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القسم األول: مقّدمة

لمن موّجه هذا الدليل؟

إّن هذا الدليل موّجه ومخّصص للناجني من التعذيب، لعائالتهم، 
أصدقائهم، وملقدمي اخلدمات لهم املقيمني يف اململكة املتحّدة.

تشير التقديرات إلى أّن ما يقارب من نسبة 27% حتى 44% من 
الالجئني وطالبي اللجوء يف دول مثل اململكة املتحدة قد تعّرضوا 
العدالة؟« فإن اململكة املتحدة هي  للّتعذيب. بحسب تقريرنا »ملن 
موطن ملا بني 60،000 حتى 100،000 من الناجني من التعذيب 

من املنتمني ملجموعة املهاجرين وحدها.

إّن الذين يعانون من التعذيب يأتون من شّتى مجاالت احلياة. رّبا 
إجازة. آخرون  أو يف  يعملون يف خارج بالدهم  البعض منهم  كان 
منهم ضحايا لقمع سياسّي أو صراع. وأّما بالنسبة آلخرين، فقد 

كانوا ببساطة باملكان اخلطأ والوقت اخلطأ.

الدليل  هذا  يزودكم  أن  نأمل  للتعذيب،  تعّرضتم  قد  كنتم  إن 
باملعلومات التي حتتاجونها لألخذ بعني اإلعتبار اإلمكانيات املتاحة 
للسعي لتحقيق  العدالة، التعويض، واملساءلة عّما حدث لكم. إن 
كنتم على صلة أو تدعمون أحد الناجني/الناجيات من التعذيب، 
وعيكم  مستوى  من  نرفع  بأن  الدليل  هذا  خالل  من  نأمل  فإّننا 
التعذيب يف اململكة املتحدة، وعلى  الّناجني/الناجيات من  بحقوق 

الصعيد الدولي.

»الّناجني/الناجّيات« بداًل  الدليل نشير إلى مصطلح  إّننا يف هذا 
عانوا  الذين  األشخاص  بعض  بأّن  نُدرك  بينما  »الّضحايا«.  من 
اإلشارة ألنفسهم بصفتهم  يفّضلون  املعاملة  أو سوء  التعذيب  من 
 « »الّناجني/الناجّيات«  مصطلح  سنستخدم  أّننا  إاّل  »ضحايا«، 

بشكل عاّم ألّنه يؤكد على إمكانية الشفاء وإعادة التأهيل.

ما هي المعلومات الموجودة بهذا 
الدليل؟

جبر  العدالة،  يف  احلّق  حول  معلومات  على  الدليل  هذا  يحتوي 
الضرر، واملساءلة للناجني من التعذيب وسوء املعاملة:

العدالة – وهي تعني أشياء مختلفة ألناس مختلفني، ولكّنها  ●
تتعلّق بالعدالة وتصحيح أخطاء املاضي. فيما يخّص العدالة 
بسياق التعذيب، فإّنها تشمل مالحقات قضائية، شكاوى، أو 
أدناه  الثاني  اجلزء  احملاكم.  أمام  أخرى  قانونّية«  »إجراءات 

يحتوي على املزيد من الشرح املتعلّق بعنى العدالة. 

جبر األضرار – وهو يهدف إلى توفير التعايف للناجني؛ استعادة  ●
الكرامة، اإلنسانية، والثقة؛ مساعدة الناجني/الناجّيات على 
التصالح مع ما حدث وعواقب الصدمات أو اإلصابات التي 
أمّلت بهمـ/ّن ؛ وكسر سلسلة العنف. اجلزء الثاني أدناه يحتوي 

على املزيد من الشرح املتعلّق بعنى جبر الضرر. 

املساءلة – وهي تعني حتميل األفراد أو احلكومات املسؤولية  ●
عن أفعالهم.

باإلضافة لذلك، يوّفر هذا الدليل بعض املعلومات األساسية حول 
مصادر للحصول على مزيد من الدعم.

إّن »ريدريس REDRESS« ال متتلك اخلبرة أو الصالحية لتقدمي 
االستشارات بشأن قضايا الهجرة واللجوء. إّن القانون حول هذه 
الظروف  على  بناًءا  اخلبراء  استشارة  ويتطلب  معقد  القضايا 

اخلاصة بالناجيـ/ّية.

من  النوع  هذا  تقدمي  على  املعتمدين  على  العثور  باإلمكان 
االستشارات عبر الروابط التالية:

دليل مستشاري الهجرة املعتمد من احلكومة ●
● ILPA دليل أعضاء رابطة ممارسي قانون الهجرة
دليل جمعية القانون ●

https://redress.org/publication/whose-justice-reflections-from-uk-based-survivors-of-torture/
https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser
https://ilpa.org.uk/members-directory/
https://solicitors.lawsociety.org.uk/
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ميكن العثور على معلومات ومصادر حول قضايا عديدة أخرى ذات 
الصلة يف قسم »مساعدة الناجني« على موقعنا على اإلنترنت. هذا 

يشمل:

الصحة، الصدمات، الدعم والعالج الطّبي.  ●
التمويل، السكن، العمل، والدعم العملي.  ●

ما هو التعذيب؟

التعذيب هو التسّبب املتعّمد باأللم أو املعاناة الشديدة، جسدّيا كان 
أم عقلّيا. ويهدف التعذيب إلى نزع الصفة اإلنسانية عن األفراد 
كرامتهم  النتزاع  محسوبة  وحشية  أعمال  خالل  من  وإرهابهم 

وجعلهم عاجزين. 

وجرمية  اإلنسان  حلقوق  للغاية  خطير  إنتهاك  التعذيب  يُعتَبر 
بحسب القانون الدولّي. باإلضافة لذلك، فهو يُعتَبَر جرمية حسب 
ارتكاب  مكان  عن  النظر  بغّض  املّتحدة،  للمملكة  احمللّي  القانون 

التعذيب. إّن التعذيب محظور حتت كل الظروف.

وغيره  التعذيب  ملناهضة  املتحدة  األمم  »اّتفاقية  بحسب 
من ضروب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، 

أو املهينة )1984(«، فإّن التعذيب يُعّرف بأّنه: 

األلم أو املعاناة الشديدة )اجلسدية أو النفسية(،  ●
وأّنها تُسبَّب عمًدا،  ●
وتُفتَعل لهدف معنّي، ●
وتتضمن تورط موّظف تابع للدولة.  ●

 عادة، التسّبب باأللم أو املعاناة يجب أن يتّم من ِقبَل أو نيابة عن 
موظف حكومّي )مثل الشرطة، قوات األمن، واجلنود(. يف بعض 
األحيان، ميكن أن يشمل هذا شركة أمنّية أو عسكرّية خاّصة تؤدي 
وظائف حكومّية. يف حال مّت ارتكاب األفعال من ِقبَل شخص عادي 
وفشلت السلطات يف منع التعذيب ومعاقبة اجلناة، فمن املمكن أن 
تكون الدولة التي قد وقعت فيها اجلرائم هي من تتحّمل املسؤولية 

القانونية عن هذه األفعال.

»إساءة  »تعذيب«.  بأّنها  املعاملة  إساءة  أساليب  جميع  تُعّرف  ال 
مهينة.  أو  إنسانية،  ال  قاسية،  عقوبة  أو  معاملة  هي  املعاملة« 
أو  األلم  أّن  أواّل،  بأمرين.  التعذيب  عن  املعاملة  إساءة  وتختلف 
ذلك بّدة  يتعلّق  أن  )باإلمكان  حّدة  أقّل  املتسّببة ستكون  املعاناة 
جيل،  وأيضا جنس،  كما  النفسّية،  أو  اجلسدية  العواقب  العالج، 

تُفتَعل  ال  املعاملة  إساءة  للتعذيب،  خالًفا  ثانيا،  الفرد(.  وصحة 
عقوبة،  اعتراف،  أو  معلومات  على  احلصول  )مثل  معنّي  لهدف 

ترهيب، إكراه، أو التمييز(. 

التي ميكن  املعاملة  ما هي  دقيق  الدولي بشكل  القانون  يحّدد  ال 
اعتبارها »تعذيب« أو »إساءة معاملة«. هناك العديد من األساليب 
االغتصاب  الضرب،  منها:  املعاملة،  وإساءة  للتعذيب  الشائعة 
أو  الشّد  الكهربائية،  الصعقات  التحّرش،  أو  اجلنسي  واالعتداء 
التعليّق، الغمر باملياه، اإليهام بالغرق، احلرمان من النوم، التجويع، 
اخلنق، احلبس االنفرادي املطّول، احلروق، تغطية الرأس وغيرها 
من احلرمان احلّسي، الضجيج املستمّر، التعريض لدرجات حرارة 
من  السخرية  يشمل  )وهذا  اإلذالل  السخونة،  أو  البرودة  شديدة 
املعتقدات الدينية للشخص(، عمليات إعدام وهمّية، تهديد حياة 
مثال(، ظروف  العائلة،  أو  )األصدقاء  اآلخرين  أو حياة  الشخص 
االعتقال السيئة للغاية )االزدحام الفظيع( ورؤية تعذيب اآلخرين. 

من احملتمل أن يترك التعذيب ندوًبا جسدية ونفسّية طويلة األمد، 
با يف ذلك مواجهة صعوبات يف الثقة باآلخرين أو يف االسترخاء 
يقسمون  الناجني/الناجّيات  من  العديد  إّن  آمنة.  بيئة  يف  حتى 
حياتهم إلى فترتني زمنّيتني: قبل وبعد التعذيب. بالرغم من أّن أثر 
العديد من األمثلة  التعذيب ميكن أن يستمّر مدى احلياة، هناك 
الواقعية عن صمود الناجني/الناجّيات يف أعقاب التعذيب. فلكّي 
انتهاكات  من  ما  فيه شخٌص  عانى  الذي  السياق  من  يتم جتاوز 
شجاعة  إلى  باإلضافة  هائلة،  قوة  األمر  يتطلّب  إنسان،  حقوق 
كبيرة إلعادة بناء حياتهمـ/هّن والسعي لتحقيق العدالة، رغًما عن 

الصعوبات االقتصادية، الثقافية، أو اللغوية.

هل يمكن لريدريس REDRESS تقديم 
استشارة متخّصصة؟

إن تعّرضت أنت أو أحد أفراد عائلتك للتعذيب وحتتاج للمساعدة 
من  نتمّكن  فقد  والتعويضات،  العدالة  على  احلصول  أجل  من 

مساعدتك. تقّدم »ريدريس REDRESS« هذه اخلدمات مّجاًنا.

أّنه  التأكد  واجبنا  ومن  صغيرة،  منظمة  نحن  ذلك،  من  بالرغم 
أنه  يعني  هذا  احلالّيني.  موكلينا  دعم  يف  االستمرار  بإمكاننا 
ا من احلاالت اجلديدة سنوّيا. ومن  بإمكاننا قبول عدد صغير جّدً

أجل تقييم حالتك، سوف نحتاج إلى ثبوت ما يلي:

ما حدث لك يقع ضمن مجاالت عملنا ●
هناك شيء ما ميكننا املساعدة به، ويقع ضمن خبرتنا  ●
لدينا الوقت واملوارد الكافية لهدف مساعدتك. ●

https://redress.org/help-for-survivors/
https://redress.org/help-for-survivors/help-for-uk-survivors-of-torture/health-trauma-medical-support-and-treatment/
https://redress.org/help-for-survivors/help-for-uk-survivors-of-torture/finances-housing-employment-and-practical-support/
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إن أردمت أن نأخذ قضّيتكم بعني اإلعتبار، يرجى إرسال 
info@redress.org، يرجى كتابة  إلى  إلكتروني  بريد 
» طلب استعالم عن قضية جديدة« بعنوان البريد املُرَسل، 
ا عن القضّية، با يف ذلك: مع تقدمي تفاصيل موجزة جّدً

و)3(   ● )2( اجلنسية احملمولة،  الكامل،  اسمكم   )1(
النوع االجتماعي

أساءوا  ● عّذبوكم\  الذين   )4( عن:  قصير  ملخص 
معاملتكم، )5( زمن احلدث، و )6( طبيعة املعاملة 

التي عانيتم منها.

ألّي  اإللكتروني  البريد  عبر  مراسلتنا  من  تتمّكنوا  لم  إن 
سبب من األسباب، ميكنكم اإلتصال بنا على الرقم  +44 
)0( 20 7793 1777 وترك تفاصيل موجزة، با يف ذلك 
اسمكم ورقم االتصال اخلاص بكم وسنعاود االتصال بكم 

يف أقرب وقت ممكن.

نبذل  فسوف  قضيتكم،  على  العمل  من  نتمّكن  لم  إذا 
اقتراح  أو  و/  العملية  االستشارة  لتقدمي  جهدنا  قصارى 

بدائل أخرى. 

mailto:info@redress.org
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القسم الثاني: 
الّسعي لتحقيق العدالة: الحصول على 

االستشارة القانونّية والمضي قدماً

ماذا تعني العدالة؟

احلكوميني  املوظفني  فإّن   للتعذيب،  التاّم  احلظر  من  بالرغم 
وغيرهم مّمن يتبعون للسلطة يف العديد من الدول كثيرا ما يسيئون 
يرغب  قد  الدولية.  اجلرمية  هذه  ويرتكبون  مناصبهم  استخدام 
الّناجون/الناجّيات من التعذيب أو أقاربهم يف الّسعي نحو حتقيق 
وتصحيح  بالعدل  يتعلّق  العدالة  حتقيق  إّن  حدث.  عّما  العدالة 
لتحقيق  املختلفة  األساليب  من  العديد  هناك  املاضي.  أخطاء 
العدالة وهذا يعتمد على ما حدث على وجه التحديد واألهداف 
حتقيق  أساليب  بعض  تكون  قد  الناجيـ/ية،  قبل  من  نيلها  املُراد 

العدالة أكثر مالئمة من غيرها.

قد يرغب أحد الناجني/الناجّيات )أو أفراد عائلتهـ/ا( يف معرفة 
ُقِتلوا.  من  ذكرى  وتكرمي  لهم  حدث  ما  بشأن  احلقيقة  وكشف 
بالضرر  احملكمة  من  رسمّي  اعتراف  على  باحلصول  يرغبون  قد 
الذي تعّرضوا له أو ألن يواجه مرتكبو التعذيب احملاكمة والعقاب 

)املالحقة القضائية( على ما  ارتكبوه.

قد يكون للناجيـ/ّية العديد من األهداف من وراء رفع قضية. فعلى 
سبيل املثال، ميكن أن يكون ذلك من أجل:

مشاهدة اجلناة ُمحاَكمون )ُمثبتة مسؤوليتهم( وُمعاَقبون ●
اإلعتراف بهـ/ا كناجيـ/ة من التعذيب ●
تبرئتهـ/ا من أّية اتهامات باطلة ●
رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق اإلنسان يف الدولة التي وقع  ●

بها التعذيب
حتديد مكان شخص قريب مفقود ●
احلصول على متويل من أجل إعادة التأهيل ●
احلصول على تعويضات ●
تلّقي اعتذار رسمي من املسؤولني عن ارتكاب التعذيب وإساءة  ●

املعاملة

تلّقي توصيات من أجل تطوير وتطبيق خطوات خاصة سيتّم  ●
اّتخاذها لضمان عدم خضوع أشخاص آخرين للمعاملة التي 

تعّرضـ/ت لها الناجي/ة )»تدابير عدم التكرار«(.

هذه كلّها أساليب جلبر الضرر.

بينما يرى البعض أّن السعي من أجل حتقيق العدالة مجزي ومفيد، 
باإلضافة لكونه عامال حاسما يف الشفاء الذي يساعد يف التعامل 
مع صدمة التعذيب، يرى البعض اآلخر بأّن اإلجراءات القانونية 
مرهقة ألّن الناجي/ة سوف يـ/حتتاج لوصف جتاربهـ/ا بالتفصيل 

حملاٍم، ورّبا ألطّباء وغيرهم من أصحاب املهن الطبّية.

أيضا  الناجي/ة  يحتاج  فقد  يسلكه،  الذي  الطريق  على  اعتماًدا 
لإلدالء بإفادة للشرطة، وإن وصلت الشكوى إلجراء محاكمة، من 
املمكن استجواب الناجي/ة باحملكمة. إّنه ملن املهم وجود مجتمع 
هذا  من  القانونية  االجراءات  خالل  )وعائلتهم(  للناجي/ة  داعم 

النوع.  

السهل.  بالطريق  ليس  والعدالة  التعويضات،  للمسائلة،  الّسعي 
األساليب  بوجود  وحتى  متاحة،  قانونية  آليات  توجد  ال  أحيانا 
القانونية من أجل حتقيق العدالة، فإّن هذه العملية عادة ما تستمّر 
لعدة سنوات. لألسف، فإّنه ال توجد ضمانات بأّن الناجي/ة سيـ/
حتّقق أهدافهـ/ا حتى بعد اجراء قانوني طويل. باإلضافة لذلك، 
الناجي/ة  أمن  يعّرض  أن  ميكن  العدالة  حتقيق  نحو  الّسعي  إّن 
)أو عائلتهـ/ا( للخطر. على الرغم من هذه الصعوبات، فقد يجد 
الّسعي  عملية  يف  شرعوا  الذين  الناجني/الناجّيات  من  الكثير 

لتحقيق العدالة بأّنها قد تكون وسيلة متكينية للمضي قدما. 

قبل اّتخاذ قرار الّسعي للعدالة، يتوّجب على الناجي/ة األخذ بعني 
االعتبار ما يلي:
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ما إذا ال يزال هناك خطر إن مّتت إعادتهم إلى الدولة التي  ●
تعّرضوا فيها للتعذيب )على سبيل املثال، لوجود طلب جلوء 

معلّق لم يتّم اتخاذ قرار بشأنه(.

مخاطر أعمال انتقامية ضّد أفراد العائلة أو األصدقاء الذين  ●
ما زالوا يف الدولة التي تعّرضوا فيها للتعذيب

وإمكانية  ● قانونّي،  اجراء  أّي  اتخاذ  عند  احملتملة  املّدة  طول 
النفسّية  ذلك على صحتهم  وتأثير  أثنائه،  انتكاسات  حدوث 

واجلسدّية.

تقديم شكوى جنائية ضّد مرتكبي 
التعذيب أو إساءة المعاملة

يتّم  أن  بحيث  جنائية  شكوى  تقدمي  يف  ناٍج/ّية  يـ/ترغب  قد 
التعذيب  ارتكبوا  الذين  األشخاص(  )أو  الشخص  مع  التحقيق 
ِقبَل السلطات املختّصة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم حيثما توجد  من 
أدّلة كافية. على الرغم من اختالف اإلجراءات القانونية، عادة ما 
حتتاج بعض الشكاوى اجلنائية إلى صياغة وثم لتقدميها. بكثير 
من احلاالت، باإلمكان تقدمي شكوى جنائية كتابيا للسلطات املعنية 
بإنفاذ القانون يف الدولة التي تعّرض فيها الناجي للتعذيب. غالبا 
ميكن القيام بهذا اإلجراء من اململكة املتحدة، دون ضرورة وجود 
الناجي/ة يف الدولة املعنّية، ولكن غالبا ما يلزم وجود محام محلّي 

)مقّره الدولة التي حدث فيها التعذيب أو إساءة املعاملة(.

بعد ذلك، يتوّجب على السلطات التنفيذية القيام بإجراء حتقيق. 
من املمكن تقدمي الشكاوى ضّد موظفني حكومّيني،  وقد  يشمل 
ذلك  شخص أو مجموعة من اجلناة، أو تقدمي شكوى ضد شخص 
أو  أمر  رّبا  ولكن  بنفسه  املعاملة  إساءة  أو  التعذيب  يرتكب  لم 

ساعد بتنفيذه،أو أّنه لم يفعل شيًئا إليقافه .

التحقيقات، المالحقات القضائية والمحاكمات  

عادة ما يعود أمر اجراء التحقيق إلى السلطات )الشرطة، أو النيابة 
العامة، أو قاضي التحقيق( يف الدولة التي وقع فيها التعذيب أو 
اساءة املعاملة. عندها ستقوم الشرطة أو املدعي العام أو قاضي 
االعتبار  بعني  املقدمة  األدلة  وأخذ  الشكوى  بفحص  التحقيق 
والتحّقق من املعلومات أو األدلة اإلضافية املطلوبة. بعد ذلك، قد 
تطلب السلطات إجراء حتقيق كامل أو حتى توجيه اتهامات ضد 

مرتكب التعذيب املزعوم.

بالقضية  املتعلّقة  العوائق  االعتبار  بعني  السلطات  تأخذ  سوف 
الشهود  كان  إذا  املثال:  سبيل  على  الشكوى.  يف  ينظرون  عندما 

الرئيسيون يف خارج البالد، وما إذا كان بإمكانهم حماية الشهود، 
)قد  املعاملة  أو سوء  التعذيب  الوقت مضى منذ حدوث  وكم من 
كانوا  إذا  وما  احلالّي(،  الوقت  يف  املتاحة  األدلة  على  ذلك  يؤثر 
يعتقدون أن اجلاني يتمتع باحلصانة من املالحقة القضائية. ليس 
من  القانون  تنفيذ  وكالء  االعتبارات  هذه  كل  أن متنع  بالضرورة 
 - للشهود  ميكن  املثال،  سبيل  على  القضائية.  املالحقة  متابعة 
وحتى الناجني/الناجّيات - تقدمي أدلة عن طريق رابط فيديو إن 

لم يتمكنوا من السفر إلى الدولة التي حتقق يف مزاعم التعذيب.

قد يقرر املّدعون العامون أو احملاكم عدم وجود أدلة كافية، أو أن 
بارتكاب  املتهم  اتهامات ضد  توجه  أن  أكبر من  العواقب األخرى 
التعذيب . قد يكون من املمكن الطعن يف هذا القرار يف احملكمة.

إذا قررت السلطات احمللية أن هناك أدلة كافية ووجهت اتهامات 
ضد املتهم بارتكاب التعذيب، فقد ينتقل للمحاكمة بعد فترة من 
الزمن و يجب أن يحصل اجلاني املزعوم على محاكمة عادلة. قد 
تكون احملاكمة طويلة وقد ال تؤدي إلى إدانة وقد يكون هذا مؤملًا  
والتوجه  االحتماالت  هذه  ملثل  نفسّيا  االستعداد  املهم  من  ولهذا 

لطلب الدعم النفسي حسب احلاجة.

تقدمي  على  قادرينـ/ات  غير  الناجني/الناجّيات   يكون  ما  غالًبا 
بارتكاب  املتهم  مواجهة  يجدون صعوبة يف  وقد  بأنفسهم،  األدلة 
التعذيب .يف ظل هذه الظروف قد يكون ممكًنا تقدمي األدلة عبر 

رابط فيديو.

البدء بإجراء الشكوى

من املمكن أن يؤدي التعذيب إلى انعدام ثقة عميق جتاه مؤسسات 
الدولة. قد يـ/تشعر الناجون/ّيات بأنهمـ/ّن غير قادرين/ات على 
من  كان  التي  السلطات  أو  األشخاص  نفس  إلى  شكوى  تقدمي 
الواقع  يف  كانوا  للذين  أو  األول  املقام  يف  يحموهم  أن  املفترض 

مسؤولني عن تعذيبهم وهذا الشعور بعدم الثقة مفهوم متاًما.

يف بعض الدول، وعلى وجه اخلصوص تلك الدول حيث ينتشر الفساد 
احتمال  هناك  يكون  ال  قد  النطاق،  وواسع  كبير  بشكل  والتعذيب 
واقعي لقيام الشرطة أو املدعني العامني أو قضاة التحقيق بإجراء 
حتقيقات مستقلة تهدف لتقدمي مرتكبّي التعذيب للعدالة. بالرغم 
من  أنه  التعذيب  من  الناجني/الناجّيات  بعض  يـ/تشعر  ذلك،  من 
املهم تقدمي شكوى بغّض النظر عن نتيجة التحقيق. ميكن أن يؤدي 
فشل الشرطة أو املدعني العامني أو القضاة يف التحقيق إلى تعريض 
الدولة لشكوى تتعلق بحقوق اإلنسان بسبب إخفاقها يف التحقيق يف 
األمر كما ينبغي. غالًبا ما يكون تقدمي شكوى على املستوى احملّلي 
خطوة أولى ضرورّية »الستنفاذ سبل االنتصاف احمللية« حتى ميكن 
تقدمي شكوى إلى هيئة إقليمية أو دولية حلقوق اإلنسان بنهاية األمر.
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يقدم  الذي  الشخص  يحصل  أن  يجب  الشكوى،  تقدمي  بجّرد 
املتعلقة  املستجدات  على  باالستالم،  كتابّي  إقرار  على  الشكوى 
باإلجراءات اخلاصة بالشكوى، وتفاصيل االتصال من أجل املتابعة 
مع السلطات حول القضية. إذا قررت السلطات مقاضاة مرتكب 
التهم  تفاصيل  الناجي/ة  يـ/تتلقى  أن  يجب  به،  املشتبه  التعذيب 
املوجهة للمتهم ووقت ومكان احملاكمة. إذا قررت السلطات عدم 
املالحقة أو إغالق التحقيق، فيجب إعالم الناجي/ة بأسباب هذا 
رسمية  تقدمي شكوى  احلق يف  للناجي/ة  يكون  أن  يجب  القرار. 
بشأن قرار عدم املقاضاة، على الرغم من أنه غالًبا ما يجب القيام 
بذلك يف غضون مهلة زمنية قصيرة وبعدها قد يكون من الصعب 

أو املستحيل الطعن يف القرار محلًيا.

الشكاوى ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية

يف بعض الدول قد يكون من املمكن -يف ظروف محدودة-  تقدمي 
يف  متورطة  أخرى  منظمة  أو  شركة  مثل  آخرين،  ضد  شكاوى 
توفير  خالل  من  املثال  سبيل  على  املعاملة،  اساءة  أو  التعذيب 
مصّنعي  ضد  شكاوى  ذلك  يشمل  أن  ميكن  التمويل.  أو  املعّدات 
من  األنواع  هذه  تكون  وقد  اخلاّصة  األمن  شركات  أو  األسلحة 

الشكاوي صعبة وتتطلب مشورة قانونية متخصصة.

االختصاص القضائّي العالمّي

تتمتع السلطات التنفيذية يف العديد من الدول بصالحيات التحقيق 
مرتكبيها،  ومقاضاة  أخرى  دول  يف  املرتكبة  الدولية  اجلرائم  يف 
أو  »العاملّي«  القضائي  باالختصاص  يُعرف  مبدأ  بوجب  وهذا 
االختصاص القضائي »خارج احلدود اإلقليمية«. وهذا يعني أنه 
املشتبه  على  العثور  ويتم  أخرى  دولة  التعذيب يف  عندما ميارس 
لهدف   املثال،  سبيل  )على  املتحدة  اململكة  يف  التعذيب  بارتكاب 
قضاء عطلة أو عمل(، عندها ميكن للمملكة املتحدة محاكمته على 
أرضها على الرغم من أن التعذيب املزعوم قد حدث يف مكان آخر.

يف  اجلرائم  من  محدودة  فئة  ضمن  من  التعذيب  جرمية  تُعتبَر 
اجلناة  أّن  من  بالتحّقق  الدول  جميع  تُلَزم  التي  الدولي  القانون 
مرتكب  على  العثور  مت  إذا  أنه  يعني  هذا  العدالة.  من  يفلتون  ال 
التعذيب يف دولة أخرى، فإن هذه الدولة ملزمة بتقدمي اجّلاني إلى 

العدالة عن طريق محاكمها اخلاّصة بها.

ووزراء  الدول  رؤساء  على  استثناءات  الدول  تطبق  ما  غالًبا 
من  باحلصانة  بتمتعهم  ادعاء  الدبلوماسيني  وبعض  اخلارجية 
متيل  احلصانة  هذه  فإّن  ذلك،  من  وبالرغم  القضائية.  املالحقة 
إلى أن تطبَّق عندما يكون الشخص يف املنصب. على سبيل املثال، 
التشادّي السابق يف  الرئيس  أُدين حسني هبري،   ،2016 يف عام 
السنغال، حيث كان يعيش يف املنفى بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 

واالستعباد اجلنسي وجرائم احلرب، وكانت هذه أول قضية تتعلق 
إفريقيا  يف  احملاكمة  إلى  وحُتال  العاملي  القضائي  باالختصاص 
وحتظى بدعم املجتمع الدولي. عند االستئناف يف عام 2017، مت 
تأكيد اإلدانة وحصل ما يقارب من 7،396 ضحية على تعويضات 
عن اجلرائم التي عانوا منها خالل حكم هبري الذي دام 8 سنوات.

ممارسة  بشأن  املتحدة  اململكة  سياسة  أن  تدرك  أن  املهم  من 
»االختصاص القضائي العاملي« محدودة متاًما، وأّن عدد القضايا 
أملانيا  مثل  أخرى  بدول  مقارنة  التي متت مقاضاتها صغير جًدا 
احلصول  يجب  املتحدة  اململكة  يف  أنه  مالحظة  ويجب  وفرنسا. 
على موافقة مدير النيابة العامة )DPP( لتقدمي مثل هذه القضية، 
النيابة  أو إلصدار أمر بالقبض يف ظروف معينة. سيوافق مدير 
العامة فقط إذا كان يعتقد أن هناك أدلة كافية ضد املتهم بارتكاب 

التعذيب واحتمال معقول إلدانته. 

اململكة  يف  تعذيب  مرتكب  وجود  عن  ما  شخص  علم  حالة  يف 
املتحدة، فبإمكانه اإلبالغ عن ذلك  إما مباشرة إلى الشرطة أو عن 
طريق محام أو إلى منظمة حقوق إنسان التي قد تكون قادرة على 

تقدمي املشورة واملساعدة يف التواصل مع الشرطة..

المحاكم الدولية

قد تشارك احملاكم والهيئات القضائية اجلنائية الدولية يف مقاضاة 
اجلرائم الدولية مثل:

اإلبادة اجلماعية ●

ممنهجة  ● أو  النطاق  واسعة  )هجمات  اإلنسانية  ضد  جرائم 
دون  القسرّي،  واالختفاء  التعذيب  تشمل  املدنيني،  ضّد 
حكومّي  موظف  قبل  من  األفعال  هذه  ارتكاب  كون  اشتراط 

لغرض معنّي(

مثل  ● احملمّية  اجلماعات  ضّد  مرتكبة  )جرائم  حرب  جرائم 
املدنيني، أو املصابني، أو أسرى حرب أثناء نشوب نزاع مسلّح 

أو احتالل عسكرّي(

)ICC( احملكمة اجلنائية الدولية

احملكمة اجلنائية الدولية هي محكمة دولية مستقلة يدعمها أكثر 
أشخاص  حملاكمة  الصالحية  لديها  العالم.  حول  دولة   123 من 
إبادة  املمكنة:  اجلرائم  أسوأ  بعض  عن  مسؤولون  أنهم  يُعتقد 
محكمة  إنها  حرب.  وجرائم  اإلنسانية،  ضد  جرائم  اجلماعية، 
دائمة ميكنها التحقيق يف اجلرائم املرتكبة حول العالم وفًقا للعديد 

من القواعد والقيود.
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األفراد  فقط  محاكمة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  ما ميكن  عادة 
األساسي  روما  نظام  على  وّقعت  التي  الدول  إلى  ينتمون  الذين  
ارتكبوا  الذين  األشخاص  أو  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  املنشئ 

جرائم على أراضي الدول التي وقعت على نظام روما األساسي.

اجلرائم  إحدى  شهدوا  أو  لألذى  تعرضوا  الذين  للناجني  ميكن 
أو  معلومات  تقدمي  األعضاء  الدول  من  أي  يف  الثالث  الدولية 
اجلنائية  احملكمة  أمام  اجلارية  اإلجراءات  من  أي  يف  املشاركة 
الدولية. من املمكن أيًضا للناجني الذين تعرضوا ألذى أو شهدوا 
إلى املدعي  املعلومات  إحدى هذه اجلرائم يف دولة أخرى تقدمي 
العام، الذي سينظر فيما إذا كانت لديه سلطة للتحقيق. يعترف 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وقواعدها اإلجرائية 
حتت  إجراءاتها  يف  باملشاركة  الّناجني/الناجّيات  بحق  واإلثبات 

ظروف معّينة. 

اململكة  يعيشون يف  الذين  والشهود  الناجني/الناجّيات  يجب على 
النظام  إلى  انضمت  قد  املتحدة  اململكة  بأن  يعرفوا  أن  املتحدة 
املتحدة  اململكة  يُلزم  الدولية.مما  اجلنائية  للمحكمة  األساسي 

بالتعاون مع احملكمة ومساعدتها يف عملها.

تقديم شكاوى ضد الدولة لدورها في 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

ميكن تقدمي شكوى بشأن حقوق اإلنسان ضد دولة ما لفشلها يف 
القيام بذلك عندما  للتعذيب. ميكن  التعرض  دعم احلق يف عدم 
املوظفني  قبل  من  املعاملة  سوء  أو  للتعذيب  ما  شخص  يتعرض 
احلكومّيني، أو بسبب التساهل أو اإلذعان ملوظفني مما أدى إلى 
فشلهم  يف حماية شخص ما من التعذيب أو فشلهم  يف التحقيق  

كما يجب يف ادعاءات التعذيب وتقدمي جبر الضرر.

السلطات المحلية

فتح  الدولة  دوًما على  املعاملة، يجب   اساءة  أو  التعذيب  يف حالة 
حتقيق جنائي حتى ميكن التعّرف على املسؤولني ومحاسبتهم قانونيا.

باإلضافة إلى التحقيق اجلنائي املذكور أعاله، ينبغي أن يكون لدى 
جميع الدول إجراءات ضمن أنظمتها القانونية تسمح ألي شخص 

بتقدمي شكوى بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان.

توجد بالعديد من الدول آليات تسمح لشخص ما بتقدمي شكاوى 
تتعلق بحقوق اإلنسان ضد السلطات العامة. عادة ما تتطلب هذه 
اإلجراءات من شخص ما كتابة رسالة موّضحة لتفاصيل التعذيب 

أو إساءة املعاملة والشكوى.

من املمكن إرسال مثل هذه الرسالة إلى:

الشرطة أ(  يف  أخرى  رسمية  اتصال  نقطة  أو  الشكاوى  جلنة 
كانوا غير راضني عن  إذا  تقدمي شكاوى  للناس  حيث ميكن 

تصرفات الشرطة

مثال

الهيئة  هو   )IOPC( الشرطة  لسلوك  املستقل  املكتب 
العامة يف إجنلترا وويلز املسؤولة عن اإلشراف على نظام 
معاجلة الشكاوى املقّدمة ضد قوات الشرطة يف الدولة. 
ما  تعّرض شخص  بإجراء حتقيقات يف حالة  تقوم  كما 
لالعتداء أو اإلصابة بجروح خطيرة أو تويّف يف معتقل 
أو  الشرطة  إلى  توصيات   IOPC تقدم  ثم  الشرطة. 

للشرطة ومفوضي اجلرمية.

محّقق الشكاوى احملّلي الذي يحقق يف الشكاوى عن األفعال ب( 
التي تتخذها هيئات الدولة

مثال

 Defensor del« األكوادوري  الشكاوى  يسعى محّقق 
Pueblo” إلى مساعدة املواطنني على ممارسة حقوق 
الشكاوى  تقدمي  لألفراد  ميكن  بهم.  اخلاصة  اإلنسان 
مباشرة إلى مكتب محقق الشكاوى. يبحث مكتب محقق 
الشكاوى بالشكوى وقد يقوم بالتدخل يف احلاالت التي 
لم يتم فيها حماية احلقوق، على سبيل املثال، قد يطلب 
عندما  واألمن  احلرية  يف  احلق  احترام  القاضي  من 
باحتجاز  يكون الشخص محتجًزا ألكثر من ستة أشهر 

قبل احملاكمة.

الدولة ج(  امتثال  تراقب  التي  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
ملعايير حقوق اإلنسان
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مثال

املؤسسة  هي  إفريقيا  جنوب  يف  اإلنسان  حقوق  جلنة 
جنوب  يف  اإلنسان  حقوق  تعزيز  عن  املسؤولة  احمللية 
انتهاكات  واإلبالغ عن مزاعم  التحقيق  إفريقيا. ميكنها 
االعتبار  رّد  وتأمني  اخلطوات  واتخاذ  اإلنسان  حقوق 

املناسب يف حالة انتهاك حقوق اإلنسان.

تتعلق  شكوى  تقدمي  للناجني/الناجّيات  ميكن  الدول،  بعض  يف 
هذه  مثل  يف  إدارية.  أو  دستورية  محكمة  أمام  اإلنسان  بحقوق 
تراجع  الناجني/الناجّيات،   أدلة  إلى  احلاالت، ستستمع احملكمة 
إذا كانت قانونية  أو موظفيها وتقرر ما  الدولة  أفعال  أو  قرارات 

ومتوافقة مع القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان.

يف اململكة املتحدة، ميكن أن يُطلب من القضاة مراجعة القرارات 
الرسمية إذا كان يُعتقد أنها غير قانونية أو غير منطقية. وهذا ما 
يسمى بـ »املراجعة القضائية«. يجب تقدمي القضايا يف أقرب وقت 
الطعن  3 أشهر من  أّية حال يف غضون  القرار وعلى  ممكن بعد 
يف القرار. إن جناح قضية على سبيل املثال ضد وزارة الداخلية 
فيما يتعلق باالحتجاز غير القانوني للمهاجرين عادة ما يؤدي إلى 

اضطرار وزارة الداخلية إلى العودة واتخاذ قرار جديد.

املتعلقة بحقوق  تكون اإلجراءات  احمللية   لن  األحيان،  يف بعض 
اإلنسان مستقلة أومحايدة، أو قد يكون من املستحيل استخدامها 
بجرد خروج الناجي/ة من الدولة التي مّتت فيها اساءة املعاملة 
أو التعذيب. من املهم أن يكون املرء على دراية بالقيود وأن تنظر 
يف كل حالة فردية فيما إذا كانت هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية 
أو الدولية متاحة للتعامل مع احلالة، إذا تعّذر استخدام اإلجراءات 

القانونية احمللية.

المواطنون البريطانيون الذين يعانون من التعذيب 
في الخارج

البريطانيون  املسؤولون  يتمّتع  املتحدة،  اململكة  قانون  بوجب 
بالسلطة التقديرية فيما يتعلق بسألة مساعدة الرعايا البريطانيني 
الذين يواجهون مشاكل يف خارج بالدهم ونوع املساعدة التي يجب 
التعذيب  من  يعانون  الذين  أو  احملتجزين  ذلك  ويشمل  تقدميها. 
لتقدير  تخضع  املقدمة  املساعدة  ألّن  ونظًرا  املعاملة.  اساءة  أو 
مثل  بشأن  قانونية  إجراءات  اتخاذ  فإن  املتحدة،  اململكة  حكومة 

هذه احلاالت عادة ما يكون غير ممكن.

إلى  املقدمني  والدعم  املساعدة  حول  شكاوى  أّية  تقدمي  ميكن 
التابع   )FCDO( والتنمية  والكومنولث  اخلارجية  الشؤون  مكتب 
املوّضح هنا(. ميكن  املتحدة )عن طريق االجراء  اململكة  حلكومة 
أيًضا احلصول على املساعدة من عضو برملان محلي )MP( الذي 
قد يكون قادًرا على تشجيع اإلف سي دي أو FCDOعلى تقدمي 
البرملاني  إلى  أخرى  شكوى  تقدمي  تسهيل  النهاية  يف  أو  الدعم، 

املسؤول عن التحقيق يف الشكاوى واخلدمات الصحية.

هيئات حقوق اإلنسان الدولية

أو  محلي  نتيجة حتقيق  عن  راٍضـ/ية  غير  الناجي/ة  كانـ/ت  إذا 
اجراء يتعلّق بحقوق اإلنسان، أو إذا كانت السلطات احمللية غير 
بشأن  شكوى  تقدمي  املمكن  من  يكون  قد  حتقيق،  لفتح  مستعدة 
التعذيب أو سوء املعاملة إلى إحدى آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية 

أو الدولية.

قد يكون هذا مناسًبا عندما يتعّرض شخص ما للتعذيب على يد 
إذا لم يفعل املوظفون احلكومّيون ما يكفي ملنع  أو  موظف عام، 
التعذيب من احلدوث بينما كان عليهم االلتزام ملنعه. على سبيل 
املعاملة  سوء  بشأن  عديدة  بشكاوى  األفراد  يتقدم  عندما  املثال، 
للتحقيق  خطوات  أي  اتخاذ  يف  الشرطة  وتفشل  املنزلي  والعنف 

معهم وحمايتهم من العنف املستمر.

شكوى  تلّقي  بعد  التحقيق  يف  احلكومّيون  املوظفون  فشل  إذا 
بشأن تورط موّظف حكومّي يف التعذيب، ميكن أن يتبني أن الدولة 
لذلك  التعذيب.  اإلجرائية« بوجب حظر  »بالتزاماتها  أخلت  قد 
فيها  حدث  التي  الدولة  يف  جنائية  شكوى  تقدمي  أوالً  املهم  من 
محمل  على  األمر  هذا  أخذ  يف  السلطات  فشلت  إذا  التعذيب. 
اجلّد، فقد يكون من املمكن تصعيد الشكوى إلى آلية إقليمية أو 

دولية حلقوق اإلنسان.

أمثلة

أقّرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف عام 2004 
أن احلكومة الفرنسية لم تفعل ما يكفي حملاكمة املواطنني 
الروانديني الذين يعيشون يف فرنسا على اجلرائم التي 

ارتكبوها خالل اإلبادة اجلماعية يف رواندا.

أقّرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف عام 2021 
أن إسبانيا أخفقت يف التحقيق بشكل مناسب يف شكوى 
فيها  تقرر  التي  السادسة  املرة  هي  هذه  كانت  تعذيب. 
التزامات حقوق اإلنسان  احملكمة أن إسبانيا لم حتترم 

بالتحقيق يف مزاعم التعذيب.

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office/about/complaints-procedure
https://members.parliament.uk/FindYourMP
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ال تقبل هذه الهيئات اإلقليمية أو الدولية الشكاوى إال إذا حاول 
الشخص قبل ذلك حتقيق العدالة على املستوى احملّلي و فشلت 
سبل  »استنفاذ  شرط  بأنه  عادة  هذا  يوصف  ذلك.  يف  مساعيه 

االنتصاف احمللية«.

املستحيل  من  كان  أنه  إثبات  أمكن  إذا  استثناءات  إجراء  ميكن 
متابعة مثل هذا االدعاء يف الدولة التي وقع فيها التعذيب. تنشأ 
آليات عدالة فعالة متاحة  مثل هذه االستثناءات عندما ال توجد 
يف الدولة التي حدث فيها التعذيب. قد يكون هذا هو احلال حتى 
عندما تكون اآلليات متاحة نظرًيا أو تقنًيا، ولكن يتعّذر الوصول 
لسحب  الشهود  أو  الناجني  هددت  قد  مثال  السلطات  ألّن  إليها 
الشكاوى والتأخير املنتظم بإصدار قرارات أو حتقيقات حتى متر 

سنوات دون حدوث أي شيء. 

توجــد ثــالث محاكــم إقليميــة لهــا ســلطة إصــدار قــرارات 
ملزمــة

احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ●
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ●
محكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ●

ملزمة  غير  توصيات  تصدر  أن  التالية  الهيئات  تستطيع 
غير  الطبيعة  من  وبالرغم  التعذيب.  قضايا  بشأن  للدول 
امللزمة لهذه التوصيات إال أنه يتعني على الدول االمتثال 

لها وفًقا ملبدأ حسن النية وبوجب التزاماتها الدولية:

املفوضية األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ●
مفوضية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ●
جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ●
جلنة األمم املتحدة املعنية بالتعذيب ●
جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل ●
جلنة األمم املتحدة ملناهضة كل أشكال التمييز ضد  ●

املرأة
جلنة األمم املتحدة املعنية باالختفاء القسري ●
فريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي ●

ال ميكن اللجوء لهذه اآلليات الدولية منها أو اإلقليمية إال يف حالة 
املعاهدة  على  االنتهاكات  عن  املسؤولة  الدولة  ومصادقة  توقيع 
ذات الصلة قبل وقوع التعذيب. ومن املهم يف هذا السياق اإلشارة 
إلى أنه ال ميكن تقدمي الشكاوى بنفس الوقت إاّل إلحدى  هذه 

اآلليات فقط.

تقــدمي شــكوى إلحــدى هــذه  دائًمــا  املمكــن  مــن  ليــس  لألســف 
أن  مــن  أواًل  التحقــق  يجــب  بــل  اإلقليميــة،  أو  الدوليــة  اآلليــات 
ــة  ــات اإلقليمي ــى االتفاقي ــة عل ــد قامــت باملصادق ــة ق ــة املعني الدول
أو الدوليــة ذات الصلــة (باإلضافــة إلــى ضــرورة التأكــد مــن تاريــخ 
مصادقتهــا) وإذا مــا كانــت هنــاك آليــات إقليميــة تغطــي الدولــة 
املعنيــة. إن اإلجابــة علــى هــذه األســئلة بإمكانهــا توضيــح اخليــارات 

ــال:  ــى ســبيل املث املتاحــة، عل

بعض املناطق ال توجد بها مفوضيات ومحاكم إقليمية حلقوق  ●
اإلنسان حتى اآلن (على سبيل املثال آسيا والشرق األوسط)؛

حتى يف حالة وقوع التعذيب أو املعاملة املهينة يف إحدى الدول  ●
التي ال توجد محاكم أو مفوضيات حقوق إنسان إقليمية )على 
سبيل املثال نيبال أوسيريالنكا(، من املمكن التقدم بالشكوى 
كلجنة  املتحدة  باألمم  اخلاصة  املعاهدات  جلان  إحدى  إلى 

حقوق اإلنسان أو جلنة األمم املتحدة املعنية بالتعذيب؛

بعض  ● إلى  بالشكاوى  التقدم  لألفراد  الدول  بعض  تسمح  ال 
على  موقعة  الدول  هذه  كانت  لو  حتى  املتحدة،  األمم  آليات 
املتحدة  اململكة  تسمح  املثال ال  فعلى سبيل  املعنية،  املعاهدة 
بأن يتم التقدم بالشكاوى ضدها يف جلنة األمم املتحدة املعنية 

بالتعذيب أو جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛

تاريخ  ● تاريخ يسبق  املهينة يف  املعاملة  أو  التعذيب  قد يحدث 
سماح الدولة لألفراد بتقدمي الشكاوى إلى اللجنة املعنية. 

لدى كل من هذه اآلليات الدولية إجراءات مختلفة. ففي العادة يـ/
تقدم الناجي/ـية شكوى مبدئية للجنة املعنية ثم تقرر هذه إذا ما 
اللجنة  ستقوم  قبولها،  مّت  حالة  ويف  مقبولة.  الشكوى  هذه  كانت 
املعنية بطلب معلومات أكثر من الناجي/يـة وستتاح الفرصة للدولة 

املعنية بالرد قبل اتخاذ اللجنة املعنية للقرار النهائي.

علــى كل مــن يـــفكر يف اللجــوء إلــى إحــدى آليــات حقــوق اإلنســان أن 
يأخــذ يف عــني االعتبــار األمــور التاليــة:

الهدف من تقدمي القضية ●

إذا ما كان االجراء علنيا واّن نتائجه علنّية ●

إذا ما كان يجب حذف املعلومات احلساسة من ملف الشكوى  ●
أو  الشاهد/ة  طلب  ما  )إذا  املعنية  الدولة  إلى  إرساله  قبل 
على  باحلفاظ  متعلقة  ألسباب  األمر  هذا  الناجي/يـة 

سالمتهم/ن(
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لغرض  ● متت  التي  احملاوالت  على  مرت  التي  الزمنية  املدة 
حتقيق العدالة محلًيا

إذا ما كانت هناك أية إجراءات محددة يجب اتباعها )على  ●
سبيل املثال اللغة التي يجب استخدامها أو إذا ما كان هناك 

توقيت محدد لتقدمي الشكوى(

أنواع األدلة املتوفرة ●

إذا ما كان هناك سبل انتصاف ُمعّينة تُوفر مباشرة عن طريق  ●
جلنة حقوق انسان، أو إذا ما كانت الدولة املعنية هي املسؤولة 

عن تطبيق توصيات اللجنة على الصعيد احمللي

إذا ما كانت لدى اآللية إجراءات متابعة تسمح بالتأكد من أن  ●
الدول ستمتثل لتطبيق قرارها

إذا ما كانت هناك طريقة لفرض عقوبات ضد الدولة املسؤولة  ●
يف حالة عدم امتثالها.

إذا كانت التدابير العاجلة متاحة. ●

احلدود الزمنية

بعد  حتى  للعدالة  اللجوء  يـ/تستطيع  الناجي/يـة  أن  من  بالرغم 
بعض  توجد  أنه  إال  للتعذيب،  تعرضهـ/ا  على  سنوات  مضي 
سبيل  فعلى  ضّيقة.  زمنية  حدود  لها  والتي  القانونية  اإلجراءات 
على  الناجي/ية  بني حصول  زمني محدد  هناك حد  يكون  املثال 
القرار النهائي من احملكمة على املستوى احمللي و قدرة الناجي/ة 
على تقدمي شكوى إلى آلية دولية أو إقليمية (تتفاوت مدة احلد 
قرار  صدور  منذ  شهور  عدة  تكون  قد  آلية).  لكل  وفًقا  الزمني 
 احملكمة احمللية النهائي، ولكن يجب التأكد من الفترة الزمنية بحذر.

ويف حالة ما إذا لم تستطع أية آلية إقليمية التعامل مع الشكوى، ألّي 
سبب كان، قد يتوفر هناك اجراءات مناصرة بديلة والتي سنقوم 

بشرحها بالتفصيل حتت عنوان »بدائل لإلجراءات القانونية«.

المالحقة القضائية للمعذبين )الدعاوى 
المدنية(

أمام  األضرار  عن  مدنية  دعاوى  رفع  األحيان  بعض  يف  ميكن 
محكمة ضد األشخاص أو الشركات أو املنظمات إذا هم مسؤولون 
عن أو يشاركون يف )على سبيل املثال ، بسبب إهمالهم( التعذيب 

أو سوء املعاملة.

ماهي الدعاوى المدنية؟

تختلف الدعاوي املدنية عن الدعاوي اجلنائية بأنه ال دور للشرطة 
ففي  ذلك،  بخالف  عام.  مدعي  فيها  يوجد  وال  فيها  بالتحقيق 
األدلة  بجمع  ومحاميه\ها  الناجي\ية  ي\تقوم  املدنية  الدعاوى 
الالزمة وتقدميها للمحكمة.  ال تنظر احملكمة املخصصة بالدعاوى 
املدنية ما اذا كان املتهم “مذنب أو ُمدان” بأية جرمية وليس لها 
سلطة فرض عقوبة بالسجن. بل إن اإلجراءات املتبعة هي طريقة 
ومحاولة  الضرر  بالتسبب يف  الرسمي   االعتراف  للحصول على 
جبر هذا الضرر - والذي قد يكون  على  سبيل املثال  بواسطة 
إعادة األموال أو األمالك التي ضاعت كنتيجة لوقوع التعذيب أو 
واجلسدية  النفسية  الصحية  الرعاية  تقدمي  أو  املهينة،  املعاملة 

ملعاجلة األذى واإلصابات. 

ما  إذا  اجلنائية  الدعاوى  محل  أن حتل  املدنية  للدعاوى   ميكن 
قرر املدعي العام، مثاًل، أال يستمر يف الدعوى بسبب عدم وجود 
أدلة كافية أو بسبب وجود عوائق قانونية. كما ميكن أن يتّم رفع 
إلى اإلجراءات اجلنائية.  ويف بعض  الدعاوى  املدنية باإلضافة 
بإمكان  ويصبح  املدنية  مع  اجلنائية  الدعاوى  دمج  ميكن  الدول 

الناجني االلتحاق بالدعاوى اجلنائية كأطراف مدنية.

مثال

الواليــات  يف  فيدرالــي  قــاض  أمــر   ،2022 العــام  يف 
املتحــدة رئيــس جيــش ليبــي، وهــو املشــير خليفــة حفتــر 
رئيــس اجليــش الوطنــي الليبــي املتمركــز يف شــرق ليبيــا، 
قصــف  إلــى  أفرادهــا  تعــرض  التــي  األســر  بتعويــض 
التــي شــّنها  مدفعــي اســتهدف مدنيــني خــالل حملتــه 

.2019 للســيطرة علــى طرابلــس يف عــام 

كيف يـ/تـسطيع الناجون/يات رفع دعاوي مدنية؟

يف العادة يجب رفع الدعاوى  املدنية يف الدول التي وقع فيها التعذيب.  
يف بعض الدول، يكون من املمكن احلصول على تعويض فقط إذا 
ما متت إدانة اجلاني. ولكن  يف بعض الدول األخرى، قد يتطلب 
األمر تقدمي دعوى مدنية منفصلة لغرض احلصول على تعويض، 
ال. أو  بالتعذيب  املتهم  ومعاقبة  إدانة  اذا متت  عّما  النظر   بغض 

قد تتضمن الدعاوى  املدنية إجراءات قانونية معّقدة مكلفة تتطلب 
فهم مفصل للحجج القانونية، واألدلة، وقواعد أخرى. لهذا يجدر 
بدون مساعدة  اإلجراءات  بهذه  يبدؤوا  ال  أن  بالناجني/الناجيات 
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محامي محلي بإمكانه أن يقوم برفع الدعوى نيابة عنهم وميثلهم 
يف احملكمة.

يف  مدنية  دعاوى  برفع  القوانني  تسمح  الدول،  بعض   ويف 
حتى  عليه/ـها،  املدعى  أو  بالناجي/ـية  ارتباًطا  األكثر  الدولة 
من  ذلك،  ومع  التعّذي.  فيه  وقع  الذي  البلد  نفس  يكن  لم  لو 
دعاوى  رفع  حالًيا  املستحيل  من  يكون  يكاد  أنه  مالحظة  املهم 
وظائف  يشغرون  الذين  املتهمني  ضد  املتحدة  اململكة  يف  مدنية 
متعلقة باحلصانة  قوانني  وذلك بسبب  دولة  أخرى،  حكومية يف 
بأن  احملاكم  قوانني  أو  احمللية  القوانني  متنع  وقد  الدولية. 
ارتكاب  على  طويل  وقت  مر  ما  إذا  املدنية  الدعاوى  رفع  يتم 
لذلك. استثناءات  بوجود  اعترفت  قد  احملاكم  ولكن   اجلرائم، 

أو  الدولة،  املدنية  الدعوى  رفع  يشجع  قد  األحيان،  بعض  يف 
الشركة، أو املنظمة على تسوية املسألة خارج احملكمة، ويـ/تـكون 
بعض الناجني/الناجيـات راضني/يات بالتسوية. ومع ذلك، غالبا 
ما تخضع التسوية إلصدار أوامر سرية، مما قد يعني أنه ال ميكن 
الكشف عن شروط التسوية للناس العامة. ويف حاالت نادرة، قد 
تتم  أن  على  املنظمات  أو  املؤسسات،  الشركات،  الدول،  توافق 

التسوية خارج نطاق احملكمة بدون إصدار أمر بالسرّية. 

احتجاز املهاجرين

ــة باحتجــاز  ــة املتعلق ــا تســببت إجــراءات وزارة الداخلي ــة م يف حال
باململكــة  الهجــرة  مراكــز  ومعانــاة حملتجــز يف  بــأذى  املهاجريــن 
وزارة  ضــد  مدنيــة  دعــوى  رفــع  املمكــن  مــن  ســيكون  املتحــدة، 
الداخليــة للحصــول علــى تعويضــات. ومــن املمكــن أيًضــا تقــدمي 
دعــوى ضــد مقدمــي اخلدمــات مــن القطــاع اخلــاص العاملــني 
ــل  ــن. ويف هــذه احلــاالت يتوّجــب توكي يف مراكــز احتجــاز املهاجري

محــام متخصــص يف هــذا النــوع مــن القضايــا.

مثال

قضية ر )أبوبكر( ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية
يف عــام 2022، مت تعويــض محتجــز عــن أربعــني يوًمــا 
ــرة جائحــة  ــي خــالل فت ــر القانون قضاهــا يف احلجــز غي

إســترليني. 17,500 جنيــه  وقــدره  الكوفيــد ببلــغ 

قضية محمد ضد وزارة الداخلية
ــب  يف عــام 2017 مت تعويــض محتجــز وناجــي مــن تعذي
حصــل لــه يف الصومــال، ببلــغ وقــدره 78,500 جنيــه 
االحتجــاز غيــر  يــوم قضاهــا يف   400 عــن  إســترليني 
أعــراض   فاقــم  قــد  بأنــه  حاجــج  والــذي  القانونــي 
.»PTSD« اضطــراب مــا بعــد الصدمــة الــذي يعانــي منــه

الشركات

إنــه ملــن املمكــن أيضــا أن يتــّم رفــع دعــاوى مدنيــة باململكــة باملتحــدة 
ارتُكبَــت  لــو  حتــى  املتحــدة،  باململكــة  صلــة  ذات  شــركات  ضــد 

اجلرائــم يف دولــة أخــرى.

مثال

قــد يكــون مــن املمكــن متابعــة الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاكات 
القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان يف الواليــات املتحــدة 
بوجــب »قانــون تقويــض الضرر لألجانــب« و«قانون حماية 
ضحايــا التعذيــب« وباالمــكان تطبيــق هــذا يف احلاالت التي 

تكــون فيهــا صلــة قويــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.

قضية شيماري ضد كاشي
قــام أربعــة محتجزيــن عراقيــني يف أبــو غريــب ، ُزعــم 
أنهــم تعرضــوا للتعذيــب علــى أيــدي اجليــش األمريكــي 
ومقاولــي الدفــاع املدنيــني الذيــن يعملــون لــدى شــركة 
»كاشــي العامليــة«  CACI International ، برفــع دعــوى 
قضائيــة ضــد الشــركة يف عــام 2008، وتضمنــت دعــاوى 
 30 الضــرر لألجانــب«. ويف  تقويــض  »قانــون  بوجــب 
بالدائــرة  االســتئناف  محكمــة  أفــادت   ،2014 يونيــو 
»قانــون  اختصــاص  ضمــن  تقــع  الدعــوى  أن  الرابعــة 
تقويــض الضــرر األجانــب«. ومــع ذلــك،  مــا زال التقاضــي 
مســتمًرا حتــى يف ســنة 2022 ممــا يــدل علــى التحديــات 

ــل هــذه الدعــاوى. ــع مث ــا رف ــي ينطــوي عليه الت

األدلة 

بعد اتخاذ قرار بشأن السبيل القضائي الذي يجب اتباعه، سيحتاج 
الناجي\ية ومستشاروهـ القانونيون إلى النظر يف أنواع األدلة التي 

ستكون مطلوبة لبدء الدعوى.

يف القضايا اجلنائية، يف حني أن الناجي قد يقدم بعض املعلومات 
أو األدلة األولّية لتنبيه السلطات إلى القضية، فإن »الدولة« عادة 
ما تكون هي املسؤولة عن إجراء حتقيق كامل من أجل احلصول 

على أدلة أخرى بخصوص التعذيب.

بالرغم من ذلك، يف قضايا من نوع مختلف قد يقع عبء احلصول 
على أدلة على الناجي\ية بنفسه\ا. لذلك، يجب على  الناجني أن 
يهدفوا إلى احلصول على أفضل أدلة ممكنة  ومعلومات ذات جودة 
عالية. فإّن أكثر املعلومات نفًعا  لهم هي املعلومات املفّصلة التي 
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فيها عدد محدود من التناقضات، باإلضافة إلى وجود أدلة داعمة 
لهذه املعلومات من مصادر مختلفة، تشمل أنواع األدلة ما يلي:

إفادة الناجي\ية  ●
إفادات من اآلخرين )ومن ضمنهم الشهود(  ●
أُعدت  ● التي  طبية  تقارير  )وهي  القانونية  الطبية  التقارير 

لالستخدام يف الدعاوى  القانونية( 
تقارير خبراء أخرى ●
تقارير  ● املثال: صور/فيدوهات،   سبيل  )على  ثانوية  مصادر 

وسائل اإلعالم و املنظمات غير احلكومية (

إفادة الناجي

تعتبر إفادة الناجي دلياًل مهًما ويجب عليها أن تشمل ما يلي: 

الناجي )على سبيل  ● التي تساعد يف حتديد هوية  املعلومات 
املثال االسم والعنوان(

أوصاف مقترف التعذيب )إن كانت ُمتاحة( ●
كيف وقع الناجي حتت سيطرة السلطات أو مقتريف التعذيب ●
مكان اصطحاب الناجيـ/ة أو احتجازهـ/ا ●
أشكال التعذيب واملعاملة املهينة التي  تعّرض لها ●
تفاصيل عن أي تعذيب وقع خارج إطار االعتقال أو ظروف  ●

االعتقال يف حالة ما تعرض الناجي  لالعتقال
األذى  ● من  املعاناة  من  الناجي  منع  يف  املسؤولون  فشل  كيف 

الذي كان من املمكن توقع حدوثه
التعرض  ● املقدمة بخصوص  الشكاوى  وأي ردود رسمية على 

للمعاملة السيئة أو التعذيب

يحــّق للناجــي أن يشــعر بالراحــة عندمــا يأخــذ احملامــون إفادتــه. يف 
العــادة يســتلزم أن يكــون  بقــدور الناجــي علــى طلــب التحــدث إلــى 
محــام مــن نفــس النــوع االجتماعــي أو مــن نــوع مختلــف واملطالبــة 
بترجــم إذا لــزم األمــر. وقــد يتطلــب األمــر أكثــر مــن جلســة واحــدة 

مــن أجــل انهــاء جتميــع االفــادة.

إفادات اآلخرين )مبا يف ذلك الشهود(

قــد يكــون مــن املفيــد احلصــول علــى إفــادة من شــخص )با يف ذلك 
األصدقــاء أو أفــراد األســرة( الــذي قــد يكــون شــهد التعذيــب )علــى 
ســبيل املثــال يف مظاهــرة( أو شــهد اعتقــال الشــخص، أو احلصــول 
علــى إفــادة مــن شــخص ميكنــه تأكيــد احلالــة الصحيــة واجلســدية 
ــون  ــاك أيًضــا معتقل ــل وبعــد االعتقــال. قــد يكــون هن للشــخص قب
آخــرون بإمكانهــم أن يؤكــدوا متــى وأيــن مت اعتقــال الشــخص أو 

ميكــن أن يؤكــدوا بأنهــم شــهدوا التعذيــب أو املعاملــة الســيئة.

صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو

قــد تكــون الصــور ومقاطــع الفيديــو املتعلقــة بالتعذيــب مفيــدة. 
قــد يكــون هنــاك شــخص التقــط صــوًرا أو ســجل مقطــع فيديــو 
لالعتقــال، أو ظــروف االعتقــال، أو املعاملــة الســيئة،  أو اإلصابــات 
التــي حلقــت بالناجــي. إنــه ملــن املفيــد دوًمــا بــأن تظهــر هــذه الصــور 
وجــه الشــخص )بحيــث ميكــن التعــّرف عليــه بوضــوح( و اإلصابــة 
أو اإلصابــات احملــددة. وقــد يتطلــب هــذا وجــود صــوًرا متعــددة.

تقارير وسائل اإلعالم واملنظمات غير احلكومية

يف بعــض احلــاالت قــد تكــون الصحافــة نقلــت عــن جتربــة معينــة 
للناجــي مــن التعذيــب، أو ربــا وثّقــت التهديــدات التــي قــد ُوجهــت 
ضدهــم علًنــا. وقــد تكــون التقاريــر اإلخباريــة ذات صلــة أيًضــا  
ــى ســبيل  ــم. عل ــه اجلرائ ــذي وقعــت في مــن أجــل شــرح الســياق ال
املثــال، فــإن مقــااًل يف إحــدى الصحــف األوغنديــة يســرد أســماء 
األشــخاص الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم مثليــون وأنــه يجــب 
للخلفيــة  مفيــًدا  دليــاًل  يكــون  قــد  عليهــم  االعتــداء  أو  القبــض 
وسيســاعد يف توضيــح الســياق الــذي يتضمــن ادعــاًء بــأن مثلًيــا مــن 
أوغنــدا قــد تعــّرض للتعذيــب أو االعتــداء، وعلــى وجــه اخلصــوص 
ــًدا  بحالــة كان اســمه قــد ظهــر يف القائمــة. و قــد يكــون هــذا مفي
يف تقــدمي شــكوى ضــد أوغنــدا )يف قضيــة جنائيــة أو قضيــة حقــوق 

إنســان( ويف التمــاس اللجــوء يف اململكــة املتحــدة.

باإلضافــة لذلــك، فــإّن التقاريــر، والبيانــات الصحفيــة، واالجــراءات 
العاجلــة الصــادرة مــن املنظمــات احمللّيــة أو الدوليــة هــي أيضــا 
النظــر يف تقريــر عــن  املفيــد  مفيــدة. وكمثــال علــى هــذا، مــن 
وحشــية الشــرطة يف مركــز شــرطة معــني والــذي يصــف أحداًثــا قــد 
جــرت يف نفــس فتــرة مزاعــم التعذيــب ويف نفــس املركــز؛ ألن هــذا 
ــا مــع املزاعــم املقّدمــة. قــد تكــون هــذه املزاعــم  قــد يظهــر تطابق
حــول قضيــة الناجــي، أو قــد تكشــف عــن أمنــاط التعذيــب و املعاملة 

ــة املعنيــة. الســيئة، وانتهــاكات أخــرى حلقــوق اإلنســان يف الدول

األدلة الطبية

ــا مــن طبيــب يؤكــد فيــه  مــن املمكــن أن تتضمــن األدلــة الطبيــة بياًن
حدوث إصابات جســدية أو نفســية، واحلالة الصحية للشــخص قبل 
ومــا بعــد التعذيــب، أو قــد يتخــذ شــكل تقريــر طبــي قانونــي رســمي 
)يُعــَرف غالًبــا باســم »MLR«( ، وهــو يف األســاس تقريــر طبــي 
قانونــي أي أنــه تقريــر طبــي ُمعــّد لالســتخدام يف دعــوى قانونيــة.

ــة  ــي شــؤون الهجــرة يف اململك يحصــل بعــض احملامــني أو أخصائي
» الســتخدامه يف   MLRs قانونــي«  طبــي  تقريــر  علــى  املتحــدة 

طلبــات اللجــوء.
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مخاوف متعلقة باألمن والسالمة

يف حالــة مــا اذا كان للناجــي عائلــة أو أصدقــاء يف الدولــة التــي 
قــد تعرضــوا فيهــا للتعذيــب، فقــد يخشــى الناجــي مــن أن يكونــوا 
عرضــة ألعمــال انتقاميــة، أو ترهيــب، أو عنــف، أو مضايقــة إذا 
شــاركوا يف اإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة بقضيتهــم، وقــد يكــون 
لــدى االناجــي مخــاوف بشــأن ســالمته الشــخصية حتــى لــو كان هــو 

ــه يف اململكــة املتحــدة. وعائلت

يجــب التعامــل مــع هــذه القضايــا بعنايــة شــديدة، ففــي بعــض 
األحيــان، قــد تكــون هنــاك تدابيــر حمايــة متاحــة و ميكــن أخــذ 
خطــوات لتقليــل املخاطــر. حيــث تســمح بعــض اآلليــات القانونيــة 
بتقــدمي بعــض األدلــة بشــكل ســرّي، أو علــى األقــل حمايــة املعلومات 

املقّدمــة مــن العامــة.

ســالمة  كامــل  بشــكل  يضمــن  أن  أحــد  ألي  ميكــن  ال  ذلــك،  ومــع 
الناجــي أو عائلتهــم أو شهودهـــم . لهــذا  يحتــاج كل  ناجــي إلــى 
لقرارهــم  تبعــات  هنــاك  ســتكون  اذا  عّمــا  مــدروس  قــرار  يأخــذ  أن 
كاحتماليــة تعرضهــم إلــى أي مخاطــر ومــدى اســتعدادهم لتحملهــا 

اذا مــا وقعــت.

إذا كان أحــد الناجــني يعيــش يف اململكــة املتحــدة وقــد تعــرض 
للتهديــد، أو العنــف، أو التخويــف، فيجــب إبــالغ الشــرطة احملليــة 
بذلــك علــى الفــور. ميكــن للشــرطة التحقيــق عــن املســؤول عــن هــذا 
الســلوك؛ وقــد يتــم اتهــام األشــخاص املســؤولني بارتــكاب جرميــة 
جنائيــة منفصلــة، وميكــن للســلطات اتخــاذ خطــوات ملعاجلــة أي 

ــى النحــو املبــني أعــاله.  احتياجــات أمنيــة عل

بدائل اإلجراءات القانونية

قــد ال يكــون هنــاك ســبيل قانونــي متــاح يف بعــض األحيــان؛ ألن 
احملاكــم احملليــة يف الدولــة التــي وقــع فيهــا التعذيــب ضعيفــة أو 
فاســدة، والدولــة املســؤولة عــن التعذيــب لــم توقــع علــى املعاهــدات 
ــة والتــي مــن شــأنها أن تســمح بتقــدمي شــكاوى ضدهــا  ذات الصل
أمــام هيئــة دوليــة. يف ظــل هــذه الظــروف، لكــن ال يــزال مــن املمكــن 
القيــام باملناصــرة مــن خــالل آليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لــألمم 
احلكوميــني،  املســؤولني  إلــى  الكتابــة  أو  اإلقليميــة،  أو  املتحــدة 
أو بالضغــط علــى صانعــي القــرار مثــل أعضــاء البرملــان. ســيتّم 

ــاه. ــارات بالقســم أدن ــح بعــض هــذه اخلي توضي

املناصرة

تعنــي املناصــرة اتخــاذ إجــراءات إلحــداث التغييــر؛و قــد تعنــي أن 
ينظــم الناجــون مــن التعذيــب و املعاملــة الســيئة  أنفســهم بالتعــاون 
مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة التــي تدعمهــم حتــى يتمكنــوا مــن 
التحــدث علًنــا عــن قضايــا مماثلــة بــا يف ذلــك قضاياهــم الفرديــة. 
حتالفــات،  وإنشــاء  حلــول،  عــن  البحــث  املناصــرة  تشــمل  وقــد 

وحمــالت عامــة.

برملان اململكة املتحدة

ميكــن ألعضــاء البرملــان تقدمي االستشــارة واملســاعدة بشــأن املســائل 
قضايــا  كمثــال  البريطانــي،  البرملــان  مســؤولية  مــن  تُعتبــر  التــي 
الهجــرة. ولكــن ال ميكنهــم التدخــل يف قــرارات احملكمــة أو املســاعدة 
يف النزاعــات اخلاصــة. ميثــل النــواب مصالــح ناخبيهــم، وميكــن 
العثــور علــى النــواب لــكل منطقــة باســتخدام أحــد الروابــط التاليــة: 

 www.parliament.uk/findyourmp 
www.WriteToThem.com/lords

ميكــن ألعضــاء مجلــس اللــوردات مســاءلة احلكومــة بطــرق مماثلــة، 
علــى الرغــم مــن أنهــم ليســوا مضطريــن لتمثيــل مصالــح الدوائــر 
االنتخابيــة، وميكــن العثــور علــى تفاصيــل االتصــال اخلاصــة بهــم 
https://www.parliament.uk/mps- التالــي:  بالرابــط 

 lords-and-offices/lords

اللــوردات بشــكل خــاص بواضيــع معينــة، وميكــن  يهتــم بعــض 
www. التالــي:  بالرابــط  اهتماماتهــم  تفاصيــل  علــى  االطــالع 

.WriteToThem.com/lords

ميكــن تعريــف الضغــط )Lobbying( بأنــه عندمــا يقــوم فــرد أو 
مجموعــة بحاولــة إقنــاع شــخص مــا يف البرملــان بدعــم سياســة مــا 
أو حملــة معينــة. وقــد يشــمل ذلــك، لكنــه ليــس محصــورا، لألمــور 

التاليــة:

االجتماعات الشخصية ●
إرسال رسائل عبر البريد اإللكتروني أو مكتوب ●
استخدام وسائل التواصل االجتماعي ●
تنظيم وتقدمي االلتماسات أو االستطالعات ●
توفير املعلومات أو البحث ●
دعوة النواب أو اللوردات لالجتماعات أو الفعاليات ●

http://www.parliament.uk/findyourmp
http://www.parliament.uk/findyourmp
http://www.writetothem.com/lords
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords
http://www.WriteToThem.com/lords
http://www.WriteToThem.com/lords
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القيام بلوبي جماهيري )عندما يتصل عدد كبير من األشخاص  ●
بأعضاء البرملان واللوردات مسبًقا ويقومون بتنظيم لقائهم يف 

البرملان يف نفس اليوم(

قــد يكــون مــن املمكــن رفــع مســتوى الوعــي حــول وضــع الناجــي  
مــن خــالل مجموعــة حقــوق اإلنســان البرملانيــة يف اململكــة املتحــدة 
التــي تركــز علــى املواضيــع ذات الصلــة كالهجــرة واللجــوء، أو حفــظ 
األمــن، أو احلريــات املدنيــة، أو تلــك التــي تركــز علــى الدولــة أو 

املنطقــة التــي مت التعــرض فيهــا للتعذيــب.

ميكــن أن يكــون االنخــراط مــع النــواب واللــوردات فيمــا يتعلــق 
إلثــارة  فّعــال  أســلوب  البرملانيــة  واألســئلة  البرملانيــة  باملناظــرات 
ــل  ــى تفاصي ــن االطــالع عل ــا وطــرح أســئلة محــددة. ميك ــة م قضي
https://calendar. التالــي:  بالرابــط  القادمــة  املناظــرات 

parliament.uk

تتعلــق بعــض هــذه املناظــرات بقوانــني جديــدة أو بتغييــرات يف 
ــوردات مهتمــني بشــكل  القوانــني القدميــة، وقــد يكــون النــواب والل
خــاص باالســتماع إلــى الناجــني مــن املعاملــة الســيئة والتعذيــب 
واحتماليــة تأثيــر القوانــني اجلديــدة علــى ا الناجــني بطريقــة معينــة 
ــب أو  ــت أم ســلًبا(. إذا أراد أحــد الناجــني إحاطــة نائ ــا كان )إيجاًب

ــة: ــح التالي ــر النصائ ــم تذكُّ ــورد بإيجــاز، فمــن امله ل

أن تكون مختصراً قدر اإلمكان، إذا كان كتابًيا، قم بتضمني  ●
صفحتني كحد أقصى.

تقدمي األسئلة واحللول املقترحة للقضايا املثارة. ●
التأكد من أن الشخص يقدم معلومات التواصل اخلاصة به يف  ●

كل صفحة من البيان املوجز.

األمم املتحدة

يتعــني علــى الــدول األطــراف يف مختلــف معاهــدات حقــوق اإلنســان 
بطريقــة  املتحــدة  األمم  معاهــدات  هيئــات  إلــى  تقاريــر  تقــدمي 
منتظمــة. تُعــد عمليــة تقــدمي التقاريــر الدوليــة أداة مهمــة ملراقبــة 
االمتثــال للمعاهــدات املختلفــة، بــا يف ذلــك اتفاقيــة األمم املتحــدة 
ــد اإلرادة السياســية مــن خــالل تقــدمي  ــب، ولتولي ملناهضــة التعّذي
إرشــادات فنيــة جتــاه إصالحــات مناهضــة التعذيــب احملليــة. يعتبــر 
إجــراء تقــدمي التقاريــر آليــة مهمــة للمجتمــع املدنــي والناجــني ألجــل 
إثــارة أوجــه القلــق فيمــا يتعلــق بأوجــه القصــور املنهجيــة، مثــل عــدم 
ــة، أو بشــأن ممارســات محــددة تنتهــك  وجــود تشــريعات ذات صل

التزامــات الــدول يف مجــال حقــوق اإلنســان.

قــد يكــون مــن املمكــن اســتخدام إجــراءات أخــرى لــأمم املتحــدة. 
فعلــى ســبيل املثــال لــدى األمم املتحــدة عــدد مــن اخلبــراء اخلاصني 

ــة حقــوق اإلنســان، وقــد يتمكــن هــؤالء  ــن يســاعدون يف حماي الذي
اخلبــراء )الذيــن يطلــق عليهــم »املقــررون اخلاصــون« أو أحياًنــا 
»اخلبــراء املســتقلون«( مــن اتخــاذ بعــض اخلطــوات األخــرى نيابــة 

عــن الناجي\يــة. 

يركز هؤالء اخلبراء على كل من املجاالت التالية:

العاج  ● وساحل  وكمبوديا  بيالروسيا  املثال  سبيل  )على  الدول 
)بورما(  وميامنار  وإيران  وهايتي  الشمالية  وكوريا  وإريتريا 

واألراضي الفلسطينية والصومال والسودان وسوريا( ؛ و

املهينة؛ حرية  ● واملعاملة  التعذيب  املثال  املواضيع )على سبيل 
الرأي؛ حقوق  عن  التعبير  حرية  اجلمعيات؛  وتكوين  التجمع 
اإلنسان واحلريات األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب؛ املدافعون 
عن حقوق اإلنسان؛ اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات 
موجزة، أو اإلعدام التعسفي؛ احلقيقة، العدالة، جبر الضرر، 
وضمانات عدم التكرار؛ العنف ضد املرأة؛ األشكال املعاصرة 
يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنصري  والتمييز  للعنصرية 
أساس  على  والتمييز  العنف  من  تعصب؛ احلماية  من  بذلك 

التوجه اجلنسي والهوية اجلندرية ؛ من بني أمور أخرى(.

حقــوق  انتهــاكات  املســتقلون  واخلبــراء  املقــررون  هــؤالء  يوّثــق 
ــة مــع حكومــة  ــا فردّي ــارة قضاي اإلنســان. وقــد تكــون بقدرتهــم إث
الدولــة املعنّيــة. حتــى بحالــة عــدم اســتجابة حكومــة الدولــة املعنّيــة، 
ــار  ــن أن تســاعد األمم املتحــدة يف إظه ــة ميك ــإن الشــكوى املوثق ف
أمنــاط واســعة النطــاق النتهــاكات حقــوق اإلنســان، وبالتالــي تعزيــز 
احلجــج القائلــة بــأن احلالــة تتطلـّـب االهتمــام مــن املجتمــع الدولــّي.

العقوبات

يتعلــق  فيمــا  العدالــة  لتحقيــق  للســعي  أخــرى  طريقــة  هنــاك 
خــالل  مــن  اجلنــاة  محاســبة  وهــي  اإلنســان  حقــوق  بانتهــاكات 
ــة يف اململكــة املتحــدة  ــر اخلارجي ــع وزي ــات املســتهدفة. يتمت العقوب
انتهــاكات  لتورطهــم يف  الكيانــات  بســلطة معاقبــة األفــراد و/أو 
حقــوق اإلنســان أو الرشــوة أو االســتيالء علــى أصــول مملــوكات 
الدولــة. والغــرض مــن هــذه العقوبــات هــو ردع انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان واحملاســبة عليهــا ومنــع الفســاد اخلطيــر. عندمــا تتــم 
معاقبــة اجلانــي، فإنــه يخضــع عــادًة لتجميــد األصــول علــى جميــع 
ممتلكاتــه املوجــودة يف اململكــة املتحــدة و/أو حلظــر ســفر مينــع 
التنقــل  تقييــد  يفــرض  املتحــدة.  اململكــة  أراضــي  إلــى  دخولهــم 
ــاة ويوفــر مســتوى مــن  ــى اجلن ــة تكلفــة شــخصية عل واملــوارد املالي
ــة أو  ــر راغب ــة غي ــة عندمــا تكــون الســلطات احمللي املســاءلة الدولي

غيــر قــادرة علــى التصــرف.

https://calendar.parliament.uk
https://calendar.parliament.uk
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مثال

البريطانيــة  اخلارجيــة  وزارة  فرضــت   ،2021 عــام  يف 
عقوبــات علــى 4 مســؤولني صينيــني الرتكابهــم انتهــاكات 
واألقليــات  األويغــور  ضــد  اإلنســان  حلقــوق  جســيمة 
األخــرى يف شــينجيانغ. شــكلت هــذه العقوبــات جــزًءا مــن 
عمــل منســق مــن قبــل املجتمــع الدولــي حملاســبة مرتكبــي 

الفظائــع يف شــينجيانغ.

ــب  ــى جن ــا إل ــد اســتخدامها جنًب ــة عن ــر فعالي ــات أكث ــون العقوب تك
إلــى  مــع أدوات املســاءلة األخــرى ويتــم تنفيذهــا عموًمــا جنًبــا 
ــة مــع األســاليب  جنــب مــع مجموعــة أوســع مــن التدابيــر. باملقارن
األكثــر تقليديــة للعدالــة الدوليــة )علــى ســبيل املثــال، الشــكاوى 
الفرديــة املقدمــة إلــى آليــات اإلجــراءات اخلاصــة لــألمم املتحــدة 
أو جلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لــألمم املتحــدة(، ميكــن يف العــادة 
تطبيــق العقوبــات بســرعة أكبــر إذا كانــت هنــاك أدلــة كافيــة وإرادة 
سياســية. ميكــن كذلــك أن يكــون للعقوبــات تأثيــر فــوري علــى 
اجلانــي عندمــا يكــون لذلــك الشــخص عالقــات وثيقــة مــع الدولــة 

ــات. ــي تفــرض العقوب الت

والتــي  األدلــة  علــى  املســتندة  الفرديــة  الطلبــات  تقــدمي  ميكــن 
توصــي بفــرض عقوبــات علــى أفــراد معينــني إلــى وزارة اخلارجيــة 
البريطانيــة والكومنولــث والتنميــة )FCDO( للنظــر فيهــا. وعمومــاً 
ــة  ــر احلكومي ــات غي ــر بســاعدة إحــدى املنظم ــدمي التقري ــم تق يت

حلقــوق اإلنســان.
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الجزء الثالث: الحصول على المساعدة

علــى الرغــم مــن أن بعــض اإلجــراءات واآلليــات القانونيــة التــي 
قانونيــة  مســاعدة  دون  الناجي\يــة  يتبعهــا  أن  ميكــن  وصفناهــا 
ــراء  ــى مشــورة اخلب ــا احلصــول عل ــد غالًب متخصصــة ، فمــن املفي
بشــأن اخليــارات املتاحــة. مــن الناحيــة املثاليــة، مــن اجليــد أن 
يكــون هنــاك محــام أو منظمــة غيــر حكوميــة خبيــرة يف مجــال 
حقــوق اإلنســان والذيــن بإمكانهــم متثيــل الناجــي، لكــن هــذا ليــس 

ممكًنــا دائًمــا.

الحصول على المساعدة من »ريدرس« 
REDRESS

للتعذيــب  أســرتكم  أفــراد  أحــد  أو  أنتــم  تعرضكــم  حالــة  يف 
وحتتاجــون إلــى مســاعدة للحصــول علــى العدالــة والتعويضــات، 
فقــد تتمكــن منظمــة »ريــدرس« REDRESS مــن مســاعدتكم. تقــدم 
منظمــة »ريدريــس« REDRESS خدماتهــا مجاًنــا ومــع ذلــك فنحــن 
منظمــة صغيــرة ويجــب علينــا التأكــد مــن أنــه ميكننــا االســتمرار يف 
دعــم موكلينــا احلاليــني، ممــا يعنــي أنــه ال ميكننــا قبــول ســوى عــدد 

صغيــر جــًدا مــن احلــاالت اجلديــدة كل عــام.

إذا أردمت منــا تقييــم حالتكــم، يرجــى منكــم االطــالع علــى موقعنــا 
للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

ميكــن العثــور علــى معلومــات ومصــادر حــول املواضيــع األخــرى ذات 
ــت.  ــى اإلنترن ــا عل ــى موقعن ــة يف قســم مســاعدة الناجــني عل الصل

وهــذا يشــمل:

الصحة، معاجلة الصدمات، والدعم والعالج الطبي ●
التمويل واإلسكان والتوظيف والدعم العملي ●

الحصول على مساعدة من اآلخرين

ميكن العثور على ما يلي يف موقعنا على اإلنترنت:

تفاصيل عن مكاتب احملاماة البريطانية املتخصصة يف حقوق  ●
اإلنسان

تفاصيل عن منظمات حقوق اإلنسان ذات الصلة )املنظمات  ●
غير احلكومية( يف اململكة املتحدة

https://redress.org/help-for-survivors/help-for-uk-survivors-of-torture/health-trauma-medical-support-and-treatment/
https://redress.org/help-for-survivors/help-for-uk-survivors-of-torture/finances-housing-employment-and-practical-support/
https://redress.org/help-for-survivors/help-for-uk-survivors-of-torture/justice-accountability-and-reparations/other-legal-support/
https://redress.org/help-for-survivors/help-for-uk-survivors-of-torture/justice-accountability-and-reparations/other-legal-support/
https://redress.org/help-for-survivors/help-for-uk-survivors-of-torture/justice-accountability-and-reparations/other-legal-support/


كيف تم تجميع هذا الدليل؟

تدعــم »ريدريــس« REDRESS الناجني/الناجيــات مــن التعذيــب يف 
اململكــة املتحــدة وخارجهــا منــذ عــام 1992.

أنحــاء  جميــع  يف  التعذيــب  مــن  الناجــني  مجموعــات  استشــرنا 
اململكــة املتحــدة إلنتــاج النســخة األصليــة مــن هــذا الدليــل يف 
ــن«  ــن مؤسســة »إيســمي فييرباري ــة م ــام 2015، بســاعدة مالي ع
ــل  ــل يف عــام 2022 بتموي ــث الدلي .Esmée Fairbairn ومت حتّدي
مــن مبــادرة العدالــة معــاً. نشــكر جميــع الذيــن قدمــوا مســاهمات، 
بــا يف ذلــك موكلينــا وموظفينــا واملتدربــني لدينــا علــى جهدهــم يف 
حتديــث هــذا الدليــل. مت حتريــر الدليــل احملــّدث ووضعه يف صيغته 
النهائيــة مــن قبــل كاميــال ماريــن ريســتريبو )مســؤولة املجتمعــات( 

ــي(. وكريــس إســدايلي )مستشــار قانون

redress.org
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