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 دليل تدريب المدربين لالستقصاء جرائم التعذيب ومالحقة مرتكبيها

 

 المقدمة

يأتي اعدأأ ع ا أأتعاعليأأ ليلاهأأ ااعل تأأل اعليأأ ايلأتلتفالتعزياعلنأأ لاسأأ اينتيأأتا وحل أأ ا أأيف ياعل أأفولاال  أأل ا
عالو أأفاالسأأ ا  أأفلا وف هأأ اعلينأأتي ا يأألايتأأ لا أأتعاعلأأ ليلاعلأأ اعدأأ ع ا  يأأل ايأأ زيل اي أأفد اد أأ ا

 أأأ زيلياال يأأأ زي اسأأأ ا  أأأفلاع ي تأأأف ا زي أأأ اعلينأأأتي ال    أأأ ا زي ليتأأأفالي أأأيت لا أأأتعاعلأأأ ليلاعدأأأ ع ا
أدهف اعلويفل اعلنف هالعل هفياوحزعال  ؤللييتماعلخفت اس ا  فلاعليلثي العلي  يأ العللافيأ ا أااعلينأتي ا

داعلأ زااع يزع أفا يلاييط  اد  ي ا  فس  اعلينتي اعلينف ألا أدا زااعل أفولاال أييهاسأ اتعقاعللاأقاسيزسأ
ل هأأأ فوفقاعللطويأأأ العل لليأأأ ال  فيأأأ ا أأأاالاأأأدالأأأيااعيأأأف ناعل   يأأأيااليوييأأأتاعل أأأفولاا أأأااعلينأأأتي ال أأأل ا

ا .عل نف   ،الي   اعل يلال نلاعل  ؤلليااعلتيااخزالعاعل فولااي قاطفئ  اعل  ف ل 

لفدأأأ ع ا ليأأألاعزاأأأف نالاأأأ ااأأأفماسزيأأأ اعلن أأألاسأأأ ا اأأأزلاا زع أأأهاخأأأ لاعلييأأأزياعل أأأفل  االدأأأ ع ا أأأتعاعلأأأ ليلا
ل  أأأ دييااعلنأأأف ييااال ي تأأأف ا أأأزعئماعلينأأأتي ال    أأأ ا زي ليتأأأفاليأأأماد أأأ ادأأأ  ا أأأااعلأأأ لزعقاعلي زيليأأأ ا
ع أأيت سقا فسأأ اعل أأ ديااعلنأأف يااسأأ اعل    أأ ايهأأ وقا  يأأل ايأأ زيل ايأأمايتأأ ي ها أأااالأألاسزيأأ اعلن أألا

 ا   أقالأيااعل أفولااللأيااعليطليأ ال يلايه اا فس اعل  فلزاعل يت هالتتهاعل زي هالس ا وت ي اد  ي
ليه وقا  فلزاي وي اطلي الوي ي .ا يلا فاا لالزوف جاي زيل اييه اا     اينزيييأ ال يتألما زي أ ا
علينأأتي الينزيأألالفالطأأفزاعل أأفولو اعلأأ لل العلأأ عخ  ال لزاعلويفلأأ اعلنف أأ اسأأ اعليتأأ نال زي أأ اعلينأأتي ا

 اعلينأأتي ال لزاعلطأأ اعلاأأزد اسأأ اعل اأألالعليلثيأأ ال    أأ ا زي ليتأأفالينأأليياليت يأألاهأأ فيفا زي أأ
ل زي أأأ اعلينأأأتي اليأأأمايختأأأيرا أأأت ا أأأااعللزوأأأف جاعليأأأ زيل الينزيأأألاعل يأأأ زلياا أأأااعل أأأ دييااعلنأأأف يياا
لعل هفهالفاللنف العالثفزاعلوي ي اعلي اييز تفا زي  اعلينتي اد  ا اا فااه ي التف.الوحزًعال  ف أ اعلأ ا

  يأأ اعليأأ زي ايأأماعدأأ ع ا أأتعاعلأأ ليلالي أألاا ف يأأًفال زاأأ ًعالتأأماسأأ اعلأأ لزعقايت يأألالعدأأ ع ااهأأفياليأألل اد
ا.علي زيل اعلي ا ي ل لعاليوييت ف
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 األهداف الرئيسية للبرنامج التدريبي:

ا:عل افز يااعل نفزلاعليفلي يت لاعللزوف جاعلي زليل اعل اع  ف ا

 معارف معمقة حول

 .اس ا  فس  اعلينتي ا لزاعلويفل اعلنف  العل هف  •
 .علينتي ال فالقاعل     اعل هفئي لاعللافي الاالفليت نعل فولو اعل لل اعل ين  ااعإلطفز •
لفليتأأأأ نالعللافيأأأأ العل    أأأأ اعل هأأأأفئي العل  فز أأأأفقاعل ين  أأأأ ااعلأأأألطو اعل أأأأفولو اعالطأأأأفز  •

ال فالقاعلينتي .

  مهارات من أجل

قاالف أأأاسأأأ لهأأأ فااعل  فيأأأ الاعلي  يأأأ ااعلأأألطو طأأأفزاعل أأأفولو اعلأأأ لل الالإلعليطليأأأ اعلين أأأفلا  •
 .علينتي الاتلكالس فال  نفييزاعل للي 

هأأأأ فاادأأأأ ماعسأأأأ قا زي لأأأأ ا أأأأزعئماعلينأأأأتي ا أأأأااعل    أأأأ العل تأأأأللاد أأأأ اينأأأألييادأأأأف لا •
 ل  يهززييا.

 مرتكزات البرنامج التدريبي 

اع يخ عماع أ ل اعليأ زي اعلييأفد  اعلأتنايني أ اد أ اخ ل ااامد  ا لف ئاعلين اعللزوف جاعلي زيل زي تاي
ا  أفزاخأ لع  أف اعل اأفز يااعل تأفزعقالاعل نأفزلالاعل أ ل يفقا أاااس  ف ماعلي ايعلطز اعليافز ي ا

ا .  ي  زا ااعلن لالاعليي يز

ل  اأأفز يااع ي أأف اعلث أأ اسأأ ااأأ زعيتما اعليأأ اع أأيخ  قاسأأ ا أأتعاعللزوأأف جاعليأأ زيل ال أأااهأأ ااعي أأفلي
لاعل وفااأأفقالاعلنتأألااعي لعزلالنلأأ اد أألا ثأألاعلن أألاسأأ ا   لدأأفقاااعيخأأزياعلاختأأي الااأأ زعقا

ا .علت و 

ا

ا

ا
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 ادوات التدريب:
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 ادوات التدريب القانونية:
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 اإلطار القانوني الدولي لجريمة التعذيب: أواًل:

 ساليب التدريبأ

 دزياي  ي  ال  لعثي اعل للي اتعقاعلت  . •

 دتلات و ا للا زيل اعالييفايفقاعل للي اس اعليازيداعيز و . •

  زئي .علنزلياعلفل للزهالا ع يخ عمال فئلا  فد ها •

 ع  ل اعل  فهزه. •

 .يلتيدالثفئ ا  يلل  •

 .   لدفقاد لا •

 يالتدريب محتوىال

لعل    أهااعل أفولو اعلأ لل اعل ين أ الفللافيأ ييه ااعلي زي اسأ ا أتعاعل  ألزاينزيألاعل اأفز ياالفالطأفزا
ييفايأ ا وف هأ اعلينأتي ال أفاإلا ينزعياعل  فلزاعلزئي ي س ا فالقاعلينتي التلكا ااخ لاإاعل هفئي 

الل. طولل اعل  وي العل يف ي اللزليل للاإيه وهاعلنت اعل لل ال   

 ف التدريبأهدا

ا  ف اعل افز ياا نزس اافولوي اً لل:يت لا تعاعل  لزاإل اإ

ييفايأ اعل للي اد  اعل لعويااعل عخ ي اإ يوف ًعاإل اعإل يتف عقاعل هأفئي الطلينأ اعإلا  لاعالييفايفق •
 عل للي .

 ييفاي اعل للي ال وف ه اعلينتي .ينزيلا زي  اعلينتي الس اعإل •

 علخفت الفلي ف مالعلينليياس ا زي  اعلينتي .علينزيلالفال  فما •

  ااعييفاي ا وف ه اعلينتي اا4لاا2لفللافي ا ااعلينتي ال ل  اعل ف يياااعإلليتعم •

 أأااا13لاا12ععل يأأتعمالأأء زع اعلي  يأأ العلييلأأداعل هأأفئ اسأأ ا فعلأأقاعلينأأتي ال ل أأ اعل أأف يياا  •
 عييفاي ا وف ه اعلينتي ا
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عليتأأما • أأااعييفايأأ ا وف هأأ اعلينأأتي اا14ي ال ل أأ اعل أأف يايأأتعمالءوتأأفلاهأأ فيفاعلينأأتلإلع  •
عل ي أأ اإللطأأفزاعل أأفولو اسي أأفايين أأ الفلهأأ فوفقاعل فولويأأ اعليأأ ايي ي أأدالتأأفاعل لالسأألاال لافيأأ ا أأاا

 .علينتي 

 . اس اعل تللاد  ا  فماعل   •

 .عل  اس اعل تللاد  اس راطل  ا  •

 .افز ايغاأ  اع عل  اس اإل •

 أااا15 ل اعلي ايويتاادااطزي اعلينتي ال ل  اعل أف يايديزعسفقاألاغيز فا ااعإلد ماالللاع •
 .عييفاي ا وف ه اعلينتي ا

دليللل للتحقيللف ال عللال حللول التعللذيب و  يللر  مللن إ زعكاعل فهأأ األت يأأ الزليل أأللاإ أأطولللا   •
  .(ال ييي اع ين فلهضروب المعاملة القاسية أو االإلنسانية او المهينة

 اتلأأأكالزليل أأأللاعلينأأأزلاد أأأ ا يييأأأ ايطليأأأ اعل أأأفولاالاعل نأأأفييزاعل لليأأأ ال أأأفاسأأأ:اعل أأأ زياد أأأ  •
 .(  يداعل نفييزاعل للي اعللطو تي الاخفت ادو  فاي يلس اعل فولاانقاعليالإ طولللاس ا ف

أأ ااينأأتيلفًافالعل أأفولو اعلأأ لل اسأأ اعل أأاعإلطأأفزيطليأأ ال أأين ع اإلع • لاعيخأأفتاعليأأ عليزااقاعليأأ اييه 
ا  .قاعلينتي فالله فااعل  ف ل اس ا  يدا   اعل تا

 م اتيح النقاش

 عل عخ ي .عل نف  عقاعل للي اد  اعل لعويااا  ل •
ديزعسأأأفقا يأأألاي  أأأااأاايينأأأزياإلينأأأتي اأ لأأأزا أأأاا  أأأز اعل تأأأللاد أأأ ا لعسأأأداساأ أأألف اع •

نااأخراثفلألاأزغف ها لاألاإ نفال ااخراثفللاألاليخلييهاعلاااخرال ينتي ال نفاليهاأل
 ه.ي لماد  اعلي ييتاأيفا فااولداعال لف  ل ا اااالن

 اعل أأفولااعلأأ لل ا أأ اأ لأأزا أأاا  أأز اااأ أألف اعلينأأتي ا  أألا أأااعلهأأزلزناأااي يتأأما ي أأ عاأ 
اق.ديزعسفالعل تللاد  اع

أ أألف ا ن للأأ  اع  يأأ اعلي  ي أأفقا:ي أأ اأاايوط أأ اعلي  ي أأفقالوأأف اد أأ ااأأ ل األاإتعايأألسزقا  •
 دأأل اي أأداانلاينوأأ ادلأأفزيا اع أألف ا ن للأأ ا ا  أأ اعل  وأأ ،اأاينأأتي ا.اد أأ اع ي أأفلالاأألاا

ا .ي  ي تف
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 اعل زيلطيتعمالء زع اعلي  ي فقاعلينفل الاإللفماعييفاي ا وف ه اعلينتي ا:اع يوف اد  اأ  إلع •
ياه فيفاعلينتي ا،اإهفس اإل اوتفلاليفئ إلله فااعاعالليتعميتعمالفلييلداعل هفئ الاالل لفازيالف

ا . قاعل وفيا ااعلن ف  له فااد ماإساتعميعالل

 عملية التدريبمسار 

 :دقائف 5مدة  التدريبتقديم لمحة عن  .1

 اعل عخ ي .د  اعل لعويااال  لهطفزاعل فولو اعل لل اوحزعاإلأ  ي ا زع  اع  •
 ااافولااعلن للفقاعهأفس النأ مايهأ وتفاا208د  اهل اد مالهلحاينزيلاعلينتي اس اعل ف يا •

عل هأفيالفل أفولااعلأ لل اسأ ا  أفلاا مي اسفوها ااعلهزلزناأاال فس اع  فماعييفاي ا وف ه اعلينتي ا
 .   فس  اعلينتي ال  اايطلي اأ  فماععلييفاي اعل ت لزي

 . التعذيب و لجنة مناهضة التعذيب  مناهضةتقديم إت اقية   .2

س ا  فلا  فس  اا ثزالهل فًايي اعل لعد اعل فولوي اعل للي اعييه  ااعييفاي ا وف ه اعلينت •
 .علينتي 

عل ي  ياعل  ؤللاداايي يزالايوييتاعييفاي االأل مل و ا وف ه اعلينتي ا  اعل تفتاعلز   ا •
ييفاي ا  فاإلعللعز ياس اعالإلليتع فقدهف اعاللاي لماعل  و اله فاايوييتاعل لاا وف ه اعلينتي .

 .قاع  ف تف ين لاد  اوازايتلي
،ال  التلكا لل اطزلاس ا تها2006د  اعييفاي ا وف ه اعلينتي ا و ااعيز اتف اقا •

 .ييفاي الايخهدال زعال ال و ا وف ه اعلينتي إلع

ييفايفقاعل للي الا لال يكاعل  زيااإل،الفديلفزكاافهيفا،اد  اعا ا:ا لال يكاعطاالنقاشات العامة
اييفاي اس اإطفزاد  كا؟اإل،اعللاقا،اإلخا..ا(اد  ايطلي اعا عالط ا

ا
ا

ت االطلار القللانوني اللدولي المتعلللف بلالمنق و الوقايللة و التتبلق القضللائي لحللإلتقلديم لمحللة عاملة عللن ا  .3
 .التعذيب

أو أأأهالس أأأفالينزيأأألااعليت يأأأ اد أأأ ا:ا أأأااعييفايأأأ ا وف هأأأ اعلينأأأتي ا1ينزيأأألاعلينأأأتي ا  أأأ اعل أأأف ياا •
كا،اتلأديزعسأفقعال أ اأ لأزال ثيأزا أاا  أز اعويأتعاا(ااعل ت اعل وفئ  اأ لفلهاعلينتي ،اسءاا لعسنهالا

 علي ييتاعو تفاياي لاأيهفاد  اعلن ف العليز ي الا
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 .ا4لاعل ف ياا2يتعمالفللافي ا وهال ل  اعييفاي ا وف ه اعلينتي اعل ف يااللع •
عل تأأللاد أأ اس أأراا،عل تأأللاد أأ ا  أأفم :ولويأأ ال  لاأألسياال لافيأأ ا أأااعلينأأتي علهأأ فوفقاعل ف •

الاعليت يأ اد أ ال أل اعلهأ فوفقاعل فولويأ اأيهأفاا.اأفز الن  يأ اإي أفستمعالغاأ أ ا عل  اس اإلا،طل  
لين زيا دأأف عقاعل فتلأأ الأأفالااع أأا ل  فيأأ اعل لاأألسياا أأااد  يأأفقاعلينأأتي اس أأطالأألال  فيأأ اعل أأ ط

لاألااد  يأ اعلينأتي ا أاادأ  تفا أي  اا أاااعلي  ي لا ف لا ز   ا هلزاعل  ف  اخل ينتي اس 
تعاخهداعل لالسلااإل ا ي أفلا،اسأءاا أتهاعلن  يأ ا أي  ااالس راطل أ ادوأ التأللتماإلأ ا  أفااعلع 

 . ي فلالي ادو ال عي اعطل  ايثلقا فليتماعلت ا  ل اايلسيزا
ييفايأأأأ ا وف هأأأأ اعلينأأأأتي االقاعلينأأأأتي الس أأأأفافالل أأأألي  ي الاعل يفلنأأأأ اعل هأأأأفئي اهأأأأزلزياعل يأأأأفمالأأأأف •

لينوأ اايتعمالء زع اعلي  ي ا ال  ما أفالأها أااعل أ طا االلعليت ي اد  اأ  ي اعا(ا13لاا12عل ف يفاا 
اأ ل از أ ي اسأ ا،ا يأ الاإاالأماي أداي أ يماللاألاا فلأ اعلينأتي دي أف ا أ ألف ا ن للأ الازيألس  أتع

  .  دف عقالأولعااع لف اعل ن لل افالعلغزيا.الونو ال

ة مناهضة التعذيب 10 . من الدستور 20كيف اعتبار المادة نقاش مفتوح :   . التذكير بالترابط الداخلي بين أحكام اتفاقي
تعلموه  ما مع التركيز على كيفية تطبيق  التدريبل الانطباعاتهم حول ما تلقّوه خدقائق لتدوين  10ياخذ المشاركون 
االفالت من تزامات الدولية و الوطنية في مجال مكافحة التعذيب و اللطريقة عملهم لضمان تطبيق ام و لتغيير ممارساته

  . العقاب
 

  التدريب تقيم 

  المدرب مالحظات

اخإدفام يي اعل للي  اس اعل نفييز اعلوحز ا  ي اعل فولو االعل ين  الفاعيطزل اإل اا اعللطو طفز إهفس 
ي يغلاعللاقاس اعل  فزوفقاليااعل فولاااالللفليفل اا(ااعيز اي نو الفل  فز  اس ااخز اعلي العاعيطز
ا. عل  للاعإلطفز تهاعل  تل ا ينفلجاس االاالاعل فولااعل لل ااعللطو 
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 اإلطار القانوني الوطني لجريمة التعذيب :ثانياً 

 أساليب التدريب

 دزياي  ي  ال يازينفقاعللطوي اتعقاعلت  . •

 . اتعقاعلت  اعيز ويافق للاعليازينادتلات و  •

 ع يخ عمال فئلا  فد ها فل للزهالعلنزلياعل زئي . •

 ع  ل اعل  فهزه. •

 يلتيدالثفئ ا  يلل . •

ا   لدفقاد لا. •

 المحتوى التدريبي

 زي أأأأ اا    أأأ عل أأأأفولو اعلأأألطو ال لافيأأأ الااعإلطأأأفزد أأأ اعاعليأأأ زي ا أأأأتاخأأأ لزلاعل اأأأفز لاايينأأأاااا
(ا أأأااعل  أأأيلزالعل أأأف ها8عل أأأف يا علينأأأتي ال وف هأأأ الاياأأأ لاتلأأأكاعل لأأأف ئاعل  أأأيلزي اعل ين  أأأ ااعلينأأأتي 

اأأفولااعتأأللاعل  ف  أأفقاعل تعئيأأ ااأأفولااعلن للأأفقالاعلهأأ فوفقاعل فولويأأ اهأأ اعلينأأتي اسأأ اا(ا أأا208 
اييفايفقاعل للي . الفل نفييزالعإلل لافي ا ااعلينتي ا داعل  فزواع زع تفاعلي ايم

  ف التدريبأهدا

اًفا ا:و   ياتعاعلي زي يتلحاعل افزكاس اوتفي ا  

ا(ا ااعل  يلز.8د يتفاس اعل ف يا عل لف ئاعل  يلزي اعل وتلرااستم •
العل     اعل هفئي .س ا  فلاعللافي ااعللطو عل فولو ااعإلطفزعلين زلاد  ا •
اا.اعللطو علينتي اس اعل فولااا وف ه ل   اداايط لزا •
ا.اعللطو عله فوفقاعل فولوي اه اعلينتي اس اعل فولاا •
ا. ل اعل ويتد ادااطزي اعلينتي االد ماالللاع •
اعل لل .علين زلاد  اعلثغزعقاعل ل ل ياليااعل فولااعللطو الاعليتع فيهاي فهاعل فولاا •
عللطو اا عل ز تعلينتي اال فالقا عل هفئياعل     عللطوي اتعقاعلت  ال لافي الااعل تفق •

ا(.،اعال ااعلنفمعلويفل اعلنف  ،ال  ل اعيو فا،اسزي اعلزت اعللطو 
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هفس اإل افإللاعللطوي ل  يلزي الاعليازينفقاأاايتلحاعل ي ز ااف زًعاد  ايطلي اعل لف ن اع •
 الاعل  فز  اعليل ي ال ه فااعلين  ال  لا وتلراد يتفاس اعل فولااعل لل اختع فقاعل الليع

 .قا زي ل اأد فلاعلينتي ا ااعلن ف ال لزاعلهززال ه فيف عليت  ا ااد ماإسعل لالسياالا
  ين عاليغييزا  فز فيهالفديلفزاتلكاهزلزيفالا وف لفال  في ا  ل ااأاايتلحاعل ي ز لا •

يطلي الالأااي لاا  ين عًااعل لالسياالا  ف ل اعل  ؤللياادااأد فلاعلينتي الا ل اعل نف   
  .عل هفئياعل       الفللافي الاأ  فماعل فولااعل ين 

 م اتيح النقاش

 .عل  يلزاد  اعل لعويااعللطوي ا  ل •
 .عللطو ينزيلاعلينتي الليفاا حف زاعإلخي لاليااعل فولااعل لل العل فولاا •
 .غيزها ااهزل ااعإل ف يعلينتي الاعليز الياا •
 .عليازينفقاعللطوي اعل ين   الفله فوفقاعل فولوي  •
ا.عي ل اعل ويتد اي قاعلينتي د ماالللا •

 مسار عملية التدريب

 :البرنامج التدريبي عن لمحة تقديم .1

اعل فولاالاعل لل اعل فولااليااعل ل ل يالفإلخي سفقاعليف  العل زعي اعللطو اعل فولو اعإلطفزا زع  اأ  ي ا

ا.ااعللطو 

 .الصلة ذات الدستورية األحكام حول عرض .2
 الوطني. القانون في التعذيب تعريف حول عرض .3

ااتأأأغيزيا   لدأأأفقاسأأأ اعلن أأألاعل اأأأفز ياا أأأااي ط أأأ :اامجموعلللات إطلللار فلللي العملللل ا5-ا3ا أأأاايي أأأل 
ا أأاا1اعل أأف يال أأاااأأفولااعلن للأأفقاا208عل أأف يااسأأ اعلينأأتي اينزيأألالأأيااعإلخي سأأفقالي  يأأ اأاأأخفر
اسي أأفاتلأأكايوأأفا اثأأمادف أأ ا   أأ اسأأ اع أأيويف فيتفالي أأ يما   لدأأ ا أألاي أألمال،اعلينأأتي ا وف هأأ اعييفايأأ 
ا.اليوتف

ا4اييهأ  ا(ااعلينأتي ا وف هأ اعييفايأ ا أاا1اعل أف ي ااعل لل اعل فولااس اعلينتي اينزيلاأا ااد  اعليت ي 
اعلألعز اعلينزيألاليي أفلت.اعلي ييأتاألايخلييأهاألااأخرا نفال األاعإلديزعسفقاعويتعا:اا  ال ينتي ا لعسد
ا عئ أفايوحأزلااإتاعل للأ ا ألحي الأ  ااأفئداخ أطايل أ ا يألاعالديزعسأفقاعويأتعاا  أز  اعلأ لل اعل أفولااس 
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اخأ لاعلخفطئأ اعلي أزيا أتهايتأ يحاعلهأزلزنا أااسءو أهالأتلكالاعإلديزعسأفقاالويأتعااأ عياعوهاد  ال ينتي 
للس أأأفاا.اعلن أأأف الالأأأفلي ييتايين  أأأ اي أأألف اأيهأأأفاي أأأفز اأااي  أأأااعلينأأأتي اأااد أأأ العليت يأأأ اعليأأأ زي 

د أأأ اأااعلينأأألاالينزيأأألاعلينأأأتي اسأأأ ااأأأفولااعلن للأأأفقاعالز وأأأ اسءوأأأهاللس أأأفاليزييأأأ اعلي أأأزعقايي أأأزاعلأأأور
 لااعااياأ لا أأزماعلينأتي اعلأ لعسداعالخأأز اا أزماد أ اعوأهاينأأتي ا ألا أفاي ألاالأأ عسداعويأزعااعالاأزعز،عل  ا

ا.اعلينتي ا وف ه اعييفاي ا اا1خ سفال فالز اس اعل ف ياعلي اي لمالتفا

االجزائيللة قللانون اصللول المحاكمللات فللي عليهللا المنصللو  القانونيللة الضللمانات حللول عللرض .4
اأااي  أاا يألالاعليلايأل،ا أتع زاالأ  اعليلايألالدوأ اعخزع أها أااعلطل أ اعلي أراأ  ي اد  اعليت ي لا

ل هأفلط اعلن ليأ اا  فييأهاإلأ الفإلهأفس ا،اعل لاألسيااإلأ الفلو أل اعلينأتي ا اا  في اعإل زع ا تعايلس ز
اد أأ اعل تأأللاسأأ اعل أأ اعااإلأأ اعإلاأأفزيا.علينأأتي اعلأأ الأأفلينزياعللفط أأ اعإل دأأف عقا أأاعل  أأفد يا

ا.ال  لعد اعإل زعئي اعل ن للالتفعل  فد ياعل فولوي الس فًا

اسأأ ا  أأًفا  ز أأفًاالفديلفز أأفا  أأفماد أأ اعل تأأللاسأأ اعل أأ ا  أأتل ا وفااأأ :اامجموعللات إطللار فللي العمللل
  فزوأأأأ اتلأأأكا أأأأداوحأأأأفماعل  أأأأفد ياعل فولويأأأ اعلأأأألطو اد أأأأ اهأأأل اغيأأأأف ااأأأأفولاايأأأأوحماالاعلأأأأ لل اعل أأأفولا

ا أأأيااإلأأ اعليأأأل  اد  أأكاسأأ اعإلاأأأ فلي ا أأتهاي أأفلتي  أأأااأاايا يأألعل  أأفد ياعل فولويأأ الاأأأ لا  أأي لالا
ا وفااأ الاعل هأي ا أتهاي أفلتا يييأ ا أللا  يز فيتأفا   لدأ ا ألاي   متعقاعلن ا ا.ااعليازينفقاإت عز

ا.اعل افز ياا  يدا داتلك
ا

 .التعذيب تحت المنتزعة األدلة قبول لعدم األساسي المبدأ حول عرض .5
 .اعلينتي اي قاعل ويتد اعي ل  اع ين فلاعلينتي ا وف ه اعييفاي ا اا15اعل ف ياي ودا •
ا. ااعل  يلزاوراعل ف يا لاعديزعلاي قاعلينتي اينيلزالفطلا8الس فال فاوتقاد يهاعل ف يا •

 لحاالت ةالقضائي المالحقة و الوقاية مجال في الصلة ذات الوطنية المؤسسات حول عرض .6
 .التعذيب

 الهدف المنشود من التدريب:

ا.اعللطوي اعل لعويااد  اعل  يلزال  لاعليت يز •
اس اعلزغل ا  ز  ايي فلتالتلكا لالا،اأ لف ساا لعسدا4اييه  ااعلينتي ا يتلمالتا ااعليت يز •

 .عإلديزعسفقاعويتعا
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 نشاط:
ا يييأأأ اد أأ اعليز يأأأتا أأداعليأأ زي اخأأأ لاي   أألها أأفا أأأللاعوطلفدأأفيتماليأأ لياا اأأأفئ ا10اعل اأأفز لاايتخأأت

اسأأ اعللطويأأ الاعل لليأأ اعإلليتع أأفقايطليأأ الهأأ فااد  تأأماطزي أأ الا  فز أأفيتماليغيأأزاين   أألها أأفايطليأأ 
ا.اعلن ف ا ااعإلس قالاعلينتي ا  فس  ا  فل

ا

 الورشة تقييم

 إلأ  هأفس إ ( علألطو  عل أفولو  لفإلطأفز عل ين أ  عليأ زي  خأ ل عل لليأ  عل نأفييز سأ  علوحأز إدأف ي  أييم ا
 لأيا ل  فزوأفق ل  يأفم عللاأق  أا  ثيأزع يخت أر سأ  عل فوأ اعلألطو ا( سأ ليطليأ ا  أيتيم ا أخأز  أطأز

ا. عل  ل   عللزا  س  عل  تل   ته يوفلل س ي د . عل لل  عل فولا ل عللطو  عل فولا
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 لجريمة التعذيب والمالحقة لتصدي في ا دور النيابة العامة : ثالثاً 

 التدريب أساليب

اعلنزلي •
ا     يا  فئلا للاعلنف  اعل   فقاس او فافق •
ا   لدفقاإطفزاس اعلن ل •
ااعلت و اعلنتلسااعليي يز •

 المحتوى التدريبي

اعللافيأ ا  أفلاسأ اعلنف أ اعلويفلأ اي نلأهاعلأتناعلأ لزا أللال  اأفز ياادف أ ال  أ اي أ يماإل يت لاعلي زي ا
ال أأفاعل  أأؤلليفقا أأاا يول دأأ ا   لدأأ اد أأ اعللاأأفئ اعلأأ لزاي أألمال.اعلينأأتي ل زي أأ اا عل هأأفئياعل    أأ لا

اييهأ  اعللاأفئ ااعلأ لزالأاا أ   اعال أزع عقا.ا زعالأ العليلايألالأ أف ااعال ي أفتاا زع تاتيفزياتلكاس 
ا. لفازاغيزاألا لفازالا لاعلنف  اعلويفل اد  اعل نزله اعلا فل اس اعلي  ي ا  ؤللي 

 التدريب هدافا

ا: ااعلي زي اوتفي اس اعل افز لاايي  ا

ا:ا نزس 

اعلنف  ال ويفل اعللافئ اعل لز •
عال ي أأأفتااحأأأزللاد أأأ ال طأأأ ااعل لاأأألسياا  فل أأأ اعليلايأأألالأ أأأف ااعال ي أأأفتالا زع أأأتاتيأأأفزي •

العليلايلا
  ف  أأفقاعل أأاااأأفولااأتأأللاا(106 ااعل أأف ياسأأ افد يتأأا وتأألرعلاعل لاأألسياا أأ  قا زعالأأ  •

ااعل تعئي 
اعل دفل اس اعلوحزا زد  •
اعليلايلاسيزياس اعلي  فئ اعلي  ي اي و   •
اعلنف  اس ا     ا زماعلينتي ا.الويفل عا لز •
األالي  أ اعلاأ فل اعلاعالخلأفزعقا لفاأزالاأ لييتلاعلويفل اعلنف  اس اعلي  ي ال زي  اعلينأتي ا •

ادااطزي اعلتيفزعقاعليي  ي اعلالت  اع زع عقاي  ي  اعلااهفئي اأخز .اا لفازاغيز
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 العامة النيابة إجراءات 

ا.علينتي ال فالقاعلخفراعل  ل ا •
ا.اينتي الفلي  ي ال لا فل اعلخفت اعال فلي  •
ال أأف:ااعلينأأتي ال أأفالقعل وأأفطالفلويفلأأ اعلنف أأ اععل ي ثأألالفليتأأ نالعل    أأ ااعلأأ لزاأ ع اد أأ اعل أأ زي •

ا أأأ  يخأأأ لااعلي  أأأفئ ااعلي  يأأأ ادأأأ مالاعليلايأأألالع أأأف ااعال ي أأأفتال زع أأأتالتيأأأفزعقاعل يأأأفماتلأأأكاسأأأ 
 .لفلي  ي فقااخت الا لالعل يفمعليلايلا

 .اعللطو الاعل لل ايال  فولواعل  يمااعليطلي عل  زياد  ا •
 علويفل اعلنف  اس اعليت نالعل     ا.ا لزلاعلينفلا يطلي لاعال ين ع  •

 م اتيح النقاش 

اعييفايأ ا أاا2اعل أف ياخفتأ الاعلأ لل اعل أفولااد أ اي أيو اأااد  تأف،اعثوأف ا،علنف  اويفل ي لتال  •
الاعإل عزيأ اعليأ عليزاييخأتلعاأاااعل  أل ييااعل ألحيياالاعلأ للا ااط  يياعلي اعلينتي ا وف ه 
ا.اعلينتي ا اال لافي الغيز فاعل فولوي الاعليازيني 

 .اعلنف  ال ويفل اعللافئ ال  لزاإي فليفا حتزعاعليلايلال زع تاعلتيفزعقاي ثل -
ال ويفلأأأ اعللاأأأفئ ال أأأ لزاعخأأأزاإي فليأأأفا حتأأأزاعل لاأأألسيااعياأأأخفرا أأأ  قا زعالأأأ الينيلأأأز -

ا.اعلنف  
اي ت تأفا يألاعلنف أ اعلويفلأ اد أ ا لفاأزاغيأزاألا لفاأزالا لاعلينتي ا فالقاينزياأااي  ا •

ايأألسزادوأأ ا،  اعل أأ طا أأاالتأأفال أأفا اعلي  ي أأفق،الأأء زع اعلينأأتي ا وف هأأ اعييفايأأ ا أأاا12اعل أأف ي
ال ي ال لااي  يماا ل .ا،ينتي ا فل ا وفكالتا االإلدي ف ا ن لل اأ لف 

ا.علينتي ا وف ه اعييفاي ا اا13اعل ف ياعله فيفالاعلاتل ال  في اعليازينفقاغيف ا ا    •
اي ألماأااي أ االا يألاعلينأتي ا أفالقاسأ الأفلي  ي الوي هاعل  د اعلنفماعل خيراايفماهزلزي •

ا وف هأأأ اعييفايأأأ ا أأأاا12اعل أأأف ياسأأأ ا ط أأأل ا أأألا ث  أأأفاعل هأأأفيفا أأأتهاسأأأ الأأأفلي  ي اعلاأأأزط 
ا.علينتي 

ا فاييني ااد  اعل  د اعلنفما  نها اا ن ل فقاخ لاعلي  ي اعاللي عئ اا ااهفيفاعلينتي ا. •
 .  ييي اعال ي فاالاتف ياه ي ا  ي   ال ينتي  •

عال أأأي فااعلأأأ اعلهأأأ ي اسأأ ا أأأفالقاعلينأأأتي الي وأأأ اإدأأف ياعلتأأأ   اا،اعي أأأزاعلأأأتناختلتأأي اا •
يأأ دلاإلأأ اعيخأأفتاعإل أأزع عقاعلهأأزلزي الهأأ فاادأأ ماإ أأ علاتأأ   الأأ  اعلهأأ فيفاخأأ لا   أأفقا

 علي  ي .الاي  اأااي لاا تهاعل   فقا و    ا دا لف ئالزليل للاع طولللا.



15 
 

قاعلينأتي ا،الال أااأ أفمادأ مايألس زا أتعاعلأ ليلاألادأ ماعل ليلاعلطلأ ا ألاعلأ ليلاعل ثأفل اسأ ا أفال •
إ  فوي اعل تللاد يهاسءو هايل  ال فئلاأخز اإلثلفقاينز ياأ  اعياخفراإل اعلينأتي ا.لنلأفزيا

 أخز ا،االاي وداد مال ل اعي ل  اعلطلي  اإ  فوي ايل يهاعإليتفمال زي ل ا زي  اعلينتي ا.ا
ا  .اد ف اعلنل عل ق(

 .ااعله فيفاع ي لع اأثوف اع طولللالزليل لل اعلنفمالييلداعل  د •
اأزعزاعخييأأفزاعيطلأأف اعلاأزديياالي أأ يماي أأفزيز ماأ أأزا أفما أأ عا يأألاي أ اد أأ اافهأأ اعلي  يأأ اأاا •

نأأأأتي الاعلأأأأتيااي   أأأألعاي ليوأأأأفاخفتأأأأفاي أأأألمالفخييأأأأفزاعيطلأأأأف اعلاأأأأزدييااعل خيتأأأأيااسأأأأ ا  أأأأفلاعلي
 للزليل للاإ طولللا.

اي أأأ الاعلينأأتي ال زي أأأ اعلأأ اي الأأفلينزيلا ليأأأزيا زعيأأ اد أأأ اي أألااأااعلنف أأ اعلويفلأأأ اد أأ اي أأ  •
 .اعل ليلا تعا ااسنلاين اا عل هفئياعل     ايه ااعااد يتف

 

 عملية التدريب  مسار

اعلي زي الأ  عسها.اداال   اي  يم .1
س اعليت نالعل     ال زمااعلنف  اعلويفل اي نلهاعلتناعل ت لجاعل لزايلهيحاأ  ي  -

ا فالقاس اعلنف  اعلويفل اييخت فاعلي اعل    ياعإل زع عقا وفاا اإل اإهفس ا،علينتي 
ا.اعل زعئما ااغيز فا داييافلهاالاعلي اعلينتي 

اعلنف  ا.ال ويفل اعللافئ اعل لزا للادزي .2
 .اعل يف ي الاعل  وي الفل  ل اعلخفراعل لل اعلنت ا اا9اعل ف يا -
(ا ااافولاا زع تا8-7لعل ف يا ااعل تعئي اعل  ف  فق ااافولااأتللاا(106عل ف يا  -

عليييي اد  اع ف ااعال ي فتاالاعلن لي اعلهفلط ا زعال سي فايين  العالت حالعليت يلا
 علن لي ا.ازافل اعل  د اعلنفماد  اعد فلاعلهفلط لاالعليلايل

ا:اعلينتي ا وف ه اعييفاي ا اا2اعل ف ي -
 عليلايلالأ ف ااعال ي فتا.ال زع تايي  ي التيفزعقاعل يفم .أ

 .الا لادالعئ اعل لالسياعلوتال األاالنياإل اعإل ي فا . 
ادوتفاعإلل غايم ااعلي اعل خفليفقايي  الاعليلايلالأ ف ااعال ي فتا زع تاعل   قاس ا يفلن  .ق

 .اعي زالتماإتعاعل زع تا تهاد  اعل ازسياا داعلي  ي اطزي ادا
اي  ي اأن ااي و  ا داعال ي فتا ااعيلل اعلييزياخ لا زقاعلي اعيللي اعلي  ي فقا زع   .ل

ا.اعلييزيالتتهاي  فئ 
اعلنف  اس اعل     ا.الويفل عا لزا للادزي .3
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ال  في اعل ين   اعليازينفقاغيف ا ا   (ااعلينتي ا وف ه اعييفاي ا اا13الا12اعل ف يا -
 .اعلاتل 

 .اعلا فل اي  يما ييي (اعل تعئي عالافزياعل اعل ف يا...ا ااافولااعتللاعل  ف  فقا -
 .اعلا فل اعيتفلاعلويفل اعلنف  ال زماعلينتي ا ااخ لاع ي لفل -
ة وجود عن اإلبالغ مصادر -  : جريم

ا وف ه اعييفاي ا اا13اعل ف ياس اد يهاعل وتلرالفلا لااعلا فل اع ي لفلا .أ
 اعلينتي 

 :لوف اد  ااعللي اي  ي فقاسيحا .ب

ا.إخلفزاد  الوف اعلينتي اللاداعإل دف ا-

ا.ا ل اد  الوف اعلينتي اللاداعإل دف ا-

ا.د يهاعل اي  اعإل ي لع اأثوف اعلينتي اللاداعإل دف ا-

اعليييياي الفلتيفزعقاايف تفاأثوف اعلينتي ا زماللالااتعيتفاي  ف ا ااعلنف  اعلويفل اد ما-
ا.عإل ي فتاأ ف ااد  

اعإلسف يالء يلنف اعل فه اعل طن اعل هفئ اعل  ماخ لا ااعلينتي العان اثللقا-
ا.علينتي الطتياي قاأختقا لوتفاعلازطي 

ا.علينتي ا وف ه اعييفاي ا اا12اعل ف ياس اد يهاعل وتلرالفلا لااعيلل اعلي  ي اا-

اعلينتي ا فالقاس  ويفل اعلنف  الاعلخفت اعإل زع عقا للادزي.ا4

ال.ااعلا فل ا ااغيز فا داييافلهاالاعلينتي اا فل اأا ااد  اعليت ي :ااعلينتي اا فل اختلتي اا-
هاأااي  ا لوتفاس اعلختلتي ا تهايي ث ل اس الفلث  اعله ي ايانزا ي اسنفل الا زين الطزي  ايل  
ا.اعلن عل 

ال فالقاخفرال  ل اا     ا لاس اعلنف  اعلويفل اي ييحاأااي  :ااعلينتي ال فالقاخفرا  ل ااا-
ا.اعل تعئ اعل هفئ اعلوحفمادلزا  فز فاخ لال زعاليتفاي لما ي اعلينتي 

ا:اعلنف  اعلويفل اطزلا ااعل يختياعإل زع عق -
العلي فزيزاعلز  ي اعلا فل ا زع   •



17 
 

 عللافئدا ااعليثلق •
 :  فااعله ي  •

ألاد أ اأ ثأزا أفاي  أااأ.ا ي  اد أ اعل أ د اعلنأفماخأ لاعإل أي فاالاأتف ياعلهأ ي ااأاايي ت 
أ  قاإلأأ اعلينأأتي الاعليأأفزيخاساعليأألعزيخاعلي زيليأأ الاألاأأفقا أأاا ن ل أأفقا ثأألا:اعلحأأزللاعليأأ ا

لاأأأألااعلينأأأأتي الاعللتأأأألاعلأأأأ اي ال  يأأأألزطيااسأأأأ اعزي أأأأفلتمالاأ أأأأفلي اعلينأأأأتي اعل  أأأأين   الا
عيهأزعزاعلوف  أأ ادوأأها،الالتأألاعي أأ   األاعي لعقاعل  أين   اأثوأأف ا أأتهاعلن  يأأ االالتأألا

اعلاتل اد  ا تهاعل زي  ا،اإلخا.

ل  أأ د اعلنأأفماأااي أألمالتأأتهاعل   أأ اسأأ اعل  ياأأي اإتعالأأماي أأااعلهأأ ي ااأأف زياد أأ اي  أأاا .ا
اعليو  لاإل اعل     ا.

ي  اأااييم اد  ي اعإل ي فاالنوفيأ ا ليأزيالاعيخأتالنأيااعالديلأفزاعل نفوأفياعليأ ا ياأنزالتأفاا.ج
 ا فلاأأنلزاعلهأأ ي اخأأ لا أأز اعللاأأفئداعل ؤل أأ الا أأفاي  أأااأاايوأأيجادأأااتلأأكا أأاايأأتثيزعقاوي أأي

الفلن تاألاعلهنلاألاعلت   ا.
اعلهأ ي اي  أااأاايوأفاياوي أتفالا ألاأ أزالاعإل ينفو ال يز ماإتعالتماعي زاا . عليت ي اد أ اأا 

ا.علت   اعلن ي  اعلي اينفو ا وتفاوفيجادا
ي ا عليز يتاد  اأ  ي اخ  ا وفخا أااعلث أ الأيااعلهأ ي العل أ د اعلنأفماالي أتيلاايأفماعلهأا.ه

لنزياعد فلاعلينتي اعلي ا لز قاد يتف.الاس ا تعاعل يف ،اسءو ها أااعل تأم اأااي يأتماعل أ د ا
علنأأأأأفمالفل أأأأأتزاخأأأأأ لاطأأأأأزحاعي أأأأأئ  الي أأأأألماليأأأأأت يزاعلاأأأأأخراعل يهأأأأأززاللهأأأأأنها هأأأأأ ي الا

الفإل زع عقاعلي ا ي داعيلفدتفالاعلت لا اا تهاعل  فل  ا.ا
خأأ لاعل  فل أأ اإتعا فوأأقاعلهأأ ي اسأأ ا ف أأ اإلأأ اا وفااأأ اعل ف أأ اإلأأ اأخأأتاسيأأزعقا أأااعلزع أأ ل.ا

اتلكا.
اعل أأ د اعلنأأفمالء  فوأأهاأااي أأينياالطليأأ اوي أأ اسأأ اد  يأأ اعإل أأي فااإلأأ ات.ا عإلاأأفزياإلأأ اأا 

أاأألعلاعلهأأ ي ا يأأ ايهأأ اادأأ ماينز هأأتفاإلأأ اتأأ   اعخأأز الال  أأفد يتفاد أأ استأأماا فليتأأفا.ا
لأأأفزا،اس أأأ اي يأأأفجاعل أأأزأياإتعا فوأأأقا أأأ اعليت يأأأ اد أأأ اهأأأزلزياأخأأأتاوأأألااعلهأأأ ي النأأأيااعإلديح.ا

ت اإل اعلو ف ا.ا اعله ي اأااي لااإل ا فو اع زأيا ث تفا،ا  فاأو هاي  اي ييلاعي ئ  اعل ل  
ا

:ا  فل أأأأ اإ أأأأ  اعلهأأأأ فيفا.اي أأأألما اأأأأفز فاال نأأأأ اعي لعزاسأأأأ ا   أأأأ اعال أأأأي فااالعللللب األدوار
ل هأأ ي الأأيااعل أأ د اعلنأأفمالاهأأ ي ا أأااهأأ فيفاعلينأأتي الاتلأأكالف أأين فلاأ أأفلي الا لأأف ئا

 اأأأفئ ا،الالنأأأ  فاا10لزليل أأأللاع أأأطولللا.الاالاي أأأ اأاايي أأأفلتا   أأأ اعال أأأي فاال هأأأ ي ا
زعقاا ا    ادف  الاي  ي اأسهلاعل  فز فقاإهأفس اإلأ اعلثغأي لماعل افز لاال وفاا ا فازألهاس

ا.علو فطاعلي ايطزحاإا فليفقالا
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ا:دزيا للاعإلخيلفزعقا •
اعي ل أأأأ اعلطلي أأأ اسأأأ ا أأأأفالقاا:يلأأأفزعقاعلطليأأأأ اسأأأ ا أأأفالقاعلينأأأأتي أ  يأأأ اعإلخا - عليت يأأأ اد أأأ اأا 

علينتي اينيلزالع أ يا أااأاأل اعي لأ اعي ف أي اتلأكاأو تأفاي أ   ا أفاإتعا فوأقاعلن  أفقاعل  أ ي ا
 تعقاد ا ال زي  اعلينتي اأماالا.ا

يلثيأأ ال أأزعئمالاعلسأأ ا  أأفل ؤ  يأأهال أأ  اي  وأأهااي أأيو اعخييأأفزاعلطليأأ اعلاأأزد اد أأ اخلزيأأها -
 علينتي .

اعلي راعلطل اد  ال هاعل زد االلاأاايتللاعلن  فقاعل   ي ال ينتي ا.يا -    اأااييم 
علغفي ا ااعلي زيزاعلطل  ا  اي  يمازأناسو  العهحا للاعلن ا اليااعل فلأ اعل  أ ي ال هأ ي الا -

 عإل دف عقالفلينزياإل اعلينتي ا.
ا

ااد أأأ اأ أأأف ااعل أأأ د اعلنأأأفما تأأأفملأأأي ا أأأااعليت يأأأ اد أأأ اأو أأأها أااي أأألمالي أأأراطل أأأ ااأأأزد  
ال  أأ د اعلنأأفمس  أأفلاعخيتفتأأها أألاعل أأفولااالاعل  أأفئلاعلطلي أأ ا.الاي  أأااالزليل أللاع أأطوللل

إل اعلي راعلطل اد  اأ ف الزليل أللاع أطولللا،الاا  ي   أاايت زاأ زعالخهلااه ي ا
 زيأزاعلطلأ ا يأ اييلأي اا أفاأااي أين لاعللزليل أللال  أفد يهاد أ ااأزع ياعليل   د اعلنأفماي  اا

إتعا أأفااعلاأأخراعلأأتنااأأفمالأأفلي راعلطلأأ ا أأؤ  ال أأفاسيأأهاعل يفيأأ ال  يأأفمالتأأتهاعلن  يأأ الا أأفاإتعا
للزليل أللاع أطولللادوأ اإيلأفاال أ  ا أفقاعلهأزلزي اعليأ اييهأ وتفاعلي زيأزا فسيأ ا فوقاعل ن لا

اإ زع اعلي را.
اعي لأأ اعلطليأأ ا يأأ الاإاا فوأأقاعي ثأأزا ثفليأأ اسأأ ا أأزعئماعلينأأتي اسءو تأأفا االأأمالاعإلاأأفزياإلأأ اأا  ع 

إلثلأأفقاينأأز يااأأخرا أأفاإلأأ اي أأاا يف أأ األا   وأأ اسءو أأهاي  أأااعإلدي أأف اد أأ ال أأفئلاأخأأز ا
لاإل الا.اللنلفزياأخز ا،اعلينتي  اا   اعي ل اعلطلي  االاي وداإ  فوي اعليلت  ا  ا.اعل وفيع 

 

 )؟؟؟(لعامة ا النيابة دور
ايوحيماعل اعالوه فماليت  اعي فلال فل ا  هز مات ل ا يت يااعزلن اعلنف  اعلويفل اد  اع يل

اعثوف اعلينتي اعل اينزهتما  فل العثفزالنف  عاعلويفل اعل اعل يت ياا  ف  اي  ماعالثوف الس .اعز فل 
عل ط ل ا اا  ثلاعلويفل اعلن ل ي اعل ينت الفل  هزايزعسفقا وتم.ا فا لاعالدالوتاالتماعال ييفحاسيزي

 سن هاس ا تهاعل فل ا؟

  عل زعزعقاعل يختيا ااعلويفل اعلنف   ●

عل  أو اعليأهاعل أزماسأ ا أفلاعاا أفاايأ خلاهأ ااعل اأي  اد يأهاإ وف ا أزماعلينأتي الع أي لع ا -
ل أأأااثأأأماإتأأأ عزااأأأزعزالأأأفلحااألاعاليتأأأفما  أأأ ا  يهأأأ اعل أأأفلااعخيتأأأفراعل هأأأف اعلوحأأأف  

 ألا يحاعاللزع .اليهاعل اعل ت اعل خيت الفل     علاع فإل فليهاإل اعل     اعل خيت ا



19 
 

 العمل في إطار مجموعات
ي أأأأ اد أأأأ اعل اأأأأفز يااأااي ي  أأأألعااأأأأ ل اسأأأأ اعلينأأأأتي اساي أأأأ يماع دأأأأف الفلينأأأأتي ااأأأأفمالأأأأهاأ أأأأ ا

غأأزعقاعل ل أأل ياسأأ اعل أأفولااعلأألطو الايطلي فيأأهالاعليأأ ا أأاااأأفوتفاعدفاأأ اعل ي ت أأياالاي  يأأ اعلث
يوييتاعليتع فيتفاعل للي الي أداعلل ألاإثأزاتلأكادأااعلل أفئلاعل يي أ ال نفل أ ا أتهاعل  أتل ا.الاي ألما
أأرالتأأتهاعليلتأأيفقاسأأ ا   أأ ا  أألا   لدأأ ال يفلأأ ايلتأأيفيتفاثأأماي أألما  ث أألادوتأأفالي أأ يما  خ 

ادف  ا.
 :المنشود من التدريبالهدف 

اعلويفل ا • اس اعليت نالعل     ا.ي ن ا لزعااعلنف  عليت يزالتا 
 .لوي هاس ااهفيفاعلينتي اعل  د اعلنفماعليت يزالت  ي اي  ي ا •
علي ا ااعل   ااأااي لااا ااه فيفاعلينتي ا  فاااتف يعليت يزالختلتيفقاطزي  اا •

 لزليل للاع طولللالس فال لف ئ،اله فاايوييتا تهاعلن  ي اينزهقاإل ات   
عليت يزالت  ي اعي لهاعلطلي الأ  ي اعل تللاد  اعل ليلاعلطل ا ااخ لاعال ينفوهالفلطلي اا •

 علازد اس ايلثي ا زي  اعلينتي العثلفيتف.
ا • عليت يزالت  ي ا     ا فالقاعلينتي ااهفئيفاللتيتفا زعئماينتي اللي قا زعئماأخز اأال 

اخطلزيا.

 نشاط:
 افئ الي ليااعوطلفدفيتما للا فاي   لهاخ لاعللزا ا داعليز يتاد  ا ييي اا10تختاعل افز لاايا

ين   لهاليغييزا  فز فيتمالاطزي  اد  تماله فاايطلي اعإلليتع فقاعل للي الاعللطوي اس اايطلي ا ف
ا  فلا  فس  اعلينتي الاعإلس قا ااعلن ف .ا

ا

  التدريب تقيم 

 المدرب مالحظات

خ لاعلو فافقاأااييم اعليز يتاد  اأو هالي ا ااعللعان اأااي دايوييتاعإلليتع فقاعل للي الا لا ااي  اا
أااي ين التتعاعي ز.الا ااعلطز اعل وف ل التلكاأااي لمالء فل اعل  تل ااعل  ز ا لفازالاي  اد  

اعل للي .عإلليتع فقاعإلايزع فقاألاعل  للاله فاايوييتااد  اعل افز ياا،الاأاايط  ا وتما    ا ا
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 التعذيب جريمة على المترتبة اآلثار: اً رابع 

 التدريب أساليب

اعلنزلي •
ا     يا  فئلا للاعلنف  اعل   فقاس او فافق •
ا   لدفقاإطفزاس اعلن ل •
اعلت و اعلنتلسااعليي يز •

 المحتوى التدريبي

 ااعييفاي ا وف ه اعلينتي ا للاا15عل ولث  ادااعل ف ياعل للي اإل ايلهيحاعإلليتع فقاعلي زي ات لاي
ل زع  اعلوراعل  يلزناعلتناي حزاعلينتي اليلطلاأنااعل ويتد اي قاعلينتي اد ماالللاعإلديزعسفق

 ا وف ه ا ااعييفايا14ليلهيحاعالليتع فقاعل للي اعل ولث  ادااعل ف يا.اعإلديزعسفقاعل ي ت  الويي يه
علينتي ا للاإيف  ا للاإوتفلاعله فيفال  تفاس اعل تللاد  اينلييادف لاافللال يوييتالل فئلا

دف ياعليت يلالس فال  فولااعللطو .اإدف ياعليت يل ال زع  ا للاعلينلييالع 

 التدريب اهداف

ايتلحاعل افزكاس اوتفي ا تعاعلي زي ا ي  وفا ا:ا

 أأااا15 أأف يالس أأًفال اعي لأأ اعل ويتدأأ اي أأقاعلينأأتي اسأأ اعل هأأي هأأزلزياعليت  أأ ا أأاادأأ ماالأأللا •
 . ااعل  يلزاعيز و ا8لعل ف ياعييفاي ا وف ه اعلينتي ا

 .اعلينتي اس اعل هي لطتياس اد ماالللاعي ل اعل ويتد اي قااعل      لزا •
زي أأأ اغيأأأزايم اللع أأأطيتفاعل  أأماد أأأ اعي لأأأ التو تأأفاغيأأأزا  لللأأ ايوتأأأفاعويتدأأقالطيأأعلل أأفئلاعليأأأ ا •

 .ازدي 
دف يايت ي ه.هزلزياعليت ي اد  استما  اعله ي الفل تللاد  اينلييادف لال وف  ا •  لع 
علينأأزلاد أأ اعل ني أأفقاعليأأ اي أأللا لاا تأأللاهأأ فيفاعلينأأتي اد أأ اعلينأألييالاأأ لا أأزيدا •

 .ل وف  
 . نزس اأ  الآليفقاعلينلييالس فال  نفييزاعل للي العليازينفقاعللطوي  •
اعديزعسفيتمالال يأ اعي لأ اهأ  مااأ اعويتدأقا أوتماعلينف لااعل  زياد   •  داع دف عقاعل يت ياالتا 

 .ي قاعلينتي 
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 عال يزاف الفل نفييزاعل للي الس فالأل  اعللطوي اس اينليياه فيفاعلينتي اعل  زياد   •
ماينف أألا أأدا  يأأداإ دأأف عقاعل يت أأياالأأفويتعااعديزعسأأفيتما أأوتمالال يأأ اعي لأأ اهأأ   عإل أأين ع ال •

 .ي قاعلينتي الطزي  اسنفل 
 يزاف الفل نفييزاعل للي الس فالأل  اعللطوي اس اينليياهأ فيفاعلينأتي الطزي أ ا عإل ين ع ال •

اسنفل .

 النقاش م اتيح

اعي ل أأ ااأأ اعويتدأأقاي أأقااعل أأ دييااعلنأأف يياالعل    أأ هأأزلزياايأأفما • لفليثلأأقا أأااعإل دأأف عقالأأتا 
 علينتي .ا

ا • الايتأأ لاإلأأ اي  يأأ اعل  أأؤللي اعل وفئيأأ اسأأ ا زي أأ اعلينأأتي اعل    أأ ا أألمالأأهاي اعلأأتناعلي  أأإا 
 أألمال زعالأأ ايا لال أأااي أأ  ا أأفاإتعا فوأأقاعي لأأ ا  لللأأ األا زسلهأأ ا.استأأاعليأأ الاأأداع دفؤ أأف،

أااثلأأأقالتأأأفاتأأأ  ا أأأتهاعال دفئأأأفقايأأأت زالء فلأأأ اعاللزع ال ويفلأأأ اعلنف أأأ ا أأأفا،السأأأ ا أأأفلاعي لأأأ 
 ال زع اعلي  ي .

علنف لأأأأ الس أأأأفال  نأأأأفييزاعل لليأأأأ ال  فزويتأأأأفالت أأأأ اعلينأأأألييالس أأأأفال ياأأأأزينفقااأ أأأأ اعلينأأأأليي •
 .عللطوي 

 .إي ف اآليفقا زين السنفل الينليياه فيفاعلينتي اليت ي تم •
إ أأينفو اعل    أأ الخلأأزع ا يختتأأيااسأأ ا  أأفالقاعلتأأ  اعلوي أأي العلل ويأأ ال   أأفو ياسأأ اي أأ يزا •

اعلينليي.ا

 التدريب مسار عملية

 اإلعترافات المنتزعة تحت التعذيبعدم قبول  •
 اي  اال ه ي اأااي  د اينز هتفال ينتي األال نف   ااف أي الاالاإو أفوي األا تيوأاا:دزياعل ا   .ا1

   أفقاعل  ف  أ اأ أفماعل فهأ األاخأ لاع أيلع لها أااا  ل اعل نف   (.الاي  اال  أيتم،اخأ لا هألزه
 اعلا أأأل اأاايتأأأز حالتو أأأها أأأفااهأأأ ي اد  يأأأفقاينأأأتيالأأألاعل أأأ د اعلنأأأفمادأأأااعزي فلأأأهال زي أأأ ا تعئيأأأ ،ا

اعديزعسفيهاا اعويتدقا وهاي قالطتياعلينتي . نف   ا ااطزلاعل    يا ا،الأا 
 

عل أأف يا .ادأأزيا أأللادأأ ماالأأللاعي لأأ اعل ويتدأأ اي أأقاعلينأأتي األا أأل اعل نف  أأ اسأأ اعل أأفولااعلأأ لل اا2
ا.( ااعييفاي ا وف ه اعلينتي ا15
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ا8  أف يااعلألطو للاعي لأ اعل ويتدأ اي أقاعلينأتي األا أل اعل نف  أ اسأ اعل أفولاا.ادزيا للاد ماالأ3
ا ااعل  يلز(.

ا.ا4 ،الفديلأأأفزهاعلطأأأزلاعل  أأأؤللادأأأاا زعالأأأ اعي لأأأ ا،اي أأألمالأأأفلي  ي اسأأأ اعل أأأ د اعلنأأأفمعليت يأأأ اد أأأ اأا 
عليت يأ اد أ اأو أها أااعلهأزلزناأااي ألمالالفويتعااعإلديزعسفقاي قاعلينتي األا ل اعل نف  أ ا.ااعال دف عق

أأأ لعاد أأأ االفليثلأأأقا أأأااعال دأأأف عق،ايو تأأأماإاالأأأماي ل أأألعالأأأتلك،اسأأأءو تمالأأأااعل أأأ د اعلنأأأفمالعل    أأأ  يي ت 
سفل أأ د اعلنأأفماعل ن ل أأفقاعلهأأزلزي الي  يأأ ا أأفاإتعا فوأأقاعإلديزعسأأفقااأأ اعويتدأأقالطزي أأ ااأأزدي األاال،ا

هاعإلديزعسأأأفقاإتعالأأأماي أأأمالأأأفلي  ي اسأأأ اع دأأأف عقاعلينأأأزياإلأأأ الاأأأزدي ا أأأتماعل أأأتماالاي  أأأوتالعل    أأأ 
طليلأفااأزديفاافلي ا فعل نفزلالاعل تفزعقاعلهزلزي ال  يفمالتتهاعلن  ي استافاالاي ي  ات فأو ااعلينتي ،اتلك
لاي أأ اأااييهأأ  ااعلي  يأأ ااعلاختأأي اسأأ ا ثأألا أأتهاعل هأأفيف.امد أأ ااوفدأأفيتاعأاايني أأ ا أأفلاالاي  وت

سأزع اعلهأفلط اعلن ليأ اأافل اعل يتماد  اعلي راعلطل ال  ز اعإل أي فااإلأ اعإل دأف الاإلأ د  اعيالاإ 
اعلي  ي ا داعل يتم.علتياااف لعالن  ي ا

اعلي راعلطل  الء  فوهاأااي األالطزي أ ا أزين ا أفاإتعا فوأقا وأفكاد  أفقا  أ ي ا.ا5 عإلافزياإل اأا 
تي ا،الالفليأفل اسءو أهاي  أااعل األادأااعإل دأف عقايثلقاتأ   اعإل دأف عقالأفلينزياإلأ اعلينأاألاوي ي 

ا.عل فتل الا لا زيد

اعلن لاس اإطفزا   لدفق:
ا وفاا ا لزاعل  د اعلنفمالعل     ا  زعا الأل ل اا
ا
ا

اأ  اعل يت يااا اينز ياإل اعلينتي ا فإتعايلي االتعل  د اعلنفمالعل     ا لزاإيهفحاا.ا6 ا.أا 

ثأأزا عل  ف  أال     أ اأثوأأف إتعايلأي اا.ا7 اعي لأأ اعلالع  ي  يأ اسأأ اع دأف اأ أأ اعل يت أياالينز هأأهال ينأتي اعا 
ا. ااد ع اعلليو الفديلفز فاأ ل اغيزا  للل  تهاعي ل افاي يلن اغيزاازدي ،اسءو تاا اعويتدقا وهالطزي  

 مثال تطبيقي عملي
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 التعويض: •

 أأأزع اعلينأأألالفلاأأأخراعل يهأأأززايتأأأ لاعلينأأأليياإلأأأ ا لأأأزاعلهأأأززاعلأأأتناي  أأأ اادأأأزياعل اأأأ   :ا.1
علهأأأفز.اللفلو أأأل الهأأأ فيفاعلينأأأتي اسأأأءااعل أأأ اسأأأ اعلينأأألييا أأألا أأأت ا أأأفما أأأااد  يأأأ اإدأأأف ياعليت يأأأل،ا
لعل أأأن الزع اعلينأأأليياي  أأأااأااي أأألاا لنأأألااأأألياإتايأأأؤ ناإلأأأ اإ زعكادأأأفمالأأأتااسنأأألاغيأأأزا اأأأزلاااأأأ ا

اا زي ليأأها  أأؤلللاادوأأهال أأيوفللااد أأفلتمال أألال أأي  ال ن فل أأ ا نفوأأفياعلهأأ فيفاعلوف  أأ ادأأااعزي أأ الع 
الي  ااأاايا لاعلينليي:.ا زعئماعلينتي ال  فد يتماس اإدف يالوف ا يفيتم

علينأأليياعل أأفل :ال أألاي أألاادأأااعيهأأزعزاعليأأ اي  أأ الهأأ فيفاعلينأأتي اعليأأ اي  أأااي أأ يزاأ.ا
لين أأأيمايا أأأفل ادوتأأأفاا ثأأألاعإلدفاأأأ ااعلل ويأأأ األاعلن  يأأأ الس أأأ عااعليأأأزراا ثأأألاعلن أأألالاعينأأألاي

ا.ل تلكاعلينلييادااعلهززاعل نولن

ا.إدف ياعليت يلالي ت الهاعلزدفي اعلطلي العلوي ي  .ا

 أااعييفايأ ا وتفهأ اعلينأتي اا14 أف يا:اعليتع فقاعيز ااعل لليأ الختألراينأليياهأ فيفاعلينأتي ا.2
ا.(ا ااعلنت اعل لل اعلخفرالفل  ل اعل  وي العل يف ي 5س9 ف يا لا

ا:علينتي الس فال  فولااعيز و ينليياه فيفا.ا3

 .علز لاال  لعد اعلنف  ال   ؤللي اعل  وي ادااعلينلاعلهفز .أ
 ااعل فولااعل  و اد  اعوها ا ألاإهأزعزالأفلغيزاي أتماسفد أهاللألاغيأزا  يأتاا256وتقاعل ف يا . 

 .له فااعلهزز(
ا-علينزيلالتز فااعل  ؤللي اعل  وي الس فال  فولااعل  و اعالز و ال  : .ق

 علينلا -
 علهزز -
اعلن ا اعل للي ا -

اايخ لاأنالع  ا وتفاينو اد ماع ي  ف اعلينليياعل  و . االال ا ااثللقا تهاعيز فاالع 

اا208سي فايين  اله فيفاعلينتي ا لاسنلاغيزا اأزلاا ز أهاعل اأزااسأ اعل أف ياا:ال عل الضار •
 أألاا أأااخأأ لا أأفا أأاااأأفولااعلن للفق.لسي أأفايين أأ الفل طفللأأ الأأفلينليياعلوأأف مادأأااعلينأأتي اي

اي  :
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إاف  ا دل اعل  اعلاخت ايلنفالأ دل اعل أ اعلنأفماأ أفماعل ز أداعل هأفئ اعل  ف أ ال يأها دأل ا .1
اعل  اعلنفماالس ا تهاعل فل اييلالاعل  مالفلينليياد  اثلألقاعل أزما  ألا دأل اعل أ اعلنأفم

 . ااافولااأتللاعل  ف  فقااعل تعئي (ا6 عل ف يا
لأأفلينليياأ أفماعل    أأ اعل  ويأ السأأ ا أتهاعل فلأأ اياأيزطال يأأفماعل  أأؤللي اإاف أ ا دأأل اعل طفللأ ا .2

اعل  وي اإثلفقاعلينلاعلهفزاعلتناو مادوهاعلهززالي داد  اعإلثلفقاد  ا ااي ديه.
ينيلأأزاعلهأأززاعلأأز ااعلثأأفو ا أأااأز أأفااعل  أأؤللي اعل  ويأأ .ال أأااعي ث أأ اد أأ اعيهأأزعزاا:الضللرر •

ي أ يزاعلينألييايأيمالفال أيوف اعي  أفما.اعلن  يأ لاإلدفافقاعلل ويأ اع  ااعلوف   اداا زعئماعلينتي 
اعيز و .ا ااعل فولااعل  و ا(ا267لا266عل ف يياا 

:اينأ اد اأ اعل أللي اعلأز ااعلثفلألا أااأز أفااعل  أؤللي االعالقة السببية بين ال عل الضار والضرر •
د اأ اعل أللي ا  أتل اتأنلل اعإلثلأفقااعل  وي اليايزطاثلليتفال يفماعل  ؤللي ادااعلينليي.اليثيز

 ا وتفا فاي  :

دأأ مال أأل اعي لأأ األادأأ ما يفييتأأفا ال أأل العانأأ اغيأأزا  د أأ الف لأأهاألاإثلفيأأفقاألادأأ مايأألسزااأأتل ا.ا1
اديفااألاد ماعل تللاد  اي زيزاطل ااهفئ (.ا

اعخييف اأثفزاعلينتي ال ل ا زلزاعلت ا.ا.ا2

د الغفيأأفقاعل تأأللاد أأ اي زيأأزاطلأأ ايؤيأأ اع دأأف اعلينأأتي ا.ادأأ مادأأزياعلهأأ ي اد أأ اعلطليأأ اعلاأأزا3
اا.س ا ز   ااعلل لاعيلل 

إخيف األاط  اعي ل ادااطزي ا  تااعلهأ ي ال أ  اطلي أ ال ل أ ا أت زعقايلايألاأ عزيأ اتأف زياا.4
ادااعل  فماعإل عزيياال ل  اافولاا وداعل زعئمالتلكال يااتلعلاآثفزاعلينتي .

ا:علينلييل ت اعل  ؤلل ادااع.ا4

   ؤللي اعالسزع  .أ
سأأءتعاعزي أأ ا أأزماالد يأأها أأااعل أأفولااعل أأ و .ا288عل أأف يالاا265عل أأف يا:ا  أأؤللي اعال عزيالعل للأأ  . 

علينأأتي ا أأاا لحأألادأأفمااأثوأأف ايت ييأأهالحيييأأهاسأأءااعل للأأ الع أأيوف ًعالوحزيأأ ا  أأؤللي اعل يلأألاادأأاا
ز،الد يأهاسأءااعل للأ ا  أؤلل اأد فلايفلنها  اعل  ؤلل ادااينليياعلهززاعلأتنال أ الفل هأزلا

 أأأ ويًفادأأأااأناأخطأأأف ايزي لتأأأفا لحيل أأأفاأثوأأأف ا  فز أأأيتمال تأأأف تماعللحيييأأأ اد أأأ ا  يهأأأ االعدأأأ ا
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 أااعل أفولااا288 أااعل أفولااعل أ و ال اللأ اعل أف ياا256عل  ؤللي اعلي تأيزي الس أفاي  أفماعل أف يا
اتعيه.

 الهدف المنشود من التدريب:

اد ماالللا • عي ل اعل ويتد اي قاعلينتي اينيلزا ااعإلليتع فقاعي ف أي ال لافيأ ا أااعليت يزالتا 
 علينتي .

ا • عل ويتدأ ااعي لأ إ أيلنف ا ن ا لزعا ت فالهأ فااي زعالفالأل ل ا،ااف،اللتيتعل     عليت يزالتا 
 علينتي اس اعل هي .لطتياي قا

  تمعليت يزالت  ي ايلسيزاآلي اخفت اي تلاينليياه فيفاعلينتي اليت ي •
اعليز يتاد  ايينيلاأ  اعلينلييالس فال  فولااعللطو الفال يزاف الفل نفييزاعل للي  •

 نشاط:
 اأأفئ اليأأ ليااعوطلفدأأفيتما أأللا أأفاي   أألهاخأأ لاعللزاأأ ا أأداعليز يأأتاد أأ ا يييأأ اا10يتخأأتاعل اأأفز لاا 

 الاعللطويأأ اسأأ اين   أألهاليغييأأزا  فز أأفيتمالاطزي أأ اد  تأأمالهأأ فاايطليأأ اعإلليتع أأفقاعل لليأأايطليأأ ا أأف
ا.  فلا  فس  اعلينتي الاعإلس قا ااعلن ف 

ا

  التدريب تقيم 

 المدرب مالحظات 

اايأأأفما لأأأفلوحزاسأأأ اع دأأأف اأ أأأ اعل يت أأأيااسأأأ ااهأأأي ا أأأااعل    أأأ العل أأأ د اعلنأأأفماي أأأ اعليز يأأأتاد أأأ اأا 
ينيلزاأ أزعاأ ف أيفالهأ فاادأ ماالأللاعي لأ اعل ويتدأ اي أقاعلينأتي .السأ ااعل هفيفالينزههاإل اعلينتي 

ازعزعا  يويزعا للا   اازدي اعي ل الع   فوي اإ  فطتفا  أفاأو أهاالاا  فه اأاايتختل،االاي  ااتلكغيف ا
علاختأي ،التلأكايو أهااأزعزاي أ اأاايي خأتاد أ اع أف ااي يطيداأاايتختا أتعاعل أزعزاد أ اأ أف ااوفدفيأه

اد  ي اعلي  ي ايتلحاهزلزي .الاالاينيلزعلي علي  ي اسأ اعال دأف عقاأ أزعايي أفلتاا  ي العي ل ،التعاسءا 
ا. زعالفالأل ل  ا فلفديلفز ا ف ت ا اا لز ا ف،اللا عل     العل  د اعلنفمت  يفقا

 


