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 .لضحايا التعذيب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 ٭مقدمة

وغريه من ضروب   يعـّرف هـذا الدليل التعذيب بنفس عبارات اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب               
 :اليت تذكر أنه ١٩٨٤الصادرة يف عام املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

يقصـد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أو عقليا، يلحق عمدا                 " 
بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو                 

  أو عندما ُيلِحق مثل هذا األمل أو،معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث         
العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو حيّرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت 

وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ       . عنه موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية         
 .")١(فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا

فهدفه هو التدمري املتعمد ال لرفاه األفراد البدين والعاطفي . ن التعذيب موضع قلق عميق للمجتمع الدويلإ 
وهو أمر يهم مجيع أعضاء األسرة البشرية       . فحسب بل أيضا، يف بعض احلاالت، لكرامة وإرادة جمتمعات بأسرها         

 .)٢(لأفض وجودنا وآمالنا يف مستقبل ألنه طعن يف الصميم ملعىن

 حيظران دائما التعذيب يف أي ظرف من  الدويلورغم أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين 
إن . )�٤ ٣(، فإن التعذيب وسوء املعاملة ميارسان يف أكثر من نصف بلدان العامل           ) أوال -انظر الفرع   (الظـروف   

                                                      

تيسريا للعبارات يف اللغة العربية تستخدم يف هذا النص كله يف مجيع : ملحوظة من مترجم الدليل ٭ 
 أو املصاب، أو احملقق، أو الطبيب أو الشخص، ل ألفاظ من قبيل الضحية،ااملواضع صيغة املذكر وحدها يف استعم

أو املترجم أو الرقيب أو ممارس التمريض أو غريهم على أن تفهم اإلشارة على أهنا تعين دائما اإلناث والذكور من 
 .هؤالء بال متييز وحسب مقتضى احلال

، تستند توصيات جملس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب           ١٩٨٢منذ عام    )١(
 من إعالن ١ األمني العام لألمم املتحدة بشأن املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة إىل ضحايا التعذيب إىل املادة إىل

األمم املتحدة بشأن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                 
ب ميثل شكالً متفاقماً ومتعمداً من أشكال املعاملة أو العقوبة          التعذي"الالإنسـانية أو املهيـنة اليت تنص على أن          

ال يشمل األمل أو العناء الذي يكون ناشئاً عن جمرد جزاءات مشروعة أو             "وأنه  " القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
، كما تستند هذه    "ءمالزماً هلا أو مترتباً عليها، يف حدود متشي ذلك من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجنا              

 .التوصيات إىل سائر الصكوك الدولية ذات الصلة
)٢( V. Iacopino, "Treatment of survivors of political torture: commentary", The Journal 

of Ambulatory Care Management, vol. 21(2) (1998), pp. 5-13. 
)٣( Amnesty International. Amnesty International Report 1999. (London, AIP, 1999). 
)٤( M Başoğlu, "Prevention of torture and care of survivors: an integrated approach", 

The Journal of American Medical Association (JAMA), vol. 270 (1993) pp.606-611. 
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انتشاره يف عامل اليوم يربز ضرورة قيام الدول بإقرار         التفاوت الصارخ بني احلظر املطلق املفروض على التعذيب و        
وقد أعد هذا الدليل لتمكني الدول من االستجابة        . وتنفيذ تدابري فعالة حلماية األفراد من التعذيب وإساءة املعاملة        

لنور أدلة  فالتوثيق خيرج إىل ا   . لواحد من أهم الشواغل يف جمال محاية األفراد من التعذيب أال وهو التوثيق الفعال             
ووسائل . التعذيـب وإسـاءة املعاملة فيصبح باإلمكان حماسبة مرتكبيهما على تصرفاهتم وخدمة مطالب العدالة             

التوثـيق املبيـنة يف هذا الدليل تصلح للتطبيق كذلك يف سياقات أخرى منها التحقيقات اليت جتري عن حقوق                   
" اعترفوا"اض منح اللجوء السياسي، والدفاع عن أفراد اإلنسان ورصد مراعاهتا، وعمليات التقييم اليت جترى ألغر  

وفيما خيص ممارسي املهن    . جبـرائم أثناء التعذيب، ووضع تقديرات لالحتياجات الالزمة لرعاية ضحايا التعذيب          
الذين يرغَمون على جتاهل دالئل التعذيب أو تصوير احلالة على غري حقيقتها أو تزوير األدلة، يوفر والقضاة الطبية 

 .هذا الدليل أيضا مرجعا دولياً

وخالل العقدين املاضيني اكتسبنا قدرا كبريا من املعرفة بأمر التعذيب وعواقبه ولكن مل تتوفر حىت إعداد                 
 دليل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من        املراد من و. هـذا الدلـيل أي إرشادات دولية بشأن التوثيق        

هو اختاذه مرشدا يف تقييم حاالت ) بروتوكول استنبول (قاسية أو الالإنسانية أو املهينةضروب املعاملة أو العقوبة ال
األشخاص الذين يّدعون أهنم عذّبوا وعانوا من سوء املعاملة، ويف التحقيق يف حاالت ادعاءات التعذيب وإبالغ                 

 والتوثيق التقصي مبادئ ويتضمن هذا الدليل. النـتائج إىل السـلطات القضـائية أو غريها من سلطات التحقيق      
وهذه ). انظر املرفق األول(الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

. )٥(املـبادئ ترسـم اخلطـوط العامة للمعايري الدنيا اليت يتعني أن تطبقها الدول لكفالة التوثيق الفعال للتعذيب                 
ضمنها هذا الدليل ليست مطروحة باعتبارها بروتوكوال جامدا، بل هي متثل باألحرى معايري             واإلرشادات اليت يت  

والدليل واملبادئ مها مثرة ثالث سنوات      . دنيا قائمة على هذه املبادئ وجيب أن تستخدم مع مراعاة املوارد املتاحة           
 خبريا  ٧٥سان يزيد عددهم عن     مـن التحليل والبحث والصياغة على يد خرباء يف القانون والصحة وحقوق اإلن            

ففكرة هذا الدليل وإعداده الفعلي ميثالن جهدا تعاونيا بذله أخصائيون .  بلدا١٥ منظمة أو مؤسسة من ٤٠ميثّلون 
يف الطب الشرعي، وأطباء، وأخصائيون يف علم النفس، ومراقبون حلقوق اإلنسان، وحمامون عاملون يف إسرائيل               

يا والدامنرك وسري النكا وسويسرا وشيلي وفرنسا وكوستاريكا واململكة املتحدة          وأملانـيا وتركيا وجنوب أفريق    
 .واألراضي الفلسطينية احملتلةاألمريكية واهلند وهولندا والواليات املتحدة 

 

                                                      

 من ضروب املعاملة أو     تـرد املـبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه           )٥(
 كانون  ٤ (٥٥/٨٩العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينة وتوضيح الوقائع يف مرفق قرار اجلمعية العامة                 

وقد اعتمد ). ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٠ (٢٠٠٠/٤٣ويف قـرار جلـنة حقوق اإلنسان   ) ٢٠٠٠ديسـمرب   /األول
 .القراران من دون تصويت
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 الفصل األول
 املعايري القانونية الدولية ذات الصلة

التعذيب حمظور بصريح النص يف كل      ف. إن احلق يف عدم التعرض للتعذيب حق راسخ يف القانون الدويل           -١
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب              

كما ترسي باملثل عدة صكوك إقليمية احلق   . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          
فريقي حلقوق اإلنسان   ألفكل من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وامليثاق ا       .  للتعذيـب  يف عـدم الـتعرض    

 .ماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يتضمن حظرا صرحيا للتعذيباألوروبية حلتفاقية الوالشعوب، وا

  القانون اإلنساين الدويل-ألف

وحظر  .سلحة القانون اإلنساين الدويل أو قانون احلرب       امل املنازعاتتؤسس املعاهدات الدولية اليت حتكم       -٢
 هاما، من احلماية اليت متدها هذه املعاهدات كانالتعذيب يف القانون اإلنساين الدويل إمنا هو جمرد جزء صغري، وإن 

وهذه .  دولة ١٨٨ ،١٩٤٩ لعام   وقد بلغ عدد الدول املصدقة على اتفاقيات جنيف األربع        . جلميع ضحايا احلرب  
تفاقـيات ترسـي قواعد تتبع يف إدارة املنازعات املسلحة وخاصة يف معاملة األشخاص الذين ال يشتركون يف                  اال

. األعمـال العدائـية أو الذيـن مل يعودوا من املشاركني فيها، ويدخل يف عدادهم اجلرحى واألسرى واملدنيون                 
وقد أحلق باتفاقيات جنيف يف عام . ملعاملةواالتفاقيات األربع كلها حتظر ممارسة التعذيب وغريه من ضروب سوء ا

ويتناول الربوتوكول  .  بروتوكوالن يوسعان مدى احلماية اليت توفرها هذه االتفاقيات ويزيدان من نطاقها           ١٩٧٧
الذي صدقت  (املنازعات الدولية بينما يتناول الربوتوكول الثاين       )  دولة ١٥٣  حىت اآلن  الذي صدقت عليه  (األول  
 .املنازعات غري الدولية)  دولة١٤٥  حىت اآلنعليه

وهي مادة كرر نصها يف االتفاقيات األربع " ٣املادة املشتركة "من ذلك ملقصدنا هنا هو ما يسمى  واألهم -٣
، دون أن يرد فيها أي حتديد إضايف "الذي ليس له طابع دويل" تنطبق على الرتاع املسلح ٣فاملادة املشتركة . مجيعا

ذلك ترتب التزامات جوهرية ال بد من احترامها يف مجيع أنواع الرتاع املسلح وليس فقط يف   وهي ب . هلـذا التعبري  
عم هلا هو أهنا تعين أنه ال ميكن التنصل من قواعد أساسية معينة، أيا        والتفسري األ . احلـروب الدولـية بني البلدان     
ساسية وهو بذلك يشكل عنصرا     وحظر التعذيب هو واحد من هذه القواعد األ       . كانـت طبيعة احلرب أو الرتاع     

 .مشتركا بني القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان
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 : على أنه٣املادة املشتركة وتنص  -٤

االعتداء على احلياة   . .. حتظـر األفعـال التالية وتبقى حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن          ..." 
واالعتداء  �شويه، واملعاملة القاسية، والتعذيب     والسـالمة البدنية، وخباصة القتل جبميع أشكاله، والت       

�على الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة". 

 : فإنه التعذيب، ناجيل روديلاملعين مبسألةوكما ذكر املقرر اخلاص  -٥

د وحسب ما ور  . لـيس من املتصور إمكان إطالق حظر التعذيب بصورة أشد قطعية من ذلك            " 
على لسان اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تعليقها الرمسي مل يترك النص أية ثغرة؛ وهو ال يتيح التذرع                 

 .")٦(بأية ذريعة؛ وال يفسح جماال العتبار أية ظروف خمففة

قوق اإلنسان يف ديباجة الربوتوكول     الدويل حل قانون  الوتوجد وصلة أخرى بني القانون اإلنساين الدويل و        -٦
إذ جاء  ) مثل احلروب األهلية بكامل معناها    ( املسلحة اليت ليس هلا طابع دويل        املنازعاتاين الذي ينظم بدوره     الث

 .)٧("الصكوك الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان تبسط محاية أساسية لشخص اإلنسان� "فيها أن 

  األمم املتحدة-باء

التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حرصا على توفري احلماية الكافية جلميع األشخاص من  -٧
فاالتفاقيات واإلعالنات  . مـا برحـت األمم املتحدة تسعى طوال سنوات عديدة إىل وضع معايري عاملية التطبيق              

 أنه ال استثناء من حظر التعذيب كما        بوضوحوالقـرارات اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف األمم املتحدة تذكر           
ومن أهم هذه الصكوك اإلعالن العاملي حلقوق . ي التزامات أخرى لكفالة احلماية من أمثال هذه اإلساءات      ـترس

ـ  ة ـا ملعامل ـوالقواعد النموذجية الدني   ،)٩(يةـاص باحلقوق املدنية والسياس   ـوالعهد الدويل اخل   ،)٨(انـاإلنس
 التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      وإعـالن األمم املتحدة بشأن محاية مجيع األشخاص من           ،)١٠(السـجناء 

                                                      

)٦( N. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law, 2nd ed. (Oxford, 

Clarendon Press, 1999, p. 58). 
 .١٩٤٩اإلضايف التفاقيات جنيف لعام ) ١٩٧٧(الفقرة الثانية من ديباجة الربوتوكول الثاين  )٧(
؛ انظر ٥، املادة ١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ )٣-د(  ألف٢١٧قرار اجلمعية العامة  )٨(

 . من النص اإلنكليزي٧١، ص (A/810)وثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة ال
 املؤرخ  )٢١-د( ألف   ٢٢٠٠ ؛ انظر قرار اجلمعية العامة    ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣بـدأ نفاذه يف      )٩(

رون، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والعش؛ ٧، املرفق، املادة    ١٩٦٦ديسمرب  / كـانون األول   ١٦
 .United Nations, Treaty Secies, vol. 999, p.171؛ و من النص اإلنكليزي٥٢، ص (A/6316) ١٦امللحق رقم 
املعين مبنع اجلرمية ومعاملة    األول   مؤمتر األمم املتحدة     ١٩٥٥أغسـطس   / آب ٣٠اعـتمدها يف     )١٠(
 .اجملرمني
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، ومدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني      )١١()إعالن احلماية من التعذيب   (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
ومـبادئ آداب مهـنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني وال سيما األطباء يف محاية    ،)١٢(بإنفـاذ القـانون   

مبادئ ( واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                املسجونني
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو              ،)١٣()مهنة الطب آداب  
ملتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل وجمموعة املبادئ ا ،)١٤()اتفاقية مناهضة التعذيب  (املهينة  

 .)١٦(واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء ،)١٥()جمموعة مبادئ االحتجاز(من أشكال االحتجاز أو السجن 

 أو املالزم جمرد جزاءات مشروعة الناشئ عن العناءوتستثين اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب األمل أو  -٨
 .)١٧(ملترتب عليها أو اهلا

                                                      

؛ ٤ و٢ املادتان   ، املرفق، ١٩٧٥ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   )٣٠-د(٣٤٥٢قـرار اجلمعية العامة      )١١(
 . من النص اإلنكليزي٩١، الصفحة .(A/10034) ٣٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثون، امللحق رقم انظر 

الوثائق ، انظر   ٥، املرفق، املادة    ١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٣٤/١٦٩قرار اجلمعية العامة     )١٢(
 . من النص اإلنكليزي١٨٦، الصفحة (A/34/46) ٤٦رة الرابعة والثالثون، امللحق رقم الرمسية للجمعية العامة، الدو

ـ  )١٣( ؛ انظر ٥-٢، املرفق، املبادئ ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٣٧/١٩٤رار اجلمعية العامة   ق
 من النص   ٢١١، الصفحة   .(A/37/51) ٥١الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامة، الدورة السابعة والثالثون، امللحق رقم             

 .اإلنكليزي
 كانون ١٠، املؤرخ  ٣٩/٤٦؛ انظر قرار اجلمعية العامة      ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٢٦بدأ نفاذها يف     )١٤(

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والثالثون، امللحق ؛ انظر ٢، املرفق، املادة ١٩٨٤ديسـمرب   /األول
 .ليزي من النص اإلنك١٩٧، الصفحة (A/39/51) ٥١رقم 

الوثائق ؛ انظر ٦، املرفق، املبدأ ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩املؤرخ  ٤٣/١٧٣قـرار اجلمعية العامة     )١٥(
 . من النص اإلنكليزي٢٩٨، الصفحة (A/43/49) ٤٩الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واألربعون، امللحق رقم 

الوثائق ، انظر   ١، املرفق، املبدأ    ١٩٩٠رب  ديسم/ كانون األول  ١٤املؤرخ   ٤٥/١١١قرار اجلمعية العامة     )١٦(
 . من النص اإلنكليزي٢٠٠، الصفحة (A/45/49) ٤٩الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واألربعون، امللحق رقم 

 املعين مبسألة انظر تقرير املقرر اخلاص     " جزاءات مشروعة "لالطـالع عـلى تفسـري ملا يشكل          )١٧(
، اليت  )١١-٣ الفقرات   ،E/CN.4/1997/7(إلنسان يف دورهتا الثالثة واخلمسني      التعذيـب املقدم إىل جلنة حقوق ا      

 عن رأي مفاده أن توقيع عقوبات مثل الرجم حىت املوت واجللد والبتر ال ميكن أن يعترب                  اخلاص يعرب فيها املقرر  
ن التفسري الذي طرحه وقد أيدت جلنة حقوق اإلنسا. قانونيا جملرد صدور اإلذن بالعقوبة بناء على إجراءات شرعية

يف قرار  حقوق اإلنسان وغريها من آليات األمم املتحدة، وذلك جلنةاملقرر اخلاص واملتسق مع املوقف الذي اختذته 
 القاسية أو العقوبة مبلغ العقوبة البدنية قد تبلغيذكّر احلكومات بأن " الذي ١٩٩٨/٣٨ جلـنة حقـوق اإلنسان   

 ."تعذيب حىت الأوالالإنسانية أو املهينة 
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وقد اختذت جهات أخرى من هيئات وأجهزة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان تدابري لوضع معايري ملنع  -٩
وتشمل هذه اهليئات واألجهزة جلنة مناهضة      . التعذيـب، ومعـايري اللتزام الدول بالتحقيق يف ادعاءات التعذيب         

جلنة حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص ملوضوع التعذيب، واملقرر اخلاص التعذيب، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، و
 . الذين عينتهم جلنة حقوق اإلنسان لبحث حاالت بلدان حمددةنين اخلاصي العنف ضد املرأة، واملقرراملعين مبسألة

 االلتزامات القانونية مبنع التعذيب -١

مات معينة يتحتم على الدول احترامها لضمان احلماية         التزا ُتنشئإن الصكوك الدولية املشار إليها أعاله        -١٠
 : ومنها،من التعذيب

. اختاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب               )أ( 
ة التعذيب  من اتفاقية مناهض٢املادة (وال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية، مبا يف ذلك احلرب، كمربر للتعذيب 

 ؛) من إعالن احلماية من التعذيب٣واملادة 

 حقيقية أسباب  أو تسليم أي شخص إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها)رد(طرد أو إعادة  دمع )ب( 
 ؛)التعذيب  من اتفاقية مناهضة٣املادة (تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب 

 من اتفاقية مناهضة ٤املادة ( التواطؤ واملشاركة،  أفعـال التعذيـب، مبا يف ذلك أعمال     جتـرمي  )ج( 
 ٣٣-٣١ والفقرات   ، من إعالن احلماية من التعذيب     ٧  واملادة ،االحتجاز  من جمموعة مبادئ   ٧ واملبدأ   ،التعذيب

 ؛)النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء من القواعد

األطراف   ومساعدة الدولالـتعهد بـإدراج التعذيـب ضمن اجلرائم القابلة لتسليم مرتكبيها،           )د( 
 ؛) من اتفاقية مناهضة التعذيب٩ و٨املادتان (األخرى يف صد ما تتخذه من إجراءات جنائية بشأن التعذيب 

 ؛ وكفالة أن يكون حجز احملتجزين يف أماكن       مبعزل عن العامل اخلارجي   احلد من استعمال احلبس       )ه( 
اء األشخاص املسؤولني عن احتجازهم يف سجالت يتاح        معترف رمسيا بكوهنا أماكن احتجاز؛ وكفالة حفظ أمس       

االطـالع عليها بسهولة للمعنيني باألمر مبن فيهم األقارب واألصدقاء؛ وإثبات وقت ومكان كل االستجوابات               
ن اتفاقية  م١١املادة (وصول األطباء واحملامني وأفراد األسرة إىل احملتجزين  مشفوعة بأمساء احلاضرين فيها؛ وإتاحة

 من  ٣٧ و ٢٢ و ٧والفقرات    من جمموعة مبادئ االحتجاز؛    ٢٣ و ١٩-١٥ و ١٣-١١اهضة التعذيب، واملبادئ    من
 ؛)القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

املكلفني بإنفاذ   ضـمان إدراج التعلـيم واإلعالم فيما يتعلق حبظر التعذيب يف تدريب املوظفني             )و( 
العموميني وغريهم من األشخاص ذوي الصلة  لني يف ميدان الطب، واملوظفني، والعام)مدنيني وعسكريني(القوانني 

 من القواعد   ٥٤ من إعالن احلماية من التعذيب، والفقرة        ٥واملادة    مـن اتفاقية مناهضة التعذيب،     ١٠املـادة   (
 ؛)السجناء النموذجية الدنيا ملعاملة
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إجراءات،  هبا نتيجة للتعذيب كدليل يف أيةمان عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء ض )ز( 
 من  ١٥املادة  (اإلدالء هبذه األقوال     إال إذا كـان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب بقصد التدليل على            

 ؛) من إعالن احلماية من التعذيب١٢اتفاقية مناهضة التعذيب، واملادة 

كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إىل      بإجراء حتقيق سريع ونزيه     املختصة  مان قيام السلطات    ض )ح( 
 من ٣٤ و٣٣ واملبدآن ، من اتفاقية مناهضة التعذيب١٢املادة (االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب 

 ؛) من إعالن احلماية من التعذيب٩جمموعة مبادئ االحتجاز، واملادة 

 من ١٤ و١٣املادتان (لكايف مان حق ضحايا التعذيب يف احلصول على االنتصاف والتعويض اض )ط( 
 من القواعد النموذجية    ٣٦ و ٣٥والفقرتان    من إعالن احلماية من التعذيب،     ١١اتفاقية مناهضة التعذيب، واملادة     

 ؛)الدنيا ملعاملة السجناء

ـ  )ي(  من حتقيق   مان إقامة الدعوى اجلنائية ضد املتهم أو املتهمني بارتكاب التعذيب إذا ما ثبت            ض
أن ادعاء ما بارتكاب أشكال أخرى       وإذا ما اعترب  . على ما يبدو  من أعمال التعذيب قد ارتكب      أجري أن عمال    

  يستند إىل أساس صحيح، ضمان إخضاع املتهم أوادعاءاملهينة هو  من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
 من اتفاقية مناهضة    ٧املادة  (إلجراءات املناسبة   املـتهمني بارتكاهبا لإلجراءات اجلنائية أو التأديبية أو غريها من ا          

 ). من إعالن احلماية من التعذيب١٠ واملادة ،التعذيب

 هيئات وآليات األمم املتحدة -٢

 جلنة مناهضة التعذيب )أ( 

 تقـوم جلنة مناهضة التعذيب برصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                -١١
على مستوى أخالقي عال ومشهود " خرباء معينني لكوهنم ١٠وتتألف اللجنة من . أو الالإنسانية أو املهينةالقاسية 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تقدم الدول األطراف،        ١٩ومبوجب املادة   ". هلم بالكفاءة يف ميدان حقوق اإلنسان     
وتدرس . مبقتضى االتفاقية   اختذهتا تنفيذا لتعهداهتا   عـن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقارير عن التدابري اليت          

وتنظر . اللجنة الكيفية اليت مت هبا إدراج أحكام االتفاقية يف صلب القانون الوطين وترصد كيفية التطبيق العملي هلا
ي  وأن تدرج هذه املعلومات يف تقريرها السنوي الذ         عامة اللجنة يف كل تقرير وهلا أن تبدي تعليقات وتوصيات        

 .وتتم هذه اإلجراءات يف اجتماعات علنية. واجلمعية العامة يقدم إىل الدول األطراف

 من اتفاقية مناهضة التعذيب يتعني على اللجنة إذا تلقت معلومات موثوقا هبا يبدو أهنا ٢٠ومبوجب املادة  -١٢
دولة طرف أن تدعو الدولة     تتضـمن دالئل هلا أساس قوي تشري إىل أن تعذيبا ُيَمارس على حنو منظم يف أراضي                 

 إىل تقدمي مالحظاهتا بصدد تلك      ،الطـرف املعنـية إىل الـتعاون يف دراسة هذه املعلومات، وحتقيقا هلذه الغاية             
وللجنة أن تعّين، إذا قررت أن هناك ما يربر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء حتقيق سري               . املعلومـات 

وقد يشمل التحقيق، باالتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة         . اللجنة هبذا الشأن إىل      عـاجل  وتقـدمي تقريـر   
وعلى اللجنة بعد فحص النتائج اليت يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية    . أراضيها

ات اللجنة  وتكون مجيع إجراء  . هـذه النـتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو مالئمة بسبب الوضع القائم             
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وجيوز للجنة بعد استكمال    .  سرية، ويف مجيع مراحل اإلجراءات ُيلتمس تعاون الدولة الطرف         ٢٠مبوجب املادة   
هذه اإلجراءات أن تقرر عقب إجراء مشاورات مع الدولة الطرف املعنية إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف                 

 .)١٨(ى وإىل اجلمعية العامةتقريرها السنوي الذي يقدم إىل الدول األطراف األخر

 من اتفاقية مناهضة التعذيب جيوز ألي دولة طرف أن تعلن يف أي وقت أهنا تعترف                ٢٢ومبوجب املادة    -١٣
باختصاص اللجنة يف تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد خيضعون لواليتها القانونية ويّدعون   

وعندئذ تنظر اللجنة يف هذه البالغات يف اجتماعات مغلقة مث . م االتفاقية أهنـم ضحايا النتهاك دولة طرف أحكا      
 اليت صدقت على االتفاقية مل ١١٢ل  ومن بني الدول ا. تبعث بوجهات نظرها إىل الدولة الطرف املعنية وإىل الفرد        

 .٢٢ دولة اعترافها كذلك بانطباق املادة ٣٩تعلن سوى 

 نة يف تقاريرها السنوية إىل اجلمعية العامة ضرورة تقيد الدول األطراف          ومـن الشواغل اليت تعاجلها اللج      -١٤
 ومن.  من اتفاقية مناهضة التعذيب، ضمانا إلجراء حتقيق سريع ونزيه يف مجيع شكاوى التعذيب١٣ و١٢باملادتني 

ذيب تأخر طويل    شهرا قبل التحقيق يف ادعاءات بوقوع تع       ١٥أمثلة ذلك أن اللجنة أعلنت أهنا تعترب التأخر ملدة          
 ال تقتضي من حيث املبدأ      ١٣كما الحظت اللجنة أن املادة       .)١٩(١٢إىل حـد غري معقول وال ميثل تقيدا باملادة          

يكفي جمرد ادعاء الضحية بأنه قد ُعرض للتعذيب لكي يصبح لزاما "رفـع شـكوى رمسية من وقوع تعذيب بل      
 .)٢٠("عة وبرتاهةالنظر يف االدعاءات على وجه السر] على الدولة الطرف[

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان )ب( 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ٢٨أنشئت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عمال باملادة  -١٥
 خبريا مستقال يفترض فيهم أن ١٨وتتألف اللجنة من    . وتلبـية للحاجة إىل رصد تنفيذ العهد يف الدول األطراف         

 .نوا من ذوي املناقب اخللقية الرفيعة املشهود هلم باالختصاص يف ميدان حقوق اإلنسانيكو

ويـتعني على الدول األطراف يف العهد أن تقدم تقارير كل مخس سنوات عن التدابري اليت اختذهتا إعماال           -١٦
لجنة املعنية حبقوق اإلنسان    وتفحص ال . للحقوق املعترف هبا يف العهد، وعن التقدم احملرز يف التمتع هبذه احلقوق           

هذه التقارير خالل حوار مع ممثلي الدولة الطرف اليت جيري النظر يف تقريرها، مث تعتمد اللجنة مالحظات ختامية         
كما تعد اللجنة   . توجـز فـيها دواعـي قلقها الرئيسية وتتقدم باقتراحات وتوصيات مناسبة إىل الدولة الطرف              

ددة من العهد كي تسترشد هبا الدول األطراف يف تقدمي تقاريرها ويف تنفيذها             تعلـيقات عامة تفسر هبا مواد حم      
                                                      

 حيّد منه أي حتفظ تكون قد سجلته بشأهنا الدولة الطرف، ففي ٢٠در بالذكر أن تطبيق املادة جي )١٨(
 .هذه احلالة تصبح املادة غري قابلة للتطبيق

  تقرير جلنة مناهضة التعذيب املقدم إىل اجلمعية العامة        ،١٨٥، الفقرة   ٨/١٩٩١انظـر الـبالغ      )١٩(
)A/49/44 ( ١٩٩٤يونيه / حزيران١٢املؤرخ. 

 تقرير جلنة مناهضة التعذيب املقدم إىل اجلمعية العامة         ،٤-١٠، الفقرة   ٦/١٩٩٠انظـر البالغ     )٢٠(
(A/50/44) ١٩٩٥يوليه / متوز٢٦ املؤرخ. 
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 من العهد الدويل اخلاص     ٧وقد عمدت اللجنة يف أحد هذه التعليقات العامة إىل توضيح املادة            . ألحكـام العهد  
املة أو العقوبة غريه من ضروب املع باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو

 بّينت اللجنة على وجه  من العهد،٧ففي تعليقاهتا العامة يف تقريرها عن املادة     . القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة     
أن � "وذكرت اللجنة    .)٢١(٧التحديد أن جمرد حظر التعذيب واعتباره جرمية ال يعد بذاته تنفيذا كافيا للمادة              

وينبغي أن حتقق السلطات    .  عن طريق نوع من األجهزة يتوىل املراقبة املناسبة        عـلى الدول أن تضمن محاية فعالة      
 ."املعنية على حنو فعال يف الشكاوى املتعلقة بسوء املعاملة

 مضت هبا شوطا أبعد ٧، اعتمدت اللجنة تعليقات عامة جديدة بشأن املادة ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠ويف  -١٧
يتحتم إجراء حتقيق سريع ونزيه يف      "نه  إ بقوهلا   ٧ عززت اللجنة تفسريها للمادة      فقد. مما تضمنته تعليقاهتا السابقة   

 ."الشكاوى على يد سلطات خمتصة لكي يكون اجلرب فعاال

وإن كانـت الدولة قد صدقت على الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                
فإذا وجدت . للجنة يشكو فيه من أن حقوقه مبوجب العهد قد انتهكتوالسياسية، جاز للفرد أن يتقدم ببالغ إىل ا

 .اللجنة البالغ مقبوال صار عليها أن تصدر حكما يف املوضوع ينشر ضمن تقريرها السنوي

 جلنة حقوق اإلنسان )ج( 

لة  دو ٥٣وهي تتألف من    . جلنة حقوق اإلنسان هي جلنة األمم املتحدة الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان            -١٨
وجتتمع اللجنة سنويا ملدة ستة     . مـن الدول األعضاء ينتخبها اجمللس االقتصادي واالجتماعي ملدة ثالث سنوات          

وللجنة أن تقرر إجراء دراسات وإيفاد بعثات لتقصي احلقائق،         . أسابيع يف جنيف للبت يف قضايا حقوق اإلنسان       
 األمم املتحدة األعلى، وأن تبحث يف أمر انتهاكات وأن تعد مشاريع اتفاقيات وإعالنات العتمادها من قبل هيئات

، أذن اجمللس االقتصادي    ١٩٦٧يونيه  / حزيران ٦ويف  . حمددة حلقوق اإلنسان، وذلك يف جلسات علنية أو مغلقة        
 للجنة بأن تقوم بفحص االدعاءات بوقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وبأن            ١٢٣٥واالجتماعي يف قراره    

وبناء على هذه الوالية     )٢٢(ه احلاالت اليت تنم عن وجود منط ثابت النتهاك حقوق اإلنسان          تـدرس بصورة وافي   "
اختذت اللجنة إجراءات شىت منها اعتماد قرارات تعرب فيها عن القلق إزاء انتهاكات واقعة على حقوق اإلنسان، 

ا اختذت اللجنة كذلك    كم. وتعـيني مقـررين خاصني لتناول انتهاكات حقوق اإلنسان يف إطار مواضيع حمددة            
وقد أكدت اللجنة   . قرارات بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             

كل ادعاءات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو             " أن   ١٩٩٨/٣٨يف قرارها   
 ." الوطنية املختصة فورا وبرتاهةاملهينة ينبغي أن تبحثها السلطة

 

                                                      

 .A/37/40 (1982)األمم املتحدة  )٢١(
 .E/4393 املرجع نفسه، الوثيقة )٢٢(
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 املعين مبسألة التعذيباملقرر اخلاص  )د( 

وقد كلف املقرر .  تعيني مقرر خاص ملوضوع التعذيب١٩٨٥/٣٣ قررت اللجنة بقرارها ١٩٨٥يف عام  -١٩
ملعلومات اخلاص بطلب وتلقي معلومات جديرة بالتصديق والثقة عن املسائل املتصلة بالتعذيب وباالستجابة هلذه ا             

 .مث واصلت اللجنة جتديد والية املقرر يف قراراهتا الالحقة. دون إبطاء

وسـلطة املقرر اخلاص يف جمال الرصد متتد إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومجيع الدول احلاصلة على         -٢٠
واملقرر . فاقية مناهضة التعذيب  مركز املراقب فيها، وذلك بصرف النظر عن كون الدولة قد صدقت أو مل تصدق على ات               

اخلاص على اتصال باحلكومات وهو يستدر منها املعلومات عن التدابري التشريعية واإلدارية املتخذة ملنع التعذيب، ويطلب                
كما يتلقى املقرر اخلاص    . مـنها اختاذ ما يلزم جلرب أي عواقب والرد على املعلومات املنطوية على االدعاء بوقوع تعذيب               

 باختاذ تدابري عاجلة ويقوم باسترعاء نظر احلكومات املعنية إليها بقصد كفالة محاية حق الفرد يف السالمة البدنية                  طلـبات 
وباإلضافة إىل ذلك جيري املقرر اخلاص مشاورات مع ممثلي احلكومة الراغبني يف مقابلته، ويقوم وفقا لواليته                . والعقلـية 

وتصف . واملقرر اخلاص يرفع تقاريره إىل جلنة حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة          . بزيارات موضعية إىل بعض أحناء العامل     
وقد .  أمهية التحقيق السريع يف ادعاءات التعذيبهذه التقارير ما اختذه من التدابري مبوجب واليته، الفتة النظر باستمرار إىل

 مبجموعة  ١٩٩٥ يناير/ كانون الثاين  ١٢تقريره املؤرخ   يف  ،  ، السيد ناجيل روديل   املعين مبسألة التعذيب  تقدم املقرر اخلاص    
 :من التقرير ٩٢٦من الفقرة ) ز(الفرعية وقال يف الفقرة . توصيات

له أو حمام شكوى عن التعذيب، جيب أن جيرى حتقيق       عـندما يقـدم شخص حمتجز أو قريب       " 
تتمتع ) Ombbudsman (وينبغي إنشاء سلطات وطنية مستقلة، مثل جلنة وطنية أو أمانة مظامل          � دائما

وجيب أن تعاجل   . أو رفع الدعوى اجلنائية، وذلك لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها        /بصالحيات التحقيق و  
فورا الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وأن يسند التحقيق فيها إىل سلطة مستقلة ال عالقة هلا بسلطة التحقيق أو 

 .)٢٣("خص املدعى وقوعه ضحية للتعذيباملالحقة القضائية يف القضية اليت اهتم فيها الش

 نبه يف الفقرة  فقد.)٢٤(١٩٩٦ يناير/ كانون الثاين٩وقد أكد املقرر اخلاص هذه التوصية يف تقريره املؤرخ  -٢١
مبوجب القانون الدويل العام واتفاقية مناهضة      " إىل أنه    ، يف معرض إعرابه عن قلقه إزاء ممارسات التعذيب        ،١٣٦

روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تكون الدول ملزمة بالتحقيق يف              التعذيـب وغريه من ض    
 ".االدعاءات املتعلقة بالتعذيب

  العنف ضد املرأةاملعين مبسألة اخلاص راملقر  )ه( 

وق  بناء على قرار جلنة حق     ١٩٩٤ العنف ضد املرأة يف عام       املعين مبسألة أنشـئ منصـب املقرر اخلاص        -٢٢
 املقرر اخلاص إجراءات لدعوة     أرسىوقد  . ١٩٩٧/٤٤القرار  يف  وقد جددت هذه الوالية     . ١٩٩٤/٤٥اإلنسان  

 بتقدمي إيضاحات ومعلومات عن حاالت معينة من االدعاء بوقوع العنف،           ، بدافع إنساين  ،احلكومـات إىل القيام   
                                                      

 .E/CN.4/1995/34 املرجع نفسه، الوثيقة )٢٣(
 .E/CN.4/1996/35 املرجع نفسه، الوثيقة )٢٤(
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. ف ضد املرأة يف أي بلد والتحقيق فيها       وذلـك بغية التعرف على األوضاع واالدعاءات احملددة عن ارتكاب العن          
 يتم معلومات أعم عن حالة      تتضمن الرسائل شري املقرر يف رسائله إىل امرأة واحدة أو أكثر، باالسم، أو قد             يوقد  

ستخدمه املقرر اخلاص   يوالتعريف الذي   .  على ممارسة هلذا العنف    تنطويفـيها التغاضي عن العنف ضد املرأة أو         
لقائم على نوع اجلنس مأخوذ من إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة الذي للعنف ضد املرأة ا

وجيوز للمقرر اخلاص أن    . ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٠٤قرارها  يف  اعتمدته اجلمعية العامة    
ي، أو قد تنطوي، على هتديد      جه نداءات عاجلة يف حاالت العنف ضد املرأة القائم على نوع اجلنس اليت تنطو             يو

ث املقرر اخلاص السلطات    حيو. وشـيك أو خـوف من هتديد وشيك للحق يف احلياة أو السالمة البدنية الفردية              
الوطنية ذات الشأن ال على جمرد تقدمي معلومات شاملة عن احلالة بل أيضا على إجراء حتقيق مستقل وحمايد للحالة 

 .فوري لكفالة عدم وقوع أي انتهاك آخر حلقوق اإلنسان للمرأةاحملالة إليها وعلى اختاذ إجراء 

قـدم املقـرر اخلاص تقارير سنوية إىل جلنة حقوق اإلنسان عن الرسائل اليت بعث هبا إىل احلكومات                  يو -٢٣
تقدم املقرر  يوبناء على املعلومات الواردة من احلكومات واملصادر األخرى املوثوق هبا،           . هاقاوالـردود الـيت تل    

بعث يوقد . خلاص بتوصيات إىل احلكومات املعنية بغية إجياد حلول دائمة للقضاء على العنف ضد املرأة يف أي بلدا
تكون املعلومات املقدمة   حني  ردودا أو    منها   تلقىيبرسائل متابعة للموضوع حني ال      إىل احلكومات   املقرر اخلاص   

ف ضد املرأة يف أي بلد وكانت املعلومات الواردة إىل وإذا استمرت حالة معينة تتسم بارتكاب العن      . غـري كافية  
 إمكانية االستئذان نظر يف   ي فقداملقرر اخلاص تشري إىل أن احلكومة ال تتخذ تدابري حلماية حقوق اإلنسان للمرأة،              
 .من احلكومة املعنية لزيارة البلد بقصد االضطالع ببعثة لتقصي احلقائق يف املوقع

 ة للتربعات لضحايا التعذيبصندوق األمم املتحد )و( 

قد تترتب على التعذيب عواقب بدنية ونفسية مدمرة تستغرق سنوات عدة، وهي ال تقتصر على الضحايا  -٢٤
وميكن احلصول على املساعدة يف التعايف من األذى من منظمات متخصصة      . وحدهم بل تشمل أيضاً أفراد أسرهم     

، أنشأت اجلمعية العامة صندوق األمم املتحدة       ١٩٨١ديسمرب  /ويف كانون األول  . يف مسـاعدة ضحايا التعذيب    
للتربعات لضحايا التعذيب لكي يتلقى التربعات ويوزعها على املنظمات غري احلكومية اليت توفر املساعدة النفسية        

. د أسرهموالطبية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية وغريها من أشكال املساعدة اإلنسانية لضحايا التعذيب وأفرا
 مشروع من مشاريع املنظمات غري احلكومية تساعد     ٢٠٠وتـبعاً للتربعات املتاحة، ميكن للصندوق أن ميول حنو          

وقد قام  .  بلداً يف مجيع أرجاء العامل     ٨٠ ضـحية مـن ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم يف حنو            ٨٠ ٠٠٠زهـاء   
لسلة التدريب املهين الصادرة عن مفوضية األمم       الصندوق بتمويل إعداد هذا الدليل وترمجته وأوصى بنشره يف س         

املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بناًء على توصية من جملس أمنائه بتقدمي الدعم املايل لعدد حمدود من املشاريع                  
 .لتدريب أصحاب املهن الصحية وغريهم على كيفية توفري مساعدة متخصصة لضحايا التعذيب

  املنظمات اإلقليمية-جيم

ومن هذه اهليئات جلنة البلدان األمريكية      . تساهم اهليئات اإلقليمية بدورها يف وضع معايري ملنع التعذيب         -٢٥
حلقوق اإلنسان، وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واحملكمة األوروبية، واللجنة األوروبية ملنع التعذيب،             

 .واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
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 مريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانجلنة البلدان األ -١

 اعتمدت منظمة الدول األمريكية االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان         ١٩٦٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢يف   -٢٦
 : من االتفاقية على أن٥وتنص املادة  .)٢٥(١٩٧٨يوليه / متوز١٨اليت بدأ نفاذها يف 

 . احترام سالمته البدنية والذهنية واخللقيةل شخص احلق يفلك -١" 

 أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية       ال جيوز تعريض أي شخص للتعذيب أو       -٢ 
ويعامل كل األشخاص احملرومني من حريتهم معاملة تنم عن احترام الكرامة األصيلة . أو املهينة الالإنسانية
 ."لإلنسان

تفاقية بإنشاء جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية           من اال  ٣٣وتقضي املادة    -٢٧
ووظيفة اللجنة األساسية، كما حيددها نظامها، هي تعزيز مراعاة حقوق اإلنسان، والدفاع عنها             . حلقوق اإلنسان 

هذه املهمة، تسترشد اللجنة يف ويف أداء  .)٢٦(والقيام بدور هيئة استشارية ملنظمة الدول األمريكية يف هذا املضمار         
 بنصوص اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب ومعاقبة        ٥تفسـريها ملدلـول التعذيـب املشـار إليه يف املادة            

ديسمرب / كانون األول  ٩وهـذه االتفاقية األخرية هي اتفاقية اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف             .)٢٧(مرتكبـيه 
 : من هذه االتفاقية التعذيب بأنه٢وتعّرف املادة . )٢٨(١٩٨٧ فرباير/ط شبا٢٨ وبدأ نفاذها يف ١٩٨٥

أي فعل ميارس عمدا ملحقا أملا أو عذابا بدنيا أو ذهنيا بشخص ألغراض حتقيق جنائي، أو          "...  
كما . كوسيلة للترهيب، أو كعقاب شخصي، أو كإجراء وقائي، أو تنفيذا لعقوبة، أو ألي غرض آخر              

ام أساليب مع شخص بقصد حمو شخصيته أو إنقاص قدراته البدنية أو الذهنية، حىت              يعترب تعذيبا استخد  
 ." ذهنياكرباًإن مل تتسبب هذه األساليب يف تكبده أملا بدنيا أو 

.  تتعهد الدول األطراف يف االتفاقية مبنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه وفقا ألحكام االتفاقية١ومبوجب املادة  -٢٨
 األطراف أن جتري حتقيقا فوريا سليما يف أي ادعاء بوقوع تعذيب ضمن نطاق واليتها               ويـتعني عـلى الـدول     

 .القانونية

                                                      

)٢٥( Organization of American States, Treaty Series No. 36 و United Nations, Treaty 

Series, vol. 1144, p. 123،  وأعـيد نشرها يف "Basic Documents Pertaining to Human Rights in the 

Inter-American System", OEA/Ser.L/V/II.82, document 6, rev. 1, p. 25 (1992) . 
)٢٦( Regulations of the Inter -American Commission of Human Rights, 

OEA/Ser.L/V/II.92, document 31, rev. 3 of 3 May 1996, art. (1). 
 ١٩٩٧ من التقرير السنوي لعام ٧٥، الفقرة   ٣٥/٩٦، التقرير رقم    ٨٣٢-١٠انظـر القضـية      )٢٧(

 .الصادر عن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
)٢٨( Organization of American States, Treaty Series, No. 67. 
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 اهتاما بأنه تعرض لتعذيب ضمن يوجه أن يكون لكل شخص  األطرافتكفل الدول" بأن ٨وتقضي املادة  -٢٩
 ُوجِّهني على الدول األطراف، إذا      وعلى نفس املنوال، يتع   ". نطاق واليتها القانونية احلق يف النظر الرتيه يف قضيته        

اهتـام بوقوع فعل من أفعال التعذيب ضمن نطاق واليتها القانونية أو إذا توفر أساس وجيه لالعتقاد بوقوع مثل                   
هذا الفعل، أن تضمن قيام سلطاهتا بإجراء حتقيق فوري سليم يف القضية، والشروع عندما يقتضي األمر يف اختاذ                  

 .ناسبةاإلجراءات اجلنائية امل

إىل وجود عائق يف سبيل املالحقة الفعلية       ،  ١٩٩٨عام  ل يف أحد تقاريرها القطرية      ،وقـد نّبهـت اللجنة     -٣٠
ملرتكيب التعذيب يتمثل يف عدم توفر عنصر االستقالل يف حتقيق دعاوى التعذيب وذلك إلسناد التحقيق إىل أجهزة 

 ٨واستشهدت اللجنة باملادة     .)٢٩(مني بارتكاب التعذيب  فيدرالية يرجح أن تكون هلا صلة معرفة باألطراف املته        
 .)٣٠(يف كل حالة" النظر الرتيه"إلبراز أمهية 

يف مسألة ضرورة التحقيق يف دعاوى انتهاك االتفاقية        حلقوق اإلنسان   وقـد نظـرت حمكمة البلدان األمريكية         -٣١
 : يف قضية فيالسكيز رودريغز ما يلي١٩٨٨ يوليه/ متوز٢٩حلقوق اإلنسان، فقررت يف حكمها الصادر يف  األمريكية

فإذا  .إن الدولة ملزمة بالتحقيق يف كل حالة تنطوي على انتهاك للحقوق اليت حتميها االتفاقية             " 
تصرفت على حنو يترك االنتهاك بال عقاب وال يرد للضحية بأسرع ما ميكن التمتع الكامل هبذه احلقوق،              

الواقعني ضمن واليتها القانونية      يف ضمان متتع األشخاص    تكـون الدولـة قـد قصرت يف أداء واجبها         
 ."باملمارسة احلرة والكاملة هلذه احلقوق

 من االتفاقية   ٥ومـع أن تلك القضية كانت تنصب على وجه التحديد على مسألة االختفاء، فإن املادة                 -٣٢
كمة إىل أن االتفاقية األمريكية     تنص على احلق يف عدم التعرض للتعذيب ومن مث فإن أحد احلقوق اليت أشارت احمل              

 .حلقوق اإلنسان حتميها هو احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملة

 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان -٢

اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      ، اعتمد جملس أوروبا     ١٩٥٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤يف   -٣٣
 من االتفاقية ٣وتنص املادة  .)٣١(١٩٥٣سبتمرب / أيلول٣ وقد بدأ نفاذها يف ،)اقية األوروبية حلقوق اإلنساناالتف(

". ال جيوز تعريض أحد للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                "على أنه   
وعلى .  احملكمة األوروبية واللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان      وقد أنشأت االتفاقية األوروبية آليات رقابة تتمثل يف       

وقد . ، حلت حمل احملكمة واللجنة حمكمة دائمة جديدة       ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١إثـر إصالح بدأ نفاذه يف       

                                                      

، ١٩٩٨، تقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف املكسيكجلـنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،     )٢٩(
 .٣٢٣الفقرة 

 .٣٢٤املرجع نفسه، الفقرة  )٣٠(
)٣١( United Nations, Treaty Series, vol. 213, p. 222. 
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أصبح حق األفراد يف رفع الدعاوى مكفوال بنص إلزامي، وأضحى بوسع مجيع الضحايا التقدم إىل احملكمة بصورة       
وقـد سنحت للمحكمة فرصة النظر يف أمر ضرورة حتقيق ادعاءات التعذيب، باعتباره وسيلة لضمان               . باشـرة م

 .٣احلقوق املكفولة باملادة 

 ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٨وكان أول حكم يف هذا املوضوع هو احلكم الذي أصدرته احملكمة يف            -٣٤
 :احملكمةففي هذه القضية رأت  .)٣٢( ضد تركياأكسوييف قضية 

أنه عندما يكون فرد يف صحة جيدة عند حتفّظ الشرطة عليه مث يتبني عند إطالق سراحه أن به                  " 
يصبح لزاما على الدولة أن تقدم تعليال مقبوال لسبب اإلصابات، فإن مل تفعل ذلك تنشأ جبالء                 إصابات،

 .")٣٣( من االتفاقية٣قضية يف إطار املادة 

  قد٣صـابات اليت حلقت بصاحب الدعوى نشأت عن تعذيب وأن املادة   وذهبـت احملكمـة إىل أن اإل       -٣٥
 من االتفاقية اليت تكفل حق احلصول على االنتصاف الفعلي ١٣بل إن احملكمة فّسرت أيضا املادة     .)٣٤(انتهكـت 

ملا ملنع  "ا  وقالت احملكمة أنه نظر   . أمام سلطة وطنية، بأهنا تفرض التزاما بالتحقيق حتقيقا وافيا يف دعاوى التعذيب           
 تفرض على الدول إجراء حتقيق واف وفعال ١٣فإن املادة "ولضعف ضحايا التعذيب " التعذيب من أمهية جوهرية

 .")٣٥(حلوادث التعذيب، وذلك دون إخالل بأية وسيلة انتصاف أخرى متاحة يف ظل النظام الوطين

 يستتبع إجراء حتقيق واف يف      ١٣ املادة   املذكور يف " االنتصاف الفعال "ووفقا لتفسري احملكمة فإن مفهوم       -٣٦
والحظت احملكمة أنه مع أن االتفاقية ال تتضمن نصا صرحيا مثل املادة . بوقوع تعذيب"قابل للمحاجاة "كل ادعاء 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فإن لزوم                  ١٢
وبناء عليه خلصت احملكمة    . )٣٦("١٣يدخل ضمنا يف مفهوم االنتصاف الفعال مبوجب املادة         " التحقيق   إجراء هذا 

 .)٣٧( بعدم حتقيقها يف ادعاء التعذيب الذي أثاره صاحب الدعوى١٣إىل أن الدولة قد انتهكت املادة 

  "ضد بلغاريا اّسينوف وآخرون   " يف قضية    ١٩٩٨أكتوبر  / تشـرين األول   ٢٨ويف احلكـم الصـادر يف        -٣٧
، مضـت احملكمـة شـوطا أبعد يف االعتراف بالتزام الدولة بالتحقيق يف ادعاءات               )٩٠/١٩٩٧/٨٧٤/١٠٨٦(

                                                      

  ١٩٧٠سبتمرب  / أيلول ٢١على التوايل، يف     نفاذها، أ اليت بد  ٨ و ٥ و ٣ الربوتوكوالت رقم    انظر )٣٢(
 .European Treaty Series Nos. 45, 46 and 118، ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١ و١٩٧١ديسمرب / كانون األول٢٠و

 .٦١، الفقرة  سادساً- ١٩٩٦تقارير األحكام والقرارات انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،  )٣٣(
 .٦٤ املرجع نفسه، الفقرة )٣٤(
 .٩٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣٥(
 .املرجع نفسه )٣٦(
 .١٠٠املرجع نفسه، الفقرة  )٣٧(
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ففي هذه القضية قدم شاب من الغجر كانت . ٣ وحدها بل أيضا بناء على املادة ١٣التعذيب، ال بناء على املادة 
وإن كان من املتعذر استنادا إىل األدلة املتوفرة القطع الشرطة أدلة طبية على وجود آثار ضرب متكرر،  قد اعتقلته

مدى الكدمات اليت أثبتها الطبيب "وأقّرت احملكمة بأن . مبا إذا كان املتسبب يف هذه اإلصابات هو أبوه أم الشرطة
الذي فحص السيد أّسينوف يدل على أن إصاباته، سواء كان املتسبب فيها هو األب أو الشرطة، كانت خطرية                  

وخالفا ملوقف اللجنة اليت رأت عدم وجود انتهاك        . )٣٨("٣ حد يكفي العتبارها إساءة معاملة يف نطاق املادة          إىل
تثري شبهة معقولة يف أن تكون  "، مل تقف احملكمة عند هذا احلد بل أضافت إىل ذلك قوهلا بأن الوقائع               ٣لـلمادة   

 :احملكمة أنه وعلى ذلك قررت )٣٩(."الشرطة هي املتسببة يف هذه اإلصابات

يف مثل هذه الظروف حني يثري فرد ادعاء قابال للمحاجاة بأنه قد عاىن من سوء معاملة خطري                 " 
، سيستلزم األمر ضمنا، ٣على يد الشرطة أو غريها من عمالء الدولة على حنو غري قانوين وخمالف للمادة 

تكفل لكل  `بأن من االتفاقية ١املادة ى واجب الدولة العام مبقتض نص هذه املادة باالقتران مع قُرئإذا ما 
. ، إجراء حتقيق رمسي فعال`شخص ضمن واليتها القانونية احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف االتفاقية

وما مل حيدث ذلك فإن احلظر .  حتديد املسؤولني ومعاقبتهميتيحوهذا االلتزام الواقع على الدولة ينبغي أن 
له  ، لن يكون   ...ملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، على أمهيته اجلوهرية        القانوين العام للتعذيب وا   

مفعول يف التطبيق وسيصبح من املستطاع يف بعض احلاالت لعمالء الدولة االعتداء على حقوق الواقعني               
 .)٤٠("حتت سيطرهتم مع اإلفالت عمليا من العقاب

 ال بسبب إساءة املعاملة يف حد ذاهتا بل         ٣انتهاك للمادة   وبذلـك خلصت احملكمة ألول مرة إىل وقوع          -٣٨
وباإلضافة إىل ذلك، قررت احملكمة     . بسـبب االمتـناع عن إجراء حتقيق رمسي فعال يف االدعاء بإساءة املعاملة            

. ١٣فخلصت كذلك إىل وجود انتهاك للمادة   " أكسوي"اإلعراب عن املوقف الذي سبق هلا أن سجلته يف قضية           
 :كمة أنهإذ رأت احمل

، ٣ قابال للمحاجاة بأنه قد أسيئت معاملته على حنو يشكل انتهاكا للمادة ادعاءيّدعي فرد حني " 
فإن مفهوم االنتصاف الفعال يستتبع، باإلضافة إىل التحقيق الوايف والفعال على النحو الذي تتطلبه أيضا               

واحلصول على التعويض عندما يقتضي     ، وصول الشاكي وصوال فعليا إىل إجراءات التحقيق          ...٣املادة  
 .")٤١(األمر ذلك

 

                                                      

 .٩٥املرجع نفسه، الفقرة  )٣٨(
 .١٠١املرجع نفسه، الفقرة  )٣٩(
 .١٠٢املرجع نفسه، الفقرة  )٤٠(
 .١١٧املرجع نفسه، الفقرة  )٤١(
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  الالإنسانية أو املهينة القاسية أواملعاملة أو العقوبة وأاللجنة األوروبية ملنع التعذيب  -٣

القاسية أو  اعـتمد جملس أوروبا االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة     ١٩٨٧عـام   يف   -٣٩
 كانت كل   ١٩٩٩مارس  / آذار ١وحبلول   .)٤٢(١٩٨٩فرباير  / شباط ١هينة، وقد بدأ نفاذها يف      الالإنسـانية أو امل   

وهذه االتفاقية تكّمل اجلهاز القضائي لالتفاقية      .  األعضاء يف جملس أوروبا قد صّدقت على االتفاقية        ٤٠ال    الدول  
 اللجنة   االتفاقية تأوقد أنش . ةوهي ال حتدد، عمدا، معايري موضوعي     . األوروبـية حلقـوق اإلنسان بآلية وقائية      

األوروبية ملنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهي تتألف من عضو واحد عن كل 
ويشترط يف املنتخبني لعضويتها أن يكونوا على مستوى خلقي رفيع وأن يتصفوا بالرتاهة واالستقالل، . دولة عضو

 . للقيام ببعثات ميدانيةنيمتفرغوأن يكونوا 

وتقوم اللجنة بزيارات للدول األعضاء يف جملس أوروبا، بعضها على أساس دوري منتظم وبعضها مبناسبة  -٤٠
ويتألف وفد اللجنة الزائر من أعضاء اللجنة يرافقهم خرباء يف اجملاالت الطبية والقانونية وغريها،          . حـاالت معينة  

وتقوم هذه الوفود بزيارة أشخاص حرمتهم من حريتهم سلطات بلد        . مانتهاومـترمجون شـفويون، وأفراد من أ      
 فله أن يزور أي مكان حيتجز فيه أشخاص حمرومون من         : ولكـل وفد زائر صالحيات واسعة جدا       .)٤٣(الـزيارة 
وأن  ؛أن جيري زيارات دون إخطار سابق إىل أي مكان من هذا القبيل؛ وأن يعود إىل زيارة هذه األماكنوله  حريتهم؛

 دون حضور آخرين؛ وأن يزور أي شخص أو مجيع األشخاص يف هذه األماكن              يتحدث مع احملرومني من حريتهم    
؛ وله أن يطّلع على مجيع األوراق )وليس فقط أماكن الزنزانات(إن شاء؛ وأن يعاين، دون أي قيد، مجيع األماكن 

 . والتعاونالسريةة كله على أساس ويقوم عمل اللجن. وامللفات املتعلقة باألشخاص الذين يزورهم

ويسجل التقرير، بناء على الوقائع املشاهدة أثناء الزيارة، تعليقات على . وتكتب اللجنة بعد الزيارة تقريرا -٤١
وترد .  أسئلة بشأن أي نقاط تتطلب مزيدا من اإليضاحويطرحما تبني للوفد من األحوال، ويبدي توصيات حمددة 

وتعامل تقارير  . قرير كتابة فينشأ بذلك حوار بني اللجنة والدولة الطرف يتواصل حىت الزيارة التالية            الدولة الطرف على الت   
أن تقرر إعالن   ) ليس للجنة (اللجـنة وردود الدولة الطرف بوصفها وثائق مكفول هلا طابع السرية ولكن للدولة الطرف               

 . األطراف بإعالن التقارير والردودوحىت اآلن قام ما يقرب من مجيع الدول. التقارير والردود معا

وقـد أرست اللجنة تدرجييا خالل أنشطتها على مر السنوات العشر األخرية جمموعة من معايري معاملة                 -٤٢
وهذه املستويات ال تنصب فقط على األحوال املادية بل أيضا . األشخاص احملتجزين تشكل مستويات موحدة عامة

ثلة ذلك مناداة اللجنة بثالثة ضمانات لألشخاص احملتجزين يف عهدة الشرطة           ومن أم . عـلى الضمانات اإلجرائية   
 :هي

                                                      

)٤٢( European Treaty Series, No. 126. 
 أي على سبيل املثال ال      الشخص احملروم من حريته هو أي شخص حرمته من حريته سلطة عامة            )٤٣(

ن الذين يؤدون ون رهن احملاكمة، واملسجونون بأية صورة، واملسجونواحلصر األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجز
 .ن على غري إرادهتم يف مستشفيات العالج النفسيومدة عقوباهتم، واألشخاص احملتجز
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بوقوع القبض  ) عضوا يف أسرته  (حـق احملروم من حريته يف أن يبلغ فورا، إن شاء، طرفا ثالثا               )أ( 
 عليه؛

 حام؛مب الفوري االتصالحق احملروم من حريته يف  )ب( 

 .طبيب خيتاره بنفسه ب، إن شاء،االتصالبيب، مبا يف ذلك طب االتصالحق احملروم من حريته يف  )ج( 

كما شددت اللجنة مرارا على أن من أجدى وسائل منع املعاملة السيئة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ                  -٤٣
القـانون قـيام السلطات املختصة بالفحص اجلاد جلميع الشكاوى اليت تصلها عن إساءة املعاملة وبتوقيع عقاب                 

 .عندما يقتضي األمر، فلهذا أثر مثبط قويمناسب 

 اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب -٤

. ليس لدى أفريقيا اتفاقية بشأن التعذيب ومنعه على غرار االتفاقية األوروبية واتفاقية البلدان األمريكية              -٤٤
وقد عوجل التعذيب يف . نفس مستوى البحث يف سائر انتهاكات حقوق اإلنسان      وإمنا ُتبحث مسألة التعذيب على      

 ٢٧املقـام األول يف امليـثاق األفـريقي حلقـوق اإلنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة األفريقية يف                   
 :نأ من امليثاق تنص على ٥فاملادة  .)٤٤(١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢١ وبدأ نفاذه يف ١٩٨١يونيه /حزيران

وحتظر . لكـل فرد احلق يف احترام الكرامة املتأصلة يف اإلنسان ويف االعتراف مبركزه القانوين             " 
مجيع أشكال استغالل اإلنسان وإهانته، وخباصة الرق وجتارة الرقيق والتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية 

 ."أو الالإنسانية أو املهينة

 اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان     ١٩٨٧يونيه  /فريقي، أنشئت يف حزيران    من امليثاق األ   ٣٠وعمال باملادة    -٤٥
وقد أصدرت اللجنة يف    ". تعزيـز حقوق اإلنسان والشعوب وضمان محايتها يف أفريقيا        "ب    والشـعوب املكلفـة     

 اجـتماعاهتا الدوريـة عدة قرارات ختص بلدان حمددة بشأن مسائل تتصل حبقوق اإلنسان يف أفريقيا، وقد تناول    
وأعربت اللجنة يف بعض قراراهتا الصادرة عن بلدان حمددة عن قلقها . بعضها التعذيب ضمن غريه من االنتهاكات

 .إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ممارسة التعذيب

ت املعين حبااللسجون، واملقرر اخلاص املعين باوقد أنشأت اللجنة آليات جديدة مثل مناصب املقرر اخلاص  -٤٦
، وكلف هؤالء املقررون  املعين مبسائل املرأة   واملقرر اخلاص    اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،       

وقد أتاحت هذه اآلليات الفرص للضحايا واملنظمات غري احلكومية         . بـرفع تقاريـر إىل الدورات العلنية للجنة       
يف الوقت نفسه ميكن للضحية أو للمنظمة غري احلكومية و. إلرسال معلومات بصورة مباشرة إىل املقررين اخلاصني

كما ميكن للضحية  .  من امليثاق األفريقي   ٥املعنية التقدم بشكوى إىل اللجنة بشأن أفعال التعذيب املعّرفة يف املادة            

                                                      

)٤٤( Organization of African Unity, document CAB/LEG/67/3, Rev. 5, 21. (International 

Legal Materials, 58 (1982)). 



18 

ومات أو للمنظمة غري احلكومية، يف احلاالت اليت تكون الشكوى الفردية فيها قيد نظر اللجنة، إرسال نفس املعل                
 للفصل يف دعاوى    هيئةوإلجياد  . إىل املقررين اخلاصني إلدراجها يف تقاريرهم العلنية اليت تقدم إىل دورات اللجنة           

مجعية منظمة الوحدة األفريقية     ١٩٩٨يونيه  /انـتهاك احلقوق اليت يكفلها امليثاق األفريقي، اعتمدت يف حزيران         
 .نسان والشعوببروتوكوال يقضي بإنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإل

 احملكمة اجلنائية الدولية -دال

 احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة حملاكمة األفراد ١٩٩٨يوليه / متوز١٧املعتمد يف األساسي  روما نظامأنشأ  -٤٧
وهلذه . (A/CONF.183/9)  واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرباإلبادة اجلماعيةاملسـؤولني عن أفعال    

أو بوصفه جرمية مرتكبة اإلبادة اجلماعية كمة اختصاص النظر يف قضايا ادعاء وقوع التعذيب، إما ضمن جرمية احمل
ضد اإلنسانية، وذلك إذا كان التعذيب جزءا من اعتداء واسع النطاق أو منهجي، أو بوصفه جرمية حرب يف إطار 

بأنه اإلحلاق املتعمد ألمل أو عذاب      اسي   األس  روما نظامويعّرف التعذيب يف    . ١٩٤٩اتفاقـيات جنـيف لعـام       
سبتمرب / أيلول ٢٥وحىت  . شديدين، سواء بدنيا أو ذهنيا، بشخص موجود يف عهدة املتهم أو واقع حتت سيطرته             

.  دولة ٢١ بلداً وصّدقت عليه     ١١٣، كـان قد وقّع على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية             ٢٠٠٠
ويقتصر اختصاص احملكمة على القضايا اليت تكون الدول املعنية فيها غري قادرة            . يوسيكون مقر احملكمة يف الها    

 .على مالحقة األفراد املسؤولني عن اجلرائم اليت عينها نظام روما األساسي أو عازفة على مالحقتهم
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 الفصل الثاين

  ذات الصلةمدونات السلوك املهين

 القيم املشتركة والواجبات املسلم بوقوعها      تنص على لسلوك  متاَرس كل املهن يف إطار مدونات لقواعد ا        -٤٨
واملعايري األخالقية تتقرر أساسا بطريقتني، فإما      . على ممارسي املهنة وحتدد مستويات أخالقية يتوقع منهم التزامها        

ها أن تـنص علـيها صكوك دولية وضعتها هيئات مثل األمم املتحدة أو تتضمنها آداب السلوك املهين اليت يقرر                  
واملفاهيم اجلوهرية واحدة   . ممارسو املهنة أنفسهم عن طريق اجلمعيات اليت متثلهم على الصعيدين الوطين والدويل           

، وجتاه اجملتمع بأسره، وجتاه     م أو مرضاه  م املهنة جتاه األفراد من موكليه     يدائما وهي تنصب على التزامات ممارس     
لتزامات تكون معربة ومعززة للحقوق اليت تكفلها الصكوك        وهذه اال . زمالئه من أجل احلفاظ على شرف املهنة      

 .الدولية للناس مجيعا

  آداب مهنة القانون-ألف

 .يقع على القضاة بوصفهم أصحاب القول الفصل يف إقامة العدل دور خاص يف محاية حقوق املواطنني                 -٤٩
 من مبادئ ٦وينص املبدأ . ة حقوق األفرادواملعايري الدولية تلقي واجبا أخالقيا على القضاة ميلي عليهم ضمان محاي

مبدأ استقالل السلطة القضائية يكفل هلذه السلطة "األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية على أن 
ويقع على أعضاء النيابة     .")٤٥(ويتطلب منها أن تضمن سري اإلجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق األطراف          

ثل واجب أخالقي ميلي عليهم التحقيق يف جرمية التعذيب اليت يرتكبها موظفون عموميون واملالحقة              العامـة بامل  
 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة تقرر أن على          ١٥فاملادة  . القضـائية ملرتكبيها  

ة املتصلة باجلرائم اليت يرتكبها موظفون      االهتمام الواجب للمالحقات القضائي   "أعضـاء النـيابة العامـة إيـالء         
عمومـيون، وال سيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،               
وغري ذلك من اجلرائم اليت ينص عليها القانون الدويل، وللتحقيق يف هذه اجلرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا      

 .)٤٦(" املمارسة احملليةكان يتمشى مع

كمـا تلقـي املعايري الدولية واجبا على احملامني ميلي عليهم أن يقوموا يف ممارسة وظائفهم املهنية بتعزيز                -٥٠
 من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور احملامني تنص ١٤فاملبدأ . ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 محاية حقوق موكليهم وإعالء شأن العدالة، إىل التمسك حبقوق اإلنسان واحلريات يسعى احملامون، لدى"على أن 

                                                      

جملرمني الذي انعقد يف ميالنو يف الفترة       اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ا         )٤٥(
 تشرين  ٢٩ املؤرخ   ٤٠/٣٢ وأيدهتا اجلمعية العامة يف قراريها       ١٩٨٥سبتمرب  / أيلول ٦أغسطس إىل   / آب ٢٦ من

 .١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤٠/١٤٦ و١٩٨٥ نوفمرب/الثاين
اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي انعقد يف هافانا يف الفترة                )٤٦(

 .١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧أغسطس إىل / آب٢٧من 
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األساسية اليت يعترف هبا القانون الوطين والقانون الدويل، وتكون تصرفاهتم يف مجيع األحوال حرة متيقظة مماشية                
 .)٤٧("للقانون واملعايري املعترف هبا وأخالقيات مهنة القانون

 الصحية آداب الرعاية -باء 

وااللتزامات . إن الصلة بني مفاهيم حقوق اإلنسان واملبادئ الراسخة آلداب الرعاية الصحية واضحة متاما -٥١
فهي تتجلى يف وثائق األمم املتحدة، أسوة مبهنة    . األخالقـية ملمارسي املهن الصحية مسجلة على ثالثة مستويات        

ظمات الدولية املمثلة ملمارسي املهن الصحية مثل اجلمعية القانون، كما تتجسد يف نصوص إعالنات صادرة عن املن
كما أن اجلمعيات    .)٤٨(الطبـية العاملية، واجلمعية العاملية للطب النفسي، واجمللس الدويل ملمارسي مهنة التمريض           

ي واملبدأ الرئيس . الطبية ومنظمات التمريض تصدر على الصعيد الوطين قواعد سلوك ينتظر من أعضائها التزامها            
مـيع آداب الرعاية الصحية، أيا كانت الكيفية اليت يتم هبا التعبري عنها، هي كون الواجب اجلوهري يتمثل يف                   جل

التصرف على النحو الذي يرعى على الوجه األمثل مصلحة املريض دون اعتبار ألية موانع أو ضغوط أو التزامات            
 يف عالقة الطبيب باملريض يف صلب       السريةبية مثل   ويف بعض البلدان، ُتدرج مبادئ اآلداب الط      . تعاقديـة أخرى  
وحىت حني ال تكون املبادئ األخالقية مدرجة يف القانون على هذا النحو، فإن مجيع ممارسي املهن . القانون الوطين

فهم يصبحون مدانني بتهمة سوء السلوك إن       . الصـحية يظلون ملتزمني أدبيا باملعايري اليت ترسيها هيئاهتم املهنية         
 .ادوا عن املعايري املهنية دون مسوغ مقبولح

 نصوص األمم املتحدة املتصلة مبمارسي املهن الصحية -١

 العاملني يف نظم السجون، مراعاة القواعد النموذجية سائريتعني على ممارسي املهن الصحية، شأهنم شأن        -٥٢
ك خدمات الطب النفسي، جلميع السجناء دون الدنيا ملعاملة السجناء اليت تتطلب إتاحة اخلدمات الطبية، مبا يف ذل

وهذه املتطلبات تأيت معززة لاللتزامات األخالقية       .)٤٩(متييز، وعيادة مجيع السجناء املرضى أو طاليب العالج يوميا        
 وهي االلتزامات اليت تقضي مبعاجلة املرضى الذين عليهم واجب          ،الواقعـة عـلى األطباء واليت سريد تناوهلا أدناه        

كما تناولت األمم املتحدة مسألة     . ، والتصـرف على النحو الذي حيقق مصلحتهم على الوجه األمثل          رعايـتهم 
آداب مهنة "االلتزامات األخالقية الواقعة على األطباء وغريهم من ممارسي املهن الصحية بصورة حمددة يف نصوص 

جونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من      الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني، وال سيما األطباء، يف محاية املس          
وهي توضح أن على ممارسي املهن الصحية واجب  )٥٠("ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                      

 . أعاله٤٦انظر احلاشية  )٤٧(
 هامة بشأن اآلداب الطبية     إعالناتعضائها  يوجد أيضا عدد من اهليئات اإلقليمية اليت تصدر أل         )٤٨(

 .منولث واملؤمتر الدويل للجمعيات الطبية اإلسالميةو مثل اجلمعية الطبية للك،وحقوق اإلنسان
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وإجراءات التطبيق الفعال للقواعد النموذجية الدنيا اليت  )٤٩(

 .١٩٥٥عام اعتمدهتا األمم املتحدة يف 
 .١٩٨٢اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام  )٥٠(
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فمن احملظور عليهم على وجه التحديد استخدام       . أخالقـي يتمـثل يف محاية الصحة البدنية والعقلية للمحتجزين         
كما أن القيام،    .)٥١( الطبية على أي حنو يتناىف مع حقوق الفرد املقررة يف الصكوك الدولية            معـارفهم ومهاراهتم  

سـواء بطريقة إجيابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة يف التعذيب أو تغاضيا عنه بأي شكل من األشكال يعد                   
 .خمالفة جسيمة آلداب مهنة الطب

رد على حتمل إساءة املعاملة؛ واحلضور أثناء إساءة املعاملة أو  تقييم قدرة ف"املشاركة يف التعذيب"وتشمل  -٥٣
اإلشراف عليها أو اقترافها؛ وإنعاش األفراد من أجل مواصلة إساءة معاملتهم أو تقدمي العالج الطيب قبل التعذيب                 

عرفة املهنية أو   مباشرة أو يف أثنائه أو على أثره بناء على تعليمات من ُيرّجح أن يكونوا مسؤولني عنه؛ وإتاحة امل                 
البـيانات الصـحية الشخصية عن الفرد ملرتكيب التعذيب؛ والتجاهل املتعمد لألدلة وتزوير التقارير، مثل تقارير                

كما جتسد مبادئ األمم املتحدة إحدى القواعد اجلوهرية ألخالقيات الرعاية           .)٥٢(تشريح اجلثث وشهادات الوفاة   
سموح هبا من الوجهة األخالقية بني املسجونني وممارسي املهن الصحية هي الصحية بتوكيدها أن العالقة الوحيدة امل

وبذلك فإن تقييم احلالة الصحية     . العالقـة الـيت يكـون القصـد منها تقييم ومحاية وحتسني صحة املسجونني             
 .للمحتجزين بقصد تيسري العقاب أو التعذيب إمنا هو أمر خمالف جبالء آلداب املهنة

  الصادرة عن اهليئات املهنية الدوليةنصوص اإلعالنات -٢

يركز الكثري من نصوص اإلعالنات الصادرة عن اهليئات املهنية الدولية على مبادئ متصلة حبماية حقوق                -٥٤
فاإلعالنات الصادرة عن   . اإلنسـان وهي متثل بذلك توافقا طبيا دوليا عاما واضحا يف املوقف جتاه هذه املسائل              

وإعالن . ة ترسم جوانب متفقا عليها دوليا من الواجبات األخالقية امللزمة جلميع األطباء           اجلمعـية الطبـية العاملي    
 الصادر عن اجلمعية الطبية العاملية يكرر اإلعراب عن حظر أي شكل من أشكال املمارسة الطبية أو                 )٥٣(طوكـيو 

تحدة اليت تشري إىل إعالن طوكيو وهذا املوقف تدعمه مبادئ األمم امل .احلضور الطيب يف التعذيب أو إساءة املعاملة
 تقدمي أية معلومات أو أداة أو مادة طبية يكون من شأهنا            بكل وضوح فاألطباء حمظور عليهم    . على وجه التحديد  

ونفس هذه القاعدة تنطبق بصورة حمددة على الطب النفسي وفقا إلعالن اجلمعية العاملية . أن تسهل إساءة املعاملة
 هاواي والذي حيظر إساءة استعمال مهارات الطب النفسي النتهاك حقوق اإلنسان ألي للطب النفسي الصادر يف

 مماثال يف إعالنه الصادر يف الكويت الذي حيظر على موقفاً املؤمتر الدويل للطب اإلسالمي  واّتخذ.)٥٤(فرد أو مجاعة

                                                      

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان، وإعالن    ال سـيما   )٥١(
 .محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 الذي يدينون به    السريةاملهن الصحية أن يضعوا نصب أعينهم واجب        إال أنه يتعني على ممارسي       )٥٢(
 يف احلاالت اليت قد     ال سيما ملرضـاهم والتزامهم باحلصول على موافقة صادرة عن علم قبل اإلفشاء مبعلومات،             

 ).٣-جيم-انظر الفرع ثانيا. (يتعرض فيها األفراد خلطر بسبب هذا اإلفشاء
 .١٩٧٥  عامية يفاعتمدته اجلمعية الطبية العامل )٥٣(
 .١٩٧٧  عام يفاعُتمد )٥٤(
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للبدن أو العقل أو الروح أيا      األطـباء السماح باستخدام معارفهم املتخصصة للتسبب يف ضرر أو حتطيم أو أذى              
وتوجد أحكام مماثلة ملمارسي مهنة التمريض يف        .)٥٥(كـان السـبب العسكري أو السياسي الكامن وراء ذلك         

 .)٥٦("دور ممارسي التمريض يف رعاية احملتجزين واملسجونني"ب  التوجيه اخلاص 

ون بانتهاكات حقوق اإلنسان،    وعـلى ممارسي املهن الصحية أيضا واجب مناصرة زمالئهم الذين يندد           -٥٥
فالتقصري يف ذلك قد ال يؤدي فحسب إىل مساس حبقوق املرضى وخمالفة لإلعالنات املذكورة أعاله بل أيضا إىل                  

وقرار اجلمعية  . وتلويث شرف املهنة يعترب من صور سوء السلوك املهين اخلطري         . اإلضـرار بسمعة املهن الصحية    
اإلنسان يدعو كل اجلمعيات الطبية الوطنية إىل استعراض حالة حقوق اإلنسان يف الطبية العاملية الصادر عن حقوق 

وهو يتطلب  .)٥٧(بلداهنا وضمان عدم جلوء األطباء إىل إخفاء أي أدلة على وقوع اإلساءات خوفا من االنتقام منهم
جاج على االنتهاكات   من اهليئات الوطنية إعطاء توجيه واضح، خاصة لألطباء العاملني يف نظم السجون، باالحت            

اليت ُيدعى وقوعها حلقوق اإلنسان وإتاحة آلية فعالة للتحقيق يف أنشطة األطباء املنافية آلداب املهنة يف جمال حقوق 
.  حقوق اإلنسانانتهاكاتكما أنه يتطلب منها مساندة فرادى األطباء الذين يقومون باسترعاء النظر إىل . اإلنسان

جمددا للتأكيد على مسؤولية   )٥٨(درته بعد ذلك اجلمعية الطبية العاملية يف هامبورغ       وقـد جـاء اإلعالن الذي أص      
األفراد واجملموعات الطبية املنظمة يف شىت أرجاء العامل عن تشجيع األطباء على مقاومة التعذيب أو أي ضغط يقع  

 بأية إساءة للمعاملة وحث وقد ناشد فرادى األطباء التنديد .علـيهم للتصرف على حنو مناف للمبادئ األخالقية  
 .هذه الضغوطاملنظمات الطبية الوطنية والدولية على مناصرة األطباء الذين يقاومون مثل 

 املدونات الوطنية آلداب مهنة الطب -٣

واملسـتوى الثالث الذي تتجلى فيه مبادئ األخالقيات املهنية هو املدونات الوطنية، فهي تعرب عن نفس                 -٥٦
ويف مجيع . ملوضحة أعاله، وآداب مهنة الطب إمنا تعرب يف الواقع عن قيم مشتركة بني مجيع األطباءالقيم اجلوهرية ا

الثقافات واملدونات تقريبا جند نفس االفتراضات األساسية عن واجبات األطباء يف جتنب اإليذاء ومساعدة العليل               
كما . ال اليت تتصف هبا احتياجاهتم الطبيةومحاية الضعيف وعدم التفرقة بني املرضى ألي سبب عدا درجة االستعج

 عن أهنا ال تضععلى أن اإلشكال يف مبادئ آداب املهنة ينشأ . تعرب مدونات مهنة التمريض بدورها عن قيم مماثلة      
ومن احليوي أن يضع    . قواعد قطعية ملعاجلة كل معضلة أو مأزق بل تتطلب قدرا من التفسري من جانب املمارس              

 قيمهمحية نصب أعينهم، عند وزن األمور حلسم أي معضلة، االلتزامات األخالقية اليت تعرب عنها ممارسو املهن الص
املهنية املشتركة، وأن حيرصوا على الوفاء هبا على النحو الذي ميليه الواجب األساسي املتمثل يف عدم التسبب يف                  

 .ضرر ملرضاهم

                                                      

 ). هجرية١٤٠١ (١٩٨١عام اعتمد يف  )٥٥(
 .١٩٧٥  عاماعتمده اجمللس الدويل ملمارسي مهنة التمريض يف )٥٦(
 .١٩٩٠عام مد يف اعُت )٥٧(
 .١٩٩٧عام مد يف اعُت )٥٨(
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 اية الصحية املبادئ املشتركة يف مجيع مدونات آداب مهن الرع-جيم

 األساسي للطب الغرضإن مبدأ االستقالل املهين يتطلب من ممارسي املهن الصحية أن يركزوا دائما على      -٥٧
ومثة مبادئ أخالقية أخرى ترد يف      .  مهما كانت الضغوط   إيذاء املريض أال وهـو ختفيف املعاناة والكرب وجتنب        

وأبرزها األمر بتقدمي الرعاية الرؤوفة، وعدم      . ية للغاية مجيع مدونات وإعالنات مبادئ آداب املهنة لكوهنا جوهر       
 .فهذه متطلبات مركزية من مجيع ممارسي املهن الصحية. التسبب يف الضرر، واحترام حقوق املرضى

 واجب تقدمي الرعاية الرؤوفة -١

انب هذا  وأحد جو . تعـرب املدونـات واإلعالنات الوطنية والدولية بطرق شىت عن واجب تقدمي الرعاية             -٥٨
ويتجلى ذلك يف املدونة    . الواجب يتمثل يف واجب الطبيب يف تلبية نداء من يكونون يف حاجة إىل الرعاية الطبية              

 الصادرة عن اجلمعية الطبية العاملية اليت تسجل االلتزام األخالقي الواقع على األطباء )٥٩(الدولية آلداب مهنة الطب
وواجب االستجابة لنداء احلاجة واألمل واجب تردده  .تبار ذلك واجبا إنسانيابتقدمي الرعاية يف احلاالت العاجلة باع

 .النصوص التقليدية جلميع الثقافات تقريبا

والكثري من آداب مهنة الطب يف العصر احلديث يقوم على مبادئ راسخة يف أقدم التعابري عن القيم املهنية  -٥٩
كاراكا "مثال ذلك أن    . ىت لو عرضهم ذلك لشيء من اجملازفة      الـيت هي قيم تتطلب من األطباء تقدمي الرعاية ح         

اعمل لتخفيف كرب   "الـيت هي مدونة هندوسية ترجع إىل القرن امليالدي األول توعز للطبيب بأن              "سـامهيتا   
واملدونات اإلسالمية القدمية ". مرضاك بكل قلبك وروحك، وال هتجر مريضك أو تؤذيه من أجل حياتك ورزقك       

شاهبة، وإعالن الكويت يف عصرنا احلديث يتطلب من األطباء أن ينصرفوا إىل رعاية احملتاجني              تتضـمن أوامـر م    
 .القاصي منهم أو الداين، الصاحل أو الطاحل، الصديق أو العدو

وميني . ميمونابن  وقـيم الطب الغريب يغلب فيها تأثري ميني أبقراط وغريه من العهود املشاهبة مثل دعاء                 -٦٠
قسما رمسيا بالتضامن مع األطباء اآلخرين والتزاما بنفع املرضى ورعايتهم وجتنب الضرر هلم، كما       أبقراط يتضمن   

وهذه املفاهيم األربعة تتجلى بصور خمتلفة يف مجيع املدونات         . يتضـمن عهـدا باحلفـاظ على الكتمان والسرية        
 العاملية إمنا هو إعراب جمدد بلغة        الصادر عن اجلمعية الطبية    )٦٠(فإعالن جنيف . العصـرية آلداب الرعاية الصحية    

وهو ميثل عهدا يقطعه األطباء على أنفسهم بأن يولوا املقام األول من االعتبار لصحة               .العصـر عـن قيم أبقراط     
 .مرضاهم وقسما منهم بتكريس أنفسهم خلدمة اإلنسانية بضمري وشرف

 الطبية العاملية اليت توضح أن على       وواجـب الـرعاية تتجلى جوانب منه يف الكثري من إعالنات اجلمعية            -٦١
. األطـباء أن يتصـرفوا دائما على الوجه األفضل للمرضى، مبن فيهم احملتجزون واملنسوب إليهم ارتكاب جرائم            

وكـثريا ما يتم التعبري عن هذا الواجب من خالل فكرة االستقالل املهين اليت تقتضي من األطباء التمسك بأفضل            

                                                      

 .١٩٤٩ اعُتمدت يف عام )٥٩(
 .١٩٤٨ اعُتمد يف عام )٦٠(
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واملدونة الدولية آلداب مهنة الطب اليت أصدرهتا اجلمعية الطبية العاملية          . عرضوا للضغوط املمارسات الطبية مهما ت   
كما . "باستقالل مهين وأخالقي تام وبرمحة واحترام للكرامة اإلنسانية"تشدد على واجب الطبيب يف تقدمي الرعاية 

وحده، وتقرر أن الطبيب جيب أن تربز املدونة واجب الطبيب يف التصرف على النحو الذي حيقق مصلحة املريض        
 الصادران عن   )٦١(كما أن إعالن طوكيو وإعالن استقالل الطبيب وحريته املهنية        . يكـون على والء تام ملرضاه     

اجلمعية الطبية العاملية يوضحان بصورة ال لبس فيها أن على األطباء التمسك حبريتهم يف التصرف لصاحل املرضى                 
 .خرى، مبا يف ذلك تعليمات صاحب العمل أو سلطات السجن أو قوات األمن            بصرف النظر عن أية اعتبارات أ     

االستقالل املهين الذي ميكّنهم من متثيل ومحاية       "كما يتطلب اإلعالن األخري من األطباء أن يضمنوا أن يكون هلم            
ضى أو املصابني   االحتياجات الصحية للمرضى يف مواجهة كل من حياول احليلولة دون تقدمي الرعاية الالزمة للمر             

اجمللس الدويل  آداب املهنة اليت وضعها     وترد مبادئ مماثلة ملمارسي مهنة التمريض يف مدونة         ". أو تقيـيد مداهـا    
 .ملمارسي التمريض

. كما يأيت تعبري اجلمعية الطبية العاملية عن واجب تقدمي الرعاية من اجتاه آخر هو االعتراف حبقوق املرضى -٦٢
 يعترف بأن لكل شخص احلق يف احلصول دون متييز على )٦٢( عن حقوق املرضىةته يف لشبونفاإلعالن الذي أصدر

الرعاية الصحية املناسبة، كما يكرر القول بأن األطباء جيب أن يكون تصرفهم دائما على حنو حيقق مصلحة املريض 
أن على الطبيب   ويقول اإلعالن بوجوب ضمان االستقالل الذايت واإلنصاف للمرضى، وب         .عـلى أفضـل وجه    

فحيثما حيرم تشريع أو قرار حكومي أو إدارة أو مؤسسة ما           . "ومقدمـي الرعاية الطبية التمسك حبقوق املريض      
وهو يؤكد أن من ". املرضى من هذه احلقوق يتعني على األطباء اللجوء إىل الوسائل املناسبة لكفالتها أو استعادهتا  

ناسبة بغض النظر عن اعتبارات مثل أصلهم اإلثين أو عقائدهم          حـق األفـراد احلصـول على الرعاية الصحية امل         
فاملتهمون أو املدانون يف جرائم هلم، من الوجهة . السياسية أو جنسيتهم أو نوع اجلنس أو الدين أو اجلدارة الفردية

الصادر عن   ةكما يربز إعالن لشبون   . األخالقـية، حق متساو يف احلصول على الرعاية الطبية والتمريض املناسبني          
أن املعيار الوحيد املقبول للتمييز بني املرضى هو مدى االستعجال النسيب الذي تتصف به              اجلمعـية الطبية العاملية     

 .حاجتهم الطبية

 املوافقة الصادرة عن علم -٢

ى لئن كانت اإلعالنات اليت تعرب عن واجب الرعاية تربز كلها االلتزام بالتصرف على النحو الذي خيدم عل -٦٣
أفضل وجه مصاحل الفرد اجلاري فحصه أو عالجه، فإن يف هذا افتراضا بأن ممارسي املهن الصحية يعرفون حقيقة                  
مصلحة املريض املثلى، على أن من املفاهيم اليت أصبحت أساسية جدا يف آداب مهنة الطب يف العصر احلديث أن                   

ارسي املهن الصحية إعطاء أسبقية طبيعية      املرضـى أنفسهم هم خري حكم يف أمر مصلحتهم، وهذا يقتضي من مم            
أما حيث . لرغبات املريض الراشد الكامل األهلية على آراء أي شخص ذي سلطة حول ما هو أفضل لذلك الفرد    

                                                      

 .١٩٨٦  عاماعتمدته اجلمعية الطبية العاملية يف )٦١(
 يف دورهتا السابعة    مجعيتها العمومية ؛ وعّدلته   ١٩٨١ عام    اجلمعـية الطبية العاملية يف     اعـتمدته  )٦٢(
 .١٩٩٥سبتمرب / يف أيلول املعقودةواألربعني
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يكون املريض فاقد الوعي أو عاجزا لسبب آخر عن إعطاء موافقة صحيحة، فيتوجب على ممارسي املهن الصحية                 
فممارسي التمريض واألطباء يتوقع منهم أن يتصرفوا تصرف        . زيز مصاحله املثلى  البـت يف أمر كيفية محاية وتع      

 الصادر عن اجلمعية الطبية العاملية وبيان اجمللس الدويل         ةاملدافـع عن املريض، ويتجلى هذا املعىن يف إعالن لشبون         
 .)٦٣(ملمارسي التمريض عن دور ممارسي التمريض يف صون حقوق اإلنسان

يذكّر على وجه التحديد بواجب األطباء يف احلصول        الصادر عن اجلمعية الطبية العاملية       ةفـإعالن لشبون   -٦٤
ومعىن هذا أنه . عـلى موافقة طوعية صادرة عن علم من املرضى كاملي األهلية العقلية على كل فحص أو إجراء       

لى ممارسي املهن الصحية أن     ويترتب بالتايل ع  . يلزم لألفراد أن يكونوا على علم بتبعات املوافقة وعواقب الرفض         
أما املوافقة اليت تصدر حتت إكراه، أو بناء على . يشـرحوا بصراحة مقصد الفحص والعالج للمريض قبل فحصه    

معلومـات غري صحيحة أعطيت للمريض، فهي تعد باطلة واألطباء املتصرفون استنادا إليها سيعتربون يف أغلب                
 اشتداد خطورة تبعات اإلجراء على املريض، يتعاظم الواجب األخالقي         وبقدر.  آلداب مهنة الطب   اًاألحوال خمالف 

أي أنه حيث تكون للفحص واملداواة فائدة عالجية واضحة . يف احلصـول على املوافقة الصادرة عن علم صحيح  
 هو  ن العالج وأما حيث ال يك   . لألفـراد فـإن موافقتهم الضمنية املتمثلة يف تعاوهنم يف اإلجراءات قد تعد كافية             

ذلك، وعدم تعارض الفحص  اهلدف األول من الفحص فينبغي التحوط البالغ وضمان إدراك املريض وموافقته على
وكما سبق ذكره فإن الفحص اهلادف إىل التحقق من قدرة فرد على حتمل             .  للفرد ىبـأي حال مع املصاحل املثل     

والتقييم . داب املهنة وخمالف ملقصد الطب    العقـاب أو التعذيب أو الضغط البدين أثناء استجوابه فحص مناف آل           
الوحـيد لصحة املسجونني الذي يعد متفقا مع هذه اآلداب هو التقييم الصحي اهلادف إىل صون وحتسني صحة                  

أما الفحص البدين الذي ينتوى استخدام نتائجه أدلة يف التحقيق، فإنه .  ال تيسري العقاب،املريض على أفضل وجه
فقة صادرة عن علم مبعىن أن يفهم املريض عوامل من قبيل الكيفية اليت ستستخدم هبا               يتطلـب احلصول على موا    

 هبا هذه البيانات، ومن الذي سيكون بوسعه        ستحتفظالبـيانات الصـحية املكتسبة من الفحص، والكيفية اليت          
يتخذه املريض فإن   فما مل توّضح سلفا هذه النقاط وغريها من النقاط ذات الصلة بالقرار الذي              . اإلطـالع عليها  

 .املوافقة على الفحص وتسجيل املعلومات تكون باطلة

 الكتمان والسرية -٣

 منذ ميني أبقراط وحىت العصور احلديثة تتضمن واجب الكتمان واحلفاظ           مدونات آداب املهنة  إن مجـيع     -٦٥
 مثل ،اجلمعية الطبية العاملية  على السرية باعتباره واجبا جوهريا، وهذا املبدأ تربزه كذلك اإلعالنات الصادرة عن             

نه ينص عليها يف    إويف شرع بعض البلدان، تعلَق أمهية بالغة على ضرورة التزام السرية املهنية حىت              . ةإعالن لشبون 
 ليس مطلقا بل جيوز اخلروج عنه على حنو يظل متمشيا مع آداب املهنة يف               السريةوواجب  . صلب القانون الوطين  

. ، وذلك حني يترتب على االمتناع عن اإلفشاء ضرر فادح بالناس أو إفساد بالغ للعدالةبعض الظروف االستثنائية
غري أنه ال جيوز عموما التخلي عن واجب كتمان املعلومات الصحية الشخصية اليت تكشف عن هوية املريض إال                  

                                                      

 .١٩٨٣  عاممد يفاعُت )٦٣(
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ض فيمكن استخدامها حبرية    أما املعلومات اليت ال تنطوي على كشف عن هوية املري          .)٦٤(بإذن صادر منه عن علم صحيح     
ألغراض أخرى، ويفضل عموما استخدام هذا النوع من املعلومات يف مجيع األحوال اليت ال يعترب فيها حتديد هوية املريض                   

واملآزق تنشأ عند وقوع    . وينطبق ذلك مثال على حالة مجع معلومات عن أمناط التعذيب وإساءة املعاملة           . أمـرا جوهريا  
هن الصحية هبدف محلهم على إفشاء معلومات تتيح الكشف عن اهلوية ويكون من املرجح أهنا               ضـغط عـلى ممارسي امل     

يف هذه احلاالت تربز االلتزامات األخالقية اجلوهرية       . ستعرض مرضاهم لضرر أو عندما يستلزم القانون مثل هذا اإلفشاء         
. وهي تعلو على كل اعتبار آخر     . خلري وجتنب الضرر  القاضية مبراعاة االستقالل الذايت وخدمة مصاحل املريض املثلى وفعل ا         

وعـلى األطباء أن يوضحوا يف هذه احلاالت للمحكمة أو للسلطة طالبة املعلومات أهنم ملتزمون بواجبات مهنية تفرض                  
 وحيـق ملمارسي املهن الطبية الذين يستجيبون على هذا النحو أن يعتمدوا على تأييد مجعيتهم املهنية               . علـيهم الكـتمان   

كما أن القانون اإلنساين الدويل يبسط يف فترات الرتاع املسلح محاية خاصة للسرية والكتمان يف عالقة الطبيب . وزمالئهم
فممارسو املهن الصحية مشمولون حبماية من حيث  . )٦٥(باملريض، مقتضيا من األطباء عدم الوشاية بأي مرضى أو جرحى         

 . عن مرضاهم يف مثل هذه الظروفنه ال جيوز إرغامهم على اإلفشاء مبعلوماتإ

  ممارسو املهن الصحية ذوو االلتزامات املزدوجة -دال

تقع على ممارسي املهن الصحية التزامات مزدوجة فهم مدينون للمريض بواجب أويلّ هو محاية مصاحله                -٦٦
واملعضالت . اناملثـلى، وعلـيهم أيضا واجب عام حنو اجملتمع يقضي بضمان العدالة ومنع انتهاك حقوق اإلنس               

الناشـئة عن ازدواج االلتزامات تصبح حادة بوجه خاص يف حالة ممارسي املهن الصحية العاملني مع الشرطة أو                  
فإن مصاحل اجلهة اليت تستخدمهم ومصاحل . القوات املسلحة أو الدوائر األمنية األخرى أو العاملني يف نظم السجون

ولكن على ممارسي   .  قد تتضارب مع املصاحل املثلى للمرضى احملتجزين       زمالئهـم من غري العاملني يف اجملال الطيب       
املهـن الصحية، أيا كانت ظروف استخدامهم، واجب جوهري عام ميلي عليهم رعاية األشخاص الذين يطلب                
منهم فحصهم أو عالجهم، وال ميكن أن تلزمهم أي اعتبارات تعاقدية أو سواها بالتفريط يف استقالهلم املهين، بل             

 .ال بد هلم أن جيروا تقييما نزيها ملصاحل املريض الصحية وأن يتصرفوا يف ضوء ذلك

 املبادئ اهلادية جلميع األطباء ذوي االلتزامات املزدوجة -١

عـلى األطـباء الذين يتصرفون نيابة عن طرف آخر أن يضمنوا دائما أن يكون ذلك أمرا مفهوما لدى                 -٦٧
إذ أنه يظل . وا للمرضى هويتهم، وأن يوضحوا هلم القصد من الفحص أو العالجفعلى األطباء أن يعلن .)٦٦(املريض

                                                      

ما مل تستلزم اإلفشاء متطلبات الصحة العامة مثل ضرورة إبالغ أمساء األفراد املصابني بأمراض               )٦٤(
 .اخل، ت واالضطرابات العقليةمعدية وحاالت إدمان املخدرا

امللحقني ) ١٩٧٧( من الربوتوكول الثاين     ١٠واملادة  ) ١٩٧٧( من الربوتوكول األول     ١٦املادة   )٦٥(
 .١٩٤٩باتفاقيات جنيف لعام 

 Doctors with Dual)"األطباء ذوو االلتزامات املزدوجة"منشور عنوانه هذه املبادئ مقتطفة من  )٦٦(

Obligations))  ،١٩٩٥ ،طبية الربيطانيةاجلمعية اللندن.( 
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على األطباء، حىت عندما تعّينهم أو تدفع أتعاهبم جهة أخرى، واجب رعاية واضح جتاه أي مريض يقومون بفحصه 
ويتعني . وجيـب عليهم رفض التقيد بأي إجراء قد يضّر مرضاهم أو يعّرضهم ألذى بدين أو نفسي               . أو عالجـه  

علـيهم ضـمان صـياغة شروط تعاقدهم على حنو يتيح هلم االستقالل املهين الالزم الختاذ القرارات السريرية                   
. وجيب أن يضمن األطباء متكّن أي شخص حمبوس من احلصول على أي فحص أو عالج طيب الزم                . الصـحيحة 

طباء واجبات إضافية متلي عليهم     وحـني يكـون الشخص احملتجز قاصرا، أو بالغا عدمي القدرة، تصبح على األ             
ويظل على األطباء واجب الكتمان العام، فال جيوز اإلفشاء عن املعلومات دون            . التصرف بوصفهم مدافعني عنه   

وعلى األطباء واجب مراقبة . وجيب أن يضمنوا حفظ سجالهتم الطبية على حنو يكفل محاية سريتها. معرفة املريض
ا تكون تصرفات الدوائر اليت يعملون لديها ال أخالقية أو متعسفة أو غري كافية أو احلالة، وإعالن اعتراضهم عندم

ففي هذه احلاالت يقع عليهم واجب أخالقي يقضي باختاذ إجراء عاجل ألن            . مثرية لتهديد حمتمل لصحة املرضى    
ر إىل السلطات   فعليهم إبالغ األم  . عـدم اختـاذهم موقفا فوريا أمر جيعل االحتجاج يف وقت الحق أشد صعوبة             

املختصة أو الوكاالت الدولية اليت تستطيع التحقيق فيه على أن ال يكون يف ذلك تعريض ملرضاهم أو أسرهم أو                   
وينبغي لألطباء واجلمعيات املهنية مناصرة الزمالء الذين يتخذون مثل هذا          . أنفسـهم خلطـر ضرر جسيم متوقع      

 .اإلجراء بناء على شواهد معقولة

 تناشئة عن ازدواج االلتزامااملعضالت ال -٢

وقد تنشأ ظروف   . يؤدي ازدواج االلتزامات إىل معضالت عند وقوع تعارض بني آداب املهنة والقانون            -٦٨
يتعني فيها على ممارسي املهن الصحية، حبكم الواجبات اليت متليها عليهم آداب املهنة، االمتناع عن إطاعة قانون                 

ومثة توافق عام يف الرأي يتجلى يف اإلعالنات   . مات طبية سرية عن مريض    قانون يقضي بإفشائهم معلو   كمعـني،   
الدولـية والوطنية اليت حتدد مبادئ آداب املهنة على أنه ال ميكن إلزام ممارسي املهن الصحية بالتصرف على حنو                   

، هذه احلاالتففي مثل . خمالف آلداب املهنة ولضمريهم رضوخا منهم ألي أوامر أخرى، مبا يف ذلك أمر القانون             
عن تطبيق القانون أو القاعدة التنظيمية املعينة بدال من املساس باملفاهيم االمتناع  ممارسي املهن الصحية   يتعني على 

 .األخالقية األساسية أو تعريض املرضى خلطر جسيم

تطلب إبالغ  فاملدونات واملبادئ األخالقية الدولية ت    . ويف بعـض احلاالت قد يتضارب التزامان أخالقيان        -٦٩
ويف شرع بعض البلدان يعد هذا أيضا أمرا مقررا يف          . املعلومات عن التعذيب أو إساءة املعاملة إىل هيئة مسؤولة        

إال أن املرضى قد يرفضون يف بعض احلاالت املوافقة على فحصهم هلذه األغراض أو على إفشاء املعلومات . القانون
ويف مثل هذه احلاالت تكون     .  االنتقام منهم أو من أسرهم     د خيشون فق. املكتسبة نتيجة لذلك الفحص إىل آخرين     

جتاه املريض وجتاه اجملتمع بأسره الذي يكون من مصلحته ضمان          : عـلى ممارسي املهن الصحية مسؤوليات ثنائية      
ويواجه وهنا يربز املبدأ األساسي املتمثل يف جتنب الضرر،         . حتقـيق العدل وتقدمي مرتكيب االعتداءات إىل العدالة       

وينبغي . السريةالسعي إىل حلول تعزز العدالة دون اإلخالل حبق الفرد يف           معضلة واجب    املهن الصحية    ممارسـو 
طلـب املشورة من اجلهات املوثوق هبا، وقد تكون هذه يف بعض احلاالت اجلمعية الطبية الوطنية أو هيئات غري                   

ن قد يوافقون، بالتشجيع واملؤازرة، على اإلفشاء يف        ومن الناحية األخرى، فإن بعض املرضى املترددي      . حكومـية 
 .حدود متفق عليها
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والـتزامات الطبيب األخالقية قد تتفاوت حسب سياق املقابلة اليت تتم بينه وبني املريض، ومدى متكن                 -٧٠
وضع مثال ذلك أنه عندما يكون الطبيب واملريض يف         . املـريض مـن ممارسة حرية االختيار يف أمر قرار اإلفشاء          

عالجـي واضـح املعامل كتقدمي الرعاية يف مستشفى عام يشتد الواجب األخالقي الواقع على الطبيب بالتمسك                 
على أن اإلبالغ عن أدلة التعذيب اليت يتم        . بقواعد الكتمان العادية السارية بصورة طبيعية يف العالقات العالجية        

 للغاية ما دام املريض ال حيظره، بل إن على األطباء           احلصـول علـيها يف مثل هذا النوع من املقابالت أمر سليم           
اإلبـالغ عـن هذه األدلة إذا طلب املرضى ذلك أو إذا أعطوا موافقتهم الصادرة عن علم صحيح، وعليهم أن                    

 .يساندوا املرضى يف اختاذ أمثال هذه القرارات

تلفة عن ذلك، إذ يقع عليهم  باألشخاص الذين يفحصوهنم تكون خم    أمـا األطباء الشرعيون فإن عالقتهم      -٧١
فاملريض ال ميلك يف هذه احلاالت نفس القدر من         . عـادة التزام باإلبالغ عن مشاهداهتم على حنو مثبت للوقائع         

وعلى األطباء الشرعيني قبل بدء الفحص      . السلطة وحرية االختيار وقد يتعذر عليه اإلفصاح بصراحة عما حدث         
ه كون الكتمان الطيب ال يشكل جزءا عاديا من دورهم كما هو            ـا ل أن يشرحوا دورهم للمريض، وأن يوضحو     

 وقد ال تسمح األنظمة السارية للمريض برفض الفحص، ولكن اإلفصاح عن سبب أية  . احلال يف السياق العالجي   
 عرض األدلة بال    هلموال جيوز لألطباء الشرعيني تزوير تقاريرهم بل ينبغي         . إصـابة يظل خيارا متروكا للمريض     

 .)٦٧(يز، مبا يف ذلك تسجيلهم بصورة واضحة ألية شواهد على إساءة املعاملةحت

أمـا أطـباء السجون فهم يعّدون يف املقام األول من مقدمي اخلدمات العالجية ولكن تقع عليهم أيضا                   -٧٢
 عند  وهم أثناء تأدية هذا الدور، أو     . مسؤولية فحص احملتجزين عند دخوهلم السجن وتسلمهم من عهدة الشرطة         

 من نزالء السجن، قد يكتشفون شواهد على عنف غري مقبول وليس من الواقعي أن يتمكن                أشخاصاًعالجهـم   
يف مثل هذه احلاالت يتعني على األطباء أن يضعوا نصب أعينهم املصاحل املثلى             . املسـجونون أنفسهم من فضحه    

 املؤيدة لقيام الطبيب بفضح أي أدلة على        غري أن احلجج األخالقية   . للمريض وواجبهم يف الكتمان لصاحل املريض     
وإذا أمكن  .  القيام بذلك عمليا   يتعذر عليهم إسـاءة املعاملة إمنا هي حجج قوية ألن املسجونني أنفسهم كثريا ما             

ا ـأم. ا متاماـاحلصول على موافقة املسجونني على اإلفشاء مل يعد مثة تضارب ويصبح الواجب األخالقي واضح        
 على الطبيب أن يوازن بني كفة اجملازفة واخلطر احملتمل وقوعه على            ، كان لسماح باإلفشاء إذا رفـض السجني ا    

ـ  ذا الفـرد املريض، وكفة النفع الذي يعود على جمموع نزالء السجن ومصلحة اجملتمع بأسره يف منع إدامة                  ـه
 .االعتداءات

داءات إىل نفس السلطات اليت     وينـبغي أال يغيب عن بال ممارسي املهن الصحية كذلك أن إبالغ االعت             -٧٣
وال . ُيدعـى أهنا وقعت ضمن دائرة اختصاصها أمر قد يتسبب يف ضرر للمريض أو آلخرين، ومنهم فاضح األمر  

وهذا ال يعين إعفاءهم من اختاذ إجراء، ولكن        . جيـوز لألطباء أن يعّرضوا، عن وعي، أفرادا خلطر االنتقام منهم          

                                                      

 V. Iacopino and others, "Physician complicity in misrepresentation andانظـر   )٦٧(

omission of evidence of torture in post detention medical examinations in Turkey", Journal of the 

American Medical Association (JAMA), vol. 276 (1996), pp. 396 – 402. 
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 حسن التقدير، والنظر يف إمكان إبالغ هذه املعلومات إىل هيئة مسؤولة            علـيهم الـتزام جانب احلكمة وممارسة      
يد هوية الشخص، إذا مل     دخارجـة عن نطاق اجلهة ذات السلطة املباشرة، أو إبالغها على حنو ال يتيح إمكان حت               

 الصحية ومن الواضح أن على ممارسي املهن   . يكن ذلك مما يعّرض ممارسي املهن الصحية واملرضى ألخطار متوقعة         
إذا اتبعوا احلل األخري أن يضعوا يف اعتبارهم احتمال تعّرضهم فيما بعد للضغط من أجل اإلفشاء ببيانات تكشف            

ومع أنه ال توجد حلول سهلة فإنه ينبغي ملمارسي         . عـن اهلوية أو إمكان االستيالء على سجالهتم الطبية بالقوة         
بالوصية األساسية املتمثلة يف ضرورة جتنب التسبب يف الضرر،         املهن الصحية االهتداء، قبل أي اعتبارات أخرى،        

 .والتماس النصح حينما يستطاع ذلك من اهليئات الطبية الوطنية أو الدولية
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 الفصل الثالث
 التحقيق القانوين يف التعذيب

 .التعذيب املبلغ عن وقوعهايف حوادث  بسرعة ونزاهة مـن واجب الدول حبكم القانون الدويل أن حتقق    -٧٤
ويتعني على الدولة اليت يوجد يف إقليمها شخص نسب إليه ارتكاب التعذيب أو املشاركة فيه أن تقوم، إن سّوغت 
األدلـة املـتوفرة ذلك، إما بتسليم املتهم إىل دولة أخرى هلا االختصاص القانوين أو بتقدمي القضية إىل سلطاهتا                   

واملبادئ األساسية ألي حتقيق جاد يف      . يا مبوجب القوانني اجلنائية الوطنية أو احمللية      املختصة بقصد مالحقته قضائ   
 ميكن تكييفها مع أي نظام      وهذه العناصر . حوادث التعذيب هي الكفاءة والرتاهة واالستقالل والسرعة والشمول       
 .قانوين، وينبغي أن تكون هادية لكل التحقيقات يف ادعاءات التعذيب

ن إجراءات التحقيق السليم غري مستوفاة بسبب قلة املوارد أو اخلربة، أو شبهة التحيز، أو    وحـني تكـو    -٧٥
وجود منط ظاهر من التعسف أو غري ذلك من األسباب الوجيهة، يتعني على الدولة أن تتابع عملية التقصي بإجياد         

اللجنة مبنيا على كوهنم من األفراد وينبغي أن يكون اختيار أعضاء مثل هذه . جلنة حتقيق مستقلة أو بإجراء مشابه
وال بد على األخص أن يكونوا مستقلني متاما عن أية مؤسسة أو جهة         . املشهود هلم بالرتاهة والكفاءة واالستقالل    

 .أو شخص يكون حمال للتحقيق

بعض املبادئ   بينما يرسي الفرع باء   . املقصد العام للتحقيق يف حاالت التعذيب      ويصـف الفـرع ألف     -٧٦
ساسية بشأن التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                األ

اإلجراءات املقترحة للتحقيق يف ادعاءات التعذيب بدءا بالنظر يف حتديد هيئة التحقيق             ويورد الفرع جيم  . املهينة
ل على أقوال الضحية وغريه من الشهود وبشأن مجع األدلة          املناسـبة وانتقاال إىل بعض اإلرشادات بشأن احلصو       

إرشادات بشأن إنشاء جلان التحقيق املستقلة اخلاصة وذلك استنادا إىل خربة عدة     "دال"ويقـدم الفرع    . املاديـة 
قوق اإلنسان، مبا يف ذلك أفعال القتل       حل مدعى وقوعها    انتهاكاتبلـدان أنشأت فعال جلانا مستقلة للتحقيق يف         

 .ج نطاق القضاء، والتعذيب، واالختفاءخار

 مقاصد التحقيق يف حاالت التعذيب � ألف

إن اهلـدف العـام من التحقيق هو إثبات الوقائع املتصلة حبوادث التعذيب املدعى وقوعها بقصد حتديد                  -٧٧
رى تستهدف  املسـؤولني عنها وتيسري مالحقتهم قضائيا، أو استخدام هذه الوقائع املثبتة يف سياق إجراءات أخ              

. التعذيبوقد تكون املسائل املطروحة هنا منطبقة أيضا على التحقيق يف أنواع أخرى من              . حتقيق اجلرب للضحايا  
وبلوغ الغاية املنشودة يستلزم من القائمني بالتحقيق السعي، كحد أدىن، إىل احلصول على أقوال ضحايا التعذيب                

 اليت تكون متصلة بادعاء التعذيب -ا يف ذلك األدلة الطبية  مب-  اسـترداد وصون األدلة وإىلاملدعـى وقوعـه،     
لالسـتعانة هبـا يف أية مالحقة قضائية حمتملة للمسؤولني، وحماولة التعرف على من ميكنهم اإلدالء بالشهادة مث                  

فضال االستماع إىل أقواهلم بشأن التعذيب املدعى وقوعه، وحتديد كيفية وزمان ومكان وقوع التعذيب املبلغ عنه، 
 .عن أي منط أو ممارسة قد يرجع إليهما ارتكاب هذا التعذيب
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 ضروب بادئ التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه منم �باء 
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

. فراد واملنظمات متـثل املـبادئ التالية توافقا عاما يف الرأي بني ذوي اخلربة يف تقصي التعذيب من األ                 -٧٨
ومقاصد التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                

 :تشمل ما يلي") التعذيب وإساءة املعاملة"املشار إليها فيما يأيت بتعبري (

  وأسرهم واإلقرار هبذه املسؤولية؛توضيح الوقائع وإثبات مسؤولية األفراد والدول جتاه الضحايا )أ( 

 حتديد التدابري الالزمة ملنع تكرار هذه األفعال؛ )ب( 

 تيسـري املالحقة القضائية، أو حسب االقتضاء، توقيع اجلزاءات التأديبية على من يبني التحقيق               )ج( 
 يف ذلك التعويض املايل     مسـؤوليتهم، وإثبات احلاجة إىل احلصول على التعويض واجلرب الكاملني من الدولة، مبا            

 .العادل والكايف وتوفري وسائل الرعاية الطبية والتأهيل

وجيـب على الدول أن تكفل التحقيق فورا وبفعالية يف شكاوى وبالغات التعذيب أو غريه من أشكال                  -٧٩
خرى على  وحىت عندما ال توجد شكوى صرحية مقدمة ينبغي إجراء التحقيق إذا توفرت دالئل أ             . إسـاءة املعاملة  

وال بد أن يكون من يسند إليهم التحقيق، عالوة على استقالهلم عن      . احـتمال وقـوع تعذيب أو إساءة معاملة       
وجيب . ألفعال وعن اجلهة اليت يعمل هؤالء حلساهبا، من األفراد املشهود هلم بالكفاءة والرتاهةااملشتبه يف ارتكاهبم 

لوا سلطة التكليف   اها خرباء نزهاء من األطباء أو غريهم، وأن خيوَّ        أن يتاح هلم االطالع على التحقيقات اليت أجر       
واألساليب اليت تستخدم يف إجراء التحقيقات جيب أن ترقى إىل أرفع املستويات            . بإجراء حتقيقات من هذا القبيل    
 .املهنية وجيب أن تعلَن نتائجها

وينبغي  .)٦٨(علومات الالزمة للتحقيقمنح هيئات التحقيق سلطة وواجب احلصول على كل امل وجيب أن تُ   -٨٠
وينبغي أن تكون هلم    . أن توضع حتت تصرف القائمني بالتحقيق كل املوارد املالية والتقنية لكفالة فعالية التحقيق            

أيضـا سلطة إلزام مجيع العاملني بصفة رمسية الذين ُيدعى ضلوعهم يف التعذيب أو إساءة املعاملة باملثول أمامهم                  
وهلذا ينبغي أن يكون من حق هيئة التحقيق إصدار . وينطبق ذلك أيضا على أي شهود غريهم . دهتمواإلدالء بشها 

مذكـرات اسـتدعاء للشهود، مبن فيهم أي موظفني رمسيني يكون منسوبا إليهم الضلوع يف التعذيب أو إساءة                  
لتعذيب أو إساءة املعاملة    املعاملـة، وطلـب تقدمي األدلة، وجيب توفري احلماية لكل املدعى بكوهنم من ضحايا ا              

والشـهود والقـائمني بالتحقـيق، وأسرهم، من العنف أو التهديدات بالعنف أو أي أشكال أخرى من أشكال           
وينبغي تنحية األشخاص الذين حيتمل ضلوعهم يف التعذيب أو إساءة املعاملة . الترهيب اليت قد تنشأ نتيجة للتحقيق

                                                      

وينبغي احترام هذه   .  املهنية احلفاظ على سرية املعلومات     اآلدابيف ظـروف معينة قد تتطلب        )٦٨(
 .املتطلبات
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ري مباشرة أي نفوذ أو سلطة على الشاكني أو الشهود أو أسرهم أو             من أي منصب مينحهم بصورة مباشرة أو غ       
 .على القائمني بالتحقيق

وجيـب إعـالم املدعى كوهنم من ضحايا التعذيب أو إساءة املعاملة وممثليهم القانونيني بعقد أي جلسة                  -٨١
كون هلم احلق يف تقدمي     ومتكينهم من حضورها ومن االطالع على مجيع املعلومات املتصلة بالتحقيق، وجيب أن ي            

 .أدلة أخرى

ويف احلاالت اليت تكون فيها إجراءات التحقيق القائمة ناقصة بسبب قلة اخلربة أو شبهة التحيز أو وجود                 -٨٢
منط ظاهر من التعسف، أو ألسباب وجيهة أخرى، يتعني على الدول أن تكفل إجراء التحقيقات من خالل جلنة                  

 وينبغي أن يكون أعضاء هذه اللجنة من األفراد املشهود هلم بالرتاهة والكفاءة             .حتقـيق مستقلة أو إجراء مشابه     
وال بـد على األخص أن يكونوا مستقلني عن أي أشخاص مشتبه يف ارتكاهبم هلذه األفعال وعن                 . واالسـتقالل 

زمة للتحقيق  وجيب أن توفر للجنة سلطة مجع كل املعلومات الال        . املؤسسات أو اجلهات اليت يعمل هؤالء حلساهبا      
جيب خالل مدة معقولة من الزمن إعداد تقرير كتايب يبني          و. )٦٩(وإجراء التحقيق على النحو املبني يف هذه املبادئ       

نطـاق التحقيق وإجراءاته واألساليب املستخدمة يف تقييم األدلة فضال عن االستنتاجات والتوصيات املبنية على               
وجيب أن يصف التقرير كذلك األحداث .  بد من نشر التقرير عند إمتامهوال. الوقائع املستخلصة والقانون الساري

احملددة اليت ثبت وقوعها واألدلة اليت بنيت عليها النتائج، وأن يورد قائمة بأمساء األشخاص الذين أدلوا بشهادهتم                 
لزمن على تقرير   ويتعني على الدولة أن ترد يف غضون فترة معقولة من ا          . باسـتثناء مـن تكتم هويتهم محاية هلم       

 .التحقيق وأن تبني، حسب االقتضاء، اخلطوات اليت تقرر اختاذها استجابة لذلك

وعلى مجيع اخلرباء الطبيني املشاركني يف التحقيق يف التعذيب وإساءة املعاملة أن يتصرفوا يف مجيع األوقات  -٨٣
وجيب .  عن علم قبل إجراء أي فحص      طـبقا ألرفع املعايري األخالقية، وأن حيصلوا خصوصا على موافقة صادرة          

وجيب على وجه اخلصوص أن يتم إجراء الفحوص  . إجراء الفحص طبقا للمعايري املستقرة يف جمال املمارسة الطبية        
وينبغي أن  . غريهم من املوظفني احلكوميني    خلبري الطيب ودون حضور موظفي األمن أو      ا إشرافعلى انفراد وحتت    

 : تقريرا كتابيا دقيقا متضمنا على األقل ما يلييعد اخلبري الطيب على الفور

 اسم الشخص وأمساء وانتماءات احلاضرين وقت الفحص، والوقت والتاريخ          .ظـروف املقابلة   )أ( 
مثال مركز احتجاز، مستوصف، مسكن وما إىل ( فيها الفحص وطبيعتها وعنواهنا ىاحملدد، وموقع املؤسسة اليت جر

مثال طبيعة أي تكبيل عند     (، وأية مالبسات ذات صلة عند الفحص        )االقتضاءورقم الغرفة كذلك عند     ) (ذلـك 
 األشخاص املرافقني للسجني،    وتصرُّفالوصول أو أثناء الفحص، وحضور أفراد من قوات األمن أثناء الفحص،            

  صلة؛ي، وأي عامل آخر ذ)وصدور عبارات هتديد للقائم بالفحص، وما إىل ذلك

                                                      

 . أعاله٦٨انظر احلاشية  )٦٩(
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كاية الشخص املعين كما رواها خالل املقابلة، مبا يف ذلك ذكر أساليب             سرد مفصل حل   .اخللفية )ب( 
التعذيـب أو إسـاءة املعاملـة املدعى استخدامها، والوقت املدعى وقوع التعذيب أو إساءة املعاملة فيه، وكل                  

 الشكاوى من األعراض البدنية والنفسية؛

ية والنفسية اليت خلص إليها الفحص       سجل جلميع وقائع احلالة البدن     .الفحـص البدين والنفسي    )ج( 
 السريري، مبا يف ذلك االختبارات التشخيصية املالئمة وعند االستطاعة صور فوتوغرافية ملونة جلميع اإلصابات؛

 تفسري احلالة من حيث العالقة اليت حيتمل وجودها بني نتائج الفحوص البدنية والنفسية    .الـرأي  )د( 
وينبغي أيضا إيراد توصية بشأن لزوم أي عالج طيب ونفسي أو           . إساءة املعاملة وبـني إمكانية وقوع التعذيب أو       

 فحص آخر؛

ينبغي أن يذكر التقرير بوضوح هوية القائمني بالفحص وأن يكون . القائمني بالفحصبيان هوية   )ه( 
 .موقعا عليه

ّبلغ إىل الشخص أو إىل ممثله املعني             -٨٤  وينبغي طلب آراء الشخص املعين    . ينبغي أن يكون التقرير سريا وأن ُي
وينبغي أن يقدم التقرير كتابة، عند االقتضاء، إىل        . أو ممثله بشأن عملية الفحص، وتسجيل هذه اآلراء يف التقرير         

وتقع على الدولة مسؤولية ضمان تسليم      . السـلطة املسؤولة عن التحقيق يف ادعاءات التعذيب أو إساءة املعاملة          
وال جيوز إتاحة االطالع على التقرير ألي شخص آخر إال مبوافقة           . خاص بطريقة مؤمتنة  الـتقرير إىل هؤالء األش    

 وترد يف الفصل الرابع. الشـخص املعـين أو بناء على إذن من حمكمة هلا سلطة إنفاذ عملية نقله على هذا النحو          
لفصل اخلامس بالتفصيل   ويصف ا . اعتبارات عامة بشأن التقارير اليت تدون بناء على االدعاءات بوقوع التعذيب          

 .التقييم البدين للحالة بينما يصف الفصل السادس التقييم النفسي هلا

  إجراءات التحقيق يف التعذيب�جيم 

 حتديد هيئة التحقيق املناسبة -١

يف احلاالت اليت يشتبه فيها أن يكون من الضالعني يف التعذيب موظفون عموميون، مبا يف ذلك احتمال أن  -٨٥
امر اللجوء إىل التعذيب صادرة من وزراء أو مساعدي وزراء أو موظفني متصرفني بعلم وزراء، أو من                 تكون أو 

كـبار القادة العسكريني أو يف احلاالت اليت يشتبه فيها يف تغاضي هؤالء عن أفعال التعذيب، قد ال يتسىن إجراء                    
قد يلزم أيضا إنشاء مثل هذه اللجنة حني        و. حتقيق موضوعي وحمايد إال إذا أنشئت هلذا الغرض جلنة حتقيق خاصة          

 .تثار الشكوك حول خربة احملققني أو نزاهتهم

ومـن العوامـل الداعمة لالعتقاد بتورط الدولة يف التعذيب أو بوجود مدعاة خاصة إلنشاء آلية حمايدة                 -٨٦
 :خمصصة للتحقيق، ما يلي

 أو أثناء احلبس؛أن يكون الضحية قد شوهد آخر مرة سليما يف عهدة الشرطة  )أ( 
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برعاية  جتري أن يتسـىن الـتعرف على الطريقة املتبعة بوصفها من طرق التعذيب املعروف أهنا              )ب( 
 الدولة؛

 أن حياول أشخاص يف الدولة أو ذوو صلة بالدولة عرقلة التحقيق يف التعذيب أو تأجيله؛ )ج( 

 أن يكون التحقيق املستقل أمرا يقتضيه الصاحل العام؛ )د( 

أن يكون التحقيق على يد أجهزة التحقيق العادية حمال للطعن فيه بسبب قلة اخلربة أو الرتاهة أو                  )ه ( 
ألسباب أخرى منها أمهية األمر، ووجود منط ظاهر من التعسف، وشكاوى الشخص من النواقص املذكورة أعاله       

 .أو غري ذلك من األسباب الوجيهة

فأوال جيب أن ُتكفل . قرر الدولة إنشاء جلنة حتقيق مستقلةوينـبغي مـراعاة عـدة اعتـبارات عندما ت      -٨٧
لألشخاص الذين جيرى التحقيق معهم، يف مجيع مراحل التحقيق، الضمانات اإلجرائية الدنيا اليت حيميها القانون               

لوصول ثانيا جيب أن يوفر للمحققني الدعم الالزم من املوظفني الفنيني واإلداريني فضال عن متكينهم من ا               . الدويل
إىل مشـورة قانونـية موضوعية وحمايدة ضمانا ألن تكون األدلة اليت يكشف عنها حتقيقهم من األدلة املقبولة يف    

أخريا ينبغي أن تكون . ثالثا ينبغي أن يوفر للمحققني النطاق الكامل من موارد الدولة وسلطاهتا. الدعاوى اجلنائية
 . يف جمايل القانون والطبللمحققني صالحية االستعانة باخلربات الدولية

  ضحية للتعذيب وغريه من الشهودأنهمقابلة الشخص املدعى  -٢

نظرا لطبيعة قضايا التعذيب والصدمة اليت يعانيها األفراد من جرائه واليت كثريا ما تتركهم بشعور مدمر                 -٨٨
 ضحية للتعذيب أنه املدعى بالضعف والعجز، يصبح من األمهية مبكان أن تتجلى احلساسية يف التعامل مع الشخص

 من ضحايا التعذيب والشهود وأسرهم من أهنموجيب على الدولة محاية األشخاص املدعى      . ومع الشهود اآلخرين  
وجيب على احملققني إعالم    . العـنف أو الـتهديد بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب بسبب التحقيق              

 . ميسهم من أي تطورات تستجد يف القضيةالشهود بعواقب مشاركتهم يف التحقيق ومبا قد

  ضحيةأنهتوفر املوافقة عن علم وغري ذلك من أوجه احلماية للشخص املدعى  )أ( 

 ضحية، حيثما أمكن ذلك، بطبيعة اإلجراءات وبالسبب        أنهينبغي من بداية األمر إعالم الشخص املدعى         -٨٩
وينبغي أن يوضح احملققون للشخص . ستخدم وبأي كيفيةيف طلب شهادته وما إذا كانت األدلة اليت سيقدمها قد ت

ويكون للشخص احلق . أي األجزاء من التحقيق سيصبح من املعلومات املعلنة وأي األجزاء سيظل حماطا بالكتمان        
وينبغي بذل غاية ما يستطاع من اجلهد للتوافق مع جدوله       . يف رفـض التعاون مع التحقيق كله أو مع أجزاء منه          

كما ينبغي إحاطته بكل مواعيد     .  ضحية للتعذيب تباعا بسري التحقيق     أنهوينبغي إعالم املدعى    . باتهالـزمين ورغ  
 ضحية بنبأ أنهوينبغي كذلك أن ُيعلم احملققون الشخص املدعى . اجللسـات الرئيسية للتحقيق واملالحقة القضائية    

 من ضحايا التعذيب أهنماألشخاص املدعى وينبغي تزويد . القبض على الشخص املشتبه يف ارتكابه أفعال التعذيب
مبعلومات عن كيفية االتصال باجلهات اليت ميكن أن تساعدهم من قبيل اجلماعات الناشطة يف الدفاع عن حقوقهم 
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وينبغي للمحققني أن يتعاونوا مع مجاعات الدفاع عن حقوق الضحايا اليت توجد            . أو يف توفري وسائل العالج هلم     
 .ى تبادل املعلومات والتدريب معها فيما يتعلق بالتعذيبيف منطقتهم حرصا عل

 اختيار احملقق )ب( 

 أنهعلى هيئات التحقيق يف القضية أن حتدد شخصا بوصفه املسؤول األول عن استجواب الشخص املدعى  -٩٠
انوين ومـع أن األمر قد يقتضي أن يشرح الشخص حالته أمام مهنيني خمتلفني يف اجملالني الق   . ضـحية للتعذيـب   

 فإن على فريق التحقيق بذل قصارى جهده لإلقالل إىل أدىن حد ممكن من اضطراره إىل أي تكرار حلكايته ،والطيب
 ضحية للتعذيب ينبغي إيالء     أنهوعند اختيار شخص ليكون احملقق األول املسؤول عن الشخص املدعى           . بال مربر 

 نفس اخللفية الثقافية ولديه القدرة على التفاهم         من نفس نوع اجلنس ومن     شخصاًاعتبار خاص لتفضيل الضحية     
 أو ذا خربة يف موضوع توثيق اً سابقاً تدريبقد نالوينبغي أن يكون من يسند إليه دور احملقق األول . بلغته األصلية

وحني ال يوجد حمقق لديه تدريب سابق أو        . التعذيب ويف العمل مع ضحايا الصدمات مبن فيهم ضحايا التعذيب         
يـتعني على من يسند إليه هذا الدور أن يبذل، قبل إجراء املقابلة، غاية وسعه لزيادة إطالعه يف موضوع                   خـربة   

واحلصول على معلومات عن التعذيب أمر ممكن بالرجوع إىل مصادر منها هذا            . التعذيب وآثاره البدنية والنفسية   
وينبغي أن . الدورات التدريبية واملؤمترات املهنيةالدليل والعديد من املنشورات املهنية والتدريبية وكذلك عن طريق 

 .يف كافة مراحل التحقيق يكون بوسع احملقق استشارة اخلرباء الدوليني واالستعانة هبم

 سياق التحقيق )ج( 

ينبغي أن حيرص احملققون على مراعاة السياق الذي يعملون فيه، وأن يتخذوا االحتياطات الالزمة ويوفروا  -٩١
فعند مقابلة أشخاص ال يزالون مسجونني أو يف أوضاع مشاهبة يظل من املستطاع فيها . لواجبة يف ظلهالضمانات ا

ويف احلاالت اليت يكون التحدث . االنتقام منهم، ينبغي أن حيرص القائم بإجراء املقابلة على عدم تعريضهم للخطر
ويف احلاالت  . دال من املقابلة الفردية    ب "يةمقابلة مجاع "فـيها مع احملقق مثارا خلطر على شخص قد يفّضل إجراء            

 .األخرى يتعني على القائم بإجراء املقابلة أن خيتار هلا مكانا يرتاح فيه الشاهد إىل الكالم حبرية

إن عمليات التقييم جتري يف سياقات سياسية متباينة فتترتب على ذلك فروق هامة يف الكيفية اليت ينبغي                  -٩٢
مثال ذلك أن   . ملعايري القانونية اليت يتعني استيفاؤها يف التحقيق تتأثر هي األخرى بالسياق          كما أن ا  . أن جتري هبا  

التحقيق الذي ينتظر أن يسفر عن حماكمة املنسوب إليه ارتكاب الفعل يستلزم التمسك بأعلى مستويات اإلثبات                
 مستوى منخفض   ىلن يستلزم سو  بيـنما إعداد احملقق لتقرير يؤيد به قبول طلب للجوء السياسي إىل بلد ثالث               

فعلى احملقق أن يكيف اإلرشادات التالية مع احلالة املعينة ومع مقصد           . نسـبيا مـن األدلة املثبتة لوقوع التعذيب       
 :وقد تشمل السياقات املختلفة، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي. التقييم

 سياق سجن أو مكان احتجاز يف بلد الفرد؛ ��١ 

 ن أو مكان احتجاز يف بلد غري بلد الفرد؛سياق سج ��٢ 

 سياق يكون الفرد فيه غري حمتجز يف بلده ولكنه حماط جبو عدائي خانق؛ ��٣ 
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 سياق يكون الفرد فيه يف بلده وغري حمتجز ويف وقت يسوده السلم واألمن؛ ��٤ 

 سياق يكون الفرد فيه يف بلد آخر قد يكون بلدا صديقا أو معاديا؛ ��٥ 

  خميم الجئني؛سياق ��٦ 

 .ةسياق حمكمة جلرائم احلرب أو جلنة إلثبات احلقيق ��٧ 

وقد يكون السياق السياسي معاديا للضحية وللفاحص، وذلك مثال عندما جتري مقابلة أشخاص حمبوسني  -٩٣
فحص ويف البلدان اليت تتطلب . يف السجون بأمر من حكومتهم، أو أثناء حبس حكومة أجنبية هلم توطئة لترحيلهم

حالة طاليب جلوء بقصد التحقق من وجود أدلة على التعذيب، قد يكون التردد يف االعتراف بصحة ادعاءاهتم بأهنم 
إن احتمال تعريض سالمة احملتجز للمزيد من اخلطر هو         . تعرضـوا للصدمات والتعذيب راجعا إىل دوافع سياسية       

وحىت يف احلاالت اليت ال يكون فيها األشخاص . تقييماحتمال حقيقي جدا وجيب أن يؤخذ بعني االعتبار أثناء كل 
فاختيار . الذين يدعون وقوع التعذيب معرضني خلطر وشيك، يتعني على احملققني إبداء كل احلرص يف اتصاهلم هبم

 من املوافقة على إجراء     أنه ضحية احملقـق لعـباراته وهنجه يف السلوك سيؤثران كثريا على متكن الشخص املدعي              
ـ  وينبغي أن يكون موقع املقابلة مأمونا ومرحيا قدر املستطاع، مبا يف ذلك إتاحة             . ة وإبداء االستعداد لذلك   املقابل

وجيب إفساح وقت كاف للمقابلة وينبغي أال يتوقع احملققون احلصول على القصة            . دورات املياه وتقدمي املرطبات   
وينبغي . دمه األسئلة اليت تنصب على اخلصوصيات      قد تص  املدعى أنه ضحية  فالشخص  . كلها أثناء املقابلة األوىل   

للمحقق أن يبدي حساسية يف هلجته وصياغته لعباراته وتسلسل أسئلته مراعاة ملا تتسم به املقابلة من طبيعة جارحة 
وجيب إعالم الشاهد بأن من حقه وقف االستجواب يف أي وقت أو طلب التوقف              . املدعى أنه ضحية  للشـخص   

 .، أو االمتناع عن اإلجابة عن أي سؤالرغب يف ذلك إذااستراحة لفترة 

 تعذيبهم وللشهود وألعضاء فريق التحقيق خدمات     ىوينـبغي إن أمكـن أن تـتاح لألشـخاص املدع           -٩٤
ذلك أن إعادة سرد وقائع     . األخصـائيني النفسـيني أو مقدمي املشورة املدربني يف التعامل مع ضحايا التعذيب            

انظر (له غري ذلك من األعراض املقترنة بالصدمات   أو يسببىش التجربة مرة أخرالتعذيب قد جيعل الشخص يعي
 كما أن االستماع إىل تفاصيل التعذيب قد يسبب لدى القائمني بإجراء املقابلة             .) حاء الفصـل الـرابع، الفرع    

 أن تراعى    ردود فعلهم، على   معاًأنفسـهم بعض األعراض الثانوية للصدمات، وجيب تشجيعهم على أن يناقشوا            
ومثة خطران  . وينبغي أن يتم ذلك حيث يستطاع مبعاونة ميّسر جمرب        . اعتبارات الكتمان اليت تتطلبها آداب املهنة     

فأوال هناك خطر يتمثل يف أن يبدي القائم بإجراء املقابلة تعاطفا بالغا مع مدعي التعذيب فال يثري : إدراكهماينبغي 
 وثانيا قد تصبح قصص التعذيب مألوفة للمحقق للغاية من          ؛يف صدق الرواية  بالقدر الكايف مواطن الطعن املمكنة      

 . مقابلتهةكثرة استماعه إىل أمثاهلا إىل حد جيعله يهون يف ذهنه من أمر احملنة اليت مر هبا الشخص اجلاري

 سالمة الشهود )د( 

م من العنف أو التهديد      ضحايا، والشهود، وأسره   أهنمإن الدولـة مسؤولة عن محاية األشخاص املدعى          -٩٥
وجيب تنحية كل من حيتمل أن يكون متورطا يف         . بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب بسبب التحقيق         

التعذيـب عـن أي منصب ينطوي بصورة مباشرة أو غري مباشرة على ممارسة نفوذ أو سلطة على الشاكني أو                    



38 

وجيب أن يويل احملققون باستمرار االعتبار الواجب ألثر        . الشهود أو أسرهم فضال عن القائمني بالتحقيق أنفسهم       
 . التعذيب والشهود اآلخرينيالتحقيق على سالمة الشخص مدع

 يف البلدان   ىمعهم املقابالت، مبن فيهم األسر    ى  ومـن األساليب املقترحة لتوفري قدر من األمان ملن جتر          -٩٦
هتم واالحتفاظ هبا يف مكان آمن لكي يتسىن للمحققني         املشتبكة يف نزاع، تسجيل هوية األشخاص الذين تتم زيار        

وجيب السماح للمحققني بالتحدث حبرية وعلى انفراد       . العودة لزيارهتم يف وقت الحق واالطمئنان إىل سالمتهم       
ومن هنا ضرورة حفظ    (مـع أي شخص أو مع مجيع األشخاص وبالعودة إىل زيارة نفس األشخاص عند احلاجة                

إن هذه الشروط ليست مقبولة يف مجيع البلدان، وقد جيد احملققون           ). ص الذين تتم مقابلتهم   بيانات هوية األشخا  
ويف احلاالت اليت يرجح فيها تعرض الشهود خلطر بسبب شهادهتم ينبغي أن            . عناء يف التوصل إىل ضمانات مماثلة     

 .يسعى احملقق إىل إثبات حقيقة الوضع باالستناد إىل أنواع أخرى من األدلة

. إن احـتمال الـتعرض لـلخطر يكون أشد يف حالة املسجونني بالقياس إىل األشخاص غري احملتجزين                 -٩٧
فقد ُيعّرض املسجونون أنفسهم عن غري قصد يف بعض احلاالت          .  احلاالت بتباينواستجابات املسجونني قد تتباين     

فل يف ذاته احلماية الكافية هلم،      يك "من اخلارج "خلطر أشد باندفاعهم يف تصوير الوضع ظنا منهم أن وجود حمقق            
حيث  "حائط من الصمت  "ويف حاالت أخرى قد جيد احملقق نفسه أمام         . وقـد ال يكون األمر كذلك يف الواقع       

يكون املسجونون يف حالة خوف بالغ إىل حد مينعهم من الثقة بأي إنسان حىت لو عرضت عليهم فرصة احلديث                   
للتمكن من شرح نطاق ومقصد      "مقابالت مجاعية "ب    زم بدء التحقيق    ويف مثل هذه احلالة قد يل     . عـلى انفـراد   

وإذا كان اخلوف، عن    . التحقيق بوضوح مث إتاحة الفرصة إلجراء مقابالت تتم على انفراد مع الراغبني يف الكالم             
تعذر حـق أو باطل، من خطر االنتقام على أشده، قد يلزم مقابلة مجيع املسجونني يف مكان احلجز الواحد لكي ي   

وعندما يكون التحقيق مؤديا إىل مالحقة قضائية أو إىل ساحة أخرى . تركـيز العـيون على شخص واحد بذاته   
 أنهخمصصة للكشف العلين عن احلقيقة، ينبغي أن يوصي احملقق بتدابري ملنع التسبب يف أي ضرر للشخص املدعى                  

علومات اليت تكشف عن هوية الشخص من       ضحية للتعذيب، وذلك بوسائل من قبيل حذف األمساء وغريها من امل          
السـجالت العامة، أو إتاحة الفرصة للشخص لإلدالء بشهادته من خالل حيل تبديل الشكل أو الصوت أو عن                  

 .وجيب أن تتسق التدابري اليت تتخذ من هذا القبيل مع ضرورة صون حقوق املتهم. طريق دائرة تلفزيونية مغلقة

 وينياستخدام املترمجني الشف  )ه( 

إن العمل بواسطة مترجم شفوي عند إجراء حتقيق يف التعذيب ليس من األمور السهلة حىت لو توفر لذلك  -٩٨
وإجياد مترمجني شفويني لشىت اللهجات واللغات قد ال يتسىن يف مجيع احلاالت وقد يلزم      . أفـراد مـن أهل املهنة     

وهذا ليس وضعا مثاليا ألن . ملنتمني إىل طائفته الثقافيةأحيانا االستعانة مبترمجني شفويني من أسرة الشخص أو من ا
والوضع املثايل هو أن    . الشخص قد ال يرتاح دائما إىل احلديث عن جتربة تعذيبه من خالل أناس يعرفهم شخصيا              

الفصل الرابع، الفرع طاء    انظر  (يكون املترجم الشفوي جزءا من فريق التحقيق وأن يكون ملما بقضايا التعذيب             
 ).٢-جيمفصل السادس، الفرع وال
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 املعلومات اليت يتعني احلصول عليها من الشخص املدعى تعذيبه )و( 

ينـبغي أن حيـاول احملقق احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات التالية من خالل شهادة الشخص                   -٩٩
 ): هاءالفصل الرابع، الفرعانظر  (أنه ضحيةاملدعى 

 عذيب، مبا يف ذلك االعتقال أو االختطاف أو االحتجاز؛الظروف املفضية إىل الت ��١ 

. وقع فيها تعذيب وقوع التعذيب، مبا يف ذلك تاريخ أحدث مناسبة التقريبية لوقاتاألتواريخ وال ��٢
على عدة أماكن ومرتكبني     والتوصل إىل هذه املعلومات قد ال يكون يسريا إذ قد ينطوي األمر           

ومن .  عن كل مكان على حدة     تسجيل روايات منفصلة  د يلزم   وق). أو جمموعات من املرتكبني   (
املتوقع أن تكون التواريخ غري دقيقة بل أحيانا حمّيرة، فكثريا ما يتعذر على الشخص املعذب أن                

أمرا  حدة على  بكل مكانروايات منفصلةوقد يكون تسجيل . الوقت يركز تفكريه على مفهوم
املكان الذي الناجون وكثريا ما جيهل . شاملة للحالة العامةالتعرف على الصورة ال مفيدا يف حماولة

وبتجميع الشهادات املتالقية قد    . سـيقوا إليه ألهنم كانوا معصويب العينني أو غري كاملي الوعي          
 يتسىن حتديد معامل أماكن حمددة وأساليب حمددة بل حىت مرتكبني معينني؛ 

ذلك بيان   بض واالحتجاز والتعذيب، مبا يف    وصف مفصل لألشخاص املشاركني يف عمليات الق       ��٣
. بالتعذيب املدعى وقوعه   على معرفة بأي منهم قبل األحداث املتصــلة       ما إذا كان الشخص   

قد يتسىن للشخص أن    (ويشـمل الوصف املالبس والندوب والومحات والوشم والطول والوزن          
 التكوين اِخللقي   شيء غري عادي يف    ، وأي )يصـف مرتكـب التعذيب بالقياس إىل حجمه هو        
ان قد الحظ يف أي وقت من األوقات أن          ك ملرتكـب الفعل أو يف لغته أو نربته، وبيان ما إذا          

 املرتكبني كانوا يف حالة سكر؛

وقد يوفر ذلك معلومات هلا صلة مبحاولة التعرف على . مضمون ما قيل للشخص وما طلب منه      ��٤
 ا؛مراكز االحتجاز السرية أو غري املعترف بوجوده

 وصف للروتني العادي يف مكان االحتجاز ومنط إساءة املعاملة؛ ��٥ 

وكثريا ما يكون ذلك عسريا على      . وصف لوقائع التعذيب مبا يف ذلك األساليب املستخدمة فيه         ��٦
الرواية كاملة خالل مقابلة     الشخص وذلك أمر مفهوم، فينبغي أال يتوقع احملققون احلصول على         

على اإلهانات  معلومات دقيقة فإن األسئلة املنصبة     حلصـول عـلى    ا ورغـم أمهـية   . واحـدة 
 ؛ احلاالت بعض يفجداًباخلصوصيات قد تكون جارحة  واالعتداءات املاسة

إن أغلب الناس جينحون إىل الرد على أي . بيان ما إذا كان قد وقع اعتداء جنسي على الشخص ��٧
فينبغي أن يدرك احملققون أن . غتصابا أو لواطاسؤال عن االعتداء اجلنسي مفترضني أنه إمنا يعين ا

الضحية يف كثري من األحيان قد ال يعترب من قبيل االعتداء اجلنسي أفعاال مثل التهجم اللفظي أو                 
 حركات خليعة أو مهينة أو توجيه ضربات أو صدمات         خلـع املالبـس أو التـلمس أو إتيان        
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األفعال تنطوي على انتهاك خلصوصيات الفرد على أن كل هذه . كهربائية إىل األعضاء التناسلية
ويف كثري جدا من األحيان يلتزم ضحايا       . وتعـد بـالفعل جزءا ال يتجزأ من االعتداء اجلنسي         

وكثريا ما ال يبدأ    . االعتداء اجلنسي الصمت بل قد ينكرون حىت وقوع هذا النوع من االعتداء           
 الثالثة وذلك فقط إن شعر الشخص آنذاك        الكشف عن بقية القصة إال يف الزيارة الثانية أو حىت         

 بوجود تعاطف وجداين وحساسية ظاهرة لثقافته وشخصيته؛

 اإلصابات البدنية اليت تكبدها الشخص أثناء التعذيب؛ ��٨

 وصف لألسلحة أو األشياء املادية األخرى اليت استخدمت؛ ��٩

المة الشهود، وأن يفكر يف     هويـة من شهدوا أحداث التعذيب، وجيب أن حيرص احملقق على س            ��١٠
اسـتعمال شفرة أثناء تدوينه ملذكراته عن املقابلة، وذلك عند التطرق إىل أمساء الشهود، أو يف                

 .االحتفاظ هبذه األمساء مبعزل عن تلك املذكرات

  تعذيبهعىأقوال الشخص املد )ز( 

وينبغي . تب أمر نسخ الشريط كتابة بأقوال الشخص مث ير مفصالًصوتيا ينبغي على احملقق أن يسجل بيانا -١٠٠
فاألسئلة غري اإلحيائية ال تنطوي ضمنا على افتراضات أو . كون البيان قائما على اإلجابة عن أسئلة غري إحيائيةيأن 

ما الذي " :ومن أمثلة األسئلة غري اإلحيائية. اسـتنتاجات بل هي تترك الشخص يديل بأكمل شهادة دون أي حتيز  
فالصيغة األخرية تفترض أن ما حدث للشاهد       . ؟"هل تعرضت للتعذيب يف السجن    : " من بدال ؟"حدث لك وأين  

فتجنب طرح أسئلة من قبيل األسئلة املشفوعة بقوائم ألهنا قد          . ميثل تعذيبا كما أهنا حتصر موقع الفعل يف السجن        
لذا . ألحد خيارات القائمةحتمل الفرد على إعطاء أجوبة غري دقيقة إذا كان ما حدث له فعال غري مطابق بالضبط 

وشجع الشخص على استخدام    . اتـرك الشخص حيكي حكايته ولكن ساعده باألسئلة اليت يتزايد هبا حتديد األمر            
فلهذا أمهية مثال يف احلاالت اليت يكون       . سأله عما رآه ومشه ومسعه وملسه     ا. له كـل حواسه يف وصف ما حدث      

 .لعينني أو حتت جنح الظالمالشخص قد تعرض فيها لالعتداء وهو معصوب ا

 الشخص املدعى ارتكابه الفعلأقوال  )ح( 

ويتعني على احملققني   . املدعى ارتكاهبم التعذيب  ينـبغي للمحققني أن يقابلوا، إن استطاعوا، األشخاص          -١٠١
 .تزويد هؤالء بأوجه احلماية املكفولة مبوجب القانون الدويل والقانون الوطين

 ية واحلصول عليهاتأمني األدلة املاد -٣

فمن أهم جوانب   . ينبغي أن جيمع احملقق أكرب قدر ممكن من األدلة املادية لتوثيق حادث أو منط التعذيب               -١٠٢
وينبغي للمحققني توثيق تسلسل العهدة فيما يتصل باسترداد األدلة . التحقيق الوايف الرتيه مجع وحتليل األدلة املادية

ملا و. ها يف اإلجراءات القانونية املقبلة، مبا يف ذلك احتمال إقامة دعوى جنائية           املاديـة وحفظها توطئة الستخدام    
 معظـم التعذيب حيدث يف أماكن يكون األشخاص حمتجزين فيها بشكل ما، فقد يتعذر يف البداية بل قد                   كـان 
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ني سلطة الوصول غري لذا جيب أن ختول الدولة احملقق. يستحيل صون األدلة املادية فيها أو الوصول إليها دون قيود
وينبغي للقائمني  . وضع مكان التعذيب املدعى وقوعه حتت املراقبة      املقيد إىل أي مكان أو موقع، وأن متكّنهم من          

وال بد من   . بالتحريات وسائر احملققني تنسيق جهودهم معا للقيام بتقص واف للمكان املدعى وقوع التعذيب فيه             
 مسرح التعذيب املدعى، وأن يشمل هذا فيما يشمل املساحات املكشوفة           إتاحة وصول احملققني دون أي قيود إىل      

 .أو املغلقة، مبا فيها البنايات والسيارات واملكاتب والزنزانات وغريها من املواقع اليت يدعى وقوع تعذيب فيها

. دلة حمتملةوجيـب منع دخول الغري يف أي بناية أو رقعة تكون موضع حتقيق تالفيا الحتمال فقدان أية أ              -١٠٣
فينـبغي أن ُيقصـر السـماح بالدخول على احملققني والعاملني معهم مبجرد تعيني معامل املنطقة بوصفها موضعا                  

وال بد أن يتم بصورة سليمة مجع كل األدلة  .  سعيا إىل العثور على أية أدلة مادية       املكانوينبغي تفقد   . للتحقـيق 
وإذا كان التعذيب   . أمني ملنع تلوثها أو املساس هبا أو ضياعها        موضعوتـناوهلا وتغلـيفها وعنونتها ووضعها يف        

مثل الدم أو السائل    (املدعى قد وقع قبل زمن وجيز إىل حد يعطي أمهية ألدلة من قبيل عينات اإلفرازات البدنية                 
ينبغي و. أو الشعر أو األنسجة أو اخليوط، وجب مجع هذه األدلة وعنونتها وحفظها على الوجه السليم           ) املـنّوي 

حتريز وصون أية أدوات حيتمل أن تكون مستخدمة يف التعذيب، سواء كانت معدة أصال هلذه األغراض أو مما قد                   
 إىل حد يكسبها    ة كانت حديث  إذاوينبغي إثبات أي بصمات وحفظها      . تتـيح املالبسات استخدامه هلذا الغرض     

ة، للموقع أو املكان املدعى وقوع      وجيـب وضـع رسم ختطيطي معنون، ومعد مع حفظ النسب األصلي           . داللـة 
التعذيب فيه وذلك مع إظهار كل التفاصيل ذات الصلة مثل مكان الطوابق يف البناية والغرف واملداخل والنوافذ                 

وجيب تدوين هوية كل    . وينبغي التقاط صور فوتوغرافية تسجل نفس األشياء      . واألثـاث وطبيعة األرض اجملاورة    
التعذيب املدعى وقوعه، مبا يف ذلك األمساء كاملة والعناوين وأرقام اهلاتف أو            األشـخاص املوجودين يف مسرح      

وإذا كان التعذيب حديثا إىل حد ُيكسب مالبس الشخص املدعى          . املعلومـات األخرى عن كيفية االتصال هبم      
 البدنية وغريها من  إلثبات اإلفرازاتإن توفر خمترب،تعذيبه أمهية وجب إعداد جرد هلذه املالبس وفحصها يف خمترب، 

وجيب احلصول من كل شخص موجود يف املكان أو األماكن موضع التحقيق على ما              . األدلة املادية الكامنة فيها   
وينبغي التحفظ على أي    . يلـزم مـن املعلومات للبت فيما إذا كان من شهود حوادث التعذيب املدعى وقوعها              

 .دلة وعرضها على خبري اخلطوطأوراق أو سجالت أو وثائق ذات صلة الستخدامها كأ

 األدلة الطبية -٤

وتاريخ هذا الفحص أمر يكتسي .  ضحيةأنهينبغي أن يرتب احملقق أمر إجراء فحص طيب للشخص املدعى  -١٠٤
والفحص الطيب جيب إجراؤه يف مجيع األحوال وبصرف النظر عن انقضاء مدة طويلة على وقوع               . أمهـية خاصة  

تعذيب املدعى قد وقع يف غضون األسابيع الستة األخرية وجب احلرص على االستعجال التعذيب، ولكن إذا كان ال
وينبغي أن يتضمن الفحص تقييما ملدى ضرورة عالج اإلصابات . يف إجراء الفحص قبل أن ختتفي العالمات احلادة

 للفحص البدين    لالطالع على وصف   الفصل اخلامس انظر  (واألمـراض وتقدمي العون النفسي واملشورة واملتابعة        
كما أن التقييم النفسي للشخص املدعى تعذيبه أمر ضروري يف مجيع األحوال وقد ). وتقييم الطب الشرعي للحالة

 الفصل السادسانظر ( .يشـكل جزءا من الفحص البدين أو جيرى بصورة منفصلة عندما ال تتبني أي دالئل بدنية    
 ).لالطالع على وصف للتقييم النفسي



42 

عي إىل تكوين انطباع سريري ألغراض اإلبالغ عن األدلة البدنية والنفسية على وقوع التعذيب،              ويف الس  -١٠٥
 :ينبغي طرح ستة أسئلة هامة

 هل نتائج الفحص البدين والنفسي تتسق مع بالغ التعذيب املدعى وقوعه؟ )أ( 

 ما هي احلاالت البدنية املسامهة يف الصورة السريرية؟ )ب( 

السياق الثقايف  نفسـية متثل استجابات متوقعة أو منطية للعناء النفسي البالغ يف هـل النـتائج ال    )ج( 
 واالجتماعي هلذا الفرد؟

اإلطار  يف ضـوء تقلـب جمرى االضطرابات العقلية املتصلة بالصدمات على مر الوقت، ما هو               )د( 
 ء؟الزمين احلايل بالنسبة إىل أحداث التعذيب؟ وما هو موقع الفرد على طريق الشفا

اإلجبارية،  مثال استمرار االضطهاد، اهلجرة   (مـا هي مسببات العناء األخرى املؤثرة على الفرد            )ه( 
  ما هي آثار هذه املسائل على الضحية؟؟)، فقدان األسرة واملركز االجتماعي وما إىل ذلكىحياة املنف

 هل الصورة السريرية توحي بادعاء كاذب بوقوع التعذيب؟ )و( 

 الفوتوغرايفالتصوير  -٥

ينـبغي الـتقاط صور فوتوغرافية ملونة إلصابات األشخاص املدعى تعذيبهم، ولألماكن املدعى وقوع               -١٠٦
ومن األساسي أن يدرج ضمن الصورة . وألية أدلة مادية أخرى قد توجد هبا) من الداخل واخلارج(التعذيب فيها 

وينبغي التقاط الصور بأسرع ما ميكن ولو بآلة        . كذلـك شريط قياس أو وسيلة أخرى موضحة لألبعاد احلقيقية         
ونظرا ألن  . تصـوير بدائية، ألن بعض العالمات املادية يتالشى بسرعة، كما أن املواقع قد تتعرض للمساس هبا               

الصور الفوتوغرافية الفورية الظهور قد تتلف مع مضي الوقت، يفضل االحتفاظ كذلك بصور ذات مستوى فين                
وينبغي إذا أمكن التقاط    . هـة ل ـ التقاط هذا النوع من الصور مبجرد توفر املعدات الالزم         لذا ينبغي أيضا  . أجود

وال بد من التوثيق الكامل .  مليمترا تكون مزودة بالقدرة على التسجيل اآليل للتاريخ٣٥الصور بآلة تصوير مقاس 
 .لتسلسل العهدة فيما خيص الفيلم والسلبيات والنسخ اإلجيابية املطبوعة

  جلنة التحقيق�ل دا

 حتديد نطاق التحقيق -١

يلزم أن حتدد الدول واملنظمات اليت تشكل جلان حتقيق نطاق التحقيق وذلك بتوضيح االختصاصات يف                -١٠٧
فـتحديد اختصاصـات اللجنة يزيد كثريا من فرص إكساب إجراءاهتا صفة الشرعية، ويساعد              . إذن التشـكيل  

لرأي حول نطاق التحقيق، ويتيح مقياسا ميكن احلكم به على تقرير اللجنة            أعضاءها على الوصول إىل توافق يف ا      
 :والتوصيات يف موضوع حتديد االختصاصات تتمثل فيما يلي .اخلتامي
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وحرصا على ضمان احلياد ينبغي أال تنطوي       . أن تصاغ على حنو حمايد فال توحي بنتيجة مسبقة         )أ( 
 ق يف اجملاالت اليت قد تكشف عن مسؤولية الدولة عن التعذيب؛االختصاصات على أي قيد حيد من نطاق التحقي

 أن تذكر على وجه التحديد األحداث واملسائل اليت جيب حتقيقها وتناوهلا يف تقرير اللجنة اخلتامي؛ )ب( 

 سري التحقيق الوايف على النحو املنشود كون        وقأن توفـر املـرونة الكافية لنطاق التحقيق حبيث ال يع           )ج( 
وميكن توفري املرونة الالزمة بالسماح مثال للجنة بتعديل اختصاصاهتا عند . صاصـات أضـيق أو أوسـع من الالزم     االخت
 .إال أنه يظل من األمهية مبكان أن تبقي اللجنة اجلمهور على علم بأية تعديالت تدخل على واليتها. اللزوم

  اللجنةطاتسل -٢

 :واللجنة ينبغي أن تزود على وجه اخلصوص مبا يلي. رة عامة بصوحتدد املبادئ املبينة سلطات اللجنة -١٠٨

 سـلطة احلصول على مجيع املعلومات الالزمة للتحقيق، مبا يف ذلك سلطة اإلرغام على اإلدالء               )أ( 
 توقـيع عقوبـة قانونية على املمتنع، وسلطة األمر بإبراز وثائق، مبا يف ذلك سجالت الدولة                ل جتنـبا  بالشـهادة 
 ية، وسلطة محاية الشهود وأسر الضحية واملصادر األخرى؛الطب والسجالت

 سلطة إصدار تقرير علين؛ )ب( 

 سلطة القيام بزيارات موضعية، مبا يف ذلك زيارة املوقع املشتبه يف أن يكون التعذيب قد جرى فيه؛ )ج( 

 .سلطة تلقي األدلة من شهود ومنظمات خارج البلد )د( 

 معايري العضوية -٣

ختـيار أعضـاء اللجنة املفوضني من األفراد املشهود هلم باحلياد والكفاءة واالستقالل حسب              ينـبغي ا   -١٠٩
 :التعاريف الواردة فيما يلي

 ينبغي أال تكون ألعضاء اللجنة صلة وثيقة بأي فرد أو كيان حكومي أو حزب سياسي                .احلياد )أ( 
 األعضاء وثيقي الصلة مبنظمة أو مجاعة يكون وجيب أال يكون. أو تنظيم آخر حيتمل أن يكون متورطا يف التعذيب

على أن ذلك ينبغي أال يتخذ ذريعة لإلقصاء        .  إىل مصداقية اللجنة   يسيءالضـحية عضوا فيها ألن يف هذا ما قد          
الكـلي مـن اللجنة ألشخاص ينتمون مثال إىل منظمات كربى يكون الضحية عضوا فيها كذلك، أو ألشخاص                  

 ؛ ضحايا التعذيب وتأهيلهممنتمني ملنظمات مكرسة لعالج

.  جيب أن يكون أعضاء اللجنة قادرين على تقييم ووزن األدلة وإصدار احلكم السديد             .الكفاءة )ب( 
 ؛وينبغي أن تضم اللجان ما أمكن أفرادا من خرباء القانون والطب وميادين التخصص املناسبة األخرى

 .نصافإلهود هلم يف جمتمعهم باألمانة وا جيب أن يكون األعضاء من األفراد املش.االستقالل )ج( 



44 

إن موضـوعية التحقـيق والنتائج اليت ختلص إليها اللجنة تتوقف، يف مجلة أمور، على كوهنا تضم ثالثة                   -١١٠
فال ينبغي عموما أن يتوىل التحقيق يف التعذيب مفوض . أعضاء مفوضني أو أكثر، أو مفوضا واحدا أو اثنني ال غري

. ألوحد املنعزل يكون عادة حمدودا من حيث عمق التحقيق الذي يستطيع أن جيريه مبفرده             أوحـد، ألن املفوض ا    
يضـاف إىل ذلـك أن املفوض األوحد سيكون عليه أن يتخذ قرارات هامة ذات طابع خاليف دون نقاش مسبق                    

 .وسيكون معرضا بوجه خاص للضغط من جانب الدولة أو غري ذلك من أشكال الضغط اخلارجي

 اللجنةموظفو  -٤

وإذا كانت اللجنة حتقق يف ادعاءات سوء سلوك        . جيب أن توفر للجنة خدمات مستشار قانوين حمايد ذي خربة          -١١١
 للجنة أن   الرئيسيوينبغي للمستشار   . من جانب الدولة يصبح من املستصوب تعيني هذا املستشار من خارج وزارة العدل            

لى وظيفة دائمة يف سلك اخلدمة املدنية أو من أعضاء هيئة احملامني ذوي             يكون مبنأى عن التأثري السياسي، لكونه حائزا ع       
وينبغي أن تتاح للجنة اخلربة الفنية يف جماالت من         . وكثريا ما يتطلب التحقيق مشورة من أهل اخلربة       . االسـتقالل الكامل  

وإلجراء حتقيق  .  األطفال وطب وطب األمراض النسائية  قبيل علم األمراض والطب الشرعي والطب النفسي وعلم النفس          
حمايد متاما وواف سيلزم يف مجيع األحوال تقريبا أن يكون لدى اللجنة باحثون يتابعون اخليوط وجيرون التحريات سعيا إىل 

 .واعتماد اللجنة على الباحثني التابعني هلا وحدها أمر يعزز كثريا من مصداقية التحقيق. إقامة األدلة

 اية الشهود مح-٥

 الدولة واجب محاية الشاكني والشهود والقائمني بالتحقيق أنفسهم وأسرهم من العنف أو التهديد              على -١١٢
وإذا خلصت اللجنة إىل وجود     ). أعاله) د (٢-انظر الفرع جيم  (بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب         

أن يديل بشهادته، فإهنا خوف معقول من وقوع اضطهاد أو إزعاج أو إيذاء ألي من الشهود أو ألي شخص ينتظر 
قد ترى االستماع إىل الشهادة يف جلسات مغلقة، وكتمان هوية املخرب أو الشاهد، واالكتفاء باستخدام األدلة اليت 

 .ال تنطوي على خطر الكشف عن هويته، واختاذ غري ذلك من التدابري املناسبة

  املداوالت-٦

ن جلسات اللجنة علنية، إال إذا اقتضى األمر عقد         وينبغي أن تك  عمال باملبادئ العامة لإلجراءات اجلنائية       -١١٣
 السرية واالحتفاظ يف مكان معروف املداوالتوينبغي تسجيل .  سـرية محايـة لسالمة أحد الشهود       مـداوالت 

طلقة تشجيعا لإلدالء   امل كفالة السرية    أحياناًوقد يقتضي األمر    . بسـجلها غري املنشور، وذلك داخل حرز خمتوم       
 .ادة فترى اللجنة ضرورة لالستماع إىل شهود على انفراد أو بصورة غري رمسية أو دون تسجيل الشهادةبالشه

 اإلعالن عن إجراء التحقيق -٧

وينبغي تضمني اإلعالن دعوة    . ينـبغي اإلعـالن على نطاق واسع عن إنشاء اللجنة وموضوع التحقيق            -١١٤
ملكتوبة إىل اللجنة فضال عن تعليمات موجهة للراغبني يف اإلدالء          مفتوحة لتقدمي املعلومات ذات الصلة والبيانات ا      

 .وميكن نشر هذا اإلعالن عن طريق الصحف واجملالت واإلذاعة والتلفزيون والنشرات وامللصقات. بشهادة
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 تلقي األدلة -٨

سلطة إرغام  إبراز الوثائق وذلك يشمل ىينبغي أن تكون للجان التحقيق سلطة اإلرغام على الشهادة وعل -١١٥
وقد يقتضي ذلك عمليا انطواء هذه      . املوظفني الرمسيني املنسوب إليهم الضلوع يف التعذيب على اإلدالء بالشهادة         

السـلطة على صالحية فرض غرامات أو إصدار أحكام بالعقوبة إذا رفض التنفيذ موظفو احلكومة أو غريهم من                  
ء األفراد بالشهادة أو تقدمي بيانات كتابية، باعتبار ذلك خطوة وينبغي أن توجه جلان التحقيق دعوة إلدال . األفراد

وقد تصبح البيانات الكتابية مصدرا هاما للشهادة عندما حيول اخلوف، أو عدم القدرة             . أوىل يف سبيل مجع األدلة    
وينبغي أن تستعرض   . على السفر، أو تعذر حضور اجللسات ألسباب أخرى دون إدالء الشخص بشهادة شفوية            

 .ان التحقيق اإلجراءات األخرى اليت ميكن أن توفر هلا معلومات مفيدةجل

 حقوق األطراف -٩

 وممثليهم القانونيني بأية جلسات تعقد وإتاحة حضورهم        تعرضهم للتعذيب ينبغي إعالم األشخاص الذين يّدعون       -١١٦
وهذا .  وجيب أن يعترب من حقهم تقدمي األدلة       الع عليها، طّالفيها وإفادهتم بكل املعلومات املتصلة بالتحقيق ومتكينهم من ا        

التشديد بوجه خاص على اعتبار الباقي على قيد احلياة طرفا يف اإلجراءات إمنا هو تعبري عن أمهية الدور املعطى ملصاحله يف                  
وجيب . معلى أنه ينبغي أن تتاح كذلك جلميع األطراف اآلخرين الذين يعنيهم األمر فرصة االستماع إليه       . سـري التحقيق  

أن يكـون من حق هيئة التحقيق أن تصدر أوامر استدعاء للشهادة مبا يف ذلك أوامر استدعاء للموظفني الرمسيني املدعى                    
وجيب السماح لكل هؤالء الشهود باالستعانة مبحام إذا كان من احملتمل وقوع أي ضرر . ضلوعهم وأن تطلب إبراز األدلة

وال جيوز  . ال أن تعرضهم شهادهتم إلقامة دعوى جنائية ضدهم أو ملسؤولية مدنية          ك احتم لعليهم نتيجة للتحقيق، مثال ذ    
وينبغي أن . الستجواب الشهود استجوابا فعاالللجنة وينبغي إتاحة فرصة كافية . إرغام الشهود على الشهادة ضد أنفسهم    

 .يكون مسموحا لألطراف بتقدمي أسئلة مكتوبة إىل اللجنة

 تقييم األدلة -١٠

وجيب أن تراعي . لى اللجنة أن تقّيم كل املعلومات واألدلة اليت تتلقاها للبت يف مدى موثوقيتها وأمانتهاع -١١٧
وال بد أن تكون اللجنة مدركة ألثر       . اللجنة يف تقييم الشهادات الشفوية كيفية سلوك الشاهد ومصداقيته العامة         

إن تأييد صحة األقوال من عدة مصادر أمر يعزز         . ية السلوك العوامـل االجتماعية والثقافية واملتصلة بنوع اجلنس يف كيف        
فعلى اللجنة أن تفحص بعناية مدى موثوقية الشهادات        . قيمـتها يف إثبات الوقائع ويزيد من موثوقية الشهادات السماعية         

 تتعرض حملك   وجيب كذلك احلذر يف تصديق الشهادات اليت مل       . السـماعية قبل أن تقبل مضموهنا باعتباره ممثال للحقيقة        
فالشهادة اليت يتم اإلدالء هبا يف جلسات سرية وحتفظ يف سجل مغلق، أو اليت ال               . االسـتجواب املضاد على يد اخلصوم     

 .تسجل أصال، ال تتعرض يف كثري من األحيان لالستجواب املضاد على يد اخلصوم وبالتايل يتعني إعطاؤها وزنا أقل

 تقرير اللجنة -١١

 إذا مل تكن اللجنة قد      ،ويتعني.  اللجنة تقريرا علنيا يف غضون فترة معقولة من الزمن         ينـبغي أن تصـدر     -١١٨
ويلزم أن تتضمن تقارير جلان التحقيق، كحد       .  إثبات رأي أعضاء األقلية املخالف     ،توصلت إىل نتائجها باإلمجاع   

 :، معلومات عما يليأدىن
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  اللجنة؛وواليةنطاق التحقيق  )أ( 

 ساليب املتبعة يف تقييم األدلة؛اإلجراءات واأل )ب( 

قائمة بأمساء وأعمار ونوع جنس كل من أدلوا بالشهادة باستثناء من تكتم هويتهم محاية هلم أو              )ج( 
 ، وبيان باملستندات اليت تلقتها اللجنة كأدلة؛سريةمن يكون االستماع إىل شهادهتم قد مت يف جلسات 

 ؛)يف مرفق للتقريرجيوز إدراج ذلك (موعد ومكان كل جلسة  )د( 

 توضيح خللفية التحقيق من قبيل وصف األحوال السياسية واالقتصادية ذات الصلة؛  )ه( 

 األحداث احملددة اليت وقعت، واألدلة اليت بين عليها إثبات وقوعها؛ )و( 

 القانون الذي اعتمدته اللجنة؛ )ز( 

 نطبق والوقائع املثبتة؛النتائج اليت توصلت إليها اللجنة بناء على القانون امل )ح( 

 .توصيات مبنية على النتائج اليت خلصت إليها اللجنة )ط( 

 .وينبغي أن ترد الدولة علنا على التقرير مبينة عند االقتضاء اخلطوات اليت تنوي اختاذها استجابة له -١١٩
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 الفصل الرابع
 اعتبارات عامة فيما خيص املقابالت

. دعى تعذيبه، ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عدة مسائل واعتبارات عملية          عند إجراء مقابلة مع شخص يُ      -١٢٠
ويصدق ذلك على مجيع األشخاص القائمني بإجراء املقابلة سواء كانوا من احملامني أو األطباء أو األخصائيني يف                 

والفرع التايل . خرىعلم النفس أو األطباء النفسيني أو من مراقيب حقوق اإلنسان أو من املنتمني إىل أي فئة مهنية أ
 حماوال معاجلتها يف إطار بعض السياقات اليت قد تواجه عند التحقيق يف أمر              "األرضية املشتركة "يـنطلق من هذه     

 .التعذيب أو إجراء املقابالت مع ضحاياه

  مقصد التحقيق والفحص والتوثيق� ألف

الفصل الثالث، انظر (لتعذيب املدعى وقوعها إن املقصد العام للتحقيق هو إثبات الوقائع املتصلة حبوادث ا -١٢١
 :وإجراء تقييمات طبية للتعذيب قد يوفر أدلة تفيد يف سياقات قانونية مثل). دالالفرع 

 حتديد هوية مرتكيب التعذيب وتقدميهم إىل العدالة؛ )أ( 

 تأييد طلبات مقدمة للجوء السياسي؛ )ب( 

 وا فيها على اعترافات كاذبة؛إثبات حاالت يكون موظفون حكوميون قد حصل )ج( 

تقرير  وقد تستخدم التقييمات الطبية كذلك يف     . إثـبات أمنـاط إقليمـية ملمارسـة التعذيب         )د( 
 . ، وكشهادات يف الدراسات االستقصائية حلالة حقوق اإلنسانللناجنياالحتياجات العالجية 

فين يف مدى صلة احلالة الطبية بادعاء       والغـرض من شهادة الطبيب الكتابية أو الشفوية هو إعطاء رأي             -١٢٢
، على حنو جمٍد،    الطبيب من إساءة املعاملة مث إحالة النتائج والتفسريات الطبية اليت يتوصل إليها             املصاب بأنه عاىن  

كما أن الشهادات الطبية كثريا ما تفيد يف توعية أعضاء السلطة  . إىل سـلطة قضـائية أو سـلطة أخرى مناسبة         
وينبغي أن . ولني احلكوميني اآلخرين واجملتمعات احمللية والدولية بالعقابيل البدنية والنفسية للتعذيبالقضائية واملسؤ

 :يكون الفاحص على استعداد للقيام مبا يلي

تقديـر مـا حيتمل أن يكون قد حدث من اإلصابات أو االعتداءات حىت لو مل توجد ادعاءات            )أ( 
 شخاص املكلفني بإنفاذ القانون أو من املنتمني إىل اجلهاز القضائي؛حمددة بذلك من ِقبل األفراد أو من األ

 توثيق األدلة البدنية والنفسية على وقوع اإلصابة أو االعتداء؛ )ب( 

 تبيان مدى اتساق نتائج الفحص مع ادعاءات املصاب احملددة بوقوع اعتداء عليه؛ )ج( 

وفرة بأساليب التعذيب املستخدمة يف منطقة معينة تبيان مدى اتساق نتائج الفحص مع املعرفة املت )د( 
 وما تتركه من آثار معروفة؛
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 العليم  يالرأ القانونية وإبداء  -  العليم للنتائج اليت خلصت إليها التقييمات الطبية       توفري التفسري  )ه ( 
نائية والدعاوى  بشـأن األسباب احملتملة لالعتداء، وذلك يف جلسات النظر يف طلبات اللجوء ويف احملاكمات اجل              

 املدنية؛

االستفادة من املعلومات اليت حيصل عليها على الوجه املناسب يف تعزيز اجلهود اليت تبذل لكشف  )و( 
 .احلقائق يف موضوع التعذيب ومتابعة توثيقه

  الضمانات اإلجرائية لصاحل احملتجزين- باء

 طلب رمسي صادر من أعضاء النيابة العامة أو ينبغي أن يكون تقييم الطب الشرعي للمحتجزين قائما على -١٢٣
أما طلبات التقييم الطيب الصادرة من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون فتعترب باطلة . غريهم من املسؤولني املختصني

 غري أن للمحتجزين أنفسهم أو حماميهم أو أقارهبم       . ما مل تكن مبنية على أوامر كتابية من عضو يف النيابة العامة           
وينبغي أن يكلف مبرافقة . احلـق يف طلـب إجراء تقييم طيب سعيا إىل إقامة الدليل على التعذيب وإساءة املعاملة            

احملتجز إىل الفحص الطيب الشرعي موظفون ال يكونون من اجلنود أو أفراد الشرطة ألن التعذيب وإساءة املعاملة                  
 إن حضورهم معه قد يضع احملتجز أو الطبيب حتت          ميكـن أن يكونـا قد وقعا أثناء وجوده يف عهدة هؤالء، مث            

وينبغي أن يكون   . ضـغوط إكراهية غري مقبولة تستهدف احليلولة دون التوثيق الفعال للتعذيب أو إساءة املعاملة             
املوظفـون املشرفون على نقل احملتجز من املسؤولني أمام النيابة العامة ال من املسؤولني أمام موظفني آخرين من                  

ومن حق . ويتوجب حضور حمامي احملتجز عند طلب فحصه وعند نقله بعد انتهاء الفحص.  بإنفاذ القانوناملكلفني
 . أو بديل من طبيب مؤهل، سواء مت ذلك أثناء فترة احلجز أو بعد انقضائهااحملتجز أن حيصل على تقييم طيب ثاٍن

 أي من أفراد الشرطة أو املوظفني ودوجوجيب أن يتم فحص كل حمتجز على انفراد، وال جيوز بأي حال           -١٢٤
وهذا الضمان اإلجرائي ال جيوز التجاوز عنه إال عندما تتوفر . اآلخـرين املكلفني بإنفاذ القانون يف غرفة الفحص     

ففي مثل . لدى الطبيب الفاحص شواهد قاطعة على أن احملتجز يشكل خطرا جديا على سالمة املوظفني الصحيني            
 ،، بناء على طلب الطبيب الفاحص، أفراد من موظفي األمن التابعني للمنشأة الصحيةفريتواهذه الظروف يصح أن 

على أنه يظل من الواجب يف هذه احلاالت .  الشرطة أو سواهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون من أفرادوليس
ينبغي إجراء التقييم الطيب    و). وإمنا فقط على مرأى منه    (إبقـاء موظفي األمن هؤالء على غري مسمع من املريض           
ويف بعض احلاالت قد يكون من األفضل اإلصرار على       . للمحـتجزين يف املوقـع األنسب لذلك يف رأي الطبيب         

ويف حاالت أخرى قد يؤثر املسجونون      . إجـراء التقييم يف منشآت طبية رمسية وليس يف السجن أو مكان احلجز            
فاملكان األفضل .  نظرهم إذا شعروا أن األماكن الطبية قد تكون مراقبة    إمتام الفحص يف زنزانتهم ألماهنا النسيب يف      

قد حتدده عوامل كثرية، على أنه ينبغي أن يكفل احملققون يف مجيع األحوال عدم إرغام املسجونني على قبول مكان 
 .ال يرتاحون إليه

رطة أو اجلنود أو حرس السجون وينبغي أن يثبت الطبيب يف تقريره الرمسي واقعة حضور أي أفراد من الش -١٢٥
أو غريهـم مـن املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف غرفة الفحص ألي سبب كان، وميكن اعتبار وجود أي من              

وينبغي أن تسجل يف التقرير هوية وألقاب . هؤالء أثناء الفحص مربرا إلغفال أي تقرير طيب خيلص إىل نتيجة سلبية
 القانونية  �وينبغي أن تشتمل التقييمات الطبية      . حص أثناء عمليات التقييم الطيب    اآلخرين احلاضرين يف غرفة الف    
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انظر املرفق الرابع لالطالع على إرشادات ميكن       ( .للمحـتجزين على ملء استمارة منوذجية موحدة للتقييم الطيب        
 ).االستعانة هبا يف إعداد استمارات موحدة للتقرير الطيب

وإذا . املدعي العام صلي للتقييم املكتمل إىل طالب التقرير رأسا، وهو يكون عادة           وينبغي إحالة النص األ    -١٢٦
وعلى الطبيب الفاحص أن حيتفظ بنسخ      . طلب احملتجز أو احملامي الذي ينوب عنه تقريرا طبيا، وجب تزويده به           

لتقارير الطبية للتأكد من فقد ترغب منظمة طبية وطنية أو جلنة حتقيق إجراء مراجعة عامة ل. من كل التقارير الطبية
 وذلك على األخص من جانب األطباء العاملني        ،االلـتزام بالضـمانات اإلجرائية الكافية ومعايري التوثيق املقررة        

وال . وينبغي إرسال التقارير ملثل هذه املنظمة بعد مراعاة االعتبارات املتصلة باالستقالل والكتمان. حلساب الدولة
ويعد إجراء . روف إحالة نسخة من التقرير الطيب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانونجيـوز يف أي ظرف من الظ    

 .)٧٠(فحـص طيب للمحتجز وقت القبض عليه، وإجراء فحص وتقييم حلالته عند اإلفراج عنه من األمور اإللزامية                
السجون حضور  على أنه قد يستحيل يف معظم أوضاع        . ينـبغي إتاحـة وجود حمام وقت إجراء الفحص الطيب         و

شـخص من اخلارج أثناء الفحص، فينبغي يف تلك احلاالت اشتراط متسك أطباء السجن العاملني مع املسجونني                 
وإذا أسفر  . بآداب مهنة الطب، ومتكنهم من أداء واجباهتم املهنية باستقالل ودون خضوع لتأثري أي طرف ثالث              

 االمتناع عن إعادة احملتجز إىل مكان االحتجاز بل بوجالفحص الطيب الشرعي عن تأييد صحة ادعاءات التعذيب 
 .)٧١(عرضه على عضو النيابة العامة أو القاضي لتحديد كيفية التصرف القانوين يف أمره

  الزيارات الرمسية ملراكز االحتجاز�جيم 

ون أمرا  فإن إجراءها بطريقة موضوعية ومهنية قد يك      . ينبغي عدم االستهانة مبوضوع زيارات املسجونني      -١٢٧
فالزيارة الوحيدة اليت ال . بـالغ الصعوبة يف بعض احلاالت، وال سيما يف البلدان اليت ال يزال ميارس فيها التعذيب    

 يف بعض احلاالت أسوأ     ، بل لعلّها  تعقبها أي متابعة لالطمئنان على سالمة الشخص بعد الزيارة قد تكون خطرة           
نية الذين يقدمون على زيارة سجن أو مركز شرطة دون فهم كامل فاحملققون حسنو ال. من عدم القيام بأي زيارة    

ملا هم فاعلون قد يقعون يف شرك ألهنم قد خيرجون بصورة غري مكتملة أو كاذبة عن حقيقة األمر، وقد يتسببون                    
كما أهنم قد يتيحون ملرتكيب التعذيب وسيلة       . عـن غري قصد يف تعريض مسجونني لن يروهم مرة أخرى للخطر           

هنم سيستطيعون االستشهاد بكون حمققني من اخلارج قد زاروا السجن فعال ومل   إص مـن فعلـتهم حيث       للـتمل 
 .يشهدوا فيه شيئا يستحق الذكر

فمن األفضل أن يترك إجراء الزيارات للمحققني الذين يكونون قادرين على القيام هبا ومتابعتها بطريقة                -١٢٨
فالظن بأن القليل من األدلة خري من ال أدلة         . ة ضمانات الزمة لعملهم   مهنية والذين يّتبعون إجراءات جمربة لكفال     

 أشخاصوالزيارات اليت يقوم هبا . ظن ليس يف حمله عند العمل مع مسجونني قد يعرضهم اإلدالء بشهادهتم للخطر

                                                      

 .)الفصل األول، الفرع باء(انظر قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  )٧٠(
)٧١( "Health care for prisoners: implications of Kalk’s refusal", The Lancet, vol. 337 

(1991), pp. 647-648. 
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.  عكسية إىل نتيجةقد تؤدي حىتحسنو النية من ممثلي املؤسسات الرمسية وغري احلكومية قد تسبب صعوبات، بل 
 ينبغي التفرقة بني الزيارة الالزمة حقا للتحقيق، وهذه ال بد منها، والزيارة غري اجلوهرية اليت                ويف هـذه احلالة،   

تتجاوز هذه احلدود واليت ميكن، إن كان القائمون هبا من غري املتخصصني، أن تسبب ضررا أكثر مما تسبب نفعا                   
ستقلة مؤلفة من احلقوقيني واألطباء من القيام بزيارات دورية ألماكن وينبغي متكني جلان م. يف بلد ميارس التعذيب
 .االحتجاز والسجون

 مع أشخاص ال يزالون حمتجزين، بل رمبا ال يزالون يف قبضة مرتكيب             ىومن اجللي أن املقابالت اليت جتر      -١٢٩
.  طبية خارجية مأمونة   التعذيـب، سـتختلف متامـا عـن املقابالت اليت جترى على انفراد وباطمئنان يف منشأة               

واألهم حىت من ذلك عدم خيانة      . وللحصول على ثقة الشخص يف هذه احلاالت أمهية ال ميكن املغاالة يف وصفها            
 تعريض احملتجزين أنفسهم للخطر،     لضمان عدم وينبغي اختاذ مجيع االحتياطات     . هـذه الـثقة ولو عن غري قصد       

وقد مينعهم  . كيفية استخدامها كان يصح استخدام املعلومات وعن      وينبغي سؤال احملتجزين الذين عذبوا عما إذا        
 ويتحتم على احملققني واألطباء واملترمجني      . مثالً  خشية االنتقام منهم   ،اخلوف الشديد من اإلذن باستخدام أمسائهم     
 .الشفويني التقيد بالوعد الذي أعطي للمحتجز

ريا من املسجونني قد عذبوا يف مكان معني ولكنهم          أن عددا كب   إذا تبيَّن  مثال   واضحوقـد ينشـأ مأزق       -١٣٠
 خيانة ثقة املسجونني    املتاح هو إما  اخليار  و. بسبب اخلوف يرفضون مجيعا السماح للمحققني باستخدام رواياهتم       

جمٍد  إجياد خمرج    وال بد من   . احلفاظ على ثقتهم واالنصراف دون ذكر أي شيء        وإماحرصا على وقف التعذيب،     
فعندما ُتشاهد على أبدان عدد من املسجونني عالمات واضحة للجلد والضرب ومتزقات ناجتة من . من هذا املأزق

اسـتعمال العصي وما إىل ذلك، ولكنهم مجيعا يرفضون ذكر حاالهتم خوفا من االنتقام منهم، يكون من املفيد                  
الطريقة يستطيع احملقق الطيب    فبهذه  . عام مكشوف يف فناء السجن جلميع نزالء العنرب        "تفتيش طيب "تنظيمعملـيا   

ميكنه أن يكتب   والزائر أن يشاهد بنفسه عند تفقده لصفوف املساجني عالمات التعذيب الواضحة على ظهورهم              
وهذه اخلطوة األوىل تؤمن توفر ثقة      . تقريـرا عمـا شاهده دون أن يذكر أن املسجونني قد شكوا من التعذيب             

 .املسجونني يف زيارات املتابعة التالية

ومن اجللي أنه ليس من املستطاع أن تعالَج بنفس الطريقة أشكال التعذيب النفسي أو اجلنسي مثال اليت                  -١٣١
ويف هذه احلاالت قد يتعني على احملققني االمتناع عن إبداء أي مالحظات يف الزيارة األوىل               . تكون مستترة نسبيا  

تشجعهم على اإلذن و شعور احملتجزين باخلوف فبتخفي الظروف تسمحأو الـزيارات العديـدة الالحقة إىل أن        
. مسه وأن يشرح دوره يف إجراء التقييم       ا وينبغي أن يعلن كل من الطبيب واملترجم الشفوي       . باسـتخدام رواياهتم  

. وتوثيق الشواهد الطبية على التعذيب أمر يستلزم توفر معرفة حمددة لدى أفراد مرخصني من ممارسي املهن الصحية
ب املعرفة بالتعذيب وعواقبه البدنية والنفسية عن طريق املطبوعات والدورات التدريبية واملؤمترات            وميكـن اكتسا  

كما أن لإلملام باملمارسات اإلقليمية للتعذيب وإساءة املعاملة أمهيته ألن املعرفة هبا قد تؤيد صدق               . املهنية واخلربة 
ني متمرسني اكتساب اخلربة الالزمة إلجراء مقابالت مع  وينبغي أن يتم حتت إشراف ممارس.هاالروايات الفردية عن

 .األفراد وفحصهم لالستدالل على شواهد التعذيب البدين والنفسي ولتوثيق النتائج اليت يتم التوصل إليها

وقد يظهر األشخاص الذين ال يزالون حمتجزين ثقة مفرطة يف غري حملها إذا كان القائم بإجراء املقابلة غري  -١٣٢
 مثال على ضمان عدم تعرضهم لالنتقام، أو مل يكن قد تفاوض على تكرار الزيارة وحصل على موافقة كاملة قادر
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وال بد من اختاذ . مـن السلطات على ذلك، أو عندما يسهو عن تسجيل هوية الشخص لكي تتسىن متابعة حالته        
 يف الساذجة بال داع نتيجة لثقتهم كل ما ميكن من االحتياطات للتأكد من عدم تعريض املسجونني أنفسهم للخطر

 .قدرة الشخص اآليت من اخلارج على محايتهم

 ينبغي عند زيارة أشخاص ال يزالون حمتجزين أن يكون املترمجون الشفويون مستقدمني ،ومن وجهة مثالية -١٣٣
 السلطات مـن اخلـارج ال معينني حمليا، وذلك أساسا جتنبا لتعريضهم هم أو أسرهم لضغط هدفه إشباع فضول    

والقضية قد تشتد تعقيدا إذا كان احملتجزون منتمني إىل         . الراغبة يف معرفة ماهية املعلومات اليت أعطيت للمحققني       
لسجني ل الفئة اإلثنية فهل األنسب أن يكون املترجم احمللي منتميا إىل نفس          . فـئة إثنـية خمتلفة عن فئة سجانيهم       

قد  ومن ناحية أخرى،   ثقة السلطات ويثري احتمال حماولتها ترهيبه؟        فيحظى بالتايل بثقته وإن كان ذلك سيفقده      
أم هل األفضل إحضار مترجم     . املترجم نفسه عزوفا عن العمل يف بيئة معادية قد تضعه يف موضع اخلطر            يـبدي   

 مع أن ذلك قد ال مينع       ،يكـون مـن نفس فئة السجانني اإلثنية فيكتسب بالتايل ثقتهم ولكنه يفقد ثقة السجني              
فاألنسب أن يكون املترمجون    . السـلطات من حماولة ترهيبه؟ من اجللي أن اجلواب هو من الوجهة املثالية ال هذا وال ذاك                

 .الشفويون آتني من خارج املنطقة حبيث يعتربهم اجلميع على نفس القدر من االستقالل الذي يتصف به احملققون

اء يستحق عناية ال تقل عن الشخص الذي قوبل يف والشـخص الـذي حيني وقت مقابلته يف الثامنة مس        -١٣٤
فاحملققون ينبغي أن تكون لديهم الفسحة الكافية من الوقت وأال جيهدوا أنفسهم بالعمل أكثر من               . الثامنة صباحا 

والذي ظل منتظرا طول اليوم أن حتني اللحظة        (فمن غري اإلنصاف للشخص الذي يقابل يف الثامنة مساء          . الالزم
 لقصة ةوباملثل فإن الرواية التاسعة عشر. أن ختتصر مقابلته بسبب ضيق الوقت) ع أن حيكي فيها حكايتهاليت يستطي

واملسجونون الذين ال يرون أفرادا     .  تستحق نفس االهتمام الذي أعطي للرواية األوىل       (falanga)تعذيب بالفلقة   
ومن اخلطأ افتراض أن املسجونني     . تعذيبهممن اخلارج إال نادرا رمبا مل تسنح هلم أي فرصة سابقة للحديث عن              

كما أن املسجونني الذين ليس لديهم جديد يضاف إىل التحقيق          . دائـبو التحدث بعضهم مع بعض عن التعذيب       
 .يستحقون نفس القدر من الوقت املمنوح لسواهم من املسجونني

  تقنيات االستجواب�دال 

إن للمعلومات  ). )ز (٢-جيمالفصل الثالث، الفرع    انظر  (القواعد األساسية   عدد من   ال بد من احترام      -١٣٥
فإن كان كل . أمهيتها بالطبع ولكن الشخص الذي جتري مقابلته أهم، واإلنصات له أهم من توجيه األسئلة إليه 

وقد يبدي الشخص احملتجز اهتماما     .  عليه سيكون جمرد أجوبة    يتم احلصول  فإن كل ما س    ، هو توجيه أسئلة   املراد
وجيب مراعاة ذلك وإفساح وقت لقدر من التحدث        . تعذيبه من اهتمامه باحلديث عن      عائلتهلتحدث عن   أكرب با 

كما أن التعذيب، وال سيما التعذيب اجلنسي، موضوع حساس جدا وقد ال يتم التطرق إليه . يف املسائل الشخصية
ى عدم إكراه األفراد على احلديث عن       وينبغي احلرص عل  . قبل أن جتري زيارة املتابعة الالحقة بل حىت فيما يليها         

 .أي شكل من أشكال التعذيب ما داموا يشعرون بعدم ارتياح إىل ذلك
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  توثيق اخللفية�هاء 

 عليه والفترة السابقة للقبض  للشخصاالجتماعي � التاريخ النفسي -١

 أحوال  يسأله عن   ضحية للتعذيب مل يعد حمتجزا، تعني على الفاحص أن         أنهإذا كـان الشخص املدعى       -١٣٦
حياته اليومية وعالقاته باألصدقاء واألسرة وأوضاع عمله أو دراسته ومهنته واهتماماته ونواياه للمستقبل وتعاطيه 

االجتماعي يف  - وينبغي أيضا السعي إىل حتصيل معلومات عن تاريخ الشخص النفسي  . للكحـول واملخـدرات   
  فلن تلزم سوى معرفة حمدودة بتارخيه       ،خص ال يزال حمتجزا   أما عندما يكون الش   . الفـترة الالحقـة لالحـتجاز     

وينبغي االستفسار عن األدوية الطبية املوصوفة      . االجتماعي تنصب على مهنته وإملامه بالقراءة والكتابة       - النفسي
ا للمصاب، وهلذا األمر أمهية خاصة ألن الشخص قد يكون حمروما أثناء احتجازه من احلصول على هذه األدوية مم

أما االستفسار عن األنشطة واملعتقدات واآلراء السياسية فإن أمره غري وارد إال . ه عواقب صحية ضارةـيسبب ل
مـن حيث مساعدته فقط يف توضيح السبب يف احتجاز الشخص أو تعذيبه، على أن من األنسب أن يتخذ هذا                    

اليت وجهت إليه واألسباب اليت يرى أهنا االستفسار صورة غري مباشرة، وذلك مثال بسؤال الشخص عن االهتامات 
 .أدت إىل احتجازه وتعذيبه

 موجز عن االحتجاز واالعتداء -٢

اول احلصول على معلومات موجزة     يتعني على احملقق أن حي    قـبل احلصـول على سرد مفصل لألحداث          -١٣٧
د على حسن استخدام    فاملوجز يساع .  وطوهلا  جلسات التعذيب  وتواترتشـمل تواريخ وأماكن ومدة االحتجاز،       

 لكنهم ال   ، قد عذبوا مرارا فإهنم كثريا ما يكونون قادرين على تذكر ما حدث هلم             الناجونوإذا كان   . الوقـت 
ويف مثل هذه احلاالت، قد حيسن احلصول على        . يسـتطيعون التحديد الدقيق ملوقع وزمن كل مناسبة على حدة         

كما أنه مما .  توقيف حمددةخالل فترات سلسلة من األحداث سرد بدال من تبعاً ألساليب االعتداءالسرد التارخيي 
األحداث ومكان " عن الروايةقد يفيد يف أحوال كثرية حماولة توثيق أكرب قدر مستطاع من املعلومات عند تسجيل 

يد فمواقع االحتجاز ختضع لسيطرة قوات خمتلفة من قوات األمن أو الشرطة أو القوات املسلحة، وقد يف". وقوعها
واحلصول على خريطة ملكان وقوع     . تـبني ما وقع يف خمتلف األماكن يف إعطاء صورة مكتملة عن هنج التعذيب             

وهذا سيكون مفيدا جدا للتحقيق العام يف . خمتلفنيالتعذيب قد يفيد يف ملء بعض الثغرات يف حكايات أشخاص          
 .حاالت كثرية

 مالبسات عملية االحتجاز -٣

أي ساعة كانت؟ أين كنت؟ ماذا كنت تفعل؟ من كان حاضرا؟           : اليت يطرحها احملقق    األسئلة أمثلة عن  -١٣٨
هل كانوا من العسكريني أم املدنيني؟ يف زي رمسي أو مالبس عادية؟ أي نوع من السالح . صف مظهر حمتجزيك 

ء يندرج حتت باب كانوا حيملون؟ ماذا قيل؟ هل من شهود؟ هل كان األمر توقيفا رمسيا أم احتجازا إداريا أم إجرا
اختفاء األشخاص؟ هل استخدم العنف ووجهت هتديدات لفظية؟ هل حدث أي تفاعل مع أفراد األسرة؟ سجل                

 .أمر استعمال املكبالت أو عصب العينني، ووسيلة النقل املستخدمة، ووجهة وأمساء املوظفني الرمسيني إن عرفت
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 مكان االحتجاز وظروفه -٤

، وأوصاف، كل من الطعام والشراب واملراحيض واإلضاءة ودرجة         ن مدى إتاحة  عـلى الفاحص أن يبيِّ     -١٣٩
 مدى إتاحة االتصال باألسرة وباحملامني أو ممارسي املهن الصحية، وأحوال عليه كذلك أن يوثقو. احلرارة والتهوية

د صحة ما ذكر     مكان االحتجاز وما إذا كان يوجد آخرون ميكنهم تأيي         ومساحةاالكتظاظ أو احلبس االنفرادي،     
 أين أُخذت؟ هل جرت عملية إثبات هلويتك ماذا حدث يف البداية؟ إىل:  األسئلة التاليةوميكن طرح. عن االحتجاز

؟ صف يء؟ هل طلب منك التوقيع على أي ش)تدوين معلومات شخصية، أخذ بصمات، التقاط صور فوتوغرافية(
 ووجود آخرين، واإلضاءة، والتهوية، ودرجة احلرارة،   سجل احلالة من حيث احلجم،    (أحـوال الزنزانة أو الغرفة      

ماذا مسعت ورأيت ومشمت؟    ). املرحاضوووجود احلشرات والقوارض، ونوع الفراش، ومدى توفر الطعام واملاء          
هـل أتـيح لـك االتصال بأشخاص من اخلارج أو احلصول على رعاية طبية؟ ما الشكل املعماري العام ملكان                    

 االحتجاز؟

 التعذيب وإساءة املعاملةأساليب  -٥

 اإلحياء بأشكال من توخي احلذر إزاءيف سبيل احلصول على معلومات عن التعذيب وإساءة املعاملة ينبغي  -١٤٠
فبهذا تبقى احملن الفعلية اليت مر هبا الشخص مبنأى عن احتمال           . االعـتداء رمبـا يكـون الشخص قد تعرض هلا         

ي وقوع أشكال خمتلفة من التعذيب أمر قد يساعد على تثبيت مصداقية            غري أن احلصول على أجوبة تنف     . التزويق
أين حدث  :  األسئلة التالية  وميكن طرح . واألسئلة ينبغي أن تصاغ حبيث تستدر سردا واضحا متماسكا        . الشخص

االعـتداء ومىت وألي مدة؟ هل كنت معصوب العينني؟ وقبل التطرق إىل أشكال االعتداء اذكر هوية من كانوا                  
 إن ،ما هي األشياء اليت الحظت وجودها؟ صف بالتفصيل. صف الغرفة أو املكان). بأمسائهم ومناصبهم(ضرين حا

 كل أداة من أدوات التعذيب، ويف حالة التعذيب بالكهرباء التيار والوسيلة املستخدمة وعدد اإللكترودات       ،أمكن
سجل مقتطفات مما قيل أثناء االستجواب من  ؟ تغيريهاأي مالبس كانوا يرتدوهنا، وهل خلعت أو جرى. وشكلها

 ماذا كان احلديث الدائر بني مرتكيب التعذيب؟.  ذلكقبيل اإلهانات الشخصية وما إىل

وضع اجلسم، التكبيل، طبيعة التالمس، مبا يف ذلك : ما يليك كل شكل من أشكال االعتداء جيب تسجيل -١٤١
هل حدث نزيف أو صدمة للرأس أو فقدان للوعي؟ هل          .  من اجلسم  مدته وتواتره وموقعه البدين واجلزء املتأثر به      

 عن  للمحقق أيضاً أن يستفسر   كان الغياب عن الوعي راجعا إىل إصابة الرأس أو االختناق أو شدة األمل؟ وينبغي               
  محال إىل زنزانته؟ هل    ُحِملهل استطاع املشي؟ أم كان يف حاجة إىل عون أو           ". اجللسة"حالة الشخص يف هناية     

ضيف قدرا من االكتمال إىل ت هذه التفاصيلاستطاع النهوض يف اليوم التايل؟ إىل مىت ظل القدمان منتفخني؟ فكل 
وينبغي أن يشمل السرد تاريخ     . الوصـف وهو ما ال يتحقق مبجرد استخدام قائمة لألساليب تكون حمددة سلفا            

ب واأليام اليت استمر فيها، والفترة الزمنية لكل        التعذيب القائم على التأثري على وضع اجلسم، وعدد مرات التعذي         
قلب اجلسم طوليا، التغطية حبرام من القماش السميك، أو الربط املباشر باحلبال، (واقعة، وطريقة التعليق أو الوضع 

فاحلبال ( عن املادة املستخدمة     االستفسارويف حاالت التعليق    ) أو وضـع أثقال على الساقني أو الشد إىل أسفل         
 الناجي وينبغي أن يتذكر الفاحص أن أقوال املعذب         ).ألسالك واألقمشة ختتلف عالماهتا على اجللد بعد التعليق       وا

شاهد عامة  عـن طـول جلسات التعذيب ستكون معربة عن شعور ذايت وقد ال تطابق الواقع الفعلي ألن من املُ                  
 جنسيا بأي صورة من الصور؟ وينبغي      هل اعتدي على الشخص   .  عن الزمان واملكان أثناء التعذيب     تيٍهحـدوث   
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 أمام   القول لتعذيببا القائمون أن يردد    ، على سبيل املثال   ،فكثريا ما حيدث  .  عما قيل أثناء التعذيب    االستفسـار 
 بأهنم سيفقدون من اآلن فصاعدا القدرة    ، خالل التعذيب بالصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية،       الضحايا

ولالطالع على حبث مفصل ملوضوع تقييم أي ادعاء بوقوع    . لطبيعي، أو شيئا من هذا القبيل     على األداء اجلنسي ا   
 .٨-دالالفصل اخلامس، الفرع تعذيب جنسي، مبا يف ذلك االغتصاب، انظر 

  تقييم اخللفية- واو

 : بعد التعذيب صعوبة يف سرد تفاصيل معينة من التعذيب لعدة أسباب هامة منهاالناجونقد جيد  -١٤٢

  الوعي لفترات وما إىل ذلك؛ عنمثل عصب العينني والتخدير وغيابنفسه عوامل أثناء التعذيب  )أ( 

 اخلوف من تعريض النفس أو الغري للخطر؛ )ب( 

 قلة الثقة يف الطبيب الفاحص أو املترجم الشفوي؛ )ج( 

سوبني إىل أمراض   األثـر النفسي للتعذيب والصدمة من قبيل شدة االنفعال وضعف الذاكرة املن            )د( 
 النفسي الالحق للصدمات؛ ذهنية مقترنة بالتعرض للصدمات مثل االكتئاب واالضطراب

النفسي الناتج عن الضرب على الرأس واخلنق واإلشراف على الغرق أو  - ضعف الذاكرة العصيب )ه ( 
 على املوت جوعا؛

 تناب؛آليات احلماية الذاتية يف مواجهة احملن مثل اإلنكار واالج )و( 

 .)٧٢(موانع ثقافية حترم اإلفصاح عن احملن إال يف بيئات خاصة حياط فيها األمر بالكتمان البالغ )ز( 

وينبغي أن  . وعـدم االتساق يف حكاية الشخص قد يكون ناشئا عن أي من هذه العوامل أو عنها كلها                 -١٤٣
ن يبحث بنفسه عن أدلة أخرى تؤيد أو يطلب احملقق، إذا أمكن، مزيدا من التوضيح، فإن تعذر ذلك وجب عليه أ

ذلك أن التوصل إىل جمموعة متسقة من التفاصيل الداعمة قد يؤدي إىل ثبوت صحة رواية الشخص                . تفند القصة 
 مثل التواريخ واألوقات    ،فرغم عجز الفرد عن بيان تفاصيل يرغب احملقق يف احلصول عليها          . وزيـادة توضيحها  

على وجه التحديد، فإن السمات العامة ألحداث الصدمة والتعذيب ستربز وتتأكد           والتواتر وهوّية مرتكيب الفعل     
 .صحتها على مر الوقت

 

                                                      

)٧٢( R. F. Mollica and Y. Caspi-Yavin, "Overview: the assessment and diagnosis of 

torture events and symptoms", in Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches. M. 

Başoğlu, ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 1992), 38-55. 
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  استعراض أساليب التعذيب-زاي 

فمن .  أساليب التعذيب األخرى املمكنة    حيسن استعراض  ، سرد مفصل لألحداث   احلصـول على  بعـد    -١٤٤
. يل تطبيق اإلرشادات على الصعيد احمللي يف ضوء ذلك        األساسـي اإلملـام باملمارسات اإلقليمية للتعذيب وتعد       

 :فاالستفسار عن وقوع أشكال حمددة من االعتداء يكون مفيدا عندما

 تطمس األعراض النفسية الذكريات؛ )أ( 

 قدرات احلسية؛التقترن الصدمة بإضعاف  )ب( 

 حيتمل وقوع تلف عضوي للمخ؛ )ج( 

 .توجد عوامل تعليمية وثقافية مسوغة )د( 

 البدنية والنفسية إمنا هو فصل مفتعل، مثال ذلك أن التعذيب اجلنسي يسبب  التعذيبوالفصل بني أساليب -١٤٥
والقائمة التالية بأساليب التعذيب إمنا تدرج هنا       .  جسدي اعتداءعموما أعراضا بدنية ونفسية معا حىت لو مل يقع          

ن يعتمدها احملققون باعتبارها قائمة حصرية أو منوذجا يلزم ا أهبوال يقصد . ة املمكناإلساءةجملرد بيان بعض أنواع 
فنهج الركون إىل قائمة قد يؤدي إىل نتيجة عكسية ألن الصورة   . د أساليب التعذيب يف التقرير    ااتـباعه يف تعـد    

ة يف السريرّية الكلية للتعذيب تتجاوز كثريا جمرد عملية مجع عدد من اإلصابات اليت تترتب على األساليب املذكور
هذا، كثريا ما    "جمموعة األساليب "والواقع أن التجربة أظهرت أن مرتكيب التعذيب عندما يواجهون بنهج           . قائمة

وأساليب التعذيب اليت   . يركـزون على أسلوب منها للمحاجاة يف أمر صحة اعتباره شكال من أشكال التعذيب             
 :جيدر النظر فيها تشمل، دون حصر، ما يلي

 والضرب باألسالك واهلراوات واجللد، ومن ذلك اللكم والرفس والصفع ات رّضيةبصدماإلصابة  )أ( 
 أو طرح الشخص على األرض؛

التعذيـب بالـتأثري على وضع اجلسم وذلك باستخدام التعليق، وشد األطراف يف اجتاه مضاد،                )ب( 
 وتقييد احلركة ملدد طويلة أو اإللزام بالبقاء يف وضع معني؛

 ر أو األدوات احملمية أو السوائل احلارقة أو املواد الكاوية؛احلرق بالسجاي )ج( 

  الكهربائية؛اتالصدم )د( 

 أو استخدام املواد اخلنق باستخدام أساليب سائلة أو جافة مثل اإلغراق أو كتم النفس أو تعويقه  )ه( 
 ؛الكيميائية

 ذين أو الظهر؛التهشيم مثل تكسري األصابع أو دحرجة اسطوانة ثقيلة إليذاء الفخ )و( 
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اإلصـابات اخلارقـة مثل اجلروح الناجتة عن الطعن أو الطلقات النارية أو غرز األسالك حتت                 )ز( 
 األظافر؛

التعريض للتفاعل الكيميائي مع امللح أو الفلفل احلار أو البرتين وما إىل ذلك بوضع هذه املواد يف  )ح( 
 اجلروح أو فتحات اجلسم؛

 واالغتصاب؛  إىل األعضاء التناسلية، والتحرش، واستخدام األدوات،العنف اجلنسي املوجه )ط( 

 اإلصابة املفضية إىل هتشيم أو إزالة األصابع أو األطراف؛ )ي( 

 البتر الطيب لألصابع أو األطراف أو اإلزالة اجلراحية لألعضاء؛ )ك( 

عقاقري املُرخية لألعصاب التعذيب باستخدام العقاقري مثل إعطاء جرعات سامة من املسكنات أو ال )ل( 
 لة للحركة؛شأو املُ

أحوال االحتجاز مثل اإليداع يف زنزانة صغرية أو مكتظة أو احلبس االنفرادي، أو األوضاع غري                )م( 
الصحية، وعدم إتاحة الوصول إىل املراحيض أو عدم االنتظام يف توفري الطعام واملاء أو تقدميهما ملوثني، والتعريض 

 شديدين، واحلرمان من االختالء بالنفس أو اإلكراه على العري؛للربد واحلر ال

احلـرمان من املنبهات الطبيعية للحواس مثل الصوت أو الضوء أو إدراك الوقت وفرض العزلة                )ن( 
والـتحكم يف نـور الزنزانة واملساس باالحتياجات الطبيعية واحلد من النوم والطعام واملاء واستعمال املراحيض                

 والنشاط احلركي والرعاية الطبية واالتصال االجتماعي والعزل داخل السجن وفقدان االتصال بالعامل  واالستحمام
وكثريا ما ُيبقى الضحية يف عزلة منعا من توطد األواصر والتآخي مع الغري، وتشجيعا له على أن يكون  (اخلارجي 

 ؛)والؤه موجها، حتت تأثري الصدمة، إىل مرتكب التعذيب نفسه

 إلهانات من قبيل التعدي اللفظي أو أداء أفعال مشينة؛ا )س( 

 ؛ومهية إعدام اتالتهديد باملوت أو بإيذاء األسرة أو متابعة التعذيب أو الَسجن أو متثيل عملي )ع( 

  والعقارب؛واجلرذانالتهديد بإطالق حيوانات ملهامجته مثل الكالب والقطط  )ف( 

 وزيادة إحساسه د املعنوية مبا يف ذلك إرغامه على اخليانة         التقنـيات النفسية لتحطيم روح الفر      )ص( 
 بالعجز التام وتعريضه ألوضاع ملتبسة أو إعطاؤه إحياءات متضاربة؛

 انتهاك احملرمات؛ )ق( 

مثال ذلك إرغام املسلمني على  (لدينه على ممارسات منافية إرغام الضحيةاإلكراه السلوكي مثل  )ر( 
 بتعذيبهم أو االعتداء عليهم على حنو آخر، واإلرغام على إتالف           إيذاء آخرين  ىلأو اإلرغام ع  ) أكـل اخلرتيـر   

 .ممتلكات، واإلرغام على خيانة شخص وتعريضه للضرر
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 .على رؤية أفعال تعذيب أو فظائع متارس على آخرينالضحية إرغام  )ش( 

 خطر جتديد صدمة الشخص الذي جتري مقابلته -حاء

 فإن البيانات اليت ،ختتلف يف أنواعها ومستوياهتا حسب أسلوب التعذيب املستخدمنظرا إىل أن اإلصابات  -١٤٦
تكتسب بناء على البحث الشامل يف التاريخ الطيب للمصاب مث فحصه بدنيا جيب أن تدرس باالقتران مع نتائج ما            

شروح عن كل خطوة    ومن األمهية مبكان تقدمي املعلومات وال     . تقتضيه احلالة من فحوص خمتربية وفحوص باألشعة      
 الفصل السادس،انظر ( ستجرى أثناء الفحص الطيب فضال عن كفالة املعرفة املفصلة باألساليب املتبعة يف املختربات

 ).)أ (٢-باء

 املتنوعة لالضطراب النفسي الالحق     الظواهر بعد التعذيب، وخاصة     الناجنيونظرا للعقابيل النفسية لدى      -١٤٧
تاب الشخص من املرور مرة أخرى بتجربة التعذيب أثناء املقابلة أو الفحص الطيب أو للصدمات، فإن اخلوف قد ين
. ولذا يعد القيام قبل الفحص الطيب بشرح كل ما ينتظر الشخص عنصرا هاما يف العملية              . عـند إجراء البحوث املختربية    

يد وارتياب ألهنم يتوقعون إعادة      ميكثون يف بلدهم يعيشون يف خوف شد       ن بعد التعذيب الذي   الناجنيفمـن املعروف أن     
وأما املنفيون أو الالجئون منهم     . اعتقاهلم وكثريا ما يعمدون إىل العيش يف اخلفاء حتاشيا الحتمال القبض عليهم من جديد             

 .فإهنم قد يعانون من ترك لغتهم األصلية وثقافتهم وأسرهم وأصدقائهم وأعماهلم وكل ما ألفوه

 بعد التعذيب من ردود فعل شخصية جتاه القائم         الناجية وبالتايل التحقيق مبا يبديه      وقد يتأثر سري املقابل    -١٤٨
كما أن ردود الفعل الشخصية من جانب احملقق جتاه         ). وجتاه املترجم الشفوي عند االستعانة به     (بإجـراء املقابلة    

ومن األمهية مبكان إمعان    . الشـخص الذي جترى مقابلته ميكن أن تؤثر بدورها على سري املقابلة ونتيجة التحقيق             
.  التحقيق تأثري على النظر يف موانع األخذ والرد والتفاهم الفعال الناجتة عن ردود الفعل الشخصية هذه ملا هلا من                 

وينـبغي أن يراجع احملقق باستمرار كيفية سري املقابالت والتحقيق وذلك بالتشاور والنقاش مع زمالئه من ذوي                 
قران قد يعد    من قبل األ   اإلشرافوهذا النوع من    .  بعد التعذيب  للناجنيوالعالج النفسيني   املعـرفة مبيدان التقييم     

 اجملدي العوائق يف قنوات االتصال الفعال لتحقيق التفاهموسيلة فعالة ملراقبة سري عمليات املقابلة والتحقيق ولتبني       
 ).٢-جيمالفصل السادس، الفرع انظر (وللحصول على املعلومات الدقيقة 

 فإن الفحوص البدنية والنفسية قد تسفر حبكم طبيعتها عن جتديد صدمة املريض             ،ورغم كل االحتياطات   -١٤٩
 للمؤثرات  بإحيائهابإثارهتـا أعـراض االضطراب النفسي الالحق للصدمات أو تشديدها هلذه األعراض وذلك              

 الكرب النفسي وخاصة املسائل     كما أن السؤال عن   ). ٢-باءالفصل السادس، الفرع    انظر  (والذكـريات املؤملة    
اجلنسية يعترب من احملظورات يف معظم اجملتمعات التقليدية، وتوجيه األسئلة عن هذه األمور يعد أمرا ينم عن عدم                  

 فإن الشخص قد يشعر بوصمة      ،وإذا كان التعذيب اجلنسي جزءا من االنتهاكات اليت وقعت        . االحترام أو اإلهانة  
ولذلك فإن تعبري القائم    . انه األخالقي أو الديين أو االجتماعي أو النفسي قد تلوث         عار ال خالص منها وبأن كي     

بإجراء املقابلة عن إدراكه هلذه الظروف واحترامه هلا فضال عن توضيحه للسرية وحدودها أمران هلما أمهية بالغة                 
تفاصيل من أجل ضمان فعالية     وعليه أن جيري تقييما ذاتيا ملدى ضرورة اإلحلاح يف طلب ال          . حلسـن سري املقابلة   

ه عالمات الضيق الشديد لدى الشخص الذي       ـدت ل ـالـتقرير عند عرض القضية على احملكمة، وخباصة إذا تب         
 .جتري مقابلته
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  االستعانة باملترمجني الشفويني�طاء 

 يقال ألغـراض عديـدة سـيلزم االستعانة مبترجم شفوي لتمكني القائم بإجراء املقابلة من فهم كل ما         -١٥٠
وحىت لو كان القائم باملقابلة والشخص الذي جتري مقابلته يعرفان كالمها قدرا يسريا من لغة مشتركة فإن . أثناءها

ذلك ال يغين عن االستعانة مبترجم ألن املعلومات املطلوب احلصول عليها هلا أمهية ال حتتمل اجملازفة حبدوث خطأ                  
أن كل ما سيسمعونه أو   من  وجيب حتذير املترمجني الشفويني     . آلخربسـبب عدم اكتمال فهم أي منهما ملا قاله ا         

فاملترمجون الشفويون هم أول من حيصل على املعلومات . يترمجونه يف املقابالت ال بد أن يظل حماطا بالكتمان التام
سيئا استعمال وجيب أن تعطى تأكيدات لألفراد بأن احملقق واملترجم لن ي. الكاملة من مصدرها األصلي ودون رقابة

 ).٢-جيمالفصل السادس، الفرع (املعلومات على أي حنو كان 

. وعندما ال يكون املترجم الشفوي من أهل املهنة احملترفني ينشأ دائما خطر إفالت زمام املقابلة من احملقق   -١٥١
املقابلة عن  فقد ينساق األفراد إىل جتاذب أطراف احلديث مع الشخص الذي وجدوه يتحدث بلغتهم فيحيد سري                

كما أن مثة خطرا يتمثل يف أن يعمد مترجم منحاز إىل توجيه أقوال الشخص إىل الوجهة اليت                 . القضايا املطروحة 
وعند العمل من خالل مترجم شفوي ال مناص من ضياع قدر من املعلومات             . يـراها هـو أو إىل تشويه أجوبته       

ققون يف بعض احلاالت االستثنائية إىل عدم تدوين أي         وقد يضطر احمل  . بعضها يكون هاما أحيانا وبعضها غري هام      
مالحظـات أثـناء املقابالت بل إجراء مقابالهتم يف عدة جلسات قصرية كي جيدوا فسحة من الوقت فيما بني                   

 .اجللسات لتدوين النقاط األساسية اليت قيلت

ري مقابلته وأن حيرص على وينبغي للمحقق أن يتذكر ضرورة توجيه اخلطاب رأسا إىل الشخص الذي جي -١٥٢
ومما جيدي عند التحدث من . التقاء أعينهما حىت لو كان الشخص يبدي ميال طبيعيا إىل توجيه احلديث إىل املترجم

سأله ماذا  ا" نـبدال م  "وماذا فعلت بعد ذلك   "خالل املترجم الشفوي استعمال صيغة املخاطب ال الغائب مثال          
 ينصرف احملققون إىل تدوين مالحظاهتم أثناء قيام املترجم بترمجة السؤال وكثريا ما حيدث أن  ". حـدث بعد ذلك   

وبعض احملققني يبدون وكأهنم ال ينصتون إىل ما يقال         . املوجه إىل الشخص الذي جتري مقابلته أو أثناء رده عليه         
رة االنتباه ليس فقط إىل وينبغي أال حيدث ذلك ألنه ال بد هلم أن يدركوا ضرو. ألن املقابلة جتري بلغة ال يفهموهنا

األلفـاظ اليت ترد على لسان الشخص بل أيضا إىل إشارات جسمه وتعابري وجهه ونربة صوته إذا كانوا يريدون                   
وينبغي أن يلموا ببعض األلفاظ ذات الصلة بالتعذيب يف لغة الشخص لكي يظهروا             . احلصول على الصورة كاملة   

 "دارماشاكرا"ال    أو   "سبمارينو" ال     مثل تماع إىل لفظة متصلة بالتعذيب    عند االس  فالتجاوب. معرفتهم باملوضوع لـه   
 .بدال من عدم إظهار أي انطباع أمر من شأنه أن يزيد من مصداقية احملقق

وعند زيارة املسجونني يفضل االمتناع كليا عن االستعانة مبترمجني شفويني حمليني إذا كان مثة احتمال يف            -١٥٣
 يف العمل مع إشراكهمكما أنه من غري اإلنصاف للمترمجني احملليني . ون بالزيارة غري أهل للثقةأن يعتربهم املقصود

املسجونني السياسيني ألن السلطات احمللية قد تطلب منهم بعد الزيارة اإلفادة مبا جرى فيها أو هم قد يتعرضون                  
ن وتقلني يكون واضحا للجميع أهنم آت     بسببها للضغط على وجه آخر، بل األفضل االستعانة مبترمجني شفويني مس          

والوضع األمثل، فيما خال القدرة على التحدث بطالقة باللغة احمللية، هو االستعانة مبترجم شفوي              . مـن اخلارج  
وكقاعدة عامة ينبغي االمتناع عن     . لديـه احلساسية الالزمة جتاه التعذيب والثقافة احمللية       ذي خـربة و    ،مـدرب 

الترمجة الشفوية إال إذا كان من اجللي أن الشخص الذي ستجري            احملتجزين يف توفري  االستعانة بشخص آخر من     
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والكثري من هذه القواعد سينطبق أيضا على غري احملتجزين، غري          . مقابلته قد اختار هذا الشخص بنفسه ألنه يأمتنه       
اخلارج، وهو ما ال يتسىن إال أنه قد يكون من األيسر يف هذه احلاالت جلب شخص من املتحدثني باللغة احمللية من 

 .يف القليل النادر يف املقابالت اليت جتري يف السجون

 مسائل نوع اجلنس - ياء

مـن وجهة مثالية ينبغي أن يضم فريق التحقيق أخصائيني من اجلنسني وأن يسمح للشخص القائل بأنه                  -١٥٤
وهلذا أمهية خاصة عندما تكون . ن الزماعذب بأن خيتار بنفسه نوع جنس احملقق، وكذلك املترجم الشفوي إن كا

 قد احتجزت يف ظروف من املعروف وقوع أفعال اغتصاب فيها حىت لو مل تكن قد أبلغت حىت تلك اللحظة امرأة
 اعتداء جنسي   إذا مل حيدث  فمن املشاهد أن معظم التعذيب ال خيلو من جوانب جنسية حىت            . عن تعرضها لذلك  

 املرأة أن   أشد إذا شعرت   جتدد الشعور بالصدمة     وكثرياً ما يكون  ). ٨- دال رعالفصل اخلامس، الف  انظر  (فعـلي   
علـيها أن تصـف ما حدث أمام شخص مشابه يف تكوينه البدين ملعذبيها الذين سيتبني بال حمالة أهنم كلهم أو                     

ناث وال ويف بعض الثقافات يكون من احملال أن يستجوب احملقق الذكر ضحية من اإل     . معظمهم كانوا من الرجال   
ن الكثريات من النساء، يف أغلب      إعلى أنه إذا مل يوجد سوى طبيب من الذكور ف         . بـد مـن احترام هذا احلظر      

الـثقافات، سيفضـلن التحدث معه سعيا إىل احلصول على املعلومات واملشورة الطبية بدال من احلديث مع أنثى           
 املترجم الشفوي، إذا اقتضى الوضع االستعانة       ويف هذه احلاالت من األساسي أن يكون      . تنـتمي إىل مهنة أخرى    

وبعض النساء يفضلن كذلك أن يكون املترجم الشفوي من خارج دائرهتن احمللية حرصا على . مبترجم، من اإلناث
وإذا مل يلزم االستعانة مبترجم ).  الفرع طاء الفصل الرابع،انظر(عدم تذكريهن بالتعذيب وخوفا من إفشاء سرهن 

نثى من أعضاء فريق التحقيق لتقوم بدور الرقيب احملافظ وذلك أثناء فترة الفحص الطيب على األقل            يتعني حضور أ  
 .أو طوال املقابلة كلها إن رغبت يف ذلك املصابة

وعندما يكون الضحية ذكرا اعتدي عليه جنسيا يصبح الوضع أشد تعقيدا ألنه سيتبني يف هذه احلالة أيضا  -١٥٥
وبالتايل سيفضل بعض الذكور وصف جتربتهم إلناث وذلك        . م أو معظمهم من الرجال    أن املعـتدين كانوا كله    

 .امرأةلشدة خوفهم من الرجال، بينما قد ال يريد آخرون التحدث يف مثل هذه املسائل أمام 

  دواعي اإلحالة- كاف

ية بتقييم  قانون - ينـبغي قـدر املسـتطاع إقـران الفحوص اليت جتري لتوثيق التعذيب ألغراض طبية               -١٥٦
لالحتياجات األخرى، ومن قبيل ذلك اإلحالة إىل أطباء متخصصني أو إىل أخصائيني نفسيني أو إىل ممارسي العالج 

وينبغي أن يكون احملققون عارفني خبدمات . الطبيعي أو آخرين ممن يستطيعون تقدمي املشورة االجتماعية واملساندة        
وينبغي أن يكون املمارس حازما يف تصميمه على إجراء أية استشارة . ليالتأهيل واملساندة املتاحة على الصعيد احمل

 الطيب ألدلة التعذيب وإساءة املعاملة، يف       التقصيفاألطباء ليسوا، أثناء    . أو فحـص يرامها ضروريني للتقييم الطيب      
مة املناسبة كل من فمن واجب الطبيب أن حييل إىل جهة اخلد. حـل من االلتزامات اليت متليها عليهم آداب املهنة       
 .يراه يف حاجة إىل مزيد من الرعاية الطبية أو النفسية
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  تفسري الوقائع املستخلصة واالستنتاجات-الم 

 على محاية   الناجيقد تتفاوت مظاهر التعذيب البدين حسب شدة االعتداء وتواتره ومدده وحسب قدرة              -١٥٧
 كما أن بعض أشكال التعذيب ال تترك عالمات بدنية باقية           .التعذيبنفسـه واحلالة البدنية اليت كان عليها قبل         

ؤدي إىل فقدان الوعي    ي الذيمثال ذلك أن الضرب على الرأس       . ولكنها قد تقترن بظهور حاالت مرضية أخرى      
كما أن سوء التغذية    . تسـبب يف ظهور حالة الصرع الالحق للصدمات أو اخللل الوظيفي العضوي للمخ            يقـد   

 .صحية أثناء احلبس قد يتسببان يف متالزمات نقص الفيتاميناتورداءة األحوال ال

الذي مثال ذلك أن الضرب على الرأس       . عقابيل معينة ب ترتبط ارتباطاً مباشراً  وبعـض ضروب التعذيب      -١٥٨
كتسي أمهية كبرية يف التشخيص السريري حلالة اخللل الوظيفي العضوي للمخ، كما أن             ي إىل فقدان الوعي     يؤدي

 . اليت تتعرض هلا األعضاء التناسلية كثريا ما تقترن باخللل الذي يتجلى فيما بعد يف أداء الوظيفة اجلنسيةالصدمات

فتجنبا لثبوت  . ومـن األمهية مبكان إدراك أن مرتكيب أفعال التعذيب قد حياولون إخفاء معامل جرميتهم              -١٥٩
لة إىل تغطية الضحية َعلمة، وقد يعمد الفَثعريضة األدلة على الضرب، كثريا ما ُيرتكب التعذيب باستخدام أدوات 

كما .  بغية توزيع قوة الضربات الفردية على رقعة أوسعالفلقةبدثار مسيك أو تغطية األقدام بأحذية عند استخدام 
أن التمديد واهلصر واخلنق هي أيضا من ضروب التعذيب اليت يقصد هبا التسبب يف أقصى قدر من األمل مع ترك                    

 .وتستخدم لنفس السبب مناشف رطبة مع الصدمات الكهربائية. ميكن من األدلةأقل ما 

وحيث يستطاع ينبغي ذكر اسم الشاهد أو املصاب،        . وجيـب أن يوضح التقرير مؤهالت احملقق وخربته        -١٦٠
قني فإذا كان ذلك مما يعرض الشخص خلطر ملموس، جيوز اإلشارة إليه برمز مصطلح عليه حبيث يتمكن فريق احملق

وجيب أن يبني التقرير من     . مـن ربط الشخص بسجل الوقائع دون أن يتمكن أي شخص آخر من التعرف عليه              
وجيب أن يعرض بالتفصيل تاريخ احلالة متجنبا الروايات . كان حاضرا يف الغرفة أثناء املقابلة أو أثناء أي جزء منها

 وجيب أن يكون التقرير موقعا ومؤرخا وشامال        .السماعية، وأن يسجل ما يلزم من تفاصيل أي نتائج مستخلصة         
 ).انظر املرفق الرابع(ألي إقرار تتطلبه السلطة القضائية اليت أعد هلا 



 

61 

 الفصل اخلامس

 األدلة املادية على التعذيب

وبقدر .  بعد تكبده تشكل عناصر هامة يف توثيق التعذيب        جنوا منه إن أقـوال من شهدوا التعذيب ومن         -١٦١
 البدنية على التعذيب تتأيد صحة االدعاء بوقوعه، على أن عدم توفر هذه األدلة البدنية ينبغي أال يؤول توفر األدلة

على أنه شاهد على عدم وقوع التعذيب ألن حاالت ممارسة العنف ضد األشخاص كثريا ما ال تترك عالمات أو                   
 .ندوبا دائمة

وينبغي أن يستند   . نونية، وذلك مبوضوعية ونزاهة   وجيـب إجراء تقييم طيب الستخدامه يف األغراض القا         -١٦٢
فااللتزام املترتب على آداب املهنة يفرض على الطبيب فعل اخلري . التقييم إىل دراية الطبيب السريرية وخربته املهنية

 وبقدر االستطاعة ينبغي اختيار األطباء    . وعـدم التفريط يف مقتضيات الدقة والرتاهة حفاظا على مصداقية املهنة          
الذيـن يقيمون حاالت احملتجزين من احلاصلني على تدريب أساسي يف جمال التوثيق الشرعي للتعذيب وغريه من                 

وينبغي أن يكونوا ملمني بأحوال السجن وأساليب التعذيب املستخدمة يف          . ضـروب اإلسـاءة البدنية والنفسية     
وينبغي أن يتصف التقرير . تب على هذا التعذيب املـنطقة املعينة اليت سجن هبا املصاب، وباآلثار املعروف أهنا تتر          

فكل املصطلحات  . وينبغي تاليف الصياغات اليت ال يفهمها إال أهل املهنة        . الطيب بطابع وقائعي وأن يصاغ بعناية     
وينبغي أال يفترض الطبيب أن املسؤول      . الطبية ينبغي أن تعّرف حبيث تصبح مفهومة لغري املشتغلني باملهن الطبية          

فمن مسؤولية الطبيب أن يكتشف ويسجل . القانوين قد أورد كل الوقائع املادية - لب إجراء التقييم الطيبالذي ط
كـل الوقائع املادية اليت يرى أهنا ذات صلة حىت لو كانت اعتربت عدمية الفائدة أو ضارة بقضية الطرف طالب                    

القانوين أية وقائع تتسق مع وجود       - وال جيـوز بأي حال من األحوال أن تستبعد من التقرير الطيب           . الفحـص 
 .تعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة

 بنية املقابلة � ألف

إن موقع  . تنطبق هذه التعليقات على األخص على املقابالت اليت ُتجرى مع أشخاص مل يعودوا حمتجزين              -١٦٣
وينبغي إتاحة وقت كاف إلجراء مقابلة . املقابلة والفحص ينبغي أن يكون مأمونا ومرحيا إىل أقصى احلدود املمكنة

وفحـص مفصـلني، فاملقابلة اليت خيصص هلا ساعتان إىل أربع ساعات قد ال تكفي إلجراء تقييم لألدلة البدنية                   
 املصاب  وإحساسمثل ديناميات املقابلة    متغرية حبسب احلالة،    كما أن عوامل    . والنفسـية عـلى وقوع التعذيب     

ه ـمن األحداث اليت وقعت لأو الذنب اته وباخلوف من االضطهاد الالحق وباخلجل بالعجز إزاء التعرض خلصوصي
عوامـل قد تتسبب يف أي وقت أثناء التقييم يف هتيئة مالبسات حتاكي يف نظره جتربة التعذيب مما يزيد من قلقه                     

 . إلمتام التقييم فيتعني بالتايل ترتيب مقابلة ثانية ورمبا ثالثة،ومقاومته إلفشاء املعلومات ذات الصلة

وكسب ثقة املصاب الذي مر     . لحصول على سرد دقيق لوقائع االعتداء     لإن توفـر الثقة عنصر أساسي        -١٦٤
بتجربة التعذيب أو غريه من ضروب اإلساءة أمر يتطلب اإلنصات اإلجيايب واحلرص البالغ على التخاطب والتفاهم 

د أن تكون لدى األطباء القدرة على هتيئة جو الثقة والطمأنينة           فال ب . وإظهار اجملاملة والتعاطف الصادق واألمانة    
ومن األمهية مبكان إدراك أن هذه      . الذي يتيح اإلسرار بوقائع بالغة األمهية ولكنها قد تكون مؤملة جدا أو خمجلة            
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ة مرحية وإىل جانب هتيئة بيئ. الوقائع قد تكون أسرارا شخصية مكنونة يكشفها الشخص يف تلك اللحظة ألول مرة
 أن يشرح   الطبيبوإفسـاح وقت كاف للمقابالت وتوفري املرطبات وتيسري الوصول إىل املراحيض، يتعني على              

وينبغي أن ينتبه الطبيب إىل النربة اليت يصح أن تستخدم يف توجيه            . للمصـاب مـا ميكن أن يتوقعه أثناء التقييم        
فينبغي أال توجه األسئلة احلساسة إال بعد توفر قدر  (رحها  األسئلة وإىل الطريقة اليت تصاغ هبا وإىل التسلسل يف ط         

 .، وعليه أن يراعي حق املصاب يف أخذ فترة استراحة إذا لزم أو يف االمتناع عن اإلجابة على أي سؤال)من األلفة

ظر ان(واألطـباء واملترمجون ملزمون حبفظ سرية املعلومات وعدم إفشاء أية معلومات إال مبوافقة املصاب       -١٦٥
وال بد من إعالمه بأية حدود . وينبغي فحص كل فرد على حدة ويف مأمن من األعني) جيمالفصل الثالث، الفرع 

وينبغي توضيح مقصد املقابلة    . تكـون قد فرضتها سلطات الدولة أو السلطات القضائية على مدى سرية التقييم            
عن علم هي موافقة مبنية على تعريف وفهم        للشـخص وأن يـتأكد األطباء من أن املوافقة املفترض أهنا صادرة             

كافيني لكل من الفوائد والعواقب السيئة اليت حيتمل أن تترتب على التقييم الطيب ومن أهنا صادرة طواعية ودون                  
ومن حق الشخص رفض إجراء     . إكراه من أحد، وال سيما من املكلفني بإنفاذ القانون أو أعضاء اجلهاز القضائي            

وإذا كان الشخص ال يزال حمتجزا وجب أن . احلالة يتعني على الطبيب أن يوثق سبب الرفض  التقيـيم، ويف هذه     
 .ُيذيل التقرير بتوقيع حماميه ومسؤول صحي آخر

حيول دون وقد خيشى املصابون من استحالة حفظ املعلومات اليت يفضون هبا يف سياق التقييم يف مأمن تام  -١٦٦
 وقد يتخذ اخلوف واالرتياب صورة أشد إن كانوا من ضحايا تعذيب شارك .ها علي احلكومة املضطهدة هلماطِّالع

وحيدث يف كثري من األحوال أن يكون املقَّيم منتميا إىل ثقافة األغلبية            . فيه أطباء أو آخرون من العاملني الصحيني      
املقابلة، إىل فئة أو ثقافة     ، يف سياق الوضع القائم وموقع       منتمياً على األرجح  وتكوينها اإلثين بينما يكون املصاب      

 يف موازين القوى، ويزيد -  املتصور أو احلقيقي- وهذا الوضع غري املتكافئ قد يعزز االختالل. أقلية من األقليات
 .عنوةًمن احتمال شعور املصاب بأحاسيس اخلوف واالرتياب واإلذعان 

. شخاص احملتجزون من زيارة احملقق    ولعـل الشـعور بالـتعاطف واالتصال بالبشر مها أهم ما جينيه األ             -١٦٧
 من قبل   ىفالتحقيق ذاته قد ال يفيد الشخص الذي جترى مقابلته بشيء حمدد ألن طور التعذيب سيكون قد انته                

على األرجح، ولكن العزاء اليسري املتمثل يف إدراكه أن املعلومات اليت يقدمها قد تفيد يف املستقبل سيتعزز كثريا                  
ولئن كان ذلك أمرا جليا بذاته، فإن احملققني كثريا ما يركزون اهتمامهم يف             . طفا مناسبا إذا أظهـر احملقـق تعا     

 .زيارات السجن الفعلية على حتصيل املعلومات مغفلني إظهار التعاطف الالزم مع السجني الذي يقابلونه

  التاريخ الطيب�باء 

الطبية أو اجلراحية أو النفسية القائمة       معلومات عن املشاكل     يشمل على تاريخ طيب كامل      جيب احلصول  -١٦٨
 من توثيق تاريخ أية إصابات سابقة لفترة االحتجاز وما ميكن أن يكون مترتبا عليها من               وجيب التأكد . مـن قبل  

 على حنو يستدر سردا زمنيا مفتوح األجل        االستفسارات ، كما جيب ترتيب    األسئلة اإلحيائية  وجيب جتنب . آثـار 
 .الشخص أثناء االحتجازلألحداث اليت مر هبا 
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وبعض املعلومات التارخيية احملددة قد يفيد يف الربط بني املمارسات اإلقليمية للتعذيب واالدعاءات الفردية  -١٦٩
ومن أمثلة املعلومات اليت يفيد احلصول عليها أوصاف أدوات التعذيب وأوضاع اجلسم ووسائل             . بإساءة املعاملة 

 فضال عن املعلومات اليت حتدد هوية مرتكيب األفعال         ،ة أو املزمنة واإلعاقات   التكبـيل، وأوصـاف اجلروح احلاد     
 الناجي بعد التعذيب  ومع أن احلصول على معلومات دقيقة عن التجارب اليت مر هبا املصاب             . وأماكن االحتجاز 

كلماته هو وحسب   أمر بالغ األمهية فإن طرق املقابلة املفتوحة تقتضي ترك املصاب ليفضي بنفسه هبذه التجارب ب              
وقد .  بعد التعذيب عناء يف التعبري اللفظي عن جتاربه وأعراضهالناجيوقد جيد . التوارد احلر للذكريات يف خاطره

وتوجد . يكون من املفيد يف بعض احلاالت االستعانة باالستبيانات أو القوائم اليت تورد خمتلف أنواع الصدمات وأعراضها               
 ولكنها ال تنصب على وجه التخصيص على        ، إذا شاء القائم بإجراء املقابلة استخدامها      عـدة اسـتبيانات من هذا النوع      

وحىت إن .  بعد التعذيب فإن لكل من شكاواه داللتهاالناجيوجيب عدم إغفال أي شكوى من شكاوى  . ضحايا التعذيب 
نبغي توثيق كل ما يقترن بأشكال حمددة       وي. مل تتبني صلتها بالنتائج اليت يسفر عنها الفحص فإهنا جيب أن تذكر يف التقرير             

 .من االعتداءات من أعراض حادة ومزمنة وإعاقات وكذلك عمليات الشفاء الالحقة

 األعراض احلادة -١

ينبغي أن يطلب من الشخص وصف أية إصابات نامجة عن أساليب حمددة استخدمت يف التعذيب املدعى      -١٧٠
األورام واجلروح املفتوحة والتمزقات والكسور وخلع العظام       مـثال ذلك حاالت الرتيف والكدمات و      . وقوعـه 

 وثقب الغشاء الطبلي وإصابات اجلهاز البويل التناسلي واحلروق         الصدروإجهاد املفاصل وبصاق الدم واسترواح      
صائص اخل و واللونعدد  الاحلجم و (واإلصابات الكهربائية   ) اللـون والفقاعة والنخر املويت حسب درجة احلرق       (

وجيب . واألوجاع والتنميل واإلمساك والقيء   ) اللون وعالمات النخر املويت   (واإلصابات الكيميائية   ) يةالسـطح 
 أية آفات جلدية الحقة وتوضيح ما إذا        وصفكما ينبغي   .  من األعراض  تبيان مدى شدة وتواتر ومدة كل عرض      

هل كان يستطيع :  اإلفراج عنه عن حالة املصاب الصحية وقتوجيب السؤال. كانت قد تركت أو مل تترك ندوبا
املشـي أم ظل طريح الفراش؟ وإن كان قد ظل طريح الفراش فألي مدة؟ وكم من الوقت انقضى قبل أن تلتئم                     

 على يد طبيب مؤهل أم على يد ت املعاجلة؟ وما هو العالج الذي حصل عليه؟ وهل متملتهبةاجلراح؟ وهل كانت 
أن قدرة احملتجز على إبداء هذه املالحظات رمبا تكون قد أضريت بفعل             وينبغي األخذ باالعتبار  معـاجل تقليدي؟    

 .التعذيب أو آثاره الالحقة، وأن من الالزم توثيق ذلك

 األعراض املزمنة -٢

مث جيب  .  عن العلل البدنية اليت يعتقد الشخص أهنا مرتبطة بالتعذيب أو إساءة املعاملة            جيـب االستفسار   -١٧١
وأية إعاقة تقترن به ومدى احلاجة إىل الرعاية الطبية أو           من األعراض    مدة كل عرض   مدى شدة وتواتر و    تسجيل
فحىت إذا كانت آثار اإلصابات احلادة مل تعد ظاهرة للعيان بعد مضي أشهر أو سنني فإن بعض نتائجها                  . النفسية

 الفقرية، والتئام   قـد تظـل باقية يف اجلسم مثال ذلك ندوب احلرق احلراري أو الكهربائي، وتشوهات السلسلة               
ومن الشكاوى اجلسدية الشائعة . الكسور بطريقة غري قومية، وإصابات األسنان، وسقوط الشعر، والتليف العضلي

أما األعراض . املعوية واخللل يف أداء الوظيفة اجلنسية، واألوجاع العضلية - الصداع وآالم الظهر واألعراض املعدية
الفصل السادس،  انظر   (األرق والكوابيس وشرود الفكر إىل املاضي وتشتت الذاكرة       فمنها االكتئاب والقلق و   النفسية  
 ).٢- باءالفرع
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 موجز املقابلة -٣

نا عن اإلصابات الناجتة عن أشكال الصدمات األخرى               -١٧٢ . قـد ختتلف إصابات ضحايا التعذيب اختالفا بّي
يل ستة أسابيع من تاريخ التعذيب دون أن يترك ومع أهنا تتخذ غالبا صورة حادة فإن معظمها يلتئم يف غضون حوا

فهذا ما حيدث عادة عندما يلجأ مرتكبو التعذيب إىل طرق . ندوبا أو هو يترك على األكثر ندوبا غري حمددة املنشأ
ويف مثل هذه األحوال قد ينتهي الفحص الطيب إىل . متنع أو حتد من ظهور عالمات ميكن هبا حتديد مصدر اإلصابة  

داها أن احلالة يف نطاق احلدود الطبيعية، ولكن هذا يف حد ذاته ال ينفي بأي حال من األحوال صحة                   نتـيجة مؤ  
 اهل ل للمالحظات اليت ذكرها املصاب عن اإلصابات احلادة اليت تعرض         صَّرد املف ـوالس. االدعاء بوقوع التعذيب  

ة املساندة يف إثبات االدعاءات احملددة      وعملـيات االلتئام الالحقة كثريا ما يشكل مصدرا هاما من مصادر األدل           
 .بوقوع تعذيب أو إساءة معاملة

  الفحص البدين�جيم 

بعـد استيفاء املعلومات عن خلفية احلالة واحلصول على موافقة املصاب الصادرة عن علم، ينبغي إجراء                 -١٧٣
وع جنس الطبيب وكذلك وينبغي كلما أمكن متكني املصاب من اختيار ن. فحص طيب كامل يقوم به طبيب مؤهل
وإن مل يكن نوع جنس الطبيب مماثال لنوع جنس املصاب، وجب حضور            . املترجم الشفوي إن كان سيستعان به     

وجيب أن يدرك املصاب أنه . رقيب من نفس نوع جنس املصاب إال إذا كان لدى املصاب أي اعتراض على ذلك         
 ).الفرع ياءالفصل الرابع، انظر ( وقت سيد املوقف وله احلق يف احلد من الفحص أو وقفه يف أي

إذا مل يكن   من املهم،   و. التقصيوسترد يف هذا الفرع إشارات كثرية إىل اإلحالة إىل األخصائيني ومتابعة             -١٧٤
وقد .  تتجلى هلماحتياجاتاملصاب حمتجزا، أن يكون األطباء على اتصال مبرافق العالج البدين والنفسي ملتابعة أي 

حاالت كثرية بعض أنواع االختبارات التشخيصية املطلوبة، على أن هذا ينبغي أال يتخذ سببا إلبطال               ال تتوفر يف    
 ).انظر املرفق الثاين لالطالع على مزيد من التفاصيل عن االختبارات التشخيصية املمكنة(صالحية التقرير 

 مرتديا نفس   الناجياملعذب  وعـندما يكون التعذيب املدعى وقوعه قد حدث قبل زمن وجيز وال يزال               -١٧٥
املالبس اليت كان يرتديها وقت التعذيب، يتعني أخذها لفحصها دون غسلها مع صرف مالبس جديدة له لريتديها 

 إلجراء الفحص من اإلضاءة واملعدات      يكفيوبقدر املستطاع ينبغي أن تكون غرفة الفحص مزودة مبا          . بدال منها 
وينبغي أن يسجل الفاحص كل النتائج اإلجيابية . ب التقرير الطيبالطبـية، عـلى أن تسـجل أي نواقص يف صل         

). انظر املرفق الثالث  (والسلبية ذات الصلة مستخدما رسوما توضيحية للجسم تبني موقع وطبيعة كل اإلصابات             
، قد ال يتسىن اكتشافها يف أول فحص الرضيةوبعـض ضروب التعذيب، مثل الصدمات الكهربائية أو الصدمات       

وينبغي أن يشكل التصوير الفوتوغرايف جزءا      . ا قـد تكتشف أثناء فحص الحق جيرى على سبيل املتابعة          ولكـنه 
روتينيا من الفحوص ولو أنه نادرا ما يتسىن التقاط صور فوتوغرافية لإلصابات يف حالة السجناء الباقني يف قبضة                  

ولو رديئة النوعية أفضل من عدم التقاط       وإذا وجدت آلة تصوير أيا كانت نوعيتها يصبح التقاط صور           . معذبيهم
الفصل انظر (حمترفني مصورين أي صور، على أن يرتب بأسرع ما ميكن بعد ذلك أمر التقاط صور أفضل على يد 

 ).٥- جيمالثالث، الفرع
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 اجللد -١

ينـبغي أن يشمل الفحص سطح اجلسم كله الكتشاف أي عالمات على مرض جلدي عام، مبا يف ذلك                   -١٧٦
ـ  لتعذيب أو ناجتة من التعذيب مثل      لات اليت تشري إىل نقص فيتامني ألف وباء وجيم، وإىل إصابات سابقة             العالم

السحجات والكدمات والتمزقات، وجروح الثقب واحلرق بالسجاير أو األدوات احملمية، واإلصابات الكهربائية،            
 موقعها ومتاثلها وشكلها وحجمها     وينبغي أن توصف إصابات التعذيب بتحديد     . وسـقوط الشعر وإزالة األظافر    

. فضال عن حدودها ومستواها بالقياس إىل اجللد احمليط هبا        ) مثال حرشفية أو صدفية أو متقرحة     (ولوهنا وسطحها   
 إبداء الرأي بشأن منشأ الفاحصويف هناية املطاف يتعني على . ويلزم التقاط صور فوتوغرافية حيثما يستطاع ذلك

 .)٧٤(،)٧٣(تطور مرضيلغري أم من فعل املصاب نفسه، عارضة أم ناجتة عن أهي من فعل ا: اإلصابات

 الوجه -٢

وينبغي فحص املكونات . ينـبغي جس أنسجة الوجه لتبني شواهد كسور أو طقطقة أو أورام أو أوجاع     -١٧٧
أفضل ) CT( باحلاسوب املقطعيوالتصوير . احلركية واحلسية، مبا يف ذلك الشم والتذوق لكل األعصاب اجلمجمية

األشعة لتشخيص ووصف الكسور الوجهية وبيان مدى انتظام أجزاء الوجه وتوضيح   التصـوير الروتـيين ب    مـن   
وكثريا ما يترتب على تعرض الوجه للصدمات حدوث إصابات يف داخل           . إصابات األنسجة الرخوة ومضاعفاهتا   

 .اجلمجمة وإصابات عنقية شوكية

 العينان )أ( 

صدمات العني منها نزيف امللتحمة، وإزاحة العدسة من مكاهنا، والرتيف حتت           توجـد أشكال عديدة ل     -١٧٨
ونظرا ملا إلمهال العالج، أو إلعطاء      . الشـبكية، والرتيـف خلف املقلة، ونزيف الشبكية، ونقص اجملال البصري          

أي العـالج غري الصحيح، من عواقب وخيمة، ينبغي احلرص على استشارة أخصائي يف طب العيون كلما نشأ                  
وأفضل طريقة لتشخيص الكسور يف جيب العني وإصابات        . اشتباه يف حدوث صدمة للعني أو إصابة مبرض عيين        

وقد يضاف إىل ذلك    .  باحلاسوب املقطعياألنسجة الرخوة اليت متس حمتويات املقلة وما خلف املقلة هي التصوير            
كما أن التموجات فوق السمعية     .  الرخوة لتحديد إصابات األنسجة  ) MRI(التصوير بالرنني املغنطيسي النووي     

 .العالية التبيني تعد طريقة بديلة لتقييم صدمات كرة العني

 

                                                      

)٧٣( O. V. Rasmussen, "Medical aspects of torture", Danish Medical Bulletin, vol. 37, 

Supplement No. 1 (1990), p.p. 1-88. 
)٧٤( R. Bunting, "Clinical examinations in the police context", Clinical Forensic 

Medicine, W.D.S. McLay, ed. (London, Greenwich Medical Media, 1996), pp.  59-73. 
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 اناألذن )ب( 

لذا ينبغي فحص   .  وخاصة متزق الغشاء الطبلي من العواقب الشائعة للضرب املربح         األذنتعـد صدمات     -١٧٩
ومن صنوف التعذيب   . من اإلصابات   ما يشاهد  القـناة والغشاء الطبلي لألذنني باستخدام منظار األذن، ووصف        

 وهو تسديد صفعة قوية بباطن اليد إىل األذن أو األذنني مما            "تليفونو"الشائعة يف أمريكا الالتينية ما يعرف بلفظة        
واكتشاف متزقات الغشاء الطبلي اليت يقل . يتسـبب يف تـزايد سريع للضغط يف قناة األذن على حنو ميزق الطبلة    

وقد يالحظ وجود سائل يف األذن .  أيام١٠مليمترين يتطلب الفحص العاجل ألهنا قد تلتئم يف غضون قطرها عن 
 فإذا أكد التحليل املختربي وجود سيالن أذين، وجب استخدام صور الرنني املغنطيسي أو              ؛الوسطى أو اخلارجية  

 السمع باستخدام وسائل الفحص وينبغي تقصي احتمال فقدان.  باحلاسوب لتحديد موقع الكسراملقطعيالتصوير  
وأفضل وسيلة  . وينـبغي إذا لزم إجراء اختبارات مبقياس السمع على يد فين متخصص يف استخدامه             . البسـيطة 

احلاسوب ويليه  ب املقطعيللفحـص الشعاعي لكسور عظمة الصدغ أو للخلل يف السلسلة العظيمية هي التصوير              
 . الطويلاملقطعيتصوير  الدويري التحيت وأخريا الاملقطعيالتصوير 

 األنف )ج( 

واألشعة العادية تكفي   . ينـبغي تقيـيم األنـف مـن حيث االنتظام والطقطقة واحنراف احلاجز األنفي              -١٨٠
 باحلاسوب يصبح الزما يف حاالت الكسور األنفية        املقطعيالكسور األنفية البسيطة، ولكن التصوير       الكتشـاف 

 مقطعيويف حالة وجود سيالن أنفي يوصى بإجراء تصوير         .  من مكانه  املركـبة وعـند إزاحة احلاجز الغضرويف      
 .باحلاسوب أو تصوير بالرنني املغنطيسي

 الفك والبلعوم الفموي والرقبة )د( 

عوجاجات ضبّية، كما أن متالزمة املفصل الصدغي الفكي األسفل قد          اقد يسفر الضرب عن كسور أو        -١٨١
وينبغي فحص املصاب لتبني شواهد على طقطقة       . ألسفل من الوجه  تنـتج عن ضرب مصوب إىل الفك واجلزء ا        

وينبغي أن تسجل بالتفصيل نتائج الفحص . العظمة الالمية أو الغضروف البلعومي من جراء تعرض الرقبة لضربات
املتعلقة بالبلعوم الفموي، مبا يف ذلك اإلصابات اليت تتسق مع حروق ناجتة عن صدمة كهربائية أو نوع آخر من                   

 .وينبغي أيضا مالحظة أي نزيف لثوي وإثبات حالة اللثة. الصدمات

 التجويف الفموي واألسنان )ه ( 

وهذا النوع . ينبغي أن يكون الفحص بواسطة طبيب أسنان جزءا من الفحص الطيب الدوري خالل احلبس -١٨٢
 ُتحجب رعاية األسنان عن وقد حيدث أن. من الفحص كثريا ما يهَمل مع أنه عنصر هام من عناصر الفحص الطيب

وينبغي أن يعرض بدقة تاريخ حالة األسنان، .  األسنانأخرجةعمد لكي تتفاقم حاالت التسوس أو التهاب اللثة أو 
وقد يترتب على الصدمات املباشرة أو التعذيب بالصدمات   . وإن وجـدت سجالت لرعاية األسنان وجب طلبها       

وينبغي تسجيل حالة تسوس األسنان والتهاب . ع احلشو وهتشيم األطقمالكهربائية انفصال األسنان وتكسريها وخل
كما . لحبسلأما رداءة نوعية األسنان فقد تكون راجعة إما إىل أحوال أثناء احلبس أو إىل أحوال سابقة                 . اللـثة 

ته أو  جيـب فحـص التجويف الفموي بعناية ألن املصاب قد يعّض، أثناء التعرض للتيار الكهربائي، لسانه أو لث                 
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. وقد توجد صدمات ناجتة عن إدخال أشياء أو مواد يف الفم بالقوة فضال عن تسليط التيار الكهربائي                . شـفتيه 
ويوصـى بالـتقاط صور باألشعة والرنني املغنطيسي لتحديد مدى تأثري الصدمات على األنسجة الرخوة والفك                

 .السفلي واألسنان

 الصدر والبطن -٣

ة اجللد جيب أن يوجه فحص اجلذع إىل اكتشاف مواطن الوجع أو القابلية لإليالم باإلضافة إىل فحص حال -١٨٣
وجيب أن ينظر   . أو احلساسية اليت تكشف عن إصابات كامنة يف اجلهاز العضلي أو الضلوع أو األعضاء الباطنية              

ال عن   أو داخل التجويف البطين فض     الصفاقالفـاحص يف احـتمال وجود أورام دموية يف العضالت أو خلف             
وينبغي التثبت من وجود مثل هذه اإلصابات باللجوء إىل رسوم          . احتمال وجود متزق أو انشقاق يف عضو باطين       

.  باحلاسوب والتصوير الوميضي عندما تتوفر هذه الوسائل عمليا        املقطعيالتموجات فوق السمعية، وإىل التصوير      
ومن املعروف أن احلبس قد     .  والبطن بالطريقة املعتادة   والرئتنيوينبغي إجراء فحص روتيين للجهاز القليب الوعائي        

 .يؤدي إىل تفاقم االضطرابات التنفسية القائمة أصال كما أنه كثريا ما يتسبب يف ظهور اضطرابات تنفسية جديدة

 اجلهاز العضلي اهليكلي -٤

قد تكون  و. )٧٥(اهليكلية التعذيب الشكوى من اآلالم واألوجاع العضلية        الناجني بعد من الشائع جدا بني      -١٨٤
هـذه الشكاوى نامجة عن الضرب املتكرر أو التعليق أو غريه من ضروب التعذيب املنصبة على وضع اجلسم أو                   

). ٢-باءالفصل السادس، الفرع انظر  ( نفسية-جسدية ما أهنا قد تكون  ك.)٧٦(نامجة عن البيئة العامة أثناء احلبس
حسنة  من الواجب توثيقها، وهي تستجيب يف حاالت كثرية استجابة        ومـع أهنـا قد ال تتخذ صورة حمددة فإن           

ينبغي أن يشمل الفحص البدين للهيكل العظمي اختبار حركية املفاصل والعمود            و .)٧٧(للعالج الطبيعي التعاطفي  
حنصار، وينبغي إثبات أي أمل مع احلركة أو التقبض أو بتأثري القوة، وأية أدلة على متالزمة اال               . الفقري واألطراف 

وينبغي استخدام األشعة لتقييم حاالت االشتباه يف وجود . أو الكسور املقترنة أو غري املقترنة بالتشوهات، واخللوع
ويف حالة االشتباه يف وجود هذا النوع من االلتهابات ينبغي التقاط . كسور أو خلوع أو التهابات للنخاع العظمي
وأفضل وسيلة لتقييم   . بالتصوير الوميضي للعظام على ثالث مراحل     صـور باألشـعة الروتينية أوال مث التقاطها         

اإلصـابات اخلاصة باألوتار واألربطة والعضالت هي التصوير بالرنني املغنطيسي على أنه ميكن كذلك استخدام               
ظرا ون. وأثناء املرحلة احلادة سيتسىن اكتشاف الرتيف والتمزقات العضلية اليت حيتمل وجودها          . التصوير املفصلي 

وعند .  فإن التصوير املتأخر سيظهر نتيجة سلبية،إىل أن العضـالت تلتـئم عادة التئاما كليا دون أن تترك ندوبا         
 ستظهر حاالت قطع األعصاب ومتالزمة االحنصار املزمن يف         املقطعياستخدام صور الرنني املغناطيسي والتصوير      

                                                      

 . أعاله٧٣انظر احلاشية  )٧٥(
)٧٦( D. Forrest, "Examination for the late physical after - effects of torture", Journal of 

Clinical Forensic Medicine, vol. 6 (1999), p.p. 4-13. 
 . أعاله٧٣انظر احلاشية  )٧٧(
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وهذه الرضوض . ني املغنطيسي أو التصوير الوميضيأما رضوض العظام فيمكن اكتشافها بالرن. شكل تليف عضلي
 .تلتئم عادة دون أن ختلف أثرا

 اجلهاز البويل التناسلي -٥

ال جيـوز فحـص األعضاء التناسلية إال مبوافقة املصاب، وينبغي إذا اقتضى األمر إرجاء هذا اجلانب من          -١٨٥
. لطبيب خمتلفا عن نوع جنس املصاب     وال بد من حضور رقيب إذا كان نوع جنس ا         . الفحـص إىل موعد الحق    

ولالطالع على معلومات إضافية بشأن فحص      . الفرع ياء الفصل الرابع،   ولالطالع على مزيد من املعلومات انظر       
ويصح استخدام صور التموجات فوق السمعية والتصوير       .  أدناه ٨- انظر الفرع دال   ،ضـحايا االعتداء اجلنسي   

 . اليت تعرض هلا اجلهاز البويل التناسليالدينامي الكتشاف الصدماتالوميضي 

 اجلهاز العصيب املركزي والطريف -٦

 األعصاب تقييم األعصاب اجلمجمية واحلواس واجلهاز العصيب الطريف من         فحـص ينـبغي أن يتضـمن       -١٨٦
 أو الزاويتني احلركية واحلسية لتقصي احتمال وجود علل عصبية ذات صلة بصدمة أو معاناة من نقص الفيتامينات

ويف حالة  ). الفرع جيم الفصل السادس،   انظر  ( وجيب أيضا تقييم القدرة اإلدراكية واحلالة العقلية      . مـن أمراض  
عدم (املصابني الذين يذكرون أهنم قد علقوا، يلزم التركيز بوجه خاص على البحث عن أمراض الضفرية العضدية                 

وقد ينتج عن صدمة ). النعكاسات احلسية والوتريةمتـاثل قـوة اليدين وارختاء الرسغ وضعف الذراع مع تباين ا   
التعذيـب اعتالل جذور األعصاب وغري ذلك من أمراض األعصاب والقصور يف أداء األعصاب اجلمجمية وفرط    

. األمل واحنراف األحاسيس وفرط احلس وتبدل املوقع واختالف احلس احلراري والقدرة احلركية واملشية والتنسيق             
الذين سبق هلم الشكوى من الشعور بالدوار والقيء، ينبغي إجراء فحص دهليزي وتسجيل أي ويف حالة املصابني 

 املقطعيوينـبغي أن يشمل التقييم باألشعة صور الرنني املغنطيسي أو صور التصوير             . شـواهد عـلى الـرأرأة     
 . واحلفر اخللفية للمخالشعاعي يف التقييم املقطعيباحلاسوب، على أن الرنني املغنطيسي مفضل على التصوير 

 الفحص والتقييم الالحقان لضروب معينة من التعذيب -دال

ال يقصد بالبحث التايل تناول مجيع ضروب التعذيب على سبيل احلصر بل جمرد إيراد وصف أكثر تفصيال  -١٨٧
لى وعلى الطبيب أن حيدد، فيما خيص كل إصابة ع        . للجوانـب الطبية لعديد من ضروب التعذيب األكثر شيوعا        

. حـدة وفـيما خيص النمط العام لإلصابات، درجة االتساق بينها وبني نسبتها إىل املصدر الذي ذكره املصاب                 
 :وتستخدم لذلك بصورة عامة املصطلحات التالية

 ال ميكن أن تكون اإلصابة ناجتة عن الصدمة املوصوفة؛ :غري متسقة )أ( 

أسباب عديدة   صوفة ولكنها غري نوعية وتوجد    قد تكون اإلصابة ناجتة عن الصدمة املو       :متسقة )ب( 
  ممكنة؛ىأخر

 املمكنة قليلة؛ قد تكون اإلصابة ناجتة عن الصدمة املوصوفة واألسباب األخرى :متسقة جدا )ج( 
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، ولكن توجد أسباب    ات هذا النوع من الصدم    باالقتران مع د عادة   هـذا املظهر يشاهَ    :منطـية  )د( 
 أخرى ممكنة؛

 .ملظهر ال ميكن أن ينجم عن أي طريقة سوى الطريقة املوصوفةهذا ا: مشخصة )ه ( 

ويف هناية املطاف ينبغي أن تعطى األمهية يف تقدير صحة رواية التعذيب للتقييم العام لكل اإلصابات وليس  -١٨٨
الفرع زاي لالطالع على قائمة تعدد      الفصل الرابع،   انظر  (التساق كل إصابة منها مع ضرب معني من التعذيب          

 ).وسائل التعذيب

 الصدمات الرّضية من هالضرب وغري -١

 تأذي اجللد )أ( 

كثريا ما تكون اآلفات احلادة من السمات املميزة للتعذيب ألهنا تكشف عن منط إلصابات ناجتة عن فعل             -١٨٩
زعها  من حيث شكلها وتكرارها وتو     وذلك مثالً فاعل على حنو متميز عن اإلصابات غري الناجتة عن فعل فاعل،            

ونظرا إىل أن معظم هذه اآلفات يلتئم يف غضون ما يقرب من ستة أسابيع من تاريخ التعذيب غري                  . عـلى اجلسم  
 التئامها يظل حنيتـارك ألي ندوب أو تاركا ندوبا غري نوعية، فإن السرد التارخيي لآلفات احلادة وتطورها إىل            

ا تتسبب يف تغريات دائمة يف اجللد، وأمثال هذه التغريات  نادرا مالرّضيةفالصدمة  . السند الوحيد الدعاء التعذيب   
 ما يشري إىل حصول     الرّضيوقد يترتب على العنف     . تكـون غـري نوعية ويف العادة عدمية الداللة يف التشخيص          

وهذا . الساق، وعادة عند املعصم أو العرقوب تضـييق على األوعية الدموية يف حزام ممتد دائريا حول الذراع أو         
وال يوجد مرض .  من القرع النديبنوعم لن حيوي سوي القليل من الشعر أو جريبات الشعر فيبدو وكأنه      احلـزا 

 .جلدي تلقائي يثري تشخيصا مقارنا ومن العسري تصور وقوع صدمة من هذا القبيل يف احلياة اليومية العادية

طحي يف صورة خدوش أو     ومـن مجلـة اإلصابات احلادة قد تظهر السحجات الناجتة عن الكحت الس             -١٩٠
. وهي قد تتخذ أحيانا منطا يشري إىل شكل األداة أو السطح املتسبب يف اإلصابة             . لسعات حروق أو كشوط أكرب    

والسـحجات املتكررة أو العميقة قد تترك بقعا تتسم بضعف االصطباغ أو فرط االصطباغ وذلك حسب نوع                 
 . شديداًتقييداً  معاًقُيدتاقد ويشاهد ذلك يف باطن الرسغ إذا كانت اليدان . اجللد

وتتمثل الكدمات والرضوض يف بقع من الرتيف يف األنسجة الرخوة ناجتة عن انفجار أوعية دموية بفعل                 -١٩١
ومدى وشدة الكدمة ال يتوقفان فحسب على مقدار القوة املوجهة بل أيضا على تركيب ووعائية               . رّضيةصدمة  

ة أكرب إما يف مناطق اجللد الرقيق الذي يكسو العظام أو يف املناطق             والكدمات حتدث بسهول  . النسـيج املصـاب   
وسهولة اإلصابة بالكدمات أو بالفرفريية قد تنسب إىل العديد من احلاالت الطبية ومنها نقص              . الوفـرية الشحم  

 لضربة ووجود الرضوض والسحجات يدل على تعرض البقعة املعينة. الفيتامينات وغريها من االحتياجات الغذائية    
وقد يكون للكدمات منط واضح حياكي معامل . عـلى أن عدم وجودها ال ينفي حدوث مثل هذه الضربة   . قويـة 

مـثال ذلك أن الكدمات اليت على شكل القضبان قد تنشأ عن استخدام أداة مثل اهلراوة أو                 . األداة املسـتخدمة  
 بسلسلة من التغريات زواهلا متر خالل مراحل والكدمات. فشكل األداة ميكن استنباطه من شكل الكدمة. اخليزرانة
لوبني يف الكدمة   غفمعظمها يتخذ يف البداية لونا أزرق داكنا أو أرجوانيا أو قرمزيا، ومع تفتت اهليمو             . يف اللون 
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إال أنه من العسري جدا تعيني      . يـتغري اللون تدرجييا إىل بنفسجي وأخضر وأصفر داكن أو أصفر باهت مث خيتفي             
ويف أنواع معينة من اجللد، قد يترتب على الكدمات فرط يف االصطباغ قد يدوم              .  حلدوث الكدمات  تاريخ دقيق 
والكدمات اليت حتدث لألنسجة األعمق حتت اجللد قد ال تظهر إال بعد مرور عدة أيام على اإلصابة . عدة سنوات

شف الفحص فيها عن رؤية     ويف حاالت االدعاءات اليت ال يك     . وذلـك عـندما يصل الدم املنضوح إىل السطح        
وينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار أن املوقع والشكل        . كدمـات يـتعني إعادة فحص الضحية بعد انقضاء عدة أيام          

النهائـيني للكدمة ال عالقة هلما بالصدمة األصلية، وأن بعض اإلصابات رمبا يكون أثرها قد تالشى وقت إعادة                  
 .)٧٨(الفحص

لمة، ثجتعد اجللد واألنسجة الرخوة الواقعة حتته بضغط من قوة آتية من أداة             إن الـتمزقات، أي قطع أو        -١٩٢
لمة وسطح العظام الواقعة خلف لثتتجـلى بيسـر يف املواضـع الظاهرة من اجلسم ألن اجللد ينضغط بني األداة ا      

ومما . سمعلى أنه إذا استخدمت قوة كافية ميكن أن يتمزق اجللد يف أي موضع من اجل              . األنسـجة حتت اجللدية   
 .)٧٩(يوحي بإصابة متعمدة وجود ندوب غري متماثلة أو يف مواقع غري مألوفة أو انتشار الندوب بصورة متشعثة

وهذه الندوب قد تكون    . والـندوب الناجتة عن الضرب بالسياط تتخذ مظهر التمزقات اليت مت شفاؤها            -١٩٣
والتشخيص املقارن الوحيد هو . رط االصطباغفاقدة لالصطباغ وكثريا ما تكون متضخمة وحماطة بشريط ضيق مف

ومن جهة أخرى . صر يف حجم الندوبِقااللتهاب اجللدي النبايت على أن هذا األخري يغلب فيه فرط االصطباغ وال
فإن التغريات اخلطية املتحاذية الضامرة واملقترنة بضعف االصطباغ يف البطن واإلبطني والساقني، واليت يدعى أحيانا 

 .)٨٠( عقابيل التعذيب إمنا تدخل ضمن تشخيص اخلطوط املبسوطة وال تكون هلا صلة يف العادة بالتعذيببأهنا من

فحروق . وقد يفيد ذلك يف التشخيص.  أكثر أشكال التعذيب تركا لتغريات دائمة يف اجللد      يق ه وواحلر -١٩٤
 مليمترات ويتصف وسطها إما ١٠ و٥السـجاير كثريا ما تترك ندوبا بقعية دائرية أو بيضاوية يتراوح طوهلا بني      

وقد وردت أيضا  . بفـرط االصـطباغ أو ضعف االصطباغ ويكون حميطها أشد اصطباغا وإن يكن أقل وضوحا              
بالغـات عن حاالت إزالة الوشم حبرقه بالسجاير، ويف مثل هذه احلاالت سيساعد الشكل املتميز للندبة وبقايا                 

ما احلرق باألشياء الساخنة فيترك ندوب ضمور ظاهر حتاكي شكل          أ. )٨١(الوشم على التوصل إىل هذا التشخيص     
األداة املستخدمة، وهي ندوب تتحدد معاملها بوضوح مبناطق حدية ضيقة متضخمة أو مفرطة االصطباغ يف موقع             

                                                      

)٧٨( S. Gürpinar and Korur Fincanci, "Insan Haklari Ihlalleri ve Hekim Sorumluluğu" 
 Birinci Basamak Için Adli Tip El: يفوهو النص الوارد ) أي انتهاكات حقوق اإلنسان ومسؤولية الطبيب(

Kitabi )١٩٩٩ة، أنقرة اجلمعية الطبية التركي() أي دليل الطب الشرعي لألطباء من املمارسني العموميني(. 
 . أعاله٧٣انظر احلاشية  )٧٩(
)٨٠( L. Danielsen, "Skin changes after torture", Torture, vol. 2, Supplement 1 (1992), pp. 

27-28. 
 .املرجع نفسه )٨١(
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وإذا وجدت  . وقد يشاهد ذلك مثال بعد احلرق بقضيب معدين حممي بالكهرباء أو بقداحة غاز            . االلتهاب األويل 
فعمليات االلتهاب اليت حتدث تلقائيا تفتقر إىل املنطقة احلدية املتميزة          . ندوب يتعذر إجياد تشخيص مقارن    عـدة   

كما أن احلرق قد يؤدي إىل ندوب متضخمة أو نسيجية ليفية كما يف             . ونادرا ما تظهر فقدانا واضحا لألنسجة     
 .حالة احلرق الناتج من مطاط مشتعل

 قد حرق فإن النمو الالحق يولد أظافر خمططة رقيقة مشوهة تتشقق طوليا يف              وعندما يكون مرقد الظفر    -١٩٥
وإذا كان الظفر قد انتزع انتزاعا، قد تنمو أنسجة زائدة من طية الظفر املالصقة مما يؤدي إىل   . بعـض األحـيان   
 الوحيد املمكن، فإن  هي التشخيص املقارناملسطّحومع أن التغريات يف الظفر الناجتة عن احلزاز . تكّون ظفر محيلي

ومن جهة أخرى، فإن أمخاج الفطر . الـتغريات الناجتة عن هذا املرض تصاحبها يف العادة إصابات جلدية منتشرة          
 .تتميز بغلظة واصفرار وتفتت األظافر وهذه التغريات ختتلف عن التغريات املذكورة أعاله

ادة مثل السكني أو السونكي أو الزجاج       أمـا صـدمات اجلروح احلادة فتنتج عن جرح اجللد بأداة ح            -١٩٦
ويتيسر عادة تفرقة مظهرها احلاد من الشكل غري املنتظم         . املكسور، وهي تشمل جروح الشق أو القطع أو الثقب        

أما الندوب الصغرية املشقوقة اليت . للتمزقات والندوب اليت قد تكتشف يف الفحص املتأخر وتكون هلا صفة متميزة
إذا كان قد وضع على اجلرح    و. )٨٢(مكن أن تكون راجعة إىل ممارسات املعاجلني التقليديني       تـتخذ شكال منطيا في    

ووجود منط غري متماثل وأحجام متباينة      . املفتوح قدر من الفلفل أو غريه من املواد الضارة فإن الندبة قد تتضخم            
 .للندوب أمران حيتمل أن تكون هلما داللتهما عند تشخيص التعذيب

 الكسور )ب( 

والكسر . لمة على أسطح ناقلة خمتلفة    ثتتسـبب الكسـور يف فقدان استقامة العظام نتيجة لتأثري قوة ميكانيكية              -١٩٧
كما أن مكان الكسر وشكله وخصائصه األخرى من . املباشـر حيدث يف موقع التصادم أو املوقع الذي وجهت إليه القوة   

ويتسىن أحيانا متييز الكسر الناتج عن اإلصابة العارضة بشكله يف صور . األمور اليت تنم عن طبيعة ووجهة القوة املستخدمة       
. وينـبغي أن يسند حتديد تاريخ الكسور احلديثة بطريق األشعة إىل أخصائي أشعة متمرس يف جمال الصدمات                . األشـعة 

لف حسب سن    ألن األذى قد خيت    رضيةوينـبغي جتنب التكهنات عند تقييم طبيعة وعمر اإلصابات الناجتة عن صدمات             
فاألفراد األصغر سنا   . املصـاب ونـوع جنسه وخصائص أنسجته وحالته وصحته وقت اإلصابة وحسب شدة الصدمة             
 .واألحسن حاال واألليق عضليا تكون لديهم مقاومة أكرب للرضوض من األفراد األضعف واألكرب سنا

 صدمة الرأس )ج( 

إذا تكررت الصدمات حىت لو مل تكن ذات أبعاد         و. صدمة الرأس هي من أكثر أشكال التعذيب شيوعا        -١٩٨
ويف حاالت الصدمات الناجتة عن     . خطـرية فإهنـا قد تتسبب يف ضمور حلاوي وتلف متشعث لأللياف العصبية            

أما يف حالة الصدمة املباشرة فقد يتبني       ). يف املوقع املضاد للصدمة   (السقوط قد حتدث إصابات مناظرة يف الدماغ        

                                                      

 . أعاله٧٦انظر احلاشية  )٨٢(
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وكثريا ما تكون إصابات فروة الرأس غري مرئية . غ يف املنطقة اليت تعرضت للصدمة مباشرةوجود رضوض يف الدما
وقد تتعذر رؤية الكدمات يف حالة األشخاص ذوي البشرة الداكنة ولكنها ستكون قابلة          . إن مل تكـن مـتورمة     

 .لإليالم عند جسها

.  الرأس من آالم صداع مستمر بعد التعذيب الذي تعرض إىل ضربات مسددة إىل الناجيوقـد يشـكو      -١٩٩
وقد يدعى الضحية التأمل ).  أعالهانظر الفرع جيم(وكثريا ما تكون هذه اآلالم جسدية املظهر أو حمّولة من الرقبة        

وقد . عند ملس تلك املنطقة، وميكن تبني االمتالء املتشعث أو احمللي أو ازدياد الصالبة عن طريق جس فروة الرأس               
وقد يكون الصداع العرض األويل لورم دموي متوسع    . ت فروة الرأس قد حلقت هبا متزقات      تشاهد ندوب إذا كان   

وقد يقترن ذلك مبجيء تغريات حادة يف احلالة العقلية مما حيتم إجراء فحص عاجل بالتصوير               . حتـت األم اجلافية   
 باحلاسوب  املقطعيلتصوير   أو نزيف األنسجة الرخوة يتسىن اكتشافهما يف العادة با         فالتهاب.  باحلاسوب املقطعي

الفصل انظر  . (نفسي - وقد يلزم أيضا ترتيب أمر إجراء تقييم نفسي أو عصيب         . أو بصـور الـرنني املغنطيسي     
 ).٤- جيمالسادس، الفرع

واهلـز العنيف شكل من التعذيب يسبب إصابة للمخ دون ترك أية عالمات خارجية ولو أنه قد تشاهد                   -٢٠٠
واهلز يف أقسى صوره    . ن الصدر أو يف الكتفني يف موضع اإلمساك بالضحية أو مبالبسه          كدمات يف اجلزء األعلى م    

 املخ وأورام دموية حتت األم      وذمةميكن أن يسبب إصابات مماثلة متاما ملا يشاهد يف متالزمة الرضيع املهزوز، أي              
حاالت التيهان أو غري ذلك واألكثر شيوعا هو شكوى الضحايا من الصداع املتكرر أو من . اجلافية ونزيف شبكي

وعمليات اهلز تكون عادة ملدد وجيزة ال تتجاوز بضع دقائق أو أقل ولكنها قد              . مـن التغريات يف احلالة العقلية     
 .تتكرر مرات كثرية على مدى فترة أيام أو أسابيع

 صدمة الصدر والبطن )د( 

وإذا أزحيت ضلوع عن . ضرب على الصدرإن كسور الضلوع من العواقب اليت تكثر مشاهدهتا على إثر ال -٢٠١
وقد يؤدي التوجيه املباشر للقوة بأداة      . الصدرمكاهنـا، جاز أن يقترن ذلك بتهتك يف الرئة وباحتمال استرواح            

 . الفقراتسويقاتلمة إىل كسور يف ث

 ويف حـاالت صدمات البطن احلادة ينبغي أن حياول الفحص اكتشاف شواهد على أي إصابة لألعضاء                -٢٠٢
وكثرة وجود الكرات احلمراء يف الدم      . على أن الفحص كثريا ما يسفر عن نتيجة سلبية        . الباطنية واجملاري البولية  

على أنه إذا   .  إىل اكتشاف نزيف داخلي مستتر     الصفاقيوقد يؤدي الغسل    . هو أبرز دليل على كدمات الكليتني     
 فإن ذلك السائل الصفاقي من بعد إجراء الغسل  باحلاسوب سائل باطين سائباملقطعياكتشف عن طريق التصوير 

 باحلاسوب يكون الرتيف    املقطعيويف التصوير   . قد يرجع إىل الغسل أو إىل نزيف ومن مث تفقد النتيجة صالحيتها           
الـباطين احلـاد متناظر الشدة يف العادة أو داال على كثافة مائية، وذلك خبالف الرتيف احلاد يف اجلهاز العصيب                    

وإيذاء األعضاء الباطنية قد يتجلى يف صورة هواء طليق أو سائل خارج األمعاء             . لذي يتسم بشدة فائقة   املركزي ا 
 احمليطة  والوذمة.  أو رضوض أو نزيف أو هتتك      وذمةأو مناطق تبدو أشد عتامة يف الصورة مما ميكن أن يدل على             

وتعد التموجات فوق   .  غري صدمة  رياس ناتج عن صدمة أو عن     كرياس هي من عالمات التهاب حاد للبن      كبالبـن 
والفشل الكلوي الناتج عن متالزمة . السمعية مفيدة بوجه خاص يف اكتشاف األورام الدموية للطحال حتت حمفظته
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كما أن ارتفاع الضغط الكلوي قد يكون من املضاعفات         . اهلصر قد يتخذ صورة حادة على أثر الضرب الشديد        
 .املتأخرة لإلصابات الكلوية

 رب على القدمنيالض -٢

لمة إىل ث هو أكثر املصطلحات شيوعا يف احلديث عن التوجيه املتكرر لصدمات بأدوات الفلقةإن مصطلح  -٢٠٣
وتكون األداة عادة هراوة أو قطعة طويلة من األنابيب أو          ) ويف حـاالت أندر إىل اليدين أو الوركني       (القدمـني   

الزمة احليز املغلق اليت قد تتسبب يف موات العضل وانسداد           هي مت  الفلقةوأسوأ مضاعفات   . سالحا شبيها بذلك  
والتشوهات الدائمة للقدمني غري شائعة ولكنها      . األوعية أو غنغرينا يف اجلزء الطريف من القدم أو يف أصابع القدم           

ونظرا ألن اإلصابات تقتصر عادة على      . حتـدث فعـال كما حتدث كسور يف الرسغ وعظام املشط والسالميات           
الرنني ب التصوير باحلاسوب أو    املقطعي لتوثيقها باألشعة مها التصوير      نيسـجة الـرخوة فـإن أفضل وسيلت       األن

 قد تؤدي والفلقة. كفيل بتشخيص احلالةوحده املغنطيسي إال أنه جيدر بالتنويه أن الفحص الطيب يف املرحلة احلادة 
أو تصري متحركة أكثر    ) تصبح تشنجية (الرسغ  فاملشي قد يصبح مؤملا وعسريا وقد تتجمد عظام         . إىل عجز مزمن  

وباجلس قد تتبني   . والضغط على أمخص القدم وثين إصبعها الكبري إىل أعلى قد يسببان أملا للمصاب            . مـن الالزم  
قابلية اإليالم يف لفافة أمخص القدم على امتدادها كله، وقد تكون األربطة الطرفية للفافة ممزقة، وذلك جزئيا يف                  

ولن تنقبض اللفافة بطريقة طبيعية مما يسبب معاناة يف املشي، وقد           . ميات املالصقة وجزئيا عند اجللد    قاعدة السال 
وقد يتبني من التمديد السليب إلصبع القدم الكبري ما إذا كانت اللفافة قد             . يـؤدي إىل إجهـاد عضلي فيما بعد       

 ٢٠سها حينما يصل الثين إىل أعلى إىل         أن يبدأ الشعور ببدء توترها عند ج       ُيفترضوإن كانت سليمة    . متزقـت 
 وإذا سجلت قيم أعلى كان يف ذلك إحياء حبدوث.  درجة٧٠درجـة، فالتمديد الطبيعي األقصى هو حىت حوايل   

من اجلهة األخرى، فإن القدرة احملدودة على ثين إصبع القدم الكبري           و. )٨٦(،)٨٥(،)٨٤(،)٨٣(إصـابات ألربطة اللفافة   
اليت تنتج عن زوائد عظمية ظهرية يف بداية املشط          "اإلهبام الصمل "ط مها من مظاهر حالة      واألمل عند التمديد املفر   

 .أو يف قاعدة السالمية املالصقة/و

 :وقد تنشأ مضاعفات ومتالزمات عديدة تشمل -٢٠٤

                                                      

)٨٣( G. Skylv, "Physical sequelae of torture", in Torture and Its Consequences: Current 

Treatment Approaches, M. Başoğlu, ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 1992), pp. 38-55. 
 .٧٦انظر احلاشية  )٨٤(
)٨٥( K. Prip, L. Tived, N. Holten, Physiotherapy for Torture Survivors: A Basic 

Introduction (Copenhagen, International Rechabilitation Council for Torture Victims, 1995). 
)٨٦( F. Bojsen-Moller and K. E. Flagstad, "Plantar aponeurosis and internal architecture 

of the ball of the foot", Journal of Anatomy, vol. 121 (1976), pp. 599-611. 
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مغلق تسفر عن انسداد      يف حيز  الوذمةوهذه هي أقسى املضاعفات ألن      . مـتالزمة احليز املغلق    )أ( 
وذلك يشخص . ات عضلي مما قد يفضي إىل تليف أو تقلص أو غنغرينا يف طرف القدم أو أصابع القدموعائي ومو

 ؛عادة بأخذ عدة قياسات للضغط يف ذلك احليز

فالوسائد املرنة الواقعة حتت عظم الكعب والسالميات       . هصـر الكعب ووسائد القدم األمامية      )ب( 
كما أن أربطة األنسجة الضامة     .  مرتبطة بالصدمة  لوذمةاشرة أو نتيجة     إما بصورة مب   الفلقةاملالصقة تتداعى أثناء    

اليت متتد خالل األنسجة الدهنية رابطة العظم باجللد تتمزق حارمة بذلك األنسجة الدهنية من ورود الدم إليها مما             
 ؛شيوُيفقد األثر الوسادي فال يصبح مبقدور القدمني استيعاب الضغوط الناجتة من امل. يسبب ضمورها

الـندوب املتيبسـة وغري املنتظمة اليت تلحق باجللد واألنسجة الواقعة حتت اجللد يف القدم بعد                 )ج( 
 ففي القدم الطبيعية تتصل األنسجة اجللدية وحتت اجللدية يف أمخص القدم عن طريق أحزمة وثيقة .بالفلقةالتعذيب 

 بالفلقة؛ متزقها بعد التعذيب وذمةأو كليا نتيجة ولكن هذه األحزمة ميكن أن تتلف جزئيا . من األنسجة الضامة

 إىل هتتك   للفلقة يف الفترة الالحقة     وذمةميكن أن تؤدي    . هتتك لفافة أمخص القدم وأوتار القدم      )د( 
وعندما ختتفي وظيفتها املساندة الالزمة لقوس القدم يتعسر املشي وتتعرض عضالت القدم وال سيما . هذه اهلياكل
 ؛ األمخصية الطويلة إىل معاناة شديدةالعضلة املربعة

. وقد حيدث ذلك باعتباره من املضاعفات األخرى هلذا النوع من اإلصابة. الـتهاب لفافة أمخص القدم    )ه ( 
ويف دراسات أجريت عن هذا املوضوع      .  تصبح اللفافة كلها قابلة للتهيج مما يؤدي إىل التهاهبا املزمن          الفلقـة ويف حالـة    

 الفلقة سنة وكانوا قد أبلَغوا عن استعمال ١٥سحي لعظام مسجونني مت اإلفراج عنهم بعد حبس دام        وتضمنت الفحص امل  
معهـم وقت القبض عليهم يف مطلع األمر، أسفرت النتائج عن تأكيد وجود نقاط مفرطة احلساسية يف عظام الكعب أو                    

 .)٨٧(املشط

الرنني ب التصوير بوسائل األشعة من قبيل      للفلقةرض  وميكن يف حاالت كثرية تأكيد حدوث صدمة ناجتة عن التع          -٢٠٥
وقد حيدث أن تكون نتائج األشعة اإلجيابية مترتبة        .  باحلاسوب والتموجات فوق السمعية    املقطعياملغنطيسـي والتصوير    

طيسي الرنني املغنب التصويرعلى أن . ومن املوصى به أن يبدأ الفحص بإجراء أشعة روتينية. على أمراض أو صدمات أخرى  
ـ  الرنني املغنطيسي أو التصوير ب والتصوير . األسلوب املفضل للفحص باألشعة بغية اكتشاف إصابات األنسجة الرخوة      وه

 املقطعيكشـف عـن إصابة العظم بإظهار رضوض قد ال تتبني من األشعة الروتينية أو من التصوير                  يالوميضـي قـد     
 .)٨٨(باحلاسوب

                                                      

)٨٧( V. Lök, and others, "Bone scintigraphy as clue to previous torture", The Lancet, vol. 

337, No. 8745 (1991), pp. 846-847. See also M. Tunca and V. Lök "Bone scintigraphy in screening 

of torture survivors", The Lancet, vol. 352, No. 9143 (1998), p. 1859. 
 V. Lök and others, "Bone scintigraphy as an؛ وانظر أيضا٨٣ً و٧٦انظـر احلاشـيتني    )٨٨(

evidence of previous torture", Treatment and Rehabilitation Center Report of the Human Rights 

Foundation of Turkey (Ankara, 1994), pp. 91-96. 
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 التعليق -٣

أشكال التعذيب ومع أنه قد يسبب آالما مربحة فإنه ال يترك إال القليل من              التعلـيق شـكل شائع من        -٢٠٦
 بأنه  البوحوقد يتردد الشخص الذي ال يزال حمبوسا يف         . الشـواهد الظاهرة على اإلصابة أو ال يترك أي شواهد         

ا هو إثبات ب، ولكن وجود قصور يف األعصاب الطرفية يفضي إىل تشخيص مؤداه اعتالل الضفرية العضدية إمنذُِّع
 :وقد يتخذ التعليق صورا عديدة. عملي لصحة التشخيص القائل حبدوث تعذيب بوسيلة التعليق

 وذلك بفرد الذراعني وربطهما بعمود أفقي؛. تعليق الصلب )أ( 

 وذلك بربط األيدي إىل أعلى إما معا أو منفردتني؛. تعليق اجلّزار )ب( 

 ت القدمني إىل أعلى والرأس إىل أسفل؛وذلك بتثبي. تعليق اجلّزار املعكوس )ج( 

 الكوعني اعدين معا خلف الظهر وثينـوذلك بتعليق الضحية مع ربط الس". تعليق الفلسطينيني" )د( 
رباط حول الكوعني أو املعصمني مع  وكبديل لذلك يعلق السجني من.  درجة مث ربط الساعدين بعمود أفقي٩٠ب  

 وضع الذراعني خلف الظهر؛

بإمرار قضيب حتت ظهر  وبه يتم تعليق الضحية من الركبتني املثنيتني وذلك". جمثم الببغاء"يق تعل )ه ( 
 .الركبتني، ويقترن ذلك عادة بربط املعصمني بالعرقوبني

قد يسبب إصابة  "الفلسطينينيتعليق "و.  دقيقة وعدة ساعات٢٠و ١٥وقد يدوم التعليق فترة تتراوح بني  -٢٠٧
إىل متزقات يف أربطة الركبتني  "جمثم الببغاء"وقد يؤدي تعليق   . ية يف غضون فترة وجيزة    دائمـة للضـفرية العضد    

ويف املرحلة املزمنة من املألوف     . وكثريا ما ُيضرب الضحايا أثناء التعليق أو ُيعتدى عليهم على حنو آخر           . املقطعية
ألثقال والدوران، وخاصة حنو اجلسم،     أن يستمر األمل والقابلية لإليالم حول مفصل الكتفني ومن ذلك أن رفع ا            

أما املضاعفات يف الفترة احلادة فتشمل الضعف يف الذراعني أو          . سيسـببان أملا شديدا لعدة سنوات بعد التعليق       
. اليدين، واألحاسيس غري العادية، والتنميل، وعدم التأثر باللمس، واألمل السطحي، وفقدان االنعكاسات الوترية            

ويف املرحلة املزمنة قد يستمر الضعف      . ور العميق باألمل البالغ حالة ضعف عضلي مستتر       وقـد يكون وراء الشع    
وقد يسبب رفع   . وقد يوجد تنميل، كما توجد بتواتر أشد أحاسيس غري عادية         . ويـتطور إىل فسـاد العضالت     

دث متزقات يف أربطة مفصل وباإلضافة إىل اإلصابة العصبية، قد حت. الذراعني أو رفع األثقال أملا أو تنميال أو ضعفا
أي ( "لوح كتف جمنح  "ومبعاينة الظهر قد يشاهد     . الكـتف وإزاحة للوح الكتف وإيذاء لعضالت منطقة الكتف        

 .عند حدوث إصابة يف العصب الصدري الطويل أو إزاحة للوح) بروز للحدود الفقارية للوح

إصابة الضفرية العضدية تتجلى يف اختالل األداء و. واإلصابة العصبية تكون عادة غري متماثلة يف الذراعني -٢٠٨
 .الوظيفي احلركي واحلسي واالنعكاسي

بروزا يف    النتيجة األوىل املتوقعة هي الضعف العضلي غري املتماثل واألشد         .الفحـص احلـركي    )أ( 
شديدة قد  وإذا كانت اإلصابة    . واألمل احلـاد قد جيعل من العسري تفسري نتيجة فحص القوة العضلية           . األطـراف 

 ؛يشاهد ضمور العضالت يف املرحلة املزمنة
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 إن الفقدان الكامل لإلحساس أو وجود أحاسيس غري عادية على امتداد ممرات             .الفحص احلسي  )ب( 
املوقع، والتمييز بني نقطتني خمتلفتني، وأثر  وينبغي اختبار كل من إدراك. األعصاب احلسية مها من األمور الشائعة    

فإذا وجد بعد انقضاء ما ال يقل عن ثالثة أسابيع قصور أو نقصان يف               .واإلحساس باحلر والربد  الوخـز باإلبرة،    
وتفسري  على يد أخصائي متمرس يف استخدام      ولوجية املناسبة يزياالنعكاس، وجب إجراء الفحوص الكهربائية الف     

 ؛هذه الطرائق

 ارق يف  ف مدى االنعكاس أو  د يشاهد فقدان لالنعكاس أو اخنفاض يف        ق. الفحـص االنعكاسي   )ج( 
رغم تعرض الضفريتني العضديتني كلتيهما للصدمة فإهنما  "نييتعليق الفلسطين"ويف . االنعكاس بني اليدين والقدمني

للكيفية اليت مت هبا تعليق الضحية وأي الذراعني كان يف املوقع األعلى وأي              قـد تعتالن على حنو غري متماثل تبعا       
ذلك رغم أن البحوث توحي بأن علل الضفرية العضدية تكون عادة وحيدة اجلانب فإن              و. طريقة اتبعت يف ربطه   

 . اإلصابة ثنائية اجلانبيتضارب مع اخلربة املكتسبة يف سياق التعذيب حيث تنتشر

. إن الضفرية العضدية هي من بني أنسجة منطقة الكتف أشد التكوينات حساسية لإلصابة الناجتة عن الشد -٢٠٩
واملالحظ يف النوع   .  تلفا للضفرية العضدية نظرا للشد اجلربي للذراعني إىل اخللف         بيسب "لفلسطينينيتعلـيق ا  "و

حيث يكون اجلسم معلقا والذراعان مشدودين شدا مفرطا إىل اخللف، أن التلف  "تعليق الفلسطينيني"التقليدي من 
. ارسة على الضفرية على قدر كاف من الشدة       حيدث يف الضفرية السفلية مث الوسطية والعليا إذا كانت القوة املم          

وال يتضمن شدا مفرطا فريجح أن تكون ألياف الضفرية الوسطية أول       "الصلب"أمـا إذا كـان التعليق من نوع         
 :وميكن تصنيف إصابات الضفرية العضدية على النحو التايل. ألياف يصيبها التلف وذلك من جراء فرط اإلبعاد

قصور حسي  وقد تالحظ أوجه. يتركز القصور يف عضالت الساعد واليد: تلف الضفرية السفلية )أ( 
 ؛يف التوزيع الزندي لألعصاب يف الساعد وعند اإلصبعني الرابع واخلامس يف جانب خط النصف من اليد

وقد . واألصابع ميس هذا التلف العضالت الباسطة يف الساعد والكوع       : تلف الضفرية الوسطية   )ب( 
ويالحظ قصور حسي يف الساعد ويف جوانب       . درة على لوي الساعد وعلى الثين الدائري لليد       يتبني ضعف يف الق   

وقد ُتفقد انعكاسات العضلة ثالثية     . يف التوزيع الكعربي لألعصاب    ظهـر أصـابع الـيد األول والثاين والثالث        
 ؛الرؤوس

إبعاد  صور يف وقد يتبني ق  . وتتأثر بذلك عضالت الكتف بوجه خاص     : تلـف الضـفرية العليا     )ج( 
حسي يف منطقة العضلة الدالية،  كما يشاهد قصور. الكتف والدوران احملوري ولوي الساعد إىل اخللف وإىل األمام

 .وقد ميتد ذلك إىل الذراع واألجزاء الطرفية من الساعد

 أشكال التعذيب األخرى املرتبطة بوضع اجلسم -٤

 اجلسم، وكلها أشكال تتضمن ربط الضحية أو تقييد         توجـد أشكال عديدة من التعذيب املرتبط بوضع        -٢١٠
حركته أو إلزامه بالبقاء يف أوضاع ملتوية أو مشدودة أو غري ذلك من األوضاع غري الطبيعية مما يسبب أملا حادا                    

ومن خصائص هذه األشكال أهنا ال تترك . وقد يفضي إىل إصابات لألربطة واألوتار واألعصاب واألوعية الدموية    



 

77 

مات اخلارجية، أو اآلثار اليت تبينها األشعة، إال أقل ما ميكن أو هي قد ال تترك أي آثار رغم ما يترتب                     من العال 
 .عليها من العجز املزمن الشديد يف كثري من احلاالت

وهو قد يتخذ صورا . وكل التعذيب املرتبط بوضع اجلسم يكون موجها إىل األوتار واملفاصل والعضالت        -٢١١
التقليدية على كرسي أو على األرض رأسا أو على دراجة      "ربطة املوز "أو   "وقفة املوز "أو   "ق الببغاء تعلي: "خمتلفة
 طويلة مع   ة، والوقوف اجلربي على القدمني، والوقوف اجلربي على قدم واحدة، والوقوف ملد           )موتوسيكل(نارية  

وتبعا . والبقاء بال حراك يف قفص صغري     ،   ملدة طويلة  رفع اليدين والذراعني على حائط، وجلوس القرفصاء اجلربي       
خلصائص هذه األوضاع تتخذ الشكاوى صورة أمل يف منطقة معينة من اجلسم أو قصور يف حركة مفصل أو أمل يف 

ونفس مبادئ الفحص العصيب    . الظهر أو يف األيدي أو أجزاء من العنق أو انتفاخ يف األجزاء السفلية من الساقني              
.  تنطبق على التعليق تنطبق أيضا على هذه األشكال من التعذيب املرتبط بوضع اجلسم              اهليكلي اليت  - والعضـلي 
 وسيلة األشعة املفضلة لتقييم اإلصابات الناجتة عن مجيع أشكال التعذيب املرتبطة            والرنني املغنطيسي ه  ب والتصوير

 .بوضع اجلسم

  الكهربائيةماتالتعذيب بالصد -٥

لكترودات توضع على أي أجزاء من اجلسم، واملناطق األكثر شيوعا          إ خالل   ينـتقل التيار الكهربائي من     -٢١٢
وقد . هي األيدي واألقدام وأصابع اليد وأصابع القدم واألذن واحللمات والفم والشفاه ومنطقة األعضاء التناسلية             

، أو مسدس   يكـون مصدر الكهرباء مولد يدار باليد أو يعمل باالحتراق الداخلي، أو وصلة كهربائية من حائط               
ويسري التيار الكهربائي يف أقصر طريق بني       . صـاعق أو مـنخس ماشـية أو غري ذلك من النبائط الكهربائية            

لكترود على أحد أصابع القدم اليمىن وآخر على        إومن أعراض إمرار تيار كهربائي، إذا وضع مثال         . لكترودينإلا
كما حيدث  .  عضالت الفخذ األمين وبطن الساق     منطقة األعضاء التناسلية، حدوث أمل وتقلص عضلي وعقال يف        

ن مجيع العضالت اليت تكون على ممر التيار الكهربائي         إوحيث  . شعور بأمل ال يطاق يف منطقة األعضاء التناسلية       
تتعرض لتقلص كزازي، فقد تشاهد، إذا كان التيار عاليا نسبيا، حاالت خلع للكتف واعتالل جلذور األعصاب                

.  إال أنه يتعذر عند فحص الضحية بدنيا القطع يف نوع ووقت وتيار وفولت الطاقة املستخدمة         .القطنـية والعنقية  
وكثريا ما يعمد مرتكبو التعذيب إىل استعمال املاء أو بعض املواد اهلالمية لزيادة كفاءة التعذيب وتوسيع مدخل                 

ثر البسيط الذي تتركه احلروق     واأل. التـيار الكهـربائي يف اجلسم ومنع ترك حروق كهربائية قابلة لالكتشاف           
ّنية حممّرة يتراوح قطرها بني مليمتر واحد و  مليمترات وال يصاحبها ٣الكهربائية يتخذ عادة صورة إصابة دائرية ُب

ويلزم فحص سطح اجللد بعناية ألن هذا النوع من         . عـادة الـتهاب وهـي قد تسفر عن ندبة زائدة االصطباغ           
 من اإلصابات احلديثة لفحصها جمهريا من أجل إثبات         خزعةومسألة أخذ   . هولةاإلصـابات كثريا ما ال يتبني بس      

ومع أن احلروق الكهربائية قد تسبب تغريات نسيجية نوعية فإن هذا ال يصدق يف              . منشـأها هي مسألة خالفية    
جابة عن  أما اإل . مجيع األحوال، وعدم وجود هذه التغريات ال ينفي حبال كون اإلصابة ناجتة عن حرق كهربائي              

 من اجللد تكفي أو ال تكفي لتربير األمل والعناء خلزعةالتساؤل عما إذا كانت النتائج املنتظرة من الفحص اجملهري 
، انظر املرفق الثاين  . ( فهي إجابة جيب أن تترك لتقدير الفاحص يف كل حالة على حدة            اخلزعةاملقترنني بأخذ هذه    

 ).٢ -الفرع 
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 التعذيب بواسطة األسنان -٦

وقد يؤدي إىل . قـد يـتخذ التعذيب بواسطة األسنان شكل كسر األسنان أو خلعها أو إمرار تيار كهربائي هبا              -٢١٣
فقدان أسنان أو هتشيمها، وانتفاخ يف اللثة ونزيف وأمل، أو التهابات للثة والفم أو كسور يف الفك أو سقوط للحشو من                     

ل يف آالم يف املفصل وتقييد لقدرة الفك على احلركة، ويف بعض            وقـد تتسبب متالزمة املفصل الفكي األسف      . األسـنان 
 .احلاالت إىل خلع جزئي للمفصل بسبب التشنجات العضلية النامجة عن التيار الكهربائي أو الضربات املسددة إىل الوجه

 اخلنق -٧

المات ويربأ منها املعذب    وهي وسيلة ال تترك عادة ع     . مـن وسائل التعذيب املتزايدة الشيوع اخلنق شبه الكامل         -٢١٤
 "سبمارينو "،، وقـد كـثر اسـتعماهلا يف أمـريكا الالتينية حىت أصبحت اللفظة األسبانية الدالة عليها     بسـرعة 

"submarine"  ،    والتنفس الطبيعي قد ُيعوق بطرق شىت منها تغطية الرأس         . جزءا من مصطلحات حقوق اإلنسان
 أو غبار على الرقبة أو وضع رباط حوهلا، واإلرغام على تنفس بكيس من البالستك، وسد الفم واألنف، والضغط

، وقد تترتب عليها    "السبمارينو اجلافة   "وتعرف هذه الطرق مبصطلح     . أمسنـت أو فلفـل حـار أو ما إىل ذلك          
مضـاعفات خمتلفة مثل وجود نقط دموية صغرية على اجللد، أو نزيف من األنف أو األذن، أو احتقان للوجه أو                 

أما غطس الرأس بالقوة يف املاء، الذي يكون ملوثا يف كثري من            .  الفم، ومشاكل تنفسية حادة أو مزمنة      أمخاج يف 
. األحيان بالبول أو الرباز أو القيء أو غري ذلك من األوساخ، فإنه قد يؤدي إىل اإلشراف على الغرق أو إىل الغرق

ويف ". السبمارينو املائية"الضرب من التعذيب يسمى وهذا . ودخول املاء إىل الرئة قد يؤدي إىل التهاب رئوي حاد
حاالت الشنق أو غريه من أساليب اخلنق برباط، سيتسىن يف كثري من األحيان اكتشاف سحجات منطية أو كدمات على                   

 .وقد حيدث كسر يف العظمة الالمية والغضروف البلعومي نتيجة للخنق اجلزئي أو الضربات املسددة إىل الرقبة. الرقبة

 التعذيب اجلنسي مبا يف ذلك االغتصاب -٨

عري، وذلك يشكل عامال ثابتا يف حاالت التعذيب يف كثري من           تيـبدأ التعذيب اجلنسي باإلرغام على ال       -٢١٥
والعري يقوي دائما الفزع . فاملرء ال يشعر بالضعف يف أي ظرف قدر ما يشعر به وهو عار وعدمي احلول. البلدان

جوانب التعذيب ألنه حيمل يف ثناياه دائما احتمال التعرض لالعتداء واالغتصاب           النفسـي يف كـل جانب من        
كما أن التهديدات اجلنسية باللفظ وباإلساءة والتهكم تشكل هي أيضا جزءا من التعذيب اجلنسي فهي               . واللواط

 أعضاء يف جسم    كما أن تلمس  . تـزيد من الشعور باهلوان وإهدار الكرامة، وهذا كله جزء ال يتجزأ من العملية             
 .املرأة يسبب صدمة هلا يف مجيع األحوال ويعترب ضربا من التعذيب

ورغم وجود بعض الفروق بني التعذيب اجلنسي للرجال والتعذيب اجلنسي للنساء فإن العديد من القضايا  -٢١٦
مراض اليت تنتقل واالغتصاب ينطوي دائما على خطر اإلصابة مبرض من األ. تظل منطبقة على احلالتني على السواء

الوقاية الوحيدة الفعالة املتاحة حاليا ضد      و. )٨٩(بواسطة االتصال اجلنسي، وال سيما فريوس نقص املناعة البشرية        
                                                      

)٨٩( I. Lunde and J. Ortmann, "Sexual torture and the treatment of its consequences", 

Torture and Its Consequences, Current Treatment Approaches, M. Başoğlu, ed. (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1992), 310-331. 
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هذا الفريوس يلزم تعاطيها يف غضون سويعات من الواقعة، وهي ليست متاحة بصورة عامة يف البلدان اليت يرتكب 
، ويف حاالت أخرى    الشذوذ اجلنسي م احلاالت سيتضمن التعذيب عنصر      ويف معظ . فيها التعذيب بصورة روتينية   

فالكهرباء والضربات توجه عموما إىل األعضاء التناسلية للرجال، . سيكون التعذيب موجها إىل األعضاء التناسلية
ردد ت فكثريا ما . والصدمة البدنية تعزز باإلساءات اللفظية    . وقـد يضـاف أو ال يضاف إليها التعذيب الشرجي         

، يف زنزانات   ةوقد يودع املسجونون، عرا   . التهديدات بإفقاد الرجال ذكورهتم وبالتايل ضياع احترام اجملتمع هلم        
وقد يزداد . مع أفراد من أسرهم أو أصدقائهم أو أشخاص غرباء عنهم متاما، وذلك انتهاكا للمحرمات يف ثقافتهم

ويضاف إىل ذلك أن املسجونني أنفسهم قد       . على انفراد األمـر سـوءا حبرماهنم من إمكانية استخدام املراحيض          
ومما يزيد من   . يـرغمون عـلى االعتداء جنسيا بعضهم على بعض، وهذا أمر يصعب التغلب على أثره العاطفي               

صـدمة النساء عند التعرض للتعذيب اجلنسي اخلوف من احتمال اغتصاهبن نظرا للوصمة البالغة اليت تدمغهن هبا                 
كما ال ينبغي االستهانة بالصدمة املتمثلة يف احتمال محلهن سفاحا، وهذا ما ال             . ذلك هلن ثقافـتهن إن حـدث      

حىت لو أمكن   (له الذكور بطبيعة احلال، ويف اخلوف من فقدان البكارة ومن عدم القدرة على اإلجناب                يـتعرض 
 ).إخفاء أمر واقعة االغتصاب عن زوج املستقبل وعن بقية اجملتمع

  الواقعة، وذلك بسبب ضغوط     كتمانصـاب يف حـاالت االعـتداء اجلنسـي راغبا يف            وإذا كـان امل    -٢١٧
 ثقافية أو ألسباب شخصية، يقع على الطبيب الفاحص ووكاالت التحقيق واحملاكم التزام بالتعاون يف - اجتماعية

ء اجلنسي عليهم    بعد تعرضهم لالعتدا   الناجنيإن التمكن من إجياد جو من الثقة يف التعامل مع           . صون خصوصياته 
وجيب تاليف أي عالج يكون من شأنه . أمـر يتطلـب توفر تعليم نفسي خاص واحلصول على دعم نفسي مالئم   

ويتحتم قبل بدء الفحص احلصول على إذن من الشخص أيا كان           . زيادة الصدمة النفسية لدى هؤالء األشخاص     
شروع يف جوانب الفحص األشد مساسا      ؤكد الضحية مرة أخرى هذا اإلذن قبل ال       تنـوع الفحص، وينبغي أن      

 .وينبغي إعالم الشخص بأمهية الفحص وبنتائجه املمكنة، وذلك بطريقة واضحة ومفهومة. اخبصوصياهت

 استعراض األعراض )أ( 

 واف لالعتداء املدعى وقوعه، وذلك على النحو املوصوف يف األجزاء السابقة سرد تارخييينبغي تسجيل  -٢١٨
على أنه توجد بعض األسئلة النوعية املنصبة على ادعاءات االعتداء اجلنسي ).  أعالهظر الفرع باءان(من هذا الدليل 

وهذه تتناول األعراض احلالية الناجتة عن االعتداء القريب العهد، مثال وجود نزف أو إفرازات مهبلية . دون غريها
نسي احلاصل يف املاضي تنصب األسئلة على ويف حالة االعتداء اجل  . أو شـرجية ومواقع األمل والكدمات والقروح      

األعراض املستمرة نتيجة االعتداء مثل كثرة التبول أو العجز عن التحكم يف التبول أو عسر التبول أو عدم انتظام                   
احلـيض، وتاريخ احلمل الالحق أو اإلجهاض أو الرتيف املهبلي والصعوبات املقترنة بالنشاط اجلنسي مبا يف ذلك                 

 . الشرج والرتف واإلمساك وعدم القدرة على التحكم يف عملية التربزاجلماع وآالم

بعد الناجني ومـن وجهة مثالية ينبغي أن تتوفر مرافق مادية وتقنية كافية على حنو يسمح بإجراء فحص                 -٢١٩
الـتعرض لالعـتداء اجلنسي على يد فريق من ممارسي الطب النفسي واألخصائيني يف علم النفس وأطباء أمراض             

ومن املقاصد اليت ينبغي توخيها يف االستشارة       . لنساء واملشتغلني بالتمريض ممن تدربوا على عالج هذه احلاالت        ا
ويشمل ذلك مسائل   . الـيت جتري بعد وقوع اعتداء جنسي توفري املساندة واملشورة والطمأنة عند اقتضاء احلال             

بشري واحلمل، إذا كانت الضحية أنثى، واألضرار       األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة ال        
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البدنـية الدائمة ألن مرتكيب التعذيب كثريا ما يرددون أمام الضحية القول بأنه لن يتمكن أبدا فيما بعد من أداء                    
 .الوظيفة اجلنسية بصورة طبيعية، وهي نبوءة قد يؤدي جمرد تعلقها يف الذهن إىل حتققها فعال

 تداء قريب العهدالفحص على أثر اع )ب( 

يـندر أن يتم اإلفراج عن ضحية اغتصاب يف وقت يظل فيه من املستطاع التعرف على العالمات احلادة                   -٢٢٠
. ويف هذه احلاالت تنشأ عدة قضايا ينبغي إدراكها ألهنا قد تكون معرقلة للتقييم الطيب             . الـيت يـتركها االعتداء    

عتداء عليهم قد يعانون من احلرج ويظلون يف حرية من أمر طلب فالضحايا الذين مل ميض وقت كبري على وقوع اال
الثقافية أو للطبيعة املدمرة لالعتداء  - العون الطيب أو القانوين نظرا ملخاوفهم الشخصية أو لالعتبارات االجتماعية

ن يتصرف وفقا ويف هذه احلاالت ينبغي أن يشرح الطبيب للضحية كل اخليارات الطبية والقضائية املمكنة وأ. ذاته
ومن واجب الطبيب أن حيصل على موافقة صادرة عن علم على إجراء الفحص وأن يسجل كل . لرغبات الضحية

وينبغي بقدر اإلمكان أن    . النتائج الطبية املترتبة على االعتداء ويأخذ عينات إلجراء الفحص الطيب الشرعي عليها           
وإن مل يكن األمر كذلك ينبغي أن يتحدث الفاحص مع خبري  ،يكون الفاحص خبريا يف توثيق االعتداءات اجلنسية

إذا كان نوع جنس الطبيب خمتلفا عن       و. )٩٠(أو يرجع إىل نصوص مرجع معتمد يف جمال الطب الشرعي السريري          
وإذا كان من   . نوع جنس الضحية وجب أن تعرض على الضحية إمكانية حضور رقيب من نوع جنسه يف الغرفة               

. ترجم شفوي فيمكن اختياره من نوع جنس الضحية لكي يصلح للقيام بدور الرقيب كذلك       املـزمع االستعانة مب   
 فإن أي شخص يكون من أقارب الضحية ال يعد يف  ،ونظـرا للطبـيعة احلساسة للتحقيق يف االعتداءات اجلنسية        

حالة من   أن يكون املصاب يف      وينبغي). الفرع طاء الفصل الرابع،   انظر  ( األحوال الطبيعية شخصا مثاليا للقيام هبذا الدور      
 شامال توثيقا دقيقا لكل النتائج البدنية مبا يف ذلك          ٍف،ويتعني إجراء فحص بدين وا    .  قبل الفحص  الـراحة وعـدم التوتر    

 .احلجم واملوقع واللون، وينبغي كلما أمكن تصوير هذه النتائج ومجع عينات أثناء الفحص إلثبات احلالة

وجيب أن يوىل   . ويلزم تسجيل أي تشوهات   .  يف البداية إىل األعضاء التناسلية     وينبغي أال يوجه الفحص    -٢٢١
جراء فحص واف للجلد حبثا عن آفات جلدية ميكن إرجاعها إىل االعتداء، ومنها السحجات              إلاهـتمام خاص    

هذا وقد يساعد   . والتمزقات وجتمعات بقع الدم حتت اجللد وظهور نقاط دموية صغرية ناجتة عن املص أو العض              
فإذا كانت اإلصابات يف األعضاء     . الفحص األويل املصاب على االسترخاء بقدر أكرب قبل إجراء الفحص الكلي          

ذلك .  قد تصبح اإلصابات اليت تشاهد يف مواضع أخرى من اجلسم أبرز دليل على وقوع االعتداء،التناسلية طفيفة
اهبا مباشرة، فإن األذى القابل للتحديد ال يشاهد        أنـه عندما ُتفحص األعضاء التناسلية لألنثى، حىت عقب اغتص         

، عقب  النساء أو   الرجالكما أن فحص الشرج، سواء يف حالة        .  يف املائة من احلاالت    ٥٠فعـال إال يف أقل من       
وغين عن البيان أنه إذا استخدمت أدوات       .  يف املائة من احلاالت    ٣٠االغتصاب الشرجي ال يظهر إصابات إال يف أقل من          

 .من ذلك بكثري نسبيا يف اختراق املهبل أو الشرج فإن احتمال التعرف على مصدر األذى سيكون أكربضخمة 

                                                      

 J. Howitt and D. Rogers, "Adult sexual offenses and related matters", Journal ofانظر )٩٠(

Clinical Forensic Medicine, W. D. S. McLay, ed. (London, Greenwich Medical Media, 1996), pp. 

193-218. 
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وإذا كانـت خدمات خمترب خمصص للطب الشرعي متوفرة، وجب االتصال باملخترب قبل إجراء الفحص                -٢٢٢
والكثري من  . وكيفية أخذها للـتعرف عـلى العينات اليت ميكنه اختبارها وبالتايل حتديد العينات اليت تؤخذ فعال               

املختـربات يزود األطباء بعلب حتوي كل اللوازم لكي يتمكنوا من أخذ كل أنواع العينات املطلوبة ممن يدعون                  
وحىت إن مل يوجد خمترب قد يظل من اجملدي احلصول على مسحات رطبة، جتفف بعد            . وقوع اعتداء جنسي عليهم   

ومن املستطاع ). DNA(مها يف اختبارات احلامض النووي يف اخلاليا    ذلـك يف اهلـواء مث ميكن فيما بعد استخدا         
 أيام من العينات املأخوذة مبسحة مهبلية عميقة ولغاية ثالثة أيام يف حالة العينة ٥التعرف على السائل املنوي لغاية 

ث عرضي عندما   وجيب اختاذ احتياطات مشددة ملنع إثارة أي ادعاءات فيما بعد حبدوث تلو           . املأخوذة من الشرج  
تكون قد أخذت عينات من عدة ضحايا خمتلفني، وعلى األخص إذا كانت قد أخذت عينات من أشخاص يدعى                  

وجيب توفري محاية كاملة جلميع عينات الطب الشرعي وإثبات توثيق كامل لتسلسل            . أهنـم من مرتكيب االعتداء    
 .العهدة فيما خيصها

 اشرة الفحص يف تاريخ الحق للمرحلة املب )ج( 

عندما يرجع زمن االعتداء املدعى وقوعه إىل أكثر من أسبوع مضى وال توجد عالمات على سحجات أو  -٢٢٣
وقد ميكن االستفادة من الوقت يف البحث عن أكفأ         .  يقل داعي االستعجال يف إجراء الفحص احلوضي       ،متـزقات 

 من املفيد، إن أمكن، التقاط صور مالئمة    على أنه يظل  . شـخص ميكنه توثيق النتائج وأفضل بيئة إلجراء املقابلة        
 .ألي آثار حيتمل أن تكون متخلفة من األذى

. وجيـب تسجيل خلفية احلالة على النحو املوصوف أعاله مث إجراء فحص وتوثيق للنتائج البدنية العامة                -٢٢٤
جناب قبل وقوع االغتصاب،    ومـن املستبعد أن يتم التوصل إىل نتائج مميزة للحالة إذا كانت املرأة قد سبق هلا اإل                

وعلى األخص إن هي أجنبت بعد وقوع االغتصاب ولو أن الطبيبة األنثى املتمرسة تستطيع أن تتبني قدرا كبريا من 
وقد ينقضي وقت طويل قبل أن يتبدى استعداد املصاب لتناول  .)٩١(احلقيقة من مسلك املرأة أثناء وصفها لتارخيها

كما أن املصاب قد يرغب يف تأجيل جوانب الفحص األشد مساسا . أشد احلرججوانـب التعذيب اليت جيد فيها   
 .خبصوصياته إىل استشارة الحقة، إن مسح الوقت ومسحت الظروف بذلك

 املتابعة )د( 

توجد أمراض كثرية ميكن أن تنتقل عن طريق االعتداء اجلنسي مثال ذلك السيالن، واحلراشف الربعمية،                -٢٢٥
ص املناعة البشري، والتهاب الكبد باء وجيم، واحلالء، واألورام الثؤلولية، واالضطرابات        والزهـري، وفريوس نق   

املهبلـية املقـترنة باالعـتداء اجلنسي مثل الوحيدات املشعرة والطوقيات املهبلية والغاردناريال املهبلية، والدودة               
 .الدبوسية فضال عن أمخاج املسالك البولية

                                                      

)٩١( G. Hinshelwood, Gender-based persecution (Toronto, United Nations Expert Group 

Meeting on Gender-based Persecution, 1997). 
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ويف . ختربية الالزمة ووصف العالج املطلوب لكل حاالت االعتداء اجلنسي   وجيـب إجـراء الفحوص امل      -٢٢٦
حـاليت السـيالن واحلراشف الربعمية يصح، على األقل ألغراض الفحص الطيب، النظر يف احتمال وجود عدوى         

وينبغي إجراء استنباتات أولية وفحوص مصلية يف حاالت االعتداء         . مصـاحبة يف الشـرج أو الـبلعوم الفموي        
 بعد التعذيب،   الناجنيومن الشائع حدوث اختالل يف أداء الوظيفة اجلنسية لدى          . نسي، وبدء العالج املناسب   اجل

وقد تكون  . وخاصـة منهم ضحايا التعذيب اجلنسي أو االغتصاب، وإن كان األمر ال ينحصر يف هؤالء وحدهم               
 :األعراض بدنية أو نفسية املنشأ أو راجعة إىل اجلانبني معا، وهي تشمل

 النفور من أفراد اجلنس اآلخر أو نقصان االهتمام بالنشاط اجلنسي؛ ��١ 

قد اعتدي  االمتناع عن ممارسة أي نشاط جنسي ألن شريك الضحية يف هذا النشاط سيعرف أنه ��٢
وحيتمل أن يكون    .علـيه جنسيا أو للخوف من أنه هو نفسه أصبح غري صاحل للنشاط اجلنسي             

وبثوا فيه، إن كان من      ا يف روعه أهنم سيفقدونه القدرة اجلنسية      مرتكـبو التعذيـب قد أدخلو     
ومن املعروف . نزعة املثلية اجلنسية الرجال الذين اعتدي عليهم من الشرج، اخلوف من حتوله إىل

بطبيعتهم إىل اجلنس اآلخر بانتصاب يبلغ أحيانا        أنـه حيدث أن يشعر بعض الرجال من امليالني        
ويف هذه احلالة ينبغي طمأنتهم إىل أن       . ملواقعتهم من الشرج    غصبا درجة القذف أثناء رضوخهم   

 .يولوجيةيزاستجابة ف ما حدث إمنا هو جمرد

 فقدان القدرة على الثقة يف أي شريك جنسي؛ ��٣ 

 تعسر اإلثارة اجلنسية وعدم الوصول إىل االنتصاب الكايف؛ ��٤ 

األمراض اليت   صوبة بسبب اإلصابة بأحد   أو فقدان اخل  )  من اجلماع  النساءتأمل  (عسـر اجلماع     ��٥
مباشرة أو إلهناء احلمل على إثر  تنتقل باالتصال اجلنسي، أو لتعرض أجزاء اجلهاز اإلجنايب لصدمة

 .االغتصاب بعمليات إجهاض متت بطرق غري سليمة

  للمرأةعضاء التناسلية األفحص  )ه(

 البكر بأي وسيلة، مبا يف ذلك اختراقه باملنظار     املرأةبل  من غري املقبول بتاتا يف بعض الثقافات اختراق مه         -٢٢٧
 من الفحص اخلارجي دالئل واضحة على وقوع اغتصاب مل يعد من            املرأةوإذا بدت على    . أو باإلصبع أو مبسحة   

 :وقد تشمل نتائج فحص األعضاء التناسلية ما يلي. الالزم إجراء فحص داخلي للحوض

وهي تزول . املفرط وهذه قد تكون حادة وناجتة عن التوسيع. فرجمتزقات أو شقوق صغرية يف ال ��١
 ؛الصدمات يف العادة متاما بسرعة ولكنها قد تتخذ شكل ندوب إن تكررت

األظافر أو   تسلخات يف األعضاء التناسلية وقد تكون هذه ناجتة عن احتكاك بأشياء خشنة مثل             ��٢
 ؛اخلوامت
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جراحة  إن وجدت قد تشري إىل ضمور يف األنسجة أو        وهذه نادرة ولكنها    . متـزقات مهبلـية    ��٣
 .وال ميكن متييزها عن الشقوق الناجتة عن إيالج أدوات حادة. سابقة

 بعد انقضاء أكثر من أسبوع      المرأةومن النادر العثور على أية أدلة بدنية عند فحص األعضاء التناسلية             -٢٢٨
 حني يصبح من اجلائز أن تكون املرأة قد مارست نشاطا           فبعد هذه الفترة القصرية،   . واحـد على وقوع االعتداء    

جنسيا الحقا، سواء برضاها أو بغري رضاها، أو حني تكون قد وضعت مولودا بعد الواقعة، يصبح من املستحيل                  
ولذلك فإن أهم عنصر يف التقييم الطيب . تقريبا نسبة أي مشاهدات إىل واقعة معينة تشكل االعتداء املدعى وقوعه          

مثال الصلة بني ادعاءات االعتداء واإلصابات احلادة (ثل يف تقدير الفاحص للمعلومات املتعلقة خبلفية احلالة         قد يتم 
 .ويف تقديره ملسلك املرأة، على أن يراعي يف ذلك السياق الثقايف لتجربتها) اليت الحظتها املرأة بنفسها

  للرجلعضاء التناسليةاألفحص  )و( 

ومن ذلك هصر أو عصر أو شد       - رضوا لتعذيب موجه إىل منطقة األعضاء التناسلية      إن الرجال الذين تع    -٢٢٩
ويف .  يشكون عادة من أمل وحساسية خالل الفترة احلادة- كيس اخلصية أو توجيه صدمة مباشرة إىل تلك املنطقة

ددا كبريا من وقد حيوي البول ع. هذه احلاالت قد تشاهد مظاهر جتمع دموي وأورام واضحة وكدمات حتت اجللد
وإذا لوحظ وجود كتلة ما، لزم البت فيما إذا كانت تشري إىل قيلة مائية أو               . الكريات الدموية احلمراء والبيضاء   

أما يف  . ويف حالة الفتق اإلريب لن يستطيع الفاحص جس احلبل املنوي من فوق الكتلة            . قـيلة دموية أو فتق إريب     
والقيلة املائية . يمكن عادة جس تكوينات احلبل املنوي الطبيعية من فوق الكتلةحاليت القيلة املائية والقيلة الدموية ف

تـتكون نتيجة لتجمع مفرط للسائل داخل الغاللة الغمدية بسبب التهاب يف اخلصية وملحقاهتا أو بسبب ضعف                 
لقيلة الدموية  أما ا . الصفاقالتصريف الناتج عن انسداد ليمفاوي أو وريدي يف احلبل ويف الفسحة الواقعة خلف              

 .وخبالف القيلة املائية فإهنا ال تنري عرب األنسجة. فهي جتمع دموي داخل الغاللة الغمدية مترتب على الصدمة

وهذه اإلصابة تسبب اعوجاجا يف قاعدة      . ويلّ اخلصـية قـد ينتج عن صدمة موجهة إىل كيس اخلصية            -٢٣٠
وانتفاخا ويتطلب جراحة عاجلة، ألنه ما مل يتخذ إجراء      اخلصـية ممـا يعرقل تدفق الدم إليها ويسبب أملا مربحا            

وظروف احلبس اليت حيرم فيها املصاب من       . فـوري خلفض شدة اللّي قد يفضي ذلك إىل تنكرز سدي للخصية           
 .الرعاية الطبية قد تؤدي إىل عقابيل ملحوظة هلذه اإلصابة

انون من تعفن مزمن يف املسالك البولية ومن فاألفراد الذين تعرضوا لتعذيب موجه إىل كيس اخلصية قد يع -٢٣١
وليس من الغريب يف هذه احلاالت ظهور أعراض        . قصـور يف القدرة على االنتصاب أو من ضمور يف اخلصيتني          

االضطراب النفسي الالحق للصدمات وقد يتعذر يف املرحلة املزمنة التمييز بني اعتالل اخلصية الناجم عن التعذيب            
وإذا مل تكتشف أي مظاهر بدنية غري سوية بعد إجراء فحص بويل            . ىن عمليات مرضية أخر   واالعتالل الناجم ع  

كامل، كان يف ذلك ما يوحي بأن األعراض البولية أو أعراض العنانة وغريها من املشاكل اجلنسية إمنا ترجع إىل                   
ة الصعوبة، فإن عدم    ن رؤية الندوب على جلد كيس اخلصية والقضيب من األمور البالغ          إوحيث  . عوامل نفسية 

ومن اجلهة املقابلة فإن    . ظهـور أي ندوب يف هذين املوضعني ال ينبغي أن يتخذ دليال على عدم حدوث تعذيب               
 . ظهور هذه الندوب إمنا يدل عادة على التعرض لصدمة كبرية
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 فحص منطقة الشرج )ز( 

، قد حيدث أمل ونزف ملدة      جلنسنيأي من ا  بعد االغتصاب الشرجي أو إدخال أشياء يف الشرج، يف حالة            -٢٣٢
. ويؤدي هذا عادة إىل إمساك قد يزداد تفاقما من جراء سوء التغذية يف كثري من مراكز االحتجاز. أيام أو أسابيع

ويف املرحلة احلادة، قد يستلزم أي فحص يتجاوز حدود         . معوية أو بولية   - وقـد تظهـر أحيانا أعراض معدية      
ويف املرحلة املزمنة قد تستمر عدة      . ا أو عاما وينبغي أن يتم ذلك على يد أخصائي         املشـاهدة بالعني ختديرا جزئي    

وقد . وعندما توجد ندوب شرجية غري عادية من حيث احلجم أو املوقع يلزم توثيقها            . أعـراض وينبغي تقصيها   
ن التعذيب  تسـتمر شـروخ الشرج عدة سنوات ولكن من املستحيل يف العادة إمكان التمييز بني الناجم منها ع                 

 :وعند فحص الشرج ينبغي استكشاف وتوثيق النتائج يف ضوء ما يلي. والناجم عن أسباب أخرى

 "الطبيعية" الشروخ ستكون على األرجح غري نوعية ألهنا ميكن أن تتولد عن عدد من األوضاع              ��١
 غضون  أي يف (احلادة    ولكنها إذا شوهدت يف املرحلة     ،)مراعاة الشروط الصحية   قلة اإلمسـاك، (

 دليال على حدوث اختراق؛ فإهنا تصبح نوعية إىل حد أكرب وميكن اختاذها)  ساعة٧٢

 قد يتبني وجود شقوق يف املستقيم، مصحوبة أو غري مصحوبة برتف؛ ��٢

من  قـد يتخذ انقطاع منط األنسجة املخاطية شكل ندوب مروحية الشكل، وإذا أمكن رؤيتها              ��٣
 أو  ١٢رقم   ليس من زاوية مؤشر الساعة عند وقوفه على       أي  (زاويـة خارجة عن خط الوسط       

 فإهنا ميكن أن تتخذ دليال على صدمة االختراق؛ )٦رقم 

 قد توجد زوائد جلدية ناجتة عن صدمة يف طريقها إىل الشفاء؛ ��٤

للمستقيم إجراء  وينبغي يف مجيع حاالت االدعاء باختراق. قد توجد إفرازات صديدية من الشرج ��٥
 .تشاهد أي إفرازات ات للكشف عن مرضي السيالن واحلراشف الربعمية حىت إن ملاستنبات

  االختبارات التشخيصية املتخصصة- هاء

ففي .  أساسيا من التقييم السريري لألشخاص املدعى تعذيبهم       ال تشـكل االختبارات التشخيصية جزءاً      -٢٣٣
إال أنه توجد ظروف تشكل فيها      . راء الفحص البدين  كثري من احلاالت يصح االكتفاء بالنظر يف تاريخ احلالة وإج         

مثال ذلك حاالت إقامة دعوى قانونية ضد أشخاص يف السلطة أو املطالبة            . هـذه االختبارات أدلة مساندة قيمة     
كما أنه إذا   . ففي هذه احلاالت قد تكون نتيجة االختبار العامل احلاسم يف كسب القضية أو خسارهتا             . بتعويض

وال بد من التسليم بأن عدم   . ت تشخيصـية بقصد العالج، وجب إضافة نتائجها إىل التقرير         أجريـت اختـبارا   
احلصـول على نتيجة إجيابية الختبار تشخيصي، شأنه شأن عدم اخللوص إىل نتائج من الفحص البدين، ينبغي أال                  

نية إمكانية إجراء فحوص    ويف كثري من احلاالت قد ال تتوفر ألسباب ف        . يعـد سببا لإلحياء بأن التعذيب مل حيدث       
تشخيصـية، ولكـن عدم وجودها ال يعد أبدا مربرا إلبطال صحة التقرير املكتوب على وجه سليم من النواحي             

وال يصح تسخري املرافق التشخيصية احملدودة القدرة لتوثيق إصابات ألغراض قانونية حمضة عندما توجد              . األخرى
 ).لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املرفق الثاين(ة حاجة أشد إىل استخدامها لألغراض العالجي
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 الفصل السادس
 األدلة النفسية على التعذيب

  اعتبارات عامة -ألف 

 الدور املركزي للتقييم النفسي -١

الرأي الشائع هو أن التعذيب جتربة حياتية خارقة وقادرة على التسبب يف نطاق عريض من صنوف املعاناة  -٢٣٤
 يف حد   ، حلدث التعذيب فيها   الشديدةومعظم األطباء والباحثني متفقون على القول بأن الطبيعة         . النفسيةالبدنية و 

 من القوة ما يكفي لتوليد عواقب عقلية وانفعالية بصرف النظر عن احلالة النفسية اليت كان عليها الفرد قبل      ،ذاهتا
دده كيفية حتميل الشخص ملعاين األمور، ودرجة منو   على أن العواقب النفسية للتعذيب حتدث يف سياق حت        . تعذيبه

وهلذا ال ميكن افتراض نتيجة واحدة لشىت صنوف     . شخصـيته، وعوامـل ذات طبيعة اجتماعية وسياسية وثقافية        
فمـثال ستختلف العواقب النفسية ملواجهة إعدام صوري عن العواقب النفسية اليت تتولد عن اعتداء               . التعذيـب 

 االنفرادي والعزلة لن يؤديا على األرجح إىل نفس اآلثار اليت تتركها أفعال التعذيب              جنسـي، كمـا أن احلبس     
. وباملثل ال يصح أن يفترض املرء أن آثار احلبس والتعذيب لدى البالغ ستكون مماثلة آلثارمها على الطفل                . البدين

 بعد  الناجنيتظام لدى   ورغـم ذلك توجد من األعراض وردود الفعل النفسية جمموعات شوهدت بشيء من االن             
 .التعذيب، ومت توثيقها فعال

وهذه . وكثريا ما حياول مرتكبو التعذيب تربير أفعال التعذيب وإساءة املعاملة حباجتهم إىل مجع املعلومات -٢٣٥
التأويالت تطمس يف الواقع القصد من التعذيب وعواقبه املنتواة، ذلك أن من األهداف اجلوهرية للتعذيب االحندار 
بالفـرد إىل حالة عجز مطلق وكرب شديد على حنو ينتظر منه أن يؤدي إىل تدهور وظائفه اإلدراكية والعاطفية                   

ففي هذه  . وبذلك ُيتخذ التعذيب أداة ملهامجة األمناط األساسية ألداء الفرد النفسي واالجتماعي           .)٩٢(والسلوكية
. الضحية بعجز بدين بل أيضا إىل تدمري شخصيته       الظروف ال يسعى مرتكبو التعذيب إىل جمرد التسبب يف إصابة           

فمرتكـب التعذيب حياول القضاء على شعور الضحية بتوطد أقدامه يف أسرة وجمتمع بوصفه إنسانا لديه أحالم                 
وبتجريدهم لضحاياهم من إنسانيتهم وحتطيمهم إلرادهتم، يضرب مرتكبو التعذيب . وآمال وتطلعات إىل املستقبل

وهبذه الطريقة يستطيع التعذيب أن حيطم أو يقوض        . ن يكونون على اتصال بعد ذلك بالضحية      مثال مفزعا لرياه م   
ويضاف إىل ذلك أن التعذيب قد يلحق أضرارا جسيمة بالعالقات احلميمة بني            . إرادة ومتاسك جمتمعات بأسرها   

 .األزواج واآلباء واألبناء وسائر أعضاء األسرة، وبالعالقات بني الضحايا وجمتمعاهتم

                                                      

)٩٢( G. Fischer and N. F. Gurris, "Grenzverletzungen: Folter und sexuelle 

Traumatisierung", Praxis der Psychotherapie - Ein integratives Lehrbuch für Psychoanalyse und 

Verhaltenstherapie, W. Senf and W. Broda, eds. (Stuttgart, Thieme, 1996). 



86 

ومـن األمهـية مبكان إدراك أنه ليس حمتما أن يصاب كل شخص عذب مبرض يندرج ضمن تشخيص                   -٢٣٦
. غري أن الكثريين من الضحايا يعانون يف الواقع من ردود فعل انفعالية عميقة ومن أعراض نفسية. األمراض العقلية

فسي الالحق للصدمات، واالكتئاب    واالضـطرابان النفسـيان األساسيان املقترنان بالتعذيب مها االضطراب الن         
ومع أن هذين النوعني يشاهدان بني عامة السكان فإن انتشارمها أعلى بكثري لدى اجملموعات اليت تعرضت . الشديد

كما أن القدرة على وصف التعذيب واحلديث عنه تتأثر مبا للتعذيب من دالالت ثقافية واجتماعية               . لصـدمات 
وامل هامة تسهم يف حتديد وطأة التعذيب النفسية واالجتماعية وينبغي أن تؤخذ            فهذه ع . وسياسية بالنسبة للفرد  

 تبّين أن الطرق القائمة على الثقافيةوالبحوث عرب . بعني االعتبار عند إجراء تقييم لشخص ينتمي إىل ثقافة أخرى 
فما . ات النفسية املختلفةالتوصيف وتناول الظواهر العامة هي أصلح الطرق لالستخدام عند حماولة تقييم االضطراب

ومنذ . )٩٥(،)٩٤(،)٩٣(يعد سلوكا مضطربا أو مرضيا يف ثقافة ما قد ال يدخل يف باب األمراض يف نظر ثقافة أخرى                 
فقد لوحظت أعراض نفسية معينة أو      . احلرب العاملية الثانية أحرز قدر من التقدم يف فهم العواقب النفسية للعنف           

 . بعد التعذيب أو بعد التعرض ألنواع أخرى من العنف، ومت توثيق ذلكناجنيالجمموعات من هذه األعراض لدى 

ويف السنوات األخرية أصبح تشخيص االضطراب النفسي الالحق للصدمات يطبق على جمموعات عريضة  -٢٣٧
غري أن جدوى هذا التشخيص ليست مثبتة فيما خيص         . مـن األفـراد الذين عانوا وطأة أنواع خمتلفة من العنف          

ـ  النفسي الالحق ضطراب الومع ذلك فإن األدلة توحي بوجود معدالت عالية من أعراض ا    . ثقافات غري الغربية  ال
ثنية وثقافية  إ وأعـراض االكتئاب لدى جمموعات متنوعة من الالجئني املصدومني املنتمني إىل بيئات              للصـدمات 

االكتئاب تتيح كذلك معلومات مفيدة يف هذا       ودراسة منظمة الصحة العاملية عرب الثقافية عن         .)٩٨(،)٩٧(،)٩٦(خمتلفة

                                                      

)٩٣( A. Kleinman, "Anthropology and psychiatry: the role of culture in cross-cultural 

research on illness and care", paper delivered at the World Psychiatric Association regional 

symposium on psychiatry and its related disciplines, 1986. 
)٩٤( H. T. Engelhardt, "The concepts of health and disease", Evaluation and Explanation 

in the Biomedical Sciences, H. T. Engelhardt and S. F. Spicker, eds. (Dordrecht, D. Reidel 

Publishing Co., 1975), pp. 125-141. 
)٩٥( J. Westermeyer, "Psychiatric diagnosis across cultural boundaries", American 

Journal of Psychiatry, vol. 142 (7) (1985), pp. 798-805. 
)٩٦( R. F. Mollica, and others, "The effect of trauma and confinement on functional 

health and mental health status of Cambodians living in Thailand–Cambodia border camps", 

Journal of the American Medical Association (JAMA), vol. 270 (1993), pp. 581-586. 
)٩٧( J. D. Kinzie and others, "The prevalence of posttraumatic stress disorder and its clinical 

significance among Southeast Asian refugees", American Journal of Psychiatry, vol. 147(7) (1990), pp. 

913-917. 
)٩٨( K. Allden and others, "Burmese Political Dissidents in Thailand: trauma; and 

survival among young adults in exile", American Journal of Public Health, vol. 86 (1996), pp. 

1561-1569. 
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مع أن بعض األعراض املتماثلة قد تشاهد يف إطار ثقافات متباينة، فإن هذه األعراض قد ال تكون            و .)٩٩(الصـدد 
 .بالضرورة األعراض اليت يعلق عليها الفرد أكرب األمهية

 سياق التقييم النفسي -٢

 خمتلفة مما يؤدي إىل فروق هامة يف الكيفية اليت ينبغي أن يتم هبا جتري عمليات التقييم يف سياقات سياسية -٢٣٨
وعلى الطبيب أو األخصائي النفسي أن يكيف اإلرشادات التالية مع احلالة املعينة ومع الغاية من التقييم  . التقيـيم 

 ).٢-جيمالفصل الثالث، الفرع انظر (

ن مكان إىل آخر حسب مدى ضمان الكتمان واألمان فتوجيه أسئلة معينة باطمئنان أمر سيتفاوت كثريا م -٢٣٩
 دقيقة ال ميكن أن يسري على نفس منوال         ١٥والفحص الذي جيريه مثال طبيب زائر لسجن ملتزما بإمتامه يف           . فيه

وتنشأ قضايا أخرى . الفحص الذي جيريه أخصائي الطب الشرعي يف عيادة خاصة على حنو قد يدوم عدة ساعات
فعند فحص شخص   . ا إذا كانت األعراض النفسية والسلوكية املشاهدة تعد مرضية أم تكيفية          عند حماولة تقدير م   

أثـناء حبسـه أو عيشـه حتت هتديد كبري أو يف ظل وضع جائر قد تدخل بعض األعراض يف باب التكيف مع                       
راب، أمران  مثال ذلك أن قلة االهتمام البادي باألنشطة، وقوة الشعور باالنفصال أو االغت           . مقتضـيات احلـال   

وباملثل فإن السلوك املتسم بالتيقظ املفرط واالجتناب قد        . مفهومان يف حالة الشخص املودع يف احلبس االنفرادي       
إال أن القيود اليت تفرضها على املقابالت أحكام . )١٠٠(يكون ضروريا لألشخاص الذين يعيشون يف جمتمعات قمعية

ومن األمهية مبكان يف الظروف     . رشادات الواردة يف هذا الدليل    معيـنة ال ينـبغي أن حتول دون حماولة تطبيق اإل          
 .الصعبة التمسك، بقدر املستطاع، بضرورة مراعاة احلكومات والسلطات املعنية هلذه املعايري

 العواقب النفسية للتعذيب -باء 

 مالحظات حتذيرية -١

نويه بأن تصنيفات الطب النفسي     قبل اخلوض يف وصف األعراض ويف تصنيفات الطب النفسي، جيدر الت           -٢٤٠
تعتـرب بصـورة عامة من املفاهيم الطبية الغربية وأن تطبيقها على اجملموعات السكانية غري الغربية يثري، ضمنا أو         

وقد يذهب البعض إىل أن الثقافات الغربية تسرف يف إضفاء طابع طيب على العمليات              . صراحة، صعوبات معينة  
لذهنية هي اضطراب كامن يف الفرد وأهنا تكتسب خصائص جمموعة منطية من األعراض ففكرة أن اآلالم ا. النفسية

ومع ذلك توجد أدلة ملموسة على      . فكـرة قد ال تصادف قبوال لدى الكثريين من أعضاء اجملتمعات غري الغربية            

                                                      

)٩٩( N. Sartorius, "Cross-cultural research on depression", Psycho - pathology, vol. 

19(2) 1987), pp. 6-11.( 
)١٠٠( M. A. Simpson, "What Went Wrong?: diagnostic and ethical problems in dealing with 

the effects of torture and repression in South Africa", Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics, 

R. J. Kleber, C. R. Figley, B. P. R. Gersons, eds. (New York, Plenum Press, 1995), pp. 188-210. 
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اب يعد  ومن هذه الزاوية فإن هذا االضطر     . حـدوث تغريات بيولوجية يف االضطراب النفسي الالحق للصدمات        
وينبغي أن حياول الطبيب املقّيم للحالة، بقدر املستطاع،         .)١٠١(متالزمة قابلة للتشخيص والعالج بيولوجيا ونفسيا     

ويشمل ذلك مراعاة السياق السياسي فضال عن       . ربـط املعاناة الذهنية بسياق معتقدات الفرد ومعايريه الثقافية        
 ينبغي للمرء عند إجراء التقييم النفسي اختاذ موقف ،ذيب وعواقبهونظرا لقسوة التع . املعـتقدات الثقافية والدينية   

ومن وجهة  . املتعـلم الـذي يريد أن يزيد من حتصيله للمعرفة بدال من الوصول املتعجل إىل تشخيص وتصنيف                
مثالية، فإن اختاذ هذا املوقف سيشعر الضحية بأن شكاواه وآالمه هي حمل اعتراف وتقدير بوصفها أشياء حقيقية                 

 فإن موقف التعاطف احلساس قد خيفف عن نفس الضحية        ،ومن هذه الزاوية  . ومـتوقعة يف ظل الظروف املالبسة     
 .ويهون بعض الشيء من إحساسه باالغتراب

 االستجابات النفسية الشائعة -٢

 جتدد الشعور بالصدمة )أ( 

ر يف ذهنه أحداث الصدمة من قد يعود الضحية بأحاسيسه إىل أحداث املاضي أو تدامهه الذكريات فتتكر         -٢٤١
جديـد حىت وهو يقظ وواع، أو تكثر يف منامه الكوابيس اليت تشمل عناصر من أحداث الصدمة، إما يف شكلها               

ويف كثري من احلاالت ستتجلى املعاناة النفسية، عند التعرض خليوط ترمز إىل الصدمة  . األصلي أو يف صورة رمزية    
على . وف من األشخاص ذوي السلطة، ومنهم األطباء واألخصائيون النفسيون        أو تشبه معاملها، يف االرتياب واخل     

أنـه يف الـبلدان اليت تشارك فيها السلطات فعال يف انتهاك حقوق اإلنسان ينبغي عدم افتراض طابع مرضي يف                    
 .االرتياب واخلوف من الشخصيات ذات السلطة

 االجتناب والتبلد العاطفي )ب( 

 األشخاص؛ رى الصدمة من األفكار أو احملادثات أو األنشطة أو األماكن أوجتنب كل ما يثري ذك ��١

 القبض العميق للعواطف؛ ��٢

 االنعزال الشخصي البالغ واالنطواء عن اجملتمع؛ ��٣

 .عدم القدرة على تذكر جانب هام من الصدمة  ��٤

 اإلثارة الزائدة )ج( 

                                                      

)١٠١( M. Friedman and J. Jaranson, "The applicability of the post-traumatic stress disorder 

concept to refugees" Amidst Peril and Pain: The Mental Health and Well-being of the World’s 

Refugees, A. Marsella and others, eds. (Washington, D. C., American Psychological Association, 

1994), pp. 207-227. 
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 الصعوبة إما يف بدء النوم أو يف استمراره؛ ��١ 

  أو تفجر الغضب؛الرتق ��٢ 

 صعوبة التركيز؛ ��٣ 

 التيقظ املفرط، والشدة املفرطة يف اإلجفال عند املباغتة؛ ��٤ 

 القلق العام؛ ��٥ 

 .املعوية - ، وجفاف الفم أو الدوار واملتاعب املعديةوالتعرقضيق التنفس،  ��٦ 

 أعراض االكتئاب )د( 

املزاج املكتئب، النقصان الواضح يف االهتمام باألنشطة       : ض التالية قد تنطوي حالة االكتئاب على األعرا      -٢٤٢
  أو يف التمـتع هبـا، اضطرابات الشهية أو فقدان الوزن، األرق أو اإلفراط يف النوم، التهيج أو التباطؤ احلركي                    

تباه أو التركيز   النفسي، الشعور باإلعياء وبانعدام الطاقة، اإلحساس بتفاهة النفس وبالذنب الكبري، صعوبة االن            -
 .أو مخول الذاكرة، التفكري يف األموات واملوت، تصور االنتحار أو الشروع فيه

 اإلحساس بالتلف وبأفول املستقبل )ه ( 

له وبأن شخصيته قد تبدلت على        الضحية شعور ذايت بأنه قد حاق بشخصه تلف ال صالح          ىيكون لد  -٢٤٣
ه وبأنه مل يعد له أمل يف الترقي الوظيفي أو الزواج أو اإلجناب أو  كما يشعر بأفول مستقبل .)١٠٢(حنو ال رجعة فيه

 .العيش إىل العمر الطبيعي

 االنفصال والتجرد من الشخصية والسلوك غري النمطي )و( 

وقد يقطع املرء   . االنفصـال هو اخللل يف التكامل بني الوعي وصورة املرء عن نفسه وذاكرته وتصرفاته              -٢٤٤
.  أو ال يصبح مدركا هلا أو يشعر بأنه انقسم إىل شخصني وكأمنا هو ينظر إىل نفسه من بعدصلته بتصرفات معينة

وتفضي صعوبة التحكم يف الرتوات إىل      . والـتجرد مـن الشخصية هو الشعور بابتعاد املرء عن نفسه أو جسده            
عروف عنه التحفظ واحلذر فالفرد امل. لصدمةلسلوكيات يعتربها الضحية خمالفة متاما لنمط سلوك شخصيته السابقة 

 .قد ينغمس يف سلوك شديد املخاطر

                                                      

)١٠٢( N. R. Holtan, "How medical assessment of victims of torture relates to psychiatric 

care", Caring for Victims of Torture, J. M. Jaranson and M. K. Popkin, eds.. (Washington, D. C., 

American Psychiatric Press, 1998), pp. 107-113. 
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 الشكاوى اجلسدية املظهر )ز( 

إن األعراض اجلسدية املظهر، مثل األمل والصداع أو غري ذلك من الشكاوى اليت قد تؤيدها أو ال تؤيدها            -٢٤٥
مل هو الشكوى الوحيدة    وقد يكون األ  . نتائج الفحص املوضوعي، هي من املشاكل الشائعة بني ضحايا التعذيب         

وقد تكون األعراض اجلسدية املظهر راجعة     . املطـروحة، وهو قد ينتقل من موضع إىل آخر أو يتفاوت يف الشدة            
فعلى سبيل املثال، قد يكون األمل بكل أنواعه من . بصورة مباشرة إىل عواقب التعذيب البدنية أو إىل عوامل نفسية

ومن الشكاوى اجلسدية املألوفة وجع الظهر      .  أو قد يكون منشأه نفسيا     العواقـب البدنـية املباشـرة للتعذيب      
والواقع أن حاالت الصداع شائعة     . واألوجاع العضلية اهليكلية والصداع الذي كثريا ما ينتج عن إصابات الرأس          

هنا قد  كما أ .  بعد التعذيب، وهي كثريا ما تؤدي إىل إصابة مزمنة بالصداع الالحق للصدمات            الناجنيجـدا بني    
 .تكون نامجة أيضا عن التوتر واملعاناة النفسية أو هي قد تتفاقم بسببهما

 اخللل يف أداء الوظيفة اجلنسية )ح( 

بعد التعذيب، وخاصة بني الذين تعرضوا الناجني اخللل يف أداء الوظيفة اجلنسية من الشكاوى الشائعة بني  -٢٤٦
 ).٨-الفصل اخلامس، الفرع دالانظر (نحصر يف هؤالء منهم للتعذيب اجلنسي أو االغتصاب ولكنها ال ت

 الذُهان )ط( 

 بشخص ال بد    الذُهانفقبل إلصاق صفة    . الذُهانقد حيدث خلط بني الفروق الثقافية واللغوية وأعراض          -٢٤٧
 قد  قد تكون وجيزة أو مطولة؛ واألعراضالذُهانيةوردود الفعل . أن يتم تشخيص أعراضه يف سياقه الثقايف الفريد
 :وقد توجد املظاهر التالية. تظهر أثناء حبس الشخص وتعذيبه أو فيما بعد

 التهيؤات؛ ��١ 

 اهللوسة املبنية على السمع أو النظر أو اللمس أو الشم؛ ��٢ 

 لتخيالت العجيبة والسلوك الغريب؛ا ��٣ 

حاالت   من حدود  األوهام أو التصور املشوه لألمور مما قد يتخذ شكال شبيها باهللوسة ويقرب            ��٤
وظهور التهيؤات واهللوسات حلظة النوم أو عند االستفاقة من النوم شائع لدى            . الفعلي الذُهان

ويذكر ضحايا التعذيب أحياناً أهنم يسمعون صراخاً أو نداء . غالبـية الـناس وال ميـثل ذُهاناً     
 ؛لذُهانألمسائهم أو يرون ظالالً من دون أن تظهر عليهم عالمات أو أعراض أكيدة ل

  االضطهاد؛وهتيؤات) الربانويا(اهلُذاء  ��٥ 

لدى األشخاص  ،الذُهان، أو اضطرابات املزاج اليت هلا مسات الذُهانوقد يعود ظهور اضطرابات  ��٦
  اضطراب القطبية الثنائية،عانوا يف املاضي من الذين فاألشخاص. هلم ماض من املرض العقليالذين  
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، أو من مرض انفصام الشخصية واالضطرابات       الذُهانقترن بسمات   أو من االكتئاب املتكرر امل    
 .املتصلة به قد ميرون بفترة تتجدد فيها املعاناة من هذه االضطرابات

 تعاطي املواد )ي( 

 بعد التعذيب باعتبار ذلك وسيلة      الناجنيكثريا ما تظهر حاالت إدمان تعاطي الكحول واملخدرات بني           -٢٤٨
 . وضبط اِملزاج، والتحكم يف القلقحملو ذكريات الصدمة،

 النفسية - األضرار العصبية )ك( 

فتسديد الضربات إىل الرأس . قد يسبب التعذيب صدمة بدنية تفضي إىل مستويات متفاوتة من إيذاء املخ        -٢٤٩
سر نفسية طويلة األمد وقد ال يتي      - واخلـنق وسوء التغذية لفترات طويلة أمور قد تترك عواقب عصبية وعصبية           

النفسية وما يصاحبها من تقييم للحالة هي الوسيلة  - وقد تكون االختبارات العصبية. تقديرها أثناء الكشف الطيب
املعتمدة الوحيدة لتوثيق هذه اآلثار، كما هو احلال يف مجيع أنواع إصابات املخ اليت يتعذر توثيقها بتصوير الرأس                  

 تكون األعراض املستهدفة متداخلة بشكل ملموس مع أعراض         وكثريا ما . أو بغـري ذلـك من اإلجراءات الطبية       
فالتقلبات أو أوجه القصور يف مستويات      . االضـطراب النفسي الالحق للصدمات واضطراب االكتئاب الشديد       

الوعي، والقدرة على التوجه واالنتباه والتركيز، والذاكرة، ووظائف التنفيذ، ميكن أن تعود إىل اضطرابات وظيفية 
ـ     ولذلك يتعني االعتماد على املهارة املتخصصة يف تقديرات احلالة     . ن أن تعـود إىل أسـباب عضوية       كمـا ميك

النفسية وكذلك على الوعي باملشاكل املتعلقة مبدى انطباق األدوات املستخدمة يف أحباث احلاالت              - العصـبية 
 ). أعاله٤-انظر الفرع جيم(التمييز النفسية على الثقافة املعينة، إذا كانت احلالة تقتضي مثل هذا  - العصبية

 فئات التشخيص -٣

 بعد التعذيب، ومع    الناجنيمـع أن الشكاوى الرئيسية والنتائج البارزة للفحوص تتنوع كثريا فيما بني              -٢٥٠
كوهنـا ترتـبط بتجارب الفرد احلياتية الفريدة وبسياقه الثقايف واالجتماعي والسياسي، فإن من احلكمة أن يلم                 

كما أنه ليس   .  بعد الصدمات والتعذيب   الناجنين بفئات االضطرابات األكثر شيوعا يف تشخيص حاالت         املقّيمو
مـن غري املألوف أن يشاهد أكثر من اضطراب عقلي واحد ألن االضطرابات العقلية املرتبطة بالصدمات تنطوي                 

 أكثر األعراض شيوعا نتيجة     والقلق واالكتئاب بشىت مظاهرمها مها    . عـلى قـدر كبري من التزاوج بني األمراض        
ونظاما . واألعراض اليت سبق وصفها ستندرج يف حاالت غري قليلة حتت فئيت القلق واضطراب اِملزاج             . للتعذيـب 

اجلزء اخلاص بتصنيف األمراض العقلية     (التصـنيف الـبارزان يف هـذا املضـمار مها التصنيف الدويل لألمراض              
 لطب النفسي األمريكية التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية       ، ودليل مجعية ا   )١٠٣()ICD-10) (والسلوكية

                                                      

)١٠٣( World Health Organization, The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural 

Disorders (Geneva, 1994). 
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)DSM-IV()أما . ولالطـالع على األوصاف الكاملة لفئات التشخيص ينبغي الرجوع إىل هذين املرجعني            .)١٠٤
العـرض الـتايل فإنه سريكز على أكثر التشخيصات املرتبطة بالصدمات شيوعا أي االضطراب النفسي الالحق                

 .الكتئاب الشديد، والتغريات الدائمة يف الشخصيةللصدمات، وا

 اضطرابات االكتئاب )أ( 

ومن الصعب أن نفترض يف     .  بعد التعذيب  الناجنيأشكال االكتئاب تشاهد فيما يقرب من مجيع حاالت          -٢٥١
سـياق تقييم عواقب التعذيب أن االضطراب النفسي الالحق للصدمات واضطراب االكتئاب الشديد مها كيانان               

واضطرابات االكتئاب الشديد تشمل االكتئاب الشديد ملرة . مرضيان منفصالن لكل منهما أسبابه املتميزة بوضوح
وقد تقترن اضطرابات االكتئاب الشديد     ). أي ألكثر من حدث واحد    (واحـدة أو االضـطراب الشديد املتكرر        

ليل التشخيصي واإلحصائي املشار إليه ال      ووفقا للد . مجودية أو سوداوية أو بسمات غري منطية       ذُهانية أو    بسمات
بـد للتوصـل إىل تشخيص االكتئاب الشديد ملرة واحدة من توفر ما ال يقل عن مخسة من األعراض التايل بياهنا       

كما أنه يلزم أن    (وذلـك يف غضـون فترة أسبوعني متصلني، وأن تشكل األعراض تبدال عن هنج األداء السابق                 
املزاج ) ١): (ذه األعراض حتت عنوان املِزاج املكتئب أو فقدان االهتمام أو املتعة       يـندرج واحد على األقل من ه      

 ؛النقصان الواضح يف االهتمام بكل، أو ما يقرب من كل، األنشطة أو يف الشعور مبتعة يف ممارستها) ٢ (؛املكتئب
  ؛احلركي - و التخلف النفسياهلياج أ) ٥ (؛األرق أو اإلفراط يف النوم  ) ٤ (؛فقـدان الوزن أو تبدل الشهية     ) ٣(
  ؛هـالشعور بتفاهة الذات أو بالذنب الزائد أو الذي ال حمل ل          ) ٧ (؛اإلحسـاس بالتعـب وانعـدام الطاقة      ) ٦(
كما أنه يلزم للوصول إىل هذا . كثرة التفكري يف املوت واالنتحار) ٩ (؛نقصان القدرة على التفكري أو التركيز) ٨(

 إزعاج ظاهر أو إضرار باألداء االجتماعي أو املهين، وأن تكون غري راجعة إىل              التشخيص أن تتسبب األعراض يف    
 .يولوجي وغري مشمولة بتشخيص آخر وارد يف ذلك الدليليزاضطراب ف

 االضطراب النفسي الالحق للصدمات )ب( 

لنفسية يعترب تشخيص االضطراب النفسي الالحق للصدمات أكثر التشخيصات شيوعا عند حبث العواقب ا -٢٥٢
وقـد أصبحت الرابطة بني التعذيب وهذا التشخيص قوية جدا يف أذهان مقدمي اخلدمات الصحية               . للتعذيـب 

وقد ولّد ذلك انطباعا خاطئا مبنيا على تبسيط األمور مؤداه أن هذا . وحمـاكم اهلجـرة والـرأي العـام املطلع      
 .االضطراب هو العاقبة النفسية الرئيسية للتعذيب

دليل التشخيصي واإلحصائي هلذا االضطراب يعتمد اعتمادا شديدا على وجود اختالالت يف            وتعريف ال  -٢٥٣
الذاكـرة متصلة بالصدمة من أمثال الذكريات املقتحمة، والكوابيس، وعدم القدرة على تذكر جوانب هامة من                

ملواضيع فقـد يعجز الشخص عن تذكر دقائق أحداث التعذيب ولكنه يكون قادرا على تذكر كل ا               . الصـدمة 
مثال ذلك أن الضحية قد يتذكر أنه اغتصب يف عدة مناسبات ولكنه يعجز عن حتديد               . الرئيسية يف حمنة التعذيب   

ويف ظل هذه الظروف فإن العجز عن       . الـتواريخ واملواقع وتفاصيل البيئة املالبسة أو أوصاف مرتكيب االغتصاب         
                                                      

)١٠٤( American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders: DSM-IV-TR, 4th ed. (Washington, D.C., 1994). 
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فاملواضيع الرئيسية يف احلكاية    . ة الضحية ال منتقصا منها    تذكـر التفاصيل الدقيقة يعد أمرا داعما ملصداقية حكاي        
والتشخيص الوارد هلذا االضطراب يف التصنيف الدويل مشابه جدا لتشخيص          . سـتظل متسقة عند إعادة املقابلة     

الدليل التشخيصي واإلحصائي الذي يذكر أن هذا االضطراب قد يكون حادا أو مزمنا أو مؤجال، وأن األعراض                 
. توجد ملدة تزيد عن شهر واحد وأن االضطراب جيب أن يكون مسببا إلزعاج ظاهر أو إلخالل باألداء                ال بد أن    

وللتوصل إىل تشخيص االضطراب النفسي الالحق للصدمات ال بد أن يكون الشخص قد تعرض لصدمة انطوت                
وجيب أن تكون   . دثالتام أو هبول احل    عـلى هتديد حلياته وحياة آخرين وولدت خوفا مركزا وإحساسا بالعجز          

حلادث، أحالم   عن ا  ذكريات مقتحمة مزعجة  : املعانـاة من حمنة الصدمة متكررة باستمرار بإحدى الطرق التالية         
مـزعجة متكررة عن احلادث، التصرف أو الشعور وكأن احلادث حيدث من جديد مبا يف ذلك اهللوسة ونوبات                  

الغ عند التعرض إىل كل ما يذكّر الشخص باحلادث،         رجـوع الذهـن إىل املاضي واألوهام، والضيق النفسي الب         
 .يولوجية عند التعرض خليوط تشبه أو ترمز جلوانب من احلادثيزواالستجابة الف

وال بد أن يظهر الشخص اجتنابه لكل املثريات املقترنة باحلادث أو يظهر تبلدا عاما يف التجاوب على حنو  -٢٥٤
حماولة ) ٢ (؛حماولة جتنب األفكار أو املشاعر أو احملادثات املقترنة بالصدمة) ١: (يتجلى يف ثالثة على األقل مما يلي

العجز عن تذكر جانب هام من ) ٣ (؛جتنب كل ما يذكر الضحية بالصدمة من األنشطة أو األماكن أو األشخاص
قلة التأثر  ) ٦( ؛االنفصال أو االغتراب عن اآلخرين    ) ٥ (؛نقصان االهتمام باألنشطة ذات األمهية    ) ٤ (؛احلـادث 
ومثة سبب إضايف للخلوص إىل تشخيص االضطراب النفسي الالحق         . اإلحساس بأفول املستقبل  ) ٧ (؛باملشـاعر 

 قبل الصدمة على ظاهرةللصدمات وفقا للدليل التشخيصي هو استمرار ظهور أعراض اإلثارة الزائدة اليت مل تكن       
 أو تفجر نوبات الغضب، وصعوبة      والرتقالنوم أو استمراره،    صعوبة بدء   : حنو يتجلى يف اثنني على األقل مما يلي       

 . التركيز، والتيقظ املفرط، والشدة املفرطة يف اإلجفال استجابة للمباغتة

ويف بعض الفترات الفاصلة قد     . وأعراض هذا االضطراب قد تكون مزمنة أو هي قد تتذبذب على مدى فترات طويلة              -٢٥٥
ـ   أيضا من زيادة يف الناجيويف هذه األوقات من املألوف أن يشكو . الرتقض التهيج الزائد أو   على الصورة السريرية أعرا    ىتطغ

وكأنه الناجي  ويف أوقات أخرى قد يبدو      . س ونوبات رجوع الذهن إىل أحداث املاضي      ـله ويف الكوابي   مدامهـة الذكـريات   
غي أال يغرب عن البال أن عدم استيفاء املعايري         وينب. واالنطواءخـال نسـبيا مـن األعـراض أو يبدو مياال إىل حصر املشاعر               
ووفقا للتصنيف الدويل، قد يتخذ هذا االضطراب، يف نسبة         . التشخيصـية هلـذا االضطراب أمر ال يعين أن التعذيب مل حيدث           

 .معينة من احلاالت، جمرى مزمنا على مدى سنوات عديدة مث يتحول يف هناية املطاف إىل تغري دائم يف الشخصية

 التغري الدائم يف الشخصية )ج( 

 قد تظهر اضطرابات يف شخصية البالغ، وذلك لدى         املديدبعـد النكـبات أو أحـوال الكرب الشديد           -٢٥٦
ومن أنواع الكرب الشديد اليت ميكن أن . أشـخاص مل يعانوا من قبل من أي اضطراب من اضطرابات الشخصية   

 والتعرض للكوارث، واألسر ملدد طويلة مع اقتران ذلك         تـبدل الشخصية جتربة اإليداع يف معسكرات االعتقال،       
باحـتمال الـتعرض لقتل وشيك، ومواجهة أحوال أخرى تنطوي على هتديد للحياة كأن يقع الشخص ضحية                 

وحسب التصنيف الدويل ال ينبغي الوصول إىل تشخيص التغري الدائم يف الشخصية إال إذا               .لإلرهاب أو التعذيب  
اطع وهام ومستمر يف منط رؤية الشخص لألمور أو تواصله مع بيئته ونفسه أو فكرته               وجـدت أدلة على تغري ق     

. عـنهما، وذلك باالقتران مع سلوكيات تفتقر إىل املرونة واالستعداد للتكيف ومل يكن هلا وجود من قبل جتربة الصدمة                  
ثل عرضا متبقيا من اضطراب عقلي     وتستبعد من التشخيص التغريات اليت يتجلى فيها وجود اضطراب عقلي آخر أو اليت مت             

 .قدمي وكذلك التغريات الشخصية والسلوكية الراجعة إىل مرض، أو خلل وظيفي، أو تلف أصاب املخ
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وللوصـول وفقـا للتصنيف الدويل إىل تشخيص التغري الدائم يف الشخصية بعد التعرض لنكبة ال بد من استمرار                    -٢٥٧
ويشترط التصنيف أن يكون الكرب مفرطا يف       . نتني بعد التعرض لكرب النكبة    الـتغريات يف الشخصـية ملدة ال تقل عن س         

ال يعـود مـن الضروري معه النظر يف حالة املناعة الشخصية لدى الشخص لتفسري أثره العميق على                  "الشـدة إىل حـد      
تماعي وشعور خبواء النفس    ويتسم هذا التغري يف الشخصية باختاذ موقف عدائي أو ارتيايب من العامل، وبانزواء اج             ". الشخصية

 .، وكأمنا هو حتت هتديد مستمر، وباالغتراب"على احلافة"أو انعدام األمل، وبإحساس مزمن لدى الشخص بأنه دائما 

 تعاطي املواد )د( 

 بعد التعذيب وذلك الناجني الكحول واملخدرات بني تعاطيالحـظ األخصـائيون كثرة ظهور حاالت     -٢٥٨
ومع أن من الشائع أن تصاحب      . صدمة وضبط اِملزاج املعكر والتحكم يف مشاعر القلق       كوسيلة لكبت ذكريات ال   

 تعاطي إال يف النادر بدراسة االضطراب النفسي الالحق للصدمات اضطرابات أخرى، فإن البحوث املنظمة مل تعَن
البشرية اليت عانت من   على أن الدراسات املنشورة عن اجملموعات       .  بعد التعذيب  الناجنياملـواد املخدرة من قبل      

 بعد التعذيب ضمن جمموعات أخرى مثل الالجئني        الناجنياالضطراب النفسي الالحق للصدمات قد تشمل بعض        
وتظهر الدراسات املنصبة على    . وأسرى احلرب واحملاربني القدماء، وهي تلقي بذلك بعض الضوء على املوضوع          

. د فيما بني اجملموعات املختلفة من الوجهتني اإلثنية والثقافية         املوا تعاطيهـذه اجملموعات تفاوتا يف مدى انتشار        
وقد لوحظ أن أسرى احلرب السابقني الذين يعانون من االضطراب النفسي الالحق للصدمات أشد تعرضا خلطر                

 االضطراب النفسي   ى املواد، كما شوهدت لدى احملاربني القدماء مستويات أعلى من التزاوج بني مرض            تعـاطي 
وبإجياز، توجد أدلة وفرية    . )١١٢(،)١١١(،)١١٠(،)١٠٩(،)١٠٨(،)١٠٧(،)١٠٦(،)١٠٥(ومتعاطي املواد املخدرة   للصدمات   الالحق

                                                      

)١٠٥( P. J. Farias, "Emotional distress and its socio-political correlates in Salvadoran refugees: 

Analysis of a clinical sample", Culture, Medicine, and Psychiatry, vol. 15 (1991), pp. 167-192. 
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The Mental Health and Well-being of the World's Refugees, A. Marsella, and others (Washington, D. C., 
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 املواد هي حالة من حاالت      تعاطيمن اجملموعات األخرى املعرضة لالضطراب النفسي الالحق للصدمات على أن           
 . بعد التعذيبالناجني عند فحص ُتشخَّصاألمراض املصاحبة اليت قد 

 يصات أخرىتشخ )ه ( 

، توجد تشخيصات أخرى يصح النظر يف أمرها        هذا الفرع كمـا يتجلى من بيان األعراض املوصوفة يف          -٢٥٩
باإلضافة إىل االضطراب النفسي الالحق للصدمات مثل اضطراب االكتئاب الشديد، والتغري الدائم يف الشخصية              

 :لية دون أن تقتصر عليها وحدهاوالتشخيصات األخرى املمكنة تشمل احلاالت التا). أدناهانظر (

اضـطراب القلـق العام الذي يتسم باإلفراط يف الشعور بالقلق واهلم جتاه جمموعة متنوعة من                 ��١
 األحداث واألنشطة، والتوتر احلركي، والزيادة يف النشاط التلقائي؛

أو عدم  اضـطراب الفـزع الذي يتجلى يف تكرر معاناة نوبات غري متوقعة من اخلوف الشديد           ��٢
 وسرعة خفقات  عرق واالختناق واالرتعاش  تاالرتـياح البالغ، وتندرج يف إطاره أعراض مثل ال        

 القلب والدوار والغثيان واإلحساس غري الطبيعي بالربد أو باحلر؛

للصدمات ولكن   االضطراب النفسي احلاد، وله أساسا نفس أعراض االضطراب النفسي الالحق          ��٣
  واحد من وقوع حادث الصدمة؛تشخيصه يكون يف غضون شهر

 تفسرها حالة طبية؛ أشكال االضطرابات اجلسدية املظهر، وهذه تتمثل يف ظهور أعراض بدنية ال ��٤

مقترنة مبزاج  اهلوسي   أو شبه    اهلوسياضـطراب ثنائية القطب، وهو يتسم بنوبات من السلوك           ��٥
ة، ونقصان احلاجة إىل النوم،      أو العصبية، وباإلحساس بالعظم    أو االنفتاح يتسـم باالنـتعاش     

 ؛ الذُهانمن ظواهر  احلركي وما يتصل بذلك -  األفكار، والتهيج النفسيوهروب

صورة إصابة   االضـطرابات الراجعة إىل حالة طبية عامة، وهذه تكون يف كثري من األحيان يف              ��٦
ى التوجه والقدرة عل  حلقـت بـاملخ مبـا يترتب عليها من تقلبات أو قصور يف مستوى الوعي              

 واالنتباه والتركيز والذاكرة واألداء التنفيذي؛

 .الرهاب من قبيل رهاب اجملتمع ورهاب اخلالء ��٧ 

 التقييم من زاوية علم النفس والعالج النفسي -جيم 

 أخالقية وسريريةاعتبارات  -١

يا التعذيب، وذلك ألسباب إن التقييمات النفسية ميكن أن توفر أدلة بالغة األمهية على إساءة معاملة ضحا -٢٦٠
فالتعذيب كثريا ما يسبب أعراضا نفسية مدمرة؛ وأساليب التعذيب كثريا ما تكون مصممة حبيث ال تترك : عديدة

 . أو قد تفتقر إىل التحديد النوعيواآلثار البدنية اليت يتركها التعذيب قد تتالشى ؛إصابات بدنية
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القانونية، ولطلبات اللجوء السياسي، وتفيد يف       - لفحوص الطبية والتقيـيمات النفسية تتيح أدلة نافعة ل       -٢٦١
إثـبات حـاالت احلصول على اعترافات كاذبة، ويف تفهم املمارسات اإلقليمية للتعذيب، وحتديد االحتياجات               

 واهلدف العام من التقييم النفسي هو تقرير. العالجية للضحايا، كما أهنا تشكل شهادة يف حتقيقات حقوق اإلنسان
وهلذه الغاية ينبغي أن    . مـدى االتساق بني حكاية الفرد عن التعذيب والنتائج النفسية اليت لوحظت أثناء التقييم             

يتضـمن التقييم وصفا مفصال لتاريخ الفرد وفحصا حلالته العقلية وتقديرا ألدائه االجتماعي، وبيانا باالنطباعات               
وينبغي التوصل إىل تشخيص من أخصائي ). لرابع، الفرع هاءالفصل الثالث، الفرع جيم والفصل اانظر (السريرية 

 بعد التعذيب فإن من     الناجنين األعراض النفسية بالغة االنتشار بني       إوحيث  . نفسـي إن اقتضـت احلالة ذلك      
 .املستصوب للغاية تضمني كل تقييم للتعذيب تقديرا للحالة النفسية

صول إىل تشخيص سريري قائمني على معرفة صحيحة بالسياق وينبغي أن يكون تقدير احلالة النفسية والو -٢٦٢
فاإلملام باملتالزمات املقترنة بالثقافة املعينة وبالتعابري اللغوية عن الكرب اليت يتم هبا إبالغ             . الثقايف للشخص املعين  

يكون القائم بإجراء وعندما . األعراض هو أمر بالغ األمهية يف إجراء املقابلة وصياغة االنطباع السريري واالستنتاج
ومن الوجهة  . املقابلة قليل املعرفة، أو عدمي املعرفة، بثقافة الضحية تصبح االستعانة مبترجم شفوي مسألة أساسية             

 فإن املترجم الشفوي املنتمي إىل بلد الضحية سيكون ملما باللغة والعادات والتقاليد واملعتقدات األخرى               ،املثالية
ذلك أن املقابلة نفسها قد تثري اخلوف واالرتياب لدى الضحية بل قد تذكره             . تقصيالواجـب مـراعاهتا أثناء ال     
ولإلقالل من عوامل جتدد الصدمة، ينبغي أن يظهر األخصائي تفهما لتجارب الفرد . باستجوابات سابقة تعرض هلا

بعة يف بعض أشكال العالج     الصارم املت  "احلياد السريري "فليس من الالئق هنا االلتزام بقاعدة       . وخلفيـته الثقافية  
بل جيب على األخصائي أن يشعر الفرد بأنه        . النفسـي حيث يتخذ األخصائي موقفا ساكنا وال يتكلم إال قليال          

 .حليف له وأن يتخذ موقفا مساندا وبعيدا عن إصدار األحكام

 عملية املقابلة -٢

األسئلة اليت  (ل اإلجـراءات اليت ستتبع     ينـبغي أن يبدأ األخصائي املقابلة على حنو يوضح فيه بالتفصـي           -٢٦٣
، ويعد به الفرد    )سـتطرح عـن التاريخ النفسي واالجتماعي، مبا يف ذلك تاريخ التعذيب واألداء النفسي احلايل              

وينبغي أن تعطى للفرد فرصة طلب فترات       . لالسـتجابات االنفعالية الصعبة اليت قد تثريها يف نفسه هذه األسئلة          
قابلة يف أي وقت، بل متكينه من تركها كليا إن أصبح إحساسه بالضيق فائقا إىل حد ال           اسـتراحة، وإيقـاف امل    

وجيب أن يظهر األخصائي حساسية . ه فرصة حتديد موعد الحق الستئنافها فيما بعدـيطـاق، عـلى أن تتاح ل      
ي أن يكون مدركا ملا قد يكون ويف الوقت نفسه ينبغ. وتعاطفا يف توجيه األسئلة دون إخالل باملوضوعية يف تقديره للحالة

 . وجتاه أوصاف التعذيب مما قد يؤثر على تصوراته وأحكامهالناجيلديه هو نفسه من ردود فعل شخصية جتاه 

 باستجوابه يف مرحلة التعذيب، وقد تتولد لديه بالتايل مشاعر سلبية قوية            الناجيفعملية املقابلة قد تذكر      -٢٦٤
وينبغي أن  . غضب أو النفور أو اإلحساس بالعجز أو احلرية أو الرهبة أو الكره           حنـو األخصائي مثل اخلوف أو ال      

وال .  الصعب الذي مير به الفردللوضعيكـون األخصائي متهيئا لظهور هذه املشاعر وتفسريها وأن يبدي تفهمه          
قتضى احلال جتنب أي فيلزم إن ا. ينبغي أن يغيب عن باله أيضا أن هذا الفرد رمبا ال يزال يواجه اضطهادا أو قمعا

ومن األمهية مبكان النظر يف األسباب اليت جيري من أجلها هذا التقييم النفسي             . استفسارات عن األنشطة احملظورة   
فإذا كان طلب تقييم مصداقية بالغ الفرد . ألهنا هي اليت ستحدد مدى الكتمان الذي يتعني على األخصائي التزامه
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 يف إطار إجراء قضائي وجب إخطاره بأن هذا يعين زوال االلتزام بالكتمان             عن التعذيب آتيا من سلطة حكومية     
أما إذا كان طلب التقييم النفسي آتيا من الشخص املعذب          . الطـيب بالنسبة لكل املعلومات اليت سيتناوهلا التقرير       
 .نفسه فإن على األخصائي احترام مبدأ الكتمان الطيب

بتقييمات بدنية أو نفسية أن يلموا بردود الفعل االنفعالية اليت قد           وعـلى األخصائيني الذين يضطلعون       -٢٦٥
وهذه .  كل من الشخص موضع املقابلة والشخص القائم بإجراء املقابلة         ىتولدهـا حاالت الصدمات العنيفة لد     

ب وتعد أحاسيس االرتياب واخلوف والعار والغض     . االستجابات االنفعالية تعرف باسم التحويل والتحويل املضاد      
 بعد التعذيب، خاصة عندما ُيطلب منهم إعادة سرد أو الناجنيوالذنب من االستجابات النمطية اليت تشاهد لدى     

 بعد التعذيب جتاه األخصائي، اليت هي يف الناجيوالتحويل هو املشاعر اليت ختتلج يف صدر . تذكر تفاصيل الصدمة
وباإلضافة إىل  . ى أهنا موجهة إىل األخصائي شخصيا     الواقع مشاعر متت إىل جتارب سابقة ولكن يساء فهمها عل         

بعد التعذيب، واليت يشار إليها مبصطلح التحويل       الناجي  ذلـك فـإن استجابة األخصائي االنفعالية جتاه شخص          
 .وبني التحويل والتحويل املضاد ترابط وجتاوب متبادل. املضاد، قد يكون هلا تأثري على نتيجة التقييم النفسي

ال تـأثري استجابات التحويل على عملية التقييم يتجلى عندما نأخذ بعني االعتبار أن من شأن                واحـتم  -٢٦٦
املقابلة أو الفحص اللذين ينطويان على سرد وتذكر لتفاصيل صدمة ماضية، تعريض الشخص لذكريات وخواطر               

لى إجراء التقييم على    وافق ع تولذلك فإنه بالرغم من أن ضحية التعذيب قد         . ومشاعر مزعجة وغري مرغوب فيها    
وقد يشمل األمر   . أمـل االسـتفادة منه فإن هذا الكشف عن التفاصيل قد يؤدي إىل جتدد جتربة الصدمة نفسها                

 .الظواهر اليت يرد تناوهلا فيما يلي

. قد يشعر الشخص بأن أسئلة املقّيم فيها إكراه له على الكشف عن سرائره على حنو مشابه لالستجواب  -٢٦٧
له  ملاذا حيملين على أن أصف"، وقد يتساءل يف نفسه تكون لدى املقّيم دوافع تلصصية أو ساديةه يف أن وقد يشتب

هل ميكن لشخص طبيعي أن خيتار لنفسه كسب رزقه باالستماع إىل حكايات مثل      "و"  يل؟ ىأدق تفاصيل ما جر   
قّيم ألنه مل يتعرض مثله لتجربة      وقد يظهر الشخص حتامال على امل      ."حكـاييت؟ ال بد أن يكون لديه دافع غريب        

 . إىل جانب العدوينتميوقد يؤدي هذا بالشخص إىل تصور أن املقّيم . القبض عليه وتعذيبه

 -  وهو قد يكون كذلك فعال يف كثري من احلاالت         - فهـو يـنظر إىل املقّيم على أنه شخص ذو سلطة           -٢٦٨
ومن اجلهة املضادة قد جينح األشخاص الذين . صة التعذيبوبالتايل فإنه ال ينبغي أن يؤمتن على جوانب معينة من ق

جتري مقابلتهم، خاصة إن كانوا ال يزالون حمتجزين، إىل االطمئنان الزائد عن احلد يف حاالت ال ميلك فيها القائم       
لذا جيب اختاذ كل ما ميكن من االحتياطات لضمان عدم      . بإجـراء املقابلـة ضمان عدم حدوث أي انتقام منهم         

له عن ثقة زائدة يف قدرة الشخص اآليت من اخلارج على محايتهم من              يض املسجونني ألنفسهم خلطر ال داعي     تعر
وقد خيشى ضحايا التعذيب من استحالة إبقاء املعلومات اليت تتكشف يف سياق التقييم يف مأمن حقيقي          . الضـرر 

 التعذيب كثريا حني يكون قد شارك يف        واخلوف واالرتياب يشتدان  . حبيث ال تطوهلا يد احلكومة اليت تضطهدهم      
 .أطباء أو آخرون من املشتغلني باملهن الصحية

ويف كثري من الظروف يكون املقّيم منتميا إىل ثقافة األغلبية وتكوينها اإلثين بينما يكون الشخص موضع                 -٢٦٩
الختالل، املتصور أو احلقيقي، يف     وهذا السياق غري املتكافئ قد يعزز من ا       . املقابلـة منتميا إىل فئة أو ثقافة أقلية       
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ويف بعض احلاالت،   . مـيزان القوى فيزيد من احتمال شعور الشخص باخلوف واالرتياب واإلذعان االضطراري           
، قد ينصب هذا الشعور على املترجم الشفوي أكثر مما ينصب على     الشخص ال يزال حمتجزاً   وخباصة عندما يكون    

 ينبغي أن يكون املترجم الشفوي آتيا من اخلارج وليس معينا حمليا حىت يرى              ومن الزاوية املثالية  . املقـّيم نفسـه   
وبطبيعة احلال أنه ال ينبغي االستعانة يف الترمجة الشفوية         . اجلميع أن استقالله ال يقل عن استقالل القائم بالتقصي        

 .قييمخبدمات عضو يف األسرة يكون بوسع السلطات أن تضغط عليه لإلفشاء مبا جرى أثناء الت

وإذا كـان نـوع جـنس املقيم خمتلفا عن نوع جنس الضحية يصبح احتمال تصور الشبه بني املقابلة                    -٢٧٠
مثال ذلك أن املرأة اليت اغتصبها أو عذهبا . واالستجواب أشد مما لو كان املقيم منتميا إىل نفس نوع جنس الضحية

ب واخلوف عندما تواجه مقّيما من الذكور مما لو يف السجن حارس ذكر، يرجح أن تشعر مبزيد من الضيق واالرتيا
والعكس صحيح يف حالة الرجال الذين اعتدي عليهم جنسيا ألهنم قد يشعرون            . كانت تواجه مقّيما من اإلناث    

 ه عندما تكون الضحية يف احلبس،وقد أظهرت اخلربة أن. خبجل من اإلدالء بتفاصيل تعذيبهم إىل مقّيمة من اإلناث
حيث ال يكون واردا أصال أن يقوم رجل ( عدا أشدها متسكا باملعتقدات األصولية التقليدية ماتمعات  مجيع اجملويف

كون القائم باملقابلة يف حاالت  أهم بكثري اً أمرقد يكون ،)حىت مبجرد إجراء مقابلة مع امرأة، ناهيك عن فحصها
فقد تبني أن بعض ضحايا     . نه من الذكور  االغتصـاب طبيباً تستطيع الضحية أن تسأله أسئلة حمددة من عدم كو           

االغتصاب يرفضن اإلفضاء بشيء إىل احملققات اإلناث من غري املشتغالت بالطب ويطلنب التحدث إىل طبيب، حىت 
وترمي أسئلتهن املألوفة إىل االستفسار عن . لـو كان من الذكور، ليتمكن من االستفسار عن مسائل طبية حمددة    

ويف سياق . احلمل والقدرة على اإلجناب فيما بعد أو عن مستقبل عالقاهتن اجلنسية بأزواجهنالعقابيل احملتملة مثل 
 ألغراض قانونية، من السهل تأويل االهتمام بالتفاصيل وتوجيه أسئلة مدققة عن املاضي على              ىالتقييمات اليت جتر  

 .أهنما من مظاهر عدم الثقة أو الشك من جانب الفاحص

 الذكريات م بالصدمة وتسحقهالناجنينفسية املشار إليها فيما سبق قد يتجدد شعور     ونظـرا للضغوط ال    -٢٧١
وهذا االنزواء والتبلد .  إىل انزواء عميق وتبلد حسي أثناء الفحص أو املقابلة    م إىل آليات دفاعية تؤدي هب     ونفيلجأ

ه يف  ـة فعالة عما جرى ل    ن الضحية قد يعجز بسببه عن اإلفصاح بصور       إيثري مشاكل خاصة يف طريق التوثيق إذ        
 .املاضي وعن بيان آالمه احلالية مع أن ذلك كان سيعود عليه بفائدة بالغة

يكون الشخص  أما استجابات التحويل املضاد فكثريا ما تكون ال شعورية وهي تصبح مشكلة عندما ال                -٢٧٢
توقع ولو أن هذه املشاعر قد      فوجود مشاعر عند االستماع إىل أشخاص يتحدثون عن تعذيبهم أمر م          . مدركاً هلا 

فاألطباء واألخصائيون النفسيون   . له تؤثر على فعالية األخصائي، فإهنا إذا فهمت الفهم الصحيح أصبحت هادية          
الناشطون يف تقييم وعالج ضحايا التعذيب متفقون يف الرأي على أن إدراك وفهم ردود الفعل النمطية الناجتة عن           

.  هلا آثارا قد حتد من القدرة على تقييم وتوثيق العواقب البدنية والنفسية للتعذيب             التحويل املضاد أمر حيوي ألن    
. فالتوثـيق الفعال للتعذيب وغريه من صنوف إساءة املعاملة يتطلب فهما للدوافع الشخصية للعمل يف هذا اجملال                

لنوع من الفحص أن حيصلوا على ومثة توافق عام يف الرأي على أنه ينبغي للمهنيني الذين يداومون على إجراء هذا ا
 :وتشمل استجابات التحويل املضاد الشائعة ما يلي. إشراف ومساندة مهنية من أقراهنم املتمرسني يف هذا املضمار

 وقد يؤدي هذا  . االجتناب واالنطواء واختاذ موقف الالمباالة كوسيلة دفاعية إزاء املادة املزعجة          ��١
 ؛ من شدة العواقب البدنية أو النفسيةإىل إغفال بعض التفاصيل والتهوين
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مما يؤدي إىل  الشـعور خبيبة الرجاء والعجز واليأس واإلفراط يف وضع النفس يف موضع الضحية             ��٢
 ؛الكوابيس والقلق واخلوف أعراض االكتئاب أو الشعور بالصدمة بالنيابة مما يتجلى يف أمور مثل

وكأمنا هو املنقذ واخلبري األعظم يف أمور       تصـور القـدرة على كل شيء واإلحساس بالعظمة           ��٣
 ؛ يف التعايف والرفاهيةللناجيالصدمات واألمل األخري 

ـ  ��٤ دم االطمئنان إىل كفاية مهارات املرء املهنية عند مواجهة هول القصة اليت حتكى واآلالم اليت     ع
تعلق غري  ويف ال   الناجي وقد يتجلى ذلك يف قلة ثقة األخصائي يف قدرته على إنصاف          . توصـف 

 ؛الواقعي مبعايري طبية مثالية

 وآالمه، ولعدم إدراك املرء     الناجيد تؤدي األحاسيس بالذنب لعدم تعرض املرء بنفسه لتجربة          ق ��٥
فيها إفراط يف التأثر العاطفي أو تكون        ملا ُيرتكب على الصعيد السياسي إىل اختاذ مواقف يكون        

 ؛منطوية على تصوير مثايل لشخصية الضحية

فإن هذه   ومـع أن وجود مشاعر احلنق والغضب على مرتكيب التعذيب واالضطهاد أمر متوقع             ��٦
شخصية ليس املرء    عندما تكون وراءها جتارب    املشـاعر قد ختل بالقدرة على التزام املوضوعية       

 ؛واعيا هبا فتصبح بالتايل مزمنة أو تتخذ شكال مفرطا

ـ  ��٧ غري عادية من  ضحية بسبب تعريضه هو ملستويات  د يظهر األخصائي غضبا أو امتعاضا من ال       ق
إذا كانت تساوره    كمـا أنه قد يظهر ذلك أيضا إن شعر بأن الضحية يستغله، وذلك            . القلـق 

شكوك يف صحة رواية التعذيب املدعى وقوعه وكانت للضحية فائدة سيجنيها إذا جاءت نتيجة          
 ؛التقييم موثقة لعواقب احلادث الذي يدعيه

إىل   أنه ُعذب  يدعيوق هامة يف القيم الثقافية لكل من األخصائي والفرد الذي           قـد تفضي فر    ��٨
تصـديق خرافات عن بعض الفئات اإلثنية وإىل التبسط مع الفرد على حنو ينم عن استعالء ذايت   

  فإن وعلى العكس من ذلك،   . بقدرته على تبصر األمور   واسـتهانة مبـدى رقي هذا الفرد أو         
فس فئة الضحية قد يؤلف حتالفا غري منطوق مع الضحية مما قد يؤثر أيضا األخصائي املنتمي إىل ن
 .على موضوعية التقييم

ومعظـم األخصائيني يتفقون يف الرأي على أن استجابات التحويل املضاد ال تعترب يف كثري من احلاالت                  -٢٧٣
وفعالية .  التعذيب نفسية لضحية جمرد أمثلة على حتريف األمور بل هي أيضا مصادر هامة للمعلومات عن احلالة ال             

وحيسن باألخصائيني  . األخصـائي قد تضار إذا تصرف بناء على التحويل املضاد بدال من إمعان الفكر يف أسبابه               
املمارسني لعمليات تقييم وعالج ضحايا التعذيب حبث مسألة التحويل املضاد واحلصول على إشراف ومشورة من 

 . هلم ذلكأحد زمالئهم إن تسىن

يف هذه . الناجيوقد تقتضي الظروف أن جيري املقابلة أخصائي ينتمي إىل فئة ثقافية أو لغوية خمالفة لفئة     -٢٧٤
 أن يعتمد األخصائي كليا على ترمجة       األول. احلـاالت ميكن السيد على هنج من اثنني لكل منهما مزاياه وسيئاته           
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 واآلخر أن يعتمد يف املقابلة على أسلوب جيمع بني ،)طاءالفصل الرابع، الفرع انظر (حرفية يقدمها مترجم شفوي 
الثقافتني حبيث تصبح املقابلة عمال متضافرا يتواله األخصائي باالشتراك مع مترجم يزوده بترمجة شفوية مصحوبة               

ذلك أن األخصائي ال يكون   . بشروح تيسر فهم مغزى األحداث والتجارب واألعراض والتعابري يف ثقافة الضحية          
ت كثرية مدركا للعوامل الثقافية والدينية واالجتماعية ذات األثر بينما يكون بوسع املترجم البارع أن يربز يف حاال

أما إذا كان القائم بإجراء املقابلة شديد االعتماد على الترمجة احلرفية فلن يتوفر له . ويفسر هذه املسائل لألخصائي
هة أخرى فإنه إذا كان متوقعا من املترمجني الشفويني تنبيه      ومن ج . هـذا الـنوع من التفسري املتعمق للمعلومات       

األخصـائي إىل العوامل الثقافية والدينية واالجتماعية ذات الصلة، يصبح من األمهية مبكان أن ال تصدر منهم أية              
ة فعند عدم االعتماد على الترمجة احلرفي     . حماولـة للتأثري بأي شكل على إجابات الشخص على أسئلة األخصائي          

الصرفة ال بد أن يكون األخصائي على يقني من أن إجابات الشخص اليت ينقلها املترجم متثل يف الواقع ما ذكره                    
وأيا كان النهج الذي يّتبع، فإن هوية املترجم الشفوي         . الشخص فعال دون أي إضافة أو حذف من قبل املترجم         

وينبغي أن يكون ضحية التعذيب     .  األمهية يف اختياره   وانتماءه اإلثين والثقايف والسياسي مها من االعتبارات ذات       
لذا ال جيوز بأي حال . واثقا من أن املترجم الشفوي سيفهم كالمه وينقله بدقة إىل األخصائي الذي يتقصى احلالة

 كما أنه. من األحوال إسناد الترمجة الشفوية إىل أي شخص من املكلفني بإنفاذ القانون أو من املوظفني احلكوميني
فعلى فريق التقصي أن خيتار . ال يصح، احتراما للخصوصيات، االستعانة يف الترمجة بعضو من أعضاء أسرة الضحية

 .دائما مترمجا مستقال

 عناصر التقييم الذي جيريه األخصائي يف علم النفس أو الطبيب النفسي -٣

مثل السجالت الطبية   (ر التبعية   ينـبغي أن تتضـمن املقدمة ذكر مصدر اإلحالة، وبيانا موجزا باملصاد            -٢٧٥
املقابالت، واجلرد العام لألعراض، وملء القوائم (ووصفا لطرق التقييم املتبعة ) والقانونية واخلاصة بالعالج النفسي
 ).النفسية - التسجيلية، واالختبارات العصبية

 تاريخ التعذيب وإساءة املعاملة )أ( 

يخ الكامل للتعذيب واالضطهاد والصدمات األخرى ذات الصلة        ينبغي بذل كل جهد ممكن لتوثيق التار       -٢٧٦
وهذا اجلزء من التقييم يسبب عادة إجهادا للشخص موضع التقييم، لذلك يلزم      ).  هاء الفصل الرابع، الفرع  انظر  (

وينبغي أن تبدأ املقابلة باستعراض موجز عام لألحداث قبل اخلوض يف تفاصيل            . إجراؤه على مدى عدة جلسات    
وينبغي أن يكون القائم بإجراء املقابلة ملما بالقضايا القانونية اليت تنطوي عليها احلالة ألهنا هي اليت . التعذيبحمنة 

 .ستحدد طبيعة ومقدار املعلومات الالزمة للوصول إىل توثيق احلقائق

  النفسية احلاليةوىالشكا )ب( 

 يف ٩٠ و٨٠نه تبني أن نسبة تتراوح بني إ وحيث .إن تقيـيم األداء النفسي احلايل هو لب عملية التقييم        -٢٧٧
املائـة من جمموع أسرى احلرب الذين يتعرضون للفظائع وضحايا االغتصاب يعانون مدى احلياة من االضطراب                
النفسـي الالحـق للصـدمات، سيصبح من الالزم توجيه أسئلة حمددة تنصب على الفئات الثالث الواردة هلذا                  

 التجدد النفسي لتجربة الصدمة؛ واالجتناب وتبلد االستجابة مبا يف(يصي واإلحصائي االضطراب يف الدليل التشخ   
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وجيب وصف األعراض التأثرية واإلدراكية والسلوكية بالتفصيل       . )١١٤(،)١١٣()ذلك فقدان الذاكرة؛ واهلياج املفرط    
وعدم إبداء  . ثلة على ذلك  وبيان مدى تواتر الكوابيس واهلذيان واستجابة اإلجفال املفرط لدى املباغتة وإيراد أم           

األعـراض قد يكون راجعا إما إىل طبيعة االضطراب املتراوحة بني وقت وآخر أو املؤجلة، أو إىل إنكار أعراض                   
 .موجودة العتبارها شيئا مشينا

 تاريخ الفترة الالحقة للتعذيب )ج( 

فمن املهم  . احلياة احلالية يسـعى هذا اجلانب من التقييم النفسي إىل احلصول على معلومات عن ظروف               -٢٧٨
تقصي احتمال وجود منغصات أخرى مثل االنفصال عن أحب الناس إىل الضحية أو فقداهنم، والفرار من الوطن                 

وينبغي أن يستفسر القائم بإجراء املقابلة أيضا عن متكن الفرد من ممارسة نشاط مثمر ومن               . والعـيش يف املنفى   
 .ح له من ركائز املساندة االجتماعيةكسب الرزق ورعاية أسرته وعما هو متا

 تاريخ الفترة السابقة للتعذيب )د( 

طفولة الضحية ومراهقته وشبابه الباكر وخلفية أسرته وأمراضها العائلية جيب وصف  إن اقتضـى احلال،      -٢٧٩
الضحية يف  أي صدمات تعّرض هلا وجيب تبيني. كما ينبغي إيراد وصف ملاضي الضحية التعليمي واملهين. وتكوينها

املاضي مثل االعتداء عليه يف طفولته أو تعرضه لصدمات احلرب أو العنف داخل األسرة، كذلك خلفيته الثقافية                 
 .والدينية

فلوصف املاضي السابق على الصدمة أمهيته يف تقدير حالة الصحة العقلية ومستوى األداء النفسي لضحية  -٢٨٠
علومات عن اخللفية العامة ينبغي أن يضع املقّيم يف اعتباره أن           ويف تقييم امل  . التعذيـب قـبل حـادث التعذيب      

 ظروف  -  دون أن تنحصر يف    - وهذه تشمل . االسـتجابة للصـدمات تـتأثر يف أمدها وحدهتا بعوامل عديدة          
ه، والسياق االجتماعي قبل التعذيب وأثناءه وبعده، وما        ـالتعذيـب، وكيفية رؤية الضحية للتعذيب وتفسريه ل       

تمع احمللي واألقران من موارد وقيم ومواقف جتاه جتارب الصدمات، والعوامل السياسية والثقافية، ومدى              لدى اجمل 
شدة وطول أمد أحداث الصدمة، وأوجه الضعف اجلينية والبيولوجية، ومرحلة منو الضحية وسنه، ومدى تعرضه               

الت قد يتعذر احلصول على هذه ويف كثري من حاالت املقاب. لصـدمات ماضية، وشخصيته السابقة على احلادث    
على أن من األمهية مبكان احلصول على بيانات عن حالة          . املعلومات بسبب ضيق الوقت وغري ذلك من املشاكل       

الصـحة العقلـية واألداء النفسي للفرد قبل التعذيب بالقدر الكايف لتكوين انطباع عن مدى إسهام التعذيب يف                  
 .املشاكل النفسية احلالية

                                                      

)١١٣( B. O. Rothbaum and others, "A prospective examination of post-traumatic stress 

disorder in rape victims", Journal of Traumatic Stress 5 1992, pp. 455-475. 
)١١٤( P. B. Sutker and others, "Cognitive deficits and psychopathology among former 

prisoners of war and combat veterans of the Korean conflict", American Journal of Psychiatry, vol. 

148 (1991), pp. 62-72. 
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 تاريخ الطيبال )ه ( 

يلخص التاريخ الطيب األحوال الصحية السابقة على الصدمة، واألحوال الصحية احلالية، وأوجاع البدن،              -٢٨١
والشـكاوى اجلسدية املظهر، واألدوية اليت يتعاطاها الفرد وآثارها اجلانبية، وتاريخ احلالة اجلنسية ذات الصلة،               

 ).باءالفصل اخلامس، الفرع انظر ( من البيانات الطبية واجلراحات السابقة اليت أجريت له، وغري ذلك

 تاريخ العالج النفسي )و( 

ينبغي التحري عن تاريخ االضطرابات العقلية أو النفسية، وطبيعة املشاكل وما إذا كان قد وفر هلا عالج          -٢٨٢
ل عالجي سابق لعقاقري كما ينبغي أن يشمل التحري أي استعما. العقليةأو اقتضت اإليداع يف مستشفى لألمراض 

 .تندرج يف عداد املؤثرات العقلية

 املخدرةتعاطي املواد و  استعمالتاريخ )ز( 

ينبغي أن يتقصى األخصائي أمر استعمال املواد املخدرة قبل حدوث التعذيب وبعد حدوثه، وأمر التغري يف  -٢٨٣
جهة األرق أو التغلب على مشاكل يتناوهلا علم أمناط االستعمال وما إذا كان اللجوء إىل هذه املواد يتم بقصد موا

واد املوهذه املواد ال تقتصر فقط على الكحول والقنب واألفيون بل قد تشمل أيضا              . الـنفس أو الطب النفسي    
 .قليمي مثل بزرة الفوفل ومواد أخرى كثرية غريهااإلصعيد الشائعة على الخدرة امل

 فحص احلالة العقلية )ح( 

وينبغي أن يالحظ   . الة العقلية يف الواقع منذ أول حلظة يقابل فيها األخصائي الشخص          يـبدأ فحص احل    -٢٨٤
القائم بإجراء املقابلة مظهر الشخص مثل عالمات سوء التغذية وقلة النظافة والتغري يف النشاط احلركي أثناء املقابلة 

. عه، ووسيلته يف التخاطب معه    وكيفـية استعمال الشخص للغة ومدى تالقي أعينه معه، واستعداده للتجاوب م           
وينـبغي تغطية العناصر التالية مع إدراج كل جوانب فحص احلالة العقلية يف تقرير التقييم النفسي، وهذه تشمل                  
املظهـر العام، والنشاط احلركي، والنطق، واملزاج والتأثر العاطفي، وحمتوى الفكر، وعملية التفكري، وتصورات              

 ).التوجه والذاكرة البعيدة واملتوسطة والفورية( القدرة اإلدراكية االنتحار أو قتل الغري وفحص

 تقدير األداء االجتماعي )ط( 

إن أحداث التعذيب والصدمات قد تؤثر، إما بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على مدى قدرة الشخص                 -٢٨٥
ز عندما تؤدي العواقب النفسية  وميكن أن يتسبب التعذيب بصورة غري مباشرة يف فقدان األداء والعج          . على األداء 

. للمحـنة اليت مر هبا الفرد إىل اإلخالل بقدرته على العناية بنفسه وكسب رزقه وإعالة أسرته أو متابعة دراسته                  
وعـلى األخصـائي أن يقـوم بتقدير مستوى األداء احلايل للفرد وذلك باالستفسار عن أنشطته اليومية ودوره                  

وينبغي للقائم  . وأنشطته االجتماعية والتروحيية وفكرته عن حالته الصحية      ) لربة بيت، طالب، عام   (االجتماعي  
بإجراء املقابلة أن يطلب من الفرد أن يعطي تقديره الشخصي حلالته الصحية وأن يفيده عن وجود أو عدم وجود                   

 .شعور بالتعب املزمن وأن يبلغه عن أي تغريات حيتمل أن تكون قد حصلت يف أدائه العام
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 االختبار النفسي واستخدام القوائم التسجيلية واالستبيانات )ي( 

اختبارات الشخصية اإلسقاطية   (ال توجـد بـيانات كـثرية منشورة عن استعمال االختبارات النفسية              -٢٨٦
كما أن االختبارات النفسية للشخصية تفتقر إىل عنصر .  بعد التعذيبالناجنييف صدد تقييم حاالت ) واملوضوعية
 حيد كثريا من جدوى االختبارات النفسية يف تقييم حاالت          لنين العام يوالتقاء هذ .  عرب خمتلف الثقافات   الصالحية

النفسية قد تفيد يف تقدير حاالت إصابات املخ الناجتة عن           - على أن االختبارات العصبية   . ضـحايا التعذيـب   
 يف التعبري بكلماته هو عن جتاربه        بعد حمنة التعذيب قد جيد عناء      والناجي). ٤-انظـر الفـرع جيم    (التعذيـب   
. ويف بعض احلاالت قد يفيد استعمال القوائم التسجيلية للصدمات وأعراضها واالستبيانات املعدة سلفا. وأعراضه

 فيمكنه الرجوع إىل العديد من االستبيانات املتوفرة ولو أنه ،وإن رأي القائم بإجراء املقابلة أن ذلك النهج قد يفيد
 .ه صفة النوعية واالنطباق على ضحايا التعذيب على وجه التخصيصل استبيان منهاال يوجد أي 

 االنطباع السريري )ك( 

عند حتديد االنطباع السريري ألغراض اإلبالغ عن األدلة النفسية على التعذيب، يتعني على املمارس أن                -٢٨٧
 :يسأل نفسه األسئلة التالية

 تعذيب املبلغ عن وقوعه؟هل النتائج النفسية متسقة مع ال ��١ 

 ياق الثقايف ـديدة يف الس  ـتجابات متوقعة أو منطية للمحنة الش     ـية متثل اس  ـل النتائج النفس  ه ��٢
 واالجتماعي للفرد؟

يف ضـوء تقلب جمرى االضطرابات العقلية الناجتة عن الصدمات على مر الوقت، ما هو اإلطار                 ��٣
 الشفاء؟ وقع الفرد على طريقالزمين بالنسبة حلوادث التعذيب؟ وما هو م

االضطهاد، الرتوح   مثال استمرار (مـا هي املنغصات اإلضافية اليت يواجهها هذا الشخص حاليا            ��٤
؟ وما هي وطأة هذه األمور )اجلربي إىل اخلارج، حياة املنفي، فقدان األسرة أو الدور االجتماعي

 عليه؟

 بوجه خاص إىل إصابات     جيب االنتباه  السريرية؟   ا هي العوامل البدنية اليت تساهم يف الصورة       م ��٥
 ؛الرأس أثناء التعذيب أو احلبس

 هل الصورة السريرية توحي بكذب ادعاء التعذيب؟  ��٦ 

 أن يعلق على مدى االتساق فيما بني النتائج النفسية، ومدى ارتباطها مبا ُيدعى من               يوعـلى األخصائ   -٢٨٨
نفعالية للشخص وتعابري وجهه أثناء املقابلة وأعراضه وتاريخ حبسه وتعذيبه وينبغي وصف احلالة اال. إساءة املعاملة

وينبغي تسجيل عوامل مثل جميء أعراض معينة متصلة بالصدمة ومدى          . والـتاريخ الشخصـي السابق للتعذيب     
ن تؤخذ وينبغي أ. وضوح نسبة أية نتائج نفسية أو أمناط معينة من األداء النفسي إىل الصدمة على وجه التخصيص

بعني االعتبار أي عوامل إضافية مثل الرتوح االضطراري، والتوطن يف بلد آخر وصعوبة التكيف مع الثقافة اجلديدة 
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وينبغي وصف العالقة   . ومواجهـة صعوبات لغوية والتعرض للبطالة وضياع الديار واألسرة واملكانة االجتماعية          
فقد .  مثل إصابة الرأس أو املخ قد تستلزم مزيدا من التقييم          واحلاالت البدنية . واالتساق بني األحداث واألعراض   

 .النفسية - يتطلب األمر التوصية بإجراء تقدير لألمراض العصبية أو للحالة العصبية

 يفضي إىل تشخيص مرض نفسي وفقا للدليل        ى مستو الناجي ى لد الظاهرةوإذا بلـغ مستوى األعراض       -٢٨٩
وقد ينطبق أكثر من تشخيص     . يف الدويل، وجب إدراج هذا التشخيص     التشخيصـي واإلحصائي أو وفقا للتصن     

ومرة أخرى ينبغي التذكري بأنه رغم أنه مما يدعم صحة االدعاء بوقوع التعذيب أن يسفر الفحص عن                 . واحـد 
التوصل إىل تشخيص مؤداه وجود اضطراب عقلي متصل بالصدمة، فإن عدم استيفاء املعايري الالزمة للوصول إىل                

 بعد التعذيب قد ال     الناجين مستوى األعراض لدى     أذلك  .  مرض نفسي ال يعين أن التعذيب مل حيدث        تشخيص
حصائي أو  إليـبلغ املسـتوى املطلوب لكي تستوىف بالكامل معايري تشخيص معني مبوجب الدليل التشخيصي وا              

 النظر إىل األعراض اليت     ويف تلك احلاالت، شأهنا شأن مجيع احلاالت األخرى، ينبغي        . مبوجـب التصنيف الدويل   
 وحكاية التعذيب املدعى وقوعه ككل واحد متكامل، وينبغي تقييم مدى االتساق بني حكاية             الناجييشكو منها   

 .التعذيب واألعراض اليت يبلغ عنها الفرد ووصف ذلك يف التقرير

ية، إىل املغاالة يف    ومـن األمهية مبكان التسليم بأن بعض الناس قد يعمدون، ألسباب شخصية أو سياس              -٢٩٠
فينبغي أن يكون املتقصي واعيا دائما ملثل هذه االحتماالت وأن حياول تبني أي أسباب              . تصوير حمنة صغرية نسبيا   

على أنه ينبغي أن يضع يف اعتباره أن مثل هذا االختالق يتطلب معرفة دقيقة              . ممكـنة للمـبالغة أو االخـتالق      
كما أن أوجه عدم التناسق يف      .  معرفة يندر أن تتوفر لدى األفراد      باألعـراض الـيت تنتج عن الصدمات، وتلك       

 أو االنفصام، الشهادة قد تنشأ عن عدد من األسباب الوجيهة مثل اختالل الذاكرة بسبب إصابة املخ، أو االرتباك،
للشواهد إن التوثيق الفعال    . أو تشظي وكبت ذكريات الصدمة    أو االختالفات الثقافية يف إدراك مفهوم الوقت،        

. تقريرهالنفسـية على التعذيب يتطلب ممارسني لديهم القدرة على تقييم أوجه االتساق وأوجه عدم االتساق يف                 
وإذا اشـتبه القائم بإجراء املقابلة يف أن األمر ينطوي على اختالق، وجب إجراء مزيد من املقابالت الستيضاح                  

وإذا أجرى  .  األسرة أو األصدقاء تأكيد صحة الرواية      فقد يكون بوسع أعضاء   . التقريرأوجـه عدم االتساق يف      
املمـارس فحوصا إضافية وظل يشتبه مع ذلك يف وجود اختالق، وجب عليه أن حييل الفرد إىل ممارس آخر وأن                    

 .فاالشتباه يف االختالق جيب أن يوثّق برأي ممارسني اثنني. يستطلع رأي زميله يف أمره

 التوصيات )ل( 

. يات املترتبة على إجراء التقييم النفسي على السؤال املطروح عند طلب إجراء التقييم            سـتتوقف التوص   -٢٩١
. فاألمـر قـد ينصب على حسم مسائل قانونية وقضائية، أو طلب جلوء أو إعادة توطني أو لزوم توفري العالج                   

النفسية، أو إىل العالج     - والتوصيات قد تدعو إىل إجراء مزيد من تقدير احلالة، مثال ذلك باالختبارات العصبية            
 .الطيب أو النفسي، أو إىل توفري األمان وامللجأ
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 النفسية - تقدير احلالة من الوجهة العصبية -٤

فتقدير احلالة  . النفسي هو علم تطبيقي يتناول التعبري السلوكي عن خلل وظيفي يف املخ            - الطب العصيب  -٢٩٢
وقد . صنيف االضطرابات السلوكية املصاحبة لتلف عضوي يف املخالنفسية يتناول على األخص قياس وت - العصبية

أصبح هذا العلم علما معترفا به منذ أمد طويل لنفعه يف التمييز بني احلاالت العصبية واحلاالت النفسية ويف توجيه        
مات وإجراء التقيي . الذين يعانون من عواقب مستويات متفاوتة من التلف يف املخ         ى  العـالج والتأهـيل للمرض    

 بعد التعذيب هو من األمور النادرة، وال توجد حىت اآلن يف بطون الكتب واملراجع أية للناجنيالنفسية  - العصبية
ولذلك فإن املالحظات التالية ستقتصر على تناول مبادئ عامة قد          . نفسية تتناول حالتهم   - دراسـات عصـبية   

النفسي حلاالت األشخاص    - التقدير العصيب يسترشـد هبـا مقدمو اخلدمات الصحية يف تفهم جدوى ودواعي            
وقبل التعرض لقضايا اجلدوى والدواعي ال بد من التسليم بأن التقدير      . املشـتبه يف كوهنـم من ضحايا التعذيب       

 .النفسي خيضع لقيود معينة يف حالة هذه اجملموعة - العصيب

 النفسي - حدود إمكانيات التقدير العصيب )أ( 

 بعد التعذيب عموما، وقد مت      الناجنيوامل املشتركة اليت تعقد من عملية تقييم حالة         يوجـد عدد من الع     -٢٩٣
النفسية مثلما تسري على  - وهي تسري على تقدير احلالة العصبية. التطرق إليها يف مواضع أخرى من هذا الدليل

د من العوامل اإلضافية    النفسي قد حيد منها عد     - على أن إمكانيات التقدير العصيب    . الفحـص الطيب أو النفسي    
بعد التعذيب، واالعتماد على معايري مبنية على جمموعة سكانية معينة،          الناجني  منها عدم وجود حبوث عن حالة       

 .والفروق الثقافية واللغوية، واحتمال جتدد الشعور بالصدمة لدى من عانوا التعذيب

النفسي حلالة ضحايا  - إليها بشأن التقدير العصيبوكما ذكر من قبل، ال توجد سوى مادة ضئيلة ميكن الرجوع  -٢٩٤
النفسي حلاالت االضطراب    - فالكتابات ذات الصلة تتناول أنواعا خمتلفة من إصابات الرأس والتقدير العصيب          . التعذيـب 

 ومن مث فإن ما هو مطروح أدناه والتفسريات التالية لتقديرات احلالة           . النفسـي الالحـق للصـدمات بصـورة عامـة         
 .النفسية إمنا تعتمد حبكم الضرورة على تطبيق مبادئ عامة استخدمت يف حالة جمموعات أخرى - صبيةالع

النفسية والكيفية اليت متارس هبا يف البلدان الغربية تعتمدان اعتمادا  - إن نشأة عملية تقدير احلالة العصبية -٢٩٥
رات املوحدة باستخدام معايري مستندة إىل       يقوم على مقارنة نتائج حشد من االختبا       إحصائيشـديدا عـلى هنج      

النفسية املستندة إىل مرجع قياسي موحد       - ورغم أن تفسريات تقديرات احلالة العصبية     . اجملموعة السكانية املعينة  
 يقوم على حتليل النوعية، ال سيما حني تتطلب احلالة السريرية           (Luria)بالنهج الذي وضعه لوريا     ميكن تكملتها   

كما أن االعتماد على نتائج االختبارات يزداد . )١١٦(،)١١٥( ال يزال غالبااإلحصائيالعتماد على النهج    ذلك، فإن ا  
                                                      

)١١٥( A. R. Luria and L. V. Majovski, "Basic approaches used in American and Soviet 

clinical neuropsychology", American Psychologist, vol. 32(11) (1977), pp. 959-968. 
)١١٦( R. J. Ivnik, "Overstatement of differences", American Psychologist", vol. 33(8) 

(1978), pp. 766-767. 
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إىل أقصى درجة عندما يكون التلف الذي أصاب املخ طفيفا أو معتدال وليس شديدا أو عندما ُيعتقد أن القصور                   
 .النفسي تابع الضطراب نفسي - العصيب

النفسي ومن مدى انطباقه على      -  قد حتد كثريا من جدوى التقدير العصيب       والفـروق الثقافية واللغوية    -٢٩٦
النفسية تصبح من األمور     - فتقديرات احلالة العصبية  . حـاالت األشخاص املشتبه يف كوهنم من ضحايا التعذيب        

 املشـكوك يف صـالحيتها عندما ال توجد ترمجات موحدة لالختبارات ويكون الفاحص السريري غري جميد للغة                
فإذا مل تكن الترمجات املوحدة متوفرة ومل يكن الفاحصون جميدين للغة فلن يتسىن أصال الشروع يف                . الشـخص 

معىن هذا أن االختبارات غري اللفظية هي وحدها اليت سيستطاع . املهـام اللفظـية أو تفسـريها عـلى حنو جمدٍ         
مث إن حتليل موطن القصور يصبح أشد       . فظيةاسـتخدامها وهذا حيول دون املقارنة بني القدرات اللفظية وغري الل          

له فائدة كبرية نظرا لعدم متاثل تنظيم املخ حيث يغلب النصف األيسر عادة يف أداء وظيفة                 صـعوبة، وهو حتليل   
وما مل تتوفر كذلك معايري مستندة إىل اجملموعة السكانية اليت ينتمي إليها الشخص من الوجهتني الثقافية                . الكالم

ونتيجة اختبار ُمعامل . النفسية تصبح من األمور املشكوك فيها أيضا - إن صالحية تقدير احلالة العصبيةواللغوية، ف
النفسية يف إطارها  - الذكاء هي من االعتبارات املركزية اليت تتيح للفاحصني وضع نتائج اختبارات احلالة العصبية

النتيجة يف أغلب األحيان من جمموعات فرعية وفـيما خيص سكان الواليات املتحدة مثال تشتق هذه       . الصـحيح 
، وعلى األخص املقياس الفرعي اخلاص باملعلومات ألنه عند وجود (Wechsler) "وكسلر"لفظية باستخدام مقاييس 

تلف عضوي يف املخ فإن املعرفة املكتسبة عن احلقائق ستعاين تدهورا أقل على األرجح مما تعانيه املهام األخرى،                  
كما أن القياس يصح أن يكون مستندا . بدرجة أكرب من سواها من املقاييس عن قدرة التعلم السابقةوستظل معربة 

وغين عن البيان أنه ال ميكن تطبيق أي من         . كذلـك إىل حالة التعليم والعمل السابقني وبيانات احلالة الدميغرافية         
 ى جمموعتهم، وبذلك لن يتسىن يف الواقع سوهذين االعتبارين على أشخاص ال تتوفر يف حالتهم معايري مستندة إىل

نفسي يكون دون    - ومن مث فإن أي قصور عصيب     . إجراء تقديرات تقريبية للغاية لألداء الفكري السابق للصدمة       
 .  من املتعذر تفسريهمستوى القصور الشديد أو املعتدل سيكون أمراً

وينبغي احلرص  . الصدمة لدى من عانوا التعذيب    النفسية قد جتدد الشعور ب     - وتقديرات احلالة العصبية   -٢٩٧
الـبالغ عـلى اإلقـالل إىل أدىن حد ممكن من احتمال جتدد إحساس الشخص بالصدمة من جراء أي نوع من                     

 جدا على ذلك بصدد االختبار      وأحد األمثلة الواضحة  ). حاءالفصل الرابع، الفرع    انظر  (اإلجراءات التشخيصية   
تخصيص هو أن السيد بصورة روتينية على املنوال املعتاد يف جمموعة اختبارات        النفسـي على وجه ال     - العصـيب 

 (Tactual Performanceوخاصة اختبار األداء اللمسي مع عصب العينني  (Halstead-Reitan)" ريتان - هالستيد"

(Test-TPT سيشكل صدمة بالغة قد يكون أمرا بالغ الضرر، ألن التعرض للشعور بالعجز التام املالزم هلذا اإلجراء 
يف حالة معظم ضحايا التعذيب الذين مروا بتجربة عصب أعينهم أثناء احلبس والتعذيب، بل حىت يف حالة من مل                   

النفسي قد يوجد معضلة ألن وضع  - والواقع أن كل شكل من أشكال االختبار العصيب. ميروا هبذه التجربة منهم
خدام ساعة توقيتية ومطالبته ببذل غاية جهده يف أداء مهام غري       الشـخص حتت املالحظة وتوقيت استجاباته باست      

مألوفة، باإلضافة إىل دعوته إىل القيام بعمل بدال من املشاركة يف حديث، كل هذا من األمور اليت قد تسبب عناء 
 .نفسيا بالغا له أو تذكرة له مبحنة التعذيب
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 النفسية - دواعي إجراء تقدير للحالة العصبية )ب( 

عـند تقيـيم أوجه القصور يف سلوك أشخاص مشتبه يف كوهنم قد عذبوا ينشأ داعيان أساسيان إلجراء تقدير                    -٢٩٨
التشخيصات ذات  النفسية مها إصابة املخ واالضطراب النفسي الالحق للصدمات مبا يصاحبهما من      - لـلحالة العصـبية   

 أهنما كثريا ما جتتمعان لدى الشخص الواحد، فإن فئة          ولئن كانت هاتان الفئتان تتداخالن يف بعض اجلوانب كما        . الصلة
النفسي بينما فئة االضطراب النفسي الالحق       - إصـابة املـخ هـي وحدها اليت تعترب منطيا وتقليديا مادة للطب العصيب             

 .للصدمات فئة جديدة نسبيا مل جير بشأهنا القدر الكايف من البحوث وهي تعد إشكالية نوعا ما

ملخ مبا ينتج عنها من التلف قد ترجع إىل أنواع شىت من صدمات الرأس واالضطرابات األيضّية ن إصابة اإ -٢٩٩
وقد يشمل ذلك جروح الطلقات النارية، وآثار التسمم، واحلالة         . أثـناء فـترات االضطهاد واحلبس والتعذيب      

راه، وآثار قلة األكسجني أو     الغذائـية املتردية الناجتة عن اإلشراف على املوت جوعا أو تعاطي مواد ضارة باإلك             
 نتيجة اخلنق أو اإلشراف على الغرق، ويف أكثر احلاالت شيوعا تكون الصدمة ناشئة عن ضربات وجهت                 انعدامه

وقد . فتسديد ضربات إىل الرأس أمر كثري احلدوث يف فترات احلبس والتعذيب          . إىل الرأس أثناء عمليات الضرب    
 بعد التعذيب أن ضربات الرأس حتتل املكان الثاين ضمن الناجني من عدد من تبني على سبيل املثال من عينة مؤلفة

 يف  ٥٨(وال تفوقها إال الضربات املوجهة إىل اجلسم        )  يف املائة  ٤٥(أشـكال االعـتداء البدين اليت تردد ذكرها         
 .فاحتمال إصابة املخ بتلف يعد احتماال كبريا يف حالة ضحايا التعذيب .)١١٧()املائة

متثل إصابات الرأس املغلقة املفضية إىل مستويات خفيفة إىل معتدلة من الضرر الطويل األجل السبب          وقد   -٣٠٠
ومع أن مواقع   . النفسية إىل وجود حالة غري سوية      - األكـثر شيوعا بني أسباب خلوص تقديرات احلالة العصبية        

العادة مما يتعذر اكتشافه بالتصوير     اإلصـابة قـد تـترك ندوبا على الرأس فإن اآلفات الناجتة يف املخ تكون يف                 
وقد يغفل املمارسون يف جمال الصحة العقلية عن املستويات اخلفيفة إىل املعتدلة من إيذاء املخ،               . التشخيصي للمخ 

أو هم قد يعطوهنا أقل مما تستحق من االهتمام ألن من املرجح أن تكون أعراض االكتئاب أو االضطراب النفسي                   
. ية على الصورة السريرية مما يؤدي إىل توجيه عناية أقل إىل احتمال التأثر بصدمة للرأس              الالحق للصدمات طاغ  

 وجود صعوبة يف االنتباه والتركيز والذاكرة القصرية        الناجنيوتشـمل الشكاوى الشخصية اليت تتردد على ألسنة         
ونظرا . الالحق للصدمات األجل، وهذه شكاوى قد تكون ناجتة إما عن تلف يف املخ أو عن االضطراب النفسي                

لشـدة شـيوع هـذا النوع من الشكاوى بني من يعانون عموما من االضطراب النفسي الالحق للصدمات فإن     
 .التساؤل عما إذا كانت راجعة يف الواقع إىل إصابة حاقت بالرأس قد ال ينشأ أصال

 إصابات الرأس املشار إليها يف ويتوجب على املشّخص أن يعتمد يف املرحلة األوىل من الفحص على تاريخ -٣٠١
وكما يف سائر حاالت املصابني يف املخ قد تتبني فائدة استقاء معلومات من أطراف              .  وعلى سري األعراض   التقرير

                                                      

)١١٧( H. C. Traue, G. Schwartz-Langer, N. F. Gurris, "Extremtraumatisierung durch 

Folter: Die psychotherapeutische Arbeit der Behandlungszentren für Folteropfer", 

Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, vol. 18(1) (1997), pp. 41-62. 
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فال يغيب عن البال أن املصابني يف املخ جيدون يف كثري من األحيان صعوبة بالغة يف             . أخرى، وخاصة من األقارب   
حىت يف إدراك احلدود اليت تفرضها اإلصابة على قدراهتم ألهنم، إن جاز القول، يف              اإلفصـاح عمـا بأنفسهم أو       

ويف تكوين االنطباعات األولية عن الفارق بني التلف العضوي للمخ واالضطراب النفسي            . املشـكلة " داخـل "
النتباه فإذا كانت أعراض ضعف ا    . الالحـق للصـدمات قد يفيد االنطالق من حتديد التسلسل الزمين لألعراض           

والتركـيز والذاكرة متذبذبة على مدى فترة من الزمن ومتفاوتة حسب مستويات القلق واالكتئاب يكون األمر                
ومن اجلهة األخرى إذا كان     . راجعـا عـلى األرجح إىل الطبيعة الطورية لالضطراب النفسي الالحق للصدمات           

وجب النظر يف احتمال وجود تلف يف املخ حىت الضعف يبدو مزمنا ال تذبذب فيه ومؤكدا بشهادة أفراد األسرة، 
 .إن مل يتوفر يف البداية تاريخ واضح يشري إىل وقوع صدمة للرأس

 فإن اخلطوة األوىل للممارس يف جمال الصحة        ،وإذا مـا تـبدى الشك يف احتمال التلف العضوي للمخ           -٣٠٢
وتبعا للنتائج .  من فحص اجلهاز العصيبالعقلـية ينبغي أن تكون النظر يف إحالة الشخص إىل طبيب إلجراء مزيد   

فإجراء فحوص . األولية قد يرى الطبيب استشارة أخصائي يف طب األعصاب أو يأمر بإجراء اختبارات تشخيصية
النفسية،  - طبية كلية شاملة أو الرجوع إىل أخصائي يف مسألة حمددة أو اللجوء إىل إجراء تقدير للحالة العصبية                

النفسي مما ينصح به عادة إذا مل تتبني         - واللجوء إىل إجراءات التقييم العصيب    . رة بالنظر كل هذه احتماالت جدي   
أي مظاهـر خللـل عصيب فادح، أو إذا كان الطابع اإلدراكي غالبا على األعراض املبلغ عنها، أو إذا لزم إجراء                     

 .تشخيص مقارن بني حالة تلف املخ وحالة االضطراب النفسي الالحق للصدمات

 وينبغي ،النفسية يظل خاضعا للقيود واحلدود املشار إليها آنفا - واختيار االختبارات واإلجراءات العصبية -٣٠٣
أال ّتتـبع هـذه االختبارات واإلجراءات قالبا موحدا جامعا بل يتعني أن تكون خمصصة للحالة املعينة وحساسة                  

 يتطلب أن يكون الفاحص على قدر       رات واإلجراءات  االختبا وتوفر املرونة الالزمة يف اختيار    . للخصائص الفردية 
وكما ذكر من قبل، فإن نطاق األدوات اليت تصلح لالستخدام سيقتصر يف كثري      . كبري من اخلربة واملعرفة واحليطة    

من احلاالت على املهام غري اللفظية، ومن األرجح أن تفقد خواص القياس النفسي ألي اختبارات موحدة داللتها                 
وامتناع املقاييس اللفظية . كون املعايري املستندة إىل اجملموعة السكانية املعينة منطبقة على حالة الشخص    عندما ال ت  

ميـثل قيدا بالغ الشأن، ألن جوانب كثرية من األداء اإلدراكي تتم من خالل اللغة، كما أنه يلزم يف العادة إجراء           
 .ظية للوصول إىل النتائج املنشودة بشأن طبيعة القصورمقارنات منهجية بني خمتلف القياسات اللفظية وغري اللف

وممـا يزيد األمر تعقيدا ظهور أدلة على وجود فروق ملموسة يف أداء املهام اللفظية فيما بني اجملموعات                   -٣٠٤
  سبيل املثال قارن أحد البحوث أداء جمموعتني خمتارتني عشوائيا من اجملتمعىفعل. ضمن ثقافات وثيقة العرى نسبيا

 من أقراهنم الناطقني    ١١٨ من كبار السن الناطقني باإلنكليزية واألخرى من         ١١٨احملـلي تـتألف إحدامها من       
وقد مت اختيار العينتني بطريقة      .)١١٨(النفسية - سـبانية، وذلـك يف جمموعة وجيزة من االختبارات العصبية         إلبا

                                                      

)١١٨( D. M. Jacobs and others, "Cross-cultural neuropsychological assessment: a comparison 

of randomly selected, demographically matched cohorts of English and Spanish-speaking older adults", 

Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology vol. 19 (No. 3) (1997), pp. 331-339. 
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سبانية كانت أدىن   إل فإن نتائج الناطقني با    ،للفظيةورغم تشابه نتائج القياسات ا    . عشوائية مع مطابقتهما دميغرافيا   
وهذه القياسات توحي بلزوم احلذر عند استخدام       . بقـدر مـلحوظ فيما يقرب من مجيع القياسات غري اللفظية          

القياسات غري اللفظية والقياسات اللفظية لتقدير حالة أفراد من غري الناطقني باإلنكليزية عندما تكون االختبارات             
 . أصال لناطقني باإلنكليزيةقد أعدت

النفسية  - وال بـد أن يـترك أمـر اختيار األدوات واإلجراءات اليت تستخدم يف تقدير احلالة العصبية                 -٣٠٥
لألشـخاص املشتبه يف كوهنم من ضحايا التعذيب للممارس الفرد الذي سيكون عليه أن خيتارها وفقا ملتطلبات                 

النفسية لن يتسىن استخدامها على الوجه الصحيح دون تدريب    - لعصبيةواختبارات احلالة ا  . وإمكانـيات احلالة  
وميكن االطالع على قوائم شاملة بإجراءات وجتارب      . ومعرفة واسعني يف جمال الصالت القائمة بني املخ والسلوك        

 .)١١٩(النفسي وكيفية تطبيقها على الوجه السليم يف املراجع املعتمدة - الطب العصيب

 لنفسي الالحق للصدماتاالضطراب ا )ج( 

إن االعتـبارات املطروحة أعاله كفيلة بتوضيح ضرورة التزام قدر كبري من احلذر عند السعي إىل إجراء                  -٣٠٦
وذلك يصدق بدرجة أشد على     . نفسي إلصابات املخ ألشخاص من املشتبه يف تعرضهم للتعذيب         - تقدير عصيب 

 ممن يشتبه يف تعرضهم للتعذيب      الناجني للصدمات لدى    حماولـة توثـيق وجود حالة االضطراب النفسي الالحق        
فحىت عند تقدير حالة االضطراب النفسي الالحق للصدمات        . النفسية - باللجوء إىل إجراء تقدير للحالة العصبية     

لدى أشخاص تنطبق عليهم املعايري املستندة إىل اجملموعة السكانية املعينة، تظل هناك صعوبات كثرية يتعني النظر                
ـ    فهـذا االضـطراب يدخـل يف بـاب الطـب النفسي ومل يكن حمل التركيز التقليدي يف تقدير احلالة                   . يهاف

مث إن هذا االضطراب ال يطابق النموذج التقليدي املتمثل يف دراسة آفة ميكن حتديدها يف املخ                . النفسية - العصبية
د التشديد على دور اآلليات البيولوجية يف       على أنه مع تزاي   . ويتسـىن تأكيد وجودها باستخدام التقنيات الطبية      

النفسي أكثر   - االضـطرابات النفسية عموما، وتعاظم تفهم هذا الدور، أصبح الرجوع إىل مناذج الطب العصيب             
مل ُيكتب حىت اآلن إال الرتر اليسري نسبيا عن         "غري أنه كما ذكر أعاله      . تواتـرا ممـا كان عليه احلال يف املاضي        

 .)١٢٠("النفسي -  الالحق للصدمات من زاوية الطب العصيباالضطراب النفسي

النفسية حلاالت االضطراب النفسي  - وقـد أسـفرت العينات املستخدمة يف دراسات املقاييس العصبية       -٣٠٧
الالحـق للصدمات عن ظهور درجة عالية من التباين، ولعل ذلك يفسر التباين يف املشاكل اإلدراكية اليت أفادت    

املشاهدات السريرية توحي بأن التداخل بني أعراض االضطراب النفسي         "وقد أشري إىل أن     . راساتعنها هذه الد  

                                                      

)١١٩( O. Spreen and E. Strauss, A Compendium of Neuropsychological Tests 2nd ed. (New 

York, Oxford University Press, 1998). 
)١٢٠( J. A. Knight, "Neuropsychological assessment in post-traumatic stress disorder", 

Assessing Psychological Trauma and PTSD, J. P. Wilson and T. M. Keane, eds. (New York, 

Guilford, Press, 1997). 
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 العصيب اخلاصة بالتركيز والذاكرة     اإلدراكالالحـق للصـدمات واجملاالت العصبية يكون على أشده يف جماالت            
لتعذيب حني يشكون من    بعد ا الناجني  وهـذا يتسـق مع شكاوى تتردد كثريا على ألسنة           ". واألداء التنفـيذي  

 .صعوبات يف التركيز ومن الشعور بعدم القدرة على حفظ املعلومات واملشاركة يف أي نشاط خمطط وهادف

النفسية قادرة على تبيان وجود أوجه قصور عصيب         - ويبدو أن الوسائل املتبعة يف تقدير احلالة العصبية        -٣٠٨
مات، وإن كان إرجاع أوجه القصور هذه إىل أسباب         إدراكـي ضمن حاالت االضطراب النفسي الالحق للصد       

وقد وثّقت بعض الدراسات وجود أوجه قصور لدى األشخاص الذين يعانون من            . نوعـية حمـددة أمرا أصعب     
االضـطراب النفسـي الالحق للصدمات، وذلك عند مقارنتهم مبجموعات مقابلة من األفراد العاديني الذين مت                

 ولكنها مل متيز هؤالء األشخاص بالقياس إىل جمموعات مكافئة من املصابني اختـبارهم لغـرض ضـبط املقارنة،      
 من املرجح أن تسفر نتائج االختبارات عن ظهور أوجه قصور عصيب وبكالم آخر، فإنه .)١٢٢(،)١٢١(بأمراض نفسية

 أهنا  إدراكي يف حاالت االضطراب النفسي الالحق للصدمات ولكنها لن تكفي يف حد ذاهتا لتشخيص احلالة على               
 فإن تفسري نتائج ،وكما هو احلال بالنسبة ألنواع أخرى كثرية من التقديرات. حالة اضطراب نفسي الحق للصدمة

االختبارات جيب أن يكون جزءا ال يتجزأ من سياق أوسع يشمل املعلومات املستقاة من املقابلة ورمبا من اختبار                  
النفسية يف توثيق حالة     - من طرق تقدير احلالة العصبية    ومن هذا املنظور ميكن أن تسهم طرق حمددة         . الشخصية

االضـطراب النفسي الالحق للصدمات على نفس النحو الذي تسهم به يف توثيق االضطرابات النفسية األخرى                
 .املقترنة بأوجه قصور عصبية إدراكية معروفة

، فإن هذا النوع من التقدير قد يفيد النفسي - ورغم القيود الكبرية اليت حتد من إمكانيات التقدير العصيب -٣٠٩
يف تقيـيم حاالت أفراد يشتبه يف معاناهتم من إصابة يف املخ ويف تفرقة إصابة املخ عن االضطراب النفسي الالحق          

النفسية يف تقييم أعراض حمددة مشاهدة يف االضطراب         - كما ميكن استخدام تقدير احلالة العصبية     . للصـدمات 
 . ويف االضطرابات املتصلة به مثل املشاكل اخلاصة بالذاكرةالنفسي الالحق للصدمات

 األطفال والتعذيب -٥

وقد يعود ذلك إىل    . قـد تكـون للتعذيب وطأة شديدة على الطفل إما بصورة مباشرة أو غري مباشرة               -٣١٠
ه للتعذيب  تعذيـب الطفل نفسه أو حبسه أو إىل تعذيب الوالدين أو بعض أفراد األسرة األقربني أو إىل مشاهدت                 

فعـندما ُيعذَب أفراد ضمن بيئة الطفل ال مفر من أن يترك ذلك التعذيب أثره، وإن يكن بصورة غري                   . والعـنف 
ومع أن البحث الشامل ملوضوع . مباشرة، على الطفل ألن التعذيب ميس أسر ضحاياه كلهم واجملتمع احمللي بأسره

                                                      

)١٢١( J. E. Dalton, S. L. Pederson and J. J. Ryan, "Effects of post-traumatic stress 

disorder on neuropsychological test performance", International Journal of Clinical 

Neuropsychology, vol. 11(3) (1989), 121-124. 
)١٢٢( T. Gil and others, "Cognitive functioning in post-traumatic stress disorder. Journal 

of Traumatic Stress, vol. 3, No. 1 (1990), pp. 29-45. 
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كتملة بشأن عملية تقييم حالة الطفل املعذب أمر يتجاوز         وطأة التعذيب النفسية على األطفال وإيراد إرشادات م       
 .إمكانيات هذا الدليل فإن من املستطاع التطرق بإجياز إىل عدة نقاط هامة

فأوال عند تقييم حالة طفل اشتبه يف تعرضه أو مشاهدته للتعذيب، يتعني على املمارس أن يتأكد من توفر  -٣١١
وقد يقتضي ذلك أن حيضر     . هم أمره، ومن إحساسه بالطمأنينة أثناء التقييم      املساندة الالزمة للطفل من أفراد يهم     

ثانيا ينبغي أن يأخذ املمارس بعني االعتبار أن        . ثقتهب وحيظىالتقيـيم أحد الوالدين أو شخص قائم برعاية الطفل          
ومدى قدرة الطفل  .)١٢٣(األطفال كثريا ما ال يعّبرون عن أفكارهم وانفعاالهتم بصدد الصدمة باللفظ بل بالسلوك 

عـلى التعبري اللفظي عن الفكر والشعور أمر يتوقف على سنه ومستوى منوه وعوامل أخرى مثل مؤثرات األسرة               
 .وخصائص الشخصية واملعايري الثقافية

وإذا كان الطفل قد اعتدي عليه بدنيا أو جنسيا يصبح من األمهية مبكان عرضه، إن أمكن، على خبري يف               -٣١٢
وهذا الفحص عملية قد     - وينبغي أن يكون القائم بفحص األعضاء التناسلية لألطفال       . لى األطفال االعـتداء ع  

وقد يكون من املناسب أحيانا تسجيل الفحص على شريط       .  يف تفسري النتائج   اً متمرس اً ممارس - تشكل صدمة هلم  
ولعله .  إعادة فحص الطفل من جديدفيديو لكي يتسىن خلرباء آخرين إبداء الرأي يف النتائج البدنية دون حاجة إىل

كما ينبغي أن يدرك الفاحص أن . من غري املناسب إجراء فحص كلي لألعضاء التناسلية أو للشرج دون ختدير عام
 .الفحص نفسه قد يذكر الطفل باالعتداء وأنه قد يطلق صرخة تلقائية أو تنهار آلياته الدفاعية أثناء الفحص

 ستوى النمواالعتبارات اخلاصة مب )أ( 

وكلما صغر سن الطفل عظم تأثري .  اإلدراكيةوقدراتهإن ردود فعل الطفل تتوقف على سنه ومرحلة منوه  -٣١٣
ويف  .)١٢٤(االستجابات واملواقف اليت يتخذها القائمون برعايته عقب احلادث مباشرة على جتربته وفهمه للصدمة            

وهم ال يزالون دون الثالثة من العمر، يكتسي دور القائمني حالة األطفال الذين تعرضوا لتعذيب أو شهدوا تعذيبا 
وردود فعل األطفال بالغي الصغر إزاء جتارب       . )١٢٥(برعايتهم أمهية بالغة يف توفري الشعور باحلماية والطمأنينة هلم        

الصدمات تنطوي عادة على حالة هياج مفرط ومن ذلك عدم االستقرار على حال، واالضطراب يف النوم، وسرعة 
وجينح األطفال ممن جتاوزوا الثالثة من العمر، يف كثري من احلاالت، إىل  . الـتأثر، واشـتداد اإلجفال، واالجتناب     

                                                      

)١٢٣( C. Schlar, "Evaluation and documentation of psychological evidence of torture",  
 .١٩٩٩، )وثيقة مل تنشر(

)١٢٤( S. Von Overbeck Ottino, "Familles victimes de violences collectives et en exil: 

quelle urgence, quel modèle de soins? Le point de vue d’une pédopsychiatre", La Revue Française 

de Psychiatrie et de psychologie Médicale vol. 14 (1998), pp. 35-39. 
)١٢٥( V. Grappe, "La guerre en ex-Yougoslavie: un regard sur les enfants réfugiés", 

Psychiatrie Humanitaire en ex-Yougoslavie et en Armenie. Face au traumatisme, M. R. Moro and 

S. Lebovici, eds. (Paris, Presses universitaires de France, 1995). 
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ومن املعروف أن القدرة على التعبري اللفظي تزداد مع منو          . االنـزواء ورفـض احلديث املباشر عن جتربة الصدمة        
عندما )  سنوات٩ إىل ٨(ة القدرة العملية امللموسة الطفل وتتجلى يف ذلك الصدد زيادة حمسوسة عند بلوغ مرحل

يف هذه املرحلة تظهر القدرات . تتوفر لدى األطفال القدرة على السرد التارخيي للوقائع على حنو ميكن الركون إليه
على أن هذه املهارات اجلديدة تظل هشة ولن يتمكن األطفال يف           . )١٢٦(العملية وإمكانيات حتديد الزمان واملكان    

أما يف ).  سنة١٢(عادة من سرد ما جرى بصورة متماسكة يف مجيع الظروف إال عند بدء املرحلة العملية الرمسية ال
سن املراهقة الذي ميثل مرحلة منو عاصف فقد تتفاوت تأثريات جتربة التعذيب تفاوتا كبريا وهي قد تسبب تغريات 

على أن تأثريات التعذيب على املراهقني قد       . )١٢٧(اجتماعيعمـيقة يف الشخصية تؤدي باملراهقني إىل سلوك ال          
 .تكون أيضا مشاهبة ملا هو مشاهد يف حاالت األطفال األصغر منهم سنا

 اعتبارات سريرية )ب( 

وقد تشابه األعراض ما هو . قد تظهر أعراض االضطراب النفسي الالحق للصدمات لدى األطفال كذلك -٣١٤
مارس أن يعتمد على مالحظته لسلوك الطفل أكثر من اعتماده على تعبريه            مشاهد يف حالة البالغني ولكن على امل      

ذلك أن الطفل قد يظهر أعراض جتدد الصدمة يف صورة لعب ممل        مثال  . )١٣١(،)١٣٠(،)١٢٩(،)١٢٨(اللفظـي عن حاله   
متكرر ميثل جوانب من احلادث وذكريات لصور األحداث يف أثناء اللعب وخارجه وتكرار ألسئلة أو أقوال عن                 

وقد يبدأ الطفل يف التبول يف الفراش، ويفقد القدرة على ضبط           .  الصدمة وتعرض للكوابيس أثناء النوم     حـادث 
حـركة األمعاء، وجينح إىل االنزواء وحصر املشاعر، وقد تتبدل مواقفه جتاه نفسه وجتاه اآلخرين ويشعر بأن ال                  

 الليل ويقاوم النوم مث يضطرب نومه، وتشتد وقد يعاين إفراطا يف اهلياج، وتساوره مشاعر الرعب يف. هـمستقبل ل
وقد تظهر . لديه استجابات اإلجفال، ويظهر قابلية لسرعة التأثر واختالال ملحوظا يف قدرته على االنتباه والتركيز

لديه كذلك خماوف وطرق سلوك عدواين مل يكن هلا وجود يف السابق على حنو يتجلى يف اختاذه مواقف عدوانية                   
 أو الكبار أو احليوانات واخلوف من الظالم ومن التوجه مبفرده إىل دورة املياه، كما يتجلى يف أنواع                  جتاه األقران 

وقد تتبدى يف   . وقد يبدي الطفل سلوكا جنسيا ال يتناسب مع سنه وردود فعل جسدية املظهر            . شىت من الرهاب  
                                                      

)١٢٦( J. Piaget, La naissance de l’intelligence chez l'enfant. (Neuchâtel, Delachaux et 

Niestlé, 1977). 
 . أعاله١٢٥انظر احلاشية  )١٢٧(
)١٢٨( L. C. Terr, "Childhood traumas: an outline and overview", American Journal of 

Psychiatry, vol. 148 (1991), 10-20. 
)١٢٩( National Center for Infants, Toddlers and Families, Zero to Three, (1994). 
)١٣٠( F. Sironi, "On torture un enfant, ou les avatars de l'ethnocentrisme psychologique", 

Enfances, No. 4 (1995), 205-215. 
)١٣١( L. Bailly, Les catastrophes et leurs conséquences psychotraumatiques chez l'enfant 

(Paris, ESF, 1996). 
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 االنفصال، والفزع، والتهيج، ونوبات     حالـته أعـراض القلق من قبيل املغاالة يف اخلوف من الغرباء، والقلق من             
 .وقد تنشأ مشاكل فيما يتعلق بتناوله للطعام. احتداد اِملزاج والبكاء بال توقف

 دور األسرة )ج( 

فاحلاجة إىل احلفاظ على متاسك األسرة قد       . لألسرة دور دينامي هام يف استمرار األعراض لدى األطفال         -٣١٥
فقد يسند إىل بعض أفراد   . الوظيفي السليم وإىل إسناد غري عادي لألدوار      تفضـي إىل أوجـه سلوك خملة باألداء         

وقد حياط الطفل حبماية . األسرة، ويف كثري من األحيان األطفال منهم، دور املريض فتتولد لديهم اضطرابات حادة
 الوالد ويتوقع منه    ومن اجلهة املقابلة قد ُيحّول الطفل إىل دور       . زائـدة أو قد ُتخفى حقائق هامة تتعلق بالصدمة        

فعندما ال يكون الطفل نفسه ضحية مباشرة للتعذيب بل متأثرا به فحسب جينح الكبار يف كثري من . رعاية الوالدين
ذلك أنه عندما حيدث اضطهاد واغتصاب . األحيان إىل االستهانة مبدى وطأة التعذيب على نفس الطفل وعلى منوه

ني أو عندما يشهد الطفل بنفسه صدمة عنيفة أو تعذيبا، قد تنشأ لديه             وتعذيب ألشخاص من أحباء الطفل املقرب     
وهذا النوع  . معتقدات خاطئة مثل كونه هو املسؤول عن األحداث السيئة أو كون من واجبه حتمل أعباء والديه               

مـن املعتقدات قد يفضي إىل مشاكل طويلة األجل من حيث الشعور بالذنب وتضارب الوالء والنمو الشخصي                 
 .لنضج الالزمني ليصبح بالغا مستقالوا
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  األولاملرفق
 املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة

 )أ(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

عاملة أو العقوبة القاسية أو     مـن أغراض التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب امل            -١
 :يلي ما) "التعذيب أو غريه من إساءة املعاملة"ب  املشار إليها فيما يلي (الالإنسانية أو املهينة 

 توضيح الوقائع وإثبات مسؤولية األفراد والدول إزاء الضحايا وأسرهم واإلقرار هبذه املسؤولية؛ )أ( 

 ذه األعمال؛حتديد التدابري الالزمة ملنع تكرر ه )ب( 

أو، عند االقتضاء، اجلزاءات التأديبية لألشخاص الذين يدل التقصي         /تيسري املالحقة القضائية و    )ج( 
على كوهنم مسؤولني، وإثبات احلاجة إىل احلصول على التعويض واجلرب الكاملني من الدولة، مبا يف ذلك احلصول                

 .ية والتأهيلعلى تعويض مايل عادل وكاف وتوفري وسائل الرعاية الطب

وحىت يف . تكفل الدول التحقيق فورا وبفعالية يف الشكاوى والتقارير املتعلقة بالتعذيب أو بإساءة املعاملة      -٢
حـال عدم وجود شكوى صرحية، ينبغي إجراء حتقيق إذا وجدت دالالت أخرى على احتمال وقوع تعذيب أو                  

 مستقلني عن املشتبه يف ارتكاهبم هلذه اجلرائم وعن         وينبغي أن يتصف احملققون، الذين يكونون     . إسـاءة معاملـة   
ويتاح هلؤالء احملققني أو ميكنون من أن يطلبوا إجراء حتقيقات من . الوكالة اليت يعملون لديها، بالكفاءة والنـزاهة
ة وتكون األساليب اليت تستخدم يف إجراء هذه التحقيقات مطابق        . قـبل خرباء طبيني نزهاء أو غريهم من اخلرباء        

 .ألعلى املعايري املهنية وتعلن نتائجها

ويوضع . )ب(هليئات التحقيق سلطة وعليها واجب احلصول على مجيع املعلومات الالزمة للتحقيق           )أ( -٣
حتـت تصـرف األشخاص الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم من موارد امليزانية واملوارد التقنية لكفالة فعالية                  

لطة إلزام مجيع العاملني بصفة رمسية املزعوم ضلوعهم يف التعذيب أو إساءة املعاملة             وتكون هلم أيضا س   . التحقيق
وحتقيقا هلذا الغرض، تتمتع هيئة     . وينطبق األمر نفسه على أي شاهد     . عـلى املـثول أمامهم واإلدالء بشهاداهتم      

 .ب تقدمي األدلةالتحقيق بسلطة إصدار أوامر استدعاء للشهود، مبن فيهم أي موظفني يزعم ضلوعهم، وطل

 ـــــــــــــــ

 واجلمعية العامة، يف ٢٠٠/٤٣قامـت كـل من جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف قرارها         )أ( 
 بتوجيه نظر احلكومات إىل املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب              ٥٥/٨٩قرارها  

إنسانية أو املهينة وتشجيع احلكومات على اعتماد هذه املبادئ كوسيلة مفيدة           املعاملـة أو العقوبة القاسية أو الال      
 .ملناهضة التعذيب

ولذا ينبغي احترام   . يف ظروف معينة قد تقتضي األخالقيات املهنية احلفاظ على سرية املعلومات           )ب( 
 .هذه املتطلبات
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هود، والقائمني بالتحقيق وأسرهم تكفل محاية ضحايا مفترضني للتعذيب أو إساءة املعاملة، والش )ب( 
. مـن العنف، أو التهديدات بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب اليت قد تنشأ نتيجة إلجراء التحقيق                  

ويـنحى األشـخاص الذين حيتمل ضلوعهم يف التعذيب أو إساءة املعاملة عن أي موقع مينحهم ممارسة النفوذ أو     
 .ة، على املشتكني والشهود وأسرهم، وعلى القائمني بالتحقيقالسلطة بصورة مباشرة أو غري مباشر

يبلغ الضحايا املفترضون للتعذيب أو إساءة املعاملة وممثلوهم القانونيون عن أي جلسة تعقد وميكنون من                -٤
 .حضورها ومن االطالع على مجيع املعلومات ذات الصلة بالتحقيق، ويكون هلم احلق يف تقدمي أدلة أخرى

 احلاالت اليت تكون فيها إجراءات التحقيق ناقصة بسبب قلة اخلربة أو شبهة التحيز، أو بسبب يف )أ( -٥
الوجـود الظاهـر لنمط من التعسف، أو ألسباب وجيهة أخرى، تكفل الدول إجراء التحقيقات من خالل جلنة             

.  وكفاءة واستقاللية كأفراد   وخيتار أعضاء هذه اللجنة ملا يشهد هلم به من نزاهة         . حتقيق مستقلة أو إجراء مشابه    
وعلى األخص، يكون هؤالء مستقلني عن أي من املشتبه يف ارتكاهبم أفعاال جرمية وعن املؤسسات أو الوكاالت                 

وتكون هلذه اللجنة سلطة احلصول على مجيع املعلومات الالزمة للتحقيق، وجتري التحقيق            . اليت قد يعملون لديها   
 .)ج(دئعلى حنو ما تنص عليه هذه املبا

يعـد تقريـر كـتايب خـالل مدة معقولة من الزمن يبني نطاق التحقيق واإلجراءات واألساليب اليت                 )ب( 
. اسـتخدمت يف تقيـيم األدلة، فضال عن االستنتاجات والتوصيات املبنية على الوقائع املستخلصة وعلى القانون الساري    

التفصيل أي أحداث معينة ثبت وقوعها واألدلة اليت بنيت عليها          ويصف هذا التقرير أيضا ب    . وينشر هذا التقرير لدى إمتامه    
وترد الدولة، . النـتائج، كما يورد قائمة بأمساء الشهود الذين أدلوا بشهاداهتم باستثناء من كتمت هويتهم لغرض محايتهم           

 . اختاذها استجابة لذلكيف غضون فترة زمنية معقولة، على تقرير التحقيق وتشري، عند االقتضاء، إىل اخلطوات اليت تقرر

ينبغي للخرباء الطبيني املشاركني يف التحقيق يف التعذيب أو إساءة املعاملة أن يتصرفوا يف مجيع                )أ( -٦
وجيب أن  . األوقات وفقا ألعلى املعايري األخالقية وأن حيصلوا خباصة على املوافقة عن علم قبل إجراء أي فحص               

وعلى وجه اخلصوص، يتم إجراء هذه      . ستقرة يف جمال املمارسة الطبية    يكـون هـذا الفحص مطابقا للمعايري امل       
 .الفحوص على انفراد بإشراف اخلبري الطيب دون حضور موظفي األمن وغريهم من املوظفني احلكوميني

 :يتضمن على األقل ما يلي يعد اخلبري الطيب تقريرا كتابيا دقيقا على الفور، )ب( 

 املعين واسم اجلهة اليت ينتسب إليها احلاضرون لدى إجراء          اسـم الشخص  : ظـروف املقابلـة    ��١
الفحص، والوقت والتاريخ بالتحديد؛ وموقع املؤسسة اليت جيري فيها الفحص وطبيعتها وعنواهنا 

؛ )مبا يف ذلك رقم الغرفة عند االقتضاء      (؛  )مستوصـف، مسكن، وما إىل ذلك     مركـز احـتجاز،     (
مثال ذلك طبيعة أي قيود تكون موجودة لدى وصوله         (وظروف الشخص املعين وقت إجراء الفحص       

أو خـالل إجراء الفحص، ووجود قوات األمن خالل الفحص، ومظهر األشخاص املرافقني للسجني،              
 ؛ أو أي عوامل أخرى ذات صلة؛)والتهديدات املوجهة إىل الفاحص

 ـــــــــــــــ

 .أعاله) ب(انظر احلاشية  )ج( 
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صل حلكاية الشخص املعين كما رواها خالل املقابلة، مبا يف ذلك ذكر            سرد مف : روايـة الوقائع   ��٢
األسـاليب املزعومة للتعذيب أو إساءة املعاملة، واألوقات اليت يزعم وقوع التعذيب أو إساءة              

 املعاملة فيها، ومجيع الشكاوى من األعراض البدنية والنفسية؛

علقة باحلالة البدنية والنفسية اليت خلص إليها       تسجيل مجيع النتائج املت   : الفحص البدين والنفسي   ��٣
الفحص السريري، مبا يف ذلك االختبارات التشخيصية املالئمة، وصور مجيع اجلروح باأللوان إن 

 أمكن؛

تفسري للعالقة احملتملة بني نتائج الفحوص البدنية والنفسية وبني إمكانية وقوع التعذيب أو : الرأي ��٤
أو إجراء أي   / تقدمي توصية بشأن إجراء أي عالج طيب ونفسي الزم و          وينبغي. إسـاءة املعاملة  
 فحوص أخرى؛

ينبغي أن حيدد التقرير بوضوح هوية األشخاص الذين قاموا بالفحص كما ينبغي            : جهة اإلعداد  ��٥
 .أن يكون موقّعا

خص املعين أو   وتطلب آراء الش  . يكون التقرير سريا ويبلغ إىل الشخص املعين أو إىل ممثله املعني           )ج( 
وينبغي أيضا تقدمي التقرير كتابة، عند االقتضاء، إىل        . ممـثله بشأن عملية الفحص وتسجيل هذه اآلراء يف التقرير         

وتقع على الدولة مسؤولية ضمان تسليم التقرير . السلطة املسؤولة عن التحقيق يف ادعاء التعذيب أو إساءة املعاملة
ي شخص آخر، إال مبوافقة الشخص املعين أو بناء على إذن من حمكمة هلا ألير يتاح التقر وال. إىل هؤالء األشخاص

 .سلطة إنفاذ عملية نقله على هذا النحو
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 املرفق الثاين
 االختبارات التشخيصية

وقد رئي عند كتابة هذا الدليل      . جتـرى بصورة مستمرة عمليات تطوير وتقييم ملختلف االختبارات التشخيصية          
الختـبارات التالية قد تفيد، ولكن ينبغي أن حياول احملققون، عند احلاجة إىل املزيد من األسانيد، العثور على أحدث                   أن ا 

 ).هاءالفصل اخلامس، الفرع انظر (مصادر املعلومات وذلك بالرجوع مثال إىل أحد املراكز املتخصصة يف توثيق التعذيب 

 صور األشعة  -١

قد تفيد كثريا طرق تصوير عديدة يف إجياد توثيق إضايف إلصابات اهليكل            ،  للصدمةيف املـرحلة احلـادة       
إال أنه عندما تلتئم اإلصابات البدنية قد ال يغدو من املستطاع إمجاال اكتشاف العقابيل . العظمي واألنسجة الرخوة

على قيد احلياة من آالم ويظل هذا صحيحا يف حاالت كثرية حىت عندما تستمر معاناة الباقي . املتبقية بنفس الطرق
وقد سبق تناول طرق األشعة املختلفة يف معرض حبث القضايا املتصلة بفحص            . شديدة أو عجز من جراء إصاباته     

ويرد فيما يلي عرض موجز لتطبيقات هذه       . املصـاب أو يف سـياق احلديث عن األشكال املختلفة من التعذيب           
نطوية على تكنولوجيات بالغة التقدم أو باهظة التكاليف ليست         الطـرق على أنه ال يغيب عن البال أن الطرق امل          
 .ميسورة للجميع وعلى األخص للشخص احملتجز

تشـمل الفحوص التشخيصية باألشعة صور األشعة التقليدية، أي األشعة السينية، وصور وميض النظائر               
وصور التموجات الصوتية فوق ) MRI(وصور الرنني املغنطيسي ) CT( باحلاسوب املقطعياملشعة، وصور التصوير 

 باحلاسوب تستخدم أشعة    املقطعيففي األشعة السينية والتصوير     . ولكل منها ميزاهتا ومساوئها   ) USG(السمعية  
ويف صور الرنني املغنطيسي يستخدم اجملال املغنطيسي،   . مؤينة مما قد يكون مثار قلق يف حاالت احلوامل واألطفال         

واألجهزة فوق  . ل تركها على األجنة واألطفال تعد آثارا نظرية ويعتقد أهنا ضئيلة جدا           واآلثـار البيولوجية احملتم   
 .السمعية تستخدم متوجات صوتية وليس من املعروف أهنا تنطوي على أي خماطر بيولوجية

واألشـعة السينية متوفرة والوصول إليها ميسور، وفيما عدا حالة اجلمجمة ينبغي أن يعتمد فحص مجيع              
ومع أن صور األشعة السينية قد تظهر كسور الوجه فإن . اإلصابة يف البداية على التصوير باألشعة التقليديةمواضع 
 باحلاسوب يعد وسيلة اختبار أفضل، وذلك إلظهاره ملزيد من الكسور واخللوع اجلزئية وما يقترن املقطعيالتصوير 

اه يف إصابة السمحاق أو يف وجود كسور طفيفة وعند االشتب. بذلك من إصابات ومضاعفات يف األنسجة الرخوة
ينـبغي استعمال صور الوميض باإلضافة إىل األشعة السينية، ذلك أن نسبة مئوية من نتائج األشعة السينية ستظل       

كما أن الكسر قد يلتئم دون أن يترك        . سـلبية حىت يف حالة وجود كسر حاد أو مبادئ التهاب يف خناع العظم             
واألشعة الروتينية  . شعة على اإلصابة السابقة، ويصدق ذلك بصفة خاصة يف حالة األطفال          شـاهدا ظاهرا يف األ    

 .ليست وسيلة فحص مثالية لتقييم حالة األنسجة الرخوة

أمـا التصوير الوميضي فهو وسيلة فحص عالية احلساسية ولكنها متدنية من حيث القدرة على التحديد                 
 مرضية مثل تطوراتهظة التكاليف لفحص اهليكل العظمي كله حبثا عن     وهي تعد وسيلة فعالة وغري با     . الـنوعي 

كما ميكن هبا تقييم حاالت يلّ اخلصية ولو أن التموجات فوق السمعية وسيلة             . صدمات خناع العظم   التهابات أو 
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. خوةوالتصوير الوميضي ليس الوسيلة اليت تستخدم يف التعرف على صدمات األنسجة الر. أفضل ألداء هذه املهمة
 ساعة ولكنه قد يستلزم انقضاء يومني إىل ثالثة أيام بل أحيانا أسبوع ٢٤وهو قد يكتشف الكسر احلاد يف غضون 

 فإن النتيجة قد    ،ومع أن الصورة ترجع عادة إىل الشكل الطبيعي بعد سنتني         . أو أكـثر، وخاصة يف حالة املسنني      
واستخدام التصوير الوميضي . اع العظم اليت مت شفاؤهاتظل إجيابية لعدة سنوات يف حاالت الكسور والتهابات خن        

أمر بالغ الصعوبة يف حالة     ) أطراف العظام الطويلة  (للعظـام للكشف عن الكسور يف الكردوس أو فوق املشاش           
وميكن يف حاالت كثرية أن تكتشف      . األطفـال بسـبب االمتصـاص الطبيعي للمستحضر املشع عند الكردوس          

 . ضلوع غري ظاهرة يف أفالم األشعة السينية الروتينيةبالتصوير الوميضي كسور

 الفلقةاستخدام التصوير الوميضي للعظام يف تشخيص  )أ( 

ميكن مسح العظام إما بصور مؤجلة إىل ما بعد انقضاء حوايل ثالث ساعات، أو كفحص متواصل ذي                  
املرحلة (وتصوير أحواض الدم    ) ريانيةاملرحلة الش ( ثـالث مراحل هي تصوير األوعية الشريانية بالنويدات املشعة        

وبالنسبة للمصابني الذين جيري    ). مرحلة العظام (واملرحلة املتأخرة   ) الوريديـة وهـي مـرحلة األنسجة الرخوة       
 ينبغي إجراء مسح للعظام على دفعتني بينهما فاصل ملدة          بالفلقةفحصـهم قبل انقضاء فترة كبرية على تعذيبهم         

 للفلقةملسح املرحلة املتأخرة األول املقترنة بنتيجة إجيابية يف املسح الثاين تشري إىل التعرض فالنتيجة السلبية . أسبوع
ويف احلاالت احلادة فإن الوصول إىل نتيجة سلبية يف املسحني الفاصل بينهما            . يف غضـون أيام قبل املسح األول      

ون مستوى حساسية جهاز التصوير  كانت دالفلقة بل إن شدة للفلقةأسـبوع ال يعـين بالضرورة عدم التعرض    
وإذا أجري يف البداية مسح ذو ثالث مراحل وسجلت زيادة يف االمتصاص يف مرحلة تصوير األوعية     . الوميضـي 

الشـريانية بالنويدات املشعة وكذلك يف مرحلة تصوير أحواض الدم دون زيادة مقابلة يف االمتصاص يف مرحلة                 
ومن . يف توريد الدم مما يتسق مع حدوث إصابة لألنسجة الرخوة         مسـح العظـام كان معىن ذلك وجود إفراط          

 .)أ(املستطاع كذلك اكتشاف إصابات عظام القدم واألنسجة الرخوة بصور الرنني املغنطيسي

 التموجات الصوتية فوق السمعية  )ب( 

. لوجيةالـتموجات الصـوتية فوق السمعية تعد وسيلة زهيدة التكاليف وعدمية اخلطر من الوجهة البيو               
وحيث ال يتاح التصوير املقطعي     . ونوعـية الفحـص الذي جيري باستخدامها تتوقف على مهارة مشغل اجلهاز           
كما ميكن تقييم علل األوتار هبذه      . باحلاسـوب تستخدم التموجات فوق السمعية لتقييم الصدمات احلادة للبطن         

م اللجوء إىل التموجات الصوتية فوق السمعية كما يت. الطريقة، وهي تعد الطريقة املفضلة لكشف إصابات اخلصية
ففي الفترة احلادة، ميكن عن طريق . يف الكشف عن حالة الكتف يف الفترتني احلادة واملزمنة عقب التعذيب بالتعليق

 وجتمع للسوائل يف وحول مفصل الكتف ومتزقات وأورام دموية يف العضالت املديرة وذمةهذه التموجات مالحظة 
ا أعيد الفحص بالتموجات الصوتية فتبني أن األدلة املشاهدة يف املرحلة احلادة قد اختفت مع مر                وإذ. للمعصـم 

 ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي إجراء فحوص بالتصوير بالرنني         . الوقـت كـان يف ذلك تعزيز لصحة التشخيص        
 ـــــــــــــــ

 النصوص  د من املعلومات، انظر   ؛ ولالطالع على مزي   ٨٣ و ٧٦الفصل اخلامس، احلاشيتني    انظر   )أ( 
 .املعتمدة يف جماالت األشعة والطب النووي
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املغنطيسي وبالتصوير الوميضي وبوسائل األشعة األخرى يف وقت واحد وفحص الترابط بني نتائجها، وحىت حني               
وع ال تسـفر الفحـوص األخرى عن نتائج إجيابية فإن نتائج التموجات فوق السمعية تكفي لوحدها إلثبات وق            

 .تعذيب بالتعليق

  باحلاسوباملقطعيالتصوير  )ج( 

 باحلاسـوب وسـيلة ممتازة لتصوير األنسجة الرخوة والعظام بينما صور الرنني      املقطعـي إن التصـوير     
فصور الرنني املغنطيسي قد تكتشف كسرا مستترا قبل أن         . املغنطيسـي تعد أفضل لألنسجة الرخوة منها للعظام       

وقد يؤدى استخدام أجهزة الفحص املكشوفة      .  األشعة الروتينية أو التصوير الوميضي     يستطاع تسجيله على صور   
باالقتران مع إعطاء املصاب مسكّنا إىل ختفيف حالة القلق ورهاب االحتجاز يف مكان حمصور اليت هي حالة سائدة 

تقييم الكسور وخاصة يف كما أن التصوير املقطعي باحلاسوب وسيلة ممتازة لتشخيص و.  بعد التعذيبالناجنيبني 
ومن مزاياه األخرى توضيحه ملدى استقامة األجزاء أو تزحزحها عن مكاهنا الصحيح، وال      . عظام الوجه والصدغ  

. ولكنه ال يستطيع اكتشاف رضوض العظام. سيما يف حاالت الكسور الشوكية واحلوضية وكسور الكتف واحلُق
واء مع إدخال أو دون إدخال مادة مبّينة يف الوريد، وسيلة           وينـبغي أن يكـون التصوير املقطعي باحلاسوب، س        

فإذا جاءت النتيجة سلبية    . الفحص األويل يف حاالت إصابات اجلهاز العصيب املركزي احلادة وشبه احلادة واملزمنة           
ىل  أو ألعراضه املتصلة باجلهاز العصيب املركزي، وجب االنتقال إ         الناجي ىأو غـري قاطعة أو غري مفسرة لشكاو       

مع إعداد الشاشة لفحص العظام ومع تكرار        - كما أن التصوير املقطعي باحلاسوب    . التصوير بالرنني املغنطيسي  
.  ينبغي أن يكون وسيلة الفحص األوىل فيما خيص كسور العظام الصدغية- الفحص قبل وبعد إدخال املادة املبّينة

وقد يبني الفحص السابق .  يف تسلسل العظيماتفالشاشات اخلاصة بالعظام قد تكشف عن وجود كسور وانقطاع
عـلى إدخال املادة املبّينة وجود سائل وورم لؤلؤي يف األذن الوسطى ولكن من املوصى به استخدام املادة املبّينة                   

ويف حالة السيالن األنفي ينبغي حقن مادة مبّينة يف القناة . نظرا لتعرض هذه املنطقة كثريا لشذوذ يف جمرى األوعية
. وقد تظهر صور الرنني املغنطيسي كذلك الشق املسؤول عن تسرب السائل. لشوكية تتبع املسار العظمي للصدغا

 باحلاسوب مع إعداد الشاشات لألنسجة      مقطعيوعـند االشـتباه يف اإلصابة بسيالن أنفي ينبغي إجراء تصوير            
 . القناة الشوكية بعد حقن مادة مبّينة يفمقطعيالرخوة والعظام، على أن يلي ذلك تصوير 

 التصوير بالرنني املغنطيسي )د( 

إن صور الرنني املغنطيسي أشد حساسية من التصوير املقطعي باحلاسوب يف اكتشاف اضطرابات اجلهاز               
ن اجملرى الزمين لرتيف اجلهاز العصيب املركزي يقّسم إىل أطوار متعددة هي الفوري،             إوحيث  . العصـيب املركزي  
د، واملزمن، وهذه األطوار تتناسب مع اخلصائص اليت تظهر يف خمتلف صوره بالرنني املغنطيسي، واحلاد جدا، واحلا

ونزيف اجلهاز العصيب   . فإن الصور الناجتة قد تسمح بتقدير وقت إصابة الرأس والصلة باحلوادث املدعى وقوعها            
عي باحلاسوب يسفر عن نتائج     قد ينصرف كليا أو قد يترك من رواسب حديد الدم ما يكفي جلعل التصوير املقط              

إن نزيف األنسجة الرخوة، وخاصة نزيف العضالت، ينصرف كليا يف العادة دون . إجيابية حىت بعد مرور سنوات
أن خيلف أثرا ولكنه يف حاالت نادرة يتحول إىل شكل ُعظَيمي، ويسمي ذلك التكوين العظمي املختلف التغذية أو 

 .ا ميكن اكتشافه بالتصوير املقطعي باحلاسوبااللتهاب العضلي التعظمي، وهذا مم
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  لفحصها يف حاالت اإلصابة بالصدمة الكهربائيةخزعةأخذ  -٢

 تغريات جمهرية تعد ذات فائدة ، وليس دائما،قد تترتب على إصابات الصدمة الكهربائية يف بعض األحيان 
وعدم ظهور هذه التغريات النوعية يف      . تشخيصية كبرية وتكون هلا خصائص نوعية مميزة لصدمة التيار الكهربائي         

 ال يعـين أن التشخيص القائل بوجود حالة تعذيب بالصدمة الكهربائية هو تشخيص خاطئ، وجيب أال                 اخلـزعة 
 تعذيبه ادعىومما يؤسف له أنه عندما تطلب احملكمة من ملتمس  . يسمح للسلطات القضائية بقبول هذا االفتراض

 منه لفحصها جمهريا فإن رفضه لذلك أو انتهاء اإلجراء إىل نتيجة خزعةجراء أخذ بالصدمة الكهربائية أن خيضع إل
يضاف إىل هذا أن اخلربة السريرية يف جمال تشخيص حالة      . سـلبية يـتركان ال حمالة أثرا ضارا مبوقفه يف القضية          

ن الوصول باطمئنان إىل  هي خربة حمدودة، وميكخزعةاإلصابة الكهربائية املرتبطة بالتعذيب باالعتماد على فحص 
 .تشخيص احلالة استنادا إىل التاريخ والفحص البدين وحدمها

له كمعيار  لذلـك فإن هذا اإلجراء إن استخدم جيب أن يتم يف بيئة خمصصة للبحوث السريرية وينبغي أال يرّوج    
 الشخص بالطابع غري اليقيين      ينبغي إعالم  اخلزعةوعند احلصول على املوافقة الصادرة عن علم على أخذ          . تشخيصي مقرر 

 .للنتائج وتركه يزن بني الفائدة اليت ميكن أن جينيها منه وبني وطأة اإلجراء على نفسه املصابة أصال

  اخلزعةمربر أخذ  )أ( 

ر ـد خنازيـى جلـة علـة الكهربائيـعة لقياس آثار الصدمـربية واسـوث خمتـت حبـد أجريل قـ 
وأدت هذه البحوث إىل التوصل إىل نتائج من زاوية علم األنسجة تعد من اخلصائص           .)ز(،)و(، )ه(،)د(،)ج(،)ب(خمـدرة 

  من اآلفات يتم أخذها خبرامة      خلزعاتالنوعـية املمـيزة لإلصـابة الكهربائـية وميكـن إثباهتا بفحص جمهري              
 ـــــــــــــ

 H. K. Thomsen and others, "Early epidermal changes in heat and electrically injuredpig )ب( 

skin: a light microscopic study", Forensic Science International, vol. 17 (1981), pp. 133-143. 
 The effect of direct current, sodium hydroxide and hydrochloric acid on pig"املرجع نفسه، )ج( 

epidermis: a light microscopic and electron microscopic study", Acta pathol microbial. Immunol. Scand, 

vol. 91 (1983), pp. 307-316. 
 H. K. Thomsen, "Electrically induced epidermal changes: a morphological study of )د( 

porcine skin after transfer of low-moderate amounts of electrical energy", dissertation (University 

of Copenhagen, F.A.D.L. 1984), pp. 1-78. 
 T. Karlsmark and others, "Tracing the use of torture: electrically induced  )ه( 

calcification of collagen in pigskin", Nature, vol. 301 (1983), pp. 75-78. 
 Electrically induced collagen calcification in pigskin: a histopathologic"املرجع نفسه، )و( 

and histochemical study", Forensic Science International, vol. 39 (1988), pp. 163-174. 
 T. Karlsmark, "Electrically induced dermal changes: a morphological study of )ز( 

porcine skin after transfer of low to moderate amounts of electrical energy", dissertation, 

University of Copenhagen, Danish Medical Bulletin, vol. 37 (1990), pp. 507-520. 
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ه تطبيق سريري هام أمر خيرج عن نطاق هذا         ـعلى أن متابعة تفاصيل هذا البحث الذي قد يصبح ل         . جراحـية 
 . املراجع املذكورة أعاله ملتابعة هذا املوضوعالدليل، وبوسع القارئ استشارة

لكـن مل تـدرس مـن زاويـة عـلم األنسـجة إال حاالت قليلة من حاالت تعذيب البشر بالصدمة                      
يف حالة واحدة فقط مت فيها استئصال آفة بعد ما يقدر بسبعة أيام من تاريخ اإلصابة        و. )ك(،)ي(،)ط(،)ح(الكهربائـية 

العثور على رواسب   (ية املشاهدة مدعاة لتشخيص اإلصابات بأهنا إصابات كهربائية         أمكن اعتبار التغريات اجللد   
ويف حاالت أخرى أظهرت ). من أمالح الكالسيوم على ألياف جلدية يف األنسجة احلية احمليطة باألنسجة املتنكرزة

رواسب من أمالح   اآلفـات املستأصـلة بعد بضعة أيام من التعذيب الكهربائي املدعى وقوعه تغريات مقطعية و              
الكالسيوم على التكوينات اخللوية على حنو يتسق متاما مع تأثري التيار الكهربائي ولكنها مل تعترب كافية للوصول إىل 

 مأخوذة بعد شهر من     خزعةوأظهرت  . هذا التشخيص وذلك لعدم مشاهدة أمالح الكالسيوم على ألياف جلدية         
بة خمروطية الشكل عرضها يتراوح بني مليمتر ومليمترين مقترنة بزيادة تاريخ التعذيب الكهربائي املدعى وقوعه ند

يف عدد اخلاليا الليفية األولية وألياف كوالجني رفيعة شديدة الكثافة مصطفة مبحاذاة السطح، على حنو يتسق أيضا 
 .مع وجود إصابة كهربائية ولكن ذلك مل يكن كافيا أيضا لتشخيص احلالة

 الطريقة  )ب( 

صول على موافقة عن علم من املريض وقبل أخذ اخلزعة ينبغي تصوير اآلفة باستخدام وسائل               عقـب احل   
 مث  مليمترات٤-٣ خزعة مقاسها وبعد ذلك وحتت ختدير موضعي تؤخذ خبرامة جراحية. مقبولة للطبيب الشرعي 

وقت ممكن من وقوع    وينبغي أن تؤخذ اخلزعة اجللدية يف أقرب        . توضـع يف فورمالني مفصول أو يف مثبت مماثل        
 .فنظرا إىل أن الصدمة الكهربائية تقتصر عادة على البشرة واألدمة السطحية فإن اآلفات قد ختتفي بسرعة. اإلصابة

 مـن أكثر من آفة ولكن اإلزعاج املترتب على ذلك للمصاب ينبغي أن يؤخذ بعني                خـزعات  وميكـن أخـذ     
 .خصائي يف علم األمراض متمرس يف دراسة أمراض اجللدوينبغي إسناد فحص مادة اخلزعة إىل أ. )ل(االعتبار

 ــــــــــــــ
 L. Danielsen and others, "Diagnosis of electrical skin injuries: a review and a description )ح( 

of a case", American Journal of Forensic Medical Pathology, vol. 12 (1991), pp. 222-226. 
 F. Öztop and others, "Signs of electrical torture on the skin", Treatment and )ط( 

Rehabilitation Center Report 1994 (Human Rights Foundation of Turkey), vol. 11 (1994), pp. 97-104. 
 L. Danielsen, T. Karlsmark, H. K. Thomsen, "Diagnosis of skin lesions following )ي( 

electrical torture", Rom J. Leg. Med, vol. 5 (1997), pp. 15-20. 
 H. Jacobsen "Electrically induced deposition of metal on the human skin", Forensic )ك( 

Science International, vol. 90 (1997), 85-92. 
 "S. Gürpinar and S. Korur Fincanci, "Insan Haklari Ihlallari ve Hekim Sorumluluğu )ل( 

(Human rights violations and responsibility of the physician), Birinci Basamak Için Adli Tip El 

Kitabi, (Handbook of Forensic Medicine for General Practitioners) (Ankara, Turkish Medical 

Association, 1999). 
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 فضية إىل تشخيص اإلصابة الكهربائيةالنتائج امل )ج( 

تشمل النتائج املفضية إىل تشخيص مؤداه حدوث إصابة كهربائية وجود أنوية حويصلية يف البشرة وغدد      
، ووجود  )قلويةال يوجد هلا تشخيص مقارن سوى تشخيص إصابة ناجتة عن حماليل            (العـرق وحوائـط األوعية      

التشخيص املقارن هو داء (متميزة على األلياف الكوالجينية واملرنة رواسـب من أمالح الكالسيوم واقعة بصورة   
 حالة متعاقبة ٢٢٠ ٠٠٠ حالة ال أكثر من كل ٧٥التكلس اجللدي وهو من االضطرابات النادرة اليت تكتشف يف 

 اجللد البشري، ويف تلك احلاالت تكون رواسب الكالسيوم عادة كثيفة وغري واقعة بصورة              خزعاتمـن فحص    
 .)م()زة على األلياف الكوالجينية واملرنةمتمي

ومـن نـتائج اإلصابة الكهربائية اليت تعد منطية وإن مل تكن تشخيصية آفات تظهر يف ُشدف خمروطية                   
الشـكل تكـون سعتها يف كثري من األحيان بني مليمتر واحد ومليمترين، ورواسب من احلديد أو النحاس على                  

وقد توجد أيضا   . بالزم متجانس يف البشرة وغدد العرق وحوائط األوعية       وسيتو) يف موضع اإللكترود  (البشـرة   
 .رواسب من أمالح الكالسيوم على التكوينات اخللوية يف آفات ُشدفية أو قد ال تشاهد أي شواذ نسيجية
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 .أعاله) ح(انظر احلاشية  )م( 
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 املرفق الثالث

 ساءة املعاملةرسوم تشرحيية لتوثيق التعذيب وإ
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 احلالة رقم
 التاريخ

 رقماحلالة
التاريخ

االسماالسم

الذراع األيسرالذراع األمين

 )بطين وظهري( منظران أمامي وخلفي �اجلسم الكامل للذكر منظر جانيب�اجلسم الكامل للذكر

 االسم
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  منظران أمامي وخلفي�صدر وبطن الذكر  األمخصان األمني واأليسر�القدمان 

احلالة رقم
التاريخ

احلالة رقم
التاريخ

االسماالسم
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احلالة رقم االسماالسم
التاريخ

 احلالة رقم
 التاريخ

  راحة اليد وظاهرها�اليد اليمىن  راحة اليد وظاهرها�اليد اليسرى
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  تشريح سطحي وهيكلي، منظر علوي، منظر سفلي للعنق�الرأس  تشريح سطحي وهيكلي، منظر جانيب�الرأس

احلالة رقم
التاريخ

 رقماحلالة
 التاريخ

 االسماالسم
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احلالة رقم
التاريخ

االسم

  منظران أمامي وخلفي�اهليكل العظمي
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 أشْر إىل مجيع التصليحات القائمة واألسنان الناقصة يف هذا الرسم

 ِصْف وصفاً كامالً مجيع البدائل السنية أو اجلسور املثبتة

أشْر إىل مجيع التسوسات يف هذا الرسم

ْر إىل   على مجيع األسنان الناقصة�X" مجيع التسوسات وضع عالمة أِش

العمر التقديري

اجلنس
العْرق

ضع دائرة حول املصطلح املناسب

البدائل السنية املوجودة
الفك العلوي

األسنان كاملة
األسنان ناقصة
جسر مثبت

الفك السفلي
األسنان كاملة
األسنان ناقصة
جسر مثبت

 نيمييسار

البقع على األسنان
خفيفة
متوسطة
شديدة

ْع دائرة حول املصطلح املناسب َض

اصطفاف األسنان
طبيعي

بروز الفك العلوي
بروز الفك السفلي

حالة ما حول األسنان
ممتازة
متوسطة
سيئة

الترسبات الكلسية
خفيفة
متوسطة
شديدة

 مينييسار
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 املرفق الرابع

 إرشادات للتقييم الطيب للتعذيب وإساءة املعاملة

ضروب املعاملة أو العقوبة اإلرشادات التالية مبنية على دليل التقصي والتوثيق الفعالّين للتعذيب وغريه من  
ا أن تكون وصفة جامدة بل أن تطبق يف ضوء هبوال يقصد ). بروتوكول استنبول(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

والتقييم البدين والنفسي للتعذيب وإساءة املعاملة ميكن أن يتواله . مقصد التقييم وبعد إجراء تقدير للموارد املتاحة
 . ر، ويتوقف ذلك على توفر املؤهالت الالزمةممارس واحد أو أكث

  معلومات عن احلالة-أوالً

� : تاريخ الفحص��������): املنصب/االسم (طالب الفحص  ������ 

� :احلالة أو التقرير رقم����: مدة التقييم  ��: ساعات  ���: دقائق  � 

�: االسم األول للشخص��: تاريخ امليالد  ��: مكان امليالد  � 

�:  العائلةاسم���� أنثى/ذكر: نوع اجلنس  

�: سبب الفحص������:رقم بطاقة اهلوية  ���  

�: اسم املمارس������� :، امسه)ال/نعم( هل استعني مبترجم شفوي  ��� 

 ال إذا كان الرد بالنفي، ملاذا؟ /هل مت احلصول على موافقة عن علم؟ نعم

� ):املنصب/االسم(  مرافق الشخص������� 

� ):املنصب/االسم( ون أثناء الفحصاحلاضر����� 

�  إذا كان الرد باإلجياب فكيف؟ وملاذا؟ .ال/نعم: هل كان الشخص مكبال أثناء الفحص 

� ):رقم بطاقة اهلوية/املنصب/االسم: (مت نقل التقرير الطيب إىل�������� 

� :تاريخ النقل ������ :املدة اليت استغرقها النقل   ��..�� 

 ال /؟ نعم)وذلك حلالة احملبوسني(التقصي الطيب دون أي قيود /ييمهل أجري التق

� :صف تفاصيل أي قيود ����� 

 )ألغراض الشهادة القضائية(مؤهالت املمارس  -ثانياً

 التعليم الطيب والتدريب السريري
 الطب النفسي/التدريب يف علم النفس

 اخلربة يف توثيق أدلة التعذيب وإساءة املعاملة
 قليمية يف جمال حقوق اإلنسان ذات الصلة بالتحقيقاخلربة اإل

 املواد املنشورة والعروض املقدمة والدورات التدريبية ذات الصلة
 السيدة الذاتية

 )ألغراض الشهادة القضائية(اإلقرار بصحة الشهادة  -ثالثاً

 اء على معلومات واعتقاد   أقر بأين على علم شخصي باحلقائق املذكورة أدناه عدا ما جاء فيها بن            "صيغة من قبيل    
 ."وإين لعلى استعداد للشهادة بصحة ما ورد أعاله بناء على علمي الشخصي واعتقادي. أؤمن بصحتهما
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 معلومات عن خلفية احلالة -رابعاً

 )إخل، السن، املهنة، التعليم، تكوين األسرة(معلومات عامة 
 التاريخ الطيب السابق

 وإساءة املعاملةاستعراض التقييمات السابقة للتعذيب 
 االجتماعية قبل القبض على الشخص - تاريخ احلالة النفسية

 ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة -خامساً

 موجز للحبس واالعتداء -١
 ظروف القبض على الشخص واحتجازه -٢
 )التسلسل الزمين، وظروف احلبس والنقل(مكان االحتجاز األول واألماكن الالحقة  -٣
 )يف كل مكان من أماكن االحتجاز(ة إساءة املعاملة والتعذيب سرد لرواي -٤
 استعراض أساليب التعذيب  -٥

 األعراض واإلعاقات البدنية -سادساً

 .صف ظهور األعراض واإلعاقات احلادة واملزمنة وعمليات الشفاء الالحقة
 األعراض واإلعاقات احلادة -١
 األعراض واإلعاقات املزمنة -٢

 لطيبالفحص ا -سابعاً

 املظهر العام -١
 اجللد -٢
 الوجه والرأس  -٣
 العينان واألذنان واألنف واحلنجرة -٤
 التجويف الفموي واألسنان -٥
 )عالمات احليويةالمبا يف ذلك (الصدر والبطن  -٦
 اجلهاز البويل التناسلي -٧
 اجلهاز العضلي اهليكلي -٨
 اجلهاز العصيب املركزي والطريف -٩

 الفحص النفسي/التاريخ -ثامناً

 وسائل تقدير احلالة -١
 الشكاوى النفسية احلالية  -٢
 التاريخ الالحق للتعذيب -٣
 التاريخ السابق للتعذيب -٤
 تاريخ العالج النفسي -٥
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 تعاطي املواد استعمال وتاريخ -٦
 فحص احلالة العقلية -٧
 تقدير حالة األداء االجتماعي -٨
 )١-جيمالفصل السادس، الفرع  انظر ،ى الدواعي واحلدودلالطالع عل( :االختبارات النفسية -٩

 )٤-جيمالفصل السادس، الفرع  انظر ،لالطالع على الدواعي واحلدود(النفسية  - االختبارات العصبية -١٠

 الصور -تاسعاً

 ) انظر املرفق الثاين،لالطالع على الدواعي واحلدود(  نتائج االختبارات التشخيصية-عاشراً

 الستشارات ا-حادي عشر

 تفسري النتائج -ثاين عشر

 األدلة البدنية -١

إساءة  وّضـح مـدى االتساق بني تاريخ األعراض واإلعاقات البدنية احلادة واملزمنة وادعاءات             -ألف
 .املعاملة والتعذيب

جتلي  عدم: ملحوظة(وّضـح مدى االتساق بني نتائج الفحص البدين وادعاءات وقوع اعتداء             -اءب
 .)ال ينفي احتمال وقوع التعذيب أو إساءة املعاملةنتائج بدنية 

يف  وّضـح مدى االتساق بني نتائج فحص الفرد واملعرفة بأساليب التعذيب الشائع استخدامها             -جيم
 .املنطقة املعينة وبآثارها الالحقة

 األدلة النفسية -٢

 .وقوعهوّضح مدى االتساق بني النتائج النفسية وفحوى بالغ التعذيب املدعى  -ألف 

ـ  -اءب الضيق   تقديرا ملا إذا كانت النتائج النفسية من قبيل ردود الفعل املتوقعة أو النمطية حلالة              ِطأع
 .النفسي البالغ ضمن سياق الفرد االجتماعي والثقايف

بالصدمات، وحدد  بّين حالة الفرد يف اجملرى املتقلب على مر الزمن لالضطرابات العقلية املرتبطة  -جيم
 .الزمين بالنسبة ألحداث التعذيب وموقع الفرد على طريق الشفاءاإلطار 

 مثال استمرار اضطهاده،  (بـّين أي منغصـات إضـافية هلا تأثري على الفرد يف الوقت الراهن                -دال
املنغصات  هذه ووطأة) إخل،   إىل اهلجرة، حياة املنفي، فقدان األسرة والدور االجتماعي        االضـطرار 
 .على الفرد

 ألحوال البدنية اليت قد تكون مسهمة يف الصورة السريرية، وخاصة فيما يتعلق باحتمال            أذكر ا  -هاء
 .إثبات تعرض الرأس إلصابة أثناء التعذيب أو احلبس
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 االستنتاجات والتوصيات -ثالث عشر

مات النتائج البدنية والنفسية، واملعلو   ( مدى اتساق مصادر األدلة املذكورة أعاله جمتمعة         بـيِّن رأيك يف    -١
التارخيـية، ونـتائج التصوير، ونتائج االختبارات التشخيصية، واملعرفة باملمارسات اإلقليمية للتعذيب،            

 .مع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة) إخل، وتقارير اخلرباء االستشاريني

 .هكّرر بيان األعراض واإلعاقات اليت ال يزال الفرد يعاين منها نتيجة لالعتداء املدعى وقوع -٢

 .تقّدم بأية توصيات ملتابعة إجراءات التقييم وإتاحة الرعاية للفرد -٣

 )ألغراض الشهادة القضائية ( إقرار الصدق-رابع عشر

أن ما ورد أعاله    ) اسم البلد (�   أعلن وأنا على علم بعقوبة شهادة الزور طبقا لقوانني        "مـثال ذلـك      
� حقيقي وصحيح وأن هذا اإلقرار قد وقع يف ���  )ريخالتا(���� ب  ���) اسم املدينة(

� ب  ��� ".)اسم الوالية أو املقاطعة(

 )يف حالة األشخاص احملتجزين(التقصي الطيب / بيان بالقيود املفروضة على التقييم-خامس عشر

يشهد املمارسون املوقعون أدناه شهادة شخصية بأنه قد أذن هلم بالعمل حبرية واستقالل وأنه   "مثال ذلك    
حتفظات ودون التعرض ألي شكل  وفحصه على انفراد ودون أي قيود أو) الشخص(� هلم بالتحدث معقد مسح 

أدناه إىل أداء   ) املوقعون(املوقع  ) املمارسون( اضطر املمارس " أو   ؛"من أشكال اإلكراه من ِقبل السلطات احملتجزة      
� :يف ظل القيود التالية) تقييمهم(تقييمه ��" 

 س وذكر التاريخ واملكانتوقيع املمار -سادس عشر

  املرفقات ذات الصلة-سابع عشر

 والرسوم التشرحيية املوضحة ملواقع     ، نسخة من السيدة الذاتية للممارس     ، فيما تشمل  املرفقات،تشـمل    
 .وإساءة املعاملة، والصور، وتقارير االستشاريني، ونتائج االختبارات التشخيصيةالتعذيب 
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