 
والتهديــدات احملتملــة تتمثــل يف ســرقته أو الوصــول إليــه مــن قبــل شــخص غيــر مصــرح 
لــه ، فيمكــن للمؤسســة تأمــني األصــول عــن طريــق تشــفير امللــف أو إضافــة كلمــة مــرور 

أو تقييــد مــن ميكنــه الوصــول إليهــا.
التقييــم. مبجــرد حتديــد املخاطــر، يجــب فحصهــا. وعلــى وجــه التحديــد، يجــب علــى ب( 

املنظمــات غيــر احلكوميــة تقييــم احتمــال وقــوع احلــدث وتأثيــره علــى القضيــة والضحيــة 
وعلــى املنظمــة كذلــك. ويســاعد هــذا التقييــم يف حتديــد مســتوى األولويــة لــكل خطــر 
والتدابيــر الالزمــة للتخفيــف منــه. فمثــاًل، إذا كان اخلطــر هــو ســرقة البيانــات مــن قبــل 
شــخص خبيــث مــن الداخــل والــذي مــن شــأنه أن يعــرض خصوصيــة الناجي/الناجيــة 
ــي ميكــن تنفيذهــا اســتجابة  ــر الت ــد مــن التدابي ــاك العدي وعمــل املنظمــة للخطــر، فهن
لــدرء ذلــك اخلطــر، وقــد يشــمل ذلــك تدابيــر مثــل تثبيــت برامــج مكافحــة الفيروســات، 
 )iF-iW( واســتخدام احلمايــة بكلمــة مــرور، وتشــفير البيانــات، وتأمــني شــبكة واي فــاي
خاصــة باملؤسســة، والتخلــص بشــكل صحيــح مــن البيانــات احلساســة، والتحكــم يف 

الوصــول إلــى األجهــزة وامللفــات احلساســة، ومــا إلــى ذلــك.
التخفيــف. مــن األهميــة مبــكان تنفيــذ تدابيــر أمنيــة وخطــوات أخــرى لتقليــل احتمــال ج( 

التهديــد وتأثيــره احملتمــل ومســتوى مخاطــره. فمثــاًل، ميكــن للمنظمــات غيــر احلكوميــة 
ــذ سياســة  ــات، أو تنفي ــع تســرب البيان ــات، أو اســتراتيجية ملن ــذ خطــة إدارة األزم تنفي

منــع الهجمــات اإللكترونيــة.
املنــع واملراقبــة. تعتبــر مراقبــة املخاطــر مبــرور الوقــت للبقــاء علــى رأس التحديــات د( 

تنفيــذ  أيًضــا  املمثلــني  علــى  ويجــب  فعالــة.  وقائيــة  اســتراتيجية  الناشــئة  األمنيــة 
ضمانــات وقائيــة فعالــة تنبــه احملامــني وذوي االختصــاص بالقضايــا وغيرهــم مــن 
املهنيــني املشــاركني يف التقاضــي وإدارة القضايــا بشــأن كيفيــة منــع التهديــدات الرقميــة 

واكتشــافها والتعامــل معهــا.
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كيفية التخفيف من املخاطر الرقمية

مبجــرد حتديــد املخاطــر الرقميــة والتأثيــر الــذي قــد حتدثــه هــذه املخاطر على عملهــم القانوني، 
يجــب علــي املمثلــني تنفيــذ خطــة للتخفيــف مــن املخاطــر. تشــمل اســتراتيجيات التخفيــف املمكنة 

مــا يلي:
اعتمــاد سياســات أمــن رقمــي حلمايــة عمــل املنظمــة وحمايــة البيانــات واملعلومــات الشــخصية 	 

للضحايــا. فمثــاًل، ميكــن للممثلــني اعتمــاد سياســة ألمــن املعلومــات والبيانــات، وسياســة 
اســتجابة للحــوادث، وسياســة الوصــول عــن بعــد، وسياســة إدارة املخاطــر، وسياســة كشــف 

االحتيــال، مــن بــني سياســات أخــرى.
القيــام بتغييــر كلمــات املــرور بانتظــام وتنفيــذ ضوابــط حتكــم قويــة يف قبــول كلمــة املــرور، مثــل 	 

املصادقــة الثنائيــة وإدارات كلمــات املرور.
استخدام ملحقات املستعرض املعززة للخصوصية لتجنب تتبع زوار املوقع.	 
االســتفادة مــن الشــبكات االفتراضيــة اخلاصــة )VPN( لالتصــال باإلنترنــت عبــر نفــق 	 

مشــفر، وبالتالــي منــع أي تهديــد ألمــن البيانــات.
القيــام بتثبيــت برنامــج مكافحــة فيروســات ومنــع التهكيــر )firewall( علــى أجهــزة الكمبيوتر 	 

احملمولــة أو األجهــزة التــي يســتخدمها احملامــي أو املختــص بالقضيــة أو أي شــخص مشــارك 
يف التقاضــي ولــه حــق الوصــول إلــى املعلومــات احلساســة والســرية والتحكــم فيهــا.

إجراء اختبارات اختراق دورية على البنية التحتية الرقمية للمؤسسة.	 
إذا أمكــن، جتنــب االتصــال بشــبكة واي فــاي )WIFI( عامــة. إذا كنــت تســتخدم شــبكة واي 	 

فــاي عامــة، فتأكــد مــن تســجيل اخلــروج.
حافظ على حتديث البرامج ونظام التشغيل على أجهزة الكمبيوتر.	 
إجراء تقييم املخاطر بانتظام.	 
عنــد إدارة القضايــا الكترونيــاً، يجــب القيــام بتأمــني جميــع ملفــات القضيــة، وحصــر الوصــول 	 

إلــى املوظفــني األساســيني. مبجــرد إنشــاء ملــف مشــترك، ميكــن للمســؤولني تقييــد وصــول 
املســتخدمني عــن طريــق تغييــر أذونــات أمــان امللفــات. ســتظل امللفــات عامــة حتــى يقــوم 

املســؤولون بتزويــد املجموعــات أو األفــراد بحــق الوصــول.
عنــد قــراءة رســائل البريــد اإللكترونــي أو الرســائل يف الدردشــة، تــوخ احلــذر عنــد فتــح 	 

روابــط أو مرفقــات غيــر متوقعــة.
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ج. إدارة املستندات والتخلص منها بطريقة آمنة وحساسة

للتقاضــي 	  مطلوبــة  املعلومــات  كانــت  طاملــا  فقــط  باملســتندات  االحتفــاظ  يجــب 
ــم  ــى تقليــل املخاطــر. وعندمــا يت ــون. هــذا يســاعد عل االســتراتيجي أو مبوجــب القان

حتديــد أن املســتندات لــم تعــد مطلوبــة، يجــب التخلــص منهــا بأمــان.

تعــد إدارة املســتندات والتخلــص منهــا بشــكل آمــن أمــًرا بالــغ األهميــة ملنــع أي تســرب للمعلومــات 
أو الوصــول إليهــا مــن قبــل أشــخاص غيــر مصــرح لهــم بذلــك. يجــب أن حتتفــظ املنظمــة 
باملســتندات والبيانــات احلساســة فقــط طاملــا كانــت املعلومــات مطلوبــة للغــرض احملــدد الــذي 
يتــم االحتفــاظ بهــا أو وفًقــا ملــا يقتضيــه القانــون ذي الصلــة. علــى ســبيل املثــال، عندمــا تقــوم 
منظمــة بإغــالق قضيــة، ميكــن للمؤسســة التخلــص مــن املعلومــات )انظــر إغــالق قضيــة(. إذا 
اختــارت املنظمــة غيــر احلكوميــة االحتفــاظ بهــا، فــال ميكــن أن يتجــاوز الوقــت الــذي تســمح بــه 
سياســتها الداخليــة أو القانــون املعمــول بــه. يجــب تخزينهــا بأمــان ملنــع الوصــول إلــى املعلومــات 

أو التعامــل معهــا أو اســتخدامها مــن قبــل األفــراد غيــر املصــرح لهــم.

ــر  ــات غي ــوم املنظم ــأن تق ــا ب ــات احلساســة، يوصــى أيًض ــاظ باملســتندات واملعلوم ــد االحتف عن
احلكوميــة بتنفيــذ خطــة االحتفــاظ. يجــب أن حتــدد هــذه اخلطــة مســتوى حساســية املســتندات، 
وســبب االحتفــاظ بهــا، موافقــة الناجي/الناجيــة علــى املمثلــني لالحتفــاظ باملعلومــات، إذا لــم يتــم 
طلــب ذلــك مســبًقا. يجــب أن تتضمــن هــذه اخلطــة أيًضــا مــدة االحتفــاظ، وكيــف ســيتم تخزيــن 

املســتندات وتأمينهــا، وإجــراءات التخلــص الفعــال منهــا.

عنــد التخلــص مــن املســتندات، يجــب علــى املمثلــني االحتفــاظ بســجل للتخلــص منهــا، مبــا يف 
ذلــك وصــف امللفــات وتاريــخ اإلتــالف. مــن واجــب املمثلــني التأكــد مــن أن اإلجــراءات املســتخدمة 
يف جميــع مراحــل عمليــة التخلــص توفــر حمايــة مناســبة ضــد الفقــد غيــر املقصــود أو الكشــف 
عــن محتويــات املســتندات. ويعتبــر التمزيــق مثــال احــد اســلم االســاليب وأكثرهــا فعاليــة يف 
ــإن إحــدى  ــة، ف ــات الرقمي ــر بامللف ــق األم ــا يتعل ــة احلساســة. عندم ــواد الورقي ــن امل ــص م التخل
أكثــر الطــرق أماًنــا لتدميرهــا هــي االســتعانة بشــركة تكنولوجيــا معلومــات معتمــدة. مبجــرد 
أن تتخلــص الشــركة مــن امللفــات، ســتصدر شــهادة التخلــص التــي توفــر دليــاًل علــى أن جميــع 
املعلومــات الســرية قــد مت إتالفهــا بشــكل آمــن. تتضمــن الشــهادة، مــن بــني أشــياء أخــرى، تاريــخ 
االتــالف ووصــف للملفــات والبيانــات التــي مت إتالفهــا. وعندمــا يتعــذر تعيــني شــركة تكنولوجيــا 
معلومــات معتمــدة، ميكــن للممثلــني تثبيــت برنامــج حــذف آمــن ملســح املعلومــات الرقميــة أو 

الكتابــة فوقهــا.
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ويجــب تدريــب جميــع املمثلــني واملوظفــني اآلخريــن، خاصــة أولئــك املخولــني بالوصــول إلــى 
املســتندات والبيانــات احلساســة ومعاجلتهــا واســتخدامها، علــى السياســات واملعاييــر والعمليــات 

اخلاصــة بــإدارة املســتندات احلساســة والتخلــص منهــا بشــكل آمــن.

د. االتصال اآلمن وتبادل املعلومات

ــا، يجــب اعتمــاد 	  ــد مشــاركة املعلومــات احلساســة مــع الشــركاء يف إحــدى القضاي عن
إلــى  لتقليــل مخاطــر وصــول اخلصــوم  آمنــة  معلومــات  ومشــاركة  اتصــال  تدابيــر 
املعلومــات احلساســة. قــد تكــون هنــاك حاجــة لتدابيــر أمنيــة معــززة للمعلومــات التــي 
تعــرض ســالمة املصــادر وشــركائها للخطــر؛ إن تعريــض ســالمة الناجــني واملمثلــني 
وغيرهــم للخطــر؛ يشــير إلــى املشــاريع أو اســتراتيجيات التقاضــي التــي قــد يتــم 

تقويضهــا إذا مت الكشــف عنهــا؛ أو التــي تتضمــن أدلــة غيــر متاحــة للجمهــور.

املمارسة العامة

قــد يتطلــب العمــل القانونــي مشــاركة معلومــات حساســة مــع أطــراف مختلفــة معنيــة بالقضيــة، 
مبــا يف ذلــك احملامــني والناجــني والقضــاة أو أي شــخص آخــر يســاعد. ومــع ذلــك، عندمــا 
ــون البيانــات مــع اآلخريــن، يكــون لــدى خصومهــم إمكانيــة أكبــر للوصــول إليهــا.  يشــارك املمثل
لذلك، يجب مشــاركة املعلومات احلساســة باســتخدام أدوات واســتراتيجيات االتصاالت اآلمنة.

مــن أجــل التواصــل اآلمــن وتبــادل املعلومــات، ميكــن للمنظمــات غيــر احلكوميــة اســتخدام 
التاليــة: التدابيــر 

ــد 	  ــر البري ــد مشــاركة املعلومــات الســرية عب إضافــة إشــعار الســرية أو إخــالء املســؤولية عن
لالســتخدام  مخصصــة  املعلومــات  أن  علــى  اإلشــعار  هــذا  يؤكــد  أن  يجــب  اإللكترونــي. 
احلصــري للمســتلم )املســتلمني( املقصــود وأن أي توزيــع أو نســخ أو اســتخدام غيــر مصــرح 

بــه لهــذا االتصــال أو املعلومــات الــواردة فيــه محظــور متاًمــا.
ــد اإللكترونــي أو الروابــط أو املرفقــات مــن 	  ــد الوصــول إلــى رســائل البري توخــي احلــذر عن

مصــادر غيــر مألوفــة.
اســتخدم األنظمــة األساســية املشــفرة، مثــل مــزود بريــد الكترونــي يهتــم باخلصوصيــة 	 

والســرية العاليــة مثــل بروتــون ميــل )Proton mail( أو أنظمــة التخزيــن واملشــاركة عاليــة 
اخلصوصيــة مثــل موقــع )Tresorit(، أو أنظمــة املشــاركة للملفــات الضخمــة مثــل تطبيقــات 
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دروبوكــس وويــرد ٣٦٥ )Office 365 أو Dropbox( ، ملشــاركة املســتندات. إذا كانــت 
املســتندات حتتــوي علــى معلومــات حساســة، فيجــب أن تكــون محميــة بكلمــة مــرور للتحكــم 

ــى املســتند. يف الوصــول إل
تنفيــذ اتفاقيــة مشــاركة املعلومــات )ISA( عنــد مشــاركة املســتندات واملعلومــات احلساســة مــع 	 

أطــراف خارجيــة. يجــب أن يحتــوي معيــار ISA، مــن بــني أشــياء أخــرى، علــى بيانــات خاصــة 
بالســياق وتصنيــف حلساســية املعلومــات، وعلــى تعليمــات حــول كيفيــة اســتخدام البيانــات، 

ومســؤوليات األطــراف املعنيــة، وإلجــراءات للتعامــل مــع انتهــاكات البروتوكــول.

تدابير أمنية معززة

ســيعتمد حتديــد التوقيــت الــذي تكــون فيــه التدابيــر األمنيــة املعــززة ضروريــة علــى تقديــرات 
املمثلــني، ولكــن يوصــى باتبــاع نهــج »إذا كان لديــك شــك، افعــل«. قــد تكــون هنــاك حاجــة لتدابيــر 
أمنيــة معــززة للمعلومــات التــي تهــدد ســالمة املصادر وشــركائها، وتعرض للخطر ســالمة الناجني 
واملوظفــني وغيرهــم ممــن يعملــون يف إطــار قضيــة مــا، أو تشــير إلــى مشــاريع أو اســتراتيجيات 

تقاضــي قــد يتــم تقويضهــا إذا مت الكشــف عنهــا، أو تتضمــن أدلــة غيــر متاحــة للجمهــور.

ــا.  ــا ومعلوماته ــز أمــن اتصاالته ــذ أي إجــراء الزم لتعزي ــة تنفي ــر احلكومي ــن للمنظمــات غي ميك
ــة: ــر احلكومي ــة االتصــاالت واملعلومــات، ميكــن للمنظمــات غي ــادة حماي ــاًل، لزي فمث

اســتخدام أســماء رمــز املشــروع عنــد مناقشــة أو مشــاركة املعلومــات اخلاصــة باملشــروع مــع 	 
أشــخاص مــن خــارج مؤسســتهم؛

اســتخدام البريــد اإللكترونــي املشــفر مــن طــرف إلــى طــرف ومشــاركة امللفــات املشــفرة 	 
واملراســلة املشــفرة والتطبيقــات الصوتيــة مثــل ســيغنال وتليغــرام؛

عنــد اســتخدام تطبيــق مؤمتــرات الفيديــو زوم )Zoom(، يلزمــك احلصــول علــى كلمــة مــرور 	 
لالنضمــام إلــى االجتماعــات احلساســة؛

مشــاركة 	  أو  نصيــة  رســائل  إلرســال   )WhatsApp( واتســاب  تطبيــق  اســتخدام  عنــد 
املســتندات، حتقــق مــن صفحــة »معلومــات االتصــال« وقــم بتنشــيط إعــداد الرســائل املختفيــة؛

عقــد اجتماعــات وجًهــا لوجــه، حيثمــا أمكــن ذلــك. عنــد مشــاركة املعلومــات احلساســة، قــم 	 
بإيقــاف تشــغيل الهواتــف احملمولــة أو اتركهــا خــارج غرفــة االجتماعــات؛

عنــد الســفر، قــم بتنظيــف ســطح مكتــب الهاتــف والكمبيوتــر احملمــول وحاويــة إعــادة التدوير. 	 
إذا لــم يكــن ذلــك ممكًنــا، يجــب علــى املوظفــني الســفر مــع هاتــف وجهــاز كمبيوتــر محمــول 
دون أي معلومــات أخــرى عنهمــا. يجــب أن يكــون أي كمبيوتــر محمــول قابــاًل للمســح عــن بُعــد 

باســتخدام برامــج ميكــن احلصــول عليهــا بســهولة؛
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حماية املستندات احلساسة عن طريق إضافة كلمات مرور.	 
ــة 	  ــى اقتضــت احلال ــة مت ــن النســخ اإللكتروني ــدالً م ــن املســتندات ب ــر نســخ مطبوعــة م توفي

ــك. ــة ذل األمني
مــن 	  الوصفيــة  البيانــات  مايكروســوفت إلزالــة  تطبيــق  علــى  اســتخدم مدقــق مســتندات 

املؤلــف يف خطــر؛ تكــون ســالمة  املســتندات عندمــا 
اســتخدام حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي مجهولــة املصــدر للبحــث عــن األشــخاص 	 

الذيــن تهتــم بهــم ؛ أو
عنــد البحــث عــن معلومــات ذات أهميــة، اســتخدم »التصفــح املتخفــي« / »التصفــح اخلــاص« 	 

حلمايــة معلومــات ســجل البحــث ومنــع اســتخدام ملفــات تعريــف االرتبــاط.

االستعداد إلدارة اخلروقات 

كقاعــدة عامــة، يجــب أن تكــون البيانــات آمنــة ضــد أي تهديــدات وأن يتــم التخلــص منهــا بشــكل 
آمــن ومناســب عندمــا ال تعــد هنــاك حاجــة إليهــا أو تصيــر غيــر مطلوبــة مبوجــب القانــون أو 
السياســات الداخليــة. ويف حالــة حــدوث خــرق أمنــي، يجــب علــى املنظمــات غيــر احلكوميــة 
تنفيــذ اســتراتيجية لتخفيــف الضــرر الناجــم، وحتديــد املســؤوليات عنــد االقتضــاء، وتوفيــر 
ــالغ عــن انتهــاكات  ــى الفــور اإلب ــد االقتضــاء. يجــب عل ــى اإلنصــاف والتعويــض عن الوصــول إل
الســرية إلــى الشــخص املعــني داخــل املنظمــة غيــر احلكوميــة لتحديــد مــا إذا كان احلــادث يرقــى 

إلــى مســتوى الكشــف عــن معلومــات ســرية. 

أثنــاء اتخــاذ القــرار، يجــب علــى »الشــخص املســؤول« تقييــم املخاطــر علــى حقــوق وحريــات 
األشــخاص، مبــا يف ذلــك حقــوق وحريــات الناجي/الناجيــة، كمــا يجــب اتخــاذ خطــوات للتخفيــف 
مــن أي مخاطــر محتملــة، وإخطــار الناجي/الناجيــة بانتهــاك الســرية. ويجــب أن يوضــح اإلشــعار 
ــي  ــة، واخلطــوات املتخــذة أو الت ــى حقــوق الضحي ــات عل ــل، والتداعي طبيعــة االنتهــاك بالتفصي

يُعتــزم اتخاذهــا لتقليــل ومعاجلــة أي آثــار ســلبية.

هـ. االمتثال

تأكــد مــن أن املوظفــني العاملــني يف التقاضــي االســتراتيجي علــى درايــة بالتزامــات 	 
حمايــة البيانــات يف واليتهــم القضائيــة عندمــا يقومــون بجمــع بيانــات أحــد الناجــني أو 

التعامــل معهــا.
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يف بعــض الواليــات القضائيــة، يجــب علــى املمثلــني االلتــزام باملعاييــر القانونيــة اإلقليميــة و / أو 
احملليــة املتعلقــة بحمايــة البيانــات وإدارتهــا. ويجــب أن يكــون املمثلــون علــى درايــة بااللتزامــات 
احملليــة حلمايــة البيانــات عنــد قيامهــم بجمــع أو معاجلــة البيانــات املتعلقــة بالفــرد. ففــي االحتــاد 
األوروبــي، علــى ســبيل املثــال، تضــع الالئحــة العامــة حلمايــة البيانــات )GDPR( القواعــد املتعلقة 
مبعاجلــة البيانــات الشــخصية وحريــة نقلهــا. وفًقــا لذلــك، يتعــني علــى املنظمــات األوروبيــة جمــع 
ــة البيانــات  ــا ملســؤولياتها مبوجــب الالئحــة العامــة حلماي ــات الشــخصية ومعاجلتهــا وفًق البيان
)GDPR(. هــذا يتطلــب مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة العاملــة يف أوروبــا أن يكــون لديهــا 

سياســة حمايــة البيانــات.
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قراءة اضافية حول الموضوع 

	 Workbook on Security, Frontline Defenders, https://www.frontlinedefenders.
org/en/workbook-security

	 Security in A Box Digital Protection Resources, Frontline Defenders, https://

www.frontlinedefenders.org/en/digital-protection-resources

	 The Holistic Security Toolkit, Open Briefing, https://toolkit.openbriefing.org/
the-toolkit

 

https://www.frontlinedefenders.org/en/workbook-security
https://www.frontlinedefenders.org/en/workbook-security
https://www.frontlinedefenders.org/en/digital-protection-resources
https://www.frontlinedefenders.org/en/digital-protection-resources
https://toolkit.openbriefing.org/the-toolkit
https://toolkit.openbriefing.org/the-toolkit
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ملحق )أ( قائمة تحقق الستراتيجيات القضية

استراتيجية 
شاملة

المشكلة:
ما هي مشكلة حقوق اإلنسان التي تتناولها القضية؟	 
ما هو البحث الذي أجريته حول أسباب المشكلة والحلول الممكنة؟	 

التأثير
ما هو الهدف بعيد المدى الذي تسعى القضية إلى تحقيقه؟	 
ما الذي تحتاجه القضية للتغيير لتحقيق هذا الهدف طويل المدى؟ 	 

قانون أم سياسة أم ممارسة؟
من لديه القدرة على تغييره؟	 

االئتالفات
هذه 	  على  يعملون  الذين  اآلخرون  األفراد  أو  المنظمات  هي  ما 

لقضية؟ ا
مع من ستعمل لمعالجة القضية؟	 

إستراتيجية
كيف سيتقدم التقاضي في اإلستراتيجية األوسع؟	 
كيف سينفذ القرار ومن سيتخذه؟	 

نظرة عامة على القضيةالقضية
اشرح القضية في ثالث جمل.	 
من هم المّدعين والمدعى عليهم؟	 
لخص الحقائق ، مع التواريخ الرئيسية واألشخاص.	 

منتدى قانوني
ما هي المنتديات القانونية المتاحة )محاكم، هيئات قضائية، لجان، 	 

إلخ(؟
ما المنتدى / المنتديات القانونية التي من المحتمل أن تستخدمها؟	 
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إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

ملحق )أ( قائمة تحقق الستراتيجيات القضية

القانون
ما هي الحجج القانونية الرئيسية التي ستقدمها؟	 
ما هي الحجج المضادة الرئيسية التي تتوقع رؤيتها؟ وما هو ردك 	 

عليها؟
ما هي الحجج المتعلقة بالمقبولية، عند االقتضاء؟	 
ما هو البحث )القانوني( اإلضافي الذي يجب القيام به؟	 

األدلة
ما هو الدليل الذي ستعتمد عليه، مثل الشهود والخبراء والبيانات 	 

والتقارير؟
من الذي سيصدر تقرير الطب الشرعي في هذه القضية؟	 
ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على أدلة إضافية؟	 

المعالجات
ما هي التعويضات المالية وغير المالية التي ستطالب بها نيابة عن 	 

الضحية؟
اشرح كيف تتوافق المعالجات الخاصة بك مع األهداف اإلستراتيجية 	 

المحددة في هذه القضية؟
المناصرة 
والحمالت

خطة المناصرة )عندما تكون القضية علنية(
ما هي أهدافك من المناصرة؟	 
ما هي أهدافك الدعوية الرئيسية؟	 
من هم رسل المناصرة لديك؟	 
ما هي رسائل المناصرة الخاصة بك؟	 

خطة االتصاالت )عندما تكون القضية عامة(
من هو جمهور اتصاالتك الرئيسي؟	 
ما هي رسائلك؟	 
من هم ُرُسلك؟	 
االجتماعي، 	  التواصل  وسائل  ستستخدمها:  التي  األدوات  هي  ما 

الصحفية؟ والمؤتمرات  الرقمية،  واالتصاالت   ، والفيديو 
ما هي األحداث اإلعالمية الرئيسية في مسار القضية؟	 

المجتمع )عندما تكون القضية عامة(
خالل 	  من  مباشر  غير  بشكل  تمثله  الذي  األوسع  المجتمع  هو  ما 

القضية؟ في  التقاضي 
كيف يمكنك إشراك هذا المجتمع؟	 
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

ملحق )أ( قائمة تحقق الستراتيجيات القضية

الممارسات 
العملية

الجدول الزمني والمعالم
ما هي المعالم الرئيسية في القضية؟	 
ما هي المدة التي سيستغرقها التقاضي؟	 

ضمان تلبية احتياجات الناجي/الناجية
ما هي أنواع الدعم األخرى التي يحتاجها الناجي/الناجية )طبي، 	 

إلخ(؟ اجتماعي،  نفسي، 
هل يمكنك إحالة الناجي/الناجية إلى الخدمات المناسبة لتغطية تلك 	 

االحتياجات؟
الشئون المالية واإلدارية

)السفر، 	  القضية  في  تضمينها  سيتم  التي  التكاليف  أنواع  هي  ما 
والترجمة، وأتعاب المحكمة، وأتعاب المحامين، وأتعاب المحققين، 

وما إلى ذلك(؟
ما هي الميزانية اإلجمالية للقضية؟	 

ما هي خطواتك التالية الفورية؟	 الخطوات التالية
متى ستكتمل خطوتك التالية؟	 
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

ملحق )أ( قائمة تحقق الستراتيجيات القضية

ملحق )ب( قائمة تحقق اختيار القضية

التفويض 
والخبرة

مؤسستك 	  اختصاص  أو  اختصاصك  في  القضية  تندرج  هل 
؟ تها وخبرا

اعتبارات ما 
يتعلق بالناجين

ما هو هدف الناجي/الناجية في القضية؟ هل يسعون إلى الحصول 	 
على إقرار أو تعويض أو ضمانات بعدم التكرار أو أي شيء آخر؟

هل أهداف الناجي/الناجية متوافقة مع أهداف منظمتك؟	 
طبية، 	  المثال،  سبيل  )على  الناجية  الناجي/  احتياجات  هي  ما 

ترتبط  وكيف  اقتصادية(  واجتماعية  وقانونية،  اجتماعية،  ونفسية 
القانونية؟ بالمسألة  هذه 

هل من المحتمل أن يكون لمتابعة الدعوى القانونية تأثير )إيجابي 	 
أو سلبي( على هذه االحتياجات؟

في 	  النظر  في  للمساعدة  متاحون  الصلة  ذوو  المتخصصون  هل 
احتياجات دعم الناجي/الناجية؟ هل يمكن الحفاظ على هذا الدعم 

القضية؟ أثناء  مستمر  بشكل 
هل يتلقى الناجي/الناجية حاليًا دعًما آخر )ضع في اعتبارك دعًما 	 

طبيًا ونفسيًا وقانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا(؟ ما هو الدعم الذي ال 
يتلقونه؟ كيف ينسجم عملك مع هذا؟

على 	  السلبية  القضية  لنتائج  المحتملة  المخاطر   / اآلثار  هي  ما 
الخاصة؟ احتياجاتهم  إلى  بالنظر  الناجين 

كانت 	  إذا  ألسرهم؟  أو  للناجين  بالحماية  تتعلق  مخاوف  هناك  هل 
المخاوف؟ هذه  إدارة  يمكن  فهل   ، بنعم  اإلجابة 
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

ملحق )ب( قائمة تحقق اختيار القضية

اعتبارات ما 
يتعلق بالقضية

من أين أتت القضية؟ هل تمت إحالتها إليك من قبل منظمة / شريك 	 
آخر؟

من الذي يعمل على القضية غيرك؟ ماذا ستكون عالقة منظمتك 	 
بهم؟

ما هو الدور الذي ستلعبه في القضية )على سبيل المثال، الممثل 	 
المستشار(؟ أو  الثالث،  الطرف  أو  المشارك،  الممثل  أو  الوحيد، 

كانت 	  إذا  قوتها؟  مدى  وما  المتوفرة  األدلة   / المعلومات  هي  ما 
األدلة غير كافية أو غير قوية، فما هي احتمالية وتكلفة الحصول 

القضية؟ لدعم  إضافية  أدلة  على 
هل هناك مخاوف تتعلق بالحماية لك أو لشركائك أو ألي شخص 	 

هذه  إدارة  يمكن  فهل  بنعم،  اإلجابة  كانت  إذا  القضية؟  في  آخر 
المخاوف؟

قضائية 	  والية  في  مقيمين  كانوا  إذا  الناجي/الناجية؟  مقر  يقع  أين 
مختلفة، فهل يمكنك العمل مع منظمة شريكة يمكنها دعم الضحية 

في نطاق سلطتها القضائية طوال مدة القضية؟
استراتيجية 

القضية
ما هي السبل القانونية المتاحة )على سبيل المثال، المحلية واإلقليمية 	 

والدولية(؟
ما هي المزايا والعيوب أو العوائق اإلجرائية لكل وسيلة قانونية؟	 
إذا كنت تفكر في قضية دولية أو إقليمية، فهل سبق لك اتباع سبل 	 

االنتصاف المحلية؟ هل لديك معلومات واضحة حول حالة / نتيجة 
هذه اإلجراءات و)إذا كان ذلك مناسبًا( تاريخ اتخاذ القرار النهائي؟

للناجي/للناجية 	  والنجاح  اإليجابية  النتيجة  وتأثير  احتمالية  هي  ما 
هدفها(؟ حيث  )من 

ما هي إمكانية تنفيذ القرار اإليجابي؟ قد تفكر في الوضع الحالي في 	 
الدولة، وسياسة / مواقف الحكومة، وسجل التنفيذ للبلد، وإمكانيات 

التنفيذ، والقوة النسبية آللية حقوق اإلنسان المعنية.
كيف سيبدو النجاح في الحالة بعد التأثيرات اإليجابية على الناجي/	 

لفت  أو  الفقه  في  اإليجابي  التغيير  المثال،  سبيل  )على  الناجية؟ 
األوسع( المجتمع  قضايا  إلى  االنتباه 

ما هو التأثير المحتمل لنتائج سلبية؟	 
في 	  )بما  والدولي  الوطني  السياق  إلى  بالنظر  مخاوف،  هناك  هل 

ذلك في محكمة مناهضة التعذيب، والمحكمة األفريقية، والمحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنسان، وما إلى ذلك(، من أن متابعة القضية 
يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف، أو مراجعة سلبية للفقه القانوني 

الحالي؟



46
مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

ملحق )ب( قائمة تحقق اختيار القضية

هل تسعى القضية إلى هدف )أهداف( إستراتيجية محددة؟	 األثر
هل تعكس القضية ممارسة معينة / مشكلة منهجية و / أو تؤثر 	 

معينة؟ مجموعة  على 
هل تعالج القضية “حاجًزا منهجيًا أمام العدالة”؟	 
ما هو احتمال أن تشكل القضية سابقة أو أن يكون لها تأثير على 	 

القانون / السياسة / الرأي العام )المحلي(؟
)سواء 	  القضائي  االجتهاد   / القانونية  المعايير  القضية  ستقدم  هل 

معينة؟ مجموعة  لصالح  محددة(  آلية  ضمن  أو  عام  بشكل 
اعتبارات ما 

يتعلق بالتنظيم 
واملوارد

)الوقت 	  لمنظمتك؟  المتوخاة  الموارد  على  المترتبة  اآلثار  هي  ما 
والتكلفة(

يستطيع 	  هل  للقضية؟  محدد  تمويل  على  الحصول  يمكنك  هل 
التكاليف؟ في  المساهمة  الناجي/الناجية 

هل منظمتك لديها القدرة اللغوية الداخلية للعمل على القضية؟	 
المستوى 	  على  القضية  استكمال  سيستغرقه  الذي  الوقت  هو  ما 

المحلي / اإلقليمي / الدولي؟ )ضع في االعتبار البحث والصياغة، 
واالتصال مع الشركاء، وإعداد األدلة، وعمل الناجين، والتزامات 
تقديم الرعاية، باإلضافة إلى الوقت الذي قد يستغرقه إصدار حكم(

هل القضية مرتبطة بمجاالت أخرى من عملك؟ كيف؟	 
هل هناك تضارب محتمل في المصالح مع الناجين اآلخرين الذين 	 

تمثلهم؟
هل القضية تتداخل )حتى من المحتمل( مع أي مشروع / حملة / 	 

قضايا مناصرة يكون لديك موقف سياسي واضح بشأنها؟ إذا كان 
األمر كذلك، فهل تم إطالع الناجي/الناجية على موقفك السياسي 
وهل توافق/يوافق الناجي/الناجية على موقفك السياسي هذا؟ هل 
الناجي/الناجية على استعداد إلرشادك بشأن القضية مع العلم أنك 

قد تدلي بتصريحات عامة حول هذه القضايا؟
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

األمن الرقمي لإلدارة الفعالة للقضية

ملحق )ج( استمارة تقييم االحتياجات الفردية

تأكــد مــن فهــم الناجي/الناجيــة للغــرض مــن تقييــم االحتياجــات الفرديــة والنتائــج احملتملــة 
للتقييــم واملوافقــة علــى املقابلــة. يجــب أن مُينــح الناجــون الفرصــة ليرافقهــم فــرد مــن اختيارهــم، 

كمــا يجــب أن يُعــرض عليهــم إمكانيــة طلــب مقابلــة شــخص مــن جنــس معــني.

اسم الناجي/
الناجية

تاريخ وموقع 
املقابلة

اسم املوظف الذي 
يجري املقابلة

اسماء احلضور 
االخرين

حتديد االحتياجات 
للتواصل

الناجي/ يشعر  هل  فورية؟  ترجمة  إلى  الناجي/الناجية  يحتاج  هل 
الناجية بالراحة عند تلقي املعلومات )على سبيل املثال، حول منظمات 

باللغة اإلجنليزية؟ الدعم( 
تفاصيل التعذيب 

واألثر
يجب أن تكون رؤى وأفكار الناجني يف قلب جميع القرارات املتعلقة 
بالدعم الذي قد يحتاجونه. يجب االنتباه إلى تقييم الناجي للحادث.

الدعم الذي مت 
)ضع يف االعتبار 
الدعم القانوني، 

االجتماعي، 
االقتصادي، 

الصحي، 
السيكولوجي، 

والبدني والروحي(

تفاصيل الدعم املقدمالوكالة او الشخص مقدم الدعم
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

ملحق )ج( استمارة تقييم االحتياجات الفردية

انواع الدعم 
األخرى املطلوبة

الوكالة او الشخص 
الذي ميكنه أن يقدم 

الدعم

تفاصيل الدعم 
املقدم

هل ميكننا ان نحيل 
الناجي/الناجية الى 

جهة تقدم دعم

التأثير احملتمل 
للتقاضي على 

الناجي/الناجية

تقاضي  لعملية  باخلضوع  لهم  يسمح  وضع  يف  الناجي/الناجية  هل 
)طويلة األجل( ]على سبيل املثال، هل ميكن لهم تقدمي بيانات لشكوى؛ 
هل هم مستعدون لرؤية املتخصصني؛ هل ميكن لهم إجراء مقابالت 
مع الشرطة؛ ما هي نقاط ضعف الناجي/الناجية التي يجب أن نكون 
على علم بها؛ ما هو التأثير احملتمل لضعفهم على قدرتهم على إعطاء 

تعليمات واضحة وما هو األثر على قوة القضية؟[
تدابير احلماية 

والدعم املطلوبني
املتابعة املوصى بها
هل وافق الناجي/

الناجية على 
مشاركة معلوماته 

مع منظمات أخرى 
كجزء من عملية 

اإلحالة؟
نتيجة التقييم الثاني 

)اكتب التاريخ(
إجراءات املتابعة 

املوصى بها
االشخاص اجاءات املتابعة

املنخرطون
تاريخ املراجعة
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

ملحق )ج( استمارة تقييم االحتياجات الفردية

الملحق د - خطاب رعاية العميل )الناجي/الناجية(

]عنوان الناجي/الناجية،  التاريخ[

عزيزي ]اسم الناجي/الناجية[ ،

حالتك
شــكًرا لــك علــى مطالبتنــا مبســاعدتك فيمــا يتعلــق بـــ ]االحتجــاز أو التعذيــب أو املعاملــة الســيئة[ 

التــي تعانيهــا أنــت /  يف ]البلد/االقليــم[.

أتفهم أنك تأمل يف ].............[ و / أو تشعر بالقلق من ]....................[.

هذا اخلطاب
ــة  ــذ العمــل نياب ــه بتنفي ــذي ســنقوم مبوجب ــد األســاس ال الغــرض مــن هــذا اخلطــاب هــو حتدي
عنــك. يشــرح هــذا اخلطــاب كيــف ســندير قضيتــك ويقــدم تفاصيــل عــن الشــخص الــذي ســيكون 
مســؤوالً عــن العمــل يف قضيتــك. يرجــى قــراءة الرســالة بعنايــة، ولكــن ال تتــردد يف االتصــال بــي 

إذا كان لديــك أي استفســارات أو ترغــب يف مناقشــة التفاصيــل أكثــر.

املسؤولية عن قضيتك
أنــا ]منخصــص قضايــا / محامــي / مســؤول قانونــي، ومــا إلــى ذلــك[، ومحامًيــا مؤهــاًل ]اكتــب 

مؤهالتــك واجلهــة التــي تشــتغل معهــا[. ســأعتني بقضيتــك علــى أســاس يومــي.
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

الملحق د - خطاب رعاية العميل )الناجي/الناجية(

اتصال
ميكــن عــادًة االتصــال بــي عبــر الهاتــف ]اكتــب رقــم الهاتــف[ بــني الســاعة ٩:٣٠ صباًحــا و ٥:٣٠ 
مســاًء يف أيــام األســبوع. ميكنــك أيًضــا أن ترســل لــي بريــًدا إلكترونًيــا علــى ]اكتــب بريــدك 
االلكترونــي[. ميكنــك االتصــال بـــ ]اكتــب اســم الشــخص املعنــي[ علــى ]اكتــب رقــم الهاتــف[ إذا 

لــم أكــن متاًحــا عنــد االتصــال بــي، وســتتم مســاعدتك يف أي استفســارات.

معلومات عن منظمتنا
]اســم املنظمــة[ هــي منظمــة تعمــل علــى ]وصــف مختصــر للمنظمــة[. إذا كنــت بعيــًدا عــن املكتــب 
أو كنــت غيــر متــاح )علــى ســبيل املثــال، ألننــي مســافر أو يف اجتمــاع(، فســوف يأخــذ موظــف 
آخــر أي رســالة موجهــة لــي وميررهــا إلــي. إذا كنــت ســأبتعد عــن املكتــب ألكثــر مــن بضعــة أيــام، 
فســيتم اتخــاذ الترتيبــات لشــخص آخــر مــن املوظفــني للتعامــل مــع أي مســائل عاجلــة قــد تنشــأ.

يســعدنا مراســلتك عبــر البريــد اإللكترونــي أو البريــد أو الهاتــف. ]إذا أعــرب العميــل عــن قلقــه 
بشــأن أمــان البريــد اإللكترونــي، فيرجــى إضافــة كيفيــة معاجلــة ذلــك، علــى ســبيل املثــال، إذا 
كنــت تفضــل االتصــال بنــا عبــر منــوذج مشــفر مــن اتصــاالت البريــد اإللكترونــي، فسنســعى 

الســتيعاب ذلــك باســتخدام )اكتــب اســم الطريقــة املعينــة([.

تعليماتك
نحــن نتفهــم رغبتــك يف أن نقــوم مبــا يلــي: ]التحقيــق / العمــل مــع )اســم الشــريك( للطعــن يف 
...[ وأن هدفــك هــو ]حتديــد الهــدف واســم الطــرف اآلخــر إن وجــد[. علــى ســبيل املثــال، نحــن 
ــي  ــة الت ــض عــن املعامل ــب التعوي ــك لطل ــارات املتاحــة ل ــك يف أن نتحــرى عــن اخلي ــم رغبت نتفه

عانيــت منهــا يف ]اســم البلــد[.

سوف:
ترسل إلينا ]قائمة املستندات ذات الصلة[.	 
تبقينا على اطالع دائم بالتطورات وأي مراسالت تتلقاها فيما يتعلق بقضيتك.	 
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ونحن سوف نقوم بـ:
تطويــر اخلطــوات التاليــة علــى أســاس املســتندات التــي ترســلها إلينــا وتقــدمي املشــورة لــك 	 

بشــأن نقــاط القــوة والضعــف يف اخليــارات املختلفــة حتــى تعــرف مــا هــو واقعــي، وحتــى 
تتمكــن مــن اتخــاذ قــرار مناســب ويســتند علــى درايــة بشــأن أي خطــوات تاليــة، مــع األخــذ يف 

ــة[ - تأمــل يف حتقيــق مــاذا. ــار انــت - و ]عالقتــك إذا كانــت ذات صل االعتب
وضع مصلحتك يف املقام األول عند متثيلك.	 
إخبارك بالتطورات الهامة وإطالعك بانتظام على التقدم مع تقدم العمل.	 

اتفق على اخلطوات التالية
]أدخل اخلطوات التالية املتفق عليها هنا - بعض االحتماالت مذكورة أدناه[

السرية
ــم  ــك معــك(، مــا ل ــى خــالف ذل ــم االتفــاق عل ــم يت ــه )مــا ل ــا ب ــى ســرية مــا تخبرن ســنحافظ عل
ــن  ــه. ال ميك ــي بالكشــف عن ــون أو الســلوك املهن ــة أو قواعــد القان ــا الســلطات التنظيمي تطالبن

ضمــان ســرية البريــد اإللكترونــي.

االحتفاظ بالبيانات واملعلومات واملستندات
نعتبــر أن لدينــا مصلحــة مشــروعة يف االحتفــاظ ببياناتــك ومعلوماتــك ووثائقــك ألن هــذا 
ضــروري إلقامــة الدعــاوى القانونيــة أو ممارســتها أو الدفــاع عنهــا )ســواء يف إجــراءات قضائيــة 

ــة(. ــة أو خــارج احملكم أو إداري

امللفات
بعــد أن ننتهــي مــن العمــل يف هــذه القضيــة، ســنكتب إليــك بشــأن الترتيبــات التفصيليــة لتخزيــن 

ملفــك الورقــي / اإللكترونــي وحذفــه يف نهايــة املطــاف.

جداول زمنية
ســوف نتابــع قضيتــك يف أســرع وقــت ممكــن. ومــع ذلــك، فــإن طــول اإلجــراءات ســيعتمد إلــى 
ــه )املدعــى عليهــم(،  ــة التــي تتعامــل مــع قضيتــك ورد )ردود( املدعــى علي ــى الهيئ حــد كبيــر عل
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وقــد يســتغرق األمــر عــدة ســنوات للحصــول علــى قــرار. وقــد تنتهــي القضيــة بســرعة أكبــر إذا 
توصلنــا إلــى تســوية. ســنبقيك علــى اطــالع دائــم بالتطــورات يف قضيتــك.

نشر اعامي
سنطلب إذنك قبل نشر أي مادة تتعلق بقضيتك على موقعنا اإللكتروني أو يف املواد العامة.

شكاوي
نحــن ملتزمــون بتقــدمي املشــورة القانونيــة عاليــة اجلــودة وملتزمــون برعايــة العمــالء. إذا لــم 
تكــن راضًيــا عــن أي جانــب مــن جوانــب اخلدمــة التــي تتلقاهــا، فيرجــى االتصــال بـــ ]ادخــل اســم 

الشــخص املعنــي بالشــكاوى[.

اعتمــاًدا علــى اختصاصــك القضائــي، ميكنــك أيًضــا تضمــني معلومــات حــول الشــكاوى إلــى 
الهيئــات التنظيميــة املهنيــة.

القانون والشريعة السائدة
يخضــع هــذا اخلطــاب لقانــون ]اســم البلــد[ ويخضــع لالختصــاص القضائــي احلصــري حملاكــم 

]اســم البلــد[.

فهم هذا اخلطاب
إذا كان هنــاك أي جــزء مــن هــذا اخلطــاب ال تفهمــه، فيرجــى إبالغــي بذلــك. ســأكون ســعيدا 
ملناقشــته معــك. مرفــق نســختني مــن هــذه الرســالة وعليهــا توقيعنــا. يرجــى التوقيــع أدنــاه وإعــادة 

نســخة موقعــة مــن هــذه الرســالة إلينــا بالبريــد.

شكًرا لك على مطالبتنا مبساعدتك يف قضيتك.

تفضلوا بقبول فائق االحترام،

الملحق د - خطاب رعاية العميل )الناجي/الناجية(



53
مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

ع على كال النسختني من اخلطاب هنا[ ]وِقّ

]اسم[ 

الرســالة  هــذه  قــرأت  قــد  أنــك  إلــى  إلينــا لإشــارة  الرســالة  هــذه  وإعــادة  التوقيــع هنــا  الرجــاء 
وفهمتهــا، وأنــك توافــق علــى شــروط مشــاركتنا، وأنــك ترغــب يف املضــي قدًمــا يف إشــراك ]اســم 

املنظمــة[ يف هــذا األمــر علــى هــذا األســاس:

التوقيع: .......................................

االسم: ........................................ التاريخ: .......................................

الملحق د - خطاب رعاية العميل )الناجي/الناجية(
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األمن الرقمي لإلدارة الفعالة للقضية

الملحق هـ - استمارة تفويض

أنــا، ]اســم الناجي/الناجيــة[ أفــوض ]اســم املنظمــة[ للتصــرف نيابــة عنــي يف أي إجــراءات 
قضائيــة أو إداريــة أو يف إجــراءات خــارج احملكمــة، مبــا يف ذلــك أمــام هيئــات حقــوق اإلنســان 

اإلقليميــة والدوليــة.

ــة أو غيرهــا مــن اإلجــراءات خــارج احملكمــة ســتتعامل  ــة أو إداري أفهــم أن أي إجــراءات قضائي
مباشــرًة مــع ]اســم املنظمــة[ فيمــا يتعلــق بقضيتــي.

ــا لشــروط  أتفهــم أن ]اســم املنظمــة[ قــد توفــر معلومــات ووثائــق حــول قضيتــي لآلخريــن، وفًق
خطــاب ]اســم املنظمــة[ املرســل إلــّي بتاريــخ ]تاريــخ ارســال خطــاب رعايــة العمــالء[.

أفوض ]اسم املنظمة[ مبا يلي:
تلقــي املعلومــات واملســتندات مــن أي إجــراءات قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا مــن اإلجــراءات 	 

خــارج احملكمــة للتعامــل مــع قضيتــي.
مناقشــة قضيتــي مــع أي إجــراءات قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا مــن اإلجــراءات خــارج 	 

احملكمــة.
االتصــال بجميــع األشــخاص والهيئــات الالزمــة إلحــراز تقــدم يف قضيتــي، مبــا يف ذلــك مــا 	 

يتعلــق بــأي إجــراء مت اتخــاذه حتــى اآلن أو يجــري متابعتــه حالًيــا، وأي إجــراء مســتقبلي، 
ــي؛ ــي و / أو رفاهيت ــق بقضيت ــني أو نفســيني فيمــا يتعل ــأي ممارســني طبي واالتصــال ب

تقــدمي معلومــات حــول قضيتــي إلــى ]اســم املنظمــة[ املمولــة الســتخدامها اخلــاص فيمــا 	 
ــة[؛ ــى ]اســم املنظم ــا إل ــد تقدمه ــا أو ق ــأي منحــة قدمته ــق ب يتعل

املنظمــة[ 	  القانونــي /  ]االســم  املقدمــة يف قضيتــي علــى موقــع  املســاعدة  إلــى  الرجــوع 
و ومنشــوراته؛ 

توجيه األشخاص املناسبني اآلخرين للتصرف بالنيابة عني فيما يتعلق بقضيتي.	 
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الملحق هـ - استمارة تفويض

التوقيع: __________________________

اإلسم: __________________________

العنوان: __________________________

التاريخ: __________________________
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األمن الرقمي لإلدارة الفعالة للقضية

ملحق )و( استمارة مراجعة المستندات

مصدر املستندات:

تاريخ االستالم:

متت مراجعتها بواسطة:

تاريخ املراجعة:

وصف مختصر 
للمستند

مختصر تاريخ المستند
لمحتوى 
المستند

موقع المستند 
)قم بتضمين 

رقم الصفحة إذا 
كان في حزمة 
من المستندات 

األخرى(

تعليقات/
اساسيات

حدد المستندات 
األساسية 

بوضوح
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األمن الرقمي لإلدارة الفعالة للقضية

ملحق )ز( قائمة تحقق للمساعدة في اتخاذ القرار 
لالستمرار في القضية او اغالقها 

التفويض 
والخبرات

أو 	  اختصاصك  من  القضية  هذه  في  الجاري  العمل  زال  ما  هل 
وخبراتها؟ منظمتك  اختصاص 

اعتبارات 
االمور المتعلقة 

بالناجين

الناجي/	  يرى  هل  قضيتهم؟  بتنفيذ  يتعلق  فيما  الناجين  آراء  هي  ما 
للتنفيذ؟ فرص  أي  الناجية 

ما هي أهداف الناجي/الناجية فيما يتعلق بتنفيذ القضية؟	 
باإلضافة إلى مسألة التنفيذ، ما هي االحتياجات األخرى التي يمتلكها 	 

الناجي/الناجية( على سبيل المثال، طبية ونفسية اجتماعية وقانونية 
بعين  االحتياجات  هذه  أخذ  يمكنك  )وكيف  اقتصادية  واجتماعية 
االعتبار؟ كيف ترتبط هذه االحتياجات األوسع بإمكانية إنهاء العمل 

في تنفيذ قرار التقاضي؟
هل من المحتمل أن يكون إليقاف العمل في التنفيذ تأثير )إيجابي أو 	 

سلبي( على الناجين بالنظر إلى احتياجاتهم الخاصة؟
هل يتلقى الناجي/الناجية حاليًا دعًما آخر )ضع في اعتبارك دعًما 	 

طبيًا ونفسيًا وقانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا(؟
اعتبارات ما 

يتعلق بالقضية
على 	  يعتمدون  مدى  أي  وإلى  الناجي/الناجية  تمثل  وأنت  متى  منذ 

دعمك؟
متى تم الحصول على الدعوى / الحكم الرئيسي؟	 
ما هي جوانب القرار )إن وجدت( التي تم تنفيذها؟	 
هل هناك أي تغييرات متوقعة في السياق السياسي يمكن أن تؤدي 	 

إلى نهج أكثر تعاطفا مع التنفيذ من جانب الدولة؟
هل هناك منظمة شريكة و / أو محام و / أو وكالة حكومية يمكنك 	 

العمل معها لمزيد من التنفيذ؟ هل عملت معهم في الماضي؟ ما مدى 
موثوقية ومشاركتهم؟

هل هناك أي منظمات شريكة و / أو محامون يمكنك التحدث معهم 	 
لمحاولة الحصول على اقتراحات بشأن سبل أخرى للمتابعة؟

هل ال يزال من الممكن اتخاذ أي خطوات أخرى للمضي قدًما في 	 
تنفيذ القضية؟ ما هي؟
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

األمن الرقمي لإلدارة الفعالة للقضية

استراتيجية 
القضية

ما هي جوانب التنفيذ التي ال تزال معلقة؟	 
هل هناك عقبات جدية في الحصول على تنفيذ جوانب القرار؟	 
هل تتضمن قضايا التنفيذ المعلقة هدفًا )أهدافًا( إستراتيجية محددة؟	 
ما هي احتمالية النجاح بالنسبة للناجي/الناجية )العميل(؟	 

ما هو التأثير المحتمل لعدم التمكن من إحراز مزيد من التقدم في 	 التأثير
المعلقة؟ التنفيذ  قضايا 

اعتبارات ما 
يتعلق بالتنظيم 

والموارد

ما هي اآلثار المترتبة على الموارد المتوخاة؟	 
هل القضية مرتبطة بمجاالت أخرى من عملك؟	 
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مذكرة ممارسة ٨

إدارة القضايا واألمن الرقمي للتقاضي االستراتيجي 
ضد التعذيب

األمن الرقمي لإلدارة الفعالة للقضية

 ملحق )ح( قائمة تحقق لقفل القضية

تم اكتمال القضية وجميع األعمال اإلدارية ذات الصلة بشكل 
كامل

غير واردالنعم

غير واردالنعمتم إبالغ العميل بأن جميع األعمال قد اكتملت.

تم إرسال جميع المستندات األصلية التي يمكن إرجاعها إلى 
العميل.

غير واردالنعم

تم التخلص من المستندات ورسائل البريد اإللكتروني 
المكررة كلما أمكن ذلك.

غير واردالنعم

غير واردالنعمتم تخزين المراسالت بترتيب التاريخ.

غير واردالنعمتم سداد جميع المدفوعات المستحقة.

غير واردالنعمتم تحويل أي تعويض إلى العميل.

غير واردالنعمتم إبراء الذمة من أي تعهدات وتفريغ التسجيل.

غير واردالنعمتم حل جميع القضايا و / أو الشكاوى التي أثارها العميل.

تم إجراء تقييم نهائي للمخاطر وتم اتخاذ أي إجراءات أخرى 
تم تحديدها.

غير واردالنعم

تم االتصال بشركات التأمين المهنية الخاصة بنا، إذا لزم 
األمر.

غير واردالنعم

أي اتفاق تم إبرامه مع العميل الستخدام / متابعة استخدام 
القضية ألغراض الدعاية تم ادراجه في الملف.

غير واردالنعم

تم اتخاذ الخطوات المطلوبة ألرشفة وتسجيل تاريخ إتالف 
المستندات )عند االقتضاء(.

غير واردالنعم

غير واردالنعمتم إرسال خطاب إغالق الملف إلى العميل.
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