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 الملحق
عرفان وتقدير

�أطباء متخ�ص�صني يف  مع عدة  �أُجِريت  مقابالت  بناًء على  �لكتيب  �إعد�د هذ�  مت 
زيار�ت �أماكن �لحتجاز، �لذين �أجابو� على �صل�صلة من �لأ�صئلة �لتي طرحتها جمعية 
لقاء �صم  يونيو/حزير�ن 2007، ح�صل  بتاريخ 26   .)APT( لتعذيب� �لوقاية من 
عدًد� معيًنا من هوؤلء �لأطباء ملر�جعة �لن�صخة �لأوىل من �صياغة �لن�ص. بعد ذلك، 
�أُر�ِصلت �ل�صياغة �لثانية من �لن�ص �إىل جمموعة �أو�صع من �خلرب�ء لال�صت�صارة قبل 

و�صع �ل�صيغة �لنهائية.
مل�صاهمتهم يف  وذلك  �أ�صمائهم  �لتالية  �لأ�صخا�ص  �إىل  و�لتقدير  �ل�صكر  توجيه  نود 

�إنتاج هذ� �لكتيب:
)�ململكة  �لأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  طبيب،   ،Jonathan Benyon �ل�صيد  	•

�ملتحدة(؛
Natalie Drew، م�صوؤولة تقنية، �صيا�صة �ل�صحة �لعقلية وجمموعة خدمة  �ل�صيدة  	•
لالإدمان،  �مل�صببة  للمو�د  �ملفرط  و�ل�صتخد�م  �لعقلية  �ل�صحة  د�ئرة  �لتنمية، 

منظمة �ل�صحة �لعاملية؛
خدمة  وجمموعة  �لعقلية  �ل�صحة  �صيا�صة  من�صقة،   ،Michelle Funk �لدكتور  	•
لالإدمان،  �مل�صببة  للمو�د  �ملفرط  و�ل�صتخد�م  �لعقلية  �ل�صحة  د�ئرة  �لتنمية، 

منظمة �ل�صحة �لعاملية؛
نائب   ،APT �إد�رة  جمل�ص  ع�صو  جامعي،  �أ�صتاذ  طبيب،   ،Erik Holst �ل�صيد  	•

�لرئي�ص �لتنفيذي �ل�صابق IRCT )�لد�منرك(؛



5

هل�صنكي،  يف  �لبلغارية  �للجنة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص   ،Krassimir Kanev �ل�صيد  	•
ع�صو جمل�ص �لأمناء ل�صندوق �لأمم �ملتحدة �لتطوعي ل�صحايا �لتعذيب، ع�صو 

جمل�ص �إد�رة APT )بلغاريا(؛
من  �ملحرومني  �لأ�صخا�ص  وحدة  رئي�صة   ،Alessandra Ménegon �ل�صيدة  	•
لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �حلماية،  وقطاع  �ملركزية  �لتق�صي  وكالة  �حلرية، 

�لأحمر)�إيطاليا(؛
 Georges Pompidou طبيب نف�صي، �مل�صت�صفى �لأوروبي ،Cyrille Orizet �ل�صيد  	•

يف باري�ص؛ خبري CPT وع�صو �صابق يف �لأمانة �لعامة CPT )فرن�صا(؛
Catherine Paulet، طبيبة نف�صية، خدمة �لطب �لنف�صي �لإقليمي، �صجن  �ل�صيدة  	•

CPT )فرن�صا(؛ يف  خبري  مر�صيليا،   ،"La Baumette"
Pau Perez، طبيبة نف�صية، مديرة، وحدة �ل�صدمة �ل�صديدة، م�صت�صفى  �ل�صيدة  	•
�ل�صيا�صي،  و�لعنف  �لعقلية  لل�صحة  �لتدرج  برنامج  مديرة  مدريد؛  يف   La Paz

جامعة Complutence يف مدريد )�إ�صبانيا(؛
Hernan Reyes، طبيب، �للجنة �لدولية لل�صليب �لأحمر)ت�صيلي(؛ �ل�صيد  	•

السيد Restellini Jean- Pierre، طبيب، رجل قانون، ع�صو يف CPT )�صوي�صر�(؛ 	•
�ل�صيدة Paz Rojas ، طبيبة �أمر��ص ع�صبية، مديرة CODEPHU، ع�صو جمل�ص  	•

�إد�رة APT )ت�صيلي(؛
لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �صرعي،  طبيب   ،Morris Tidball-Binz �ل�صيد  	•

�لأحمر)�لأرجنتني(.
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المقدمة

لقد عززت جمعية �لوقاية من �لتعذيب )APT(، على مدى 30 عاًما، فكرة �لزيار�ت 
�لتي يقوم بها خرب�ء م�صتقلون �إىل جميع �أماكن �لحتجاز كو�حدة من �أكرث �لو�صائل 

فعالية للوقاية من �لتعذيب و�صوء �ملعاملة.
�أ�صبحت هذه �لفكرة و�قًعا حقيقًيا على �مل�صتوى �لإقليمي حني �عتمد جمل�ص �أوروبا 
�لتفاقية �لأوروبية ملنع �لتعذيب )ECPT( �لتي �أدت �إىل ن�صوء هيئة ز�ئرة يف �أوروبا 
معروفة با�صم جلنة �لوقاية من �لتعذيب )CPT(، لها �صلطة �لقيام بزيار�ت غري 
جمل�ص  يف  �لأع�صاء  �لدول  جميع  يف  �لحتجاز  مر�كز  جميع  �إىل  ومفاجئة  معلنة 
مناه�صة  لتفاقية  �لإختياري  �لربوتوكول  �ملتحدة  �لأمم  �عتمدت  عندما  �أوروبا. 
طبيعة  عاملي.�إن  بعد  لها  و�أ�صبح  �لفكرة  هذه  تو�صعت   ،)OPCAT( �لتعذيب 
 ،2006 يونيو/حزير�ن   22 بتاريخ  �لتنفيذ  دخلت حيز  �لتي  �ملبتكرة،   )OPCAT(
ا.  بنظامها �ملزدوج من �لزيار�ت �لتي تقوم بها هيئة دولية كما �لآليات �لوطنية �أي�صً
تقوم �للجنة �لفرعية �جلديدة للوقاية من �لتعذيب )SPT( �لتابعة لالأمم �ملتحدة 
�أكرث  �أو  تعيني هيئة  �أو  �إن�صاء  بينما على كل دولة طرف و�جب  �لدولية،  بالزيار�ت 

.)NPMS( للزيار�ت �لوطنية، وتعرف با�صم �لآليات �لوقائية �لوطنية
�آلياتها  وهيكلية  بنوع  يتعلق  فيما  للت�صرف  معّيًنا  حّيًز�  �لأطر�ف  �لدول  متلك 
�لوطنية، طاملا �أنها تطبق �ملعايري �لتي حددها OPCAT 1 من حيث �لولية، �ل�صلطات 
و�ل�صمانات. يف هذ� �ملجال، �إن �ل�صتقاللية �أمر حا�صم وعلى �لدول �لأطر�ف �أن 

رجاء مر�جعة: »دليل APT لإن�صاء وتعيني �آليات �لوقاية �لوطنية، 2006«، وذلك للح�صول على تف�صري �أكرث   .1
.OPCAT تف�صياًل ملتطلبات
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لديها«  �ملوظفني  �أجهزة  ��صتقاللية  ف�صاًل عن   )...( �لوظيفي  »�ل�صتقالل  ت�صمن 
وهيئة   NPMS �أع�صاء  على  ا  �أي�صً �ملادة  هذه  تفر�ص   .)OPCAT من   18 )�ملادة 
�ملوظفني فيها �أن يكونو� م�صتقلني �صخ�صًيا وموؤ�ص�صاتًيا عن �ل�صلطات، كما تقت�صي 

ا �أن تتمتع NPMS با�صتقاللية مالية. �أي�صً
يحتوي  �لذي  �لوقت  يف  �لآليات،  هذه  تكوين  �صريح  ب�صكل  يحدد  ل   OPCAT �إن 
�لن�ص على جميع �لتفا�صيل �ملتعلقة ب�صلطات و�صمانات NPMS. تن�ص �ملادة 18، 
�لفقرة 2 من OPCAT فقط على: »تتخذ �لدول �لأطر�ف �لتد�بري �ل�صرورية لكي 

تتوفر خلرب�ء �لآلية �لوقائية �لوطنية �لقدر�ت �لالزمة و�لدر�ية �ملهنية«1.
بالرغم من عدم ذكر حالة �لتكافوؤ يف �مليادين �ملختلفة من �لدر�ية �ملهنية ب�صكل 

حمدد يف �لن�ص.
لقد �أ�صارت APT ب�صكل ثابت �إىل �أهمية كون �أي �آلية ز�ئرة متعددة �لأنظمة. مع ذلك، 
�إن �لنمط �حلايل يف تعيني NPMS يعطي �لأف�صلية لختيار هيئات وطنية موجودة، 

و�لتي تتكون يف معظمها بن�ص رئي�صي )�إن مل يكن ح�صري( من �ملحامني.
لقد �عتربت APT �صمن هذ� �ل�صياق، �أنه من �ل�صروري �لت�صديد على �أهمية �لتاأكد 
�صمن  �لطبية،  ل�صيما �خلربة  �ملختلفة،  �ملهنية  للخلفيات  و��صح  وجود متثيل  من 

�لهيئات �لوطنية �لز�ئرة.
�أماكن  �إىل  منتظمة  بزيار�ت  تقوم  �لتي  �لآليات  جلميع  �لكتيب  هذ�  و�صع  مت  لقد 
�لحتجاز، ل�صيما NPMS يف �إطار �لربوتوكول �لأختياري لتفاقية مناه�صة �لتعذيب 
)OPCAT(، ويهدف �إىل عر�ص �صرورة ��صتمال �لآلية، من بني �أمور �أخرى، على 
هيئات  �صمن  �مل�صتويات:  جميع  على  �ملوؤهلني  �ل�صحيني  �ملوظفني  و/�أو  �لأطباء 

�صانعي �لقر�ر، �لأمانة �لعامة و�أخرًي� �ملجموعات �لز�ئرة.
�إن �لطبيب فقط �أو/�أي موظف �صحي �آخر موؤهل، ميكنه تقييم جميع مظاهر وجو�نب 
مكان �لحتجاز �لتي توؤثر على �ل�صحة ب�صكل كامل؛ مناق�صة مو��صيع �صحية حمددة 
مع �ملحتجزين ومع �ل�صلطات؛ تقييم مدى مالءمة ومنا�صبة �خلدمات �ل�صحية يف 
مكان �لحتجاز و�لرعاية �لتي يتم تقدميها، و�أن يوؤّمن، ب�صكل حا�صم، �خلربة �لطبية 

�لأ�صا�صية يف �لوقاية من �لتعذيب و�صوء �ملعاملة. 
للمجموعات  مالئم  ومتثيل  �جلن�صني  بني  تو�زن  لإيجاد  �لدول  هذه  »وت�صعى  ن�ص:  على   218 �ملادة  تتابع   .1

�لعرقية وجمموعات �لأقلية يف �لبلد«.
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اجلزء الأول

 املوظفون ال�ضحيون وم�ضمون الزيارات
على ال�ضعيد الوطني – عموميات

�أن ت�صبح �أماكن �لحتجاز  هناك قبول متز�يد وتو�فق كلي بني �لدول على وجوب 
�أكرث �صفافية، وذلك من �أجل متكينها من �لقيام بو�جباتها يف حماية حقوق �لإن�صان 
جلميع �لأفر�د، مبا فيهم هوؤلء �ملحرومني من حريتهم. �إن وجود و/�أو خلق �آليات 
زيارة م�صتقلة �إىل �أماكن �لحتجاز على �ل�صعيد �لوطني هو �أمر حا�صم لتحقيق هذه 

�ل�صفافية.
يجب �أن تخ�صع جميع �أنو�ع �لأماكن، حيث هناك �أ�صخا�ص حمرومني من حريتهم، 
مر�كز  فقط،  �ل�صجون  ذلك  يعني  ول  م�صتقلة،  وطنية  هيئات  بها  تـقوم  لزيار�ت 
ا �أماكن �ملهاجرين، موؤ�ص�صات  �حتجاز ما قبل �ملحاكمة �أو مر�كز �ل�صرطة، بل �أي�صً

�ل�صحة �لعقلية، مر�كز �لأحد�ث ومر�فق �لحتجاز �لع�صكري1.
بها هيئة وطنية  تقوم  �لتي  �ملعَلنة  �ملنظمة وغري  �لزيار�ت  �لرئي�صية من  �لغاية  �إن 
م�صتقلة �إىل جميع �أماكن �لحتجاز هي ر�صد ومر�قبة �حرت�م حقوق �لإن�صان لدى 
�ملحتجزين وردع �لنتهاكات، ل�صيما �لتعذيب و�أ�صكال �أخرى من �صوء �ملعاملة. توؤّمن 
ا، توجيهات لتح�صني جميع مظاهر ظروف �لحتجاز، حيث �أن هذه  هيئة كهذه �أي�صً

�لظروف بنف�صها قد ترقى �إىل/�أو ت�صاهم يف �صكل من �صوء �ملعاملة.
�لتعذيب  وتوثيق  لر�صد  مو�صوعيًة  مقاربًة  �لحتجاز  �أماكن  �إىل  �لزيار�ت  تتطلب 
�ملحتمل و�لأ�صكال �لأخرى من �صوء �ملعاملة، مبا فيها، من بني �أ�صياء �أخرى، تقييم 

لوليتها  يخ�صع  مكان  »�أي  �لحتجاز:  لأماكن  �لأو�صع  �لتايل  �لتعريف  توؤّمن   OPCA من   1.4 �ملاّدة  �إن   .1
�أمر  �إّما مبوجب  يكونو� حمرومني من حريتهم  �أن  ي�صمن  �أو  �أ�صخا�ص حمرومون  فيه  ويوجد  ول�صيطرتها 

�صادر عن �صلطة عامة �أو بناًء على �إيعاز منها �أو مبو�فقتها �أو �صكوتها«.
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ظروف �لحتجاز )مبا فيها �لبنية �لتحتية، �ملاء، �لأ�صول �ل�صحية و�لنظافة(، مدى 
و�ل�صمانات  �لإن�صان  حقوق  وحماية  و�حرت�م  �ل�صحية،  �لرعاية  ومنا�صبة  مالءمة 
�لأنظمة  متعدد  تتطلب حتلياًل  �لأوجه  �ملتعددة  �لتقييمات  مثل هذه  �إن  �لق�صائية. 
�لقانونية ومعرفة حقوق �لإن�صان  وخربة من فريق متعدد �ل�صفات، ميلك �خلربة 

ف�صاًل عن �خلربة �لطبية. 

1. مفهوم الزيارات الوقائية

�أماكن �لحتجاز عرب زيار�ت وقائية منتظمة هو عملية تهدف، مع مرور  �إن ر�صد 
جلميع  �أويل  تفح�ص  خالل  من  �ملعاملة  و�صوء  �لتعذيب  من  �لوقاية  �إىل  �لزمن، 
مظاهر ظروف �لحتجاز ومعاملة �لأ�صخا�ص �ملحرومني من حريتهم. �إن و�قعة متكن 
�لهيئات �مل�صتقلة �لوطنية �لز�ئرة من �لو�صول �إىل جميع �أنو�ع �أماكن �لحتجاز، دون 

علم م�صبق، لديها تاأثري ر�دع قوي وفعال.
جلوهر  ممتاًز�  وجتميًعا  توليًفا  �لتعذيب،  عن  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملقرر  قدم 

وماهية �لزيار�ت �لوقائية:
»�إن �لو�قعة �لأكيدة يف �أن �خلرب�ء �لدوليني �أو �لوطنيني لديهم �ل�صلطة لتفتي�ص كل 
مكان �حتجاز يف �أي وقت ودون �إعالن م�صبق، كما �لو�صول �إىل �صجالت �ل�صجون 
�صرية  بطريقة  �نفر�د  على  حمتجز  كل  مع  �لتحدث  لهم  ويحق  �أخرى،  ووثائق 
�إن  وقوي.  ر�دع  تاأثري  له  �لتعذيب،  �صحايا  عن  طبية  بتحقيقات  و�لقيام  وخا�صة، 
للتدقيق،  �مل�صتقلني  للخرب�ء  �لفر�صة  تخلق  نف�صه،  �لوقت  يف  �لزيار�ت،  هذه  مثل 
�ل�صجناء و�ملحتجزين وظروف �لحتجاز  �لأ�صلي، يف معاملة  مبا�صرًة من �مل�صدر 
�لعامة)...(. تن�صاأ م�صاكل عدة من �أنظمة غري مالئمة، �لتي ميكن حت�صينها ب�صكٍل 
�لقيام  خالل  من  عادًة،  �لز�ئرين  �خلرب�ء  يوؤ�ص�ص  �ملنتظمة.  �ملر�قبة  عرب  �صهٍلٍٍ 
بزيار�ت منتظمة �إىل �أماكن �لحتجاز، حلو�ر بناء مع �ل�صلطات �ملخت�صة من �أجل 

م�صاعدتهم على حل �مل�صاكل �لقائمة«1.
�إن �لطبيعة �لوقائية لهذه �لزيار�ت �إىل �أماكن �لحتجاز متيزها يف �لهدف و�ملنهجية 
عن �أنو�ع �أخرى من �لزيار�ت قد تقوم بها هيئات وطنية م�صتقلة، وب�صكٍل خا�ص، عن 

زيار�ت �لتحقيق يف �صكاوى فردية يقدمها �ملحتجزون.

.UN doc A/61/25 .72 لأمم �ملتحدة، �ملقرر �خلا�ص عن �لتعذيب، )14�أغ�صط�ص/�آب 2006(، �لفقرة�  .1
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خ�ضائ�ص الزيارات الوقائية

•	منتظمة اإىل حد ما اأكرث من الزيارات ملرة واحدة

هذه �لزيار�ت هي جزء من عملية متكاملة مما يعني �أن �لزيار�ت �إىل مكان 
�حتجاز ما �صوف تتكرر ب�صكل متو�تر.

•	توقعية اأكرث منها تفاعلية

وهذ�  ذلك،  بعد  منها  �أكرث  معني،  حادث  وقوع  قبل  �لزيار�ت  هذه  حتدث 
�أف�صل بكثري حيث �أنها ل حت�صل تلبية ل�صكاوى من �حلتجزين �أو بناًء على 
حو�دث حمددة. �إن هذ� �لنوع من �لزيار�ت، ميكن �لقيام بها يف �أي وقت، 

حتى ولو مل يكن هناك �أي م�صكلة يف �لظاهر1. 

•	�ضاملة وعمومية اأكرث منها فردية

ل تهدف هذه �لزيار�ت �إىل �ل�صتجابة حلالت فردية، بل بدًل من ذلك، �إن 
غايتها هي حتليل وتفح�ص مكان �لحتجاز كجهاٍز ونظام، وتركز على جميع 
�إن �لق�صد من هذه �لزيار�ت هو  �جلو�نب �ملتعلقة باحلرمان من �حلرية. 
حتديد جميع �لعنا�صر �لتي قد توؤدي �إىل تعذيب �أو �إ�صاءة معاملة �ملحتجزين، 

�أو �لتي قد تر�صد �إىل نوٍع �آخر من �نتهاكات حقوق �لإن�صان.

•	قائمة على ا�ضا�ص التعاون اكرث منها على ال�ضجب والتهام

حمددة  تو�صيات  ويوؤمن  يوفر  بناء  حلو�ر  �لبد�ية  نقطة  هي  �لزيارة  �إن 
لتح�صني �لنظام على �ملدى �لطويل.

هذ� �لأمر ل مينع �لهيئة �لوطنية من �لقيام بزيارة رًد� على حو�دث حمددة.  .1
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2. اآليات وطنية متعددة الأنظمة: اأهمية ال�ضت�رشاف الطبي

وفًقا ملا مت تو�صيحه �أعاله، �إن �لزيار�ت �لوقائية هي �صاملة، مبا �أنها تر�قب جميع 
جو�نب �لحتجاز ومظاهره ولهذ�، تتطلب مقاربًة متعددة �لأنظمة1. يجب �أن تنعك�ص 
هذه �لأخرية يف تكوين وتركيبة �لآلية �لوطنية، ويف جهاز موظفيها كما يف �ملجموعات 
�لز�ئرة نف�صها. بالإ�صافة �إىل �خلرب�ت �لأخرى ذ�ت �ل�صلة، يجب �أن يكون هناك 

طبيًبا اأو موظًفا �ضحًيا كفوء �ضمن كل جمموعة زائرة.

من �أجل تكوين حتليل مو�صوعي حول �لأد�ء �لوظيفي ملكان �حتجاز ما، مبا يف ذلك 
�لتدقيق يف معاملة �ملحتجزين وظروف �لحتجاز، من �ل�صروري تلخي�ص وجهات 

�لنظر �لتالية:
وجهة نظر �ل�صلطات )مبا فيها هيئة �ملوظفني(؛  .1

وجهة نظر �ملحتجزين؛   .2
وجهة نظر �لأع�صاء �ملختلفني من �لفريق �لز�ئر.  .3

للخلفية  تبًعا  وذلك  كبري  ب�صكل  يختلف  قد  هذه  �لنظر  وجهات  ��صت�صر�ف  �أن  مبا 
�ملهنية لأع�صاء �لفريق �لز�ئر، من �ملهم جًد� وجود مهن وخرب�ت خمتلفة.

يف �لوقت �لذي حتتاج فيه �أنظمة �لعد�لة �جلنائية و�ل�صمانات �لق�صائية �إىل خربة 
خا�صة معينة، �إن م�صاركة طبيب يف �ملجموعة �لز�ئرة �أمر �صروري ملعاجلة، ب�صكل 
خا�ص، �مل�صائل �ل�صحية �لدقيقة �ملتعلقة بالتعذيب و�صوء �ملعاملة، وذلك من �أجل 
تقييم �لنظام �ل�صحي )مثاًل: من خالل حتليل �مللفات و�ل�صجالت و�ملناق�صات مع 
هيئة �لرعاية �ل�صحية يف مكان �لحتجاز(، ومن �أجل تقدير مدى تاأثري �لظروف 
�لعامة لالحتجاز )�لنظافة، �لتغذية، �إمكانية �ل�صتحمام، �لكتظاظ، �إلخ...( على 
�ملر�قبة  نوعية  �لطبية  �خلربة  هذه  تعزز  �ملحتجزين.  �لأ�صخا�ص  جمموعة  �صحة 

و�لر�صد �لتي تقوم بها �لآليات �لز�ئرة.

�أفاد �ملقرر �خلا�ص لالأمم �ملتحدة عن �لتعذيب �أن NPMS، »من �لأهمية �لق�صوى للدول �لأطر�ف �أن )...(   .1
ا على  ت�صمن �لع�صوية من �ملهن �ملختلفة« Op. cit، para 71. يحتوي كل تقرير عام عن ن�صاطات cpt �أي�صً
فقرة تتعلق بتكوينها، م�صرية �إىل �أهمية �لختالف يف �خلربة �ملهنية بني �لأع�صاء. لقد ن�ص �لتقرير �لعام 
رقم 17 من ن�صاطات �لدول على: »لقد عر�صت cpt جتربة مهنية جيدة ن�صبًيا �صمن �أع�صائها �إل �أن هناك 
ا من ح�صور �لعديد من �لأطباء �صمن  تفوق من �خلربة يف جمال �ل�صجون. )...( �صوف ت�صتفيد cpt �أي�صً
�أع�صائها ولديهم مهار�ت �صرعية مالئمة )خا�صة بالن�صبة ملالحظة ومر�قبة وت�صجيل �لإ�صابات �جل�صدية 

.cpt/inf  (2007) 39 para 30 »)...(
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مع  تو�فقه  مدى  �ختبار  ا،  �أي�صً ما  �حتجاز  مكان  يف  �لوظيفي  �لأد�ء  حتليل  ي�صمل 
�ل�صياق،  هذ�  �صمن  �لحتجاز.  ظروف  ب�صاأن  و�لوطنية  �لدولية  و�ملعايري  �لقو�عد 
ميكن لالأطباء و�ملوظفني �ل�صحيني �لآخرين �أن يوؤّمنو� م�صاهمة جوهرية وحمددة 
بخ�صو�ص م�صمون وتطبيق �لقو�عد و�ملعايري، خا�صة يف تاأمني، و�إمكانية �لو�صول 

�إىل �لرعاية �ل�صحية و�لأ�صول �لأخالقية �لعملية للعاملني يف �أماكن �لحتجاز. 
�إن �ل�صت�صر�ف �لطبي، رغم ذلك، يجب �أن ل يكون ُمقيًد� وحُمدًد� بالزيار�ت فقط، 
و�لزيارة هي  �لعمليات  �صل�صلة من  ُت�صكل  �أماكن �لحتجاز  �أن مر�قبة ور�صد  حيث 
و�صيلة فقط ولي�صت نتيجة بحد ذ�تها. توؤّمن �لزيار�ت نقطة �لبد�ية حلو�ر بناء مع 
�ل�صلطات، قائم على تقرير عن �لزيارة وتو�صيات حمددة، بغر�ص حت�صني �ملعاملة 

وظروف �حتجاز �لأ�صخا�ص �ملحرومني من حريتهم. 
ميكن للطبيب، �أو لأي موظف �صحي �آخر، �أن يقدم م�صاهمة قيمة يف �إعد�د و�صياغة 
�إن  �لتو�صيات.  تنفيذ  �ل�صلطات، ف�صاًل عن متابعة  للحو�ر مع  و�لتو�صيات  �لتقرير 
�لوقاية  �أجل  من  و�لنتائج  �لنعكا�صات  جميع  يف  حيوي  �أمر  �لطبي  �ل�صت�صر�ف 
�لتعذيب وحت�صني نظام وظروف �لحتجاز، مبا فيه �ملالحظات على �جلو�نب  من 

�لت�صريعية1. 
ب�صكٍل  موؤهل  �آخر  �أي موظف �صحي  �أو  �لطبيب،  يكون  �أن  ا،  �أي�صً �ملهم  �أخرًي�، من 
مالئم، جزًء� من �آلية ز�ئرة من �أجل مناق�صة �ملو��صيع �لطبية مع �ل�صلطات �ل�صحية 
�لوطنية �ملخت�صة )مثاًل: خدمات �ل�صجن �ل�صحية، وز�رة �ل�صحة، �إلخ...( �أو مع 
�لهيئات �لدولية. �إن هذ� �لأمر مهم جًد� لالآليات �لوقائية �لوطنية NPMS مبقت�صى 

.SPTو NPM حيث �أن �لت�صالت �ملبا�صرة ميكن، ويجب �أن تن�صاأ بني ،OPCAT

لذلك، �إن �لأطباء و�ملوظفني �ل�صحيني ل يجب �أن يكونو� �صمن جهاز �ملوظفني �أو 
ا يف هيئة �صنع �لقر�ر �لتابعة لالآلية �لز�ئرة. �خلرب�ء فح�صب، بل �أي�صً

�ملحرومني  �ملحتجزين  معاملة  يف  بانتظام  �لتدقيق  هي   NPMS ولية  �إن   .opcant من   19 للمادة  وفًقا   .1
�أو  �ملوجود  بالت�صريع  �ملتعلقة  �ملالحظات  و�إر�صال  �ملخت�صة،  �ل�صلطات  �إىل  �لتو�صيات  و�صع  حريتهم،  من 

�إعد�ده.
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اجلـزء الثـاين

 الدور املحدد للأطباء واملوظفني
ال�ضحيني الآخرين خلل الزيارات

��صتغالل  �أجل  من  �لزيارة،  قبل  مهم  وحت�صريي  متهيدي  بعمٍل  �لقيام  من  بد  ل 
�أق�صى حد. يجب  �لفريق �لز�ئر للوقت �لذي �صيم�صيه د�خل مكان �لحتجاز �إىل 
كل  وجمع  بعناية  عملهم1  تنظيم  خا�ص،  ب�صكل  �لز�ئرة،  �ملجموعة  �أع�صاء  على 

�ملعلومات �ملتوفرة �ملتعلقة باملكان �لذي �صتتم زيارته2. 
ومن  �لز�ئرة  �ملجموعة  من  جزء  هو  �لحتجاز3،  مكان  زيارة  وخالل  �لطبيب،  �إن 
ثم ي�صاهم يف جميع ن�صاطات �لبعثة، �إذ ي�صارك/�أو ت�صارك يف �لجتماع �لأويل مع 
�صلطات �لحتجاز، ويزور/تزور جميع �ملر�فق ويقوم/تقوم مبقابالت خا�صة و�صرية 
مع هيئة �ملوظفني ومع �لأ�صخا�ص �ملحرومني من حريتهم4، كما ي�صارك/ت�صارك يف 
�للقاء �لأخري و�ملناق�صة مع �صلطات �لحتجاز يف نهاية �لزيارة. �إن دور �لطبيب �أو�صع 
و�أ�صمل بكثري من جمرد حتديد وتوثيق �دعاء�ت حالت �لتعذيب، حيث متتد �إىل حتليل 
جميع مظاهر وجو�نب �لحتجاز �لتي توؤثر على �ل�صحة، �لأد�ء �لوظيفي و�لو�صول 
�إىل خدمات �لرعاية �ل�صحية �صمن مكان �لحتجاز ومر�فق �ملجتمع �ل�صحية على 
حد �صو�ء. يجب على �لطبيب �لز�ئر �أن يقوم بتقييم ون�صر �ملعلومات حول �ملعايري 
ي�صمل ذلك حتديد قائد �ملجموعة، توزيع �ملهام بني �ملجموعة و�لتاأكد من حيازة جميع �لأع�صاء على نف�ص   .1

�ملعلومات ف�صاًل عن �لتدريب �ملحدد.
ي�صمل: �لوقائع �لأ�صا�صية مثل قدرة فئات �ملحتجزين، تاريخ �لبناء، ف�صاًل عن �أي معلومات متوفرة حول   .2
هيئة �ملوظفني، ظروف �لحتجاز، نظام �لرعاية �ل�صحية و�مل�صاكل �ملعنية، كما يجب جمع وتلخي�ص جميع 

�ملعلومات �لأخرى �ملتوفرة من زيار�ت �صابقة �أو م�صادر �أخرى.
.»)APT( من �أجل منهجية �لزيارة، مر�جعة: »�لدليل �لعمل لر�صد �أماكن �لحتجاز  .3

باملقابلة �خلا�صة معهم ب�صكل ع�صو�ئي كي  �لز�ئر  �لفريق  �أع�صاء  �لذين �صيقوم  يجب �ختيار �ملحتجزين   .4
ميثلو� قدر �لإمكان �لفئات �ملختلفة من �لأ�صخا�ص �ملحرومني من حريتهم يف هذ� �ملكان، �إذ ل يجب على 

�لفريق �لز�ئر �أن يتكلم مع هوؤلء �لأ�صخا�ص �لذين يريدون �لتو��صل معهم.
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�ملتعلقة بالأ�صول �لأخالقية للموظفني �ل�صحيني �لعاملني يف �أماكن �لحتجاز.

1. حتليل جميع ظروف الحتجاز بالنظر اإىل عن�رش »ال�ضحة«

طبًقا ملا متت �لإ�صارة �ليه �أعاله، �إن �لظروف �لكلية لالحتجاز ميكن �أن يكون لها 
معينة  حالت  ويف  �ملحتجزين1،  �لأ�صخا�ص  �صحة  على  مبا�صر  وغري  مبا�صر  تاأثري 
لذلك، خالل  �لتعذيب.  �أو حتى  �ملعاملة  �صوء  �إىل  ترقى  �أن  نف�صها  للظروف  ميكن 
�لزيارة، ينبغي على �لطبيب �أن يحلل جميع مظاهر وجو�نب �ل�صحة �لعامة يف مكان 
�إىل  �لتهوئة، �خلروج  �ملناخ،  �لبيئية )�حلماية من  �لعو�مل  �لحتجاز مبا يف ذلك 
�لهو�ء �لطلق، �إلخ...( �لكتظاظ، �ملاء و �لأ�صول �ل�صحية، �لنظافة �لعامة، �لطعام 
ا �لتدقيق يف هذه �جلو�نب �ملتعلقة  و�لتغذية وتف�صي �لأمر��ص. طاملا �أنه ينبغي �أي�صً
بال�صحة من قبل �أع�صاء �آخرين يف �ملجموعة �لز�ئرة، نرى �أن �ل�صت�صر�ف �لطبي 

يوؤمن حتلياًل وتدقيًقا �صاماًل للبعد �ل�صحي. 
يوؤّمن  �أن  �لحتجاز،  لنظام  �ل�صحية  �جلو�نب  تقييم  عند  ا،  �أي�صً للطبيب  ميكن 
��صت�صر�ًفا حمتماًل ل�صل�صلٍة من �مل�صائل �لتي حتتوي على عن�صر �صحي مهم، مثل 
تقييم �لتد�بري �ملتخذة ملنع �لنتحار، �لنظام �لتاأديبي يف �ملكان )مبا فيه ��صتعمال 
�حلجز �لنفر�دي و�أ�صكال �لكبت و�لتقييد( وبر�مج �إعادة تاأهيل �لأفر�د قبل �لإفر�ج 
�لنف�صي  �لتاأثري  �لعتبار  يف  �لأخذ  عند  ي�صاهم،  �أن  ا  �أي�صً للطبيب  ميكن  عنهم. 
�ملحتمل )و�لإيذ�ء �ملحتمل �لذي قد ينتج عن ذلك( جلو�نب معّينة من �حلياة يف 
مكان �لحتجاز، يف تقييم �إجر�ء�ت حمددة يف مكان �لحتجاز مثل �إجر�ء�ت �لدخول 
وكيفية  و�لعتد�ء(  �ل�صغب  )مثل  تقع  قد  �لتي  باحلو�دث  �ملتعلقة  وتلك  و�لتفتي�ص 

معاملة �ملحتجزين �لعنيفني �أو �ملعرت�صني، �أو حتى يف �ملعامالت �لروتينية �ليومية.

2. حتديد و توثيق حالت التعذيب و�ضوء املعاملة

�إن �لهدف �لرئي�صي من �لزيارة �لوقائية لي�ص حتديد حالت �لتعذيب �أو �صوء �ملعاملة 
ا توخي �لدقة يف توثيق �أي �دعاء�ت يتم �لإدلء  �لفردية فح�صب، بل من �ملهم �أي�صً
بها. يف مثل هذه �حلالت، �إن وجود �لطبيب �أمر حمتم، حيث �أن �لأطباء فقط هم 
�إذ� كانت �حلالة �ملر�صية �جل�صدية و/�أو  �ل�صرعية لتقدير ما  �ل�صلطة  َمن ميلكون 

ا يف �صحة �ملوظفني �لعاملني يف �ملوؤ�ص�صة. هذه �لظروف قد توؤثر �أي�صً  .1
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�لنف�صية �ملوثقة تتو�فق مع �دعاء�ت �صوء �ملعاملة. عالوة على ذلك، �إن ��صرت�صال 
�ل�صخ�ص �ملحَتَجز يف �لتحدث مع �لطبيب، غالًبا ما يكون �أ�صهل نظًر� لوجود عن�صر 
�لثقة �إذ يعترب �أنه يتكلم مع �صخ�صٍ ي�صتطيع �أن يقّدم له �مل�صورة �ملهنية ويوحي له 

بالطمئنان.
يف حالت �لدعاء ب�صوء �ملعاملة �لتي ُتَقدم �إىل �أي ع�صو يف �ملجموعة �لز�ئرة، ميكن 
��صتدعاء �لطبيب للقيام بك�صف طبي على �ملحَتجز ب�صرية وب�صكل خا�ص من �أجل 
تقييم مدى مطابقة �حلالة �ملر�صية1 �جل�صدية و/�أو �لنف�صية مع ما مت �لدعاء به، 
مع �لأخذ بعني �لعتبار �أهمية مالحظة �أن غياب �لآثار �جل�صدية، �أو حتى �مل�صاكل 

�لنف�صية، قد ل يعني �أبًد� �أنه مل يكن هناك تعذيب �أو �صوء معاملة. 
�إن �لقيام مبقابالت خا�صة و�صرية مع �ملحتجزين �لذين يدعون وقوع �أعمال تعذيب 
�أو �صوء معاملة، غالًبا ما يكون من �لإجر�ء�ت �لدقيقة و�حل�صا�صة �لتي تتطلب ن�صوء 
لالآلية  زيار�ت  بعدة  �لقيام  ت�صتدعي  قد  كما  �لوقت،  بع�ص  تاأخذ  قد  ثقـة  عالقة 
�لوطنية. �إن �صمان عدم تعري�ص �ملحتجز للخطر يف �أي وقت هو �أمر حا�صم، لذلك 
ل بد من �أن يفهم �ملحتجز بو�صوح كيف �صيتم ��صتخد�م �صهادته/�أو �صهادتها. لذ� 
ينبغي �أن ل يتم نقل �أو ن�صر هذه �لدعاء�ت �إل مبو�فقة �ملحتجز �ل�صريحة، �صو�ء 

كانت لال�صتعمال �ل�صمي �أو جمهولة �مل�صدر.
�إن بروتوكول �إ�صطنبول - دليل �لتق�صي و�لتوثيق �لفعال للتعذيب وغريه من �صروب 
�ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية �لال�إن�صانية �أو �ملهينة هو �أد�ة ومرجع ي�صرح بالتف�صيل 
و�صوء  �لتعذيب  لأعمال  و�لتوثيق  �لتق�صي  لدعاء�ت  و�لقانونية  �لطبية  �جلو�نب 

�ملعاملة2. 

�أجل  �إجر�ء مقابلة مع جمَتجز من  لل�صدمة - كيفية  �لنف�صي  �لأثر  �لتعذيب:  للوقاية من  �لأوربية  �للجنة   .1
 .Peter Hauksson Cpt (2002) 42 rev توثيق عو�ر�ص �ل�صدمة، �أعد �لوثيقة �ل�صيد

www.cpt.coe.int/workingdocuments.htm. 
   www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1 fr.pdf :بروتوكول �إ�صطنبول متوفر على  .2

�لتق�صي و�لتوثيق �لطبي للتعذيب: دليل للموظفني �ل�صحيني،
Michael Peel and Noam Lubell with Jonathan Beynon, 2005  

http//www.fco.uk.files/Kfile/MidtHb.pdf ؛Essex جامعة  
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3. تقييم خدمات الرعاية ال�ضحية العامة1

3. 1. خدمات الرعاية ال�ضحية

لالأد�ء  تقييم موثوق  لتاأمني  ب�صكل خا�ص  موؤهل  نظًر� خلربته،  �لز�ئر،  �لفريق  �إن 
�لوظيفي �ل�صامل خلدمات �لرعاية �ل�صحية يف �أماكن �لحتجاز. ميكن �إدر�ك مدى 
�لتي   ،CPT �أي  �لز�ئرة،  �لأوروبية  �لهيئة  تعليقات  �لتقييم من خالل  مالءمة هذ� 
�أفادت �أن »عدم مالءمة م�صتوى �لرعاية �ل�صحية ميكن �أن يوؤدي ب�صرعة �إىل حالت 
تقع �صمن نطاق م�صطلح �ملعاملة �لال�إن�صانية و�ملهينة2«. لذلك، ينبغي لهذ� �لتقييم 
�ل�صامل  �لتنظيم  عن  ف�صاًل  للمحتجزين  �ملقدمة  �لفردية  �لعناية  يف  يبحث  �أن 
ا �أنه يف �لوقت �لذي �صوف حتتاج فيه بع�ص  للخدمات �ل�صحية. يجب �لتاأكيد �أي�صً
ثاٍن  ِلر�أي  �لعر�ص  لي�صت  �لز�ئر  �لطبيب  غاية  فاإن  �لتقييم،  �إىل  �لفردية  �حلالت 
يف �ملو�صوع ول لتوفري �لعالج يف �لو�قع، بل ل�صتخد�م مثل هذه �حلالت من �أجل 
�لفهم وتقديـم �مل�صورة حول كيفية حت�صني �لنظام. ينبغي تو�صيح هذ� �لدور �خلا�ص 

للطبيب �لز�ئر للموقوفني و�ل�صلطات على حٍد �صو�ء.
ا، ف�صاًل عن تقييم �لبنية �لتحتية وم�صتوى توفري �لرعاية  �أي�صً يجب على �لطبيب 
�ل�صحية د�خل مكان �لحتجاز، �أن يحدد كيف ميكن لل�صخ�ص �ملُحَتجز �أن يح�صل 
على �لرعاية �ل�صحية يف �ملر�فق �ل�صحية للمجموعات، يف �حلالت �لتي يحتاج/
ذ�تها.  �ملوؤ�ص�صة  د�خل  تاأمينها  ل ميكن  �لتي  �لرعاية  من  م�صتوى  �إىل  فيها  حتتاج 
�أو  �ملر�فـق  �لتقييم  ي�صمل  �أن  يجب  �لعامة،  �ل�صحية  �لرعاية  تاأمني  �إىل  بالإ�صافة 
�لرب�مج �ملتوفرة لالأ�صخا�ص �ملدمنني على �ملخدر�ت/�لكحول، �لأ�صخا�ص �ملتقدمني 
ا لهوؤلء �لذين لديهم �أي �صكل من �لإعاقة. طاملا �أن �مل�صاكل �لنف�صية  يف �ل�صن، و�أي�صً
غالًبا ما تتف�صى على نطاق و��صع يف �أماكن �لحتجاز، من هنا، ينبغي �إيالء �هتمام 

خا�ص لالإ�صر�ف على �لأفر�د �لذين يعانون من مثل هذه �لظروف3. 

مر�جعة: خدمات �لرعاية �ل�صحية يف �ل�صجون، �للجنة �لأوروبية ملنع �لتعذيب.  .1
List of  questions and themes to examine during the evaluation of  a prison medical service visited
by the cpt. Cpt)99(so. 

،cpt/inf �لتقرير �لعام �لثالث عن ن�صاطات cpt، �لفقرة 30 12 (93)   .2
.who/icrc info sheet on Mental health and prisons :مر�جعة  .3
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 تقييم نظام الرعاية ال�ضحية

الرعاية الفردية

�لعقلية(، �ل�صحية  �لرعاية  فيها  )مبا  �لرعاية  على  �حل�صول  �إمكانية  	•
�ملتوفرة، �لرعاية  نوعية  	•

HIV، �ل�صل، �إلتهاب  �لب�صرية  �ملناعة  نق�ص  )فريو�ص  �ملعدية  •	�لأمر��ص 
�لكبد، �للتهابات عن طريق �لت�صال �جلن�صي، �إلخ...( �لآليات �ملوجودة 

للوقاية و�لإ�صر�ف على �ملحتجزين ناقلي �لعدوى،
�ملخدر�ت/�لكحول، �إدمان  	•

نف�صية، م�صاكل  من  يعانون  حمتجزين  	•
�لخ...(، �لن�صاء،  )�لق�صر،  و�ل�صعيفة  باحلماية  �جلديرة  �ملجموعات  	•

�لطارئة. •	�لجر�ء�ت 

التنظيم العام خلدمات الرعاية ال�ضحية
و�لتجهيز�ت، �ل�صحة  مر�فق  	•

�ملناوبات(، �لعدد،  )�لكفاء�ت،  �ل�صحيني  �ملوظفني  جهاز  	•
�لأدوية، و�صفات  ومناذج  �لطبية  �ل�صت�صار�ت  	•

�لطبية، �ل�صجالت  �إد�رة  	•
و�إد�رتها �ملخدر�ت  •	خمزون 

�لأمر��ص  �لنتحار،  )من  �لوقاية  و��صرت�تيجيات  �ل�صحة  تعزيز  	•
�ملعدية(،

للمجموعات، �ل�صحية  �ملر�فق  �إىل  �لو�صول  و�إمكانية  �لإحالة  	•
�لوطنية. �ل�صحية  �ل�صيا�صة  �صمن  �لتكامل  درجة  	•
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3. 2. التدقيق يف ال�ضجلت الطبية

�إن �حل�صول على تقييم خلدمات �لرعاية �ل�صحية �ل�صاملة، يتطلب تفح�ص ودر��صة 
�ل�صجالت �لطبية، �صو�ء كانت ملر�صى فرديني �أو مثال منوذجي من �ل�صجالت من 
ا يف  �أي�صً دور  للطبيب  يكون  �أن  �ل�صروري  �أخرى، من  �أو�صع. مرة  �أجل حتليل عام 

قر�ءة وحتليل م�صمون �ل�صجالت �لتقني ولي�ص فقط �لو�صول �إليها.
�لت�صريعات/�ل�صلطات  معظم  يف  �لفردية،  �لطبية  �ل�صجالت  �إىل  �لو�صول  �إن 
�لطبيعة  حلماية  وذلك  �ل�صرية  من  �صارمة  بقو�عد  حمكوم  �لوطنية،  �لق�صائية 
�ملحددة للعالقة بني �لطبيب و�ملري�ص. �إن �لدخول �إىل �ل�صجالت �لطبية �لفردية، 
�ل�صريحة  �ل�صخ�ص  مو�فقة  بعد  فقط  يح�صل  �أن  ميكن  �لطبيعية،  �لظروف  يف 
و�ملحددة. لذلك، خالل �ملقابلة �خلا�صة مع حمتجز ما، يجب على �لطبيب �لز�ئر 
�لنادر جًد�،  �لطبي ومن  �ل�صريحة1 لالطالع على ملفه/ملفها  �ملو�فقة  �أن يطلب 

عملًيا على �لأقل، �أن يرف�ص �ملحتجز �إعطاء �ملو�فقة �ل�صريحة2. 
من �جلهة �لأخرى، عندما تريد �لآلية �لز�ئرة �إجر�ء تقييم �صامل لالأد�ء �لوظيفي 
خلدمات �لرعاية �ل�صحية يف مكان �لحتجاز، �صيكون من �ل�صروري على �لطبيب 
مر�جعة �صريحة �أو عّينة من �ل�صجالت �لطبية من �أجل معرفة ما �إذ� كانت �لرعاية 
تقدم ب�صكل حمايد وعلى �أ�صا�ص حاجات كل �صخ�ص، �أي دون �أي �صكٍل من �أ�صكال 
�لتمييز. يف مثل هذه �حلالت، على �لطبيب �أن يقوم بوظيفة »�لتدقيق و�ملر�قبة«. 
)�ل�صم،  �ملتو�فرة  �ل�صخ�صية  �ملر�صى  بيانات  عن  �لك�صف  يتم  ل  عندما  وهكذ�، 

�لعنو�ن، �إلخ...( ل ت�صبح حينها مو�فقتهم �ل�صريحة مطلوبة.
�إن �لت�صريع �لذي يعني �لآلية �لوقائية �لوطنية )NPM(، و�صمن �صياق �لربوتوكول 
ب�صكل مثايل  �أن ي�صمن  �لتعذيب )OPCAT(، يجب  �لختياري لتفاقية مناه�صة 
من ب،  �لفقرة  للمادة20،  طبًقا  �لطبية،  �ل�صجالت  �إىل  حمددة  و�صول  �إمكانية 

OPCAT وهذ� بالتطابق مع �لقو�عد �لوطنية يف حماية �لبيانات �ل�صخ�صية.

�ملو�فقة �ل�صفهية عادة ما تكون كافية.  .1
فيها  �ملخت�صة )مبا  �ل�صلطات  �إذن من  على  �ل�صروري �حل�صول  يكون من  قد  �ملعينة،  بع�ص �حلالت  يف   .2
�لق�صائية( للتمكن من �لو�صول: �إل �أن هذ� �لأمر ينبغي �أنه يكون �إ�صتثنائًيا، مثاًل يف �حلالت �لتي يتم فيها 

نقل �ملحتجز قبل موعد �لزيارة �أو وفاة �ملحتجز.
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3. 3. املقابلة مع الطبيب العامل يف مركز الحتجاز

على  �لقدرة  هو  �لز�ئرة،  �ملجموعة  يف  طبيب  ��صتمال  ل�صرورة  �لآخر  �ل�صبب  �إن 
�أ�صا�ص مهني، مع �لطبيب �لعامل يف مكان �لحتجاز، وعند  بناء �صلة وثيقة، على 

�لقت�صاء مع �صلطات عليا1. 
غالًبا ما يكون �لطبيب �لعامل يف مكان �لحتجاز معزوًل، لديه م�صوؤولية ج�صيمة ويف 
�لكثري من �حلالت، ل ميلك مو�رد كافية. مع ذلك، ي�صتفيد �لطبيب عادة من ثقة 
�ملحتجزين و�ملوظفني على �ل�صو�ء، وهو حماور ماهر وحمل تقدير خالل �لزيارة، 
مع �أنه/�أنها قد يكون يف �لبد�ية مو�صع �صك ويدرك �أن �لزيارة ت�صكل تطفاًل على 
عمله. من هنا، �إن وجود طبيب يف �ملجموعة �لز�ئرة يوؤّمن �حتمال ح�صول حوار على 
م�ضتوى متكافئ بني �ملهنيني، �لأمر �لذي قد ي�صع �لأ�صا�ص �أو �لقاعدة لعالقة من 
�لثقة، وهذ� �لنوع من �حلو�ر غري �صهل على �لإطالق. مع ذلك، �إن قدرة �لطبيب 
�لع�صو يف �لبعثة �لز�ئرة، على �لتكلم وجًها لوجٍه مع زميله/زميلها هو �أمر جوهري 

يف مكان �لحتجاز.
ميكن للطبيب �لعامل يف مكان �لحتجاز �أن يكون م�صدر معلومات مهمة وجوهرية، 
جهاز  تو�جه  �صعوبات  مالئمة،  غري  �صحية  رعاية  حمتمل،  معاملة  �صوء  )وجود 
�خلدمة �لطبية يف �جناز مهامه(، وهو فرد �أ�صا�صي يف تنفيذ �لتو�صيات �ل�صحية 

�لتي تقدمها �لهيئة �لز�ئرة.

4. معايري املمار�ضة الأخلقية يف اأماكن الحتجاز 

�إن �لدور �لنهائي للطبيب �لز�ئر هو تقييم معايري �لأ�صول �لأخالقية بني �أفر�د جهاز 
�ملوظفني للرعاية �ل�صحية يف مكان �لحتجاز2، �لذين غالًبا ما يو�جهون يف هكذ� 
�ل�صحية  �لرعاية  تاأمني  و�جب  لديهم  حيث  ظاهرًيا،  متباينة  م�صوؤوليات  ظروف، 

يجب �أن ي�صارك �لطبيب �أو �لعاملني �ملهنيني �لآخرين يف جمال �ل�صحة، يف �ملقابالت مع موظفني �آخرين،   .1
على وجد �خل�صو�ص، �أولئك �لذين على �ت�صال مبا�صر مع �لأ�صخا�ص �ملحرومني من �حلرية.

�أنظر على �صبيل �ملثال: مبادئ �لآد�ب �لطبية �ملتعلقة بدور �لعاملني مبجال �ل�صحة،  للمعايري �لأخالقية   .2
�لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �صروب  من  وغريه  �لتعذيب  �صد  و�ملحتجزين   �ل�صجناء  حماية  يف  �لأطباء،  ل�صيما 
�لقا�صية �أو �لال�إن�صانية �أو �ملهنية، �لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة يف �لأمم �ملتحدة يف قر�ر 194/37 �ملوؤرخ 
يف 18 دي�صمرب/كانون �لأول 1982، �ملدّونة �لدولية لالآد�ب �لطبية )1949، �ملعدلة يف 1983( من �لر�بطة 

�لطبية �لعاملية، و�إعالن طوكيو )1975( �جلمعية �لطبية �لعاملية. 



22

موؤ�ص�صٍة  �أخرى، يف  ويعملون، من جهة  �ملحتجز من جهة،  �ملري�ص -  �إىل  �ملحايدة 
�إن هذ�  �أمن و�صالمة مكان �لحتجاز.  لل�صلطات فيها، هو  �لرئي�صي  �ل�صاغل  حيث 
�لتباين �لظاهر لدى �لأطباء بالن�صبة للو�جبات �ملتز�منة مع مر�صاهم، ومع نظام 

�حلرمان من �حلرية، هو ما ُي�صمى »بالولء �ملزدوج«1.
�لعناية �ل�صحية، هناك حالت  �لنو�حي �لأخالقية من رتابة توفري  �إىل  بالإ�صافة 
معينة من �لحتجاز �لتي قد يتو�جه فيها �ملوظفون �ل�صحيون مع »�لولء �ملزدوج« 
وت�صمل دور �لأطباء يف �لعقوبات �لتاأديبية )ل �صيما ��صتخد�م �حلجز �لنفر�دي يف 
)تفح�ص  �جل�صدي  و�لفح�ص  �لتدقيق  �لتقييد(،  �أو  �إىل �حلجز  و�للجوء  �صكل  �أي 
حميم(، عقوبة �لإعد�م، رف�ص �لعالج و�لإ�صر�ب عن �لطعام. ينبغي على �لأطباء 
هذه  مع  فيها  �لتعامل  يتم  �لتي  للطريقة  خا�ص  �هتمام  �إيالء  �لز�ئر  �لفريق  يف 
�حلالت �حلرجة يف مكان �لحتجاز وعما �إذ� ما كان يتم �حرت�م �ملعايري �لأخالقية 

�لدولية.
�ملدير  بني  تنازع  وجود  حال  يف  بها  �ملعمول  �لجر�ء�ت  تقييم  ا  �أي�صً عليهم  ينبغي 

وجهاز �ملوظفني �لطبي د�خل مكان �لحتجاز.
عدم  �لطبيب  على  يفر�ص  �لتعذيب،  من  �لوقاية  يف  �لنظر  عند  �ل�صامي  �ملبد�أ  �إن 
�مل�صاركة �صو�ء �صلًبا �أو �إيجاًبا، يف جتاوز �لتعذيب �أو �أي �صكل �آخر من �أ�صكال �صوء 

�ملعاملة. 
لالآد�ب  �لدولية  �ملعايري  �إىل  �لإر�صاد  توؤّمن  �لتي  و�لإفاد�ت  للبيانات  بالن�صبة  �أما 

 .2)WMA( لطبية، ُيرجى مر�جعة �ملوقع �لإلكرتوين للر�بطة �لطبية �لعاملية�

لالطالع على و�صف �صامل ملو�صوع �لولء �ملزدوج يف �ل�صجون و�لأماكن �لأخرى، �أنظر:  .1
.http//physicians for human rights.org/library/documents/reports/report-2002duelloyalty.pdf  

 www.wma.net  .2
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اجلزء الثالث

ملحة عن خ�ضائ�ص وميزات الأطباء واملوظفني 
ال�ضحيني الآخرين

طبًقا ملا �صبق ذكره يف �جلزء �لثاين من هذ� �لدليل، �إن وجود �لأطباء �أو �ملوظفني 
�ل�صحيني �لآخرين كاأع�صاء يف �لآلية �لز�ئرة وجزء من جهاز �ملوظفني يف �لأمانة 
لهذه  ا  �أي�صً �ل�صروري  من  يكون  �صوف  �لأحيان،  بع�ص  يف  �لز�ئرة.  للهيئة  �لعامة 
�أ�صا�ص  على  �لز�ئرة  جمموعاتهم  يف  �إ�صافيني  خرب�ء  ت�صم  �أن  �لوطنية  �لهيئات 
�لتخ�ص�ص �أي لأغر��ص خا�صة، ويتوقف ذلك على مو��صفات �ملكان �ملعني للزيارة 

�أو �مل�صاكل �لتي لوِحظت �أثناء �لزيارة �لأولية.

1. موا�ضفات واخت�ضا�ص املوظفني يف الآلية الزائرة

�إن �مليزة �لرئي�صية �ملطلوبة من جميع �لأ�صخا�ص �لعاملني مع �آلية ز�ئرة على �ل�صعيد 
و�ملوظفني  �لأطباء  على  بالت�صاوي  �لأمر  هذ�  وينطبق  ا�ضتقالليتهم1،  هي  �لوطني 
و�صخ�صية  مهنية  ��صتقاللية  ُيظِهرو�  �أن  عليهم  ينبغي  �لذين  �لآخرين  �ل�صحيني 
ا من ذوي �خلربة  �أي�صً �أو �ملوظف �ل�صحي  على حد �صو�ء. يجب �أن يكون �لطبيب 
�ملر�قبة  �لقدرة على  و�أن تكون لديهم  �لإن�صانية،  �لعالقات  يف جمالٍت معينة مثل 

و�لتحليل، و�خلربة يف �لتفاو�ص وكتابة �لتقارير.
بالإ�صافة �إىل �ملهار�ت يف توثيق �لتعذيب و�صوء �ملعاملة، ينبغي �أن يكون �لطبيب على 
معرفة جيدة مببادئ �ل�صحة �لعامة، تنظيم �أجهزة �لرعاية �ل�صحية، ونظرًيا على 
�لأقل، بالأنظمة �لق�صائية و�أنظمة �ل�صجون، يف حني �أن �ملعرفة و�خلربة �لعملية يف 

 . OPCAT مر�جعة �ملادة 18، �لفقرة �لأوىل من  .1
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جمال حقوق �لإن�صان �صُت�صكل قيمًة �إ�صافية ثمينة ومفيدة. �إن �ملعرفة و�لتدريب يف 
�لكبري  للعدد  ا نظًر�  �أي�صً للتعذيب، مهمة  �لنف�صية  و�لنتائج  �لعقلية  �ل�صحة  جمال 
�إن هذه  �أماكن �لحتجاز.  �لذين يعانون من ��صطر�بات نف�صية يف  �لأ�صخا�ص  من 
»�ملقاربة �ل�صحية �لعامة« لالآليات �لوطنية �لز�ئرة ميكن �إجنازها ب�صكل �أف�صل من 
خالل املوظفني العاملني العامني �أو �لأطباء �لذين عملو� يف جمال �ل�صحة �لعامة، 
�أماكن �لحتجاز. عندما يكون لدى  �أو حتى من �لأ�صخا�ص �لذين عملو� �صابًقا يف 
�لآلية �لوطنية بع�ص �لأطباء بني �أع�صائها �أو موظفيها، ينبغي تف�صيل �لتكامل مع 

متثيل جمالت خمتلفة من �لخت�صا�صات �صمنها. 
ا �لتنويه و�لتاأكيد �أنه، بالإ�صافة �إىل �لأطباء، ميكن �أن يكون وجود  من �ملفيد �أي�صً
لتقييم  �لزيار�ت  خالل  خا�ص  ب�صكل  مفيًد�  منا�صب،  ب�صكل  �ملوؤهلني  �ملمر�صني 

�مل�صائل �لتنظيمية �لعملية )مثل �لإد�رة وخمزون �لأدوية،�لنظافة، �لخ...(.
�أو �ملوظف �ل�صحي �لع�صو يف �لآلية  بغ�ص �لنظر عن �خت�صا�ص وميز�ت �لطبيب 
�أماكن  ر�صد  على  وحمددة  معينة  تدريبات  هوؤلء  يتلقى  �أن  �ملهم  من  �لز�ئرة، 
�لحتجاز وب�صكل �أخ�ص، على �إجر�ء مقابالت مع �أ�صخا�ص حمرومني من حريتهم 

وعلى �لتوثيق �لطبي لأعمال �لتعذيب و �صوء �ملعاملة.

2. اإمكانية واحتمالية ا�ضتخدام اخلرباء 

�إىل  �للجوء  �إمكانية  لتاأمني  خا�ص،  ب�صكل  �لوطنية،  لالآليات  مفيد  �لأمر  هذ�  �إن 
�صة، �إل �أن هذ� �لأمر يفرت�ص، مع ذلك، توفر  �خلرب�ء على �أ�صا�ص حالت خم�صً
وجهوزية مثل هوؤلء �لخت�صا�صيني يف �لبالد و�أن يكون لدى �لآلية �لز�ئرة �ملو�رد 

�ملالية �لكافية ل�صتخد�مهم1.
�إخت�صا�صيني  تدعو  �أن  بخرب�ء،  �ل�صتعانة  خالل  من  �لز�ئرة،  لالآليات  ميكن 
خمتلفني وفًقا لحتياجاتها، كما �أن وجود �خلرب�ء �ملخت�صني ميكن �أن يكون مفيًد� 
�إىل  �لزيار�ت  �إن  للزيارة )مثاًل:  �ملعني  �ملكان  وتفا�صيل  �ل�صتجابة خل�صائ�ص  يف 
�ل�صحة  جمال  يف  مهني  خبري  وجود  تتطلب  و�لعقلية  �لنف�صية  �ل�صحة  موؤ�ص�صات 

OPCAT تن�ص على: »تتعهد �لدول �لأطر�ف بتوفري �ملو�رد �ل�صرورية �لالزمة  �ملادة 18، �لفقرة 3، من   .1
لأد�ء �لأليات �لوقائية �لوطنية«.
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�لعقلية(، من �أجل حتقيق �لأهد�ف �ملحددة للزيارة �أو ملعاجلة �ملو��صيع و�حلالت 
�لتي و�جهتها خالل زيار�ت �صابقة و�لتي تتطلب متابعة متخ�ص�صة.

من  �لغر�ص  يكون  عندما  خا�ص  ب�صكل  مفيًد�  يكون  قد  �ضرعي  طبيب  وجود  �إن 
�صيكون/�صتكون يف  �ملعاملة، حيث  �صوء  �أو  بالتعذيب  توثيق حالت �لدعاء  �لزيارة 
و�صع ميكنه/ميكنها من تقرير وحتديد مدى تو�فق هذه �لدعاء�ت مع مالحظاته/

مالحظاتها. بعبارٍة �أخرى، �أن �لطبيب ذو �خللفية يف �لطب �ل�صرعي مفيد ب�صكل 
�ل�صرعيني  �لأطباء  باختيار  ح  ُين�صَ كما  و�لقانون،  �لطب  كو�صيط بني  للعمل  خا�ص 
ا  �أي�صً ذلك  كان  و�إن  �لإن�صانية،  �لعالقات  يف  �جليدة  �لقدر�ت  ذوي  من  �لعياديني 

ممكًنا، �أن يكون لديهم خربة �صابقة يف توثيق �لتعذيب.
�إن وجود الطبيب النف�ضي �أمر مهم - وحتى رئي�صي - يف زيارة م�صت�صفيات �لأمر��ص 
لأ�صخا�ص  �إر�دي  غري  �حتجاز  هناك  يكون  قد  حيث  �أخرى  موؤ�ص�صات  �أو  �لنف�صية 
�لأمر��ص  �لأ�صخا�ص )�أطباء  يعانون من ��صطر�بات عقلية. غالًبا ما يكون هوؤلء 
�لنف�صية(، لأ�صباب و��صحة تتعلق بامل�صد�قية، هم �لوحيدون يف و�صٍع ميكنهم من 
تقييم �لرعاية �لنف�صية �لفردية �لتي يتم تقدميها للمر�صى. نظًر� للعدد �لكبري من 
ا  �أي�صً �أماكن �لحتجاز، ميكن  �لذين يعانون من ��صطر�بات نف�صية يف  �لأ�صخا�ص 
يجب  مثاًل.  كال�صجون  �أخرى  �أماكن  �إىل  زيار�ت  يف  ي�صارك  �أن  �لنف�صي  للطبيب 
�لتي  �لأماكن  يف  م�صتقباًل،  ز�ئرة  جمموعات  يف  نف�صي  طبيب  وجود  �إدر�ج  ت�صور 
�أخرًي�،  �نت�صار و��صع مل�صاكل �ل�صحة �لعقلية يف زيار�ت �صابقة.  لوحظ فيها وجود 
ي�صكل  �أن  �صياق معني، عندها ميكن  �لنف�صيني حمدوًد� يف  �لأطباء  تو�فر  كان  �إذ� 
وجود ممر�ضة لالأمرا�ض النف�ضية يف �ملجموعة �لز�ئرة عن�صًر� قيًما وفعاًل. ميكن 
�خلا�صة  لحتياجاتها  وفًقا  �آخرين  �أخ�صائيني  ��صتخد�م  ا  �أي�صً �لوطنية  لالآليات 

ومدى تو�فرها.
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اخلامتـة

�إن �لزيار�ت �لوقائية �ملنتظمة �إىل جميع �أنو�ع �أماكن �لحتجاز، بال�صكل �ملن�صو�ص 
عليه يف �لربوتوكول �لختياري لتفاقية مناه�صة �لتعذيب )OPCAT(، متثل و�صيلة 
فعالة للوقاية من �لتعذيب و�صوء �ملعاملة وت�صاهم يف حت�صني ظروف �لحتجاز. �إل 
�أنه، �إذ� �أردنا �أن يكون مثل هذ� �لنظام �لز�ئر فعاًل ب�صكل تام، يجب �أن تقوم به هيئة 
�آخرين. تتطلب  �أطباء وموظفني �صحيني  �آخرين،  متعددة �لأنظمة، ت�صمل من بني 
وجو�نب  مظاهر  جميع  يف  تنظر  و�صاملة،  �إجمالية  مقاربة  �لحتجاز  �أماكن  زيارة 
توثيق  �ل�صحية،  �لرعاية  خدمات  مثل  �ملظاهر،  هذه  بع�ص  �إن  �لحتجاز.  ظروف 
بو��صطة  �إل  منا�صب  ب�صكٍل  تقييمها  ميكن  ل  �لأخالقية،  و�ملعايري  �لتعذيب  حالت 

طبيب �أو موظف �صحي �آخر يف �لهيئة �لز�ئرة.
�إننا ندرك �أن ��صتمال �خلربة �لطبية ميثل حتدًيا حقيقًيا لنبعاث �لآليات �لوقائية 
�إمكانية  �أن  طاملا  �لختياري.  �لربوتوكول  مبوجب  �لنا�صئة   )NPMS( �لوطنية 
لزيار�ت  �لتخ�صي�ص  �أ�صا�ص  على  �آخرين  �صحيني  موظفني  و/�أو  �أطباء  ��صتخد�م 
حمددة ُي�صكل �إحتمالية ُتثري �لهتمام، ل يجب لهذ� �لأمر �أن ي�صتبعد مقاربات �أخرى. 
�لزيار�ت  تتجاوز  �لآخرين  �ل�صحيني  و�ملوظفني  �لأطباء  �إن م�صاهمة  يف �حلقيقة، 
�لفعلية مبا �أنها ميكن �أن ُتظهر ��صت�صر�ًفا خمتلًفا وخرب�ت للمناق�صات �لعامة ف�صاًل 
عن توفري تو�صيات حمددة للوقاية من �لتعذيب وحت�صني ظروف �لحتجاز. لذلك، 
كاأع�صاء يف  �آخرين  و/�أو موظفني �صحيني  �أطباء  تعيني  �لدول على  ت�صجيع  ينبغي 
�لآليات �لوقائية �لوطنية )NPMS(، كما يجب على هذه �لآليات �أن تنظر يف �إدر�ج 

مثل هذه �خلرب�ت �صمن جهاز �ملوظفني يف �لأمانة �لعامة لديها. 
تتجاوز جمرد  �أن  يجب  �لز�ئرة  لالآليات  �ملطلوبة  �ملهنية  �لتعددية  �أن  من  بالرغم 
�إدر�ج �لأطباء و�ملوظفني �ل�صحيني �لآخرين، يف �لوقت نف�صه، ُت�صكل م�صاركتهم يف 

�لهيئات �لز�ئرة خطوة هامة يف هذ� �لجتاه.
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امللحـق

وثائـق مفيـدة

جنيف،   ،www.apt.ch �لوطنية.  �لوقائية  �لآليات  وحتديد  لإن�صاء  �لدليل  	•
.2006

�إىل  �لوزر�ء  Rec من جلنة   )2006(  2 �لتو�صية   - �لأوروبية  �ل�صجون  قو�عد  	•
�لوزر�ء  جلنة  �عتمدتها  )�لتي  �لأوروبية  �ل�صجون  قو�عد  عن  �لأع�صاء  �لدول 

.)www.coe.int .2006 بتاريخ 11 يناير/كانون �لثاين
من  وغريه  �لتعذيب  وتوثيق  �لفعال  �لتق�صي  عن  كتّيب   - �إ�صطنبول  بروتوكول  	•
�لتدريب  �صل�صة  �ملهينة؛  �أو  �لال�إن�صانية  �لقا�صية،  و�ملعاملة  �لعقوبة  �صروب 
�ملهني.رقم 8. مكتب �ملفو�ص �ل�صامي حلقوق �لإن�صان يف �لأمم �ملتحدة، جنيف، 

.www.ohchr.org/english/about/publications/docs/8rev1.pdf ،2001
.www.apt.ch ،2002 ،جنيف APT عملي،  دليل  �لحتجاز:  �أماكن  ر�صد  	•

باجلو�نب  �ملتعلقة  �أوروبا  جمل�ص  وزر�ء  جلنة  من   R )98( 7 رقم  �لتو�صية  	•
�لأخالقية و�لتنظيمية للرعاية �ل�صحية يف �ل�صجون.

 http// www.coe.int/t/cm/system/WCDsearch.asp  
)2005( �ل�صحيني  للموظفني  دليل  �لتعذيب:  وتوثيق  �لطبي  �لتحقيق  	•

 Michael Peel and Noam Lubell with Jonathan Beynon  
/http//www.fco.gov.uk - مركز حقوق �لإن�صان Essex جامعة �إي�صك�ص  

معايري �للجنة �لأوروبية ملنع �لتعذيب )CDT( - �لأجز�ء »�جلوهرية« من �لتقارير  	•
 Rev- 2007 – CPT/Inf/E(2002)1 لعامة للجنة �لأوروبية ملنع �لتعذيب�

www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm  
�جلنائية  �لعد�لة  تقييم  �أدو�ت  و�جلر�ئم،  للمخدر�ت  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  	•
)ت�صمل تقييًما جلميع جو�نب �لعد�لة �جلنائية من �ل�صرطة، �ملحاكم، �ل�صجون 

ا مع عن�صر �ل�صحة(. وبد�ئل �ل�صجن �أي�صً
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 http://www.unodc.org/unodc/en/criminal justice assessment toolkit.html  
ICRC/WHO ورقة بحث عن �ل�صحة �لعقلية و�ل�صجون. 	•

http://www.euro.who.int/Document/MNH/WHO ICRC InfoSht MNH Prisons.pdf  

WHO ورقة بحث حول دعم �لدول لإن�صاء �آليات لر�صد حقوق �لإن�صان يف مر�فق  	•
 http://www.who.int/mental health/policy/legislation/en .ل�صحة �لعقلية�

مواقع ات�ضال اإلكرتونية مفيدة 

 www.cpt.coe.int للجنة �لأوروبية للوقاية من �لتعذيب�  -
 www.icrc.org للجنة �لدولية لل�صليب �لأحمر�  -

www.irct.org ملجل�ص �لدويل لإعادة تاأهيل �صحايا �لتعذيب�  -
 www.pri.org لإ�صالح �جلنائي �لدويل�  -

physiciansforhumanrights.org ://http أطباء حلقوق �لإن�صان�  -
 www.who.int منظمة �ل�صحة �لعاملية  -

 Who Mind م�صروع طو�رئ  -
�ل�صحة �لعقلية، حقوق �لإن�صان و�لت�صريع: حالة طو�رئ �صاملة حلقوق �لإن�صان   -

 www.who.int/mental health يف �ل�صحة �لعقلية
�لطب(  مهنة  لآد�ب  �لدولية  �ملعايري  حول  )توجيهات  �لعاملية  �لطبية  �جلمعية   -

 www.wma.net
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املركز احلقوقي لق�شايا ال�شاأن العام )�شركة مدنية(
Public Interest Advocacy Centre Lebanon PINACLE

Centre pour la Promotion des Questions d’Intérêt Public» PINACLE
الرقم يف �شجل ال�شركات املدنية: 253

جمموعة  �أ�ص�صته  م�صتقلة،  مدنية  �صركة  هو   )PINACLE( �لعام  �ل�صاأن  لق�صايا  �حلقوقي  �ملركز  �إن 
جمالت  يف  �خلربة  ذوي  من  حقوقيني  من  �ملركز  يت�صكل  بريوت/لبنان.  يف  �ملتمر�صني  �ملحامني  من 
حقوق �لإن�صان ومو��صيع �لعد�لة �لجتماعية، وقد �صارك معظمهم يف دور�ت تدريبية متعددة يف لبنان 
و�خلارج من �أجل �ل�صعي �إىل مو�جهة حتديات فرتة ما بعد �حلرب على م�صتوى �لقو�نني �لتي ترعى 
�ل�صالح �لعام من خالل حتقيق �لعد�لة �لجتماعية عرب �لرتكيز على معاجلة ق�صايا �لفئات �ملهم�صة 

و�جلديرة باحلماية يف �ملجتمع.
�أهم �لهد�ف �لرئي�صية للمركز هي:

�ل�صعي للح�صول على �لتعوي�ص لأولئك �لذين ل قدرة لديهم على �ملطالبة بحقوقهم.  -
و�لتفاقيات  و�ملعاهد�ت  �لدولية  �لقانونية  �ملعايري  يتو�فق مع  �لق�صائي مبا  تو�ّصع �لجتهاد  تعزيز   -

�لدولية �لقابلة للتطبيق �أمام �ملحاكم �لوطنية.
�أجل  �لأو�صط وذلك من  و�ل�صرق  �ملتو�صط  �لعامة يف منطقة حو�ص  تنمية مبادرة رعاية �مل�صلحة   -

�إن�صاء �صبكة �إقليمية تعالج ق�صايا �ل�صاأن �لعام من �لناحية �لقانونية.
لذلك، ي�صعى �ملركز �حلقوقي لق�صايا �ل�صاأن �لعام، من �أجل حتقيق �أهد�فه، �إىل �لدخول يف �صر�كة 

جدية مع �لنقابات، �جلامعات، �لدو�ئر �حلكومية، �لإعالم، �لحتاد�ت و�ملنظمات غري �حلكومية.
ن�صاطات �ملركز، �أهمها: 

�إقامة �لدعاوى �لنموذجية �لتي من �صاأنها �إحد�ث تغيري يف �لجتهاد و�لت�صريع.  -
ور�صات عمل تدريبية للمحامني و�لإعالميني �ملحرتفني.  -

رعاية موقع �إلكرتوين للمركز يعر�ص وين�صر �لتقارير �ملتعلقة بحقوق �لإن�صان.  -
�لتدريب على �صياغة م�صاريع �لقو�نني وتدريب �ملحامني على كيفية ��صتخد�م �ملعاهد�ت �لدولية   -

ون�صو�صها من �أجل تطبيقها يف �ملحاكم �لوطنية.
املشاريع احلالية

برنامج �ملقا�صاة لتاأمني �ملعونة �لق�صائية يف مو��صيع حقوق �لإن�صان.  -
برنامج �لعد�لة �لنتقالية.  -

برنامج �لأمن �لإن�صاين.  -
برنامج �لتعليم �لعيادي �لقانوين.  -

املركز احلقوقي لق�شايا ال�شاأن العام 
�شارع كليمن�شو، املبنى 333 
هاتف: 961/1/374040 +
فاك�س: 961/1/374050 +

�س.ب: 2440/116
بريوت - لبنان 

www.pinacle.org




