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وتنويهشكٌر

السـجونهيليست موضوع بحثي عمل فيها يقارب التي األولى المرة
ال الحرِّوأماكن من لبنانِةيَّحرمان عـنفي الحـديث ازدياد من الرغم وعلى

ا حقوق احترام الى الحريَّألالحاجة من المحرومين السـجون،شخاص واصالح ة
الُجفإنَّ من مطلوباًالكثير يزال ال شتَّهد ظـروفعلى لتحسـين المستويات ى
الحريَّألا من المحرومين دلةشخاص ليكون الكتاب هذا هويأتي ما بين يجمع يالً

منظومِة في وتطبيقي بالنسبةنظري اللبناني والقانون االنسان حمايـِةإلىحقوق
الُم والمسجونينحقوق فيوتكمنحتجزين العمل لهذا المضافة المرةأالقيمة نها

لمراقبة دليل لبنان في االنسان حقوق عن والمدافعين للخبراء فيها يتوافر األولى
ا أماكن والتحتجازإلورصد اللبناني القانون االعتبار بعين يأخذ اماتزوالسجون

الدوليَّ بالنسبةلبنان اإلنسانإلىة حقوق قانون

العملهانجازتمَّ ُمذا جهات من ُبتعدَّبدعم ال لهدَّدة الشكر توجيه امن
يودُّ البداية، النقفي وتحديداً بيروت، في المحامين نقابة يشكر أن نهاديبالكاتب

المستمّرجبر التعاون على النقابة مجلس ُب؛وأعضاء ال الشكردَّكذلك توجيه من
بيـروت في المحامين نقابة في االنسان حقوق معهد الى هـذا،الجزيل ناشـر

ا المعهد مديرة والى العزيزةألالكتاب، والزميلة زخستاذة سـيوفياليزابيت ريا
كلِّ والتعاونعلى العملإلالمقدَّمالدعم هذا إنَّخآوليساًريخأنجاح هـذاراً،

لُي كان ما المشكورالعمل الدعم لوال الُملسفارةنجز لبريطانيـاتَّالمملكـة حـدة
الشماليةإو لبنانيرلندا في

نشير أن يبقى وجهةآلاأنَّإلىأخيراً، تعكس العمل هذا في الواردة راء
الشخصيَّ الكاتب تُنظر وال بالضرعبِّة عنر اُألآرورة أواء المتحـدة معهـدمم

أو االنسان الكاتبمؤّسأّي حقوق لديها يعمل سة
الكاتب
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ُلوَّاألالفصُل
مةُالمقدِّ

القانونيالِعمفهوُم١ والوضع وللُم قاب  لسجينلحتجز

يزال بعيد،لالجدال زمن اعتبراًمستمر،منذ من عقوبـةنَّأبين انزال
بحت عقابي اجراء هو الحرية اعتبر،حجز من هـونَّأوبين السجن من الهدف

المجتمـع في المسجونين دمج العادة والتأهيل بحقـوقنَّإاالصالح االيمـان
اليَّ االصالحي الدور اغفال عدم علينا يفرض جزائيةةاالنسان وبالتالي،عقوبة

الحرية من الحرمان لعقوبة االصالحية الغاية اسقاط االحوال،وعدم مطلق في
الُم لمن بهسلَّانه المحتجزنَّأم المحجوزياالشخاص أو بحقـوقهمين يحتفظون ن

حريتهمتلكباستثناءكافة، من حرمانهم نتيجة فقدوها الـى،التي يعود نَّأوهذا
االحوال في االنسان بوجود مرتبطة حقوق هي االنسان ١كافةحقوق

للفعلنَّأكما مرتين العقاب جواز عدم معاقبـةنفسهمبدأ عـدم يقتضي
اخرىالشخ مرة حريته من المحروم المسـجونإنَّص أو المحتجـز الشخص

متمتِّ مسـؤوليةبُجعاًيبقى من عليها المحافظة مهمة تكون والتي الحقوق من  ملة
االحوالموظَّ في السجون هـذهكافة،في احتـرام لجهة هؤالء مسؤولية وتكون

نظراً كبرى أولوية االحقوق أو المسجون الشخص وضع  لمحتجزلهشاشة

الالهدف٢ُ كتابمن
 

الكتاب هذا لعملإلىيهدف علمية هيكلية المتوضع فيةصصخاللجان
حقوق احترام مدى ريـوفِّأنَّهكما؛المحتجزينأوالمسجونيناألشخاصمراقبة

لالمرجعاً اإلنسان حقوق عن والرصـدللمدافعين المراقبة أعمال في به ستعانة
                                                 

لنـدن، ١ السـجون، لدراسات الدولي المركز السجون، ادارة في االنسان حقوق حول دراسة آندرو، كويل،
صفحة٢٠٠٢ ،٣١ 
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الحريةألماكن من إلىأماالحرمان فإنَّابالنسبة يحـددهذالسلطات، الكتـاب
الواجب الدنيا فيالمعايير مـنإحترامها المحـرومين األشـخاص مع التعامل

وفقاً اللبنانيالحرية والقانون اإلنسان حقوق يساهمذلك،إلىباإلضافةلمعايير
العالقة توضيح في الدليل والمحتجـزينالقائمةهذا السلطات السـجناء،أوبين

لجـان أعضـاء بـين والعالقة المراقبة، لجان وأعضاء السلطات بين والعالقة
واألشخ الحريةاالمراقبة من المحرومين يتضمَّباختصاروص الكتـاب، هـذا ن

القانونية المعايير والتطبيقية،مجمل والرصـد،النظرية المراقبـة مجـال فـي
اإل وأماكن لبنانحتجازللسجون في

الكتابةالقانونيَّالمصادر٣ لهذا

الكتابرتكزي منعلىهذا األساسـيةالمصادرجملة المصـادر وهي ،
وقللق العام الدولي حانون اإلنسانانون ذلـكقوق ويشـمل دوليـةإ، ،تفاقيـات

سلوكومدوَّ،ناتوإعال،وأعراف وتواج،نات الـدولي،آهادات القانون فقهاء راء
الدوليةإلىضافت واإلتفاقات اللبناني القانون قواعد األطـرافالذلك متعـددة

ا الصلة ذات لبنانلوالثنائية عليها صّدق تي
تفصيالً أكثر إنَّبشكل علىااهذ، مصادره في يرتكز االتفاقـاتلبحث

اإلالدولية الصلة،نسانلحقوق عنوعراف،األوذات الصادرة الدولية اإلعالنات
الدولي، للمجتمع الممثلة الدولية اإلنسـانواالمنظمات حقـوق محاكم جتهادات

و الدولية، الجنائية والمحاكم واالآاإلقليمية الفقهاء الموضوعراء في ختصاصيين
إنَّإلىباإلضافة حقوقذلك، ااإلنساناتفاقيات ِقالدولية مـن عليها لَبـلمصّدق

بلجزءاًأصبحتلبنان اللبناني، القانون القـانونّنإمن على تسمو نصوصها
قانون٢لمادةلتبعاًالمحلي عـالناإلأنَّكمـا؛المدنيـةالمحاكماتأصولمن

قيمةاالع ذات هو االتفاقيات، هذه معظم عليه ترتكز والذي االنسان، لحقوق لمي
ملورودهدستورية اللبنانيقّدفي الدستور يهـدفنَّأبماومة الكتاب إلـىهذا

ال فمن اللبنانية، االراضي على المراقبة لجان لعمل عملي دليل أنبيعـيطتقديم
الصلة ذات اللبنانية القوانين دراسةاألخرىهيتكون نفسهالكتابفيموضع
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هذابدايةً، بشكلاألشخاصحقوقالكتابيناقش الحرية من المحرومين
قبل،عام ما فترات في محتجزين من ذلك يشمل ما ومسـجونينمع المحاكمـة

محكومي خاللتهميقضون من ذلك فـيويتم الحقـوق هذه على الضوء تسليط
حقوق اللبنانياإلنسانقانون المراقبةلجمساعدةهدفبوالقانون الركونان في

محددةإلى زيارتهأمعايير ااثناء لوضـعاومراقبتهـاللبنانيـةلسـجونإلـى
حرياتهماألشخاص المحتجزة

ننتقل الرقآمناقشةإلىبعدها السجونليات على حتجـازاإلوأمـاكنابة
المخوفقاً الدولية المبـادىءصةتللمعايير علـى الضـوء تسـليط ذلك يستتبع

والرصداألساسية المراقبة موضوعوألعمال الكتاب يعالج الخامس الفصل في
المراقبة لجان االهتمامتركيبة لُيسلِّط السـادس، الفصل علـىفي ليـاتآمنـه

والرصد المراقبة
الكتابمث التطبيقيإلىينتقل فصـلعالجزء تخصـيص كيفيـةلبـر

السجون، لزيارات ذلكالتحضير محـددةويتضمن شروط علـىيوضع تحـتم
الرقابةأ جهاز بهاعضاء االلتزام

لتسوفذلك،بعد التطبيقية اآللية حول االستفاضة لزيـاراتبالقيـامتم
و المراقبة المقابالتإوكيفية هذاجراء الشروطفي تحدد لنجـاحاألساسيةالقسم

الحريةألماكنالزيارات من الكتابالحرمان العاشـرويحدِّد الفصل ،منـهفي
وتحديداً المراقبة يجبنطاق التي والمواضيع المراقبـةأالحقوق لجـان تقوم ن

ورصد هابمراقبتها
ننتقل األبينما القسم توثيـقإلـىخيرفي كيفيـة اإلنتهاكـاتشـرح

وفقو المتبعةآللاًالمخالفات عشرويوفِّردولياًليات الحادي الكتـابمنالفصل
والزيارية الدورية التقارير كتابة كيفية حول مـنألماكنالمعلومات الحرمـان

الحرية
لعمـل متكاملـة آلية نضع سوف النقاط، هذه مجمل معالجة خالل ومن

يحقِّأجهزة الذي بالشكل هدفالرقابة يعملشاءنبإهاق رقابي بمانظام فعالية بكل
حقوق ومعايير متنوِّإنَّاإلنسانيتوافق منـافع ذات هو الهدف هذا عـةتحقيق

فـي الحريـة مـن المحرومين األشخاص وحقوق اإلنسان حقوق إحترام لناحية
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و هذالبنان، موازيةيساهم لبنفيبأهمية الدوليةياإلعلىانمساعدة بإلتزاماته فاء
إ اضمامهنبعد اإلختيإلى التعـذيبريالبروتوكول مناهضـة إلتفاقية ،اإلضافي

ينصُّ إنشاءحيث على لزياآالبروتوكول وطنية وقاية السجونرليات ورصـدة
إنسانية الال والمعاملة التعذيب الكتابيساهمماكحاالت المعاييرهذا تحديد في

ِقآلليَّاتوا من اتباعها لبنَبالواجب وآليـاتل والرصـد المراقبة لجان لعمل ان
الوطنية الوقاية

المصطلحاتتعريف٤ُ

تعرَّفأ المبدأ الحريةأماكنمراقبةعمليةفي من أنهاعلىالحرمان
ألآلية الوقت، من مدة خالل الدوري، اإلالفحص زيـاراتحتجـازمكان عبـر

لهذه الحريةأماكنمراقبةنَّأإضافةويمكننا٢ماكناألدورية من هيالحرمان
لأل المالحظة هذهواألحداثواألشخاصضاعوعملية األماكنفي

تجميـعفهوالرصدأما فـي النشـط العمـل يصف واسع مصطلح
واستعمالها منها والتحقق حقـوقأجـلمنفوراًالمعلومات مشـاكل معالجـة

شذلكدلوإن٣اإلنسان سرييعلى مقارنة في يشير فإنه الرصدنَّأالىعةء
عملية حقـوقإيجابيأكثرهو انتهاكـات معالجـة علـى العمل يتضمن لكونه ة
ظروفاإلنسان الحرية،األشخاصوتحسين من عنصرُيوهذاالمحرومين دخل

المختصة اللجان عمل في الحماية
فإنَّالَّإ البحث هذا لغايات يـتمأنه سـوف والرصـد المراقبة مصطلح

مضم في واحداستعماله أعمـالنَّأإلىنظراً،ون مقاربة إلى يهدف الكتاب هذا
صالحياتها بحدود مسبقة معرفة دون عام بشكل المختصة على؛اللجان مقتصرةً

يتعّدنَّأأوالمراقبة رصديدورها بدور للقيام ذلك ى

                                                 
2 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p 16.

رقم ٣ المهني التدريب سلسلة اإلنسان، حقوق رصد على التدريب السـامية٧دليل المتحـدة األمـم مفوضية ،
الم األمم اإلنسان، وجنيفلحقوق نيويورك تحدة،
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الحريةأماكنب من كلالحرمان لحرماناألماكنهي تستعمل التي
حريتهاألفراد وتشملمن قـوىونظـارات،الوالسجون،م، ،األمـنمراكـز

اإلو،األحداثإحتجازمراكزو ومراكز العسكري،حتجازسجون أماكنوللسلك
اللجوء، وطالبي االجانب للسـجناءأماكنوتوقيف والرعاية واألحـداثالتأهيل

الغايةأو لهذه يستعمل آخر مكان اإل٤ي يوضاألماكنهيحتجازأماكن عالتي
اشخاصفي االتهامها االعتقـالأوثناءهاأأوالمحاكمةقبلأوبعدهأوقبل قيـد

المحكومين،اإلداري فيهااألماكنفهيالسجونأمادون يوضع األشخاصالتي
فيهابُحادينوأالذين محكومياتهم ويقضون قضائي كم

الكتاب،ت هذا الحريـةوالمحراألشخاصنَّإلغايات من هـممين
االتهاموالمحتجزخاصاألش قبل المحاكمـةأوبعده،أون أوثناءهـاأأوقبـل

ياألشخاص االعتقـالأو،محكوميتهمقضونالذين إعتقـالأواإلداريحاالت
بمصطلح؛٥األحداث يقَصد نوالموقوفاألشخاص،المحتجزيناألشخاصبينما

االتهام االعتقالأوقبل وحاالت المأو،اإلداريبعده ماأو؛اثناءهاأوحاكمةقبل
فهمنوالمسجون محكوميتهماألشخاص، يخدمون الذين

                                                 
4 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 17. 
5 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p.21. 
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الثانيالفصُل
الحرِّاألشخاصحقوقُ من ةيَّالمحرومين

لقانوناللكِف عددوااإلنسانحقوقالدولي اللبناني الضماناتاًلقانون من
بالنسبة الحقـوقولمسجونيناإلىوالحقاً،لمحتجزيناإلىوالحقوق هـذه من

خدماتو،البراءةقرينةنذكر على االعتقـال،اسـتثنائيةومحـام،الحصول
باإلو،أخرىطةلسأوقضائيةالسلطةالأماموالمثول،شعاراإلو الصـتالحـق
لإلوالخارجي،العالمب الئقة مادية ذلكحتجازظروف الرعايةواالقامة،ويشمل

والماء،والطبية، الملكية،والمالبس،والغذاء االكتظـاظ،وحقوق حظـروعدم
االنفرادي التعذيبالحبس التمييزوحظر وعدم المهينة، والمحاكمـة،والمعاملة

العقوبة مدة غضون حقـوقفي بدايـةً القسم هذا في نعالج ألشـخاصاسوف
المحاكمة قبل الحرية من لمناقشـةءأثناأوالمحرومين ننتقـل سوف ثم من ها،

المحر األشخاص الحريةوحقوق من مسجونينأوجزينمحتأكانواسواء،مين

الحريَّـاألشخاصحقوق١ُ من الُمالمحرومين قبـل أوحاكمـةة
هاءأثنا

البراءةقرينةُأ
الإنه القانون في اساسي اللبنانيمبدأ القانون وفي بريءنَّألدولي المتهم

ادانته تثبت تقدَّمعلىبناًءحتى فما بريئاًنَّإ، يبقى محتجز شخص نظركل في
الُج عليه يثبت حتى قانونالقانون نصاًرم المـادةاإلعالنوقد في ١١العالمي

بجريمةأعلى متهم شخص كل بريئاًن يثبتأإلىيعتبر لهان فيقانوناًارتكابه
علنية والـذينَّأكما؛محاكمة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

اليه فيانضم الثانيلبنان ينص١٩٧٢ُّنوفمبرتشرين المادة، الفقرة،١٤،في
جريمةمنأنعلى،٢ بارتكاب متهم كل بريئاًنأحق عليهأإلىيعتبر يثبت ن
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قانونالُج البراءةلىعبيترتَّاًرم وفقاًأقرينة الشخص يعامل المبـدأن ٦لهذا

فإنَّأما اللبناني، القانون عليه في جدال ال المتهم براءة ذلـكوافتراض يعنـي
تمتع حقوقهامبكالمتهماستمرار يجوز،ل قبـلأنفال المحتجـز على يفرض

غيرأيالمحاكمة لمثولهالتلكقيود وضعفمثالًالمحكمةأمامضرورية يحظر ،
غرفالغيراألشخاص في كمـااألشـخاصمعإحتجازمدانين المحكـومين،

فرض منأييحظر المحتجزالعقابنوع المحاكمةيعلى قبل  ن
 
االعتقالةُستثنائيَّإب

الفقرة٩المادةإنَّ المدنيـةمن،١، بـالحقوق الخـاص الـدولي العهد
تؤكِّ علىوالسياسية الفردأنَّد المبدأحرية حجزهـا،هي فـي هـو واالستثناء

يجوز ال الفرد حرية وصبنإالَّيتمأنوحجز بمثابـةالَّإقانوني، ذلـك اعتبر
محظرإعتقال توس٧َّتعسفي بحقوقوقد المعنية اللجنة المنبثقـةاإلنسانعت

العم والسياسيةهن المدنية بالحقوق الخاص الدولي تعسـفيد هو ما تفسير في
حا اإلفي علىلة األإحتجازبقاء صـدور بعـد عنـهإلابـمـرالشخص ،فراج

اليهمواألشخاص التهم توجيه دون من اعتقلوا الذين
األأما المحاكم فتعتبرواجتهادات الحريةنَّأروبية من الشخص حرمان

يتم هناكحينإالَّال بأسبابتكون لالشتباه الجريمةأمعقولة ارتكب كوجود،نه
بأنَّأووقائع الموضوعي المراقب تقنع المعنـيمعلومات الشخص تحديـداًهذا
الجريمةإماربَّ لحظةأيعالمإويتم٨رتكب عليهبأسبابتوقيفهشخص القبض

المادةوحقوقه نصت بحق٣الفقرة١٤وقد الخاص الدولي العهد االخيـرفي
اليهسريعاًعالمهإب الموجهة التهمة بطبيعة يفهمها علىبلغة دونمنيحاكمأن،

مطلقتأخير بحقهاألحوالوفي الشخص مخالفةأيمنبالتظلميحتفظ ممارسة

                                                 
التعليق ٦ اإلنسان، لحقوق المعنية .٧١٣رقمالاللجنة
الفقرة٩المادة ٧ والسياسية،١، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

8Fox Campbell and Hartley Case, European Court of Human Rights, Series A, No 182, 
Judgement of 30 August 1990, p.16. 
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قضائيةأمامللقانون ٩أخرىسلطةأوسلطة

اإلوفي حسبتأنيجبحتجازحال االعتقـال،أسباب،األصولسجل
الشخصو اقتياد ووقت االعتقال ألإلىوقت مثوله ووقت الحجز مـرةلومكان

قضائأمام وهويةأخرىةلطسأوةيسلطة ،المعنـيالقـانونإنفـاذفموظَّـ،
اإلو مكان حول الدقيقة وتُحتجازالمعلومات المعلوماتبلَّ، هذه الشـخصإلـىغ

محاميه والى ١٠وجدنإ،المحتجز

حقوقاً عام بشكل اللبناني القانون كانلألفرادويمنح منهـاالوان بعض
مأبشكلاًموجود لقانونالبقارنةضيق نصاإلنسانحقوقالدولي ما جملة ومن

حـق وهـذا والمتهم، به المشتبه مع محام وجود ضرورة اللبناني القانون عليه
اللبناني،كرَُّم القانون في ماس في التقييد بعض المشهودةيمع الجرائم أمامخص

العدلية من١١الضابطة الرغم اأصـولقانوننَّأوعلى لجزائيـةالمحاكمـات
أ المادةاشترط ولكن ممكنة، مدة قـانون١٠٨قصر المحاكمـاتأصـولمن
عددالجزائية الجـنحاًتتضمن فـي التوقيف مدة تجعل قد التي االستثناءات من

طويلة المـادةأولجـنح،اإلـىفبالنسبةمحدودةغيرووالجنايات ١٠٨ردت
واحداستثناًء مرة للتجديد القابلة الشهرين مدة سـابقالأ،ةعلى المحكـوم اًوهو

االقل على سنة مدتها ابالنسبةأمابعقوبة فـيإلى المشـّرع توسع فقد لجنايات
بتجستثنااال تسمح التي مدةواءات لمـرةالستةاألشهرز عـادةً للتجديدة القابلة

محددةواحدة غير هيلفترات االستثناءات القتلهذه ،المخـدراتو،جنايات
علو الدولةاالعتداء أمن الشامل،ى الخطر ذات المحكوم،والجنايات والموقوفين

جنائية بعقوبات سابقاً المحاكمةالوقيفتنَّإعليهم بانتظار طويلة لمدة موقوفين
يشكِّ تعسُّقد اعتقاالً لمعاييرل تبعاً لقانونالفياً فإنَّاإلنسانحقوقالدولي وبالفعل

                                                 
األشخاص٩المبدأ ٩ جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة االح ، أشكال من شكل ألي يتعرضون أوالذين تجاز

المتحدةالسجن لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشرت فـي١٧٣اعتمدت كـانون٩المؤرخ
 ١٩٨٨ديسمبراألول
األشخاص١٢المبدأ ١٠ جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة االحتجاز ، أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين

السجن بموجبأو المأل على ونشرت المتحدةاعتمدت لألمم العامة الجمعية في١٧٣قرار كـانون٩المؤرخ
١٩٨٨ديسمبراألول

اللبناني٤١المادة ١١ الجزائية المحاكمات أصول قانون من
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باإل المعني العامل اذارفيالتعّسحتجازالفريق فـي نَّأ٢٠٠٨مـارساعتبر
تتج لمدة الموقوفين لبعض لبنان اتهامالسنواتزواتوقيف توجيه دون من الثالثة

محاكمة دون التعّسإلىيرقىإجراءهو،ومن االعتقال ١٢فيمستوى

شعاُرإلات
بيَبأنيجب بسرعة اعتقاله يجري الذي الشخص اعتقلألالغ التي سباب

الموجَّجلأل وبالتهمة اليهها العهة نص المدنيـةهوقد بالحقوق الخاص الدولي د
على القـانونإوالسياسية بموجب وبحقوقه بذلك بسرعة المعتقل الشخص بالغ

و لقانونالالمحلي اإلنسانحقوقالدولي
بيو االعتقال عن المسؤولة السلطات عاتق على الحقـوقتقع هـذه فسير

بها العمل تستوجبنإ١٣وكيفية تفسير هكذا الشروحاتأنضرورة هذه تكون
المحتجز الشخص يفهمها بحقوقأوقدبلغة المعنية اللجنة فـياإلنسـانكدت

السـلطاتاألفرادمعالإوجوبعلى٣رقمالالتعليق مسـؤولية وعلى بحقوقهم
بمعراإلدارية الحقوقفوالقضائية لهذه بالنسبة التزامتها طبيعة نـييعوهذا١٤ة

المشرنهأ اللبنانية السلطات واجب السجونفمن على ةفمعرحتجازاإلوأماكنة
الخاص١٤للمادةتبعاًاألفرادحقوق الدولي العهد من

اإلاألساسيالغرضنَّإ اشتراط المعتقـلمن الشخص تمكين هو شعار
االسـباب كانت حال في عنه االفراج لتأمين فورية خطوات اتخاذ الكامنـةمن

صحيحةخل غير اعتقاله وأوف قانونية، يستقيمغير الهدفال علـمإإالَّهذا ذا
التفاصيل بمجمل أكان،الشخص القانونأوالوقائعلناحيةتسواًء

السياق الفقرة٥المادةتنصُّنفسهوفي األ،٢، االتفاقيـة روبيـةومـن
يلهنأعلىاإلنسانلحقوق شخص يفهمهـااًسريعيعلمأنهلاعتقإتمكل بلغـة

                                                 
12 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Seventh session, Human Rights 
Council, 10 January 2008, A/HRC/7/4, p. 8. 

األشخاص١٣مبدأ ١٣ جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة االحتجاز ، أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين
السجن المتحدةأو لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشرت في١٧٣اعتمدت كـانون٩المؤرخ

١٩٨٨ديسمبراألول
رقم ١٤ اإلنسان٢٣التعليق بحقوق المعنية اللجنة ،
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توجَّ تهمة وبأي اعتقاله اليهبأسباب األه اللجنة اجتهاد اكد لحقـوقووقد روبية
والشواهداإلنسان بالوقائع المعتقل الشخص دراية وجوب علـىكافةعلى التي

اعتقاله تم واساسها ما، ذكر من ذلك بعد الُجـأويقبلأكانإذاتمكينه رمينكـر
اليه ١٥المنسوب

المـادةفيأما كفلـت فقد اللبناني، أصـولقـانونمـن٤٧القانون
بهالجزائيةالمحاكمات واالتصال بمحام باالستعانة به المشتبه لزمـتأوقد،حق

فورالضابطةالمادةهذه به المتشبه بتبليغ تّدإحتجازالعدلية وان الحق بهذا ونه
اإل المحضرهذا في المادةجراء تلزم قانون٧٦وكذلك المحاكمـاتصولأمن
المـرةالجزائية فـي امامـه الماثل عليه المدعى تنبيه بوجوب التحقيق قاضي

ومترجمإلىىلواأل بمحام باالستعانة رفض،حقه بحقهفواذا تذكيره عليها يجب
جلسة كل في ذلك عن العدول المـادةإجراءهكذانَّإفي مع فـي١٤ينسجم

وعال المدنية للحقوق الخاص الدولي ففيالسياسيةهد اللبنـانينَّإالمقابل القانون
يؤكِّ الحقال هذا على المشهودة،فيالعدليةالضابطةأمامد يكونبينماالجريمة

خالفاً يكوناالمر عندما يباشرلذلك من هو العام الجريمـةبالنائب في التحقيق
لالستغراب،،المشهودة يدفع ما الواجبكانإذوهذا علـىمن حـقالتأكيـد

فيها بما التحقيق مراحل كل في بمحام فـيالضـابطةأماماالستعانة العدليـة
المشهودة الجرائم

ينتقنَّإ ال النقص مننَّأمنواقعالفيصهذا هو بمحام االستعانة حق
الُم اللبنانيكرَّالحقوق القانون في ذلك،سة على للشـخصفإنـهوبناء يكـون

الحق التوقيفبالغهإتميأنفيأوالًالمحتجز بأسباب توقيفه أنوثانيـ،لحظة اً
توّجسريعاًبالغهإبيتوجَّ تهمة اليهبأي  ه

محامالحصُوث خدمات على ل
لحقأكَّ الضمانات كل تقديم على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن د

                                                 
15 X v. Belgium, Commission’s Decision on Application No. 7628/76, 9 May 1977, p. 
169.
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العهد١٦المتهملشخصلالدفاع نص تمتُّـكما علـى الخاص الُمـالدولي تهمع
بشخصهأنيستطيعهأنَّهاقلّأنياُدبحقوق نفسه عن محامأويدافع مـنبواسطة
عنهحظىينأواختياره، يدافع من وجود في عنه،إذابحقه يدافع من له يكن لم

المحكمة،تزوِّف مصلده كانت تقضيحكلما العدالة دونة عنه، يدافع بمحام ذلك،
ذلكاًرجأتحميله الوسائلإعلى يملك ال كان االجرذا هذا لدفع الكافية

فـيإنَّ عليها جدال ال التي الحقوق من هو بمحام باالستعانة الفرد حق
اللبناني، والقانون الدولي فوريـةأنإالَّالقانون مـدى هو يطرح الذي السؤال

فيااليفاء الشخص بمحامبحق النموذجيـةاالستعانة القواعد نصت الـدنيالقد
ع السجناء المحتجزلمعاملة الشخص حق محـامأنلى مسـاعدة على ،يحصل

فورف الحق بهذا بابالغه المختصة السلطات وتـوفإتقوم عليـه القـبض ريلقاء
ل المعقولة المحـاميناألالمبادئدتكَّأو١٧هالتسهيالت دور بشأن علـىساسية

لجميع الحكومات عليهماألشخاصمسؤولية بتهمـةأوالمقبوض المحتجـزين
جنائيمنوأجنائية تهمة بمحاملجهةةدون االستعانة ضـمنأوفـوراًامكانية

اقصاها عليهم٤٨مهلة القبض وقت من ١٨همإحتجازأوساعة

بحقوقكَّأو المعنية اللجنة قرارات باختياراإلنساندت الشخص حق على
فور عدم،هإحتجازمحاميه الحقإواعتبرت بهذا المحتجز ٣للفقرةمخالفة،بالغ

المادةم والسياسيةمن١٤ن المدنية بالحقوق الخاص الدولي باإلضافة١٩العهد
اللجنةأوذلك،إلى يجبنَّأضحت بمحام االستعانة كـلأتوافريأنحق ثنـاء

اإل المثال،ةًمعتبر،٢٠حتجازفترات سبيل على المحنَّأ، امكانية مـنتعدم جـز
                                                 

في١١المادة ١٦ المؤرخ اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن األول١٠، بموجـب١٩٤٨ديسمبركانون اعتُمد
العامة الجمعية د٢١٧قرار  ٣،١٩٤٨ألف،

األشخاص١٧المبدأ ١٧ جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة االحتجاز ، أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين
السجن المتحدةأو لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشرت في١٧٣اعتمدت كـانون٩المؤرخ

١٩٨٨ديسمبراألول
المحامين٧لمبدأا ١٨ دور بشأن أساسية مبادئ ومعاملـة، الجريمـة لمنع الثامن المتحدة األمم مؤتمر اعتمدها

من هافانا في المعقود إلىآب٢٧المجرمين ١٩٩٠سبتمبرأيلول٧أغسطس
19 Pagdayawon Rolando v. Philippines, Human Rights Committee, Communication No. 
1110/2002, U.N. Doc. CCPR/C/82/D/1110/2002 (2004), 3 November 2004.
20 Abduali Ismatovich Kurbanov v. Tajikistan, Human Rights Committee, 
Communication No. 1096/2002, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/1096/2002 (2003). 
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بمحاميه خمسةاالتصال اعتقالهأطوال من هويام للمادةإبمثابة، من١٤نتهاك
٢١العهد

قادر غير الشخص كان المحامعلىواذا تكاليف الحكوماتيدفع فعلى ،
لأل القانونيـة الخدمات لتقديم الكافي التمويل توفير المقبـوضشـخاصالوطنية

بالتعأوعليهم المحامينواالمحرومين نقابات مع أن٢٢َّن العربـياإلعالنعلماً
بحاجةيضمننساناإللحقوق هو لمن القانوني المساعدة ٢٣لذلكحق

علـىنَّإ بـل الشكل، على يقتصر ال القانونية المساعدة تأمين وجوب
للحق الموضوعي لحقوق؛العنصر االقليمية المحاكم دتؤكِّـاإلنسانواجتهادات

الأنَّعلى تعّينهالمحامي تبعاًذي مطالب تقتضيهلالمحكمة الما عدالـةمصلحة
بأن كماإيقوم المالئم، الدفاع فيواتشيأنيجبأنهعداد عليه المدعى مع مـار
لهيتعلَّ محام بتعيين تكـونوايتشأنوله؛٢٤ق بحيث كاملة، بسرية محاميه مع ر

مااالتصاالت خارجالحاصلة وموكله المحامي المـوظَّنطـاقبين فينمسـمع
يج،القانونإنفاذفينكلَّالُم كان والتشاوريتمأنوزوان نظرهماللقاء ٢٥تحت

قضائيَّأمامالمثوُلج ةسلطة
المادة٣ةالفقرتنصُّ علـى٩من الخـاص، الدولي العهد كـلنَّأمن

جزائيةأوموقوف بتهمة القضاةأأمامسريعاًقدميمتهم فينالمـوظَّحـدأأوحد
قضائيةقانوناًلينخوَّالم وظائف بـهدَُّبالومباشرة المقصود ما تحديد من ـنا

وبالفعلسريعاً بحقوققتعليفإنَّ، المعنية فياإلنساناللجنة العامالذكر تعليق
ال حدودنَّأ٢٨رقمذات يعطي يتجاًالقانون ال بحيث دقيقة التـأخيروازمنية ز

                                                 
21 Paul Anthony Kelly v. Jamaica, Human Rights Committee, Communication No. 
537/1993,  U.N. Doc CCPR/C/57/D/537/1993 (1996). 

المحامين٣المبدأ٢٢ دور بشأن أساسية مبادئ مؤتمر، ومعاملـةاعتمدها الجريمـة لمنع الثامن المتحدة األمم
من هافانا في المعقود إلىآب٢٧المجرمين  ١٩٩٠سبتمبرأيلول٧أغسطس

المادة ٢٣ اإلنسان، لحقوق العربي ١٦اإلعالن
24 Pakelli c. Allemagne/v. Germany,  European Court of Human Rights, 25 April 1983.

أس٨المبدأ٢٥ مبادئ المحامين، دور بشأن ومعاملـةاسية الجريمـة لمنـع الثامن المتحدة األمم مؤتمر اعتمدها
من هافانا في المعقود إلىآب٢٧المجرمين  ١٩٩٠سبتمبرأيلول٧أغسطس
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اعتبر٢٦قليلةياماًأ المثال،اللجنةتوقد سبيل تـاريخنَّأعلى بـين شهر فترة
المثول وتاريخ عنصـرأمامالتوقيف مع تتناقض طويلة فترة هي قضائية سلطة

المطلوب اعتبرتأكثروالسرعة ذلك، سـاعة٤٨لمدةحتجازاإلنَّأاللجنةمن
القضائي النظر جداًلفترةإحتجازهودون المحكمـةاكَّـكـذلك٢٧طويلة دت

لحقوقواأل منألحتجازاإلنَّأاإلنسانروبية للمثولأبعةرأكثر سـلطةأماميام
ي ال السرعةفقضائية بشرط المتعلِّدكَّأو؛ي األشـخاصاإلعالن جميع بحماية ق

القسري االختفاء وجوبع،٢٨من اإلأنلى مكان وحتجازيكون بـه نأمعترف
بعدأمامالمحتجزيمثل قضائية تأخيرمنهإحتجازسلطة الوضـعهذانَّإدون
حولأيطرح للمثولالمطولسئلة يمكـنأمامهل حيـث لبنانية، قضائية سلطة

تصل قد مهلة به المشتبه اإلأإلىتوقيف قبل ايام وربعة عليه أمـامحالتهإدعاء
للمثول التحقيق ٢٩مامهأقاضي

المحرالحقوق٢ُ األشخاص لكل الحرِّوالمشتركة من  ِةيَّمين

الخارجيبالعالمِاالتصاُلأ
سابقاً ذكرنا التحرُّاألشخاصنَّإ،كما حق يفقدون بحريَّالمحتجزين ة،ك

تبقى اإلأومن؛نةامصاألخرىحقوقاللكن حـق الحقـوق هـذه تصـالهـم
نصَّفبعائالتهم المادةقد المدنيـة٢٣ت بـالحقوق الخـاص الـدولي العهد من

على المجتمع،اُألأنَّوالسياسية في واالساسية الطبيعية الجماعية الوحدة هي سرة
التمتّ حق والدولةولها المجتمع بحماية المقابلة،٣٠ع الجهة ١٠المـادةنَّإفـفي

                                                 
رقم ٢٦ اإلنسان٢٨تعليق بحقوق المعنية اللجنة ،.
ال٢٧ واألربعون، الخامسة الدورة اإلنسان، بحقوق المعنية رقماللجنة الفقـرة٤٠ملحق األول، المجلـد ،٣٣٣
االتحاديةأ لمانية
القسري٢٨ االختفاء من األشخاص جميع حماية العامـةإعالن الجمعيـة قرار بموجب المأل على ونشر إعتمد

المتحدة في٤٧١٣٣لألمم األول١٨المؤرخ ١٩٩٢ديسمبركانون
الجزائية٤٢المادة ٢٩ المحاكمات أصول قانون اللبنانيمن
والسياسية٢٣المادة ٣٠ المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ،
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تنص١ُّالفقرة الخاص العهد جميعمن معاملة حـريَّالمحرومينعلى تهممـن
اإلإمعاملة الشخص في االصيلة الكرامة تحترم فـ٣١نسانينسانية نَّإوبالتالي
الُم ببحتجزحق واالتصال ُميسرتهُأالتواصل لعائلتـهشخصللصاناًبقى كمـا
السجنإوعلى اإلأودارة بـينأنحتجازمكان التواصـل اسـتمرارية تضمن
وتالمح المتعل١٥ِّالمبدأوينصُّ،سرتهأجز المبادئ باإلمن عـدمحتجازقة على

الشخص حرمان الخـارجي،أوحتجزالُمجواز بالعـالم االتصال من المسجون
أسرته لأووخاصة عمحاميه تزيد لل؛٣٢يامألىفترة الويحق جـزةتحمشـخص

مإحتجازبنبأفوراًسرتهأبالغإحريته توفيره خالل المعقولـةن التسهيالت كل
و بأسرته قيودئصدقاألالتصال دون من واستقبالهم لصالحإالَّ،ه الضرورية تلك

وإ العدل وأقامة السجن ظـلالزياراتتتمأنينبغياًوتاليدارتهإنتظامامن في
التقييداأ ُحدنى مع تتماشى التي سيرت اإلأونجالسأمورسن ،حتجـازمكـان

وجهاًأنويجب المقابالت مشّبو،لوجهتكون حاجز هناك كان أولةواطأوكلو
الزوَّأيأوجدار بين الفواصل والمحتجزينمن يجـبنَّإار الزيارات أنهذه
الفيتتم ظروف تسمح ما بقدر طبيعية الخصوصـيةظروف تـأمين من سجن

المستطاع ي؛بقدر اإلأنجبكما في خاصـةًأنَّعتباريبقى الزيـارات، هـذه
المحتجزين عائلة وضـع،٣٣ساسيأنسانيإحقٌّهي،زيارات تقييـدأيوعند

ُمأنيجب إلناسباًتومراًبّريكون ضروري هو ما العدلمع السـجنأوقامة من
الضروريةإوانتظام دارته

ُجُبيتطلَّ الحقوق هذه اإلاحترام من ِقالُمتَّخذةاتجراءملة سلطاتَبمن ل
السلطاتتوفّأنيجب،الًأوفحتجازاإل المحتجـزأر بين ممكن اتصال أوفضل

عبر يكون وهذا عائلته، وبين غيرأماكنفياألشخاصوسجنإحتجازالسجين
عن نظراًأماكنبعيدة عائالتهم مشقسكن من ذلك في وتكاليفلما خصوصاً،ة

                                                 
والسياسية،١٠المادة٣١ المدنية بالحقوق الخاص الدولي  العهد
األشخاص١٥المبدأ ٣٢ جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة أو ، االحتجاز أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين

الالسجن على ونشرت المتحدةاعتمدت لألمم العامة الجمعية قرار بموجب فـي١٧٣مأل كـانون٩المـؤرخ
 ١٩٨٨ديسمبراألول

لنـدن،٣٣ السـجون، لدراسـات الدولي المركز السجون، ادارة في اإلنسان حقوق حول دراسة آندرو، كويل،
الصفحة٢٠٠٢ ،٩٤.
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الفقيرة العائالت يجبمعاملةنَّأكما؛٣٤شةوالمهمَّعلى الئقةأنالزائرين تكون
معمنومستمدة التواصل في لكـرامتهمأحقهم كامـل احترام في اسرتهم فراد
االهلوتكتسب بالنسبةأهميةزيارة ااكبر المحتجزينإلى هذهنإحيث،الحداث

ل خاصة بحاجة هي عائالتهملعنايةالفئة مع قواعدكَّأوقدوالتواصل األمـمدت
الدُّ النموذجية إلالمتحدة شؤوننيا قضاء يحتجزالحدثأنَّعلىاألحداثدارة ال

اخيرة،إالَّ لهمَّؤوتكوسيلة والمساعدن الضروريةةالعناية اجتماعيـة،الفردية
ومدنيةيَّطبِّونفسية،ومهنية،وتربوية،و األويأتي٣٥ة مع والعـالمالتواصل هل

جزءضرورياًالخارجي لنمـوِّألتأمين الدعم هذا من وتطـّوساسي رالحـدث
شخصيته
كذلكنَّإ يحتجن المحتجزات ألإلىالنساء خاصة هـيمعاملة المرأة ن

ترعىاأل التي وجِطفالهاأم علىلذلك اإلإالسجندارةإب كـل اتجـراءتخاذ
األ روابط على تجنيب،مومةللمحافظة عبر ذلك الحوامـلإويكون النساء رسال

وإلى آخر،إالسجن، بديل من هناك يكن لم لهـنفذا خاصة تدابير تأمين يجب
التنبُّكما الحساسةإلىهيجب المسائل التوليد،بعض عملية خالل ويجب،خاصة
المرالأن السجنأتلد في يجبإلىضافةإة الخاتتوفَّأنذلك المنشـآت صـةر

وبعدها الوالدة قبل والعالج الرعاية لتوفير الدوليةوتشجِّالضرورية المعايير ع
مع الطفل علىأبقاء مجهَّاءااالجرذتتخأنمه حضانة دار لتوفير بموظّت فينزة

يكونبمختصين ال حين الطفل ٣٦مهأرعايةتحتعناية

اللبناني،أما القانون لعـامنَّإففي السـجون تنظـيم ١٩٤٩٣٧قـانون

التطبيقية لزيارةنايضعومراسيمه الحريـةاألشخاصضوابط من المحرومين

                                                 
يتعرضون٢٠المبدأ ٣٤ الذين االشخاص كافة لحماية المبادئ مجموعة أو، االحتجـاز اشـكال مـن شكل الي

السجن
االحداث١٣القاعدة ٣٥ قضاء الدارة الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد بيجين، العامةقواعد الجمعية قرار
الثاني٢٩المؤرخ٤٠٣٣ .١٩٨٥نوفمبرتشرين

مؤ٢٣القاعدة ٣٦ باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد لمنـع، األول المتحـدة األمم تمر
عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها

في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
رقم ٣٧ المرسوم السجون، تنظيم ب١٤٣١٠انون صادر .٢٠٠٥ فبرايرشباط١١تاريخ،
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اإليشترفالقانون لمقابلةط هـذااألشخاصذن في ويقوم الحرية، من المحرومين
والموقوفين المحكومين بين بالتمييز المادة،المجال تشترط الحصـول٦٨حيث

الداخليةإعلى وزير من للمحكومين خطية التيأوجازة السجون في الكتيبة قائد
ضابط المركزيأويقودها السجن في الفصيلة السجونأو،قائد في المخفر قائد

خلو حال في المخفر مركز في ضابطالكائنة من إلـىبالنسـبةأمـاالمركز
الزياراتا تتم فال تبعـاًإبإالَّلموقوفين التحقيـق وقضاة العامين المدعين من ذن

حالة حدهعلكل لى
المحتجزأما وفاة حالة األبلَُّيأنينبغيف،في التيغ التحقيق بنتائج قارب

حقوق معايير بمقتضى باإلاإلنسانتتم علىالمتعلقة فـيحتجازاإلأماكنشراف
الوفاةأي فيه تحصل ٣٨وقت

ابالنسبة لكلإلى يحق أوسـرهمأمراسـلةتجـزينحلمالمراسالت،
المحتجزتنهأإالَّ،٣٩ممحاميهأوصدقائهمأ مراسالت على الرقابة ممارسة جوز

اإلأمن ضمان اإلجل لمكان السليمة شـروطحتجازدارة تمضمن عنـوقائيـة
التعّس واالنظمةفيالتطبيق ٤٠للقوانين

مفهوماً يكون اإلنَّأوقد األتزايد وجراءات التحقيق وسالمة األدلـةمنية
ابالنسبة ُيأنَّإالَّ،ملحةحاجةوهلموقوفينإلى ال الواسعةبرِّذلك الصالحيات ر

المختصة للسلطة لبنانالمعطاة الزياراتأوبالسماحفي تقييدمنمنع كمادون
يصبحنَّأ بالنسبةقسوةأكثرالوضع ا، علـىفلمحكومين،إلى الحظر باستثناء
فأ والمجتمع، الحرية من المحروم الشخص وسالمة المحنَّإمن لـهالشخص كوم

المادة بينما دوري، بشكل الخارجي العالم مع بالتواصل قـانون٦٨الحق مـن

                                                 
لمنع١٤٤القاعدة ٣٨ األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليووزتم٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ

39 Elsa Cubas v. Uruguay, Human Rights Committee, Communication No. 70/1980, 
U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 130 (1985).
40 Larry James Pinkney v. Canada, Human Rights Committee, Communication No. 
27/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 95 (1985). 
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واألالسجون القضائية السلطات صالحياتتعطي هـذااستنسابيةمنية في واسعة
المجال

التوقّ يمكن أخرى المادةمالحظة وهي عندها السجون٧٠ف قانون من
المسجبالزياراتذونأمبدئياًصرحيذال غيرهمذوي دون هـذاونين ولعـل

فأكثريطرحالوضع سؤال، لألإمن العقوبة كانت هـيذا المحكـومين شخاص
الحرية، من المغفالحرمان الحريةزما من المحروم الشخص حق تضييق من ى

كما الخارجي؟ العالم مع التواصل ال٧١المادةنَّأمن السجون تنظيم قانون من
ب يزورتسمح األاالقاربإالَّاتنيالسجأن ُميندنمن غير تضييق وهذا الوربرَّ،

لحقوق الدولية المعايير مع اإلنسانيتماشى

حتجازلإلالئقةٌةٌونفسيَّةٌماديَّظروفٌب
لإلتأمينيعتبر الالئقـة والنفسية المادية مـنوهـ،حتجـازالظروف

علىالتياألساسيةاتمسؤوليال السجونعاتقتقع ومسؤولي وأمـاكنالسلطات
بظروفالمحتجزعيتمتّوحتجازاإل المتعلقة الحقوق من الماديـةإحتجازبعدد ه

ذلكمرتكزاً،والنفسية حقوقفي قانون ويشـملاإلنسانعلى اللبناني، والقانون
الطبية،وقامة،اإلذلك والمالبـس،والرعاية والراحة، والماء حقـوقوالغذاء

االكتظاظ،والملكية، اإلوعدم التأديبيـةحظـر والحـبسفيةالتعّسـجـراءات
االنفرادي

قامةُاإل١
حقوقنَّإ تتضّماإلنساناتفاقات شروطال شـروطاًن حـول تفصـيلية

واإلاإل الخـاص١٠المادةنَّأإالَّالسجناء،أومحتجزينلليواءقامة العهـد من
تنصُّ والمدنية السياسية معاملةبالحقوق حريتهمالمحروميناألشخاصعلى من

اإلإمعاملة الكرامة تحترم للفردنسانية ٤١نسانية

                                                 
والسياسية١١٠لمادةا ٤١ المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ، 
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السجناءتضمَّنت لمعاملة الدنيا النموذجية تُـ،القواعد أمـاكنمنظِّقواعد
واإلاإل للمحتجزيواء يجب،ينقامة نومأنحيث غرف في عادة المتهمون يوضع
العادإ مراعاة مع عكَّأوالمحليةاتفرادية على القواعد هذه وضـعدت جواز دم

سجينأكثر فيمن بالنسـبةفالغرواحد الواحدة الة والغـرفإلـى زنزانـات
ابالنسبةأماو؛٤٢الفردية ييجبف،لمهاجعإلى القـدرةألهاشغأن لـديهم شخاص
الت بينهمفيعاشرعلى يجب،٤٣ما الحاالت جميع سـجينتتوفّأنوفي لكـل ر

الصحية اللسواًء،الالئقةالظروف حجم الـدنياو،هواءناحية االرضـية المسافة
سجين، لكل أنويجـب٤٤ةئـالتهوو،التدفئةو،ضاءةاإلوالمناخ،والمخصصة

واسعة النوافذ الطبيعـيكيتكون النقي والهواء الضوء بمرور كـذلكتسمح
اصطناعتزوَّأنيجب باضاءة غرفة كل براحةد والكتابة بالقراءة تسمح ية

مراحيتوفَّتأنيجبكما لر كافية حاجتهلسجناءض ،الطبيعيـةملقضاء
يتوفَّأو السريرلرن لهذا ولوازم فردي سرير سجين اللـوازمكل هـذه وتكون

مواعيـد فـي اسـتبدالها حتى نظافتها على السجين ويحافظ التسليم عند نظيفة
يتطلَّمتقاربة ذلك عنصروكل اإلاًاساسياًب مكان نظافة وجهوزيتـهحتجازهو

الوصفبلستعماالل هذا
تليقحتجازاإلأماكنمناًعددنَّأالواقعظهرأولقد ال والعالم لبنان في

البناء، حيث من البشر والراحـةأماكنوجودوعدمالممرات،وباقامة للتفسح
األاكَّو اللجنة لحقوقدت اإلنَّأوالشعوباإلنسانفريقية لـمحتجازمرفق الـذي

كهربائي فانوس سوى فيه عشـرةواط٢٥٠طاقتهيكن مـعأطوال شـهر

                                                 
لمنـع١٩القاعدة ٤٢ األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
لمنـع٢٩القاعدة ٤٣ األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
لمنـع١٠القاعدة ٤٤ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
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المحتجزين لكراممنحرمان انتهاك هو االستحمام اعتبرتكما؛٤٥تهمتسهيالت
األ لحقوقواللجنة تأنَّاإلنسانروبية مهاجع في الشديد ١٠٠منأوياالكتظاظ
انتهاكـــاًيشـــكِّشخصـــا١٥٠ًإلـــى االتفاقيـــة٣للمـــادةل مـــن

لحقوقواأل ٤٦اإلنسانروبية

السجونيتطّرلم تنظيم قانون لبنانق فـيإلىفي محـددة مواصـفات
الحرية،صت من للحرمان أماكن تستعمل التي المباني دنياشروطاًدحّدهنأإالَّميم

بالنسبةاألشخاصلمعاملة الحرية من يتعلّـىلـإالمحرومين بالمنامـة،قمـا
الصحيةوالنظافة، والقواعد

ا إلى المرسومأ،لمنامةفبالنسبة المسـجونحكاماًأ١٤٣١٠فرز لفراش
حصيرة تشمل وشرشفاًفراشواًاًبساطأوبحيث وغطاء ومخدة القش كمااًمن

غراماً كيلو عشر بخمسة والمخدة الفراش حشو كمية المرسوم القشحدد أومن
فيأنعلى،الالزمحشوال شهر بمعدل غسلها ويتم الصيفيوما١٥ًالشتاء في
هـوالحّدتحديدنَّإ الحرية من المحروم الشخص لمنامة المطلوب مـرأاالدنى

المنَّأإالَّ،إيجابي بدائيـةذكورةالمواصفات لـوازم التحـدد تواكـبباتـت
الراهنالتطوُّ الزمن في المستعملة والمواد قـانونِقإلىيعودربماهذاورات دم

الذي التنفيذالسجون ساري يزال ١٩٤٦العاممنذال
يتعلَّفياأمَّ الشخصيةما بالنظافة نظافـةشدَّف،ق على اللبناني القانون د
الحريةاألشخاص من األإمشترطاً،المحرومين في مرتين السجين سبوعستحمام

الفصول باقي في االقل على مرات وثالث الشتاء فصل كـلأكمافي عطـى
عشر في الحق غراماًيسجين يومياًن الصابون الضماناتتبقى٤٧من حياناًأهذه

اإل ذلكفي النظري، لهأنَّطار العملي االحيـانجواياالتطبيق مـن كثير في ه
                                                 
45 ACHR, John D Oukov. Kenya, Communication No. 232/99  

والعشرين، الثامنة العادية الدورة اثناء إتخذ أول٢٣قرار الثاني٦أكتوبرتشرين ،٢٠٠٠نـوفمبرتشرين
٢٢٣٣الفقرات

46 European Commision of Human Rights. Applications Nos 3321-3321/67 and 
3344/67, Denmark,Norway, Sweden and The Netherlands V. Greece. Report of the 
Commission adopted on 5 Nov 1969.

معهد ٤٧ لبنان، في السجون نظام إصالح في محاضرات لبنان، في للسجون الحالي الوضع وجيه، حقوقخاطر
صفحة لبنان، في المحامين نقابة  .٧٣اإلنسان،
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جمَّ مـنةصعوبات عـدد فـي الميـاه وانقطاع المادية االمكانات نقص بسبب
في لبنان في متقطِّأوالسجون ٤٨عةقات

توافره المطلوب الصحية الشروط إلى السجونـوبالنسبة في اكنـوأما
علىفظالمحاتوجَّبفيحتجازاإل مسؤوليةة من يكون وهذا األشـخاصالنظافة،

علالمحرومي المشرفة والسلطات الحرية من المن العامى المرسومرفق شدد وقد
صـباحا١٤٣٠١ً المنامة ومحالت الغرف كنس تطهيـر،ومسـاًءعلى مـع

وتهوئةالحمَّ المياه وتأمين ااألماكنامات بقـيوفيلطبيعيبالهواء المقابـل،
قاصراً مواصفالقانون اشتراط سجونعلى تأمين على تساعد فنية وأمـاكنات

الطبيعيإليهايصلإحتجاز والنور شـروطبعضأّن،ذلكإلىيضافالهواء
وقصِّتكالنظافة المسجونين لحى حلق تشترط التي اًيرقصـاًقّصـشعرهملك
قدجداً معت، الُمبالفردحقّتناقض يكوندعتقحرية اللحـىعندما علـى االبقاء
ممارساًجزء الدينيةاةمن لطقوس

ةُيَّالطبِّالرعاية٢ُ
عقليـةفيحقهمبنوالمحتجزاألشخاصيحتفظ وسـالمة جسدية صحة

لجيدة ويبقى حقّألشخاص، ععالتمتّالمحتجزين تقل ال صحية هـوّمـابعناية
للمجموعات الاألخرىممنوح وأمـاكنالسـجوندارةإطلعضـوتمجتمعفي

ُسحتجازاإل البلـدبتأمين فـي المتوافرة الصحية الخدمات على الحصول ٤٩بل

ممكـن وقـت بأسرع المحتجز للشخص بداية الطبية المعاينة تقديم بعـدويجب
االعتقال، مكان العنايةتوفّكمادخوله مجـانير بشـكل الضـرورة عند الطبية

هذادوريلوبشك مؤهلكل طبيب خدمات وجود األ،يتطلب على ،قـلواحد
الحرية من الحرمان مكان في الحاجة المحتجزعند للشخص لـهموكّأوويكون

السأنالقانوني من القضائيةطليطلب الفحـصإأخـرىسلطةةأيَّأوة جـراء

                                                 
اال ٤٨ مع تاريخستاذةمقابلة عسيران، عفيف مؤسسة شويري، اال٢٠٠٨أفريلنيسان ١٠منى ستاذةبحسب

عدة أليام األحيان بعض وفي المرات من عدد في حدث قد روميه سجن عن المياه انقطاع إن شويري،
األس٩المبدأ ٤٩ المبادئ السجناء، لمعاملة لألمماسية العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشرت اعتمدت

في٤٥١١١المتحدة األول١٤المؤرخ 1990.ديسمبركانون
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ثانية ثانٍأنأو،الطبي طبي رأي على ذلـكأنعلـىيحصل يخضـع إالَّال
معقول تتعلَّلشروط األة بضمان وُحق اإلمن مكان في النظام لسـجَّتُوحتجازسن

ِس في الفحص هذا تٍلّجنتائج الفحصيدومع هذا ونتائج الطبيب اسم يضـافن
المحاكمةوالمتهماألشخاصيمنحأنه،ذلكإلى بانتظار طلـبن فـي أنالحق

طبيبهم ويعالجهم الخاصأويزورهم اسنانهم لإطبيب كان معقولطلبلذا مبرر
الخاصالمحتجزيدفعأنعلى حسابه من يجـبوبناًء٥٠النفقات ذلك أنعلى
اإلإنتؤمِّ مكان كحدٍّأوحتجازدارة التالية الضمانات ادنىالسجن

طبي الدخولأوكشف عند اإلمإلىلي السجنأوحتجازكان
للمريض خارجية دورية معاينة

طارئة معالجة
السجناءجّهُممبانٍ ولمعالجة للمعاينة صالح بشكل زة

األ من مالئمة المناسبةمؤن مؤهليمنحهادوية نوصيادلة
وواالمدتتسهيال الطبيعية العالجالعادةإاة بعد تأهيل

ُم حمية ذعيَّنظام العالجون بعد طبية ٥١ضرورة

المحتاجة للحاالت الضروري النفسي العالج تأمين
إ األافائدةلىبالنسبة الطبي فإنهليولكشف وذلـكأهميةيكتسب، كبرى

المندتأكّلل الوضع بتشخيص ويسمح تعذيب حصول عنـدطعدم للمحتجـز بي
األ المناسبوالدخول العالج وتحديد النفسـي؛لي الوضـع بتحديـد يسمح كما

المناسب التأهيلي العالج وتأمين باستطاعللمحتجز يكن لم معاةواذا ينةالطبيب
دخولهم عند المحتجزين اإلإلىكل الممكنفإنه،حتجازمكان ذلـكأنمن يـتم

وجود حول الطبيب لفت بامكانها التي مؤهلة ممرضة تسـتدعيعبر حـاالت
والعالج متطلباتنَّإالمراقبة مـنلةثمماتأمين ذلـك يسـتوجب مـا كل مع

وخبرةإ تحتأنبيتطلّ،ختصاص ذلك اإلإيكون اشراف العامةدارات لصحية

                                                 
لمنـع٩١القاعدة ٥٠ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

المجرمين ومعاملة عامالجريمة جنيف في بقراريه١٩٥٥المعقود واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
لندن، ٥١ السجون، لدراسات الدولي المركز السجون، إدارة في اإلنسان حقوق حول دراسة آندرو، ٢٠٠٢كويل،
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لبنان،للدولة يجبنَّإوفي الخدمات بأنهذه الصـحةإتتوافر وزارة شـراف
السبالتنسيق الُملطمع السجونإلةخوَّة دارة
فإلىضافةإ المحتجـزيننَّإذلك، بعض دخول تستوجب الحاالت بعض

ُسإلى عبر ذلك ويكون مستشـفياتأنماإفعدَّةبٍلالمستشفيات، عبر ذلك يتم
المعالجة على القدرة لديها بالسجون داخـلأو،خاصة خاص سجن وجود عبر

مدنية بـالظروفعبرأو،مستشفيات االستشـفائية العناية فـيتقديم العاديـة
المدنية المستشفيات

 
والماءالالئقالغذاءتأميُن٣
واعالناترُِّقتُ الدولية اإلبالمبادئاالتفاقيات سلطة فـيحتجازمسؤولية

صحة لضمان الالزم والماء الطعام دارةإوتكـون،المحتجزيناألشخاصتأمين
عنالسجن صحةتقدمسؤولة على للحفاظ كافية غذائية قيمة ذات طعام وجبة يم

المعتادةالمحتجز الساعات تكونالوجبةعلىو،في االعدادأن عتتمتّـف٥٢حسنة
للتن المطلوبة الوابالجودة كلمـاويوفّبشريل للشرب الصالح الماء سجين لكل ر

ذلك في،٥٣احتاج الوجبات تقديم علـىأوويتم يوم كل خالل منتظمة الأنقات
سـاعةبينالمدةزواتتج عشرة خمس والمسائية الصباحية أنويجـبالوجبة

ُم الوجبة وتؤمِّحضَّتكون صحي بشكل الُمرة لصحةكوِّن الضرورية اإلنساننات
الوجباتالتنّوأنَّكما؛ونشاطه في ضروري هو الطقـوسأنويجب،ع تراعى

الوجبات تحضير طريقة في للمتالدينية فـيبالنسبة كـذلك، الحـق فلهم همين
ُح مع المتفقة اإلالحدود مكان في النظام سير يريـدونأن،حتجازسن ما يأكلوا

نفقتهم السجنالخاصةعلى خارج اإلمـاإذلـكيتحقَّقو،من أودارةبواسـطة
اصدقائهم اكَّاسرتهمأوبواسطة لحقوقوقد المعنية اللجنة تقديمنَّأاإلنساندت

                                                 
لمنـع٢٠القاعدة ٥٢ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة ا١٩٥٥الجريمة المجلس بقراريهوأقرها واالجتماعي ٦٦٣القتصادي
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
لمنع١٢٠القاعدة ٥٣ األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

في المعقود المجرمين ومعاملة عامالجريمة بقراريه١٩٥٥جنيف واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
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البشري لالستهالك يصلح ال عوامل،هوطعام بين للمـادةأخرىمن انتهاك ،
الخاص١٠ الدولي العهد طيلـةنَّأاللجنةواعتبرت؛٥٤من الطعـام تقديم عدم

األ الخمسة منوااليام للمادةحتجزللُمالشرطةإحتجازلى انتهاك الفقـرة١٠هو
العهد١ ٥٥من

فقانونأما لبنان السجونفي الـللمرسومتبعاً،تنظيم ،١٤٣١٠رقمذات
نوعيةعلىنصي لكـلتحديد الطعـام منهـا يتألف التي الغذائية المواد ومقدار
يومياًجس بشكلوحّد،ين الطعام نوعية حدد كما اليوم، في بثالث الوجبات عدد د
الكمِّفصِّت٧٧ُفالمادةلفصَُّم يجـبل التـي السـلطاتتقـّدأنيات إلـىمها
والُمنَّأكما؛لمسجونينا الحوامل للنساء خاصة معاملة يلحظ رضـعاتالقانون

لهنحيث خاصة وجبات يعطـينَّأذلكإلىيضافتخصص اللبناني القانون
طعامهم جلب امكانية النظـالموقوفين حـدود ضمن الخارج واألمن قـاتوام

الحرية من الحرمان مكان في بها ٥٦المسموح

والتمريناحِةبالرَّالحق٤ُّ
غالباًاألشخاصنَّإ محـاكمتهمالمحتجزين ينتظـرون يقضـونأو،ما

ظروف في الضروريلةثمماضاعأوفيقاسيةإحتجازمحكوميتهم من يصبح
بيتمتَّأن المحتجز الراحةقاتأوع الراحـةثبحي،يومياًمن سـاعات تقـل ال

يومياًإلىوالخروج الساعة عن النقي األحدِّفيالهواء وضع٥٧دنىها يكفي وال
العتبار بجدران محاطة صغيرة ساحات في السجناء من كبير بمثابـةذلكعدد

                                                 
اإلنسان ٥٤ لحقوق المعنية اللجنة وتوباغو، ترينداد ضد فيايالهيبة المعتمدة الوثائق١٩٩٧تموز٢٨اآلراء

العامة للجمعية  A/40/52 .الرسمية
اسبانيا ٥٥ ضد هيل وبراين مايكل فيقضية المعتمدة ،١٩٩٧نيسان٢اآلراء العامة للجمعية الرسمية وثائق

الفقرة١٧١٨الصفحة ،١٣ A/52/40,
اللبناني٨١المادة ٥٦ السجون تنظيم قانون ،
لمنع١٢١القاعدة ٥٧ األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥عامالجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
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الطلق الهواء في يجبخروج بل والترفيهيـةنشاطاتالتتوافرأن، الرياضـية
ل الثقافية تُوالمحتجزينجميعوالنشاطات النمـّوحقِّـالتي للشخصـيةق الكامـل

التعليميـةأن،يضافالبشرية والمواد الكتب المتاحة، الموارد حدود في تتوافر
على تهّدأنوالتثقيفية السـجنأواألمندال فـي اإلأوالنظام حتجـازمكـان

المجالفيت،وأوص اإلنسانهذا لحقوق األوروبية االإاللجنة الدول عضاءحدى
لأل للسماح تدابير الطلـقباتخاذ الهواء في تمارين بممارسة المحتجزين شخاص

األ اليومعلى في واحدة ساعة من،قل الظروف سمحت حقهمضمانخاللواذا
الخاصةأنفي حياتهم ٥٨تحترم

الصعيدأما علـىفاللبناني،على السـجون تنظيم قانون يأت ذكـرلم
والترف الرياضية اليوميةالنشاطات تبعاًحدَّنهأالَّإ،٥٩يهية ثـالث،٦٠لمادةلد،

يومياً مخصصةالمسجونينلنزهةًساعات ساحة تذكرأنَّإالَّلذلكفي لم المادة
الساحة النشلطاتوجوبأوحجم هذه فيفيممارسة نقص وهذا الطلق، الهواء

فقدةبالنسبأماالنص والتعليمية، الثقافية المواد المادةنصَّلتوافر علـى٦٧ت
سجنإ كل في مكتبة األتنشاء الكتب فيها كماوضع والصحية، واالجتماعية دبية

الُمبلسجناتخّص من منسيندرِّعدد التربية لوزارة التـدريسأالتابعين جـل
مهمةوهذه،رشادواإل دورلخطوة وتطبيق السجناء للسجنإتأهيل إالَّصالحي
وتعليمنَّأ تثقيف تُعملية ال دوريطبَّالسجناء بشكل ذلـكغالباًبل،ق يكون ما

ومساعداتعتمادباال تقديمات األمنعلى هليةالجمعيات
ابالنسبةأما فقدإلى الدينية، قانونألخدمة فصـالًفرد السـجون تنظيم

الدينية المادةنصَّفللخدمة العلى٥٦ت كل اسهيالتتتقديم مـنإلى لمسجونين
الدينيةاتمامأجل والتمسُّ،فروضهم السكينة على المحافظة شرط بالنظـاممع ك

                                                 
58 European Committee for the Prevention of Torture and Inhumane or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT), Report to the Swiss Federal Council on the Visit to 
Switzerland carried Out by the CPT from 21 to 29 July 1991, Council of Europe 
do.CPT/Inf(93)3, par. 22-23. 

معهـد ٥٩ لبنـان، فـي السجون نظام اصالح في محاضرات لبنان، في للسجون الحالي الوضع وجيه، خاطر،
نقا اإلنسان، صفحةحقوق لبنان، في المحامين ٧٥بة
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إل بالترخيص القانون يسمح لأومامكما األكاهن فـي الدينية بالمراسيم يـاميقوم
المحّد السجنوالساعات قائد مع بالتنسيق لذلك ٦٠دة

المالبس٥
الخاصةالمبدأ، في ثيابه بارتداء للمتهم نظيفـةذاإيسمح والئقـةكانت
حال المحتجزإوفي مختلفاًأنفيجباًدموحَّاًزّيلباس المحكـوميكون لباس عن

ب٦١عليهم للمحتجز السماح عدم حال يجـبرتداءإوفي الخاصـة، أنمالبسه
صحتهيزوَّ على للحفاظ وكافية للمناخ مناسبة ثياب بمجموعة تكونأنعلى،د ال

للكرامة اومهينةأوحاطة جميع الثيـابتكون تبديل ويتم وجيدة نظيفة لمالبس
الض بالوتيرة دوري بشكل وغسلها المحتجـزرالداخلية صحة على للحفاظ ورية

والسجناء المحتجزين حالوباقي السـجنوفي مـن بالخروج للمحتجز السماح
ُم الخاصـةفإنهد،حدَّلغرض ثيابه بارتداء له الأخـرىمالبـسأيأويسمح

االنتباه لحقوقأوو٦٢تسترعي المعنية اللجنة المحتجـزنَّأاإلنسانصت ارتداء
عناصر مع هو، الكافي بالشكل بدنه تستر ال انتهاكاًيشكِّ،أخرىلمالبس للمادةل

الخاصمن١٠ الدولي ٦٣العهد

السجون تنظيم قانون المسـجونينلهاماًفصالًاللبنانيويفرد لبـاس
منوتحّد المواد وعددهاالمالبس٨٥حتى٨٢د للسجين غسلهاالمعطاة ووجوب

تبعاً نوعيتها المناخيةواختالف تحّد؛للظروف المـادةكما اللبـاستسـل٨٢ّد م
فور بالمحكوم عليهإالخاص المحكوم باألأوبالغ بـالحكمعليها الشـاقة شغال

                                                 
اللبناني٥٦المادة ٦٠ السجون تنظيم قانون ،

لمنـع٨٨القاعدة ٦١ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،
عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة واالجتم١٩٥٥الجريمة االقتصادي المجلس بقراريهوأقرها ٦٦٣اعي

في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
لمنـع١٧القاعدة ٦٢ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريهوأقره١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣ا
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ

63 John Wight v. Madagascar, Communication No. 115/1982, U.N. Doc. Supp. No. 40 
(A/40/40) at 171 (1985).
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باإلاألشخاصأماالنهائي عليهم التشـغيل،أوعتقالالمحكوم مع الفـبالحبس
ع هذهلىيجبرون المالبسجّدوت٦٤ُخاصةالمالبسالإرتداء سـنةد كل الخاصة

ُي الذي المعطف سنواتجدَّباستثناء ثالث كل يمكند المحكـومينإكما عطـاء
بناًء خاصة مالبس طبيبالمرضى توصية ٦٥على

الخالصة، الُماألنَّإففي المالبسخصَّحكام لموضوع اللبنـانيصة القـانون في
كافية الحدِّتبدو لضماندنىاأللتأمين بحقّالمطلوب الالئـقاللالمحكوم بـاس

غالباً اللبناني الواقع المواردلكن بنقص يصطدم فـيواتفـإلىيدِّيؤممَّاما ت
البنود هذه تطبيق

ةلكيَّالُمحقوق٦ُ
يأواإلنسانإحتجازنَّإ ال مصادرةعسجنه ذاإإالَّ،ومدخراتههموالأني

ذلكُحالنصَّ على القضائي الُمكم الشخص حالة هنادانفي ملكيـةفـإنَّمن
للنقود المحتجز الشخصـيةاألأوالثيـابأوالثمينةاألشياءأوالشخص شـياء

تتأثّاألخرى باإلال السجينإوحتجازر للشخص يسمح ال السجن نظام كان أوذا
نقود من يحمل بما باالحتفاظ ثمينةأوالمحتجز منأواشياء ذلك فمتاعغير نَّإ،

هذهإ تضع السجن غرفاألشياءدارة دخولهأفي عند اإلإلىمينة ،حتجازمكان
المحا عن مسؤولة عفظوتكون تـمَّاألشياءهذهلىة التـي الحالة مهاتسـلّفي

علىطّبتُ المعاملة نفس تُاألشياءق خارجأوحتجزالُمإلىرسلالتي من السجين
السجن

المحتجزلدى الشخص سراح تعادأواطالق هذهإالسجين األشـياءليه
وثياب نقود ما،من ِقإجرىباستثناء من الُمَبنفاقه الشخص السـجينأوحتجزل

فترةأ تمَّأوسجنهأوهإحتجازثناء ثيابإما من ٦٦تالفه

                                                 
ال٨٢المادة ٦٤ تنظيم قانون اللبناني،  سجون
اللبناني٨٤المادة ٦٥ السجون تنظيم قانون ،

لمنـع٤٣القاعدة ٦٦ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،
عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها

في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
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ابالنسبة السجونإلإلى في لبنـانحتجازاإلوأماكنجراءات يـتم،في
عليهاالحتفا المحكوم بأثواب يكتبالمحكومأوظ صرة في اسـمعليها عليهـا

وكيها وتطهيرها غسلها بعد يـومإلىمسلَّتُأنعلى،الشخص المعنـي الشخص
سبيلهإ تُنَّأكما؛٦٧خالء للسجناء النقدية معالمبالغ القيمةإدارةحفظ وتقيد السجن

بالمسجونين الخاصة الحسابات سجل والخطـرةاألشياءأمافي فـتحفظالثمينة
يعطى وصل لقاء لذلك مخصص صندوق في ٦٨لمسجوناإلىامانة

يخّصفي منما عليه المحكوم السـجنأمحصول في يتجـرف،عماله
القضائية، والنفقات والغرامات الشخصيين، والمدعين السجين، عائلة بين قسمته

السجنإونفقات دارة

واالتأديبيَّاتُجراءاإل٧ السجناءة مع والتعاطي االنفرادي لحبس
سلطات تكون كثيرة حاالت اإلإدارةفي أمـامالسـجنأوحتجازمكان

القانون يخالفون محتجزين السلوكأوحاالت فتلجلوائح اتإجـراءاتخاذإلىأ،
المخالفين بحق عددتأديبية هناك يجـباًولكن التـي الشروط رهـاتوفّأنمن

اتِّلُالُس قبل تأديبيَّإأّيخاذطات ةجراءات
ُحأّو سيادة هو الشروط هذه القانونل الُمكم بهسلَّفمن القانونُحنَّأم كم

السجنأىيتعدَّأنيجب ف،داخلهإلىبواب يبقـىنَّإوبذلك الجنايـات قـانون
أليِّ منالحامي حصولاعتداءأيِّشخص السـجنعمٍلأيفعند في اجرامي

اجراءاإلذختتَّ لماات السـجنيلمماثلة خـارج المجتمع في الجـرائمنَّإحدث
اإل مكان في تحّدأوحتجازوالمخالفات القانونالسجن عبر القانونيةأود اللوائح

إعالم مسبقاًأوالمحتجزويجب ويكـونألاوالقواعدبالسجين السجن، في نظمة
اإل مكان السجين دخول لدى يحتجازذلك حيث المحتجـزالشخصتزويدجري،

حولأو مكتوبة بمعلومات فـيطبَّالُماألنظمةالسجين االنضباط قواعد وحول قة

                                                 
اللبناني٨٥المادة ٦٧ السجون تنظيم قانون ،
اللبناني٣٤المادة ٦٨ السجون تنظيم قانون ،
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اإلمأو،السجن وتقديمحتجازكان المعلومات طلب كـانإوالشكاوىوطريقة ذا
شفإمتقّدأنفيجبمياًُأالسجينأوالمحتجز بشكل المعلومات ٦٩يهليه

المحتجزنَّإ الشخص مصأوحقوق تبقى اتهـاماالمسجون كـل في نة
بهُجأوبمخالفة يتهم محتجزرم لكل مسبقأنسجينأوفيحق بالتهمـةاًيعرف

ه ومن يواجهها المتهٍِيالتي سريعالسلطة بشكل االتهـام،مة عناصر تحديد مع
نفسهضده عن للدفاع الكافي الوقت المتهم المحتجز دفاعهف،ويمنح أمـاميكون

االستماع جلسة في المختصة المختصةالسلطة السلطة تكون الدول بعض وفي
خاصة التأديبيةبهذه االستماع بينماجلسات قضـاةيعـّيأخـرىدولفـي، ن

التأديبيةأوونمستقلّ القضايا لسماع مختصون ترفع،قضاة غيرها دول في فيما
يستمعإلىالقضايا الذي السجن اسـتماعوعوالدفالشكاوىإلىرئيس جلسة في
المحتجزتأديبية على المتهمأوويكون االسـتماعأنالسجين جلسـات يحضر

وشرح االثباتات للشخصإلىاألسئلةوسماع ويمكن القضية، قدم الذي الشخص
ُمأنالمتهم الدعوى كانت واذا عنه، للدفاع آخر بشخص قانونيـاًعقَّـيستعين دة

قانوني بممثل االستعانة االعتبار بعين المعتمـدةإوفيؤخذ اللغة يجيد ال كان ذا
بمترجمحقفله السجينإو٧٠االستعانة وجد مذنباًأوذا إلـىبالنسـبةالمحتجز

متهماً كان التي اإلالمخالفة له فيحق ُعأمامستئنافبها، القانونويحدِّيالسلطة د
بأ المختصة والسلطة التأديبية، العقوبة ومدة العقوبةإنواع ٧١نزال

العقوبة فرض حال مسبقاًأنيجب،في ومعروفة ومتناسبة عادلة تكون
ِق مطلقالمحتجزيناألشخاصلَبمن محظّنَّإفاألحوالوفي العقوبات ٌربعض
فرضهاإدارةعلى الجسديةالسجن قاسيةأّيأوفالعقوبات نسانيةإالأوعقوبة

                                                 
لمنـع٣٤القاعدة ٦٩ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
لمنع٣٣٠القاعدة ٧٠ األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
لمنـع٣٠القاعدة ٧١ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
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مأو تأديبيةمنوعةمهينة المحتجزأيضاً؛كعقوبة الشخص فـيأووضع السجين
مظلمة ُمزنزانة إجراء استخداموال؛٧٢محرَّهو الحريةأيجوز تقييد ـكـدوات

التكبيل،والسالسل،األغالل العقـاب،وثياب نَّأذلـك،إلـىيضـافوسائل
الحمية نظام العقابأمنشكالًبوصفهتخفيض غيـر،شكال عقـاب بمثابة هو

انساني
فإنَّ اللبناني، القانون في حدَّأما السجون تنظيم الُمقانون الموجبات لقاةد

وحدَّ السجناء العقوباتعلى المخالفيند تطال علىفأك٧٣َّالتي المساجينإحالةد
افعَّإذاالمحاكمأمام العقوباتاالًارتكبوا لقانون حّد؛مخالفة التـياألفعالدكما

التأديبي العقاب وهي،تستوجب
المسجونين بين والتضارب المشاجرات

العمل ورفض والنظافة العامة الصحة حفظ قواعد مخالفات
المعدَّ والمبانيتعطيل ات

الفراروامح لة
والعصيانالتمرُّ ٧٤د

فهيأما التأديبية العقوبات
نوبتهتسخير غير في السجين

التنزُّ من هالمنع
والمخابرة الزيارة من المنع

حقِّ من المالالمنع العينيَّأوقبول خـارجالأوةالمساعدات من طعام
السجن

االنفرادي الحبس
اال معالحبس تقديمنفرادي ٧٥دامالامنع

                                                 
لمنـع٣١القاعدة ٧٢ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة اال١٩٥٥الجريمة المجلس بقراريهوأقرها واالجتماعي ٦٦٣قتصادي
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
حقوق٧٣ معهد لبنان، في السجون نظام اصالح في محاضرات لبنان، في للسجون الحالي الوضع وجيه، خاطر،

صفحة لبنان، في المحامين نقابة ٧٣اإلنسان،
اللبناني١٠٢ةالماد ٧٤ السجون تنظيم قانون ،
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مراعتهدَُّبوال ومدى االنفرادي، الحبس مناقشة من حقـوقهنا لقانون
الدوليةاإلنسان الت١٠المادةإلىبالعودةفوالمعايير الدولي العهد تـنصُّمن ي

معاملة حريتهم من المحرومين معاملة حقـوقنَّأنجـد،إنسانيةعلى معـايير
االفراديإإلىتدعواإلنسان الحبس عقوبة اسـتخدامهاأولغاء وقـد٧٦تقييـد

الحـبسدوليةالاإلنسانحقوقلجاناتاجتهادوقراراتتستقرَّإ حظـر على
محّد غير لمدة عقوبـةعقوبةفإنَّوبذلك٧٧دةاالنفرادي هـي االنفرادي الحبس

ذلك استعمالها تفادي يجب ُمأنهااستثنائية العقليـة،ضرَّعقوبة السجين بسالمة ة
تدعو التي القاسية العقوبات من تعتبر النموذجيةوهي لمعاملـةالقواعد الـدنيا

اإلأهناك ٧٨حظرهاإلىالسجناء من مختلفة الًأوفهناكاالنفراديحتجازشكال
اال الضـوء،الحجز من الحرمان فيه يفرض الذي والهـواءونفرادي الصـوت

المظالنقي الزنزانات من النوع الموهذا هو قسوةألة ويجبكثر كلِّ، اًيَّـحظره
االنفرادياأمَّ الحبس من اآلخر المحتجزوهفالنوع الشخص السـجينأووضع

منوَّ انفرادية زنزانة والفي الطبيعي الضوء يدخلها بحيث مقربـةهورة وعلى اء،
السجناء باقي ولفتـرةمن استثنائية حاالت في فقط استخدامه يمكن النوع وهذا

وقصيرةمحدَّ األكَّأوقددة اللجنة ذلك على التعذيبروبيَّودت لمناهضة ٧٩ة

سابقاً ذكرنا كما لبنان، لألفإنَّ،وفي الحبسالقانون باستعمال يسمح سف
موّس بشكل االنفراديدقفعاالنفرادي الحبس عقوبة يوماًإلىتصل ثالثين ،مدة

التأديب غرفة في الحجز عقوبة تصل مـنيوما١٢ًمدةإلىوقد الحرمـان مع

                                                                                                                        
اللبناني١٠٣المادة ٧٥ السون تنظيم قانون ،
الم٧المبدأ ٧٦ السجناء، لمعاملة األساسية لألمـمبادئ العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشرت اعتمدت

في٤٥١١١المتحدة األو١٤المؤرخ ١٩٩٠ديسمبرلكانون
رقم٧٧ اإلنسان٧٧التعليق لحقوق المعنية اللجنة ،

باعت٣١القاعدة ٧٨ أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد لمنـع، األول المتحـدة األمم مؤتمر مادها
عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها

في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ  ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
ف ٧٩ اإلنسان حقوق حول دراسة آندرو، لنـدن،كويل، السـجون، لدراسـات الدولي المركز السجون، ادارة ي

الصفحة٢٠٠٢ ،٨٠
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يوم متتاليينيالطعام الخبزن عدا االحياننَّإ٨٠ما بعض في تصل العقوبات هذه
بالكرامةنسانيةاإلغيرالعقوبةدرجةإلى والحاطة

مع التعاطي الفي علىدَُّبالسجناء التأكيد مكـانإدارةسـلطةنَّأمن
مقّيأوحتجازاإل غير ليست النزالءالسجين مع تعاطيها في يجـبدة فالسلطات
اإلأن مكان في النظام على والمحافظة حازمة مـن،السجنأوحتجازتكون لكن

حدودإلىتلجأأندون الوُحاألمنلكفالةةضرورالتجاوز النظام مجتمعـيسن
اإل مكان يحظّأكما؛٨١حتجازفي الجسـديةنه العقوبات استخدام السلطات على ر

قاسيةةأيَّأو إمهينةأونسانيةإالأوعقوبة إلىيضاف٨٢اًتأديبيجراًءبوصفها
التكبيـلأاستخدامّنأذلك، وثيـاب والسالسل االغالل مثل الحركة تقييد دوات

عقاببوصفها يجوز،وسائل حاالتإالَّال محدَّإفي حترازيإرتدبيكدة،ستثنائية
الهرب، طبِّألأولعدم استنفاأوة،يَّسباب الوسائلدعند السجيناألخرىكل لمنع

بنفسه االذى الحاق هذابأومن يكون وال السـجنإالَّغيره، مـدير مـن بأمر
السجنواوبالتش طبيب مع ٨٣ر

القائمتتطلَّب السجونيوظيفة على مواصـفات،حتجـازاإلأماكنأون
و متنوِّإخاصة منمكانات فعَّـأعة تعامـل وجل األشـخاصمـعإيجـابيال

حريتهم من الفالموظّالمحرومين يعتمدون الذين هم البارعون علـىوقفون اية
إالعالج، الموظّنَّإذ بين الجيدة المهنية مـنواألشخاصفينالعالقة المحرومين
هحرّي إلساسأعنصريتهم األي االحتقـانسـتتباب حـوادث وتخفيـف مـن

المطافواالصطدام نهاية في القوة استعمال حال موظّـ،وفي تدريب فيجب
                                                 

اللبناني١٠٣،١٠٤،١٠٥،١٠٦،١٠٧المواد ٨٠ السجون تنظيم قانون ،
لمنـع٢٧القاعدة ٨١ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،

المجرم ومعاملة عامالجريمة جنيف في المعقود بقراريه١٩٥٥ين واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
ل٣١القاعدة ٨٢ األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد منـع،

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
م٣٣القاعدة ٨٣ باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد لمنـع، األول المتحـدة األمم ؤتمر

عام جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة بقراريه١٩٥٥الجريمة واالجتماعي االقتصادي المجلس ٦٦٣وأقرها
في٢٤دجيم في٦٢د٢٠٧٦و١٩٥٧يوليوتموز٣١المؤرخ ١٩٧٧مايوأيار١٣المؤرخ
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الحدِّجالس استخدام على القوَّاألن من اسـتعمال،ةدنى االدنـىبالحـدِّهاويكون
الخضاع ويجبالالضروري المشاغبين، تحملأنسجناء مـةوامقأسـلحةال

كالق الفتالعصيان، بشكل النفس عن للدفاع والعصي بعـضودائمضبان وفي ،
فياأل الكبيرة العصي توضع دونتّمأماكنحيان من استعمالها من السلطات كن

بشكل إبالنسبةأمامستمرحملها األالى وجودهـافـإنَّالنارية،سلحةستعمال
ويجبأنيجب السجن، محيط لحماية العادة في هنـاكأنينحصر دليـليكون

درجاتإو وفق القوة الستعمال واضحة األالأو،ةتوامتفجراءات سـلحةستعمال
والنارية عدم؛ النارإيجب المحتجزإالَّطالق الشخص يصبح المطاردأوعندما
خطراًيشكِّ حياةمباشراًل ِقأعلىأوخريناشخاصأعلى األفراد الـذينوى من

يطاردونهأويواجهونه
تبدو لبنان، السـالح،داًتشّدقّلأوالقوانيناألنظمةفي اسـتعمال لناحية

المواد تجيز المثال، سبيل اسـتعمال١١٤و٩٩فعلى السجون تنظيم قانون من
لثالث المسجونين انذار بعد المشاجرات لوقف هـذهفيومتتاليةمراتالسالح

يستنف لم المتوافرةاألمنرجالذالحالة الوسائل أمالمشاجرةالفضِّلديهمجميع
ابالنسبة فالمساجينستعمالإأولفرارإلى استخدامهناالعنف، إلى ةالقّوالركون

مبّر يكون متواراًقد وبشكل المتاحة الوسائل جميع استنفاذ الخطـرزبعد مـع ن
القائم

والمعاملةظُرحت القاسيةعالأوالتعذيب، نسانيةاالالأوقوبة
الدونَّإ لحقوقاالتفاقيات تتركاإلنسانلية حظـرأيال حـول شـك

والال المهينة والمعاملة اإلابرزهأو،نسانيةاالتعذيب مناهضـةعلى اتفاقية طالق
التي اليهاالتعذيب فيانضم ويقصـد،٢٠٠٠كتـوبرأولأوتشـرين٥لبنان
تبعاً التفاقيةالهذهبالتعذيب
المأي عنه نتج شأوعمل جسدياًعذاب عقليـاًاديد، عمـداًم يلحـق

الشخص، هذا من الحصول بقصد ما علـىأيمنأوبشخص ثالـث، شخص
اعترافأومعلومات ارتكبهأوعلى عمل على فيُيأومعاقبته ارتكبه،أشتبه نه

ثالثأوهو هوأولتخويفهأوشخص ثالثأيأوارغامه عنـدماأوشخص
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هذا مثل ألأويلحق االعذاب على يقوم سبب نوعه،ياًألتمييزي تحريضأوكان
عليهأوعليه موظَّأويوافق عليه رسـمييسكت يتصـّرأيأوف فشـخص

الرسمية يتضمَّ،بصفته األوال ذلك عقوبـاتأولمن عـن فقـط الناشئ العذاب
لهذهأوقانونية لهاأوالعقوباتالمالزم عرضية نتيجة يكون ٨٤الذي

الال المعاملة بأنهاإنسانيةوتعرَّف المهينة بالضـحيةأو تثيـر معاملـة
إلـاإلحس بالنقص والشعور واأللم بالخوف الحدِّـاس يؤدِّى إهانالذي إلى  ةـي

والحطِّ قدرهاالضحية مق،من تقويض والمعنويةواوربما الجسدية ٨٥متها

ال تعريف بين سريعة مقارنة الالتوفي والمعاملة يظهـر،إنسانيةعذيب
االاإلنَّأبوضوح فيساسيختالف توفرالتعذيبكونهو الخاصايتطلب لقصد

استي بقصد معلوماتفالمتمثل عمـلأوعترافإأواء على بهـدفأوالمعاقبة
الال،تمييزي المعاملة تتطلَّبينما ال ذلكإنسانية ب

فإنَّرغمالوعلى التقليدي، الفارق هذا األمن المحكمة روبيةواجتهادات
اإلن ركَّلحقوق القصـدتزسان بـدل الجسـامة بعنصـر المرتبط الفارق على

تمَّ وقد جمهوريةالخاص، قضية في ذلك المتحدةإتأكيد المملكة ضد ٨٦يرلندا

التعذيبنَّإ جداًأمرأهوحظر والسـجون،حتجازاإلأماكنفيساسي
هذهنَّأحيث في تجري والتحقيقات احياناًأو،األماكناالستجوابات لسلطاتتلجأ
معلوماتةأيَّإلى على للحصول جنائيةأوسيلة قضايا حول يجـبساسية لذلك

منعالتشدُّ في مرتكبيهاممائلةانتهاكاتد إلـىإلىيدفعناوهذاومعاقبة االشارة
يمكناألفعالبعض التي الحصر، ال المثال سبيل على تحـتأن، خانـةتدخل

والمعاملة نسانيةاإلغيرالتعذيب
تُاألفعالنَّإ يمكناًبدنياًلمأبسبِّالتي التي وحدها ليست ترقـىأنهي

التعذيبإلى الالأودرجة بلاالمعاملة والمهينة، تُاألفعاليضاًأنسانية بسبِّالتي

                                                 
ضر١ المادة ٨٤ من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة وب

فتـرات ٨٥ أثنـاء المـتهم حقـوق حول اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ورشة ساالزار، روجير العام المدعي
األول كانون اليمن، ٢٠٠٦ديسمبرالمحاكمة،

86 Ireland V. UK, European Court of Human Rights, 1978, Series A, No.25, 162. 
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يقتصر٨٧حيةضللنفسيةمعاناةً يتعدَّفال بل المادي، التعذيب على إلىاهالتعذيب
تُ قد بحدِّشكِّممارسات ظروفذاتل مناًها تجعل ضاغطة ضـحيةاإلنساننفسية
نفسي تُظروفنَّإ،مثالًفتعذيب قد السيئة بحدِّشكِّاالعتقال تعـذيباًل إذاذاتها

التعذيب مناهضة اتفاقية في الوارد التعريف عناصر الحـبسأنَّكمـا،توافرت
يشكِّااالنفر قد الطبية المعالجة من والحرمان عندي توافر مع ،أخـرىاصرالن،
المحتجزتعذيباً جهة،٨٨للشخص من هذا جهة، توفِّأخرىمن القانونر، اتفاقيات

للمدنيين الحماية االنساني منالدولي ٣المادةفاالعتقالثناءأالتعذيبواالسرى
جن اتفاقيات األيمن تنصُّف حمايةربع المعاملـةأوالتنكيـلمـناألفرادعلى

الالتعذيبأوينةهالم المحليةفي الظروفأيتحتنزاعات من يعنـي٨٩ظرف
مبدأنَّأهذا التعذيب فيأحظر الِسأوساسي حقـوققات قـانون في والحرب لم

االنسانياإلنسان الدوليوالقانون
الو صّدنَّأمنرغمعلى وغيـرهلبنان التعذيب مناهضة اتفاقية على ق

المعاملة ظروف الإلأومن نّصفإنهالمهينة،وأنسانيةاالعقوبة يدخل المادةلم
اللبنانيعرِّتُيالت العقوبات قانون في االتفاقية في التعذيب القـانونفإنَّلذلكف
وبيستمرُّيلبنانال التعذيب الالاالمعاقبة علىإعمال عاديـةأنهانسانية جـرائم

واالعتداء واالساءة وااليذاء التعذيإلىوبالنسبةكالضرب فقانونعمليات ب،
ي اللبناني المادةعاقبالعقوبات بـالقوةإفعلعلىمنه٤٠١في المعلومات نتزاع

ثالثة سنواتإلىشهرأمن ينَّأكما؛سجنثالث اللبناني فيرِّجالقانون االيذاء م
يجـرِّنَّأ،ذلكإلىيضاف٥٥٧و٥٥٦و٥٥٥و٥٥٤المواد اللبناني مالقانون

وا االغتصاب الحال وإلبطبيعة الجنسي فيمنافيةالعمالاألعتداء الموادللحشمة
األفعـالهـذهمنأيارتكابفإنَّوبذلك٥٠٩و٥٠٨و٥٠٧و٥٠٦و٥٠٣

منبا المحرومين معاقباًالشخاص يكون اللبنـاني،تبعاًالحرية العقوبات لقانون
األإو بعض في كان بجرائمن فيمّمداًتشّدقّلأحيان معتمد هو دوليالـقانونالا

                                                 
87 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, April 2004, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, p. 100.
88 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, April 2004, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, p . 100. 

ا٣المادة ٨٩ جنيف اتفاقيات  .١٩٤٩ربع،ألالمشتركة،
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المؤسفإاإلنسانحقوقل لمن يتطـّرنَّأنه ال السـجون تنظيم إلـىققانون
يجبجراءاإل التي العقابية الموظَّطبَّتُأنات على معاملـةق يمارسون الذين فين

انسانية الحريةلألشخاصغير من عقوبـاتأو،المحرومين علـيهم يفرضون
و جِإقاسية، مع تتناسب عقوبات فرض هذهدِّلى نصـوصية تطبيق بدل الجرائم
تتعلَّ كبجرائمقعامة الجنسـيةأو،وااليذاء،الضربـعادية أواالعتـداءات
لخإ،االغتصاب

المحتجزينبينالفصُلث فئات
السياسـيَّنصَّ بالحقوق الخاص الدولي والمدنيَّـالعهد فصـلة علـى ة
عنتَّالُماألشخاص الحاالُماألشخاصهمين في الطبيعيَّدانين حـالةالت وفـي ،

استثنائيَّ حاالت في الظروف الفصل،إلىةاضطرت تكـونالمعاملـةفإنَّعدم
ُممتفقة غير المتهمين كون ومع الفصل، مبدأ ودانينمع عـناألحداثيفصل،

توس٩٠َّالبالغين الدُّوقد النموذجية القواعد علـىعت باالعتماد الفصل مبدأ في نيا
ا القانوني، وسجّلالوضع والجنس، فأكَّلعمر فصـلالسوابق، وجـوب على دت

مختلفة مؤسسات في الرجال عن السجنأإذاالنساء في استقبالهم حال وفي مكن،
فينفسه منفخصَّالُماألماكنعمجّمهناكيكونأنقتضي، للنساء عناًكلّيصالًصة

انَّإوالرجال السجناء يتطلَّإلفصل الذكور عن اعطـاناث كذلك مسـؤوليَّب ةء
لحارسات بالنسبةإالحراسة النساءإلىناث الرجال،سجن الحراس على ويحظر
الدخول الليل علـىإالَّالنساءإحتجازمناطقإلىفي الطـوارئ حالـة أنفي
عامالت الظروفإترافقهم تسمح ما بقدر القاعـدةدكّأوكذلكناث علـى٨ت
فصل البالغيناألحداثوجوب المح،عن احتياطّيوفصل المحكـوماًبوسين عن

أل،معليه المحبوسين جنائيَّوفصل جرائم بسبب المسجونين عن مدنية ٩١ةسباب

اوبالنسبة المدانين،إلى وغير المدانين بين المعنيـةكَّـأفقدلفصل اللجنـة دت
الأنَّعلىاإلنسانبحقوق لكن المدانين وغير المدانين بين بالفصل يقضي العهد

                                                 
المدني٢١٠َّالمادة ٩٠ بالحقوق الخاص الدولي العهد والسياسيَّ،   ةة

النموذجي٨َّالقاعدة ٩١ القواعد الدُّ، لمنـعة األول المتحـدة األمـم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا
ومعاملة جنيف،المجرمينالجريمة في بقراريـهوأقرَّ،١٩٥٥عامالالمعقود واالجتماعي االقتصادي المجلس ها

فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣ فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ  ١٩٧٧مايوأيار١٣خ
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لالح مبانٍداعي في بهم بعضبعضهاستقّليتفاظ ذلـك،إلـىيضـاف٩٢عن
فصل يعانوناألشخاصوجوب علـىاًمراضأالذين السجناء بقية عن أنمعدية

الالزمةالطبِّالرعايةيتلقوا الفصلأية فترة وبعد ٩٣ثناء

لبنان، يميِّـفإنَّفي ال اللبناني والمتهمـينالقانون الموقـوفين بـين ز
حدَّدتفينوالمحكوم السجون٢المادةلقد تنظيم قانون المعتمـدة،من السجون

الموقوف الستيعاب المخصصة لبنان والمتهميفي والمحكومين الـرغم،نين على
الفئاتبينفصلالبوجومن حتَّأهملكوننظراً،هذه تثبـتبرياء دانـتهمإى
ابالنسبةأما بينإلى ذلـك،فإنَّوالبالغين،األحداثلفصل يلحظ اللبناني القانون
الجمعياتكَّأو بعض تطّونَّأدت السجونإيجابيراتهناك بعض في ماوالسـيَّ،ة
بينفي الفصل تطبيق على الجاد العمل لناحية روميه، والبالغين،األحداثسجن

ُماألحداثصبحأحيث طوابق عـنحدَّيشغلون منفصـل بشـكل المبنى في دة
وجود وبدون معاكنأمالبالغين أ٩٤هممشتركة بيد الرجـالماالفصلنَّ؛ بـين

فصٌل هو بيـروتوالنساء فـي للنساء خاصة سجون هناك حيث لبنان، في تام
خازن بربر طـرابلس،والمحافظاتسجن نسـاء سـجن بعبدا، نساء سجن
زحلة نساء الُمأوقد،وسجن فصالًشرِّفرد اللبناني فـيلخاصاًع النساء سجون

تنظي يقـومقانون بينمـا نساء، بحارسات مناطة الحراسة جعل حيث السجون، م
الدخول دون من السجن حول بحراسة الذكور نفسـه،السجنحرمإلىالحراس

وقوعإالَّ الالزمأعند العدد معه السجن قائد يصطحب فعندها عادية، غير حداث
والدركيين الرتباء القانونمن اإدارةوجعل بمديرة مناطة يتّمالسجن مثقفة نثى

ُم من الرسميةعلِّاختيارها المدارس المحبَّأنههنانذكرأنينبغيمات من ذكان

                                                 
92 Larry James Pinkney v. Canada, Human Rights Committee, Communication           
No. 27/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 95 (1985).

للمحاكمة ٩٣ السابق واالحتجاز اإلنسان يتضمَّحقوق السـابقدليل باالحتجـاز المتصـلة الدوليـة المعايير ن
منعللمحاكمة فرع اإلنسان، حقوق الجنائيَّمركز والعدالة رقمة،الجريمة المتحـدة،٣الحلقة األمـم ،١٩٩٤،
 . ٢٢صفحة

ا ٩٤ مع شويريستاذةألمقابلة تاريخمؤّسمنى عسيران، عفيف ا٢٠٠٨ريلأبنيسان ١٠سة سـتاذةألبحسب
سابقاً هناك كان لقد اشويري، بين روميةألاختالط سجن في والبالغين أمـاكنالسيَّ،حداث فـي االسـتعمالما

المشترك
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توّسشرِّالُمأنَّلو قد كان ليحدِّع الفصل في مكاناًع النسـاءخاصـاًد لتوقيـف
التحقيقذمَّعلىاًحتياطّيإالموقوفات ٩٥ة

                                                 
نعمةج ٩٥ لبنانمعة، في التوقيف وأماكن السجون اإلنسـان،نظام لحقوق اللبنانية مـارسأذار١٠الجمعية

٢٠٠٣.
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الثالثالفصُل
السجون على الرقابة حتجازاإلوأماكنفي

الر١ هي السجونقاما على ؟حتجازاإلوأماكنبة

السجونالرقابةاكتسبت الوقـت،حتجازاإلوأماكنعلى مـع أهميـة،
أ،متزايدة لهذهتجاربثبتتإذ الدورية الرقابة فعالية العالم من األمـاكنمختلفة

انسانية ظروف تأمين غلألشخاصفضلأفي الذين والمسجونين الباًالمحتجزين
في يكونون صعبةأوما لحقـوقهمأيمواجهةفيضاع سـبيلانتهاك فعلـى

األألقدالمثال، التجرية الُموثبتت لجان نجاح فيروبية حـاالتتخفـيضراقبة
كماالتعذيب كبيرأنها، بشكل العامـةفـيوفعَّالساهمت الظـروف تحسـين

الحريَّلأل من المحرومين ةشخاص
الرألمناقشةو السجونعمال في مـنبدايةًدَُّبال،حتجازاإلوأماكنقابة

على الضوء تسليط السجونبالمقصودإعادة رأىحتجازاإلوأماكنمراقبة لقد
الفحتجازاإلأماكنمراقبةأنَّالبعض عمليـة عـن عبارة هي حـصوالسجون

أل الوقت، من مدة خالل اإلالدوري، لهحتجازمكان دورية زيارات اأمَّو؛٩٦اعبر
فهو والتحقّـالرصد المعلومات تجميع في النشط العمل يصف واسع قمصطلح

واستعمالها اإلنسـانأجلمنفوراًمنها حقوق مشاكل كمـاولكـن٩٧معالجة
فإنَّ سابقاً، يتّمذكرنا سوف والرصد المراقبة مضـمونٍمستعمالهإمصطلح في ا

نظراً أعكونإلىواحد مقاربة إلى يهدف الكتاب بشكلهذا المختصة اللجان مال
صالحياتها،عام بحدود مسبقة معرفة دون دورها،من أكان علىاًمقتصرسواًء

رصدييتعدَّأنهمأالمراقبة بدور للقيام ذلك ى
                                                 
96 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 16.

اإلنساندل ٩٧ حقوق رصد على التدريب رقميل المهني التدريب مفو٧َّسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية
وجنيف نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، لحقوق
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كل المراقبة تشمل فياألشخاصبعضأووقد كـلأوحدأالمحتجزين
ويتّمحتجازاإلأماكن تمَّ، ما حول المعلومات مراقبتهنقل شـفهمَّإت مـنأوياًا

مكتوبة تقارير األشـخاصحمايـةبمكلّفةعلىأسلطاتأوأخرىجهاتلخالل
الحريَّ من ذلكةالمحرومين توصـياتيضاًأويشمل الحلـولوضـع حـول
للمشكالت تتطفإنَّوبذلكشفتُكتَالتياإلنتهاكاتأوالمقترحة بلّـالمراقبـة

وضع دقيقأومتابعة بشكل شخص اتخـاذهفبهدحالة يمكن ما تـأمينلتحديد
فضل التيىظروف العناصر من عدد المراقبـةتضـمَّتوهناك عمليـات ؛نها

تتّم المراقبة عمليةخاللفعمليات وليست الزمن من بشكلحصلتإرتجاليةفترة
يتكّر ال كبيـرةتتضّممماثلةعمليةأيأنَّكمارعرضي مجموعة جمع مـنن

مكـانكووالوثائقالمعلومات مـن وقريب دقيق اشراف خالل من يتم ذلك ل
دوريعبر،حالةالأوحتجازاإل التطّوأوتحقيقأوفحص جريوتراتمتابعة
ومبادئأ معايير ضمن المراقبة المراقبـةعلىدةحدَُّمعمال حترامهـاإلجـان

مع فيومقارنتها مكانالوضع تقـارير٩٨حالةأوكل خـالل من ذلك ويكون
اتخاذهاواإلنتهاكاتاإلدحّدتُ الواجب ذلك،بناًءجراءات مراقبةأعمالفإنَّعلى

منأماكن تتطلَّالحرّيالحرمان األشـخاصضـاعأوومراقبـةهـاتازياربة
الحريَّ من المعلوماتيجبثمَّمن،ةالمحرومين هذه المإلىنقل ولجـةالسلطات

حقوق المناسبةأجلمنهمحماية الحماية إجراءات تتضمَّإتخاذ العمليةوقد هذه ن
لمعالجة ومقترحات آليـةيـةمكانإمع،مشكلةأوانتهاكأيتوصيات وجـود

المصطلحاتاألمرهذايطرحالمتابعة هذه من كل وتعريف تحديد حول السؤال
المستقلةدقّأتحديدأجلمن المراقبة اللجنة ولدور المراقبة لعملية

فإنَّ الحرّيـالحأماكنمراقبةلذلك مـن السـجون،تشـملةرمـان
ِقال مراكز مراكزاألمنىَونظارات، ومراكـزاألحـداثإحتجـاز، سـجون ،
العسكري،حتجازاإل اأماكنللسلك اللجوء،ألتوقيف وطالبي التأهيلأماكنجانب

                                                 
98 Guzman, Manuel and Verstappen, Bert, ‘What is Monitoring’, Human Rights 
Monitoring and Documentation Series, HURIDOCS, 2003, p.5
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للسجناء لحرمـانأو،واألحداثوالرعاية يستعمل آخر مكان مـناألفـرادي
٩٩تهمحرّي

يخصُّ ما المحراوفي الحرّيـوالشخاص من األشـخاصفهـم،ةمين
االتهاموالمحتجز قبل المحاكمةأوبعده،أون الذيناألشخاصأو،ثناءهاأأوقبل

محكوميتهم ١٠٠األحداثإعتقالأواإلدارياالعتقالحاالتحتَّىأو،يخدمون

ابالنسبة تهافإنَّلزياراتإلى ألعال الماديـة الزيـارات فقـط نكمـاني
األحتجازاإل حول المتوافرة والمعلومات الشهادات تشمل بل الماديَّـو، ةضـاع

الحريَّلألشخاصةوالنفسيَّ من المثـالوةالمحرومين سبيل صـالحيةنَّإعلى
التعذيب لمنع الفرعية بمواللجنة االختيـارجالمنشأة البروتوكول ةالتفاقيَّـيب

التعذيب صدَّمناهضة والتي لبنا، عليها الوصولتضّمت،٢٠٠٨فينق كلِّإلىن
المتعلِّ باألالمعلومات الحرّيقة من المحرومين وشخاص علىة ضاعهمأواالطالع

كل وزيارة وحتجازاإلأماكنالمادية علـىإمكانيةإوملحقاتها، مقـابالت جراء
مع الحريَّاألشخاصانفراد من ويكونالمحرومين التعذيبلجنةلة، لمنع الفرعية

موعدالحريَّ اختيار في اإلأوة زيارتهحتجازمكان كـذلكو،المنوي تتمتَّع هي
تحديدالحريَّب في مقابلتهماألشخاصة أعمـالنتتضـمَّأنويجـب١٠١المنوي

للج بالنسبة المثالانالمراقبة سبيل على الحصرالمراقبة، اإلال مراقبة جراءات،
واالقانونيَّ السجونداريَّالة في المعتمدة النُحتجازاإلماكنوأة حقوق زالء،لحماية

األ الحياتيَّومراقبة هنـاكأيِّإلىمراقبةوالمحتجزين،لألشخاصةضاع مـدى
صحَّ اإلمتابعة تعامل طبيعة ومراقبة والمحتجزين، للسجناء النُـدارةية زالءمع

معاملة فياألشخاصوطبيعة بينهمالمحتجزين ما
المراقبةألنَّإ ُصـكبأهميةعمال على أجهـزةفمراقبـةعـدَّةعٍدرى
تؤمِّالمستقلَّالمراقبة لألة المباشرة الحماية منن المحتجزين انتهـاكأيِّشخاص

                                                 
99 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 17. 
100 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p.21. 

العقوبة١٥المادة ١٠١ أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة التفاقية الملحق االختياري البروتوكول ،
الال أو المهينةالقاسية أو  إنسانية
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السجن في اإلأولحقوقهم تـؤمِّأنَّكما؛حتجازمكان وقائيَّـالمراقبة حمايـة ةن
السلطات تردع قد انالمخّوواألشخاصبحيث منفلين القانون مخالفاإاذ ترتكاب

رقابة موضوع تكون قد أعمـالنَّأذلـك،إلىيضافاًالحقللجنةاوانتهاكات
تؤمِّ والتوثيق والرقابة وثائق حولدلَّأن مهمة والمخالفـاتأيٍّة الجـرائم مـن

القضبان، خلف بـوهذاالمرتكبة قانونيَّـإيسـمح لمحاسـبةجراءات الحقـة ة
فيالمتورِّ علـىعمالأفإنَّ،خيراًأومماثلةأعمالطين الباب تفتح قد المراقبة

عن المسؤولة السلطات مع حوار أجلمن،حتجازاإلوأماكنالسجونإدارةبناء
اإل ظروف حقوقحتجازتحسين معايير مع منسجمة اإلنسانوجعلها

الُمعامَّنبذة٢ٌ لجان دور عن المستقلَّة للسجونراقبة وأمـاكنة
حتجازاإل

ونَّإ المستقلَّأجهزةللجان دوراًحتجازاإلألماكنةالمراقبة مهماًوالسجون
حماية تأمين حريَّلألشخاصإضافيةفي من هـذهذلكو،تهمالمحرومين لكـون

الخارجيالكاملالتواصلأماممغلقةماكنألا العالم معرفةماوهذامع يصعب
حرّياألشخاصضاعأو من حقـوقهمتهمالمحرومين احترام مدى يفـومعرفة

والزياراتالغياب دوريالاتإجراءمباشرة بشكل الداخل مع هذاتواصل أمام
لتؤمِّالواقع، عبرُمقيمةًالرقابةأجهزةوجانن والـرأيضافة المسؤولين اطالع
ع األلىالعام هذهوحقيقة داخل األماكنضاع

والرصدنَّإ الالمراقبة مستوياتتّمتأنممكنمن طرُأضمنوعدَّةعلى
الممكنمختلفة حقوقإلرصدلايكونأنفمن عاماإلنساننتهاكات كمابشكٍل ،
لحالأنيمكن مصيريَّلقضيَّأوٍةيكون الرصدأخرىأنواعإلىضافةباإلة،ة من

في تدخل ال الدليلإوالرقابة هذا مجال والرصـدعمليـاتنَّإطار المراقبـة
طتكونوضعإلىبالنسبة للسجونأنَّهاحيثب،عامبعاذات العام الوضع تطال

المثالحتجازاإلأماكنأو سبيل معينةأوحالةإلىبالنسبةاأمَّعلى هانَّفإ،قضية
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ُم تكون الحال بشخصحدَّبطبيعة معينينأأودة مختلفةُأتتواجدو؛١٠٢شخاص طر
والمراقبة الرصد عنمكانناإفبلعمليات علـىجلالحديث ومراقبـة رصد ان

الوطنيالص الدولي،عيد الصعيد على مراقبة لجان عملياتإلىبالنسبةووعن
والرصد، األكَّأفقدالرقابة مبادئ مجموعة المتحدةدت جميـعحمايةبقةالمتعلِّمم

اإلاألشخاص عبرعلىعتقالتحت الدورية ُمأوأجهزةالزيارات منشكَّلجان لة
محليَّ تُسلطات التي تلك غير ١٠٣االعتقالأماكنعلىوتُشرفديرة

ةالوطنيَّالتجارُب٣

ةُداريَّاإلالرقابةُأ
منتبعي منظومةعدد الداخليَّالدول والرقابة خاللةاإلداريَّة أجهزةمن

للدولة غالباًتابعة التأكَّويكون الهيئات هذه مـوظَّدور احتـرام مـدى من فيد
المحليةحتجازاإلوأماكنالسجون لبنان،فللقوانين تزالفي تحـت السجونال

ولشرافإ الداخلية، تكليفلوزير صالحية المفتِّأوزير اإلحد مراقبةشين داريين
السجون السجونكذلكوتفتيش المحافظ فيحتجازاإلوأماكنيزور تدخل التي
محافظته انطاق واأللتأكّبغية القوانين تطبيق من المرعيةد ١٠٤جـراءاإلنظمة

المملكةو مـنمثالًالمتحدة،في معايير الداخلية وزير وضع زيـاراتأجـل،
السجون في المعايير هذه تطبيق الشرطة مسؤولية من وجعل وأمـاكنالسجون

                                                 
102 Guzman, Manuel and Verstappen, Bert (2003) ‘What is Monitoring’, Human Rights 
Monitoring and Documentation Series, HURIDOCS, p. 10.

المتعلِّ،٢٩المبدأ ١٠٣ المبادئ امجموعة جميع بحماية يتعرَّألقة الذين أليِّشخاص أشـكالضـون مـن شـكل
السجن أو ونُاعتِماإلحتجاز المتحدةِشدت لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على خالمـؤر١٧٣٤٣َّرت

األول٩في ١٩٨٨ديسمبركانون
لبنانوجيهخاطر ١٠٤ في للسجون الحالي حقوقالوضع معهد لبنان، في السجون نظام اصالح في محاضرات

صفحة لبنان، في المحامين نقابة ٢٢ اإلنسان،
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الطريقةأنهإال١٠٥َّحتجازاإل هذه على للمعاييرأنهايعاب خاضعة اإلداريةتبقى
كانتودةحدَّالُم الدُّقّلألو المعايير لحقوقمن ١٠٦ناإلنسانيا

ةالقضائيَّالرقابةُب
القضائيَّ الرقابة السجونوهناك على العادة،ة الـدولفإنَّوفي بعـض

للُم العامِّدَّتعطي والقُعين دوريةين بزيارات القيام صالحية حتجازاإلألماكنضاة
اإلفوالسجون العام للنائب لبنان، التحقيـقأوسـتئنافيفي وقاضـي المـالي
مرَّيتفقَّأنالمنفردوالقاضي الشهردوا في واحدة فـياألشخاصة الموجـودين
السـجونأعطىكما؛حتجازاإلأماكن زيارة صالحية المحاكم لرؤساء القانون
ثالثةمرَّ كل واحدة اأة على ١٠٧قلألشهر

ةالمستقلّةالمحليَّالرقابةُت
المحليَّأما والرصد المراقبة لجان من الثالث لجانف،ةالنوع أجهزةوهو

المستقلَّ النوعةالرقابة البرلمانليشكّقدوهذا منظَّأوعبر المجتمـععبر مات
ُممبمزيجأو،المدني المدنينظَّن المجتمع إلمات الرسـمية نشـاءوالمؤسسات
مستقلَّأجهزة علىةمراقبة رسميأجهزةومثال بشكل المنشأة المستقلة المراقبة
الجمهوريةنذكر الوطنيةالم أووسيط تكـون،اإلنسانحقوقلؤسسات ما وعادة

األ صالحياتجهزةهذه قطاعاتعةمتنوِّذات فيهـاعـدَّة،تشمل أمـاكنبمـا
األتكماحتجازاإل لهذه تلقِّـعددفيجهزةكون صـالحيات الحـاالت يمـن
معواشكال زيارةإى جهـزةأإلـىبالنسبةاأمَّوالسجونحتجازاإلأماكنمكانية

المختلطةالمستقلَّالرقابة فهية المجتمـع، مشـاركة مع رسمي بقرار تنشأ التي
مثلالمدني المستقّل، الرقابة تفاهمجهاز مذكرة بموجب لبنـانماالمنشأ بـين

المتحدة تكوَّو،والمملكة التفاهمبنالذي مذكرة بموجب رسمي حينقرار أنَّفي

                                                 
105The Impact of External Visiting of Police Stations on Prevention of Torture and Ill-
Treatment, The Association for the Prevention of Torture, Geneva, 1999, p. 23
106 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p 22. 

اللبناني١٥المادة ١٠٧ السجون تنظيم قانون  من
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منأعضاء هم الجهاز المدنيأهذا المجتمع األوفراد مـنالنوع أجهـزةخير
ه والمراقبة منظَّوالرصد المدنيرقابة المجتمع استطاعتمات تحصـلأنالتي

موافقة دوريـةعلىأوعلى بزيارات للقيام المختصة السلطات إلـىترخيص
هذوالمميَّوالسجونحتجازاإلأماكن في علىأنهاجهزةاألهز تكون درجـةقد

االستقالليَّ نظيأوةمن من كبرسع امكانية مع تقاريرهـاىرتها جعل أكثـرفي
وشفافية عإعبرعلنية العام الرأي مـناألشـخاصحالةنطالع المحـرومين

والحريَّ السـلطاتأماحتجازاإلأماكنحوالأة ضـعف فـي فـتكمن سلبيتها
غالباً،هالالممنوحة قراراًوالتي تكون الممكنادارياًأووزارياًما فيإمن لغاؤه

واسعةأنَّكماوقت،أي وغير محدودة تكون قد ١٠٨النطاقالصالحيات

اإلالُماتُليآ٤ والرصد والدوليَّقليميَّراقبة ةة

الصعيد على التجارب من عدد تأميناإلقليميهناك في ساهمت والدولي
حريَّلألشخاصإضافيةحماية من الصـعيدتهمالمحرومين ،اإلقليمـيفعلـى
لحقوقواألمةوالمنظرتطّو وأمـاكنللسـجوناًرقابيـاًنظاماإلنسانروبية
األحتجازاإل اللجنة خالل التعذيبومن لمكافحة اللجنةوتُعتبرروبية مـنهذه
تتمتَّأجهزةلىأو التي السجونالرقابة زيارة بصالحيات حتجـازاإلوأمـاكنع

األ األأنروبيةووللجنة السجون فيوتزور وأيروبية مكـاأوقت حيـث،ني
بشخاصأيوجد يتمتَّعون دوريـة١٠٩ةالحريَّال بزيارات تقوم بشـكلأووهي

تقارير وتكون المبدأيَّسرِّهامفاجئ، في عالنيـة،ة علـى رست الممارسة لكن
التقارير

او المنظومة لحقوقيمألفي ااإلنسانركية اللجنة تقوم لحقـوقيمأل، ركية
األواحتجازاإلأماكنبزياراتاإلنسان الدول في يكونأنعلى،عضاءلسجون

                                                 
108 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 18. 
109 [European] Committee for Prevention of Torture. Established under the European 
Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment.
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بالتنسي العضوقذلك الدولة الدولـةويتّم،مع مالحظات ادخال بعد التقرير نشر
١١٠العضو

الُماُألتجربةُأ حدةتَّمم
التعذيبلمناهضِةةٌالفرعيَّاللجنة١ُ

منظومة لحقوقاألممتلعب علىمهماًدوراًاإلنسانالمتحدة االعتماد في
منأعمال مختلفة مستويات على والمراقبة حقوقأجلالرصد األشخاصضمان

حريَّ من يتهمالمحرومين المجال هذا عركّتوفي الحديث اللىز فرعيـةاللجنـة
التعذيب الُمشكَّالُم،لمناهضة االختياري البروتوكول خالل من بلة ةتفاقيَّـإلحـق

يدخل التي التعذيب ومراقبةإضمنمناهضة زيارة حتجـازاإلأماكنختصاصها
صدَّ التي الدول البروتوكولفي على قت

الفرعدونَّإ اللجنة وصالحية لمر يمكـننعية مهـم مثال هو التعذيب
في به ُمو،ةالمستقلالرقابةأجهزةأعمالاالقتداء الدور فيحدَّهذا البروتوكولد

ينظّاالختياري الذي واواختصاصصالحياتم، الفرعية الوقااآلللجنة يـةئليات
لمالوطنية الفرعية اللجنة صعيد اللجنـةنعفعلى البروتوكـول يعطي التعذيب،

صالحيا أالتياألماكنزيارةةلفرعية فيها محرومـيتواجد مـنوشـخاص ن
بقرارحريَّ رسميةأوتهم الزياراتموافقة هذه الحمايـةإلىوتهدف نظام تقوية

الال والمعاملة التعذيب للجنـةتو١١١المهينـةأونسـانيةإمن الفرعيـةكـون
دورية زيارات برنامج وضع األلصالحيات السـجونلدول لزيـارات عضـاء

حولالاالطّو،حتجازاإلوأماكن معلومات على مـناألشخاصع المحـرومين
ينالالحريَّ التي المعاملة عن وافية معلومات على والحصول والدخولونهاة، إلى،
دونحتجازاإلأماكن سلطةعوائقأّيوالسجون للجنة مقـابالتإويكون جراء

مع شهودمنهمخاصة تحديـدوتتمتَّدون في كاملة باستقاللية اللجنة أمـاكنع

                                                 
110 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 41. 

ا٤المادة ١١١ ضروب من وغيره التعذيب مناهضة التفاقية الملحق االختياري البروتوكول العقوبـة، أو لمعاملة
الال أو المهينةالقاسية أو  إنسانية
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زيارتهاا المنوي حمايةأنَّذلكإلىيضافالعتقال تضمن األشـخاصاللجنة
معهمأومقابلتهمتّمتالذين ١١٢التواصل

ابالنسبةو الوقائيـةآلإلى التالوطنيـةليات يـنّصفذيب،عـلمكافحـة
الدول قيام على االختياري وطنيـةأولياتآنشاءإباألعضاءالبروتوكول لجان

التعذ وقوع وتنصُّتمنع المحلي، الصعيد على البروتوكـول١٨المادةيب مـن
تمتّ اآلعلى هذه عملهاذلكأكانسواء،باالستقالليةلياتع صعيد علـىمأعلى
وحيـادأصعيد ونزاهـة بفعالية بمهامها للقيام الفنية الخبرات توافر مع فرادها

لهذه زياراتأواآللياتويكون صالحيات مـنالمحـراألشخاصاللجان ومين
ل دوري بشكل علىلالحرية التعـّرُحوقوف وعدم المعاملة أوللتعـذيبضسن

الا المعاملة االنسانيَّأونسانيةال بالكرامة المعروفةالحاطة التعـذيب،أنَّومن
الالو منهـاونسانية،االمعاملة عديدة، حاالت تشمل قد بالكرامة الحاطة المعاملة
الماديَّواأل والنفسيةضاع ينيللسجة فـيالهذهاختصاصأنَّنيعوهذا لجـان

مراقبة يشمل السجناءأوالواقع وأوضاع التـيرصـدالمحتجـزين المعاملـة
المؤمنةإلىضافةباإل،هانيتلقو والمعنوية المادية تؤمِّالظروف إدارةنهـاالتـي

اإلأوالسجن وتوصـياتحتجازمكان مالحظات بوضع الوطنية اللجان وتقوم
ز منحول المختصة للسلطات معاملـةأجليارتها ظروف األشـخاصتحسين

الحريَّ من ةالمحرومين
الدولويتوّج على التاليةإعضاءاألب الصالحيات ،دنـىأكحـدٍّ،عطاء

الوقائيةآلل منليات فاعلأجلالوطنية بشكل بدورها القيام
الوصول - المعلوماتإلىسلطة مناألشخاصعنكل الحريةالمحرومين

 حتجازاإلأماكنولجميع
االطّ - معاملـةسلطة كيفية حول المعلومات جميع على األشـخاصالع

الحريَّ من والمحتجزينإحتجازوظروف،ةالمحرومين  السجناء

                                                 
أو٢١و٢٠المادة ١١٢ المعاملـة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة التفاقية الملحق االختياري البروتوكول ،

الال أو القاسية المهينةالعقوبة أو إنسانية
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حول - والتوصيات التقارير مـناألشخاصضاعأوكتابة المحـرومين
فيإمكانيةمع،حتجازاإلوأماكنةالحريَّ تعديالت العامةاقتراح السياسة
اإلالمتعلِّ وظروف بأماكن العقابيَّحتجازقة  ةوالتشريعات

مع - خاصة بمقابالت القيام الحريـةاألشخاصصالحيات من المحرومين
وجودمن أمندون معموظَّأورجال رسميين، مترجمينفين فـيتأمين

اللغة فهم عدم  حال
وححتجازاإلأماكنختيارإحرية - زيارتها اختيارالمنوي األشـخاصرية

مقابلتهم  المطلوب
خالل - من الفرعية اللجنة مع التواصل في الحق الوطنية للجان  وأخيراً

اللجنةإرسال مع لقاءات وعقد ١١٣معلومات

  
تقّدبناًء ما بيننأيمكنم،على المراقبـةجهـازفريـقأعضاءيكون

اللغةإعندنومترجم الحريـةأماكنزيارةجهازللويحقّ،ختالف من الحرمان
السجنالتحّدو مدير مع في،ث بجولة القيام اإلإرجاءثم السجن،أوحتجازمكان

ويدوِّسجُِّينأوله حضورل ثوايتحدَّأنالجهازوألعضاءآخرينأشخاصأين
مـعاألمرلزمإذاينالطبيلينؤوالمسإلى نهائيـة بمقابلة الزيارة تنتهي ثم من

يالمدير ذلك سرِّبعد تقرير تحضير لمشاركتهتم السجنمعي يـهفندّوتمدير
بالنسـبةواألموراإلنتهاكات القلق على تبعث األشـخاصمعاملـةإلـىالتي

الحرية، من الخـارجيوالمادية،ضاعهمأووالمحرومين العالم مع ١١٤تواصلهم

التقرييتضمَّنأيجبكذلك تُإيجابياًنقاطرن منللأرضيةلشكِّة التعـاونمزيد
السلطاتيجابياإل وتجريمع التواصلمع، فيلية السرِّإطارهذه ةيَّمن

عاليـةإنَّ أهميـة االختياري البروتوكول تحت الوطنية الوقائية لآلليات
تُ أنها إلى المراقبـةشكِّنظراً أجهـزة تسـتطيع التي الدولية للمعايير نموذجاً ل

                                                 
التعذ٢٠المادة ١١٣ مناهضة التفاقية الملحق االختياري البروتوكول العقوبة، أو المعاملة ضروب من وغيره يب

الال أو المهينةالقاسية أو إنسانية
اإلنسان،١١٤ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحدة األمم ضية

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، صفحة٢٠٠١لحقوق ،٢٤.
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منه اإلستفادة لبنانالمستقلة حالة مستقلَّفإنَّوفي مراقبة لجان هـذهإنشاء تحت ة
ُي قد التعذيبشكِّالمعايير من وطنية وقائية آليات إلنشاء الصالحة األرضية عـدبل

التعذيب مناهضة حول الملحق االختياري البروتوكول إلى لبنان وقـد١١٥انضمام
م العدل وزارة مدةقامت التصـوُّنذ لوضع تسيير لجنة واالقتراحـابإنشاء ترات

لتشكيل الالزمة التعذيبةآليالقانونية من وطنية لبنان،وقائية قامـتحفي يـث
والتشريعيةقترمبتسليم االدارية االجراءات من بجملة للبدء العدل وزير الى حاتها

لبنان في الوطنية الوقاية آلية النشاء والتشريعية التنفيذية السلطة مع باالشتراك

االمقرِّتجربة٢ُ  لخاصينرين
الدوليةمن علىالتجارب ساعدت الدوليةالتي المعايير مـافـيتطوير

علىخص لمناهضـةالمقـّراربتجنذكر،حتجازاإلأماكنالرقابة الخـاص ر
والمقّر الخاصالتعذيب وإطارخارجالقتل حولر المعنيالقانون العامل الفريق

التجاربفيالتعسُّحتجازباإل كبيرتلك بشكل تطويرساهمت الرقابةأعمالفي
الحريَّألماكنوالرصد من خاللوذلك،ةالحرمان للـدولمن بالزيـارات القيام
ساحتجازاإلوأماكن الزياراتعدتلقد منهذه ومبادئ معايير وضع أجلفي
ويةلافعأكثررقابة حماية في حقوقإتساهم المحروميناألشخاصحترام

المقّرإإنَّ وصالحيات حقوقختصاص مجلس من مستمدة الخاصين رين
حقوقاإلنسان مناصـبسابقاًاإلنسانلجنة اسـتحداث صـالحية يملك الذي
ُمالمقّر حقوق حول عمل وفرق الخاصين جغرافيبإطارمحصورةأودةحدَّرين

التعـذيبحدَُّمالحقوقالإلىبالنسبةفمثالًدحدَُّم لمنـع الخاص المقرر هناك دة،
الخا ووالمقرر الغذاء في الحق حول باإلص المعنـي العامـل حتجـازالفريـق

الوبالنسبةالخ،فيالتعسُّ ذمقرِّإلى الخاصين المحـدَّاإلويرين دختصاص
المقّر،جغرافيإطارفي الحصر، ال المثال سبيل على بالنسـبةنذكر الخاص ر

ا الُمألراضيإلى والمقّرلَّتحالفلسطينية الشة لكوريا الخاص ماليةر

                                                 
البرلبنانانضمَّ ١١٥ فيإلى التعذيب مناهضة حول الملحق اإلختياري األول٢٢وتوكول ٢٠٠٨ديسمبركانون

اإللكتروني المتحدة األمم موقع راجع المعلومات، من للمزيد
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=131&chapter=4&lang=en.
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المقّر اختصاص في لالطّرويدخل للدول بزيارات القيام الخاصين العين
وتمتّإمدىإلىبالنسبةضاعواألعلى فـيالمحـدَّبـالحقّاألفـرادعحترام د

المقّرإ الخاصختصاص المقرِّوكثيراًر زيارات تشمل الخاصينما أمـاكنرين
نظراً الحرية من الحريَّيمالمحرواألشخاصلكونالحرمان من وضـعةن فـي

بعيد رقابةاًضعيف الخارجيعن مخاطرماوهذا،العالم حقـوقهمإيزيد نتهاك
ذلكبناًء المتعلِّأصحابالخاصينرينالمقّرفإنَّ،على باإلاالختصاص حتجازق

الحرية من الخاصـكوالحرمان والمقرر التعذيب، لمناهضة الخاص المقرر
حقوق عن باإلونساناإلللمدافعين المعنـي العامـل فيالتعسُّـحتجـازالفريق

السجونغالباًوغيرهم زيارة يشترطون منأساسيجزءكاالعتقالوأماكنما
لدوللتهمزيار

المقّرلَّـولع يضعها التي بالنسبالشروط التعذيب لمناهضة الخاص ةـر
تحّدإلى الدول عزيارات على تقع التي المسؤوليات واضح بشكل الـدولد اتق
بالزيارةأجلمن المقررالقيام يقوم الولكي بالزيارة وجـوددَُّبالخاص مـن

ِق من الحكومةَبدعوة يحدثل المقّرأنوقد الخاصيسعى ار مـنإلى لزيـارة
توجيه على الحكومات تشجيع المطافخالل نهاية في يمكن ال ولكن الدعوات،

زيارة بأي الدومنالقيام من دعوة زيارتهالدون المنوي الدول متقّدأنوعلى
منها،الضمانات،مناًعددأدنىحدٍّفي المقـّريتمتَّأنيجبأنه،الًأونذكر رع

بحريَّ التحرُّالخاص حيثة الدولة، داخل زيارةأنهك منطقةأومكانأييستطيع
الدولة داخل التيتمتَّأنيجب،ثانياًجغرافية بحرية الخاص المقرر مـعع واصل

على للحصول والمحلية المركزية المعلومـاتأالسلطات من كمية ،ثالثـاًكبر
المجتمـعيتمتَّأنيجب مع التواصل بإمكانية الخاص المقرر مـعواألهلـيع
الحكوميَّظَّنالُم غير والجمعياتمات حيثة تقدِّغالباً، امما روايـةخيـرةألهذه

تقدِّ قد التي عن السلطاتمختلفة خصوصاًمها الدولالرسمية، تشـهدفي التـي
الحالةانتهاكات هذه قـادرةنتكوفي والجمعيـات المدني المجتمع نظر وجهة

بمعلومات الخاص المقرر تنوير أيعـنتحديـداًو،يجـريّمـاعسعأوعلى
علىإ تجري المقّرتتطلَُّب،رابعاًالدولةأراضينتهاكات منحهزيارة الخاص ر

فيكّل ذاتإلىالوصولالتسهيل والملفات الزيارةالصلةالمعلومات بموضوع
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الخاصإو المقرر االتصـاالتتتعهَّ،خامساًختصاص سـرية باحترام الدول د
الخاص المقرر يعقدها التي الـدولفإنَّبذلكوارتباطاًواالجتماعات نأعلـى

معاقبةتؤمِّ وعدم بحماية ضمانات التواصـلوأمقابلتهمتّمتالذيناألشخاصن
حول معلومات على للحصول سـلبيةأوةإيجابيراتتطوُّأوانتهاكاتأيمعهم

الخاص المقرر اختصاص في يدخل الذي الموضوع يشـترط،وسادسـاًحول
التعذيب لمناهضة الخاص السـجوننأالمقرر زيـارة زيارته وأمـاكنتشمل

حول،حتجازاإل المعلومات جمع الحريَّـالحرماأماكنأحوالوحرية مـن ،ةن
حدوثوالتأكَّ عدم من غيرأوتعذيبأعمالد أيِّأو،ظالمـةأوإنسانيةمعاملة

بالكرامة حاط السياقاإلنسانيةعقاب للمقّريذاتهوفي حريـةكون الخـاص ر
والدخولإجراء زيارتهـاحتجازاإلأماكنكلإلىالمقابالت يطلب كمـا؛التي

للمقّرت التأكون قدرة الخاص منكّر اإلنَّأد والمعنويـةحتجازظروف ،الماديـة
حقوقتُ معايير ذلكاإلنسانراعي يعـانيأنَّ، قد التي القاسية المادية الظروف

تُ قد الحرية من المحروم الشخص بحدِّشكِّمنها غيـرل معاملـة إنسـانيةذاتها
التعذيبإلىصلتقدو،للمحتجز عناصـرإذادرجة مـع ١١٦أخـرىتوافرت

وزيارةالمقّرويقوم الدولة زيارة بعد الخاص تقريـرحتجازاإلأماكنر بوضع
اإل مالحظاته وُييجابيحول والسلبية توّصبلِّة بما الدولة كماإليهلغ هيضـّمأنه،

لمجلسإلى السنوي للدولاإلنسانحقوقتقريره زيارته قسم ذلـكضمن وبعد
المقرِّ حقوقيسعى ومجلس الخاص المعنيـةأنأجلمناإلنسانر الـدول تقوم
ِتبإصالحات السابقاًَعْبوتعديالت لتقريره

المقّر زيارة تنظيم تفاصيل في الدخول التـيوقبل والمعايير الخاص ر
المقّر بها اليسترشد المقّردَُّبر، موقف عند الوقوف فائـدةمن مـن الخـاص ر
السجون الخاصدأكَّفقدحتجازاإلوأماكنزيارات التعـذيبالمقرر لمناهضة
المقدم تقريره العامةإلىفي العامالمتحدةلألممالجمعية نَّأعلى،٢٠٠٢١١٧في

                                                 
الدالمقّر ١١٦  زيارات التعذيب، لمنع الخاص االلكترونيولر العنوان على  متوافر

www2.ohchr.org/English/issues/torture/rapporteur/visits.html 
بالكرامة، ١١٧ الحاطة أو اإلنسانية غير أو الظالمة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب العامة، تموز٢الجمعية

اإلنسان٢٠٠٢ حقوق حول اسئلة اإلنسان، حقوق وسائل   A/57/173.  تطبيق
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جداً صعبة عملية تصبح التعذيب ظلِّممارسة فّعفي زيارات ظـلِّنظام وفي ال
دوري ومراقبة رصد الخاصدأكَّلقدنظام إنفاذينكلّفالماألشخاصأنَّالمقرر

زيـارةفونيتصرَّالقانون نظـام بوجود يعلمون عندما كبيرين ودراية بحرص
دورياورق لزياراتإنَّبة المضافة حرمـانحتجازاإلأماكنالقيمة فـي هي

غيرأوتعذيبأعمالإنكارالسلطات ١١٨إنسانيةمعاملة

والمراقبةمتازي الزيارة فيتكمن،األولىالقيمةنيأساسيتنيقيمتبنظام
م الحماية كشفتأمين خالل مـناألشخاصلحقوقاإلنتهاكاتن المحـرومين

المرتكبين ومحاسبة وا؛الحرية الثانية والردعييه،همألوالقيمة الوقائي الدور
الرادعةأنَّغير المقـررينإعطـاءإلىأوالًتهدفحتجازاإلألماكنالزيارات

الفرصة السجناءأنالخاصين معاملة طريقة الطبيعة على والمحتجزينيختبروا
العامة لإلوالظروف والمعنوية وثانياًحتجازالمادية لمـاإلى، ردعي تأثير تأمين

الزيارة بناًءالمقّردأكَّوقدبعد الخاص، تجربته،ر األساسـيةالقيمـةنَّأعلى
والردع الوقاية في هي الدوريـة،فللزيارات بالرقابة فيها يسمح التي الدول في

الخاصدأكَّ الرقابةأنَّالمقرر نسبةتساهمهذه خفض ويضيفاإلنتهاكاتفي
المقّد تقريره في الخاص فيالمقرر لقـراروفقـا٢٠٠٦ًأغسـطسآب١٤م

العامة االقتناعأصبحأنهعلى٦٠١٤٨الجمعية الزيـاراتبـأنَّشديد نظـام
لجميع مستقلِّحتجازاإلأماكنالمفاجئة خبراء بها يقوم هـالتي اآلوون نحتـى

واستدامةأكثر فعالية علـىإليجاداآلليات تقـوم تدريجي بشكل للسجون ثقافة
الكرامة واالسـتبعادبـدالً،البدنيـةوالسالمةاإلنسانيةاحترام الخـوف مـن

الُمدأكَّوقد١١٩واالحتقار تحالف ذلك غيرنظَّعلى الدوليةالمات أثنـاءحكومية
بتبنِّ للبروتومطالبته الدولي المجتمع التعذيبي لمناهضة االختياري كول

                                                 
أو ١١٨  اإلنسانية غير أو الظالمة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب العامة، بالكرامة،الجمعية تموز٢الحاطة

اإلنسانأ،٢٠٠٢ حقوق حول اإلنسانسئلة حقوق وسائل  A/57/173.  تطبيق
وغيره ١١٩ التعذيب بمسألة المعني اإلنسان حقوق للجنة الخاص للمقرر المؤقت المعاملةالتقرير ضروب أو،من

الال أو القاسية المهينةاالعقوبة أو العامةمقّدنسانية الجمعية لقرار وفقاً لألمـم٦٠١٤٨م العامـة الجمعيـة
أغسطسآب١٤المتحدة، ص٧٣فقرةال،٢٠٠٦أ ،٢٦  .A/61/259 
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حدَّ شروطاًوقد الخاص المقرر فّعـأجلمنأساسيةد ألمـاكنالرصد
الوطنييننَّأأوالًفاعتبروالسجونحتجازاإل يجبأوالخبراء كونتأنالدوليين

كلِّ في التفتيش سلطة وأيفيحتجازاإلوأماكنالسجونلديهم دونمـنوقت
اعت؛مسبقإشعار بأنيجبأنهبركما سجالتإيكون كل على الحصول مكانهم
للتأكّحتجازاإلأماكن منوالسجون الحريةيالمحروماألشخاصكلأسماءد من ن
التعسُّمدّو االعتقال لتفادي السجالت هذه في إعطاءوجوبأضاف،وثالثاًفينة

مع الكالم صالحية احأيالخبراء لتأمين وذلك انفراد على محتجز تـرامشخص
الخصوصيَّ المحتجزحق للشخص لكـيأوة لـه الطمأنينـة ولتوفير المسجون

بحريةيتحدَّ حقيقةوأمانث يتعرَّعن اإلما مكان داخل له حتجازض
والضحايا، الشهود مع المقابالت تتم الخاصفإنَّوعندما تـزمليالمقرر

واإل والسريةالموضوعية للشاهدأنوعليهحترام، حـدوداأويشرح لضـحية
و الشاهدأواليته لدى يخلق ال وعودأون واقعيةاًالضحية حاالتغير منفي ،

مقرَّال استخدام لسـريةوضـماناًأمانـاًأكثـركانتإذاالمتحدةاألمماتممكن
الشاهدأنهكماالتواالمد اسم نشر عدم تسـاعدأو،الضحيةأويجب تفاصيل

الشاهد هوية معرفة العلنيالضحيةأوعلى التقرير مومنفي الشخصادون فقة
١٢٠المعني

الخاصو المقرر الفعَّأنَّأيضاًاعتبر يتطلّالرصد الخبـراءال اعطاء ب
صالحية طبيَّإجراءالمستقلين طبِّإجراءطلبأو،ةفحوصات مـنيَّفحوصات ة

للتأكّمستقلَّجهات تعّردة عدم ألمن الحريـة من المحروم الشخص تعـدٍّض ي
تعذيبأوسديج حد١٢١َّحاالت العامةوقد الجمعية المتحدةأللدت بناًءمم على،

المقّد تلك بينها من وتقارير ُدآراء معايير الخاص، المقرر من يجـبمة أننيـا
األيتقيَّ بها التعذيبد في التحقيق في المشاركون فعلـىالمعاملةةساءإأوطباء

الطبِّ وفقاًيتصّرأنيينالخبراء األألفوا المعايير الفحصعلى هذا ويكون خالقية،

                                                 
المقّر ١٢٠ والية حول المتحدة األمم مسودَّدليل اإلنسان، لحقوق الخاصين الفقرة٢٠٠٦حزيرانةرين ،٧٤. 

أو ١٢١ المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بمسألة المعني اإلنسان حقوق للجنة الخاص للمقرر المؤقت التقرير
الال أو القاسية المهينةاالعقوبة أو العامةمقّدنسانية الجمعية لقرار وفقاً لألمـم٦٠١٤٨م العامـة الجمعيـة

صفحة٧٢فقرةال٢٠٠٦أغسطسآب١٤المتحدة ،٢  . A/61/259 
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الممطابقاً الطبِّعتمدللمعايير الممارسة مجال في انفرادةيَّة على المعاينة وتجري
موظّ حضور دون من الطبيب وبعـدرسـميٍفموظَّأيِّأواألمنفيباشراف
الطبِّ الخبير يضع الفحص، من تقريراالنتهاء يليتضمَّاًدقيقاًي ما ين

وظروف١ المقابلة حول دقيقة نيتضـمَّأنيجـبهائجراإتفاصيل
المعني الشخص اسم وصفتهميالحاضرواألشخاصالتقرير للمعاينة والوقـت،ن

ومكان بالتحديد وعنوانـهإوالتاريخ وطبيعته الفحص ،إحتجـازمركـزجراء
منزلأومستشفى يجبمستوصف، عـأنكما تفاصيل التقرير نيتضمن

المعني فحصهأالشخص وجـودأووجودثناء وطبيعتهـا، قيـود وجود عدم
ِقأوتهديدات حضور لخإعدمه،أواألمنوىعدمها،

الطبِّالوقائعسرُد٢ الخبير ُميقوم بسرد الشـخصفّصي لحكايـة ل
اثناءالتيالمعني في والفحصإرواها المقابلة األ،جراء كـل ذكـر سـاليبمع

عـنالمزعومة السـؤال تدوين مع الضحية رواية بحسب األسـاليبللتعذيب
للتعذيب المعاملةأوالمزعومة لحـدوثوواأل،اساءة الدقيقـة والتـواريخ قات
وجميع عنواشكالتعذيب المعني الشخص بدنيةأأيى نفسيةأوعراض

والنفسي٣ البدني الفحص حول المتعلِّسجَّتُتفاصيل النتائج جميع قةل
بناًءبا والنفسي البدني السريريلوضع الفحص ضمِّ،على الصـورمع جميـع

تؤكِّ التي والتقارير والندوب بالنسـبةأودللجروح جسدية انتهاكات حدوث تنفي
ا المعنيإلى لشخص

الطب٤ِّ الخبير األيرأي الثالث المراحل من االنتهاء يجـبوبعد لى،
ايتضمَّأن عن الخبير رأي التقرير البـدنين الفحص نتائج بين المحتملة لعالقة

تعذيب حدوث وامكانية معاملةإأووالنفسي تقـديمإلـىويضافساءة ذلـك
الفحوصات من المزيد بشأن ضرورياًإذاتوصيات ذلك بعـالجأو،كان القيـام

ِتطبِّ ونفسي الصحِّبعاًي الوضع يلضرورة
الشخصيحّدأنيجب٥ هوية التقرير قـاموااصاألشخأود الـذين

توقيعهم مع بالمعاينة
سر٦ِّ التقرير الممكـنالمعنييناألشخاصإلىغبلَّوُياًّييكون فمـن

والرصدأإلىغبلَُّيأنالًأو المراقبة لجنة ثمَّ،عضاء المعنيـةإلىومن السلطات
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مرتكبي لمالحقة القانوني المقتضى تجري يـتّمف،وجدتإذااإلنتهاكاتلكي ال
المعنيإالَّلتبليغا الشخص ١٢٢الضحيةأوبموافقة

رصد هدف اإلويكون الوقائعنتهاكاتحاالت الخـاصلمقّرلتوضيح ر
بال حدث ما المتورِّإو،بطضحول مسؤولية هذهثبات في تجـاهاإلنتهاكـاتطين

هذهبعدهاو،الضحايا حدوث لتجنيب الالزمة التدابير خيـراًأو؛األفعـالتحديد
على المتورِّالعمل ومحاسبة القضائية المالحقة خالل من الجـزاءاتإطين يقاع

مع عليهم للضحاياالتأديبية العادل التعويض
المسـؤولين مـع بالتواصـل الزيارة نهاية عند الخاص المقرر ويقوم

المعنيين بشكلف،الرسميين وألأوَّيطلعهم للدولـة زيارتـه نتائج على مـاكنلي
الحرية من بشكلتطرَّويالحرمان والمشـاكلُمإلىليأوَّق الوضـع أوجمـل

يجبأنهكما؛وجدتإذا،النمطيةاإلنتهاكات التي توصياته على السلطات يطلع
تطبيقهاأن على المعنية الدولة الممكنأنهكماتعمل المقّرأنمن الخاصيقوم ر

صحفي مؤتمر فيهتطّريبعقد األالخُإلىق توصَّوالصات التي مـنللية اليهـا
الزيارة

المقّر يضع ذلك، تقريراًبعد الخاص ويضّمر التفاصيلبالزيارة مجمل نه
وزيارة الدولة زيارة تّمحتجازاإلأماكنحول التي وتحليـلؤجراإوالمقابالت ها

ُجا مع والخُلوضع التوصيات من الموجَّملة اهةالصات لألإلى بهـالحكومات خذ
الوضع المقّروتحسين بالًأوالخاصرويقوم مسودَّإ، تقريرهرسال الدولـةإلىة

لالطّ رأيهاالمعنية على فيأوهمفسوءأيتصحيحأو،الع المعلومات في خطأ
تتج،التقرير ال زمنية مدة ضمن األاووذلك ينشـراألربعةسابيعز ذلـك وبعد

وحده الزيارة تقرير ينشر وقد النهائي جزءاًأو،التقرير التقرييكون العـاممن ر
الخاصللمقّر  ١٢٣ر

                                                 
المتعلِّ ١٢٢ بالتقصِّالمبادئ الفعَّقة والتوثيق المي ضروب من وغيره التعذيب بشأن أوالين القاسية العقوبة أو عاملة
المهينةاالال أو المتحدة،نسانية لألمم العامة الجمعية  A/Res/55/89. ٢٠٠١شباطفبراير٢٢قرار

المتحدة ١٢٣  األمم اإلنساندليل لحقوق الخاصين المقررين والية حزيرانمسودَّحول فقرة٢٠٠٦ة ،٧٥.
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الدوليَّتجربةُب األحمراللجنة للصليب ة

وزيارةالصليُب١ الدولي الحريَّأماكناألحمر من ةالحرمان
الدوليةالإلىباإلضافة تجربـةإلقاءنَّإف،األخرىتجارب علـى ضوء

السجونالدولياألحمرالصليب زيارات الرقابـةأجهـزةسـاعديسوف،في
المستقلَّو اإلالرصد على الدوليـةة اللجنـة وضـعتها التـي المعايير من ستفادة

السيَّاألحمرللصليب في، يخصُّما اللبنانيةما نتوسَّالتجربة سوف دناهأُعلذلك
من الحرمان أماكن زيارة في الدولي األحمر الصليب تجربة مقاربة ةالحريَّـفي

واألخمخالل الظروف ضاعوتلف
الصليبعلى يقوم الدولي، السـلطةاألحمرالصعيد خالل من الدولي،

جنيف معاهدات في له بزيـارةأالممنوحة الـدول، بـين النزاعات فترات ثناء
الحربأومعتقلينالإحتجازأماكنومراقبة النزاعسرى حاالت في ذلك ويكون

ت حيث الصليباألعضاءالدولسمحالدولي، ىسـرأبزيـارةاألحمـرلبعثات
ومواطن الماليالحرب سجونتدول في يتعلَّـفـياأمَّـالطرفينحاربة قمـا
غير الصليبفإنَّدولية،البالنزاعات مـعاألحمرزيارات باالتفاق تكون الدولي

اإلالدول وتكون المعنية، سرِّة والتقارير ةيَّجراءات
لقدبدايةً جنيفأ، معاهدات الـدولياألحمـرالصـليباألربـععطت

زيارةصالحيَّ أبالنسبةحتجازاإلأماكنة مـنإلى وغيـرهم الحـرب سـرى
حرّياألشخاص من الُم،تهمالمحرومين النزاعات بسلَّنتيجة معحة الدولالتنسيق
الصليبأنَّإال١٢٤َّاألعضاء غيـراألحمرزيارات النزاعات في حتى الدولي،

تعود اأإلىالدولية، الحرب الروسيةأليام التفاقاتتبعا١٩٢١١٢٥ً ١٩١٧هلية
اإليوالبروتوكولاألربعجنيف لعاميضافين للصليبفإنَّ،١٩٧٧ن الدولية للجنة
لزيارةأناألحمر الدول مع اتفاقات الحريـةاألشخاصتعقد مـن المحرومين

أل سياسـيأومنيةأابسبكالمحتجزين نزاع مـنأيأو،نتيجة أنـواعنـوع
المحل تشالنزاعات ال التي وية جنيف معاهدات االضـافيةملها البروتوكـوالت

                                                 
124 Deprived of freedom, ICRC, February 2004, ICRC publications, p. 3
125 Deprived of freedom, ICRC, February 2004, ICRC publications, p. 5 
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تركيز للصليبويكون الدولية التعـذيباألحمراللجنة منـع حـاالتأو،على
واأل والمعاملة القسري الخارجيواالقصاء العالم مع والتواصل المادية ١٢٦ضاع

للصليبويتكوَّ الدولية اللجنة في الزيارة فريق عادة عدَّة،شخاصأمناألحمرن
طبيبالباًغ بينهم يكون الموظَّأوما من الطبِّغيره يينفين

للصليب الدولية اللجنة عمل ونطاق تأسيسها، بشكلاألحمرمنذ يتمحور
األأ حول االنسانيةوساسي خـارجأالذيناألشخاصأولألفرادضاع صـبحوا

اإلالنزاع هذا الصليبوفي يلعب دوراًاألحمرطار، زيساسياًأالدولي اراتفي
بشكل واالضطراباتأالسجون الحروب فترات في يركّساسي عملهوبالتالي ز
متابعة فيأوعلى والمعتقلين السجناء الدوليةأضاع وغير الدولية النزاعات ،ثناء

بشكل الداخلية علىأواالضطرابات يمنعأنساسي، ال المتابعـةتستمرَّأنهذا
الِس فترات هناكتأنحتىأولمفي النزاعاتكون اطار خارج تـمَّإذامتابعات

ذلك على االتفاق
حدَّ الصليبلقد ومراقبةاألحمرد برصد فيها يقوم التي أمـاكنالفترات

دوليـةحتجازاإل نزاعات كونها عن تخرج حاالت فذكر محليـةأووالسجون،
المحلي والعنف الداخلية االضطرابات الصـليبأهميةوتكمنكحاالت زيارات

فيألحمرا علىأنهاالدولي االنسـانيانتهاكأياكتشافتساعد الدولي للقانون
الصليباوقداإلنسانلحقوقأو تـأثيرأنَّالدولياألحمرعتبر الزيارات اًلهذه

حيثاًنفسّي بأماناألأوالمحتجزأنَّكذلك، يشعر جهةأكثرسير مع التواصل في
طويلة،حياديَّ تكون قد فترة، بعد منقطعاًة فيها العـالميكون مـع التواصل عن

دوٌرالخارجي الزيارات لهذه حـاالتإذوقائي،كذلك حدوث منع على تساعد
و ظلِّإتعذيب في الصليبساءة من مستمرة رقابة بوجود السلطات األحمـرعلم
مـعإلىيضافالدولي مستمر حوار لخلق فرصة وهي الدورية الزيارات ذلك

من اإللأجالسلطات ظروف ومعاقبة،حتجازتحسين لحقوقأيومتابعة انتهاك
سرىألاأوالمسجونين،أوالمحتجزين،األشخاص

                                                 
اإلنسان ١٢٦ حقوق رصد على التدريب التدردليل المهنيسلسلة مفو٧َّرقماليب السـامية، المتحـدة األمم ضية

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، صفحة٢٠٠١لحقوق ،٢٤. 
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اللبنانيَّالصليُب٢ والسجون الدولي ةاألحمر
نّص لبنان، المادةفي في اللبناني السـجون٧٤القانون تنظيم قانون من

للصليبأنعلى الدولية اللجنة لمندوبي الذينألحمرايسمح المسجونين بزيارة
بحريَّوبالتحدُّ،يختارونهم اليهم رقيبث دون من الذيأوة المكان في لوقت تقييد

المندوب السجنويختاره في الغاية لهذه بتسـجن لهـم يسـمح هويـةيكمـا ل
يقابلو الذين يقدم١٢٧همنالمسجونين كما رقيب، وجود دون المقابالت جميع وتتم

المكلَّألا باإلطباء الطبِّإلىالعونالطبيةدارةفون الدوليـةالمندوبين للجنـة يـين
فيأهميةوتكمناألحمرللصليب الزيارات الدوليـةأنهـاهذه اللجنـة تمـنح
تقييماألحمرللصليب وظـروفأوصالحية والنفسية الجسدية المسجونين ضاع

و والحاضرة الماضية ومعاملتهم مشكلةأسجنهم طابعأخرىي ١٢٨إنسانيذات

تأثيرل الزيارات الحريَّاألشخاصضاعأوعلىإيجابيهذه من والالمحرومين ة،
تحسُّأندَُّب داخلوأللعاماًاًنتنعكس خصوصاًحتجازاإلأماكنضاع والسجون،
الممنوحةنَّأ للصليبللجنةالصالحيات بزيـارةاألحمرالدولية لها كـلتسمح

لأماكن في الحرية من الدفاعذلكفيويدخلبنان،الحرمان وزارة سجون

الصليبأمبادئ٣ لعمل السـجونفيالدولياألحمرساسية زيـارة
حتجازاإلوأماكن

الصليبنَّإ جملـةاألحمرعمل على يرتكز السجون زيارة في الدولي
تُ التي المبادئ تحرُّألشكِّمن عمليـساس مجمـل فـي الصليب المراقبـةاتك

األانَّإوالرصد يقولمبدأ الذي الصليبول عمل عليه مبدأاألحمرم هو الدولي
افبالنسبة١٢٩ةيَّالسرِّ السرِّاألحمرلصليبإلى وحـواريَّ، عمـل وسـيلة هي ة

هدفاً،استراتيجي ليست ببحدِّوهي القيام تسمح لكنها حسَّإذاتها، فيجراءات اسة
يعتبراألحمرليبالصأنَّكماستقالالًإأكثروضعوبقّلأضغطظلِّ أنَّالدولي
تُيَّالسرِّ السماحشجِّة على الدول قورنـتإذاعتقالاإلألماكنأكثرزياراتبع ما

                                                 
اللبناني٧٤المادة ١٢٧ السجون تنظيم قانون ،
اللبناني٧٤المادة ١٢٨ السجون تنظيم قانون ،

129Aeschilmann, Alain,  Protection of Detainees, ICRC Action Behind Bars, 
International Review of the Red Cross, vol. 87, No. 88, March 7, 2008, p. 83-122.
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تتَّنظَّلُمأخرىبزيارات المتابعةأعبِمات في العالنية تفـرضيَّوالسـرِّسلوب ة
المتبادل والصليببينااللتزام حدٍّاألحمرالسلطات كـوغالباًسواءعلى انما

كامالًيَّالسرِّالتزام ِقة الطرفينَبمن تّم،ل حيث الحاالت بعض تسـريبباستثناء
ِق من مثلَبمعلومات الدول يـرانإو١٩٦٩واليونان١٩٦٠الجزائرحالةل

المتحدة١٩٧٩ السرِّأنَّذلكإلىيضاف٢٠٠٣١٣٠والواليات يجبيَّمبدأ ة
ال يتأستغلّتأن فعندما السلطات، الصليبه مـنهاسـتغالليـتّمأنهاألحمركد ،
فيإلىيلجأأنالممكن ضـوابطإالعالنية ضـمن ذلـك ويكون تقاريره، براز

ُم دةحدَّوشروط
يق الذي الثاني الصليبوالمبدأ عمل عليه مبـدأاألحمرم هـو الـدولي

البنَّ يعتبرالحوار حيث علىمنطقياًطاراًإاء، يساعد وهو زيارة، كل تبـادلبعد
وت بشكلجميعوضيحالمعلومات على،إيجابياالشكاليات يساعد منالكما مزيد

الصليبالتعاون مناألحمربين والسلطات ظروفأجلالدولي إحتجازتحسين
وحقوقتماشياًاألفراد االنساني الدولي القانون معايير اإلنسانمع

حيث المرونة، مبدأ هو الثالث تتطلَّطبيعةنَّأالمبدأ والمراقبة بالرصد
ِتتغّيومرونة زيارتهبعاًرات المنوي المكان إحتجـازمكنـةأزيـارةفلطبيعة

تتطلَّ ال قد منبصغيرة مـن١٢أكثر تشـمل؛يناالختصاصـيشخصاً كمـا
الزياراتالمكانيةإالمرونة دورية في علـىأوتعديل التركيز دونأمـاكنفي
السجنداخلغيرها

التسييسالمبدأ وعدم االنسانية مبدأ هو الصليبنَّإالرابع األحمرعمل
على الشخصيَّأيرتكز احترام اإلرضية سياسياعتبارأيدونمننسانيةة
الزياراتالمب دورية هو الخامس ودأ ذوهذا، حيـثأهميةالمبدأ عالية

معيؤمِّ التواصل الحريَّـاألشخاصن من جهـةالمحرومين مـن اتوسـلط،ة
جهةحتجازاإل يعانيهـاالفهمالأنَّكما؛أخرىمن التـي المشاكل لطبيعة حقيقي
يتطلَّالنُ تواصالًزالء مستمرةاًدوريب الصليبفإنَّلذلكومتابعة األحمرمراقبة

                                                 
اتمَّ ١٣٠ التقرير مجلةألنشر في  .٢٠٠٤مايواريَّأ٧في  ”Wallstreet Journal“ خير
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غالباً تتّمالدولي منتظمةإوفقما بزيارات للقيام الدولة مع لزيارة،تفاق وليست
فقط واحدة

الصليبشروط٤ٌ لزيارات الدولياألحمرمسبقة
الصليب خمساألحمريشترط السلطات هـارتوفّيقتضـيشروطةعلى

منأحدٍّك السجونأجلدنى بزيارة القيام الشروطهذهو،حتجازاإلوأماكنقبول
هي

الوصول١ متابعـاتكلِّإلىحرية ضـمن يـدخلون الذين المعتقلين
السلطاتاألحمرالصليب الوصولعلى ضمانات بكـلِّإلىتأمين الفئات هذه

وحريَّ مضايقاتمنة دون
وملحقاتهايمبانكلِّإلىالوصولحرية٢ اعطـاءاالعتقال يجـب

حريَّ الوصولالصليب اإلمخيَّوالسجون،إلىة ونظاراتحتجازمات ،حتجازاإل،
العسكريةأماكنو لإلأيِّأواالعتقال يستعمل يسـمحأنيجبكماحتجازمكان

اإلكافةاألماكنبزياراتاألحمرللصليب مكان امـات،الحمَّمـنحتجازداخل
الزيارة،والمطبخ،والغرف،و ومسـاحاتالعبـادة،أمـاكنوالمكتبة،وغرف

المعاقبة،والرياضة، حالاالنفراداتزنزانوغرف دتجُِوفي
بمع٣ السماح الزيارةاوضمان الزأنَّالتجربةأثبتتدة واحـدة يارة

علىتكفي السجنكّللالطالع في الزياراتالمشاكل بتكرار السماح يجب لذلك
متكرِّإو مقابالت ومراقبةجراء المعتقلين مع فيأونتحسُّأيرة ضاعأوتراجع

معتقأنَّكما؛المعتلقين يرتاحولهناك ال قد الزيارةنين مـنإالَّلفريق عدد بعد
الزيارات
المعتقةحري٤َّ ومقابلة علىأوينللقاء دونمـننفـرادإالمسجونين

عنصرنَّإرقابة هي انفراد على مـنأالمقابلة حقيقـةأجـلساسي معرفـة
السجنواأل داخل الصعبأوفالمعتقلضاع من عنيتحدَّأنالسجين نتهـاكإث

خوفاًهحقوق السلطات الحـقإأيمنبوجود عقابي الصـليبجراء ويطلـب
وعدمأنراألحم الخصوصية يراعي مكان في المقابالت السـمع،إتكون ستراق

المكان يكون بعيداًأوالمكتبةأوزنزانةالوقد وجودالباحة ثالثعن وقدطرٍف
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فريـقحياناًأبيتطلَّ مـن المترجم ويكون اللغة، اختالف حال في مترجم وجود
ملتزماألحمرالصليب الصليباًالدولي الدوليمراألحبمعايير

الدول٥ تقديم يـدخلقلالمعتاألشخاصسماءأضمان الذين فـيونين
الصليبإ الطبيعيالدولياألحمرهتمام الدولأنمن كـلعلـىتعمل تقـديم
وأ المعتقلين، الصليبفإنَّالَّإسماء يفاألحمرعمل لن هنـألغرضـهبيالدولي
والمتابعةاًفرادأستثنييوفس الزيارة نظام األحمـرالصـليبيطلبلذلكمن

ب كاملة المعتقلينكّلسماءأالئحة الشـروطإلـىيضافاألشخاص أنَّهـذه
عادةًاألحمرالصليب يسعى المفاجئةإعلىللحصولالدولي بالزيارة إ،ذن اًذنال
األاًمسبق مراقبة على يساعد وهذا طبيعتهاو، على مكانيـةإأيدونمـنضاع
الوقائعإل خفاء

المراقبةالزيارة٥ُ مواضيع وتحديد
يعتمداألحمرالصليبنَّإبدايةً السـجونمالدولي زيـارة فـي نهجين

الهيكلي الشخصـيStructural Approachالمنهج Individual Approachوالمنهج

اعتبار على الهيكلي المنهج المشاكلاًعددأنَّويقوم السـجوناألساسيةمن في
هيكل مشاكل والمعتقلينأنهاأي،يةهي السجناء مجمل على يؤثر عام طابع ذات

المثال، سبيل المبـانينَّإفعلى قدرة عدم عن ناشئة هيكلية مشكلة هي االكتظاظ
السجناء استيعاب سـبيلجراءاإلببدءالعدمأنَّكما،على الخـالء القضائية ات

الُم قبل واالموقوفين المؤسسات في هيكلي خلل هي فـيحاكمة إدارةلواجبـات
بين العالقة تحديد في الحريةاألشخاصالسجون من مـاعلىبناًءالمحرومين

يعمدنَّإف،تقدَّم الهيكلي المنهجنَّإحتجازاإلأماكنإدارةتحسينإلىالمنهج هذا
لنظرةًليمثِّ مستوىلشاملة على النهايـةييؤدِّوهذاشمل،أحلول إلـىفـي

السجنا ظروف فهأماءتحسين الشخصي، محّديوالمنهج محتجزين أودينعني
محّد مشاكل ذات المحتجزين من الصليبفئة يقوم حيث هـذهاألحمردة، فـي

على بالعمل االنتهاكإالحالة حقِّزالة الفئة،في ظروفوهذه الحياتيـةهاتحسين
محدد بشكل المشكلة معالجة مقنَّإ،ختصارباعبر يعتمد الشخصي اربةالمنهج

حالًأوالمشكلة وليس محدد بشكل يتاًهيكلّياالنتهاك األحمـرالصـليبَنبلم
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اعتبرةفاضلمأيالدولي بل المنهجين، اأنَّبين هألالوضع آليـةإومثل عتماد
األماجاوتز الصليببين يعتمده ما وهذا عمليَّـاألحمرسلوبين، فـي ةالدولي

يعتبر حيث السجون، ميلوبسألاأنَّمراقبة ١٣١تكامالنن

يتعلّفياأمَّ فيجبما نفسها، بالزيارة نتتضّمأنق
المشرفةأومقابلةٌ السلطات مع اإلعلىلية منحتجازمكان يحدد لكي

والتوقّ الزيارة حدود المرخاللها تُهامنجوَّةعات فرصـةشكِّوهي ل
الزائر معلوماتأنللفريق السجنإدارةمنأكثريجمع

للتعّر السلطات مع المنشآت كل في وكيفيـةإفجولة المكان إدارةلى
المطـابخ،تو؛السجن زيارة ذلك والترفيـه،أمـاكنوشمل التسـلية

والحمَّو منالقاعات وغيرها األماكنامات
معإ انفراد على مقابالت الحريـة،األشخاصجراء مـن المحرومين

األتُأنويجب المقابالت هذه الوقتفيلويةوعطى
الزيـارة،أمقابلة مضـمون حـول لمراجعتها السلطات مع أوخيرة

العالقة النقاط بعض الستطالع
تمَّ ما ومتابعة السلطات مع للمتابعة آلية وضع ذلك عليـهبعد االتفاق

اإلأوتطويرأولتحسين ظـروفاتخاذ لتحسـين المطلوبة جراءات
الحريةالمحروماألشخاصلحمايةأو،حتجازاإل من سـرىألاأوين
انتهاكأيمن

للزيارة حدٍّأوتجنيبهدافأربعةأوتكون قسـريايألوضع حتجاز
القضاءأو اطار خارج االعدام حدٍّأووتجنيب،حاالت والمعاملةوضع للتعذيب
لالعتقـال،أونسانيةاالال والمعنوية المادية الظروف وتحسين بالكرامة، الحاطة

وعائالتهمواستعاد المعتقلين بين التواصل ١٣٢ة

                                                 
131Aeschilmann, Alain,  Protection of Detainees, ICRC Action Behind Bars, 
International Review of the Red Cross, p.101. 
132 Visits to People Deprived of their Freedom, Purpose and Conditions, ICRC, p.1-4. 
Availabe at www.icrc.org/veb/eng.  
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ال اتقد الهدفين في للكـالمألكون كثيرة حاجة فـيولْين ولالستفاضـة
تحدِّأنَّذلك،الشرح التي هي الدولية واالتفاقات الدولية حاالتالمعايير هي ما د

الال والمعاملة وحاالتاالتعذيب خارجاإلختفاءنسانية االعدام وحاالت القسري
ليسنط وبالتالي القضاء، الحاجةهناكاق هناإلمن ذكرها تـمَّأنـهكماعادة

الالإلىقالتطّر المعاملة طرق من وغيره للتعذيب القانونية فينسانيةإالعناصر
سابقة الكتابمنفقرات ابالنسبةأماهذا والمعنويـةإلـى الماديـة لظـروف

زيارأاألحمرالصليبفإنَّعتقال،لإل والُبتاثناء المباني بمعاينة يقوم التحتيةه نى
اإل نفسهافتتمُّحتجازلمكان المباني تلمعاينة مدى في للحدألنظر دنـىاألمينها
إل النُالالئق واألتمُّتو،زالءقامة الغرف والحمَّسرَّمعاينة والتهوئةة وأمـاكنامات
والُبوأماكنالتمرين الطلق الهواء وفي الداخل في التحالراحة مجاريرنى من تية

صحيةإو مالتأكّلمدادات تؤمِّإذاد الصـحِّكانت الظروف إليَّن الالئقـة قامـةة
الحريةاألشخاص من الصليبالمحرومين يقوم بمعاينـةاألحمركما الـدولي

استخدام الحريَّـاألشخاصمدى من للُبالمحرومين والمنشـآتة التحتيـة نـى
المثالالمتوافرة سبيل ه؛فعلى الدوريما المعدل باإلوسمالمو للنزالء ستحمامح

دوريةاأو طبية معاينة على الطلبأو،لحصول سـاعات؟عند معـدل هـو ما
الُم الطلقلعدَّالراحة الهواء في منأو،لخروج والمكتبةأماكناالستفادة الترفيه

كما الواحد؟ اليوم اإلتّمتفي واتَّالُماإلداريـةاتجـراءمعاينـة ةنظمـألخـذة
سا لتحديد االموضوعة لقاءات ومواعيد الراحة الصـليبويقـو؟هـلألعات م

بيناألحمر العالقة ورصد الحريَّاألشخاصبمراقبة من وسـلطاتالمحرومين ة
آليويتّم،حتجازاإل مراقبة خالل من والتواصلاوالتعةذلك التيون األسئلة من
التواصلطرح،تُقد الحرية من المحروم يستطيع هـلهل السلطات؟ مع بحرية

ُي هل تدريبية؟ برامج مسبقاًبلَّهناك الحرية من المحروم الشخص السجنغ بنظام
وُيوباأل والمحظرة المسموحة باإلبلَّعمال التأديبيَّجراءغ ارتكابهـا؟ات حال في ة
الصـليبأجلمنخيراًأو يقـوم الحريـة، من للمحروم المادية الظروف تحديد

كياألحمر حلِّبمعاينة والمحتجـزينفية السجناء بين حـلِّ،النزاعات وكيفيـة
النُ بين واإلالنزاعات هذهاإلوتعطيدارةزالء على واقعيـةفكرةاألسئلةضاءة

األ عن الزائر الماديَّوللفريق للسجناءضاع ة
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الزيـاراتاألحمرالصليبنَّأذلك،إلىيضاف وراء من إلـىيهدف
المحإ بين التواصل واألأوالسجينأوتجزبقاء مـعأسير لقاءات تأمين عبر هله
ممكناًألا يكن لم واذا اهل، األألفعلى بين الرسائل نقل تأمين والشـخصقل هل

الحرية من المحروم
سابقاً ذكرنا بهابناًء،األحمرالصليبفإنَّ،كما يقوم التي الزيارات على

يتو يجريها، التي والرصد المراقبة سرِّوعمليات بشكل السلطات مع مناصل ي
وضمانإأجل المناسبة الحلول حقوقإيجاد مـناألشخاصحترام المحـرومين

الدوليأكانتسواء،الحرية االنساني القانون حقوقمأفي قانون اإلنسانفي
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ابعالرَّالفصُل
والرصدةاألساسّيالمبادئ للمراقبة

تتّم أن والمراقباتعملييجب وفقاًالرصد لقـانونة الدوليـة للمعـايير
مبـادئإوقداإلنسانحقوق بلـورة الدولية الهيئات يجـبأستطاعت ساسـية
فيااحتر المها هناكفيعملياتهذه السياق مبدتسعةهذا للرصدساسياًأًأعشر

والرصدأعلىتوجبي المراقبة لجان زيـارتهماحترامهاعضاء مـاكنألخالل
هيووالسجونحتجازاإل المبادئ حمايـةصالرأنَّ،الًأوهذه لتحسـين هو د

،خامسـاً؛ةالموضـوعيَّ،رابعـاً؛النزاهة،ثالثاً؛ةيَّالسرِّ،ثانياً؛اإلنسانحقوق
ُيأن،سابعاً؛ةالمهنيَّ،سادساً؛المحاسبة ضرراًسبِّال الرصد ؛ةالمصداقيَّ،ثامناً؛ب

الحريَّاألشخاصحترامإ،تاسعاً من الواليـة،عاشـراً؛ةالمحرومين ؛احتـرام
عشرال والدِّ،حادي المعقَّالصحة في عشرال؛لوماتة السـلطات،ثاني احتـرام

بُحوالتحلِّ التقديري عشرال؛سن و،ثالث عشـررَّال؛التعاونالمشورة فهـم،ابـع
وثقافته المجتمع عشرال؛طبيعة الرصـدقَّالِدإلىالحاجة،خامس فـي العالية ؛ة

عشرال الظهور،سادس والرصدأعالنية المراقبة عشـرال؛ثناء معرفـة،سابع
عشرال؛المعايير التم،ثامن عشروال؛١٣٣زالتحيُّأويزيعدم األمن،تاسع

حقوق١ حماية تحسين هو الرصد اإلنسانهدف

حقـوقنَّإ جعـل هـو والمقـابالت الزيارات من األشـخاصالهدف
وهاحتراماًأكثرالمحرومين حمايـةتحديدبطلّيتماو، في السلطات مسؤولية

الحريةلألشخاصاإلنسانحقوق من المحرومين

                                                 
اإلنسان ١٣٣ حقوق رصد على التدريب المهندليل التدريب مفو٧َّرقماليسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، .٢٠٠١لحقوق
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يرتِّ المبدأ علىوهذا المراقبةأب لجان األأنعضاء بين عمـاليربطوا
و بها يقومون الحمايةبينالتي تحسين هـوفهدف والمقابالت المعلومات جمع
احترام مدى الحقوقأولمعرفة هذه احترام اإلعدم واتخاذ الالزمـة، جـراءات

حقوق جمـعأدورفإنَّاًوتالياإلنسانلتحسين فقـط ليس المراقبة لجان عضاء
بل كانإدراكالمعلومات، إذا لحقوقإهناكتما مناألفرادنتهاكات المحرومين

المناسبة الحلول عن البحث ثم ومن واليتهإذاالحرية، حدود بذلكمكانت تسمح
يترتَّ المراقبةأيعيأنذلكلىعبكما لجان أنأنَّعضاء يجب يؤدِّعملهم يال

عكسيَّإلى منالكحصولةنتائج مـناإلنتهاكاتمزيد المحروم الشخص لحقوق
الحرية

ةيَّالسرِّالتزاُم٢

سرِّيعتبر مبدأيَّالتزام المراقبة لجان عمل في المعلومات فعلىاًساسيأة
المراقبةأعضاء السرِّأنلجان بالنسبةيَّيلتزموا اة بهـاإلى يدلي التي لمعلومات
آخرأيأوالشهودأوالضحايا يقومأنويجبمصدر المراقبةأعضاءال لجان

تتضمَّ علنية تقارير بتقديم تمَّـاألشخاصسماءأنوالرصد مقـابلتهمتالـذين
التي بهاأوالمعلومات المسبقةمندلوا موافقتهم مخالفـةةأيَّنَّإفوعليه١٣٤دون

السرِّ قديَّلمبدأ تمَّعرِّتة الذي الشخص مقابلتهض لعواقبأوالشاهدأوت الضحية
يكنإذاوخيمة حمايتهلم المراقبة لجان يمكنباستطاعة بـهتنكّـأنفعندها ل

بمضمونأخرىجهةأيِّأوالسلطات يكـونكمـافادتهإعلمت فشـاءإلقـد
سلبية نتائج الرصدالمعلومات لجان وتفقدنفسهاعلى تفقدها هاأعضـاءلكونها

والثقة العاملدىالمصداقية والرأي والشهود نَّأذلـك،إلـىيضـافالضحايا
واألإ المعلومات يعّرفشاء قد حقوقسرار عن المدافع لمخاطراإلنسانض نفسه

الحاالت بعض علىفي يجب المراقبةأعضاءلذلك الشخصواستأذنيأنلجان
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فيتّمتالذي المعلوماتإمقابلته استعمال تقـاريرمكانية في يوردها سوف التي
واإلنسانحقوق كانسؤاله، اسمهإيريدإذا مجهوالًإأوبراز المصدر بقاء

السرِّويرتِّب مبدأ الُميَّالتزام للمعلومـات خاصـة حماية كذلك لةسـجَّة
سرِّ على وهويلبالنسبةيتهاوالحفاظ والشهوداتلمضمون، يـتّمالضحايا، وقد

الملفَّ حماية خالل من عبرذلك ُمإات لغة ِسـأومـثالًرةشفَّستخدام رٍّكلمـات
احالملفاتمإلىللدخول فصلأو،لكترونيةإلتجزين عناألشخاصسماءأعبر

الُم ١٣٥لةسجَّالوقائع

النزاهة٣ُ

المراقبةأعضاءبينبغي باأولجان يقوم الذي ذينفِّـأنلرصـدالشخص
وشرف بأمانة مدفوعأنويجبمهامه عملهم يكون خاصةاًال دافعأوبمصلحة

لحقوق علىاإلنسانمخالف المراقبةأعضاءيبقى علىأنلجان عملهم يرتكز
حقوق ُيأواإلنسـانمعايير بتجـرُّطبِّن اسـتثناءمـنوٍدقوهـا دافـعأودون

١٣٦انتهازي

ةالموضوعيَّلتزاُما٤

المراقبةوعضعلى وشاهددوُِّيأنالزائرأولجان سمع ما دونمـنن
الزائـرالموضوعيَّنَّإنقصانأوزيادة على تفرض المعأنة لومـاتيجمـع

منحازة غير محايدة تفرض؛بطريقة يتّمكما التي المعلومات تحوير دالءاإلعدم
علىإأوبها التحليالت منيإسئلةأطرحأووقائعأنهادخال الحصولأجلحائية

                                                 
اإلنسان ١٣٥ حقوق رصد على التدريب المهنيسلسلةدليل مفو٧َّرقمالالتدريب السـامية، المتحـدة األمم ضية

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، صفحة،٢٠٠١لحقوق للرصد، األساسية المبادئ الخامس،  .٤الفصل
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ُمأعلى تضممناألسئلةطرحتُأنرضتفيودةحدَّجوبة سـتداللإأينهايدون
ُم جواب الوصولحدَّباتجاه السائل يريد ليهإد

ةُالحساسي٥َّ

عاتق على فيأعضاءيقع التعامل المراقبة مـعأكثرلجان حالـة من
تعّرإحاالت تركتنسانية شديدة لمعاناة الشـخصثآضت على بعـدورها لـو
الزائرفإنَّلذلكحين حسَّأنعلى الضحيةتمرَّالتيلمعاناةبااساًيكون بها

منمعاناةنإ منتتطلّ،مانتهاٍكإالضحية المراقبةأعضاءب واكونـيأنلجان
مرَّولألينممتفهِّ التي الصعبة وبالتاليالضحيَّةتقات معحساإلفإنَّبها، هااس
بفي يكون الظروف معهذه تضامن رسالة وههامثابة حدٍّذا، سـاعديذاتـهفي

كبر ثقة بناء الضحيةىعلى المراقبـةأعضاءوبين نَّإفـكـذلك١٣٧لجـان
وضعبحساساإل مع التأقلم يقتضي قد قـدهاالضحية التـي المزاجية والحاالت
تمرُّفبهامرُّت قد التعذيب حاالت بنوباتفي الواقعة،إثناءأالضحية سرد عادة

الزائر على متنبِّأنوهنا الضحيةهاًيكون  لحالة

ةُالمهني٦َّ

الطبيعي وتوثيقأنَّمن مراقبة حقوقإعملية بتتطلّـاإلنساننتهاكات
مهنية فيهاطالمنخراألشخاصلدىقدرة وعلـىين ضرورية، المهنية فالبراعة

يزور الذي بسعةيتحلَّأنحتجازاإلأماكنالشخص والى فيوالجِكفاءةالمعرفة د
العمل

                                                 
اإلنسان ١٣٧ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّمرقالسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، صفحة،٢٠٠١لحقوق للرصد، األساسية المبادئ الخامس، .٦الفصل
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الرصُدسبُِّيالأنبجي٧ ضرراًب

ورصدأيهدفنَّإ مراقبة فيعملية منالتأكّيتجلَّى حقـوقإد حترام
حمايةاإلنسان وتحسين الحرية من الطبيعيالذحقوقالهذهالمحروم الأنفمن

الضـرإأيالعكـس،إلـىالرصدييؤدِّ بالضـحايالحـاق أوالشـهودأور
حمايتهماألشخاص المنوي

هنا، عاتقفإنهمن على المراقبةأعضاءيقع قصـارىأنلجنة يبـذلوا
من بالضحاياأأيِّلحاقإعدمأجلجهدهم علىذى واجب لجانأعضاءفهناك

المحتملين والضحايا الضحايا حماية على العمل هو األشـخاصنَّإ١٣٨المراقبة
الحريَّال من غالباًمحرومين هم لذلكة ضعيف، وضع يجـبفإنَّفي أنسالمتهم

الزائرأوتبقى الفريق ذهن في ُملوية غير زيارة جيـدخطَّفأي بشكل لها أوط
المحتجزينيٍّألمقاربةأي مشاكل التعّرمنمن بعدم ضمانات الحقـاًضدون

تُ،للمحتجزين ظروفهمسِّحتُأنمنأكثرضرراًلهمبسبِّقد ١٣٩ن

ةُالمصداقي٨َّ

عنصر اأالمصداقية بين الثقة بناء في المحـرومساسي والشخص لزائر
الحرية هومن الثقة للفريـقأجلمنلواألالشرطوبناء تسمح صريحة عالقة

وباقي المعني الشخص وضع حقيقة بمعرفة مـناألشخاصالزائر المحرومين
اإل مكان في علىجنالسأوحتجازالحرية المراقبـةأعضـاءلذلك أنلجـان

للمسجونينادويحدِّ صـالحياتهمأالمحتجزينأوبوضوح وحدود زيارتهم هداف
التعهُّ عدم مـاوينبغي توضيح بل تلبيتها، الزائر الفريق باستطاعة ليس بوعود د

بهإب القيام الزائر الفريق الضحيةمكان أو بهأوللشاهد القيام بالغـهإمع،عدم
يدلنَّأ سوف التي سرِّيالمعلومات ستبقى طالمابها قـادرأنَّية الزائـر الفريق

                                                 
اإلنسان ١٣٨ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، صفحة،٢٠٠١لحقوق للرصد، األساسية المبادئ الخامس، .٢الفصل
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سرِّ ضمان المعلوماتيَّعلى بأيِّوتتطلَّبة القيام عدم سـواءالمصداقية عمـل
السلطاتأكان الحريةاألشخاصمعمأمع من كـانالمحرومين يمكـنإذا ال

متابعتهأوانجازه يمكن سينعنَّأل،ال سلباًهذا المراقبة،كس لجنة مصداقية على
المراقبةو لجنة بين الثقة على سلبي بشكل مـنواألشخاصيؤثر المحـرومين

الحرية

الحريَّاألشخاصحتراُمإ٩ من ِةالمحرومين

صدورنَّإ قبل همُحأيِّالمحتجزين تثبـتأشخاصأكم حتـى بريـاء
عقـوبتهمفإنَّتجريمهم،أسبابتكناًيأالمسجونين،األشخاصأنَّكمادانتهمإ

ب لهمفإنَّلذلكتهمحريَّإحتجازمحصورة والمسجون الئقةاالمتهم بمعاملة الحق
على ويجب المراقبةأعضاءوباحترام، المحـروموايعاملأنائرزأّيأولجان

بكلِّ الحرية بدءتحقيرأودانةإنظراتأوازدراءأيدونمناحتراممن وعند
يقوم بتعريفالفريقأعضاءالمقابلة المحتجـزاالزائر المسـجونأولشـخص

فيبأنفسهم الحوار يبدأ ثم ومن ودِّإ، ويتجنَّطار الزائـرالفريـقأعضاءبي،
علىأطرح تحتوي المعنيأوساءةإسئلة الشخص بكرامة تجريح

الواليةاحتراُم١٠

مراقبةأينَّإ حقوقأيأولجنة عن يتجأنيجباإلنسانمدافع زواال
الوالية إياهاحدود تعطيه ذلكالتي السجن، على المشرفة هازواتجنأالسلطات

ذايقد عكسيتكون يتّمأنَّيعنيومفعول السـلطاتنمـهذا موافقـة دون
على أيالسجون،أوحتجازاإلأماكنالمشرفة يحـإأووعودةوأن لاوجراءات
قطعها سأوالزائر قابلاتخاذها غير تبقى تعـةوف بدون السـلطاتواللتنفيذ ن

ِقأيخلقأنَّكماالمعنية من الضحية لدى خاطئ حـولَبـانطباع الزائـر ل
على وقدرته تغييرإصالحياته تشجِّ،حداث فـيقد االستفاضـة على الضحية ع
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التعّر وعدم الضحية لحماية حقيقية ضمانات وجود دون من لهـالمعلومات ،اض
الضحيةيعّرقدوهذا وخيمةإلىالشاهدأوض عواقب

كلِّبناًء على المراقبـةعليه، لجـان مـن واليتـهأنعضـو يفهـم
و واف، بشكل له الممنوحة اإلأوالصالحيات بعين ذلك يأخذ فـين كـلعتبار

والمراقبة الرصد مراحل

المعلوماتقةُوالدِّةُالصح١١َّ في

المبادئ معلومـاتاأعمالفياألساسيةمن تـوفير على العمل لرصد
ودقيقة يتطلَّصحيحة ما وموثَّأنبوهذا كاملة التقارير واٍفتكون بشـكل قـة

يجبودقيق التأكّيتّمأنلذلك على ومحالعمل المعلومـات مصدر من لـةاود
مصدرأكثريجادإ صحأومن على تساعداألسئلةأنَّكما؛تهادليل قد فيالدقيقة

على يحدثهدقّأجوبةأالحصول ما عامـةأطرحبخالف سـبيلسئلة فعلـى
يكتفى ال حولبالمثال، سؤال بشكلإحصولطرح بل المعاملة، هومادقّأساءة

مرَّ الضربعدد اإلأ؟هانةاإلأوات لفظيةكانت أجسديةمأهانة ثـرأأيُّهناك؟
جسمه على الخ؟لضرب

فيهوممَّ شك ال المعلوماتأنَّا يؤمِّتدوين محفوظات مزيداًفي مـنن
قورنإذاقةالدِّ شفهيةذلكما تبقى التي توثيـقمنبالمعلومات وبالتـاليدون

دائماً الضروري للفهمأنفمن وواضحة مكتوبة البالغات رعبِّتُأنويجب،تكون
بحٍث وعن يتّمأمستفيض ون بسرعة محـددةأتقديمها وقـائع علـى تحتوي ن

و دقيقة عمليةوتحليالت ١٤٠توصيات

                                                 
اإلنسان١٤٠ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، صفحة،٢٠٠١لحقوق للرصد، األساسية المبادئ الخامس،  6.الفصل
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السلطاتحتراُمإ١٢

المبادئ محاألساسيةمن الرصد عملية تعاوفي خلق السلطاتاولة مع ن
في اإلإالقائمة من والمودَّطار التجاربأفقدةحترام من عدد ناوالتعـأنَّثبت

سلوكهاشجُِّييجابياإل تحسين على السلطات علـىع لجـانأعضـاءوينبغي
الثنا االمراقبة على واإلألء بالتحسينات والترحيب للسلطات السليم جـراءاتداء

منيجابياإل دافعأجلة لدأخلق والتحسـينأجلمنيهاكبر التطوير من المزيد
ظروف الحريةاألشخاصفي من علىإلىضافةإوالمحرومين أعضـاءذلك،

المراقبة حقوقأولجان عن زيارتهمأ،اإلنسانالمدافعين حتجـازاإلنألماكثناء
اإلأن الُميحترموا فـيتَّجراءات الهرميـة الهيكليـة مراعـاة مـع إدارةبعـة

١٤١السجون

ناووالتعالمشورة١٣ُ

أنَّ به المسلّم رأيأنيرأيمن من وغالباًواحدفضل يواجه، أعضـاءما
ُم قضايا المراقبة ملتأودةعقَّلجان المبادئسةبمعلومات فمن فياألساسيةلذلك

التشع الرصد والتدواملية اوار مع حسَّإوخرينآلل المعلومات كانت فـالذا اسة
التش المراقبةإالَّروايكون لجنة في الزمالء آراءويساعدبين علـى الوقـوف

الوصول،أخرى خطأقَِّدأكثررقراإلىفي وبهامش قلأة

وثقافتهفهُم١٤ المجتمع طبيعة

االجتمنَّإ االختالفات والثقافيَّاعيَّفهم فـية المهمـة المبـادئ من هو ة
خصوصاً والمراقبة، الرصد بينإذاعمليات المراقبةأعضاءكان أفـرادلجان

المعرفةجانبأ قدأوفعدم االجتماعية االختالفات فهم على إلـىيؤدِّيـالقدرة
والتقاليد للعادات فهم يسيءوهذا،سوء المراقبةإلىقد لجان إذا،فمـثالًعمل
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يعتبرالكان انَّأمجتمع حسَّوناثإلتواصل مسألة خدامسـتإفـإنَّاسة،الذكور
سجينات لمعالجة رجل يؤدِّهوطبيب قد صائب غير عكسـيةإلىيقرار نتائج

والسجيناتقلخلناحية المراقبة لجنة بين صريح أنَّكما؛المحتجزاتأوتواصل
األ الزائرين احترام العادلجانبعدم ُياتبعض لدىأواًتوترحِدثُقد راحة عدم

المراقبةوهذاالنزالء، لجنة بين العالقة على مـنواألشخاصيؤثر المحرومين
الحرية

هنَّإذلك،إلىضافةباإل اللغة منيمعرفة ضروري بلوغأجلعنصر
داخل الوضع حقيقة حول دقيقة الحرّيأماكنمعلومات من ويفتـرضةالحرمان

وجودُمحضورذلك حال في بينأترجمين المراقبةأعضاءجانب كانأولجان
لغ يجيد ال الحرية من المحروم تهمالشخص

الرصدثابرِةوالُمِةالفعاليَّإلىالحاجة١٥ُ في

الصـحيحة المعلومات جمع الرصد عمليات في الضرورية المبادئ من
دقيق التأكّدَُّباليهاإلوللوصولبشكل فحصاًرعبدمن واعتمـاددقيقاًفحصها

مصدرأكثر المراقبةأعضاءيكتشفأنحدثيوقدمرجعأومن والرصدلجنة
تتطلب عملإمعلومات علـاإلنتهاكاتوقفلةيجراءات الحالة هذه أووفي يهم

اإلنسان حقوق عن المدافعين بسرعةعلى لالنتهاكلتصدِّوااالستجابة ي

المراقبةثناءأالظهورعلنية١٦ُ

ردعيأحدأنَّإ دور هو الرصد يتم،هداف ال ظلِّإالَّوهذا عملياتفي
لحقوقعلنيةالالرصد بانتهاكات تقوم التي مناألشخاصفالسلطات المحرومين
تعمد،الحرية التصرُّتجنّإلىسوف هذه مراقبـةب لجان بوجود علمت متى فات
المفإنَّلذلكورصد العلنية تحقيقتكرِّالزيارات في تساهم نسبةفيخفيضترة

تطمـئنأنَّذلكإلىيضافاإلنتهاكات الرصد والجماعـات،األفـرادعالنية
مراقبين لجنة بمجيء النزالء يعلم حقوقأوفعندما عن مـناإلنسـانمدافعين
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الخارجي، ويشجِّيخلقالعالم الطمأنينة، من المزيد محهذا علـى النزالء لـةواع
مشاكلح وهمومهممل اهم علزائرينإلى المراقبـةأعضاءىللذلك أنلجنـة
تُإواضعي هويحدِّشارات تُأيأوتهماد إلىوسيلة عملهمشير خـارجأماطبيعة

اإل تقاريرأوحتجازمكان عبر تقاريرها بنشر عادة المراقبة لجان فتقوم السجن،
خاللأوخطية وسائلإمن ١٤٢أخرىيةمعالإستعمال

المعاييرعرفةُم١٧

الُم بهسلّمن بالرصدهأنم القيام يمكن ذأعبرإالَّال معرفـةويشخاص
حقوق المحليةاإلنسانبقانون والقوانين الدولية يشكِّ،والمعايير ذلك ساساًألكون

فإنَّبناًءوشرعياًسليماًقانونياً التمتُّأعضاءعلىعليه، المراقبة بالحـدِّفريق ع
من اإلنسانبالمعرفةاألدنى لحقوق الدولية مـاالمعايير فـي اللبناني والقانون

احتجازهم وأماكن الحرية من المحرومين باألشخاص يتعلق

التمييز١٨ زالتحيُّأوعدم

مبدأّنإ التمييز حقوقأعدم قانون في يعتبـراإلنسانساسي مـنوهو
التي اآلمرة يخالالقواعد ما على االتفاق يجوز رصـدأيفإنَّ،يهعلبناًءفهاال

يجبأومراقبةأو الحاالتليتمأنتحقيق وبعيـداًمنكل تمييز أيعـندون
اللون،أعلىانتقائية الوطنياألأورف،الُعأوالدين،أوساس سجنالوأصل

مُناأل١٩

األنَّإ واألالمبدأ المحاخير هو علىفهم وسـالمةأظة األشـخاصمـن
الزائرينالمحرومين سالمة وعلى الحرية أنَّمن يجبةأيَّبيد رصد أنعملية

على المخاطر من تزيد يجـبالمحتجزينأوالمسجونيناألشخاصال بـل أن،
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المراقبةأوجراءإأيفيتهموسالمهممنأىيراع لجان عن يصدر وقبلتقرير
يجبإ المقابالت المعنـيإخذأجراء الشـخص السـتعمإعلـىيوافـقلذن

ويالمعلومات السرِّ، مبدأ تأكيد وعلىيَّجب المقابالت في المراقبةلجانأعضاءة
تعرُّأن عدم السلطاتيضمنوا مقابلتهمتّمتالذينلألشخاصض

على المقابل، المراقبةأعضاءفي واإلإلجان القوانين الداخليـةحترام جراءات
السـجناألماكندخولإلىبالنسبةأماحتجازاإلوأماكنللسجن في المحظرة
ألفإنه،حتجازاإلوأماكن تقديرعضاءيبقى المراقبة دخولهللجان عن هاسينتج
أل المراقبةفائدة ذلكدَّأولو،عمال القوانينإلىى ١٤٣مخالفة

المبـادئاألنظمةاحترامنَّإوأخيراً، من هو والسلطات للسجن الداخلية
سالمة لضمان وسالمةاألشخاصالمهمة الحرية من لجـانأعضاءالمحرومين

بالنسبة وحتى االمراقبة، تعوِّألإلى قد التي الداخلية المراقبة،نظمة لجان عمل ق
البنَّفإنَّ ثماراًالحوار يعطي قد السلطات مع ةإيجابياء
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الخامسالفصُل
المراقبةتركيبةُ لجان

متنوِّيتطلَّب عناصر توافر والمراقبة الرصد عمليات يبدأعةنجاح وهذا
اللجنة، صالحيات عملها،ومن وتركيبوآلية زياراتها تركيبـةنَّإتهـابرنامج

منةاللجن الوصولةمهمالصراعنالهي فعَّإلىفي ورصد ألمـاكنالينمراقبة
حقوق معايير وفق الحرية من المعايير،اإلنسانالحرمان هذه تحديد سبيل وفي

الـدوليعلىاالضاءةمندَُّبال القانون في مراقبة لجان لشكل مشابهة تجارب
اإلنسانوقوحق

الدوليَّةُبتجر١ اللجان والرصدةبعض المراقبة في

تجرإذا الفرعيةباخذنا اللجنة التعـذيبة بموجـبلمناهضة المنشـأة
نجد التعذيب، مناهضة التفاقية االختياري مـنتتألَّهاأنالبروتوكول خمسـةف

شخصاً الدولوعشرين من وانتخابهم ترشيحهم محددةباألعضاءيتم مواصفات
المادة الفقرة٢في والخالقاألويذمنوانيكوأنوهي،٥، خبـرةالعاليـة

اإلاإل مجال في ودارةحترافية فـيأنعلـى،السـجونإدارةالعدلية يراعـى
والالتوازنرهمختياإ بحيثنوعيالجغرافي مشـاركةتوالوطني هنـاك كـون

و اللجنـة عمـل ويكون الفئات كل من محكومـأعضـائمتوازنة بالسـريةاًها
وعدم واالستقاللية تهذهنَّإ١٤٤التمييزوالموضوعية طـاراإلفيبقىالعناصر

اللجنةالعام دونلعمل شروطيأنمن البروتوكول اللجنة،لأكثراًحدد بيدتركيبة
عناصريتوّسهأن تحديد في الشيء بعض لمنـعالالوقائيةلجانالتشكيلع وطنية

                                                 
وغيره٢المادة ١٤٤ التعذيب مناهضة التفاقية الملحق االختياري البروتوكول العقوبـة، أو المعاملة ضروب من

الال أو المهالقاسية أو األعضاينةإنسانية الدول ازدياد دولـة،مع الخمسـين فوق لما االختياري للبروتوكول ء
عضواً وعشرين خمسة الى عشرة من الفرعية اللجنة عدد ارتفع
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وإتوجبهمن١٨فالمادةالتعذيب اللجنة قيامهمأهاأعضائستقالليةإستقاللية ثناء
وبواجباتهم ا، المجموعات تمثيل ضمان واإليتوجب علـى،خيراًأوقلياتألثنية

اإلأناللجنة الخبرات ألتضم المطلوبة والمراقبةحترافية الرصد ١٤٥عمال

المفوَّاًوارتكاز،تقدمماعلىبناًء مكتب تجربة لحقوقعلى السامي ض
يجبلجانفإنَّالمتحدة،األممفياإلنسان المستقلة منتتكوَّأنالمراقبة فرادأن

واالستقالل والكفاءة بالنزاهة لهم بالنزاهة١٤٦مشهود األعضاءيكونأنويقصد
عن شخصيةأيبعيدين السلطاتأومصالح مع خاصة مالية اوهـذ،ارتباطات

الرصدؤي مجال في عملهم موضوعية على تقاضيثر عدم يجب موالأأيكما
منأو منأيمنأو،السلطاتهدايا علىأجلجهة المراقبـةأعمـالالتأثير

بها يقوم التي اللجنةأعضاءوالرصد
ابالنسبةأما تتطلَّـأعمالفإنَّلكفاءة،إلى والمراقبـة تـوافرالرصد ب

مجالبخ في تساعد وكفاءات كشـفإدارةرات مجـال وفي أعمـالالسجون
والنفسية البدنية والمعاملة تُالتعذيب انتهاكـاًشـكِّالتي المسـجونينل لحقـوق

هذاوالمحتجزين تحديداًيتطلَّإنَّ ضمنأنب عنأعضاءيكون مدافعون اللجان
بمعاييرووذاإلنسانحقوق معرفةووقانوني،نومحاموالدولية،هامعرفة على ن

و المحلية العقوبات بقوانين ومـدىالجـراءاتإكاملة هـذهإتقاضـي نسـجام
قانونجراءاتاإل يجباإلنسانحقوقمع طبيـةتأنكذلك خبرات هناك كون

ووخصوصاً الجنائي الطب مجال مـنةاألدلَّفي الخبراء يستطيع حيث الجنائية،
معرفة الطبية المعاينة تعرضخالل أومعاملـةالسوءأوتعذيبللةالضحيمدى

جسديإأي تغذية،عتداء سوء حاالت حدوث تأكيد باستطاعتهم إذاالتـيوكما
تأكيدما متكررتم بشكل مـننسانيةإغيرمعاملةتعتبرهافإن،حدوثها ويكون
منأعضاءبين النفس علم مجال في خبراء التـأثيرأجلاللجنة مـدى مراقبـة

                                                 
وغير١٨المادة ١٤٥ التعذيب مناهضة التفاقية الملحق االختياري البروتوكول العقوبة، أو المعاملة ضروب من ه

الال أو بالكرامةاالقاسية الحاطة أو نسانية
اسطنبول ١٤٦ القاسيةبروتوكول العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصي دليل ،

المتحـد األمم اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية المهينة، أو الالنسانية وجنيـف،أو نيويـورك ة،
.٣٣صفحة ،٢٠٠١
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والتعذيبألالنفسي المعاملة سوء الضـحاياإذاعمال علـى مـدىنَّإوجدت
التعذيب حاالت خاللجسامة من المرات من كثير في تظهر ال ماديـة،دلَّأقد ة

اللجوءك النفسيالساليبأإلىحاالت حـدثْوكَبِأوتعذيب قـد البدني التعذيب ن
طويلة مدة آثارمّماقبل بزوال وجـودهسمح حـاالت نسـاءأوطفـالأوفي

معأنفيجب،محتجزات التعامل في خبراء هناك علىاعلىوهميكون تام طالع
ِت الفئة هذه حمايةاألمملقواعدبعاًحقوق بشأن مـناألحداثالمتحدة المحرومين

ابالنسبة١٤٧حريتهم وجإلى يجب الدولنساء، من اللجنـةعضوات فـي نسـاء
منمقابمننَّتمكَّتل والنساء المحتجزات علىاالطّأجللة فـيأوالع ضـاعهن

اإل وتحديداًتعرَّنإحتجازمكان الضعيفة، الفئات يتطلـبض النتهاكات النساء،
بين النسائي العنصر معأنُلويفضَّاللجنةأعضاءوجود المقابالت ناثإتكون

أل منتعرضن جو في نفسي عنف الخصوصيةإعمال هنـاحترام نَّفـإمـن
في قوَّاالتوازن عنصر هو المراقبة لجان ضمن والرجال النساء ضافيإةختيار

والمراقبةأعماللنجاح بـينأنَّكماالرصد تربويين اللجنـةأعضـاءوجود
والتثقيفافيللمساعدةمضاعفةأهميةيكتسب الذيلتأهيل األمر فـي، يسـاعد
فترةجعل بإللتأهيليةالعقوبة بالمجتمع انتهندماج المحبَّوائهاعد يكـونأنذمن

اجتماعيةالمراقبةلجانأعضاء خلفية متنوِّذات ودينيـة كـانعـةوعرقية اذا
يشمل هذاإحتجازأماكناختصاصها مكعالتنّوتعكس كان مناواذا الحرمان ن

لغة،أكثرثونيتحدَّاًشخاصأحوييالحرية المحبَّـفإنهمن وجـوديضـاًأذمن
لجأعضاء اللغاتفي هذه يتقنون المراقبة اإلنالتنَّإان والعروع والدينيقثني ي
الزائرواللغوي الفريق عالقةفي خلق على مـعأثقةيساعد األشـخاصكبـر

ذ الحرية من المويالمحرومين وةختلفالخلفيات عنصر، هو الثقة ساسيأوجود
اللجنة نجاح ودقيقةلفي صحيحة معلومات على صـعيدعلـىأما١٤٨لحصول

في٣القاعدة١٤٧ هافانا حريتهم، من المحرومين االحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد اغسـطسآب٢٧،
ب١٩٩٠سبتمبرايلول٧الى المأل على ونشرت المتحدةاعتمدت لألمم العامة الجمعية قرار ١١٣٤٥موجب

في األول١٤المؤرخ ١٩٩٠كانون
148 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p  69.
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حدِّف،األشخاصمواصفات في المطلوبة األالكفاءة علـىها القـدرة هـي دنـى
وبكل حساسة بطريقة الناس مع اإلإالتواصل لكرامتهم نسانيةحترام

الزائرة٢ الفرق الحريةألماكنحجم من الحرمان

المراقبة لجان فرقاًشكِّتُأنعلى بزيارةل مـنأمـاكنللقيام الحرمـان
شكَّ،الحرية ُيأنَّوال الفريق ِتحدَّحجم والظروفبعاًد العوامل من لـيسلعدد
أمنهناك الزائرةحجم للفرق يتحّد،مثل هذا ِتلكن الزيارة،بعاًد مـدىولهدف

وحجم الحرية، من الحرمان مكان عن السابقة المكانالمعرفة النزالءوعددهذا
ومساحته ِقفيه من للزيارة عوائق وجود السـلطاتومدى نظـارةبل فزيـارة
ال قد فيأكثربتطلّيصغيرة بغرام سجن زيارة بينما شخصين، فغانستان،أمن
يحوي يتطل٥٠٠٠ّمنأكثرالذي قد ُمأكثربمعتقل، فريـق مـنشـكَّمـن ل

عضواً السلطاتنإأنهكما١٤٩عشرين مثالًيمألاسمحت معتقـلركية بزيارة
المرجَّ فمن الزائريكأنحغوانتنامو، الفريق الكثيرةلإلنظراً،اًكبيرون دعاءات

وبحدوث تعذيب معاملةإحاالت اإلساءة هناتجدر عـددأنَّإلىشارة زيـادة
الأعضاء الزائر الحاجةتالفريق على فقط المـراقبين،أعددإلىرتكز من كبر
كذلك ابل متنوِّإلىلحاجةعلى يصـاتصخإطبيـبإلـىفالحاجةعةخبرات

فيوي،نفس قانونيوالسجون،إدارةخبير الخبـراء،مغيرهإلىومستشار مـن
عددتتطلّب في كإواألعضاءزيادة يتألَّذا االعتقال مكان مبانٍان من عديـدةف
يزيدأنيجبعضاءاألعددفإنَّ،شاسعةضارأعلى

سبقإلىيضاف ننَّأ،ما الزيارة حجـمهدف في مؤثر عنصر هو فسه
المراقبةإفالفريق لجان صالحيات كانت القيـامذا تفصـيليةتسمح بتحقيقـات
واواالطّ السجالت على المرءألالع فيستطيع عـدديتوقَّأنرشيف، فـي زيادة ع
والفريق زيارإذاأما، تمهيديةأوَّةكانت العددأنفيمكنستطالعيةإأولية يكون
محدوداً

للصل١٤٩ الدولية اللجنة موقع راجع المعلومات، من الحريـةللمزيد من الحرمان أماكن زيارات حول األحمر يب
أفغانستان http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/afghanistan-interview-131207 في
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اإلالنَّإ لمكان السابقة مـؤثرهوعتقالمعرفة آخـر حجـمفـيعامل
التيفاألالفريق تحتاجتماكن ال قد دوري بشكل زيارتها حجـمإلـىتم نفـس

الزائر اعتمادهالفريق تم األالذي الزيارات التيلنظراً،لىوفي المعلومات كون
تشكِّتمَّ الزيارألجمعها جهود نفس بذل دون من للمتابعة األرضية اوهذلى،وات

يؤدِّ الفريقإلىيقد عدد خفض
تفرضهاالقيودنَّإ،خيراًأو علـىامالًعتمثلالسلطاتالتي يؤثر آخر

الزيارة فريق الحـاالت١٥٠حجم بعض في السلطات تشترط يتجـأنفقد زواال
عدداً المراقبة داًحدَُّمفريق

البعضسبقماعلىبناًء اعتبر المأنَّ، بينالعدد هو الزائر للفريق ثالي
و وقد١٥١شخاصأثمانيةشخصين وخراآلالبعضجعله، شخصين عشـرينبين

مطلق١٥٢شخصاً يتسنَّأنبجياألحوالوفي كي شخصين عن يقل ألال حـدى
يتّميدوِّأنالعضوين التي المعلومات فين والمراقبـةأعمـالجمعها الرصـد
المقابالت١٥٣والمقابالت ماففي طـرحكباًنُمينعضوالحدأونيكعادة علـى

فيمااألسئلة بالتدويناآليقوموالحوار الضـرورينهأخصوصاًو،خر فـيمن
ضحايا وتفهمرتوفّتعذيبالمقابالت عالية الزائـرأعضاءلدىاًحساسية الفريق

روايتهاأوتهبروايكامالًاًاهتمامهناكأنَّالضحيةيشعركي

                                                 
150 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 71. 
151 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 71. 
152 Aeschilmann, Alain,  Protection of Detainees, ICRC Action Behind Bars, 
International Review of the Red Cross, vol. 87, No. 88, March 7, 2008, p. 83-122 

اس ١٥٣ التقصِّطنبولبروتوكول الفعَّدليل والتوثيق القاسيةي العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الين
الال المهينةأو أو سلسلمفوَّإنسانية اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم المهنـيضية التـدريب ٨رقمالـة
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،٥١.
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السادسالفصُل
الُمآليَّ والرصدة  راقبة

الفّعنَّإ الجمع هو عام بشكل واسـتعمالهاالرصد وتحليلها للمعلومات ال
لمعالجة لحقوقأيبسرعة يتّماألمروهذا١٥٤اإلنسانانتهاكات طارإفيإالَّال
محّد علمية ترتكزآلية العناصردة توثيقالًأو١٥٥التاليةعلى عملية موضوعية،

ولحقوقألماكن الحرية من الحريةاألشخاصالحرمان من هـيوالمحرومين
بالمراقبة ثم،تبدأ مشاهدتهايمن يتم التي المعلومات توثيق الشـهودإأوتم دالء

الزنـازين،؛حتجازاإلأماكنضاعأوقيثتوذلكويشملبهاالضحاياو وضـع
الغذاء،و وجودة الحمَّأووالنظافة،والمياه،ونوعية الميـاهضاع وغـرف امات

ت المالحظاتويتم كيفيةسجيل معحول مـناألشـخاصالتعامل المحـرومين
ومدى حقوإالحرية الالتدّوفهم،قحترام والمعاملـة التعـذيب حاالت نسـانية،إن

الراأوو الخارجيقات بالعالم واالتصال ثمحة، السـلطاتوثّتمن نظر وجهة ق
ي كذلك يجري، ما كل منرأيندوَّفي بالنسبةكل الحرية من المحروم الشخص

يجريإلى منوأ،ما المحروم الشخص عائلة من نظـروالحرية،فراد وجهـة
المحامأخرىمصادر حقوقةمدافعالاتجمعيالويمثل خيـراًأاإلنسـانعن

مالحظاتتدوَّ المراقبةأعضاءن تُنفسهمألجنة ذلك وتُبعد المعلومات لحلَّجمع
االنتقال قبل عام التاليةإلىبشكل المراقبةمنالمرحلة آلية

بوتنحصر الثانية التيتحليلالمرحلة والنظر،جمعهايجريالمعلومات
فيإمدىفي المتبعة والسياسات الممارسات الحريـةأماكننسجام من الحرمان

حقوق وقانون المحلية القوانين تحديدهناواإلنسانمع بينالتناقضأماكنيجب
المحلية حقوقوالقوانين األاإلنسانقانون ذلكوبالدرجة حـاالتأنـهلى، فـي

                                                 
اإلنسان ١٥٤ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية

اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة، للرصد،٢٠٠١األمم األساسية المبادئ الخامس، الفصل
تمَّ ١٥٥ العناصر هذه الكتابالتطّربعض من سابقة اقسام في إليها  ق
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متناقضاً نفسه المحلي القانون حقـوقيكون معـايير تجـاه الدول التزامات مع
الُموليةدالاإلنسان المحلية القوانين توثيق يجب مـعطبَّكما تتناقض ال التي قة

و الدولي تطبيقالقانون سبب مجتزأالمعاييرمعرفة القوانينكبشكل في مأنقص
مسؤولي جانب من خبرة نقصـأنَّوأ،القوانينإنفاذعدم المـوارداًهناك فـي

والبشرية التطبيقلُحالمطلوبةالمادية سن
حقوقأسبابتحديدنَّإ قانون التزام جـداًهو،اإلنسانعدم مهم عنصر

الحقاً السلطات مساعدة اإلفي تحديد مـناالواجبجراءاتعلى أجـلتخاذها
ظروف الحريةاألشخاصتحسين من فـيإذاالمحرومين قصـور هناك كان

القوانين بتعديل تكون الثالثة المرحلة في فالتوصيات هنـاكإو،القوانين، كان ذا
رجال لدى الخبرة في القانون،فنإضعف بفإنَّاذ تكون المزيـداجراءالتوصيات

لِق والتأهيل التدريب لخإ،األمنوىمن
صياغةصتلخَّت في الثالثة الزائرالمرحلة الالفريق وهـذا التوصيات،

فهمٍإالَّيتم وعمَُّمبعد للثغرات الوضعالاإلنتهاكاتق عن متكاملة صورة متالك
اإل مكان الحتجازداخل التوصيات وضع األدَُّبوقبل تحديـد أوضـاعومـن

التي الحساسة علـىعالجإلىةبحاجهيالمشاكل التوصـيات، وضع وعند
الزائر وأنالفريق المشاكل التوصـيات،اإلنتهاكاتيحدد تضـمين ثـم ومـن

الح حول محددة الممكنةلواقتراحات المسـتحبول هـذهأنومـن تتضـمن
محددة زمنية فترات ضمن لحلول اقتراحات األالتوصيات متقسَّـأنفضلومن

المقترحة حلـولاقتراحاإلىالحلول واقتراحـات القصير الزمني المدى على ت
و المتوسط، المدى الطويللرتصّوعلى المدى على جذرية هـذهحلول كل وفي

يجب بـدلتتوافرأنالمراحل واضـحة عملية عامـةالراتتصـوَّالاقتراحات
نظريةال

المراقبةأما آلية في الرابعة والمراجعـةفالمرحلة المتابعة مرحلة هي
وفلجنة يجبالرصد يفوتهاأنالمراقبة األأنَّال واألوهدفها فـيخيرل يتمثَّـل

ظروف الحريةاألشخاصتحسين من توصـياتفإنَّلذلكالمحرومين ،وضع
كاٍفاءجرإ يقترنإذاغير للتطبيقبلم تنفيذية متابعـةآليات التوصـياتإذاً،

والمراقبةأعنصر الرصد آلية في ويجيءساسي تقـدمعبركذل، بأي الترحيب
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اإل اتخـاذ باتجاه والضغط السلطات مع المتابعة في وبالمقابل اتجـراءحاصل،
تبنيها تم توصيات على بناء حاالأنهكماالالزمة كـلتفي اسـتنفاذ وبعـد ،

السلطات على والضغط التواصل ال،وسائل تقاريرهـااللجانتنشرأنممكنمن
علىالأجلمن الضغط من الرسـميةمزيد االسلطات ووقـفلتحـرُّبهـدف ك

الحريةاألشخاصضاعأوتحسينأو،اإلنتهاكات من المحرومين
الفعَّنَّإ يجبالرصد وفقأنال اعـالهاآلليةيتم أجـلمـنالمذكورة
آل الوصوليضمان في تساهم علمية رقابة الحقوقإلىة وسـوفبفعاليةحماية

الفصولتتوسَّ في الدراسة هذه لع الزيـاراتتطرَّتالالحقة مراحل مختلف الى ق
والرصد
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السابعالفصُل
لزيارةفي الحريَّالتحضيرات من الحرمان ةأماكن

مةمقدِّ

سابقاً ذكرنا سجننَّإف،كما هيإحتجازمقرأوزيارات ىحـدإبكامله
وأ الرصدأهم عملية مجمل في المهام القانونيةصعب العقبات من العديد فهناك

صعوبات تخلق قد التي المراقبةأماموالمادية برنـامجفإنَّالذلجان أووضع
للزيارات من،خطة ضرورية خطوة الإلىالوصولأجلهو منختومالهدف ى

الزيارات
بسيطالبدايةولعلَّ سؤال طرح في المتكون االهداف هي مناختوما ة

األحتجازاإلأماكنزيارات لتحديد ولكن اإل؟ مرفـق زيارة من ،حتجـازهداف
األ التحضيرية الخطوات من بعدد القيام ليةويجب

تحديداألو قبل التحضيرية التاليةأعمال هي الزيارة هداف
مسبقة معلومات سمجّمجمع زيارات من اإلأوابقةعة أوعـالممن

حقوق فـرجُأالذينمحتجزينالأومسجونينالأو،نساناإلجمعيات
الحريـةأيأو،عنهم مـن الحرمان مكان داخل يعمل نَّإشخص
اإلأعضاءمعرفة مكان داخل الوضع بخلفية الزائر أوحتجازالفريق

ه مساعدةيساسأعنصروالسجن فهـمأعضاءفي علـى الفريـق
ا مقاربـةطارئةمأكانتمزمنة،لمشاكلطبيعة في يساعد هذا كل

المشاكللحلِّىفضل اإلنتهاكاتأوهذه
مكـان عـن المسـؤولة السلطات حول ومعلومات خالصات وضع

الدولةأماكنعنأوحتجازاإل في عام بشكل الحرية من أوالحرمان
المنوّياأل المنَّإزيارتهقليم السلطة طبيعة السجنإدارةةفكلّمعرفة
اإلأو ضرورهولحتجازمكان التعامـليعنصر وسـيلة لتحديـد
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السلطاتعالناج مع بسيطةأناكهة السئلة علىطرحتُأنممكنمن
لحقـوقالمثالسبيل انتهاكات ارتكاب في تاريخ السلطات لهذه هل

هناكاإلنسان هل علـىإ؟ الرقابـة وآليات القضائية للسلطة شراف
انأعمال وفرجال القانون وإدارةاذ الإالسجن؟ كان نعـم،جـذا واب

فعَّىمدأيإلىف الرقابة تمَّـوالة؟هذه أوشـخاصأمعاقبـةتهل
حقوقيفموظَّ وانتهكوا القوانين خالفوا مـناألشخاصن المحرومين

فـي المدنية السلطات دور هو ما مكـانأوالسـجنإدارةالحرية؟
زيارته؟حتجازاإل عنَّإالمنوي تساعداألسئلةهذهناالجابة وغيرها

ا مع التعامل في محددة استراتيجية وضع على الزائر لسلطاتالفريق
بطريقةإدارةةكلّفالم فعاليةأكثرالسجن

حول معلومات ماأومشكلةةأيجمع كل في مشكلة بوجود ادعاءات
الحريةيتعلَّ من الحرمان بأماكن ابالنسبةأو،ق مكـانأولسجنإلى
زيارتهحتجازاإل ١٥٦المنوي

الزيارةأتحديُد١ هداف

المعلومات جمع المتوواألبعد الحريـةافرةلية من الحرمان مكان حول
يحّد عليه، القائمة للمكانوالسلطة زيارته هدف الزائر الفريق يكوند اًأيـوقد

األ هذه مجتمعأمنفردةهدافمن ةم
من وغيره للتعذيب نهاية المعاملةإوجوهوضع ذلـك،ساءة وتشـمل

والبدنيةإ النفسية المعاملة منتظوساءة بصورة الضرب مةممارسة
اإل عنضمان تعسُّاألشخاصفراج بشكل فيالمحتجزين

عن المسؤولة السلطات قيام بوضعأماكنضمان الحرية من الحرمان
للمح تشير،جزينتسجالت بيانات خالل القانونيـةإلـىمن الحالـة
للمحتجزين

                                                 
156 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 71.
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منالتدخُّ حقوقأجلل انتهاكات ضحايا العنايةاإلنسانحصول على
النفسـيخصوصاً،الالزمةالطبية التعـذيب حاالت البـدنيأوفي

والتعدِّإوحاالت والضرب المعاملة يساءة
وعادلةإضمان سريعة محاكمات مـنلألشـخاصجراء المحـرومين
حق،الحرية المحاكمةاألشخاصوقوضمان قبل ما فترة هاثناءأأوفي

الماديـ  الحرية من الحرمان ظروف تحسين على والنفسـيةالعمل ة
بالتع والمحتجزين المعنيةواللسجناء السلطات مع ١٥٧ن

المبرمجة،إو الزيارات من عدد هناك كان الزائـرفقدذا الفريـق يقوم
زيارة لكل محدد هدف على األفمثالًبالتركيز في التركيز يمكنه علـىلـىو،

لإل المادية للزنـازينحتجازالظروف زيارة من ذلك يشمل ما مـات،الحماومع
والترفيه،أماكنو توافرهاالمكتبةوالراحة حال بينمـا،العملأماكنحتَّىو،في

على الالحقة الزيارات في التركيز الوصـولمثلمنأخرىهدافأيتم ضمان
طبقاًإلى ينصُّلإلالعدالة التي الزمنية والمهل القانونجراءات عليها

األإوفي هذه بلوغ فريقطار يستطيع علىهداف، التركيز المراقبة لجنة
المح من الزيارةأرواعدد نظامك،ثناء على فيالتركيز الحرمانأماكنالشكاوي

وجوده حال في الحرية أوعدمهأومن والعقوباتأن، التأديب نظام بدقة يراقب
السجن اإلأوداخل الُمحتجازمكان العقوبات ليس هنا كملُحبعاًِتقةطبَّوالمقصود

بلقضائي يتعلَّ، الُماإلبقما منتَّجراءات كإدارةخذة فيإالسجن تأديبية جراءات
اإل مكان في النظام للوائح النزالء مخالفة عتقالحال

للفريق العـالميسلِّأنويمكن مـع التواصل آليات مراقبة على جهوده ط
معدَّالخارجي هو األما زيارات واألل المهل للشخص والمحامين حرومصدقاء

الحرية من المحروم للشخص يمكن هل الحرية؟ بريـدإمن تصـالالاأورسال
واباأل واألهل الطبيـةألقارب العناية متابعة الزائر الفريق يستطيع كذلك صدقاء؟

وجودتها وجودها السـجن؟ومدى دخولهم عند النزالء فحص يتم أيإلـىهل
                                                 

الت١٥٧ اإلنساندليل حقوق رصد على المهنيدريب التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية
اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة، للرصد،٢٠٠١األمم األساسية المبادئ الخامس، الفصل
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المرضتمدى النزالء متابعة الفيعطونىتم وهلمطلوبالعالج معاينـةالتمت؛
هناك هل دوري؟ ُمبشكل السجنجّهمستوصف داخل هوز الطبي الطاقم وهل ؟

كمَُّأْهبةعلى ؟ونوعاًاًعالية
الزائرإلىضافةباإل تركيز يتجه قد حـولإلذلك، معلومـات جمـع ى
بين الُمإدارةالعالقة والسلطات جهةفنإةفكلَّالسجن من القانون واألشـخاص،اذ
جهةيالمحروم من الحرية من خريطةأخرىن على الحصول المفيد من ويكون
اإل بالزيارةالسجنأوحتجازلمركز القيام قبل يساعدفودراستها خريطة وجود

اإلاألماكنجميعإلىالوصولفي مركز عـدم،السجنأوحتجازفي وضـمان
فيأياخفاء السجنأماكنشخص داخل ويأومجهولة يـتمأنجـبالمركز،

الموجودة الرسمية الوثائق في الخريطة صحة من عبـرأو،التأكد منهـا التأكُّد
سابقاًأ الحرية من الحرمان مكان بزيارة قاموا عـدمأنهعلى،شخاص ينبغـي

الخريطة السإلىادخال مخافةجداخل يـدأنن فـي المسـجونينأتقع أوحـد
للهربفالمحتجزين يستعملها
المحالتركيزنَّإ هذه الحصـرواعلى ال المثال سبيل على هو وهـو،ر
بشكٍلإلىالوصولفييساعد الزيارة من الموضوع الوفعَّمٍنظَُّمالهدف

والمراقبةوضُع٢ للزيارات برنامج

بزياراتيعتبر الحريـةلألشخاصالقيام من أالمحرومين بـالغاًمـر،
براإلأنَّإالَّ،هميةاأل وضع وعدم ُمرتجال يلهامنظَّنامج نتـائجإلـىفضيقد

تضّرعكسية قد العشوائية الباألفالزيارات الحريةمشخاص من أكثـرحرومين
يعقبهاتفيدهمأنمن ال التي الوحيدة علـىأومتابعـةأيوالزيارة اطمئنـان
تكونأو قد الشخص نقلإذا،خطرةضاع عدمأسوأأنهالم فالزيـارة١٥٨هامن

ف بدون خاطئةاليتيمة بانطباعات الزائر الفريق تترك قد للواقع كامل غيـرأوهم
                                                 

اس ١٥٨ الفعَّطنبولبروتوكول والتوثيق التقصي المعادليل ضروب من وغيره للتعذيب القاسيةالين العقوبة أو ملة
الال المهينةاأو أو المهنـيمفوَّنسانية التـدريب سلسلة اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ٨رقمالـضية
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،٤٩.
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ي وقد الوضع، حقيقة عن الذيإلىذلكفضيمكتملة المسجونين تمَّتلننتعريض
الحقاً شكليةفإنَّذلك،إلىضافةباإللخطرلزيارتهم غيرأوزيارة واحدة زيارة

الحرية من المحروم للشخص مفيدة تكون ال قد فقـدو،مكتملة هاتسـتعملعليه
للدعاية صورتهأوالسلطة والدوليأمامالتحسين المحلي العام الرأي
ذلك،بناًء يجبفإنَّعلى مـنأنالزيارات جـزء بل معزولة تكون ال

الزيارات فيه تتعدد اإلتبرنامج هناجدر هنـاكأنيجبأنهإلىشارة يكـون
وحس الزيارات عدد بين المرفقنتوازن السـجنالعـامسير مكـانأوهنـا

لهدفأنيجبفالزيارات١٥٩حتجازاإل وليستتبقى جزءاًجوهري مـنفقط
ه غير منادفروتين الرغم على ينعكسأنَّ، ذاته بحد هو الزائر الفريق وجود

الحريةاألشخاصعلىاًإيجاب من المحرومين
المراقبةنوعانهناكو لجان بها تقوم التي الزيارات والرصدمن

األ مقـدماً،لوالنوع عنها باالعالن يقوم التي الدورية الزيارات والنـوع؛هو
يتم،الثاني ال التي المفاجئة الزيارات وقـتإهو قبل بها المعنية السلطات عالم
١٦٠نمعيَّ

ةالدوريَّالزياراتُأ
ابالنسبة محددإلى توقيت من هناك ليس الدورية، يمكـنلزيارات فال

األأنَّولالق التوقيت هي اسبوعية شهريةأومثلزيارة تحديدنَّإالخ،زيارة
اإل يتم التي الدورية الزيارات عواملمعدل على يعتمد عنها نـذكرعـدَّةبالغ ،

منها
اإل١ مكان الحريـةإفحتجازنوعية مـن الحرمـان مكـان كان ذا
واألاًمخصص كالنساء ضعيفة ذلفئات يتطلب فقد الزياراتطفال، في زيادة لك

                                                 
اس ١٥٩ اطنبولبروتوكول ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصي القاسيةدليل العقوبة أو لمعاملة

الال المهينةاأو أو المهنـيمفوَّنسانية التـدريب سلسلة اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ٨رقمالـضية
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،٥٠.
رقم ١٦٠ المهني التدريب سلسلة اإلنسان، حقوق رصد على التدريب مفو٧دليل السـامية، المتحـدة األمم ضية

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، للرصد،٢٠٠١لحقوق األساسية المبادئ الخامس، .الفصل



104
 

ذمَّحتجازاإلأماكنبتتطل٢َّ عنايةعلى المحاكمة وبانتظار التحقيق ة
وزياراتأ أنظراًأكثركبر هذهإلى في تجري التحقيقات كبيراألماكنن عدد مع

فياألشخاصمن علىيكونون جداًالعادة محدود الخـارجياتصال العالم ،مع
منيعزِّوهذا سوءإز الطبيعـيالمعاملةحتمال مـن الحالة هذه تـزدادأنفي

هذه األماكنزيارات
واقعا٣ً المخاطر ارتفاع حال األشـخاصحقوقعلىافتراضاًأوفي

الحرية من الحريةأالمحرومين من الحرمان فترة زيـادةفإنَّثناء هو االحتمال
هناالزيارات انتهاكاتمَّإوالمقصود حاالت عن وقائع وجود قراأو،ا نئوجود

حدوث نتهاكاتاعلى
النـزالء٤ عدد حيث من الحرية من الحرمان مكان فالسـجنحجم

الطبيعي من منأولمدةأكثرزياراتإلىيحتاجأنالكبير مراقبـةأجـلطول
الفعَّ سابقة لمشاكل ومتابعة عالقةالة ١٦١تزال

اإل٥ لمكان سابقة زيارات تفيدفإذالسجنأوحتجازخالصات كانت ا
حقوق من لعدد احترام وعدم انتهاكات الحرية،األشخاصبوجود من المحرومين

يتطلَّ متابعةفهذا زيارات تفيدإذاأما،١٦٢إضافيةب مكانواألأنَّبكانت في ضاع
غيـر ومعاملـة تعـذيب حاالت حدوث عدم لناحية جيدة الحرية من الحرمان

وإ والمعنويأننسانية، المادية يعيشهاالظروف التي مناألشخاصة المحرومون
تُ ِتعدُّالحرية المرجحبعاًالئقة من الحالة هذه في فإنه الدولية، تقـلأنللمعايير

األ وتعطى لزيارةوالزيارات اإلكماألوية بحاجـةحتجازن مراقبـةإلـىالتي
١٦٣أكثر

المراقبةاإل٦ للجان المتوافرة والبشرية المادية المراقبـةلجاننَّإمكانات
تتمتَّ مستقلِّالتي بموازنة وبع كبيرة بعدداتمكانيإة القيام تستطيع متعددة أكبـربشرية

وعـدد متواضعة موازنتها تكون لجان مع بالمقارنة المراقبة زيارات هاأعضـائمن
                                                 
161 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 41. 
162 Establishment and Designation of National Preventive Mechanisms, The Association 
for the Prevention of Torture, Geneva, 2006, p. 30. 
163 Establishment and Designation of National Preventive Mechanisms, The Association 
for the Prevention of Torture, Geneva, 2006, p. 34. 
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المثالقليل سبيل األنإ،فعلى تتألَّواللجنة التعذيب لمنع مـنروبية عنصـرا٣٨ًف
بتقسيموهذا منهاإلىاألعضاءيسمح كل تقوم عمل وسـجونفرق دول بزيـارات

ممَّ يسمحمحددة مراقبةلهاا بأعمال أكثرالقيام
دائمنَّإ٧ ورصد مراقبة يقللالحرمانأماكنفيينوجود الحرية من

لحقوقم انتهاكات حدوث احتمال منيالمحروماألفرادن بالمقارنةن معالحرية
المستمرةألماكنامناغيره المراقبة عنها تغيب مـنالتي الحالـة هـذه في

الشاملةأنالطبيعي الدورية الزيارات معدل ينخفض

تقدَّكلِّعلىبناًء بـاختالففإنَّم،ما يختلف قد الدورية الزيارات معدل
المثال،ضاعواأل سبيل على لحقـوقاعتبرتلكن الدوليـة الجمعيـات بعض

يجباأنَّاإلنسان الدورية بالنسـبةالنألزيارات السنة في واحدة مرة عن تقل
ا الشـرطةفيهايرتفعالتيماكنألإلى نظـارات مثـل التعذيب، حدوث احتمال

والتحقيقوأماكن التعذيبالتوقيف منع جمعية اعتبرت ليـاتاآلعلـىأنَّوقد
منالوقائية االخالوطنية البروتوكول بموجب المنشأة التفاقيـةالتعذيب تيـاري

ضر من وغيرها التعذيب القاسـيةوبمناهضة زيارأنالمعاملة تقـل تهـااال
واإلوأماكنللنظارات السنةحتجازالتحقيق في واحدة مرة إلـىبالنسبةأماعن

الحريةأماكن من اإلاألخرىالحرمان بعد وغيرهـاكالسجن أنيجـبفدانة
األ على السنة في مرة دوري بشكل االمكانـاتتراقب غياب حال في ولكن قل،

ومعّمألاالحدَّفإنَّ شاملة زيارة هو سـنواتدنى ثـالث كل مرة وممارسـةقة
األ لمنعواللجنة استقرتروبية بمعـدلالتعذيب دورية بزيارات القيام أو٤على

لكل٥ِّ ١٦٤بلدسنوات

المقابل، منفإنَّفي المراقبة تجربة مثل الوطنية، التجارب لَبـِقبعض
البريطاني،المفتِّ العام بش دوريةتقوم سجنزيارات لكل كـلشاملة مرة بمعدل

سنوات يعودخمس هذا الموزَّإلىولعل السـجون مـن الكبير فـيالعدد عـة
واسعة جغرافية مساحات ضمن بريطانيا

                                                 
164 Kriebaum, Ursula, Prevention of Torture in Europe, CPT Modus Operandi, The 
Association for the Prevention of Torture, Geneva, May 2002, p.1. 
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الحّدنَّإ يعودنسبياًالمنخفضدنىألاهذا الزياراتإلىللزيارات عدد
علىةرثيالك الدوليةالذي المراقبة بهلجان محدوديـة،القيام مـن الـرغم على
فإنَّكوالبشريةماديةالمكاناتاإل الكبيرةدولالفيوالرصدالمراقبةأعمالذلك

موزَّوالتي السجون من كبير عدد بقعلديها على يؤدِّتـقدشاسعةجغرافيةعة
الزياراتإلى معدل ذاتإذايدنألاالحدِّإلىانخفاض المراقبـة لجـان كانـت

م هذادودةحامكانات تعالج أن السلطات على حجمالوضعويتوجَّب زيادة عبر
منإو اللجان هذه ذلكأجلمكانيات الزيارات، معدل الزيـاراتأنَّرفع فعاليـة

يكون ال الشاملة نسـبياًإالَّالدورية متقارب زيارات بالمقارنـةبمعدل يسـمح
اوالتدقيق شهدتهالتطّوفي التي الحريةأماكنرات من المقرردكَّأوقدالحرمان

التعذيب بمسألة المعني الُمالرقابـةآلياتأنَّالخاص تتحـلةشـكَّوالرصـد
يجب التعذيب لمناهضة االختياري شهريةأنالبروتوكول شبه بزيارات إلىتقوم

معلوماتتالتياألماكن حولها حدوثأوتوافر حول ١٦٥تعـذيبمالأعشكوك

حال انتهاكاتوفي عن معلومات وانتشاراًأكثرتوافرت معـدلفـإنَّ،جسامة
يجب يزيدأنالزيارات
الشاملة،لطوإلىبالنسبة الدورية الزيارات تبعـاًواتفـتفإنهـامدة ت

الظروف فيالختالف الموجودة الشرطة نظارات قـدمناطقفزيارات مختلفة
بضعة بزياراتأجلمن،يامأتتطلب علـىقةمعّمالقيام طبيعـةتسـاعد فهـم

المتوافرة تعتمـدأنَّكما؛المحتجزينلألشخاصالظروف السـجون زيارة مدة
فيه النزالء وعدد السجن حجم الفعلى يتألَّبيتطلّأنطبيعيمن الذي فالسجن

مبانٍ شاسعةمن مساحات ويشغل والمراقبةأوقتاً،عديدة للزيارة طول
النزالء،إلىلنسبةبا بنـاًءاعدد التعذيب، منع جمعية تجـاربعتبرت علـى

العالم في السجون ورصد الشـاملةأنَّ،مراقبة للزيارات المطلوبة الزمنية المدة
يجب للسجون التاليأنوالمعقولة بالمعدل تكون

واحـد عمـل يوم عن الشاملة الدورية للزيارة الزمنية المدة تقل ال
ابالنسبة تحويإلى التي مـنألسجون اًمحرومـشخصـا٥٠ًقل
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الحرية من
بالنسبة يومين عن للزيارة الزمنية المدة تقل السـجونال التـيإلى

شخصا٩٩ًو٥٠بينماتحوي
ثالثة عن الدورية للزيارة الزمنية المدة تقل بالنسـبةأال إلـىيـام

تستضيفالسجون شخصا٢٩٩ًو١٠٠بينماالتي
عن الزيارة مدة تقل تحويأال التي للسجون بالنسبة ايام أكثـرربعة

لبنانف١٦٦شخص٣٠٠من تستغرق،مثالًفي سـجنقد زيـارة
وشاملةمعّمزيارةلتكونأكثرأويامأ٤رومية المـدنَّإقة ةهـذه
وقتاًتشكِّ الزيارةإلمعقوالًل مكّوإذانجاح الزائر الفريق مـناًنكان

كاف ذعدد الخبراء المتنّويفخلالويمن للمراقبـةة المطلوبـة عـة
جنائية،أخبيروالرصد فيودلة ختصاصيوإالسجون،إدارةخبير

النفس، علم حقـوقأومحاموفي وقانون المحلي القانون في خبير
اأوخبيرو،اإلنسان تربية في فـيأوخبيروطفال،ألخبيرة خبيرة

ال النساء مع الحرية،ماتحروممالتعامل حالون في دعـتمترجم
الحاجة

المفاجئةالزياراتُب
عاليةنَّإ فعالية ذات زيارات هي المفاجئة الفرصـةإفيالزيارات تاحة

والرصد المراقبة الوضـعطّإللللجان حقيقـة على الفرصـة،الع اتاحـة دون
عمل بأي تقوم كي منهتجميليللسلطات الوضعإيراد حقيقة املـةمعفيخفاء

الحريةاألشخاص من اإلواألفيأو،المحرومين مكان داخل المادية حتجازضاع
يحدثالسجنأو مسبقاًأنفقد علمت متى السلطات، بنقلتقوم الزيارة، بموعد

مثالً التعذيب سجنضحايا تجنُّآإلىمن بهدف والفريقخر الضحية بين اللقاء ب
للزياراتنَّإالزائر الردعي نسبياًالتأثير عالية درجة على هو أنَّإالَّ،المفاجئة

عدد تواجه قد المفاجئة العقبـاتاًالزيارات موافقـةأو،من ضـرورة برزهـا
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لهذاإوغيابمسبقةالالسلطات الجيد التحضير سلطاتالمكانية مع إدارةزيارات
اإلأوالسجن حتجازمكان

عادةً المفاجئةوتكون الزيارة اأمدة مـدة من الدوريـةقصر لزيـارات
الزائر،الشاملة للفريق يمكن عدديشكّأنكما من صتأولقد١٦٧قلأأعضاءل

األ المفاجئـة،واللجنة الزيارات على كبير بشكل تعتمد التي التعذيب، لمنع روبية
في الزيارات من النمط هذه اعتماد السـجونأعمالبضرورة ورصـد الرقابة

اللجنأووقدحتجازاإلوأماكن األصت ثلثوة يكون بأن اآلليـاتأعمالروبية
مخصص التعذيب لمنع المفاجئـةاًالوطنية مـنألمـاكنللزيـارات الحرمـان

١٦٨الحرية

ذاتنَّإ هي المفاجئة األمتعددةاتإيجابيالزيارات من كثير حيـانففي
سلفاً الزيارات بترتيب السلطات علىأجلمنتقوم التعـذيب،أعمـالالتغطية

في مسبقاًحيث المحددة تعرَّالزيارات الذين المعتقلين بنقل السلطات تقوم ضواقد
للسـلطاتفإنَّلذلكأخرىأماكنإلىللتعذيب تسـمح ال المفاجئـة الزيارات
الوقائعأيٍّبتغطية الزائروهي،من للفريق هـويطّأنتتيح كما الوضع على لع
اإلعليه مكان األتجربولعلَّوالسجنحتجازداخل اللجنة التعذيبوة لمنع روبية

مفاجئة زيارات خيُرفي الشرطة ذلـكلمراكز على يكـوندليل ال قـد كمـا
الحالة هذه ففي السجون، كل زيارة والرصد المراقبة لجان تسـاعدباستطاعة قد

السجون لبعض المفاجئة علـىفيحتجازاإلوأماكنالزيارات السـلطات تحفيز
في الظروف الأماكنجميعتحسين بينما والسجون، مماثلةميزةتتوافراالعتقال

يكفي حيث الدورية المعلنة الزيارات بتحسـينأنفي السـلطات أمـاكنتقوم
الُم الحرية من الُمحّدالحرمان البرنامج في زيارتها دحدَّد

ت صورةروفِّوقد المفاجئة الشـرطةأالزيارات ممارسات عن إالَّ،صدق
الحذرجيأنه المؤقّمنب يجبتةالتحسينات منأنلذلك الزائر الفريق يستعلم

فارق عن هناكاألحوالالنزالء وهل والبارحة، اليوم المعاملـةاختالفبين في
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١٦٩قبلوناآلبين

سواءأيُّ للزيارات، دوريةأبرنامج يجبأوكانت نتضـمَّيأنمفاجئة،
التاليةاألساسيةنقاطال

زيارتهاالئح المراقبة لجنة تنوي التي الحرية من الحرمان بأماكن ة
أ بالزيارةاإلعالنسيتممعرفة القيام الأعن ؟م
مدَّجدوالً وتحديد الزمني بالترتيب كلِّبالزيارات زيارةة

لكلِّ الدورية الزيارات عدد منتحديد مـنأمـاكنمكان الحرمـان
زيارتها المنوي ١٧٠الحرية

الزيـاراتفعَّالزياراتالبرنامجنَّإ نظـام بين يمزج الذي ذلك هو ال
يتم التي الشاملة، مسبقاًإالدورية عنها السلطات مسـبقاًبالغ لهـا االعداد ،ويتم

يتم الذي المفاجئة الزيارات عادةإدونمنونظام ويكون السلطات قصـرأعالم
األمدةً النظام يؤمِّإولومن الدمج هذا المزن بينن النظـامينإيجابيج فـية
االنسانيإ للوضع ورصد مراقبة بشكللألشخاصجراء الحرية من المحرومين
مرتكزاًفعَّ مشوَّال وغير صحيحة معلومات هةعلى

الزائرحجم٣ الفريق

سابقاً ذكرنا العـددنَّإ،كما يضم الذي الفريق هو المثالي الزائر الفريق
الالزمة والخبرات فعَّأجلمنالكافي رقابة بأعمال الزائـرالةالقيام والفريـق

يجب حقـوقوذاًيمحاميضّمأنالمتكامل وقـانون المحلـي القانون في خبرة
وطبيباًختصاصيوا،اإلنسان النفس علم خبرةويذاًشخاصوأ،اًطبيبو،اًنفسياًفي

في التعاملويذاًشخاصوأزيارتها،أوالسجونإدارةسابقة في النساءخبرة مع

                                                 
اإلنسان ١٦٩ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحدة األمم ضية

اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة،  .٥٧فقرة،٢٠٠١األمم
170 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the Prevention 
of Torture, Geneva, April 2004, p  65.
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علماًصومتخصِّاًجتماعيإعامالًوطفال،واأل تشـكأذاإف١٧١اإلنسانفي ليريـد
الخبراء، هؤالء جميع يضم زائرين عنفإنَّفريق يقل لن اشـخاص٩الفريق

متوافراً يكون ال قد الحجممَّإ،دائماًوهذا بهذا فريق بزيارة السلطات قبول لعدم ا
الحرية،ألماكن من اإلوإمَّاالحرمان المراقبةلضعف للجان المادية كما؛مكانات

الحتجازاإلأماكنبعضأنَّ قد وقتيالصغيرة في الزائرين من العدد هذا حتمل
يعاًعددفإنَّلذلكواحد الخبراء يقدرأنَّرونتبمن الزائر للفريق المناسب العدد

شخصين الواحدة٨أوبين القانون١٧٢للزيارة لحقوقروواأليحدد اإلنسـانبي
ويأعضاءعدد شخصين عن يقل ال بما الزائر التعذيب منع منعددهمعينلجنة
الحاجةاإل عند التاليـةعلىالعددتحديديعتمدهناو١٧٣ختصاصيين العوامـل

الحرية،و،الزيارةهدف من الحرمان لمكان المسبقة المعرفة مكـانومدى حجم
ف النزالء وعدد الحرية من ومدىالحرمان دونيه، عوائـق السـلطات وضـع

بالزيارةا جميع١٧٤لسماح النسـاءاألحوالوفي بين التمثيل في التوازن يراعى
ا تمثيل ويراعى األوالرجال، الزياراتإلقليات في واللغوية الطائفية، جدرتثنية،

األأنهإلىةشاراإل تعطى النساء سجن زيارة فـيعند النسـائي للعنصر فضلية
ا منالفريق الحريةإأجللزائر من المحرومات مع والتواصل المقابالت جراء

اإل٤ طلب المفاجئةأوذنفي معالوالزيارة السجنإتنسيق دارة

الحريةألماكنالزياراتتتمَّ من شاملة،كماإالحرمان دورية أوزيارات
تقك مفاجئة والرصدوزيارات المراقبة لجان بها السـلطاتعـالمإدونمـنم

ابالنسبة األإلى الزيارات،ولنوع من مسبقاًإينبغيفإنهل السلطات بموعـدعالم
بلور وقد كالصـليبتالزيارة، الدوليـة، الجمعيات الـدولي،األحمـربعض
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و زيارتهامقدماًاإلعالنفياًعرافأممارسات التعـذيبعن منـع لجنة وتقوم
تبعاًواأل اإل٨للمادةروبية برغبتهاإبتفاقيةمن الحكومات بزيارةفيعالم القيام
دوأماكنمنأّي من الحرية من لذلكأننالحرمان زمنية مدة علـى،١٧٥تحدد
قبلأن األأتقوم على بسبوعين ومـدةإقل زيارتهـا بموعد العضو الدولة عالم

وعدد الزائرأعضاءالزيارة بضعةالفريق قبل اللجنة تقوم بتحديـدأكما يـام
العضوأماكن الدولة داخل زيارتها تنوي التي الحرية من قـدالحرمان وهنـا

المفيد من علىيكون المتباإلالقياس األعجراءات المنظومة في لحقـوقوة روبية
مراقبةالاإلنسان لجان تجارب في تسـمحإذاأخرىعتمادها الظـروف كانت
بذلك

ابالنسبةأما المفاجئة،إلى التعـذيبواألاللجنةفإنَّلزيارات لمنع روبية
وال الزائر، الفريق حجم تحديد مع قصير وقت قبل بزياراتها الدول باعالم تقوم

ُم اللجنة الحالةتكون هذه في لزيارتها وقت بتحديد فـي،لزمة تسـتطيع حيـث
خاصة بالزيارةأنحاالت اإلفوراًتقوم هـذافإنَّأخرىأماكنفياأمَّبالغبعد
الزيا من التبليغالنوع وآلية مسبقإإلىانحتاجيرات تفاق

شمولي٥َّ الزيارةِةفي

زيارةنَّإ هأماكنهدف الحرية من احتـراموالحرمان مدى من التأكد
الئقـةاألشخاصحقوق مادية لظروف خضوعهم ومدى الحرية من الحرومين

االنسانية يجبأّيفإنَّلذلكبالكرامة زائر منأنهمنديتأكَّأنفريق هناك ليس
تّم الحرية من محرومين اغالقوالتأكّ،همؤخفاإاشخاص عدم من يشتبهأماكند

فيهاأوتعذيبأعمالبحدوث انسانية غير معاملة
يجب المبدأ حيث مرفـقأعضاءيقومأنمن بزيـارة المراقبـة لجان

اأوبكامله،حتجازاإل المحتجزينألعلى جميع زيارة ألقل لجانعضاءويكون
فتحإصالحيةالمراقبة طلب في القرار زيارتهـاتالتياألماكنتخاذ وقـدجب
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األ بعض في السلطاتتتذرَّأنحيانيحدث الموظّـأومنيةأبأسبابع فبغياب
الغرفأفتحكلّفالم المفاتيحربَّماأو،بواب الحالـةلخإ،ضياع هـذه وفـي

مصداقي مدى تقييم الزائر الفريق على المعلوماتينبغي هذه الفريقشعرذافإة
تحأنَّ السـلطاتعذاراًأتختلقأنلواالسلطات مراجعة فعليه الدخول من لمنعه

السجون مراقبة على معها االتفاق تم رؤساإوالتي تقريربهئبالغ وتضمينه ذلك
الزيارة

علىإلىباإلضافة التأكَّأعضاءذلك، الزيارة وجـودفريق عـدم من د
المرفقسرِّإحتجازنأماك داخل يحدثية بعـضأنفقد ببنـاء السلطات تقوم

بالجدران المحاطة بطريقةؤخفاإتميأو،الزنزانات الممكـنخرىأبأوها ومن
وسائل عبر ذلك باتجاهإوجودك،عدَّةاكتشاف المرفق،أمدادات في مجهولة قسام

سرِّأو غرف وجود عن سابقين ومحتجزين محتجزين أمـاكنعـنأويةسؤال
الحريةاألشخاصوضع من ١٧٦المحرومين

الفّععطيتال ثمارهاالمراقبة مجإذاالة على،عليهبناًءزأةتكانت يجب
التجّو الزائر كلِّالفريق في اإلأل مرفق قياممكنأإذاحتجازرجاء ذلك ويشمل
كل بزيارة األاألماكنالفريق المحتجزونفي يشغلها التي فيبنية بجولة والقيام ،

اإلأ مكان عن المسؤول الشخص برفقة المرفق شـخصأيأو،حتجـازرجاء
الخدمات عمل وكيفية المباني تخطيط حول معلومات لديه يقتضـيوقدمسؤول

قصير،متنوِّأماكنزيارةاألمر وقت في المرفق داخل تقسيموهذاعة يستوجب
الزيارة صغيرةإلىفريق المراقبةوعدَّةمجموعات فريق النحوزيارة هذا على

الزنازين، زيارة السجن،وتعني الطعام،وساحات الحـبسوصاالت زنزانـات
التأديب،اإل وزنزانات الزيارة،والدراسة،أماكنونفرادي رفيه،تالأماكنوغرف
الرياضية،و العمل،والغرف امـات،الحمَّوالعبـادات،وغرفالمطبخ،وورش
هذهزينَّإالمغاسلو المهماتاألماكنارات من الزائـراألساسيةهي للفريق

الضروري الحـبسيركِّأنومن زنزانـات علـى جولتـه في الزائر الفريق ز
التأديبية والزنزانات والمرافـقأماكنعلىواالنفرادي المحتجـزين اسـتقبال

                                                 
رقم ١٧٦ المهني التدريب سلسلة اإلنسان، حقوق رصد على التدريب السـامية٧دليل المتحـدة األمم مفوضية ،

وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، صفحة٢٠٠١لحقوق ،١٧. 
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نظراً عام، بشكل والمعابر والزنزانات هذهإلىالصحية فـياألمـاكنحساسية
ع تلقِّلىاالستدالل تحترماألشخاصيمدى الئقة معاملة الحرية من المحرومين
اإل ١٧٧نسانيةكرامتهم

                                                 
ا ١٧٧ أماكن جنيف،مراقبة التعذيب، منع جمعية عملي، دليل صفحة٢٠٠٤إلحتجاز، ،٧٧.
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الثامنالفصُل
الزيارةلنجاحِةٌساسيَّأشروطٌ

عدٌد والِفهناك المراقبة لجان على الشروط منمن مراعاتها الزائرة رق
الحدِّأجل الزيارةاألتأمين لنجاح المطلوب فييتمثَّودنى ذلك سـرِّإل يةحترام

واإل عليهاالمعلومات يحصل التي المراقبـة،أعضـاءفادات حتـراموافريـق
الحريَّاألشخاصةخصوصيَّ من اةالمحرومين إلى يدلونبالنسبة التي لمعلومات

ألأو،بها تمَّةيبالنسبة بالمحتجزين خاصة منمعلومات أوالرصدأعمالجمعها
ثالث،اللخمنأوالمراقبة اإلوطرف على مـعيجابيَّالمحافظة التعـاطي في ة
واحجالمحت الحريَّتزين من المحروم الشخص مصلحة ةرام

ةُيَّالسر١ِّ

على الُمأعضاءيجب سرِّلجان احترام يحصلونيَّراقبة التي المعلومات ة
من الحريَّاألشخاصعليها من النَّإةالمحرومين من المحروم ةحريَّـالشخص

ُمماغالباً يكون الزائر الفريق وجود بينما ضعيف، موقع في لفتـرةاًدحدَّيكون
يعّروهذقصيرة، قد الحريَّا من المحروم الشخص حالض في للخطر فشـاءإة
التيأعضاء للمعلومات المراقبة بهاألجان علىدلى هنا، الفريـقأعضاءمن

بشفافيَّ التعامل الُمالزائر الشخص مع والتعهُّة بعدمأدحتجز هـذهإمامه ستعمال
العهدإالَّالمعلومات هذا مضمون والتزام موافقته ِلبعد األزاماًويكون طباءعلى

وكّل السرِّإالزائرينوالمترجمين يل؛١٧٨ةيَّحترام المراقبـةأعضاءزمتكما لجان
معبالسرَّ المقابالت في منعاًأية الموقوفين األإلهالي بهملحاق بالموقوفين،أوذى

األ رغبة احترام بوعليهم المقإهالي مضمون سرِّابقاء وعلىياًبلة لجانأعضاء،
سؤال يقابلواألشخاصأواألهاليالمراقبة مضمونهلهمنالذين بوضع يقبلون

                                                 
جنيف، ١٧٨ التعذيب، منع جمعية عملي، دليل االحتجاز، أماكن صفحة٢٠٠٤مراقبة ،٣٠.
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علنية تقارير في مجملالمقابلة تجنُّاألحوالوفي ذكريجب فيأب محددة سماء
للنشرمعّدتقاريرُ ة

السرِّيسري مبدأ المـوظّيَّاحترام مـع المقـابالت علـى كـذلك فينة
وحفظإدارةنكلّفيالمواألشخاص صعبةاألمنالسجن نفسها المقابلة تكون وقد

حيثاإل الموظَّذناًإتطلبتجراء، رؤساء يتردَّمن كما الموظّف، االدالءد في ف
أل خاصة المراقبةعضاءبمعلومات الحالـلجان هذه علـفي يلتزمـواأنيهمة

واإل الموظّالقانون مقابلة في علىجراءات الرسميين، فيأنفين المقابالت تجري
ويجبإ السرية من سـريَّتعهُّوايحترمأنطار على بالحفاظ المـدداتهم التواة

نشر،فاداتواإل التشإالَّمعلومةةأيَّوعدم الموظَّوابعد مع نفسهفر
السريَّنَّفإذلك،إلىباإلضافة مبدأ علىاحترام المحافظة يقتضي األدلةة

في المقابالت ومحاضر تتضّم١٧٩ةسريَّأماكنوالملفات الشـهودأنفقد سـماء
يعرِّ قد ما وهذا هؤالءالضحايا متزايدةأإلىاألشخاصض المحبَّـخطار ذومن

فصل الحالة هذه األةاألدلَّفي لوائح عن توضع،سماءوالمعلومات سماءأبحيث
في وعائالتهم والضحايا سجالتأماكنفيأوبعيدة،أماكنالشهود عن منفصلة

نةالمدوَّاإلنتهاكاتواألحداث

ةالخصوصيَّحتراُمإ٢

الشروط لخصوصـيةاألساسيةمن الزائر الفريق احترام الزيارة لنجاح
ال الخاصةتف،َمُزورالشخص وظروفه الخاصة حياته مراعاة توازنوخلق،جب

المعاملة ظروف طبيعة معرفة جهة،بين التدخُّمن الخاصـةوعدم الحياة في ل
أخرىللفرد جهة ينبغيمن الخصوصية احترام باب الزائرأنمن الفريق يضم

تعرَّانَّإاًوذكوراًناثإصينتخم الذين وحـاالتلضحايا قاسـية لتجـارب ضوا
هم ذأتعذيب يستطيووشخاص ال وقد حساس بالحديثالأوعونوضع يرغبون

                                                 
اس ١٧٩ القاسيةطبروتوكول العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصي دليل نبول،

الال ااأو أو المهنـيمفوَّلمهينةنسانية التـدريب سلسلة اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ٨رقمالـضية
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،٤٠.
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تج براحةأأمامأو،دينحدَُّمشخاصٍأمأماإالَّهماربعن يشعرون كبـرأشخاص
تحديداًمعهم يحدث اغتصابوهذا مثل حاالت قـدأوالرجالفي حيث النساء،

األلفضِّتُ تتكلَّأننثىالضحية منأمامإالَّمال انثى لجنـةأعضاءعضو فريـق
ذكور وجود دون من بالنسبةأنَّذلك،المراقبة قـدالضـحايابعضإلىالرجل

الُمدجسُِّي البدنيعتديصورة تكوينه يكونفي الحاالتلالمفضَّمنكما هذه في
النساءأن من والطبيب المترجم هذإذايكون الضحيةكان يريح بالنسـبةا بينما

ا تعرَّإلى الذي يفضِّلرجل فقد جنسي، العتداء الحديثض عدم أورجال،أمامل
يفضِّ عدمقد اآلخر البعض فيالتحدُّل الحاالتث هذه نساءأماممثل

ذلك من الضحيةأنهيستخلص اعطاء يجب الخصوصية احترام باب من
بنفسهتأنحق الُماختار الذيحقِّجنس التحّدتق في يحـقرتاح كمـا اليـه، ث

الذيتأنللضحية الطبيب جنس بفحصهأنلفضِّتختار عطىتأنويجبايقوم
امكانية منتأنالضحية مترجم وجود المحليختار مجتمعها الجنسأونفس من

الضحنفسه رغبة التكلّحياناًأايافعدم حـاالتمحددينشخاصأأماممفي فـي
موجَّشامالًشعوراًكونيقدغتصاباإل لجنـةأعضـاءتجـاهتحديداًاًهوليس

غيرهم دون يفسِّوهذاالمراقبة الذكرحياناًأرما للعنصر الكامل فـييالغياب
النساءإحاالت بالنسبةأوغتصاب االعكس الذكورإلى لضحايا

ابالنسبةأما فيجبألإلى الحرية، من المحرومين المقابإحداث التجراء
ِق من متخصصينبوجودأولَبمعهم وعلىاشخاص االطفال بعلـمإلمامبشؤون

األ وتربية مراعاةالنفس وضعهملطفال خصوصية
تؤكِّ قواعد٢٩القاعدةدكذلك الـدُّاألمممن النموذجية إلالمتحدة دارةنيا

شؤون غير،األحداثقضاء الوسائل على التركيز وجوب مثلحتجازاإلعلى ية
التربويَّوصالحيات،اإل التـدابيرالومراكز،ةالدور مـن وغيرها اليومي تدريب

تساعد إالتي المجتمعاألحداثنخراطإعادةفي في هـذاكليتطلَّبو١٨٠السليم
متخصِّأتوافر ِعشخاص في لأللْصين النفس والتربيـةم االجتمـاع وعلم طفال،

والتعليم
                                                 

ا٢٩القاعدة ١٨٠ قواعد الدُّ، النموذجية المتحدة األمم قضاء الدارة بيجينحداثألنيا العامةقواعد الجمعية قرار
الثاني٢٩خالمؤر٤٠٣٣َّ .١٩٨٥نوفمبرتشرين
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ةُيجابيَّاإل٣

فييجابياإلنَّإ المهمـةأعضاءداءأة الشـروط من هي الزائر الفريق
الزيارة مـعإلـىالسـلطاتمعنواالتعمنةيجابياإلمتدتلنجاح التواصـل
المالًأو،ةيجابياإلرظهاإيشجَّعالمحتجزين علـىإدارةةكلّفالسلطات السـجن

وثانياًواالتع بارتيـاحاألشخاصعيشجِّن، التعاطي على الحرية من المحرومين
بطالقة التكلم وبالتالي الزائرين، ينالوأمع التي المعاملة حقيقة عن وعنكبر نها

األ اإلوواقع مرفق داخل افبالنسبةحتجازضاع السـلطات،إلـى مـع لتعامـل
األأعضاءباستطاعة المقابلة في الزائر الـدخولوالفريق عند مرفـقإلـىلية

يكونحتجازاإل وقد الزيارة، من المراقبة لجنة فريق هدف على الهدفالتركيز
علىالاالطّليواأل ااألشخاصضاعأوع من علـىالمحرومين والعمـل لحرية

التعأوتحسين خالل من اإلواضاعهم السـلطاتيجابين التأكيـدمـع كـذلك
يحترمأنَّللسلطات سوف الزائر اإلاألنظمةالفريق لمرفـق حتجـازالداخليـة
واألمنجراءاتإوجميع الزيارة مدة حول شرح مع اإلوبرنامجها، ةيجابيـمن

السجن مدير رأي عند الأوالوقوف حـولالشخص النـزالءأومسؤول ضـاع
تصّوأو وعن المرفق، منها يعاني التي المشاكل حـوارنَّإهاحلِّلرهبرز هكـذا

قد متواصلة عالقة بناء في لحـلِّإيجابيـنتـائجإلىؤديتيساعد المشـاكلة
التحضيرأنهكماوجدتإذا،اإلنتهاكاتو ملفي منعلمقابلة يكون قد السلطات

النالمحبَّ تحديد سوفذ التي المديرتمُّتقاط مع فـيدرجيـأنويجب،مناقشتها
بندال مننسبياًإيجابيبداية وذلك الموضوعات، رأس جوٍّأجلعلى مـنخلق

وا بجوٍّوهذا،لفةإلالود المهمة المشاكل مقاربة على اإليساعد وهـذا،ةيجابيمن
ي معإيجابيأكثرنتائجإلىيؤدِّقد مقارنة فيأية تشنُّأمناقشة وتصادمجواء ج

معاأمَّ المقابالت فاإلالمحروميناألشخاصفي الحرية، هـييجابيمن ة
والشهودأسمة الضحايا مع المقابالت لنجاح الحالةساسية هذه أعضاءعلىفي

المراقبة يستمعوأإلىهوابَّتنيأنلجان قد المتعددةننهم زياراتهم الكثيـرإلىفي
ال الروايات حولمن تعرَّاإلنتهاكاتمتشابهة الضحاياتضالتي علـىلها لكن
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دوماًأنالزائر الضحيةاهتماماًيظهر ترويها التي لجانأعضاءوعلىبالقصة
دوماًأنالمراقبة يحتاجأنَّيعوا المحتجز الخاصةأنإلىالشخص تجربته يسرد

واجهها التي لذلكوالمعاناة المراقبةجلأعضاءعلى، ةيجابيـباإلعوايتمتَّأنان
يجرو التي المقابالت في الشديد معنوالصبر مـناألشـخاصها المحـرومين

دوماً،١٨١الحرية اإلإويجب من جو واإلظهار محتجـزالفمقابلـةةيجابيهتمام
واالهتماممستوىبتكونأنيجبالخمسين والتركيز فيهأنذيلالنفسهما ماجريت

محتجزلمقابلةلأو ينسجأوشخص

الحتراُمإ٤ الشخص الحريَّممصلحة من ةحروم

األاألشخاصنَّإ الطرف هم الحرية من المعادلةالمحرومين في ،ضعف
على المراقبةأعضاءلذلك لجان من الزائر حتمـالإأنَّإلـىينتبهواأنالفريق

هـواألشخاصضتعّر للخطر الحرية من مقارنـةأالمحرومين بكثيـر كبـر
على١٨٢محتجزينالغيرشخاصباأل الزائرأعضاءلذلك الفريق

عمل بأي القيام عن يعّرإأواالمتناع قد مـنجراء المحروم الشخص ض
للخطر الحرية

الزائرأعضاءعلى واضحأنالفريق بشكل تـتميشرحوا الذي للشخص
بهذامامقابلته القيام يستطيعون ال وما به القيام لعـدم،يستطيعون وذلك

لدخل خاطئة انطباعات المراقبةيهق لجنة صالحيات توضـيحعن فعدم
قد المعني للشخص اللجنة األشجِّيمقدرات طرح على موسَّعه بشكل عمور

بعد لحمايته ضمانات وجود دون من الزائرإومفتوح الفريق زيارة نهاء
من الحرية من المحروم الشخص بإسم إفادة أي أو معلومات أي تقديم عدم

                                                 
المهني ١٨١ التدريب سلسلة اإلنسان، حقوق رصد على التدريب مفو٧َّرقمالدليل السـامية، المتحـدة األمم ضية

اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة، ٧٧الفقرة،٢٠٠١األمم
اس ١٨٢ الفعَّنبولطبروتوكول والتوثيق التقصي للتعذيبدليل القاسيةالين العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره

الال المهينةاأو أو المهنـيمفوَّنسانية التـدريب سلسلة اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ٨رقمالـضية
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،٣٨.
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موافقته نُأنبعد،دون قد يتعرَّإلىهبِّيكون قد التي لهاالمخاطر ١٨٣ض

عدمأعضاءعلى المراقبة لدىإخلقأووعودأيطالقإلجان نطباعات
المسجون يستطيعأوالشخص ال بهااإلاألعضاءالمحتجز ١٨٤يفاء

يجبأعضاءفإنَّوعليه، المراقبة دوماًأنلجان عيـنهمأصـبنُيضعوا
الحرية من المحروم الشخص ومصلحة حياة وحماية بالزيارةسالمة القيام فعند

اإلإلىالتالية معظـمأعضاءيقومأنينبغيحتجازمرفق بمقابلة المراقبة لجان
الحريَّاألشخاص من تمَّالمحرومين الذين زيارةة في مقابلتهم مندللتأكّ،سابقةت
تع ١٨٥انتقاميةأعمالأليهمضّرعدم

                                                 
183 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, 2002, p.57. 
184 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 55.
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اسُعالتَّالفصُل
الزيارة

األ المحور هي والرصدالزيارة الرقابة عملية في ال،ساسي مندَُّبلذلك
الجيد يكون،لهاالتحضير تحضيريةإالَّهذاوال بخطوات تسبقيةتنظيموبالقيام

منزيارال نجاحالضمانأجلة
اإل مكان مسؤولي مع بالتواصل الزيارة الفريـقوتبدأ يقوم ثم عتقال،

والقيودباالطّ السجالت على للمبـان،الع الميدانيـة الزيـارة تبدأ ذلك يبعد
معيو مقابالت الحريةاألشخاصتخللها من الفالمحرومين الزائرويقوم ريق

و المعلومات فيها،جمعهاالتياألدلةبتوثيق نهايـة؛الطبيةاألدلةبما وفـي
معتهزيار التواصل إلإدارةيجب األالسجن االنطباعـات على ليـةوطالعها

الزائر للفريق

االعتقالالتواصُل١ مكان مسؤولي مع

السيَّ السجون، زيارة بداية األفي الزيارات الزائـروما الفريق يقوم لى،
والس السجن مدير مع الُمبالتواصل اإلإدارةفةكلَّلطات منحتجازمرفق والهدف

الباب فتح هو التواصل مستمرٍّأمامهذا المراقبـةأعضـاءبـينحوار لجـان
بعدها وحتى الزيارة فترة طوال المحّبوالسلطات إلـىاللقاءيتطّرقأنذومن

المثال سبيل على التالية الحصردونالنقاط
لتقالًأو فرصة اللقاء يكون اللجنة، علىديم وللتعـرفألالطالع عمالها

الزائرأعضاءلىإ علىهالفريق تساعد قد شخصية معرفة خلق على يساعد ذا
الحواجز التعسهُِّيوهذا،كسر الزيارةأنوال الزيارةوثناء بعد ما
لشرحاًثاني مهمة المقابلة تكون الفريـقأ، عمـل وطريقة الزيارة هداف

بالنسبة االزائر والرصدإلى الزائـرلمراقبة الفريق لمـديرأنفعلى يوضـح
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المسؤولأوالسجن القـوانينالأنَّالشخص احتـرام مـن اطار في يعمل فريق
إوالقواعد تضعها السجنالتي فينَّوأ،دراة تعمل فـيإاللجنة السرية من طار

للمقابالت،ئجراإ مقابالإالسلطاتتسهيلبيتطلّوهذاها معتجراء انفراد على
الحريةاألشخاص من الموظَّأوالمحرومين الُممع وإدارةنفيكلَّفين ذافنإالسجن
مراقبةالقانون دون منتنصُّأومن فريقإلىباإلضافةأحدت يرغب قد ذلك،

جمع من الهدف بتوضيح الزائر المراقبة والغايةلجنة منالمعلومات جلهاأالتي
تستعمل األووهسوف مراعلى تحسـينقبرجح على والعمل المعنية السلطة ة

الحريةاألشخاصظروف من المحرومين
يجثالثاً فرصةًيشكِّأنب، اللقاء ُحل على سـلوكللتأكيد أعضـاءسـن

الزائر، الموضوعةوالفريق والقواعد القوانين جميع مراعاة على كمـا؛التأكيد
عنأعضاءعلى االمتناع الزائر الحريةاألشخاصثارةإالفريق من المحرومين

التمرُّ القبيلشيٍءأيِّعلىأودعلى هذا من
الفررابعاً على للمديرأنيق، وكيفيـةأويشرح الزيـارة مدة المسؤول

فيهائنتهاإ الرغبة حال عندإجراءوفي آخر المـديرإلقاء مع الزيارة أونتهاء
الُم فمن اإلحبَّالمسؤول، األذ الزيارة في ذلك عن لىوبالغ

مرفـقخامساً حـول معلومـات على للحصول مهمة المقابلة تكون ،
السـابقةتغيُّأيوحولحتجازاإل الزيـارة منذ للمبنى حدثت كانـتإذارات

األ ليست تلك اإللىوالزيارة الُمأنـهإلىشارةتجدر يكـونأنذحبَّـمـن
قدأعضاء الزائر مسبقاًطّإالفريق المبانيلعوا خريطة إحتجـازوأماكنعلى

علىاألشخاص الزيارة، بدء يتمأنقبل داخـلإلـىخرائطالهذهدخالإال
أنظراًحتجازاإلأماكن تؤمِّإلى قد أولمساجينارلفراالكافيةمعلوماتالننها

١٨٦المحتجزين

تُسادساً منشكِّ، مهمة فرصة المقابلة المـديرإلىاالستماعأجلل رأي
اإلإدارةةفكلَّالُموالسلطات مرفـقفاألحتجازمرفق هكذا يديرون الذين شخاص

تماسٍ على اليومهم المشاكل مع لذلكدائم للسجناء، هذافإنَّية في نظرهم وجهة
                                                 
186 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 58-59.
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و المراقبة، لجنة لعمل مهمة بحاجةإالمجال المعلومات كانت عبرإلىن التدقيق
السلطاتأنهذلك،أخرىمصادر تعمد االحيان بعض حقـائقإلـىفي اخفـاء

السجون تعانيها التي الُمحتجازاإلوأماكنالمشاكل من المديرحبَّويكون سؤال ذ
ظروفأو عن تحتاألشخاصإحتجازالمسؤول هيإالذين وما بـرزأشرافه،

يعان التي سؤالهمنهاونالمشاكل يتم ذلك الفرضـياتأوالحلـولعـنوبعد
ِقالمقترحة حلَِّبمن على تساعد التي المشاكلله ١٨٧هذه

السجالَّالُعاالط٢ّ والقيودِتعلى

السجالَّالعاالطّ هـوعلى والقيود نَّأوخصوصـاً،مفيـدراءإجـت
كثيراًنةالمدوَّالمعلومات مرفـقفيتساعد فـي موجـود هـو من كل معرفة

الزيارةتمَّهلو،حتجازاإل بدء قبل البعض وبوقتأونقل هلمعرفةفيقصير،
مح إلواهناك النزالءالت بعض من المرفق الزيـارةأخالء فترة أنَّكمـاثناء

يساعد القيود على المتـوافرةفياالطالع والمعلومـات السجالت بين المقارنة
الزائر ١٨٨للفريق

الزيارة بدء قبل المفيد من الئحـةأعضاءيجمعأنلذلك المراقبة لجان
اليمحرومعتبرونهميالذيناألشخاصسماءأب من المرفقن هذا في وعندحرية

الزيارة يطلبواعضاءباألينبغيبدء االطّـأن السـلطات قائمـةالعمن علـى
بجميع المحتجزاألشخاصتفصيلية في الحرية من المحرومين

االطّ يجب علىكما لمرفـقالع الماديـة بالحاجـات المتعلقة السجالت
بـاإللألشخاصوحتجازاإل المتعلقة والسجالت الحرية، من جراءاتالمحرومين

اإلواألحداثالمتخذة مكان في تقع التي تتضـمننالسـجأوحتجـازاليومية
بأسماءهذهالسجالت تبعـاًاألشخاصالئحة الحريـة من لفئـاتهمالمحرومين
مدانومتهم بالغون، الـدخولو،ونسـاءحداثٌأن،ون، بتـواريخ الئحـة

                                                 
على ١٨٧ التدريب اإلنساندليل حقوق المهنيرصد التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية

اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة، صفحة٢٠٠١األمم ،،١٤. 
188 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 60. 
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اإل مرفق من داخـلباإلجدوالًو،حتجازوالخروج المعتمـدة التأديبيـة جراءات
اإل وسجالَّحتجازمرفق طبِّ، الحريةالمحروملألشخاصيةت من حـالوين في

مماثلة الئحة وجود اإلعدم المراقبة لجنة على على، اإلأنصرار أودارةتقـوم
الُم ِسإدارةةفكلَّالسلطات بوضع باألفصَُّمجلٍّالسجن وحديث والتفاصـيلل سماء

الحريةلالبيانية من محروم فرد المـيالد،ويتضمَّكل تاريخ ذلك التفاصـيلون
المو،األخرىالشخصية اإلوالشخص،إلىسوبةنالتهم قـربوأ،حتجـازتاريخ

منتظر،إ قضائي الصحيةوجراء التأديبيـةاإلو،١٨٩وجدتنإالمشاكل جراءات
تعرَّ الشخصالتي لها المراقبـةأعضـاءوعلىوجدتنإأيضاً،ض لجـان

القائمة بهذه االحتفاظ بهـاأومكنأإذابدورهم واالحتفاظ منها المعلومات جمع
ُمب حتَّنظَّشكل ودقيق ولهمىتسنَّتىم زيارة كل عند مصيرعنلسؤالاالمقارنة

غيابأماهمؤسماأالمدرجةاألشخاصمنأي حال قيامأيفي وعدم سجالت
بوضع فعلىأيالسلطات الزائـر،أعضاءسجالت، المراقبـة لجنـة إذافريق

الكافية، الموارد للمحتجإبوايقومأنتوافرت سجل السجالتزينعداد وتتضمن
الماديةالمتعلِّ بالحاجات اإللألشخاصقة ومرفق الحرية من حتجـازالمحرومين
وجدوالً الطعام تقديم المعتمـدة،إجراءوه،أنواعبمواعيد النظافـة الثيـابوات

للسجناء، ووالمقدمة الموجودة،أنواععدد واألاألوالفرش المتـوافرة دواتدوية
م في الموجودة المرفقالطبية التعليمية،المعدَّووجد،إذاستوصف الترفهية،وات

وو المرفق، في الموجودة الماديـةمتعلِّأخـرىشياءأالرياضية بالحاجـات قـة
للنزالء

اإلوتتضمَّ سجالت جدوالًواألحداثجراءاتن فياليومية المتبع بالنظام
العمل، لناحية الحرية من الحرمان والنشاطاتومكان كمـاالتعليميـةالتمارين

توثيقاًضّمتيأنيجب تمباألن التي والسـالحفيهاستعمالإحداث تجـاهالعنف
رافقت،المسجونينأوالمحتجزين التي العنفإوالظروف يجـبكذلكستعمال

                                                 
الد٧ُّالقاعدة١٨٩ النموذجية القواعد لمنـع، األول المتحـدة األمـم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا

المجرمين ومعاملة جنيف،الجريمة في بقراريـهوأقرَّ،١٩٥٥عامالالمعقود واالجتماعي االقتصادي المجلس ها
فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣ فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ  ١٩٧٧مايوأيار١٣خ
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اإلضمَّتيأن سجل مكـانباألجدوالًواألحداثجراءاتن فـي تقـع التي حداث
يوميأوحتجازاإل بشكل ١٩٠السجن

ومكانالميدانيَّالزيارة٣ُ للمباني والسجناءإة المحتجزين قامة

ت رقابةأينجحلكي إلـىزياراتالتكونأنمندَُّبال،رصدأوعملية
وشاملة دقيقة بالشاملةالسجون المراقبـةجَّيتوأنهوالمقصود لجان فرق على ب

كلأن اإلاألماكنتزور كلحتجازومرافق خاصة وبصفة األاألماكن، بنيـةفي
السجن داخل النزالء يشغلها اإلأوالتي هحتجازمكان يجـبوفي المجـال ذا

كاناالنتباه اذا منويتبيَّ،سريةإحتجازأماكنهناكتما ذلك فيخاللن التدقيق
الذيأهيالجدران النوع سريةاخلفهيفختمن وزنازين الغرف أم

الزنزانـات مثـل النزالء معيشة مكان تشمل عامة بجولة الزيارة ،تبدأ
السجن،و،العنابرو الطعام،وساحات الرياضية،وصاالت العمل،والغرف ورش
وفـيأماكنو المبـاني داخـل في والساحات الزيارة وغرف والترفيه الدراسة

الطلق والعيـادات؛الهواء والمستوصف والحمامات المطابخ الزيارة تشمل كما
اإلالموجودة مرفق حتجازفي

يمكـن القصيرة، العامة الجولة الزيـارةيقّسـأنبعد الفريـق إلـىم
مختلفأصغاتمجموع بزيارة تقوم كـلإولويةولألبعاًِتاألماكنر كانـت ن
ذاتاألماكن األأهميةهي يتلقاهـاولمراقبة التـي والمعاملـة الماديـة ضـاع

فوالمحروماألشخاص الحرية، من بعضإن بسببكبرأأهميةتكتسباألماكنن
لتعّرأمكانيةإوجود فيهـاوالمحراألشخاصضكبر الحريـة من اكنتهـإلمين
المثالحقوقهم سبيل على االنفـرادي،،نذكر الحـبس الزنزانـاتوزنزانات
والوالتأديبية، الصحيةعنابرالزنزانات والمرافق عام، يحـتمبشكل أنوهـذا
التجوُّأيتشمل رقابة هذهعملية في األماكنل

                                                 
190 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 60. 
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شكَّوممَّ ال هذهأنَّفيها مـناألماكنزيارة عاليـة درجـة على هي
علأل،هميةاأل الزائر الفريق تساعد اإلىنها األتكوين الجوِّونطباع عن القائملي

السجن اإلأوفي والمعيشيةأنهاكماحتجازمكان المادية الظروف بتحديد تسمح
المحر الشخص فيها يعيش التي الحريةواالنسانية من صعيدوم المعاملـة،على

والنظافةو والحماية والراحة والنشاطات النوم، ومكان والمشرب، الـخ،المأكل
أل تسمح اإلعضاءكذلك مكان برؤية الزيارة ومعاينـةحتجازفريق الطبيعة على

وتخطيطها المباني القصوى،حجم المرفق سعة تحديد الزائر للفريق يتيح بحيث
م على اإلوالعمل طبيعة فهم كذلك االكتظاظ، األنع المتخذةجراءات بحـقمنية

الحريةاألشخاص من المحرومين

الحرِّاألشخاصمعالمقابالت٤ُ من  ةيَّالمحرومين

مةالمقدِّأ
معإنَّإ والتواصل المقابالت الحريـةاألشخاصجراء مـن المحرومين

وتوثيقاألماه مراقبة عملية في اإلأوساس مهمـة،الههـذأنَّإالَّحتجازضاع
نسبياًإو سهلة تبدو حسَّأنهاإالَّ،ن شـتَّعملية العتبـارات ودقيقـة ١٩١ىاسـة

غالباً الحرية من ضعيففالمحروم موقف في يكون غربـاءإلىتحدثيينحما
فعلىأإلىأو لذلك السلطات، مع تواصل على يكونون قد فريقأعضاءشخاص

بجأنالمقابلة ذلكدٍّيعملوا ويكون المحتجزين، ثقة كسب التصـّرعلى فعبر
الحريةاألشخاصمعيةشفافب من بتقديمالمحرومين ذلك الفريقأعضاءويكون
المعنينفسهمأ وهعالمإوبللشخص تقصِّربالسبب وهو زيارتهم، الحقـائقاء ،ي

وقف على العمل ثم الفريـقوجدتإذااإلنتهاكاتومن علـى الحالة هذه في
خاطئةأنلزائرا انطباعات يخلق مـنآماالًأوال المحروم الشخص لدى زائفة

وآليـةالحرية الزيارة آلية للشخص الفريق يشرح ذلك المقابلـة،إجـراءبعد
قبلأنبجوي المقابلة تبدأ مايشرحأنال الالفريق ومـا فعلـه استطاعته في

                                                 
جنيف، ١٩١ التعذيب، منع جمعية عملي، دليل االحتجاز، أماكن صفحة٢٠٠٤مراقبة ،٧٧. 
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به القيام الفريقيستطيع على للشيؤكِّأنكذلك مقابلتـهد تـتم سوف الذي خص
المناقشات في السرية المقابلةأالتزام ينشرأو،١٩٢ثناء ال إذاإالَّمعلومـاتأين

بعد الحرية من المحروم الشخص عليها قـدأيإلـىهينبِّـأنوافق مخـاطر
لهايتعرَّ حالض الزيارغبوفي استعمالرةفريق التـيفي المعلومات بعض

ف بها، االدالء يتم مـنليوضحواأنفريقالأعضاءعلىسوف المحروم لشخص
سأيالحرية المقابلة من ١٩٣العلنإلىيظهرجزء

للمقابلِةالتحضيُرب
الوصولنَّإ في المقابلة علـىإلىنجاح يعتمد وواضحة دقيقة معلومات

ل المسبق اإلهاالتحضير من جملة يقتضي وهذا التـيجراء، والتحضـيرات ات
بها القيام المراقبةيجب لجان حـولأنفعلى تمهيديـة معلومـات بجمع تقوم

ارتباطاألشخاص وحول مقابلتهم جـرتأوحداثأأيالمنوي هـم،لانتهاكات
عليه يـتماألشخاصحديدتموبعدها ثم من وشهود، ضحايا من مقابلتهم المنوي

ونوعية المقابلة فريق حجم واسماأعضائتحديد همئه

التمهيديةالمعلوماتجمُع١
الضروري حـولأعضاءيقومأنمن معلومـات بجمع المقابلة فريق

و اعتقاله وتاريخ مقابلته المنوي قـد،عتقالهإسبابأالشخص التـي والظروف
سابقاًتعرَّ لها يسـتطيعوأنالفريقأعضاءعلىوحالياًض مـا بقدر نيجمعوا

فمعرفةعنمعلومات مقابلته، المنوي الشخص النفسـي يـةخلفخلفية الوضـع
للشخص نوعيةإفيأكثرساعدتوالطبي يمكـناألسئلةختيار هتوجَّـأنالتـي

                                                 
جنيف، ١٩٢ التعذيب، منع جمعية عملي، دليل االحتجاز، أماكن صفحة٢٠٠٤مراقبة ،٧٧.
اس ١٩٣ التقصِّطبروتوكول دليل الفعَّنبول، والتوثيق القاسيةي العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الين

الال المهينةاأو أو اإلنسامفوَّنسانية لحقوق السامية المتحدة األمم سلسلضية المهنـين، التـدريب ٨رقمالـة
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،٣٥.
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الُمأنهكما؛١٩٤هإلي وجـودحبَّمن مـدة االعتقال، تاريخ تشمل معلومات جمع ذ
السجنالشخص اإلأوفي اللجنـةحتجازمكان علـى جمـعواتحـأنكما ل

حول الحريةالاصشخاألبحقةمخالفأونتهاكإأيمعلومات من إذامحرومين
وجدت

والضحايااتهويتحديُد٢ الشهود
المعلومـات جمـع فـي التالية المرحلة مع المراحل هذه عـنتتداخل

فيأواإلنتهاكات المرتكبة بحيثأماكنالمخالفات الحرية، من جمعأنالحرمان
األ هويوالمعلومات تحديد في يساعد الحريـةالمحروميناألشخاصاتلية مـن

مقابلتهمذينال الزائر الفريق األ١٩٥ينوي األفإنَّلىووللوهلة الئحة سماءواضع
افكُِّيأنيجب هذه حماية في منألر نوسماء أواتمضـايقالأنـواعمـنعأي

الُمتعرُّال فمن لذلك مناألشخاصمنأخرىسماءأضافةإذحبَّضات، المحرومين
تستط ال كي عشوائي بشكل السلطاتالحرية مأنيع الحقيقينتعلم المصدر هو

للمعلومات

ونوعيَّحجُم٣ المقابلة هأعضائةفريق
الُم شخصينأنذحبَّمن عن المقابلة فريق حجم يقل هـذاأنَّذلك،١٩٦ال

باألأحدٍّفيالرقم بالقيام لشخص يسمح بدنى وباالسـتماع إلـىسـهابإسـئلة
م المحروم الشخص ومشاكل مـامالحظات بتدوين اآلخر يقوم بينما الحرية، ن

الممكنيذكره فـيأنومن العـدد عـن الجماعية المقابالت في العدد يختلف
الثنائية للعـددالمقابالت ممكن الجماعية المقابالت تبعـاًأنففي لعـدديزيـد

عامةغالباًإذ،الموجودين مشاكل عن الحديث يكون منتما مجموعة منها عاني
                                                 

إس ١٩٤ التقصِّنبولطبروتوكول الفعَّدليل والتوثيق القاسيةي العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الين
الال المهينةاأو أو لحقوقمفوَّنسانية السامية المتحدة األمم سلسلضية المهنـياإلنسان، التـدريب ٨رقمالـة
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،٦٠

المهني١٩٥ التدريب سلسلة اإلنسان، حقوق رصد على التدريب مفو٧َّرقمالدليل السـامية، المتحـدة األمم ضية
وجنيف، نيويورك المتحدة، األمم اإلنسان، صفحة٢٠٠١لحقوق فقرة٥، ،1 ١.

جنيف، ١٩٦ التعذيب، منع جمعية عملي، دليل االحتجاز، أماكن صفحة٢٠٠٤مراقبة ،٧٨.
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الثنائيةالمحرومي المقابالت في بينما الحرية، من التطـّرفن الممكن إلـىقمن
وحسَّأكثرمواضيع مناسةشخصية كبير عدد قدأعضاءفوجود الزائر الفريق

حديث في الضحية يريح تعرَّعّمهاال خصوصاًتضا التعـذيبله، حـاالت في
لذلكواإل واالغتصاب، البدني الُمفإنَّعتداء لفحبَّالعدد فيذ المقابلة المقابلـةريق

هو شخاصأ٣و٢بينمااالنفرادية
حاالت فوريإوفي مترجم وجود الضروري من يكون قد اللغة، ختالف
يتكلّ التي اللغات واألشخاصمهايتقن الحريـة من فريـقأعضـاءالمحرومين

التدَُّبوالالمراقبة لناحيةبُّنمن والحذر الأنهه قد االحيان من كثير يشـعرفي
للتحّدالضحيةأوالشاهد خوفاًأمامثبالراحة محلي تسـريبأنمنمترجم يتم

المقابلة الُممضمون فمن غيـرأنذحبَّلذلك بمتـرجمين الزيارة فريق يستعين
األأنَّإالَّ؛١٩٧المقابالتإجراءثناءأمحليين تحّدالحل هو فريـقأعضاءثمثل

ال بها يتخاطب التي باللغة حـاالتأنهكمانووالمحتجزجونونمسالزيارة في
الجنسيوأغتصاباإل تُاالعتداء ال الضحيةحبِّقد اشخاصأمامالمقابلةإجراءذ

بها مسبقة معرفة بـزمالءعلى االسـتعانة على كذلك ينطبق وهذا الضـحية،
الضححين،المحتجزين ذلك يمنع براحةيقد التكلم من يرغببالمقابل،ة ال قد

سواءالمجني ذكرأعليه، الحديثنثىأأواًكان في يعرفـهأمام، ال أوشـخص
عائلته يعرف

الجالتنّونَّإ ِفندع في قوََّرري عامل هو المقابلة للفريقإةق ففيضافي
تُ والمجتمعات الحاالت التكلمفضِّبعض النساء ُيإلىل قـد بينمـا لفضِّـنساء،

التحّد الورجال،إلىثالرجال يكون مطلقعكسقد في فـإنَّاألحـوالولكن
للضحيةالتنوُّ بالنسبة للخيار فرصة يعطي علـىأوع الحالـة هذه وفي الشاهد،

الضـحيةأنالمقابلة تفضله الذي الجنس على حـاالتتقتصر دعـاءإففـي
مقابلة في النساء ترغب قد الجنسي، واالعتداء المقابلة،جراءإلنساءاالغتصاب

ال يكون قد اجربينما عليهل التحّداًجنسيلمعتدي في راغب رجـال،أمامثغير

                                                 
جنيف، ١٩٧ التعذيب، منع جمعية عملي، دليل االحتجاز، أماكن صفحة٢٠٠٤مراقبة ،٧٨.
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يحتّمممَّ يفضِّـأعضاءيكونأنا الذي الجنس من المقابلة الضـحيةفريق أوله
الشاهد

الُمُهأنَّذلك،إلىيضاف ملمأعضاءحدأيكونأنذحبَّمن المقابلة فريق
النفس،ب التإذعلم الحاالت مع التعامل في ذلك انتهاكـاتيساعد مـن عانت ي

وجسدي نفسي تعاملوتعذيب على يساعد النفس علم في خبير فضـلأفوجود
ت حاالت تحـُدجمع قد التي الصدمة لقصصـهمدد الضـحايا روايـة لـدى ث
تعّر ما لهحول ١٩٨ضوا

المقابالتنواُعأت
عدد المراقبة لجنة فريق المقابالتاًيجري لمرافـقأمن زيارتـه ثنـاء

مـعالزيارةنتضمَّوت؛جازحتاإل والمقابالت ومالسـجناء السـلطاتحتجـزين
وإدارةالمولجة القانونفنإالمرفق معنَّإاذ مناألشخاصالمقابالت المحرومين

هي الجماعيةنوعينعلىالحرية الفردية؛المقابالت مننوعٍلكلِّوالمقابالت
المقابالت الوصولإيجابيهذه على تساعد فعَّإلىات ومراقبة رصد الـةعمليات

دون السلبياتإمن بعض سوفغفال ذلك، على التوّسيلإلضاءة مقاربةتم في ع
النوعين هذين من دناهأكل

ةالجماعيَّالمقابالت١ُ
جماعية مقابالت المراقبة لجان الجماعيـةنظراًتجري المقابالت لكون

المنافعتؤمِّ من جملة الجماعن الزيارةفالمقابالت لفريق تتيح التواصلإية مكانية
عدد منأمع الحريةاألشخاصكبر من الحـاالت١٩٩المحرومين من كثير ففي

محدود الزيارة وقت يتعذَّاًيكون كـلربحيث مقابلـة الفريق األشـخاصعلى
الحرية، من الذيالمحرومين جماعيةإجراءيحتّماألمر تكـونماغالباًلقاءات

                                                 
القاسية أو الين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ي والتوثيق الفعَّدليل التقصِّ .نبولطبروتوآول اس  ١٩٨
، ١التنق�ي�  / ٨رقم ال� ضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، سلس�لة الت�دريب المهن�ي    مفوَّ. نسانية أو المهينةا الال

  .٦٠، صفحة ٢٠٠٤األمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 
جنيف، ١٩٩ التعذيب، منع جمعية عملي، دليل االحتجاز، أماكن صفحة٢٠٠٤مراقبة ،٧٩.
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مع لجمع داخـلمفيدة تجري التي والنشاطات المادية الجوانب حول عامة لومات
اإل ٢٠٠حتجازمرفق

تخفِّ قد الجماعية علىواللقاءات الضغط مـناألشخاصف المحرومين
المقـابالت حـال فـي بعينـه شخص على التضييق من الخوف لناحية الحرية

الشك،الفردية على السلطات فعل تكونوافردة قد الجماعية السجناءخفأى على
المقابالتأو حالة في ذلكالجماعيةالمحتجزين الصـعبأنه، مـن يكـون قد

السجناء كل بينماأواستهداف استهدافأكثرسهلتالموقوفين، الحـاالتعملية
يمـنحأنَّكما؛الفردية مما المعلومات مصدر بتجهيل تسمح الجماعية المقابالت

حمايةاألشخاص الحرية من الجماعيـةتيحوتإضافيةالمحرومين المقـابالت
الزيارة الخلفيةلفريق العـاممعرفة والمـزاج واالجتماعية لألشـخاصالثقافية

نجاح في يساعد مما الحرية، من الجماعيةأالمحرومين للمقابالت يضـافكبر
تأنَّذلك،إلى الجماعية العالقاتالمقابالت طبيعة بمعرفة الرسـميةسمح غيـر

ا مرفق ثمَّو،حتجازإلداخل تحديدمن مقـابلتهماألشخاصسماءأتتيح الواجـب
انفراد ٢٠١على

السلطات،أنويجب مسامع عن بعيد مكان في المقابلة قدأنهإالَّتجري
يستطيع الزيارةال بعيداًيأنفريق المقابلة السلطاتأعنجري تجريعين وقد

زنزانة في صغأوالمقابالت قسم المرفي من الُمفقير يحـددأنسـتحبومن
المقابلةمسبقاً عادةتبدأمدة ِقالمقابلة من مفتوح الزائر،َببسؤال الفريق تيحفيل
الحريـةلألشخاصذلك من األإالمحرومين انطباعـاتهم وتحديـدوبـداء ليـة
بشكلواأل األ٢٠٢ليأولويات السؤال يكون مثالًووقد ال هي التـيألما مـور

اإلفترةخاللتزعجهم مرفق في لمقـابالتاسـلبياتمـن؟حتجـازوجودهم
عوضاًبقيتُأنهاالجماعية العموميات اطار في فـيعنالحوار مـورأالدخول

                                                 
200 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 62.

اإلنسان ٢٠١ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحدة األمم ضية
اإلنسان نيويوركلحقوق المتحدة، فقرة٢٠٠١وجنيف،األمم ،٧٣.

االحتجاز ٢٠٢ أماكن جنيف،مراقبة التعذيب، منع جمعية عملي، صفحة٢٠٠٤دليل ،٧٨.
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يجب٢٠٣شخصيةأوحساسة الحساسة فـيأنفالمواضيع محصـورة تبقـى
الفردية منالمقابالت محروم شخص سؤال الحكمة من ليس المثال، سبيل فعلى

ماأكانتإذاهاسؤالأوالحرية، حول عتـداءإإلىضتتعرَّأوضتعرَّإذانثى
الحادث حول تفاصيل واعطاء الجماعيةجنسي المقابالت بعضأنهكمافي في

السلطات تعمد قد بينإلىاالحيان، عمالء مـناألشـخاصزرع المحـرومين
يمنع مما حقاألشخاصالحرية عن بحرية التحدث من الجماعية المقابالت يقةفي

يجري ما
المرحلة إلى الزائر الفريق ينتقل المفتوحة، األسئلة حول األولى المرحلة بعد

يطرح حيث الوصولأالثانية، بهدف محددة ينبغـيإلىسئلة التـي المعلومات
عليها قبلبللبعاًِت،الحصول وضعه الذي الجماعيـةإجراءرنامج بعـدالمقابلة

المذلك صحة في التدقيق وتيتم مـنجريعلومات المعلومات اتافـادأيتنقية
متناقضة

ةُالفرديَّالمقابالت٢ُ
المقـابالت هـو الزيـارة فريق يجريها التي المقابالت من الثاني النوع

مع الحريةاألشخاصاالنفرادية من هونَّإالمحرومين المقابالت من النوع هذا
معلوماأل على للحصول بالنسبة فعالية حـولكثر ودقيقة حساسة انتهـاكأيات

الحرية من المحروم الشخص تفاصـيللحقوق الحرية من محروم شخص لكل
تعرَّ ما حول غالباًخاصة وهو له، يرغبض يتحدَّأنما علنيال بشكل عنها ث

عنإذافالشخصعدَّةسبابأل بالتحدث الأوانتهاكأيرغب نسـانيةإمعاملة
في سيرغب االرجح السريةنأفعلى اشتراط مع انفراد على يتمتكون ال وهذا

جداًإالَّ قليل عدد بوجود انفرادية تجارباألشخاصمنبمقابالت عن فالحديث
يكوناإل ال والتعذيب الجنسي الضحيةأوانفرادىعلإالَّعتداء رغبة كماحسب
فيأنَّ يرغب ال قد الحرية من المحروم وجـودمـعالمقابلـةإجراءالشخص

آخرينبأو،القانونإنفاذفيموظّ مساجين ضـمونمبوايسـرِّأنمنخوفاًجود

                                                 
االحتجاز ٢٠٣ أماكن جنيف،مراقبة التعذيب، منع جمعية عملي، صفحة٢٠٠٤دليل ،٧٨.
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حالةللسلطاتالمقابلة ثنائية،إجراءوفي المقابالت فريق جرييأنزيارةعلى
من عدد لمقابالالاكبر وذلك ات مصـدرحوللسلطاتتضليل الشخص هو من
المعلومات

االنفيتطلَُّب المقابالت الثقـةنجاح بنـاء الجماعية، المقابالت كما رادية،
الحرية من المحروم الشخص الطرفبين فريـقاألضـعفوهو وبـين

الواقعالزيارة الشـخصأنيتطلبهذا وسالمة مصلحة الزيارة فريق يراعي
إلتالذي المناسب المكان اختيار عبر ذلك ويكون مقابلته، بعيـداًجراءتم المقابلة

وا مسمع، السلطاتأمكن،أذاعن فـيعين اللقـاءات عن االبتعاد يجب لذلك
المولجةأماكن السلطات اإلإدارةتواجد مسـلتجنّـحتجازمرفق فريـقواب اة

تُ التي بالسلطات السجنالزيارة على اإلأوشرف مكان٢٠٤حتجازمكان ويكون
الحرية،األشخاصمعيشة من السـجكالمحرومين وساحة والعنابر نالزنزانات

من الزيارة، وغرف إلاألماكنوالمكتبة تمقابالهكذاجراءالمناسبة
األ المقابلة مدة تقل ال العادة ففي للوقت، مـعوبالنسبة عـنأيلى محتجـز

دقيقة الطبيأوالعشرين الفحص دون من دقيقة المقابالتالثالثين تستغرق وقد
وجودوقتاً حال في اإاطول كحـاالت جسمية واالغتصـابنتهاكات لتعـذيب

الجنسي وقتواالعتداء المقابلة تستغرق بمتـرجمأوقد االستعانة حال في طول
حالف اللغاتإي قدأنَّكما؛ختالف نفسها الثقة ٢٠٥طولأوقتإلىحتاجيبناء

الموظّالمقابالت٣ُ المولجينمع مكـانإنفـاذفين داخـل القـانون
الحريَّ من ِةالحرمان

الفريقاألشخاصمقابلةإلىباإلضافة يطلب قد الحرية، من المحرومين
مقابلة عناألشخاصالزائر اإلالقانونإنفاذالمسؤولين مرفق إذاحتجـازداخل
القوانين بذلكجراءاإلأوكانت تسمح المسؤولينات مقابلة عاليةأهميةوتكتسب

معاملةنظراً كيفية في االساسي ااألشخاصلدورهم مـن لحريـةالمحـرومين
                                                 
204 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 63.
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لهم الالئقة المعيشة اإلأوتأمين فترة الموظ٢٠٦ّحتجازثناء المولجونوينقسم فون
اإلإدارة المسؤولوفالموظَّنوعينإلىحتجازمرفق عنون الخـدماتتقـديمن

المرفق المولجووالمسؤول؛داخل وحفظون مراقبة للمسـؤوليناألمنن بالنسبة
األ مثل الخدمات، تقديم وعلـمورضات،المموطباء،عن االجتمـاع علم خبراء

والطبَّوأالنفس، والتدريب، التعليم ضـروريةفإنَّاخين،ساتذة تكـون المقابلـة
والمحتجـزين للسجناء الممنوحة والمعنوية المادية الظروف وتسـاعدلمعرفة ،

من الفئة هذه عنإعلىاألشخاصمقابلة وافية فكرة الزائر الفريق أنـواععطاء
الطب والمحتجزينالخدمات للسجناء الممنوحة والتعليمية والنفسية هذهأنَّكما؛ية

الشكتالمقابال لبعض بالنسبة بالمراجعة المىواتسمح سبيل فعلى نتـؤمِّال،ث،
حول معلومات المقابالت الطبِّأويتـدنِّهذه الخـدمات المأكـلأويـةغيـاب

الالئق لأماوالمشرب حفظموظّلبالنسبة المولجين فغالباًاألمنفين كـونيمـا،
إلحال اإلذن على مقابالتجراءصول تمنعفكثيراًعدَّةسبابوألصعباًهكذا ما

للسجن الداخلية الموظّأوالقوانين له يتبع الذي مـعإجراء،فللسلك مقـابالت
كما حفظالموظَّأنَّالزائرين، المولجين يسـتطيعوقـدوالمراقبةاألمنفين نال

ادامقابأيإجراء اثناء منئلة الُمإذا٢٠٧بتهمواهم والقواعد القوانين قـةطبَّسمحت
يجبفإنَّبالمقابلة، وبعيداًأناللقاءات انفراد على المـوظّأعـنتتم فينعـين

ويتعهَّ سرياآلخرين، المقابلة مضمون بابقاء الزائر الفريق تتركَّـد ما زوعادة
المادياألسئلة والظروف النزالء معاملة اإلحول لمرفق اتجـراءواإلحتجـازة

المعتمدة الخ،التأديبية

المقابلةإتقنياتُث جراء
وتوضيح١ بالمقابلة هدافهاأالبدء

البداية في الجيد المقابلةأعضاءيقومأنمن جوٍّبفريق الـودِّخلق مـن
الذيإلوا الشخص مع مقابلتهتلفة الماء،تم عرض عبر ذلك يكون ةالقهوأووقد

                                                 
االحتجاز٢٠٦ أماكن عملي،مراقبة جنيف،دليل التعذيب، منع صفحة٢٠٠٤جمعية ، .81 

207 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 65. 
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المنعشةأيأو المشروبات اهـدافمن وتحديد الوالية توضيح يجب ذلك وبعد
وكيفية المعلوماتئإجراالزيارة سرية على والتأكيد علـىها للواليـة، بالنسبة

المقابلةأعضاء عمليـةأنفريق تتم اساسه على الذي القانوني االساس يوضح
والمراقبة االرصد الفريق يوضح االطار هذا والحدودفي الممنوحة لصالحيات

تج يستطيعون ال يـتمارتباطاًزهاواالتي الـذي للشخص الفريق يوضح بذلك،
مهمة الزيارةمقابلته التيفريق المقابالت من الهـدفإفجريهاتوهدفه كان ذا

الهدفهو كان واذا ذلك، ذكر وجب والرصد، يقومأكثرالمراقبة كأن ذلك، من
بعد بالحماية الفريقالفريق على والرصد، ايضاًأنالمراقبة ذلك أنهكمايذكر
بمكان االهمية الشاهديطمِئأنمن المقابلة فريق علـىبالضحيةأون الحفـاظ
المعلومات الحريةالشخصألنَّنظراً،سرية من يكونغالباًالمحروم اًخائفـما

المعلومات تسريب للخطروتعريضمن يوحياته أنالمقابلةفريقعلىجبهنا
للشخص تُأنَّيشرح سوف مكـاندوَّالمعلومات فـي بها االحتفاظ سيتم ولكن ن

بالكتمان محاط مـنآمن السـتفادة الحاجة حال المعلومـاتأيوفي أومـن
على الحصول ينبغي بها، واعالمهإاالستشهاد الحرية من المحروم الشخص ذن

المخاطر، من موافقتهإذابأي نيل قبل مطلقوجدت، عـدماألحوالفي يجب
الذي الشخص ثقة مقابلتهتخيانة ٢٠٨تم

السرُد٢
الزيارات من كبير بعدد المراقبة لجان ،مختلفـةإحتجازأماكنإلىتقوم

تُ خاللهاجريحيث للشـخصاًكبيراًعددفي بالنسـبة بينمـا المقـابالت، من
تكون قد الحرية من االمقابلةالمحروم الحـاالت مـعاحدى للتواصـل لنـادرة
الخارجي العالم من الفريـقنَّإمراقبين يـدفع االحيان بعض في الوضع هذا

لمح الوصولواالزائر نظراًإلىلة بسرعة يـؤديالمعلومات مما الوقت لضيق
لألإلى السريع الحالـالطرح هذه في المثالي الوضع بينما فسـاحإهـوةسئلة،

للشخص يقابلونهالمجال مشـاكلهبدايةقصتهبسردالذي عـن بحرية والحديث
                                                 

اإلنسان ٢٠٨ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة المتحـد، األمم السـاميةضية ة
اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة، صفحة٢٠٠١األمم الفقرة 90 ، ،٢٩   
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وتوقعاتهآو نفسهنَّإماله عن والتعبير بالسرد للشخص مـنيخفِّـ،السماح ف
واليأس السيطرة فقدان جيد٢٠٩مشاعر بشكل االصغاء الشاهدإلىيجب يقوله ما

وألووىحت،الضحيةأو متناسق غير سياق في منطقـيإلىاًفتقدمتى ترتيـب
بكلِّأوالشاهدإلىماعتسفاال كمـاالضحية المتبادلة، الثقة خلق في يساعد انتباه

للضحية بكلِّأويسمح بالبوح يريدالشاهد البدايةأنما من يقوله
يجبنَّإ هذه السرد اإلأنعملية علـى القدرة مع لـدىتترافق صـغاء

الزائر الوقت،الفريق بعض ذلك استغرق لو الحتى الفريق فعلى أنزائرلذلك
التطّريتحلَّ حين حتى بالصبر المقابلةأإلىقى فريق اهتمام خارج هذانَّإمور

للوقت مضيعة للبعض يبدو قد الذي والسرد بالنسـبة، ضـروري الواقع في هو
التيأوللضحية الثقة لبناء لـهالشاهد القضـاياتسمح عـن بالحـديث بعـدها
التيالحساسة ضمنها، المعاملةإمن وجدتذاإساءة

علىأنوينبغي الزائر الفريق بحركاتأنيحرص يقوم عبرإال يمائية
تُو،الوجهأوالجسد ثقةالتي عدم الشاهدأوظهر به يدلي الذي للكالم أوتصديق

الضحيةنَّإالضحية تدفع قد النوع هذا من عـنلتوقّـلالشـاهدأوحركات ف
بالمعلوماتاإل المقابلةممكنمنأنهإالَّدالء يجري الذي لوايحـأنللشخص

الحقائق االستفسارات،توضيح بعض يطلب الشـاهدأوكأن بتـذكير أويقـوم
يذكرها لم بواقعة دون،الضحية سـردأنمن فـي فرصته من الشخص يحرم

كامل ٢١٠ةروايته

ُمأطرُح٣ غيرحدَّسئلة ةيحائيَّإدة
الضحية قصة سماع من االنتهاء يبـدأالأوبعد فريـقأعضـاءشاهد،

بطرح ودقيقـةفتأتيمحددةاألسئلةنتتكّوأنويجباألسئلةالمقابلة واضـحة
عنأنهكما؛المقصد االبتعاد الضرورة التـياألسئلةأي،االيحائيةاألسئلةمن

                                                 
اإلنسان ٢٠٩ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية
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السؤال سياق في محدد جواب باتجاه تخدماألسئلةنَّإتدفع إلـىالوصولالتي
تلكقيقةحال حولسئلةاألهي بأسـئلةمنأنهإالَّ؛األحداثالمحددة البدء ممكن

وواضحةأإلىبعدهااالنتقاليجري،عامة محددة اسئلة عألومن األسئلةنمثلة
طرحها يمكن نذكر،التي

وصولك مع حدث اإلإلىماذا السجن؟أوحتجازمركز
اإل ظروف هي تعيشها؟حتجازما التي
الزنزان حجم هو تقيمما التي شاغليها؟ا،هفية عدد هو وما

اليوم في المقدم الطعام مقدار هو تشـمل،ما وهل الوجبات عدد هو وما
الُماًأنواع من الغذائية؟كوِّمختلفة نات

الواحد؟ اليوم في الراحة ساعات معدل هو ما
معدلما الحمَّتوفّهو الحرية؟ر من المحروم للشخص امات

وس تتوافر لالستعمال؟هل تعليمية ائل
مدى وما مكتبة؟ هناك ستعمالها؟إهل

رجال يستخدم تأديتهماألمنهل في ظروف؟أيوفي،لعملهمالعنف
يتم االنفراديإهل السجن مدة؟أيوفي،ستخدام والي ظروف
تعرَّ للضربهل بدني؟أليِّأوضت اعتداء

با طبي تقرير هناك وهل ذلك؟ بعد طبيب عاينك لمعاينة؟هل
حدوث على شهدوا الذين الشهود هم ؟اإلنتهاكاتمن

تعرف تعرَّأسماءأهل وتعذيب؟إلىضواشخاص معاملة سوء
الشخص يخرج وألإلىهل يوم كل الطلق مدة؟الهواء ي

السجن في مستوصف يوجد بالنسـبة،هل جهوزيتـه درجـة هي وما
للسجناء؟

للسج الطبيب معاينة معدل هو محكوميتهم؟ما فترة طوال ناء
المسجون معاينة تمت لدىأوهل السجن؟إلىدخالهإالمحتجز

هناك الراشدين؟أهل السجن نزالء بين حداث
هناك المسجونين؟إهل وبين المحتجزين بين ختالط
هناك والذكور؟إهل االناث بين ختالط
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لإل مسؤوليبالنسبة يدخل هل الرجالالقانونإنفاذناث، داخـلإلىمن
السجن نساءيتموهل،حرم حارسات بمرافقة دونهأوذلك ؟نَّمن

هو المعني؟عّدُمما للشخص بالنسبة الخارجي العالم مع التواصل ل
الحرية من المحروم الشخص باستطاعة منأنهل رسائل ويستلم يرسل

الخارجي؟ العالم
وهل السجن، في تأديبي نظام من هناك المحـروميناألشخاصكلهل

النظام؟ بهذا علم على الحرية ٢١١من

البدني واالعتداء التعذيب لحاالت يطرحأوبالنسبة فقد المقابلةأعضاءالجنسي،
حاضراًأيحولاألسئلة كان من تفعلين؟ كنت ماذا االعتداء؟ حدث وساعة ؟يوم

اأي من تّمألنوع استعدوات تم هل شهود؟ من هل المكبالتاستعمالها؟ أومال
العينين؟ عصب
عيِّ طبيعـةهذه معرفـة فـي تساعد قد الحصر ال المثال سبيل على نة

الحريةواأل من المحروم الشخص يتلقاها التي والمعاملة المادية ضاع

توثيقُال٤
يـدلينَّإ التي المعلومات جمع تتطلب المطروحة واالسئلة السرد عملية

علمـيمقابلتهمتمتالذيناألشخاصبها بشكل توثيقها يتطلب المعلومات وجمع
األأجلمن لتحسين السلطات مع للمتابعة كمصدر أجلمنأو،ضاعواستخدامها

قضائيةإجراء فيإذامالحقات االمر بعدلزم ما
تبعاً المعلومات توثيق الشاهدويتم ذكرها كاملـةأولما بدقـة الضحية

المراقبةأعضاءوعلىاالستنسابيةعنوبعيداً المعلوماتقيتحقَّأنفريق من وا
ي الذيجريالتي الشخص على يطرح كأن آخرين، وشهود اشخاص مع جمعها
مايتّم للتأكّـإذامقابلته الشهود هؤالء مقابلة ثم من ذلك، على شهود هناك دكان
يرغبذلك،إلىباإلضافةالمعلوماتصحَّةمن المراقبةأعضاءقد فـيفريق

توثيقها قبل للفريق تقديمها يتم التي الوثائق الطبيةفحص السجالت يشمل وهذا
                                                 

اإلنسان٢١١ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـاميةضية، المتحـدة األمم
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البلد ومغادرة الوفاة بجمـعإلىباإلضافةوشهادات المراقبة لجنة تقوم قد ذلك،
تـمإذاتسجيلأوصورأوأخرىمعلومات التي االفادات دعم في تساعد كانت
نقضهاأوجمعها

للتوثيقواأل للمقابالتساس الجيد التدوين هو السـياقالجيد هـذا وفي
المقابلة فريق المقابلةأيقوم انتهاأوثناء المالحظـاتلـىعمرتكزاًهائفور

تدوينها تم التي فيباعدادالتمهيدية لتدوينها كاملة الزيـارمالحظات ةتقرير
للفريق

المقابلةختتاُمإ٥
وطرح السرد عملية طـرحاألسئلةبعد من الزائر الفريق ينتهي وعندما

له اسئلته، الشاهدأنكل لديهإذاالضحيةأويسأل إضـافيةمعلومـاتأيكان
بهاأنيريد لديهإذاأو،يدلي الشاهدإومعاستفسارأوسؤالأيكان رد نتهاء
فريقأو على التيعلىيؤكدأنالمقابلةالضحية، المعلومات سرية على الحفاظ

ج وعلىتم التذكيرمعها خلقإعادة لتفادي المراقبة لجنة صالحيات مالآبحدود
الشاهد لدى هـو٢١٢الضحيةأوزائفة االهـم آليـةإولكن لمواصـلةنشـاء

الضحيةاالتصاالت علـى،٢١٣الشاهدأومع العمـل خالل من ذلك يكون وقد
قادمة،إجراء زيارات في ثان الهاتفأولقاء عبر التواصل خالل امكنإذامن

كلأنهالَّإ المقابلةاألحوالفي فريق على يجب منديزوِّأن، المحروم الشخص
الذي المراقبـةتالحرية بلجنـة االتصال بكيفية مقابلته امكانيـةنَّإتم تـوفير
هو منإجراءالتواصل الذيضمانأجلضروري للشخص الحماية من المزيد

مقابلتهت فرصةيوفِّأنهكما؛تم معلومـاتر على للحصول المراقبة للجنة مهمة
المعنيإذاإضافية للشخص علىوتوافرت تساعد للتواصل آلية مزيـدالتوفير

الحماية تعّرأنهذلك،من حال الضـحيةفي مـنأوض للمضـايقات الشـاهد

                                                 
اإلنسان ٢١٢ حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحـدة األمم ضية

اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة، الصفحة،٢٠٠١األمم الثامن،       ٤٣فقرةال،١٣الفصل
اإلنسان ٢١٣  حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحدة األمم ضية

اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة، الثامن،٢٠٠١األمم الفصل  .٤٣فقرةال،١٣صفحة ،
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بذلكإبفالسلطات المراقبة لجنة ابالغ حـالأنهماكمكانه فـيفـي الرغبـة
معلوما على يؤمِّأوللشاهدإضافيةتالحصول فالتواصل مزيدالضحية، مـناًن

ا للجنة أل،لمراقبةالمعلومات اكبر فعالية يعطي والرصدوهذا الرقابة عمال

عليهاالمعلوماتُج الحصول المطلوب
المقابالتنَّإ من عليها الحصول المطلوب حدودتالمعلومات على عتمد

ل المعطاة واالختصاص الريقفصالحيات المراقبة مرفـقيذيلجنة بزيارة قوم
تفاصـيلحتجازاإل المقـابالت مـن جمعهـا المطلـوب المعلومات تكون قد

متنّو يكون،عةومعلومات وتركيزاًتحديداًأكثرمعلوماتمطلوبالوقد
مطلقأنهإالَّ الزائروايحأنبجياألحوالفي الفريق كبـرأمعيجأنل

المعلومات من حقوقإحولعدد المحروميناألشخاصوحقوقاإلنساننتهاكات
تبعاً الحرية المقرمن الدوليةرللمعايير المعاهدات في هـذافـواألعـرافة ي

الـالجيجبالسياق، المعاملـة التعـذيب، حاالت حول معلومات نسـانيةإمع
القانون، اطار خارج الحياة من الحرمان حاالت بالكرامة، حإوالحاطة قوقنتهاك

بالصحة الحق واالطفال، بالتعلُّلألشخاصالنساء الحق الحرية، من مالمحرومين
يجب؛حداثألل رجـالأمعجكما معاملـة حول المعلومات من ممكن قدر كبر

الحريةلألشخاصاألمن من المحرومين

المعاملةحاالت١ُ سوء من وغيره القاسيةأو،التعذيب الالأو،العقوبة
المهينةوأنسانيةا
المعاملةإفتعرِّ ضروب من وغيره التعذيب مناهضة العقوبـةأوتفاقية

اوأيأنهعلىالتعذيبالمهينةأونسانيةإالالأوالقاسية الـم عنـه ينتج عمل
جسدياً شديد، عقلياًأكانعذاب عمداًم يلحق مـن، الحصول بقصد ما بشخص

الشخص، معلوماٍتأهذا على ثالث، شخص من اعتراف،أو على معاقبتهأو و
ارتكبه عمل ُيأعلى فيو هوأنهشتبه ثالـثأارتكبه، شخص تخويفـهأو وأو

هو ثالث،أيوأارغامه يلأشخص عندما األحو هذا مثل العـذابألمق يألو
األ من التمييزسبب على يقوم نوعهياًأسباب يحّرأ،كان عليهو يوافـقأض و
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موظّأعليه عنه يسكت يتصـّرأيوأ،رسميفو آخـر بصـفتهشـخص ف
يتضمَّالرسمية اوال ذلك قانونيـةألمألن عقوبات عن فقط الناشئ العذاب وأو

العقوبات لهذه الذيأ،المالزم لهاو عرضية نتيجة ٢١٤يكون

الالأمَّو أو القاسية المعاملة المهينةا أو أو،إنسانية بقصـد قاسية معاملة أي فهي
تُ،اهمال ضررسبِّوالتي عقلياًمادياًب الحريةاًأو من المحروم وقـدللشخص
التشكِّ أو قاسية معاملة للسجن المادية الظروف للشـخصل مهينـة أو إنسانية

الحرية من الالالمحروم أو القاسية للعقوبة المهينةبالنسبة أو أي،إنسانية فهي
الحاق إلى تهدف بالشخأعقوبة نفسي أو جسدي ألم أو المعنيذى هـيأو،ص

للحطِّ إذاللهتهدف أو اإلنسان هذا كرامة ٢١٥من

القاسـية والعقوبـة والمعاملة التعذيب حظر على الدولية المعايير تجمع
أيِّمنإنسانيةوالال مرتكبي،استثناءدون مالحقة مسؤولية الدول على وتفرض

بحقهم القانونية اإلجراءات واتخاذ األفعال هنا،هذه بمكانمن االهمية من فإنه
ويَوثِّ يجمع أن الزيارة أولفريق التعـذيب حاالت حول المعلومات المعاملـةق

الال أو الالالقاسية أو القاسـية العقوبـات وحول المهينة أو أوإنسانية إنسـانية
فإنَّوالتمامالمهينة يحّدذلك جدول يجـبتوافر التـي الضرورية المعلومات د

توثي في الالتوافرها والمعاملة التعذيب حاالت فعَّ،نسانيةاق توثيق في اليساعد
ل حاالتمثلوعلمي هكذا

مثالإنَّ هو أدناه الموضوع للتأكّيالنموذج عليه االعتماد أنَّمـندمكن
تمَّ قد األساسية أوالمعلومات التعـذيب حـاالت ضحايا مع المقابلة أثناء جمعها

بالنسبة احتى فإلى الحاالتلشهود هذه االختالفي بعض وهومع نيتضـمَّ؛
والحّد المعلومات من المقابلةةاألدلَّاألدنى سياق في جمعها يجب التي

                                                 
مناه١المادة ٢١٤ اتفاقية الالمن أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب المهينةاضة أو نسانية

ال القرارجاعتمدتها في اليها واالنضمام عليها والتصديق التوقيع باب وفتحت العامة، فيالمؤر٣٩٤٦َّمعية ١٠خ
األول .١٩٨٢ديسمبركانون

215 Monitoring and Investigating Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment, and 
Prison Conditions, Amnesty International and Council for the Development of Social 
Science Research in Africa (CODERSIA),  The Netherlands, 2000, p.11.
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التعذيبنموذٌج حاالت حول المعلومات القاسية،لجمع المعاملة الال،أو أو
الالنسانيَّا أو القاسية العقوبات وحول المهينة أو المهيننسانيَّاة أو ةة

تمهيديةمعلومات١ٌ
اإل السجنحتجازمرفق

الزيارة وجدتتاريخ إذا
الذي مقابلتهمتتمَّناألشخاص

المعلومات بجمع قام الذي الشخص
المقابلة مكان

الضحيةمعلومات٢ٌ حول
الثالثي االسم

الوالدة ومكان تاريخ
ا والخلفية العرقيةإلالجنس أو ثنية

الجنسية
العائلي الوضع

المهنة
العنوان

وجدت إن الضحية للضحية،صورة المادي الوضع أو
القانوني مدانالوضع أو متهم به، مشتبه

الُج أو الشبهة أو االتهام رمموضوع
إضافية معلومات
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الالمعلومات٣ٌ المعاملة أو التعذيب حدوث ظروف ةإنسانيَّحول
الت حدوث وتاريخ عذيبمكان

الحادث حول موجز
الضحية حول موجز

اخرين؟ ضحايا هناك كان هل
الال المعاملة أو بالتعذيب شارك مدنيإنسانية؟من امن، مخـابرات،ورجال ن،

الخ
ال تعرَّتنوع الذي الضحيةعذيب له ضت

وجد إذا الجسدي التعذيب أنواع
وجد إذا النفسي التعذيب أنواع

الت مدة كانت عذيب؟ما
الال المعاملة أو التعذيب معدل هو تعرَّما التي الضحية؟إنسانية لها ضت

ِق من الضحية فحص تم التعذيب؟َبهل أعمال بعد أو قبل طبيب ل
األ هي التعذيب؟ما بعد الضحية عانتها التي والبدنية النفسية ثار

ةُاألدل٤َّ
الجنائيةاألدلة
الشهود

طبِّ ةيَّتقارير
الرسميةالسجال ت

إضافية معلومات

الحادثاألشخاُص٥ في بهم المشتبه
األسماء

االشتباه سبب
الجريمة حدوث عند المناوبة عن المسؤول الضابط

اإل مكان أو للسجن العام المسؤول حتجازاسم
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الُمالقانونيَّاالجراءات٦ُ خذةتَّة
تمَّ المختصة؟التقّدهل المراجع أمام بشكوى م

وجدت إذا الشكوى تاريخ
أمامه الشكوى تقديم تم الذي المرجع

الُم اإلجراءات هي ِقتَّما من تمتَبخذة هل بالحادث؟ التحقيق تم هل السلطات؟ ل
المتورِّ طين؟محاكمة

بالتحقيق؟ تقوم أو قامت التي الجهة اسم هو ما
وجدت إذا بالمحاكمة تقوم أو قامت التي القضائية الجهة هي ؟من

القانونحاالت٢ُ اطار خارج الحياة من الحرمان
إنَّ الكتاب، هذا إطار مـنهناحديثالفي الحرمـان حاالت حول هو

الحرية من الحرمان أماكن في القانون اطار خارج الحرمـانالحياة حاالت إن
هي اإلنسان حقوق قانون في المحظَّرة القانون اطار خارج الحياة حـاالتمن

المعاملةالموت سوء أو التعذيب نتيجة الموت أو الجسدية، التصفية عن الناجمة
الطبي الحرية،واإلهمال من الحرمان أماكن في المعاملة سوء ٢١٦أو

إطـار خـارج الحياة من الحرمان حاالت حول وافية معلومات ولجمع
حولدَُّبال،القانون المعلومات من قدر أكبر جمع الموتمن ظروف ،الضحية،

المحتملون، المتهمون الحبس، أو اإلعتقال سبب الموت، األدلةمكان
حـاالتويساعد حـول الوافيـة المعلومات جمع على كنموذج أدناه الجدول

القانون إطار خارج الحياة من  الحرمان

                                                 
216 Monitoring and Investigating Death in Custody, AMNESTY and Council for the 
Development of Scocail Science Research in Africa, p.5.
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القانوننموذٌج اطار خارج الحياة من الحرمان حاالت حول المعلومات لجمع

ةيَّتمهيدمعلومات١ٌ
اإل السجنحتجازمرفق

الزيارة وجدتتاريخ إذا
الذي مقابلتهمتتمَّناألشخاص

المعلومات بجمع قام الذي الشخص

الضحيةمعلومات٢ٌ حول
الثالثي االسم

الوالدة ومكان تاريخ
العرقية أو االثنية والخلفية الجنس

الجنسية
العائلي الوضع

المهنة
العنوان

للضحية المادي الوضع أو وجدت إن الضحية صورة
القانوني مدانالوضع أو متهم به، مشتبه

الُج أو الشبهة أو االتهام رمموضوع
إضافية معلومات

الموتمعلومات٣ٌ ظروف حول
الموت حدوث وتاريخ مكان

الحادث حول موجز
للموت المباشر غير أو المباشر السبب

حول الضحيةموجز
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ةاألدل٤َّ
الجنائيةاألدلة
الشهود

طبية تقارير
الرسمية السجالت
إضافية معلومات

الحادث٥ في بهم المشتبه األشخاص
األسماء

اإلشتباه سبب
الجريمة حدوث عند المناوبة عن المسؤول الضابط

اإل مكان أو للسجن العام المسؤول حتجازاسم

المتخذةالقاإلجراءات٦ُ انونية
المختصة المراجع أمام بشكوى التقدم تم هل

وجدت إذا الشكوى تاريخ
أمامه الشكوى تقديم تم الذي المرجع

ِق من المتخذة اإلجراءات هي تمـتَبما هل بالحادث؟ الحقيق تم هل السلطات؟ ل
المتوَّ رطين؟محاكمة

بالتحقيق؟ تقوم أو قامت التي الجهة اسم هو ما
هي وجدت؟من إذا بالمحاكمة تقوم أو قامت التي القضائية الجهة
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تتعّر٣ قد التي واالعتداءات النساءاإلنتهاكات لها ض
تتعّرإنَّ قد التي االعتداءات اإلأكثر أثنـاء النسـاء لها أوحتجـازض

بالحبس تتمثَّل الجنسية، التياالعتداءات أنواعتتضمَّ، عدَّةن األفعالاً مثل،من
منافية،الغتصابا باعتداءات القيام واألأو التعـدِّدبللحشـمة أو يكـاللمس

الئقة غير جنسية عبارات باستعمال الجنسـياللفظي اإلسـتعباد عبر أو أو،،
الجنسية األعضاء تشويه أو القسري وغيرها،الحمل

هذا ينصبالكتاب،لغرض قدتركيزسوف التي اإلنتهاكات على البحث
الحريةرَّتتع من الحرمان أماكن في النساء لها االغتصـاب،ض تحديـداً وهي

اإل وأماكن السجون في الجنسية حتجازواإلعتداءات
الفعَّيتطلَّب المعلومات الجـرائمجمع مـن النوع لهذا فريـق،ال مـن

كحدٍّ التالية المعلومات جمع والرصد وفقاًالمراقبة النموذجأدنى لهذا

منجنموذٌج الحرمان أماكن في الجنسية االعتداءات حول المعلومات مع
 الحرية

تمهيدية١ تفاصيل
اإل السجنحتجازمرفق

الزيارة وجدتتاريخ إذا
تمَّ الذي الشخص مقابلتهاسم

المعلومات بجمع قام الذي الشخص اسم

الضحيةمعلومات٢ٌ حول
الثالثي االسم

الوالدة ومكان تاريخ
الجنس
الجنسية
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الوظيفة
العنوان

العرقية أو االثنية والخلفية الدين
للضحية مادي وصف أو وجدت إذا الضحية صورة

للضحية القانوني بهاالوضع متهمةمدانةمشتبه

الُجمعلومات٣ٌ أو االنتهاك رمحول
االنتهاك وقوع وتاريخ مكان

وظروفه االنتهاك طبيعة التفاصيل،تحديد ذكر مع
االعتداء قبل مباشرة حصل ماذا

الضحية على لالعتداء والنفسية المادية اآلثار هي ما

ةُاألدل٤َّ
الشهود
الجنائيةاألدلة

طبِّ يةتقارير
الرسمية السجالت
إضافية معلومات

المحتملونالمتوّر٥ طون
توافرت إذا األشخاص أسماء

المعلومات مصدر
االشتباهس بب

المناوبة عن المسؤول الشخص أو االعتداءالضابط حدوث عند
اإل مكان أو السجن عن العام المسؤول حتجازاسم

الُماإلجراءات٦ُ خذةتَّالقانونية
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تّم المختصة؟هل المراجع أمام بشكوى التقدم
وجدت إذا الشكوى تاريخ

أمامه الشكوى تقديم تم الذي المرجع
هي الُمما ِقتَّاإلجراءات من تمََّبخذة هل السلطات؟ تمتل هل بالحادث؟ التحقيق

المتورِّ طين؟محاكمة
بالتحقيق؟ تقوم أو قامت التي الجهة اسم ما

وجدت؟ إذا بالمحاكمة تقوم أو قامت التي القضائية الجهة هي من
 

 

األحداث٤ حقوق انتهاكات حول معلومات جمع
فر يقوم أن الطبيعي أيمن عـن المعلومات بجمع والرصد المراقبة يق

يتعرَّ واالطفالانتهاكات األحداث لها وحاجتهانظراً،ض الفئة هذه إلىلحساسية
االضافيةا افباإلضافةلحماية يتمتَّـإلى التي الخاصة األحـداثلحماية بهـا ع

يتمتَّ أن لهـم السجناء، باقي مثل الحرية من محرومين بحمايـةكأشخاص عـوا
قصَّرخا لكونهم خاصةإلىبحاجةواطفاالًاًصة فإنَّعناية المعلوماتلذلك جمع

فتـرة أثنـاء األحـداث حقـوق احترام مدى حول كافية معلومات جمع يتطلب
الحرية من المصلحةهذاويشمل،حرمانهم احترام مدى حول المعلومات توثيق

التأهيل فترة اثناء للطفل مدىالفضلى توثيق يشمل بينكما الفصل مبدأ احترام
بالتعلُّ الحدث حق احترام ومدى والبالغين، الحريـةاألحداث من حرمانه اثناء م

حرِّوأكَّ من المحرومين األحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد علـىدت يتهم
جمـع لدى المراقبة فريق بها يسترشد أن تصلح التي لألحداث الحقوق من عدد

والمعلومات ُجدأكَّ؛ على القواعد هذه التيت الحقوق من الطفلملة فيها يتشارك
مثل البالغين، قانونيـةمع مشـورة علـى والحصول للمتهم، البراءة إفتراض

اإلمجَّ وعدم التمييز، وعدم الحاجة، عند أمرحتجازانية صـحيح،إحتجازدون
الديني الشعائر ممارسة وحرية الطبية، الرعاية في ممارسةوالحق الرياضـة،ة،

الزيـارات خـالل مـن الخـارجي العالم مع والتواصل للراحة، أوقات وتأمين
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حاجاتـه مـع يتناسـب بما الطبية بالرعاية والحق دوري، بشكل واالتصاالت
بالنسبةالخاصة اأما لالحداثإلى المتحدة األمم فقواعد للحدث، الخاصة لحقوق

والبالغينتؤكِّ األحداث بين الفصل مبدأ على السجند تؤكِّ؛في عـدمكما على د
الحرية حجز إلى وألإالَّاللجوء ممكنة وسيلة ممكنةكآخر مدة ويسمح٢١٧قصر

يؤمِّ الذي الغذاء يقدم كما الخاصة، مالبسه بارتداء الخاصـةللحدث المتطلبات ن
يؤّمالحدثلنموِّ أن يجب ذلك، إلى سـنيضاف في حدث لكل المالئم التعليم ن

اال اإللزاميالتعليم مؤسسة خارج التعليم هذا بواسـطةحتجازويقدم أمكـن إذا
أكفَّ كرامـةفإنَّ،واخيراًاءمعلمين تحتـرم أن يجـب التأديبية اإلجراءات كل

وضعه وخصوصية إلى،الحدث اللجوء عن الحدود أقصى إلى االبتعاد يحتم مما
التقييد وأدوات عقاب،العنف أو معاملة أي عن أوواإلبتعاد إنسـاني وغير قاس

مهين

الحرية٥ من المحروم للشخص بالصحة الحق
هـي جمعهـا الرصد فريق على يتوجب التي األساسية المعلومات من
األوضـاع ذلـك بين ومن الحرية، من المحرومين لألشخاص المادية األوضاع

والسجناء للمحتجزين للمحتجـزينالصحية الئـق صـحي مسـتوى تأمين إن
اللبنانيوالسجن والقانون الدولي اإلنسان حقوق قانون في مكفول حق هو اء

فإنَّ أطبـاءلذلك ووجـود الطبية الخدمات توافر حول المعلومات جمع
تجاهله يمكن ال أمر هو كاف بشكل كفوئين طبيين أنَّ؛واختصاصيين توافركما

تتطلب ال التي للحاالت ضروري أمر هو السجن مستوصف في إلىنقالًاالدوية
السجن تفشـيمستشفى حالة لمالحقة المعلومات جمع وجوب ذلك إلى يضاف

والمحتجزين السجناء بين  ٢١٨األوبئة
                                                 

في١٨القاعدة ٢١٧ هافانا حريتهم، من المحرومين االحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد اغسطسآب٢٧،
المتحدة١٩٩٠سبتمبرايلول٧الى لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشرت ١١٣٤٥اعتمدت

فيالمؤرَّ األول١٤خ  ١٩٩٠كانون
في٣القاعدة ٢١٨ هافانا حريتهم، من المحرومين االحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد اغسـطسآب٢٧،
المتحدة١٩٩٠سبتمبرايلول٧الى لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشرت ١١٣٤٥اعتمدت

فيالمؤرَّ األ١٤خ ١٩٩٠ولكانون
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لألالتعلُّحق٦ّ حداثم
حاجاته يناسب الذي التعليم في الحق اإللزامي التعليم سن في حدث لكل

يساعد ما المجتمعهوقدراته في االندماج إعادة أنعلى قدرويجب التعليم، يمنح
اإل مكان خارج متخصصونحتجازالمستطاع، أساتذة عليه يشرف مدارس في

الُمطبَّتُ البرامج مع منسجمة برامج المجتمعطبَّق في جـداًإن٢١٩َّقة مهـم هـذا
للحدثلتوفي الفرصة يكر السجنكي من خروجه بعد تعليمه التعلـيميؤمِّنمل

للحدث أفضل لمستقبل أكبر عملفرصة فرص وايجاد شخصيته تطوير أجل من
عن يبعده ما والسرته، االنحرافطريقله عالم إلى العودة
لأل بالنسبة مـنأما يشجعوا أن فيجب االلزامي، التعليم سن فوق حداث

السلطاتَبِق لهم،ل الئقة أكاديمية برامج لتوفير الجهود كل تبذل فـإنَّوأن لذلك
أن يجب المعلومات حقّيجمع بالتعلّشمل المطلوبـةالحدث الوسـائل وتأمين م

لذلك

الحرية٧ من المحرومين لألشخاص السلطات معاملة
سابقاً ذكرنا المحرومينإنَّف،كما األشخاص باحترام ملزمة السجن إدارة

ِت الحرية اللبنانيمن والقانون اإلنسان حقوق لقانون فـإنَّبعاً هنا، أعمـالمن
مدىالمراقبة حول المعلومات جمع على ترتكز منها، أساسي جزء في والرصد

الحقوق لهذه السلطات التطّرإحترام تم قد الحقوق هذه معظم كانت اليهاواذا ق
فإنَّ الكتاب، هذا سياق في سسابقاً القسم ويسلِّيتجنَّوفهذا التكرار الضـوءب ط
يتّم لم جوانب على أساسي بعدالتطّربشكل اليها جمـع،لذلكق إلى فباإلضافة

التطّر تم التي األشخاص لحقوق السلطات إحترام مدى حول اليهـاالمعلومات ق
فإنَّ يسلِّسابقاً، سوف القسم تعامـلهذا حـول المعلومـات جمع على الضوء ط

الحرية من المحرومين األشخاص مع فـي،السلطات افـراط هناك كان إذا وما
ا تجاه والعنف القوة الحريـةإستخدام مـن المحرومين اسـتعمالألشخاص إن

                                                 
في٣٨القاعدة ٢١٩ هافانا حريتهم، من المحرومين االحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد اغسطسآب٢٧،
المتحدة١٩٩٠سبتمبرايلول٧الى لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشرت ١١٣٤٥اعتمدت

فيالمؤرَّ األول١٤خ .١٩٩٠كانون
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ِق من بحدِّالسالح محظوراً ليس هو األمن افراد عـدمبل يجـب ولكنـه ذاتـه،
إالَّ والنظاماستعماله األمن لفرض اخيرة وكويسلة استثنائية حاالت كـذلكفي

مشروعاً العنف إستعمال يكون ومتناسباًعليه،كي ضرورياً يكون التهديدأن مع
ُيالذ الحريةسبِّي من المحروم الشخص كملجـأبه يستعمل األحوال مطلق وفي

للسلطات افراطاًنَّإ٢٢٠اخير يكون الحاالت هذه غير في للعنف استعمال فيأي
القوة استخدام

من القوة باستخدام اإلفراط حاالت حول وافية معلومات جمع أجل جانـبمن
جمالنموذجيساعدالسلطات، على فعَّأدناه بشكل المعلومات الع

ِقنموذٌج من القوة استخدام في افراط حالة األمنَبعن قوى ل

تمهيدية١ تفاصيل
اإل السجنحتجازمكان

الزيارة تاريخ
الشخص مقابلتهمإسم تمت الذين األشخاص

المعلومات بجمع قام الذي الشخص إسم

الضحيةمعلومات٢ٌ حول
الثالثي اإلسم

الوالدة ومكان تاريخ
العرقية أو االثنية الخلفية أو المذهب

العائلي الوضع
المهنة
العنوان

                                                 
220 Monitoring and Investigating Excessive Use of Force, Amnesty International and 
Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODERSIA),  
Amsterdam, The Netherlands, 2000, p 5 and 6. 
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للضحية المادي الوضع أو وجدت إذا الضحية صورة
القانوني مدانالوضع متهم، به، مشتبه

الُج أو الشبهة أو االتهام رمموضوع

للعنف٣ المفرط االستخدام حادث حول معلومات
الحدث حدوث وتاريخ مكان

الحادث أسباب
اآلخرينسلحةاأل أو الضحية لقمع السلطات استعملتها التي األدوات أو

الحادث تفاصيل

األدلة٤
الجنائيةاألدلة
الشهود

طبية تقارير
الرسمية السجالت
إضافية الخمعلومات صور، تسجيالت،

بهم٥ المشتبه األشخاص
اءاألسم

االشتباه سبب
الحادث حدوث عند المناوبة عن المسؤول الضابط

اإل مكان أو للسجن العام المسؤول حتجازإسم

الُم٦ القانونية خذةتَّاإلجراءات
تّم ِقهل من داخلي تحقيق األمنَبإجراء قوى ؟ل
تّم المتورِّهل معاقبة ؟طينت
تّم المختصهل المرجع أمام بشكوى ؟التقدم
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وجدت إذا الشكوى تاريخ
أمامه الشكوى تقديم تم الذي المرجع

الُم اإلجراءات هي ِقتَّما من هلَبخذة السلطات؟ هـلجرىل بالحادث؟ التحقيق
المتورِّ محاكمة طين؟تمت
ق التي الجهة هي وجدت؟من إذا بالمحاكمة تقوم أو امت

ةيَّالطبِّةُاألدل٥َّ

بحـدوث اإلدعـاءات مـن التأكد يقتضي للمعلومات الدقيق الجمع إن
الالفيماالسيَّ،إنتهاكات والمعاملة التعذيب وهـذاحاالت وغيرهـا، إنسـانية

بيتطلّ المعلومات تدعيم تـاألدلةب أو تـدعم التـي المتـوافرة حضدالطبيـة
االدعاءات

يرتّ أن يجب ضحية، أنه المدعي الشخص مع المقابالت إجـراءففي ب
ممك وقت بأسرع له طبي وذلكنفحص تدل، التي الخاصة العالمات إختفاء قبل
التعذيب أو اإلنتهاك حدوث ضـرورياًعلى الطبي الفحص فـيويبقى حتـى

طويلة مدة قبل اإلنتهاك حدوث عليهعدتلموحاالت بدنيـةتظهر نَّإعالمات
يتضمَّ أن يجب والنفسي الطبي تقييالفحص مـدىن لمعرفة البدنية للعوارض ماً

ااجةالح الصـحيةإلى المتابعـة وتـأمين والمشورة النفسي العون وتقديم لعالج
علىللحالة الطبي الفحص يتم أن أواألويجب امـن رجال وجود دون من فراد
شرطة

اللوصول تطابقالنطباعإلى مدى حول والنفسيةاألدلةالسريري البدنية
األسئلة من عدد طرح يمكن المعاملة، وسوء التعذيب إدعاءات مع

الأوالً نتائج هل آثـار، مثالً التعذيب؟ وقوع إدعاءات مع تنسجم فحص
ادعـاءات مع المبدأ في تنسجم للضحية التناسلية األعضاء على وعنف إحمرار

جنسي إعتداء حدوث
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الصـورةثانياً فـي تسـاهم التـي البدنيـة الحاالت كل تحديد تم هل ،
السريرية؟

وتؤيِّثالثاً متوقعة النفسية النتائج هل واإلدعاءات؟، البدني الفحص د
فوتوغر صـور التقـاط ينبغي سبق، ما إلى ملوَّباإلضافة إلصـاباتافيـة نـة

بتعذيبهم المشتبه تعزِّفهذهاألشخاص الفوتوغرافية الموثَّالصورة المعلومات قةز
واظهارها االصابات توضيح في وتساعد التقرير ٢٢١في

الزيارة٦ انتهاء وبعد قبل السجن إدارة مع التواصل

المسـؤول أو المدير مع آخر بلقاء الزيارة تنتهي أن الضروري لمن أنه
السجن للزيـارة،عن األوليـة االنطباعـات حول األفكار تبادل أجل من وذلك

ماو بناًءجرىمتابعة األول اللقاء في تكوَّمناقشته التي االنطباعات عندعلى نت
اإل مرافق إلى الدخول بعد الزائر والسجناءحتجازالفريق المحتجزين ومقابلته

لهـذه بالتحضير يقوم أن الزائر الفريق على المقابلة، هذه الهمية نظراً
التي والنقاط المواضيع تحديد عبر إثارتهاالمواضيع النقاطأيضاًو،ينوي تحديد

السجن إدارة مع مشاركتها عدم ينوي التي والمعلومات
التالي الشكل على المقابلة تنظيم الممكن بحـديثومن المقابلة تبدأ كأن

وايجابيعأولي بالمواضيعام المدير بابالغ المراقبة فريق أعضاء يقوم ثم ومن ،
معه ومناقشتها إثارتها ينوون نقاطوقالتي وضع المفيد من يكون فـيإيجابيد ة

الموضوعات المسؤول،رأس أو المدير مع ولطيف ودي جو خلق أجل من،من
الزائر الفريق قلق تثير التي المهمة النقاط إلى االنتقال تـركثم عـدم يجـب

ب المسؤول إشعار لعدم وذلك المقابلة إنتهاء حتى المهمة أولويةأالقضايا ليست نها

                                                 
اس ٢٢١ القاسيةطبروتوكول العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصي دليل نبول،

الال مفوَّاأو المهينة، أو اإلنساننسانية لحقوق السامية المتحدة األمم وجنيـف،ضية نيويـورك المتحدة، األمم
 .٤٨صفحة ،٢٠٠١
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المراقبة،فريدىل العلمق امع يفقد قد نهايـةأنه فـي تركيزه المسؤول أو لمدير
النقاش من طويلة جلسة وبعد ٢٢٢المقابلة

من قنوات خلق قد الزائر الفريق يكون أن المقابلة إنتهاء مع المهم من
اإل مكان أو السجن إدارة مع إنتهاء،حتجازالتواصل بعد أخرى لقاءات أجل من

وأعمقبهدفالزيارة أوسع خـالللمناقشة الفريـق اليهـا توصل التي لنتائج
المزيارته هذا تقريـرضماروفي وضع صدد في انه الزائر الفريق يوضج قد

اإل النقاط عن ملخص الزيارةيجابيأو من رصدها استطاع التي والسلبية والتي،ة
السجنيوّد إدارة مع معمشاركتها اقمَّبشكل هذا يتضمن أن أوويجب لتقريـر

األشخاص أوضاع تحسين أجل من فعله يمكن ما حول عملية توصيات الملخص
اإل مرفق ووضع الحرية من عامحتجازالمحرومين تكـونبشكل أن وينبغي

إتخاذ على السلطات تساعد لكي نظري وغير عملي طابع ذات اإلقتراحات هذه
محددة والرصد،إجراءات المراقبة فريق يساعد أنه تحقـقكما ما متابعة على

تم التي النقاط هذه أوقـات٢٢٣اثارتهاتمن زيـادة مثل االقتراحات تكون وقد
ا لألشخاص مالزيارة بطالمحرومين تـأمين الحرية، دورينيـاتن تنظيـف ،

اطّب تأمين الطعام، وجبات نوعية تحسين السـجن،للغرف، لمستشفى اضافيين اء
إضا تدريبات إجراء البريد، خدمات لموظَّتأمين اإلفية مرفق عـدمحتجـازفي ،

الخ العقاب، من محددة وسائل استخدام
فإنَّ هنا دراسةمن أجل من الختامية الزيارة بأهمية هي المتابعة زيارات

األوضـاع تحسـين وضـمان اإلجراءات متابعة أجل ومن للوضع، إنَّأعمق
منها نذكر مختلفة، منافع ذات هي المتابعة التواصـلالًأوزيارات تؤمن أنها ،

السجن إدارة مع أجـل؛المستمر من للسلطات معقول وقت باعطاء تسمح ثانياً،
األوضاع وتحسين األولية المالحظات المراقبـة؛متابعة فريـق تسـاعد ثالثاً،

مـع ثانيـة التواصـل قبـل وتقييمها المعلومات من المزيد جمع على والرصد

                                                 
التدري٢٢٢  المهنيدليل التدريب سلسلة اإلنسان، حقوق رصد على مفو٧َّرقمالب السـامية، المتحـدة األمم ضية

اإلنسان وجنيف،لحقوق نيويورك المتحدة، فقرة٢٠٠١األمم ،٨١.
اإلنسان ٢٢٣  حقوق رصد على التدريب المهنيدليل التدريب مفو٧َّرقمالسلسلة السـامية، المتحدة األمم ضية

اإلنس وجنيف،انلحقوق نيويورك المتحدة، فقرة٢٠٠١األمم ،٨١.
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عبـرو؛السلطات الحرية من المحرومين لألشخاص افضل حماية تؤمن رابعاً،
مقابل تم الذين لألشخاص جديد من الوصول على سابقاًالعمل عـدمتهم من للتأكد

به ادلوا لما معاقبة أو معاملة الساءة وقتتعرضهم معلومـاتفي مـن سـابق
المراقبة فريق ألعضاء

اإلإنَّ مرفق إدارة مع التواصل التعاونحتجازهذا من جو خلق في يساهم
الحرية من المحرومين األشخاص ظروف تحسين على يساعد شـجَّالذي عوقد

المعاملـةالب ضروب من وغيره التعذيب مناهضة إلتفاقية االختياري روتوكول
على التواصلالقاسية من النوع تشـّجب١٩فالمادةهذا البروتوكـول عمن

اإلنخراط على الوطنية الوقائية تنفيذفياللجان أجل من التواصل من النوع هذا
اللجنة اليها توصلت التي ٢٢٤التوصيات

                                                 
التف ،١٩المادة ٢٢٤ الملحق االختياري العقوبةالبروتوكول أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اقية

الال أو المهينةالقاسية أو إنسانية
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شرالعاالفصُل
نطاِق راقبِةالُمفي

أنَّ المراقبة فريق بال عن يغيب ال أن مراقبةيجب عملية أي من الهدف
فيورصد يكمن مـن، الحريـة مـن المحرومين لألشخاص اكبر حماية تأمين

اإلنسان لحقوق يتضـمَّفإنَّالذانتهاكات أن يجب الفَعالين والرصد نناالمراقبة
ال معاملة أو تعذيب مثل ومخالفات إنتهاكات حدثت إذا ما حاالتمراقبة إنسانية،

ِقتعدِّ من مرفـقَبي داخـل الماديـة األوضـاع مراقبة القانون، إنفاذ رجال ل
داخـلال،حتجازاإل الصحية األوضاع مراقبة عدمها، أو النشاطات توافر مدى

المشر السلطة أوضاع الحرية، من الحرمان مـعمكان التواصل السجن، على فة
اإل وأخيراً الخارجي، مالحقـةاإلداريحتجازالعالم خالل من الحماية وتكون

والمساجين المحتجزين بحق أخرى وجرائم انتهاكات إرتكاب وردع المخالفين

الالحاالتُالمعاملة١ُ والمعاملة ةيَّالطبِّةاألدلَّةإنسانيَّالتعذيب

ذكرنا فيكما الكتاب،متنسابقاً الالإنَّفهذا والمعاملة نسانيةاالتعذيب
يتعرَّماه قد التي وأخطرها اإلنتهاكات أكثر مـنمن المحروم الشخص لها ض

فالحرية إذاعلىلذلك ما للتأكد المتوافرة التقنيات كل يستخدم أن المراقبة فريق
التعذيبتكان مناهضة التفاقية انتهاكات فإوعلهناك يجـبنَّيه، التي المعايير

يطّب المادةأن هي المراقبة فريق تعـرِف١قها التي التعذيب مناهضة اتفاقية من
الال والمعاملة التعذيب هو بالمعاييرإنسانيةما المراقبة فريق يسترشد ذلك بعد
الدُّ المبادئ في المحددة تنصُّالدولية التي السجناء لمعاملة التعذينيا حظر بعلى

الال،والمعاملة العقوبة كانـتاأو ايـاً الحريـة من محروم شخص ألي نسانية
والُم أنَّ؛راتبرِّاألعذار طبِّكما تجـارب إجـراء تحظر الدولية أويَّـالمعايير ة
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موافقتـه دون مـن نفسه أو الشخص جسم على التعـذيبإنَّعلمية اكتشـاف
الال مانبيتطلَّقدنسانيةإوالمعاملة عدد دوراًفي الحاالت، لالطبـاءاساسـياًن

والنفسيين الطبيين ٢٢٥والخبراء

على الرسـميةيجب الممارسـات من بيِّنة على يكون أن المراقبة فريق
الال المعاملة أو التعذيب الرتكاب معتمدة تكون قد إخفاءنسانيةاالتي يكون فقد

اليها الوصول عن العامة وإبعاد األماكن ع،بعض يبعث بقيـامعمل الشـك لى
للقانون، مخالفة بأعمال األمن الذيأفراد إجراءاألمر المراقبة فريق على يحتم

إضافية فإنَّتحقيقات الموظّكذلك تعامل علـىأسلوب يـدل قـد الرسميين فين
مزيداً يتطلب كذلك وهذا إنسانية غير التحـرِّمعاملة والتـدقيقمـن فمـثالًي

يدل تحقيرية عبارات أنَّإستعمال كما معاملة، إساءة عيونعلى في النظر عدم
التحّد أثناء الحرية من المحرومين آخراألشخاص مثال هو اليهم أنث يمكننـا

المعاملـة لتحسين المتكررة السجناء طلبات تجاهل مثل أخرى أساليب ،نضيف
تعّم وجود إحتمال من يزيد مـنمما المحـرومين األشـخاص بحـق لإلساءة د

أو الموظّالحرية، تقيد عدم ثممثالً من السجناء لمعاملة الموضوعة بالقواعد فين
لتعّم فجأة القواعد هذه إلى أخطـاءالعودة فـي والسـجناء المحتجـزين إيقاع د

بالكرامة٢٢٦لمعاقبتهم حاطة المطاف نهاية في تكون معاملة على أمثلة كلها هذه
الحرية من المحروم للشخص االنسانية

أل بالنسبة الالأما والمعاملة التعذيب التيساليب النفسية أو البدنية إنسانية
بها دراية على المراقبة فريق يكون أن ال،يجب المثـال سـبيل علـى فنـذكر

الحصر
باالسـالك والضـرب والجلد والصفع والرفس اللكم طـرح،إستعمال أو

االرض على الشخص

                                                 
225 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, 2002, p.79. 
226 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, The Association for 
the Prevention of Torture, Geneva, 2002, p. 81. 
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التعلي باستخدام فيالتعذيب األطراف وشد الحق تقييد مضاد، لمدةإتجاه رية
لفتـرة الوقـوف أو االرض على بالبقاء الشخص الزام الزمن، من طويلة

طويلة
الكهربائية الصدمات

النفس كتم أو أو،االغراق اإلنسان جسم على أولية مواد إستخدام حتَّـىأو
الموادبالقوةاشرابه هذه

باستخدام اإلنسان جسم في حروق السـوائلإحداث أو السـجائر اعقـاب
الكاوية المواد أو الحارقة

من أجزاء أوتهشيم صلب بجسم الشخص رأس ضرب عبر الشخص جسم
االصابع الظ،تكسير أو القـدمين اليذاء ثقيلة اسطوانات دحرجة أوأو هـر

البطن
األعضـاء إلى الموجه الجنسي العنف مثل أنواعه؛ بمختلف الجنسي العنف

والتحرُّالتناسلي واالغتصابة االدوات واستخدام ش
تشكِّ اإلقد أحوال بحـدِّحتجازل تكون أو التعذيب، لجريمة المادي العنصر

نـذكر، ذلـك علـى مثال السجين، أو للمحتجز انسانية غير معاملة ذاتها
بالنزالءحتجازاإل االكتظاظ شديد مكان في أو ضيقة زنزانة في

الضحية بحواس الطبيعيـةالتالعب بالمنبهات االحساس من الحرمان عبر
التحكُّ أو والزمن، والضوء الوقت إلـىكإدراك الهـواء دخـول بمقدار م

الحدِّ،الزنزانة مـنأو أو الحمـام إلى الذهاب من أو النوم أو الطعام من
اال أو الطبية الرعاية أو الحركي الخارجيالنشاط بالعالم تصال

نابية عبارات مشينةإستعمال بأعمال القيام أو ٢٢٧وتحقيرية

النوم من الحرمان

                                                 
اس ٢٢٧  القاسيةنبولطبروتوكول العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصي دليل
الال المهينةاأو أو لحقمفوَّنسانية السامية المتحدة األمم المهنـيضية التـدريب سلسلة اإلنسان، ٨رقمالـوق
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،5٥. 
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مثل الشرسة الحيوانات بمهاجمة البريـةالتهديد العقـارب،الكالب أو،أو
االفاعي

االسرة إيذاء أو بالموت إلرهـاب،التهديد صـورية اعدام عملية تمثيل أو
أ،الضحية رؤية على إرغام أو التعذيب بمتابعة التهديد تعـذيبأو فعـال
وفظائع

عبر والمفاهيم االيحاءات في الخيانةمثالًتضارب على الشخص ،إرغام
تضارب يخلق بشكل قناعاته عكس بأعمال القيام وفكـراًتاماًأو نفـس في

الضحية
ُمالتعدِّ على مثلقدَّي الضحية الضحيةسات ديانة التعدِّ،شتم اللفظيأو ،ي

أهل على المادي نظرهأو وأمام الضحية
السلوكي للشـرف،االكراه منافيـة بأعمال القيام على الشخص يرغم كأن

المقّد،والدين دينه كتاب على الدوس على الشخص إجبار ارغام،سمثل أو
اكل على الكحوللحمالمسلم وشرب الهندوسي،الخنزير الشخص ارغام أو
البقر قتل الخ،٢٢٨على

أعر ظهور يكون كقد نفسية القـدراتـاض ضعف أو الذكريات طمس
تعذيب حاالت حدوث افعال على قرينة الحسية

ذلكالتعّر إلى وما البنزين أو الحار الفلفل أو الملح مع الكيميائي للتفاعل ض
الجسم فتحات أو الجروح في المواد هذه بوضع

االطراف أو لألصابع الطبي ل،البتر الجراحية االزالة ألعضاءأو
النارية الطلقات أو الطعن عن الناتجة الجروح مثل الحارقة االصابات

المالئم الطبي العالج من الحرمان
بالكرامة حاطة مادية ظروف في الشخص وضع

                                                 
اس ٢٢٨  القاسيةطبروتوكول العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب الفعالين والتوثيق التقصي دليل نبول،
الال المهينةاأو أو الساميمفوَّنسانية المتحدة األمم المهنـيضية التـدريب سلسلة اإلنسان، لحقوق ٨رقمالـة
وجنيف،١التنقيح نيويورك المتحدة، األمم صفحة٢٠٠٤، ،٦٥-٦٤.
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اإلتشجيع مكان أو السجن نزالء بين العنف عن النظر غض ٢٢٩حتجازأو

الحرية من المحروم الشخص لدى والخوف اإلرهاب من جو مـثالً،خلق
آخرين سجناء اصوات والتنكيـلتعرَّيإسماع للضـرب التهديـد؛ضـون

األ مـن،سلحةباستخدام المحـروم الشخص على النار بإطالق التظاهر أو
الحرية
أوالسجن المعاملـة أو التعـذيب درجة إلى حاالت في يرقى قد اإلنفرادي

الال لألشخاصإنسانيةالعقوبة خاصة أهمية يعطي أن الزائر الفريق على
انفرادية زنزانات في الموضوعين الحرية من قـد،المحرومين لمـا نظراً

عل المعنيمنذلكيهينطوي الشخص لحقوق إنتهاكات حدوث علماً،خطر
بأنَّب ُيسمح ولفتـرةه جـداً استثنائية ظروف في االنفرادي السجن استخدام

قانونية ضمانات مع مترافقاً منقصيرة بمراجعـة، الشـخص حـق مثل
بحقه المتخذة العقوبة إلستئناف فإنَّالسلطات األحوال، مطلق الحبسوفي

محظّـر هو متكررة أو طويلة أو محددة غير لمدة وعلـى،٢٣٠االنفرادي
ويوثّفريق المعلومات يجمع أن حاالتالمراقبة عن كهذهقها

إنَّأ بخيراً، فياألدلةاالستعانة المراقبة فريق عمل في مهم عنصر هو الطبية
الال والمعاملة التعذيب أعمال عنصرفإنسانيةرصد هو للضحية الطبي الفحص

للتعذيب الجسدية العوارض لتحديد به القيام يجب أنَّ؛أساسي النفسيكما التقييم
التعدِّ آثار لمعرفة ضروري تعّرأمر التي الضحيةتضيات يطرح،لها ذلك بعد

نوع من أسئلة المراقبة فريق
المثارة؟ اإلدعاءات مع تنسجم والنفسي البدني الفحص نتائج هل

                                                 
229 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p  103.
230 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p 107. 
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تصّر النفسيهل التعذيب مع تنسجم المحتمل الضحية الال،فات المعاملة أو
التيا أنهدَّتنسانية الضحية لها؟تضتعرَّاعي

السجينإجراءات٢ُ المحتجزلحماية

التأكَّ المراقبة فريق أنَّعلى من الحـدَّد تتخـذ مـنالسلطات األدنـى
اإل مكـان أروقة داخل والواجبات الحقوق من نظام لقيام أوحتجـازاإلجراءات

يتالسجن أن يجب نظام فيهوهكذا التاليأدنىكحدٍّوفَّر
للنزالءأ تسجيل نظام
تفتيشب نظام
عنهات واالعالن التأديبية باإلجراءات الئحة شـكاوىووضع،وضع نظام

به النزالء وإعالم
ِتث الحرية من المحرومين األشخاص فئات القـانونيفصل لوضـعهم بعاً

وألعمارهم ولجنسهم

النزالءأ تسجيل نظام
محّد الحرية من حرمان مكان سـجالتكل فيـه يكون أن يجب قانوناً د

نتتضمَّ
وعمـره وجنسـهم وخلفياتهم النزالء كل هوية عن وجنسـياتهمتفاصيل م

االجتماعي ووضعهم
لإل القانونية األسباب عن السجنحتجازتفاصيل أو

الحرية من الحرمان مكان إلى الدخول ٢٣١وقت

                                                 
يتعر١٢َّالمبدأ ٢٣١ الذين االشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة اشـكال، مـن شـكل الي ضـون

السجن أو ونُِماعتُاالحتجاز الجِشدت قرار بموجب المأل على المتحدةرت لألمم العامة خالمـؤر١٧٣٤٣َّمعية
األول٩في  .   ١٩٨٨ديسمبركانون
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اإل مكان إلى دخوله عند للنزيل البدني ووضـعهحتجازالوضع السجن أو
المغادرة ذلكعند تم إذا

المختصة القضائية الجهات على عرضه تاريخ
اإل مكان داخل النزيل وضع مكان السـجنحتجازتحديد رقـمأو مـثالً
الخ المرفق، داخل المبنى تحديد الزنزانة،

تفتيشب نظام
الدولييعدالتنصَّ الصكوك من تفتيشد نظام وجود أهمية على ألة نـه،

ويشكِّ اإلنسان حقوق انتهاكات كشف في رادعـاًيساعد ال مـنأمـام لمزيـد
أكَّاكاتاإلنته النطاق، هذا الدُّوفي النموذجية القواعد السـجناءدت لمعاملـة نيا

ُم تفتيش قيام ِقنظَّوجوب من وخدماتها السجون لمؤسسات مفتَِّبم مـؤهليشل نين
واالنظمةيذو القوانين تطبيق من للتأكد توس٢٣٢َّخبرة المبادئوقد مجموعة عت

يتعرَّ الذي األشخاص جميع بحماية اإلالمتعلقة أشكال من شكل ألي حتجازضون
السجن ِقلتحدَّ،أو من منتظمة تكون أن يجب التفتيش زيارات أن أشـخاصَبد ل

تتـولَّيمؤهل التـي السـلطة عن مستقلة لسلطة تابعين خبرة ذات مباشـرةن ى
على اإلاالشراف مكان السجنحتجازإدارة مـنأو المحـروم الشخص يعطى

ال مع التواصل حرية تامةالحرية بسرية لضـمان،مفتشين الشـروط مراعاة مع
وُح الحريةاألمن من الحرمان مكان في النظام ٢٣٣سن

مهمإنَّ عنصر هو المعايير هذه يراعي تفتيش نظام علـى،وجود يجب
نظـام لهكـذا الصالحيات وحدود طبيعة ومتابعة رصده المراقبة فريق أعضاء

                                                 
الد٥٥ُّالقاعدة ٢٣٢ النموذجية القواعد لمنـع، األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا

جنيف في المعقود المجرمين ومعاملة االقتصوأقرَّ،١٩٥٥عامالالجريمة المجلس بقراريـهها واالجتماعي ادي
فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣ فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ ١٩٧٧مايوأيار١٣خ
اشـكال،٢٩المبدأ ٢٣٣ مـن شـكل الي يتعرضـون الذين االشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة

ا قرار بموجب المأل على ونشرت اعتمدت السجن، أو المتحدةاالحتجاز لألمم العامة المـؤرخ١٧٣٤٣لجمعية
األول٩في .   ١٩٨٨ديسمبركانون
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لما واستقالله فعاليته من المحرومينضمنيللتأكد األشخاص لحقوق احترام من
الحرية من
مستوياتتفإنَّ على اللبناني النظام في موجود السجون فقـدعدَّةتيش

التحقيـق وقاضـي المـالي أو االسـتئنافي العام النائب اللبناني القانون أعطى
الجزاء محاكم ورؤساء المنفرد تفقُّ،والقاضي الموجـودينصالحية األشخاص د

لدوائرهمفي التابعة والسجون التوقيف اللبنـاني٢٣٤أماكن القـانون ألزم كذلك
ضـمن كـل الجزائـي، المنفـرد والقاضـي المالي أو االستئنافي العام النائب

مشروع غير توقيف أي بمنع االسـتئنافيإختصاصه، العام للنائب يكون وبذلك
والمدعين العدل، وزير ينتدبه الذي القاضي أو مندوبه المحـاكمأو لدى العامين

فـي السجون جميع مراقبة حق المنفردين القضاة من وقسم يتعلَّـالبدائية قمـا
وسـجل المسـجونين سـجل علـى واالطالع السبيل وإخالء التوقيف بقانونية

العزلة نظام تحت الموضعين وسجل صالحياتهم٢٣٥المحكومين القانون وحصر
ت غير أخرى ألمور بالنسبة إيضاحات ذلـكبطلب ويكـون أعاله، المذكورة لك
المباشر الرئيس إلى يقدم خطي طلب العبر الفصـيلة لقائد أو السجن يتـلقائد

السجن لها للمراجـعحب٢٣٦َّيخضع أوسـع صـالحيات القـانون أعطى لو ذا
تتمكَّ بحيث اعاله التفتيشالمذكورة من فيواالستقصاءن المادية األوضاع حول
و المباني، أوضاع الالسجن، بحيـاة المتعلقة الظروف من مـنمكل حـرومين

التوقيف،الحرية قانونية فقط وليس
بتفتـيش ينتدبـه مـن أو الدرك قائد فيقوم اإلدارية، للرقابة بالنسبة أما

الداخلية وزير سلطة تحت يكلّالسجون المجال هذا أحـدوفي الداخلية وزير ف
يفتِّ أن االداريين ويالمفتشين السجون العـامش فـي االقـل على لمرتين راقبها

فإنَّ؛٢٣٧الواحد ذلك إلى التأكّإضافة صالحية بالمحافظ أناط تطبيقالقانون من د

                                                 
اللبناني٤٠٢المادة ٢٣٤ الجزائية المحاكمات أصول قانون ،
المرسوم١٥المادة ٢٣٥ السجون، تنظيم قانون تاريخ١٤٣١٠رقمال، ،١١٢١٩٤٩.
المرسوم١٥المادة ٢٣٦ السجون، تنظيم قانون .١١٢١٩٤٩تاريخ،١٤٣١٠رقمال،
المرسوم١٣المادة ٢٣٧ السجون، تنظيم قانون تاريخ١٤٣١٠رقمال، ،١١٢١٩٤٩.
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الح من الحرمان أماكن على المختصة واالنظمة فـيالقوانين تـدخل التـي رية
محافظته فـي،نطاق مرة الحرية من الحرمان أماكن بنفسه يزور أن وللمحافظ

االقل على ٢٣٨الشهر

العـدل وزارة صـالحية تنحصـر أن المؤسف لمن أنه الخالصة، في
يتعلّإلىبالنسبةوالقضاء والموقـوفينبالقما والسـجناء وأنظمتها سجون
عمَّبالتحقَّ اق كان إذا تمَّا قد اإلخالء أو السجن في قـرارإلـىإسـتناداًإليداع

الُم من كان بينما األصول، وفق صادر القضـاءحبَّقضائي صالحيات تكون أن ذ
وحقوقهم الحرية من المحرومين األشخاص شؤون كل لتطال لبنانأوسع في

التأديبيَّوضُعت باإلجراءات عنهاالئحة واالعالن شـكاوى،ة نظام ووضع
به والسجناء المحتجزين وإعالم

المراقبة فريق ُوأنَّمندتأكَّالعلى التأديبية فيهاتعِضاإلجراءات ،الئحة
اإلوتمَّ مكان أرجاء مختلف في كتابة عنها السجنحتجازاإلعالن في؛أو أنه كما

وجود ُأأحال تتلىمِّشخاص أن يجب شفاهةًعليهمِيِين، هـذهوتحـّدالالئحة د
الحريَّ من المحرومين األشخاص سلوك أنواع التأديـباللوائح تسـتوجب التي ة

المناسب يجبوةوالعقوبات معاقبةال إالَّأّيأيضاً بالمخالفةشخص إعالمه بعد
بها أتى فرصةالتي نفسهاوإعطائه عن فـي،لدفاع العقوبـة تكون ال أن على

مهينة أو انسانية غير األحوال فإنَّعبناًء٢٣٩مطلق أنعلىليه، المراقبة فريق
نظاٌميرصد هناك كان إذا ُيما ِتعقابي المطلوبـة الشروط للمعـاييرراعي بعـاً
اإلنسانالدوليَّ لحقوق ة

المراقبة فريق كانتأكَّالعلى إذا ما د
ُو قد التأديبي اداريَعِضالنظام قرار أو قانون الأبموجب م

                                                 
المرسوم١٤المادة ٢٣٨ السجون، تنظيم قانون تاريخ١٤٣١٠رقمال، ،١١٢١٩٤٩.
الد٣١ُّو٣٠لقواعدا ٢٣٩ النموذجية القواعد األول، المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا

المجرمين ومعاملة الجريمة جنيف،لمنع في واالجتمـاعيوأقرَّ،١٩٥٥عامالالمعقود االقتصـادي المجلس ها
فيالمؤّر٢٤دجيم٦٦٣بقراريه فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ مـايوأيار١٣خ
١٩٧٧
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تمَّ ما يشكِّإذا الذي السلوك مخالفةتحديد ل
ومدَّ انزالهاأنواع يمكن التي التأديبية العقوبات ة

للسل تحديد هناك المخّوهل العقوبة؟طات انزال ٢٤٠لة

الُم التأديبي النظام يعطي الحقّهل نفسهعاقَب عن الدفاع ؟في
يتّم الموجَّهل بالتهم الشخص اليه؟إبالغ هة

العقوبات؟ ومدة طبيعة هي أ٢٤١ما الجسديَّنَّعلماً الوضعالعقوبة وعقوبة ة
وأي مظلمة زنزانة قاسيةةفي الأخرىعقوبة محظّرةإنسأو مهينة أو انية

أنَّ؛نهائياً الطعامكما تخفيض أو االنفرادي الحبس ُيعقوبة قهـاطبِّكالتي
اللبناني إالَّالقانون بِها يسَمح طبـيال فحـص بعد إستثنائية ظروف في

مختص طبيب اوموافقة تحمَّلتأكُّبهدف على الشخص هذا قدرة من هذد هل
٢٤٢عقوبةال

ل إستئناف هناك لعقوبات؟هل
تدّل حاالت هناك العقوبة؟هل تخفيض في االستئناف نجاح على

هو التأديبية العقوبات إنزال معدل محـددة؟هل زمنية فترة في عاٍل معدل
يثير اإلوقد بعـضعنيجابيالجواب المراقبـة فريـق أمام السؤال هذا

معاملة إساءة حول ِقتُمارسالشكوك السلطات،َبمن الذل يستوجبياألمر
المراقبة فريق التحقيقالعلى من مزيد

                                                 
الد٢٩ُّالقاعدة ٢٤٠ النموذجية القواعد السجنا، لمعاملة لمنـعنيا األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى ء،

المجرمين ومعاملة جنيف،الجريمة في بقراريـهوأقرَّ،١٩٥٥عامالالمعقود واالجتماعي االقتصادي المجلس ها
فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣ فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ ١٩٧٧مايوأيار١٣خ

241 Monitoring Places of Detention: A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 127. 

الد٣٢ُّو٣١القواعد٢٤٢ النموذجية القواعد األول، المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا
المجرمين ومعاملة الجريمة في،لمنع واالجتمـاعيوأقرَّ،١٩٥٥عامالجنيفالمعقود االقتصـادي المجلس ها

فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣بقراريه فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ مـايوأيار١٣خ
١٩٧٧
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أدلَّ من هناك أنَّهل على المخالفةة مع متناسبة غير ُم،العقوبات قـةطبَّأو
ُم فئات على تمييزي المحتجزحدَّبشكل من المسجونين؟دة أو ٢٤٣ين

واضـحةألاتتيح فكرة تكوين المراقبة للجنة األسئلة هذه على الدقيقة جوبة
موظَّ معاملة كيفية الحريَّـعن من المحرومين لألشخاص السجن مـافـي،ةفي

اإليتعلَّ مكان وإدارة النظام بتطبيق السجنحتجازق أو

الحريَّفصُلث من المحرومين األشخاص ةفئات
المراقبةوجَّبيت فريق المختلفةأنَّمندتأكَّالعلى الفئات بين الفصل مبدأ

يتمَّ الحرية من المحرمين األشخاص والمواضيعإحترامهمن األمور في وذلك ،
التالية

كـان واذا اإلمكـان، قـدر مختلفة مؤسسات في الرجال عن النساء فصل
ا فعلى ممكن، غير منفصلتين مؤسستين في التيفصلهم األماكن فصل القل

أماكن عن كلياً الرجال فيها النساءتواجديتواجد
إحتياطياً المحبوسين عليهمفصل والمحكوم المسجونين عن والمتهمين

جزائية جرائم الرتكاب المسجونين عن مدنية ألسباب المحبوسين فصل
البالغين عن األحداث ٢٤٤فصل

ةُالماديَّاألوضاُع٣

درجالسيئةالماديةاألوضاعإنَّ إلى تصل قد الالللسجن المعاملة نسانيةاة
حتى تتضـّمالمسجونينتعذيبإلىأو قد متنوِّوهي إنتهاكـات حـقبعـةن

                                                 
243 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p 127.

الد٨ُّالقاعدة٢٤٤ النموذجية القواعد لمنـع، األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا
المجرمين ومعاملة جنيف،الجريمة في بقراريـهوأقرَّ،١٩٥٥معاالالمعقود واالجتماعي االقتصادي المجلس ها

فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣ فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ ١٩٧٧مايوأيار١٣خ
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مثل األساسية الحقوق في الحرية من المحروم المأكـلالشخص فـي الحـق
الخصوصية، في والحق نظيفة، صحية حياة في والحق الالئق، والحقوالمشرب

الخصوصية يراعي الئق للنوم مكان في والحق الراحة ٢٤٥في

لمرفق العامة األوضاع زيارته أثناء يرصد أن المراقبة فريق فعلى لذلك
احتجازاإل للسـكن قابليته ومدى المبنى وضع تـوافرلبشـريلناحية ومـدى ،

وعـدم الحريـة مـن المحـرومين لألشخاص الئقة إلقامة الضرورية الشروط
يـتفحَّتظاظاالك أن المراقبـة فريق على يجب المجال، هذا األوضـاعفي ص

الحرية من الحرمان مكان داخل التالية المادية
المباني داخل الكهرباء توافر

والمياهالتوافر البرد أيام في الحرالمياهالدافئة أيام في معتدلة
والغسيل والشطف التنظيف نظام

المالب غسيل للمحتجزيندورية والحصر والشراشف والبطانيات  س
الصحي الصرف للروائح،نظام إنتشار من هناك كان إذا أووما الكريهـة

في الصحيانسدادات الصرف انظمة
والحمَّ المطابخ والسالمةوضع النظافة شروط مراعاة ومدى امات
والكمِّ الوجبات المقدَّعدد وجبةيات كل في شخص لكل مة

وصابونت والجسم للشعر سائل من االستحمام أدوات وافر
اإلتفحُّ مكان نزالء لدى اإلغتسال دوام السجنحتجازص أو

و للغساالت مساحيق من للغسيل أدوات والتطهيراتوافر والتنظيف لشطف
األشـخاص عـدد نسـبة قيـاس مثالً عبر ذلك ويكون اإلكتظاظ، مشكلة

اإل مكان في المكانجازحتالموجودين حجم إلى المستحسـن،هنانسبة من
أن علـىتدائماً فيها ينام كي شخص لكل فردية غرفة أو زنزانة هناك كون
بالحدِّإنفراد وجودها، عدم عند تأما أن يجب المهـاجعاألدنى تـأويكون

حـدٍّ خلق يستطيعون الذين األفراد من متناسباً التعـايشعدداً مـن أدنـى

                                                 
الكتابلل ٢٤٥ هذا من الثاني الفصل مراجعة يرجى الحقوق، هذه حول التفاصيل من مزيد
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فيوالت بينهمعاشر أن٢٤٦َّما الى اإلشارة من بّد ال مـنوهنا هو االكتظاظ
اللبنانية السجون منها تعاني التي الكبرى المشاكل

كمثـال أدنـاه التالي النموذج نورد فعالية، أكثر ورصد رقابة أجل من
الحرية من الحرمان أماكن داخل المادية األوضاع لتبيان به اإلعتداد يمكن

الماديَّنموذٌج األوضاع عن الحريَّبياني من الحرمان أماكن داخل ةة

اإل١ مركز السجنحتجازإسم أو

السجن٢ داخل الزنزانة مكان
القسم

الزنزانة٣ مربعمساحة متر

الضوء٤
ُمأ نؤمَّالضوء
ُمب غير نؤمَّالضوء
أخرىت مالحظات

تهوئة؟٥ نظام هناك هل
نعمأ
كالب
مالحظاتت

                                                 
ال٩القاعدة ٢٤٦ القواعد الدُّ، لمنـعنموذجية األول المتحـدة األمـم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا

المجرمين ومعاملة جنيف،الجريمة في بقراريـهوأقرَّ،١٩٥٥عامالالمعقود واالجتماعي االقتصادي المجلس ها
فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣ فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ  ١٩٧٧مايوارأي١٣خ
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للمراحيض؟٦ تجهيزات هناك هل
والمعابرأ الزنزانات عن منفصلة نعم،
حمَّب يوجد ال اماتكال،
الزنازينت عن منفصلة غير ولكن مراحيض يوجد

بالتفصيل٧ المراحيض وضع
مغسلة؟أ هناك هل
ساخنة؟ب مياه هناك هل
مرضية؟ت النظافة هل
إضافيةمالحظث ات

العنا٨ برنظافة
ممتازةأ

ةجيدب
وسطت
كافث يةغير
ةضعيفج

مدفئة؟٩ العنابر هل
نعمأ
كالب
أكثرت مالحظات
اإل١٠ أماكن لحالة دقيق حتجازوصف
والمقاعدأ الكراسي توافر
الطاوالتب توافر
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أخرىت مالحظات

تم١١َّ التي الزنزانات في المحتجزين األشخاص زيارتهاعدد ت

اكتظاظ؟١٢ هناك هل
هأ كوما في األشخاص نسبةعدد زنزانة حجمهاإلىل
عامةب مالحظات

التاريخالمكان
والتوقيع ٢٤٧االسم

عدمهاتوف٤ّ أو النشاطات ر

السـلطات سـماح مـدى رصـد المراقبة فريق عمل نطاق في يدخل
الحريـةبالنشاط مـن المحرومين لألشخاص الكـافي،ات الوقـت وإعطـائهم

لممارستها
مكـانو داخل النشاطات توافر مدى في التدقيق المراقبة فريق مهمة من

وحتجازاإل السجن األنظمة،توافرأو لهذه جانببرامج التجهيـزاتتـوافإلى ر
لذلك أالالزمة يتطلَّنَّعلماً النشاطات هذه وجود وجـودبرصد مـدى مراقبة

كمـا ترفيهية، وبرامج رياضية ونشاطات تربوية ونشاطات عمل دخلتـفرص
تتضـمَّضمن التـي االجتماعي واالندماج التأهيل برامج االطار دوراتهذا ن

                                                 
السيَّيرتكز٢٤٧ والرصد، الرقابة مجال في والتجارب المصادر من عدد على النموذج مؤسسـةمهذا تجربـة ا

ل اإلنسانحهلسنكي قوق
Nowicki, Marek and Fialova, Zuzana (2001) ‘Human Rights Monitoring’, Helsinki 
Foundation for Human Rights, Sponsored by: COLPI, Budapest, Appendix II.   
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العمل على النزالء لتدريب وتقنية المراقبةعوأخيراً،مهنية فريق الوقـوفلى
بيِّنة أنَّعلى والدمن المعتقد اإلحرية مكان داخل مصانة السجنحتجازين أو

فّع ورصد مراقبة عملية أجل يطمن أن المراقبة لفريق يمكن رحـالين،
عُج االيجابة تسمح والتي األسئلة من عـنهانملة واضـحة شبه صورة بتكوين

ونوعيتها النشاطات توافر السجنمدى داخل

ةالتربويَّلنشاطاتُاأ
النشاطات صعيد يمكـنعلى التـي األسـئلة من عدد هناك التربوية،

طرحها
السجن؟ داخل متوافرة التعليمية البرامج هل

السجناء؟ أو للمحتجزين متوافر التعليم من نوع أي
تربوية؟ برامج في انخرطوا الذين للنزالء سجالت هناك هل

وما السجن؟ داخل مكتبة هناك متـوافرةهوهل هـي وهـل حجمهـا؟
أوللمحت الوقت؟اجزين معظم لسجناء

مجَّ التعليم برامج انية؟هل
ُي وُيمن التربوية؟دّرشرف البرامج في ب

التعليم؟ أو التثقيف دورات تتم أين
للرجال؟ كما للنساء التعليمية البرامج تتوافر هل

يمكن مدى أي البرامجتباعإإلى مجاراة على قادرة التربوية البرامج هذه ر
تأهيليةاأل غاية وذات السجن اروقة خارج هـيخرى وبالتـالي عتشـجِّ،

المجتمع؟ في الالحق اإلندماج
البرامج؟ هذه تطبيق في تمييز أي هناك هل

والرياضيةلنشاطاتُاب والتثقيفية الترفيهية
ابالنسبة وأمـاكنإلى السـجون داخـل والرياضية الترفيهية لنشاطات

تؤكّحتجازاإل ا، مختلف حقِّد على الدولية سـاعةلصكوك فـي مسـجون كل
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إلى الطلقللخروج االهواء ممارسة اليـومبهدف فـي الرياضـية ؛٢٤٨لتمارين
لألحداثعطَيوُأ األببرامجحقّالكذلك مـع وترفيهيـة رياضية واتدتربوية،

الالزمة واألجهزة
التي األسئلة عتطلّتمن االجابة داخـنب الواقـع عن صورة لتكوين لها

نذكر السجن،
االسبوع؟ أو اليوم في مدتها هي وما المتوافرة؟ الرياضية النشاطات هي ما
هـي مـا تـوافرت، واذا متوافرة؟ رياضية وتجهيزات مالعب هناك هل

وجودتها؟ مواصفاتها
المحّد المدة مـنهل اقل كانت وإذا كافية؟ الرياضية النشاطات لممارسة دة

الُم هي ما المدة؟برِّالالزم، لقصر رات
بشكل الحرية من المحرومين األشخاص لجميع متوافرة النشاطات هذه هل

تمييز؟منو،متساوٍ أي دون

بالنسبة اأما النموذجيةإلى القواعد نصت فقد والترفيهية، التثقيفية لنشاطات
داخـل وترفيهيـة تثقيفيـة نشـاطات تنظيم وجوب على السجناء لمعاملة الدنيا

كم٢٤٩ِّالسجن توفير المتوافرة، اإلمكانات ضمن الضروري، من مـنكذلك يـة
الحريـة من المحرومين لألشخاص والترفيهية التثقيفية والمراجع ٢٥٠المصادر

عدمبناًء المراقبة فريق على يجب التي والتساؤالت النقاط من عدد هناك عليه،
فعَّ رصد أجل من والترإغفالها التثقيفية للنشاطات ودقيق فيهيةال

                                                 
الد٢١ُّالقاعدة ٢٤٨ النموذجية القواعد أوصى، السجناء، لمعاملة لمنـعنيا األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها

المجرمين ومعاملة جنيف،الجريمة في بقراريـهوأقرَّ،١٩٥٥عامالالمعقود واالجتماعي االقتصادي المجلس ها
فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣ فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليووزتم٣١خ ١٩٧٧مايوأيار١٣خ
الن٧٨القاعدة ٢٤٩ القواعد الدُّ، لمنـعموذجية األول المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا

المجرمين ومعاملة جنيف،الجريمة في بقراريـهوأقرَّ،١٩٥٥عامالالمعقود واالجتماعي االقتصادي المجلس ها
فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣ فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ ١٩٧٧مايورأيا١٣خ
يتعرَّ،٢٨المبدأ ٢٥٠ الذين االشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ اشـكالمجموعة مـن شـكل الي ضـون

اعتُ السجن، أو ونُِماالحتجاز المتحدةِشدت لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على خالمـؤر١٧٣٤٣َّرت
األول٩في .   ١٩٨٨ديسمبركانون
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ُم أماكن من هناك والتثقيف؟خصَّهل للترفيه صة
إستيعابها؟ مدى ما

للنزالء؟ توافرها مدى ما
إستع يسمح النزالء؟مهل لكل الها

والترفيهية؟ التثقيفية الكتب من كافية كميات هناك هل مكتبة، هناك كان إذا
خا من اشخاص بإشراف وترفيهية تثقيفية برامج هناك السجن؟هل رج

التحضـيرية باألعمـال الحرية من المحرومين األشخاص اشراك يتم هل
النشاطات؟ لهذه والتنظيمية

الدينيةةُالحريَّ  ت
التأكيد إعادة يسـمحأنَّعلىينبغي اللبناني والقانون الدولية انالصكوك

حرية بكل الدينية شعائره ممارسة الحرية من المحروم أن،٢٥١للشخص شريطة
ت العنفال أو الكراهية على الحرمـانسبِّتُأنأو،حض مكان في إضطرابات ب

الحرية المادةمن سمحت الـد٤١ُّولقد النموذجيـة القواعـد لمعاملـةمن نيا
الـدين أو المذاهب من السجناء من كاٍف عدد وجود حال في ،نفسـهالسجناء،

الحق للسجين ويكون بانتظام الصلوات ليقيم دين رجل بممثلبتعيين االتصال في
دين السجنيأي داخل مافإنَّيه،علبناًءتواجد تلحظ أن يجب رصد عملية أي

الدينية بالحرية السجين لحقوق تام إحترام هناك كان فريـقإذا فعلـى لـذلك
يتأكّ أن التاليالمراقبة من د

الحرية من المحرومين لألشخاص الدينية الحرية توافر
الخ تتوافر السجن؟هل داخل الموجودة للمجموعات الدينية دمات

الدينية؟ الشعائر ممارسة عدم أو بممارسة الشخص رغبات تحترم هل
في الدينية الطقوس يتعلّإحترام والصالةما والصحة واللباس بالغذاء ق

                                                 
ال١٨المادة ٢٥١ والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي عهد
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السجنث داخل العمل
مسـألة هي كذلك، رصدها ينبغي التي العالية االهمية ذات المسائل من

السجن في تُالعمل دولية معايير وضعت السـجناءشكِّلقد لحمايـة ضـوابط ل
كمـاوالمحتجزين المؤلمـة، الطبيعـة ذات العمل المعايير هذه حظّرت فمثالً

ال بين توازناً الموكـولفرضت العمـل حدود وبين للفرد والعقلية البدنية قدرات
الدُّإليه النموذجية القواعد أنفاعتبرت السجناء لمعاملة ُيهنيا علىال عمل فرض

إالَّ التأكّسجين ِقبعد مـن تقييم بموجب والعقلية البدنية قدرته من طبيـبَبـد ل
إنَّمختص الخالصة، المرفي فريق على التي هـيالمعايير بهـا االخـذ اقبة
التالية

مؤلماً العمل يكون ال أن
ِق من به ُسمح قد يكون طبيبَبأن ل

معيشته تأمين على السجين قدرة زيادة أو صون على يساعد أن
واإل السجن ظروف تسمح ما للسـجناءحتجازبقدر تتـاح السليم، المهني

الذي العمل نوع اختيار بهإمكانية يرغبون
السجن خارج لألعمال مشابهة المستطاع، قدر االعمال، تكون أن

تدريبيوفّ المستطاع قدر فرصممَّ،للسجناءاًنافعاًمهنياًر لهم يتيح أكبـراًا
المجتمع في الالحق لالندماج

وصـحة وسالمة السجناء وصحة سالمة لتأمين الالزمة اإلجراءات تتخذ
األحرارمَّالُع ال

أن حقـوقيجب قـانون فـي المحددة المعايير العمل ساعات تتجاوز ال
اللبناني والقانون بموجـب،اإلنسان ذلـك ويوضع للراحة ساعات وتوفَر

إداري نظام أو قانون
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باسـتخدام للسـجناء يسمح أن ويجب منصف، بشكل مدفوعاً العمل يكون
مرخّ أشياء لشراء المال هذا من وانجزء الشخصـي الستعمالهم بها ص

جزء عائالتهممنهآخراًيرسلوا ٢٥٢إلى

ةالصحيَّاألوضاُع٥

مإنَّ المحرومين واألشخاص الحقالسجناء لهم الحرية عالتمتّـفـين
جيدة عقلية وبسالمة جسدية أنفإنَّالذ٢٥٣بصحة عليه والمراقبة الرصد فريق

أنَّيتأكَّ من الطبِّالحدَّد الرعاية من الحريـةاالدنى مـن المحـروم للشخص ية
يتأكَّموجود أن أنَّويقتضي المراقبة فريق اإلد مكـان أو السجن حتجـازإدارة

ُنتؤمِّ
طبِّ اإليَّكشفاً مكان أو السجن إلى الدخول عند أولياً حتجازاً

للمريض دورية معاينة
طارئة ٢٥٤معالجة

طبِّ اإليَّتجهيزات مرفق داخل للعالج الئقة وأدويةحتجازة آالت من
ُم طبِّجهَّمستوصف وطاقم للمعالجة ُمز اإلتخصِّي مرفق داخل أوحتجازص

السجن
بر تأهيلوجود وإعادة عالج نامج

                                                 
الد٧١٧٦ُّالقواعد٢٥٢ النموذجية القواعد األول، المتحـدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى السجناء، لمعاملة نيا

المجرمين ومعاملة الجريمة جنيف،لمنع في واالجتمـاعيوأقرَّ،١٩٥٥عامالالمعقود االقتصـادي المجلس ها
فيالمؤر٢٤َّدمجي٦٦٣بقراريه فيالمؤر٦٢َّد٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليوتموز٣١خ مـايوأيار١٣خ
١٩٧٧ 

لنـدن،٢٥٣ السـجون، لدراسـات الدولي المركز السجون، ادارة في اإلنسان حقوق حول دراسة آندرو، كويل،
الصفحة٢٠٠٢ ، ٤٩.
المركز ٢٥٤  السجون، ادارة في اإلنسان حقوق حول دراسة آندرو، لنـدن،كويل، السـجون، لدراسات الدولي
الصفحة٢٠٠٢ ،٥١.
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الطبِّ اإلجراءات المناسـبإتخاذ الصـحي للوضـع الضرورية ونقـل،ية
الحريَّ من المحروم عندالشخص المستشفى إلى الة تقتضي بـذلكحاجةما

أو اإلداخل مرفق أو السجن حرم حتجازخارج
ليالًطبِّالالختصاصيينلاًتواجد َحنهاراًيين السجنفي رم

ِت المناسب يتطلـبالطعام الذين المحتجزين أو للسجناء الصحية للحالة بعاً
خاصة حمية الصحي وضعهم

الُملالسأوضاُع٦ السجنطة على شرفة

عنصإنَّ هي السلطة رجال قـدحالة التي الظروف تحديد في أساسي ر
الحريةيتعّر من المحرومين األشخاص لها أن،لذلكض المراقبـة فريـق على

السـجن مسـؤولي لوضع والرصد، المراقبة أعمال أثناء خاصاً، إهتماماً يعير
المخوَّ القانونوالرجال إنفاذ لين

هإنَّ السجن ومسؤولي األمن رجال وتنظيم انأساسـيناعنصرماكفاءة
الحرية من المحرومين لألشخاص الحياتية الظروف تحسين حقـوقمعرفةففي

نظاماإلنسان علىةئتنشنيضمناصارميرقابووجود األمن حتـراماالرجال
إشرافهمالكامل تحت والمحتجزين المسجونين لحقوق

المراقبةعلىفإنَّوعليه، السـفريق أوضاع ورصد مراقبة يغفل ال لطةأن
السجنالُم على عبرشرفة مراقبة،

الِق هذه االنضباطَوتنظيم لناحية صـارم،ـك؛ى تفتـيش فـرضووجود
واألنظمة، القوانين يخالفون الذين األمن رجال على تحديـدعقوبات كـذلك

ِق صفوف في النساء الُمَوعدد األمن اإلى مكان أو السجن على حتجازشرفة
تخّص الِقمدى الَوص الـدُّى الحقـوق معرفـة لناحية األمن حفظ نيامولجة

والمحتجزين، وُحومدىللسجناء النزالءاالحتراف، مع التواصل سن
تدريبتنظيممدى لموظّةيدورات دوري اإلبشكل ومكان السجن حتجـازفي

وعسكريين مدنيين من
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القّو إستعمال ُمةمدى هو القّوعدَّما إستعمال درجة؟ل وألي ة
ذدرج وأشـخاص وكهـول ونساء أطفال من الضعيفة الفئات مراعاة وية

خاصة حاجات
تخّص ودرجة المدني الجهاز إختصاصـييتنظيم ممرضين، أطباء، من صه

تربية، اجتماع، علم نفس، اطفالعلم الخطبَّوتربية ٢٥٥اخين،

فإنَّجرَّاء النقاط هذه فكرمراقبة يكوِّن أن المراقبة فريق وافيةبإمكان ة
الُم السلطة أوضاع السـجنعن على لحقـوق،شرفة إحترامهـا مـدى وعـن

الحرية من المحرومين األشخاص

الخارجيالتواصُل٧ العالم مع

حق إحترام مدى مراقبة عملية المراقبة نطاق في تدخل التي المسائل من
واالقار واالصدقاء األهل مع بالتواصل الحرية من المحرومين مناألشخاص ب

واالتصاالت والرسائل المقابالت خالل
فإنَّ هنا، ُجمن التأكـدطرح على المراقبة فريق تساعد األسئلة من ملة

مـع التواصـل لجهة والمحتجزين المسجونين لحقوق السلطات إحترام مدى من
المثال سبيل على منها نذكر الخارجي، العالم
دوري؟ بشكل بالزيارات السماح يتم هل

المقابلة؟ما فيها تتم التي الظروف هي
عن بعيداً محاميه مع التواصل الحرية من المحروم الشخص باستطاعة هل

حرَّ السجن؟مسمع اس
با الحريةهل من المحروم الشخص معالتحّدستطاعة عـنأث بعيـداً هله

حرَّ السجن؟مسمع اس

                                                 
255 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 203.
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أهاليهم مع التواصل من الحرية من المحرومين األشخاص حرمان يتم هل
عقابي؟ كإجراء

وما ذويهم؟ إلى رسائل إرسال الحرية من المحرومين لألشخاص يحق هل
به؟هو المسموح المعدل

للنزالء؟ الهاتف باستعمال السماح درجة ما
والمجالت؟ الجرائد بقراءة يسمح هل

اإل مكان أو السجن حرم داخل تلفاز بوجود يسمح وكـمحتجازهل يبلـغ؟
ال التلفزيونات رة؟فِّوتمعدد

اإلداريُّحتجاُزاإل٨

يبقى أن الدُّحتجازاإليجب حدوده في ألاإلداري منعاً تعسُّنيا بحقٍفي
الحرية في إالَّ،األشخاص التوقيف يكون فيفال ضيِّإاستثناًء جداًطار لـذلكق
المراقبة فريق منفعلى الملةُجأنَّالتأكّد ِقمن مـن احترامهـا يـتم لَبـحقوق
اإلدارية عوتُساعدالسلطات المراقبـةعددناالجابة فريق والنقاط األسئلة من

تك التوقيـفعلى فتـرات فـي الفـرد حقوق إحترام مدى عن وافية فكرة وين
نذكراإلداري النقاط هذه من

المحام بمراجعة بحقه الموقوف إعالم تم ممكن؟يهل وقت أسرع في
محاميه؟ الموقوف قابل متى

الق المدة إحترام تم اإلداري؟صهل للتوقيف وى
قضائي سلطة أمام الموقوف إحضار تم ومتىهل ذلكة؟ ؟كان

التوقيف؟ بحدوث الموقوف أهل إبالغ تم هل
معاملة؟ إساءة أو تعذيب حالة بحدوث الموقوف إدعى هل

التوقيف؟ أماكن في والنساء الرجال بين فصل هناك درجة أي إلى
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الــدركيين أو الضــباط نســبة هــي الــدركياتمــا المتخصصــينأو
واوالمتخصصات األحداث مع ٢٥٦لنساء؟للتعامل

                                                 
256 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, P. 218.
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عشرالفصُل الحادي
التقارير كتابة في

توفي الفعَّال والرصد المراقبة مرتكزةإالَّ،غرضهاةالعمليات كانت إذا
أساسيين عنصرين جهةهما،على من أخـرى،المراقبة جهـة من والتوثيق

عـنةأّيوتبقى قاصـرة ودقيـق علمـي توثيق دون من ومراقبة رصد عملية
إلى والوصول المنشود بالهدف اإلنسـانالمتمثِّل حقـوق أنَّ،٢٥٧حمايـة ذلـك

تُ سوف أساسها على التي هي المَوثقة والمالحقةتَّخذالمعلومات الحماية إجراءات
أمكن أوفإذا تحقيق لنتائج تدوين عملية عن عبارة هو للتوثيق البسيط التعريف
اإل،٢٥٨فحص لحقوق انتهاكات وقوع إلثبات ضروري عمل نسانوهو

الزيـارةيتطلَّبو عـن شـاملة تقارير إعداد الموثّقة المعلومات تنظيم
زيارية ُمزياراتتقارير عن شمولية أكثر أعمالوتقارير المراقبةجمل جهاز
دوريَّ حصراًةتقارير األول النوع على المراقبة جهاز يعتمد قـدأنَّهأو،وقد

يع قد بينما الثاني، النوع على األسلوبينيعتمد على البعض عمليـاتمعاًتمد في
وضـع إلـى يعمـد ثم زيارة، كل عن تقريراً الفريق يضع كأن التقارير، كتابة

الزيارية والتقارير الزيارات من عدد على بناًء العام الوضع عن أشمل تقرير
يوثَّ أن يحدث بعينهوقد اإلنسان لحقوق جسيم إنتهاك أجـل،ق من وذلك

المع إلتِّاستعمال القانونيَّلومات اإلجراءات التقّدخاذ أو الالزمة أمـامة بشكوى م
اإلنسان حقوق الخاصينالمقّرأمامأو،لجان التقـاريرتتمتَّعورين هذه من كل

يبمميِّ سوف خاصة اليهاالطّرجريزات يليق ما في
التقـكتإّن هذه ترتـابة يقتضارير التي المبادئ من عدد على ـيكز

                                                 
257 Guzman, Manuel and Verstappen, Bert (2003) ‘What is Monitoring’, Human Rights 
Monitoring and Documentation Series, HURIDOCS, p.11. 
258 Guzman, Manuel and Verstappen, Bert (2003) ‘What is Monitoring’, Human Rights 
Monitoring and Documentation Series, HURIDOCS, p.11. 
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أنإحترامها أجل لإلعتـدادتمن المطلوبـة العلمية الشروط التقارير في توافر
ِقب من اإلنسانَبمضمونه لحقوق الدولية والهيئات المحلية الهيئات المبادئل هذ

اآل الشكل على وفقاًيتهي التقارير الصحةإعداد الممنوحة، والوالية للصالحية
نظريوالدِّ وليس عملي طابع ذات التقرير يكون وأن االبطاء، عدم ٢٥٩قة،

يتمَّ أن يجب ِتأوالً، التقرير المراقبةإعداد لجهاز المعطاة للوالية مع،بعاً
يتوّجفيخذألا التي الجهة التقريراإلعتبار لها الموجَّفالتقريه اهر لعامـةإلـى

الموّج ذلك عن لغته في ُميختلف جهات إلى أيـحدَّه أو السجن كإدارة جهـةةدة
ُيأخرى أن التقرير مععلى منسجمة التوصيات تكون بحيث الحدود هذه راعي

متوقّ هو وما المراقبة جهاز من مطلوب هو الموّجما الجهة من التقريرع اليها ه
إنَّ تقريراألساسثانياً، أي فيفي صحَّالتحقُّتكمن من المعلومـاتق ة

معلومةالواردة أي إيراد يجوز ال التأكُّمنلذلك تضمندون واذا صحتها، من د
يتسَن ولم شخص أي من واردة معلومات ذكـرالتأكّالتقرير يجـب فهنا منها، د

أدلّوردتأنها الذي الشخص بهابحسب ى
الزنَّإ،ثالثاً دونالتقرير مـن ولكن سريع بوقت يوضع أن يجب ياري

تعرُّتس لتتفاقمحتى االمور ترك وعدم بسرعة المشاكل معالجة تـمتسنى فـإذا
وقف فيجب إنتهاكات، حدوث وقتهارصد أسرع وفي التقـاريرأمَّـممكـن؛ ا

تتطلّ ال فقد التباطالدورية لكن نفسها، السرعة مـنؤب يجعـل قد إنجازها في
ا أمـاكنفيهالواردةالمعلومات داخـل الـراهن الوضع لمعرفة تصلح ال قديمة

الحريةالح من رمان
سردياً أو نظرياً فقط وليس عملياً التقرير يكون أن ينبغي لـذلكرابعاً،

تساعدإنَّف الواضحة العملية بعدفي،التوصيات فَعالـة،ما متابعـة عمليـة في
التوصياتللتحقّ هذه تنفيذ مدى من ق

                                                 
المهني ٢٥٩ التدريب سلسلة اإلنسان، حقوق رصد على التدريب مفو٧َّرقمالدليل األم، السـاميةضية المتحدة م

ا وجنيف،إلنسانلحقوق نيويورك المتحدة،  .٢٠٠١األمم
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الزيارة١ تقارير

بعإنَّ المراقبة فريق بكتابتها يقوم التي التقارير تلك هي الزيارة دتقارير
تتضّم،الزيارة تقييماًوالتي اإلن زيارتهـاحتجازألماكن تمـت التي السجون أو

فيها الحرية من المحرومين األشخاص وألوضاع
أ التقرير عـنتضمَّينعلى الناشئة األساسية والموضوعات الحقائق ن

التي،الزيارة والمقابالت المناقشات عن الزيـارةحصـلتأو فـي،أثنـاء أو
الزيارةالمناقشات علـىحول يتوجَّب المنطلق هذا أنومن الزيـارة تقريـر

نيتضمَّ
وهدفها ومدتها وتاريخها الزيارة عن عامة كانـت،معلومات إذا هـيوما

األولى الزيارة
اإل مرفق بإدارة يقوم الذي الجهاز عن السجنحتجازمعلومات أو
والصالحي وتكوينه الزائر الفريق عن للسندمعلومات تبعاً اليه الممنوحة ات

ال المراقبةذيالقانوني فريق زيارة عليه إرتكزت
الزائر الفريق لحظها التي والمهمة البارزة النقاط

المرفق وسعة واإلدارة والتجهيزات المباني حول معلومات
الحرية من المحرومين األشخاص حول معلومات

األش مع المقابالت حول ضحايامعلومات من الحرية من المحرومين خاص
شخص أي أو شهود خرآأو

اإل مرفق إدارة مع المقابالت حول المـديرحتجازمعلومات ومع السجن أو
المسؤول الشخص وهوأو غالباًيتضّم؛ فين أو الزيارة بدء عند المقابالت

انتهائهائاثنا وعند ها
الث معالجة أجل من المعنية للجهات تمَّتوصيات التي والعقبات لحظهاغرات

الُمأ ومن الزيارة، ُيثناء أن القصـيرحدِّستحسن للمـدى توصيات التقرير د
الطويل المدى على وتوصيات
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موجزنموذٌج زيارة تقرير عن

المكانتمهيديَّمعلومات١ٌ حول ة
اإل السجنحتجازمكان أو

المكان الخنوع نظارة، سجن،
العنوان

المرفق عن المسؤول الشخص أو المدير
المسؤول نائب أو المدير نائب

والزيارةمعلومات٢ٌ الزائر الفريق حول تمهيدية
الزائر الفريق إسم

الزيارة تاريخ
الزيارة هدف

السابقةتواريخ وجدت،الزيارات إذا
التقرير وضع تاريخ

التقرير مصدر

الزائرالنقاطأبرُز٣ الفريق لحظها التي المهمة

السجنمعلومات٤ٌ إدارة حول
اإلدارة

اإل مكان حتجازحجم

السجن أو المرفق إدارة فريق حجم حول المالحظات
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اإل مكان في والخدمات الرعاية تأمين المولج الفريق السجنحتجازحجم أو

لها؟ خضع التي والدورات الفريق هذا إختصاصات هي ما

والنظام األمن حفظ المولج الفريق حجم

الفريق؟ هذا لها خضع التي اإلنسان حقوق دورات هي ما

المبانيمعلومات٥ٌ حول
اإلعدَُّم مكان إستيعاب تمَّحتجازل الذي السجن زيارتهأو ت

الحريَّ من المحرومين األشخاص الزيارةعدد عند المكان في الموجودين ة

ِتت الحرية من المحرومين األشخاص مجموع لفئـاتهموزيع ن،وموقوفـبعاً
مدانون متهمون،

اإل مرفق في والذكور اإلناث مفصـولونحتجازعدد هـم وهـل السجن، أو
بالكامل؟

البالغين؟ عن بالكامل مفصولون هم هل الموجودين؟ األحداث عدد

الشيخوخة سن في السجناء عدد

الحريةعد من المحرومين االجانب األشخاص د
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اإل٦ مكان أو السجن لمباني حتجازوصف
المباني عدد

ِق البناءمدى دم

الراهن البناء وضع

االنفرادي والحبس المعاقبة وزنزانات العادية الزنزانات

ا الُمألاإلجراءات وحولهتَّمنية السجن داخل خذة

الحريَّاألمعاملة٧ُ من المحرومين ةشخاص
الوصول تاريخ مع للنزالء سجالت وجود

النزالء لجميع توافرها ومدى سلوك وقواعد داخلية أنظمة وجود

التوقيف عند المعاملة

اإل أثناء حتجازالمعاملة

الُم التأديبية اإلجراءات عن موجز وطبيعتهاطبَّوصف قة

ال العقوبات هي ؟قةطبَُّمما

إمكان هناك العقوبةيهل أنزلت التي غير هيئة أمام العقوبات الستئناف ؟ة
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التأديبية الزنزانات

للنزالء المتوافرة الشكوى آليات

النزالء بين الُم،العنف السلطات لمنعهتَّوإجراءات خذة

أخرى مالحظات

من٨ المحرومين لألشخاص المادية الحريةاألوضاع
للمحتجزين الصحية والحالة الطبية طبيـب،الرعاية إلـى الوصول إمكانية

المريض وموافقة المرضى حاالت متابعة الرعاية، كفاية

الشخصية األسـرة،النظافة المـراحيض، لالستحمام، المخصصة األماكن
والمالبس والبطانيات األغطية

والتغذية االكمِّالطعام والنوعيةيات لمقدمة

امدادالمياه وتوفّانظافتها، االستعمالوالتخلّ،رهاتها بعد منها ص

العمل أو الرياضية التمارين من ذلك وغير الزنزانات خارج الترفيه

الخارجي العالم مع اُألالتواصل الزيـارات،زيارة مـن ذلـك وغيـر سر
األخرىالُم واالتصاالت والبريد راسالت
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الحري٩َّ من المحرومين األشخاص مع سرِّةالمقابالت القسم هذا يبقى ياًقد
المراقبةبعاًِت جهاز لتقدير

الحريَّخُ من المحرومين األشخاص أوضاع حول المقابالت مكانالصة داخل ة
السجنحتجازاإل أو

السجنالمقابالت١٠ُ مسؤولي أو مسؤول أو مدير مع
األوَّالصةخُ عنهليَّالمقابلة المسؤول أو السجن مدير مع ة

 

المديرالنهائيَّالمقابلةُ مع ة

تمَّ التي المواضيع اليهاالتطّرأبرز ق

التي األمور عليهاجرىأبرز االتفاق

تمَّ التي النتائج بعدهاأبرز أو المقابلة خالل اليها الوصول

نجم أخرى المقابلةمالحظات عن ت



191
 

الموجزالُم١١ الزيارة لتقرير لحقات

بإت١٢ِّ الُسالتوصيات جانب من إجراءات طاتلُخاذ
المدىتوصياتٌ توصياتٌ،قصيرة عاجلةأو

الطويلتوصياتٌ المدى على

الُمبإتِّالتوصيات١٣ُ جهاز جانب من إجراءات التـي،راقبـةخاذ الجهـة أو
صالحيَّّديستم اتهمنها

ةختاميَّمالحظات١٤ٌ
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التأكّأخيراً الضروري من الُم، لجهاز يعود أنه على ِتد لحـدودراقبة، بعاً
الُمالصالحيَّ المحرومينات األشخاص وسالمة بأمن المحيطة وللظروف له عطاة
الحرّي ُيمن أن عليهحدِّة، يطلع أن يود التي التقرير أقسام المختصـةالمراجاد ،ع

سرِّ اآلخر القسم يبقى ِحبينما واألشـخاصياً والشهود الضحايا سالمة على فاظاً
الحريَّ من الُمإنَّةالمحرومين أعمال من عمل الأي أن يجـب والرصـد راقبة

بأيِّيؤدِّ حمايتهمي المنوي األشخاص على المخاطر زيادة إلى األحوال من حال
اآللية هذه خالل من

ةُالدوريَّقاريُرالت٢

دورية تقارير لنشر محددة مثالية مدة من هناك كلليس ذلك يكون فقد
أشهر سنوي،ستة يكون اقلاًوقد أو أكثر لجهازإنَّأو يعود المناسبة المدة تحديد
األشـخاصِت،دهيحدتالمراقبة لحمايـة االفضل والوضع المحيطة للظروف بعاً

الحريَّ من دوريـةلذةالمحرومين تقارير وضع هو األمثل الوضع يكون فقد لك
سنة كل أو اشهر ستة كل أو فصل كل

والمقابالتترتكز الزيارات من عدد على الدورية فهـيالتقارير لذلك
تركِّ ما غالباً علتقارير بشكلىز حدوثها لحظ التي والمشاكل األولويات من عدد

منممَّ،رمتكرِّ مشاكل أنها على يدل مزمنةا أو التقريرهجية يركز أن يمكن كما
أو محددة موضوعات على بعينهاعلىالدوري حقوق

موّج فقط الدورية التقارير تكون ال أن مفيداً يكون اهةوقد لسلطات،إلى
ومنظَّ للجمهور متوافرة تكون عليهابل لإلطالع المعنية المدني المجتمع ٢٦٠مات

يساعد التقاريوقد هذه باألوضـاعنشر العام الرأي وإعالم الشفافية زيادة على ر
اإل وأماكن للسجون يحتجازالعامة قد ما علىعين، أكبر ضغط حالة تشكيل على

للتغيير يقرِّإالَّالسلطات أن المراقبة لجهاز يعود النهاية في فـيأنه هـو ما ر
                                                 
260 Monitoring Places of Detention  A Practical Guide, The Association for the 
Prevention of Torture, Geneva, April 2004, p. 89.
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الحرية من المحرومين األشخاص التصّر،مصلحة كيفية فيوبالتالي حـدودف
المراقبة لجهاز المعطاة الصالحيات

دورينموذٌج تقرير عن

مةمقّد١
التقريرأ يغطيه الذي والمكاني الزماني النطاق

المراقبةب جهاز وصالحيات نطاق
زيارتهات تمت التي األماكن
التقريرث يغطيها التي الزمنية المدة خالل الزيارات عدد
اج تّمالمقابالت اختياريهاؤإجرالتي

الحرّيعاّمنبذة٢ٌ من الحرمان أماكن في اإلنسان حقوق حالة عن ضـمنة ة
الُم جهاز عمل راقبةنطاق

المراقبة٣ جهاز لحظها التي النمطية اإلنتهاكات أو المشاكل وتحديـدأبرز
أمكنأ إذا ماكنها

المّدالتقّد٤ هذه خالل المحرز بالم لكـلِّة يتعلَّـنسـبة باالشـخاصمـا ق
الحريَّ من اإلةالمحرومين ظروف الحماية،حتجازالتوقيف، إجراءات المادية،

الحريَّ من الحرمان أماكن إدارة المولجة والسلطات الشرطة التحقيقوة،تدريب
الخ اإلنتهاكات، في
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التوصيات٥ُ
المعنيةأ للسلطات توصيات

للب المعنيةتوصيات والجمعيات المدني حرمـانبمجتمع ظـروف تحسـين
الحريَّ من ةاألشخاص

أخرىت ومالحظات وجدتتوصيات إذا
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مالحق

األحمـر٨٨٠٠رقمالالمرسوم ١ للصليب الدولية للجنة يسمح الذي
دورية بزيارات ابالقيام اإلإلى وأماكن حتجازلسجون

التفاقية ٢ االختياري مـنمناهضـةالبروتوكول وغيـره التعـذيب
العقوبة أو المعاملة الالضروب أو المهينةالقاسية أو إنسانية

 
الدُّ ٣ النموذجية السجناء،القواعد لمعاملة ١٩٥٥العامنيا

السجناء ٤ لمعاملة األساسية المبادئ

المتعلِّ ٥ المبادئ الـذينمجموعة األشـخاص جميـع بحمايـة قة
أشكايتعرَّ من شكل ألي اإلضون السجن،حتجازل ١٩٨٨العامأو

الموظّمدّو ٦ سلوك لقواعد المكلَّنة القوانينفين بإنفاذ فين

والتقصِّ ٧ المنع الفعَّمبادئ القانونةالي نطاق خارج اإلعدام لعمليات
التعسُّ واإلعدامواإلعدام محاكمةمنفي دون

المجرَّ ٨ األحداث حماية بشأن المتحدة األمم حـقواعد من يتهم،رِّدين
١٩٩٠العام
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بالقيـام٨٨٠٠رقمالالمرسوم ١ األحمر للصليب الدولية للجنة يسمح الذي
دورية ابزيارات اإلإلى وأماكن  حتجازلسجون
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مناهضة٢ التفاقية االختياري ضـروبالبروتوكول مـن وغيـره التعـذيب
العقوبة أو الالالمعاملة أو المهينةالقاسية أو  إنسانية

اجةــــديب

البروتوكول،إنَّ هذا في األطراف الدول

تؤكِّ ُمإذ علىد القاسـيةأنَّجدداً العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب
وتشكِّوالالأو محظورة أمور المهينة أو لحقـوقإنسانية صـارخاً انتهاكـاً ل

تُاإلنسان، قناعتهاإذ عن مقاصـدبضرورةعرب لتحقيـق إضافية تدابير اتخاذ
الـال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية

المهينة أو فيإنسانية إليها االتفاقيةالمشار باسم يلي تعزيز،ما إلى وبالحاجة
حرِّ من المحرومين األشخاص ضـروبحماية مـن وغيـره التعذيب من يتهم

الالالمعاملة أو القاسية العقوبة المهينة؛أو أو إنسانية

تشير أنَّإذ باتخـاذ١٦و٢المادتينإلى طـرف دولة كل تلزمان االتفاقية من
فعَّ القاسيةتدابير العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب أعمال لمنع الة
الــال أيِّأو فــي المهينــة أو لواليتهــا،إنســانية يخضــع إقلــيم

تُ وبـأنَّقرُّإذ المـادتين، هـاتين تنفيذ عن أساسية مسؤولية الدول على تقع بأنه
مـن لهم لما الكامل واالحترام حريتهم من المحرومين األشخاص حماية تعزيز

اإلنسان وأنَّ،حقوق الجميع يتقاسمها مشتركة مسؤولية الدوليةهما التنفيذ هيئات
وتعزِّ الوطنية،تكمل التدابير ز

تشير أنَّإذ الفعَّإلى العقوبـةالمنع أو المعاملـة ضروب من وغيره للتعذيب ال
الال أو التـدابيرالقاسية مـن جملـة واتخاذ التثقيف يقتضي المهينة أو إنسانية

وغيرها،،عةالمتنوِّ والقضائية واإلدارية التشريعية
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أيضاً تشير أنَّإذ أإلى جازماً أعلن اإلنسان لحقوق العالمي الجهـودنَّالمؤتمر
استئصال إلى تركِّآالرامية أن ينبغي التعذيب كلِّفة وقبل أوالً علـىز شـيء

نظام إنشاء منه الغرض لالتفاقية، اختياري بروتوكول اعتماد إلى ودعا الوقاية،
اإل ألماكن منتظمة زيارات على يقوم ،حتجازوقائي

قناعتها عن تعرب منبأنَّإذ المحرومين األشخاص التعذيبحرِّحماية من يتهم
الال أو القاسية المعاملة ضروب من المهينةوغيره أو تعزيزهـا،إنسانية يمكن

منتظمـة بزيارات القيام أساس على تقوم وقائي طابع ذات قضائية غير بوسائل
اإل ،حتجازألماكن

اتفقت يليقد ما على
األول الجزء
عامة مبادئ

١المادة
البروتوكول هذا من بهـاالهدف تضطلع منتظمة زيارات قوامه نظام إنشاء هو

حـرِّ مـن األشخاص فيها يحرم التي لألماكن مستقلة ووطنية دولية يتهم،هيئات
الـال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب منع بغية وذلك

المهينة أو إنسانية

٢المادة
وغير١ التعذيب لمنع فرعية لجنة العقوبـةتُنشأ أو المعاملـة ضـروب من ه

الال أو المهينةالقاسية أو فيإنسانية إليها لمنعيشار الفرعية اللجنة باسم يلي ما
البروتوكـولالتعذيب هـذا فـي عليهـا المنصـوص المهـام بأداء وتقوم

المتحـدةتؤد٢ِّ األمـم ميثـاق إطار في عملها التعذيب لمنع الفرعية اللجنة ي
بمق ومبادئهوتسترشد لمعاملة،اصده المتحدة األمم وضعتها التي بالمعايير وكذلك

حرِّ من المحرومين يتهماألشخاص
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السر٣ِّ بمبادئ أيضاً التعذيب لمنع الفرعية اللجنة وعدمتسترشد والنـزاهة ية
والموضوعية والشمولية االنتقائية

األطـراف٤ والدول التعذيب لمنع الفرعية اللجنة هـذاتتعاون تنفيـذ علـى
البروتوكول

٣المادة
علـى أكثـر أو واحـدة زائـرة هيئة طرف دولة كل تستبقي أو تعيِّن أو تُنِشئ

العقو أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمنع المحلي أوبالمستوى القاسية ة
المهينةالال أو فيإنسانية إليها الوطنيـةيشار الوقائيـة اآلليـة باسم يلي ما

٤المادة
في١ إليها المشار اآلليات بقيام البروتوكول، لهذا وفقاً طرف، دولة كل تسمح

ولسـيطرتها٣و٢المادتين لواليتها يخضع مكان ألي فيـه،بزيارات ويوجـد
حريتهم من محرومين يكونوا أن يمكن أو محرومون أمرإمَّ،أشخاص بموجب ا

بناًء أو عامة سلطة عن إيعازصادر سكوتهاعلى أو بموافقتها أو يشـارمنها
في اإلإليها أماكن باسم يلي بهحتجازما الزيارات بهذه االضطالع فدويجري

مـن وغيـره التعـذيب من األشخاص هؤالء حماية بتعزيز اللزوم، عند القيام،
الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة المهينةضروب أو إنسانية

ال٢ من الحرمان أشكاليعني من شكل أي البروتوكول، هذا ألغراض حرية،
يسـمحإحتجاز ال للتوقيـف خاص أو عام مكان في إيداعه أو سجنه أو شخص

أو إداريـة أو قضائية سلطة أي من بأمر يشاء، كما بمغادرته فيه الشخص لهذا
األخرى السلطات من غيرها
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الثانيالجزُء
التعذيبلمنعِةُالفرعيَّاللجنةُ

٥لمادةا
الفرعيَّتتأل١َّ اللجنة أعضاءف عشرة من التعذيب لمنع العضوة تصديق وبعد

اللجنـة أعضـاء عـدد ُيرفع إليه، انضمامه أو البروتوكول هذا على الخمسين
إلى التعذيب لمنع عضوا٢٥ًالفرعية

تتمتَّـ٢ التي الشخصيات بين من التعذيب لمنع الفرعية اللجنة أعضاء عيختار
له مشهود مهنية وخبرة رفيع فـيابخلق وخاصـة العدل، إقامة ميدان في بها

شتَّ في أو الشرطة، أو السجون إدارة أو الجنائي المتصـلةالقانون الميـادين ى
حرِّ من المحرومين األشخاص يتهمبمعاملة

للتوزيـع٣ الواجـب االعتبار التعذيب، لمنع الفرعية اللجنة تشكيل في يولى،
والـنُالج الحضـارة أشكال مختلف ولتمثيل العادل القانونيَّـغرافي للـدولظم ة

األطراف

تمثـيال٤ً الجنسـين كال لتمثيل االعتباُر هذه التشكيل عملية في أيضاً ويولى
التمييز وعدم المساواة مبادئ أساس على متوازناً

عضـ٥ التعذيب لمنع الفرعية اللجنة عضوية في يكون أن يجوز مـنال وان
واحدة دولة مواطني

ويتمت٦َّ الفرديـة، بصـفتهم الفرعية اللجنة أعضاء باالسـتقالليعمل عـون
فعَّ بصورة الفرعية اللجنة لخدمة استعداد على ويكونون الةوالنـزاهة،
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٦المادة
ترشّلكل١ِّ أن طرف للفقرةدولة وفقاً إلـى٢ح، يصل عدداً المادة، هذه من

اث فـيمرشحين عليهـا المنصوص الشروط ويستوفيان المؤهالت يحوزان نين
وتوف٥ّالمادة ُم، معلومـات الترشيح، هذا سياق في مـؤهالتفصَّـر، عـن لة

المرشحين

البروتوكول؛أ٢ هذا في األطراف الدول إحدى جنسية المرشحان يحمل
تُب التي الطرف الدولة جنسية األقل على المرشحين أحد حه؛رشِّـيحمل
واحـدة؛ج طـرف دولـة مـن اثنـين مـواطنين مـن أكثر ُيرشح ال
تُد أن موافقةرشِّقبل تطلب أخرى، طرف دولة من مواطناً طرف دولة ح

عليهاكتابيَّ وتحصل الدولة تلك من ة

خمسة٣ تعقـدأقبل الذي األطراف، الدول اجتماع تاريخ من األقل على شهر
يوجِّ خالله، األطـرافهاالنتخابات الدول إلى رسالة المتحدة لألمم العام األمين

أشهر ثالثة غضون في ترشيحاتها تقديم إلى فيها العـاممويقدِّيدعوها األمـين
ُم أبجدياًرتَّقائمة ترتيباً الُمبة األشخاص تبـيِّرشَّبجميع النحـو، هذا على نحين

رشّ التي األطراف حتهمالدول

٧المادة
أعض١ التـاليُينتخب الوجـه علـى التعـذيب لمنـع الفرعيـة اللجنة اء

المادةأ في الواردة والمعايير بالشروط للوفاء األول االعتبار هذا٥يولى من
البروتوكول؛

يتجاوزب ال موعد في األول االنتخاب نفاذالُيجرى بدء تاريخ من أشهر ستة
البروتوكول؛ هذا
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أعضاءج األطراف الدول بواسـطةتنتخب التعـذيب لمنـع الفرعية اللجنة
السرِّ ي؛االقتراع

للـدولد اجتماعات في التعذيب لمنع الفرعية اللجنة أعضاء انتخابات تُجرى
المتحـدة لألمـم العام األمين من بدعوة سنتين كل تعقد تلـاألطراف كوفـي

يشكِّ التي ثلثاالجتماعات فيها قانونياً،ل نصاباً األطراف األشخاصالدول يكون
من عدد أكبر على يحصلون الذين هم التعذيب لمنع الفرعية اللجنة في المنتخبون
الحاضـرين األطراف الدول ممثلي أصوات من مطلقة أغلبية وعلى األصوات

تينصوِّوالُم

مؤهلين٢ االنتخابية، العملية خالل طرف، دولة من اثنان مواطنان أصبح إذا
اللج في أعضاء يحصـلللخدمة الـذي المرشح يكون التعذيب، لمنع الفرعية نة

التعذيب لمنع الفرعية اللجنة عضو هو األصوات من عدد أكبر حالةعلى وفي
العدد على المواطنين التـالينفسهحصول اإلجـراء يتبـع األصـوات مـن

يحمـالنأ اللـذين المواطنين من فقط واحد بترشيح الطرف الدولة قامت إذا
عضواًجنسيتها، المواطن هذا التعـذيب؛يكون لمنـع الفرعيـة اللجنـة فـي

جنسـيتها،ب يحمـالن اللذين المواطنين كال بترشيح الطرف الدولة قامت إذا
مستقلٌّ تصويت السرُِّيجرى االقتراع عضـواً؛بواسطة يصـبح أيهما لتحديد ي

أيٍّج بترشيح الطرف الدولة تقم لم اللذينإذا المواطنين جنسيتها،من يحمالن
مستقّل تصويت السـرِّبـيجرى عضـواًًاالقتراع يصـبح أيهمـا لتحديـد ي

٨المادة
التعذيب لمنع الفرعية اللجنة في عضو استقالة أو وفاة حالة يعـد،في لم إذا أو

رشـحت التـي الطـرف الدولة تقوم مهامه، أداء على سبب ألي قادراً العضو
ت آخر صالح شخص بترشيح الشـروطتوفَّالعضو ويسـتوفي المـؤهالت فيه ر
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المادة في عليها للـدول٥المنصوص التـالي االجتمـاع حتـى للخدمة وذلك ،
شـتَّ بـين مناسـب توازن تحقيق إلى الحاجة مراعاة مع ميـاديناألطراف، ى

األطراف الدول غالبية بموافقة ورهناً مااالختصاص، ممنوحة الموافقة وتعتبر
عدد نصف عن يصدر ردٌّلم أكثر أو األطراف سـتةالدول غضـون في سلبي

المقتـرح بـالتعيين بإبالغهـا المتحـدة لألمـم العـام األمين قيام من أسابيع

٩المادة
سنوات أربع لمدة التعذيب لمنع الفرعية اللجنة أعضاء إعـادة،ينتخب ويجـوز

ُأ إذا واحدة مرة ترشيحهمانتخابهم عـعيد نصـف عضـوية مـدة ددوتنتهي
الُم االنتخـاباألعضاء وعقـب عامين؛ انقضاء عند األول االنتخاب في نتخبين

االجتمـاع رئـيس يجريهـا بقرعة األعضاء هؤالء أسماء تختار مباشرة األول
الفقرة في إليه المادةد١المشار ٧من

١٠المادة
عـامين١ لمدة مكتبها أعضاء التعذيب لمنع الفرعية اللجنة وزويجـتنتخب

انتخابهم إعادة

ينّص٢ الذي الداخلي، نظامها التعذيب لمنع الفرعية اللجنة جملـةتضع في ،
يلي ما على أمور،

واحـد؛يتكّوأ عضو إليه مضافاً األعضاء عدد نصف من القانوني النصاب ن

األعضـاءتتّب أصـوات بأغلبيـة التعذيب لمنع الفرعية اللجنة قرارات خذ
الحاضرين؛

سرِّج التعذيب لمنع الفرعية اللجنة جلسات يةتكون
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لمنع٣ الفرعية للجنة األول االجتماع عقد إلى المتحدة لألمم العام األمين يدعو
األوقـات فـي الفرعية اللجنة تجتمع تعقده، الذي األول االجتماع وبعد التعذيب،

ولج الفرعية اللجنة وتعقد الداخلي، نظامها بها يقضي التعـذيبالتي مناهضة نة
األقــل علــى الســنة فــي واحــدة مــرة متزامنــة دوراتهمــا

الثالثالجزُء
الفرعيَّواليةُ التعذيباللجنة لمنع ة
١١المادة

يلي بما التعذيب لمنع الفرعية اللجنة تقوم
المادةأ في إليها المشار األماكن الـدول٤زيارة إلـى توصـياتها وتقـديم ،

حما بشأن وغيـرهاألطراف التعذيب من حريتهم، من المحرومين األشخاص ية
الـال أو القاسـية العقوبـة أو المعاملـة ضـروب المهينـة؛من أو إنسـانية

ــيب ــصُّوف يخ ــا ــيم يل ــا بم ــوم تق ــة الوطني ــة الوقائي ــات اآللي
لغـرض١ االقتضـاء، عند األطراف، للدول المساعدة وتقديم المشورة إسداء

اآلليات؛ هذه إنشاء
والسر٢ِّ المباشر، االتصال على الوطنيةالحفاظ الوقائية باآلليات اللزوم، عند ي

قدراتها؛ تعزيز بغية لها التقنية والمساعدة التدريب وتوفير
والوسـائل٣ االحتياجـات تقييم في الوطنية لآلليات والمساعدة المشورة توفير

حر من المحرومين األشخاص، حماية تعزيز بغية التعـذيبالالزمة مـن يتهم،
الـال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من المهينـة؛وغيره أو إنسـانية

ووالية٤ قدرات تعزيز بغية األطراف الدول إلى والمالحظات التوصيات تقديم
العقوبـة أو المعاملـة ضروب من وغيره التعذيب لمنع الوطنية الوقائية اآلليات

الال أو أالقاسية المهينة؛إنسانية و

وآلياتهـاج المتحدة األمم هيئات مع عام، بوجه التعذيب منع لغرض التعاون،
الصلة الُم،ذات أو المؤسسات عن والوطنيـةنظَّفضالً واإلقليميـة الدولية مات
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ضروب من وغيره التعذيب من األشخاص جميع حماية تعزيز سبيل في العاملة
ــال الـ أو ــية القاسـ ــة العقوبـ أو ــة ــةالمعاملـ المهينـ أو ــانية إنسـ

١٢المادة
تتعهَّ واليتها، أداء من التعذيب لمنع الفرعية اللجنة بماولتمكين األطراف الدول د

يلي
ُسأ وتيسير إقليمها في التعذيب لمنع الفرعية اللجنة إلـىاستقبال وصولها بل

اإل محـدَّ،حتجازأماكن هـي المـادةكما فـي البروتوكـول؛٤دة هـذا مـن

بب التعذيب لمنع الفرعية اللجنة قـدكافةتزويد التـي الصلة ذات المعلومات
اتخاذها الواجب والتدابير االحتياجات لتقييم األشخاص،تطلبها حماية تعزيز بغية

العقوبـة أو المعاملـة ضروب من وغيره التعذيب من حريتهم من المحرومين
الال أو المهينة؛القاسية أو إنسانية

واآلليـاتتج التعـذيب لمنـع الفرعية اللجنة بين االتصاالت وتيسير شجيع
الوطنية؛ الوقائية

تتقدَّد التي التوصيات فـيبحث والـدخول التعذيب لمنع الفرعية اللجنة بها م
الممكنة التنفيذ تدابير حول معها حوار

١٣المادة
القر١ طريـق عـن التعذيب، لمنع الفرعية اللجنة برنامجـاًتضع أوالً، عـة

المـادة في محددة هي كما واليتها أداء بغية األطراف للدول المنتظمة للزيارات
١١
ببرنامجها٢ األطراف الدول التشاور، بعد التعذيب، لمنع الفرعية اللجنة تُخِطر

ألداء الالزمـة العمليـة الترتيبات باتخاذ تأخير، دون القيام، الدول لهذه ليتسنى
اتالزيار
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لمنـع٣ الفرعية اللجنة أعضاء من األقل على اثنان عضوان بالزيارات يقوم
بالخبرةالتعذيب لهم مشهود خبراء االقتضاء، عند العضوين، هذين يرافق وقد

قائمـة مـن وينتقـون البروتوكول هذا يغطيها التي الميادين في الفنية والدراية
إعدادها يجري االقتاًستنادابالخبراء األطـرافإلى الـدول من المقدمة راحات

الجريمـةومفوَّ لمنـع المتحدة األمم ومركز اإلنسان لحقوق المتحدة األمم ضية
الخبراءالدولية من عدداً القائمة، إعداد لغرض المعنية، األطراف الدول وتقترح

الخمسة على يزيدون ال خبيرالوطنيين إدراج على تعترض أن الطرف وللدولة
ــي ف ــه ــارةبعين ــر،الزي آخ ــر خبي ــاقتراح ب ــة الفرعي ــة اللجن ــوم فتق

زيـارة٤ مناسـباً، ذلك رأت ما إذا تقترح، أن التعذيب لمنع الفرعية وللجنة
تتّم قصيرة عاديةمتابعة زيارة إثر

١٤المادة
تتعّه١ واليتها، أداء من التعذيب لمنع الفرعية اللجنة األطرافلتمكين الدول د

البرو ــذا هـ ــي ــيفـ يلـ ــا مـ ــا لهـ ــيح تتـ ــأن بـ ــول توكـ
مقّيأ غير للمعلوماتوصوالً تتعلَّكافةد منالتي المحرومين األشخاص بعدد ق

بأماكنحرّي الُمإحتجازتهم النحو على المادةبيَّهم في عـدد،٤ن عـن فضـالً
ومواقعها؛ األماكن

مقيَّب غير للمعلوماتوصوالً األشـخالمتعلّكافةد هـؤالء بمعاملـة اصقة
هم؛إحتجازوبظروف

مقيَّج غير بالفقرةوصوالً رهناً اإل٢د، ألمـاكن ولمنشـآتهاحتجـازأدنـاه،
؛كافةومرافقها

حـرِّد من المحرومين األشخاص مع خاصة مقابالت إجراء دونفرصة يتهم
إمَّ شهود، بصورٍةوجود وإمَّا ُمشخصية بوجود الضـرورةا اقتضت إذا ترجم،

أيِّ عن فضالً يوفِّذلك، أن يمكن أنه التعذيب لمنع الفرعية اللجنة ترى رشخص
بالموضوع صلة ذات معلومات
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ترغـبحّرهـ الذين واألشخاص زيارتها في ترغب التي األماكن اختيار ية
مقابلتهم في

لمكان٢ زيارة على التذّرإحتجازواالعتراض يمكن ال إالَّبعينه به ألسبابع
لها وموجبة العامَّملحَّة السالمة أو الوطني بالدفاع الطبيعيَّعالقة والكوارث أوة ة

مّم زيارته، المزمع المكان في خطير مؤقَّاضطراب يحول االضـطالعا دون تاً
كهذه تتذرَّبزيارة أن يمكن يكونوال كي معلنة طوارئ بحالة الطرف الدولة ع

الزيارة على لالعتراض مبرِّراً ذلك

١٥المادة
منظَّال أو شخص بأي عقوبة أي بإنزال مسؤول أو سلطة أي أوتأمر قطّبـتمة

عنها يتغاضى أو بها يسمح أو العقوبة هـذه،عليهما أو الشخص هذا قيام بسبب
أعضائهانظَّالُم أو التعذيب لمنع الفرعية اللجنة بتبليغ صحيحةبمة معلومات، أي

الشخص هذا ُيضار أن ينبغي وال خاطئة، أم الُمكانت هذه ذلكنظَّأو غير في مة
كانت أياً طريقة بأي األحوال من

١٦المادة
سر١َّ ومالحظاتها توصياتها التعذيب لمنع الفرعية اللجنة الدولـةتبلِّغ إلـى اً

بالموضـوع عالقـة لهـا كانـت إذا وطنيـة، وقائيـة آلية أي وإلى الطرف

تقرير٢ التعذيب لمنع الفرعية اللجنة عنتنشر صادرة تعليقات بأي مشفوعاً ها
المعنية الطرف ذلك،الدولة تفعل أن الطرف الدولة هذه منها طلبت ماكلما وإذا

التقريـر نشر الفرعية للجنة يجوز التقرير من جانب عن الطرف الدولة كشفت
منه جزء نشر أو صـريحةبكامله موافقة دون شخصية بيانات تنشر ال أنه بيد

الم الشخص عنيمن
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إلى٣ أنشطتها عن علني سنوي تقرير بتقديم التعذيب لمنع الفرعية اللجنة تقوم
التعذيب مناهضة لجنة

وفقا٤ً التعذيب، لمنع الفرعية اللجنة مع التعاون عن الطرف الدولة امتنعت إذا
ات١٤ِّو١٢للمادتين عن أو توصـيات، ضوء على الحالة لتحسين خطوات خاذ

الفرع بناًءاللجنة التعذيب، مناهضة للجنة جاز التعذيب، لمنع اللجنةية طلب على
تقّر أن التعذيب، لمنع الفرصـةالفرعية إتاحة وبعد أعضائها، أصوات بأغلبية ر

اللجنـة تقريـر نشر أو الموضوع حول علني بيان إصدار آرائها، إلبداء للدولة
التعذيب لمنع الفرعية

ابُعالرَّالجزُء
الوطنيَّالوقائيَّاآللياتُ ةة

١٧المادة
واحـدة سنة أقصاها فترة غضون في تنشئ، أو تعيِّن أو طرف دولة كل تستبقي
وقائيـة آليـة إليه، االنضمام أو عليه التصديق أو البروتوكول هذا نفاذ بدء بعد

مستقلّ المحلـيوطنية المستوى على التعذيب لمنع أكثر أو واحدة واآلليـاتة
ب ألغـراضالمنشأة وطنية وقائية آليات تعيينها يمكن مركزية ال وحدات واسطة

ُم نشاطها كان إذا البروتوكول يـنصُّتَّهذا مـا مـع أحكـامفقاً مـن عليـه

١٨المادة
الوطنيـةتتكف١َّ الوقائية لآلليات الوظيفي االستقالل بضمان األطراف الدول ل

لها العامليهذا،التابعة استقالل عن فيهافضالً ن

تتوفّتت٢َّ لكي الضرورية التدابير األطراف الدول الوقائيـةخذ اآللية لخبراء ر
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المهنية والدراية الالزمة القدرات بينالوطنية توازن إليجاد الدول هذه وتسعى
األقليَّـ ومجموعـات العرقية للمجموعات مالئم وتمثيل البلـدالجنسين فـي ة

بتوتتعّه٣ األطراف الدول الوطنيةد الوقائية اآلليات ألداء الالزمة الموارد فير
مهامها

الواجب٤ االعتبار الوطنية، الوقائية اآلليات إنشاء عند األطراف، الدول تولي
اإلنسـان حقـوق وحماية لتعزيز الوطنية المؤسسات بمركز المتصلة للمبادئ

١٩المادة
ــدٍّ كح ــة، الوطني ــة الوقائي ــات اآللي ــنح ــىتم ــةأدن التالي ــلطات الس ،

حـريتهمأ من المحرومين األشخاص معاملة بدراسة منتظم، نحو على القيام،
اإل أماكن الُمحتجازفي النحو المادةحدَّعلى في األمـر،٤د لزم إذا القيام، بغية

الـال أو القاسية المعاملة ضروب ومن التعذيب من حمايتهم أوبتعزيز إنسـانية
المهينة؛

وأوضـاعتقديب معاملـة تحسـين بغرض المعنية السلطات إلى توصيات م
حّر من العقوبـةاألشخاص أو المعاملـة ضروب من وغيره التعذيب ومنع يتهم

الال أو وضعتهاالقاسية التي الصلة ذات المعايير مراعاة مع المهينة، أو إنسانية
المتحدة األمم

تتعلَّج ومالحظات اقتراحات بالتشريتقديم القوانينق بمشاريع أو القائمة عات

٢٠المادة
تتعهَّ واليتها، أداء من الوطنية الوقائية اآلليات هـذادلتمكين في األطراف الدول

يلي ما لها تتيح بأن البروتوكول
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المتعلِّأ المعلومات جميع على مـنالحصول المحـرومين األشخاص بعدد قة
اإل أماكن في الموجودين ُمزحتجاحريتهم هو المادةحدَّكما في عـن٤د فضالً ،

ومواقعها؛ األماكن هذه عدد

تُب التي المعلومات جميع على األشـخاصالحصول هؤالء معاملة إلى شير
ظروف عن هم؛إحتجازفضالً

اإلج ــاكن أم ــع جمي ــى إل ــول ــازالوص ــا؛حتج ومرافقه ــآتها ومنش

المحرد األشخاص مع خاصة مقابالت إجراء حـرِّفرصة من دونومين يتهم
ومقابلتهم شهود شخصيَّإمَّ،وجود بصورة وإمَّا ُمة خالل من اقتضـتا إذا ترجم

أيِّ عن فضالً أنالضرورة، يمكن أنه الوطنية الوقائية اآللية تعتقد آخر شخص
صلة؛يقدِّ ذات معلومات م

تريدحرِّهـ الذين واألشخاص زيارتها تريد التي األماكن اختيار مقـابلتهم؛ية

وموافاتهـاو التعـذيب لمنـع الفرعيـة اللجنة مع اتصاالت إجراء في الحق
بها واالجتماع بمعلومات

٢١المادة
بأ١ عقوبة أي بإنزال مسؤول أو سلطة أي تأمر ُميال أو أننظَّشخص أو مة
عنهاطّبت يتغاضى أو بها يسمح أو العقوبة عليهما أ،ق الشخص هذا قيام وبسبب

المنظّ بأيِّهذه الوطنية اآللية بتبليغ والمة خاطئـة، أم كانت صحيحة معلومات،
الُم هذه أو الشخص هذا يضار أن بـأينظَّينبغي األحـوال من ذلك غير في مة

كانت أياً طريقة

السر٢ِّ للمعلومات تجمعهاتكون التي حرمتهـاية الوطنية الوقائية وال،اآللية
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شختُ بيانات أي بتلـكمنصيةنشر المعنـي الشخص من صريحة موافقة دون
البيانات

٢٢المادة
الصـادرة التوصـيات ببحث المعنية الطرف الدولة في المختصة السلطات تقوم
الممكنـة التنفيذ تدابير حول معها حوار في وتدخل الوطنية، الوقائية اآللية عن

٢٣المادة
البرتتعهَّ هذا في األطراف الدول السـنويةد التقـارير وتوزيـع بنشر وتوكول

الوطنية الوقائية اآلليات عن الصادرة

الخامسالجزُء
اإلعالن

٢٤المادة
ت١ُ أن التصـديق عملية إثر األطراف تنفيـذصـِدللدول بتأجيـل إعالنـاً ر

البروتوكـول،التزاماتها هذا من الرابع الجزء أو الثالث الجزء بمقتضى سواء

سنواتيسري٢ ثالث أقصاها لمدة التأجيل الدولـةهذا تقـديم إثـر وعلى
للجنة التعذيب، لمنع الفرعية اللجنة مع التشاور وبعد الحجج من يلزم لما الطرف

تُ أن التعـــذيب ُأخـــريينمـــدِّمناهضـــة ســـنتين الفتـــرة هـــذه د



212
 

السادسالجزُء
ةُالماليَّاألحكاُم

٢٥المادة
المتتتحم١َّ األمم تتكّبل التي النفقات فـيحدة التعذيب لمنع الفرعية اللجنة دها

البروتوكول هذا تنفيذ

الموظَّيوف٢ِّ من يلزم ما المتحدة لألمم العام األمين اللجنةر ألداء والمرافق فين
الفعَّ النحو على مهامها التعذيب لمنع البروتوكـولالفرعية هـذا بمقتضـى ال

٢٦المادة
صندو١ العامة،ينشأ الجمعية في المتبعة الصلة ذات لإلجراءات وفقاً خاص ق

تمويـل فـي للمساعدة وذلك المتحدة، لألمم المالية والقواعد لألنظمة وفقاً ويدار
إثـر طـرف دولة إلى التعذيب لمنع الفرعية اللجنة تقدمها التي التوصيات تنفيذ

لآلل التعليميـة البرامج عن فضالً لها، بزيارة الوطنيـةقيامها الوقائيـة يـات
التبر٢ُّ طريق عن الخاص الصندوق تمويل الحكوماتيجوز تقدمها التي عات

والُمنظَّوالُم الدولية الحكومية الحكوميةنظَّمات غير الكيانـات،مات من وغيرها
والخاصة العامة

السابعالجزُء
ةختاميَّأحكاٌم

٢٧المادة
ال١ هذا على التوقيع باب وقّيفتح دولة ألي االتفاقيـةبروتوكول علـى عـت

صـد٢َّ دولة أي جانب من عليه للتصديق البروتوكول هذا علـىيخضع قت
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إليها انضمت أو لألمـم،االتفاقية العـام األمـين لدى التصديق صكوك وتودع
المتحدة

صد٣َّ دولة ألي البروتوكول هذا إلى االنضمام باب أويفتح االتفاقية على قت
إليهاضمَّان ت

صك٤ِّ بإيداع االنضمام نفاذ المتحـدةيبدأ لألمـم العام األمين لدى االنضمام

الموقََّي٥ الدول جميع المتحدة لألمم العام األمين البروتوكولخطر هذا على عة
المنضمَّ صـكٍّأو كـل بإيداع إليه االنضـمامة أو التصـديق صـكوك مـن

٢٨المادة
هذ١ نفاذ صكِّيبدأ إيداع تاريخ من الثالثين اليوم في البروتوكول التصـديقا

المتحدة لألمم العام األمين لدى االنضمام أو

لكل٢ِّ تُبالنسبة تنضّمصّددولة أو البروتوكول هذا على صّكق إيداع بعد إليه
المتحـدة لألمم العام األمين لدى العشرين االنضمام أو هـذا،التصديق يـدخل

حيِّالبروتو صـكِّكول إيـداع تاريخ من الثالثين اليوم في النفاذ أوز تصـديقها
انضمامها

٢٩المادة
االتِّ الدول على البروتوكول هذا أحكام قيودحاديَّتسري أية دون أجزائها بجميع ة

استثناءات أو

٣٠المادة
تحفّ أي تُبدى البروتوكولال هذا على ظات
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٣١المادة
أح تمّس اتفاقيـةال أي بمقتضـى األطراف الدول التزامات البروتوكول هذا كام

اإل أماكن لزيارات نظاماً تنشئ لمنـعوتشـجِّحتجازإقليمية الفرعيـة اللجنـة ع
والتعاون التشاور على اإلقليمية االتفاقيات تلك بموجب المنشأة والهيئات التعذيب

الفعَّـ والتعزيـز االزدواج تفـادي أجل هـمن ألهـداف البروتوكـولال ذا

٣٢المادة
تمسُّ األربـعال جنيـف باتفاقيـات األطراف التزامات البروتوكول هذا أحكام
المـؤّر١٩٤٩أغسطسآب١٢المؤرخة اإلضـافيين ٨خينوبروتوكوليهـا
تمّس١٩٩٧ويونيحزيران وال الصليب، للجنة طرف دولة أي تأذن أن إمكانية

اإل أماكن بزيارة الدولية بالقـانونحتجازاألحمر المشـمولة غيـر الحاالت في
الدولي اإلنساني

٣٣المادة
إخطـار١ بمقتضى وقت أي في البروتوكول هذا تنقض أن طرف دولة ألية

توّج المتحدةكتابي لألمم العام األمين إلى ُي،هه فيبلِّالذي الـدولغ سائر بعد ما
بذلك االتفاقية وفي البروتوكول هذا في بعـداألطراف نافـذاً الـنقض ويصبح

تلقِّ تاريخ على سنة اإلخطارانقضاء العام األمين ي

يترت٢َّ هـذاال بموجب التزاماتها من الطرف الدولة إعفاء النقض هذا على ب
تجاه أو النقض، نفاذ بدء تاريخ قبل يحدث قد وضع أو فعل أي تجاه البروتوكول

قرَّ التي تقّراإلجراءات قد أو اللرت فير اتخاذها التعذيب لمنع الفرعية مـاجنة
بمواصـلةيتعلَّ نحو أي على النقض هذا يخل ال كما المعنية، الطرف بالدولة ق

فيها النظر في شرعت قد التعذيب لمنع الفرعية اللجنة تكون مسألة أية في النظر
النقض هذا نفاذ بدء تاريخ قبل



215
 

الدو٣ عن الصادر النقض نفاذ بدء تاريخ اللجنـةبعد تبـدأ ال الطـرف، لـة
تتعلَّـ جديـدة مسـألة فـي النظـر التعـذيب لمنع الدولـةالفرعية بتلـك ق

٣٤المادة
وتقد١ِّ تعديالً تقترح أن طرف دولة المتحـدةألي لألمـم العام األمين إلى ؛مه

المقتـرح التعـديل البروتوكول هذا في األطراف الدول إلى العام األمين ويحيل
تلقِّ تحبِّـيفور كانت إن تبلغه بأن إليها بطلب مشفوعاً للـدوله مـؤتمر عقـد ذ

عليه والتصويت االقتراح في النظر بغرض ثلـثاألطراف إعراب حالة وفي
ورود تـاريخ مـن أشـهر أربعة غضون في األقل، على األطراف الدول تلك

األمي يدعو المؤتمر، هذا مثل عقد تحبيذها عن العام، األمين من العـاماإلحالة ن
انعقاد المتحدةهإلى األمم المـؤتمرويقدِّبرعاية يعتمده تعديل، أي العام األمين م

والمصوِّ الحاضرة األطراف الدول ثلثي األطـرافبأغلبية الدول جميع إلى تة،
لقبوله

للفقرة٢ وفقاً ُيْعتمد تعديل أي جانـب١يدخل مـن قبوله بعد المادة، هذه من
ا بثلثي حيِّاألغلبية البروتوكول، هذا في األطراف للعمليـةلدول وفقـاً النفـاذ ز
لكلِّ طرفالدستورية دولة

الدول٣ وتظل قبلتها، التي األطراف للدول ملزمة نفاذها عند التعديالت تكون
قبولها لها سبق تعديالت وبأية البروتوكول هذا بأحكام ملزمة األخرى األطراف

٣٥المادة
أعضاء االمتيـازاتُيمنح الوطنية الوقائية واآلليات التعذيب لمنع الفرعية اللجنة

مسـتقّل نحـو على مهامهم لممارستهم الزمة تكون التي وُيمـنحوالحصانات
عليهـا المنصوص والحصانات االمتيازات التعذيب لمنع الفرعية اللجنة أعضاء

البند وحصـاناتها٢٢في المتحـدة األمـم امتيازات اتفاقية ١٣خـةالمؤرَّمن
البند١٩٤٦فبرايرشباط بأحكام رهناً االتفاقية٢٣، تلك من
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٣٦المادة
دولـة إلـى بزيارة قيامهم أثناء التعذيب لمنع الفرعية اللجنة أعضاء جميع على
والحصانات وباالمتيازات البروتوكول هذا ومقاصد بأحكام اإلخالل دون طرف،

يتمتَّ بهاالتي عون
الَمُزوَرة؛احترامأ الدولة وأنظمة قوانين

طـابعب من واجباتهم به تتسم ما مع يتعارض نشاط أو فعل أي عن االمتناع
ودولي نزيه

٣٧المادة
اإلسـبانية١ نصوصـه الحجيـة فـي تتساوى الذي البروتوكول، هذا يودع

العـام األمين لدى والفرنسية، والعربية والصينية والروسية لألمـمواإلنكليزية
المتحدة

مـن٢ عليها مصدقاً نسخاً الدول جميع إلى المتحدة لألمم العام األمين يرسل
البروتوكول هذا
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الدُّالنموذجيَّالقواعُد٣ السجناءة لمعاملة نيا
 

المجرمينىأوص ومعاملة الجريمة لمنع األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها
جنيف في واالجتمـاعيأقرَّو،١٩٥٥عامالالمعقود االقتصـادي المجلـس ها

فيالمؤر٢٤َّدجيم٦٦٣بقراريه ٢٠٧٦و،١٩٥٧يوليـوتمـوز٣١خ
فيالمؤر٦٢َّد ١٩٧٧مايوأيار١٣خ

ةتمهيديَّمالحظاتٌ
نمـوذجي١ لنظـام تفصـيلي وصـف تقديم التالية القواعد من الغرض ليس

إنَّ بل تُللسجون، أن هو تحاوله ما التصوُّّدحكل أساس على المتواضـعد، رات
عموماً قبولها المعاصـرةعلى األنظمـة في األساسية والعناصر هذه أيامنا في

صالحاً عموماًاألكثر يعتبر ما معاملـة، فـي العمليـة والقواعد المبادئ خير
السجون وإدارة المسجونين

نظرا٢ً الجلي، تتَّومن واالجلما القانونية الظروف به والجغرافيةصف تماعية
تنوُّ من العالم أنحاء مختلف أنَّعٍفي القواعدهبالغ، جميع تطبيق الممكن غير من

وف مكان كل حينيفي يحفِّأي ما فيها يكون أن يرجى ذلك بـذلومع على ز
للتغلّ باستمرار انطالقـاًالجهد تطبيقها، تعترض التي العملية المصاعب على ب

تُ كونها فيمثِّمن الدُّل، الشروط المتحدةجملتها، األمم بصالحها تعترف التي نيا

ميداناًنَّإثم٣ تتناول أخرى، جهة من القواعد، تطـّوهذه في فيه الرأي ريظل
دامتيوهمستمر ما والممارسة التجربة إمكانية تستبعد ال مـعابالتالي متفقتين

جملتها في القواعد مجموعة من تستشف التي لتحقيـقالمبادئ السـعي ومـع
يظّلمقاصدها الروح حقِّدائماًوبهذه تسـمحمن أن للسجون المركزية اإلدارة

القواعد هذه على االستثنائي بالخروج

المتعل٤١ِّ القواعد يتناول المجموعة هذه من األول العامةوالجزء باإلدارة قة
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المسجوني فئات جميع على ينطبق وهو الجزائية، سـببللمؤسسات كان سواء ن،
جنائياً مدنياًحبسهم وسواءأو أولئـكأ، ذلـك في وبما مدانين، أو متهمين كانوا

تطبَّ بحقهمالذين أمنيةق القاضـيتدابير بهـا أمـر إصـالحية تـدابير أو
فيتضّم٢ الثاني الجزء إالَّأما تنطبق ال قواعد الـذينن المسجونين فئات على

فيه فرع كل فإنَّوميتناولهم ذلك الفرعع في الواردة بشـأنألفالقواعد منه
أيضاً تنطبق المدانين الفـروعالسجناء تتناولهم الذين السجناء فئات بـاءعلى

وكونهادالوجيمو الفئات بهذه الخاصة القواعد مع تعارضها عدم حدود في
السجناء هؤالء صالح في

إدارة٥١ تنظـيم القواعد تحاول الُموال لألحـداثخصَّالمؤسسـات صـة
إليهاالجانحين وما التهذيب معاهد أو اإلصالحيات فإنَّمثل ذلك ومع الجـزء،

أيضاً يصلح منها المؤسسـاتاألول هـذه فـي للتطبيـق العموم، وجه على ،
القاصـرين٢ لجميـع األقل على شاملة المعتقلين األحداث فئة اعتبار ويجب

لصالحية يخضعون األحداثالذين أالَّمحاكم العامـة القاعدة تكون أن ويجب
السجنحكَُي بعقوبة الصغار الجانحين هؤالء على م

التطبيقلاألوَّالجزُء عامة قواعد
األساسي المبدأ

حياديةتطّب٦١ بصورة التالية القواعد فيق تمييز هناك يكون أن يجوز وال
أو اللون أو العنصر بسبب سياسياًالمعاملة الرأي أو الدين، أو غيـرالجنس أو

آخر وضع أي أو المولد أو الثروة أو االجتماعي أو القومي المنشأ أو سياسي،
والمبـادئيوف٢ الدينيـة المعتقـدات احتـرام الضروري من نفسه، الوقت

السجين إليها ينتسب التي للفئة األخالقية
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السجل
مس٧١ فيه يوجد مكان أي يتوّجوجونفي ُمن، سجل مسك وُمـجلَّـب مرقَّد

ــلِّ ك ــأن بش ــة التالي ــات المعلوم ــه في ــورد ت ــفحات، ــلُمالص عتق
هويته،أ تفاصيل
قرَّب التي المختصة والسلطة سجنه رته،أسباب
سراحهج وإطالق دخوله وساعة يوم
تكون٢ مشروع حبس أمر دون جزائية مؤسسة أية في شخص أي يقبل ال

ُدتفاص قد سلفاًوِّيله السجلنت في

الفئاتالفصُل بين
مـن٨ مختلفـة أجزاء أو مختلفة مؤسسات في المختلفة السجناء فئات توضع

وأسـباب سـوابقهم وسجل وعمرهم جنسهم مراعاة مع همإحتجـازالمؤسسات
معاملتهمومتطلِّ ذلكبات فـيأوعلى اإلمكان، بقدر والنساء، الرجال يسجن

يتحتَّمختلفةمؤسسات السواء على الجنسين تستقبل مؤسسة هناك تكون موحين
الُم ــاكن األم ــوع مجم ــون يك ــالًخصَّأن منفص ــاء للنس ــة ــاًكلِّص ،ي

احتياطيــاًب المحبوســون ــيهم،يفصــل عل المحكــوم المســجونين عــن
المسـجونينج عـن الديون، ذلك في بما مدنية، ألسباب المحبوسون يفصل

جز جريمة ائية،بسبب
البالغيند عن األحداث يفصل

اإل حتجازأماكن
فـي٩١ يوضـع أن يجوز ال للنوم فردية غرف أو زنزانات وجدت حيثما

ليالً واحد سجين من أكثر منها كاالكتظاظالواحدة استثنائية، ألسباب حدث فإذا
عإت،المؤقَّ الخروج إلى للسجون المركزية اإلدارة اضطرت القلىن اعدة،هذه

ــة فردي ــة غرف أو ــة زنزان ــي ف ــين اثن ــجونين مس ــع وض ــادى يتف
مـن٢ باختيارهم يعتني مسجونون يشغلها أن يجب المهاجع، تستخدم وحيثما
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الظروف هذه في التعاشر على قدرتهم يظّلحيث أن ليالًويجب تحـتهؤالء
مستمّر موارقابة المؤسسةءة، لطبيعة مة

المعدتوف١٠ّ الغرف لجميع والسيَّر المسجونين، الستخدام النـومة حجـرات ما
المناخيـة،ليالً الظـروف مراعاة على الحرص مع الصحية، المتطلبات جميع ،

الـدُّوخصوصاً والمساحة الهواء حجم حيث الُممن لكـلِّخصَّنيا سـجينصـة
والتهو والتدفئة ةئواإلضاءة

يع١١ أو يعيشــوا أن فيــه الســجناء علــى يكــون مكــان أي ملــوافــي
تمكِّأ بحيث االتساع من النوافذ تكون أن الضـوءيجب استخدام من السجناء ن

ُم تكون وأن والعمل، القراءة في النقيركَّالطبيعي الهواء دخول يتيح نحو على بة
وجِ تهوسواء توجد لم أم صناعية،ئدت ة

وب القراءة من السجناء لتمكين كافية الصناعية اإلضاءة تكون أن العمليجب
نظرهم إرهاق دون

احتياجاتـه١٢ تلبيـة مـن سجين كل لتمكين كافية المراحيض تكون أن يجب
والئقـــة نظيفـــة وبصـــورة ضـــرورتها حـــين فـــي الطبيعيـــة

تتوف١٣َّ أن بالدشيجب واالغتسال االستحمام منشآت فـي،ر يكـون بحيـث
سجين كل حرا،عليهاًومفروض،مقدور بدرجة يغتسل، أو يستحم متكيِّأن فـةرة

تتطلَّ الذي بالقدر الطقس، العامَّمع الصحة ِتبه وبعاًة الجغرافـيللفصل الموقـع
أ على الللمنطقة، معتـدلن منـاخ فـي األسـبوع فـي مـرة عن ذلك يقل

يترد١٤َّ التي األماكن جميع تكون أن فـييجب بانتظـام السـجناء عليهـا د
حي كل في والنظافة الصيانة مستوفاة نالمؤسسة

ةُالشخصيَّالنظافةُ
ت١٥ُ أن ذلـكيجب أجل ومن الشخصية، بنظافتهم العناية السجناء على فرض

يـوفِّ أن تتطلَّيجب ومـا المـاء لهـم أدواتر مـن والنظافـة الصـحة بـه
احتـرام١٦ على يساعدهم مناسب مظهر على الحفاظ من السجناء تمكين بغية

يزّو الالزذواتهم، بالتسهيالت السجن والذقند بالشعر للعناية تمكـينمة ويجب
بانتظام الحالقة من الذكور
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يـزو١٧١َّ أن يجـب الخاصـة مالبسـه بارتداء له يسمح ال سجين دكل
عافيته على للحفاظ وكافية للمناخ مناسبة ثياب حالبمجموعة أي في يجوز وال

بالكرامة حاطة أو مهينة الثياب هذه تكون أن
تكو٢ أن جيدةيجب حالة في عليها يحافظ وأن نظيفة الثياب جميع ويجبن

الصـحة علـى للحفـاظ الضـرورية بـالوتيرة وغسلها الداخلية الثياب تبديل
لغـرض٣ السـجن من بالخروج للسجين، يسمح حين استثنائية، حاالت في

المرخَّ أخـرى مالبـس بارتـداء أو الخاصـة ثيابه بارتداء له يسمح به، ص
ألنظارايتسترع
السـجن١٨ دخـولهم لـدى تتخذ الخاصة، ثيابهم بارتداء للسجناء يسمح حين

لالرتداء وصالحة نظيفة كونها لضمان ترتيبات
وفقاًيزّو١٩ سجين، كل فردد بسرير الوطنية، أو المحلية ولـوازميللعادات

علـى ويحافظ إياها، تسليمه لدى نظيفة تكون وكافية، له مخصصة السرير لهذا
نظافتها يحفظ الذي بالقدر متقاربة مواعيد في وتستبدل لياقتها،

الطعاُم
لكلِّتوف٢٠١ِّ اإلدارة قيمةر ذات طعام وجبة المعتادة، الساعات في سجين،

والتقـديم اإلعداد وحسنة النوعية جيدة وقواه، صحته على للحفاظ كافية غذائية
لكلِّتوف٢ّ عر الحصول إمكانية كلَّسجين للشرب صالح ماء إليهلى احتاج ما

الرياضيَّ ةالتمارين
علىلكل٢١١ِّ ساعة في حق الطلق الهواء في عمل في مستخدم غير سجين

إذا الطلق، الهواء في المناسبة الرياضية التمارين فيها يمارس يوم كل في األقل
بذلك الطقس سمح

اتوف٢ّ خالل وترفيهية، رياضية تربية للسـجناءر للتمارين، المخصصة لفترة
الصـحي ووضعهم عمرهم بذلك لهم يسمح ممن وغيرهم أناألحداث ويجـب

والمعدَّتوفّ والمنشآت األرض القصد، هذا على لهم، الالزمةر ات
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يةُالطبِّالخدماتُ
أن٢٢ يكونتوفَّتيجب األقل، على واحد مؤهل طبيب خدمات سجن كل في ر

اإللمام بعض النفسيعلى علـىبالطب الطبيـة الخدمات تنظيم يتم أن وينبغي
الوطنية أو المحلية العامة الصحة بإدارة الصلة وثيق تشـتملنحو أن يجب كما

تشخيص النفسي للطب فرع عنـديعلى وعالجهـا العقلي الشذوذ حاالت بغية
الضرورة

يتطلَّأم٢َّ الذين السجناء ُما عناية فينقلونتخصِّبون ُمصة سجون صةتخصِّإلى
مدنية مستشفيات إلى تتوفّأو حين الواجب، العـالجومن خدمات السجن في ر

تقدِّ معدَّالتي تكون أن المستشفيات، التـيمها الصيدالنية والمنتجات وأدواتها اتها
للسـجناءتزّو الالزمـة الطبيـة والمعالجـة الرعاية توفير بغرض وافية بها د

تضّمىالمرض وأن المـوظّجهازاً، ذومن المناسـبيفين المهنـي التأهيـل
مؤهل٣ أسنان طبيب بخدمات يستعين أن سجين كل وسع في يكون أن يجب
تتوف٢٣١َّ أن يجب النساء، سجون لتوفيرفي الضرورية الخاصة المنشآت ر

وبعدها الوالدة قبل والعالج اتخاذالرعاية اإلمكان، في ذلك كان حيثما ويجب،
مدنيترتي مستشفى في يولدون األطفال لجعل السـجن،ةبات في الطفل ولد وإذا

ميالده شهادة في ذلك يذكر أن ينبغي ال
الُر٢ األطفال بقاء به المسموح من يكون فـيضَّحين أمهـاتهم جانب إلى ع

تُ ُمتَّالسجن، حضانة دار لتوفير الالزمة التدابير بمـوظّجهَّخذ مـؤهلين،زة فين
فيه الُريوضع أمهـاتهمضَّا رعاية في أثناءها يكونون ال التي الفترات خالل ع

السـجن،٢٤ دخوله بعد ممكن وقت أقرب في سجين كل بفحص الطبيب يقوم
وخصوصاً الضرورة، اقتضت كلما ذلك بعد بفحصه مرضثم أي اكتشاف بغية

مصاباً يكون أن يمكن عقلي أو الضـرور،بهجسدي التـدابير جميع يةواتخاذ
يشّك الذين السجناء وعزل أولعالجه، معديـة بـأمراض مصـابين كونهم في

واستبان تُةسارية، أن يمكن التي العقلية أو الجسدية القصور عائقـاًشكِّجوانب ل
سـجين كـل لـدى العمـل على البدنية الطاقة في والبت التأهيل، إعادة دون

واليكل٢٥١َّ البدنية الصحة بمراقبة الطبيب للمرضـف أنىعقلية وعليـه ،
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يومياً المرضيقابل السجناء اعـتالل،ىجميع مـن يشكون الذين أولئك وجميع
خاص وجه على إليه انتباهه استرعى سجين وأي

يقد٢ِّ أن الطبيب تقريراًعلى أوم الجسـدية الصحة أن له بدا كلما المدير إلى
تضّر قد ما لسجين ستتضرَّالعقلية أو جّررت ار جـّراء أو سجنه أيستمرار اء

السجن هذا ظروف من ظرف
التاليـة٢٦١ الجوانـب بمعاينة منتظمة بصورة يقوم أن الطبيب وأن،على
النُقدُِّي بشأنهام المدير إلى صح
وإعداده،كمِّأ ونوعيته الغذاء ية
السـجناء،ب ولـدى السـجن فـي والنظافـة الصـحية القواعد إتباع مدى
اج والتهوحالة واإلضـاءة والتدفئـة الصـحية السـجن،ئـلمرافـق فـي ة
َأد ــوازم ولـ ــجناء السـ ــس مالبـ ــة ونظافـ ــة ــرَّنوعيـ تهم،سـ

التقيُّهـ الُممدى بالقواعد منظِّتعلِّد يكون حين والرياضية، البدنية بالتربية موقة
ُم غير األنظمة صينتخصِّهذه

والنصائح٣ التقارير اعتباره في المدير يقدِّيضع عمـالًالتي الطبيـب له مها
المادتين اتخـاذ٢٦و٢٥٢بأحكام إلـى فوراً عمد الرأي في معه التقى فإذا ،

التنفيذ موضع التوصيات هذه لوضع الالزمة رأيهأمَّ؛التدابير على يوافقه لم إذا ا
يقدِّ أن فعليه اختصاصه نطاق خارج المقترحة التوصيات كانت تقريراًأو فوراً م

مرفقاًبر الشخصي، ُسأيه إلى الطبيب، أعلىبآراء لطة

والعقاباالنضباطُ
يفـرض٢٧ أن دون ولكن والنظام، االنضباط على المحافظة في بالحزم يؤخذ

ممَّ أكثر القيود وُحمن األمن لكفالة ضروري هو المجتمعيـةا الحياة انتظام سن
المؤ٢٨١ خدمة في سجين، أي يستخدم أن يجوز ينطويال عمل في سسة،

تأديبية صفة على
علـىإال٢َّ قائمة أنظمة نجاح يعيق نحو على القاعدة هذه تطبيق يجوز ال أنه

أو تثقيفيـة أو اجتماعيـة مسؤوليات أو أنشطة تناط أن في تتمثل الذاتي، الحكم
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ألغراض مجموعات في منظمين بسجناء اإلدارة، إشراف تحت محددة، رياضية
العالج
دائما٢٩ً التالية، النقاط اإلداريـةتحدد السلطة تضعه بنظام وإما بالقانون إما ،

المختصة
يشكِّأ الذي تأديبية،السلوك مخالفة ل
فرضها،ب يمكن التي التأديبية العقوبات ومدة أنواع
العقوباتج هذه إنزال بتقرير المختصة السلطة

إال٣٠١َّ سجين أي يعاقب والاًوفقال المذكورين، النظام أو القانون ألحكام
أبداً الواحدةيجوز المخالفة على مرتين يعاقب أن

إال٢َّ سجين أي يعاقب لعرضال فعلية فرصة وإعطائه بالمخالفة إعالمه بعد
بدردفاعه تقوم أن المختصة السلطة للحالةاوعلى مستفيضة سة
ضروري٣ ذلك يكون حين للسجين، طريقوممكناًاًيسمح عن دفاعه بعرض ،
ترجمُم

أو٣١ قاسية عقوبة وأية مظلمة، زنزانة في بالوضع والعقوبة الجسدية العقوبة
كلياً محظورة مهينة، أو إنسانية تأديبيةال كعقوبات

بتخفـيض٣٢١ أو المنفرد بالحبس السجين يعاقب أن حين أي في يجوز ال
ُي الذي لهالطعام خطياًإالَّ،عطى وشهد فحصه قد الطبيب يكون أن قادربعد بأنه

تحمُّ العقوبةعلى هذه مثل ل
بصـحة٢ األذى تلحـق أن يحتمل أخرى عقوبة أية على نفسه األمر ينطبق

العقلية أو الجسدية العقوبـاتالسجين هذه تتعارض أن حال أي في يجوز وال
القاعـــدة فـــي المقـــرر المبـــدأ عنـــ٣١مـــع تخـــرج أن هأو

يوميا٣ً يقوم أن الطبيب العقوبـات،على هذه لمثل الخاضعين السجناء بزيارة
ضرورياً ذلك رأى إذا تغييرها أو العقوبة بوقف المدير على يشير ألسـبابوأن

العقليةتتعلَّ أو الجسدية بالصحة ق
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الحريَّأدواتُ ةتقييد
أبدا٣٣ً يجوز كـاال الحريـة، تقييـد أدوات تستخدم والسالسـلأن ألغالل

للعقاب كوسائل التكبيل وثياب اسـتخدامواألصفاد يجوز ال ذلك إلى وباإلضافة
الحرية لتقييد كأدوات األصفاد أو الحريةالسالسل تقييد أدوات من ذلك غير أما

إالَّ تستخدم التاليةفال الظروف في
تفّكأ أن شريطة نقله، خالل السجين هرب من لالحتراز مثولهكتدبير بمجرد

إدارية، أو قضائية سلطة أمام
بناًءب طبية، الطبيب،ألسباب توجيه على
لمنعـهج السجين جماح كبح في األخرى الوسائل أخفقت إذا المدير، من بأمر

من أو بغيره أو بنفسه األذى إلحاق بمن ماديةالتسّبب فيخسائر المدير وعلى
فوراً يتشاور أن الحالة هذه اإلداريةمثل السلطة إلى األمر يبلغ وأن الطبيب مع

األعلى،
تحـّد٣٤ أن يجب التي هي للسجون المركزية تقييـداإلدارة أدوات نمـاذج د

استخد وطريقة أبداًمهااالحرية استخدامها يجوز المـدةوال مـن أطـول لمدة
الضرورة كل الضرورية

الشكوى في وحقهم بالمعلومات السجناء تزويد
األنظمةيزّو٣٥١ حول مكتوبة بمعلومات السجن، دخوله لدى سجين، كل د

والطـرقالمطّب السـجن، في االنضباط قواعد وحول السجناء، من فئته على قة
تكونالمرخّ أخرى مسائل أية وحول الشكاوى، وتقديم المعلومات لطلب بها ص

السواء على وواجباته حقوقه معرفة من لتمكينه ت،ضرورية نفسـهومن كييـف
السجنوفقاً لحياة
ُأ٢ السجين كان شـفويةمياًإذا بصـورة المعلومـات هذه له تقدم أن وجب
أيـام٣٦١ مـن عمل يوم كل في التقدم، إمكانية سجين لكل تتاح أن يجب

الموظّ إلى أو السجن مدير إلى شكاوى أو بطلبات المفّواألسبوع، بتمثيلهف ض
ال٢ يستطيع أن مفـتِّيجب إلـى شكاوى أو بطلبات التقدم السـجونسجناء ش

السجن في التفتيشية جولته للتحـّدخالل فرصة للسجين تتاح أن مـعويجب ث
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موظَّالمفتِّ أي مع أو مـديرش حديثـه يحضـر أن دون بالتفتيش مكلف آخر ف
موظّ من غيره أو فيهالسجن

اإل٣ إلـى شكوى أو طلب بتقديم سجين لكل يسمح أن المركزيـةيجب دارة
يخضـع أن دون السـلطات، مـن غيرهما إلى أو القضائية السلطة أو للسجون

وفقـاً يتم أن على ولكن الجوهر حيث من للرقابة الشكوى أو لألصـولالطلب
المقررة الطرق وعبر

يعـالج٤ أن يتوجب أساس، بال أو التفاهة جلي الشكوى أو الطلب يكن لم ما
يجاب وأن إبطاء، المناسبدون الوقت في عليه

الخارجيبالعالمِاالتصاُل
ظل٣٧ِّ في للسجين السمعةيسمح وبذوي بأسرته باالتصال الضرورية، الرقابة

علـى الزيـارات وبتلقي بالمراسلة منتظمة، فترات على أصدقائه، من الحسنة
السواء
قدرا٣٨١ً األجنبي السجين لالتصمعقوالًيمنح التسهيالت بـالممثلينمن ال
إليهايالد ينتمي التي للدولة والقنصليين بلوماسيين
د٢ ممثلون لها ليس دول إلى المنتمون السجناء قنصليونييمنح أو بلوماسيون

بالممثـل لالتصـال مماثلـة تسـهيالت الجنسية، وعديمو والالجئون البلد في
الُميالد للدولة سلطكلّبلوماسي بأية أو مصالحهم برعاية تكونفة دولية أو وطنية ة

األشخاص هؤالء مثل حماية مهمتها
ذات٣٩ األحداث مجرى على بانتظام اإلطالع مواصلة للسجناء تتاح أن يجب

خاصـة منشـورات أيـة أو الدوريـة أو اليومية الصحف طريق عن األهمية
السجون إدارة المحاضرات،،تصدرها إلى أو اإلذاعة محطات إلى باالستماع أو

إلشرافهاأو خاضعة تكون أو اإلدارة بها تسمح مماثلة وسيلة بأية



227
 

الكتب
السجناءيزّو٤٠ فئات لمختلف مخصصة بمكتبة سجن كل وافيـاًقدراًتضمُّ،د

السواء على والتثقيفية الترفيهية الكتب إلىويشّجمن منها اإلفادة على السجناء ع
حدٍّ ممكنأبعد

الدين
ال٤١١ كان يضمُّإذا الدين،كافياًاًعددسجن نفس يعتنقون الذين السجناء من
يقّريعّي أو المهمةن لهذه مؤهل الدين لهذا ممثل هـذاتعيين يكـون أن وينبغي

يبّر السجناء عدد كان إذا الوقت كل للعمل تسمحالتعيين الظروف وكانت ذلك ر
به
لل٢ الُمميسمح تمَّعيَّمثل الذي أو تعيين وفقـاًإقرار يقـيم،١للفقـرةنـه أن

كلَّ يقوم، وأن بانتظام مناسباًالصلوات ذلك كان للمسـجونينما خاصة بزيارات ،
لهم رعاية دينه أهل من

دين٣ ألي المؤهل بالممثل االتصال من سجين أي يحرم ذلك،يوفال مقابل
رأ كلياييحترم بزيارصالسجين ديني ممثل أي قيام على اعترض هو لهإذا ة

حياتـه٤٢ فـروض بأداء اإلمكان، في ذلك يكون ما بقدر سجين، لكل يسمح
والتربيـة الشـعائر كتب وبحيازة السجن، في المقامة الصلوات بحضور الدينية

طائفته بها تأخذ التي الدينية

السجناءِمحفظُ تاع
أ٤٣١ نقـود من يحمل بما باالحتفاظ للسجين السجن نظام يسمح ال وحين

ِم من ذلك غير أو ثياب أو ثمينة لدىأشياء أمين حرز في كله ذلك يوضع تاعه،
السجن الِمكشفٌحرَُّرويدخوله يوقِّبهذا وتتَّتاع السجين، الالزمةعه التدابير خذ

جيدة حالة في األشياء هذه على لإلبقاء
باستثنا٢ والحوائج، النقود هذه إليه تعاد السجين سراح إطالق سمحلدى ما ء

ِم من الخارج إلى أرسله ما أو مال من بإنفاقه المقتضـيات،تاعله دعـت ما أو
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ثياب من إتالفه إلى التـيويوقِّالصحية والحوائج بالنقود إيصال على السجين ع
إليهُأ عيدت

تُطبَّت٣ُ حوائج أو نقود أية على ذاتها المعاملة هذه مـنق السـجين إلى رسل
السجن خارج

يقـر٤ِّ أدويـة، أو عقـاقير أية يحمل السجن، دخوله لدى السجين، كان رإذا
السجن طبيب مصيرها

الخ النقل، أو المرض أو الوفاة بحاالت اإلخطار
توف٤٤١ نُيإذا أو خطير بحادث أو خطير بمرض أصيب أو لِقـالسجين

كـ إذا فـوراً، المـدير يقوم العقلية، األمراض لعالج مؤسسة السـجينإلى ان
وإالَّجـاًمتزوِّ زوجه، بإخطار وف، إليه، أنسبائه شـخصيفأقرب أي حال أية

إخطاره طلب قد السجين يكون آخر

له٢ قريب لنسيب خطير مرض أو وفاة حادث بأي فوراً السجين وإذيخطر
ُي الخطورة بالغ النسيب هذا مرض تسمحرخَّكان الظروف كانت إذا للسجين، ص

ب بمفردهبذلك، وإما حرس برفقة إما لعيادته الذهاب

لكل٣ِّ حقّيكون باعتقالِهُأإعالمسجين فوراً بنقلِهسرته آخرأو سجن إلى

السجناءانتقاُل
ألنظـار٤٥١ تعريضـه عدم يجب منه، أو السجن إلى السجين ينقل حين

إالَّ لحمايتهالجمهور تدابير اتخاذ ويجب ممكن، قدر الجمهـوربأدنى شتائم من
بأيِّ العلنية ومن أشكالهاوفضوله من شكل

سي٢ِّ ظروف في السجناء نقل يحظر أن التهويجب حيث من واإلضاءة،ئئة ة
ــاًء عن ــيهم عل ــرض تف ــيلة وس ــة بأي ــأو ــهـاًجسدّي ل ــرورة ض ال

يتّم٣ أن بيـنهميجب المسـاواة تسـود وأن اإلدارة، نفقة على السجناء نقل
جميعـاً
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السجنموظَّ فو
تنتق٤٦١ أن السجون إدارة بكـلموظّيعلى درجـاتهم اختالف على فيها

للعمـل الشخصية وقدراتهم المهنية وكفاءتهم وإنسانيتهم نزاهتهم على إذ ،عناية،
ُحيتوقّ الجزائيةف المؤسسات إدارة سن
القناعـة،٢ وترسيخ إيقاظ على باستمرار تسهر أن السجون إدارة لـدىعلى

بأنَّموظَّ العام، الرأي ولدى األهميـة،هذهفيها بالغة اجتماعية خدمة هي المهمة
طلباً الجمهـوروعليها، لتنوير المناسبة الوسائل جميع تستخدم أن الهدف، لهذا

يعي٣َّ الذكر، السابقة األهداف تحقيق موظّبغية العملن أساس على السجون فو
المعتادة، العمل ساعات موظّطوال ويعتبـرونبوصفهم محتـرفين، سجون في

مرهوناًموظّ يكون أن دون العمل أمن بالتالي لهم يضمن مدنيين سـنبُحإالَّفين
البدنية واللياقة والكفاءة بحيـثالسلوك الكفايـة مـن األجور تكون أن ويجب

األكفَّ تحّدتجتذب أن يجب كما والنساء، الرجال من وظروفاء احترافهم مزايا د
يراعخ نحو على المرهقةيدمتهم عملهم طبيعة
الموظ٤٧١َّ يكون أن كاٍفيجب مستوى على والـذكاءفون الثقافـة مـن
الموظ٢ّ يعطى الخدمة، في الدخول العامةقبل مهامهم على تدريبية دورة فون

وعمليـــة نظريـــة اختبـــارات يجتـــازوا أن وعلـــيهم والخاصـــة،
الموظ٣َّ مبايفعلى بعد يرسِّـن، أن المهنة، احترافهم وطوال العمل خواشرتهم

تُـويحسِّ الخدمة أثناء تدريبية دورات بحضور المهنية وكفاءتهم معارفهم منظَّنوا
مناسبة فترات على

الموظ٤٨َّ جميع نحـوعلى على بمهامهم يضطلعوا وأن سلوكهم يجعلوا أن فين
ــ له ــرامهم احت ــث ويبتع ــجناء للس ــة طيب ــدوة ق ــنهم م ــل ميجع

يضّم٤٩١ أن الموظّيجب عـدداًجهاز اإلمكـان، بقـدر مـنكافيـاًفين،
ك العقليـةـاألخصائيين األمـراض الـنفس،أطباء نووالمسـاعد،وعلمـاء

فَرالِحوسومدرِّ،نوموالمعلِّ،نواالجتماعي
والمعل٢ِّ االجتماعيين المساعدين خدمات جعل الحرةيكفل المهن ومدرسي مين

أساس العـاملينعلى أو الوقـت لـبعض العـاملين اسـتبعاد دون ولكن دائم،
عينالمتطوِّ
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مـن٥٠١ لمهمتـه، األهلية من واف حظ على السجن مدير يكون أن يجب
ــه وخبرت ــب المناس ــه وتدريب ــة اإلداري ــه وكفاءت ــه طباع ــث حي

يكر٢ِّ أن العمـلوعليه أساس على يعين فال الرسمية، لمهامه وقته كامل س
فحسببع الوقت ض
منـه٣ مباشـرة مقربـة علـى أو السـجن داخـل إقامته يجعل أن وعليه
يـزور٤ أن عليه يكون واحد، مدير سلطة تحت أكثر أو سجنان يوضع حين
كالًكالً يرأس أن يجب كما متقاربة، مواعيد في منها أو السجونمنهما هذه من

موظّ مسؤولبالنيابة مقيم ف
ي٥١١ أن مـوظّيجب وأكثرية ومعاونه المدير اآلخـرينكون السـجن في

تكلّ على هـؤالءقادرين معظـم يفهمهـا لغـة أو السـجناء، معظـم لغـة م
كل٢َّ ــتعان، ُميس ــدمات بخ ــك، ذل ــرورة الض ــت اقتض ــا ــرجمم ت
أو٥٢١ طبيـب خـدمات تقتضي بحيث االتساع من تبلغ التي السجون في

إ تكون أن يجب الوقت، كامل أوأكثر السـجن داخل األقل على منهم واحد قامة
منه مباشرة مقربة على

يجعـلأم٢َّ وأن يومية، بزيارات يقوم أن الطبيب فعلى األخرى السجون في ا
فـي إبطـاء دون الحضـور يستطيع بحيث السجن من كافية مقربة على إقامته

الطوارئ حاالت
للذكور٥٣١ المستخدمة المختلطة، السجون معاًفي القسـمواإلناث يوضع ،
موظّخصَّالُم رئاسة تحت السجن مبنى من للنساء فـيص تكـون مسـؤولة فة

القسم هذا أبواب جميع مفاتيح عهدتها
ألي٢ٍّ يجوز موظّال يكـنمن لـم ما النساء قسم يدخل أن الذكور السجن في

أنثىبموظّمصحوباً فة
عل٣ واإلشراف السجينات رعاية مهمة موظَّتكون اختصـاص من فـاتيهن

حصراً النساء أنَّالسجن الموظَّعلى يمنع ال والسيَّهذا الذكور، األطبـاءفين ما
السـجونووالمعلم أقسـام أو السـجون فـي المهنيـة مهامهم ممارسة من ن،

للنساءخصَّالُم صة
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لموظ٥٤١ّ يجوز مـعال عالقـاتهم فـي القوة، إلى يلجأوا أن السجون في
إالَّالمسجون الجسـديةدفاعاًين، المقاومـة أو الفرار حاالت في أو أنفسهم عن

األنظمة أو القانون إلى يستند ألمر السلبي باالمتناع أو المـوظَّبالقوة فينوعلى
يلجأو القوَّنالذين َأإلى إالَّالَة وأنيستخدموها الضـرورية الحـدود أدنـى في

تقريراًيقدِّ فوراً إلىموا الحادث السجنعن مدير
لموظّيوف٢ّ جمـاحر كـبح مـن لتمكينهم خاص جسدي تدريب السجون في

ذو العدوانيالتصرُّيالسجناء ف
للموظ٣ّ ينبغي مـعال مباشـر تمـاس فـي تجعلهم بمهمة يقومون الذين فين

ُم يكونوا أن إالَّسلَّالسجناء استثنائيةحين، ظروف الفي ذلـك إلـى وباإلضافة
أيـاً أليِّيجوز، سالح تسليم الظروف، تمَّموظَّكانت قد يكن لم ما تدريبـهف

استعماله على

التفتيشُ
بـه٥٥ يكلف وخدماتها، السجون لمؤسسات منتظم تفتيش هناك يكون أن يجب

ذو مؤهلون تعيِّومفتشون مختصةخبرة سلطة بوجهنهم المفتشين هؤالء وعلى
المؤ هذه كون من االستيقان واجب تُخاص طبقاًسسات واألنظمـةدار للقـوانين

واإلصالحيَّ التأديبية الخدمات أهداف تحقيق قصد ةوعلى

خاصةالثانيالجزُء فئات على تنطبق قواعد
المدألف نوناالسجناء

توجيهية مبادئ
بهـا٥٦ يؤخذ أن ينبغي التي الروح تبيان إلى التالية التوجيهية المبادئ تهدف

السج إدارة طبقـاًفي إليها، تسعى أن يجب التي واألهداف فيون الوارد للبيان
رقــــم التمهيديــــة الــــنص١المالحظــــة هــــذا مــــن

الُمإن٥٧َّ عزل إلى اآليلة التدابير من وغيره الخـارجيالحبس العالم عن جرم
التصّر حق الفرد تسلب كونها بذات مؤسسية مـنتدابير بحرمانـه بشخصه ف

ينبغحريته ال إالَّولذلك السجون، لنظام ُمي حدود الحفـاظبرِّفي أو العزل رات
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ــال الح ــذه ه ــل لمث ــة المالزم اآلالم ــن م ــاقم يف أن االنضــباط، ــى عل
الحري٥٨َّ من الحرمان تدابير من وغيرها الحبس عقوبة يبرر الذي ،ةوالهدف

الجريمة من المجتمع حماية المطاف نهاية في هذاهو مثل بلوغ إلى سبيل وال
إالَّ إلـىالهدف مستطاع، مدى أقصى حتى للوصول، الحبس فترة استخدمت إذا
الُم راغباًجعل ال المجتمع إلى يعود وهو ظلِّجرم في العيش القانونفي احترام
ــدبُّ ــادراًوت ق ــل ب فحســب، ــده بجه ــه احتياجات ــكأيضـــاًر ذل ــى عل
بجموطلبـا٥٩ً يسـتعين أن السجون لنظام ينبغي الغاية، الوسـائللهذه يـع

وأشـكال طاقـات وبجميع وغيرها والروحية واألخالقية والتعليمية اإلصالحية
ساعياً له، المتاحة المناسبة العـالجالمساعدة مقتضـيات هدى على تطبيقها إلى

للسجناء الفردي
الُس٦٠١ يلتمس أن السجون لنظام إذن التـيينبغي الفوارق تقليص إلى بل

حي بين تقوم أن بحـسيمكن تهبط أن شأنها من والتي الحرة، والحياة السجن اة
ــرية البش ــرامتهم لك ــب الواج ــاالحترام ب أو ــجناء الس ــدى ل ــؤولية المس

ات٢ِّ إلـى العقوبـة، مدة انتهاء قبل يعمد، أن المستحسن التـدابيرومن خـاذ
وهـذا المجتمـع، في الحياة إلى تدريجية عودة للسجين تضمن لكي الضرورية

يمكن ِتهدف تُبعـاًبلوغه، مرحلة خالل من السجينمهِّللحالة، سراح إلطالق د
سـراحنظَّتُ إطالق خالل من أو مالئمة، أخرى مؤسسة في أو نفسه السجن في م

به يعهد أن يجوز وال والرقابة اإلشراف من لضرب إخضاعه مع التجربة تحت
الشـرطة فعَّ،إلى اجتماعيـة مسـاعدة علـى يشـتمل أن ينبغـي لـةابـل

عـن٦١ إقصـائهم علـى التركيز يكون أن السجناء، معالجة في ينبغي، وال
بل ذلكالمجتمع، نقيض جزءاًعلى يظلون كونهم هـذامنـهعلى وعلـى

توفِّ أن يمكن التي المؤازرة إلى المستطاع، بقدر اللجوء، ينبغي هيئاتالهدف رها
المحل موظَّيالمجتمع جهاز إعلمساعدة على السجن االجتمـاعيفي التأهيل ادة

مؤسسةللسجناء كل مع يتعاونون اجتماعيون مساعدون هناك يكون أن ويجب
بأسـرتهإحتجاز المستصوبة السجين صالت كل وتحسين إدامة مهمة بهم وتناط
الفائدةنظَّوبالُم الجزيلة االجتماعية الحـدودمات أقصى إلى تتخذ، أن يجب كما

طبي ومع القانون مع حقـوقالمتفقة مـن للسـجين ما لحماية تدابير العقوبة، عة
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وبتمتّ المدنية بمصالحه المزايـاتتصل مـن ذلك وغير االجتماعي بالضمان عه
االجتماعية

أو٦٢ علـل أي رصـد تحاول أن السجن مؤسسة في الطبية الخدمات وعلى
دون عقبـة تكـون ال حتى تعالجها وأن السجين، لدى عقلية أو جسدية أمراض

تأهيلهإعاد توفِّة أن الهدف، هذا على الطبيـةويجب، الخدمات جميع للسجين ر
الضرورية والنفسانية والجراحية

يتطلّإن٦٣١َّ المبادئ لهذه الكامل وبالتـالياإلنفاذ المعالجـة، إفراديـة ب
فئات في السجناء لتصنيف مرن بنظام األخذ أنيقتضي يستصـوب ذلك وعلى

الفئاتتوزَّ هذه العـالجع فيهـا تجد أن فئة كل تستطيع منفصلة مؤسسات على
يناسبها الذي

متطلبـات٢ مـن القدر نفس مؤسسة كل في يتوفر أن الضروري من وليس
تبعاً األمن هذا درجات تتفاوت أن المستصوب من إن بل فئة، لكل بالنسبة األمن

الفئات مختلف كالحتياجات بسب األبواب، المفتوحة تقـيموالسجون ال ونهـا
عل ذلك في تعتمد بل الهرب، دون تحول مادية أمن السـجينىحواجز انضباط

توفِّ أفضـلنفسه، بعنايـة، التجربـة لهذه المرشحين السجناء انتقاء حالة في ر،
تأهيلهم إلعادة مواتاة الظروف

َأ٣ األبواب، المغلقة السجون حالة في المسـجونينالَّويستصوب، عدد يكون
ك المعالجةفي افرادية يعرقل بحيث الكثرة من منها البلدانل بعض في والرأي

الخمسـمئة يتجاوز أن المذكورة السجون في العدد لهذا ينبغي ال فـيأمَّـ،أنه ا
صـغيراً المسـجونين عـدد يكون أن فيجب األبواب المفتوحة بقـدرالسجون

المستطاع
تكون٤ سجون إقامة المستصوب من ليس أنه ضـعلى فرط الحجـمآمن لة

ــوفّ تـ أن ــتطاع يسـ ال ــث ــبةبحيـ المناسـ ــهيالت التسـ ــا فيهـ ر
السجين٦٤ سراح بإطالق المجتمع واجب ينتهي تكـونوال أن ينبغي ولذلك

توفِّ أن على قادرة خاصة أو حكومية هيئات حريتـههناك استرد الذي للسجين ر
ضد العفوية العداء مواقف تخفيف إلى تهدف ناجعة، بتأهيلـهرعاية وتسـمح ه

المجتمع من مكانه إلى للعودة
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المعالجةُ
منإن٦٥َّ يحرمهم مماثل بتدبير أو بالسجن عليهم المحكوم معالجة من الهدف

علـى العزيمة إكسابهم العقوبة، مدة بذلك تسمح ما بقدر يكون، أن يجب الحرية
وجع بجهدهم، احتياجاتهم يتدبروا وأن القانون ظل في يعيشوا علىأن قادرين لهم

العزيمة هذه يشجِّإنفاذ بحيث العالج هذا يخطط أن لـذواتهمويجب احترامهم ع
حّسيوينمِّ المسؤوليةلديهم
والسيَّوطلبا٦٦١ً المناسبة، الوسائل جميع تستخدم أن يجب المقاصد، مالهذه

والتو والتعليم، ذلك، فيها يستطاع التي البلدان في الدينية والتكـوينالرعاية جيه
مجال في والنصح اإلفرادية، االجتماعية المساعدة وأساليب المهني، الصعيد على

ِت الشخصية، وتنمية البدنية والرياضة لكلِّبعاًالعمالة، الفردية سجين،لالحتياجات
والذهنيـة، الجسـدية ومواهبه وقدراته والجنائي، االجتماعي تاريخه مراعاة مع

ومــدة الشخصــي، ســراحهومزاجــه إطــالق بعــد ومســتقبله عقوبتــه،
عليـه٢ محكـوم السجن على وافد كل بصدد السجن، مدير يتلقى أن ويجب

وف الطول، بعض طويلة كاملةيبعقوبة تقارير وصوله، بعد ممكن موعد أقرب
دائمـاً يتوجب السابقة، الفقرة في إليها المشار الجوانب مختلف تشـملحول أن

طبيب،تقريراً حالـةمتخّصيضعه حـول أمكن، إذا النفسانية األمراض في ص
والذهنية الجسدية السجين

المتعل٣ِّ المناسبة الوثائق من وغيرها التقارير ملـفتوضع فـي بالسجين قة
يجعـليفرد نحـو على يصنف وأن جديد، بكل الملف هذا يستكمل أن ويجب

علالموظَّ قادرين المسؤولين كلَّىفين إليه ذلكمالرجوع إلى حاجة طرأت ا

العالج وإفرادية الفئوي التصنيف
الفئوي٦٧ التصنيف مقاصد تكون
ماضـيهم١ بسـبب يرجح، الذين المسجونون أولئك اآلخرين عن يفصل أن

ذو ــوا يكون أن ــاعهم، طب ــة شراس أو ــائي ــيِّيالجن س ــأثير ــيهمءت عل
يصن٢ّ عأن عالجهم تيسير بغية فئات، في المسجونون إعـادةف هـدف لى

االجتماعي تأهيلهم
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أو٦٨ مختلفـة سجون اإلمكان، بقدر المسجونين، فئات مختلف لعالج تستخدم
الواحد السجن في مختلفة أقسام

فـي٦٩ الطول، بعض طويلة بعقوبة عليه محكوم سجين كل أجل من يوضع
إعـداد يتم عالج برنامج شخصيته، دراسة وبعد وصوله بعد ممكن وقت هأقرب
النفسي ومزاجه وقدراته الفردية احتياجاته حول المكتسبة المعلومات ضوء في

االمتيازات
ومختلف٧٠ المسجونين فئات مختلف توائم امتيازات أنظمة سجن كل في تنشأ

العالج ُح،مناهج على السجناء تشجيع حسِّبغية وتنمية السلوك المسـؤوليةسن
بعالجه االهتمام على وحفزهم فيهلديهم والمؤازرة م

العمل
مؤلمــة٧١١ طبيعــة ذات الســجن فــي العمــل يكــون أن يجــوز ال
ِت٢ عليهم، المحكوم السجناء جميع على العمل البدنيـةبعـاًيفرض لليـاقتهم

يحدِّ كما الطبيبوالعقلية دها
يكفيوف٣ّ منتج عمل للسجناء العـادييلهملتشـغير العمـل يـوم طـوال
هذ٤ يزيـديكون أو يصون نوع من المستطاعة، الحدود أقصى إلى العمل، ا

سـراحه إطـالق بعـد شـريف بكسـب عيشـه تـأمين على السجين قدرة
عيوف٥ّ القادرين للسجناء نافع مهني تدريب والر به، االنتفاع الشبابسيَّلى ما
يتم٦ ما حدود في للسجناء، ومتطلبـاتتاح السليم المهني االختيار مع اتشى

به القيام يرغبون الذي العمل نوع اختيار إمكانية فيه، واالنضباط السجن إدارة
اإلمكان٧٢١ بقدر به يقترب نحو على السجن في وطرائقه العمل تنظيم يتم

العمليـة الحياة لظروف السجناء إعداد بغية السجن، خارج المماثلة األعمال من
الطبيعية

السجأنَّإال٢َّ خاضـعينمصلحة يصـيرا أن يجـوز ال المهني وتدريبهم ناء
السجن في العمل وراء من مالي ربح تحقيق لمقصد



236
 

بتشغيل٧٣١ الخاصون، المقاولون ال مباشرة، السجن إدارة تقوم أن يفضل
ومزارعه مصانعه

أن٢ يتوجـب اإلدارة، لسـلطان تخضع ال أعمال في السجناء يستخدم حين
دائماً موظّتحيكونوا إشراف السجنت إداراتفي لحسـاب العمـل يكن لم وما

كامـل لإلدارة يدفعوا أن لهم يقدم الذين األشخاص على يتوجب أخرى، حكومية
السـجناء إنتاجيـة مراعـاة مـع ولكـن عنـه، عـادة يتقاضى الذي األجر

سالمةتت٧٤١َّ لحماية المفروضة االحتياطات نفس السجون مؤسسات في خذ
ا األحرارمَّلُعوصحة ال

المهنيـة،تت٢ّ واألمـراض العمـل إصابات عن السجناء لتعويض تدابير خذ
للُع القـانون يمنحهـا التي تلك من مواتاة أقل تكون ال األحـرارمَّـبشروط ال

أويحّد٧٥١ بالقـانون واألسـبوعي اليومي العمل لساعات األقصى العدد د
أ األنظمة مراعاة مع إداري، اسـتخدامبنظام مجال في المتبعة المحلية العادات و

األحرارمَّالُع ال
ووقت٢ األسبوعية للراحة يوم يترك أن المذكورة الساعات تحديد في يشترط

المقتضا األنشطة من وغيره للتعليم وإعـادةةكافي السـجناء عـالج من كجزء
تأهيلهم
ــا٧٦١ً وفق ــم عمله ــى عل الســجناء ــأ أجــوريكاف منصــفلنظــام
جزءا٢ً يستخدموا بأن للسجناء النظام يسمح أن أجـرهميجب من األقل على

جزءاً يرسلوا وأن الشخصي الستعمالهم بها مرخص أشياء شراء منـهفي آخر
ُأ سرتهمإلى
ينّص٣ أن أيضـاًويجب األجرإحتجازعلىالنظام من لجزء بحيث،اإلدارة
كسباًيشكِّ سراحهتسليمهيتّممدخراًل إطالق لدى للسجين

والترفيهالتعليُم
االسـتفادةتت٧٧١ّ على القادرين السجناء جميع تعليم لمواصلة إجراءات خذ

يكون أن ويجب ذلك، فيها يمكن التي البلدان في الديني التعليم ذلك في بما منه،
اُأل إلزاميـاًتعليم واألحـداث توّجـميين وأن خاصـ، عنايـة اإلدارة إليـه ةه
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عمليا٢ً المستطاع حدود في السجناء، تعليم متناسقاًيجعل التعلـيم، نظـام مع
يواصـلوا أن سـراحهم، إطالق بعد مقدورهم، في يكون بحيث البلد، في العام

عناء دون الدراسة
حرصـاًنظَّت٧٨ُ السجون، جميع في والعقلـي،م البـدني السـجناء رفاه على

وثقافية ترويحية أنشطة

السجنةُاالجتماعيَّعالقاتُال بعد والرعاية
يكون٧٩ ما بقدر بأسرته، السجين عالقات وتحسين لصيانة خاصة عناية تبذل

كالَ صالح في الطرفينذلك
إطـالق٨٠ بعـد السجين مستقبل الحكم، تنفيذ بداية منذ االعتبار، في يوضع

ويشّج العالسراحه، من يقيم، أو يواصل أن على ويساعد أوع األشخاص مع قات
تأهيله إعادة وتيسير أسرته مصالح خدمة شأنه من ما كل السجن، خارج الهيئات

االجتماعي
الخـارجين٨١١ تساعد التي الخاصة، أو الحكومية والهيئات اإلدارات على

اإلمكان بقدر تسعى أن المجتمع، في مكانهم احتالل إلى العودة على السجن من
ع يحصلون والعمللجعلهم المسكن وعلى الضرورية، الهوية وأوراق الوثائق لى

والفصل المناخ تناسب الئقة ثياب وعلى توفِّالمناسبين، المـواردوأن من لهم ر
يكف تلييما التي الفترة خالل لهم العيش أسباب ولتأمين وجهتهم إلى لوصولهم

سراحهم إطالق مباشرة
تعتم٢ الذين للممثلين تتاح أن دخـوليجب إمكانيـة المـذكورة األجهزة دهم

بدايـة منذ السجين مستقبل بشأن يستشاروا أن ويجب بالسجناء، وااللتقاء السجن
عقوبته تنفيذ

منّسـ٣ أو ممركـزة المذكورة الهيئات أنشطة تكون أن بقـدريستصوب قة
وجه،اإلمكان أفضل على بجهودها ينتفع كيما
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والشباء بالجنون العقليالمصابون ذوذ
يجوز٨٢١ مختلُّإحتجازال أنه ظهر إذا السجن في بـلالشخص العقـل،

يمكـن مـا بأسـرع العقلية لألمراض مستشفى إلى لنقله ترتيبات اتخاذ يجب
المراقبـة٢ تحـت أخرى عقلية شذوذ ظواهر أو بأمراض المصابون يوضع

ط إدارة تحت متخصصة مصحات في بيَّةوالعالج
طبـييو٣ إشـراف تحـت السجن، في بقائهم طوال األشخاص، هؤالء ضع

خاص
السـجناء٤ جميع عالج تكفل أن السجون في النفسانية أو الطبية اإلدارة على

ــالج العـ ــذا هـ ــل مثـ ــى إلـ ــاجون يحتـ ــذين الـ ــرين اآلخـ
تـدابير٨٣١ المختصـة، األجهـزة مـع باالتفاق تتخذ، أن المستحسن من

الن العالج بعـدلمواصلة لـه نفسـانية اجتماعية مساعدة ولتقديم للسجين فساني
الضرورة عند سراح إطالق

المحاكمةجيم رهن والمحتجزون الموقوفون
صفة٨٤١ تطلق التالية الفقرات أومتهمفي توقيفـه تـم شخص أي على

العقوبات لقانون مخالفة بسبب ولكنه،حبسه السجن أو الشرطة عهدة في ووضع
بعدلم عليه يحكم ولم يحاكم
بــر٢ ــه أن المــتهم فــي األســاسيءيفتــرض هــذا علــى ويعامــل
تنّص٣ التي أو الفردية الحرية بحماية المتعلقة القانونية بالقواعد المساس دون

بنظـام هـؤالء يتمتع أن يجب المتهمين، إزاء االتباع الواجبة اإلجراءات على
الواردة القواعد تحدد خاص عناصرمعاملة األساسيةهأدناه

علـــيهم٨٥١ المحكـــوم الســـجناء عـــن المتهمـــون يفصـــل
البالغين٢ عن األحداث المتهمون يحتجزوايفصل أن المبدأ حيث من ويجب

منفصلة مؤسسات في
رهنا٨٦ً ولكن فردية، نوم غرف في المتهمون المحليةيوضع العادات بمراعاة

تبعـاً للمناخالمختلفة
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ُح٨٧ مع المتفقة الحدود في ذلك، في رغبوا إذا فـيللمتهمين النظام سير سن
مـن طعـامهم علـى يحصلوا بأن نفقتهم على يريدون ما يأكلوا أن المؤسسة،

ُأإمَّ،الخارج بواسطة أو اإلدارة بواسطة أصدقائهما أو ذلكسرتهم يطلبوا لم فإذا
تتكفَّ أن اإلدارة على بإطعامهمكان ل

والئقـة٨٨١ نظيفـة كانـت إذا الخاصـة ثيابـه بارتـداء للمتهم يسمح
الموحَّـ٢ اللباس عن مختلفة هذه تكون أن فيجب السجن ثياب ارتدى إذا دأما

عليهم المحكوم يرتديه الذي
دائمـا٨٩ً عليـهيجب إجباره يجوز ال ولكن للعمل، فرصة المتهم يعطى أن

ع يؤجر أن وجب العمل اختار ليهفإذا
وفـ٩٠ آخرين، نفقة أو نفقته على يحصل، بأن متهم لكل الحـدودييرخص

من يشاء ما على إدارته، وانتظام السجن أمن ومع العدل إقامة صالح مع المتفقة
الوقـت قضـاء وسـائل مـن وغيرهـا الكتابـة وأدوات والصـحف الكتب

الخ٩١ أسنانه طبيب أو طبيبه ويعالجه يزوره بأن للمتهم كانيرخص إذا اص،
ــادراً ق ــان وك ــول معق ــرر مب ــه المقتضــالطلب ــات النفق ــع دف ــى ةعل

نبأيرخ٩٢ّ أسرته بإبالغ فوراً يقوم بأن للمتهم كـلإحتجـازص ويعطـى ه،
ذلـك يكون أن دون وباستقبالهم، وأصدقائه بأسرته لالتصال المعقولة التسهيالت

إقاإالَّمرهونـاً لصالح الضرورية والرقابة السـجنبالقيود وأمـن العـدل مة
إدارته وانتظام

تعيِّيرخ٩٣َّ محـام تسـمية يطلـب بأن نفسه، عن الدفاع بغية للمتهم، نـهص
مجَّ ينّصانـاًالمحكمة زيـاراتحين يتلقـى وبأن اإلمكانية، هذه على القانون

يسلّإعداداًهمحامي وأن سرِّلدفاعه تعليمات أنيةمه لـه يحق القصد هذا وعلى
أ ذلكيعطى طلب إذا للكتابة ومحاميدوات المتهم بين المقابالت تتم أن هويجوز

موظّ أو الشرطي نظر مرمى مرمـىعلى على تكون أن دون ولكن السجن، ف
سمعه
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المدنيونالسجناُءدال
مـن٩٤ بقـرار أو الديون أجل من السجن القانون فيها يجيز التي البلدان في

أخرى دعوى أية في علـىالمحكمة المسجونين إخضاع يجوز ال جزائية، غير
هربهم عدم لضمان ضروري هو ما تتجاوز صرامة ألية أو قيود ألية النحو هذا

األمن على يسراًوللحفاظ أقل معاملتهم تكون أال الممنوحـةويجب تلـك مـن
العمل على إجبارهم يمكن أنه باستثناء المحاكمين غير للسجناء

تهمةالماألشخاُصهاء دون المحتجزون أو وقوفون
المادة٩٥ بأحكام اإلخالل المدنيـة٩دون بـالحقوق الخاص الدولي العهد من

يتمتَّ توّجوالسياسية أن دون المحتجزون أو الموقوفون األشخاص تهمـةع إليهم ه
والفرع األول الجزء يضمنها التي الحماية كـذلكجيمبذات الثـاني الجزء من

عليهم الفرعتنطبق من المناسبة مـنألفاألحكام كان حينما الثاني الجزء من
شريطة المحتجزين، من الخاصة الفئة هذه على بالفائدة تطبيقها يعود أن الممكن

ضمناًأالَّ يفترض تدبير أي أيأنَّيتخذ على يمكن التأهيل إعادة أو التعليم إعادة
أن ُمتنحو بأتيناسبكونا يدانوا لم ألشخاص جزائيةن جريمة ية
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السجناء٤ لمعاملة األساسية المبادئ
عل ونشرت المتحـدةىاعتمدت لألمـم العامـة الجمعيـة قرار بموجب المأل

فيالمؤّر٤٥١١١ األول١٤خ ١٩٩٠ديسمبركانون

كبشـر١ وقيمتهم المتأصلة لكرامتهم االحترام من يلزم بما السجناء كل يعامل
التمييز٢ يجوز أوال الجـنس أو اللـون، أو العنصر أساس على السجناء بين

أو القـومي األصـل أو السياسـي، غير أو السياسي الرأي أو الدين، أو اللغة
آخـــر وضـــع أي أو المولـــد أو الثـــروة، أو االجتمـــاعي،

التـي٣ للفئة الثقافية والمبادئ الدينية المعتقدات احترام هذا، مع المستحب، من
ا ــا إليه ــي ــكينتم ذل ــة المحلي ــروف الظ ــت اقتض ــى مت ــجناء، لس

الجريمة٤ من المجتمع وحماية السجناء حبس عن بمسؤوليتها السجون تضطلع
عن األساسية ومسؤولياتها للدولة األخرى االجتماعية األهداف مع يتوافق بشكل

المجتمع أفراد كل ونماء رفاه تعزيز
أن٥َّ الواضح من التي القيود كـلعمليباستثناء يحـتفظ تقتضـيها، السجن ة

لحقـوق العالمي اإلعالن في المبينة األساسية والحريات اإلنسان بحقوق السجناء
طرفاً المعنية الدولة تكون وحيث بـالحقوقاإلنسان، الخاص الدولي العهد في ،

المدنيـة بـالحقوق الخـاص الـدولي والعهد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية
وبروت عهـودوالسياسية، فـي المبينة الحقوق من ذلك وغير االختياري، وكوله

المتحدة لألمم أخرى
إلـىلكلِّيحق٦ُّ الراميـة والتربوية الثقافية األنشطة في يشاركوا أن السجناء

البشريةالنموِّ للشخصية الكامل
للحد٧ِّ أو االنفرادي الحبس عقوبة إللغاء بجهود وتشّجيضطلع استخدامها عمن
الجهودتل ك
تمك٨ِّ التي الظروف تهيئة مـأجورينبغي مفيد بعمل االضطالع من السجناء ن

التكفل في يساهموا أن لهم ويتيح بلدهم في العمل سوق في انخراطهم إعادة ييسر
مالياً وبأنفسهم بأسرهم
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توف٩ّ أن ُسينبغي للسجناء الصحيَّر الخدمات على الحصول المتوفِّبل فـية رة
القانونيالبلد وضعهم أساس على تمييز دون
االجتماعيـة١٠ والمؤسسات المحلي المجتمع ومعاونة بمشاركة العمل، ينبغي

الم الظـروف تهيئـة على الضحايا، لمصالح الواجب االعتبار إيالء اتيـةؤومع
ظلِّ في المجتمع في سراحهم المطلق السجناء إدماج الظـروفإلعادة أحسـن

الممكنة
بكلِّطبَّت١١ُ أعاله المذكورة المبادئ ٍدتجرُّق
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المتعلِّمجموعة٥ُ يتعرَّالمبادئ الذين األشخاص جميع بحماية أليقة ضـون
أشكاِل من السجنحتجازاإلشكل  أو

ونُِماعتُ علِشدت المتحـدةىرت لألمـم العامـة الجمعيـة قرار بموجب المأل
فــــيالمــــؤّر٤٣١٧٣ األول٩خ ١٩٨٨ديســــمبركــــانون

المبادئنطاقُ مجموعة
يتعرَّطبَّتُ الذين األشخاص جميع لحماية المبادئ هذه أشكالق من شكل ألي ضون
السجنحتجازاإل أو

المستخدمةالمصطلحاتُ
المبادئ مجموعة في

سـلطةالقبضييعنأ من بإجراء أو لجريمة ارتكابه بدعوى شخص إعتقال
ما،
المحتجزييعنب لـمالشخص ما الشخصية الحرية من محروم شخص أي

جريمة، في إلدانته ذلك يكن
المسجونييعنج إلدانتهالشخص الشخصية الحرية من محروم شخص أي

جريمة، في
أعـاله،حتجازاإلييعند الوارد تعريفهم حسب المحتجزين األشخاص حالة

تعريالسجنييعنهـ حسب المسجونين األشخاص أعـاله،حالة الوارد فهم
بعبارةو أخرىيقصد سلطة أو قضائية سـلطةسلطة أو قضـائية سلطة أي

يحدِّ ويوفِّأخرى القانون الممكنـةدها الضـمانات أقوى واليتها وفترة مركزها ر
واالستقالل والنزاهة للكفاءة

١المبدأ
يتعّر الذين األشخاص جميع اإليعامل أشـكال مـن شكل ألي أوحتجـازضون

األصيلة اإلنساني الشخص لكرامة وباحترام إنسانية معاملة السجن
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٢المبدأ
اإلال أو القبض إلقاء إالَّحتجازيجوز السجن التقّيأو القانونمع بأحكام الصارم د

موظَّ يد مرخّوعلى أشخاص أو مختصين بذلكفين لهم ص

٣المبدأ
اإلنسا حقوق من حق أي انتقاص أو تقييد يجوز يتمتَّال التي األشـخاصن بها ع

يتعرَّ اإلالذين أشكال من شكل ألي والتيحتجازضون السجن، معترفيأو كون
أو اللـوائح أو االتفاقيـات أو القـانون بموجـب دولـة أية في موجودة أو بها

أنَّ بحجة بهااألعراف، تعترف أو الحقوق بهذه تعترف ال هذه المبادئ مجموعة
أقل بدرجة

٤المبدأ
اإل أشكال من شكل أي يتم يمسُّحتجازال تدبير أي يتخذ وال السجن حقـوقأو

يتمتَّ التي يتعّراإلنسان شخص أي بها اإلع أشكال من شكل ألي أوحتجـازض
خاضعاًإالَّ،السجن كان أو أخرى سلطة أو قضائية سلطة من بأمر ذلك كان إذا

الفعلية لرقابتها

٥المبدأ
المتطب١َّ هذه دونق معينـة، دولة أية أرض داخل األشخاص جميع على بادئ

اللغة، أو الجنس، أو اللون، أو العنصر، أساس على كالتمييز نوع، أي من تمييز
األصـل أو السياسـي، غيـر أو السياسي الرأي أو الديني، المعتقد أو الدين أو

مر أي أو المولد، أو الملكية، أو االجتماعي، أو العرقي أو آخـرالوطني كـز
ت٢ُ التي التدابير التمييز قبيل من تعتبر بُحطبَّال تستهدفق ال والتي القانون كم

والسيَّ للنساء، الخاصة واألوضاع الحقوق حماية واألمهـاتسوى الحوامـل ما
المسنوالُم أو واألحداث، األطفال أو المعوَّورضعات، أو المرضـى أو نوقـن

وتطبيق التدابير هذه ضرورة دائمـاًوتكون خاضعين جانـبها مـن للمراجعة
قضائيَُّس أخرىلطة سلطة أو ة
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٦المبدأ
يتعرَّ شخص أي إخضاع يجوز اإلال أشكال من شكل ألي السـجنحتجازض أو

الـال أو القاسـية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره أو أوللتعذيب إنسـانية
كمبرِّينةالمه كان ظرف بأي االحتجاج يجوز لوال مـنر غيـره أو لتعـذيب

الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة المهيضروب أو ةنإنسانية

٧المبدأ
قانونا١ً تحظر أن للدول يتنافينبغي فعل الـواردةىأي والواجبات الحقوق مع

مناسبة، لجزاءات األفعال هذه من فعل أي ارتكاب تخضع وأن المبادئ، هذه في
ــر تجـ ــدةيوأن محايـ ــات ــكاوىتحقيقـ شـ ــة أيـ ورود ــد عنـ

الموظ٢ّ بأنَّعلى لالعتقاد سبب لديهم يكون الذين المجموعـةانتهاكاًفين، لهذه
العليـا السلطات إلى األمر إبالغ يحدث، أن وشك على أو حدث قد المبادئ من
المناسـبة األجهـزة أو السـلطات إلـى االقتضاء، عند وإبالغه، يتبعونها التي

المخوَّ ــرى ــلطةاألخــ ســ ــة ــافلــ اإلنصــ أو ــة المراجعــ
بأن٣َّ لالعتقاد سبب لديه آخر شخص حـدثانتهاكاًألي قد المبادئ لمجموعة

يحدث أن وشك على ُي،أو أن في الموظّبلِّالحق رؤساء إلى األمر المعنيينغ فين
المخوَّ األخـرى المناسبة األجهزة أو السلطات أووإلى المراجعـة سـلطة لـة

اإلنصاف

٨المبدأ
غيـريعا كأشـخاص وضـعهم مـع تتناسب معاملة المحتجزون األشخاص مل

ذمدانين أمكن كلما السجناء، وبين بينهم الفصل يتعين هذا، لكوعلى

٩المبدأ
تلق التي للسلطات يجوز تحقِّيال أو تحتجزه أو شخص على القضيةالقبض في ق

القانو بموجب لها الممنوحة الصالحيات غير صالحيات تمارس ويجـوزأن ن،
أخرى سلطة أو قضائية سلطة أمام الصالحيات تلك ممارسة من التظلم
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١٠المبدأ
وُيبلَُّي ذلك، بسبب القبض، إلقاء وقت عليه، يقبض شخص أي وجـهبلَّغ علـى غ

موجَّ تكون تهم بأية إليهالسرعة هة

١١المبدأ
لإلد١ حقيقة فرصة له تتاح أن دون محتجز شخص استبقاء يجوز بأقوالهال الء

أخرى سلطة أو قضائية سلطة أمام وقت أقرب المحتجـزفي للشخص ويكون
التـي بالطريقـة محام مساعدة على يحصل أن أو نفسه عن يدافع أن في الحق

القانون يحددها

محـام،٢ لـه كان إن ومحاميه، المحتجز للشخص السرعة وجه على تعطى
باإل أمـــر أي عـــن كاملـــة أســـبابهوعـــحتجـــازمعلومـــات ن

االقتضـاء٣ حسب النظر إعادة صالحية أخرى سلطة أو قضائية لسلطة تكون
اإل استمرار حتجازفي

١٢المبدأ
األصول١ حسب تسجل
القبض،أ أسباب
الحجزب مكان إلى عليه المقبوض الشخص اقتياد ووقت القبض وكذلك،وقت

سلطة أو قضائية سلطة أمام مرة ألول مثوله أخرى،وقت
موظّج المعنيين،هوية القوانين إنفاذ في
المتعلِّد الدقيقة الحجزالمعلومات بمكان قة
أوبلَّت٢ُ المحتجز الشخص إلى المعلومات هذه بالشكلهمحاميإلىغ وجد، إن ،

يقرِّ القانونالذي ره
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١٣المبدأ
اإل أو القبض إلقاء عن المسؤولة السلطة السجنحتجازتقوم التـوالي،أو علـى

اإل بدء وعند عليه القبض لحظة الشخص بعـدهماحتجازبتزويد أو السـجن أو
استعمالها وكيفية الحقوق لهذه وبتفسير حقوقه عن بمعلومات مباشرة،

١٤المبدأ
السـلطاتلكلِّ تسـتخدمها التـي اللغة كاف نحو على يتكلم أو يفهم ال شخص

أو عليه القبض عن وجـههإحتجازالمسؤولة علـى يبلغ، أن في الحق سجنه أو
المبدأ في إليها المشار المعلومات يفهمها، وبلغة المبدأ٢والفقرة١٠السرعة من

المبدأ١والفقرة١١ عنـديوفـ١٣والمبدأ١٢من مقابـل دون يحصـل أن
في شفوي مترجم مساعدة على التـيالضرورة القانونية باإلجراءات يتصل ما

عليه القبض تلي

١٥المبدأ
الفقرة في الواردة االستثناءات عن النظر المبدأ٤بصرف من٣والفقرة١٦من

بالعـالم١٨المبدأ االتصال من المسجون أو المحتجز الشخص حرمان يجوز ال
محامي أو بأسرته وخاصة عهالخارجي، تزيد لفترة أياملى،

١٦المبدأ
إل١ بعد المسجون، أو المحتجز للشخص وبعـديكون مباشرة عليه القبض قاء

مكان من فيها ينقل مرة يخطر،إحتجازكل أن في الحق آخر، إلى سجن من أو
أفراداً تخطر أن المختصة السلطة من يطلب أشخاصاًأو أو أسرته مناسـبينمن

أو عليه بالقبض يختارهم، هـوإحتجازآخرين الذي وبالمكان بنقله أو سجنه أو ه
فيه محتجز

ك٢ أجنبيـاًإذا المسجون أو المحتجز الشخص يتّمان فـوراًأيضـاً، تعريفـه
بالبعثـة أو القنصـلية المراكـز بأحـد المالئمـة بالوسائل يتصل أن في بحقه

تلقيالد آخر بوجه لها يحق التي أو رعاياها من يكون التي للدولة هذايبلوماسية
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طبقـاً المنظّاالتصال بممثل أو الدولي، الللقانون كـانمة إذا المختصـة، دولية
مشموالًالجئاً آخر وجه أي على كان منظَّأو دوليـةبحمايـة حكوميـة مـة
حدثـا٣ً المسجون أو المحتجز الشخص كان حقـه،إذا فهم على قادر غير أو

باإل القيام ذاتها تلقاء من المختصة السلطة هـذاتتولى فـي إليـه المشار خطار
ــدأ إلخ،المب ــاص خ ــام اهتم ــولى ــياءوي األوص أو ــدين الوال ــار ط

غيـر٤ تأخير، دون بإتمامه يسمح أو المبدأ هذا في إليه مشار إخطار أي يتم
ذلـك تقتضي عندما معقولة لفترة اإلخطار ترجئ أن المختصة للسلطة يجوز أنه

التحقيق في استثنائية ضرورات

١٧المبدأ
محـام١ مسـاعدة على يحصل أن المحتجز للشخص السـلطةوتقـويحق م

وتوفِّ عليه القبض إلقاء فور هذا بحقه بإبالغه المعقولةالمختصة التسهيالت له ر
لممارسته

محـام٢ في الحق له يكون بنفسه، اختاره محام المحتجز للشخص يكن لم إذا
فيهـاعيِّتُ تقتضـي التي الحاالت جميع في أخرى سلطة أو قضائية سلطة له نه

ودون ذلك العدالة شيئاًمصلحة يدفع للدفعأن كافية موارد يملك ال كان إذا

١٨المبدأ
معـهيحق١ُّ يتشاور وأن بمحاميه يتصل أن المسجون أو المحتجز للشخص
الكافيـة٢ والتسـهيالت الكـافي الوقت المسجون أو المحتجز للشخص يتاح

محاميه مع للتشاور
ال٣ أو المحتجز الشخص حق تقييد أو وقف يجوز يـزورهال أن فـي مسجون

وف وبسـرِّيمحاميه مراقبـة أو تـأخير دون به، ويتصل محاميه يستشير يةأن
إالَّ تعتبركاملة، عندما القانونية، اللوائح أو القانون يحددها استثنائية ظروف في

أمراً ذلك أخرى سلطة أو قضائية مفرَّسلطة وُحال األمن على للمحافظة سنمنه
النظام
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أن٤ ومحامييجوز المسجون أو المحتجز الشخص بين المقابالت علىهتكون
موظَّ أحد من منـهمرأى مسمع على تكون أن يجوز ال ولكن القوانين، إنفاذ في

المشـار٥ ومحاميـه المسجون أو المحتجز الشخص بين االتصاالت تكون ال
ضدَّ كدليل مقبولة المبدأ هذا في المسجونإليها أو المحتجز تكـنالشخص لم ما

تُ بجريمة أو مستمرة بجريمة صلة ردبَّذات

١٩المبدأ
بصـورة أسرته أفراد يزوره أن في الحق المسجون أو المحتجز للشخص يكون

وف معهميخاصة يتراسل الخارجي،أن بالعالم لالتصال كافية فرصة له وتتاح
يحدِّرهناً التي المعقولة والقيود الشروط القانونبمراعاة القانونيةدها اللوائح أو

٢٠المبدأ
ممكناً مطلبه وكان طلب إذا المسجون، أو المحتجز الشخص مكـانيوضع في ،

إقاإحتجاز محل من معقول نحو على قريب سجن المعتادأو مته

٢١المبدأ
استغالال١ً المسجون أو المحتجز الشخص حالة استغالل الئـقيحظر غيـر

أ منه اعتراف انتزاع أوبغرض أخـرى طريقة بأية نفسه تجريم على إرغامه و
آخر شخص أي ضد الشهادة

يعّر٢ استجوابال ألساليب أو التهديد أو للعنف استجوابه أثناء شخص أي ض
األمور على حكمه من أو القرارات اتخاذ على قدرته من تنال

٢٢المبدأ
ت ألن عرضة برضاه، حتى مسجون، أو محتجز شخص أي يكون عليهال جرى

بصحته ضارة تكون قد علمية أو طبية تجارب أية
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٢٣المبدأ
لشـخص١ اسـتجواب أي مـدة القانون يحددها التي بالطريقة وتعتمد تسجل

االستجوابات بين الفاصلة والفترات مسجون أو الموظّ،محتجز هوية فينوكذلك
ــرين الحاضـ ــن مـ ــرهم وغيـ ــتجوابات االسـ ــرون يجـ ــذين الـ

للشخص٢ نصَّيتاح ما إذا لمحاميه أو المسجون، أو علـىالمحتجز القـانون
الفقرة في المذكورة المعلومات على اإلطالع المبدأ١ذلك، هذا من

٢٤المبدأ
فـيلكلِّتتاُح مناسـب طبـي فحص إجراء فرصة مسجون أو محتجز شخص

اإل مكان إدخاله عقب ممكنة مدة وتوفّحتجازأقصر السجن، ذلـكأو بعـد له ر
الحاجة دعت كلما والعالج الطبية العـالجوتوفّالرعاية وهـذا الرعاية هذه ر

بالمجان

٢٥المبدأ
يلـتمس أو يطلب أن في الحق لمحاميه أو المسجون أو المحتجز للشخص يكون
أن أو ثانية مرة عليه الطبي الفحص يوقع أن أخرى سلطة أو قضائية سلطة من

رأ على يخضييحصل وال ثان، إالّطبي ذلك تتعلَّـع معقولة بكفالـةلشروط ق
وُح اإلاألمن مكان في النظام السجنحتجازسن أو

٢٦المبدأ
أو المحتجـز للشـخص الطبي الفحص إجراء واقعة الواجب النحو على تسجل

الفحـص هذا ونتائج الطبيب واسم هـذهالمسجون، علـى اإلطـالع ويكفـل
ذلالسجالت في المتبعة الوسائل المحلـوتكون القانون قواعد مع متفقة ذاتيك
الصلة
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٢٧المبدأ
التقّي عدم االعتبار في فييؤخذ البت لدى الدليل على الحصول في المبادئ بهذه د

مسجون أو محتجز شخص ضد الدليل ذلك قبول جواز

٢٨المبدأ
المـوارد حـدود فـي الحصول في الحق المسجون أو المحتجز للشخص يكون

إ كمِّالمتاحة، على عامة، مصادر من كانت التعليميـةذا الموارد من معقولة يات
المتعلِّ المعقولة الشروط مراعاة مع واإلعالمية، وُحوالثقافية األمن بكفالة سـنقة

اإل مكان في السجنحتجازالنظام أو

٢٩المبدأ
أمـا١ بتفقـد يقوم الصلة، ذات واألنظمة بالقوانين التقيد دقة مدى كنلمراقبة
سـلطةحتجازاإل وتسـألهم تعينهم ومتمرسون مؤهلون أشخاص منتظمة بصفة

تماماً مستقلة اإلمختصة مكان إدارة مباشرة تتولى التي السلطة أوحتجـازعن
السجن

وفـ٢ بحريـة االتصال المسجون أو المحتجز للشخص تامـةسـرِّييحق ية
اإل أماكن يتفقدون الذين وفقحتجازباألشخاص السجن مراعـاة١للفقرةاًأو مع ،

المتعلِّ المعقولة وُحالشروط األمن بكفالة األماكنقة تلك في النظام سن

٣٠المبدأ
المسجونيحد١ِّ أو المحتجز الشخص سلوك أنواع القانونية اللوائح أو القانون د

تشكِّ اإلالتي أثناء التأديب تستوجب جرائم العقوبـةحتجازل ووصف السجن، أو
ويتمالتأديب العقوبة، تلك بتوقيع المختصة والسلطات ومدتها توقيعها يجوز التي ية

الواجب النحو على ذلك نشر
ت٢ُ أن في الحق المسجون أو المحتجز للشخص اتخـاذيكون قبـل أقواله سمع

التأديبي لمراجعتهاإلجراء أعلى سلطات إلى اإلجراء هذا رفع له ويحق
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٣١المبدأ
ال السلطات وفقاًتسعى تكفل، أن إلى المحلمختصة عنديللقانون المساعدة تقديم ،

أو المحتجـزين األشخاص أسر أفراد من القصر، وخاصة المعالين، إلى الحاجة
قدراً السلطات تلك وتولى المناسبةخاصاًالمسجونين، الرعاية لتوفير العناية من

تُ الذين إشرافرِلألطفال دون كوا

٣٢المبدأ
وفقاًيحق١ُّ يقيم أن وقت أي في محاميه أو المحتجز المحلـللشخص يللقانون

قانونيـة في للطعن أخرى سلطة أو قضائية سلطة أمام بغيـةإحتجـازدعوى ه
كان إذا تأخير، دون سراحه بإطالق أمر على قـانونيإحتجازالحصول غير ه

الفقرة٢ في إليها المشار الدعوى تك١تكون ودون وعاجلة بالنسبةبسيطة اليف
كافية إمكانيات يملكون ال الذين المحتجزين التـيلألشخاص السـلطة وعلـى

ُم ال تأخير دون إحضاره الشخص تتـولىبّرتحتجز التـي السـلطة أمـام له ر
المراجعة

٣٣المبدأ
تقدي١ لمحاميه أو المسجون أو المحتجز للشخص بشأنيحق شكوى أو طلب م

وال حاسيَّمعاملته، في الالما أو القاسية المعاملة ضروب من غيره أو التعذيب لة
المهينة أو اإلإنسانية مكـان إدارة عن المسؤولة السلطات وإلـىحتجـازإلى

صالحيات بها المنوطة المناسبة السلطات إلى االقتضاء وعند األعلى، السلطات
اإلنصاف أو المراجعة

المحت٢ الشخص فيها يكون ال التي الحاالت محاميـهفي أو المسـجون أو جز
الفقرةقادراً في المقررة حقوقه ممارسة أسـرة١على أفـراد ألحـد يجـوز ،

أن بالقضـية معرفـة على آخر شخص ألي أو المسجون أو المحتجز الشخص
الحقوق هذه يمارس

ــر٣ِّ بس ــتفظ ــكيح ذل ــاكي الش ــب طل إذا ــكوى الش أو ــب الطل ية
أو٤ طلب كل في السرعة وجه على دونيبت عليهـا أو عليـه ويرد شكوى
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له مبرر ال مفـرط،يوفتأخير تأخير وقوع أو الشكوى أو الطلب رفض حالة
أخـرى سلطة أو قضائية سلطة على ذلك عرض للشاكي يتعـرَّيحق ضوال

الفقرة بموجب شاك أي أو المسجون أو طلبـا١ًالمحتجز لتقديمه نتيجة للضرر
شكوى أو

٣٤المبدأ
توف أثناءيإذا اختفى أو مسجون أو محتجز تقـومإحتجازشخص سـجنه، أو ه

مـن سواء االختفاء، أو الوفاة سبب في بالتحقيق أخرى سلطة أو قضائية سلطة
بناًء أو نفسها أيتلقاء مـن أو الشـخص ذلـك أسرة أفراد أحد من طلب على

عل بالقضيةىشخص علـىمعرفة الظروف، اقتضت إذا التحقيق، هذا ويجرى
اإلن انتهاء عقب االختفاء وحدث أو الوفاة حدثت إذا اإلجرائي األساس حتجازفس

وجيزة بفترة السجن لمأو ما عنه تقرير أو التحقيق هذا نتائج الطلب عند وتتاح
تحقيقاًيعرِّ للخطر ذلك جارياًجنائياًض

٣٥المبدأ
وفقاًيعو١َّ الُمض، والمنصطبَّللقواعد المسؤولية بشأن القانونقة في عليها وص

لموظّيالمحل أفعال عن الناتج الضرر عن في، الواردة الحقوق مع تتنافى عام ف
الحقـوق هـذه مع عنها امتناعه يتنافى أفعال عن امتناعه عن أو المبادئ هذه

وفقا٢ً المبادئ هذه بموجب تسجيلها المطلوب البيانات التـيتتاح لإلجراءات
المحلينصُّ المبدأعيالقانون هذا بموجب بالتعويض المطالبة عند إتباعها لى

٣٦المبدأ
بـذلك١ المتهم أو جنائية جريمة ارتكابه في المشتبه المحتجز الشخص يعتبر

وفقاًبريئاً إدانته تثبت أن إلى األساس هذا على علنيةويعامل محاكمة في للقانون
عنه للدفاع الضرورية الضمانات جميع فيها تتوافر

أو٢ الشخص هذا على القبض يجوز ِذإحتجازال على والمحاكمةمَّه التحقيق ة
وفقاًإالَّ العدل إقامة ينصُّلُألألغراض التي واإلجراءات والشروط عليهـاسس
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مطلقـاًالقانون تقتضـيها ال الشخص هذا على قيود فرض أغـراضويحظر
عرقلحتجازاإل منع دواعي إقاةأو أو التحقيق األمـنعملية حفـظ أو العدل مة
اإلوُح مكان في النظام حتجازسن

٣٧المبدأ
سـلطة أو قضـائية سـلطة أمام جنائية بتهمة المتهم المحتجز الشخص يحضر

ينصُّ عليهأخرى، القبض عقب السرعة وجه على وذلك القانون، وتبـتعليها
اإل وضرورة قانونية في تأخير دون السلطة إبحتجازهذه يجـوز وال أي، قـاء

محتجزاً ِذشخص إالَّمَّعلى المحاكمة أو التحقيق هذهبناًءة من مكتوب أمر على
اإلدالءالسلطة في السلطة، هذه أمام مثوله عند الحق، المحتجز للشخص ويكون

أثناء لقيها التي المعاملة بشأن هإحتجازبأقوال

٣٨المبدأ
أن في الحق جنائية بتهمة المحتجز للشخص أويكون معقولـة مدة خالل يحاكم

محاكمته رهن عنه يفرج أن

٣٩المبدأ
ينصُّ التي الخاصة الحاالت المحتجـزباستثناء للشـخص يحـق القانون، عليها

إقامة لصالح أخرى سلطة أو قضائية سلطة ذلك خالف تقرر لم ما جنائية، بتهمة
رهناً محاكمته حين إلى سراحه يطلق أن التيالعدل، فرضـهابالشروط يجوز

اإلللقانونوفقاً هذا ضرورة السلطةحتجازوتظل هذه جانب من مراجعة محل

عامحكٌم
مـن حـق أي من حد أو تقييد أنه على يفسر ما هذه المبادئ مجموعة في ليس

والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد حددها التي  الحقوق
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الموظ٦َّ سلوك لقواعد المدونة القوانينكلَُّمفين بإنفاذ  فين

ونُِماعتُ علِشدت المتحـدةىرت لألمـم العامـة الجمعيـة قرار بموجب المأل
فـــيالمـــؤر٣٤١٦٩َّ األول١٧خ ١٩٧٩ديســـمبركـــانون

١المادة
الموظّ الُمعلى الواجـبكلّفين يـؤدوا أن األوقات، جميع في القوانين، بإنفاذ فين

عاتقهم على القانون يلقيه األشخاصالذي جميع وبحماية المجتمع بخدمة وذلك ،
تتطلبها التي المسؤولية درجة علو مع يتفق نحو على القانونية، غير األعمال من

مهنتهم
التعليق

عبارةأ الُمالموظّتشمل القوانينكلَّفون بإنفاذ الموظّفون المسؤولينجميع فين
الشـرط صالحيات يمارسون الذين القانون تنفيذ والسـيَّعن صـالحياتة، ما

اإل أو منتخبـــين،حتجـــازاالعتقـــال أم معينـــين أكـــانوا ســـواء ،
سـواءب العسكرية، السلطات فيها الشرطة صالحيات تتولى التي البلدان في

تعريـف يعتبـر الدولة، أمن قوات أو ال، أم الرسمي بالزي الموظفـونأكانت
القــوانين بإنفــاذ تلــكلمــوظّشــامالًالمكلفــون األجهــزة،في

أفرادج لمساعدة خدمات تقديم خاص، بوجه تشمل، أن المجتمع بخدمة يقصد
أو كانـت شخصـية طارئـة، ألسـباب فورية مساعدة إلى المحتاجين المجتمع
ــر، آخــ ــوع نــ أي ــن مــ أو ــة اجتماعيــ أو ــادية اقتصــ

والسـلبد العنـف أعمال جميع تغطية على يقتصر ال أن الحكم بهذا يقصد
وحده تقع،اواألذى التي المحظورات مجموعة كامل ليشمل ذلك يتخطى أن بل

الجنائي القانون طائلة أيضاًتحت يشمل القـادرينوهو غير األشخاص سلوك
تحّم الجنائيةعلى المسؤولية ل
٢المادة

الموظّ الكرامـةيحترم بواجبـاتهم، قيـامهم أثناء القوانين، بإنفاذ المكلفون فون
ويحمونها ويوطدونهااإلنسانية األشخاص لكل اإلنسان حقوق على ويحافظون ،
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التعليق
والـدوليإنَّأ الـوطني بالقانون ومحمية محددة إليها المشار اإلنسان حقوق

الصلة ذات الدولية الصكوك والعهـدومن اإلنسـان، لحقوق العالمي اإلعالن
جمي حماية وإعالن والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص مـنالدولي األشخاص ع

الالالتعّر أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب إنسانيةض
المهي العنصـري،نأو التمييز أشكال جميع على للقضاء المتحدة األمم وإعالن ة،

الدولية واالتفاقية العنصري، التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية واالتفاقية
الع الفصل جريمة اإلبـادةلقمع جريمـة منـع واتفاقية عليها، والمعاقبة نصري

الدُّ النموذجية والقواعد عليها، والمعاقبة واتفاقيـةالجماعية السجناء، لمعاملة نيا
القنصلية، للعالقات فيينا

اإلقليميةب القانونية األحكام المادة هذه على الوطنية التعليقات تذكر أن ينبغي
هذ تحدد التي الوطنية وتنصُّأو الحقوق حمايتهاه على

٣المادة
للموظّ يجوز إالَّال القوة استعمال القوانين بإنفاذ المكلفين الضـرورةفين حالة في

وف واجبهميالقصوى ألداء الالزمة الحدود

التعليق
أنَّيشدِّأ على الحكم هذا ِقد من القوة الموظّاستعمال بإنفـاذبل المكلفـين فين

ي أمراًالقوانين يكون أن المأذوناستثنائياًنبغي من يكون قد بأنه يوحي أنه ومع ،
للموظَّ الظـروفبه تجعله ما القوة من يستخدموا أن القوانين بإنفاذ المكلفين فين

تفاد أجل من الضرورة القـانونييمعقول االعتقـال تنفيذ في أو الجرائم وقوع
المسا أو مجرمون، بأنهم المشتبه أو يجيـزللمجرمين ال فهـو ذلـك، على عدة

يتعدَّ بشكل القوة الحّداستخدام هذا ،ى
ِقب من القوة استعمال العادة في الوطني القانون المـوظّيقيد المكلفـينبل فين

وفقاً القوانين التناسبيةبإنفاذ مبـادئلمبدأ احتـرام يتعـين أنه يفهم أن ويجب
في الوطني الصعيد على بها المعمول الحكمالتناسبية هذا بأيةتفسير يجوز وال
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الُح هذا تفسير الهـدفحال مـع يتناسب ال بشكل القوة باستعمال يسمح بما كم
تحقيقه، المطلوب المشروع

األج استعمال تدبيراًسلحةيعتبر ممكـنأقصىالنارية جهد كل بذل وينبغي
األ استعمال والسلحةلتالفي األطفالسّيالنارية، ضد عاما ينبغـيوبوجه ال م،

األ يبدسلحةاستعمال عندما إال ُجيالنارية ارتكابـه في المشتبه رمـاًالشخص
ُم يعرِّسلَّمقاومة أو التـدابيرحة وتكون أخرى بطريقة للخطر اآلخرين حياة ض
تطّر عليهفاًاألقل القبض إللقاء أو به المشتبه لكبح كافية حالـةيوفغير كـل

ت ينبغي ناري سالح فيها إبطاءيطلق دون المختصة السلطات إلى تقرير قديم
٤المادة

الموظَّ أمـوريحافظ من حوزتهم في ما سرية على القوانين بإنفاذ المكلفون فون
يقتضِ لم ما سرية طبيعة متطلباتذات أو الواجب أداء االقتضاء كل ذلك خالف

العدالة
التعليق

الموظّ بحكيحصل القوانين، بإنفاذ المكلفون قـدفون معلومـات على واجباتهم، م
وبسـمعتهم اآلخرين، بمصالح تضر أن يمكن أو لألفراد الخاصة بالحياة تتعلق

الخصوص وجه هذهعلى على الحفاظ في الشديد الحرص توخي ينبغي ولذلك
إالَّ المعلومات هذه إفشاء ينبغي وال واستخدامها، الواجـبالمعلومات أداء بحكم

العدالة خدمة مشروعوأيأو غير أمر أخرى ألغراض المعلومات لهذه إفشاء
اإلطالق على

٥المادة
موظّ ألي يجوز الموظّال من منف عمل بأي يقوم أن القوانين بإنفاذ المكلفين فين

الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره أو التعذيب إنسـانيةأعمال
يحّر أن أو المهينة، يتأو أن أو عليه عنهض مـن؛غاضى ألي يجـوز ال كمـا

يتذّرالموظّ أن القوانين بإنفاذ المكلفين ُعفين بأوامر اسـتثنائيةع بظـروف أو ليا
تقلقـل أو القـومي، باألمن الخطر إحاقة أو بالحرب، التهديد أو الحرب، كحالة

أخر حالة أية أو الداخلي، السياسي العامـة،ىاالستقرار الطـوارئ حاالت من
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الت الاللتبرير أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره أو إنسـانيةعذيب
المهينة أو
التعليق

للتعـذيبأ التعرض من األشخاص جميع حماية إعالن من مستمد الخطر هذا
الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وهـووغيره المهينة، أو إنسانية

ال ــة الجمعي ــه اعتمدت ــذي ال ــالن ــهاإلع في ــاء ج ــذي وال ــة، عام
األعمالأنَّ هذه من عمل بوصفهأي يدان أن ويجب اإلنسانية للكرامة امتهان
وانتهاكاًإنكاراً المتحدة األمم ميثاق األساسـيةلمقاصد والحريات اإلنسان لحقوق

اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في عليها الصـكوكالمنصوص مـن وغيره
بحقوق الخاصة ،اإلنسانالدولية

يليب كما التعذيب اإلعالن يعرف
جسدياً شديد، عناء أو ألم عنه ينتج عمل أي بالتعذيب عقلياًيقصد أو يـتمكان ،

عمداً المـوظّإلحاقه أحد بفعل ما منـه،بشخص بتحـريض أو العمـوميين فين
أو معلومات على آخر شخص من أو الشخص هذا من الحصول مثل ألغراض

أو أواعتراف، تخويفـه أو ارتكبـه، أنه في يشتبه أو ارتكبه عمل على معاقبته
آخرين أشخاص ناشئاًتخويف يكون الذي العناء أو األلم التعذيب يشمل عنوال

مالزماً أو مشروعة جزاءات مترتِّمجرد أو ذلـكلها تمشي حدود في عليها، با
السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد ،مع

تعبيرلمج العامة الجمعية الالتعرف أو القاسية العقوبة أو إنسـانيةالمعاملة
المهينة جميـعأو مـن ممكنـة حماية أكبر يضمن بشكل تفسيره ينبغي ولكن ،

عقلية، أو كانت جسدية اإلساءة، أشكال
٦المادة

الموظّ األشـخاصيسهر لصحة التامة الحماية على القوانين بإنفاذ المكلفون فون
لتـوفيرا الفوريـة التدابير اتخاذ خاص، بوجه وعليهم، عهدتهم، في لمحتجزين

ذلك لزم كلما لهم الطبية العناية
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التعليق
الطبيةرتوفّأ الموظّالعناية من أي يقدمها التي الخدمات بها يقصد التي فين،

االقتضـاء عند المجازون، الطبيون والمساعدون األطباء فيهم بمن أوالطبيين،
الطلب،

موظّب هناك يكون أن المحتمل من كان إنفاذولئن بعملية ملحقون طبيون فون
الموظّ على يجب فإنه بعـينالقوانين، يأخـذوا أن القـوانين بإنفاذ المكلفين فين

الموظّ هؤالء رأي للشـخصاالعتبار المناسب العالج بتوفير يوصون عندما فين
ِق من موظَّبالمحتجز منل طبيين بالتشـاورفين أو القـوانين إنفاذ عملية خارج

معهم،
الموظّج على أن المفهوم أيضـاًمن القـوانين بإنفاذ المكلفين يـوفِّفين رواأن

حاالت خالل تقع التي الحوادث ضحايا أو القانون انتهاك لضحايا الطبية العناية
القانون انتهاك

٧المادة
الموظّ القويمتنع بإنفاذ المكلفون إفسـادفون أفعـال من فعل أي ارتكاب عن انين

أيضاًمةالِذ صرامةوعليهم بكل ومكافحتها األفعال هذه جميع مواجهة
التعليق

الِذإّنأ إفساد أفعال من فعل إسـاءةمَّأي أفعـال من أي مثل ذلك في مثله ة،
الموظّ ومهنة يتفق ال أمر السلطة، القوانيناستخدام بإنفاذ المكلفين أنوفين يجب

كامالًينفَّ تنفيذ القانون يتعلّفيذ موظّما بأي يرتكـبق القوانين بإنفاذ مكلف ف
الِذفعالً إفساد أفعال علـىمن القـانون إنفاذ تتوقع أن للحكومات ليس ألنه مة،

علـ القانون إنفاذ نيتها أو مقدورها في يكن لم إذا أنفسـهمموظّىرعاياها فيهـا
ذاتها، أجهزتها وداخل

الِذب إفساد تعريف كان خاضـعاًّمولئن يكون أن يجب الـوطني،ة للقـانون
مفهوماً يكون أن لـدفينبغي مـا فعل إغفال أو ارتكاب يشمل اضـطالعىأنه

حـوافزالموظّ أو وعود أو لهدايا استجابة الواجبات، هذه بصدد أو بواجباته، ف
غير بشكل األشياء هذه من أي تلقى أو قبلت، أو طلبت متسواء تـمىمشروع

إغفاله، أو الفعل ارتكاب
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عبارةج تفهم أن الذمةينبغي إفساد أفعال من علـىفعل أعاله إليها المشار
الذمة إفساد محاولة تشمل أنها

٨المادة
المدونـة وهذه القانون احترام القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين وعلـيهمعلى

وقوعأيضاً منع استطاعتهم، قدر اإلنتهاكـات، هذه ومواجهة لهما انتهاكات أي
صرامة بكل

علـى يحملهـم مـا لديهم يتوفر الذين القوانين، بإنفاذ المكلفين الموظفين وعلى
سـلطاتهم إلـى األمر إبالغ المدونة، لهذه انتهاك وقوع وشك أو بوقوع االعتقاد

المخ واألجهزة السلطات من غيرها إلى اللزوم، عند وكذلك، التـيالعليا تصـة
الظالمة رفع أو المراجعة بصالحية تتمتع

التعليق
الوطنيـةأ الممارسة أو التشريع في إدماجها بمجرد المدونة بهذه فـإنيعمل

أحكاماً الممارسات أو التشريعات هـذهتضمنت فـي الـواردة تلك من أصرم
األصرم، األحكام بتلك يعمل  المدونة

المحافظةب المادة هذه الداخليتتوخى االنضباط إلى الحاجة بين التوازن على
إلـى والحاجـة جهة، من كبير حد إلى العامة السالمة عليها تتوقف التي للهيئة

أخر جهة من اإلنسان حقوق انتهاكات المكلفينىمعالجة الموظفين على ويجب
القيـادي التسلسل إطار في تقع التي اإلنتهاكات عن يبلغوا أن القوانين وأالبإنفاذ

إالَّ القيـادي التسلسل نطاق خارج أخرى قانونية إجراءات أية اتخاذ على يقدموا
ال التي الحاالت فعَّتفي أو متاحة أخرى رجوع طرق فيها المفهومالةوجد ومن

الموظّ تعريض يجوز ال أوأنه إداريـة عقوبات ألية القوانين بإنفاذ المكلفين فين
باإلب قيامهم بسبب إدارية وشـكغير عن أو المدونة لهذه انتهاك وقوع عن الغ

االنتهاك، هذا مثل  وقوع
بعبارةج المراجعةيقصد بصالحية تتمتع التي المناسبة األجهزة أو السلطات

الظالمة رفع سـواءأو الوطني، القانون بمقتضى قائم جهاز أو قائمة سلطة أية
عنها مستقل نحو على أو القوانين إنفاذ هيئة صـالحية،داخل له أو لها وتكون ،

التظلمـات فـي للنظـر آخر مصدر أي من أو العرف أو القانون من مستمدة
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السـلوك قواعـد مدونة أحكام نطاق في تدخل انتهاكات عن الناجمة والشكاوى
هذه،
أنَّد اعتبار البلدان، بعض في تضـطلعيمكن الجمـاهيري االتصال وسائط

المبين للوظائف مماثلة الفرعيةبوظائف الفقرة في فـيجة النظر بشأن أعاله
بإنفـاذالشكاوى المكلفـين المـوظفين قيـام يبرر ما هناك يكون فقد ثم ومن
أحكـامالقوانين مع وكذلك بلدانهم وأعراف قوانين مع يتفق وبما أخيرة كوسيلة
طر٤المادة عن اإلنتهاكات إلى العام الرأي انتباه بتوجيه المدونة، هذه يـقمن

الجماهيري، االتصال وسائط
مدونـةالموظّيستحقُّهـ بأحكام يتقيدون الذين القوانين، بإنفاذ المكلفون فون

ِق من والتعاون الكامل والدعم االحترام ينالوا أن هذه، السلوك المجتمعقواعد بل
ِق ِقومن من وكذلك فيها، يعملون التي القوانين تنفيذ عن المسؤولة الهيئة بـلبل

القوانينج إنفاذ في العاملين  ميع
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والتقص٧ِّ المنع الفعَّمبادئ القـانوني نطـاق خـارج اإلعدام لعمليات الين
التعسُّ محاكمةواإلعدام دون واإلعدام  في

قراره في واالجتماعي االقتصادي المجلس فـيالمـؤر٦٥١٩٨٩َّاعتمدها خ
اعتُ، 1989 مايوآيار٢٤ ونُِمكما علِشدت جمعيـةاىرت قـرار بموجب لمأل

المتحدة لألمم األول١٥خالمؤّر ٤٤١٦٣العامة .١٩٨٩ديسمبركانون

الوقائية اإلجراءات
نطـاق١ خـارج اإلعـدام عمليات جميع القانون، بموجب الحكومات، تحظر

العمليـات هـذه اعتبار وتكفل محاكمة، دون واإلعدام التعسفي واإلعدام القانون
قوا بموجب خطورتهاجرائم تراعي مناسبة بعقوبات عليها يعاقب الجنائية، نينها
التذرُّ يجوز التهديـدوال أو الحـرب حالـة ذلك في بما االستثنائية، بالحاالت ع

أخر عامة طوارئ حالة أي أو الداخلي السياسي االستقرار عدم أو ،ىبالحرب،
هذه اإلعدام عمليات اإلعداملتبرير عمليات تنفيذ يجوز أيـاًوال كانـتهـذه

عل تضم، التي الظروف في حتى علـىالظروف، ال المثـال سـبيلىسـبيل
الُم النزاع حاالت مفرطـةسلّالحصر، بصورة القوة استخدام وحاالت الداخلي، ح

بصفته يتصرف آخر شخص أي أو عمومي موظف جانب من للقانون مخالفة أو
بموافقة أو بتحريض يعمل شخص جانب من أو ضـمنيةالرسمية، أو صريحة

اإل أثناء الوفاة وحاالت أقوحتجازمنه، الحظر هذا مـنىويكون مفعولـه في
الحكومية السلطة تصدرها التي المراسيم

واإلعـدامتوخيا٢ً التعسفي واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام عمليات لمنع
قيادي تسلسل ذات دقيقة، رقابة بفرض الحكومات تتكفل محاكمة، واضـح،دون

علـىعل القـبض عـن المسؤولين الموظفين وتـوقيفهمىجميع األشـخاص
وعلإحتجازو وسجنهم، وحبسهم المخّوىهم قانوناًالموظفين لهم القوةل استعمال

الناريةسلحةواأل
عل٣ الحكومات وعلىتحظر ترخصىالرؤساء أوامر إصدار العامة السلطات

أنوا من نوع أي بتنفيذ آخرين أوألشخاص القـانون نطـاق خـارج اإلعدام ع
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عل تحرضهم أو محاكمة دون اإلعدام أو التعسفي شـخصذلكىاإلعدام وألي
األوامر لهذه االمتثال عن االمتناع وواجب حق علـويشـدِّكان األحكـامىد

القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين تدريب في أعاله الواردة
وغيرها٤ القضائية بالوسائل فعَّتكفل، حمايـة الوسـائل، لألفـرادمـن الـة

التعسـفي اإلعدام أو القانون نطاق خارج اإلعدام بخطر المهددين والمجموعات
بالقتل تهديدات يتلقون من وضمنهم محاكمة، دون اإلعدام أو

إل٥ يسلم أو عنوة أحد يعاد يمكـنىال بأنه لالعتقاد جوهرية أسباب توجد بلد
لإلعد ضحية فيه يذهب اإلعدامأن أو التعسفي اإلعدام أو القانون نطاق خارج ام

محاكمة دون
لإل٦ أماكن في الحرية من المجردين األشخاص وضع الحكومات حتجازتكفل

رسمياً بها األشـخاصمعترف مـن غيـرهم أو محاميهم أو أقاربهم وموافاة ،
عن دقيقة بمعلومات فوراً، بثقتهم، وجوإحتجازالمتمتعين وأماكن فيهم بما دهم،

نقلهم عمليات ذلك
موظ٧َّ ضمنهم مؤهلون، مفتشون مناظرةيضطلع مستقلة سلطة أو طبيون، فون

اإل أماكن في منتظمة تفتيش بعمليات إجـراءاتحتجازلهم، صالحية ويمنحون ،
فـي الستقاللهم كاملة ضمانات توفير مع منهم، بمبادرة مفاجئة، تفتيش عمليات

المهمة هذه إلـأدائهم قيود بال الوصول حق لهم األشـخاصىويكون جميـع
اإل أماكن في إلحتجازالمحتجزين وكذلك ملفاتهمىهذه جميع

القـانون٨ نطاق خارج اإلعدام عمليات لمنع جهدها قصارى الحكومات تبذل
الوسـاطة مثـل تـدابير باتخاذ وذلك محاكمة، دون واإلعدام التعسفي واإلعدام

وتحسيالد الحكوميـةبلوماسية، الدوليـة بالهيئـات الشاكين اتصال إمكانيات ين
العلني والشجب القضائية، فـيوالهيئات للتحقيق حكومية دولية آليات وتستخدم

تتضّم إجـراءاتما والتخـاذ القبيل هذا من إعدام عمليات أي عن البالغات نه
ضّدفعَّ الممارساتالة البلـداهذه حكومات وضمنها الحكومات، التـيوتقيم ن

أو تعسفي إعدام أو القانون نطاق خارج إعدام عمليات فيها تحدث أنه في يشتبه
تعاوناً محاكمة، دون هـذافيتاماًإعدام عـن الدوليـة التحقيقات في بينها ما

الموضوع
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التحقيق
نطـاقىيجر٩ خـارج إعدام بحالة اشتباه كل عند نزيه عاجل شامل تحقيق

تعسفي إعدام أو توحيالقانون التي الحاالت ذلك في بما محاكمة، دون إعدام أو
شكاو أخرىفيها تقارير أو طبيعيـةىاألقارب غير وفاة بحدوث بالثقة، جديرة

أعاله إليها المشار الظروف ظل وإجـراءاتفي بمكاتـب الحكومات وتحتفظ
األمور هذه تحري بغية الوفـاةللتحقيق سبب تحديد هو التحقيق من والغرض

يكونوطر قد ممارسة أو نمط وأي عنها، المسؤول والشخص حدوثها ووقت يقة
وقوعها في علالسبب القيام، التحقيق الجثةىويتضمن بتشريح المناسب، النحو
كل وتحليل الشهوداألدلةوجمع وأقوال والمستندية بـينالمادية التحقيق ويميز

والقتل واالنتحار بحادث والوفاة الطبيعية الوفاة
عل١٠ الحصول سلطة التحقيق لهيئة للتحقيقىيكون الالزمة المعلومات جميع

إلجـراء الالزمـة والتقنيـة المالية الموارد جميع به القائمين لألشخاص وتوفر
فعَّ أيضاًتحقيق لهم وتكون المدعال، الموظفين إلزام منتوّرىسلطة أي في طهم

واإل أمامهم بالمثول هذه، اإلعدام علـعمليات ذلـك وينطبق بشهاداتهم، ىدالء
أيضاً وضـمنهمويخّوالشهود الشهود، إلحضار أوامر إصدار الغاية، لهذه لون،

توّر يزعم الذين مـنالموظفون عنـدهم ما إبراز منهم ليطلبوا القضية، في طهم
أدلة
إل١١ االفتقار بسبب وافية غير المعتادة التحقيق إجراءات تكون الخبرةىحيث
ال وحيثأو واضح، تعسفي نمط وجود بسبب أو المسألة، أهمية بسبب أو نزاهة،

شكاو عليه المجني أسرة هنـاكىتقدم تكـون أو هذه، القصور أوجه وجود من
أخر جوهرية مستقلة،ىأسباب تحقيق لجنة بواسطة التحقيق الحكومات تواصل ،

مماثل إجراء طريق عن أشخاصأو اللجنة هذه مثل لعضوية مشـهودويختار
والكف بالنزاهة مـرتبطيناءةلهم غير خاص بوجه ويكونون كأفراد، واالستقالل

سـلطة للجنة ويكون التحقيق، موضع يكون قد شخص أو جهاز أو مؤسسة بأي
عل وفقاًىالحصول التحقيق وتجري للتحقيق، الالزمة المعلومات تمليهجميع لما
المبادئ هذه
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الم١٢ جثة في التصرف يجوز إالَّال بواسطةتوفى لها واف تشريح إجراء بعد
خبيراً أمكن، إن يكون، الشرعيةطبيب الباثولوجيا بالتشريحفي للقائمين ويحق

عل فيهىاالطالع اكتشفت الذي المكان ودخول بالتحقيق، المتعلقة البيانات جميع
أنَّ يعتقد الذي والمكان فيهالجثة، حصلت الـدفالوفاة بعـد اتضـح أنوإذا ن

إبطـاء ودون العلميـة القواعد وفق الجثة تخرج تحقيق، إجراء يتطلب الوضع
وفقاًلتشريحها وتدرس بعناية تخرج عظمي، هيكل بقايا اكتشفت للتقنيـاتإذا

المنهجية اإلنثروبولوجية
تحقيـق١٣ إلجراء تكفي زمنية لفترة التشريح يجرون لمن المتوفى جثة تتاح

التشريحشامل علىإلويسعى يحدد، وسببىأن المتوفى الشخص هوية األقل،
ومكانها الوفاة وقت اإلمكان، ضمن ويحدد، وكيفيتها، تقريـرالوفاة ويتضـمن

صوراً التـيملوَّالتشريح النتائج ودعم توثيق بغية المتوفى للشخص تفصيلية نة
التحقيق إليها عليخلص تظهر إصابات أي التشريح تقرير ى،المتـوفىويصف

عل دليل أي ذلك للتعذيبتعّرىوضمن ضه
عل١٤ الحصول ضمان باسـتطاعةىوبغية يكون أن يجب موضوعية، نتائج

منظَّ أو أشخاص أي عن مستقلين بنزاهة، العمل بالتشريح هيئاتالقائمين أو مات
القضية في يد لهم تكون أن يحتمل

الشكاو١٥ مقدمو مىيحمي وأسرهم والمحققون والتهديـدوالشهود العنـف ن
التخويف أشكال من آخر شكل وأي يكونـوابالعنف أن يحتمل من إبعاد ويجب

أومتوّر التعسـفي اإلعـدام أو القـانون نطاق خارج اإلعدام عمليات في طين
غيـر أو مباشرة سلطة، أو هيمنة لهم يجعل مركز أي عن محاكمة دون اإلعدام

عل الشكاوىمباشرة، وأسىمقدمي علوالشهود أو بالتحقيقىرهم القائمين
استما١٦ جلسة بأية القانونيون وممثلوها المتوفين أسر ويسـمحتخطر تعقد، ع

وباال بحضورها عللهم لهمىطالع ويحق بالتحقيق الصلة ذات المعلومات جميع
أخر أدلة أوىتقديم طبـي، ممثـل حضـور تفرض أن المتوفى ألسرة ويحق

عمل يمثلها، مؤهل آخر التشريحشخص يلصـقية المتوفى، هوية تحدد وعندما
إل فوراً األمر ويبلغ العامة اإلعالنات لوحة في بالوفاة المتـوفىىإعالن أسـرة

التحقيقوأقاربه انتهاء بعد الجثة إليهم وتعاد
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فـي١٧ اتبعـت التـي األسـاليب عن كتابي تقرير معقولة، فترة خالل يعد،
من عنه أسفرت وما علنتائجالتحقيقات التقرير هذا مبينـاًىويعلن فوراً، المأل

لتقييم المستخدمة والطرائق واإلجراءات التحقيق واالسـتنتاجاتاألدلـةنطاق ،
إل المستندة وإلىوالتوصيات وقائع من تكشف التطبيـقىما الواجـب القانون
أيضاً التقرير وويصف وقوعها يثبت التي المحددة األحداث التيةاألدلبالتفصيل

بشـهاداتهم، أدلـوا الـذين الشهود أسماء ويعدد االستنتاجات هذه إليها استندت
حمايتهم بغية هوياتهم عن يفصح لم من فتـرةباستثناء خـالل الحكومة وتقوم

عل بالرد إما رداًىمعقولة، ستتخذ التي التدابير ببيان وإما التحقيق، عليهتقرير
القانونية اإلجراءات

ا١٨ فـيتكفل اشتركوا أنهم التحقيق يظهر الذين األشخاص محاكمة لحكومات
دون اإلعـدام أو التعسـفي اإلعـدام أو القـانون نطاق خارج اإلعدام عمليات
بتقـديمهم إمـا وتضـطلع اختصاصـها، لنطاق يخضع إقليم أي في محاكمة،

عل بالتعاون وإما إلىللمحاكمة فـيىتسليمهم ترغـب التـي األخـرى البلدان
عليهممما القانوني اختصاصها هويـةرسة عن النظر بغض المبدأ هذا وينطبق

الجريمة ارتكاب ومكان وجنسياتهم عليهم المجني أو الجناة
بالمبدأ١٩ اإلخالل عدم التذر٣ُّمع يجوز ال رئـيسأعاله، عن يصدر بأمر ع

التعسـفي اإلعـدام أو القـانون نطاق خارج اإلعدام لتبرير عامة سلطة أوأو
محاكمة دون مـناإلعدام وغيـرهم الموظفين وكبار الرؤساء اعتبار ويمكن

تحـت يعملـون مـن يرتكبها التي األعمال عن مسؤولين العموميين الموظفين
األفعـال هـذه حدوث لمنع معقولة فرصة لهم اتيحت قد كانت إذا والرئاستهم

توّر يزعم شخص ألي المالحقة من شاملة حصانة عتمنح قي اإلعدامطه مليات
محاكمـة دون اإلعدام أو التعسفي اإلعدام أو القانون نطاق كانـتأيـاً،خارج

الطـوارئ حاالت من غيرها أو الحصار أو الحرب حالة ذلك في بما الظروف،
العامة
التعسفي٢٠ اإلعدام أو القانون نطاق خارج اإلعدام عمليات ضحايا ألسر يحق

ولمن محاكمة، دون اإلعدام فتـرةأو خـالل الحصول الضحايا، هؤالء يعولهم
عل وكافىمعقولة عادل تعويض
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حريتهم٨ من المجردين األحداث حماية بشأن المتحدة األمم  قواعد

المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى
من هافانا في إلىآب٢٧المعقود كمـا١٩٩٠سـبتمبرأيلول٧أغسطس
عل ونشرت المتحـدةىاعتمدت لألمـم العامـة الجمعيـة قرار بموجب المأل

فـــي٤٥١١٣ األول١٤المـــؤرخ ١٩٩٠ديســـمبركـــانون

أساسيةأوالً منظورات

ويعـز١ِّ وسـالمتهم، األحـداث حقوق األحداث قضاء نظام يساند أن زينبغي
العقلي واستقرارهم المادي اخيرهم عدم إالَّوينبغي السـجن إلى كمـالذللجوء

أخير
حريتهم٢ من األحداث تجريد عدم واإلجـراءاتوفقـاًإالَّ،وينبغي للمبـادئ

وف القواعد هذه في شؤونيالواردة إلدارة النموذجية الدنيا المتحدة األمم قواعد
األحداث بكينقضاء َأقواعد حرِّجرَُّيالَّوينبغي من الحدث إالَّد ذكمـاليتـه

االسـتثنائية الحـاالت على ذلك يقتصر أن ويجب الزمة، فترة وألقصر أخير
تقرِّ أن القضائية للسلطة العقوبةوينبغي فترة طول إمكانيـةمنر اسـتبعاد دون
الحدث سراح بإطالق التبكير

لحمايـة٣ المتحدة األمم من مقبولة دنيا معايير إرساء هو القواعد من والهدف
المجّر حرِّاألحداث من بأيِّدين وفقاًيتهم، األشكال، من اإلنسـانشكل لحقـوق

توخِّ األساسية، اإلياًوالحريات أنواع لكل الضارة اآلثار ولتعزيزحتجازلمجابهة
المجتمع في االندماج

حيـث٤ من تمييز أي دون األحداث جميع على بنزاهة القواعد تطبيق ويتعين
الع أو الجنس أو اللون أو الـرأيالعنصر أو الجنسية، أو الدين أو اللغة أو مر،

الممتلكـات، أو الثقافية، الممارسات أو المعتقدات أو السياسي، غير أو السياسي
العجـز أو االجتمـاعي، أو العرقـي األصل أو العائلي، الوضع أو المولد أو
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ومفاهيمـهويتعيَّ للحـدث والثقافيـة الدينيـة والممارسات المعتقدات احترام ن
ألخالقيةا
التشجيع٥ وتقدم التناول سهلة مرجعية معايير تكون بحيث القواعد نظمت وقد

األحـداث قضـاء نظـام شـؤون تدبير مجال في العاملين للمهنيين واإلرشاد
األحـداث٦ قضاء مجال في للعاملين المنال ميسورة القواعد هذه جعل ويتعين

الوطنية المتمكبلغاتهم غير لألحداث موظفـوويحق بها يتكلم التي اللغة من نين
اإل ُمحتجازمرفق خدمات على يحصلوا دونأن ذلـك، يلزم حيثما شفوي، ترجم

ــاً وخصوص ــل، ــةمقاب التأديبي ــراءات واإلج ــة الطبي ــوص الفح ــاء أثن
تعدل٧ أن أو تشريعاتها في القواعد هذه تدرج أن االقتضاء، عند الدول، وعلى

وفقاً وأنتشريعاتها ُستهيِّلها، فعَّئ انتصاف ذلـكبل في بما خرقها، حالة في الة
باألحداث األذى يلحق عندما التعويضات أيضـاًدفع الدول تراقـبوعلى أن

القواعد هذه تطبيق
دائما٨ً تسعى أن المختصة السلطات وعـوعلى زيادة بـأنَّيإلى الجمهـور

المجتم إلى للعودة وتهيئتهم المحتجزين األحداث يشكِّرعاية اجتماعيةع خدمة الن
وتحقيقاً األهمية، فعَّبالغة خطوات اتخاذ ينبغي الغرض اتصاالتلهذا إليجاد الة

المحل والمجتمع األحداث بين يمفتوحة
ومعايير٩ صكوك تطبيق يستبعد أنه على القواعد هذه من أي تأويل يجوز وال

اإلن بحقوق الخاصة والمعايير والصكوك المتحدة بهـااألمم يعتـرف التي سان
واألطفـال األحـداث حقوق كفالة إلى إفضاء أكثر تكون والتي الدولي، المجتمع

وحمايتهم رعايتهم كفالة وإلى الشباب وجميع
فـييوف١٠ الـواردة القواعد من معينة لبنود العملي التطبيق تعارض حالة

الفرع هذا في الواردة القواعد مع الخامس إلى الثاني االمتثـال،الفروع يعتبـر
الغالب الشرط هو األخيرة للقواعد

وتطبيقهاثانياً القواعد نطاق
ــة١١ التاليـ ــاريف التعـ ــق تنطبـ ــد القواعـ ــذه هـ ــراض ألغـ
العمرأ من عشرة الثامنة دون شخص كل هو السـنالحدث القـانون ويحدد

حّر من الطفل بتجريد السماح عدم دونها ينبغي منالتي الطفلة أو يتهـا،حّريته
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الحّرييعنب من اإلالتجريد أشـكال من شكل أي أوحتجـازية السـجن، أو
إطار في الشخص وفـقإحتجازوضع بمغادرتـه له يسمح ال خاص أو عام ي

بناًء وذلك عامةإرادته، سلطة أو إدارية أو قضائية سلطة أي تصدره أمر على
أخرى
وظروف١٢ أوضاع في الحرية من التجريد لألحـداثيجرى ما احترام تكفل

اإلنسان حقوق اإلمن مرافـق في االنتفاع المحتجزين لألحداث حتجـازويؤمن
وتقويـة لذاتهم، واحترامهم صحتهم وصون تعزيز غايتها مفيدة وبرامج بأنشطة
تنميـة علـى تسـاعدهم التي والمهارات المواقف وتشجيع بالمسؤولية، حسهم

في أعضاء بوصفهم الكامنة المجتمعقدراتهم
هـذا،١٣ بوضعهم يتعلق سبب ألي حريتهم، من المجردين األحداث يحرم ال

يخـّو التـي والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية المدنية الحقوق لهممن
الدولي أو الوطني القانون الحريـة،إياها مـن التجريد مع تتعارض ال والتي

الحتؤم١٤ِّ حماية المختصة السلطة اعتبـارن إيالء مع لألحداث، الفردية قوق
اإل تدابير تنفيذ لقانونية تؤمِّحتجازخاص أن على االجتمـاعي، اإلدماج أهداف ن

وفقاً بها، تضطلع أخرى مراقبة ووسائل منتظمة تفتيش الدوليةبعمليات للمعايير
وفقاً مشكلة هيئة الوطنية، واألنظمة بزيـادةوالقوانين لهـا ومـأذون لألصول

اإلا لمرفق تابعة وغير حتجازألحداث
اإل١٥ مرافق وأشكال أنواع كل على القواعد هذه يجرَّحتجازتنطبق فيهاالتي د

مـن والخـامس والرابـع والثاني األول الفروع وتنطبق حريتهم، من األحداث
اإل مرافق كل على فيها،واُألحتجازالقواعد األحداث يحتجز التي المؤسسية طر

ُي علطبَّبينما التحديد وجه على الثالث الفرع أوىق علـيهم المقبـوض األحداث
المحاكمة ينتظرون الذين

والثقافيـةذُتنف١٦َّ واالجتماعيـة االقتصـادية األوضاع سياق في القواعد هذه
األعضاء الدول من كل في السائدة

المحاكمةاألحداثُثالثاً ينتظرون الذين أو عليهم المقبوض
أنَّيفت١٧ المحاكمةرض ينتظرون الذين أو عليهم المقبوض لماألحداث الذين

بعد أمكن،يحاكموا ما ويجتنب، األساس، هذا على ويحاكمون همإحتجازأبرياء
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االستثنائية الظروف على ذلك ويقصر المحاكمة، قصـارىقبل يبـذل ولـذلك
بديلة تدابير لتطبيق اإلالجهد استخدم إذا محـاكمالحتجازولكن تعطـى وقائي،

حدِّ أقصى إلى للتعجيل عليا أولوية التحقيق وهيئات هـذهاألحداث فـي بالبـت
لإل ممكنة فترة أقصر لضمان المحتجـزينحتجازالقضايا األحداث بين ويفصل

أدينوا والذين يحاكموا، لم الذين
بعـ١٨ يحاكم لم الذي الحدث بموجبها يحتجز التي الشروط تكون أن دوينبغي

محـددة إضـافية أحكام من ويناسب يلزم ما مع أدناه، المبينة القواعد مع متفقة
اإل ومدة البراءة، افتراض متطلبات فيها والظـروفحتجازتراعى واألوضاع ،

للحدث القانونية
الحصـر سـبيل علـى لـيس ولكـن يلي، ما تشمل أن األحكام لهذه ويمكن

الأ على الحصول في الحق لألحداث وفيكون القانونية بطلـبالتقدِّيمشورة م
يتوفَّ حيثما مجاني، قانوني بالمستشـارعون بانتظـام واالتصـال العون، هذا ر

والســـرية،القـــانوني الخصوصـــية االتصـــال لهـــذا ويضـــمن
التعلـيمب ومتابعة أجر، لقاء العمل التماس فرص أمكن، حيثما لألحداث تتاح

إلزامهم يجوز ال ولكن التدريب، َأبذلكأو أويتسبَّالَّوينبغي التعليم أو العمل ب
اإل استمرار في حال بأي ،حتجازالتدريب،

بها،ج ويحتفظون الترفيه أو الفراغ وقت لقضاء الالزمة المواد األحداث يتلقى
العدل إقامة وصالح يتفق حسبما

األحداثإدارةُرابعاً مرافق
السجالتلفأ
التقارير١٩ كل الطبيـةتوضع والسـجالت القانونيـة السجالت ذلك في بما

العـالج بشـكل المتصـلة األخرى الوثائق وكل التأديبية اإلجراءات وسجالت
سر إفرادي ملف في وتفاصيله، يتاحييجريومحتواه وال يستجد، بما اسيتفاؤه

إالَّ عليه ويصنَّاالطالع المأذونين، الفهـملألشخاص سـهل تجعله بطريقة ف
رأويكو أو واقعة أي على أمكن، حيثما االعتراض، حق حدث لكل فيين وارد

المجحفـة أو لها سند ال التي أو الدقيقة غير البيانات تصويب يتاح بحيث ملفه،
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ثالثبحقه لطرف تسمح إجراءات وجود يتعين الحق، لهذا ممارسته أجل ومن
الطلب عند الملف على باالطالع األحدمناسب ملفات يطلـقوتختم عنـدما اث

المناسب الوقت في تعدم ثم سراحهم
مؤسسة٢٠ في حدث أي يستقبل أمرةيإحتجازال صادرإحتجازدون صحيح
أخرىع عامة سلطة أي أو إدارية أو قضائية سلطة هـذاوتدّو،ن تفاصـيل ن

فوراً السجل في مثلاألمر فيه ليس مرفق أو مؤسسة أي في حدث يحتجز وال
السجل هذا

والنقلباء والحركة والتسجيل المؤسسة إلى اإلدخال
يتضـمن٢١ ومـأمون كامل بسجل األحداث فيه يحتجز مكان كل في يحتفظ

فيه يستقبل حدث كل عن التالية المعلومات
الحدث،أ بهوية المتعلقة المعلومات
اإلب يخّوحتجازواقعة الذي والسند له،وسببه
اإلدخال،ج وساعة واإلفراج،يوم والنقل
حالةد كل بشأن األمر أولياء أو الوالدين إلى المرسلة اإلشعارات تفاصيل

اإل وقت رعايتهم في كان الذي بالحدث يتصل إفراج أو نقل أو ،حتجازإدخال
ذلكهـ في بما والعقلية، البدنية بالصحة المتصلة المعروفة المشاكل تفاصيل

والك المخدرات استعمال حولإساءة
إل٢٢ إبطاء دون واإلفراج، والنقل والمكان باإلدخال المتصلة المعلومات ىتقدم

له قريب أقرب أو أمره أولياء أو المعني الحدث والدي
في٢٣ مالئمة ومعلومات كاملة تقارير االستقبال تلي فرصة أقرب في توضع

اإلدارة إلى وتقدم الشخصية، وظروفه حدث كل بأحوال يتصل ما
نسخا٢٤ً يفهمونها، وبلغة المؤسسة، إلى إدخالهم عند األحداث كل منيعطى

وبياناً المؤسسة السلطاتخطياًنظام عناوين جانب إلى وواجباتهم، بحقوقهم
الذين األفراد أو الخاصة أو العامة الهيئات وعناوين شكاويهم بتلقي المختصة

القانونية المساعدة ُأيقدمون األحداث كان يتعذَّوإذ أو اللغةميين فهم عليهم ر
تقّد أن ينبغي تمكِّالمكتوبة، بطريقة المعلومات لهم تماماًم فهمها من نهم

تسر٢٥ التي اللوائح لفهم األحداث كل إلى المساعدة التنظيميتقدم على
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واإلجراءات والمقتضيات ومنهجيتها، المقدمة الرعاية وأهدف للمؤسسة، الداخلي
وتقديمالتأديبية، المعلومات التماس طرائق من به مرخص هو ما وسائر
التاميالشكاو الفهم من لتمكينهم الالزمة األخرى المسائل من هنالك ما وكل ،

اإل أثناء وواجباتهم حتجازلحقوقهم
عل٢٦ األحداث تهوىينقل ذات نقل وسائط في اإلدارة، وإضاءةئحساب ة

يتعرَّ ال أوضاع وفي المهانةضونمالئمتين، أو للعناء حال، بأي والفيها،
إل مؤسسة من األحداث نقل فاًتعّسىأخرىيجوز

واإللحاقجيم التصنيف
ويعـد٢٧ المؤسسة، إلى إدخاله تلي فرصة أقرب في الحدث مع مقابلة تجرى

الرعايـة ومستوى بنوع صلة ذات عوامل أي فيه تحدد واجتماعي نفسي تقرير
يحت التي إليهاوالبرامج الحدث مشـفوعاًاج المـدير إلـى التقرير هذا ويرسل
ُي الذي الموظّعّدبالتقرير تحديـده بغية إدخاله، عند الحدث فحص الذي الطبي ف

ال ومستوى ونوع المؤسسة، داخل للحدث األنسب الالزمالمكان والبرامج رعاية
ويسمحواتباعها التأهيل، بإعادة معالجة إلى الحاجة تدعو طـولعندما بـذلك

لموظَّ ينبغي المؤسسة، في البقاء مكتوبـةفترة خطة إعداد المدربين المؤسسة في
والوسـائل الزمني وإطارها المعالجة أهداف وتحدد فردي بطابع تتسم للمعالجة
األهـداف هـذه تحقيـق إلى بها السعي ينبغي التي التأخير وفترات والمراحل

إال٢٨َّ األحداث يحتجز ظروفال الخصوصـيةتماماًيتراعفي احتياجـاتهم
وفقاً بهم المتصلة الخاصة والمتطلبات والجـنسوأوضاعهم والشخصـية للعمر

الُج مـنونوع أمكن، ما الحماية، لهم وتكفل والبدنية، العقلية الصحة وكذلك رم
الخطر وحاالت الضارة للفصـلالتأثيرات األساسـي المعيار يكون أن وينبغي

فئات مختلف حريتهمبين من المجردين األنسب،األحداث الرعاية نوع تقديم هو
وخيرهم والمعنوية والعقلية البدنية سالمتهم وحماية المعنيين األفراد الحتياجات

لـم٢٩ مـا البـالغين والنزالء األحداث النزالء بين المرافق، كل في يفصل،
أفراد األسرةاًيكونوا ذات للممن خاضعة ظروف في بينويجوز، الجمع راقبة،

لألحـداث مفيـد أنه تبين خاص برنامج ضمن بعناية، مختارين وبالغين أحداث
المعنيين
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مؤسسات٣٠ لألحداث وهإحتجازتنشأ األمنيةيمفتوحة، التدابير تنعدم مرافق
تقل أو يمكـنفيها، ما أدنى المؤسسات هذه في النزالء عدد يكون أن وينبغي

عدد يكون أن صغيراًوينبغي المغلقة المؤسسات في مناألحداث يمكن حد إلى
فرد أساس على بالعالج ذاتياالضطالع األحداث مؤسسات تكون أن وينبغي

أسرهم وبين بينهم االتصال يسهل حجم وذات مركزي غير إنشاءطابع وينبغي
للمجتمـع والثقافيـة واالقتصادية االجتماعية البيئة في تندمج صغيرة مؤسسات

يمحلال
واإليواءدال المادية البيئة
تسـتوف٣١ وخـدمات مرافق في الحق الحرية من المجردين كـليلألحداث

اإلنسانية والكرامة الصحة متطلبات
متوافقا٣٢ً المادية وبيئتها األحداث مؤسسات تصميم يكون أن غرضيتعين مع

في إقامتهم أثناء عالجهم طريق عن األحداث تأهيل إيالءإعادة مع المؤسسات،
وإتاحـة الحسـية، مداركـه وتنمية للخصوصية الحدث لحاجة الواجب االعتبار
البدنيـة والتمارين الرياضية األلعاب في واشتراكه األقران، مع التواصل فرص

الفراغ أوقات ُموأنشطة األحداث مرافق تكون أن بطريقةصمَّويتعين ومبنية مة
الحدِّتقلِّ إلى منل بأماناألدنى المباني إخالء وتضمن الحريق أنخطر ويجب

مزوَّ فعَّتكون بنظام إجـراءاتدة اتخـاذ مع حريق، نشوب حال في لإلنذار ال
ومجّر عملياًنظامية األحداثبة سالمة مواقـعلضمان اختيـار عـدم وينبغي

بتعّر معروفة مناطق في صـحيةالمرافق غيـر أو صـحية ألخطـار ضـها
تت٣٣ أن نومينبغي غرف أو صغيرة جماعية مهاجع من عادة النوم أماكن ألف

المحلية المعايير فيها تراعى رقابـةويتعيَّفردية فـرض النوم ساعات خالل ن
تطفُّ دون والمهـاجعٍلمنتظمة الفردية الغرف ذلك في بما النوم، أماكن كل على
ضماناً حدثالجماعية، كل وفقاًويزوَّلحماية حدث كل أوللمعـاد المحليـة يير

أسرَّ بأغطية وتٍُةالوطنية، وكافية، جيدة،سلَّمنفصلة حالة في وتحفظ نظيفة إليه م
يكف بما تغييرها نظافتهايويعاد لضمان

يكف٣٤ بما المعايير فيها وتستوفى المياه دورات مواقع كـل،يتحدد لتمكـين
خلو في ذلك، إلى احتاج كلما الطبيعية، حاجته قضاء من احتشامحدث ونظافة ة
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عنصراًتشك٣٥ّ الشخصية المتعلقات حيازة فـيأساسياًل الحـق عناصر من
وعامالً النفسيةجوهرياًالخصوصية، الحدث صحة يحظـىلضمان أن وينبغي

لحفـظومن مالئمـة بمرافق والتمتع شخصية متعلقات حيازة في حدث كل حق
واالحترام باالعتراف المتعلقات متهذه التـيوتودع الشخصـية الحدث علقات

بهـا وتعد مأمونة، حيازة في منه، تصادر التي أو بها االحتفاظ، عدم في يرغب
يوقِّ جيـدةقائمة حالـة في لحفظها الالزمة اإلجراءات وتتخذ الحدث، عليها ع

ناقصاً عنه، اإلفراج عند الحدث إلى والنقود المواد هذه كل النقـودوتعاد منهـا
أذ قد يكون خـارجالتي بإرسالها له أذن قد يكون التي والممتلكات بصرفها له ن

للموظَّـالمؤسسة يتـرك أدوية، أي حيازته في وجدت أو الحدث تلقى فوإذا
يقرِّالطبِّ أن استخدامهاي وجه ر
الخاصـة٣٦ مالبسـهم اسـتخدام حق اإلمكان قدر لألحداث وعلـىيكون

اإل أنحتجازالمؤسسات تضمن أن لكتية مالئمـةكون شخصية مالبس حدث ل
إطالقاً فيها يكون وال جيدة صحة في إلبقائه وكافية أوللمناخ شـأنه مـن حط

له غـرضإذالل ألي يغادرونها أو المؤسسة من ينقلون الذين لألحداث ويؤذن
الخاصة مالبسهم بارتداء

مؤسسة٣٧ كل المالئمإحتجازتؤمن النحو على ويقدم يعد غذاء، حدث لكل ية
السـليمة التغذيـة معـايير تستوفيان ونوعية بكمية العادية الوجبات أوقات في

الحدِّ إلى فيه، وتراعى الصحية، واالعتبارات الدينيةوالنظافة المتطلبات الممكن،
نظيفةوالثقافية شرب مياه وقت، أي في حدث، لكل يتاح أن وينبغي
والعملوالتدريُبالتعليُمهاء المهني
تلقلك٣٨ في الحق اإللزامي التعليم سن في حدث الحتياجاتهيل المالئم التعليم

المجتمع إلى للعودة لتهيئته والمصمم المؤسسةوقدراته خارج التعليم هذا ويقدم
مداحتجازاإل في المحلرية المجتمع وفـيس ذلك، أمكن األحـوال،يكلما كـل

أكفَّ معلمين معبواسطة متكاملة برامج يتبعون بحيـثاء البلـد، في التعليم نظام
صعوبة دون تعلمهم مواصلة من عنهم، اإلفراج بعد األحداث، وينبغـييتمكن

تول اهتماماًيأن المؤسسات تلك منخاصاًإدارات يكونون الذين األحداث لتعليم
خاصة عرفية أو ثقافية احتياجات لديهم تكون أو أجنبي األميينمنشأ ولألحداث
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يعان الذين تلقأو في الحق التعلم أو اإلدراك في صعوبات من خاصيون تعليم
ويـودون٣٩ اإللزامـي التعلـيم سن تجاوزوا الذين لألحداث يؤذن أن ينبغي

الجهـد قصارى بذل وينبغي عليه، يشجعوا وأن ذلك يفعلوا بأن دراستهم متابعة
المالئمة التعليمية بالبرامج االلتحاق من لتمكينهم

يجوز٤٠ تُال التي الدراسية الشهادات أو الدبلومات تتضمن لألحـداثأن منح
أنَّإحتجازأثناء إلى إشارة أية مودعاًهم كان مؤسسـةالحدث يـةإحتجازفي
مؤسسة٤١ كل في مزّوإحتجازتوفر مكتبة يكفية بما والنشراتيدة الكتب من

تش وينبغي لألحداث، المالئمة والترفيهية التعليمية مـنيعجالدورية وتمكينهم هم
استخداماً المكتبة هذه كامالًاستخدام

تلق٤٢ في الحق حدث الِحيلكل على مهني تؤهلـهتدريب أن يحتمل التي رف
المستقبل في للعمل

المالئـم٤٣ المهنـي لالختيـار الواجـب االعتبـار إيالء مع لألحداث، تتاح
ال نوع اختيار إمكانية المؤسسات، إدارة أدائهولمتطلبات في يرغبون الذين عمل

الوطنيـةطبَّت٤٤ُ الحمايـة معايير كل حريتهم من المحرومين األحداث على ق
الُم والنشءطبَّوالدولية األطفال تشغيل على قة

المحل٤٥ المجتمع في مأجور عمل مزاولة فرصة أمكن، كلما لألحداث، يتتاح
يتلقونه، الذي المهني للتدريب كتكملة أمكن، علـىإن عثـورهم فرص لتعزيز

مجتمعاتهم إلى عودتهم عند مالئمة نوعأعمال من العمل هذا يكون أن ويتعين
تدريباًيشكّ عنهمناسباًل اإلفراج بعد الحدث على بالفائدة يكونيعود أن ويتعين

اإل المؤسسة في المتاح العمل بتنظـيمحتجازتنظيم أمكـن ما شبيهين وأسلوبه ية
العمل المهنيةوأسلوب الحياة لظروف األحداث يهيئ بحيث المجتمع، في المماثل

الطبيعية
يؤد٤٦ِّ حدث عادلعمالًيلكل أجر في مصـالحالحق إخضـاع يجوز وال

اإل للمؤسسة ربح تحقيق لغرض المهني تدريبهم ومصالح أوحتجازاألحداث يـة
كمدخرللغير الحدث إيرادات من جزء يقتطع أن عادة، تُوينبغي، إليـهسلَّات م

سراح إطالق أشـياءه،عند شـراء في األجر باقي استعمال في الحق وللحدث
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أو جريمتـه، مـن األذى نالهـا التي الضحية تعويض في أو الخاص الستعماله
اإل المؤسسة خارج آخرين أشخاص إلى أو أسرته إلى يةحتجازإلرساله

حالترويواو
من٤٧ زمنية فترة في الحق حدث الرياضيةأناسبةلكل التمارين فيها يمارس

يومياً عـادةالحرة خاللهـا لـه ويقدم بذلك، الطقس سمح إذا الطلق الهواء في ،
المناسب والبدني الترويحي والتجهيـزاتالتدريب األماكن األنشطة لهذه وتوفر

الكافية لممارسـةوالمعدات يوميـة إضـافية زمنية فترة في الحق حدث ولكل
وقت يومياًأنشطة لمساعدتهالفراغ ذلك، الحدث طلب إذا منها، جزء يخصص ،

والِح الفنية مهاراته تنمية اإلوتتأكَّرفيةعلى المؤسسة كـلحتجازد تمتـع من ية
له المتاحة البدنية التربية برامج في االشتراك على البدنية بالقدرة وتقـدمحدث

إشراف تحت والمداواة، العالجية البدنية يحتـاجونالتربية الذين لألحداث طبي،
إليها
الدينزاى
خاصـة٤٨ وبصـفة والروحيـة، الدينية احتياجاته باستيفاء حدث لكل يسمح

تُ التي الدينية المناسبات أو الشعائر اإلنظَّبحضور المؤسسـة في أوحتجازم يـة
بنفسه شعائره الشـعائربأداء مـواد أو الكتـب من يلزم ما بحيازة له ويسمح

طائفتهوال تتبعها التي الدينية تضمُّتعاليم المؤسسة كانت مـنكافيـاًعدداًوإذا
ديناً يعتنقون الذين الـديناألحداث هـذا ممثلي من أكثر أو واحد لهم يعين ما،

دينية مراسم بإقامة له ويسمح الغرض، لهذا يسمى من على يوافق أو المؤهلين،
لأل خاصة رعوية بزيارات وبالقيام طلبهممنتظمة على بناء حـدثحداث ولكل

عن االمتناع حق له أن كما يحددها، التي للديانة مؤهل ممثل يزوره أن في الحق
التعلـيم أو اإلرشاد أو الدينية التربية رفض وحرية الدينية المراسم في االشتراك

الخصوص هذا في
الطبيةحاء الرعاية
طبي٤٩ رعاية على الحصول في الحق حدث بمالكل كافية، وعالجية وقائية ة

وفـ النفسي، والطب العيون وطب األسنان طب في رعاية ذلك الحصـوليفي
الطبيب بها يشير التي الخاصة الغذائية والوجبات الصيدلية المستحضرات على
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المحتجـزين األحداث إلى الطبية الرعاية هذه كل تقدم أن أمكن، حيثما وينبغي،
المرا طريق عن المحلبالمؤسسة المجتمع في المختصة الصحية والخدمات يفق
اإل المؤسسة فيه تقع منعاًحتجازالذي وتعزيزاًية، األحداث الذاتلوصم الحترام

المجتمع في ولالندماج
مؤسسة٥٠ في إيداعه فور طبيب يفحصه أن في الحق حدث يـة،إحتجازلكل

والوقو سابقة، معاملة سوء على أدلة أية تسجيل أجل بدنيـةمن حالة أي على ف
طبية عناية تتطلب عقلية أو

اكتشـاف٥١ األحـداث إلـى تقدم التي الطبية الخدمات هدف يكون أن ينبغي
لتعاط حالة وأي عقلي أو جسدي مرض أي اإلدمانيومعالجة غيـر،مواد أو

المجتمع في الحدث اندماج تعوق قد التي الحاالت من مؤسسـةذلك لكل وتتاح
تناسـبيةإحتجاز كافية طبية ومعدات بمرافق المباشر االنتفاع إمكانية لألحداث

وعلـى الوقائية الطبية الرعاية على مدربين وموظفين ومتطلباتهم، نزالئها عدد
أو المـرض مـن يشكو أو يمرض حدث ولكل الطارئة الطبية الحاالت معالجة

لي طبيب على يعرض أن عقلية أو بدنية متاعب أعراض عليه فحصهتظهر تولى
الفور على

يتوف٥٢َّ طبي موظف أي أويقوم البدنيـة الصـحة بـأن لالعتقاد سبب لديه ر
تضرَّ قد ما لحدث ستتضرَّالعقلية أو اإلرت جراء من مـنحتجازر أو المستمر

اإل ظروف من ظرف أي أو الطعام عن إلى،حتجازاإلضراب فوراً ذلك بإبالغ
اإل المؤسسة المعنيحتجازمدير حمايـةية عـن المسؤولة المستقلة السلطة وإلى ة

الحدث سالمة
يعان٥٣ الذي الحدث يعالج أن متخصصةيينبغي مؤسسة في عقلي مرض من

مستقلة طبية إدارة المختصـة،تحت األجهـزة مـع باالتفاق تتخذ، أن وينبغي
السـبيل إخـالء بعـد يلـزم نفسـي عـالج أي اسـتمرار تكفـل إجراءات

الم٥٤ اإلتعتمد بهـاحتجازؤسسات يضـطلع متخصصـة برامج لألحداث ية
أكفَّ التأهيـلموظفون وإلعادة المخدرات استعمال إساءة من للوقاية وينبغـياء

متطلبـاتهم، وسائر وجنسهم المعنيين األحداث أعمار حسب البرامج هذه تكييف
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توفّ وخـدماتوأن مرافـق الكحـول أو المخدرات يتعاطون الذين لألحداث ر
مجّهلل تكون السموم، من بموظّتطهير مدرَّزة بينفين

إال٥٥َّ األدوية تصرف وبعـدال الطبيـة الوجهـة من الالزم العالج أجل من
المعن الحدث موافقة على اإلمكان، عند علـيالحصول، إطالعه حالتـهىبعد

أالَّ خاصة، بصفة أوويجب، معلومـات استخالص بهدف األدوية إعطاء يكون
الحـدثاعتراف جماح لكبح كوسيلة أو العقاب، سبيل على يكون أن أو والات،

مطلقاً العالجيجوز أو العقاقير على تجرى التي التجارب في األحداث استخدام
مخدِّ عقار أي صرف يكون أن الدوام على مـوظَّوينبغي وإشـراف بإذن فينر

مؤهلين طبيين
والوفاةبالمرضِاإلخطاُرطاء واإلصابة
ول٥٦ أو الحدث فـييألسرة الحق الحدث، يحدده آخر شخص أي أو أمره،

وف الطلب عند الطبية، الحدث حالة على تغييـراتياإلطالع أي حـدوث حال
الحدث صحة في اإلهامة المؤسسة مدير أسـرةحتجازويخطر الفـور على ية

المعن وليالحدث حايأو أو الوفـاة، حالـة في معين، شخص أي أو لـةأمره،
تتطلب التي أو المؤسسة، خارج طبي مرفق إلى الحدث نقل تتطلب التي المرض

منطبياًعالجاً ألكثر المؤسسة السـلطاتساعة٤٨في إخطـار ينبغي كذلك
ــا مواطنيه ــن م ــي األجنب ــدث الح ــون يك ــي الت ــة للدول ــلية القنص

أقربائه٥٧ ألقرب يكون الحرية، من حرمانه فترة خالل الحدث وفاة الحقعند
فيها التصرف طريقة وتحديد الجثة ورؤية الوفاة، شهادة على االطالع يوففي

اإل أثناء الحدث وفاة الوفـاة،حتجازحالة أسباب في مستقل تحقيق إجراء ينبغي ،
الشـأن بهذا المعد التقرير على يطلع أن األقرباء ألقرب هـذاويتاح ويجـرى

أيضاً غضونالتحقيق في الوفاة حدثت منإذا عنه اإلفراج تاريخ من أشهر ستة
بأنَّ لالعتقاد يدعو سبب هناك كان وإذا اإلالمؤسسة بفترة مرتبطة حتجازالوفاة

المباشرة٥٨ أسرته أفراد من فرد أي بوفاة ممكن وقت أقرب في الحدث يخطر
خطير ضرر أو بمرض بإصابته فـيأو االشتراك فرصة له تتاح أن وينبغي

ايتش جنازة مرضاًيع المريض قريبه زيارة أو خطيراًلمتوفى
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األوسعبالمحيِطاالتصاُلياء االجتماعي
الُس٥٩ كل توفير كـافينبغي اتصـال على يكونوا أن لألحداث تكفل التي بل

ألنَّ الخارجي، يشكِّبالعالم جزءاًذلك يلقـوال أن في األحداث حق من يتجزأ ال
ج وهو وإنسانية، عادلة المجتمـعمعاملة إلـى للعودة لتهيئتهم وينبغـيوهري

الـذين اآلخـرين وباألشـخاص وأصدقائهم بأسرهم باالتصال لألحداث السماح
منظَّ إلى المنظَّينتمون هذه بممثلي أو السمعة، حسنة خارجية وبمغادرةمات مات،
اإل خـاصحتجازمؤسسات إذن علـى وبالحصـول وأسـرهم، بيوتهم لزيارة

مؤسسا من اإلبالخروج تتعلَّحتجازت المهنيألسباب التدريب أو التعليم بتلقي ق
أخرى هامة ألسباب يقضأو الحدث كان يحسـبيوإذا عليه، بها محكوم مدة

اإل مؤسسة خارج يقضيه الذي بهـاحتجـازالوقت المحكـوم الفتـرة ضـمن
تلق٦٠ في الحق حدث واحـدةيلكل زيادة بمعدل ومتكررة، منتظمة زيارات

أس تـتمكل أن على المبدأ، حيث من األقل، على شهر كل واحدة زيارة أو بوع
خصوصـياته لـه تكـون أن إلى الحدث حاجة فيها تراعى ظروف في الزيارة
ــه وبمحامي ــرته بأس ــود، قي ــال ب ــال االتص ــه ل ــل وتكف ــالته وص

علـى٦١ األسبوع في مرتين بالهاتف، أو كتابة االتصال، في الحق حدث لكل
ش بأي ُماألقل، اتصاالته تكن لم ما يختاره، القانونقيَّخص بموجب وينبغـيدة

التمتّ من لتمكينه الالزمة المساعدة له تقدم الحقأن بهذا الفعلي حـدثع ولكل
تلق في الرسائليالحق

الصـحف٦٢ بقـراءة بانتظـام األخبـار على اإلطالع فرصة لألحداث تتاح
ط وعن المنشورات، من وغيرها البـرامجوالدوريات سـماع مـن تمكينه ريق

ناد أي ممثلي زيارات طريق وعن واألفالم، التلفزيون برامج ومشاهدة اإلذاعية
الحدث به يهتم قانوني تنظيم أو

القوةكاف واستعمال الجسدية القيود حدود
ألي٦٣ القـوة، اسـتعمال إلـى أو التقييد أدوات إلى اللجوء يحظر أن ينبغي

إالَّ ــرض الغ ــى ــادةعل الم ــي ف ــه علي ــوص المنص ــو ــاه٦٤نح أدن
إال٦٤َّ القـوة إلـى اللجـوء أو التقييد أدوات استخدام الحـاالتيحظر فـي

وفشـلت، اسـتنفذت قد األخرى السيطرة طرائق كل تكون أن بعد االستثنائية،
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فقط صراحة واألنظمة القوانين وتحدده به تسمح الذي النحو يجـوزوعلى وال
تسبِّ إذالالًأن األدوات تلك أضـيقب في استخدامها يكون أن وينبغي مهانة، أو

ممكنة فترة وألقصر مـديرالحدود، من بأمر األدوات هذه إلى اللجوء ويمكن
بنف األذى إلحاق من الحدث لمنع أضرارالمؤسسة إلحاق من أو باآلخرين أو سه

بالممتلكات الموظَّيوفكبيرة مع فوراً المدير يتشاور الحاالت، الطبِّـهذه يف
الموظّ من ويقدِّوغيره المختصين تقريراًفين األعلـىم اإلداريـة السـلطة إلى

الموظ٦٥ّ على األحداثيحظر إلحتجاز مؤسسة أية في واستعمالها األسلحة حمل فين
ةالتأديبيَّاإلجراءاتُالم
والحياة٦٦ السالمة أغراض التأديبية واإلجراءات التدابير جميع تخدم أن ينبغي

األساسـي والهـدف المتأصـلة الحدث كرامة تصون وأن المنظمة االجتماعية
الحقوق واحترام الذات واحترام بالعدل اإلحساس إشاعة وهو المؤسسية، للرعاية

شخص لكل األساسية
ال٦٧ أو قاسية معاملة على تنطوي التي التأديبية التدابير جميع إنسانيةتحظر

فـي والحبس مظلمة، زنزانة في واإليداع البدني العقاب ذلك في بما مهينة، أو
ضيِّ انفرادياًزنزانة أو بالصـحةقة ضـارة تكون أن يمكن أخرى عقوبة وأي ،

المعن للحدث العقلية أو تيالبدنية االتصـالويحظر وتقييد الطعام كمية خفيض
األسباب من سبب ألي منه، الحرمان أو األسرة تشـغيلبأفراد إلـى وينظـر

دائماً للعـودةالحدث لتأهيله لذاته احترامه للتعزيز ووسيلة تربوية أداة أنه على
تأديبي كجزاء يفرض وال المجتمع، واحدةإلى مرة من أكثر الحدث يعاقب وال

الم نفس التأديـبعلى تستوجب التي الجماعيـة،خالفة الجـزاءات وتحظـر
القواعدتحّد٦٨ المختصة اإلدارية السلطة تعتمدها التي اللوائح أو التشريعات د

والحقـوق واالحتياجـات للخصـائص الكاملـة المراعاة مع يلي، بما المتعلقة
للحدث األساسية

يشكِّأ الذي التأديب،السلوك تستوجب مخالفة ل
توقيعها،ب يجوز التي التأديبية الجزاءات ومدة أنواع
الجزاءات،ج هذه بفرض المختصة السلطة
الجزاءاتد من التظلم التماسات في بالنظر المختصة السلطة
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عليها٦٩ ينبغي التي المختصة، السلطة إلى فوراً السلوك سوء عن تقرير يقدم
له لزوم ال تأخير أي دون فيه تبت الحالةأن تدرس أن المختصة السلطة وعلى

دقيقة دراسة
إال٧٠َّ حدث أي على تأديبي جزاء يفرض القانونال أحكام مع بدقة يتفق بما

السارية بالمخالفةواللوائح أخطر قد يكن لم ما حدث أي على جزاء يفرض وال
تماماً يفهمها بطريقة بها دفاعه،المدعى لتقديم مالئمة فرصة ومنح ذلك، في بما

مختصة محايدة سلطة أمام االستئناف في حقه كاملةكفالة سجالت وتحفظ
التأديبية اإلجراءات بجميع

إال٧١َّ تنظيمية مهام حدث ألي تسند أنشطةال على اإلشراف إطار في
الذاتية اإلدارة برامج إطار في أو محددة، رياضية أو تربوية أو اجتماعية

والشميم كاوىالتفتيش
غير٧٢ األصول حسب منشأة مكافئة هيئة أو مؤهلين، مفتشين تفويض ينبغي

بـإجراء والمبـادرة منـتظم، أساس على بالتفتيش للقيام المؤسسة، إلدارة تابعة
كاملـة بضـمانات المفتشـون هـؤالء يتمتـع أن على مفاجئة، تفتيش عمليات

المهمة هذه ممارسة في إمالستقاللهم للمفتشين أيوتتاح دون الوصول، كانيات
يجّر مؤسسة أية في العاملين أو الموظفين جميع إلى مـنقيود، األحداث فيها د

إلى وكذلك األحداث، جميع وإلى حريتهم، من فيها يجردوا أن يجوز أو حريتهم
المؤسسات هذه سجالت جميع

طب٧٣ِّ مسؤولون التفتيش عمليات في بهيئـةيشترك ملحقـون مؤهلـون يون
ويقيِّالتف العامة، الصحة دائرة من أو بتيش المتعلقة بالقواعد االلتزام مدى ـمون

والخـدمات الرياضـية والتمـارين واألغذية، والسكن، والصحة، المادية، البيئة
يـؤثر المؤسسة في ظروفها أو الحياة جوانب من آخر جانب أي وكذلك الطبية،

لألحداث والعقلية البدنية الصحة أنوينبغيعلى فـي الحق حدث لكل يكفل أن
دخيلته في بما مفتش أي إلى يسر

تقريرا٧٤ً يقدم أن المفتش من يطلب التفتيش، إكمال التـيبعد النتـائج عـن
إليها تقييماًخلص التقرير يتضمن أن اإلوينبغي مؤسسـة التزام حتجـازلمدى

وبالتوصيات الصلة، ذات الوطني القانون وبأحكام القواعد بـأيبهذه المتعلقـة
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بها االلتزام لضمان ضرورية تعتبر بأيـةخطوات المختصـة السلطات وتبلغ
القانونيـة لألحكـام انتهاك وقوع إلى تشير أنها ويعتقد مفتش أي يكتشفها وقائع

اإل مؤسسة بعمل أو األحداث بحقوق والمقاضـاةحتجازالمتعلقة بالتحقيق للقيام
لتقديم٧٥ حدث لكل الفرصة مؤسسـةتتاح مـدير إلـى شـكاوى أو طلبات
المفوَّحتجازاإل ممثله إلى ضأو
على٧٦ رقابة دون شكوى، أو طلب تقديم في الحق حدث لكل يكون أن ينبغي

السـلطات مـن غيرها أو القضائية السلطة أو المركزية اإلدارة إلى المضمون،
د بشـأنها تم بما يخطر وأن المعتمدة، القنوات طريق عن إبطـاءالمختصة ون

مستقل٧٧ مكتب إلنشاء الجهود مظالمتبذل التـييلتلقديوان الشكاوى وبحث
لها عادلة تسويات إلى التوصل في والمعاونة حريتهم من المجردون األحداث يقدمها

أو٧٨ أسـرته أفـراد من المساعدة، طلب في الحق حدث لكل يكون أن ينبغي
جماعات أو القانونيين حيثمـاالمستشارين أخـرى، جماعات أو الخيري العمل

شكوى تقديم أجل من احتـاجواأمكن، إذا األميين األحداث إلى المساعدة وتقدم
أو القانونية المشورة تقدم التي الخاصة أو العامة والمنظمات الهيئات خدمات إلى

الشكاوى بتلقي المختصة

المجتمعنون إلى العودة
جميع٧٩ يستفيد أن علىينبغي مساعدتهم تستهدف التي الترتيبات من األحداث

سـبيلهم إخـالء بعد الوظيفة أو التعليم أو األسرية الحياة أو المجتمع إلى العودة
خاصة، دراسية دورات وتنظيم المبكر، اإلفراج تشمل إجراءات، وضع وينبغي

الغايةتحقيقاً لهذه
تقديم٨٠ تضمن أو تقدم أن المختصة السلطات األحداثعلى لمساعدة خدمات

التحّي من وللحد المجتمع، في جديد من االندماج ضدهمعلى تكفلز أن وينبغي
وملبس، وعمل، مسكن من يالئمه بما الحدث تزويد الممكن، بالقدر الخدمات هذه

يكف جديديوبما من اندماجه تسهيل أجل من سبيله إخالء بعد العيش أسباب من
بنجاح المجتمع الخـدماتوينفي هـذه تقـدم التي الهيئات ممثلي استشارة بغي

المجتمع إلى العودة في لمساعدتهم المحتجزين األحداث إلى وصولهم وإتاحة
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فونالموظَّخامساً
موظ٨١ّ استخدام مـنينبغي كـاف عـدد بيـنهم يكـون وأن مـؤهلين، فين

مثل والموجِّالمتخصصين والمستشارين،المربين، المهنيين، واألخصـائيينهين
النفسي العالج وأخصائي وأطباء وغيرهماالجتماعيين، هؤالء يعين أن وينبغي

دائم أساس على عادة، المتخصصين، بعـاملينمن االستعانة من هذا يمنع وال
متفّر متطّوغير عاملين أو اللـذينغين والتـدريب المساندة مستوى كان إذا عين

مالئماً توفيرهما اإلومفيداًيمكنهم مؤسسات تستفيد أن جميعحتجازوينبغي من
وأشكال الموارد من وغيرها والروحية والمعنوية والتعليمية العالجية اإلمكانيات
الفرديـة االحتياجـات مـع يتفق بما المجتمع، في والمتاحة المالئمة المساعدة

ومشكالتهم المحتجزين لألحداث
و٨٢ اختيار سالمة اإلدارة تكفل أن رتبهمينبغي اختالف على الموظفين تعيين

ألنَّ اإلووظائفهم، مؤسسات إدارة وإنسانيتهمحتجازسالمة نزاهتهم على تتوقف
للعمـل الشخصية وصالحيتهم األحداث مع للتعامل المهنية وأهليتهم ومقدرتهم

بصـفتهم٨٣ الموظفـون يعـين أن ينبغي الذكر، سالفة األهداف تحقيق أجل ومن
مهني واالحتفاظمسؤولين المناسبين والنساء الرجال الجتذاب كافية أجورهم وتكون ين

يضـطلعوابهم أن علـى مستمرة، بصفة األحداث، إحتجاز موظفي تشجيع وينبغي
وفعَّ ومنصـفة وفنية وملتزمة إنسانية بطريقة والتزاماتهم أنبواجباتهم وعلـى الـة،

جديرينافويتصرَّ تجعلهم بطريقة األوقات جميع علـىفي وقادرين األحداث باحترام
يقدِّ وأن نموذجاًاكتسابه، لهم اإليجابيةموا والنظرة اإليجابي لألداء

االتصال٨٤ تسهل التي واإلدارة التنظيم بأشكال األخذ المسؤولة الجهات وعلى
الموظّ فئات مختلف مؤسسةبين كل في بينإحتجازفين التعاون تعزيز أجل من

الع الدوائر الموظّمختلف بين وكذلك األحداث، رعاية مجال في واإلدارةاملة فين
تمكُّ ظروفلضمان في العمل من باألحداث مباشر اتصال لهم الذين الموظفين ن

فعَّؤم نحو على واجباتهم ألداء الاتية
فعَّـ٨٥ نحـو على االضطالع من يمكنهم ما التدريب من الموظفون الويتلقى

التد وخاصة والمعاييربمسؤولياتهم، األطفال ورعاية األطفال، نفس علم في ريب
القواعـد هذه فيها بما الطفل، وحقوق اإلنسان لحقوق الدولية ويعمـلوالقواعد
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حضـور طريـق عن الفنية وقدراتهم معرفتهم وتحسين ترسيخ على الموظفون
الوظيفيـة حياتهم طوال مناسبة فترات على تنظم الخدمة أثناء للتدريب دورات

مؤهال٨٦ً المؤسسة مدير يكون أن القدرةينبغي حيث من لمهمته الكافي بالقدر
أساس على بواجباته يضطلع وأن المناسبين، والخبرة والتدريب غالتفّراإلدارية

اإل٨٧ مؤسسات موظفو وحمايـةحتجازيراعي احترام لواجباتهم، أدائهم في ،
ل األساسية اإلنسان وحقوق اإلنسانية النحـوالكرامة على خاصة األحداث، جميع

التالي
اإلأ مؤسسات موظفي من ألي يجوز بـأيحتجازال القيـام اإلصالحيات أو

اإلصـالح أو العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره أو التعذيب أعمال من عمل
الال أو القاسية أو المؤلمة التأديب، المهيأو أو يحـّرنإنسانية أن أو علـىة، ض

ــه ب ــام ــاًالقي أي ــأنه، بش ــامح يتس أن ــروف،أو الظ أو ــة الذريع ــت كان
التشّدب المؤسسات موظفي جميع مـنعلى فعـل أي ومكافحة مقاومة في د

المختصــة، الســلطات ــى إل إبطــاء دون ــه وتبليغ ــة، الذم ــاد فس ــال أفع
القواعدج هذه احترام الموظفين جميع سببعلى لديهم الذين الموظفين وعلى

بأنَّ يبلغواخطيراًانتهاكاًلالعتقاد أن الوقوع إلى بسبيله أو وقع قد القواعد لهذه
المخّو لألجهزة أو العليا سلطاتهم إلى والتصحيح،األمر النظر إعادة صالحية لة

فـيد بما لألحداث، والعقلية البدنية للصحة كاملة حماية الموظفين جميع يكفل
البدن واالستغالل االعتداء من الحماية ويتخـذونذلك والعـاطفي، والجنسـي ي

ــت، لزم ــا كلم ــم له ــة الطبي ــة الرعاي ــأمين لت ــة الفوري ــدابير الت
خصوصـياته،هـ لـه تكـون أن فـي الحـدث حق الموظفين جميع يحترم

أو باألحـداث المتعلقـة السرية المسائل جميع الخصوص، وجه على ويحمون،
وظيفتهم بحكم عليها يطلعون والتي أسرهم

جميو بـينيسعى االخـتالف أوجه من اإلمكان قدر التقليل إلى الموظفين ع
الواجب االحترام من تنتقص أن شأنها من التي وخارجها، المؤسسة داخل الحياة

إنساناً باعتباره الحدث لكرامة
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نبذة عن معهد حقوق الإن�سان

اإّن معهد حقوق الإن�شان هو هيئة متخ�ش�شة يف نقابة املحامني يف بريوت، اأن�شئ بقرار 

من جمل�س النقابة بتاريخ 1997/10/10.

من اأهداف املعهد، وفقًا لنظامه الأ�شا�شي:

-  التدريب املتخ�ش�س املتعلق بحقوق الإن�شان، مع الرتكيز على اأ�شول تطبيق 

املعاهدات والتفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان.

-  التدريب على ممار�شات املحاكم الدولية بهدف املقارنة يف جمال الدفاع عن 

حقوق الإن�شان.

املعاهدات  مع  الوطنية  الت�رشيعات  بتوفيق  تقوم  قوانني  م�شاريع  -  و�شع 

والتفاقيات الدولية التي ين�شّم اإليها لبنان.

-  التعريف بالقيم العاملية املن�شو�س عليها يف معاهدات الأمم املتحدة والتفاقيات 

املعاهدات والتفاقيات  تطبيق هذه  الإن�شان، ومراقبة  بحقوق  املتعّلقة  الدولية 

وتنظيم حما�رشات وو�شع تقارير بهذا ال�شاأن.

اإّن مركز املعهد هو يف نقابة املحامني يف بريوت وهو ُيعنى باإنتاج ون�رش كتب وموؤلفات 

تتعْلق بحقوق الإن�شان.




