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اإلعتــراف بوجــود سلســلة متواصلــة مــن املعاييــر فــي خدمــات إعــادة التأهيــل وأنهــا قــد تتغيــر فــي أي وقــت ،حســب الســياق والوضــع
السيا�ســي وحجــم إنتهــاكات حقــوق اإلنســان؛
البناء على جهودنا ملنع التعذيب ،مكافحة اإلفالت من العقاب ،وتوفيرسبل إنتصاف وإعادة التأهيل الشامل للضحايا؛
لتقديمnd that they
may change
 anyمـatـن املعاييــر
أعضــاء املجلــس الدولــي إلعــادة تأهيــل ضحايــا التعذيــب ،فــي عملنــا املشــترك نحــوتحديــد ووضــع وتعزيــزالحــد األدنــى
;ghts violations
إعــادة التأهيــل الشــامل ،نلــزم أنفســنا ونحــث جميــع مقدمــي خدمــات إعــادة التأهيــل على:

nd holistic rehabilitation to

معيار  – 1إلتزامنا تجاه الضحايا:

in our joint work towards the
ـك habilitation
delivery,
commitمــا فــي ذلـ
دعــم رفــاه وكرامــة ضحايــا 1التعذيــب 2وكذلــك املعاييــر األخالقيــة املهنيــة واملبــادئ املتعلقــة بالعــاج وإعــادة التأهيــل ،ب

املوافقــة املســتنيرة ،والســرية ،وعــدم إلحــاق الضــرر ،واملصطلــح الفضلــى للضحايــا ،وحريــة إختيارهــم حــول الخدمــات التــي يتلقونهــا،
ومقاومة إعادة الصدمة ،وتطبيق أفضل املمارســات العاملية ،وجميعها محورية في عمل مراكزإعادة التأهيل املســتقلة والخاضعة
للمســاءلة أمــا الضحايــا ،وفقــا ملبــادئ التعليــق العــام رقــم  3للجنــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب املتعلقــة فــي الحــق فــي اإلنصــاف
cal standards and principles
وإعــادة التأهيــل.

ty, do no harm, the best
e-traumatisation, and apply
معيار  – 2خدمات مستقلة:
hat are independent and
ainst Torture’s
Generalخــاق
تنفيــذ الهيــاكل واإلجــراءات ذات الصلــة بحيــث يمكــن تقديــم إعــادة التأهيــل بشــكل مســتقل ،باإلمتثــال التــام للمعاييــر واأل

املهنيــة املعمــول بهــا ،وبعيــدا عــن أي تأثيــرخارجــي .علــى وجــه الخصــوص ،ينبغــي ملراكــزإعــادة التأهيــل إعطــاء األولويــة لتطويــروتنفيــذ
الهيــاكل واملنهجيــات واإلجــراءات التــي تركــزعلــى الضحايــا ،وقائمــة علــى األدلــة ،وتشــاركية ،وتمكينيــة ،وشــاملة ،ويمكــن الوصــول إليهــا،
ً
ومنصفــة ،ومحترمــة ،ومراعيــة لإلعتبــارات الجنســانية ،ومناســبة ثقافيــا ،وخاضعــة للمســاءلة .وحيثمــا يتــم تلقــي التمويــل مــن مصــادر
ded independently,
يمكــن إعتبــارأن لهــا تأثيــرخارجــي علــى مقــدم إعــادة التأهيــل ،فمــن الضــروري التأكــد مــن إعطــاء األولويــة لواليــة املنظمــة ومبــادئ ســرية

cs, and free from any external
and implementation of

يالحظ املجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب أن بعض الجهات املناهضة للتعذيب تفضل إستخدام مصطلحات بديلة ل»ضحية» مثل «ناجي»
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في هذه الوثيقة ،يشمل مصطلح «التعذيب» جميع األفعال واإلغفاالت التي قد توصف بأنها «تعذيب» أو «معاملة أو عقوبة or

2
ً
مهينة» ،وفقا للتعريف في إتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واملزيد من التفصيل في إطارممارسة لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.

املعاييرالدولية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب

الضحيــة والشــفافية وإســتقاللية إتخــاذ القــرار والتأكيــد علــى مصالــح الضحايــا الفضلــى .ويجــب إبــاغ ضحايــا التعذيــب بالتدابيــر
املتخــذة لحمايــة عمليــة إعــادة التأهيــل مــن التأثيــرالخارجــي.
معيار  – 3سالمة الضحايا:

ضمــان تنفيــذ كل تدابيــر الســامة والحمايــة املمكنــة للضحايــا الذيــن يتلقــون الخدمــات ،بمــا فــي ذلــك جميــع جوانــب العالقــة مــع
الضحايــا ،ومــع مراعــاة أن املصلحــة الفضلــى لضحايــا التعذيــب هــي مبــدأ أسا�ســي مــن مبــادئ خدمــات إعــادة التأهيــل .ويجــب إطــاع
ضحايــا التعذيــب علــى تحديــد تدبيــر الحمايــة والســامة واملســاهمة فــي ذلــك.
معيار  – 4دعم لألسر:

ضمــان إعتبــارإحتياجــات إعــادة التأهيــل املحــددة ألســرالناجيــن مــن التعذيــب ،وال ســيما األطفــال والفئــات الضعيفــة مــن الســكان،
ً
ً
ً
جــزءا أساســيا مــن عمليــة إعــادة التأهيــل .وحيثمــا تســمح املــوارد بذلــك ،ينبغــي أت تتلقــى األســرالدعــم وفقــا إلحتياجاتهــم .وينبغــي،
ً
عنــد اإلقتضــاء ،إتبــاع نهــج مجتمعيــة مالئمــة ثقافيــا أثنــاء عمليــة إعــادة التأهيــل.
معيار  – 5الوصول إلى العدالة:

ً
كلمــا كان ذلــك ممكنــا ،إدعــم وصــول الضحايــا إلــى العدالــة وكــن مــن دعــاة القضــاء علــى التعذيــب كجــزء مــن عمليــة إعــادة التأهيــل.
ً
ويشــمل ذلــك دعــم الضحايــا لتوثيــق مطالباتهــم وفقــا لبروتوكــول إســطنبول 3وتقديــم الشــكاوى ،ومطاليــة الســلطات الوطنيــة بإعتمــاد
وتنفيــذ قوانيــن وطنيــة ملناهضــة التعذيــب وآليــات وقائيــة وطنيــة.
معيار  – 6عمليات المدخول:

إنشــاء عمليــات قبــول يمكــن مــن خاللهــا لضحايــا التعذيــب الوصــول إلــى خدمــات إعــادة التأهيــل علــى أســاس اإلحالــة الذاتيــة أو
اإلحالــة مــن قبــل طــرف ثالــث ،مثــل املهنييــن املختصيــن فــي مجــال الصحــة البدنيــة أو العقليــة أو اإلجتماعيــة أو القانونيــة؛ املدافعــون
عــن حقــوق اإلنســان؛ مجتمعــات األقليــات الدينيــة والشــعوب األصليــة والعرقيــة والقوميــة؛ ضحايــا التعذيــب اآلخريــن أو أفــراد
األســرة .يجــب أن تضمــن هــذه العمليــات ،فــي حــدود املــوارد املتاحــة ،حصــول ضحايــا التعذيــب علــى الخدمــات املجانيــة واملتســاوية
وغيــر التمييزيــة ،بغــض النظــر عــن قدرتهــم علــى الدفــع أو الوضــع القانونــي فــي البلــد املعنــي .وينبغــي ملقدمــي خدمــات إعــادة التأهيــل،
قــدراإلمــكان ،إعطــاء األولويــة للتوعيــة ،وال ســيما لضحايــا التعذيــب املهمشــين أو املحتجزيــن أو الذيــن يعيشــون فــي مناطــق نائيــة أو
يفتقــرون إلــى األمــوال الالزمــة لتغطيــة تكاليــف النقــل.
معيار  – 7الحصول على المعلومات:

تزويــد ضحايــا التعذيــب بجميــع املعلومــات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بخدمــات إعــادة التأهيــل املقدمــة .يجــب علــى مراكــز إعــادة
ً
التأهيــل إحتــرام وتعزيــزوكالــة ضحايــا التعذيــب فــي حياتهــم الخاصــة وإختياراتهــم فيمــا يتعلــق بإعــادة التأهيــل .حيثمــا كان ذلــك ممكنــا
ً
ً
ومناســبا للخدمــة املقدمــة ،ينبغــي توفيــر مترجميــن شــفويين موثوقيــن مجانــا لضحايــا التعذيــب .وينبغــي أن يتمكــن الضحايــا ،كلمــا
أمكــن ذلــك ،مــن إختيــارجنــس متخص�صــي إعــادة التأهيــل ،بمــن فيهــم املترجمــون الشــفويون .ويجــب الحصــول علــى املوافقــة املســتنيرة
ً
وفقــا للمعاييــراملهنيــة واألخالقيــة ذات الصلــة قبــل وأثنــاء عمليــة إعــادة التأهيــل.
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دليل التق�صي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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معيار  – 8تغذية مرتدة من الضحايا:

وضــع إجــراءات وآليــات تمكــن ضحايــا التعذيــب مــن تقديــم مالحظاتهــم بإســتمرار ،بمــا فــي ذلــك عنــد تــرك خدمــات إعــادة التأهيــل،
باللغــة التــي يتحدثونهــا ،حــول الخدمــات التــي يتلقونهــا؛ فعلــى ســبيل املثــال ،مــن خــال إســتخدام آليــات دائمــة إلشــراك مســتخدمي
الخدمــات ،وإســتقصاءات رضــا الضحايــا ،وتقييمــات الخدمــات ،ومجموعــات التركيــز ،وغيــرذلــك مــن اآلليــات القائمــة علــى املشــاركة.
يجــب مراجعــة هــذه املعلومــات املرتــدة بشــكل دوري وأن تشــكل األســاس إلدخــال تحســينات مســتمرة علــى خدمــات إعــادة التأهيــل
املقدمــة .ينبغــي تحديــد الرضــا بشــكل واضــح وإســتخدام املعاييــر املطبقــة بإســتمرار .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب إنشــاء آليــات تتيــح
للضحايــا تقديــم الشــكاوى والحصــول علــى إســتجابة ســريعة ومرضيــة فيمــا يتعلــق بخدمــات إعــادة التأهيــل التــي يتلقونهــا .وينبغــي
تمكيــن الضحايــا مــن املشــاركة الفعالــة مــن خــال تدابيــرمثــل توفيــراملعلومــات عــن إمكانيــات تقديــم الشــكاوى ،وإنشــاء وظائــف دعــم
تشــمل ضحايــا آخريــن.
معيار  – 9مشاركة الضحايا في إعادة التأهيل:

تعزيزاملساهمة املجدية للضحايا في تصميم الخدمات وتقديمها ،والبحوث ،وصنع القرار ،وعمليات إدارة خدمات إعادة التأهيل
مــن خــال اإلعتــراف بخبــرة الضحايــا فــي تطويــر الخدمــات وعمليــات التوظيــف ،والعمليــات التشــاورية والتغذيــة املرتــدة املفتوحــة،
وطــرق تشــاركية أخــرى مناســبة للســياق والظــروف.
معيار  – 10القدرة التنظيمية:

إعطــاء األولويــة للتدريــب املســتمروتعزيــزقــدرات املوظفيــن واملتطوعيــن ،علــى ســبيل املثــال ،فــي أســاليب العــاج املتخصصــة القائمــة
علــى األدلــة؛ تقنيــات املقابــات الحساســة للصدمــات النفســية؛ اإلســتماع التعاطفــي ومناهضــة العنصريــة؛ والتوعيــة الثقافيــة
ً
والجنســانية وفقــا للمعاييــر املهنيــة ذات الصلــة؛ واألخالقيــات واملعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
معيار  – 11سالمة الموظفين:

كفالــة ســامة املوظفيــن واملتطوعيــن وأمنهــم ورعايتهــم وتوفيــرالوســائل لإلبــاغ عــن الحــوادث التــي يمكــن أن تضــربســامتهم أو بســامة
اآلخريــن مــن خــال عمليــات اإلبــاغ أو غيرهــا مــن الوســائل املناســبة التــي تضمــن توثيــق هــذه املخاطــروإتخــاذ التدابيــراملناســبة للســياق
لتقليلهــا إلــى أدنــى حــد ممكنــة .وفــي هــذا الصــدد ،يجــب ملراكــز إعــادة التأهيــل أن تضمــن إعتمــاد وتنفيــذ السياســات املناســبة ملنــع
ومعالجــة التمييــزوالتحــرش واإلعتــداء الجن�ســي وغيــره مــن أشــكال اإلعتــداء.
معيار  – 12الرعاية الصحية للموظفين:

ً
معالجــة الصدمــات النفســية والوقايــة مــن اإلرهــاق كأولويــة تنظيميــة لجميــع املوظفيــن .تحقيقــا لهــذه الغايــة ،توفيــربنيــة تحتيــة قويــة
وداعمــة للرفاهيــة وبيئــة عمــل للموظفيــن مــن خــال ،علــى ســبيل املثــال ،اإلشــراف املنتظــم ،وآليــات دعــم األقــران ،وتوجيــه املوظفيــن،
وتقنيــات الدعــم النف�ســي اإلجتماعــي ،والحصــول علــى خدمــات الصحــة املهنيــة.
معيار  – 13مشاركة معلومات:

نشــراملعلومــات حــول التعذيــب وآثــاره إلــى املختصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن املياديــن ذات الصلــة الذيــن قــد يتعاملــون
أو يكونــون علــى إتصــال مباشــر مــع ضحايــا التعذيــب .يجــب أن تتضمــن املعلومــات النهــج املتاحــة واملحتملــة إلعــادة التأهيــل،
واإلحتياجــات الخاصــة لضحايــا التعذيــب (بمــا فــي ذلــك التحديــد املبكــروالتقييــم واإلحــاالت فــي الوقــت املناســب) ،الرعايــة املســتنيرة
ً
فــي حــاالت الصدمــة النفســية ،وإجــراءات التوثيــق وفقــا لبروتوكــول إســطنبول ،وفيمــا يتعلــق بقيمــة توفيــر إعــادة التأهيــل لتيســير
الحيــاة بعــد التعذيــب .حيثمــا تســمح اإلعتبــارات األمنيــة ،ينبغــي إعتبــارنشــرهــذه املعلومــات مســؤولية أخالقيــة وإجتماعيــة حاســمة
للمراكــز التــي تســاعد ضحايــا التعذيــب.
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معيار  – 14الدعوة لتمويل إعادة التأهيل:

حيثمــا أمكــن ،محاولــة إقامــة أو تعزيــزالحــوارمــع الــدول ووكاالتهــا ذات الصلــة إلطالعهــم علــى التعذيــب وآثــاره وقيمــة إعــادة التأهيــل،
وطلــب الدعــم املالــي لدعــم إعــادة تأهيــل ضحايــا التعذيــب فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ويفضــل أن يتــم ذلــك مــن خــال:
أ) التمويــل املباشــر ملراكــز إعــادة التأهيــل التــي تســاعد الناجيــن مــن التعذيــب فــي بلدانهــم؛ ب) املســاهمة فــي صنــدوق األمــم املتحــدة
للتبرعــات لضحايــا التعذيــب؛ أو ج) تمويــل برنامــج املنــح الفرعيــة للمجلــس الدولــي إلعــادة تأهيــل ضحايــا التعذيــب.
اإلقراربأهمية إتباع نهج كلي في مكافحة التعذيب ،والذي يشمل الوقاية والعدالة وتعويض الضحايا ،وأن يساهم أعضاء املجلس الدولي
إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب في جميع جوانب هذا الجهد للقضاء على التعذيب.
ويعــرب أعضــاء املجلــس الدولــي إلعــادة تأهيــل ضحايــا التعذيــب عــن طموحنــا املشــترك فــي توثيــق وإثبــات تأثيرنــا العالمــي الجماعــي علــى نوعيــة
ضحايــا التعذيــب الذيــن ندعمهــم ،وبالتالــي نلتــزم بالســعي إلــى:
معيار  – 15تعريف جودة الحياة:

طبــق التعريــف التالــي لجــودة الحيــاة :الرفــاه الذاتــي لألفــراد ومجتمعاتهــم فــي إطــار ســياقها اإلجتماعــي والثقافــي املحــدد فيمــا يتعلــق
بعوامل مثل الصحة البدنية والعقلية؛ العالقات األسرية واإلجتماعية واملجتمعية؛ الثقافة؛ التعليم؛ العمالة؛ األمن اإلقتصادي؛
التعرض للعنف الجسدي والنف�سي والحرية؛ الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان األأساسية؛ الحياة الروحية؛ املساواة بين الجنسين
وعــدم التمييــز؛ املعتقــدات الدينيــة؛ الوضــع القانونــي؛ البيئــة الطبيعيــة واملعيشــية.
معيار  – 16تقييم التحسينات في نوعية الحياة:

تطبيــق أدوات التقييــم املناســبة لســياقها املحــدد .يتــم ذلــك مــع اإلقــرار بــأن أعضــاء املجلــس الدولــي يقدمــون خدمــات فــي ســياقات
مختلفــة للغايــة ،بمــا فــي ذلــك اإلحتجــازوالقمــع السيا�ســي ،والضحايــا الالزميــن للوضــع القانونــي والتمييــزوالفقــر ،والتــي قــد يكــون لهــا
ً
تأثيــرســلبي شــديد علــى جــودة حيــاة الضحايــا .وعــاوة علــى ذلــك ،ســيحدد كل عضــو األدوات األفضــل إســتخداما لتقييــم التحســينات
فــي جميــع املؤشــرات ذات الصلــة بمعالجــة اإلحتياجــات وتحســين نوعيــة حيــاة ضحايــا التعذيــب الذيــن يدعمونهــم ،وإبــاغ أعضــاء
املجلــس الدولــي بهــذا .عنــد توثيــق نتائــج عملهــم ،يتــم تشــجيع أعضــاء املجلــس الدولــي علــى مراعــاة كيفيــة إرتبــاط نوعيــة حيــاة ضحايــا
التعذيــب بالتمتــع بالحقــوق ،بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى العدالــة ،والحمايــة الدوليــة ،واإلنصــاف وجميــع أشــكال التعويــض الخمســة
(رد الحقــوق ،التعويــض ،إعــادة التأهيــل ،الترضيــة والحــق فــي معرفــة الحقيقــة ،وضمانــات عــدم التكــرار).
معيار  – 17توثيق تأثيرنا العالمي:

وتشــاطرأعضــاء املجلــس الدولــي نتائــج دعمهــم لضحايــا التعذيــب علــى أســاس ســنوي .ســيصبح هــذا جــزء مــن «تقريــرالتأثيــرالعالمــي»
الســنوي للمجلــس الدولــي ،ممــا يوضــح للعالــم تأثيرنــا الجماعــي فــي حيــاة ضحايــا التعذيــب.

ألي معلومات أخرى
الرجاء زيارة:
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