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 الفصل التاسع
 الزيارات إلى لمحتجزين

 
 المفاهيم الرئيسية

يتمتع المحتجزون بحماية عدد من معايير حقوق 
ويحظر دائما التعذيب والعقوبة البدنية . اإلنسان الدولية

والحبس  ية البدنةبوالعقوالحبس االنفرادي لمدة طويلة و
في زنزانة مظلمة وغير ذلك من المعاملة أو العقوبة 

وباإلضافة إلى ذلك، .  ية أو الالإنسانية أو المهينةالقاس
هناك حقوق محددة بشأن التوقيف واإلجراءات القانونية 
واالحتجاز السابق للمحاآمة والظروف المادية 

 على االحتجاز وغير فلالحتجاز والنظام واإلشرا
 .ذلك

وينبغي لعملية حقوق اإلنسان الميدانية أن تراعي النقاط 
 :التالية
أآد مما إن آانت اللجنة الدولية للصليب الت •

األحمر تقوم بالفعل بزيارة المحتجزين في بلد 
 العملية؛

 السعي دائما إلى تنسيق زياراتها إلى السجون  •
 مع اللجنة الدولية للصليب األحمر؛

أن تكون على وعي بما تنتهجه اللجنة الدولية  •
للصليب األحمر من طرق العمل التي يمكن أن 

نها بعض المبادئ المنهجية تستخلص م
 األساسية المتصلة بهذه الزيارات؛

وعند زيارة المحتجزين، ينبغي  لفريق مؤلف من عدة 
يضم في العادة (موظفين من موظفي حقوق اإلنسان 

 :مراعاة ما يلي) موظفين طبيين/طبيبا
 التحدث إلى مدير السجن؛ •
 التجول في المرفق بأآمله؛ •
حتجزين بحرية القدرة على زيارة جميع الم •

وبدون شهود، على أنهم من الناحية العملية قد 
 ال يتحدثون إال مع بعض المحتجزين؛

 التحدث مع مسؤولي السجن اآلخرين؛ •
 إجراء استعراض نهائي مع مدير السجن؛ •
القيام في غضون بضعة أيام بإعداد تقرير  •

سري موجز ب عن الستنتاجات ونقاط اللتفاهم 
الل الزيارة لعرضه التي تم التوصل إليها خ

 على مدير السجن؛
يتصل في آثير من األحيان (إعداد تقرير سري  •
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 لعرضه على الحكومة؛) بعدة مرافق
تكرار الزيارة للمسجونين وبخاصة الذين التقوا  •

 بهم في زيارات سابقة؛
 زيارة جميع أماآن االحتجاز في البلد •
 

 

  مقدمة وتعريفات-ألف
 
.   ومعاملة المحتجزينالدولية المتصلة باالحتجاز ييرالمعا سيناقش هذا القسم  -1

 العامة الزيارات خطوطا توجيهية بشأن إجراءوباإلضافة إلى ذلك، يضع هذا القسم 
 .ألماآن االحتجازوالمرآزة 

 
جموعة المبادئ المتعلقة بحماية األشخاص الذين  التالية من مالتعريفات تم تعديل -2

 1.حتجاز أو السجنيتعرضون ألي شكل من أشكال اال
 
الفعل المتصل بالقبض على شخص  بدعوى ارتكابه لجريمة أو  " التوقيف" يعني -3

 . بإجراء من سلطة ما
 
 نتيجة لالحتجاز أي شخص ُيجّرد من حريته الشخصيةهو " المحتجز الشخص "-4

ن اإلداري أو االحتجاز السابق للمحاآمة أو اإلدانة بارتكاب جريمة، ويشمل المحتجزو
").    أدناه" السجين"أنظر تعريف (األسرى والمحتجزين في مؤسسات األمراض العقلية 

بموجب " المحتجز"ومثال ذلك أن .  بتفاوت البلدان" المحتجز"ويتفاوت استعمال لفظة 
مجموعة مبادئ االحتجاز يرتبط أساسا بالفترة السابقة للمحاآمة وال يشمل األشخاص الذين 

فقط " المحتجز"وفي بعض البلدان قد  تشير لفظة .  دانتهم، أي السجناءيتم احتجازهم بعد إ
إلى األشخاص المحتجزين بموجب أمر إداري أو تشريع أمني، وقد ال تتصل باألفراد 

ويحاول هذا القسم على أي حال فهم االستعمال .  المحتجزين في سياق العملية الجنائية
ميع األشخاص المجردين من حريتهم أو ليشمل ج" المحتجز"األوسع الممكن لمصطلح 

األشخاص " المحتجزون"وبناء على ذلك، يشمل .   الذين يخضعون لالحتجاز الحكومي
المحتجزين في السجون ومراآز الشرطة ومؤسسات األمراض العقلية ومراآز ملتمسي 

على أنه عند االتصال بالمسؤولين .  اللجوء ومؤسسات األحداث والسجون الحربية الخ
 .لمحليين والوطنيين ُينصح موظفو حقوق اإلنسان بفهم واستعمال المصطلحات المالئمةا
 
الحرمان من الحرية السابق للمحاآمة أو اإلداري أو الالحق لإلدانة "  االحتجاز" يشمل -5

 .من حريته" محتجز"أو أي حالة أخرى يحرم فيها 
 

                                                      
، قرار اجلمعية العامة جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 1
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 .صية إلدانته بجريمةأي شخص مجرد من حريته الشخ" السجين" ُيقصد بمصطلح -6
 
 .االعتقال الالحق لإلدانة" السجن" يقصد بمصطلح -7
 
 .هي الزيارات التي تجري للسجن برمته أو لمرفق احتجاز آخر" الزيارات العامة "-8
 
بمحتجزين محددين أو بمشكلة معينة داخل سجن أو مرفق " الزيارات  المحددة" ترتبط -9

 . احتجاز آخر
 

ولية المتصلة باالحتجاز ومعاملة  المعايير الد-باء
 المحتجزين

 
   المعايير المنطبقة بصفة عامة-1
 

  هناك عدد من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي تحدد معايير معاملة المحتجزين -10
حقوق اإلنسان واالحتجاز وقد تم  إعداد ملخص موجز بهذه  المعايير من .  أو المسجونين

  وفي حين 2.  المعايير الدولية المتصلة باالحتجاز السابق للمحاآمةدليل: السابق للمحاآمة
أن هذا الدليل يحدد المبادئ األساسية فال يمكن للمعلومات الموجزة أن تحل محل  المعايير 

وللحصول على قائمة تفصيلية بالمراجع،  يمكن لموظف حقوق اإلنسان .  التفصيلية
، الذي "المراجع األخرى: "الفرع واول، وهو الرجوع إلى الجزء األخير من هذا الفص

 .يحتوي على  قائمة آاملة بالوثائق
 

 هنا ألنها تجعل موظف حقوق اإلنسان على علم بكيفية زيارة المعايير وترد هذه  -11
للمعايير أن تساعد ومن هنا يمكن  .  أماآن االحتجاز والعمل على تحسين ظروف االحتجاز

.  فة ما يطلبه وما يتوقعه من المسؤولين عن مرافق االحتجازموظف حقوق اإلنسان في معر
على أنه ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان توخي الحرص الشديد عند الرجوع إلى صكوك أو 

الدولية توفر المستوى  المعاييرمعايير محددة لضمان أن المسؤولين المعنيين  يدرآون أن 
ؤولي الحكومة على توفير الظروف التي وينبغي تشجيع مس.  األدنى من حماية المحتجزين
ومن المفهوم أن المسؤولين الذين يتجاوزون بالفعل  المعايير .  تتجاوز هذه المعايير الدنيا

الدولية في بعض النواحي ولديهم بعض الصكوك قد يحثون على تقليل نوعية الرعاية 
ممارسة الحكم السليم ومن هنا يتعين على موظفي حقوق اإلنسان .  المقدمة إلى المحتجزين

 .في السعي إلى تحسين ظروف االحتجاز استنادا إلى  معايير محددة
 
   عدم التمييز-أ
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عدم  المبدأ الدولي األول المتصل باالحتجاز وغيره من السياسة الحكومية هو مبدأ -12
وينبغي للدول عند إعمال الحقوق أن تضمن هذه الحقوق لكل شخص يخضع .  التمييز
 من 26و) 1 (2 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادتين 2أنظر المادة .  (الواليته

من القواعد ) 2 (6وعمال بالمادة ).  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
النموذجية الدنيا، فإن التدابير الخاصة التي تحترم المعتقدات الدينية واألخالقية ال تشكل 

وال تعد تمييزية أي تدابير ترمي إلى .  واعد النموذجية المشار إليها أعالهتمييزا ينتهك الق
حماية الحقوق والمرآز الخاص الذي يتمتع به المرأة واألحداث وآبار السن والمرضى 

 ).من مجموعة مبادئ االحتجاز) 2 (5المبدأ (والمعوقين 
 
  أو المهينة حظر التعذيب والمعاملة أوالعقوبة القاسية أو الالإنسانية-ب
 

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 5 وهناك مفهوم أساسي ثان تنص عليه المادة -13
ال يجوز إخضاع أحد " من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أنه 7والمادة 

 ." أو الحاطة بالكرامةةللتعذيب  وال للمعاملة  أو العقوبة القاسية  أو الالإنساني
 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 2وتتطلب المادة     -14
تتخذ  تدابير تشريعية أو "العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة من آل دولة طرف بأن 

آما ".  إدارية أو قضائية  فعالة أو أية إجراءات  أخرى لمنع أعمال التعذيب في إقليمها
تتعهد بأن تمنع في إقليم يخضع لواليتها القضائية "ولة طرف بأن  آل د16تطالب المادة 

حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية  هذه األعمال أو 

آما ترد هذه المبادئ في ".  وته عليهايحرض على ارتكابها أو عندما تتم بموافقته  أو بسك
 من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب 4 و3المادتين 

 .المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 

 وغير ذلك من العقوبات والعقوبة  الجسدبة والعقوبة  بالوضع في زنزانة مظلمة -15
 من 31 أو المهينة محظورة آليا آعقوبات تأديبية بموجب القاعدة ةإنسانيالقاسية أو الال

وُيَفسر حظر التعذيب والمعاملة القاسية رسميا على أنه يحظر . القواعد النموذجية الدنيا
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تزويد .  حبس جميع المحتجزين حبسا انفراديا لمدة طويلة

م والعقوبات التأديبية، فضال عن معلومات  حول حقوقهم المحتجزين بمعلومات عن الجرائ
 ).  من مجموعة مبادئ االحتجاز30 من القواعد النموذجية الدنيا والمبدأ 35القاعدة ( 
 

، في عالقاتهم بالمحتجزين والمعتقلين، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ال يجوز و-16
 من 16المبدأ  (األسلحة النارية أو)  القوة من مبادئ استعمال15المبدأ  (استعمال القوة

إال في ظروف معينة محدودة للغابة، بما فيها الدفاع عن النفس ) مبادئ استعمال القوة
 من القواعد 33آما تنص المادة .   والدفاع عن اآلخرين ضد تهديد مباشر وخطير

 لرية ، آاألغالال يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الح"النموذجية الدنيا على أنه 
 ".والسالسل واألصفاد وثياب التكبيل آوسائل للعقاب

 
 الظروف المادية لالحتجاز-ج
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 يقع على السلطات التزام بمعاملة جميع األشخاص المجردين من حريتهم معاملة -17

من العهد الخاص بالحقوق المدنية ) 1 (10آريمة وإنسانية على النحو الذي تتطلبه المادة 
وينبغي أن .  مستوى أدنى من الظروف المادية لالحتجازويضمن هذا المبدأ  .  والسياسية

 19 و10القاعدتان  (بالمعايير الدنيا للصحةتفي جميع الغرف المعدة الستخدام المحتجزين  
وينبغي أن  تفرض على المحتجزين العناية بنظافتهم )  من القواعد النموذجية الدنيا

وينبغي السماح لهم بممارسة التمارين ) قواعد النموذجية الدنيا من ال15القاعدة (الشخصية 
وباإلضافة ).   من القواعد النموذجية الدنيا21القاعدة (الرياضية آل يوم في الهواء الطلق 

 20 عمال بالمادة طعام وماء للشرب آافيان وصحيانإلى ذلك، ينبغي أن يتوفر للمحتجزين 
ا ينبغي السماح لهم السماح للمحتجزين بارتداء مالبس آم.  من القواعد النموذجية الدنيا

 ). من القواعد النموذجية الدنيا17القاعدة (نظيفة وآافية 
 

الرعاية الطبية والنفسية  وباإلضافة إلى ذلك، للمحتجزين والسجناء الحق في -18
ا  من القواعد النموذجية الدني25 و24 و22أنظر القواعد  (والرعاية الطبية ألسنانهم

 ). من مجموعة مبادئ االحتجاز26 و25 و24والمبادئ 
 
  الدين والثقافة والتعليم-د
 

من ) 1 (18المادة  (بإشباع احتياجات حياتهم الدينية وينبغي السماح للمحتجزين -19
آما ).   من القواعد النموذجية الدنيا42العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقاعدة 

المواد لمحتجزون والسجناء بالحق في الحصول على قدر معقول من ينبغي أن يتمتع ا
 من مجموعة مبادئ االحتجاز والقاعدتين 28أنظر المبدأ  (التعليمية والثقافية واإلعالمية

وباإلضافة ).  من مجموعة مبادئ السجناء6 من القواعد النموذجية الدنيا والمبدأ 40 و39
 من المبادئ 8 التي يتطلبها المبدأ اء االحتجازفرص العمل الحقيقي أثنإلى ذلك، فان 

 .األساسية للسجناء تعزز آرامة المحتجزين وحقوق اإلنسان الخاصة بهم
 
  اإلشراف على أماآن االحتجاز-هـ
 

 معنية بالحفاظ على سلطات محايدة اإلشراف الفعال على أماآن االحتجاز من قبل -20
وعمال بالقاعدة .  ق اإلنسان الخاصة بالمحتجزينالمعاملة اإلنسانية أمر حيوي لحماية حقو

 من مجموعة مبادئ االحتجاز، ينبغي أن يتمتع 33 من القواعد النموذجية الدنيا والمبدأ 36
وفي حالة وفاة أحد .  المحتجزون أو السجناء بحق تقديم طلبات أو شكاوى حول معاملتهم

ة  ومالحقة أي أشخاص تثبت ، يجب اتخاذ تدابير خاصة لمعرفة سبب الوفاالمحتجزين
 13 و12  و9أنظر المبادئ .  (ةمسؤوليتهم، والسيما في حاالت التعذيب أو إساءة المعامل

يقوم أشخاص مؤهلون وذوي وباإلضافة إلى ذلك، ).  من  المبادئ الخاصة بمنع اإلعدام
بة  من أجل مراقخبرة من خارج إدارة السجن بإجراء زيارات منتظمة ألماآن االحتجاز

 من مجموعة مبادئ 29أنظر المبدأ . (المراعاة الصارمة للقوانين واألنظمة ذات الصلة
وللمحتجزين والسجناء الحق في االتصال بحرية وبسرية آاملة بالزائرين طبقا ).  االحتجاز

 . من مجموعة مبادئ االحتجاز29للمبدأ 
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لقات الشخصية التي تخص  والثياب وغيرها من المتعالنقود واألشياء الثمينة جميع -21
المحتجز والتي ال يسمح باالحتفاظ بها بعد دخول السجن ينبغي وضعها في حرز أمين  إلى 

 ). من القواعد النموذجية الدنيا43القاعدة . (أن يطلق سراحه
 
  المعايير المنطبقة بصفة خاصة على المحتجزين قبل المحاآمة-2
 

قوق المدنية والسياسية، ال يجوز أن يكون  من العهد الخاص بالح9 طبقا للمادة -22
وهناك عدة قضايا ينبغي النظر فيها لتقييم .  االحتجاز انتظارا للمحاآمة هو القاعدة العامة

 :ما إن آان االحتجاز السابق للمحاآمة ضروريا في حالة معينة، بما في ذلك ما يلي
 

 ؟هل توجد أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجرم 
 هل الحرمان من الحرية غير متناسب مع الجرم المزعوم والحكم المنتظر؟ 
 هل هناك خطر من فرار  المشتبه فيه؟ 
 هل هناك خطر آبير من قيام  المشتبه فيه بارتكاب  جرائم أخرى؟ 
هل هناك خطر من حدوث تدخل خطير في سير العدالة إذا   أطلق سراح المشتبه  

 فيه؟
 فراج بشروط ؟هل ستكفي الكفالة أو اإل 

 
 وتحتوي صكوك حقوق اإلنسان الدولية معايير محددة ينبغي تطبيقها على المحتجزين -23

وتنص هذه المعايير على ضمانات وأنواع إضافية من الحماية بالنظر إلى .  قبل المحاآمة
الحالة الخاصة للمحتجزين قبل المحاآمة باعتبارهم أفرادا مجردين من أحد حقوق اإلنسان 

 .ساسية، وهو الحق في الحرية، بدون أن تكون قد ثبتت إدانتهم بارتكاب جريمةاأل
 
  افتراض البراءة-أ
 

 هو أن المحتجز  الوجوه التي تميز بين المحتجزين قبل االمحاآمة والمحكوم عليهم أحد -24
 11 المادة."  (الحق في أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا"قبل المحاآمة له 

من العهد الخاص بالحقوق )  2 (14من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ) 1(
من العهد الخاص ) أ) (2 (10ويضاف إلى ذلك أنه عمال بالمادة ). المدنية والسياسية

ضمان من القواعد النموذجية الدنيا، ينبغي ) 2 (84بالحقوق المدنية والسياسية والقاعدة 
 .مدانين في أن يكونوا محل معاملة على حدة تالئم مرآزهمحق األشخاص غير ال

 
 تحسين معاملة األشخاص الذين لم يخضعوا بعد لالحتجاز افتراض البراءة ويتطلب -25

ويحق لجميع ).   من القواعد النموذجية الدنيا91 و88 و87 و86أنظر القواعد . (آعقوبة
أن يكونوا محل ) م محكوما عليهمسواء أآانوا محتجزين   قبل المحاآمة أ(المحتجزين 

معاملة إنسانية،  على أن ُيسترشد في استعمال االنضباط والقيود باحترام البراءة المفترضة 
 .  للمحتجز قبل المحاآمة
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  الفصل بين الفئات-ب
 

من العهد الخاص ) 2 (10 ينبغي الفصل بين مختلف فئات المحتجزين طبقا للمادة -26
وينبغي فصل .   من القواعد النموذجية الدنيا8ياسية والقاعدة بالحقوق المدنية والس

المتهمين عن المحكوم عليهم وفصل األحداث عن البالغين، وينبغي احتجاز الرجال 
ويخضع المحتجزون  قبل المحاآمة في آثير من البلدان .  والنساء في مؤسسات مختلفة

ن في آثير من األحيان مكتظة ومرافق االحتجاز االحتياطي تكو.  ألسوأ أحوال الحبس
ويظل المحتجزون قيد االحتجاز .  وقديمة وغير صحية وغير صالحة لسكنى اإلنسان

لشهور أو حتى سنوات بينما يجري التحقيق في قضاياهم ومعالجتها من قبل النظام 
 3.القضائي

 
  حظر التوقيف التعسفي-ج
 

يتعرض أحد للتوقيف أو االحتجاز وينبغي أال .   التوقيف هو بداية عملية االحتجاز-27
من العهد ) 1 (9 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  9 و3أنظر المادتين.  (تعسفا

 من االتفاقية 7 من الميثاق األفريقي والمادة 6الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 
 من مجموعة مبادئ 9المبدأ وعمال ب).  من االتفاقية األوروبية) 1 (5األمريكية والمادة 

 لضمان أنه للرقابة أو اإلشراف  القضائيين دائما التوقيف يخضعاالحتجاز، يجب أيضا أن 
 من مجموعة مبادئ االحتجاز، ينبغي 12وآما ورد في المبدأ .  يتم بمقتضى القانون

ت  تحقيقا لفعالية اإلشراف القضائي ولمنع حاالعن التوقيفات بسجالت دقيقةاالحتفاظ 
 .االختفاء

 
   اإلبالغ بأسباب التوقيف والتهم-د
 

من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عملية إبالغ ) 2 (9 وتنص المادة -28
بجب إبالغ الشخص لدى توقيفه  بسبب احتجازه، وفي غضون فترة : مؤلفة من مرحلتين

 من مجموعة مبادئ 13مبدأ ويوسع  ال.  وجيزة يجب إبالغ الشخص بالتهم المنسوبة إليه
االحتجاز متطلبات اإلبالغ لتشمل حقوق الشخص المحتجز، وبخاصة الحق في االتصال 

 . بمحام
 
  إمكانية  الوصول إلى القضاء-هـ
 

من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الموقوف في  ) 3 (9 تضمن المادة -29
تقييم ما إن آان هناك سبب قانوني لتوقيف أن ُيقدم سريعا إلى سلطة قضائية وظيفتها 

 37 و11أنظر أيضا المبدأين .  (الشخص وما إن آان االحتجاز  السابق للمحاآمة الزما
من العهد الخاص بالحقوق ) 3(9آما تضمن المــادة  ).  من مجموعة مبادئ االحتجاز

                                                      
دليل  املعايري الدولية املتصلة باالحتجاز السابق للمحاكمة، وثيقة األمم املتحدة : حقوق اإلنسان واالحتجاز السابق للمحاكمة 3

HR/P/P/T/3 ) 1994( من النص اإلنكليزي3، صفحة . 
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. انتظارا للمحاآمة اإلفراجالمحاآمة خالل مهلة معقولة  أو المدنية والسياسية الحق في 
 ). من مجموعة مبادئ االحتجاز38أنظر أيضا المبدأ (
 

 مكفول ألي شخص مجرد من والحق في الطعن في االحتجاز أمام سلطة قضائية -30
 من اإلعالن 8أنظر المادة . (حريته، ولكنه يتصل بصفة خاصة بالمحتجزين قبل المحاآمة

لعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبدأ من ا) 4 (9العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 
 ).  من مجموعة مبادئ االحتجاز32

 
  أماآن االحتجاز-و
 

أماآن االحتجاز  وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات أال تحتجز األشخاص إال في -31
 واالحتفاظ بسجالت لجميع المحتجزين)  من اإلعالن الخاص باالختفاء10المادة  (الرسمية

وهذه التدابير مهمة لضمان تحقيق المراقبة ).    من القواعد النموذجية الدنيا7قاعدة ال(
 . من مجموعة مبادئ االحتجاز4القضائية الفعالية التي ينص عليه المبدأ 

 
  االتصال بمحام-ز
 

في صدد الحق في محاآمة منصفة عند تقرير تهمة  حق االتصال بمحام مكفول -32
من  العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) 3 (14المادة أنظر  (جنائية ضد شخص

).   من مجموعة مبادئ االحتجاز17 من القواعد النموذجية الدنيا والمبدأ 93والقاعدة 
 . واالتصال بمحام وسيلة مهمة لضمان احترام حقوق المحتجز

 
  االتصال بالعالم الخارجي-ح
 

الحق في االتصال بالعالم حام، للمحتجزين  باإلضافة إلى التمتع بحق االتصال بم-33
 من مجموعة مبادئ االحتجاز 15أنظر المبدأ  (الخارجي وبخاصة أصدقائهم وأسرهم

من ) 1 (44ويضاف إلى ذلك أن القاعدة ).   من القواعد النموذجية الدنيا92والقاعدة 
 .ه أثناء االحتجازالقواعد النموذجية الدنيا تتطلب من السلطات إخطار أقارب المحتجز بوفات

 
  حق الشخص في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه-ط
 

 يستعمل التعذيب وإساءة المعاملة في بعض األحيان إلجبار المحتجزين  قبل المحاآمة -34
 من مجموعة مبادئ االحتجاز 21ويحظر المبدأ .  على االعتراف والكشف عن معلومات
لحصول على اعترافات أو شهادات عن طريق استعمال التعذيب أو إساءة المعاملة ل

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 15آما أنه عمال بالمادة .  اإلجبار
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة، تضمن الدول األطراف عدم 

إال  (آدليل ضد أي شخصأقوال يثبت أنه تم اإلجالء بها نتيجة للتعذيب االستشهاد بأية 
 ).لمالحقة مرتكب التعذيب

 
  الحق في محاآمة منصفة-ي
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 من العهد الخاص 14 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 10 تنطوي المادة -35

وتضمن هاتان المادتان حق . بالحقوق المدنية والسياسية على آثار على معاملة المحتجزين
أمام محكمة  محاآمة علنية ومنصفة إليهم تهما جزائية في جميع المحتجزين الذين توجه

) بما فيها االتصال الفعلي بمحام(، فضال عن توفير الضمانات الدنيا مستقلة وحيادية
 . عنهمللدفاعلالزمة 

 
  المعايير المنطبقة بصفة خاصة على االحتجاز اإلداري-3
 

يتهم بناء على إجراء حكومي، ُيجّرد األشخاص من حر يقع االحتجاز اإلداري عندما -36
ولكن خارج عملية توقيف المشتبه فيهم على يد الشرطة  وتقديمهم إلى نظام  العدالة 

ومثال ذلك أن األجانب الذين يسعون إلى دخول بلد ولكن يثبت عدم السماح لهم .  الجنائية
لحكومات وفي بعض البلدان تستعين ا.  فورا بدخول البلد قد يخضعون لالحتجاز اإلداري

ويخضع االحتجاز اإلداري في بعض البلدان .   اإلداري ضد الخصوم السياسيينزباالحتجا
 9وتنص المادة .  لتجاوزات من الدولة وذلك لعدم قيام سلطات قضائية مستقلة باستعراضه

ال يجوز توقيف أحد أو احتجازه من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه 
 أثناء الفترات التي تعلن فيها 9تنتقص الحكومة من التزاماتها بموجب المادة وقد .  تعسفا

 من العهد 4حالة الطوارئ العامة، على أن هذا التقييد يخضع للقيود التي تنص عليها المادة 
وللشخص الموقوف أو المحتجز بسبب تهمة جزائية .  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

من العهد الخاص ) 3 (9المادة  ( في غضون فترة معقولةالحق في تقديمه لمحاآمة
 95وطبقا للقاعدة ).   من مجموعة مبادئ االحتجاز38بالحقوق المدنية والسياسية والمبدأ 

من القواعد النموذجية الدنيا، فان الحقوق  السالفة الذآر مكفولة لجميع األشخاص، بل 
 . إليهم تهمةولألشخاص الموقوفين أو المسجونين بدون أن تنسب

 
 موجود بالنسبة لألفعال التي تنتهك حقوق المحتجز أو والحق في االنتصاف الفعلي  -37

 من العهد 9 و2 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادتين 8أنظر المادة . (حرياته
 ). من مجموعة مبادئ االحتجاز35الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبدأ 

 
 من العهد الخاص بالحقوق السياسي 5روط االستثناء الواردة في المادة  آما أن ش-38

 من مجموعة مبادئ االحتجاز تنص على أن المعايير الواردة فيهما ال 3والمدنية  والمبدأ 
يمكن التذرع بها لتقييد تطبيق حقوق اإلنسان األساسية  المعترف بها في الدولة المعنية أو 

 .المنطلقة عليها
 
 ايير المنطبقة على المرأة المع-4
 

معرضات بصفة خاصة لالغتصاب وغيره من العنف واالستغالل  المحتجزات -39
وهذه االنتهاآات ضد المرأة وضد حقوقها ال يلتفت إليها وال يبلغ عنها في آثير .  الجنسي

هذا العنف ضد المحتجزات هو " عدم وضوح"ومن الواضح أن أحد أسباب .  من األحيان
. الذآوري المهيمن على إنفاذ القوانين وإدارة شئون القضاء في آثير من البلدانالطابع 
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ومن المعترف به أن العنف الجنسي الذي ترتكبه الدولة أو ممثليها ضد المرأة هو نوع 
وتنطبق تماما على هذه الحاالت األحكام ذات الصلة من العهد الدولي .  من أنواع التعذيب

والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الخاص بالحقوق المدنية 
 . أو الحاطة بالكرامةةأو العقوبة القاسية أو الالإنساني

 
 ينص على أنه ينبغي للدول أن 4 ومن المهم أن إعالن القضاء على العنف ضد المرأة-40

قبة عليها طبقا الجهد الواجب لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعا"تبذل 
للتشريعات الوطنية، سواء أآانت تلك األعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب 

 ." أشخاص
 

، وبخاصة حماية حقوق المرأة ومرآزها الخاص وال تعتبر التدابير الرامية فقط إلى -41
 من )2 (5أنظر المبدأ .  (الحوامل من النساء واألمهات الالتي يرضعن أطفالهن، تمييزية

 ).مجموعة مبادئ االحتجاز
 

 من القواعد النموذجية الدنيا على أنه ينبغي وضع المحتجزات 53 وتنص القاعدة -42
 .  تحت رعاية وإشراف موظفات وعامالت

 
من القواعد النموذجية الدنيا، ينبغي  توفير المنشآت الخاصة ) 1 (23 وطبقا للمادة -43

وحين يكون من المسموح به بقاء .  ل الوالدة وبعدهاالرعاية والعالج قبالضرورية لتوفير 
األطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن، تتخذ التدابير الالزمة لتوفير دار حضانة 

من ) 1 (23أنظر القاعدة .  (يوضع فيها الرضع أثناء عدم وجودهم  في رعاية أمهاتهم
 ).القواعد النموذجية الدنيا

 
 ى األحداث المعايير المنطبقة عل-5
 

 يتلقى األحداث معاملة خاصة في صكوك حقوق اإلنسان الدولية وذلك بسبب صغر -44
 . في الحسبانإصالحهممع وضع هدف  وينبغي تنفيذ هذه المعايير .  سنهم

 
 وتنشئ اتفاقية حقوق الطفل والقواعد النموذجية الدنيا إلدارة شئون قضاء األحداث -45

المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتهم، معايير دنيا وقواعد األمم ) قواعد بكين(
بأنه شخص دون الثامنة "  الحدث"وُيعّرف . لحماية األحداث المجردين من حريتهم

وينبغي افتراض أن األحداث بريئون   والبد أن يتمتعوا بحق االتصال .  عشرة من العمر
 .بمحام

 
تسهيالت وخدمات تفي بجميع متطلبات   ولألحداث المجردين من حريتهم الحق في -46

بمعاملة خاصة  وإحاطتهم فصلهم عن البالغينوينبغي .  الصحة  والكرامة اإلنسانية

                                                      
، 217، صفحة 49الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم ، الدورة الثامنة واألربعون، الوثائق 48/104قرار اجلمعية العامة  4

A/48/49) 1993.( 
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وينبغي، حيثما أمكن، أن تحل تدابير بديلة محل المالحقة القضائية .  بغرض إصالحهم
أنظر .  ملآما ينبغي السماح لألحداث بمواصلة التعليم والتدريب المهني والع.  لألحداث

لمزيد من المعلومات " إدارة شئون قضاء األحداث: 9-الفرع هاء، الفصل الرابع
 .التفصيلية

 

  الزيارات العامة لمرفق االحتجاز-جيم
 
  تعريف الشروط المسبقة واألهداف-1
 

، إحدى الزيارات إلى سجن أو مرفق احتجاز آخر بأآمله تؤلف الزيارات العاملة، أي -47
وقد وقع المحتجزون مرارا ضحايا للتوقيف . صد وأآثرها حساسيةأصعب مهام الر

وهم من بين أفراد المجتمع األشد .  التعسفي أو إساءة المعاملة أو االنتهاآات األخرى
ومن هنا يبدو أن الزيارات إلى مرافق االحتجاز تمثل أولوية .  تعرضا لإلساءات األخرى

على أنه ينبغي .  في ميدان حقوق اإلنسانواضحة ألي عملية من عمليا األمم المتحدة 
دراسة وتخطيط لعملية حقوق اإلنسان الميدانية  أال تسعى إلى إجراء هذه الزيارات إال بعد 

ما هي أهداف زيارة  مرفق : والسؤال األول الذي ينبغي أن تسأله العملية هو .  دقيقين
حقق في الواقع تلك األهداف؟  االحتجاز؟  وثانيا، هل يمكن لهذه العملية الميدانية أن ت

وتبعا لعدد المحتجزين، قد تتطلب .  تستهلك آثيرا من الوقتويمكن للزيارات العامة أن 
آما .  الزيارة العامة بذل جهود من جانب عديد من موظفي حقوق اإلنسان لبضعة أسابيع
منهجية أن سوء تخطيط زيارة مرفق االحتجاز أو إجراء زيارة بدون االلتزام بمعايير 

ويمكن لهذه الزيارة .  تسبب ضررا أآثر مما تسبب نفعاصارمة، آما هو مبين أدناه، أن  
وإذا أخفقت الزيارات .  أن تؤمل المحتجزين بآمال زائفة في سرعة إغاثتهم من معاناتهم

في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف مثل منع التعذيب وإدخال بعض التحسينات على أحوال 
نية تحديد هوية المحتجزين الذي تعرضوا لتوقيف تعسفي، فقد يعاني المرفق وإمكا

 .المحتجزون في الواقع نتيجة تحطم آمالهم أآثر مما لو لم تجر هذه الزيارات
 

بأآبر خبرة فيما يتعلق بالزيارات  اللجنة الدولية للصليب األحمر آما تتمتع -48
 أن تتأآد مما إن آانت اللجنة الدولية للمحتجزين، وينبغي لعملية األمم المتحدة الميدانية

وإذا آان األمر آذلك، فهل .  العمليةللصليب األحمر تقوم فعال بزيارة المحتجزين في بلد 
يمكن لعملية حقوق اإلنسان الميدانية أن تقدم مساعدة في المجاالت التي ال تمتد إليها والية 

ا؟  وهل يمكن لعملية األمم المتحدة في اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أن تحرز تقدما فيه
ميدان حقوق اإلنسان أن تضع تقسيما للعمل مع اللجنة الدولية للصليب األحمر يمكن فيه 
لكل منهما اإلسهام بدور؟   لقد أقيم مثل هذا االتفاق، وذلك على سبيل المثال، بين عملية 

 3التذييل ويشمل .  صليب األحمرحقوق اإلنسان الميدانية في رواندا وبين اللجنة الدولية لل
التنسيق مع اللجنة الدولية : "الفرع هاءنسخة من هذا االتفاق وترد مناقشة له أدناه في 

وتقع مسؤولية تقييم نطاق التكامل بين اللجنة الدولية للصليب األحمر ".   للصليب األحمر
التقسيم المالئم للعمل، وإجراءات عملية األمم المتحدة الميدانية في بلد معين، والبت في 
 .  على قيادة العملية الميدانية وليس على موظف حقوق اإلنسان بمفرده
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 وبمجرد أن تتخذ عملية األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان إلى قرار مدروس -49
تكون على وعي بالطرق التي تنتهجها بشأن إجراء زيارات ألماآن االحتجاز، ينبغي أن 

 لحقوق اإلنسان في العمل وخبرتها الواسعة التي يمكن أن تستخلص منها اللجنة الدولية
 بالمبادئومن المفيد أيضا االستعانة .  بعض المبادئ األساسية المتصلة بهذه الزيارات

المستخلصة من خبرة عمليات األمم المتحدة السابقة في ميدان حقوق اإلنسان وعمل اللجنة 
وتشمل هذه . لة أو العقوبة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامةاألوروبية لمنع التعذيب والمعام

  إلى جميع إجراء زيارات منتظمة ومتكررةالمبادئ   حاجة موظفي حقوق اإلنسان إلى 
مالحظة هوية ويجب أن يكون الموظفون قادرين على .  مراآز االحتجاز  والسجون

 أن يستطيع موظفو حقوق ويجب.  حتى يمكنهم مقابلتهم مرة أخرىاألشخاص المحتجزين 
التخاطب مع المحتجزين بحرية اإلنسان زيارة جميع المحتجزين وأن يكونوا قادرين على 

 .زيارة جميع أماآن االحتجاز في البلد وأن يكونوا قادرين على وبدون شهود
 

صد الحالة العامة لحقوق اإلنسان  ويمكن إجراء زيارات عامة ألماآن االحتجاز لر-50
وقد تشمل والية عملية حقوق .   بشأن تشغيل وإصالح نظام االحتجازياتولعمل توص

 :اإلنسان  بالتحديد النقاط التالية من بين األهداف الرئيسية للزيارة العامة
 

وضع نهاية للتعذيب وغيره من إساءة المعاملة، بما في ذلك ممارسة الضرب ) أ(
 بصورة منتظمة على سبيل المثال؛

 
  عن األشخاص المحتجزين حجزا تعسفيا ألسباب سياسية؛ضمان اإلفراج) ب(
 
والمهل الزمنية التي ينص عليها  الوصول إلى العدالة طبقا لإلجراءات) ج(

 القانون؛
 
 وبخاصة ضحايا -التدخل من أجل حصول ضحايا انتهاآات حقوق اإلنسان) د(

 حالتهم أو  على الرعاية الطبية التي تتطلبها-الضرب وإساءة المعاملة والتعذيب
 .التأآد من حصولهم عليها

 
ضمان قيام السلطات المسؤولة عن مراآز االحتجاز بإنشاء سجل للمحتجزين ) هـ(

  بأحدث البيانات وأن  يشير إلى الحالة القانونية للمحتجزين؛هيتم استيفاؤ
 
العمل على تحسين  ظروف االحتجاز المادية والنفسية للمحتجزين باالشتراك )   و(

 .لسلطات المختصة والمنظمات المتخصصةمع ا
 
  اختيار موظفي حقوق اإلنسان لزيارة أماآن االحتجاز-2
 

وينبغي تحديد دور آل .  الزيارة العامة ينبغي أن يشارك الفريق برمته في تخطيط -51
آما ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان  معرفة أن إجراء زيارة عامة  .  شخص تحديدا دقيقا

، وقد يستغرق إجراء زيارة عامة شاملة بضعة أسابيع.  ستغرق وقتا طويالبصورة سليمة ي
واستعدادا للزيارة، ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان .  والسيما عند إجراء الزيارة األولى
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دراسة الجزء األول من  هذا الفصل المتعلق بالمعايير الدولية المتصلة باالحتجاز ومعاملة 
 المبادئ مجموعةقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمحتجزين، باإلضافة إلى ال

 أو المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز
 .  السجن

 
طبيب وعدة موظفين من موظفي حقوق  في العادة من الوفد الزائر وينبغي أن يتألف -52

التعذيب أو إساءة المعاملة، فان مشارآة وإذا   آانت هناك مشاآل متعلقة ب.  اإلنسان
ومن هنا ينبغي أن يضم الوفد الزائر . الطبيب في الوفد الزائر ستكون مطلوبة بصفة خاصة

وإذا لم يواجه الوفد مشاآل متعلقة بالتعذيب، فقد تشمل الزيارات الالحقة . األول طبيبا
وتشير الخبـرة .  طبيينممرضة ومهنيا متخصصا في الصحة العامة أو غيره العاملين ال

إلى أنه قد يكون من األيسر الحصول على معلومات من المحتجزين  إذا آان الطبيب أو 
امرأة ولذلك من المفيد أن يضم موظفو حقوق اإلنسان .  أحد موظفي حقوق اإلنسان امرأة

أو  أن يكونوا جميعا من النساء، والسيما عند إجراء زيارة لمرفق احتجاز مخصص 
 .ءللنسا

 
 وفائدة وجود شخصين أو أآثر هو أنه يمكنهم مقارنة المالحظات والتشاور أثناء -53

آما يمكنهم أن يدافعوا عن بعضهم بعضا ويقدم بعضهم الدعم .  زيارة مرفق االحتجاز
ينبغي لهم عموما وبصفة عامة، . للبعض اآلخر إذا اعترضتهم سلطات مرفق االحتجاز

 والبقاء معا بدال من التفرق أثناء زيارة مرفق ينالعمل في  فرق مؤلفة من شخص
 .االحتجاز

 
 وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان ارتداء مالبس تميزهم بوضوح عن العاملين في مرفق -54

يلبسوا شارة أو غير ذلك من العالمات الواضحة التي تدل على وينبغي أن .  زاالحتجا
موظفو حقوق اإلنسان آالت صطحب وينبغي عموما أال ي.  مرآزهم في األمم المتحدة

 حيث قد تثير هذه تصوير أو أجهزة تسجيل  أو أدوات مشابهة إلى مرفق االحتجاز
األدوات قلقا أمنيا لدى القائمين بإدارة شئون المرفق وقد تثير شكوآا لدى السلطات إزاء 

ت قد آما أن هذه األدوا.  رغبة موظفي حقوق اإلنسان في نشر ما يجمعونه من معلومات
وقد تستعمل أجهزة التسجيل .  تثير قلق المحتجزين إزاء أمن المعلومات التي يتم جمعها

: الفصل الثامنأنظر . (ة في بعض الظروف االستثنائينعند إجراء مقابالت مع المحتجزي
 ").إجراء المقابالت"
 
  دخول مرفق االحتجاز واإلعالن سلفا عن الزيارة -3
 

عن ينبغي اإلعالن مقدما نة الدولية للصليب األحمر  على أنه   يجري العرف في اللج-55
وفي حين .  زيارة مرافق االحتجاز إلتاحة الفرصة للسلطات لتحسين الظروف قدر اإلمكان

قد يبدو للوهلة األولى أن هذا التنبيه يتيح للسلطات وقتا آافيا لتغطية أي ظروف سيئة، 
هذا الجهد مفيد، ألن آل ما تقوم به الحكومة من تعتبر اللجنة الدولية للصليب األحمر أن 

 .تحسينات سيساعد مرافق االحتجاز
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والزيارات المفاجئة .  زيارات مفاجئة في إجراء ينبغي أيضا النظر أيضا على أنه -56
فعالة بصفة خاصة عندما يوجد اشتباه معقول في أن السلطات ترتب الزيارات سلفا لتغطية 

اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة   وتشارك . الممارسات اإلشكالية
 بصفة خاصة في  زيارات مفاجئة لمراآز الشرطة عند الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

زيارة السجون في البلد ألسباب أخرى  حيث يكون من غير الممكن زيارة جميع هذه 
وعلى .  رة اصدق أن ممارسات الشرطةالمرافق في البلد وقد تتيح الزيارات المفاجئة صو

أي حال، فالزيارات المفاجئة ليست عملية في المرافق الكبيرة ألن معظم حراس السجن 
 .سُيخَطرون بالزيارة قبل أن يصل موظفو حقوق اإلنسان إلى آثير من أجزاء المرفق

 
ذلك فان أحد   ول."للتحسينات المؤقتة"دائما  االنتباه وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان -57

آيف يختلف هذا اليوم وما : "األسئلة التي ينبغي طرحها في المقابالت مع المحتجزين هو 
آما ينبغي أن تخضع هذه "  تلقيته فيه من معاملة عن األيام األخرى في مرفق االحتجاز؟

مدير مرفق االحتجاز في نهاية الزيارة  حتى ال /لمناقشات مع مأمور"  التحسنيات المؤقتة"
 .تقع هذه المشاآل فيما سيجري من زيارات في المستقبل

 
على خريطة لمرآز االحتجاز  موظفي حقوق اإلنسان حصول وسيكون من المفيد -58

  وستتيح الخريطة على األرجح لموظفي حقوق اإلنسان القدرة على .ودراستها قبل دخوله
وقد ُتطلب هذه .  همالعثور على جميع المحتجزين وستحول دون أن يضل الموظفون طريق

على أنه قد يتعين وضع خريطة أثناء الزيارة أو .  الخريطة من سلطات مرفق االحتجاز
مثل جمعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان ومنظمة العفو (من الزائرين السابقين 

 اصطحاب خريطة إلى مرفق ينبغي عدمعلى أنه .  أو من مصادر أخرى) الدولية، الخ
وعلى أي حال، ينبغي .  حتمال قيام أي محتجز باستعمالها في التخطيط للهرباالحتجاز ال

 حتى يتأآد يتولى أحد موظفي حقوق اإلنسان مسؤولية تكوين فكرة عن المرفق برمتهأن 
 .من أن الزائرين ال تفوتهم زيارة أجزاء منه

 
  مقابلة مدير مرفق االحتجاز إلجراء مناقشة أولية-4
 

أن يناقشوا الزيارة مع  مرفق االحتجاز لدى دخولهم حقوق اإلنسانلموظفي  ينبغي -59
وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان اإلعالن عن هوياتهم .   أو المأمورالمحافظ أو المدير

ويجب أن يتحلى الموظفون بالثقة .  ووصف واليتهم وإجراءات العمل وصفا موجزا
من خالل حديث من الثقة مع المدير إيجاد جو وينبغي أن يسعوا إلى .  واالعتزاز بالنفس

وعند تقديم أنفسهم، من المفيد أن يقدم موظفو حقوق .  أولي خفيف قبل الترآيز على العمل
 الخاصة بزيارة أماآن توضيح إجراءاتهم النموذجيةوعند .  اإلنسان بطاقات الزيارة

 مع غيره من العاملين االحتجاز، ينبغي لهم اإلشارة إلى المناقشة األولية مع المدير أو ربما
والجولة في جميع أنحاء مرفق االحتجاز ، )بمن فيهم المهنيون الطبيون(في السجن 

والمقابالت الفردية السرية مع جميع المحتجزين الذين يرغب الموظفون في مقابلتهم 
والمناقشة الختامية مع المدير والتقرير الموجز بالنقاط الرئيسية والتوصيات الناشئة عن 

 .زيارة  وما ينتج عن ذلك من تقرير يتم تقديمه إلى المكتب المرآزي للعملية الميدانيةال
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 ينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان مستعدين للشرح بلغة بسيطة السبب الذي يجعل -60
من الالزم لهم اتباع القواعد النموذجية في زيارة أماآن االحتجاز وأن يكونوا مستعدين 

.  ية العملية الميدانية أو أي اتفاق آخر أبرمته العملية الميدانية مع الحكومةلإلشارة إلى وال
آما ينبغي لهم أن يكونوا مستعدين لتذآير المدير أن طرائق الزيارة قد تم تحديدها في 
االتفاق، إذا آانت تلك هي القضية، وان آان من المقبول أيضا تذآير المدير بأنه قد يستفيد 

 وذلك مثال عن طريق الحصول على مزيد من المعلومات هن الحالة في آثيرا من الزيارة
السجن ومساعدته على الحصول على موارد من السلطات المرآزية من خالل ما يضعه 

وقد يكون من المفيد، والسيما في الزيارات .  موظفو حقوق اإلنسان من توصيات، الخ
.  ة المحلية يمكن اطالع المدير عليهااألولى، اصطحاب نسخة من الوالية أو االتفاق باللغ

وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان أال يتفاوضوا مع المدير حول القضايا التي  حسمت في 
وينبغي لهم بدال من ذلك اإلشارة بطريقة مهنية وواضحة إلى .  االتفاق الكلي مع الحكومة

وأن التعاون هو العملية وينبغي أن يوضحوا أنهم يتوقعون التعاون .  توقعاتهم بشأن الزيارة
 .النموذجية

 
 وينبغي أن يالحظ موظف حقوق اإلنسان أن الحراس في بعض مرافق االحتجاز -61

سيكونون متعاونين، وفي مرافق أخرى سيمتنع الحراس عن التعاون، بل ومن الممكن أن 
لوا معهم وقد يكون من المفيد لموظفي حقوق اإلنسان أن يحم.  يلجأوا إلى التهديد بأسلحتهم

  وإذا قوبلوا بمقاومة، ينبغي لهم .رسائل تقديم من الحكومة للمساعدة على تأآيد التعاون
رفض عدم التعاون بطريقة مهذبة ولكن حازمة، واإلشارة إلى أنه سيتم إبالغ  المسؤولين 

 .األعلى في الحكومة بعدم تعاونهم
 

معقول مع مدير مرفق  وسيكون من الممكن في آثير من الحاالت إجراء نقاش -62
وقد  ينظر إلى زيارة موظفي حقوق اإلنسان التابعين لألمم المتحدة باعتبارها .  االحتجاز

  وقد يجد موظفو .طريقة إلبالغ رؤسائه بحاجة مرفق االحتجاز إلى مزيد من الموارد
فبعض المديرين اختاروا العمل في مرفق االحتجاز .  حقوق اإلنسان نوعين من المديرين

باعتبار أن ذلك هو تخصصهم المهني ، وفي هذه الحالة قد يكون لديهم فكرة عن اإلدارة 
وهناك مديرون آخرون نقلوا إلى هذه .  المنظمة  وارتقوا إلى منصبهم الرفيع الراهن

 .  الوظيفة آعقاب لهم، ومن ثم قد ال تكون لديهم فكرة آبيرة عن اإلدارة المنظمة
 

األسئلة لموظفي حقوق اإلنسان أن يطرحوا مجموعة من  وعلى أي حال، ينبغي -63
د قرءوا بعناية أي وينبغي أن يكون الموظفون ق.  المحافظ/المدير/ على المأمورالقياسية

، وأن يتأآدوا من أنهم على معرفة دقيقة بما تقرير من الزيارات السابقة لمرفق االحتجاز
م مناقشة النقاط التي أثيرت أثناء حدث في االتصاالت التي تمت في الماضي حتى يمكنه

وينبغي عموما .  الزيارات السابقة وحتى يمكنهم تفادي التعليقات المضللة من المدير
لموظفي حقوق اإلنسان أن يناقشوا مع المدير في المقابلة األولية آل نقطة من النقاط التي 

اط التي من المرجح أن آانت قد أثيرت التقرير الموجز للزيارة السابقة، وبخاصة تلك النق
أنظر (وهناك أسئلة أخرى يقترحها شكل التقرير .  تنشأ في المناقشات مع المحتجزين

وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان اإلنصات بعناية لما يقدمه المدير من ).  2و 1 التذييالن
ي وينبغ.  ردود قد تدل على استعداد لمعالجة المشاآل السابقة أو المشاآل التي قد تطرأ
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 حتى يمكن التعرف على النقاط المثيرة توجيه نفس األسئلة إلى المحتجزين فيما بعد
 .للمشاآل وأوجه عدم االتساق

 
لرئيس وفد حقوق اإلنسان الزائر أن يأخذ  وعند إجراء المناقشة مع المأمور، ينبغي -64

 وينبغي أال . ، وينبغي أن يطلب من زمالئه المشارآة متى وجد ذلك مناسبابزمام المقابلة
يتدخل موظفو حقوق اإلنسان اآلخرين ولكن عليهم أن يعلنوا عن آرائهم  بإبداء مالحظة 

وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان مستعدين .  سريعة أو عالمة متحوطة أخرى
ما هي األشياء التي يمكن لعملية حقوق .  لمعالجة طلبات المساعدة المقدمة من المدير

 بها وما هي األشياء ال يمكنها القيام بها؟  ينبغي أن يشعر موظفو حقوق اإلنسان أن تقوم
اإلنسان بحرية في قبول عرض بكرم الضيافة، مثل تناول الغداء في آافيتيريا السجن أو 
تناول القهوة ألن ذلك سيتيح لهم فرصة إجراء نقاش في سياق بعيد نوعا ما عن الشكليات 

ا أي عروض من شأنها اإلضرار بمظهر االستقالل والحياد الرسمية، ولكن ينبغي أال يقبلو
 .  الذي يتسم به الوفد، مثل اقتراح المدير باصطحاب إحدى المندوبات للرقص في تلك الليلة

 
 تلخيص نتيجة المناقشة وفي نهاية المقابلة، ينبغي أن يحاول موظفو حقوق اإلنسان -65

.  نهم يتطلعون إلى رؤية المدير في نهاية الزيارةثم االختتام بمالحظة ودية مع اإلشارة إلى أ
الفصل التاسع ولمزيد من التوجيه بشأن اللقاءات مع المدير وغيره من المسؤولين، أنظر 

 ."المتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية: "عشر
 
  إجراء مقابالت مع المسؤولين اآلخرين-5
 

لمحامين والمستشارين  الدينيين وينبغي أيضا لموظفي حقوق اإلنسان زيارة ا  -66
.  والمعلمين واألطباء  وغيرهم ممن يقدمون رعاية للمحتجزين في مرفق االحتجاز

ولهؤالء األفراد في العادة وجه نظر مستقلة بخصوص المرفق تختلف عن وجهة نظر 
 .األفراد المسؤولين عن حراسة المحتجزين

 
الوفد الزائر ينبغي أن يجد أن عالقته  ومثال ذلك أن الطبيب الذي يؤلف جزءا من -67

وفي .  المهنية ستسمح للعاملين الطبيين في مرآز االحتجاز بتقاسم خبراتهم بطريقة مباشرة
حين أن بعض األطباء الذين يعملون في مرافق االحتجاز يتشربون روح المؤسسة، فان 

 .مات ذات صلةإحساسهم بالمسؤولية والعالقة المهنية قد تفيد في الحصول على معلو
 
  قائمة المحتجزين وجدول المناوبات-6
 

بجمع أسماء  إلى مرفق احتجاز، من المفيد قيام موظفي حقوق اإلنسان قبل الذهاب -68
، حتى يكون لديهم أفراد معينين بعض األفراد الذين ُيعتقد بأنهم محتجزون في المرفق

 .  يستفسرون عنهم
 

ال سلطات مرآز االحتجاز عن قائمة تفصيلية سؤ وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان -69
وإذا لم توجد هذه القائمة، ينبغي اإلصرار على .  بجميع المحتجزين المعتقلين في المرفق
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أن تقوم سلطات االحتجاز بوضع سجل آاف وحديث باألسماء وتواريخ الميالد والتفاصيل 
 وتاريخ أقرب إجراء الشخصية األخرى والتهم المنسوبة إلى آل فرد وتاريخ االحتجاز

 من 7وهذا السجل مطلوب بمقتضى القاعدة .  قضائي منتظر والمشاآل الصحية، الخ
وينبغي .   من اإلعالن الخاص باالختفاء10القواعد النموذجية الدنيا، فضال عن المادة 

لموظفي حقوق اإلنسان مساعدة سلطات مرفق االحتجاز على التأآد من تجميع هذه القائمة  
وإذا لم .  تفاظ بها بانتظام، ولكن ينبغي عموما عدم تولي الدور الخاص بجمع القائمةواالح

توجد أي طريقة أخرى لتأآيد حسن إجراء الزيارات المتكررة وإذا لم تستطع السلطات 
إعداد سجل وإذا توفرت لعملية حقوق اإلنسان الموارد الكافية، فينبغي لموظفي حقوق 

 .  جل للمحتجزيناإلنسان النظر في إعداد س
 
  زيارة المرفق بأآمله-7
 

ينبغي أن  يقرر موظفو حقوق اإلنسان األجزاء  عند التجول في مرفق االحتجاز، -70
وينبغي من حيث المبدأ أن يقوم موظفو .  التي ينبغي زيارتها واألبواب التي ينبغي فتحها

وينبغي  أن .   المحتجزينحقوق اإلنسان بزيارة المرفق بأآمله أو على األقل مقابلة جميع
.  يحاول موظفو حقوق اإلنسان الضغط للوصول إلى أآبر عدد من األماآن قدر اإلمكان
.  وقد  تتذرع السلطات في بعض األحيان بدواع أمنية أو بضياع المفاتيح لعدم فتح األبواب

تجاجات من وينبغي عند االقتضاء تقديم اح.  وقد يحتاج الوفد إلى تقييم صدق هذه المعاذير
خالل اللجوء إلى المكتب المرآزي لعملية حقوق اإلنسان الميدانية والمستويات األعلى في 

 .الحكومة
 

 وينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان أن بعض الزنزانات محاطة بجدران أو -71
وهناك طريقة لتحديد ما إن آانت هناك زنزانة خفية، والنظر إلى .  أخفيت بطريقة أخرى

استشارة المحتجزين اآلخرين ومن المفيد أيضا .  الك الكهربائية الموجودة في السقفاألس
وقد يحصل موظفو حقوق .  أو شخص آخر آان موجودا من قبل في مرفق االحتجاز

اإلنسان على معلومات من المحتجزين اآلخرين أو السابقين الذين سيعرفون مكان إخفاء 
 . المحتجزين

 
 المحتجزين إجراء مقابالت مع -8
 

إجراء مقابالت جماعية وفردية مع  ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان النظر في -72
ولتوفير الوقت عند مناقشة بعض القضايا العامة، قد يجري موظف حقوق .  المحتجزين

اإلنسان مقابالت جماعية  وذلك مثال مع جميع المحتجزين في زنزانة أو في قسم صغير 
الجماعية مفيدة للتعرف على المشاآل المشترآة وتحديد القادة والمقابالت .  من المرفق

وتكوين فكرة عن الثقافة السياسية في مرفق االحتجاز وتحديد من ستجري معه مقابالت 
بالجماعات التي ال آما ينبغي لموظف حقوق اإلنسان أن يكون على  معرفة .  على حدة

 ). إثنيتين متعارضتينمثل جماعتين (يمكن مقابلتها في حضور جماعات أخرى
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قادة  وقد يرغب موظف حقوق اإلنسان في معرفة المحتجزين الذين أصبحوا  -73 
ومن .   التي تتكون عادة في مرافق االحتجازالمحتجزين أو أحزاب أو جماعات لتنظيمات

المفضل معرفة أسماء هؤالء  القادة قبل دخول المرفق، ولكن في حالة عدم معرفة أسمائهم 
ومن المناقشات مع .  خول المرفق، يمكن سؤال المحتجزين عن هؤالء القادةعند د

المحتجزين ومع قادتهم،  البد وأن يستطيع موظف حقوق اإلنسان فهم ثقافة مرفق 
وما هي مختلف الجماعات واألحزاب؟  ومن هم الخاسرون؟ ومن هم قادة .  االحتجاز

يد مشاآل مرفق االحتجاز أو قد يعملون الجماعات؟  وقد يكون القادة أآثر صراحة في تحد
وقد تقوم السلطات بزرع القادة  وقد ال يكونون القادة .   آمخبرين لسلطات السجن

ولهذا .  وفي بعض السياقات، يسيطر قادة المحتجزين بفعالية على المرفق.  الحقيقيين
ولتفادي .  السبب وغيره من األسباب،قد ينطوي تحديد القادة على استفزاز للسلطات

تعريض المحتجزين للخطر، قد يحدد موظف حقوق اإلنسان مجموعة الزنزانات التي 
.  يحتجز فيها قادة معينون ويطلبون حينئذ إجراء مقابالت مع المحتجزين في هذه الزنزانات

ويمكن لموظف حقوق اإلنسان التحدث مع جماعة أصغر يتم اختيارها عشوائيا ولكنها 
 .تضم القادة

 
 وفي بغي إجراء جميع المقابالت الفردية مع المحتجزين في عدم حضور شهودوين -74

تحديد مكان يبدو آمنا وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان .  مكان يقرره موظفو حقوق اإلنسان
وينبغي عموما أن يفترض موظف حقوق اإلنسان عدم وجود أي مكان آمن .  من التنصت

تكون سلطات مرفق االحتجاز قد أعدت غرفة وفي آثير من األحيان .  إلجراء مقابلة
ونظرا لخطر التنصت، ينبغي عموما أال يقبل موظف حقوق .  خاصة ألجراء المقابالت
.  ويمكن في بعض األحيان إجراء المقابالت  في زنزانة غير خالية.  اإلنسان هذه العروض

زانة الخاصة وفي حاالت أخرى، قد يكون ممكنا إجراء المقابلة في فناء أو في الزن
على أن هذه األماآن قد ال تكون آمنة في آثير من األحيان وقد تجعل المحتجز .  بالمحتجز

 الفصل الثامنولمزيد من المالحظات العامة عن إجراء المقابالت، أنظر .  عصبي المزاج
 ."إجراء المقابالت: "
 

ز بأن موظف حقوق ومن المرجح أن يعتقد المحتج.  اآتساب ثقة المحتجز ومن المهم -75
وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان أن يقدموا .  اإلنسان مزيَّف  وأن السلطات هي التي زرعته

وربما يكون موظفو . أنفسهم ويعلنوا عن الغرض من الزيارة وما تتسم من طابع سري
حقوق اإلنسان قد قدموا هذه المعلومات  من قبل في إعالن عام  لجميع المحتجزين أو 

زنزانة آبيرة، ولكن قد يكون من الالزم /مجموعة زنزانات/حتجزين في جماعةجميع الم
وقد يرغب موظف حقوق اإلنسان في تقديم ماء أو .  تكرار المعلومات أثناء المقابلة الفردية

وينبغي أن يطمأن المحتجز إلى أنه سيظل مصدرا مجهوال إال إذا .  سجائر إلى المحتجز
ية بواعث قلقه ورأى موظف حقوق اإلنسان أنه من غير أراد المحتجز اإلعالن عن هو

 .المرجح وقوع أعمال انتقامية ضده
 

 إلى 20ينبغي في العادة أن تستغرق المقابلة األولى مع أي محتجز من  وبصفة عامة، -76
ويتوقف طول مدة المقابلة على .  ، ويستبعد من ذلك الفحص الطبي دقيقة على األقل30

وقد تستغرق المقبالت وقتا أطول  إذا ازدادات الحاجة إلى إيجاد .  ناولهاالقضايا التي يتم ت
وقتا أطول  في حالة وقوع ومن المرجح أيضا أن تستغرق المقابالت .  جو من الثقة واللفة 
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وباإلضافة إلى ذلك،  قد تستغرق المقابالت وقتا أطول في حالة االستعانة بمترجم .  تعذيب
و حقوق اإلنسان تقليل طول  المقابالت بإخبار المحتجزين أو وقد يستطيع موظف.  شفوي

قادتهم بأنهم مهتمون أو غير مهتمين بمزيد من المعلومات عن الظروف العامة، مثل 
 .الطعام والمراحيض، الخ

 
 في المقابالت بالصبر الشديد وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان مستعدين للتحلي -77

وينبغي .  وربما لم تتح للمحتجزين أي فرصة لسرد قصصهم.  نالتي تجري مع المحتجزي
لموظف حقوق اإلنسان في الزيارة لمرفق االحتجاز أن يكون مستعدا لسماع قصص 

المحتجزين لديهم حاجة حقيقية إلى سرد تجارهم على أن .  متشابهة آثيرا من آل محتجز
كون أول زائر يراه المحتجز وموظف حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة قد ي.  الخاصة

وينبغي لموظف حقوق اإلنسان أال ينسى بأي حال من األحوال أنه يمكنه .  خالل سنوات
.  في نهاية المقابلة أن يغادر مرفق االحتجاز، أما المحتجز فعليه أن يعود إلى زنزانته

 اإلنسان في وإذا بدأ موظف حقوق.  وينبغي لموظف حقوق اإلنسان االنتباه أثناء المقابالت
 .الشعور باإلجهاد، فينبغي أن يتوقف الستراحة أو لتجديد قدرته على االنتباه بطريقة أخرى

 
 وقد يطلب محتجز من موظف حقوق اإلنسان أن يحمل رسالة إلى أسرته أو بالمثل قد -78

وتقوم اللجنة الدولية .  تطلب أسرة من موظف حقوق اإلنسان تسليم رسالة  للمحتجز
األحمر بإدارة نظام فعال لتبادل الرسائل المكتوبة بين المحتجزين وبين أسرهم، للصليب 

وينبغي بصفة .  وتقوم السلطات باستعراض هذه الرسائل بصورة روتينية قبل تسليمها
عامة أال يقبل موظفو حقوق اإلنسان الميدانيون رسائل مكتوبة  وينبغي أن يشجعوا من 

وإذا لم تكن .  ا نظام اللجنة الدولية للصليب األحمريريدون إرسال رسائل أن يستعملو
اللجنة الدولية للصليب األحمر تمارس نشاطها في هذا البلد أو في هذا المرفق فينبغي 
لعملية حقوق اإلنسان أن تنظر بعناية فيما إن آانت تريد تطبيق نظام الرسائل الخاص 

يقبل موظفو حقوق اإلنسان رسائل وينبغي عموما أال .  باللجنة الدولية للصليب األحمر
 .مكتوبة من المحتجزين ألن ذلك قد يثير قلقا أمنيا لدى السلطات

 
 وقد يرغب موظف حقوق اإلنسان الذين يقوم بزيارة عامة لمرفق  احتجاز أن يصر -79

على رؤية جميع المحتجزين في مرفق احتجاز معين أو قد يختار بعض المحتجزين اختيارا 
دون ذلك، هناك خطر في االنتقام من بعض المحتجزين الذين أجريت معهم وب.  عشوائيا
مقابلة معظم وخالل الزيارة الثانية أو المكررة، ينبغي لموظف حقوق اإلنسان .  مقابالت

  للتأآد من عدم تعرضهم ألعمال المحتجزين الذين التقى بهم في الزيارات السابقة
 .انتقامية

 
 ادرة مقابلة المدير قبل المغ-9
 

وآثير من نفس .  تنتهي الزيارة لمرآز االحتجاز بلقاء آخر مع المدير ينبغي أن -80
: 4-الفرع جيمأنظر هذا الفصل، .  (االعتبارات تنطبق على اللقاء األولي ولقاء المغادرة

وقد يستفيد موظفو حقوق اإلنسان ").  مقابلة مدير مرفق االحتجاز إلجراء مناقشة أولية"
مغادرة لطلب توضيح للتناقضات بين المعلومات األولية التي قدمها المدير وبين من لقاء ال
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المعلومات التي تم جمعها أثناء الزيارة من خالل المراقبة وإجراء المقابالت مع 
 .المحتجزين

 
 وفي التحضير لمقابلة المغادر ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان النظر في العناصر التي -81

وبعد حديث أولي خفيف، ينبغي لموظفي حقوق .  ي ترتيب هذه العناصرينبغي إثارتها وف
وقد يرغب الفريق في وضع بند إيجابي .  اإلنسان إخبار المدير بالقضايا التي سيتم مناقشتها

نسبيا على رأس الموضوعات حتى يتسنى لهم إيجاد جو ودي من األلفة مع المدير، ولكن 
وليس ضروريا إثارة آل قضية ممكنة في .  ية المقابلةينبغي عدم ترك أهم القضايا إلى نها

 .  زيارة منفصلة
 

 وتبعا لسياسة العملية الميدانية بشأن تقديم التقارير عن الزيارات لمرافق االحتجاز، قد -82
في غضون فترة ) 1التذييل أنظر (أنهم سيرسلون تقريرا موجزا  الفريق مثال يوضح

ومن .  لتوصيات  واالستنتاجات الرئيسية للزيارةمشفوعا با وجيزة إلى مدير السجن
المرجح أيضا أن تتطلب عملية حقوق اإلنسان الميدانية من موظفي حقوق اإلنسان  

وقد يدرج .  إلى المكتب المرآزي للعملية) 2التذييل أنظر (الزائرين  تقديم تقرير أشمل 
، ولكن هذا التقرير قد المكتب المرآزي المعلومات في تقرير يتم تقديمه إلى السلطات

ومن هنا ال يتم في العادة تقاسم التقرير مع مدير .  يغطي عدة مؤسسات أو قضايا معينة
.  السجن بمفرده ولكن سيتم  التعبير عنه في اتصاالت أخرى مع السلطات المرآزية

على وينبغي أن يعد الفريق بإرسال نسخة من التقرير الموجز إلى المدير، غير أنه ال يتعين 
الفريق الزائر الخوض في آل هذه التفاصيل الفنية الخاصة بأسلوب العمل الداخلي في 

المدير وبال من ذلك، يمكن لموظفي حقوق اإلنسان اإلشارة إلى أن .  عملية حقوق اإلنسان
 .عن الزيارة" تقريرا" أو سيتلقى تقريرا موجزا

 
ياته وعرضها على مدير عمليا في وضع توص وينبغي للفريق الزائر أن يكون -83

وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على علم بأنظمة السجن والمعايير الدولية .  السجن
لحقوق اإلنسان، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، عند وضع 

ن وينبغي بدال م.  توصياتهم، ولكن ال يتعين عليهم بالضرورة الرجوع إلى تلك المعايير
وقد يتقيد المدير بتقديم .  ذلك أن يعتمدوا بصورة أساسية على حسن التقدير حسب الظروف

المعاملة الدنيا حسب أنظمة السجن، ولكن يمكن لموظفي حقوق اإلنسان أن يطلبوا منه 
) مثل عدم الوصول إلى محتجزين معينين(وبالنسبة للقضايا الرئيسية .  تحسين المعاملة

ويمكن .  ستشير رئيس العملية الميدانية قبل اختتام المناقشة مع المأمورينبغي للفريق أن ي
طرح قضايا حاسمة مع  عند اللزوم تعليق الزيارة حتى يمكن لرئيس العملية الميدانية

 .السلطات العليا قبل إجراء المناقشة النهائية مع مدير السجن
 

وضع اقتراحات تمهيدية    وفي المناقشة الختامية ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان-84
مثل البطاطين أو تطهير الزنزانات أو ( وعرض المساعدة عند االقتضاء بإجراء تحسينات

بالقدر الذي تتاح به هذه الخدمات لعملية -خدمات البريد أو تدريب موظفي مرفق االحتجاز
 وتقديم هذه المساعدة قد يكون أو ال يكون ضمن والية عملية حقوق).  حقوق اإلنسان

وهدف عملية حقوق .  قد تستطيع العملية تحديد مصادر أخرى للمساعدةاإلنسان، ولكن 
اإلنسان ليس إحالل نفسها محل النظام القائم للسجن أو القضاء، ولكن ينبغي للعملية أن 
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.  تشجع األداء السليم للهياآل القائمة وقد توفر المساعدة  إن آانت ضمن الوالية وان توفرت
يم أدوية أو غيرها من المواد إلى المدير، ينبغي للفريق أن يطلب من المدير وفي حالة تقد

توقيع إيصال بالمواد وينبغي تسليم نسخة من اإليصال للمسؤولين المعنيين اآلخرين، مثل 
 . الطبيب في حالة األدوية

 
 وينبغي للفريق الزائر أن يتيح للمدير فرصة الرد على التوصيات واالستماع إليه -85

وفي نهاية المقابلة، ينبغي أن يلخص موظفو حقوق اإلنسان هذه التعهدات والوعد .  باهتمام
وينبغي اختتام المناقشة .  عن الزيارة إلى المدير في غضون بضعة أيام" تقرير"بإرسال 

 .مع المدير بإبداء مالحظة إيجابية
 

  المتابعة وتقديم التقارير-10
 

إعداد تقرير موجز بسرعة عقب  التابعين لألمم المتحدة  ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان-86
 مع اإلشارة في التقرير إلى النقاط الرئيسية والتعهدات الناشئة عن الزيارة لمرفق االحتجاز

قد تم توفير مشروع نموذج للتقرير الموجز .  الزيارة والمقابلة الختامية مع مدير السجن
آما ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان إعداد .  ةلتعديله حسب الظروف المحلي) 1التذييل (

وقد تم توفير مشروع .  تقرير أطول وأآثر تفصيال لتقديمه إلى المكتب المرآزي للعملية
 . للتقرير الكامل) 2  التذييل(نموذج  

 
مالءمة  وينبغي عموما أن يشمل التقرير الموجز الشواغل الرئيسية بشأن قضايا مثل  -87

 الشخصية،  والنظافة في السجن، وسجل أو قائمة المحتجزين، لتهامرافق االحتجاز وحا
 والترفيه،  والماء والطعام والتغذية للمحتجزين،  والحالة الصحيةوالرعاية الصحية 

 األسر أو غيرها من الزيارات، وزياراتالخارجي أو غير ذلك من التمارين الرياضية، 
ومدة االحتجاز قبل توقيف أو أثناء االحتجاز،  عند الوالمعاملةواالتصال بالعالم الخارجي، 

 بين المحتجزين، والعنف، العقوبة التأديبية، والزنزانات التأديبية وطبيعة المحاآمة
وينبغي أيضا أن يشير التقرير الموجز إلى رد فعل .  ، الخوآليات الشكاوى وقواعد السجن

 .ل الرئيسية إليها بشأن تلك الشواغوأي تفاهم يتم التوصلمدير السجن 
 

 بتقديم تقرير موجز إلى مدير السجن وينبغي أن يقوم المكتب المحلي لحقوق اإلنسان -88
وينبغي أن يكون .  والى المكتب المرآزي للعملية بعضة بضعة أيام من انتهاء الزيارة

مفهوما أن التقرير الموجز يوفر ملخصا سريعا وسريا وغير رسمي ومؤقت بشأن النقاط 
وأوجه الفهم الناشئة عن زيارة السجن أو عن زيارة مشابهة لمكان تحتجز فيه الرئيسية 

 من التقرير الموجز أن يكون تقريرا شامال عن الزيارة وليس المقصود.  الحكومة أشخاصا
ويساعد .   يكون بالغا رسميا عالي المستوى من عملية األمم المتحدة الميدانيةوال أن

صال ومستوى من الثقة بين المكتب المحلي لعملية حقوق التقرير الموجز على إقامة ات
 .اإلنسان ومسؤولي مرفق االحتجاز

 
لتقديمه إلى ) 2التذييل أنظر  (إعداد تقرير  أشمل آما ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان  -89

المكتب المرآزي للعملية الذي قد يقرر حينئذ آيفية عرض أي شواغل أعم على وزراء 
وقد تكون التقارير موضوع مساع لتحسين .   عن مرافق االحتجازالحكومة المسؤولين
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وباإلضافة إلى ذلك، قد يتعين نشر معلومات ذات صلة إذا لم .  أحوال مرفق االحتجاز
 .تتعاون السلطات بالقدر الكافي

 
  زيارات المتابعة-11

 
متابعة زيارات  ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان إجراء زيارة عامة في أول األمر ثم -90

الشواغل الطبية أو ) 2( المعاملة أو إساءةالتعذيب أو ) 1( فيما يتعلق بقضايا مثل مرآزة
وينبغي بصفة عامة إجراء زيارة .  أحوال السجن) 4(حماية محتجزين معينين أو ) 3(

ينبغي وبعد تقديم تقرير إلى الحكومة، .  لجمع معلومات إضافية آامتداد للزيارة األولى
.  ولالمتثال للتوصيات  للرد على المالحظات التي تلقتها معقول للسلطاتإتاحة وقت 

وينبغي بعد ذلك إجراء زيارات أخرى لرصد تطور حالة حقوق اإلنسان في مرفق معين 
وينبغي إيالء اهتمام خاص إلى أي تغير  في معاملة السلطات .  من مرافق االحتجاز

لقائد أو نقل العاملين أو اإلسراع بإجراءات مثل تغيير ا(للمحتجزين واألسباب وراء ذلك 
وقد تجرس زيارات متابعة، إن اقتضى األمر، بدون إشعار سابق ).  المثول أمام القاضي

 .للسلطات
 

ينشط موظفو حقوق اإلنسان في الوصول إلى  وأثناء الزيارات المتكررة، يجب أن -91
 للتأآد من عدم إخضاعهم ابقةاألشخاص الذين أجريت معهم مقابالت أثناء الزيارات الس

أو أي مسؤول حكومي آخر ) الحراس(إلساءة المعاملة أو المعاقبة وعدم قيام السجانين 
 .باستجوابهم بشأن ما أدلوا به من أقوال لموظفي حقوق اإلنسان

 
 وباإلضافة إلى ذلك، قد يرغب موظفو حقوق اإلنسان في إجراء تحقيقات أحرى بشأن -92

مثل سالمة الشخص وتحرره من (التي تشكل انتهاآا لحق أساسي آخر حاالت المتابعة 
، باإلضافة إلى انتهاآات )التوقيف التعسفي بسبب ممارسته لحرية التعبير  واالجتماع، الخ

 .اإلجراءات والضمانات القانونية
 

  الزيارات المرآزة لمرفق االحتجاز-دال
 
  تحديد األهداف-1
 

زيارات وتحقيقات محددة بشأن حاالت أو  االحتجاز هي  الزيارات المرآزة لمرفق-93
وأحد فوائد الزيارات المرآزة هو توثيق حالة معينة تبين الحالة .  أمور فردية مثيرة للقلق

 .العاملة قبل النظر في إجراء زيارة عامة لمرآز احتجاز
 

وقد يستعان .   وهناك فائدة ثانية للزيارات المرآزة، وهو استهداف محتجزين محددين-94
بالزيارات المرآزة في حالة إبالغ موظفي حقوق اإلنسان بمعلومات عن احتجاز شخص 
بصورة غير قانونية وإذا آانت هذه المعلومات باإلضافة إلى الخبرة السابقة تبعث على 
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القلق بشأن وقوع الشخص المحتجز ضحية النتهاك الحق في الحياة أو الحق في السالمة 
 . أو حرية التعبير  واالجتماعواألمن الشخصيين

 
 وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان الذهاب إلى مرآز االحتجاز للتحدث مع الضحية ، -95

وينبغي القيام بذلك والسيما في حالة إساءة المعاملة أو .  فضال عن سلطات مرفق االحتجاز
  بسبب التعذيب أو وجود تهديد خطير بالتعذيب حتى  وإن آان الضحية مازال محتجزا

والغرض من الزيارة هو  التحقق من المعلومات واستيفائها ووقف .  ارتكابه لجريمة عامة
ومع ذلك، لتفادي تعريض محتجزين معينين للخطر، قد يحاول موظف حقوق .  االنتهاك

اإلنسان تحديد الزنزانات التي تضم محتجزين معينين ويطلب  بعد ذلك إجراء مقابالت مع 
ويمكن لموظف حقوق اإلنسان حينئذ .   ه المجموعة من الزنزاناتالمحتجزين في هذ

التحدث مع عدة محتجزين مقيمين في هذه المجموعة من الزنزانات يتم اختيارهم عشوائيا 
 .  ولكنهم يضمون األفراد المعنيين

 
  االختالفات عن الزيارة العامة-2
 

ال تشمل عادة إشعارا سابقا ا  تختلف الزيارات المرآزة عن الزيارات العامة في أنه-96
وإذا ُأبلغ موظفو حقوق اإلنسان بوقوع انتهاآات أخرى في نفس مرآز .  ألي سلطة

االحتجاز أثناء تنفيذ زيارة للتحقيق في حالة ضحية محددة، ينبغي لهم تسجيل البالغ الجديد 
 .واالستفادة من وجودهم في الموقع للتحقق من آل المعلومات الممكنة

 
، فينبغي أال إذا ُمنع موظفو حقوق اإلنسان من الوصول إلى مرآز االحتجازو  -97

وينبغي االتصال .  يفرضوا أنفسهم وال أن يبقوا في الخارج انتظارا لإلذن بدخول المرآز
 .بالمكتب المرآزي لعملية وإثارة القضية على مستويات أعلى في الحكومة

 
ينبغي ) المحتجزين(تجاز ومع المحتجز  بعد إجراء مقابالت مع سلطات مرفق االح-98

لموظفي حقوق اإلنسان االستعانة بالمعلومات التي تم جمعها الستيفاء استمارة الحاالت 
وينبغي إلحاق المعلومات اإلضافية والعناصر ).  1التذييل ، الفصل العشرينأنظر (الفردية 

ستمارة في صفحات باال) نسخة من أمر التوقيف والسجالت الطبية(األخرى للمعلومات 
والى جانب  فائدة هذه المعلومات في التعامل مع الحاالت الفردية، فإنها ستسهم .  منفصلة

في التقارير الالحقة عن حالة مرفق احتجاز محدد، فضال عن التقارير التي يتم إعدادها 
 .عن الحالة العامة  في مرافق االحتجاز

 
 فردية، فضال عن المعلومات اإلضافية التي تحاال وينبغي إحالة البالغات المتعلقة بال-99

يتم الحصول عليها أثناء إجراء الزيارات الفردية، إلى الشخص المسؤول عن العملية 
 .الميدانية والذي سيحيل نسخة منها إلى الشخص المسؤول عن مرافق االحتجاز

 

  التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر-هاء
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 آمنظمة سويسرية خاصة 1863لدولية للصليب األحمر في عام  أنشئت اللجنة ا-100
 موظفا في مقرها الرئيسي في جنيف  650ويبلغ عدد موظفيها زهاء . ومستقلة ومحايدة
وتفوض .   التشغيليةت بلد، تبعا لالحتياجا50 موظف في نحو 9000وما يقرب من 

اللجنة الدولية للصليب  1977 والبروتوآوالن اإلضافية لعام 1949اتفاقيات جنيف لعام 
األحمر بزيارة أسرى الحرب وغيرهم من األشخاص المجردين من حريتهم نتيجة 

 .للنزاعات المسلحة
 

تعقد اللجنة الدولة للصليب األحمر اتفاقات مع الحكومات  وباإلضافة إلى ذلك، -101
 حاالت بسبب ، مثل المحتجزين لدواع أمنية أو لزيارة األشخاص المجردين من حريتهم

النزاع اإلثني أو السياسي أو غيره من أنواع النزاعات الداخلية التي ال تنطبق عليها 
ال تقوم عموما واللجنة الدولية للصليب األحمر .  بالتحديد اتفاقيات وبروتوآوال جنيف

 إال في حالة وجود اضطراب في بزيارة السجناء المحتجزين بموجب القانون العام الصرف
جة تجعل هذه الزيارات الزمة من أجل تفادي التعذيب وحاالت االختفاء أو المجتمع بدر

 عن اإلفراجوال تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل .  ظروف االحتجاز الضارة
مثل حصول المرضى على الرعاية الطبية (السجناء إال ألسباب إنسانية استثنائية 

ز السابق للمحاآمة وقتا أطول مما لو آانوا واألشخاص الذين قضوا بالفعل في االحتجا
وفي الغالبية الكبيرة من الحاالت، تهتم اللجنة الدولية ). أدينوا أو السجناء آبار السن

اهتماما رئيسيا بمنع التعذيب أو حاالت االختفاء وبتحسين ظروف للصليب األحمر 
 تسعى اللجنة الدولية وعندما.  السجن من أجل الحيلولة دون حدوث معاناة ال ضرورة لها

للصليب األحمر إلى مقابلة السجناء في بلد معين، حيث يوجد مثال نزاع داخلي 
واضطرابات، فإنها تطالب في العادة بالوصول الكامل إلى جميع السجناء في آافة أماآن 
.  االحتجاز إلجراء مقابالت معهم  على انفراد بدون قيد على طول مدة هذه المقابالت

لتبادل الرسائل المكتوبة بين المحتجزين وبين للجنة الدولية للصليب األحمر نظاما وتدير ا
. وقد تقوم السلطات باستعراض هذه الرسائل للتأآد من أنها ال تثير شواغل أمنية.  أسرهم

في اللجنة الدولية للصليب األحمر على قيام وفد مؤلف من عدة العرف القياسي ويجري 
بالتحدث عادة إلى مدير ) دة طبيبا أو غيره من الموظفين الطبيينيضمون في العا(أشخاص 

السجن،  ثم القيام بجولة في المرفق برمته،  وتسجيل هويات جميع المحتجزين في المرفق،  
ويجب أن يكون الوفد قادرا على زيارة جميع المحتجزين بحرية وفي عدم حضور شهود  

إال مع بعض المحتجزين، والتحدث مع وإن آان من الناحية العملية قد ال يتحدث 
المسؤولين اآلخرين في السجن، ومنهم العاملين الطبيين، وإجراء مقابلة نهائية مع  مدير 
السجن،  والقيام في غضون بضعة أيام بإعداد ورقة عمل سرية  لمدير السجن تلخص 

قد  ( تقرير سري االستنتاجات ونقاط التفاهم التي تم التوصل إليها أثناء الزيارة، وإعداد
لتقديمه إلى الحكومة، وتكرار الزيارة للسجناء وبخاصة السجناء ) يشمل مرافق أخرى

الذين التقوا بهم في الزيارة السابقة، ويجب أن يكون قادرا على زيارة جميع أماآن 
 .االحتجاز في البلد

 
ائما تنسيق وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان التابعين لألمم المتحدة أن يحاولوا د -102

وهذا التنسيق يعزز تكامل .  زياراتهم إلى السجون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر
ففي روانا، آما . العمل ويحول دون تكرار العمل الذي على نحو فيه تضييع ال موجب له

جاء أعاله، وافق وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر وعملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق 
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نسان على الخطوط التوجيهية  بشأن التنسيق في الميدان التي قد تمثل انطالقة نحو بذل اإل
لموظفي حقوق اإلنسان ومن المهم أيضا ).   3التذييل أنظر (مزيد من جهود التنسيق 

معرفة االطرق التي تنتهجها اللجنة الدولية للصليب األحمر في العمل ألن أي تسوية من 
سان  بشأن إجراءات زيارات أماآن االحتجاز قد تنطوي على جانب موظفي حقوق اإلن

ومثل ذلك .  آثار ضارة على استعداد السلطات للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر
أن موظف حقوق اإلنسان الذي يقبل  إجراء مقابالت مع السجناء  في حضور حارس قد ال 

 أصروا على إجراء المقابالت على يضر فقط بعمل موظفي حقوق اإلنسان اآلخرين الذين
انفراد، ولكنه قد يؤثر أيضا على اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان وغيرها من المنظمات التي 

 .تزور السجناء
 

  المراجع األخرى-واو
 

  لمزيد من المراجع، ينبغي أن يكون لدى عملية حقوق اإلنسان الميدانية مرآز -103
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  للفصل التاسع1التذييل 

 التقرير الموجز
 بعد زيارة مرفق االحتجاز

 سري
 ___/___/___:   تاريخ التقرير

 هر   السنة                 اليوم   الش
 _______________________: رقم التقرير الموجز

:  التقريردبإعدا)  القائمون(القائم )  الموظفون(الموظف 
_______________________ 

____________________________________________________ 
 ____________________________________________: المكتب المحلي

 
 

 5وجز عن الزيارةتقرير م
 وغير رسمي ومؤقت عن النقاط وسريالغرض من هذا النموذج هو تقديم موجز سريع 

الرئيسية وأوجه  التفاهم التي أسفرت عنها زيارة جرت مؤخرا إلى مكان تحتجز فيه 
 المقصود من هذا التقرير الموجز تقديم تقرير شامل عن الزيارة وليس.  الحكومة أشخاصا

ُيرجى استعمال صفحات .  رفيع المستوى من عملية األمم المتحدة الميدانيةأو بالغ رسمي 
آما يرجى استعمال صفحات .  إضافية في حالة عدم آفاية الحيز المتاح في النموذج

 .إضافية ألي معلومات إضافية غير واردة في األسئلة
  النقاط البارزة- مقدمة-1

ه التفاهم التي نشأت خالل الزيارة والتي قد  يشار إلى القضايا الرئيسية والردود وأوج
المأمور أو من المكتب المحلي أو المكتب المرآزي / المدير/تتطلب إجراءًا من المحافظ

 .للعملية أو من السلطات
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

                                                      
وال حيوز نشره  إال باتفاق مكتوب من عملية األمم املتحدة امليدانية .   ومعد فقط للسلطات املقدم إليهاسري ز هذا التقرير املوج 5

 .حلقوق اإلنسان
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
  الطرائق والمواد والطرق-2
 )ُيدرج موقع المرفق واسمه وتاريخ الزيارة( إجراءات الزيارة -أ

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 التعاون من جانب السلطات_ ب
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 )يرجى تحديد هوية المدير، الخ( إدارة شئون المرفق -ج
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
  النقاط الرئيسية-3

المأمور أو /المدير/إلى رد المحافظُتدّون النقاط الرئيسية التي  انبثقت أثناء الزيارة ويشار 
وقد تتصل النقاط الرئيسية بقضايا مثل مالءمة وحالة مرافق .  التفاهم القائم بشأن آل نقطة

االحتجاز، وسجل السجن أو قائمة المحتجزين، والنظافة الشخصية، والرعاية الطبية 
ج الزنزانات أو غير والحالة الصحية للمحتجزين، والماء والطعام والتغذية، والترفيه خار

ذلك من التمارين الرياضية، أو العمل أو األنشطة األخرى، وزيارات األسر أو غير ذلك 
، والمعاملة عند التوقيف )مثل البريد(من الزيارات، واالتصال بشكل آخر بالعالم الخارجي 

وطبيعة أو أثناء االحتجاز، وطول مدة االحتجاز السابق للمحاآمة، والزنزانات التأديبية 
على أنه .  العقوبة التأديبية، والعنف بين المحتجزين، وقواعد السجن وآليات الشكاوى، الخ

 .ويرجى توخي  الدقة قدر اإلمكان.  ال توجد ضرورة إلدراج جميع القضايا هنا
 
  -أ

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
 :الرد أو التفاهم

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 _ب
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 -ج
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
  -د

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 )تضاف صفحات إضافية  عند اللزوم(
 
  األمور األخرى التي أسفرت عنها المقابلة النهائية مع المدير-4
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
  االستنتاجات أو إجراءات المكتب المحلي أو المكتب المرآزي أو السلطات-5

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
  الضمائم-6

يرجى إلحاق أي وثائق أو غير ذلك من المواد التي تساعد على توضيح الحالة أو 
 .التوصيات

  موافقة المنسق-7
 

: تاريخ التقرير______________________ : منسق المكتب المحلي
___/___/___ 

                   اليوم   الشهر                                  التوقيع                              
 السنة

 :تاريخ ووقت تقديم التقرير إلى مدير مرفق االحتجاز
 ___________: الوقت___                              /___/___:       التاريخ

                 اليوم   الشهر  السنة
 :تاريخ ووقت  إحالة التقرير إلى المكتب المرآزي

 ___________: الوقت___                              /___/___: اريخ      الت
                 اليوم   الشهر  السنة                                      
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  للفصل التاسع2التذييل 

 التقرير بعد زيارة مرفق االحتجاز
 
 سري

 ___/___/___: تاريخ التقرير
 الشهر   السنة              اليوم   

 _______________________: في صدد التقرير الموجز رقم
 __________________: رقم تقرير الزيارة

: بإعداد التقرير)  القائمون(القائم )  الموظفون(الموظف 
_______________________ 
_______________________ 

 _______________________________: المكتب المحلي
 

 6رير عن زيارةتق
الغرض من هذا النموذج هو استكمال التقرير الموجز بعد زيارة مرفق االحتجاز وتزويد 
المكتب المرآزي للعملية الميدانية بمعلومات  أخرى عن الزيارات إلى أي مكان تحتجز 

ويرجى استعمال صفحات إضافية  إذا لم يكف الحيز المتاح في .  فيه الحكومة أشخاصا
 . آما يرجى استعمال صفحات إضافية للمعلومات غير الواردة في األسئلة. النموذج

 النقاط البارزة- مقدمة-1
 ُيشار إلى القضايا الرئيسية والردود وأوجه التفاهم التي نشأت خالل الزيارة والتي قد 

المأمور أو من المكتب المحلي أو المكتب المرآزي / المدير/تتطلب إجراءًا من المحافظ
 .لية أو من السلطاتللعم

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

                                                      
 نشره زوال جيو. ن جانب عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان ومعد فقط لالستعمال الداخلي مسريهذا التقرير املوجز  6

 .  بدون موافقة مكتوبة من عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان
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_______________________________________________________
  الطرائق والمواد والطرق-2
 )يرجى تحديد هوية المدير، الخ( إدارة شئون المرفق -أ

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 )بما في ذلك تاريخ الزيارة(إجراءات الزيارة _ ب
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

  تعاون السلطات-ج
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 :عدد المحتجزين وفئاتهم-د

 األشخاص الذين في انتظار محاآمة جنائية •
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 األشخاص المحكوم عليهم •
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 األشخاص المحتجزون بأمر إداري •

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 )يرجى تحديدها(فئات أخرى  •
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 



35 

_______________________________________________ 
 وعالمجم •

_______________________________________________ 
 البالغون -

__________________________________________ 
 الذآور

________________________________________ 
 اإلناث

________________________________________ 
 األشخاص دون سن الثامنة عشرة -

__________________________________________ 
 الذآور

________________________________________ 
 اإلناث

________________________________________ 
 جنسية المحتجزين أو عرقهم •

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 تصنيفات أخرى للمحتجزين •
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 

  النقاط الرئيسية-3
يرجى اإلشارة إلى النقاط الرئيسية التي نشأت أثناء الزيارة ويشار إلى رد 

 .  المأمور أو التفاهم القائم بشأن آل نقطة/المدير/المحافظ
 
  آفاية مرافق االحتجاز وظروفها-أ

  يرجى اإلشارة إلى حجم الزنزانات والمحتجزين في آل زنزانة وزنزانات المعاقبة أو
الحبس االنفرادي وطبيعة وعمر األبنية وقدرات المرفق ومشاآل االآتظاظ ومتوسط 
األمتار المربعة لكل محتجز وعدد الساعات التي يقضيها المحتجزون في الزنزانات 

المحكوم عليهم، /األطفال، الموقوفين/مثل البالغين(والفصل بين مختلف فئات المحتجزين 
 ).الرجال، الخ/األمن، النساء/القانون العام

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 سجل السجن أو قائمة المحتجزين_ ب
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

المرافق المخصصة للمراحيض أو االستحمام أو غير ذلك من ( النظافة الشخصية -ج
 )افة، الخصور النظ

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

إمكانية الوصول إلى طبيب، آفاية (الرعاية الطبية والحالة الصحية للمحتجزين  -د
الرعاية،  موافقة المريض وإحاطته بالسرية، المرض، متالزمة نقص المناعة المكتسب 

 )منع االنتحار، الخ، الدرن، الطفيليات، الفئران، الحشرات، )اإليدز(
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 )إمداداتها ونظافتها والتخلص منها بعد االستعمال(المياه  -هـ
_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
 :الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الطعام والتغذية -و
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 :الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 أو العمل/ارج الزنزانات وغير ذلك من التمارين الرياضية والترفيه خ -ز
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 زيارة األسر وغير ذلك من الزيارات واالتصاالت األخرى بالعالم الخارجي -ح
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 :الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 المعاملة عند التوقيف -ط
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 :الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 المعاملة أثناء االحتجاز -ي

_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
 :الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 مدة االحتجاز السابق للمحاآمة -ك
_______________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الزنزانات التأديبية وطبيعة العقوبة التأديبية -ل
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 :الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 ين المحتجزينالعنف ب -م
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 قواعد السجن وآليات الشكاوى -ن
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 :الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الشواغل األخرى -س
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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 :لرد أو التفاهما
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 )تضاف صفحات إضافية  عند اللزوم(
  أمور أخرى أسفرت عنها المقابلة النهائية مع المدير-4

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

  اإلجراءات األخرى المخططة من جانب المكتب المحلي-5
 يرجى اإلشارة إلى التاريخ المتوقع وطبيعة الزيارة التالية

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

  التوصيات باتخاذ إجراءات من جانب سلطات السجن الوطنية-6
 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 التوصيات باتخاذ إجراءات من جانب المكتب المرآزي -7

 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
  استنتاجات-8

يرجى إدراج  أي مالحظات ختامية تساعد المكتب المرآزي على التعامل مع التوصيات 
 .أو المعلومات المقدمة

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
  الضمائم-9

. ُيرجى إلحاق أي وثائق أو غيرها من المواد التي تساعد على توضيح الحالة أو التوصيات
وينبغي أن تشمل الضمائم قائمة مستوفاة بالمحتجزين مع اإلشارة إلى البيانات الشخصية 
والمعلومات عن التوقيف والمحاآمة، الخ إذا آانت هذه المعلومات متاحة من سجل السجن 

آما ينبغي أن تشمل . ي تحتفظ به السلطات أو إذا قام موظفو حقوق اإلنسان بجمعهاالذ
ضميمة ثانية قائمة بالمحتجزين الذين أجريت مقابالت معهم باإلضافة إلى نماذج المقابالت 

وقد تشمل  ضميمة ثالثة .   للفصل العشرين1أنظر التذييل .  الخاصة بهؤالء المحتجزين
 . ليات الشكاوىأو آ/قواعد السجن و

  موافقة المنسق-10
: تاريخ التقرير_________________     : منسق المكتب المحلي

____/____/_____ 
                              التوقيع                                              اليوم      الشهر 



41 

 السنة
 :ر مرفق االحتجازتاريخ ووقت تقديم التقرير الموجز إلى مدي

 ___________: الوقت_____                    /_____/___: التاريخ
            اليوم    الشهر     السنة

 :تاريخ ووقت إحالة هذا التقرير إلى المكتب المرآزي
 ___________: الوقت_____                    /_____/___: التاريخ

   السنة           اليوم     الشهر  
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  للفصل التاسع3التذييل 
الخطوط التوجيهية للتنسيق في الميدان بين مندوبي اللجنة الدولية 
للصليب األحمر وبين الموظفين الميدانيين لعملية حقوق اإلنسان 

الميدانية في رواندا بشأن الزيارات لألشخاص  المجردين من 
 حريتهم في رواندا

 
 دف اله-أوال

 
 ترمي هذه الخطوط التوجيهية إلى تفادي ازدواجية األنشطة والى  تنظيم تكاملية مهام 1-1

آل فريق من الفرق الميدانية التابعة للمنظمتين من أجل الوصول بتأثيراتها إلى أمثل 
 .مستوى لصالح األشخاص المحتجزين

 
فادي اآلثار الضارة  وتبين هذه الخطوط التوجيهية الطرق العملية للتنسيق بغية ت1-2

الناجمة عن اإلجراءات أو البيانات المتضاربة التي قد  تضر بالهدف النهائي للعمل في 
 .أماآن االحتجاز، أي ضمان معاملة المحتجزين معاملًة الئقة وإنسانية واحترام حقوقهم

 
ين  وهذه الخطوط التوجيهية لها سلطة التعليمات الصادرة عن  رئيسي بعثتي المنظمت1-3

 .إلى  الفرق الميدانية التابعة لكل منها
 

 تكاملية العمل في أماآن االحتجاز-ثانيا
 

  السجون والمعتقالت-ألف
 
 يزور مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر المحتجزين في السجون للتأآد من 2-1

 إلى أي  األوضاع المادية والنفسية  الحتجازهم ومعاملتهم، مع  إيالء االنتباه بصفة خاصة
ويقوم المندوبون بتسجيل هوية .  مسائل تتعلق بالمعاملة الالإنسانية أو القاسية أو المهينة

المحتجزين حتى يتسنى تتبع تحرآاتهم في جميع أماآن االحتجاز لحين تأآيد ميعاد إنهاء 
وعليهم أن يضمنوا أن استمرار االتصاالت بين المحتجزين وبين أسرهم عن . احتجازهم

وعليهم بصفة عامة النظر في تطبيق الضمانات القضائية .  رسائل الصليب األحمرطريق 
ويخطر موظفو حقوق اإلنسان الميدانيين مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر . األساسية

 .قبل اتخاذ أية مبادرة لتقديم مساعدة مادية إلى المحتجزين
 
 الضمانات القضائية المتعلقة  يرصد موظفو حقوق اإلنسان الميدانيين احترام2-2

بالمحتجزين في السجون ويجرون التحقيقات األخرى في االنتهاآات الممكنة لحقوق 
وعليهم أن يعلنوا عن تواجدهم للمحتجزين في السجون حتى يتسنى لمن يرغبون .  اإلنسان

زين في وعليه قدر المستطاع إجراء مقابالت مع المحتج.  منهم في االتصال بهم القيام بذلك
 .مكان خاص
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 في حالة استرعاء انتباه موظفي حقوق اإلنسان الميدانيين إلى حاالت إساءة معاملة 2-3
المحتجزين أثناء إجراء هذه الزيارات،  يتم على الفور إخطار مندوبو اللجنة الدولية 

 وإذا قرر  موظفو حقوق اإلنسان الميدانيين التحقيق في هذه القضايا،.  للصليب األحمر
فعليهم مواصلة إبالغ مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر باستنتاجاتهم والتشاور معهم 

 .قبل اإلدالء بأية بيانات
 
 وفي حالة وقوع إساءة معاملة في حضور موظفي حقوق اإلنسان الميدانيين أو في 2-4

ق حالة مالحظة أوضاع احتجاز شديدة، يتم اتخاذ إجراءات فورية ويخطر موظفو حقو
اإلنسان  الميدانيون مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر طبقا لذلك حتى يتمكنوا من 

 .متابعة أي إجراءات يتم اتخاذها
 
 ولتسجيل مالحظاتهم الخاصة بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، يقوم 2-5

 في الشهر أو موظفو حقوق اإلنسان الميدانيون ببعثات تقصي للحقائق في السجون مرة
على فترات أخرى يقررها رئيس العملية الميدانية لحقوق اإلنسان في رواندا بعد التشاور 

ويخطر موظفو حقوق اإلنسان الميدانيون .  مع رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر
مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بجدول هذه البعثات، بما في ذلك أي بعثات إضافية 

د يقرر رئيس عملية حقوق اإلنسان الميدانية في رواندا ضرورة القيام بها في الظروف ق
ويستشير موظفو حقوق اإلنسان الميدانيون مندوبي اللجنة الدولية للصليب .  االستثنائية

األحمر قبل اإلدالء بأي بيانات للسلطات عن بواعث القلق بشأن أوضاع االحتجاز التي 
 .ي الحقائقتسفر عنها بعثات تقص

 
أماآن الحبس الوقت في القطاعات والمجتمعات المحلية :   أماآن االحتجاز المؤقت-باء

 .وزنزانات قوات الدرك وغير ذلك
 
  يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر وموظفو حقوق اإلنسان الميدانيون بزيارة 2-6

يتعامل :  المتفق عليها، وهيالمحتجزين  في أماآن االحتجاز المؤقت طبقا لألولويات 
مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر مع أوضاع االحتجاز باعتبارها مسألة ذات أولوية 
وذلك من ناحية المعاملة  البدنية والنفسية واألوضاع المادية لحين تأآيد ميعاد  نهاية 

رام الضمانات االحتجاز، ويولي موظفو حقوق اإلنسان الميدانيون أولوية إلى آفالة احت
القضائية فيما يتعلق بالمحتجزين، بما في ذلك ظروف التوقيف ومدة االحتجاز المؤقت 
وإنشاء ملفات قانونية فردية وإطالق سراح األشخاص المحتجزين احتجازا تعسفيا وتأآيد 

 .  إطالق سراحهم
 
حمر  يخطر موظفو حقوق اإلنسان الميدانيون مندوبي اللجنة الدولية للصليب األ2-7

 المؤقت التي اآتشفوا فيها وجود مشاآل حادة تتصل بأوضاع االحتجاز زبأماآن االحتجا
وإساءة المعاملة حتى يمكن متابعتها بدقة، ويخطر مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر 
موظفي حقوق اإلنسان الميدانيين باألماآن التي اآتشفت فيها مشاآل خطيرة ذات طابع 

 .  قضائي
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في صدد أماآن االحتجاز المؤقت، تخضع البيانات الشفوية التي يتم اإلدالء بها في  2-8
 باعتبارها تدخل في نطاق مسؤولية 6-2المجاالت ذات األولوية المحددة في الفقرة 

المؤسسة األخرى لمشاورات مسبقة بين مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر وموظفي 
 لتفادي تطبيق معايير مختلفة في مواجهة السلطة التي قد حقوق اإلنسان الميدانيين وذلك

وتنطبق نفس االعتبارات على المبادرات التي يتم اتخاذها .  تعرض المحتجزين للخطر
 .لتوفير المساعدة المادية

 
 اإلجراءات الفورية التي ينبغي اتخاذها في حالة وقوع إساءة معاملة في حضور 2-9

 عيين أو  ما يالحظ من أوضاع احتجاز شديدة ال تخضموظفي حقوق اإلنسان الميدان
 مندوبي اللجنة الدولية للصليب نويخطر موظفو حقوق اإلنسان الميدانيو.  لتشاور مسبق

وفي الحاالت التي ال يكون .  األحمر طبقا لذلك حتى يتكنوا من متابعة أي إجراء يتم اتخاذه
 موظفو حقوق اإلنسان الميدانيون  تقصي مطلوبا فيها اتخاذ هذا اإلجراء والتي يقرر فيها

حاالت إساءة المعاملة التي تمت مراقبتها، عليهم مواصلة إخطار مندوبي اللجنة الدولية 
 .للصليب األحمر باستنتاجاتهم  واستشارتهم قبل اإلدالء بأية بيانات

 
نة الدولية  ال يزور مندوبو اللج9-2 إلى 6-2 في الحاالت المشار إليها في النقاط من 2-10

للصليب األحمر وموظفو حقوق اإلنسان الميدانيون  أي مكان من أماآن االحتجاز المؤقت 
ويجب تفادي هذا التواجد المتزامن  عن طريق تبادل  جداول أسبوعية .  في ذات الوقت

 .بالزيارات إلى أماآن االحتجاز المؤقت وعن طريق اإلخطار بأي تغيير  عند اللزوم
 

  التدريب أنشطة-ثالثا
 
 يوفر موظفي حقوق اإلنسان الميدانيون دعما إلدارة السجن ومحققي الشرطة 3-1

 ةوالمحاآم ومكتب النائب العام عن طريق تنظيم جملة أمور، منها الدورات التدريبي
 .والحلقات الدراسية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان

 
بجوانب االحتجاز، ينبغي دعوة مندوبي  وعلى قدر اتصال هذه الدورات التدريبية 3-2

اللجنة الدولية للصليب األحمر للمساهمة  فيها  بتقديم أحاديث عن القانون اإلنساني الدولي 
وعن والية اللجنة الدولية للصليب األحمر وأنشطتها في صدد الزيارات إلى األشخاص 

 .المحرومين من حريتهم
 

  وسائل االتصال-رابعا
 
رير التي يعدها مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر بالسرية  ويتم   تتسم التقا4-1

وعلى موظفي حقوق اإلنسان الميدانيين االستناد في .  توجيهها فقط إلى سلطات االحتجاز
تقاريرهم إلى استنتاجاتهم وتقييماتهم الخاصة، وعند االستعانة بالمعلومات بما تعلنه اللجنة 

 . معلومات، ينبغي ذآر مصدر هذه المراجعالدولية للصليب األحمر من
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 وألغراض تطبيق هذه الخطوط التوجيهية، يوافق رئيسا البعثتين على تبادل 4-2
 :المعلومات على النحو التالي

 
 ال يجوز لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر إبالغ موظفي حقوق اإلنسان -

 :الميدانيين إال بما يلي
 األماآن التي جرت زيارتها؛مجموع عدد المحتجزين و -
 أماآن االحتجاز التي تثير فيها الحالة القضائية للمحتجزين قلقا خاصا؛ -
 بصورة مالذي يقوم الفريقان بزيارته-الطلبات الفردية من المحتجزين  -

 . فيما يتعلق بالحالة القضائية-منتظمة
ليب األحمر  يخطر موظفو حقوق اإلنسان الميدانيون مندوبي اللجنة الدولية للص-

بأماآن االحتجاز المؤقت التي تعاني من مشاآل حادة متصلة بأوضاع االحتجاز 
 .والمعاملة

 
 تعقد اجتماعات منتظمة، مرة آل أسبوع على األقل، بين ممثلي المنظمتين في 4-3

 .المقاطعات الموجودين فيها وذلك لتنسيق أنشطتهم على النحو المبين أعاله
 
القبيل آلما دعت  جتماعات شهرية وأي اجتماعات أخرى من هذا  تعقد في آيغالي ا4-4

الضرورة إلى عقدها بين ممثلي المنظمتين وذلك بهدف آفالة التنفيذ الفعال لهذه الخطوط 
 .التوجيهية

 
آيغالي في الحادي والعشرين من 

 1996آذار /مارس
 
 

 

 فيليب الزاريني ايان مارتن
رئيس بعثة العملية الميدانية لحقوق اإلنسان 

 في رواندا
ألحمر رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب ا

 في رواندا
 
 


