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أداة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 2/2017

تنفيذ ضامنات الحامية خالل الساعات األوىل من
االحتجاز لدى الرشطة
إ ّن ضامنات الحامية من التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة هي عبارة عن قواعد وإجراءات تسرتشد بها السلطات لحامية األشخاص املحت َجزين
لدى الرشطة .وتُعترب هذه الضامنات حلوالً عملية وفعالة من حيث التكلفة ملنع إساءة معاملة األشخاص املحتجزين يف أماكن االحتجاز ،حيث ُوجد
أنهم األكرث عرض ًة للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.
وتصف أداة التنفيذ التي بني أيدينا الكيفية التي ميكن بها استخدام ضامنات الحامية من التعذيب خالل الساعات األوىل من االحتجاز لدى الرشطة
من أجل مساعدة الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
( )UNCATعىل الوفاء بالتزاماتها .ويف حني أ ّن الضامنات ليست يف حد ذاتها من االلتزامات الصارمة الواردة يف االتفاقية ،إال أنها ت ُعد حلوالً عملية
للتحديات التي تعرتض جهود الوقاية من التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة أثناء االحتجاز لدى الرشطة .وعليه فإ ّن هذه الضامنات تساعد
الدول عىل الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية املختلفة ،مبا يف ذلك االلتزامات الواردة يف املواد  2و 11و 16من اتفاقية مناهضة التعذيب ،وغريها من
االلتزامات.
يك تكون هذه الضامنات فعالة يف الحامية من التعذيب ،بجب تنفيذ كل منها
ول ّ
أي بلد بعينه .لذا تقدم
بطريقة تح ًّد من مخاطر التعرض إلساءة املعاملة يف ّ
هذه األداة بعض األمثلة من أجل تشجيع املامرسات الجيدة فيام يخص التنفيذ،
أي «فجوات» مل ت ُسد بعد يف مجال
ومن أجل مساعدة الدول عىل تحديد ّ
الحامية.
وعىل الرغم من أ ّن الضامنات املذكورة يف هذه األداة أثبتت فعاليتها يف حامية
الكثريين من املحتجزين لدى الرشطة ،إال أ ّن الرضورة قد تقتيض اتخاذ تدابري
إضافية لألشخاص الذين يعانون من ضعف أو يتعرضون ملخاطر شديدة ،مبن
فيهم األطفال والنساء واألشخاص ذوو اإلعاقة واملثليات واملثليون ومزدوجو
امليل الجنيس ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسني ،أو ملعالجة
أي أسباب أخرى تع ِّرض املحتجزين لدى الرشطة للخطر بوجه خاص .لذا ينبغي
ّ
أن تنظر الدول فيام إذا كان يتعني اتخاذ تدابري إضافية ملعالجة بعض مواطن
الضعف أو املخاطر املحددة ،وأن تحدد نوع هذه التدابري.

«

ال يخفى عىل أحد أ ّن خطر تعرض األشخاص
للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يكون
مضاعفاً خالل الساعات األوىل من احتجازهم لدى
يك يتس ّنى منع التعذيب خالل هذه
الرشطة .ول ّ
الفرتة التي يشتد فيها خطر وقوعه ،يجب وضع
ضامنات للحامية وتنفيذها يف الواقع العميل ...لذا
ندعو كل دولة إىل االستثامر يف هذه الضامنات
من أجل منع التعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة».
بيان مشرتك يف عام  2017ملقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب
السيد نيلز ميلزر وثالثة مقررين خاصني سابقني معنيني بالتعذيب ،هم
السيد خوان منديز والسيد مانفريد نوفاك والسيد ثيو فان بوفن.

إ ّن «أدوات تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب» هي مجموعة من األدوات العملية امل ُعدة خصيصاً لتبادل املامرسات الجيدة بني الدول بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( .)UNCATوتقدم هذه األدوات أفكارا ً ومبادئ توجيهية مواضيعية للمامرسني الحكوميني وصناع السياسات ليسرتشدوا بها عند
وضع أو استعراض االسرتاتيجيات واآلليات واإلجراءات املالمئة للسياق واملتعلقة بالوقاية من التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة أو العقوبة ،وعند توفري سبل االنتصاف لضحايا هذه األفعال.
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«

ألغراض هذه األداة ،ال يشري «االحتجاز» إال إىل الساعات
األوىل من احتجاز الشخص ،أي مبارش ًة بعد توقيفه .وال
يُقصد به أن ينطبق عىل االحتجاز الذي يستمر لفرتات
زمنية أطول ،أال وهو الحبس االحتياطي .وتستهدف
الضامنات التي يجري بحثها هنا حامية املحتجز خالل
هذه الفرتة التي يشتد فيها خطر تعرضه للتعذيب ،مع
التسليم بأ ّن الكثري من هذه الضامنات ستفيد أيضاً يف
حامية املحتجزين يف حاالت االحتجاز الالحقة.

ميكن أن تعود الضامنات بفوائد ج ّمة عىل الدول .فهي متنع
تجاوزات الرشطة ،بطبيعة الحال ،ويف الوقت نفسه تضفي
الطابع املهني عىل الرشطة والقضاء؛ وتبثّ الثقة يف الرشطة
وعملية التحقيق الجنايئ؛ وتقلل من نسبة فشل املالحقات
القضائية وإضاعة وقت املحكمة ،وتح ُّد من االضطرار إىل دفع
تعويضات عن املعاملة الجائرة .ونتيجة لذلك ،ميكن أن يؤدي
تطبيق الضامنات إىل تحسني عملية إقامة العدل بر ّمتها».
سعادة السيد محمد أوجار ،وزير العدل ،اململكة املغربية.2017 ،

هل نجحت جهود الوقاية من التعذيب؟
َخلُص آخر بحث أكادميي مستقل صدر بعنوان «هل نجحت جهود الوقاية من التعذيب؟» (كارفر وهانديل )2016 ،إىل أ ّن تطبيق الضامنات خالل
الساعات األوىل من احتجاز األشخاص لدى الرشطة يسهم بقدر كبري يف الحد من خطر تعرضهم للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.
وتناول البحث األ َّويل تجارب  16بلدا ً حول العامل عىل مدى فرتة  30عاماً .وفَ َح َص البحث أكرث من  60تدبريا ً من
أي منها فعاالً يف الحد من التعذيب ،ثم تسجيل مدى
تدابري الوقاية من التعذيب من أجل تسجيل ما إذا كان ٌّ
فعاليته يف حال كان فعاالً .وأكدت نتائج البحث أ ّن تطبيق الضامنات خالل الساعات األوىل من االحتجاز لدى
الرشطة ،تطبيقاً عملياً ،يشكل الوسيلة األكرث فعالية يف الوقاية من التعذيب.
ووفقاً ملا ذكره املؤلفان« ،فإ ّن أهم اآلليات الوقائية هي التي تكفل عدم احتجاز األفراد إال يف أماكن احتجاز
قانونية وموث َّقة؛ وإخطار أرسهم أو أصدقائهم عىل الفور بتوقيفهم؛ ومنحهم حق االتصال الفوري مبحامٍ
وكذلك حق الخضوع فورا ً لفحص طبي عىل يد طبيب مستقل؛ ومثولهم فورا ً أمام ٍ
قاض».

الضامنات


لقد اعتمدت الدول عددا ً كبريا ً من الضامنات لحامية حقوق األشخاص عند احتكاكهم بسلطات إنفاذ القانون .وتحقق هذه الضامنات أيضاً أثرا ً إيجابياً
هو تبسيط العمليات وأدوات املساءلة ،وتحسني الكفاءات ،ودعم كامل عملية إقامة العدل.
وتتضمن هذه األداة بعض الضامنات الرئيسية:
اإلخطار بالحقوق

االتصال
مبحام
الفوري ٍ

الخضوع لفحص
طبي مستقل

االتصال بأحد
أفراد األرسة أو
طرف ثالث
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التسجيل الصويت
واملريئ لعملية
االستجواب

املامرسة النموذجية
للمقابالت
التحقيقية

اإلرشاف القضايئ

سجالت االحتجاز
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اإلخطار بالحقوق

يجب إبالغ جميع املحتجزين بحقوقهم وبأسباب احتجازهم ،وذلك بطريقة ولغة يفهمونها .تتأكد أهمية هذه الضامنة البسيطة املتمثلة يف إبالغ الشخص
بحقوقه من خالل األدلة التي تثبت أ ّن محتجزين كثريين ال ميارسون حقوقهم ،مثل حقهم يف االتصال مبحام أو طلب العرض عىل طبيب ،ألنهم ال يعلمون
ما هي حقوقهم أو كيف يطالبون بها .ويؤدي إخطار املحتجز بحقوقه إىل زيادة ثقة الناس يف الوصول إىل املحتجز والطعن يف احتجازه أمام القضاء ،وإىل
تعزيز قدرتهم عىل القيام بهذين األمرين.

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب :إبالغ األشخاص بحقوقهم شفوياً وخطياً
تنص املبادئ التوجيهية املتعلقة بظروف التوقيف ،واالحتجاز لدى الرشطة ،والحبس االحتياطي (مبادئ لواندا التوجيهية) الصادرة عن اللجنة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ( )2014عىل أنه «يتعني إبالغ جميع األشخاص وقت توقيفهم بالحقوق الواردة يف الباب الرابع ،شفوياً وخطياً ،بلغة وصيغة
ميكن للشخص املوقوف االطّالع عليها وفهمها» .وتضم املبادئ التوجيهية قامئ ًة بالحقوق التي يتعني إبالغ الشخص املوقوف بها.
واستُخدمت مبادئ لواندا التوجيهية منذ اعتامدها يف عدة بلدان أفريقية ،سوا ًء كأساس لعقد حلقات عمل ودورات تدريبية ،ومنها عىل سبيل املثال
مالوي وتونس وغريهام ،أو لوضع مبادئ توجيهية وطنية من جانب اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان.

االتحاد األورويب :منوذج لخطاب الحقوق
أي شخص
ينص توجيه االتحاد األورويب ( EU/2012/13لعام  )2012بشأن الحق يف الحصول عىل املعلومات يف إطار اإلجراءات الجنائية عىل رضورة إبالغ ّ
ُمشتبه يف ارتكابه جرمية أو متهم بارتكابها يف االتحاد األورويب فورا ً بحقوقه اإلجرائية ،وذلك باستخدام عبارات يسهل فهمها .ويتعني عىل السلطات أيضاً
ألي شخص موقوف معلومات خطية يف شكل ما يُعرف بـ»خطاب حقوق» يتضمن قامئة كاملة بالحقوق الهامة .ويقدم التوجيه منوذجاً لخطاب
تقديم ّ
الحقوق يف املرفق من أجل مساعدة الدول األعضاء يف االتحاد األورو ّيب عىل صياغة خطاب حقوق عىل الصعيد الوطني.

مالوي :حلول عملية ملواجهة محدودية املوارد
يف ظل ارتفاع مستوى األمية ،تواجه السلطات يف مالوي تحدياً حقيقياً يتمثل يف كيفية إبالغ املشتبه فيهم جنائياً بحقوقهم بطريقة فعالة وأكرث كفاء ًة
من حيث التكلفة .ويف هذا اإلطار وضع مرشوع ،أُقيم بالرشاكة مع املجتمع املدين ،نظاماً ملكربات الصوت يف زنزانات االحتجاز يف محكمة بالنتري الجزئية،
ويذيع هذا النظام تسجيالً صوتياً يوضح كيفية وتوقيت التقدم بطلب اإلفراج بكفالة .ويضمن هذا األمر توعية جميع األشخاص املحتجزين بحقوقهم
القانونية قبل أول مثول لهم أمام املحكمة .ويوزع هذا املرشوع التابع للمجتمع املدين ،والذي يُطلق عليه مرشوع الكفالة يف مالوي عىل املحتجزين موا َّد
خطية يف كتيبات.

جمهورية الصني الشعبية :مساعدة املحتجزين عىل الحصول عىل حقوقهم
لقد دعمت الصني الجهود الرامية إىل توزيع كتيبات وملصقات عىل مختلف املجتمعات املحلية املستضعفة منذ عام  2003بهدف توعية األشخاص
املوقوفني بحقوقهم .و ُوزعت ملصقات بعنوان «إذا أُلقي القبض عليك ،فاعرف حقوقك!» لتبني الحقوق التي قد يتوقعها جميع املحتجزين لدى الرشطة،
وقد ظهرت هذه امللصقات يف مراكز الرشطة املوجودة يف املراكز الحرضية يف مختلف أنحاء البلد .وتضطلع مراكز املعونة القانونية وموظفو قطاع العدالة،
مبن فيهم ضباط الرشطة ،بدور نشط يف توزيع مثل هذه املواد عىل الجمهور.

إنّ الضامنات تشبه الساعات .فلنفرتض
أنك أزلت الغطاء الخلفي لساعتك،
كم سرتى من القطع الفردية؟ ستجد
أنّ كل قطعة ُوضعت بعناية يف مكانها
الصحيح .وإذا فُقدت قطعة واحدة
فقط فسوف تتعطل الساعة.
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مبحام
االتصال الفوري ٍ
يرى خرباء كثريون أ ّن االتصال الفوري مبحامٍ يُع ُّد من أكرث الجوانب الحاسمة يف منع إساءة معاملة
األشخاص املحتجزين لدى الرشطة .وعىل الرغم من أ ّن جميع الدول تقريباً تتيح إمكانية االتصال
مبحامني يف إطار التحضري للمحاكامت ،إال أ ّن هذه اإلمكانية قد ال تتاح خالل الساعات األوىل من
االحتجاز وقد ال تشمل أخطر اللحظات ،ومنها االستجواب نفسه.
وعاد ًة ما تقدم الدول متويالً محدودا ً («معونة قانونية») لألشخاص غري القادرين عىل تح ُّمل
نفقات االستعانة مبحامٍ من أجل الحصول عىل خدمات قانونية خالل الساعات األوىل من
احتجازهم لدى الرشطة .وتق ُّر املعايري الدولية املتعلقة باملعونة القانونية بأ ّن املساعدات التي
تقدمها نقابات املحامني الوطنية واملجتمع املدين تشكل عنرصا ً مكمالً لربامج املعونة القانونية
وتقدم حلوالً يف حالة عدم توفُّر املوارد.

«

ليس من املمكن وال املعقول أن
نتصور أنه ميكن تحقيق العدالة
يف غياب محامني مستقلني وأكفاء.
لذلك يجب أن تضمن الدول متكني
املحامني من مامرسة مهنتهم دون
معوقات [ ،]-بطرق منها إعداد
برامج مؤسسية للمعونة القانونية
مجاناً ملن تنقصهم املوارد».
السيدة مونيكا بينتو ،املقررة الخاصة السابقة
املعنية باستقالل القضاة واملحامني.2016 ،

ويخدم االتصال مبحامٍ أغراضاً تكميلية متعددة للشخص املحتجز ،من بينها التحضري للدفاع عنه
ومراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة .ولكن حتى لو ركز املحامي كلياً عىل إعداد الدفاع القانوين ،فإ ّن مجرد حضوره خالل الساعات األوىل من االحتجاز
أي محاولة ملامرسة اإلكراه أو غريه من أشكال إساءة املعاملة.
يشكل رادعاً قوياً ضد ّ

إنجلرتا وويلز :إصالحات قانونية أدت إىل ترسيخ الثقافة املهنية لدى الرشطة
عقب اعتامد قانون الرشطة واألدلة الجنائية لعام  ،1984أطلقت اململكة املتحدة عملية إصالح يف إنجلرتا وويلز أدت إىل تغيريات ملموسة يف ثقافة
الرشطة ومامرساتها ،وجاءت هذه الخطوة نتيجة عدد من الحوادث الخطرية وأحكام اإلدانة غري العادلة .واليوم أصبحت إمكانية االتصال مبحامٍ تتحقّق
فورا ً ،وصارت إمكانية الحصول عىل املشورة القانونية تتاح لألشخاص املحتجزين فور احتجازهم .ويُخطَر جميع األشخاص بحقهم يف الحصول عىل
املساعدة القانونية عند توقيفهم ،ويكفل الضابط املسؤول عن االحتجاز ،عند االقتضاء ،إمكانية االستعانة مبحامٍ سواء عن طريق الهاتف أو شخصياً.

اليابان :برنامج املحامني املداومني
أي شخص أوقفته الرشطة أن يطلب
أنشأت اليابان نظاماً لـ»املحامني املداومني» بالتعاون مع نقابة املحامني اليابانية .ومن خالل هذا النظام يستطيع ّ
حضور محامٍ وستتصل الرشطة بأقرب فرع لنقابة محامني .وعىل إثر ذلك يأيت محامٍ ليتحدث مع الشخص املوقوف عىل انفراد قبل استجواب الرشطة له،
وذلك لضامن علم الشخص بحقوقه وإمكانية اتصاله بأرسته.

سرياليون :االستعانة مبساعدين قانونيني مجتمعيني أدى إىل تحسني إمكانية اللجوء إىل القضاء
مع قلة توافر املحامني املؤهلني وتزايد أعداد األشخاص املحبوسني احتياطياً يف سرياليون ،أقرت الحكومة استخدام املساعدين القانونيني وشجعت عليه
واعتمدت قانوناً للمعونة القانونية من أجل دعم طائفة متنوعة من مقدمي الخدمات القانونية .وبالتعاون مع املجتمع املدين ،يجري تدريب املساعدين
القانونيني عىل القانون الجنايئ األسايس واإلجراءات الجنائية وتزويدهم باملهارات العملية املطلوبة لدعم األشخاص املشتبه فيهم وللعمل مع أفراد املجتمع
املحيل وموظفي قطاع العدالة .وقد أدت االستعانة مبساعدين قانونيني مجتمعيني يف املراحل األوىل من االحتجاز إىل زيادة عدد املحتجزين الذين أُفرِج
عنهم بكفالة وساعدت عىل الحد من احتامل حدوث الرشوة وتع ُّرض املحتجزين إلساءة املعاملة عىل أيدي أفراد الرشطة.

تونس :خطوات هامة نحو ضامن حق االتصال الفوري مبحام
أ ْجرت تونس إصالحاً هاماً لقانون اإلجراءات الجنائية يف فرباير/شباط  2016أدى إىل تعزيز الضامنات املتعددة للحامية من إساءة املعاملة أثناء االحتجاز
لدى الرشطة .وينص القانون حالياً عىل أنه يحق للمحتجزين أن يستعينوا مبحامٍ فور توقيفهم وأن يحرض املحامي االستجواب .وما مل يتنازل املحتجز عن
هذا الحق كتابةً ،فإنه يجوز له االمتناع عن الرد عىل جميع األسئلة التي تو َّجه إليه وعن املشاركة يف االستجواب.
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الخضوع لفحص طبي مستقل
أي شخص محتجز لدى الرشطة بالحق يف أن يطلب عرضه عىل طبيب – كضامنة فعالة لحاميته من إساءة املعاملة والتعذيب أثناء
يجب أن يتمتع ّ
أي فحص طبي آخر يجريه طبيب تستدعيه سلطات الرشطة) .ويف حالة
احتجازه – ويشمل ذلك الحق يف أن يفحصه طبيب يختاره بنفسه (إضافة إىل ّ
تطبيق هذه الضامنة ،فإنها توفر شاهدا ً مستقالً وموضوعياً عىل اإلصابات الجسدية التي لحقت بالشخص ،وهو ما يحول دون حدوث التعذيب وسوء
املعاملة ويوفر وسيلة لإلبالغ عن حاالت إساءة املعاملة وتسجيلها وإنهائها.
وينبغي أن تزيل الدول العقبات التي تح ُّد من قدرة هذه الضامنة عىل منع التعذيب وسوء املعاملة يف الواقع العميل .وينبغي أن توفر الدول بوجه خاص
مرافق تتيح إجراء الفحوص الطبية بعيدا ً عن مسامع ضباط الرشطة ،ويُفضَّ ل أن تُجرى بعيدا ً عن أعينهم أيضاً .ويجب أن يركز التدريب املق َّدم للمهنيني
الصحيني عىل بناء القدرات الالزمة الكتشاف وتوثيق اإلصابات الجسدية الناجمة عن التعذيب وسوء املعاملة .وقد ساعد بروتوكول اسطنبول املعني
بالتقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عىل زيادة فعالية الفحوص الطبية.

الهند :فحص املحتجزات عىل أيدي طبيبات
أي شخص موقوف يف أن يفحصه طبيب سواء عند مثوله أمام ٍ
أي وقت أثناء احتجازه لدى
قاض أو يف ّ
يكفل قانون اإلجراءات الجنائية الهندي حق ّ
الرشطة .وباإلضافة إىل ذلك ،إذا كان الشخص املوقوف امرأة فال يُسمح إال لطبيبة مسجلة بفحصها أو اإلرشاف عىل فحصها.

لبنان :إنشاء وحدة طب رشعي متخصصة
يف يونيو/حزيران  2017افتُتحت وحدة الفحوص الطبية الرشعية والنفسية يف قرص العدل يف مدينة طرابلس يف شامل لبنان ،وذلك بهدف ضامن حصول
جميع األشخاص املوقوفني عىل فحص بدين ونفيس كوسيلة للوقاية من التعذيب وحظره .وال يزال هذا املرشوع يف طور التجريب ،وهو يُعد أول مركز
متخصص من نوعه يف لبنان؛ ومن املتوقع إنشاء املزيد من وحدات الطب الرشعي يف أنحاء أخرى من البلد.

تركيا :فحوص طبية إلزامية
يف تسعينيات القرن املايض استجابت تركيا لزيادة تواتر اإلبالغ عن حاالت إساءة املعاملة يف مراكز الرشطة بأن وضعت نظاماً إلجراء عدة فحوص طبية
ألي شخص موقوف يف أقرب وقت ممكن بعد توقيفه ،ومرة أخرى خالل فرتة احتجازه ،وكذلك يف نهاية فرتة احتجازه .وبفضل نجاح نظام الفحوص
إلزامية ّ
الطبية انخفض معدل انتشار سوء املعاملة يف تركيا خالل هذه الفرتة ،مام جعل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ترى يف عام  2009أ ّن تركيا مل تعد بحاجة
إىل نظام للفحوص اإللزامية املتعددة ونتج عن ذلك تبسيط النظام فيام بعد.

االتصال بأحد أفراد األرسة أو طرف ثالث
يشكّل حق الشخص املوقوف يف إخطار أحد أفراد أرسته أو شخص آخر يختاره بنفسه فور توقيفه – وكذا يف االتصال املبارش بالشخص املختار يف بعض
الحاالت – حقاً من حقوق اإلنسان التي يكفلها القانون .وال تؤدي قدرة الشخص عىل إخطار أرسته باحتجازه إىل ارتياحه نفسياً فحسب ،بل أيضاً إىل متكني
أرسته من االتصال مبحامٍ (إن مل يكن قد تم ذلك بالفعل) ومراقبة الطريقة التي يعا َمل بها الشخص أثناء احتجازه .ويفيد إخطار أفراد األرسة باحتجاز
الشخص يف إنهاء فرتة احتجازه رسا ً ،وهو ما يقلل من احتامل اختفائه.
أما إذا كان االتصال بالعامل الخارجي يرض مبسار التحقيق ،فيجوز للدول أن تفرض بصورة مؤقتة قيودا ً معقولة عىل الكيفية واألوقات التي ميكن أن يتصل
أي قيود ت ُقرض عىل إخطار األرسة أو طرف ثالث يجب أن تكون
بها املحتجز بأحد أفراد أرسته أو طرف ثالث .ولكن نظرا ً ألهمية هذه الضامنة ،فإ ّن ّ
م َّربرة بأسباب قانونية ومحدودة جدا ً زمنياً .وقد يُعاد توازن هذا التأخري من خالل تطبيق ضامنات أخرى ،مثل االحتفاظ بسجل خطي واضح لهذا التأخري
والخضوع لإلرشاف القضايئ يف وقت مبكر.

أداة :تنفيذ ضامنات الحامية خالل الساعات األوىل من االحتجاز لدى الرشطة

5/11

أسرتاليا :إجراء مكاملة هاتفية مراقَبة
يف أسرتاليا يوفر القانون الجنايئ لعام  1914إطارا ً قانونياً لعدد من الضامنات الهامة ،من بينها حق املحتجز يف إبالغ أحد أقاربه أو أصدقائه مبكان وجوده.
وعاد ًة ما يتحقق ذلك عن طريق إجراء املحتجز مكاملة هاتفية يف حضور ضابط رشطة.

هنغاريا :تيسري عملية إخطار األرسة
تغلبت الرشطة يف هنغاريا عىل الصعوبة العملية املتثملة يف عدم تذكُّر الكثري من املحتجزين أرقام هواتف أرسهم من خالل دعوة املحتجز للبحث عن
الرقم يف هاتفه النقال .ويف حالة عدم رد القريب أو الشخص الثالث عىل هاتفه ،أو عدم وجود رقم هاتف أصالً ،يكلَّف ضابط رشطة بالذهاب إلخطاره
شخصياً .ويُس َّجل أمر اإلخطار يف استامرة يوقعها املحتجز .وعىل الرغم من أ ّن القانون يف هنغاريا يلزم ضباط الرشطة بإخطار أرسة املحتجز يف غضون 24
ساعة من توقيفه ،إال أ ّن عملية اإلخطار عاد ًة ما تنفَّذ بعد االحتجاز بوقت قصري.

كوسوفو :ال م ّربر لتأخري عملية اإلخطار يف حاالت احتجاز األحداث
يحتاج األحداث الذين تحتجزهم الرشطة إىل عناية خاصة .ففي حالة توقيف طفل يف كوسوفو ،يقع عىل الرشطة التزام قانوين بإخطار أحد أفراد أرسته
فورا ً ،أو االتصال باملركز الوطني للعمل االجتامعي إذا مل يكن أحد من أفراد أرسته متاحاً .وبسبب الضعف الخاص الذي يعرتي األحداث ،ينص القانون
عىل أنه ال يجوز ،تحت أي ظرف من الظروف ،تأخري عملية اإلخطار لغرض سري التحقيق .وقد نُفِّذ القانون تنفيذا ً جيدا ً يف الواقع العميل :ففي عام 2016
أي حدث.
أشاد تقرير أعدته اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بحقيقة أنه يجري دامئاً إبالغ أحد أفراد األرسة أو مركز العمل االجتامعي فور توقيف ّ

التسجيل الصويت واملريئ لعملية االستجواب
تفيد تسجيل عمليات االستجواب يف ردع الرشطة عن استخدام العنف أو
اإلكراه أو غريهام من أشكال سوء املعاملة بغرض الحصول عىل اعرتافات.
أي اتهامات باطلة
ويساعد التسجيل أيضاً عىل حامية أفراد الرشطة من ّ
مبامرسة إساءة املعاملة أو الرتهيب ،وميثل دليالً قوياً عىل املقابلة التي أُجريت
واملعلومات التي أُفشيت .ويجب أن يرافق استخدام وسائل التسجيل عمليات
إدارية واضحة وسليمة تتيح إمكانية الحصول عىل التسجيالت والبيانات
وتخزينها وتدمريها.

«

إ ّن التسجيل املريئ لعمليات االستجواب يساعد عىل
حامية حقوق األشخاص املشتبه فيهم يف حالة انتزاع
االعرتافات باإلكراه مبا أ ّن الكثريين من املوظفني
الحكوميني يتطلعون إىل االنتهاء من القضية برسعة.
ومن شأن هذا اإلجراء أن يساعد عىل تفادي إصدار
تُ َهم جائرة وباطلة وخاطئة».
الربوفيسور سو واى ،لجنة بلدية تشونغتشينغ ،الحزب الشيوعى الصينى،
جمهورية الصني الشعبية.2017 ،

ويف حالة استخدام تسجيل صويت أو مريئ ،فإ ّن املامرسات الجيدة تشجع
عىل تسجيل املقابلة من بدايتها ،وتحديد هوية جميع األشخاص الحارضين
أي فرتات راحة .ويف حال كانت عملية التسجيل اختيارية
وتحديد وقت التسجيل ومكانه ،وتسجيل املقابلة بكاملها عىل النحو السليم ،وكذلك اإلشارة إىل ّ
أو ناقصة ،يبقى هناك احتامل أن تنتقل تجاوزات الرشطة إىل اللحظات واألماكن التي ال تغطيها هذه التكنولوجيات («البقع غري املرئية») ،وأن تختفي أو
تُحذف التسجيالت التي تج ِّرم مرتكبي التجاوزات.
وما من شك يف أ ّن التسجيل الصويت واملريئ لعمليات االستجواب يقتىض تح ُّمل بعض التكاليف املالية ،وإن كان توافر أشكال مختلفة من التكنولوجيا
الرخيصة املزودة بإمكانيات التسجيل املريئ أو الصويت عىل نطاق واسع جعل هذه الضامنة أيرس مناالً مام كانت عليه يف املايض .وأفادت الدول التي
تستخدم هذه التكنولوجيات أيضاً أ ّن جميع التكاليف املتكبَّدة تُسرتد عن طريق ما يوفره أفراد الرشطة والقضاء من وقت كان يُهدر يف العمليات اإلدارية
وإجراءات املحاكم التي مل تعد مطلوبة.
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فيجي :تجريب تسجيل عمليات االستجواب بأجهزة تسجيل مريئ متنقلة
رشعت فيجي – بعد تصديقها عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهصة التعذيب يف عام  – 2016يف إجراء إصالحات من أجل االرتقاء مبستوى الرشطة
الفيجية وتقليل حاالت االعتداء عىل املحتجزين يف أماكن االحتجاز .ويف إطار هذه اإلصالحات ،اشرتت فيجي  30جهازا ً للتسجيل املريئ من أجل
استخدامها يف حاالت االستجواب .وجرى االتفاق عىل مجموعة جديدة من إجراءات التشغيل املوحدة من أجل السامح بقبول مثل هذه التسجيالت
يف املحاكم .وتنص اإلجراءات عىل أن يكون التسجيل عىل ثالثة أقراص ،لضامن السالمة الكاملة لألدلة ،وأن يُسلَّم أحد األقراص الثالثة للشخص
املشتبه فيه .وبعد تلقِّي التدريب املناسب ،أصبح أفراد الرشطة الفيجية أكرث إملاماً بإجراءات التسجيل وقادرين عىل إدراك املنافع التي ميكن ج ْنيها
من التسجيل املريئ لعمليات االستجواب .وتتوقع فيجي انخفاضاً كبريا ً يف عدد دعاوى الطعن يف االعرتافات أمام املحاكم ،وهو ما يح ُّد من حاالت
التأخري ويقلل الوقت الذي تقضيه الرشطة يف املحاكم وما يتصل بذلك من تكاليف.

جمهورية أيرلندا :التسجيل املريئ لعمليات االستجواب واستخدام الدوائر التلفزيونية املغلقة
يف عام  2006أشادت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ببدء تطبيق نظام التسجيل الصويت واملريئ يف كثري من عمليات االستجواب يف مراكز الرشطة
يف أيرلندا .ووجدت اللجنة أ ّن تسجيل ما يدور يف غرف االستجواب يف مراكز الرشطة رمبا كان عامالً مساهامً يف انخفاض عدد ادعاءات املحتجزين
بالتعرض لسوء املعاملة .ورحبت اللجنة أيضاً باستخدام نظام أوسع للتسجيل بواسطة الدوائر التلفزيونية املغلقة يف مرشوع تجريبي نُفِّذ يف دبلن
ملراقبة معظم أنحاء مركز الرشطة بواسطة الكامريات.

املامرسة النموذجية للمقابالت التحقيقية
مبا أ ّن استجوابات الرشطة متثل إحدى الحاالت التي يشتد فيها خطر التعرض إلساءة املعاملة ،فقد أوىص مقرر األمم املتحدة الخاص
أي نوع من أنواع اإلكراه
املعني بالتعذيب يف عام  2016مبعايري دنيا تتوافق مع حقوق اإلنسان إلجراء املقابالت التحقيقية بدون استخدام ّ
أي ضغوط نفسية
أي ضغوط جسدية مبارشة أو غري مبارشة أو ّ
( .)UN Doc. A/71/298وعند إجراء هذه املقابالت يجب عدم اللجوء إىل مامرسة ّ
غري رضورية النتزاع االعرتافات.
ويؤدي استخدام أساليب إجراء املقابالت التحقيقية بصورة مهنية وفعالة إىل تحسني جودة وإمكانية الحصول عىل معلومات هامة من املشتبه
فيهم ،وهو ما يدعم بدوره مصداقية التحقيقات وعدالة املالحقات القضائية الجنائية ونتائجها وثقة املواطنني يف إقامة العدل ويف أجهزة الرشطة يف
بلدانهم( .انظر )CTI Training Tool 1/2017 Investigative Interviewing
وباإلضافة إىل اتّباع نهج خا ٍل من اإلكراه عند إجراء املقابالت ،يجب أن يطبق أفراد الرشطة عددا ً من املامرسات الجيدة ذات الصلة أثناء املقابالت،
إذ يتعني عليهم تسجيل وقت ومكان جميع االستجوابات وتدوين أسامء جميع الحارضين ،وإتاحة هذه املعلومات أيضاً ألغراض اإلجراءات القضائية
أو اإلدارية .وينبغي أن تنص القواعد أيضاً عىل اإلجراءات الدنيا لعقد املقابالت وأن تضع حدودا ً واضحة لها ،ويجب أن تنص عىل رضورة توفري
ويص مسؤول.
فرتات راحة .ويتعني مراعاة اعتبارات إضافية لألطفال املشتبه فيهم والشهود والضحايا ،منها عىل سبيل املثال أن يكونوا برفقة ّ

إندونيسيا :التدريب عىل أساليب خالية من اإلكراه متاشياً مع قانون اإلجراءات الجنائية
أي نوع كان .ومن أجل زيادة
يف إندونيسيا ،تنص املادة  )1( 117من قانون اإلجراءات الجنائية عىل وجوب تقديم جميع األدلة دومنا ضغوط من ّ
الفعالية وضامن سالمة األدلة امل ُتحصل عليها من املقابالت ،رشعت إندونيسيا مؤخرا ً يف تدريب أفراد الرشطة عىل إجراء املقابالت التحقيقية
باستخدام أساليب ال تنطوي عىل اإلكراه بدالً من منوذج االستجواب التقليدي الذي يعطى األولوية للحصول عىل اعرتاف.

أداة :تنفيذ ضامنات الحامية خالل الساعات األوىل من االحتجاز لدى الرشطة
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الرنويج :التحول من االستجوابات إىل املقابالت التحقيقية
قررت الرنويج تعديل منوذج  PEACEالخاص بإجراء املقابالت التحقيقية والذي ُوضع ألول مرة يف أوائل التسعينات يف بريطانيا بعد عدد من الوقائع
املوثقة النتزاع اعرتافات باإلكراه وصدور أحكام إدانة ظاملة .ويقيض منوذج «املقابالت التحقيقية» بإجراء مقابالت خالية من اإلكراه وتستهدف تعزيز
اسرتجاع األحداث من الذاكرة بدقة وتقلل احتامل استخالص استنتاجات سابقة ألوانها باالستناد إىل افرتاضات تتعلق باإلدانة أو الرباءة .وحرصت الرنويج
عىل تدريب أفراد الرشطة عىل إجراء املقابالت التحقيقية ونجحت يف السنوات األخرية يف استخدامها يف التحقيق يف الجرائم ومالحقة مرتكبيها قضائياً ،مبا
يف ذلك جرائم اإلرهاب.
لفظ  PEACEيرمز إىل:

Evaluation

Closure

Account

Engage
and explain

Planning and
preparation

اإلرشاف القضايئ
إ ّن املثول فورا ً أمام ٍ
قاض أو موظف قضايئ آخر بعد التوقيف يشكل حقاً أساسياً يكفله القانون الدويل لحقوق اإلنسان ويُع ُّد مامرسة مشرتكة بني الدول.
فعند مثول املحتجز شخصياً أمام ٍ
أي عالمات ظاهرة تدل عىل تعرضه للتعذيب أو سوء
قاض ،يستطيع القايض أن يقيِّم مدى مرشوعية احتجازه وأن يرى ّ
أي ثغرات أو تناقضات ،وأن
املعاملة .ويستطيع القايض أيضاً أن يسأل املحتجز عن الطريقة التي عومل بها ،وأن يفحص بدقة سجالت االحتجاز الكتشاف ّ
أي قضية اشتباه يف حدوث تعذيب أو سوء معاملة إىل السلطة املختصة للتحقيق فيها متى ُوجدت
ينظر يف ادعاءات املحتجز .ويتعني عىل القضاة إحالة ّ
أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأ ّن عمالً من أعامل التعذيب أو سوء املعاملة قد ارتُكب.
ويف عام  ،2016أوىص مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب بعدم احتجاز األشخاص املوقوفني بسبب تُهم جنائية لدى سلطات التحقيق ملدة أطول
مام تقتضيه الرضورة القصوى لعقد جلسة استامع قضائية والحصول عىل أمر قضايئ بالحبس االحتياطي .وقد وضعت دول عديدة يف قوانينها موا َّد تنص
عىل أ ّن الفرتة املسموح بها الحتجاز األشخاص لدى الرشطة قبل مثولهم أمام القضاء هي  24ساعة أو  48ساعة كحد أقىص (مع بعض االستثناءات).

الربازيل :نظام جديد لجلسات االستامع أثناء االحتجاز
انطلق مرشوع تجريبي لجلسات االستامع أثناء االحتجاز يف مدينة ساو باولو الربازيلية يف عام  ،2015بفضل التعاون بني مجلس القضاء الوطني الربازييل
ووزارة العدل ومنظمة من منظامت املجتمع املدين .ومنذ انطالق املرشوع التجريبي بدأ تطبيق نظام جلسات االستامع أثناء االحتجاز يف والية ريو دي
جانريو وعواصم الواليات األخرى يف الربازيل.
ويف جلسة االستامع أثناء االحتجازْ َ ،يثل األشخاص الذين أُوقفوا أثناء ارتكاب جرمية أمام ٍ
قاض يف غضون  24ساعة من توقيفهم .ويستمع القايض إىل
أقوال املحتجز ويقرر ما إذا كان املحتجز سيُحبس احتياطياً قبل املحاكمة .ويستعرض القايض أيضاً مرشوعية عملية التوقيف والكيفية التي متت بها،
أي قوة استُخدمت ضد املحتجز أو ادعاءاته بالتعرض إلساءة املعاملة.
وينظر يف ّ
وحقق مرشوع جلسات االستامع أثناء االحتجاز نتائج أولية واعدة .وعىل الرغم من أ ّن قضاة كُرث مل يُد َّربوا بعد عىل إجراء جلسات االستامع الجديدة ،إال
أ ّن منظامت املجتمع املدين أفادت بأ ّن هذا اإلجراء الجديد أدى إىل حصول املحتجز عىل املشورة من محامٍ يف وقت أرسع مام كان وأ ّن حضور املحتجز
شخصياً أمام ٍ
قاض س َّهل كثريا ً اكتشاف تعرضه للتعذيب وسوء املعاملة.

أداة :تنفيذ ضامنات الحامية خالل الساعات األوىل من االحتجاز لدى الرشطة
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تشييل :تكليف القضاة برصد وإعامل حقوق املحتجزين
بعد انقضاء سنوات من الدكتاتورية العسكرية ،اتخذت تشييل خطوة لضامن فعالية اإلرشاف القضايئ بأن جعلت القضاة مسؤولني عن السالمة الجسدية
للمحتجزين يف القانون رقم  ،19047الذي اعتُمد يف عام  .1991ثم أُدخلت بعذ ذلك إصالحات عىل اإلجراءات الجنائية قضت بتعيني ٍ
قاض للضامنات
اإلجرائية وتكليفه برصد وإعامل حقوق املحتجزين يف مراكز االحتجاز .ونتج عن هذه اإلصالحات زيادة كبرية يف عدد املحتجزين الذين َيْثلون أمام
القضاء دون إبطاء ويتاح لهم االتصال مبحامني .وكان لهذه اإلصالحات الفضل يف إحداث انخفاض ملحوظ يف معدل ارتكاب أعامل التعذيب يف نظام
العدالة الجنائية .ويف عدد من أقاليم تشييل ،يكلَّف القضاة والجهات القضائية أيضاً بإدارة التحقيقات الجنائية وزيارة أماكن االحتجاز .ويستطيع القضاة
والجهات القضائية أثناء هذه الزيارات التحقق من ظروف االحتجاز ومرشوعيته.

جامايكا :اإلرشاف القضايئ عىل عمليات االستجواب
تشرتط جامايكا ،بُغية تعزيز الشفافية وضامن نزاهة تحقيقات الرشطة ،أن يحرض «قايض صلح» أو محامٍ جميع عمليات االستجواب .ويُعترب «قايض
الصلح» وظيفة تطوعية يتوالها شخص يتمتع بنزاهة ال يرقى إليها الشك ويسعى إىل تعزيز وحامية حقوق األفراد ويساعد عىل تحقيق العدالة لألشخاص
املوجودين يف مجتمع محيل معني .وحظيت جهود قضاة الصلح يف مراكز الرشطة يف جامايكا باإلشادة لكونها سبباً يف أ ّن التعذيب ،مبعناه الكالسييك
املتمثل يف تع ُّمد إلحاق األذى أو املعاناة الشديدين قصد انتزاع اعرتاف أو الحصول عىل معلومات ،ال ميثل مشكلة كبرية يف جامايكا .ومنذ ذلك الحني،
تعهدت جامايكا بتعزيز قدرات قضاة الصلح وسائر الفاعلني يف املجال العام من خالل تدريبهم عىل حامية الحقوق القانونية للمشتبه فيهم جنائياً.

سجالت االحتجاز
يعتمد النطاق الوقايئ للكثري من الضامنات ،بدرجة أو بأخرى ،عىل تعاون سلطات االحتجاز بشأن تبادل السجالت الكاملة والحقيقية لألشخاص املحتجزين
أي نظام فعال يف مكان االحتجاز.
لديها .ولهذا السبب تشكل عملية التسجيل جزءا ً أساسياً من ّ
وتويص املعايري الدولية بإعداد سجل شامل لالحتجاز وتحديثه بصورة متزامنة طيلة فرتة احتجاز الشخص .وينبغي أن يُحفظ هذا السجل يف سجل مركزي
لالحتجاز ،ويجب أن توث َّق عملية إدارة السجل املركزي عىل النحو السليم.
يشجع قرار مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ( 31/31لعام  )2016الدول عىل االحتفاظ بسجالت رسمية يجري تحديثها باستمرار بأسامء األشخاص
املحتجزين لدى الرشطة وتتضمن ،كحد أدىن ،معلومات حول ما ييل:
أ)

أسباب التوقيف

ب) وقت توقيف الشخص وأخ ِْذه إىل مكان االحتجاز ،وكذلك وقت مثوله للمرة األوىل أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى
ج)

هوية موظفي إنفاذ القانون املعنيني

د)

معلومات دقيقة عن مكان االحتجاز

وأوىص مجلس حقوق اإلنسان أيضاً برضورة أن تُطلع الدول الشخص املحتجز أو محاميه عىل تلك السجالت ،حسب ما ينص عليه القانون.

باراغواي :توزيع مناذج لسجالت املحتجزين يف جميع أنحاء البلد
الحظت لجنة األمم املتحدة الفرعية ملنع التعذيب ،خالل زيارة قامت بها إىل باراغواي يف عام  ،2011أ ّن نظام سجالت االحتجاز غري مالئم ألنه ال يسمح
بالرصد الف ّعال لوصول ومغادرة املحتجزين ألماكن االحتجاز وال باالمتثال للضامنات اإلجرائية .ونتيج ًة لذلك صممت وزارة الداخلية مناذج لسجالت
املحتجزين من أجل توزيعها يف جميع مراكز الرشطة يف باراغواي ،ومنذ عام ُ 2011وزعت خمسة آالف نسخة من مناذج دفاتر تسجيل املحتجزين ليك
تُستخدم يف جميع أنحاء البلد.
أداة :تنفيذ ضامنات الحامية خالل الساعات األوىل من االحتجاز لدى الرشطة
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اسرتاتيجيات لتطبيق الضامنات :أمور ينبغي النظر فيها



أي اسرتاتيجية شاملة للوقاية من التعذيب أن تتداخل املامرسات الرامية إىل حامية املحتجزين من التعذيب وإساءة املعاملة عىل أيدي أفراد
تقتيض ّ
الرشطة مع بعض تدابري الوقاية األخرى وأن تتكامل معها ،ومن أمثلة هذه التدابري األخرى وضع قوانني صارمة واالستعانة بهيئات رصد مستقلة الستعراض
التنفيذ .ويف جميع الحاالت ينبغي تطبيق ضامنات متعددة يف آن واحد لضامن تضييق الفجوات القامئة يف مجال الحامية.

استعراض الضامنات اإلجرائية القامئة

•ما هي الكيفية التي يحمي بها القانون الوطني الضامنات اإلجرائیة؟
•هل توجد برامج قامئة لضامن توفري إمكانية االتصال مبحامین لجمیع األشخاص املحتجزین لدى الرشطة؟ وكذلك إمكانية طلب العرض عىل أطباء؟
•هل اتُّخذت خطوات للتأكد من تنفيذ الضامنات التي يحميها القانون تنفيذا ً فعاالً عىل أرض الواقع؟
أي
•ما هي الفجوات القامئة يف مجال الحامية؟ وإذا كانت هناك ادعاءات بحدوث إساءة معاملة ،فام هي الضامنات التي تحول دون إمكانية حدوث ّ
إساءة معاملة يف املستقبل؟
•هل توفر الضامنات القامئة الحامیة الكافیة لألشخاص األشد ضعفاً؟ وهل هناك حاجة إىل وضع ضامنات محددة لحامية األطفال واألحداث والنساء
واألشخاص ذوي اإلعاقة واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني وغريهم من املحتجزين؟

•كيف ميكن تعزيز القواعد واإلجراءات القامئة بحيث تحمي املحتجزين لدى الرشطة عىل نحو أكرث فعالية؟
أي
•ما هي برامج التدریب أو مبادرات بناء القدرات األخرى القامئة بالفعل ،وکیف یمكن تعزیزها أو تعدیلها بحيث تج ِّهز أفراد الرشطة للتعامل مع ّ
إجراءات جدیدة؟

تنفيذ ضامنات جديدة للوقاية من إساءة املعاملة

أي مشورة لضامن التصدي الفعال لهذا الخطر املحدد من خالل تنفيذ قواعد ومامرسات وإجراءات جديدة؟
•هل طُلبت ّ
ألي مقاومة من جانب املؤسسات أو
ُيس الفهم الكامل ّ
•کیف یمكن تجریب تنفیذ الضامنات الجدیدة بحيث تتصدى بفعالية للتحديات العملیة وت ِّ
احتیاجات تدریبیة؟
•هل ميكن توفري املوارد واملساعدة التقنية الالزمة مبساعدة الرشكاء الدوليني؟
•يف السياقات أو املجاالت التي يشتد فيها خطر التعرض إلساءة املعاملة ،هل ينبغي تنفيذ ضامنات متعددة بطريقة استهدافية لفرتة محدودة فقط؟

بناء القدرات الالزمة للوقاية

•هل يتلقى أفراد الرشطة وامل َّدعون العامون والقضاة تدريباً علی اإلجراءات والقواعد الالزمة لحامیة املحتجزين من التعذیب وسوء املعاملة؟
•هل يُش َّجع أفراد الرشطة وامل َّدعون العامون والقضاة علی إدراك مختلف الفوائد اإلداریة والوقتیة لضامنات الحامية من التعذیب؟
•ما هي الربامج واملواد التدريبية التي ميكن إعدادها ألفراد الرشطة واملدعني العامني والقضاة واملحامني من أجل تطبيق الضامنات عىل نحو أكرث فعالية
يف الواقع العميل؟
•هل يتلقى املحامون تدريباً عىل املهارات العملية للدفاع الجنايئ؛ واكتشاف حاالت التعذيب واإلبالغ عنها؛ وهل هم عىل علم بآليات تقديم الشكاوى
ذات الصلة؟
•هل اتُّخذت خطوات لضامن اجتامع املحتجزين باملحامین واألطباء علی انفراد؟
•ما هي الضامنات املقدمة لكفالة رسية هذه االجتامعات؟
•هل یستطیع أفراد األرسة واملحامون واألطباء ،وکذلك آلیات الزیارات املستقلة ،تقديم شكاوى تتعلق بحاالت التعذیب دون خوف من التعرض ألعامل
انتقامية أو املنع من املامرسة املهنیة؟
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اإلنفاذ

حصل عليها بطرق تشكل انتهاكاً للضامنات؟ وكيف يح َّدد ذلك؟
•هل تُستبعد من القضية الجنائية األدلة التي يُ َ
•هل يجوز للقضاة توقيع عقوبات إدارية أو عقوبات أخرى يف الحاالت التي ت ُنتهك فيها الضامنات؟
•هل تُدعى الهيئات املؤسسیة إلی استعراض تنفیذ الضامنات والعمل مع السلطات الوطنیة من أجل تطبيقها عىل نحو أکرث فعالیة؟
•مبا انه ميكن زيادة تعزيز الضامنات من خالل إدراجها يف القواعد القانونية واإلجرائية ،فضالً عن مدونات قواعد السلوك املهني ،فكيف تتعامل هذه
القواعد مع التقاعس عن الترصف وفق ضامنات الحامية من التعذيب؟
•هل يُعترب االمتثال للضامنات أمرا ً يفرضه القانون ،أم أنه يخضع لتقدير السلطات؟
ألي من هذه الضامنات؟ وكيف ت ُج َمع وتُس َّجل هذه البيانات؟ وكيف يجري التعامل مع
•كيف ميكن أن يقدم األشخاص شكوى بحدوث انتهاك ّ
الشكاوى؟
أي ضامنة معينة يف الواقع العميل؟
•ما هي العقوبة الناجمة عن عدم مراعاة ّ

موارد أخرى:
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،التي اعتمدتها
مجموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ّ
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  43/173الصادر يف 9ديسمرب/كانون األول 1988
قواعد األمم املتحدة إلدارة شؤون قضاء األحداث («قواعد بكني») ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  40/33الصادر
يف  29نوفمرب/ترشين الثاين 1985
مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القوانني ،التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  34/169الصادر يف 17
ديسمرب/كانون األول 1979
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