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من  اتصاال بتطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان لحقوق المتيمين والمشتبو بيم الحماية القانونيةتطورت 
مرحمة التشريعات الجنائية الحديثة، بالنظر إلى أن في  التنقيب والتحريبتطور نظم االتيام و و ناحية 

ويصح أن يتخذ  تتم فييا االجراءات في غير عالنيةابق عمى المحاكمة واالحتجاز السالتحقيق االبتدائي 
وموظفو إنفاذ دورا ميما في جمع االستدالالت  وتمعب الشرطة، بعضيا سرا وفي غيبة الخصوم أنفسيم

 .وحماية حقوق اإلنسان مرتكبييامنع الجرائم وضبط األولية وفي 
 

الذين األشخاص ، فقد أظيرت الممارسة العممية أن والعالمية الوطنية القانونية والمعاييرغم من األطر وبالر 
الترىيب واإلكراه معرضين لمخاطر ( أو غير محتجزين)تستجوبيم سمطات التحقيق سواء كانوا محتجزين 

بشكل خاص عمى االحتجاز والقبض في المراحل األولى لالحتجاز، تمك المخاطر وتزداد وسوء المعاممة، 
وبالرغم  تي تسيطر عمى االحتجاز وظروفو ىي نفس السمطات التي تجري التحقيق.حين تكون السمطات ال

في مقدمتيا  جواب غير القانونية وغير الالئقةلممارسات االستداعمة ومؤيدة من وجود ىناك حجج دائمة 
االفتراض الخاطئ أن سوء المعاممة واإلكراه ضروريان لمحصول عمى االعترافات أو انتزاع المعمومات. 

بشكل خاص في عمميات االستجواب المتعمقة “ ال بد منو شر”ويسود االعتقاد الخاطئ بأن التعذيب 
  .وفي سياق مكافحة اإلرىاب لجرائم المرتكبة ضد األمن القومي،بالجريمة المنظمة وا

 

في العديد من ": (1)ووفقا لتقرير المقرر الخاص المعنى بالتعذيب وغيره من ضروب المعاممة القاسية
تنشأ حوافز منحرفة تدفع إلى أثناء التحقيق في جرائم عادية.  لبمدان يتعرض المحتجزون لسوء المعاممةا

إجراء االعتقاالت وممارسة إساءة المعاممة عن الضغوط التي يمارسيا السياسيون والمشرفون والقضاة 
أداء الشرطة، بما يشمل والمدعون العامون لمفصل في أعداد كبيرة من القضايا، وعن عدم كفاية قياسات 

وكثيرا ما يؤدي  أو عدد اإلدانات. يتم فك خيوطيا نظم التقييم التي ال تركز سوى عمى عدد الجرائم التي
انعدام منيجية األدلة الجنائية المادية واالفتقار إلى التدريب عمى التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة في 

طباع بأن التعذيب وسوء المعاممة واإلكراه أسيل وأسرع الطرق التحقيقات الجنائية أيضا إلى نشوء ان
 .لمحصول عمى اعترافات أو معمومات أخرى

 

لممتيمين في مواجية تمك التحديات واتصاال بالتوجو العالمي لتعزيز واحترام حقوق اإلنسان السيما و 
ومبادئ توجييية قائمة في صياغة وتنفيذ معايير ( )ممارساتخطوات بعض الدول والمحتجزين، قد طورت 

، تراعى الضمانات اإلجرائية التحقيق واالستجواب غير القسرية،عمى حقوق اإلنسان بشأن ممارسات 
واستخالص معمومات دقيقة عزيز فعالية عمميات االستجواب ومستندة إلى األدلة والبحوث، بيدف ت

ب القائم عمى االتيام والتالعب، وااالستجبعض الدول عن )نيج( تحولت التجارب وبموجب ىذه . وموثوقة
ادة المعمومات الدقيقة والموثوقة، وتفادى الحصول عمى معمومات زيبيدف الحصول عمى اعتراف، عبر 

 ومن أمثمة تمك الدول:  .غير موثقة
في  1891تم إدخال تعديالت قانونية في "قانون الشرطة واألدلة الجنائية" لعام  ؛المممكـة المتحـدة* 

يتم تسجيل المقابالت مع المشتبو فييم شريط صوتي أو  1891فادىا أنو اعتبارا من عام بريطانيا؛ م
شريط فيديو. وأشار ألن شرطة المممكة المتحدة قد اعترفت في وقت قريب بفوائد مثل ىذا التسجيل من 

  .يقحيث أنيا تسمح لممحققين أن يبمغ ليس فقط ما فعموه بشكل جيد ولكن أيضا لتحسين أساليب التحق

                                                           

يس للجمعية العامة لألمم . هوان إن. ميندأو الالإنسانية أو املهينة تقرير املقرر اخلاص املعىن بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية( 1)
 (.A/71/298) 6112أغسطس  –املتحدة 
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أجريت بعض الدراسات المعمقة عمى التحقيقات المسجمة أسيمت باإلضافة لجوانب عمم وفي وقت الحق 
" PEACEالنفس لتحسين مثل االستجوابات والتي تطورت الحقا في مبادئ وتوجييات "تعرف بنيج 

ا من أجل أسيمت في الحصول عمى معمومات دقيقة وموثوق بيا من المشتبو فييم أو الشيود أو الضحاي
إذ يتم اختبار المعمومات التي يتم الحصول عمييا من الشخص . اكتشاف الحقيقة حول األمور قيد التحقيق

الذي يجري استجوابو ضد ما يعرفو بالفعل المحقق أو ما يمكن إثباتو فعال، وأن ىذا األسموب "النيج" 
ة" تساعد عمى جمع معمومات موثوقة استخمص أن إجراء مقابالت مع المشتبو بيم مع "المعاممة اإلنساني

مقابمة مع أشخاص قد يكونون متورطين في الجريمة ووجد  111وتشير الدراسات التي أجريت عمى  .منيم
% من تمك المقابالت أفضت لالعتراف الكامل، وفيما يتعمق بإجراء مقابالت مع اإلرىابيين؛ 16أنو قد 

صت إلى أنو في الوقت الحاضر ىناك أدلة دامغة أشار لدراسات متخصصين في المممكة المتحدة خم
عمى أن اإلكراه والتخويف واإلىانة لممشتبو فييم يخمقان عيوب كبيرة عمى المدى الطويل، ويزيدان من 

 التيديدات المستقبمية، دون تأمين أي معمومات ميمة تؤدى إلنقاذ حياة اآلخرين.
في إنكمترا وويمز ىو  1881ذي اعُتمد في عام ( الPEACEنموذج االستجواب المعروف باسم نموذج )و 

ويتضمن نموذج االستجواب في التحقيقات  .(1)أول نموذج يرصد جوىر النماذج البديمة لجمع المعمومات
عدد من العناصر األساسية التي تسيم بدور رئيسي في منع سوء المعاممة واإلكراه، وتساعد عمى ضمان 

جو خاص، السعي إلى الحصول عمى معمومات دقيقة وموثوقة في الفعالية. ويجب عمى المستجِوبين، بو 
سبيل التوصل إلى الحقيقة؛ وجمع كل األدلة المتاحة ذات الصمة بالقضية المعنية قبل بدء عمميات؛ 
عداد عمميات االستجواب وتخطيطيا عمى أساس تمك األدلة؛ والحفاظ عمى موقف يتسم بالمينية والعدالة  وا 

قامة عالقة ودية مع المستجوبب والحفاظ عمى ىذه العالقة؛ والسماح واالحترام أثناء اال ستجواب؛ وا 
لممستجوبب بتقديم سرد حر لألحداث بدون مقاطعتو؛ واستخدام األسئمة المفتوحة النيائية واإلصغاء 
باىتمام؛ وتمحيص السرد المقدم من المستجوبب وتحميل المعمومات التي جرى الحصول عمييا مقابل 

مات أو األدلة المتوافرة مسبقا؛ وتقييم كل استجواب بيدف تعمُّم ميارات إضافية وتنميتيا. ويقدِّم المعمو 
الجزء المتبقي من ىذا الفرع لمحًة عامة عن بعض ىذه العناصر، التي ينبغي أن يتضمن البروتوكول 

 توجييات مفصمة بشأنيا.
قوي في اآلراء بشأن أىمية العالقة والتعاطف وتشير دراسات أخرى أجريت في استراليا توصمت إلى توافق 

وكان الرأي األكثر شيوعا بين المشاركين ىو أن النيج اإلنساني ىو عادة أفضل من النيج المييمن أو 
لممقابالت )من مجموعة متنوعة من  1116العدواني، وأشار أيضا لدراسة استقصائية أجريت في عام 

ئ( خمصت إلى أن التحقيقات المتعمقة بالتحقيقات الجنائية أو البمدان في منطقة آسيا والمحيط الياد
ظيار المطف واالحترام واالىت مام والتعاون جديرا المسائل المتعمقة بالمخابرات تبين أن التحمي بالصبر وا 

 بدرجة عالية.
 

ين يتضمن البعد اإلنساني ب "كريتيف"طورت إدارة الشرطة نموذج لإلستجواب يعرف بنموذج ؛ النرويــج* 
المحقق والشخص الذي يتم استجوابو، وأن أسئمة بسيطة توجو لمشخص المستجوب من قبيل سؤالو عن 
شعاره باالحترام يمكن أن تجمب المزيد من  حاجتو لالستراحة، وسؤالو عن صحتو وأسرتو ودوافعو، وا 

دري وضرورة محقق حول ىذا النموذج، مع مراعاة البعد الجن 151المعمومات الحقيقة، وقد تم تدريب 
 بالنساء في التحقيقات الجنائية. االستعانة

 

                                                           

 .هي: اإلعداد والتخطيط؛ والتواصل والشرح؛ والسرد؛ واإلغالق؛ والتقييم PEACE))ت اخلمس اليت يتألف منها منوذج اخلطوا (6)
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توصية وىى تتضمن برنامج لمتغيير  119وضعت  1115تم تشكيل لجنة وطنية بعد العام ؛ ماليزيا* 
والتحول في عمل الشرطة يتضمن التدريب والتثقيف في مجال الشرطة، وتحديث مقرات الشرطة 

الداخمية عمى مستوى المديريات، واجراءات تأديبية ومحاسبة واالحتجاز، ووسائل الرصد وتطوير القيادة 
أصبح ىناك معايير وطنية تغطى كل الحاالت  1111وتحقيق في سوء استخدام السمطة. وبحمول العام 

صالح منظومة رواتب الشرطة بحيث تك  ون مالئمة.في القبض واالحتجاز واالستجواب، وا 
 

حات من أجل االرتقاء بمستوى الشرطة وفي إطار ىذه في اجراء إصال 1111شرعت بعد العام ؛ فيجي* 
اإلصالحات قامت بشراء أجيزة لمتسجيل المرئي من أجل استخداميا في حاالت االستجواب، وجرى 
االتفاق عمى مجموعة من إجراءات التشغيل الموحدة من أجل السماح بقبول مثل ىذه التسجيالت في 

تسجيل عمى ثالث أقراص، لضمان السالمة الكاممة لألدلة، وأن المحاكم، ومن ىذه االجراءات أن يكون ال
يسمم أحد األقراص الثالثة لمشخص المشتبو فيو. وقد أدى ذلك النخفاض معدالت الطعن عمى االعترافات 
أمام المحاكم. وىو ما ساعد عمى عدم إطالة أمد المحاكمات الجنائية وقمل من الوقت الذي يقضيو ضباط 

 ل أمام المحاكم وما يتصل بذلك من تكاليف.الشرطة في المثو 
 

بوضع مجموعة مستفيضة من ؛ اآلليات الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسانقد قامت ليس ىذا فحسب؛ و 
االجتيادات القضائية بشأن الممارسات التي ترقى إلى حد التعذيب أو سوء المعاممة البدني أو النفسي، 

حداث تشمل عمى سبيل المثال ال الحصر الم كم، والركل، والضرب، والصعق بالكيرباء، وأشكال الخنق، وا 
حروق بالجسد، واستخدام األسمحة النارية، واإلييام باإلعدام، والتيديد باالنتقام من األقارب، والتيديد 
بالقتل، والتقييد في أوضاع مؤلمة لمغاية، واالغتصاب، واالعتداء واإلذالل الجنسيين، والحرمان من النوم، 
واإلكراه عمى أوضاع مجيدة لفترات مطولة، والحبس االنفرادي لفترات مطولة، واالحتجاز مع منع 

لموسيقى صاخبة  االتصال، وتعطيل الحواس، والتعريض لدرجات حرارة بالغة االرتفاع أو االنخفاض أو
الستجواب، وعقد لفترات مطولة، وتعديل النظام الغذائي، وعصب العينين، وتغطية الرأس بالكامل أثناء ا

جمسات استجواب مطولة، والتجريد من المالبس، والحرمان من جميع وسائل الراحة والمقتنيات الدينية، 
 .واستغالل الرىاب أثناء االستجواب

بمدا حول  11دراسة عمى تجارب  الجمعية الدولية لمناىضة التعذيبوباإلضافة إلى ما تقدم فقد أجرت 
سنوات  1تدبير وقد استغرقت ىذه الدراسة  11ما وتم فحص أكثر من عا 61العالم عمى مدى فترة 
ليات الوقائية والتى باحث فرعي، ووفقا ليذه الدراسة فإن أىم اآلليات ىى اآل 15وشارك فييا أكثر من 

 تكفل:
 عدم احتجاز األفراد إال في أماكن احتجاز قانونية. أوال: 
 بتوقيف المشتبو بيم، ومنحيم حق االتصال الفوري بمحام. اخطار األسرة أو األصدقاء عمى الفورثانيا: 
 حق الخضوع الفوري لمفحص الطبي عمى يد طبيب مستقل. ثالثا: 
 .المثول الفوري أمام قاضرابعا: 

 تسجيل التحقيق بالصوت والصورة كمما كان ذلك ممكنا. خامسا:
 

تكون غير  ء عمميات استجواببروتوكول عالمي لممارسات إجراومن ىنا ظيرت الدعوة لضرورة وضع 
وقد التقط المقرر الخاص المعنى  قسرية وسميمة أخالقيا ومستندة إلى أدلة وقائمة عمى أسس تجريبية.

بالتعذيب وغيره من ضروب المعاممة القاسية الفكرة وسعى لتأطيرىا بمعاونة عدد من الجيات الفاعمة في 
التي  توكولو أبرز المالمح ليذا البر لورقة الموجزة وستعرض ىذه ا .المنظومة األممية لألمم المتحدة

 :لالستجواب في التحقيقاتالمقترحة لمبرتوكول العالمي المبادئ التوجييية أو  وضعيا المقرر الخاص
 



4 

 

الحصول عمى معمومات دقيقة وموثوقة من أجل التوصل إلى حقيقة جميع الوقائع ذات  :الوصول لمحقيقة
يق. ويجب أال يكون اليدف من عمميات االستجواب ىو الحصول عمى الصمة بالمسائل موضوع التحق

 اعترافات أو أي معمومات أخرى تعزز افتراضات اإلدانة أو أي افتراضات أخرى لدى موظفي االستجواب
بل يجب أن تجري عمميات االستجواب من أجل إعمال افتراض البراءة. ويقوم الموظفون ببناء افتراضات 

تقوم عمى التعاطف، وطرح  صورة نشطة من خالل اإلعداد المنيجي، وبناء عالقة وديةبديمة واختبارىا ب
أسئمة مفتوحة، واإلصغاء باىتمام، واالستكشاف االستراتيجي، واإلفصاح عن األدلة المحتممة. وتتسم 

 عمميات االستجواب ىذه بدرجة أكبر بكثير من الفعالية واالمتثال لحقوق اإلنسان.
 

الموضوعية والحياد واإلنصاف عناصر حاسمة من عناصر االستجواب في التحقيقات. تمثل  المينية:
ن كانت األدلة ضد الشخص المعني قوية.  وىي تتطمب أن يتحمى موظفو االستجواب بسعة األفق، حتى وا 
وعندما تتسم عممية االستجواب بالموضوعية والحياد واإلنصاف فإنيا تحد من مخاطر المجوء إلى 

الموجية نحو الحصول عمى االعترافات أو إلى اإلكراه، ومخاطر الحصول عمى إقرارات كاذبة األساليب 
أو معمومات خاطئة. وفي التحقيقات الجنائية، تشكل العممية الُشرطية المنصفة األساس التحضيري إلجراء 

فاىيميم السابقة ويجب أن يحتفظ موظفو االستجواب بمينيتيم وأال يسمحوا لتحيزاتيم أو م، محاكمة عادلة
 عواطفيم بالتأثير عمى أدائيم أثناء االستجوابات. أو

 

عندما يكون اإلعداد منيجيا ومتينا فإنو يزيد من جودة عمميات االستجواب : احترام القواعد القانونية
واحتماالت نجاحيا. وبالعكس، إذا لم يكن كافيا فمن المرجح أن يتسبب في انتكاسات وأن ينشئ مخاطر 

الموظفين إلى ممارسة الضغوط أو اإلكراه البدني لمحصول عمى المعمومات أو االعترافات. ويتطمب  لجوء
اإلعداد الكافي لعمميات االستجواب معرفة تامة بالقواعد اإلجرائية السارية التي تحكم إجراءىا واالمتثال 

مكن من الفعالية، فإنو ينبغي الكامل ليا. وحتى يتسنى لمموظفين القيام بعمميات االستجواب بأقصى قدر م
ليم في جممة أمور أن يعرفوا ويفيموا بوضوح جميع المعمومات ذات الصمة بالقضية، وأن يكونوا عمى 
دراية تامة بالتعريف القانوني لمجريمة موضوع التحقيق، وأن يحددوا جميع األدلة المحتممة في ممف 

داد استراتيجية وىيكل لالستجواب بيدف إيجاد وال غنى كذلك عن إع. القضية وكل شرح ممكن ألصوليا
 أفضل وسيمة الستخالص المعمومات، وال غنى عن القدرة عمى االحتفاظ بالمرونة طوال االستجواب.

 

تمثل إقامة عالقة ودية مع المستجوبب والحفاظ عمييا عامال بالغ  احترام كرامة المتيم والمشتبو بو:
ستجواب غير القسرية. فالعالقة الودية مع المستجوبب يمكن أن األىمية في تحديد فعالية عمميات اال

تساعد عمى الحد من شعوره بالقمق أو الغضب أو الكرب، وتزيد في الوقت نفسو من احتماالت الحصول 
عمى معمومات أوفى وأكثر موثوقية. ويجب أال ُتستخدم أساليب إقامة العالقة الودية مع المستجوبب 

مارسة ضغوط ال موجب ليا الستخالص االعترافات، نظرا ألن ذلك يتنافى مع ألغراض التالعب أو م
غرض وروح نموذج االستجواب في التحقيقات. وينبغي أن يبين البروتوكول بوضوح واجب موظفي 
االستجواب في التصرف بمينية في جميع األوقات واإلحجام عن استخدام أي شكل من أشكال اإلكراه 

. ويجب أن يؤكد أيضا أنو يتعين عمى موظفي االستجواب الحصول عمى تعاون طوال عممية االستجواب
بين، وليس   أو التالعب بيم أو إرغاميم عمى االمتثال لرغباتيم.إظيار سمطتيم أو فرض السيطرة المستجوب

ويوصى بأن يبدأ المستجِوبون كل موضوع بتوجيو أسئمة مفتوحة لمشخص المستجوب وأن يسمحوا لو 
د حر لألحداث موضوع التحقيق دون مقاطعتو. فعمى العكس من األسئمة المعقدة أو االستدراجية بتقديم سر 

أو المركبة، تيدف األسئمة المفتوحة والمحايدة إلى تشجيع المستجوبب عمى استرجاع األحداث من الذاكرة 



5 

 

ذاكرتو. ومن  ويرجح بدرجة أقل أن تسفر عن إقرارات رغما عن إرادتو، أو تؤثر عمى سرده، أو تشوش
شأن األسئمة العامة والمفتوحة أن تمكن المشتبو فييم األبرياء من تقديم المعمومات بُحرية، مع منع المشتبو 

 فييم المدانين من فيم مغزاىا اإلثباتي.
 

ع المستجِوبون عمى البدء عند الضرورة بتوجيو أسئمة استكشافية مصممة  وتحقيقا ألفضل الممارسات، يشجَّ
معمومات تختبر جميع التفسيرات البديمة الممكنة التي سبق تحديدىا أثناء إعداد االستجواب.  الستخالص

فاالستكشاف االستراتيجي واإلفصاح عن أدلٍة محتممة يتيحان لموظفي االستجواب التقصي المتعمق لمسرد 
افتراض البراءة  المقدم من المستجوب قبل االنتقال إلى الموضوع التالي، مما يساعد عمى ضمان احترام

مع تعزيز المبررات ضد المشتبو فيو المدان بمنعو من القيام الحقا بتمفيق ذريعة ورغم أن المستجوِبين 
يمكن أن يصروا عمى خط االستجواب الذي سمكوه عند تقصي السرد المقدم من المستجوبب، فإنو ال يجوز 

 أبدا أن يصبح االستجواب قمعيًا أو غير منصف.
 

وينبغي أن تنطبق نفس المبادئ التوجييية عمى عمميات االستجواب التي تجرى لمشيود والضحايا 
واألشخاص اآلخرين في نظام العدالة الجنائي. ويجب أن ينظم البروتوكول كذلك عمميات االستجواب التي 

موضوعية تجرى أثناء العمميات االستخباراتية والعسكرية لمحصول عمى المعمومات بحيث تتسم بال
واإلنصاف وتقوم عمى حقوق اإلنسان وعدم اإلكراه والعالقة الودية. ويتفق الباحثون والممارسون ذوو الخبرة 
عمى أن الُنيج األخالقية لجمع المعمومات الشبيية بالنيج المستخدمة في نظام العدالة الجنائي تؤدي إلى 

عمميات االستجواب القسرية لمحصول مكاسب أكبر في المعمومات وتقدم نموذجا أكثر فعالية من 
 المعمومات. عمى

 

استجواب األشخاص ىو ميمة متخصصة تتطمب تدريبا محددا لكي  التدريب وتغيير الثقافة والعقمية:
أىمية تقديم التدريب الكافي والمنتظم لموظفي ح ووفقا ألرفع المعايير المينية. ومن ىنا تأتى تؤدَّى بنجا

ريب المستجِوبين ويتضمن تد ين المشاركين في استجواب األشخاص.ن الموظفإنفاذ القانون وغيرىم م
، مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما يشمل حظر التعذيب وسوء المعاممة وأشكال اإلكراه األخرى

ية والمحمية المتصمة باالستجواب، فضال عن المعرفة النظرية بالمعايير والمبادئ التوجييية الدولو 
تضمن التدريب كذلك حصول القضاء يو  مات التطبيقية في عمميات االستجواب والتحقيقات.معمو ال
 .أعضاء النيابة العامة واألطباء الشرعيينو 
 

عمى المعاممة القاسية المعنى بالتعذيب وغيره من ضروب شدد المقرر الخاص : العممية استخدام الوسائل
واالستثمار في معدات كافية، وتقديم التدريب الفعال أىمية وضع أساليب داعمة لمتحقيق في الجرائم، 

لممحققين في مجال استخدام أساليب التحقيق الحديثة والعممية المتاحة. فيذه التدابير يمكن أن تساعد عمى 
تيسير التحول عن التحقيقات التي يوجييا االعتراف إلى التحقيقات التي توجييا األدلة وعمى توفير فائض 

جراء عمميات استجواب فعالة، مما يحد من مخاطر لجوء موظفي من المعمومات  المفيدة إلعداد وا 
 االستجواب إلى سوء المعاممة الستخالص المعمومات.

 

ضمانات ا من الدولي لحقوق اإلنسان عددً  يوفر القانون جرائية:اإلضمانات المعايير و المجموعة 
جراء محاكإلجرائية انات االضمالقانونية الواجبة، وتضمن تمك اإلجراءات  مة تطبيق الحق في العدالة وا 

وىذه وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنع التعذيب وسوء المعاممة خالل االستجواب. عادلة وتمنع االحتجاز التعسفي 
ضمانات تحول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وىى من العيد الدولي  11المادة الضمانات توفرىا 

جميع أنواع الضغط الجسدي أو النفسي المباشر أو غير المباشر ضّد مشتبو فيو دون استخدام السمطات 
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ألغراض الحصول عمى اعتراف منو. وحق الفرد في أال يكره عمى الشيادة ضّد نفسو أو عمى االعتراف 
 حاٍم والحصول عمى مساعدة قضائية.بذنب، وحقو في االستعانة بم

 

قضائية لالحتجاز ىي ضمانة أساسية لألشخاص المحرومين من الرقابة ال: الرقابة القضائية لالحتجاز
الحرية في سياق التيم الجنائية. ويجب عدم احتجاز األشخاص المحتجزين بتيم جنائية في مرافق خاضعة 

لعقد جمسة استماع قضائية  زمنية تجاوز ما ىو مطموب قانونا لسيطرة مستجوبييم أو المحققين معيم لمدة
ضائي باالحتجاز السابق لممحاكمة. وينبغي أال تتجاوز ىذه المدة عمى اإلطالق فترة والحصول عمى أمر ق

(. ويتعين نقل 65)انظر التعميق العام رقم روف استثنائية قصوى ومبررة تماما ساعة، باستثناء ظ 19
فة، وال المشتبو فييم عمى الفور إلى مرفق من مرافق االحتجاز السابق لممحاكمة يكون خاضعًا لسمطة مختم

وفيما يتعمق بالممارسة . يجوز بعد ذلك السماح بحدوث أي اتصال آخر مع المستجوبين أو المحققين
الفضمى، ينبغي لمدول أن تعيد إلى ىيئات مختمفة خاضعة لتسمسل قيادي منفصل باحتجاز األشخاص 

ف االحتجاز واستجوابيم من أجل حماية المحتجزين من سوء المعاممة والحد من خطر استخدام ظرو 
لممارسة الضغط عمييم خالل االستجواب. ويجب تسجيل كل المحتجزين بشكل صحيح منذ لحظة 

 .االعتقال، واالحتفاظ بسجل احتجاز مركزي عاّم، وتوثيق تسمسل االحتجاز توثيقًا تاماً 
سرية ىي ممارسة  وممارسة احتجاز األشخاص في سجن معزول واستجوابيم في مرافق غير رسمية أو

ثير الكثير من الشواغل ألنيا تضع األفراد في خطر كبير لمتعرض لمتعذيب. فاالحتجاز السري بحّد ذاتو ت
ىو بمثابة تعذيب أو سوء معاممة وينبغي إلغاؤه وتجريمو بموجب القانون المحمي. ويجب أن تكفل الدول 

شكل االحتجاز. وفي عدم حدوث االستجواب إال في مرافق رسمية يمكن الوصول إلييا بغض النظر عن 
نظام العدالة الجنائية، ال ينبغي أن يقبل كإثبات في المحكمة أي إثبات يتم الحصول عميو من محتجز في 

 .يؤكده المحتجز خالل عممية استجوابو في أماكن رسمية مركز احتجاز غير رسمي ولم
 

ز، عند حرمانو من يجب تزويد أي شخص ُيعتقل أو يحتج تزويد المحتجزين بمعمومات عن حقوقيم:
ي أن ُيبمغ ويشمل ذلك الحق فمومات عن حقوقو وطريقة استخداميا، الحرية وقبل بدء االستجواب، بمع

االحتجاز، والحق في رفع  التي تبرر االعتقال أو -قانونياألساس الوقائعي وال-دون تأخير باألسباب 
ق لألشخاص الذين ُيعتقمون أو دعوى أمام المحكمة والوصول إلى ُسبل االنتصاف المالئمة. ويح

 عمومات بشأن ىذه التيم.يحتجزون بسبب تيم جنائية أن يحصموا فورا عمى م
وقبل بدء كل استجواب، يجب أن تتضّمن المعمومات المقدمة إلى الشخص المعني، عمى األقل، الحق في 

عمى مساعدة قانونية  التزام الصمت أثناء االستجواب؛ وفي االستعانة بمحام من اختياره وفي الحصول
مجانية في أي حالة تقتضي فييا دواعي العدالة ذلك؛ وفي التشاور مع محام قبل االستجواب وأن يجري 
االستجواب في حضور محام؛ وفي الحصول عمى ترجمة شفوية وتحريرية مجانية وفعالة إذا لم يكن الفرد 

عداد  يتحدث بيا. ال ي ُيستبجوبب بيا أويفيم المغة الت وثائق تؤكد أنيم أبِمغوا بيذه المعمومات بالفعل، وا 
 .سواء في سجل مطبوع أو عمى شريط صوتي أو فيديو أو بشيادة شيود

 

إن الحق في االستعانة بمحام ىو أحد أىم الضمانات األساسية ضد التعذيب  :الحق في االستعانة بمحام
مة أو اإلكراه وتيسير اتخاذ إجراء وسوء المعاممة. وال يقتصر وجود المحامي عمى ردع سوء المعام

تصحيحي في حالة حدوث سوء معاممة فحسب، بل يمكن أن يحمي المسؤولين أيضًا من مواجية 
ويجب توفير إمكانية االستعانة بمحام بعد لحظة متعمقة بإتيانيم سموكا غير سميم. ادعاءات ال أساس ليا 

 .ستجوبو السمطات المعنيةحرمان الشخص من الحرية عمى الفور، وقطعًا قبل أن ت
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يجب أن ُيبمغ األشخاص المعتقمون أو المحتجزون بتيم جنائية بحقيم في التزام  :الحق في التزام الصمت
الصمت عندما يقوم المكمفون بإنفاذ القانون باستجوابيم، وذلك وفقًا لمعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

بو فييم في بداية كل استجواب من أن إفاداتيم قد ُتستبخدبم دلياًل ويجب تحذير المشت(، 11ية )المادةوالسياس
 ضّدىم. 

 

تسميما بأن بعض الفئات تكون أضعف من غيرىا أثناء  :الضمانات اإلضافية لألشخاص الضعفاء
االستجواب، ينبغي أن يتضمن البروتوكول أحكاما محددة تخص، ضمن آخرين، األطفال والنساء والفتيات 

ر المواطنين، ي اإلعاقة، واألشخاص المنتمين إلى األقميات أو فئات الشعوب األصمية، وغيواألشخاص ذو 
، والالجئون، وممتمسو المجوء واألشخاص عديمو الجنسية. وينبغي تحديد ضعف بمن فييم المياجرون

 تجواباألشخاص بسرعة لمنظر في احتياجاتيم الخاصة التي ينبغي مراعاتيا عند إجراء عمميات االس
 وتنفيذ الضمانات اإلضافية. 

وفيما يتعمق بالحاجة إلى إبالغ األشخاص بحقوقيم أثناء االستجواب، تمزم ضمانات إضافية لبعض 
األشخاص، مع تقديم مباشر لتفسيرات شاممة عن حقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة الذىنية أو 

تتمثل و  األوصياء أو الممثمين القانونيين. ر أوالنفسية االجتماعية، في جممة أمور، إلى الوالدين أو األس
إضافة إلى عن تقديم الدعم أثناء االستجواب، إحدى الضمانات التكميمية في حضور شخص مسؤول 
يطمب منيم اإلدالء بأي أقوال، أو التوقيع عمى  المحامي. ويجب أال يتعرض األطفال أبدًا لالستجواب، أو

 .يث المبدأ، بدون حضور مقدم لمرعاية أو شخص راشد آخر مؤىلأي وثيقة، بدون حضور محام، ومن ح
 

يشكل تسجيل عمميات االستجواب ضمانة أساسية ضد التعذيب وسوء المعاممة  :االستجواب تسجيل
واإلكراه، وينبغي أن يطبق في نظام العدالة الجنائية فيما يتصل بأي شكل من أشكال االحتجاز. ويجب 

بالفيديو. وحيثما تسمح الظروف أو  عمميات االستجواب بكامميا، صوتيًا أوبذل كل جيد معقول لتسجيل 
عندما يعترض المستجوبب عمى التسجيل اإللكتروني، ينبغي ذكر األسباب كتابيًا، واالحتفاظ بمحضر 
استجواب خطي شامل. ويجب االحتفاظ بسجالت دقيقة لجميع عمميات االستجواب، وتخزينيا في مكان 

 .غير المسجمة من إجراءات المحاكمبعاد األدلة المستمدة من عمميات االستجواب آمن، ويجب است
صوتيًا، ويفضل أن تسجل بالفيديو  يجب أن تسجل جميع عمميات استجواب المشتبو فييم عمى األقلو 

وينبغي أن تغطي أجيزة التسجيل بالفيديو غرفة االستجواب بكامميا، بما في ذلك جميع األشخاص 
فالتسجيالت بالفيديو تُثني عن التعذيب بتقديميا تسجياًل كاماًل وحقيقيًا يمكن استعراضو خالل الحاضرين. 

التحقيق واستخدامو ألغراض التدريب. غير أنيا ال يمكن أن تستخدم كبديل عن حضور المحامي ويعترف 
أن يستكشف المقرر الخاص باآلثار المالية المرتبطة باستخدام معدات التسجيل بالفيديو. ويمكن 

البروتوكول حموال بديمة، مثل حصر االستخدام اإللزامي لمتسجيل السمعي البصري في عمميات استجواب 
 المشتبو فييم أو الضحايا الضعفاء أو الشيود. 

وال ينبغي أن يقتصر التسجيل عمى اعترافات المشتبو فيو أو غيرىا من األقوال التي تجّرمو. وأيا كان 
العديد من العناصر أثناء االستجواب، بما في ذلك: المكان والتاريخ والوقت والمدة؛ الشكل، يجب تسجيل 

والفترات الفاصمة بين الدورات؛ وىوية القائمين بعممية االستجواب وجميع األشخاص الحاضرين غيرىم، 
 ألفراد الحاضرين أثناء االستجواب.وأي تغييرات تحدث في ا

لمستجوبب ومحاميو. وينبغي أن تتاح الفرصة لمشخص المستجوب وينبغي أن تتاح التسجيالت لمشخص ا
لمتحقق من أن السجل الكتابي، في حالة استخدامو، يعكس أقوالو بدقة. وعمى سبيل الممارسة الجيدة، 
يمكن أن يطمب من جميع األشخاص الحاضرين أثناء االستجواب التوقيع عمى السجل الكتابي إلثبات 
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تحديد التسجيالت السمعية البصرية بوضوح، ووسميا عمى النحو الواجب،  وجودىم ودقة السجل. ويجب
وتخزينيا وحفظيا في مكان آمن. وينبغي تجريم التدمير أو التالعب في السجالت التي تثبت حدوث سوء 

 معاممة بموجب القانون المحمي.
 

مى الرعاية الطبية بالنسبة تنص المعايير الدولية عمى إمكانية الحصول الفوري والمنتظم ع :يالفحص الطب
لألشخاص المحرومين من الحرية. وُتمزم الدول بضمان توافر الفحوص الطبية الفورية والمستقمة والمحايدة 
والمالئمة والتوافقية عند االعتقال، وفي فترات منتظمة بعد ذلك. ويجب أيضا توفير الفحوص الطبية حالما 

اب وعند كل عممية نقل. ويجب إجراء الفحوصات المينية يدخل المحتجز مرفق االحتجاز أو االستجو 
المحايدة والمستقمة والفورية وفقا لدليل التحقيق والتوثيق الفعالين في حاالت التعذيب وغيرىا من ضروب 

دليل عمى الالإنسانية أو الميينة بناء عمى ادعاءات بسوء المعاممة أو أي  المعاممة أو العقوبة القاسية أو
وتشمل األمثمة عمى الضمانات األخرى ضد إساءة المعاممة واإلكراه أثناء ، وث سوء معاممةاحتمال حد

االستجواب ضمان عدم إجراء أي استجواب بدون إشراف مباشر أو غير مباشر، بوسائل منيا المرايا 
ئية، األحادية الجانب، أو البث المباشر، أو استعراض التسجيالت الصوتية. وعدا عن الظروف االستثنا

يجب أن تكفل أنظمة محمية صارمة عدم استجواب األشخاص المحتجزين ألكثر من ساعتين دون 
تاحة فترات ال تقل عن ثماني ساعات متواصمة من  انقطاع، وتوفير فواصل مالئمة لتناول المرطبات، وا 

ظروف وباستثناء ال، ساعة 11كل  -خالية من االستجواب أو أي نشاط يتعمق بالتحقيق  -الراحة 
 لياًل. القيرية، ال ينبغي أن يجرى استجواب

 

المساءلة أمر حاسم لمنع تكرار حدوث انتياكات حقوق اإلنسان. ويجب أن  : المساءلة وسبل االنتصاف
يؤكد البروتوكول عمى التزامات الدول بمكافحة اإلفالت من العقاب وضمان المساءلة وتوفير سبل 

 عذيب وسوء معاممة أثناء االستجواب. االنتصاف في حاالت ارتكاب أعمال ت
 

يجب أن يتاح لضحية التعذيب أو سوء المعاممة الوصول إلى  :آليات الشكاوى والتحقيقات والجزاءات
آليات نزيية وفعالة لتقديم الشكاوى والحماية من الثأر واألعمال االنتقامية. وينبغي أن تحال جميع 

يئات المستقمة الخارجية بدون فرزىا، من أجل إجراء تحقيق فوري الشكاوى المتعمقة بسوء المعاممة إلى الي
ونزيو وشامل وفعال. وحتى في غياب الشكاوى، عمى الدول واجب إجراء تحقيقات حيثما ُوجدت أسباب 
معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب أو سوء المعاممة قد حدث في أي إقميم يخضع 

 .لواليتيا القضائية
وعندما تثبت التحقيقات ادعاءات سوء المعاممة، يجب أن توفر لمضحايا سبل االنتصاف والجبر الفعالة، 
عادة تأىيميم تأىيال كامال قدر اإلمكان. ويجب إحالة  بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وا 

يتغاضون عنيا  يحرضون عمييا أو يأمرون بيا أو األشخاص الذين يشجِّعون عمى ارتكاب ىذه األفعال أو
. يرتكبونيا إلى القضاء ومعاقبتيم بما يتناسب مع جسامة الجرم أو يقبمونيا ضمنًا أو يوافقون عمييا أو

ويجب التحقيق بنزاىة، إثر تقديم شكاوى، في جميع االنتياكات، بما في ذلك حق المستجوب في أن يبمَّغ 
وينبغي أن تخضع ىذه االنتياكات لمجزاءات  عمى النحو الواجب بحقوقو وحّقو في المساعدة القانونية،

مثل اإلجراءات التأديبية  -المالئمة. وينبغي أن ينظر البروتوكول في سبل االنتصاف والعقوبات المحتممة 
فيما يتعمق بانتياكات المعايير والضمانات اإلجرائية  -أو اإلدارية وااللتزام بإجراء تدريب إضافي 

 دام ممارسات اإلكراه في عمميات االستجواب. المصاحبة المصممة لمنع استخ
 

ال تقبل األقوال أو الوثائق أو غيرىا من األدلة المنتزعة عن طريق التعذيب وسوء المعاممة  استبعاد األدلة:
في أي من اإلجراءات، إال إذا كان ذلك ضد أشخاص يشتبو في أنيم جناة. وتشكل ىذه القاعدة 



9 

 

لمتقييد في القانون الدولي العرفي. ومن األساسي احترام حظر أعمال التعذيب االستبعادية معيارًا غير قابل 
وسوء المعاممة من خالل إيجاد مثّبط ليا. وتنطبق القاعدة عمى أعمال سوء المعاممة التي يتعرض ليا 
ة المشتبو فييم واألطراف الثالثة عمى السواء، بما في ذلك الشيود، وعمى األدلة المتحصل عمييا في دول

ثالثة، بصرف النظر عما إذا كانت األدلة مثبتة أو حاسمة عمى نحو خاص في القضية. وتنطبق القاعدة 
وتشمل القاعدة . االستبعادية بالكامل عمى جمع وتقاسم وتمقي أي معمومات مشوبة بسوء المعاممة

بدون إكراه من أي  ا قدمتاالستبعادية أي شكل من أشكال اإلكراه. وال تصمح االعترافات بالذنب إال إذ
 نوع كان.

*** 
 


