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  مقدمـــــــة
إلعداد دليل للرتبية عىل  جمعت منظمة العفو الدولية عدداً من النشطاء الشباب من شتى أنحاء العالم 2014يف عام 

وقد ُوضع الدليل لغرض مساعدة النشطاء . حقوق اإلنسان من أجل دعم الحملة العاملية الرامية إىل وقف التعذيب
الشباب عىل اكتساب املهارات والقدرات عىل العمل مع شباب آخرين من أجل زيادة معارفهم وفهمهم، فضالً عن 

  .بالتصدي للتصورات املتعلقة بالتعذي

ره نشطاء شباب، "التمكني ملواجهة التعذيب"وقد نرُش دليل الرتبية عىل حقوق اإلنسان بعنوان  ، الذي وتبه وطوَّ
ويتضمن الدليل ورشات عمل وروابط ملصادر أخرى؛ وإرشادات . 2014أيار /كمرجع عىل شبكة االنرتنت يف مايو

ويمكن . ظروف املختلفة، ويتيح فضاًء لتبادل األفكاربشأن كيفية تيسري ورشات العمل وتكييفها بما يتالءم مع ال
  :االطالع عىل املصدر اإللكرتوني، الذي يحتوي عىل معلومات حول النشطاء الشباب الذين أعدُّوه عىل الرابط

www.empoweragainsttorture.net.  

مستمدَّ من املصدر اإللكرتوني " سلسلة ورشات عمل للرتبية عىل حقوق اإلنسان: لتعذيبالتمكني ملواجهة ا"إن دليل
كي يكون بمثابة أداة محمولة وعملية يف متناول أيدي الشباب، الذين يمكنهم حملها معهم وتكييفها واستخدامها 

تها منظمة العفو الدولية يف العمل مع شباب آخرين، لدفعهم إىل االنخراط يف حملة مناهضة التعذيب التي أطلق
  .2014-2016للفرتة 

  

  Amnesty International®، 2014تموز /اجتماع للشباب األوروبي يف بولندا، يوليو

 عمل منظمة العفو الدولية من أجل وقف التعذيب

الذي  ما انفكت منظمة العفو الدولية، عىل مدى ما يربو عىل خمسني عاماً، تناضل من أجل القضاء عىل التعذيب،
  .يشكل أحد أقىس األفعال التي يمكن أن يقرتفها إنسان ضد أخيه اإلنسان
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عاماً َخلْت قادت حركتنا الحملة التي تهدف إىل ضمان وضع اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وهي  30وقبل 
اً بأن التعذيب يشكل فعالً فقد كفلْت اعرتاًف دولي. خطوة تاريخية ومهمة للغاية إىل األمام ضد استخدام التعذيب
أُنشئت شبكة تحرك عاجل كآلية للرد  1975ويف عام . جنائياً، وألزمْت الدول باتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء عليه

وال تزال الشبكة تمثل إحدى أكثر أدوات  –الرسيع عىل العدد الكبري من حاالت التعذيب التي يتلقاها باحثونا يومياً 
  .يومنا هذا حمالتنا نجاحاً حتى

كما أنه جزء من . إن النضال من أجل وضع حد للتعذيب يُعترب جزءاً من إرث منظمة العفو الدولية وتاريخها
واليوم ال يزال . مستقبلها، وسنتدخل كلما رأينا أن الحظر الدويل للتعذيب مهدَّد بسبب تواطؤ الحكومات وتقاعسها

ذكرت  2015ففي عام . عىل أيدي الدولة يف سائر أنحاء العالم هناك أشخاص يتعرضون للتعذيب وإساءة املعاملة
  .من بلدان العالم 82%منظمة العفو الدولية أن أفعال التعذيب وإساءة املعاملة وقعت يف نحو 

وتهدف الحملة إىل ". أوقفوا التعذيب"، وهي حملة 2014ولهذا السبب أطلقت املنظمة حملة عاملية جديدة يف عام 
ونحن نعتقد أن إرساء وتنفيذ ضمانات . التعذيب من قبل الحكومات والفاعلني التابعني للدولفضح استخدام 

فعندما توضع الضمانات الفعالة، يحظى الناس بالحماية، وعندما . وآليات فعالة ضد التعذيب يمثل أساس التغيري
  .ال توضع ضمانات أو ال تُمارس عملياً، فإن التعذيب يزدهر

ً معاً بوسعنا أن ن   حرز تقدما

، شهدنا بعض التقدم، وال سيما يف البلدان التي تتيح فيها اإلصالحات 2014أيار /منذ إطالق الحملة يف مايو
الصحراء الغربية والفلبني واملكسيك بعض الخطوات الرامية إىل /فقد اتخذت كل من املغرب. الجارية فرصة للتقدم

واعتمد الربملان األوروبي، مثالً، قراراً . مع الدويل أخذ علماً بحملتناكما أن املجت. تعزيز قوانينها ملناهضة التعذيب
  .عاجالً بشأن التعذيب يف أوزبكستان

من حيث حماية األشخاص املعرضني لخطر التعذيب،  –أما التأثري األبرز فقد تحقق عىل صعيد الحاالت الفردية 
بما يف  –ز تقدم من خالل أنشطة الحمالت املتسقة وأُحر . والنضال من أجل تحقيق العدالة للناجني من التعذيب

ذلك من خالل التعبئة العاملية للنشطاء، يف تحركات من قبيل تقديم العرائض وكتابة الرسائل واملظاهرات 
فعىل سبيل املثال، ال الحرص، استجابت السلطات النيجريية لدعواتنا . واألنشطة عىل وسائل التواصل االجتماعي

حالة موزيز أكاتوغبا، وهو شاب أُدين بعد اعرتاف انتُزع منه تحت وطأة التعذيب وُحكم عليه بشأن التصدي ل
ل الصوت املوحد ملؤازرينا يف شتى أنحاء العالم ضد َجلد رائف بدوي يف اململكة العربية السعودية، . باإلعدام وتدخَّ

ويف املكسيك أُطلق رساح سجني الرأي وضحية . الذي أُدين بسبب كتابة آراء يف مدونته حول حرية الكالم، ليس إال
إن هذه األمثلة تشكل برهاناً . التعذيب أنغيل أميلكار كولون بعد قضاء خمس سنوات قيد االحتجاز قبل املحاكمة

عىل أن الحركة القوية لألفراد، الذين يأخذون العدالة عىل محمل شخيص ويرفعون أصواتهم من أجلها يستطيعون 
 ً مليون عضو ومؤازر يف منظمة العفو الدولية  7ولهذا السبب ما فتئت تعبئة ما يربو عىل . يف الواقع أن يُحدثوا فرقا

  .من أجل العمل تشكل عنرصاً أساسياً من عنارص عمل املنظمة ضد التعذيب

  أهمية التربية على حقوق اإلنسان

أنفسهم يف خضم طيف من اآلراء إن قضية التعذيب يمكن أن تكون قضية خالفية، وإن الناس يمكن أن يجدوا 
فالتعذيب بالنسبة لها . بشأن ما إذا كان التعذيب مقبوالً أم ال، يف حني أن موقف منظمة العفو الدولية واضح
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وإذا أردنا أن نبني حركة . ممارسة خاطئة دائماً، وليس له ما يربره، فضالً عن كونه عمالً غري مرشوع بكل بساطة
اإلجراءات الالزمة لوقف التعذيب، فإن علينا أن نبذل كل ما يف وسعنا من أجل تغيري من أناس ملتزمني باتخاذ 

ولهذا السبب تُعترب الرتبية عىل حقوق اإلنسان مكوناً أساسياً من مكونات اسرتاتيجية . مواقف الناس وقيمهم
  .الحملة

فراد واملجموعات واملجتمعات من إن الرتبية عىل حقوق اإلنسان هي ممارسة قصدية تشاركية تهدف إىل تمكني األ 
والرتبية عىل حقوق اإلنسان ليست مجرد تعليم حقوق اإلنسان ومن . خالل تعزيز املعارف واملهارات واملواقف

وتستطيع أن . أجلها، وإنما هي تربية من خالل املنهجية التشاركية عىل خلق القدرة عىل التفكري النقدي والتحليل
بة بحقوقهم، وضمان أن يعرف حملة الواجبات التزاماتهم بحقوق اإلنسان، وبناء تمكِّن األشخاص من املطال

  .قدرات حركة حقوق اإلنسان عىل التحرك من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

  ما الذي يمكنك القيام به لوقف التعذيب؟

وباستطاعة كل . اً ربما يحدثتعتقد منظمة العفو الدولية أننا إذا التقينا وتحدثنا ضد الظلم فإن تغيرياً حقيقي
ويمكنكم أن  –حكومة أن تتخذ خطوات ملموسة لوضع ضمانات فعالة يمكن أن تحمي األشخاص من التعذيب 

وهذا يعني يف املمارسة العملية الطلب من الحكومات تغيري قوانينها بما يكفل، . تلعبوا دوراً رئيسياً يف هذا الشأن
االستجواب؛ ووجود أطباء محايدين مستعدين إلجراء فحوص طبية للمعتقلني؛  مثالً، حضور محامني أثناء عمليات

  .وضمان تقديم املسؤولني عن التعذيب إىل ساحة العدالة

يمكنك االتصال بمكتب منظمة العفو الدولية يف بلدك، أو بمنظمات أخرى تعمل يف مجال مناهضة التعذيب، 
فعىل سبيل املثال، يمكنك كتابة رسائل إىل . تفعله لتقديم املساعدةواالستعالم عن األوضاع يف بلدك وما بوسعك أن 

، أو املساعدة عىل نرش املعلومات التي تفيد بوقوع التعذيب من خالل )يف بلدك أو يف الخارج(مسؤولني حكوميني 
  .قنواتك الخاصة

كما يمكنك التحرك بشأن 
الحاالت الفردية التي تعمل 
 بشأنها منظمة العفو الدولية

وتختار . وغريها من املنظمات
منظمة العفو الدولية حاالت 

تمثل انعدام الضمانات بشأنها، 
وحيث نعرف أن القوة التي 
تتماع بها حركتنا يمكن أن 

 ً وتشمل . تُحدث فرقاً حقيقيا
الحاالت التي نعمل من أجلها 
أولئك الذين ينشدون إحقاق 

العدالة، من قبيل فتح تحقيق يف 
رضوا له، أو التعذيب الذي تع

الحاالت األكثر إلحاحاً، التي 
  .يمكننا أن نتدخل فيها من أجل منع وقوع التعذيب

 2014 األول كانون/ديسمرب ميت، برلني يف التعذيب أوقفوا لحملة صور معرض
,®Amnesty International 
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حزيران، الذي يصادف اليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيب، مناسبة رئيسية لكل /يونيو 26ويعترب تاريخ 
ور إىل التضامن مع ضحايا ففي هذا اليوم من كل عام نبادر إىل دعوة أفراد الجمه. منظمة تناضل ضد التعذيب

ذكرى هذا اليوم مع الرشكاء والناجني، وذلك بتنظيم فعاليات وأنشطة " حملة أوقفوا التعذيب"وتُحيي . التعذيب
كما أن مناهضة التعذيب تُعترب جزءاً من تاريخنا، . بيد أن هذا االلتزام يتجاوز الحملة العاملية للمنظمة. حول العالم

ويجب أن يعلم الناجون من . إنها مستقبلنا - إىل أن يتم إغالق آخر قبو من أقبية التعذيب – بل هي تاريخنا وإرثنا
  .التعذيب أنهم ليسوا منسيني وليسوا وحدهم

   :لالطالع عىل آخر املعلومات حول عمل منظمة العفو الدولية بشأن التعذيب، أنظر الرابط
torture-stop-https://www.amnesty.org/en/campaign  

  سلسلة ورشات عمل لك وألقرانك

يمكن أن " حملة أوقفوا التعذيب"إن استخدام الرتبية عىل حقوق اإلنسان ملساعدة الشباب عىل تمكني أنفسهم يف 
التمكني ملواجهة "ويحتوي دليل . لكيكون أسهل إذا كان لديك مصدر يقدم لك أفكاراً حول كيفية القيام بذ

عىل ست ورشات عمل يمكنك تكييفها أو اتِّباعها خطوة " سلسلة ورشات عمل للرتبية عىل حقوق اإلنسان: التعذيب
  .خطوة للمجموعة الشبابية التي تعمل معها

  

الواردة يف السلسلة  إذا كنت تعمل مع مجموعة من األشخاص الذين تلتقيهم بانتظام، يمكنك اتِّباع ورشات العمل
فكل ورشة عمل تبني عىل املعارف واملهارات واملواقف والقيم التي تم تناولها يف الورشة السابقة  –املقدَّمة هنا 

أما إذا كنت تعمل مع مجموعة من األشخاص الذين تلتقيهم ملرة واحدة فقط، . بهدف خلق عملية تعلُّم متكاملة
كما يمكنك . التي تالئم مستوى خربتهم يف الحملة والقضايا ذات الصلةفإنه يمكنك اختيار إحدى الورشات 

 Amnesty International IHREC®  ,2014ترشين األول /ورشة عمل خاصة بوقف التعذيب يف نريوبي، كينيا، أكتوبر
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 ً بيد أن ذلك يجب أال . استخدام مزيج من ورشات العمل من خالل اختيار عنارص مختلفة من بعضها، وجمعها معا
  .يقوم به سوى ميرسون ذوو خربة

 أحد يستطيع التنبؤ باستجابة فال. وينبغي استخدام ورشات العمل واألنشطة الواردة هنا كمقرتحات فحسب
ونحن نويص باستخدام مقاربة مرنة تسمح . مجموعة األشخاص الذين تعمل معهم لبعض األنشطة املقرتحة
  .باملناقشات املعمقة والتحليالت عند القيام بتيسري ورشة العمل

. تؤدي إىل القيام بتحرك تأكَّد من تغطية جميع الخطوات الواردة يف كل ورشة عمل بغية خلق عملية تعلم شاملة
التمكني ملواجهة "إن دليل . ربما تكون خربتك قليلة أو كبرية يف العمل مع مجموعات األشخاص ويف العمل كميرّس 

يحتوي عىل إرشادات محدودة حول كيف تصبح ميرساً " سلسلة ورشات عمل للرتبية عىل حقوق اإلنسان: التعذيب
مرشد الستخدام املنهجيات : دليل امليرسِّ "نويص أيضاً بقراءة واستخدام  ولذا فإننا. وكيف تعمل مع املجموعات

  :، الذي يمكن االطالع عليه عىل الرابط"التشاركية للرتبية عىل حقوق اإلنسان
2011/en/https://www.amnesty.org/en/documents/ACT35/020/  

خصيصاً الستخدامه " سلسلة ورشات عمل للرتبية عىل حقوق اإلنسان: التمكني ملواجهة التعذيب"وقد ُصمم دليل 
  .ولكنك ربما تجد أن األنشطة الواردة هنا ال تزال مفيدة حتى بعد انتهاء الحملة". حملة أوقفوا التعذيب"يف سياق 

وبغض . اء حقوق اإلنسان يجب أن يستمروا يف إيجاد طرق لوقفهومادام التعذيب يقع يف هذا العالم، فإن نشط
أم ال، ينبغي أن تعمل دائماً باتجاه ضمان أن يشعر " حملة أوقفوا التعذيب"النظر عما إذا كنت تعمل يف سياق 

  .األشخاص الذين تعمل معهم بالتمكني والتحفيز من أجل التحرك ضد التعذيب

  مزيد من المصادر

ل الواردة يف هذه الوثيقة سوى مثال عىل ما بوسعك القيام به ملساعدة اآلخرين عىل تمكني ليست ورشات العم
ويمكنك االطالع عىل مصادر أخرى للرتبية عىل . أنفسهم بهدف وقف التعذيب، وقد أُعدت خصيصاً لهذه الحملة

  www.empoweragainsttorture.net:حقوق اإلنسان ذات صلة بقضية التعذيب عىل الرابط

وقبل البدء بورشات العمل، ربما تود أن تقرأ وأن تتعرف عىل معلومات مرجعية حول ماهية التعذيب واملعلومات 
  :ولهذا الغرض يمكنك استخدام الوثائق التالية. املتوفرة حالياً وما تقوله منظمة العفو الدولية بشأن التعذيب

) ACT 40/003/2014: رقم الوثيقة(أوقف التعذيب . إبدأ هنا، إبدأ اآلن 1)
https://www.amnesty.org/en/documents/act40/003/2014/en/  

  ACT 40/004/2014): رقم الوثيقة(، ثالثون عاماً من نكث الوعود 2014التعذيب يف عام 2)
https://www.amnesty.org/en/documents/act40/004/2014/en/  

  (ACT 40/005/2014)دراسة مسحية عاملية بشأن وقف التعذيب : مواقف حيال التعذيب
https://www.amnesty.org/en/documents/act40/005/2014/en/  

هل أعددَت مصادر للرتبية عىل حقوق اإلنسان أو ورشات عمل تتعامل مع حملة أوقفوا التعذيب أو القضايا ذات 
يرجى تحميلها عىل . آخر ذات فائدة فقد يجدها شخص –الصلة؟ إن اللغة التي ُكتبت بها املادة ليس باألمر املهم 
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 www.empoweragainsttorture.net: االنرتنت عىل الرابط

  االتصال بنا

أخربنا عن رأيك بورشات العمل . هل لديك أية أسئلة أو تعليقات أو بواعث قلق؟ نود أن تتواصل معنا يف هذا الصدد
: ، أو أكتب إلينا عىل الربيد اإللكرتونيwww.empoweragainsttorture.net:إلينا عرب االنرتنت عىل الرابط وانضم

feedback@empoweragainsttorture.net  

ط يف الحملة بصورة أكرب، يرجى االتصال وإذا أردت معرفة ما تقوم به منظمة العفو الدولية يف بلدك، أو االنخرا
بمكتب املنظمة املحيل، الذي يستطيع أن يوصلك بموظفني محليني أو غريهم من النشطاء، وأن يقدم لك املشورة 

  :ويمكنك التعرف عىل فرع منظمة العفو الدولية يف بلدك من خالل الرابط التايل. واملعلومات واملواد وغريها
https://www.amnesty.org/en/countries  
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إرشادات إلى  –قبل البدء 
  الميسرين

هل تعتزم إدارة ورشة عمل مع مجموعة من الشباب؟ إليك بعض االقرتاحات التي يمكن أن تساعدك عىل التفكري 
إن مهارات التيسري تأتي مع . يام بهذا األمر بصورة جيدةبمعنى أن تكون ميرساً وإيجاد االفكار املتعلقة بكيفية الق

املمارسة، ولكن يمكنك قراءة املنهجيات والحصول عىل إرشادات وأفكار تساعد عىل جعل األمر أكثر سهولة بالنسبة 
  .لك

دليل " وإذا لم تكن لديك خربة كبرية يف تيسري عمل املجموعات أو يف عمليات التعلم من قبل، يجدر بك العودة إىل
  :، الذي يمكن االطالع عليه عىل الرابطمرشد الستخدام املنهجيات التشاركية للرتبية عىل حقوق اإلنسان: امليرس

https://www.amnesty.org/en/documents/ACT35/020/2011/en  

  المنهجية التشاركية

وهي إطار للرتبية يعزز التأمالت . تتضمن املنهجية التشاركية البدء بمعارف وخربات املشاركني، والبناء عليها
. املشرتكة والتحليل النقدي والتساؤالت املعمقة وحل املشكالت بشكل جماعي، وتقوم عىل التعلُّم من خالل التجربة

وإن املنهجية التشاركية تمكِّن املشاركني من تعميق معارفهم والوصول إىل فهم أفضل لقضايا حقوق اإلنسان 
  .واجرتاح املقرتحات واالسرتاتيجيات املتعلقة بالتغيريالخاصة التي يواجهونها 

وقد ُصممت ورشات العمل بهدف أن يقوم امليرس بإرشاد املشاركني ومساعدتهم ضمن عملية تعلم تشاركية من 
وبصفتك ميرساً ملنهجية تشاركية، ليس مطلوباً منك أن تعرف، بالرضورة، . خالل األنشطة امللموسة والتأمالت

بيد أن . بة عن األسئلة التي قد تُثار، أو أن تكون قادراً عىل التنبؤ بكل ما قد يحدث يف ورشة العملجميع األجو 
التفكري بالعملية ككل قبل بدء ورشة العمل أو حتى تجربتها مع مجموعة من األصدقاء كي تكون أكثر استعداداً 

 ً ن أن تطرأ لديك حاجة إىل االرتجال واستخدام أفضل غري أنه يمك. ملواجهة املواقف التي قد تنشأ، يعترب أمراً حميدا
مستوى ممكن من الحصافة ألن نتائج أية ورشة عمل تعتمد دائماً عىل مجموعة األشخاص الحارضين وعىل 

  .ديناميات املجموعة

  خلق بيئة آمنة

لق بيئة وينبغي خ. لكي ينخرط املشاركون يف عملية تشاركية، يجب أن يشعر كل منهم باألمان واالحرتام
ومن األهمية بمكان أن يكون . للمشاركني، يستطيع فيها كل شخص أن يعرب عن أفكاره وآرائه بحرية واحرتام

هناك دينامية جيدة للمجموعة بني املشاركني، وذلك إلتاحة املجال للمناقشات الغنية وخلق فضاء إيجابي يستطيع 
  .فيها املشاركون تبادل األفكار والتعلم

. إىل التوقعات يف بداية الورشة وتوضيح ما سيتم أو ما لن يتم تغطيته، يعترب نقطة انطالق جيدةإن االستماع 
إن تفهماً بسيطاً . يمكنك التفكري بوضع عقد اجتماعي أو قواعد سلوك ساتناداً إىل مداوالت املشاركني يف مجموعتك
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ما يُقال يف "واستخدام عبارات من قبيل  ألن يسمح املشاركون بمناقشة جميع اآلراء بدون إصدار أحكام عليها،
كما أن قواعد السلوك يجب . ، يمكن أن يساعد كل شخص عىل الشعور باألمان يف املشاركة"الغرفة يبقى يف الغرفة

  .أن تنبع من املشاركني وأن يوافق عليها الجميع

  كسر الجليد

أكرب تجاه بعضهم بعضا، وذلك باستخدام تهدف تمارين كرس الجليد إىل مساعدة األشخاص عىل الشعور بارتياح 
وهي مفيدة يف حالة املجموعات التي يعرف أعضاؤها بعضهم بعضاً، وكذلك يف حالة . ألعاب قصرية مختلفة

وهي طريقة جيدة لبدء ورشة العمل، ويجب أن تكون قصرية وممتعة . املجموعات التي يلتقي أعضاؤها ألول مرة
 عدد من أنشطة كرس الجليد التي يمكنك استخدامها كي ال ترتبك إذا لم ينجح فكِّر يف. ومالئمة لحجم املجموعة

  .النشاط الذي أعددته بسبب املساحة أو حجم املجموعة التي حرضت يف ذلك اليوم

  

كانون األول /موظفون يف منظمة العفو الدولية ونشطاء شبان يف ورشة عمل خاصة بحملة أوقفوا التعذيب، أوسلو، ديسمرب
2014. ®Michel Banz  

  إدارة ورشة العمل وديناميات المجموعات

فجميعنا . إن قضية التعذيب ليس بالقضية السهلة، ويمكن أن تثري ردوداً قوية من قبل األشخاص املختلفني
ولنا حدود شخصية، إىل جانب االختالفات الثقافية بشأن ما نعتربه . مختلفون، ونعرب عن أنفسنا بطريقة مختلفة

ُقم بإعداد ورشة العمل، بحيث تكون ظروف مجموعتك يف ذهنك، وتكييف . أو مضموناً مالئماً للمناقشةسلوكاً 
  .األنشطة واألسئلة وفقاً ملا تعتقد أنه سينجح مع مجموعتك عىل أفضل نحو
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وقد ترغب يف تكييف بعض . ربما يكون هناك بعض املشاركني املهتمني بقضية التعذيب يف بلدانكم بشكل خاص
  .سئلة بحيث تعكس معرفتك بالظروف الوطنية الخاصة أو الرتكيز عىل حاالت من بلدان أخرى ذات صلةاأل 

وعند إدارة ورشة العمل ربما يتأثر املشاركون ببعضهم بعضا وبآراء املجموعة، ويف بعض األحيان ال يتم التعبري 
ً وربما يحدث ذلك إذا كان ثمة شخص يمثل رأي األقلية، أو . عن كل يشء حاول . إذا حرضت شخصيات مهيمنة جدا

أن تدعم املشاركني الذين يبدو أنه تم ترهيبهم أو إسكاتهم؛ كما يمكنك وضع جزء من املسؤولية عىل عاتق 
  . املجموعة، والطلب من املشاركني ضمان أن يتمتع الجميع بفرص متساوية للمساهمة يف النقاش

يجابية تتمثل يف طرح أسئلة استفهامية أو مفتوحة، واستخدام لغة ثمة طريقة أخرى لإلسهام يف خلق بيئة تعلم إ
واضحة ودقيقة وخالية من الرطانة، تساعد املشاركني عىل تحديد القضايا املهمة واملعلَّقة، وتوضيح الحقائق، 

  .وطلب آراء مختلفة بشأن قضية ما، وتحدي االفرتاضات

مرشد الستخدام املنهجيات : دليل امليرس"ناميات املجموعة يف وثمة العديد من اإلرشادات املفيدة بشأن تيسري دي
  .، ومن املفيد أخذ فكرة عنها قبل بدء الورشة"التشاركية للرتبية عىل حقوق اإلنسان

  إلى أين نتَّجه

ومن . لدى مناقشة قضية التعذيب يف ورشة عمل، ربما تصادف مشاركني يتلفظون بعبارات مخالفة أو غاضبة
راء وتمكني املشاركني من اإلفصاح عن أهوائهم ونمطيتهم وقلة معرفتهم ورغبتهم يف استفزاز املهم تحدي اآل 

تجنَّب الدخول يف نزاع مبارش وادُع املشاركني إىل توضيح ملاذا ينتابهم . اآلخرين، التي تكمن خلف مثل تلك العبارات
ً . شعور معني ، مع التأكد من إبداء آراء بديلة لتحفيز وينبغي إتاحة املجال ملشاركني آخرين لتحدي بعضهم بعضا

ويف نهاية النقاش، أُذكر إحصاءات أو أمثلة ملموسة لتوضيح . الحوار واملناقشة إذا لم يتم تحدي العبارات املخالفة
  .القضية بدون إهانة أي مشارك أو إحباطه

ب أو غريه من أشكال إساءة كما يرجى مالحظة أن بعض املشاركني ربما يكون لديهم تجربة مبارشة مع التعذي
ولذا من الرضوري التحيل بالحساسية والسماح للمشاركني . املعاملة، وأن الذكريات يمكن أن تشكل لهم صدمة

وقد ترغب يف عرض قائمة ِصالت باملنظمات املحلية أو الوطنية التي . باختيار ما يريدون مشاطرته مع املجموعة
  .ذين تعرضوا للعنف أو التعذيبيمكنها تقديم العون إىل األشخاص ال

  التأمل والنقاش

تتضمن كل ورشة عمل أسئلة تهدف إىل إتاحة الفرصة للمشاركني للتأمل باألنشطة التي يقومون بها وبردودهم 
ويعترب هذا النقاش التأميل جزءاً من ورشات العمل جميعاً، ومن األهمية بمكان تخصيص وقت كاٍف لها . عليها

ً وعدم القفز عن هذ وإن املناقشات التأملية تساعد املشاركني عىل فهم ما تعلموه والتوصل إىل نتائج . ه األسئلة كليا
حاوْل تشجيع املشاركني عىل التأمل بتجربتهم خالل املشاركة . بشأن عالقة ذلك بالحياة خارج نطاق ورشة العمل

تشجيعهم عىل التفكري يف كيفية تطبيق طريقة كما يمكنك . يف األنشطة، بدالً من االكتفاء بمناقشة األنشطة نفسها
  .التعلم الجديدة والتحركات التي يمكن أن يقوموا بها، أو التغيريات التي يمكن أن يُحدثوها نتيجة للنشاط
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  التعلُّم من أجل العمل

يل . وتمكني الشباب إن القيام بتحركات من أجل الدفاع عن الحقوق واملطالبة بها يعترب جزءاً من عملية التعلم التحوُّ
وينبغي أن تشجع املشاركني وتساعدهم عىل القيام بتحركات ذات صلة بورشة العمل من أجل تعزيز التعلم 

كما ينبغي تخصيص وقت يف نهاية كل ورشة عمل إلتاحة الفرصة . وإحداث تأثري يف أوضاع حقوق اإلنسان
فكِّر بالدور الذي  -تخطيطها وتقديمها ومناقشتهاللمشاركني للتأمل يف التحركات التي يرغبون يف القيام بها و 

  .يمكن أن تلعبه لدعم هذه التحركات

 ً . وثمة العديد من التحركات التي يمكن القيام بها لوقف التعذيب أو لتعزيز حقوق اإلنسان، وقد ذكرنا بعضها آنفا
  .متعونال تحرْص املشاركني يف كيفية القيام بتحرك، بل ساعْدهم ودْعهم يُبدعون ويست

  التقييم

ويجعلنا  –يعترب التقييم جانباً مهماً من جوانب أي نشاط، وهو يساعد عىل تحسني مستوى عملنا بشكل مستمر 
وينبغي أن تعرف ما إذا كان املشاركون يف ورشة . ميرسين ونشطاء أفضل يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان

قيم جديدة، وما إذا كان كونهم جزءاً من ورشات العمل هذه عمل ما قد اكتسبوا معارف أو مهارات أو مواقف أو 
  .يؤثر يف العمل من أجل وقف التعذيب

ويمكن إجراء التقييم بطرق عدة، إذ يمكن أن يتم بباسطة من خالل الحصول عىل تغذية راجعة بشأن العملية التي 
مكن استخدام طريقة أكثر تفصيالً يف تقوم بتنفيذها، وبذلك تستطيع اكتساب فهم أفضل ملا ينجح وال ينجح، أو ي

ومن املهم أن . التصدي لجميع أهداف ورشة العمل التي يجري تنفيذها، ونتائج التعلم والتحركات الناجمة عنها
إعداد أساليب وأسئلة التقييم مسبقاً، والتأكد من عدم إنهاء الورشة قبل أن تطلب من املشاركني التأمل يف توقعاتهم 

  .ويف ما تعلموه

 ً   أنت تجعل من ذلك أمراً ممكنا

وإن مشاركة . إن مشاركتك كميرس وناشط شبابي تجعل من املمكن أن نعمل معاً لوقف التعذيب يف هذا العالم
  .شباب آخرين ممن تعمل معهم يجعل األمر ممكناً كذلك

الذين أعدوا ورشات  وما كان لهذه املادة أن تصبح يف املتناول لوال التزام وشغف مجموعة من النشطاء الشباب
ين لني،  -عبدالله خلوب، أمينة نعيمي، برينارد أسو غبيجيها، كارولني بانوت، تشيا: العمل هذه واختربوها، وهم

دوروثي تران، غادة حسني، إيفانا مولينا بينا، جاكوب غامروت، جوزفني بريترام، جوزيف أو دونغو أوتشينغ، 
لويس دي هانسن، نانيس هريز، نوماغوغو غوابا نكوبي، أوسكار  –ماري كاتنكا تروي، مادلني كاتلني بليدارو، 

  .جييس روجاس أورتيز، وسويتشيا سانغروال
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2014®Michel Banz  
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هل هي : المعاملة العادلة
 يع؟للجم

  1ورشة العمل 
  ما الذي تدور حوله ورشة العمل هذه؟

ورشة العمل هذه هي عبارة عن لعبة تجريبية تعرِّف املشاركني بالتعاطف والتفهم ملبدأي املساواة والعاملية يف 
وتجعل هذه التجربة من السهل عىل . ومن خالل هذه اللعبة يتعرض املشاركون للمعاملة الظاملة. حقوق اإلنسان

  .شاركني أن يتعاطفوا مع أولئك الذين يُحرمون من حقوقهم اإلنسانيةامل

  لماذا تُعقد؟
 لسرب مشاعر وردود أفعال املشاركني حيال املعاملة الظاملة.  

 لتمكني املشاركني من االرتباط باألشخاص الذين انتُهكت حقوقهم اإلنسانية.  

 عىل انتهاكات حقوق اإلنسان لتحفيز املشاركني ألخذ حقوق اإلنسان عىل محمل شخيص والرد.  

  دقيقة 60 – 45: الزمن

   إرشادات للميسر

 "أما قواعد اللعبة فتقول إن القائد يصدر أمراً . لعبة أطفال تُستخدم يف بلدان مختلفة" سيمون يقول
 سيمون: "فعىل سبيل املثال، إذا قال القائد. ويتعني عىل املجموعة تنفيذ األمر..." سيمون يقول"يبدأ بـ 

" تلمَّس رأسك: "وإذا قال القائد. ، فإنه يتعني عىل كل شخص أن يتلمَّس رأسه"يقول تلمَّس رأسك
  ".سيمون يقول"فقط، فإنه يجب أال يتلمس أحد رأسه ألن هذا األمر لم يُستهل بعبارة 

 ْد اثنني أو ثالثة من املشاركني الذين ستتم معاملتهم بشكل جائر أمام  وال تكشف عن ذلك القرار. حدِّ
فعىل سبيل املثال، يمكنك أن . وحتى إذا اتَّبع هؤالء القواعد، فإنهم يجب أن يُنتقدوا ويُعاقبوا –املجموعة 

تطلب منهم الجلوس عىل األرض أو يف وضع غري مريح لجولتني أو ثالث جوالت، أو إنزال عقوبة أخرى 
  ).من قبيل الوقوف عىل رجل واحدة(بحقهم 

  ال تكشف عن ذلك إىل املجموعة. من املشاركني الذين ستتم مكافأتهم عىل سلوكهمحدِّد اثنني أو ثالثة .
ً . وحتى إذا أخطأوا يف اللعبة، فإنك يجب أن تمتدحهم ح أنهم يبلون بالًء حسنا   .وضِّ

  من الرضوري أن تتوخى الحساسية عند اختيار املشاركني الذين سيعاَملون معاملة ظاملة؛ إذ أنه يمكن
لصعب للغاية استهداف شخص مستضعف أو شخص يمرُّ يف وقت عصيب يف هذا أن يكون من ا
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وتذكَّر أن مغزى اللعبة هو إثارة رد فعل عاطفي، وليس التسبب باملزيد من املعاناة أو األلم . النشاط
  .لشخص ربما يمرُّ أصالً يف وضع صعب

 ك يجب أن توقف اللعبة وأن إذا كان ردفعل شخص ما عاطفياً قوياً، من قبيل الرصاخ أو العنف، فإن
ترشح للمشاركني أن اللعبة تهدف إىل توضيح أن التعرض للمعاملة الجائرة يمكن أن يكون مؤملاً 

 ً   .إستمع إىل إحباطاتهم واعرتف بها واستمر يف الخطوة التالية املتعلقة بالتأمالت الشخصية. ومحبطا

 سخني جيد قبل تنفيذ واحدة من ورشات يمكن أن تصلح ورشة العمل هذه ألن تكون بمثابة تمرين ت
  .العمل األخرى

  إذا أردت نسخة أسهل للعبة، يمكنك اختيار مشاركني يتعرضون ملعاملة ظاملة، وليس مشاركني
  .مفضلني

 واآلخر "سيمون"أحدهما يلعب دور : ربما يكون من األسهل القيام بذلك من خالل اثنني من امليرّسين ،
  ".املعاقب/املكافئ"يلعب دور 

  

   كيفية تنفيذها: الخطوات

  مقدمة1.
 أُطلب من جميع املشاركني الوقوف عىل شكل حلقة، بحيث يستطيع كل منهم رؤية اآلخرين.  

  بدون الكشف عن أنك ستعامل بعض األشخاص عىل نحو مختلف" (سيمون يقول"إرشح اللعبة .(
" سيمون"أو تغيري االسم  بما يتالءم مع ثقافة بلدك،" سيمون يقول"يمكنك تغيري اسم اللعبة 

  .مثالً " سليم"واالستعاضة عنه باسم آخر 

 إبدأ بإخبار . إبدأ اللعبة بالطريقة الطبيعية، ولكن بعد أن تكون قد أصدرَت ثالثة أو أربعة أوامر
 .املشاركني الذين انتقيتهم كي يعاَملوا معاملة ظاملة بأنهم ينفذونها بشكل خاطئ

 عىل خطأ أو أنهم يحاولون الغش، وأنهم يجب أال يشككوا يف قراراتك إذا اعرتضوا، أخرْبهم بأنهم .
 .فأنت القائد وأنت املسؤول عن القرارات

  يف الوقت نفسه، إبدأ بالثناء عىل املشاركني الذين اخرتتهم سابقاً ملكافأتهم عىل سلوكهم وأخربهم
 ً لة جائرة، تجاهْلهم أو استمر يف وإذا اشتكى األشخاص الذين يعاَملون معام. بأنهم يبلون بالء حسنا

 .معاقبتهم

  إذا اعرتض شخص آخر من أعضاء املجموعة، يمكنك أن تقرر تغيري سلوكك باالستجابة لألشخاص
 ً وإذا اعرتض مزيد من األشخاص، يمكنك تغيري سلوكك باالعرتاف . املعرتضني، أو بمعاقبتهم أيضا

وهذا يُظهر أن الناس . املشاركني عىل نحو متساو بأنك ربما تكون قد ارتكبت خطأ، ثم البدء بمعاملة
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 .يستطيعون أن يُحدثوا فرقاً إذا تجرأوا عىل التعبري عن اعرتاضهم

  أوقف اللعبة عندما ترى أن جميع املشاركني مستَفزون، أو أنهم بدأوا باالستجابة، ثم انتقْل إىل
جب أال تستغرق اللعبة أكثر من وي. ويمكن لألشخاص أن يستجيبوا بطرق مختلفة. املرحلة التالية

 .دقيقة 15

  التأمالت الشخصية2.
  ليس أكثر من اثنني أو ثالثة يف كل (أُطلب من املشاركني التوجه إىل األشخاص الذين حولهم

ً ) مجموعة   :أطلب منهم مناقشة األسئلة التالية ملدة خمس دقائق تقريبا

  ما هو شعورك وأنت تقوم بهذا النشاط؟ 1.

  ورك وأنت تمثل الشخص الذي يُعاَمل معاملة سيئة أو الشخص الذي يُكافأ؟ما هو شع 2.

  ما هو شعورك وأنت تعرف أن ثمة آخرين ال يعاَملون معاملة متساوية؟ 3.

  كيف كان رد فعلك خالل النشاط، وملاذا؟ 4.

  هل تتمنى لو أن رد فعلك كان مختلفاً أم ال؟ 5.

 تبادل تأمالتهم وأفكارهم بشأن كل سؤال يف الجلسة أُطلب من اثنني أو ثالثة مشاركني مختلفني 
  .العامة

  

  تأمالت المجموعات3.
  إسأل عن سبب الشعور الذي ساور املشاركني وناقش كيف يمكن أن ترتبط هذه اللعبة باألشخاص

  :الذين يتعرضون للتمييز أو املعاملة الجائرة وغري املتساوية والتعسفية

  جتمع يتمتع بالحقوق نفسها؟هل تعتقد أن كل شخص يف امل 1.

  هل تعتقد أن كل شخص يف املجتمع يُعاَمل عىل نحو متساٍو؟ 2.

  كيف يشعر األشخاص الذين ال يعاَملون معاملة متساوية باعتقادك؟ 3.

  ملاذا يعاِمل بعض األشخاص أشخاصاً آخرين بطريقة ظاملة باعتقادك؟ 4.

  قة ظاملة؟هل تعتقد أن ثمة مربراً ملعاملة شخص ما بطري 5.

  ما هي العالقة التي تراها بني هذه اللعبة وما يحدث يف املجتمع؟ 6.
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  بادر إلى التحرك4.
 إسأل املشاركني عما إذا كانوا يرون عالقة ما بني النشاط وضحايا التعذيب.  

  عىل " سلطاتها"ربما ترغب يف مالحظة أن التعذيب يمكن أن يشكل أداة بيد السلطات لرتسيخ
  .وقد يُستهدف الضحايا بسبب أشخاصهم أو بسبب ما يفعلونه. لحجزشخص ما يف ا

  والطلب من املشاركني أن يعربوا عن )أنظر املصادر أدناه(يمكنك عرض فيديو كلوديا مدينا ،
وكبديل عن ذلك، يمكنك التحدث عن أية حاالت فردية يف حملة أوقفوا . أفكارهم األولية بشأن وضعها

 :التعذيب عىل الرابط

 torture-stop-https://www.amnesty.org/en/campaign ح حملة أكتب من أجل "، ووضِّ
 .املراثون العاملي لكتابة الرسائل، التي تركز كذلك عىل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان –" الحقوق

 

  مصادر أخرى

  لحقوق اإلنساناإلعالن العاملي:  http://www.un.org/en/documents/udhr/  

 االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب:   
t/Pages/CAT.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInteres 

 فيديو كلوديا مدينا: https://www.youtube.com/watch?v=oQLEbXJDDdM 
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 ما هو؟: التعذيب
  2ورشة العمل 

  ما الذي تدور حوله؟

منظمة العفو الدولية، وتقدم نشاطاً  التي أطلقتها" أوقفوا التعذيب"تعرِّف ورشة العمل هذه املشاركني بحملة 
وهو نشاط يقوم عىل . تمهيدياً لفحص حاالت محددة من الحملة، وتسرب قضايا حقوق اإلنسان املتصلة بالتعذيب

  مناقشات املجموعات/عمل

  لماذا تُعقد ؟
 لتمكني املشاركني من فهم ماهية التعذيب.  

 برشلتقديم بعض األمثلة عىل التعذيب، وكيف تؤثر عىل ال.  

 لتمكني املشاركني من تحديد انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بالتعذيب. 

 لتمكني املشاركني من التفكري يف املسؤوليات وكيفية منع التعذيب. 

  دقيقة 60-90:الزمن

    إرشادات للميسر

  بها إذا كانت املجموعة التي نقدم لها النشاط ال تعرف شيئاً عن حقوق اإلنسان، أو كانت معرفتها
محدودة، فإنك قد ترغب يف تقديم عرض قصري حول حقوق اإلنسان قبل الجلسة أو عند تقديم اإلعالن 

  .العاملي لحقوق اإلنسان

 فهي تصف . بيد أنها ليست روايات حرفية يقولها الشخص. الحاالت الدراسية تستخدم حاالت حقيقية
  .ة املتكلم كطريقة لرسد الرواية الشخصيةالحقائق باالرتباط بمنظمة العفو الدولية، وقد ُكتبت بصيغ

  يف السؤال االفتتاحي، أُتركها مفتوحة بقدر " االعتقال"ال يهمُّ معرفة الجريمة التي تشري إليها كلمة
أما إذا ُطلب منك ذلك، فيمكنك مناقشة أية بواعث قلق قد تنشأ لدى األشخاص، من قبيل . اإلمكان

  .الجرائم الكربى من قبيل القتل العمد أو االختطافاالعتقاالت بسبب جرائم اإلرهاب أو 

  إرثنا، : التعذيب"، أو فيديو "إحصاءات: أوقفوا التعذيب"فكِّر يف بدء ورشة العمل أو إنهائها بفيديو
  .أنظر الروابط يف مصادر أخرى. ملنظمة العفو الدولية" مستقبلنا

 يكن لديك وقت كاٍف، ال تدع املجموعات تنتقل  وإذا لم. يمكنك البقاء يف املجموعات نفسها خالل التمرين
إىل غرف مختلفة ألن ثمة سلسلة من األنشطة الخاصة بعمل املجموعات ومناقشات التغذية الراجعة يف 
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  .الجلسة العامة

   كيفية تنفيذها: الخطوات

  مقدمة1.
 أُطلب من املشاركني التفكري باألسئلة التالية:  

 نك ستعاَمل معاملة عادلة؟يف حالة اعتقالك، هل تشعر بأ 1.

  هل سيُسمح لك باالتصال بمحام؟ 2.

  هل سيتم إبالغ عائلتك أو أصدقائك؟ 3.

  هل ستشعر باألمان؟ 4.

 ال تبدأ أية مناقشة . إخرتْ عدداً قليالً من األجوبة، واطلب من بعض املشاركني توضيح أسباب ردودهم
  .إلجاباتهم

  

 حاالت دراسية2.
 م املشاركني إىل خم   .س مجموعاتقسِّ

 ص حالة دراسية واحدة لكل مجموعة   .خصِّ

  ح لهم أن كل حالة دراسية تمثل حالة تحرك ذات أولوية من وهذه ". حملة أوقفوا التعذيب"وضِّ
لكن يرجى العلم بأن الشهادات األصلية . الحاالت جميعاً تتعلق بأشخاص حقيقيني وقصص حقيقية

وينبغي عدم استخدام . م تكييفها لغايات ورشة العمل هذهالتي ُقدمت إىل منظمة العفو الدولية قد ت
  .اللغة املستخدمة يف هذا املصدر خارج هذا السياق

 أُطلب من املشاركني يف املجموعات قراءة الحاالت الدراسية ومناقشة األسئلة التالية:  

 حدد املشاعر املختلفة التي تحسُّ بها، وملاذا تنتابك هكذا مشاعر؟ 1.

 أن تتخيل نفسك يف وضع كهذا؟ ملاذا نعم، وملاذا ال؟ هل يمكنك 2.

  .لو كنت مواطناً يف بلد وارد يف الحاالت الدراسية، كيف سيكون رد فعلك يف حالة االعتقال 3.

 قدِّم مناقشات املجموعات يف الجلسة العامة ملشاطرتها مع الجميع.  
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  حقوق اإلنسان والتعذيب3.
 حذ فكري حول ما يعرفونه بشأن اإلعالن العاملي لحقوق أُطلب من املشاركني القيام بنشاط ش

  .اإلنسان

  يمكن التفكري باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان كرؤية للكرامة اإلنسانية وكعالم يعرتف بحقوق
ويحظى هذا اإلعالن العاملي . املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية –الجميع 

  .فارقة ومقياس لتعزيز حقوق اإلنسان واحرتامها والدفاع عنها باعرتاف دويل به كعالمة

  وتشمل ورقة العمل بعض املواد املختارة من اإلعالن . حقوق اإلنسان والتعذيب: 2وزِّع ورقة العمل
 .العاملي لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحاالت الدراسية

 أية مادة من املواد املذكورة يف  أُطلب من كل مجموعة مناقشة وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك
 .القائمة يف الحالة الدراسية

 إعرض مناقشات املجموعات يف الجلسة العامة ملشاطرتها مع الجميع. 

 

 ،2014آب /نتائج ورشة العمل الخاصة بالتعذيب التي ُعقدت لطلبة مدرسة ثانوية يف كونستانتا برومانيا، أغسطس
®Razvan Motei  

  

    تعريف التعذيب4.
  تعريف التعذيب، التي تبني تعريف األمم املتحدة للتعذيب وكلمات مفتاحية : 3وزِّع ورقة العمل

  .للتفكري بها
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  أُطلب من املجموعات مناقشة ما إذا كان باإلمكان وصف الوضع الوارد يف الحالة الدراسية بأنه
  :تعذيب وذلك باإلجابة عن األسئلة التالية

 كيف تعرِّف التعذيب؟ 1.

هة للشخص؟ ملاذا، لم ال؟ هل 2.  يهمُّ معرفة التهمة املوجَّ

  إىل أي مدى، يُعترب تعريف التعذيب ذا صلة بمجمتمعنا، إن ُوجدت؟ 3.

  ما الذي تعلَّمته بشأن حقوق اإلنسان والتعذيب؟ 4.

 إعرْض التأمالت واملناقشات يف الجلسة العامة.  

  

  منع التعذيب5.
 ول الطرق املمكنة ملنع استخدام التعذيب يف الحاالت يف جلسة عامة، أدْر نشاط شحذ فكري ح

  .الدراسية التي تعمل بشأنها

 ناقش ماهية الجهات التي ينبغي أن تكون مسؤولة عن منع التعذيب.  

 ق أكثر يف أنشطة املتابعة. هذا ملجرد البدء بمناقشة كيفية منع التعذيب  .ويمكنك التعمُّ

 

  بادر إلى التحرك6.
 التعذيب وبما تقوم به منظمة العفو الدولية من أجل منع وقوع التعذيب  عرِّف بحملة أوقفوا

  .ومساءلة الحكومات

 إجِر مزيداً من البحوث بشأن الحاالت، وقرر ما إذا كان بإمكانك القيام بتحرك لدعمها.  

 الجماعات املحلية، إلخ/فكِّر بطرق مشاطرة الحاالت مع اآلخرين يف املجتمع املحيل. 

 

 وتنوعات أفكار إضافية
  حيث "الكريس الساخن"إىل نشاط تمثيل األدوار يف لعبة  1يمكنك تغيري النقاش حول الخطوة ،

يؤدي شخص واحد يف كل مجموعة دور الشخص املذكور يف الحالة الدراسية، ثم تطرح عليه 
  .املجموعة أسئلة تتعلق بمشاعره

 إن ترتيب ورشة العمل هذه . املشاركني فكِّر يف تغيري الرتتيب الذي توزع بموجبه أوراق العمل عىل
أما إذا بادلَت الرتتيب، وركزت أوالً . يعني تركيز النقاش عىل األفراد يف حاالت التحرك ذات األولوية
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عىل مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أو عىل تعريف التعذيب، فإنك يمكن أن تركز النقاش عىل 
  .هذا يف بادئ األمر

  مصادر أخرى

  دراسة مسحية عاملية حول وقف التعذيب: اقف من التعذيبمو: 
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT40/005/2014/en 

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:http://www.un.org/en/documents/udhr 

  للمزيد من املواد املرجعية حول الحملة(ا التعذيب عىل موقع منظمة العفو الدولية حملة أوقفو:(  
torture/-stop-https://www.amnesty.org/en/campaign 

 إحصاءات: أوقفوا التعذيب: "فيديو منظمة العفو الدولية:"  
https://www.youtube.com/watch?v=PBjrfa2O8ag 

 إرثنا، مستقبلنا: التعذيب: "فيديو منظمة العفو الدولية:"  
EwWorksheetshttps://www.youtube.com/watch?v=u1OrYp7C4 

 أوراق عمل
  نسخة واحدة تُقسم إىل خمسة أقسام(حاالت دراسية : 1ورقة العمل.(  

  حقوق اإلنسان والتعذيب: 2ورقة العمل 

  تعريف التعذيب: 3ورقة العمل 
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 2014 ترشين األول /أعضاء يف منظمة العفو الدولية يف النمسا ينظمون احتجاجاً أمام سفارة أوزبكستان، أكتوبر
.©Haurent Ziegler  
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 حاالت دراسية: 1ورقة العمل 
  2ورشة العمل 

  1الحالة 
  عاماً، وأنا أم ُمعيلة وحيدة ألطفايل  32إسمي ألفريدا ديسبارو من الفلبني، عمري 

اقرتب مني اثنان من أفراد الرشطة وحارس مدني غري رسمي واتهموني باالتجار  2013ترشين األول /أكتوبر 3يف 
د نفيُت تلك التهمة وأفرغُت جيوبي طواعيًة، ولم يكن فيها سوى هاتف خليوي وقطعة نقدية قيمتها وق. باملخدرات

بوا مسدساً نحوي ولكموني عىل رأيس وقيَّدوا يديَّ واقتادوني إىل وحدة . خمسة بيسات وبدون أي تحذير صوَّ
  . مكافحة املخدرات يف مقر قيادة الرشطة

ويف محاولة إلرغامي عىل االعرتاف بالجريمة، قام بتثبيتي . طة كبري إىل مطبخبعد مرور ساعتني اقتادني ضابط رش 
ثم وضع أصابعه يف عيني، وحرش مكنسة يف فمي . عىل جدار ولكمني مرات عدة عىل بطني ووجهي ورضبني بعصا

  .ورضب رأيس بجدار، بينما قام ضابط آخر برضبي بقبضتيه وبعصا خشبية

ولكن تلك األشياء لم تكن يل، فأنا بريئة . طة ثالث فواتري بقيمة مئة دوالر وكيس مخدراتيف اليوم التايل أبرزْت الرش 
ويف الصباح التايل أيقظوني وطلبوا مني التوقيع عىل ورقة بيضاء والتقطوا يل صورة مع النقود . من تلك التهمة

كن قادرة عىل تناول الطعام، وواجهُت وعىل مدى اليومني التاليني شعرُت بآالم مربحة إىل حد أنني لم أ. واملخدرات
  .صعوبة يف التنفس، وظللُت أتقيَّأ

ترشين األول ُوجهْت إيلَّ تهمة بيع وحيازة مخدرات غري قانونية، ولم يتم سؤايل عما فعلتْه الرشطة /أكتوبر 8يف 
حد عن أفعال التعذيب ولم تتم مساءلة أ. وأنا أقبع حالياً يف سجن محيل بانتظار املحاكمة عىل تلك التهمة. معي

  .التي تعرضُت لها أثناء وجودي قيد االعتقال

كانون /، منظمة العفو الدولية، ديسمرب3.3التعذيب عىل أيدي الرشطة يف الفلبني، الفصل : فوق القانون: املصدر
  .2014األول 

  

  2الحالة 
وأنا زوجة وأم لثالثة . سيكعاماً، وأعيش يف مدينة فرياكروز باملك 31إسمي كلوديا مدينا تماريز، عمري 

  .أطفال، وأعمل بائعة بطريقة التوصيل إىل املنازل

آب اقتحم جنود البحرية منزيل وقاموا بربط يديَّ وعصب /أغسطس 7يف حوايل الساعة الثالثة من صبيحة يوم 
، ثم ألقوا بي يف شاحنة واقتادوني إىل قاعدة بحرية إجرامية عنيفة، وهي وقد اتُهمُت بأنني عضو يف عصابة . عينيَّ

ثم ربطني الجنود بكريس وتركوني يف الخارج . وتعرضُت للصعق بالكهرباء والرضب والركل. تهمة غري صحيحة
  .تحت الشمس الحارقة يف ظهرية ذلك اليوم

ني وقد استجوبني املدعي العام وأرغم. يف اليوم التايل ُعصبْت عيناي وتم اقتيادي إىل مكتب النائب العام الفدرايل
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ويف وقت الحق ُعرضُت مع معتقلني . أحد جنود البحرية عىل توقيع اعرتاف بجرائمي لم يُسمح يل حتى بقراءته
  . آخرين عىل وسائل اإلعالم، حيث أعلن املسؤولون أنهم قبضوا عىل مجرمني خطرين ارتكبوا جرائم خطرية

مُت عىل توقيعها وأخربُت املحكمة عن إساءة آب نُقلُت إىل املحكمة، حيث سحبُت أقوايل التي أُرغ/أغسطس 13يف 
وأسقط القايض جميع التهم باستثناء تهمة حمل سالح غري . معاملتي وأنني  تعرضُت لضغوط لحميل عىل توقيعها

  .رشعي، وأطلق رساحي بكفالة

معاملة، أدليُت بشهادتي يف املحكمة وأخربت القايض بما تعرضُت له من تعذيب وإساءة  2012أيلول /يف سبتمرب
  . فأمر مكتب النائب العام الفدرايل بإجراء تحقيق يف مزاعمي ومعاملتي

بيد أن أحداً لم يخضع للمساءلة بشأن إساءة معاملتي . أُسقطت بقية التهم املوجهة يل 2015شباط /ويف فرباير 
  .واالنتهاكات التي ارتُكبت بحقي

اءة املعاملة يف املكسيك، منظمة العفو الدولية، التعذيب غريه من رضوب إس: خارج نطاق السيطرة: املصدر
  .2014أيلول /سبتمرب

  

  :3الحالة 
ً  25إسمي موزيز أكاتوغبا، من مواليد نيجرييا، وعمري  وأنا اآلن . كنت طالباً عندما ُقبض عيلَّ . عاما

  .محتجز يف سجن أوكريي بوالية الدلتا، نيجرييا

عاماً، قبض عيلَّ الجيش النيجريي واتهمني برسقة ثالثة  16عمري عندما كان  2005ترشين الثاني /نوفمرب 27يف 
. وأثناء عملية اعتقايل أطلق الجنود النار عىل يدي ورضبوني عىل رأيس. هواتف وبعض التجهيزات األخرى

وعندما لم أستطع . واحتجزوني يف ثكنة للجيش، حيث عرضوا عيلَّ جثة شخص وطلبوا مني التعرف عىل صاحبها
  .عىل الرجل املتويف، رضبني الجنود مرة أخرىالتعرف 

وربطوني . وعندما نُقلُت إىل مركز رشطة إبكان بوالية الدلتا، انهالوا عيلَّ بالرضب املربح بالبلطات والهراوات
لقد كان ألم . وتركوني معلقاً لعدة ساعات يف غرف التحقيق، واستخدموا الكماشة لخلع أظافر يديَّ وقدميَّ 

  ".اعرتافنْي "وكان هدفهم إرغامي عىل توقيع . يطاق ويفوق الخيالالتعذيب ال 

ويف محاكمتي أمام املحكمة العليا يف إيفورون بوالية الدلتا، لم يحرض ضابط التحقيق، ولذا تمت إدانتي عىل أساس 
رغموني عىل إفادة الضحية فقط، التي قال عنها محامي الدفاع إنها غري صحيحة، وعىل اساس االعرتافني اللذيْن أ

  . توقيعهما

 ً واليوم ال يُسمح يل برؤية عائلتي سوى مرتني . ُحكم عيلَّ بالسجن، وبعد ثماني سنوات ُحكم عيلَّ باإلعدام شنقا
أما املحكمة فإنها لم تسمع وال تريد أن تسمع شيئاً حول التحقيق . شهرياً، بينما أجلس بانتظار تنفيذ حكم اإلعدام

  . تعرضُت لها أثناء اعتقايليف أفعال التعذيب التي 

، منظمة العفو 29التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة يف نيجرييا، ص ": مرحباً بكم يف الجحيم: املصدر
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  .2014أيلول /الدولية، سبتمرب

  4الحالة 
عملت مع زوجي . عاماً، وأم ألربعة أوالد 49إسمي ديلوروم عبدالقادروفا من أوزبكستان، عمري 

  . زراعة وبيع الخرضواتوحماتي يف

انضممُت إىل آالف األشخاص املحتجني يف أنديجان لإلعراب عن بواعث قلقي بشأن  2005أيار /مايو 13يف 
وقد أطلقْت . وكنُت قد سمعت أن الرئيس سيأتي إىل هناك ويمكن أن يستمع إىل بواعث قلقنا. األوضاع االقتصادية

فأُصبت بالهلع، . معظمنا من املتظاهرين السلميني، وقتلْت مئات األشخاصقوات األمن النار علينا، نحن الذين كان 
ً  25ولذُت بالفرار مع الجموع الخائفة إىل الحدود مع قرغيزستان التي تقع عىل بعد حو  وتمكنُت من . كيلومرتا

  .2006شباط /الحصول عىل تأشرية الجئ إىل أسرتاليا ووصلُت إليها يف فرباير

، بعد أن  2010كانون الثاني /عائلتي وأردُت أن أكون معهم، ولذا عدُت إىل أوزبكستان يف ينايرلقد افتقدُت أفراد 
  .أكَّدت يل السلطات يف أنديجان أنه لن يمسسني سوء إذا عدُت إىل بالدي

. نديجانوعندما وصلُت إىل املطار اعتقلتني الرشطة فوراً ملدة أربعة أيام قبل أن يُسمح يل بالعودة إىل عائلتي يف أ
واحتُجزُت ملدة . اعتُقلُت مرة أخرى واتُهمُت بالتظاهر والتواجد يف البالد بصورة غري رشعية 2010آذار /ويف مارس

  .أسبوعني يف زنزانة يف مركز الرشطة بدون السماح يل باالتصال بمحام أو بعائلتي

ينما كنت مصابة برضوض وأعاني من جرت محاكمتي أمام املحكمة الجنائية اإلقليمية، ب 2010نيسان /ويف أبريل
  .الجوع

وكتبْت عائلتي رسالة إىل السلطات . سنوات وشهرين 10وإثر تقديمي إىل محاكمة جائرة ُحكم عيلَّ بالسجن ملدة 
، وإثر محاكمة مغلقة داخل سجن النساء، تم تمديد الحكم ثماني 2012ويف عام . حول معاملتي السيئة يف املعتقل

ولم أَر أفراد عائلتي، وأعلم أنهم قلقون عيلَّ بسبب . مزعومة وهي مخالفة قواعد السجن سنوات أخرى بتهمة
  .املعاملة السيئة التي أتعرض لها

، منظمة العفو الدولية، 21. اعرتافات قرسية تحت وطأة التعذيب يف أوزبكستان، ص: أرسار وأكاذيب: املصدر
  .2015نيسان /أبريل
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  والتعذيب حقوق اإلنسان: 2ورقة العمل 
  2ورشة العمل 

  )ملخص غري رسمي(مواد مختارة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

  ُولدنا جميعاً أحراراً ومتساوين: 1املادة 
  .ويجب أن نعاَمل بالطريقة نفسها. ولدينا أفكارنا وآراؤنا الخاصة. نحن جميعاً ُولدنا أحراراً ومتساوين

  ال للتمييز: 2املادة 
  .يجب أن يتمتع بها كل إنسان، مهما كانت االختالفات بينناهذه الحقوق 

  الحق يف الحياة: 3املادة 
  .لكل فرد منا الحق يف الحياة ويف العيش بحرية وأمان

  ال للتعذيب: 5املادة 
  .ال يحق ألحد أن يؤذينا أو يعذبنا

  لك حقوق أنّى ذهبت: 6املادة 
 ً   !أنا شخص، مثلك تماما

  اً سواسية أمام القانوننحن جميع: 7املادة 
  .ويجب أن يعاملنا جميعاً بصورة عادلة. القانون واحد بالنسبة للجميع

  القانون يحمي حقوقك اإلنسانية: 8املادة 
  .يمكننا جميعاً اللجوء إىل القانون ملساعدتنا عندما ال نُعاَمل بصورة عادلة

  ال لالعتقال التعسفي: 9املادة 
نا يف   . السجن بدون سبب وجيه وال أن يُبقينا يف السجن، أو يُخرجنا من بلدناال يحق ألحد أن يزجَّ

  الحق يف املحاكمة: 10املادة 
 ً وال يجوز ألحد أن يُميل عىل األشخاص الذين يحاكموننا ما . إذا تم تقديمنا إىل املحاكمة، يجب أن يكون ذلك علنيا

  .ينبغي أن يفعلوه
  .ثبت إدانتنانحن دائماً أبرياء حتى ت: 11املادة 

وعندما يقول الناس أننا فعلنا شيئاً سيئاً، يكون من حقنا أن نُبنيِّ . يجب أال ياُلم أحد عىل فعل يشء حتى يثبت ذلك
  .أن ذلك غري صحيح

  الحق يف الخصوصية: 12املادة 
  .سبب وجيهوال يحق ألحد أن يدخل بيوتنا أو يزعجنا أو يزعج عائالتنا بدون . ال يجوز ألحد تشويه سمعتنا

  الحق يف البحث عن مكان آمن للعيش فيه: 14املادة 
  .إذا كنا نخىش التعرض ملعاملة سيئة يف بلدنا، فإن لنا الحق يف الذهاب إىل بلد آخر طلباً للسالمة
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  تعريف التعذيب: 3ورقة العمل 
عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان  أي عمل ينتج: "إن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب تعرِّف التعذيب بأنه

أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته عىل 
عمل ارتكبه، أو يشتبه يف أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من 

مييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص األسباب يقوم عىل الت
  ".آخر يترصف بصفته الرسمية

  http://www.hrweb.org/legal/cat.html: املصدر

  

  ®Amnesty International USA, NY office .2015شباط /احتجاج من أجل رائف بدوي يف مدينة نيويورك، فرباير
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  ما هي النتائج؟: التعذيب
  3ورشة العمل 

  ما الذي تدور حوله؟

. تمكِّن ورشة العمل هذه املشاركني من تطوير مهاراتهم يف مجال التعاطف مع األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب
التعذيب عىل الشخص والعائلة واملجتمع  ومن خاللها يستخدم املشاركون األنشطة التفاعلية الستكشاف أثر

  .والبالد

  لماذا تُعقد؟
  لزيادة الوعي وبناء التعاطف بني املشاركني مع أوضاع ضحايا التعذيب، وتوعية املشاركني الذين

  .ليس لديهم تجربة أو معرفة شخصية بآثار التعذيب عىل الناجني وعائالتهم وأقاربهم وغريهم

 املحتملة للتعذيب عىل األشخاص التأمل يف اآلثار والعواقب.  

 دقيقة 60-120: الزمن

 

   إرشادات للميسر

 بيد أنها ليست روايات حرفية يقدمها الشخص يف الحالة . تستخدم الحاالت الدراسية حاالت حقيقية
فهي تصف الحقائق بارتباطها بمنظمة العفو الدولية، وقد ُكتبت بصيغة ضمري املتكلم . ذات الصلة

  .الرواية الشخصية كطريقة لرسد

 لكن يمكنك . ال يهمُّ معرفة الجريمة التي تشري إليها حاالت التعذيب، أُتركها مفتوحة بقدر اإلمكان
مناقشة أية بواعث قلق قد تُراود األشخاص، من قبيل االعتقاالت بسبب جرائم اإلرهاب أو الجرائم 

  .الكربى كالقتل العمد أو االختطاف

 مقدمة: 1ما هو؟ فربما ال تحتاج إىل الخطوة : التعذيب: 2عمل إذا كنت قد نفذت ورشة ال.  
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   كيفية تنفيذها: الخطوات

  مقدمة1.
  أنظر املصادر أدناه" (إرثنا، مستقبلنا: التعذيب"لبدء النقاش حول التعذيب إعرْض فيلم فيديو.(  

 اليةيمكنك استخدام األسئلة الت. إستكشْف مع املشاركني مدى معرفتهم بقضية التعذيب:  

 ما الذي تعرفه عن التعذيب؟ 1.

 هل تعرَّض أحد من معارفك للتعذيب؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما هو شعورك حيال األمر؟ 2.

  ما هو شعورك بشأن تعذيب شخص ال تعرفه؟ 3.

 يف : بحسب حجم املجموعة والوقت املتاح، يمكنك مشاطرة الردود بني املشاركني بطرق متعددة
مجموعات، ولكنك قد ترغب يف الطلب من املشاركني التفكري يف أجوبتهم بهدوء  جلسة عامة أو ضمن

  .وكتابة أية ردود يودون تبادلها عىل لصائق مالحظات ووضعها عىل جدار

  

 خلق شخصية2.
  يمكن القيام بذلك يف جلسة عامة أو ضمن عمل املجموعات الصغرية، وذلك يعتمد عىل عدد املشاركني

 .والوقت املتاح لك

 أُرسم باللصائق رسماً لشخص عىل لوح أبيض أو طبق ورق كبري.  

  أُطلب من املشاركني أن يعطوا للشخص املرسوم باللصائق اسماً ونوع جنس وعائلة ومدينة يعيش
وينبغي أن تستخدم املجموعة مخيلتها لخلق شخصيته واستحضارها إىل الحياة، ولذا . فيها وجنسية

 .أخرى من قبيل األطعمة والرياضة واألفالم املفضلة لديه وغري ذلكفإنها ربما تود إضافة تفاصيل 

 أُطلب من املشاركني أن يتخيلوا حياة هذا الشخص، واطلب منهم التفكري بطرح باألسئلة التالية: 

 َمن هم أفراد عائلته وما طبيعة عالقاتهم؟ 1.

 هل يستمتع بعمله؟ 2.

  ما الذي يريد القيام به يف مدينته وبلده؟ 3.

  ما هي خططه للمستقبل؟ 4.

  عندما تحدد املجموعة أجوبتها، أُطلب منها كتابتها عىل لصائق مالحظات بلون ساطع واعرْضها عىل
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  .لوحة الرسم التوضيحي

 أُطلب من املشاركني أن يتخيلوا عالقة الشخص بمجتمعه:  

 ما رأي الشخص بحكومته؟ 1.

 ما رأيه بالرشطة وغريها من األجهزة األمنية؟ 2.

  كيف يجب أن تتعامل الرشطة مع الجريمة وأن تجعل املجتمع آمناً باعتقاده؟ 3.

  ما هو تصوره ملستقبل بلده؟ 4.

 أُطلب من املجموعة لصق أجوبتها عىل لصائق مالحظات حول الشخص.  

  

 تمثيل األدوار3.
 أُطلب من املشاركني تشكيل أزواج.  

  حالة واحدة لكل زوج -1وزِّع بطاقات تمثيل األدوار املتعلقة بورقة العمل.  

  ح أن أحد الشخصني سيلعب دور قريب يف مقابلة يصف فيها األحداث الواردة يف البطاقة، بينما وضِّ
 .يلعب الشخص اآلخر دور من يُجري املقابلة معه

 ن شأنها أن تساعد عىل اكتشاف يريد الشخص الذي يُجري املقابلة أن يطرح أسئلة حساسة م
ويحتاج الشخص الذي تجري معه املقابلة إىل وقت كي يتخيل . شعور الشخص تجاه ما حدث

 .الشعور الذي ينتاب أحد أفراد العائلة

  دقائق إلعداد تمثيلية قصرية والتدرب عليها 10أتْح لألزواج مدة. 

 ملتاحإعرض للمجموعة بعض التمثيليات أو جميعها، بحسب الوقت ا. 

 أُطلب من املشاركني اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ما هو الشعور الذي ساورك أثناء تمرين تمثيل األدوار؟ 1.

 كيف أثَّرْت تجربتك مع التعذيب عىل الشخصية التي لعبتها؟ 2.

  ما بعد التعذيب4.
 فكري بها يف هذا أُطلب من املجموعة اختيار واحدة من الحاالت الخمس يف نشاط تمثيل األدوار للت

  .تأكَّد من أن كل شخص يعرف ما حدث يف هذه الحالة. التمرين

 أُطلب من أفراد املجموعة تخيُّل أن األحداث املوصوفة يف الحالة قد وقعت للشخصية املتخيَّلة.  



 التعذيب ملواجهة التمكني 
 اإلنسان حقوق عىل للرتبية عمل ورشات سلسلة

 

 2015أيار  /مايو  الـدولية العـفـو منظمة          ACT 40/1433/2015: الوثيقة رقم

36 

  ،أُطلب منهم العودة إىل لصائق املالحظات األصلية التي وضعوها عىل رسم اللصائق التوضيحي
يمكنك طرح السؤال . ا كانوا يعتقدون أن ذلك سيبقى عىل حاله بعد تجربة التعذيبوالحظ ما إذ

 :اآلتي

 تترصف الشخصية عىل نحو مختلف، وكيف؟/تفكر/هل ستشعر 1.

  إذا كانت هناك حاجة إىل تغيري الرسم األصيل، يجب أن يضع املشاركون لصائق مالحظات ذات لون
ويمكنك أن . ا عليها أسباب تأثُّر هذا الجانب من حياتهميف األعىل وأن يكتبو ) أكثر حيدة(مختلف 

 :تطلب من املشاركني التفكري بما ييل

 .إنظر إىل التأثري الذي حدث عىل حياة الشخصية 1.

 ما هي الجوانب التي ربما تكون قد تغريت باعتقادك، وكيف؟ 2.

  ما هي الجوانب التي بقيت عىل حالها؟ 3.

  تأمالت المجموعات. 5
  أفالم الفيديو املتعلقة بالناجني من التعذيب، من قبيل كلوديا مدينا أو أنغيل كولون، أو موزيز شاهْد

  .وناقش مع املشاركني تجاربهم الخاصة) املصادر يف أدناه/أنظر(أكاتوغبا أو رائف بدوي 

 ل مع املشاركني يف األسئلة التالية   :تأمَّ

 تعذيب؟ما هو أو ما يتبادر إىل ذهنك عندما تفكر بال 1.

ت رأيك بفكرة التعذيب؟ وإذا كان الجواب بنعم، كيف؟ 2.  هل تعتقد أن ورشة العمل هذه قد غريَّ

بعد هذا التمرين، هل تعتقد أن رد فعلك سيكون مختلفاً يف املرة القادمة التي تسمع أو تقرأ فيها  3.
  عن التعذيب يف وسائل اإلعالم؟ إذا كان الجواب بنعم، فلماذا؟

  التحرك بادر إلى6.
  إستخدم الشخصيات التي ُخلقت كأساس لقصة أو قصيدة أو مرشوع فني، إذا أراد املشاركون

  .تطوير نشاط خالق لزيادة الوعي بالتعذيب لدى اآلخرين

  مصادر أخرى

  إرثنا، مستقبلنا: التعذيب"فيديو منظمة العفو الدولية :"
https://www.youtube.com/watch?v=u1OrYp7C4Ew 

 فيديو حملة أوقفوا التعذيب، كلوديا مدينا .
https://www.youtube.com/watch?v=Leian4Rno9w 
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  فيديو حملة أوقفوا التعذيب، أنغيل
 https://www.youtube.com/watch?v=Tba_jP9YIc:كولون

 تحرك الكتابة من أجل الحقوق، (وغبا فيديو حملة أوقفوا التعذيب، موزيز أكات
2014(:https://www.youtube.com/watch?v=ClmuTpgeE2l 

  من تحرك الكتابة من أجل الحقوق، (فيديو حملة أوقفوا التعذيب، رائف بدوي
2014(:https://www.youtube.com/watch?v=RAFv7T7eZn4 

 أوراق العمل
  يرجى العلم بأن الشهادات األصلية التي ُقدمت  –رباء بطاقات الحاالت الخاصة باألق: 1ورقة العمل

ولذا فإن اللغة املستخدمة يف هذا . إىل منظمة العفو الدولية قد تم تكييفها لغايات ورشة العمل هذه
  .املصدر يجب أال تُستخدم خارج هذا السياق
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 بطاقات الحاالت الخاصة باألقرباء: 1ورقة العمل 
  3ورشة العمل 

ريدا ديسبارو، وهي أم ُمعيلة وحيدة، من مدينة كويزون والدتي هي ألف
  بالفلبني

وقد نفت . كانت والدتي يف مقهى انرتنت بالقرب من منـزلها عندما أوقفتها الرشطة واتهمتها باالتجار باملخدرات
  .تلك التهمة وأفرغت جيوبها طواعيًة، ولم يكن فيها سوى هاتف خليوي وقطعة نقدية قيمتها خمسة بيسات

ب أفراد الرشطة مسدساً نحوها ولكموها يف صدرها وقيَّدوا يديها واقتادوها إىل مقر قيادة الرشطة وقالت . ثم صوَّ
والدتي إنه كي يرغمها عىل االعرتاف بالجريمة، عمد أحد كبار ضباط الرشطة إىل تثبيتها عىل جدار ولكمها مرات 

ينيها وصفعها وحرش مكنسة يف فمها ورضب رأسها عدة عىل بطنها ووجهها ورضبها بعصا ووضع أصابعه يف ع
  .بجدار

وإثر تعرضها للرضب شعرت والدتي بآالم مربحة إىل حد أنها لم تكن قادرة عىل تناول الطعام، وواجهت صعوبة 
وهي اليوم تقبع يف سجن محيل بانتظار املحاكمة بتهمة بيع وحيازة . يف التنفس، وظلت تتقيَّأ عىل مدى أيام

  .نوعةمخدرات مم

  .وعىل الرغم من أن طبيباً أجرى فحصاً طبياً لها فإن أحداً لم يخضع للمساءلة عىل التعذيب الذي تعرضْت له

كانون /، منظمة العفو الدولية، ديسمرب3.3التعذيب عىل أيدي الرشطة يف الفلبني، الفصل : فوق القانون: املصدر
  .2014األول 

  

وهي امرأة مسلمة . بكستانوالدتي ديلوروم عبدالقادروفا، من أوز 
وحتى . متدينة من أنديجان، املدينة التي تقع يف جنوب رشق أوزبكستان

، كانت تعمل يف زراعة الخرضوات وبيعها وتعتني 2005أيار /مايو 13
  .بي وبأشقائي الثالثة

. ع االقتصادية يف البالديف ذلك اليوم ذهبت والدتي إىل ميدان بابور يف وسط املدينة لالنضمام إىل احتجاج عىل األوضا 
وقد طالب املتحدثون يف االحتجاج بتحقيق . وكانت قد سمعْت أن الرئيس سيحرض إىل ذلك املكان، ولكنه لم يأت

وفجأًة بدأت قوات األمن بإطالق النار عىل املتظاهرين، وقتلت مئات األشخاص، من بينهم . العدالة ووضع حد للفقر
  .نساء واطفال

شخص من  500وقطعت مع نحو . نفسها عالقة بني الجموع املصابة بالهلع، فالذت بالفراروقد وجدت والدتي 
وتحت تأثري مشاعر الخوف واالرتباك التي تملَّكتها، عربت الحدود إىل . كيلومرتاً سرياً عىل األقدام 25املحتجني نحو 

 يف رومانيا، ثم ُمنحت إقامة دائمة ومن هناك أُرسلت إىل مخيم لالجئني. قرغيزستان املجاورة بدون أن تدرك ذلك
  .2006كالجئة يف أسرتاليا يف عام 
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وقد أكدْت لنا السلطات يف . ولكن والدتي كانت تواقة إىل جمع شمل عائلتنا مرة أخرى وأرادت أن تعود إىل ديارها
 ً كن الرشطة ، ول2010كانون الثاني /ووصلت إىل مطار طشقند يف يناير. أنديجان بأنها يجب أال تخىش شيئا

وُسمح لها بجمع شمل العائلة لفرتة قصرية، ولكن السلطات اعتقلتها . اعتقلتها فوراً واستجوبتها ملدة أربعة أيام
  .مرة ثانية، ولم يُسمح لها بالتحدث مع محاميها أو رؤية أفراد عائلتها ملدة أسبوعني

محاولة اإلطاحة "ا جريمتها املزعومة فهي أم. سنوات 10ُحكم عىل والدتي بالسجن ملدة  2010نيسان /ويف أبريل
وقد بدت هزيلة الجسد يف املحكمة وظهرت عىل . ، ومغادرة أوزبكستان بدون ترصيح سفر"بالنظام الدستوري
تم  2012ويف عام . ونعتقد أنها تعرضت للتعذيب وأنها أُرغمت عىل الظهور بدون حجاب. وجهها آثار كدمات

  ".مخالفة قواعد السجن بصورة متعمدة"أخرى بزعم تمديد مدة حبسها ثماني سنوات 

، منظمة العفو الدولية، 21. اعرتافات قرسية تحت وطأة التعذيب يف أوزبكستان، ص: أرسار وأكاذيب: املصدر
  2015نيسان /أبريل

  

  والدتي كلوديا مدينا من املكسيك
ة منـزلنا الذي أعيش فيه مع شقيقيَّ آب اقتحم جنود البحري/أغسطس 7يف حوايل الساعة الثالثة من صبيحة يوم 

. ووالديَّ ، وقاموا بربط يديها وعصب عينيها، ثم ألقوا بها يف شاحنة واقتادوها إىل قاعدة بحرية يف مدينة فرياكروز
 ً   .واتهموها بأنها عضو يف عصابة إجرامية قوية وعنيفة، وهي تهمة نفتْها نفياً قاطعا

ها بالبالستيك بغية منع حدوث ويف وقت الحق قالت لنا والدتي إن ج نود البحرية قاموا بصعقها بالكهرباء ولفِّ
كما اعتدوا عليها جنسياً، ثم ربطوها بكريس وتركوها يف الخارج تحت . كدمات عندما أوسعوها رضباً وركالً 
. لها حتى قراءتهاويف اليوم التايل أُرغمت والدتي عىل توقيع إفادة لم يتسنَّ . الشمس الحارقة يف ظهرية ذلك اليوم

  . وُعرضت عىل وسائل اإلعالم بصفتها مجرمة خطرية

التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة يف املكسيك، منظمة العفو الدولية، : خارج نطاق السيطرة:املصدر
  2014أيلول /سبتمرب

  

والدي عيل عراس، ُولد يف الجيب االسباني مليلية بشمال املغرب، ولكنه 
ً  15جيكا عندما كان عمره انتقل إىل بل وكان يحمل جنسية . عاما

عاد إىل مليلية مع والدتي  2005ويف عام . مغربية –مزدوجة بلجيكية 
  .كي يعيش بجانب والده املسن، وكسَب عيشة هناك من إدارة مقهى

 2008ويف عام . كاشتبهت السلطات اإلسبانية بعالقة والدي باإلرهاب، ولكنها لم تجد أية أدلة عىل ذل 2006يف عام 
قامت السلطات اإلسبانية بسجنه إثر مطالبة السلطات املغربية بتسليمه إليها بتهم جديدة تتعلق باإلرهاب، 

وقد احتجَّ عيل عراس عىل ذلك باإلرضاب عن الطعام ثالث . ووضعته يف الحبس االنفرادي ملدة تزيد عىل سنتني
  . ولكنه اضطر لفك اإلرضاب ألسباب صحية. مرات

وقال إن أفراد املخابرات املغربية قاموا بتعذيبه . ، تم نقل والدي وتسليمه إىل املغرب2010كانون األول /يف ديسمرب
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ً  12يف سجن رسي ملدة  يسء الصيت بالقرب من العاصمة الرباط، قال نزالء  2وعندما وصل إىل سجن سال . يوما
  .ىل جسده وعمق الصدمة النفسية التي أصابتهآخرون إنهم ُصدموا عندما رأوا آثار التعذيب الظاهرة ع

وقد أُدين والدي بجريمة استخدام أسلحة بصورة غري قانونية واالنخراط يف جماعة تعتزم ارتكاب أفعال إرهابية 
  .واستندت إدانته كلياً إىل اإلفادات التي أدىل بها بعد تعرُّضه للتعذيب. 2011ترشين الثاني /يف نوفمرب

ومنذ ذلك الوقت قال إنه أُرغم عىل التعري يف زنزانته وُمنع من . سنة 12اً حكماً بالسجن ملدة ويقيض والدي حالي
  .2013آب /تموز وأغسطس/وقد احتجَّ عىل ذلك بأن أعلن إرضاباً عن الطعام مرة أخرى يف يوليو. النوم يف الليل

  2014أيار /و الدولية، مايوثالثون عاماً من نكث الوعود، منظمة العف: 2014التعذيب يف عام :املصدر

  

وكانت .كان شقيقي موزيز أكاتوغبا تلميذاً يف مدرسة بجنوب نيجرييا
تغمره مشاعر األمل يف املستقبل واالرتياح إلنهاء امتحانات الدراسة 

وكان . الثانوية، التي كان ينتظر ظهور نتائجها عىل أحرِّ من الجمر
  .ة الطبحلمه أن يلبي رغبة املرحوم والدنا يف دراس

وعندما لم يعد إىل املنزل يف املوعد املقرر، . ، ودَّعنا موزيز وغادَرنا لزيارة عمتنا2005ترشين الثاني /نوفمرب  27يف 
وكأم لخمسة أطفال كانت والدتي تعيلنا من عملها يف بيع املأكوالت يف سوق محلية . بدأت والدتنا تشعر بالقلق

  .الدلتابإيفورون، املدينة املزدحمة بوالية 

ولم يعد موزيز إىل . وزارت بائعة متجولة والدتي وقالت لها إنها شاهدت مجموعة من الجنود وهم يقبضون عليه
 ً وقد أوضح موزيز الحقاً أن الجنود أطلقوا عىل يده النار . ومن هذه النقطة تبدو قصته غامضة. املنزل مطلقا

  .جيش الستجوابهورضبوه عىل رأسه وظهره، واقتادوه إىل ثكنة محلية لل

وعندما قال لهم إنه ال يعرف الرجل املتويف، . وهناك عرضوا عليه جثة شخص وطلبوا منه التعرف عىل صاحبها
ثم اقتادوه إىل مركز للرشطة، حيث انهال عليه أفراد الرشطة بالرضب املربح بالبلطات . رضبه الجنود مرة أخرى

روحة يف السقف يف وضع مقلوب لعدة ساعات، وقاموا بخلع أظافر وقال إنهم ربطوه وتركوه معلقاً بم. والهراوات
  .يديه وقدميه بكماشة

لقد اشتبهت الرشطة بأن شقيقي قام برسقة ثالثة هواتف وبعض النقود والكوبونات يف عملية سطو مسلح، ولكنه 
 مسبقاً، استُخدما كأدلة مكتوبنْي " اعرتافنْي "وأرغمه أفراد الرشطة عىل توقيع . ظل ينفي تلك التهم بصورة مستمرة

  .أثناء محاكمته يف وقت الحق
وقالت والدتنا إنها عندما تمكنت من رؤيته أخرياً يف زنزانة الرشطة يف اليوم التايل، رأت آثار جروح وندوب رهيبة 

دفع وقالت إنه بسبب خطورة الجراح التي كان يعاني منها، اضطرت إىل . ولم يتلقَّ أية معالجة طبية. عىل جسده
  . أجور طبيب كي يفحصه ملدة ثالثة أيام أسبوعياً عىل مدى أكثر من خمسة أسابيع بعدئذ

، منظمة العفو 29. التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة يف نيجرييا، ص": مرحباً بكم إىل الجحيم: "املصدر
  .أيلول/الدولية، سبتمرب
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ما الذي يمكن : منع التعذيب
  القيام به؟

  4 ورشة العمل
  ما الذي تدور حوله؟

أن الدول التي تضع : تعرِّف ورشة العمل هذه املشاركني عىل رسالة مركزية لحملة أوقفوا التعذيب، أال وهي
ويستخدم النشاط الرئييس فيها الدراما، كي يقوم . ضمانات وآليات وقائية يمكن أن تساعد عىل منع التعذيب

  .تؤدي إىل أفعال التعذيب وسرب كيفية منع وقوع مثل تلك األفعالاملشاركون بمحاكاة املواقف التي يمكن أن 

  لماذا تُعقد؟
  لتحفيز التفكري والنقاش بشأن حقوق املعتقلني أثناء التحقيقات معهم يف حجز الرشطة وغريها من

  .مراحل االعتقال

 للتفكري يف ما إذا كانت التدابري الوقائية يمكن أن تؤدي إىل وقف التعذيب يف الحجز.  

  ً  .الستكشاف ومناقشة الحق يف عدم التعرض للتعذيب، باعتباره حقاً عاملياً ومطلقا

 دقيقة 120 – 60: الزمن

  

   مالحظات للميسر

 كما يمكنك . يمكن مزج ورشة العمل هذه مع مقدمة ورشة العمل الخاصة بحملة أوقفوا التعذيب
  .رين للتسخنيهل هي للجميع؟كتم: املعاملة العادلة: 1استخدام ورشة العمل 

 وربما تجد أن من املفيد القيام بنشاط أو اثنني لكرس الجليد . تستخدم ورشة العمل هذه أساليب الدراما
قبل البدء بالورشة، وذلك لتشجيع األشخاص عىل االسرتخاء والشعور بثقة أكرب يف الحركة حول املكان، 

  .مستخدمني أجسادهم وتمثيل أدوار مختلفة

  ُّأُتركها مفتوحة بقدر اإلمكان"املجرم" "اعتقال"ما هية الجريمة التي يرتبط بها  يف الدراما ال تهم ، .
ولكن إذا ُطلب منك ذلك ناقش بواعث القلق التي قد تساور األشخاص، من قبيل االعتقاالت بسبب 

  .اإلرهاب أو الجرائم الكربى كالقتل العمد واالختطاف

 حرضِّ ُعصابة للعني، وأدوات مشابهة يمكن استخدامها يف . وربما تحتاج إىل إجراء استعدادات للدراما
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طاولة موجودة مسبقاً، أو يمكنك أن تدعهم يستخدمون أية /التعذيب، وغرفة استجواب فيها كريس
  .مساحة يختارونها يف الغرفة

  ها املتعلقة بتغيري املشهد، إليك قائمة بالضمانات املحتملة التي يمكن التفكري ب 3بالنسبة للخطوة– 
ومن األهمية بمكان أن يُسمح للمشاركني . ومنها تلك التي تناضل من أجلها منظمة العفو الدولية
  :بتطوير أفكارهم الخاصة وتشكيل قائمتهم الخاصة

التي ما فتئت منظمة العفو الدولية تناضل من أجلها يف إطار حملة وقف التعذيب من أجل الضمانات الرئيسية 
  :ما يأتي

  تصال بالعالم الخارجي، والسيما باملحامي والعائلة والطبيبإمكانية اال.  

 ضمان توفري آليات كافية يلجأ إليها األشخاص للشكوى من التعرض للتعذيب.  

  ضمان السماح لضحايا التعذيب بالوصول إىل أطباء مستقلني لفحص حالتهم الصحية، وخاصة إذا
 .ادَّعوا أنهم تعرضوا للتعذيب

 لالعرتافات التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب عدم استخدام املحاكم. 

 

 ):يرجى العلم بأن هذه القائمة ليست شاملة وال حرصية(وثمة ضمانات رئيسية أخرى 

 من حق األشخاص أن يعرفوا سبب اعتقالهم: إبالغ األشخاص بحقوقهم.  

  ًجيتجنُّب االعتقال بمعزل عن العالم الخار (استخدام أماكن احتجاز معرتف بها رسميا.( 

 توفري الطعام وعدم استخدام القوة غري الرضورية: توفري ظروف اعتقال إنسانية. 

 حضور محام أثناء التحقيق. 

 يجب أن تتوفر قواعد أو مبادئ توجيهية بشأن الطريقة واألساليب التي : وضع حدود للتحقيقات
 :يجب أن تُجرى بها التحقيقات

o للمعتقلني، من قبيل املعتقلني األحداث  وضع أحكام تتعلق بالتعامل مع الفئات الخاصة
 .واملعتقلني ذوي االحتياجات الصحية املحددة، ومنها تلك املتعلقة بالصحة العقلية

o ينبغي حضور موظفات إناث أثناء التحقيق مع املعتقالت والسجينات اإلناث، وأن : النساء
 .يكنَّ املسؤوالت الوحيدات عن عمليات التفتيش الجسدي

o سجالت خاصة باالحتجاز وسجالت خاصة بالتحقيقاالحتفاظ ب.  
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   كيفية تنفيذها: الخطوات

  :قواعد اللعبة 1.
  املشتبه به"قبل بدء نشاط الدراما أُطلب متطوعاً كي يلعب دور ."  

  إصدر تعليمات للمتطوع بطريقة يستطيع أن يراها كل شخص، ولكن ال تدع املشاركني اآلخرين
ستنظر " الرشطة"وأن " املشتبه به"أنها سيلعب دور /ارك املختار أنهإخرب املش. يسمعون ما تقوله

ومن املهم أن يرى . يمكنك إخبار املشارك بأنه بريء، أو أن تطلب منه عدم إعطاء أسماء. له كمجرم
  .املشاركون اآلخرون أنك تعطي بعض التعليمات املخفية

 ح القواعد التالية  :وضِّ

 ستخدم أحد القوة الجسدية، حتى لو اضطر ملحاكاتها يف الدراماأثناء أنشطة الدراما، يجب أال ي. 

  كي تنجح الدراما، يجب أن يأخذ املشاركون أدوارهم عىل محمل الجد، وأن يتخيلوا أنفسهم يف الحالة
 .التي ُوصفت

  د"عندما يرصخ امليرس بكلمة هم ، فإنه يتعني عىل املشاركني التوقف فوراً والبقاء يف الوضع الذي "تجمَّ
  .فيه

 فهذه إشارة ". اسرتاحة: "إذا شعر أي مشارك بأنه غري آمن جسدياً، فإن بإمكانه أن يرفع يده ويقول
  .إىل  جميع املشاركني للخروج من الدور

 وعندما يفهم . أُكتب القواعد عىل لوحة ورقية بحيث يستطيع املشاركون أن يروها يف جميع األوقات
  .أ النشاطجميع املشاركني تلك القواعد، إبد

  

 االستجواب2.
  ُقْل لهم إنهم من أفراد . أو أدوات مشابهة) قطعة قماش(إعط ملشارك واحد أو أكثر عصابة عينني

الرشطة وقدِّم لهم التهنئة عىل الجهود الشاقة التي يبذلونها من أجل املحافظة عىل أمن البالد من 
 .املجرمني

 ،ًح لهم أن ". مجرم"وُقْل للجميع إن هذا الشخص  أرْش إىل املشارك الذي كنت قد اخرتته سابقا وضِّ
. هو الشخص الذي ارتكب جرائم، ويعرف مجرمني آخرين ويشكل خطراً عىل املجتمع" املجرم"

منذ زمن طويل، ويف جعبتهم بعض األسئلة " املجرم"اإلمساك بهذا " الرشطة"ولطاملا أراد أفراد 
  .التي يودون طرحها عليه

  القبض عىل الشخص واقتياده إىل غرفة التحقيق، التي ربما تكون قد أعددتها " الرشطة"أُطلب من



 التعذيب ملواجهة التمكني 
 اإلنسان حقوق عىل للرتبية عمل ورشات سلسلة

 

 2015أيار  /مايو  الـدولية العـفـو منظمة          ACT 40/1433/2015: الوثيقة رقم

44 

 .مسبقاً، أو يمكنهم االرتجال يف الغرفة

  اغتنام هذه الفرصة ملعرفة معلومات حول املجرمني اآلخرين يف املنطقة" الرشطة"أُطلب من أفراد .
يجب أن وشدِّد عىل أنهم ". جرمامل"ويمكنهم أن يختاروا بحرية كيفية الحصول عىل املعلومات من 

 ).مع احرتام قواعد الحياة الواقعية املذكورة يف أعالهيحصلوا عىل املعلومات بأية طريقة 

 ثم أطلب . إسمح للرشطة باعتقال املجرم، وأتْح لهم مدة خمس دقائق لرتى كيف يتفاعلون مع األمر
 .منهم التوقف

 

 تحليل المشهد3.
 واطلب من املشاركني توضيح . تأمل يف املشهد وكيف جرى التحقيقأُطلب من بقية املشاركني ال

 :أسئلة من هذا القبيل تفاصيل املشهد بطرح

 أين مرسح الحدث باعتقادهم؟ 1.

  كم الساعة؟ 2.

  ما هو شعورهم حيال املجرم؟ 3.

  ما هو شعورهم حيال الرشطة؟ 4.

  إىل أي مدى هم قلقون بشأن ما يمكن أن يحدث؟ 5.

  ق اإلنسان املهددة بالخطر؟ما هي حقو  6.

  دْع األشخاص الذين لعبوا األدوار الدرامية يسرتخون يف وضعهم واسألهم عن شعورهم تجاه املوقف
  .وعن أدوارهم

  إن مواد هذه ). أنظر املصادر األخرى(يمكنك إحالة املشاركني إىل االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب
  .توفري الحماية من التعرض للتعذيب االتفاقية تبني كيف يتعني عىل الدول

 ويمكن أن تشمل . ناقش اآلن كيف يمكن تغيري املوقف أو املشهد لضمان حماية حقوق اإلنسان
ويمكن إدارة هذا النقاش ضمن . االقرتاحات تغيري السلوك، أو إضافة أو إلغاء شخصيات أو أدوات

 .ات واقعيةومن املهم إيجاد اقرتاح. مجموعات صغرية أو يف جلسة عامة

 

 تغيير المشهد4.
  أُطلب من املشاركني أن يعيدوا تمثيل مشهد االستجواب، مستخدمني االقرتاحات، للتأكد من عدم
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وإذا كان املشاركون يناقشون ضمن مجموعات، يمكنك أن تطلب من كل . انتهاك أية حقوق إنسانية
  .مجموعة إخراج املرسحية بما يتالءم مع اقرتاحاتها

 شاركون آخرون إظهار أفكارهم، فإن بإمكانهم الرتبيت عىل كتف أحد املمثلني واستبدالهإذا أراد م. 

 ر التمثيلية مرات عدة بحسب الحاجة ويف كل مرة إذا أردت وقف التمثيلية، يمكنك أن تطلب من . كرِّ
أن ويف كل مرة ناقش التغيريات مع املشاركني، وما إذا كنتم جميعاً تعتقدون . املمثلني التوقف

 .االقرتاحات واقعية، أو إذا كان لديكم أفكار أخرى

 التأمُّل والنتيجة 5.
 ويمكنك طرح األسئلة التالية عىل . ناقش مع املشاركني كيف كانت مشاعرهم خالل األنشطة الدرامية

  :سبيل املثال

 هل كان هناك خطأ بشأن ما كان يحدث يف املشهد؟ 1.

 ؟"كرشطي"ما هو شعورك  2.

  ؟"كمجرم"ورك ما هو شع 3.

  كيف تغريت هذه املشاعر عندما أحدث األشخاص تغيريات؟ 4.

  إىل أي مدى دفعك هذا التمرين إىل إعادة النظر يف أفكارك املتعلقة بالتعذيب، وكيف يمكن منعه؟ 5.

  قدِّم مفهوم الضمانات وناقش التحركات التي اقرُتحت يف الدراما، وكيف يمكن تنفيذها يف الحياة
  .الواقعية

  ح أن تمثل يف جوهرها بعض الخطوات العملية للغاية، التي يمكن أن تتخذها " الضمانات"وضِّ
أنظر . السلطات ويمكن أن تساعد عىل منع وقوع التعذيب وحماية األشخاص املعرضني للخطر

وغالباً ما يجب أن تُرسخ هذه . قائمة امليرس أعاله لالطالع عىل بعض األمثلة عىل الضمانات
، ومن ثم يجب أن )يف مدونات قواعد السلوك، والسياسات الرسمية، إلخ(ت يف القوانني أوالً الضمانا

  ...توضع موضع املمارسة من قبل القضاة وأفراد الرشطة وحراس السجون، إلخ

  ناقش كيف يمكن أن تُعترب بعض األنشطة املقرتحة ضمانات، أو مرتبطة بضمانات أخرى تعتقد أنه
 .م ما تطلبه منظمة العفو الدولية عىل أنه جزء من حملة أوقفوا التعذيبقدِّ . ينبغي أن توضع

  إذا كان لديك وقت كاٍف، ربما يريد املشاركون أن يمثِّلوا سيناريوهات مختلفة من قبيل قاعة
 .املحكمة

 

 بادر إلى التحرك6.
 جراء تحقيق ملعرفة ويمكنهم إ. إسأل املشاركني عما إذا كانوا يعرفون بوجود أية ضمانات يف بلدانهم
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  .مزيد من املعلومات بشأن ما هو موجود يف بلدانهم

  ح للمشاركني أنه يف معظم البلدان يمكن اتخاذ خطوات لتعزيز القوانني واآلليات لحماية وضِّ
ويمكن لحملة أوقفوا التعذيب أن تشري إىل بعض الفرص املحددة حول . األشخاص من التعذيب

ً العالم، حيث تستطيع األنشط   .ة العاملية أن تُحدث فرقا

  عت عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة يمكن أن يبدأ املشاركون بمعرفة ما إذا كانت بلدانهم قد وقَّ
 .التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق بها وصدَّقت عليهما

 تساب يمكن للمشاركني االتصال بمنظمات أخرى تعمل يف مجال مناهضة التعذيب يف بلدانهم الك
فهم أفضل للخطوات التي تستطيع حكومات بلدانهم اتخاذها للتصدي للتعذيب عىل املستوى 

 .الوطني

 يمكن للمشاركني أن يكتبوا رسائل إىل أعضاء الربملانات أو الحكومات لإلعراب عن بواعث قلقهم. 

  مصادر أخرى

 ضة التعذيب يف التقرير يمكن االطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن الضمانات املتعلقة بمناه
ثالثون عاماً من نكث : 2014التعذيب يف عام "اإلعالمي املوجز ملنظمة العفو الدولية، املعنون بـــ 

  :، أنظر الرابطالوعود

 https://www.amnesty.org/en/documents/ACT40/004/2014/en 

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: http://www.un.org/en/documents/udhr 

 االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب: 

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 

 ا كأداة يمكن االطالع عىل مقدمة أكثر شموالً الستخدام الدرام: حول الدراما واملرسح كأداة للتغيري
 http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_the_Oppressed: للتغيري عىل الرابط
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هل : التعذيب أو عدم التعذيب
 هذا هو السؤال؟

  5ورشة العمل 
  ما الذي تدور حوله؟

بيد أن ثمة نقطة أساسية مفقودة،  –و التعذيب، هل ثمة مربرات للتعذيب ما ه –يحتدم النقاش حول التعذيب 
وتحاول ورشة العمل هذه سرب وتحدي التصورات . أن التعذيب محظور يف جميع األوقات، وهو دائماً خطأ: وهي

  .ةالشائعة حول ما إذا كان التعذيب مربَّراً يف أية ظروف، وذلك من خالل حوار حول مواقف ومآزق افرتاضي

  لماذا تُعقد ورشة العمل هذه؟
 لتمكني املشاركني من استكشاف حدودهم األخالقية الخاصة.  

 تحدي املشاركني يف قيمهم وتصوراتهم املتعلقة بتربير التعذيب.  

 التشكيك يف فكرة أن التعذيب يمكن أن يكون مربراً يف بعض الحاالت. 

 وإساءة املعاملة محظورة يف القانون التشكيك يف فكرة أن األشخاص يعرفون أن أفعال التعذيب. 

  تصنيف التعذيب يف الفئة األخالقية نفسها التي تندرج تحتها جرائم اإلبادة الجماعية واالغتصاب
 .واملمارسات التي ال نناقشها من زاوية نجاعتها

 دقيقة 60-90: الزمن

 

   إرشادات للميسر

 سنة 14 تقل أعمارهم عن ينبغي استخدام ورشة العمل هذه مع املشاركني الذين ال.  

  يساعد هذا التمرين األشخاص عىل تجربة عرض الُحجة والرد بالحجة املضادة والتعرف عليهما بشكل
  .أفضل، وتحديد القضايا التي يشعرون إزاءها بعدم األمان

 أما املشاركون الذين لديهم خربة أقل يف هذه القضية، فيمكنهم استخدام العبارات الواردة يف ورقة 
وإذا كان معظم املشاركني قد ناقشوا قضية التعذيب . مالحظات تشكيكية، لبدء املحاججات: 1العمل 

قبل ذلك، فإنه ربما يكون من األفضل ترك األمر للمشاركني كي يقرروا بأنفسهم املحاججة التي 
  .يستخدمونها
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 فكرة التي تقول إن يمكنك استخدام املقتبسات املستمدة من املحققني العسكريني إلثبات صحة ال
  .التعذيب أمر خاطئ

  ما الذي يمكن القيام به؟: منع التعذيب: 4يمكنك املزج بني ورشة العمل هذه وورشة العمل  

  هل هي : املعاملة العادلة: 1ما هي العواقب؟ كما يمكنك اختيار ورشة العمل : التعذيب: 3وورشة العمل
  .للجميع؟ كتمرين للتسخني

   ذهاكيفية تنفي: الخطوات

  تعريف التعذيب 1.

 ماذا كنت ستعترب التعذيب لو أنه وقع لك أو لوالدتك أو والدك؟: إطرح عىل املشاركني يف املجموعة هذا السؤال  
 قدم اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، واربط النقاش بتعريف التعذيب املنصوص عليه يف االتفاقية.  
 2ورقة العمل (املنصوص عليه يف االتفاقية عىل املشاركني  وزِّع ورقة العمل مع تعريف التعذيب.( 
  من املهم اإلشارة إىل أن االتفاقية تتمتع بقوة القانون عىل جميع الدول؛ وأنها تجرِّم التعذيب وغريه من رضوب

اف إساءة املعاملة يف جميع الظروف بدون استثناء؛ وتطلب من الدول التحقيق يف أفعال التعذيب وضمان اإلنص
 .لضحاياه بغض النظر عن مركز الجاني

  بنيِّ أن اتفاقية مناهضة التعذيب ال تتضمن قائمة باألساليب املحظورة، مادام ذلك مستحيل فعلياً، ولكنها تحدد
 .العنارص التي تشكل انتهاكاً لالتفاقية
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نون أفكارهم من أجل حملة أوقفوا ا   لتعذيب، أوسلو، موظفو منظمة العفو الدولية ونشطاء شباب يدوِّ

 Amnesty International IHREC ®Michel Banz®. 2014كانون األول /ديسمرب

  

  مناقشة قضية التعذيب2.
  الذي سيُستخدم يف الحوار حول "محامي الشيطان"إرشْح للمشاركني األسلوب املعروف باسم ،

ع عن الفكرة التي وهذا األسلوب هو عبارة عن تمثيل أدوار، حيث يقوم شخص ما بالدفا . التعذيب
  .تقول إن التعذيب ال يمكن تربيره، بينما يأتي الشخص اآلخر بمحاججات مضادة

 أُطلب من املشاركني تشكيل أزواج.  

  ح لهما أن أحدهما سيلعب دور ممثل منظمة العفو الدولية، بينما يلعب الثاني دور ". املشكك"وضِّ
أي أن التعذيب ال يمكن (نساني ذي الصلة ويتمثل دور املشكك يف التشكيك بصحة مبدأ الحق اإل 

 .، بينما يحاجج ممثل املنظمة دفاعاً عن املبدأ ولتوضيحه)تربيره

  ح أنهما سيتحاوران ملدة خمس دقائق، وبعدها ستقول  .، ثم يتبادالن األدوار"توقف"وضِّ

  التشكيكية مع إذا كانت خربة املشاركنْي يف مناقشة قضية التعذيب قليلة، يمكنك توزيع املالحظات
 .ويجب أن يقرأ كل منهما العبارات برسعة بدون أن يريها لرشيكه. عبارات متنوعة ملواصلة النقاش

  ْأُطلب من املشككني فتح . عندما يكون الجميع مستعدين، ويبدأ األزواج مناقشاتهم!" إنطلق: "ُقل
عتها عليهم(النقاش بعبارة نقدية   ).كتلك التي وزَّ

  عندئذ ينبغي أن يوقف املشاركون !" يرجى تبادل األدوار! توقف: "ائق، ُقلدق 5بعد مرور نحو
ويتبادلوا األدوار، بحيث يلتقط كل منهم الحجة ) حتى لو كانوا يف منتصف الجملة(مناقشاتهم فوراً 

وهنا يتحول الشخص الذي لعب دور ممثل منظمة العفو الدولية إىل دور . األخرى ويكمل النقاش
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 .ل النقاش من حيث توقف، والعكس صحيحاملشكك، ويواص

 مرة أخرى بعد خمس دقائق أو أقل" توقفْ : "قل. 

  أُطلب من املشاركني الوقوف عىل شكل حلقة، واطلب منهم التعبري عن شعورهم حيال قيامهم
 .بالتمرين وإزاء ما حدث

يف املحاججات، وطرح ويمكنك تشكيل مجموعات صغرية من املشاركني، بحسب حجم املجموعة الكلية، للتأمل 
 :األسئلة التالية

  ما هو شعورك إزاء كونك يف جانب املشكك؟ 1.

  ما هو شعورك إزاء كونك يف جانب منظمة العفو الدولية؟ 2.

هل يمكنك تحديد ماهية القيم التي استخدمتها املحاججات املشكِّكة، وماهية القيم التي  3.
  استخدمتها محاججات منظمة العفو الدولية؟

  ما هي املحاججات التي نجحت، واملحاججات التي فشلت؟ 4.

  ما هي املحاججات التي كانت مناقشتها أكثر صعوبة بالنسبة لك، وملاذا؟ 5.

كأن يبدأ ممثل املنظمة بالدفاع عن (هل كانت هناك أية حيَل أصبح األشخاص عىل دراية بها  6.
  ؟)اإلرهابيني مثالً 

 جلسة العامة لتبادل تأمالت وأفكار املجموعاتأُطلب من املشاركني العودة إىل ال.  

 نتائج عامة. 3
 إختتم املناقشات باستخدام النقاط األربع التالية:  

o فعىل سبيل املثال، إذا كان . ثمة أمور يجب أال نفعلها حتى لو كان من شأنها أن تساعد شخصاً ما
 لك؟شخصاً عن طريق قتل عرشة أشخاص، هل تفعل ذ 11بإمكانك إنقاذ حياة 

o  سيساعد عىل إنقاذ األرواح التي تأمل أن تنقذها) أو القتل(ال سبيل إىل املعرفة مسبقاً بأن التعذيب. 

o  ًبغض النظر عن ذلك، يقول بعض املحققني العسكريني املحرتفني إن التعذيب غري فعال وليس مثمرا
وغري قانوني، ولذا فإنه  للحصول عىل معلومات استخبارية موثوق بها، باإلضافة إىل كونه غري أخالقي

ويقولون إن أساليب التحقيق النموذجية القانونية . آخر ما يلجأون إليه للحصول عىل معلومات مفيدة
  .واألخالقية هي الطريقة األكثر فاعلية للحصول عىل املعلومات

o فإن املنظمة وحتى لو نجح، . إن منظمة العفو الدولية ال تتخذ موقفاً مما إذا كان التعذيب ينجح أم ال
  .تعارضه عىل أساس مبادئ حقوق اإلنسان
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  وزِّع عىل املشاركني مقتبسات من أقوال محققني عسكريني حقيقيني تتضمن شجب التعذيب، وهو
  .ما يعني أنه يجب أال يدور نقاش حول التعذيب، فهو خطأ ويجب أال يُسمح به عىل اإلطالق

 أفكار نهائية أو أسئلة إسأل املشاركني عما إذا كان لديهم تعليقات أو.  

 

  بادر إلى التحرك4.
  أُطلب من املشاركني القيام بتحرك لوقف التعذيب من خالل التحدث عن املوضوع مع أصدقائهم

وأفراد عائالتهم؛ وعقد ورشة عمل مع أصدقائهم؛ وتبادل املقتبسات والحاالت مع اآلخرين؛ والقيام 
  .تي أطلقتها منظمة العفو الدوليةبنشاط محدد يتعلق بحملة أوقفوا التعذيب ال

  لالطالع عىل تحركات محددة، يرجى زيارة موقع فرع منظمة العفو الدولية يف بلدك عىل شبكة
  :االنرتنت عىل الرابط

https://www.amnesty.org/en/countriesأو موقع حملة أوقفوا التعذيب عىل الرابط ،: 

https://www.amnesty.org/en/campaign-stop-torture 

 أفكار إضافية وتنوعات
  إذا كانت املجموعات كبرية، يمكنك تقسيم املشاركني إىل مجموعات أصغر تتألف كل منها من ثالثة

يقوم اثنان منهم بتنفيذ التمرين كما هو مبنيَّ آنفاً، بينما يقوم . أشخاص بدالً من تقسيمها إىل أزواج
مهمة املراقب متابعة النقاش بدون تدخل، مع  وتكون. الشخص الثالث بلعب دور املراقب الصامت

. إيالء اهتمام خاص باملحاججات الفعالة وغري الفعالة أو غري املثمرة أو األسئلة الصعبة التي تنشأ
ويف التحليل الالحق يسأل امليرس املراقبني عن مالحظاتهم قبل فتح املجال إلسهامات املشاركني 

  .اآلخرين

 ويمكن استخدامها كطريقة لخلق . الستخدامها يف متابعة املناقشات يمكنك إيجاد حاالت حقيقية
أنظر (وجوه حقيقية وقصص حقيقية الختبار املبادئ والحدود التي يمكن أن تتفق عليها املجموعة 

  ).املصادر وأوراق العمل أدناه

 بادئ ويمكنك استخدام إحصاءات حقيقية وأفالم، باإلضافة إىل تعريف التعذيب كطريقة لربط امل
 ).أنظر املصادر وأوراق العمل أدناه(والحدود مع املجموعة التي يمكن أن تتفق عليها املجموعة 

   مصادر أخرى

  النص الكامل(اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:(http://www.un.org/en/documents/udhr  

 موقع حملة أوقفوا التعذيب عىل االنرتنت :-stop-http://www.amnesty.org/en/campaign
torture 
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  مواقف تجاه الدراسة املسحية
 http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT40/005/2014/en:...للتعذيب

 إرثنا، مستقبلنا: التعذيب: "ة العفو الدوليةفيديو منظم:" 
http://www.amnesty.org/en/stoptorture/actnow 

 فيديو حملة أوقفوا التعذيب، كلوديا:ube.com/watch?v=Leian4Rno9whttps://www.yout  

 أوراق العمل
  مالحظات تشكيكية: 1ورقة العمل  

  تعريف التعذيب: 2ورقة العمل 

        مقتبسات من محققني عسكريني: 3ورقة العمل 

مها فرع منظمة العفو الدولية يف : ملحوظة تم تكييف ورشة العمل هذه من ورشات عمل وأنشطة أخرى صمَّ
 .وفرع منظمة العفو الدولية يف النرويجالواليات املتحدة، 
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  مالحظات تشكيكية: 1ورقة العمل 
  5ورشة العمل 

  

  

  

إذ كانت أرواح أُناس أبرياء يف خطر، فإن السلطات 
يجب أن تكون قادرة عىل استخدام جميع الوسائل 

وإن تعرُّض اإلرهابي لقدر . الرضورية إلنقاذهم
ذ حياة بسيط من األلم يعترب ثمناً زهيداً إلنقا

  .أشخاص أبرياء من القتل يف هجوم إرهابي

  

  

  

أنا ضد التعذيب أساساً، لكن األمر يعتمد إىل حد ما 
فمن . عىل ما تريد تحقيقه من وراء استخدامه

وهذا حق من حقوق . واجب الدولة حمايتنا
اإلنسان، أليس كذلك؟ وإذا كنت مضطراً ملعاملة 

ة بهدف مجرم، كاإلرهابي مثالً، بقدر من الخشون
معرفة خططه أو رشكائه يف الجريمة، فإن عدم 

  .القيام بذلك سيكون رضباً من الجنون

  

نفسها تدعي أن " الدولة اإلسالمية"إن 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان تتناقض مع ما 

وهي تقرتف ". العقيدة الصحيحة"يسمونه بــ
ولذا . يومياً أبشع االنتهاكات، بما فيها التعذيب

وز لهم وال للمتعاطفني معهم املطالبة فإنه ال يج
بحماية حقوقهم هذه عندما يكون ذلك مالئماً لهم 

  .ويف مصلحتهم

  

  

ثمة سبب الستخدام التعذيب عىل مدى التاريخ 
 ً وال يمكننا كسب الحرب ضد . ويف كل مكان تقريبا

أشد املجرمني عنفاً، من قبيل اإلرهابيني املتعصبني 
، بأن ندير لهم خدنا الذين نراهم يف هذه األيام

ومن املؤسف أن يكون العنف أحياناً هو . اآلخر
الحل الوحيد، للحصول عىل معلومات يمكن أن 
  .تؤدي إىل إنقاذ األرواح الربيئة عىل سبيل املثال
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ماذا لو قام أحد املجانني باختطاف ابنتك الصغرية 
ورفض اإلفصاح عن مكان إخفائها؟ أال تود أن 

رشطة بانتزاع الحقيقة منه بالرضب يف تقوم ال
أرسع وقت ممكن؟ وأنا أُعلن أنني مستعد ألن 
أجثو عىل ركبتْي وأتوسل إىل أفراد الرشطة كي 

  يسمحوا يل بالقيام بتلك املهمة بنفيس؟

  

  

  

  

التعذيب يشء يسء، ولكن علينا أن نعرتف بأنه 
وعىل مدى الزمان، ما فتئت . جزء من حياتنا
جميع املجتمعات تستخدم التعذيب جميع البلدان و 

إن . ملكافحة أشد الجرائم خطورة عىل سبيل املثال
ما نحن بحاجة إليه هو قوننة التعذيب، بدالً من 

 ً   .التظاهر بأن من املمكن إلغاؤه كليا

  

  

منظمة العفو الدولية مشغولة بحماية املجرمني 
فإذا اقرتف . أكثر من انشغالها بحماية ضحاياهم

مة خطرية ورفض أن يعرتف أحدهم جري
باقرتافها، فهل نطلق رساحه ببساطة ألننا ال نملك 
أدلة رسمية؟ إن الواجب الرئييس للدولة هو حماية 

األشخاص الذين يحرتمون املجتمعات والقوانني، 
  .وليس أولئك الذين يحتقرونها

  

  

  

  

بالطبع لم أحب صور السجناء الذين ُجردوا من 
م عىل أيدي الجنود مالبسهم وأُسيئت معاملته

ولكنني إذا فكرُت بأحداث . األمريكيني يف العراق
أيلول، فإنني أشعر بالسعادة ألن /سبتمرب 11

األمريكيني اتسموا بالقسوة يف معاملتهم ألولئك 
َمن يدري كم هجوماً إرهابياً كهذا كان . املتطرفني

يمكن أن يقع، ربما يف بالدنا أيضاً، لو لم تُستخدم 
  .ائل لسحقهمكافة الوس
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يف بالدنا نحب أن نعتقد بأنه يكفي أن يقال 
أنت بالتأكيد تفهم أن ما تفعله هو أمر : "للمجرم

خطأ؟ واآلن كْن شخصاً طيباً واعتذْر، كي 
إن جميع ." نستطيع أن ننىس األمر برمته

املجرمني الذين يأتون إىل هنا من بلدان أخرى 
بة وسجوننا يضحكون عىل رشطتنا اللطيفة واملهذ

وإذا لم نبدأ بمعاملتهم بخشونة، فإننا . املريحة
سنتحول إىل جنة لجميع األفاقني واألراذل يف 

  .العالم

  

  

  

ولكن املشكلة تكمن يف . بالطبع أنا ضد التعذيب
أننا نعامل املجرمني األجانب بنعومة، يف حني أنهم 
متعودون عىل التعرض للرضب عىل أيدي الرشطة 

فإذا أوسعناهم رضباً . تي يأتون منهايف البلدان ال
وأرسلناهم بالسالسل إىل بلدانهم، فإنهم سيجدون 

ألنفسهم بلداً آخر يذهبون إليه ويرسقون منه يف 
ومن املؤسف، يف الحقيقة، أننا ال . املرة القادمة

  .نستطيع أن نفعل ذلك

  

  

بالطبع ينبغي منع التعذيب، ولكنني أعتقد أننا 
ً  نذهب بعيداً يف ما فربما يكون من . نعتربه تعذيبا

الرضوري تليني شخص إرهابي عن طريقة عزله 
إن الجميع ينتقدون . أو حرمانه من النوم

األمريكيني عىل استخدام أسلوب كاإليهام بالغرق، 
. الذي ال يسبب رضراً دائماً يف نهاية املطاف

ولكنهم، بمن فيهم منظمة العفو الدولية، ال 
رواح التي أُنقذت بهذه يتحدثون عن عدد األ 

  .الطريقة

  

  

التعذيب أمر يسء، ولكن علينا أن نفهم أن قاتالً 
يسء الصيت، كالشخص اإلرهابي، ليس كائناً 

. عقالنياً يمكنك أن تفتح معه حواراً معقوالً 
فالفعل ورد الفعل هو كل ما يفهمه؛ فإذا 

استخدمت العنف املفرط فإنك ستحصل عىل عنف 
ن الناحية العقلية، فإن مثل وم. مفرط باملقابل

هؤالء األشخاص يشبهون الحيوانات إىل حد ما، 
  .ولذا فإننا يجب أن نعاملهم كحيوانات بكل أسف
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  تعريف التعذيب: 2ورقة العمل 
  5ورشة العمل

  تعريف التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

  1املادة 
ج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا أي عمل ينت" بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد 

بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته عىل 
أو عندما  -عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

ا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه يلحق مثل هذ
وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ . أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية
  .رضية لهافقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة ع

  

  2املادة 
تتخذ كل دولة طرف إجراءات ترشيعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب يف . 1

  .أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي

ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو . 2
  .عدم استقرار سيايس داخيل أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب

   .ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب. 3
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  مقتبسات عسكرية: 3ورقة العمل 
  5ورشة العمل 

  اراتينيمقتبسات ضد التعذيب من محققني عسكريني واستخب

فالتعذيب أمر بسيط وفج وغليظ وغري أخالقي، . ال عالقة له باالستجواب املفيد –التعذيب  –إن اإلكراه الجسدي "
وبعيداً عن عدم رشعيته ووحشيته وتجريفه . إنه غباء صارخ وإساءة ألي فهم لكيفية عمل العقل. وال ينجح

فري الحماية، وإن مجتمع الواليات املتحدة يعرف نفسه بأنه للمبادئ، فإن وكالة املخابرات املركزية أقسمت عىل تو 
  ."يشمل الجميع

  تربية: كتاب كارل، املحقق: املصدر. ، عضو يف وكالة املخابرات املركزيةكارل. جلني إل

إن أحد أصعب األمور التي بذلنا جهوداً شاقة من أجل فهم معناها يف ذلك الوقت، هو ملاذا سمح املسؤولون "
. ون باستخدام األساليب الخشنة يف الوقت الذي كانت تحقيقاتنا تنجح، بينما أساليبهم الخشنة تفشلاألمريكي

هو أن مهنديس الربنامج  - كما يوضح تقرير لجنة املخابرات يف مجلس الشيوخ، الذي طال انتظاره –والجواب 
 11لعقل املدبر لهجمات كانوا يكسبون الفضل من نجاحنا، من الكشف عن حقيقة خالد شيخ محمد بصفته ا

إن االدعاءات التي أطلقها مسؤولون . خوسيه باديال"القنبلة القذرة"أيلول، إىل الكشف عن صاحب /سبتمرب
ال " فالتحقيق املشدد. "يف املذكرات الرسية والعلنية، ما هي إال ادعاءات كاذبة" التحقيق املشدد"حكوميون بشأن 

  ".ينجح
  ".ذي غارديان"جريدة : املصدر. ب التحقيقات الفدرايلمحقق سابق يف مكت عيل صوفان،

فقد تعلمُت يف العراق أن السبب األول لتزاحم املقاتلني ... إن التعذيب وإساءة املعاملة يكلفان أرواحاً أمريكية "
يب إىل فقد أدت سياساتنا الخاصة بالتعذ. األجانب هناك هو االنتهاكات التي اقرُتفت يف سجن أبو غريب وغوانتنامو
فكيف ألي شخص أن يقول إن ... تجنيد املقاتلني بشكل مبارش ورسيع يف صفوف تنظيم القاعدة يف العراق

هذا رأي ال أستطيع تصديقه إال إذا كنا ال نعترب جنود الواليات املتحدة . التعذيب يحافظ عىل أمان األمريكيني
  ."أمريكيني

. )ومحقق عسكري أمريكي سابق يف العراق(ريكيني السابق ، كبري املحققني العسكريني األمماثيو ألكنسدر
  .واشنطن بوست: املصدر

لم . كانت مقاربتي تتمثل يف ما نسميه باملقاربة التي تقوم عىل العالقات، أي أكثر بكثري من كونها إعداد تقارير"
 مصدر ما لكسب أشعر قط بأية رضورات أو مقتضيات عملياتية ملمارسة ضغط جسدي أو نفساني أو عاطفي عىل

  .".وأشعر بأن قدرتي عىل العمل يف النموذج الذي درَّسته لسنوات عدة غري مقيدة. تعاونه
  .نص من جلسات مجلس الشيوخ: املصدر. ، محقق عسكري سابقالعقيد ستيفن كلينمان

لقنبلة لقد مورست عيلَّ ضغوط شديدة إليجاد موقف يستطيع فيه أي شخص أن يقول يل إنه واجه سيناريو ا"
تخلصوا من ذلك، . يجعلنا جميعاً نعتقد أن ذلك حقيقي، ولكنه ليس كذلك...  24إن عرضاً من قبيل ... املوقوتة

  ."فإنه ال يحدث
  Foreign Policy.com: املصدر. 1997-2002، عميل خاص يف مكتب التحقيقات الفدرايل جاك كلونان
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" ً كان يف الحقيقة ] محرَّر. [ذل عىل كل تكنيك فاشل، بدون نتيجةبُ ] نص محرَّر. [التحقيقات القرسية بطيئة أيضا
يتضمن تعليمات لإلرهابيني الذين يتم القبض عليهم باالمتناع عن " دليل مانشسرت"إن . بمثابة لعب لصالح العدو
ساعة، وذلك إلتاحة الفرصة لرفاقهم كي يغريوا منازلهم وأرقام هواتفهم  48اإلجابة عن أية أسئلة ملدة 

الذي يخيِّم عىل استجواب اإلرهابي، " القنبلة املوقوتة"وثمة دائماً إمكانية لسيناريو . يستعيضوا عنها بأخرى آمنةو 
 ً   ."ولذلك فإن إهدار دقائق أو ساعات، ناهيك عن أيام كاملة، أمر غري مقبول تماما

  "ذي بالك بانرز: "املصدر. ، محقق سابق يف مكتب التحقيقات الفدرايلعىل صوفان

إن ِقرص النظر الذي يكمن خلف هذه األساليب يتجاهل عدم موثوقيتها وطبيعة التهديد وعقلية اإلرهابيني "
  ."وطريقة عملهم والعملية الواجبة

  نيويورك تايمز: املصدر. 1977-2005، محقق خاص مرشف يف مكتب التحقيقات الفدرايل، عيل صوفان
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وسائل التواصل االجتماعي 
كيف يمكن  :ومناهضة التعذيب

  استخدامها بصورة فعالة؟
  6ورشة العمل 

  ما الذي تدور حوله؟

تشجع ورشة العمل هذه املشاركني عىل التفكري النقدي بشأن رفض التعذيب باستخدام وسائل التواصل 
، كما أنها تمكِّن املشاركني من استكشاف االسرتاتيجيات واألدوات الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي. االجتماعي

  .باإلضافة إىل قيمها ومواقفها الخاصة املتعلقة بالحملة

  

يف مهرجان إلكرتيك بيكنيك للموسيقي يف أيرلندا، " حملة أوقفوا التعذيب"فرع منظمة العفو الدولية يف أيرلندا ينظم 
  Graham Seely ®Amnesty International®. 2014آب /أغسطس

  لماذا تُعقد؟
  سائل التواصل االجتماعي يف توصيل رسالة تقول إن التعذيب انتهاك للتفكري يف كيفية استخدام و

  .لحقوق اإلنسان بصورة فعالة
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  للتأثري ) فيس بوك، تويرت، إنستغرام(استكشاف كيفية استخدام أدوات التواصل االجتماعي املختلفة
  .عىل القيم واملواقف تجاه التعذيب ولزيادة األنشطة من أجل حملة أوقفوا التعذيب

 تكشاف ومناقشة قيمنا ومواقفنا تجاه حملة أوقفوا التعذيباس. 

 دقيقة 60-120: الزمن

   إرشادات للميسر

  ربما تود أن تستعيض عن أدوات التواصل االجتماعي املستخدمة يف ورشة العمل بغريها من تلك
ئم أدوات عندئذ ينبغي تكييف أوراق العمل بحيث تال . املستخدمة عىل نطاق أوسع يف منطقتك املحلية

  .التواصل االجتماعي األخرى

  يف الحاالت التي يكون فيها الوصول إىل األدوات عىل االنرتنت أمراً سهالً، يمكنك استخدام النشاط األول
كنقطة انطالق النخراط املشاركني يف مناقشة كيفية إيجاد مصادر مطبوعة بديلة لالنرتنت، أو كيفية 

  .قفوا التعذيبانخراطهم يف مناقشات حول حملة أو 

  هل هي للجميع؟ ويمكن أن . املعاملة العادلة: 1للتحضري لورشة العمل هذه، يمكنك تنفيذ ورشة العمل
  .تكون بمثابة تمرين للتسخني يستطيع بواسطته املشاركون االرتباط شخصياً بالقضية

  هل : أو عدم التعذيبالتعذيب : 5باإلضافة إىل ورشة العمل هذه، يمكنك التفكري يف تنفيذ ورشة العمل
هذا هو السؤال؟ والسيما أن النرش عرب وسائل التواصل االجتماعي ربما يطلق رشارة التعليقات وردود 

الفعل التي تُشعل النقاش، وينبغي أن يكون مستخِدمو وسائل التواصل االجتماعي جاهزين للرد عليها 
  .أو، عىل األقل، واعني بنوع الردود التي قد يتلقونها

   كيفية تنفيذها: طواتالخ

  التوصيف البصري 1.
  أتْح . التوصيف البرصي للتعذيب، ووضعها عىل طاولة: 1قْم بقص الصور من ورقة العمل

للمشاركني مدة خمس دقائق كي يلقوا نظرة عىل الصور ويختاروا واحدة منها تلفت نظرهم 
  .وال حاجة ألن يأخذ املشاركون تلك الصور. ويودون الرتكيز عليها

 يمكنك . ناقش ضمن املجموعة أية صورة اختارها املشاركون، وملاذا ساورهم شعور قوي حيالها
  :طرح األسئلة التالية

 ملاذا اخرتت هذه الصورة؟ 1.

 ما هو الشعور الذي حرَّكته فيك؟ 2.
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  ما هي األسئلة التي تثريها الصورة؟ 3.

  ما هي الرسالة التي تنقلها الصورة باعتقادك؟ 4.

  تتالءم الصورة مع حملة أوقفوا التعذيب؟ كيف 5.

  ما هي التصورات االجتماعية أو الثقافية للتعذيب التي تدعمها الصورة أو ترفضها؟ 6.

إىل أي مدى تعزز تلك الصورة الرسالة التي تقول إن التعذيب يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق  7.
  اإلنسان؟

 تستند إىل مالحظاتها التي تشجع عىل التواصل  أُطلب من املجموعة اختيار خمس كلمات مفتاحية
 .واكتب هذه الكلمات عىل لوحة ورقية أو لصائق مالحظات. البرصي الجيد

  2014 الثاني ترشين/نوفمرب باريس، بفرنسا، الدولية العفو منظمة فرع مقر يف التعذيب أوقفوا لحملة االستعداد
 ®Pierre-Yves Brunaud 

  

 التوصيف الشفوي2.
  التوصيف الكتابي للتعذيب، واطلب من املشاركني اختيار االقتباس : 3وزِّع نسخة من ورقة العمل

 .األكثر مالءمة لهم

 يمكنك طرح . املجموعة ماهية االقتباس الذي اختاروه، وسبب شعورهم القوي حياله ناقش ضمن
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  :األسئلة التالية

 ملاذا اخرتت ذلك االقتباس؟ 1.

 ما الشعور الذي يثريه فيك االقتباس؟ 2.

  ما هي األسئلة التي يثريها؟ 3.

  ما الذي يكشفه االقتباس بشأن قضايا التعذيب؟ 4.

  ما هو ارتباطه بحملة أوقفوا التعذيب؟ 5.

  ما هي التصورات االجتماعية أو الثقافية للتعذيب التي يدعمها االقتباس أو يرفضها؟ 6.

اس الرسالة التي تقول إن التعذيب يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق إىل أي مدى يعزز االقتب 7.
  اإلنسان؟

  كما ورد يف الخطوة السابقة، أُطلب من املجموعة اختيار خمس كلمات مفتاحية تستند إىل
أُكتب الكلمات عىل لوحة ورقية أو لصائق . مالحظاتهم التي تشجع عىل التوصيف الكتابي الجيد

  .مالحظات

  

 مختلفةاألدوار ال 3.
  األدوار: 5حّدد األدوار للمشاركني أو اطب منهم اختيار أدوارهم باستخدام ورقة العمل. 

  إرشادات ومهارات أساسية ملواقع فيس بوك وتويرت وإنستغرام: 4وّزع ورقة العمل.  

 أُطلب من املشاركني أن يحفظوا يف أذهانهم ردود أفعالهم وكلماتهم املفتاحية من التمرينني األولني ،
وحاول طرح مقرتحات بشأن كيفية خلق تعليق جيد لنوع من أنواع وسائل التواصل االجتماعي، 

 .املوجودة يف بطاقة األدوار، من قبيل فيس بوك أو تويرت أو انستغرام

  ح أن كل مشارك يجب أن يتخيل نفسه يف الدور كما هو وارد يف بطاقة األدوار التي بحوزته وضِّ
 .من الصور املالئمة للتعليقاتويمكنه تخيُّل أي نوع 

  بعد ذلك، وعندما يكون كل شخص قد أنهى مهمته، دعهم يتبادلون جميع االقرتاحات، مع األخذ
 .بعني االعتبار األدوار التي ُحددت ومناقشة التطورات املختلفة

 ناقش َمواطن القوة وَمواطن الضعف يف االقرتاحات املختلفة يف جلسة عامة. 

 بني مختلف أنواع وسائل التواصل االجتماعي، وكيف يؤثر ذلك عىل خيارات  ناقش االختالفات
 .التواصل املستخدمة
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 تأمالت عامة4.
 أطلب من املشاركني التأمل يف األسئلة التالية: 

إىل أي مدى يمكن أن تمثل وسائل التواصل االجتماعي أداة قيِّمة لزيادة األنشطة من أجل حملة  1.
 دك؟أوقفوا التعذيب باعتقا

 إىل أي مدى يمكن لوسائل التواصل االجتماعي أن تتحدى املواقف تجاه التعذيب باعتقادك؟ 2.

إىل أي مدى تستطيع وسائل التواصل االجتماعي توصيل رسالة مفادها أن التعذيب يشكل  3.
  انتهاكاً لحقوق اإلنسان عىل نحو ناجح باعتقادك؟

  بادر إلى التحرك5.
  حزيران يصادف اليوم الدويل ملناهضة التعذيب، وأن بإمكانهم /يونيو 26ذكِّر املشاركني بأن يوم

 .أن يفكروا يف تصميم رسائل عرب وسائل التواصل االجتماعي إلحياء ذكرى ذلك اليوم

  ويمكن للمشاركني . أوقفوا التعذيب#لالطالع عىل ما يحدث يف وسائل التواصل االجتماعي، أنظر
  .الرسائل وتصميم رسائلهم الخاصةاالنضمام إىل التحرك ونرش هذه 

  أو من الناشطني (تعرَّف عىل نشطاء شباب يف بلدان أخرى ممن يرفعون أصواتهم لوقف التعذيب
 .، وابدأ االتصال بهم)يف الحملة

  أُنرش بعض تعليقات املدونات التي بُثت عرب قنوات التواصل االجتماعي، مع اقتفاء أثر القطاعات
 .دْل املعلومات مع فرع منظمة العفو الدولية يف بلدك وعىل املستوى الدويلتبا –التي وصلت اليها 

  يمكنك الوصول إىل عدد متنوع من مواد الحملة املتعلقة بمناهضة التعذيب، والتي تُنرش عىل وسائل
 .التواصل االجتماعي من خالل التواصل مع فرع املنظمة يف بلدك

 

 أوراق عمل
  ي للتعذيبالتوصيف البرص : 1ورقة العمل  

  أسئلة توجيهية: 2ورقة العمل 

  التوصيف الكتابي للتعذيب: 3ورقة العمل 

  إرشادات ومهارات أساسية حول التعذيب: 4ورقة العمل 

  األدوار: 5ورقة العمل 
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  .التوصيف البصري للتعذيب: 1ورقة العمل 
 6ورشة العمل 

  torture-justice/stop-terror-work/counter-http://www.amnesty.org.nz/our: 1الصورة 

  

  http://issuu.com/amnestywire/docs/wire_mayjune14/6: 2الصورة 

  

  بيمكننا وقف التعذي
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ويسكبون . يعلِّقونك من السقف لعدة ساعات، فترصخ عضالتك، وتصعق الصدمات الكهربائية جسدك
االغتصاب، اإلعدام الصوري، وكل ما من شأنه أن يكرس إرادتك، . املاء يف فمك عنوًة، فتظن أنك تغرق

وتظن أنك . لمإنك مخفيُّ عن أنظار العا. ويرغمك عىل الخضوع، عىل توقيع اعرتاف أو تسليم معلومات
ً . منيس وتعتقد أنك لوحدك   .يف سائر أنحاء العالم ثمة دول تقوم بتعذيب أشخاص، مثلك تماما
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  http://www.amnesty.org/en/stoptorture: 3الصورة 

 

Boiling water poured onto 

prisoners

Forced administration of 

drugs 
Whipping

Extreme heat/cold Stabbing Body joints drilled

Cigarette burns Mock executions
Prisoners threatened with 

violence against them or their 

Forced to drink dirty water, 

urine and chemicals 
Deprivation of food and 

water Hooding and blindfolding

Sleep deprivation Inhumane detention Water torture

Needles pushed under 

fingernails
Medical care denied Judicial corporal punishment 

Prolonged isolation Forced abortion and sterilization 
Use of dogs or rats

Beating

Muslim men’s beards forcibly 

shaved Electric shocks

Suffocation



 

 

 العالمأساليب التعذيب يف شتى أنحاء 

الربودة القصوى، الطعن /سكب املاء املغيل عىل السجناء، الحقن القرسي بالعقاقري، الَجلد بالسياط، الحرارة
بالسكني، حفر مفاصل الجسد باملقدح، الحرق بالسجائر، اإلعدام الصوري، تهديد السجناء باستخدام العنف 

ث والبول واملواد الكيميائية، الحرمان من الطعام واملاء، ضدهم أو ضد أفراد عائالتهم، اإلرغام عىل رشب املاء امللو 
وضع القناع عىل الرأس والوجه وعصب العينني، الحرمان من النوم، االعتقال غري اإلنساني، التعذيب باملاء، غرز 

، اإلجهاض األبر تحت األظافر، الحرمان من الرعاية الطبية، العقوبة البدنية القضائية، الحبس االنعزايل ملدة طويلة
والتعقيم قرساً، استخدام الكالب أو الجرذان، الرضب، حلق لحى الرجال املسلمني قرساً، الصدمات الكهربائية، 

  .الخنق

  

//:www.amnesty.org.nz/files/Global%20Survey%20http- : 4الصورة 
%20web_small.pdf-%20Attitudes%20to%20Torture%202014%20  

  

  .إذا احتجزتْني السلطات يف بلدي، فإنني عىل ثقة بأنني سأكون يف أمان من التعذيب
  .غري موافقني 44%: رسم بياني[

  .ضعوا يف الحجزيخشون التعرض للتعذيب إذا وُ  (44%)حوايل نصف الناس 
  إىل حد ما/بشدة: ال أوافق
  إىل حد ما/بشدة: أوافق

  غري قادر عىل اإلجابة عن السؤال

  



 

 

campaign-global-new-samnesty-http://blog.amnestyusa.org/us/introducing-: 5الصورة 
torture-against  

  

  التعذيب يف شيكاغو باألرقام
  رشطة شيكاغو 
  التعذيب املمنهج

  1991و  1972شخص يف الفرتة بني عامي  100أكثر من 
  من الضحايا ملونون %100

  .االعرتافات القرسية أدت إىل إرسال عرشات الرجال إىل السجن
  .املحتملني مازالوا يقبعون يف السجن شخصاً من الناجني 19ما ال يقل عن 
  صفر أشخاص

  .تمت مقاضاتهم أو إدانتهم بسبب جرائم التعذيب هذه
  !تأكَّد من أن العدالة ليس لها تاريخ انتهاء الصالحيات

  :املوقع عىل االنرتنت... منظمة العفو الدولية

  

  



 

 

  tp://www.amnesty.org/en/stoptortureht: 6الصورة 

  

  يمكننا وقف التعذيب

  torture-justice/stop-terror-work/counter-http://www.amnesty.org.nz/our: 7الصورة 

  



 

 

مساعدة أحد املعتقلني تحت إرشاف عيل عراس، الذي يمثل حالة ذات ُرسمت هذه الرسومات ب: 8الصورة 
  .2010وهي تُصور عمليات تعذيبه يف املغرب يف عام . أولوية يف الحملة

  



 

 

  torture-justice/stop-terror-/counterwork-http://www.amnesty.org.nz/our: 9الصورة 

  

  أوقفوا التعذيب

  آن األوان للوقوف سداً منيعاً بني الجالد واملعذَّب



 

 

  أسئلة إرشادية: 2ورقة العمل 
  6ورشة العمل 

  التوصيف البرصي للتعذيب: 1أسئلة إرشادية لورقة العمل 

 ما هو الشعور الذي تحركِّه فيك الصورة؟  

  تثريها لديك الصورة؟ما هي األسئلة التي  

 ما هي الرسالة التي توصلها الصورة باعتقادك؟ 

 ما مدى مالءمة الصورة لحملة أوقفوا التعذيب؟ 

 ما هي التصورات االجتماعية أو الثقافية للتعذيب التي قد تدعمها الصورة أو ترفضها؟ 

 اً لحقوق إىل أي مدى تعزز الصورة الرسالة التي تفيد بأن التعذيب يشكل انتهاكاً جسيم
 اإلنسان؟

 

 التواصل الكتابي املتعلق بالتعذيب: 3أسئلة إرشادية لورقة العمل 

 ما هو الشعور الذي يحركه فيك االقتباس؟  

 ما الذي يعنيه االقتباس بالنسبة لك؟  

 ملاذا اخرتت هذا االقتباس دون غريه باعتقادك؟ 

 ما هي األسئلة التي يثريها االقتباس؟ 

 باس بشأن قضية التعذيب؟ما الذي يكشف عنه االقت 

 ما مدى مالءمة االقتباس لحملة أوقفوا التعذيب؟ 

 ما هي التصورات االجتماعية أو الثقافية للتعذيب التي قد يدعمها االقتباس أو يرفضها؟ 

 إىل أي مدى يعزز االقتباس الرسالة التي تفيد بأن التعذيب يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق اإلنسان؟ 



 

 

 لتوصيف الكتابي للتعذيبا: 3ورقة العمل 
  6ورشة العمل 

ولم يخطر ببايل . إن اآلالم التي يسببها التعذيب ال تُطاق"
إذ أن اآلالم التي . أنني سأبقى عىل قيد الحياة إىل هذا اليوم
فطوال حياتي . قاسيتها عىل أيدي الضباط ال يمكن تخيُّلها
موزيز  –." لم أتعرَّض ملثل هذه املعاملة الالإنسانية

 .نيجريياأكاتوغبا، 

  

بوسع منظمة العفو الدولية أن تقدم يل الدعم، بحيث "
يصبح ما يحدث يف املكسيك وما تفعله السلطات املكسيكية 

 .كلوديا مدنيا، املكسيك –." معروفاً يف أقطار العالم كافة

إن مكابدة الظلم والحرمان من الحرية يسببان رضراً "
 ً شد تدمرياً من الناحية بيد أن األمر األ . نفسياً وجسدياً كبريا

املعنوية هو أن تكون منبوذاً ومنسياً، وعندما يستسلم 
األقرباء واألصدقاء ويتخلون عن النضال، بينما يكون املرء 

  .خلف الجدران بال حول وال قوة

إنني أشكر الله ألن هذه ليست حالتي، ولكنني أحثكم عىل 
التفكري بجميع األشخاص الذين يعيشون يف ظل هذه 

ألوضاع، ضحايا االعتقال التعسفي الذين هجرهم ا
 .عيل عراس، املغرب والصحراء الغربية –." الجميع



 

 

  إرشادات ومهارات لمواقع فيس بوك وتويتر وإنستغرام: 4ورقة العمل 
  6ورقة العمل 

  فيس بوك

 حتى لو كان باستطاعتك تبادل كل يشء تقريباً عىل فيس بوك، فإن الصور تُحدث التأثري األكرب.  

  م صفحة للمجموعات وانرش عليها بانتظام ليق واحد يومياً؛ يمكنك تخطيط التعليقات عىل تع(صمِّ
  .إخرب العالم عن صفحتك. ويمكنك تبادل األفكار والروابط والصور وأفالم الفيديو). الصفحة

 إطرح أسئلة تتعلق باملوضوع واجعل رسائلك مشخصنة. 

  م هاشتاغ لفعاليتك ما تكون عند) أوقفوا التعذيب( #، واستخدم هاشتاغ )إنها كلمتك #: مثالً (صمِّ
 .مشاركاً يف هذه الحملة

  ًإرسل رسالة علنية مبارشة إىل شخص، مستخدما@Name لخلق مشاركة أكرب. 

  ،بادر إىل إنشاء مجموعة لألشخاص املهتمني بالنضال ضد التعذيب، وانرش املحتويات بانتظام
 .واطلب من األشخاص تبادل املزيد من املعلومات هناك

 تويرت

 إنها طريقة جيدة لكسب املزيد من املتابعني. ن من املهتمني بهذه املسألةتفاعْل مع أشخاص آخري.  

 تابع حسابات األشخاص واملنظمات املنخرطني يف هذه القضية مع إعادة نرش تغريدات تحديثاتهم. 

 حاول التفاعل مع األشخاص عىل مرأى من الناس، كي يرى رسالتك أكرب عدد ممكن منهم . 

 النتباه وتمحيص الرسائلاستخدم الهاشتاغ لجذب ا. 

  ً  .ويمكنك تحميل الصور أيضا

  لتخطيط التغريدات" تويت ديك"استخدم. 

 إنستغرام

  أُربط حسابك عىل إنستغرام بموقعْي تويرت وفيس بوك كي تستطيع َكسب املزيد من املتابعني لنرش
صورتك يف الوقت وبذلك يمكنك القيام بالنرش املبارش يف إنستغرام وتويرت وفيس بوك مع . رسالتك
  .نفسه

  إلتقط صوراً وحاول استخدام فلرتات صور مختلفة كي تتمكن من إحداث تأثري مختلف، من خالل
 .تحميضها يف تطبيقاتك ببساطة

 إستخدم هاشتاغ للتوعية باملوضوع. 



 

 

 إطرح أسئلة عندما تنرش الصورة. 

 خاص الذين يستخدمون يمكنك الرشوع بحملة توعية مستخدماً االنستغرام، وذلك بإرشاك األش
ويمكنك الحديث معهم كي يساعدوك عىل بدء الحملة من خالل إعطاء مثال يُحتذى . الهاشتاغ نفسه

 .وتبادل الفكرة التي تكمن خلف التعليق



 

 

  األدوار: 5ورقة العمل 
  :6ورشة العمل 

  

  
  

  ـــــــــــــيعـــــــــالواق
  
  

  
  :َمواطن قوتك

  .ائق واالسرتاتيجيات يف سياقاتهاأنت ممتاز يف مجال تطبيق الحق
  

  :تركيزك
  .ركِّز عىل الحقائق واألرقام املتعلقة بالتعذيب لرسم صورة واقعية لقضايا التعذيب

  
  :مهماتك

  
  :فيس بوك

يجب أن تفكر يف الحقائق الرئيسية املتصلة بالتعذيب والتي يمكن استخدامها لتحدي القيم واملواقف املتعلقة 
  .يف فيس بوك بالتعذيب عرب النرش

  
  :تويرت

يجب أن تحدد ما هي املنظمات املفيدة للمشاركة يف نقاش حول التعذيب وذلك من أجل كسب الصدقية للرأي 
  .القائل إن التعذيب يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان

  
  :إنستغرام

تأثري عرب يتعني عليك تحديد الصور التي يمكن أن تدعم الحقائق الرئيسية بشأن التعذيب، بهدف إحداث 
  .إنستغرام



 

 

  
  
  

  الثائــــــــــــــــــــــــر
  
  

  :َمواطن قوتك
  .أنت ممتاز يف تحديد العقبات املحتملة واالستمتاع بلعب دور محامي الشيطان

  
  :تركيزك

  .ركِّز عىل رفض القيم واملواقف حيال التعذيب من خالل الغضب
  

  :مهماتك
  

  :فيس بوك
  .ما هي الصور والنصوص التي ستكون األشد إثارة للرعب: تي تخلق الغضبيجب أن تجد العنارص الرئيسية ال

  
  :تويرت

ركِّز عىل الهاشتاغ الذي يُحدث تأثرياً أكرب، وذلك لدعم الرسالة التي تقول إن التعذيب يشكل انتهاكاً لحقوق 
  .اإلنسان

  
  :إنستغرام

  .تلك الصورحاول تحديد ما إذا كانت صور التعذيب تسبب غضب الجمهور، وما هي 



 

 

  
  
  
  

  املتحمـــــــس
  
  
  
  

  :َمواطن قوتك
  .أنت تُجيد أن تكون شخصاً إيجابياً، وتستمتع بتعبئة األشخاص

  
  :تركيزك

  .ركِّز عىل توحيد األشخاص بإقناعهم بأن االنضمام إىل حملة أوقفوا التعذيب يعني االنضمام إىل الجمهور
  

  :مهماتك
  

  :فيس بوك
  .التي ستخلق أجواء التضامن، والتي تروق لألشخاصفكِّر بالكلمات املفتاحية 

  
  :تويرت

حقق يف ماهية األشخاص الذين من املفيد الدخول معهم يف نقاش حول التعذيب من أجل اجتذاب جمهور كبري من 
  .الناس

  
  :إنستغرام

  .ينبغي أن تفكر يف كيفية تصوير حملة أوقفوا التعذيب كحركة موحدة من خالل الصور



 

 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــياملحام
  
  
  

  :َمواطن قوتك
  .أنت تجيد إعطاء األشخاص شيئاً يؤمنون به، واإلتيان بمحاججات قوية

  
  :تركيزك

  .ركِّز عىل إقناع األشخاص بأن بإمكانهم إحداث فرق من خالل حملة أوقفوا التعذيب
  

  :مهماتك
  

  :فيس بوك
حملة أوقفوا التعذيب، من قبيل روابط العرائض عىل  يجب أن تفكر بكيفية إعطاء األشخاص أدوات للمشاركة يف

  .االنرتنت
  

  :تويرت
 ً   .حقق يف كيفية استخدام قصص النجاح إلقناع األشخاص بأن باستطاعتهم أن يُحدثوا فرقا

  
  :إنستغرام

  .يجب أن تفكر باألماكن أو املواقف املختلفة للصورة التي تُظهر النجاح املحتمل لحملة أوقفوا التعذيب



 

 

  
  
  
  

  ــــرفاملشـــــــــــــــ
  
  
  

  :َمواطن قوتك
  .أنت تُجيد إعطاء ملحة عامة وأفكار يف املنظور الصحيح

  
  :تركيزك

ركِّز عىل مخاطبة االحتياجات العاطفية لألشخاص، بحيث يشعرون أنهم يستفيدون من االنضمام إىل حملة أوقفوا 
  .التعذيب

  
  :مهماتك

  
  :فيس بوك

أو تشجيعهم عىل مشاركة أو استحسان /ىل إلرشاك املستخِدمني من خالل األسئلة ويجب أن تجد الطريقة الفض
  .تعليقك

  
  :تويرت

ينبغي أن تجد الكلمات املفتاحية واملحاججات التي من شأنها أن تجعل األشخاص يشعرون بأنهم يستفيدون من 
  .االنضمام لحملة أوقفوا التعذيب

  
  :إنستغرام

  .زج االحتياجات العاطفية مع االنضمام إىل حملة أوقفوا التعذيب من خالل الصورينبغي أن تفكر بطرق مختلفة مل

  

  

  

  

 



سواًء أكان األمر يتعلق بصراع كبير ُتسلط 
عليه األضواء، أو بركن منسي في الكرة 

األرضية، فإن منظمة العفو الدولية 
تناضل في سبيل العدالة والحرية والكرامة 

للجميع، وتسعى لحشد الجهود من أجل 
بناء عالم أفضل.



التمكين لمواجهة التعذيب
 سلسلة حلقات دراسية 

عن حقوق اإلنسان
في عام 2014، جمعت منظمة العفو الدولية عددًا من النشطاء 

الشبان من مختلف أنحاء العالم من أجل دليل تعليمي عن حقوق 
اإلنسان لدعم الحملة العالمية التي تقوم بها المنظمة تحت شعار 
"أوقفوا التعذيب". وقد ُوضع الدليل، الذي ُنشر أول األمر كمرجع 

إلكتروني على اإلنترنت في مايو/أيار 2014، من أجل مساعدة 
النشطاء الشبان على اكتساب المهارات والقدرات الالزمة للعمل مع 

شبان آخرين لزيادة مستوى وعيهم وتفهمهم، فضاًل عن التصدي 
للمفاهيم المتعلقة بالتعذيب.

وموضوعات دليل "التمكين لمواجهة التعذيب: سلسلة حلقات دراسية 
عن حقوق اإلنسان" ُمستقاة من ذلك المرجع اإللكتروني، والقصد 

منها أن تكون أداًة عملية في متناول اليد يمكن للنشطاء الشبان 

حملها معهم وتكييفها واستخدامها لدى العمل مع شبان آخرين. 
وتشمل هذه األداة حلقات دراسية، ووصالت لمراجع أخرى، ومواد 
إرشادية عن كيفية إدارة حلقات دراسية وتكييفها لتناسب سياقات 

مختلفة، فضاًل عن اقتراحات بتنظيم تحركات. 

وقد ُوضع الدليل استنادًا إلى مبدأ مفاده أن الشباب هم األنسب 
لتولي مهمة إعداد مواد للشباب، وقد ُنفذت العملية من خالل 

التعاون الجماعي تحت إشراف نشطاء شبان. ويمكن االطالع على 
النسخة اإللكترونية من هذا الدليل، بما في ذلك معلومات عن 

النشطاء الشبان الذين شاركوا في إعداده، من خالل الموقع التالي:   
www.empoweragainsttorture.net

ACT 40/1433/2015 Arabic :رقم الوثيقة
مايو/أيار 2015

amnesty.org




