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، على تعزيز املراقبة املنتظمة واملستقلة 1977، منذ تأسيسها يف عام )APT(تعمل مجعية الوقاية من التعذيب 
والغرض من .  وسوء املعاملة وغريمها من انتهاكات حقوق اإلنسانألماكن االحتجاز كوسيلة فعالة ملنع التعذيب

البحوث والتحليالت الرائدة جلمعية الوقاية من إتاحة  الوثائق اإلعالمية حول مراقبة االحتجازهذه السلسلة من 
. العاملالتعذيب وأفضل ممارسات نظرائها للعاملني يف هذا اجملال على الصعيدين الوطين والدويل يف شىت أحناء 

وهتدف السلسلة إىل تقدمي دراسة أكثر تفصيالً للجوانب اليت طُرحت يف الدليل الصادر عن اجلمعية بعنوان 
Monitoring Places of Detention: A Practical Guide .  

 
 . ch.apt@aptنرحب بأي آراء أو تعليقات أو اقتراحات حول حمتوى هذه السلسلة ونرجو إرساهلا إىل
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 مقدمة
 
 
  أمامعجزون يف حالة تجز احمليكونأماكن احلرمان من احلرية، حيث  أصيلة يف مسةخطر التعرض للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة عترب ُي

دم تعرض األشخاص احملرومني من حريتهم للتعذيب وغريه من ضروب دور هيئات املراقبة املستقلة حامساً يف ضمان عف ، لذا.سلطات االحتجاز
 مبراقب م جملرد اتصاهليةانتقامعمليات  لعقوبات أو احملتجزون أحياناً حيث يتعرض، حدين تكون سيفاً ذاقد اقبة ر أنشطة املبيد أن. سوء املعاملة

، الذي ينص على إنشاء جلنة فرعية دولية )OPCAT(تحدة ملناهضة التعذيب  يعمل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم امل، هلذا السبب.مستقل
، على تقدمي ضمانات )NPMs(وآليات وقائية وطنية ) SPT(ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  :ع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو اآلليات الوقائية الوطنيةواضحة بشأن العقوبات اليت ُتتخذ حبق األفراد الذين تواصلوا م
 

 بذلك أو التغاضى عنهأو السماح وبة بأي شخص أو منظمة  أي عق أو تطبيقال جيوز ألي سلطة أو مسؤول إصدار أمر بإنزال"
ال جيوز أن يضار هذا  صحيحة كانت أم خاطئة، و، للجنة الفرعية ملنع التعذيب أو أعضاء وفدهاتقدمي أي معلوماتبسبب 

  1 ".الشخص أو هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال بأي طريقة كانت
 

 ضد معارضته الواضحة ألي شكل من أشكال العقوبات 2010ول كانون األ/ ديسمرب21دويل بقوة يف  اجملتمع العلنباإلضافة إىل ذلك، أ
  2 . اجلمعية العامة بتوافق اآلراءل قرار اعتمدتهوكان ذلك من خال، اقبةر مع هيئات املالذين تواصلوااألشخاص 

 
 . وآثارها على حياهتم اليوميةحتجاز االلدى سلطاتق على األشخاص احملتجزين  اليت ُتطبَّ هتدف هذه الورقة إىل وصف وحتليل العقوبات،لذلك

 على فئات أخرى من األشخاص، مثل  أيضاًقد ُتطبَّقهنا أإال  األشخاص احملرومني من حريتهم، على توقَعوعلى الرغم من أن العقوبات غالباً ما 
  . يف هذه الوثيقة أيضاًوهي حاالت ستتم مناقشتها: واملراقبني والعاملني يف مكان االحتجاز  احملتجزينعائالتأفراد 

 
، أو على األقل التخفيف يتعرضون هلان تسعى هذه الورقة أيضاً إىل تقدمي بعض النصائح حول كيفية تفادي تأثري هذه العقوبات على األفراد الذي

 واملنشأة -ال سيما اآلليات الوقائية الوطنية  - يارات وقائية ألماكن االحتجاز زاملكلَّفة بإجراء اآلليات استخدامها من قبل سائر  والغرض منها .منه
 3 . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيبمبوجب

 

                                            
 .21 يف املادة  الوقائية الوطنيةاآللياتما خيص  يف  بالضبط نفس الصياغةتمخِداسُتلقد . 15 ادة، امل مناهضة التعذيبتفاقيةالربوتوكول االختياري ال 1
 املهينة، أو يةالالإنسان أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب ومكافحة منع يف هاماً عنصراً ذلك بوصف تعمل، أن على الدول حتث [...] العامة اجلمعية" 2

 وطنية هيئة بأي االتصال بسببأو السماح بذلك أو التغاضى عنه  منظمة أو شخص بأي األذى إحلاق أو عقوبة أي  أو تطبيقبإنزال مسؤول أو سلطة أي عدم قيام ضمان على
، A/RES/65/205." املهنية أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو عاملةامل ضروب من وغريه التعذيب ومكافحة منع جمال يف العاملة الوقاية أوراقبة امل هيئات من دولية أو

  .9الفقرة 
نتقامية العديد من ممثلي األمم املتحدة وآلياهتا يف جمال حقوق اإلنسان، ال سيما املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من اال العملياتعقوبات أو ال القلق بشأن نا هذا يشارك3

 بسببتهديدات أو عقوبات ل شخص أي أن يتعرضه ال جيوز  تنص اختصاصات بعثات تقصي احلقائق اليت يضطلع هبا املقررون اخلاصون بوضوح على أن.لةضروب سوء املعام
 )).ج(، امللحق اخلامس1997 تشرين الثاين/ نوفمربE/CN.4/1998/45،20ظر وثيقة األمم املتحدة أا(املقرر اخلاص ب هاتصال
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 ؟"عقوباتال"ماذا ُيفهم من مصطلح 
 

ين الذين تجز االحتجاز ضد احمل مراكز حراس أو مسؤولويقوم هبا لوصف املمارسات العقابية اليت "العمليات االنتقامية"كثرياً ما ُيستخدم مصطلح 
الثأر، ليس األخذ ب  أويهدف إىل االنتقامعرَّف على أنه عمل ُيي ذ ال،"العملية االنتقامية " مصطلح فإنومع ذلك .مستقلني مراقبني  معواتواصل
ُيفتَرض " جرمية"ب ارتكا ليست ناجتة عن للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة نتعرضوي  الذيناألفرادب تلحق، ألن اآلثار اليت اً وال دقيقسليماً

  وهو،لوصف هذا الوضع أنسبنفسه  الوقت لذا تفضل مجعية الوقاية من التعذيب استخدام مصطلح أعم ويف .عقابال االنتقام أو أهنا تربر
راقب مب مبن يتصلينزل ب اوصف أي عق ل)نظر أعالهأ (الربوتوكول االختياري من 21 و15 يف املادتني  أيضاًاملصطلح اهذ اسُتخدمقد ل ."ةالعقوب"

  .مستقل
 

  : خاصةمايةحل ألشد احتياجاًا للخطر واألكثر عرضة الفئة ،بال شك ،ق العقوبات على أربع فئات من األشخاص، أوهلايبصفة عامة ميكن تطب
 

  األشخاص احملرومون من حريتهم) 1
  أقارب األشخاص احملرومني من حريتهم) 2
  العاملون يف مراكز االحتجاز أو العاملون يف املكاتب العامة األخرى) 3
  أعضاء فرق املراقبة) 4

 
األوقات سائر  يف تدرك أن عتقلني مع املخاصةمقابالت جتري حتجاز وماكن االأل بزيارات تقوماليت  اقبةرآليات املسائر على أي حال، يتعني على 

  . اخلارجشخص من على انفراد مع ال لشيء إال حلديثهم لعقوبات  األشخاص الذين يوافقون على احلديث معهاه من احملتمل أن يتعرضأن
 

  ؟املطبَّقةلون وما هي العقوبات من هم الضحايا احملتَم
 

 حريتهماألشخاص احملرومون من  .1
 

 ومبا أن املراقبني جيب أن يكونوا على اتصال وثيق هبؤالء .إن األشخاص احملتجزين هم األكثر عرضة للعقوبات وبالتايل األكثر حاجة للحماية
 يدَّخرواا  وألَّتجزين توقيعها على احملاحملتملعقوبات ال اًجيديدركوا  أن  حتتم عليهمسؤوليةاملإن فوقائية بشكل صحيح، ال مزياراهتب للقياماحملتجزين 

  .يف سبيل منعها جهداً
 

 4أنواع العقوبات املطبَّقة  )أ 

 املباشر من عنفال نتيجة وفاة الضحية، سواء ما قد يؤدي إىل واالستمرارية يبلغ العقاب من الوحشيةيف بعض األحيان : املوت 
 .لعقابإلهناء هذا ا الذي ميارسه الضحية ضد نفسه العنف أو العاملني باملركز جانب

 والركل والصعقالضرب والصفعوُيعترب .  مالحظتها يفأكثرها سهولةً و العقوبات مباشرةً أكثر أنواع هي:العقوبات البدنية  
ال يقوى شخص ضد  سدي اجل العنفملمارسة من الطرق املختلفة اً بعضوما إىل ذلك  والكيميائيالتقييد اجلسديالكهربائي و
 . نفسه أو الدفاع عنالرد بالطبع على

 يف البلدان . قويةليكون مبثابة عقوبة  يف املركز إحداث هذا النوع من العنفنعاملو أو القد يتعمد املسؤولون: العنف بني السجناء 
اليت يوجد فيها تسلسل هرمي قوي يف أوساط املعتقلني، قد يستفيد املسؤولون من هذه العالقات غري املتكافئة ملعاقبة األشخاص 
                                            

 . يف هذه الورقة الواردةالقوائمسائر األمر نفسه على وينطبق . ل قائمة شاملةث أدناه ال متمةاملقدَّ األنواع 4
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 منفصلة  أو بنايات يف مناطق املختلفة اجلرمية املنظمةعصاباتمن فراد  أاحتجاز احلاالت اليت يتعني فيهافي بعض ف. املستهدفني
  إىلسجني ينتمي لعصابة معينة)  بنقلالتلويحأو (نقل   العقوبات الشائعةقد تكون إحدى، العنف أو حىت القتلحدوث  لتجنب
 الشخص  يف بعض األحيان إىل إعدامقد يصل األمرو  العراك اشتعالا يؤدي إىلمم أخرى تسيطر عليها عصابة خمتلفة، منطقة

 ومتهمني أيضاً بضباط شرطة سابقني) أو جمرد التلويح به( يتصل هذا النقل إىل منطقة أخرى من مكان االحتجاز قد .املستهدف
 .، وما إىل ذلك جرائم اعتداء على األطفالاغتصاب ومتهمني يف يف جرائم

 ينتجز احملنفسية على مدمر يكون هلا تأثري قداليت  شائعة جداًال اتعقوبمن ال التخويف أيضاًُيعترب  :ات اللفظية والنفسيةالتهديد. 

 محاية حتت زعمسواء الهتامهم بارتكاب جرائم أو قد ُينقل احملتجزون بعيداً عن زمالئهم ويوضعون يف احلبس االنفرادي،  :العزل 
 .سالمتهم اجلسدية

  مثل ، للمحتجزيناألساسية قوقاحل) بتقييدأو التهديد  (تقييدالعقوبات الشائعة يكون من بني قد : حقوق احملتجزينتقييد 
 واحلصول على الرعاية )التعليم، العمل، الرياضة(نشطة  واالستفادة من األ)تقليل كميته أو عدد مرات تناوله( الغذاء احلصول على

 .وما إىل ذلك،  احملتجز لهعائلةحتضرها   احلاجيات األخرى اليت أواألغذيةل على  واحلصو إىل الفناءروج واخليةالطب

 تقليل استقبال الزوار أو من  منعهممن خالل احملتجزين باإلضافة إىل العزل، ميكن معاقبة : منع الزيارات واالتصال بالعامل اخلارجي
املذكرات أو األوامر تفتيش بريده وتدمري ب بالتبليغ عن انتهاكات مل تدابري العزل عقب قيام السجنيستك وقد ُت.ة الزيارعدد مرات
 .أوامر اإلحضار مثل ،القانونية

 من وسائل معاقبة احملتجزين الذين يبلغون عن تعرضهم لسوء املعاملة أو التعذيب نقلهم إىل مكان احتجاز آخر، وعادةً ما : النقل
ال ين، حتجز للماً وهتديدعقوبة شائعةنقل اليعترب .  وأصدقائهم وحماميهمالهتمعائيكون مكاناً نظامه أشد صرامة وموقعه أبعد عن 

يف حالة عدم  اصةخ لألمهات احملرومات من حريتهن،  جداًعقوبة شديدة  ميثلنقلالاخلوف من كما أن .  يف البلدان الكبريةسيما
 . يف مكان االحتجازن معهن أطفاهلإقامة

 اليت متس واألفعال  الصغرية اليوميةممارسات اإلذاللتراوح بني ي، وهو قد احملتجزينملعاقبة   أكثر الطرق شيوعاًمنهو : اإلذالل 
 . السيئة املعاملةتصل إىل حدواحملتجزين كرامة 

 
 التداعيات  )ب 

  مل أنحت الذين ُياألشخاص مع من من حريتهم وحدهواألفراد احملرومُيترك بعد مغادرة الفريق الزائر مكان االحتجاز، : اخلوف 
  األصواتيكون اخلوف يف هذه احلالة هو اآللية األكثر فاعلية إلسكاتو .املعاملة التعذيب أو غريه من ضروب سوء قد مارسوا يكونوا

  . أماكن االحتجازاليت جتري خلف أسوار التجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان كشف واحليلولة دون املستنكرة

 إىل قل أو ُنعوقبمث  محاية حقوقه يدَّعونتحدث مع مراقبني ال تجز احملقررإذا ف.  الثقة مع اخلوفعدميترافق ما غالباً  :عدم الثقة 
 مهام املراقبة اليت  سيشكل عائقاً أمامغُرر بهقد  شعور احملتجز بأنه من املؤكد أن  املراقبني؟كيف له أن يثق يف هؤالءمكان احتجاز آخر، 

  .املستقبل يف القيام هبا الفريق الزائر يعتزم

 قوق احل الصمت يسهل استمرار املمارسات اليت تنتهك مما ال شك فيه أنو. لخوف وعدم الثقةل  الطبيعيةةجيالنتهو : الصمت
  . لألشخاص احملرومني من حريتهميةاإلنسان

 
 أقارب األشخاص احملرومني من حريتهم .2

 
املتطلبات صدقاء املقربني من قارب واألاألب حيث أن االتصال املستمرط العاطفية،  الضارة للحبس هو تدمري أو إضعاف الروابالتأثريات من أكثر إن

  . احملرومني من حريتهمشخاص لألةالضروري
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 أنواع العقوبات املطبَّقة  )أ 

 ن  ويدرك األقارب الذين حيتجو.ميكن معاقبة األقارب عن طريق اهتامهم مبخالفة قواعد وأنظمة السالمة يف املنشأة: منع الزيارات
 أن الشخص الذي هداخل يعيشها احملتجزون  اليتاألوضاع عن يبلغون مكان االحتجاز أو إىل االنتظار للدخول  طول مدةعلى
 تمل فمن احمل،قارباأل يؤدي إىل إسكات ما ي غالباًذ وبصرف النظر عن هذا التهديد، ال. نتيجة لذلكونه قد يواجه عقوبةيزور
 هذه املمنوعات كعقوبة ضد ُتفَرضعادةً ما ف .ذرائع كاذبةبزيارة ال منعهم من حيث ميكن، سيئةعواقب ل  هم أيضاًيتعرضواأن 

 . ألجل غري مسمىويف بعض األحيان لفترات طويلة متتدهي قد  وعائلة احملتجزأفراد 

 يف  يضطررنحيث ، منهملنساء ا ال سيما ،ه أيضاًألقارب  مشاكل خطريةسببي  لهعقوبة ك احملتجزنقلب األمر إن: قريبهم نقل
باإلضافة إىل ف . احملرومني من حريتهمشخاص األمساندة قتضيهاليت تا ة والعاطفيةاالقتصادي وةبدني ال األعباءإىل حتملمعظم البلدان 

صحة  ويؤدي إىل وهن، ةري الكببلدان يف الخاصة كبرية، مالية نفقات إىل احملتجزينم نقل أقارهب حيتاج، الفراق الناجم عناألمل 
يعاين ، نفسهاالزيارة مدة  اجلديد واملكانملسافة إىل بعد ا لزيارة قد تستغرق عدة أيام، نظراًمبا أن ال و. والعاطفيةالبدنية ألقاربا

رهبم ا أقبينهم وبني االتصال املباشر من انقطاع إجازة  تكاليفمهنية وال يستطيعون حتمل الذين لديهم التزامات األشخاص
 .احملتجزين

 طوابري لساعات إجبارهم على الوقوف يف ميكن أيضاً معاقبة أفراد عائالت األشخاص احملرومني من حريتهم عن طريق  :اإلذالل
 االعتراض عن سخيفة إلثنائهم يف النهاية لعمليات تفتيش مهينة أو أي إجراءات أخرى وعن طريق إخضاعهم، بال أي سببطويلة 
 . أقارهبماحتجازطريقة  على

 
 التداعيات  )ب 

 أن ُيخشى عليهم ،فإذا قدموا بالغاً عما حدث هلم. قريبهم احملتجز ما جيب عليهم فعله حلماية ةعائلال ال يعرف أفراد :شك واليأسال 
إىل نقل اليف البلدان الكبرية، قد يؤدي و .إىل مكان احتجاز آخر اًنقل قسرُي  أنسوأ من ذلكاأل، أو  قريبهم حقهم يف زيارةُيحَرموا من
أكثر من أي شيء خيشى أفراد عائلة احملتجز  و.ه أقارب إقامة مئات أو آالف الكيلومترات عن مكان يبعد يف سجنخص نفسهأن جيد الش

ة بني العالقب يف النهاية ضري واالستياء، مما بالعذاب شك شعوراًهذا الويولد .  السيئة من املعاملةةجديدملوجة  مبهي قر يتعرضأن آخر
  .وأقاربهحريته  احملروم من الشخص

 
 العاملون يف مراكز االحتجاز أو العاملون يف املكاتب العامة األخرى .3

 
ن الذين يدينون املمارسات وملوظفا يتعرضقد  التنفيذية والتشريعية والقضائية، اتلسلطل التابعة احلكوميةاملكاتب ، كما يف يف مراكز االحتجاز

ئهم زمالويريهم من مد  عليهم العقوباتتوقيعطر خل عن هذه احلاالت ال يترددون يف اإلبالغ قوق األفراد احملرومني من حريتهم والذينحل ةنتهكامل
غالباً  هالتحقيق فيا يهملونو أ أو يتغاضون عنها يسمحون هباو أ  عمليات التعذيب وسوء املعاملة إن املسؤولني الذين ينفذون،يف الواقع . العمليف
  .باالفتقار إىل روح اجلماعة إياهم ني، متهمهمإدانت  يفرؤوسنيامل  كل من يفكر منونعاقبي ما
 

 أنواع العقوبات املطبَّقة  )أ 

 أي أفراد الشرطة وموظفي  –من  قوات األضمن منهم العاملنيقد يتعرض املوظفون، خاصة : هتديدات لسالمتهم اجلسدية
 .بدنياً إليذائهم حماوالتحىت  أو ضمانات دميقراطية، لتهديدات نفسية ال يوجد فيهايف البلدان اليت  و- السجون 

 ملوظفنيا  لتأديب وغري رمسي إجراء فعاالًما يكونفصل من العمل كثرياً الإن جمرد التهديد ب: الفصل من العمل. 

 أو التشكيك ظائفهم من وم إخراجههبدفهلم حتت دعاوى كاذبة فعا املوظفني العموميني أو أإدانة هؤالءميكن : تشويه السمعة 
 .اهلمفعيف أ
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 إىل حدوأ  على املوظف الذي أبلغ عن حاالت تعذيب أو سوء معاملة عقوبات بدنية توقيعهناك أعمال ال تصل إىل حد: املضايقة  
 ويزيد الطابع غري الرمسي ملثل هذه العقوبات من صعوبة محاية .إهناكه ذهنياً  إىلهتدف لكنها ته،تشويه مسعأو  من العمل هفصل

 تقليص و اليت يستخدمها يف عمله؛ واألدواتاملوادسحب و؛ موقع املوظفتغيري : هذه العقوبات تشملقد . الضحايا ألنفسهم
 وتكليفه مبهام غري مناسبة أو  القرارات؛وإبعاده عن صنع أحد الرؤساء، إىللتحدث ا ومنعه من؛ اًرياجبإ هنقلو؛ ه ومهامهمسؤوليات

 .إذاللهغري ضرورية أو غري مهمة، وعدم احترامه واالستهزاء به و

 ،رواتبهمضاخنفا عن اً هلمن امتيازات حمددة تعويضو املوظف فيهامنحُي األماكن اليت يف  فمن العقوبات الشائعةباإلضافة إىل ذلك  
 .يتم حرماهنم من هذه االمتيازاتأن 

 

 التداعيات  )ب 

 إىل أن  –أصحاب نوايا حسنة  واان حىت لو ك-   الذين يعملون يف أماكن االحتجازشخاصاألب غالباً ما ينتهي األمر: التواطؤ
 التعرض أو  اإلجبارينقلأو ال الوظيفةهنم يواجهون خطر فقدان أل ذلكقوق اإلنسان، حل ات انتهاكرتكب منشركاء يف ما ُي يصبحوا

دوراً لعزلة اتلعب  ،على الصمتالقائمة  اتويف املؤسسات اليت تسود فيها روح اجلماعة والوالء.  املذكورة أعالهاملضايقاتمن ألي 
  .اً قوياًرادع

 العقوبات اليت فإن أما بالنسبة للموظفني العموميني الذين ال يعملون مباشرةً يف أماكن احلرمان من احلرية، : إضعاف املؤسسات
  .مهم، وبالتايل إضعاف قدرة احلكومة على محاية حقوق اإلنسانا مه أداء عنهم وختليتهمتثبيط عزميإىل  تؤدي قديواجهوهنا 

 

 أعضاء فرق املراقبة .4
 

 عقوبات حمتملة تطبيقنع مت عادةً ما الصالحيات التالية اليت  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب املنشأة مبوجب الربوتوكولاقبةرح هيئات املمَنُت
، وفرصة إجراء مقابالت خاصة مع أماكن االحتجازسائر والوصول إىل املعلومات اليت تشري إىل معاملة احملتجزين، سائر  احلصول على :عليها

 ففي بعض األحيان يتم ،ومع ذلك5  .األشخاص احملرومني من حريتهم، وحرية اختيار األماكن اليت تريد زيارهتا واألشخاص الذين تريد مقابلتهم
 الصالحيات القانونية  علىيئات األخرى اهلحتصل ال ،ىل جانب ذلكإ. جتاهل االتفاقيات امللزمة وُتطبَّق عقوبات على الرغم من الضمانات الدولية

 كعقوبة من أيضاً مدة الزيارةلتفاوض على ا  إىلضطر املنظمات غري احلكوميةتعلى سبيل املثال، قد ( أكثر عرضة للعقوبات تكون وبالتايل نفسها
  ). االحتجازمسؤويل جانب

 

 أنواع العقوبات املطبَّقة  )أ 

 املوظفني يف  نقصالالقضايا األمنية ومثل ( كاذبة بدعاوى إما أماكن احلرمان من احلرية، ن من زيارةوع املراقبمَنُي قد : الدخولمنع
  شروط تقييدية على املراقبنيض قد ُتفَر،وباملثل . رمسيسببأو حىت من دون ) إخلين، تجزعدم االرتياح بني احملشعور بال سيادةو

 .ينتجز مع احملخاصة مقابالت إمكانية عقد ومنع  هلممرافقة موظفي السجنو املنشأة إىل  املراقبني وصولاحلد من: مثل

 لتقدميهم   منهمانتقاماًقد يتعمد العاملون يف املنشأة وضع عراقيل صعبة أمام عمل املراقبني  : املوظفني جانب التعاون منغياب
متمتعاً حبق الزيارة من يبقى فريق املراقبة  أن على الرغم من ف.ينتجز ضد احمل اليت ُترتكب انتهاكات حقوق اإلنسانتقارير عن

 . إىل زيادة تعقيد عمله، إن مل يكن جعله مستحيالًاليت هتدفالناحية الرمسية، إال أنه قد يواجه الكثري من العقبات املتنوعة 

  سوء معاملةحملتجزون منله ا ية ما يتعرض املراقبني مسؤولإن حتميل: اجلديدة  سوء املعاملةحاالتمسؤولية حتميل املراقبني  
  أيضاًوإمنا ، فحسباخلوف  يولدالذلك  ومن الواضح أن .ذات آثار وخيمة يعد عقوبة ،االنتهاكاتتبليغهم عن  بعد جديدة،

 .ينتجز الثقة، مما يقوض اجلهود اليت تبذهلا فرق املراقبة لكسب ثقة احملعدم

                                            
 .20نظر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، املادة أ 5
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املذكورة أعاله واليت  املراقبة لتهديدات واهتامات كاذبة ومضايقات، على غرار احلاالت تتعرض فرققد  هذه األنواع من العقوبات، باإلصافة إىل
  .عامةالكاتب امل مراكز االحتجاز والعاملون يف يتعرض هلا

 
 التداعيات  )أ 

 وغريه من  هو حتقيق الشفافية يف أماكن احلرمان من احلرية ومنع التعذيب اقبةر الغرض من زيارات امل:صعوبات يف إجناز مهمتهم
ق هذه يبدالً من حتق  أو تدهور األوضاع املعيشيةعاملةسوء امل من  جديدةحاالت تسبب يفإذا كانت الزيارات تف .ضروب سوء املعاملة

  .توقف متاماً ت معينةيف ظروف، وتها صعوبوتزداد  ضعيفة املهمة األساسية لفرق املراقبةتصبح، األهداف
 

 التداعيات العامة: العقوبات

 اصطدمت ، أو إذا  ذلكون خيشون التعامل مع املراقبني ملعرفتهم أهنم سيواجهون عقوبة بعدتجزإذا كان احمل: ة املراقبة الوقائيةعرقل
 . يف خطريكونه بأكمل  الوقائي أي عقوبة أخرى، فإن العملتبقت، أو إذا طُاملنشآىل إصول وصعوبات يف الب املراقبةهيئات 

 يف أماكن الظلمة تزداد ،عندما تقل الزيارات ويقل احلوار مع الضحايا املفترضني: ب سوء املعاملةزيادة التعذيب وغريه من ضرو 
 .ينتجزاالنتهاكات حلقوق احملمزيد من فتح الطريق أمام مما ياحلرمان من احلرية، 

 كات الضحايا وتقاعس  إن تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان وممارسة التعذيب وسوء املعاملة من أجل إس:اإلفالت من العقاب
 .األشخاص املعنيني عن التحقيق يف مثل هذه املمارسات كلها عوامل تؤدي إىل حلقة مفرغة من التكرار واإلفالت من العقاب

 

 كيف ميكن منع العقوبات؟
 

 أن يكون املبدأ فال بد .تقليلهاقل  العقوبات، أو على األتطبيق تاحتماالسريد يف الفقرات التالية حتليل موجز لبعض التدابري اليت هتدف إىل منع 
إن احملتجزين ُمعرَّضون لألذى على وجه  ":، والذي ميكن وصفه على النحو التايلمبدأ ال ضرر وال ضرارالتوجيهي خالل أي زيارة دائماً هو 

ويف . عرض أي شخص أو جمموعة للخطراخلصوص، وينبغي أن يضع الزوار سالمتهم دائماً يف االعتبار، حبيث ال يتخذون أي إجراء أو تدبري قد ي
 اليت تفتقر إىل الزياراتف. حاالت االدعاءات بالتعذيب أو سوء املعاملة بصفة خاصة، جيب وضع مبادئ السرية واألمن واحلساسية يف االعتبار

يف حني  6".ها نفعن مرب أكرها يف الواقع ضرنكويللمبادئ األساسية التالية  أو للمنهجية وفقاً ي جتر اليت الزياراتال، أو التخطيط واإلعداد اجليد
  .أن الفقرات التالية تركز يف املقام األول على التدابري الوقائية املتصلة باملراقبني، إال أهنا تتناول أيضاً بعض اإلجراءات خارج نطاق هذه الزيارات

 
 7إجراءات حلماية األشخاص احملرومني من حريتهم .1

 
 قبل الزيارة 

  ملنع فرض العقوباتداخليةوضع استراتيجية . 

  ضمان سريةل و،تحرياتالإجراء طلب ل ودة،سوء املعاملة املتعمَّل فرديةالاالت احلمبادئ توجيهية واضحة لإلبالغ عن وضع 
 . ضد العقوباتاإلجراءات املتخذة

                                            
 .27، ص ”Monitoring places of detention: A practical guide“ ،مجعية الوقاية من التعذيب 6
 Analytical self-assessment tool for National Preventive Mechanisms (NPM). A“: القسم جزئياً من الوثيقة التالية اسُتوِحي هذا 7

preliminary guide by the SPT regarding the functioning of an NPM” ،CAT/OP/12/8 ،182011تشرين األول / أكتوبر. 
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 لومات اليت ال ميكن مجعها إال خالل  توضح أنواع املعلومات اليت ميكن مجعها خالل املقابالت اجلماعية وأنواع املعوضع سياسة حمددة
 .املقابالت اخلاصة

 بشكل مباشر أو غري مباشر مع اليت تعمل املنظمات غري احلكومية ها، مبا فيمجع معلومات ذات صلة من اجلهات الفاعلة األخرى 
 .املعتقلني

 
 أثناء الزيارة 

 لمشاركة  لوا اخترين الذيليط عشوائي من األشخاصلقيام خبا، أو اختيار جمموعة كبرية من األشخاص عشوائياً إلجراء مقابلة معهم
 .أُجريت معهم املقابلة احملتجزين الذين التعرف على  االحتجاز مننع موظفيوذلك مل ، املقابلةيف

  اآلخرينينتجزاملوظفني واحمل (مرأى  عن،بالقدر املمكن و،بعيداً عن مسمع: اخلصوصية التامةإجراء املقابالت يف إطار من (. 

  إال يف حاالت الضرورة القصوى أو  مباشرةبعد املقابالتعدم صياغة التوصيات أو االقتراحات أو االلتماسات ملوظفي االحتجاز ،
 .ياً هذه املعلومات كتاب مثل تسجيلال بد من ؛ ويف هذه احلاالتليه الشكإال يرقى على حنو   ذلكطلب احملتجزي ماعند

 جيب مراعاة الوضوح واإلجياز عند . للخطر قد يعرضهمحيث أن ذلك ماعيةاجل هم عن مطالبعلناً عدم السماح للمحتجزين بالتعبري 
 . يف أقرب وقت ممكنوجيب تنفيذ هذا التعهد، لقاءات خاصةلمحتجزين بأنه سيتم االستماع إىل كل ما يريدون قوله يف ل التعهد

 الذين  علىة كارثيعواقب إىل  يف مقابلة مجاعية  بني املشاركني خمربجودفقد يؤدي و. ينتجز بني احملخمربيناحتمال وجود  االنتباه إىل
 على أي حال، من املهم دائماً تفضيل املقابالت الفردية، خاصة عند التعامل مع حاالت .اليت تعرضوا هلانتهاكات باال  املراقبنيخيربون

 .حمتملة للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة

 موافقتهمب إال -  بالتعرف عليهم وا مسحاألشخاص الذين أو -  احملرومني من حريتهم شخاصات الشخصية لألعدم الكشف عن البيان 
 .الصرحية واملستنرية

  األجانب  وأالنساء  وأاألطفال أو املراهقني ك، لألذى أكثر عرضة خاصة الذين همن من حريتهم، واألشخاص احملرومكثرياً ما يكون
   . لذا ُيعترب تزويدهم باملشورة الكافية والالئقة وسيلة فعالة للحماية.قوقهمحب نيجاهل، ياًذهن نيقاملعاأو 

 بعد الزيارة 

 أو مكنامل بالقدر تكرار الزيارات يألشخاص احملرومني من حريتهم هل  املراقبونهايوفر قدأفضل محاية إن : لقيام بزيارات متابعةا 
 ينبغي رصد احلاالت . معهمتعاملواالذين األشخاص  اختاذ أي عقوبات ضد عدم  من مباشرةللتأكدمتابعة بزيارات  والقيام الضروري

  اليت تعمل على املستوى الوطين، مثل اآللياتاقبةرينبغي هليئات املكما  . أخرى إىل مؤسساتها بعد نقلحىت خاص اجلديرة باهتمام
 منع  وهوهنفس حتقيق اهلدف  من أجلن الدوليونة أو املقررودولياليئات اهل هبا تضطلعا، متابعة الزيارات اليت الوقائية الوطنية

  .عقوباتال

 احملرومني من حريتهم يف شخاص أهم األدوات حلماية السالمة اجلسدية لألتتمثل إحدى: املراقبة هيئات  العديد منضمان وجود 
ت الوقائية الوطنية واهليئات الدولية والقضاة واملدعني اآلليامثل ( خمتلف املنظمات والكيانات واألشخاص اليت تقوم هبانتظمة املزيارات ال

تعزيز   أيضاًإمنا و للمحتجزين محاية فعالةيف توفريهذه االستمرارية واملثابرة ليس فقط وتساعد  ).خلإالعامني واملنظمات غري احلكومية، 
 .ستقراراالثقة وبال شعورهم

 كما أن وجود .وجود دويل دائم يف البالد، مثل فرق األمم املتحدة القطرية، كلما كان هناك االستفادة من الدعم والنفوذ الدويل 
 يوفر قدالعديد من آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشكل غري دائم يف امليدان، مثل مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب، 

 . يف التصدي للعقوبات احملتملة أو الفعليةاً قيماًدعم

  اإلعالن أو اإلفصاح عن وُينَصح بشدة عدم. اًن، إال إذا أراد الشخص أن تكون املعلومات املنقولة معروفة عل العلينحاإلفصاجتنب 
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ينبغي أن تكون ف ، لذا.، وذلك لكوهنا معلومات شديدة احلساسية مع املراقبنياألشخاص الذين تعاملوا اليت أدىل هباشهادات ال
 .عقوباتال لتطبيقو البيانات العلنية دائماً على قدر كاف من العمومية جتنباً ألي احتماالت أخرى املعلومات املنشورة يف التقارير أ

 إن إمكانية استخدام اهلواتف والربيد واالتصال بوسائل اإلعالم من الوسائل اإلضافية حلماية : تسهيل التواصل مع العامل اخلارجي
 .األشخاص احملرومني من حريتهم

 موافقة  للحصول على  على املستوى اإلدارييتم اختاذهارومني من حريتهم احمل شخاصاألب خاصة أي عقوبات ن تقارير بشأتقدمي
 اكتمال هذه حلني قيد البحثجراء  وقف اإليتعني الرقابة القضائية احلق يف الدفاع واالستئناف، و هذه أن تشملوال بد . عليهاقضائية
 .العملية

 
  احملرومني من حريتهمإجراءات حلماية أقارب األشخاص .2

 
 عندما يتعرض األقارب لعقوبات رمسية أو غري رمسية، فإهنم أحياناً ال .  بشأن حقوقهم كأقارب للمحتجزينتقدمي املشورة املناسبة

 مقريبه هها قد يواجخوفهم ممإىل  يرجع أساساًوهو ما   أو ال جيرؤون على ذلك،لدفاع عن أنفسهم،ل حقوقهم ية استخداميعرفون كيف
 .هاعلي هلم حقوق أيضاً وجيب توعيتهم  احملتجزين فأقارب.عواقبمن 

 فقد تتطلب حالة العجز اليت يعانون منها حصوهلم ليس . اإلدارية ويف الدفاع عن حقوقهمالطلبات  تقدمي يفقاربألتقدمي الدعم ل 
 . اإلداريةالطلباتفقط على املشورة وإمنا أيضاً على الدعم لتمكينهم من املطالبة حبقوقهم من خالل 

 فكثرياً ما .تلبية احتياجاهتمتعمل على لرعاية الشاملة ل برامج وضعاإلداري من خالل و ئيالقضااجملالني يف  إعطاء أمهية لدور األقارب 
 هالمعيهو  تجزكان احملحيث   كاٍفغريسرة األ يكون دخليسبب احتجاز أحد أفراد األسرة عدداً كبرياً من املشاكل، خاصة عندما 

يسبب الكثري لسفر ول  الالزموقتال كما أن نقل احملتجز إىل سجن بعيد كعقوبة له يزيد تلقائياً من نفقات السفر و. قبل اعتقالهالوحيد
 حقوق هلا ة مجاعيكوحدة فإن إعداد برامج وسياسات عامة تتعامل مع األقارب ، لذلك.يف البيت وأيف العمل سواء صعوبات ال من

 . احملتجزقريبهم وكذلك محايةساهم يف محايتهم ية واحتياجات حمدد

 
 العاملني يف مراكز االحتجاز واملكاتب العامةإجراءات حلماية  .3

 
 ويف حال.  تركز على القضايا احملددة اليت يواجهها األشخاص احملرومون من حريتهمإنشاء آليات حمددة داخل اهلياكل احلكومية 

 تكون  عادةً مان من حريتهمواحملروماألشخاص   اليت يواجههاكلاشامل  أنحيث زيادة أمهيتهاي ينبغ ، بالفعلاآللياتهذه ُوجدت مثل 
 وهو .العليا املناصب املوظفني العموميني ذوي من ضئيالً اًاهتمامتلقى  ووُتخصَّص هلا موارد مالية وبشرية حمدودةذات أولوية منخفضة 

 .ن يصرون على الدفاع عن حقوق األشخاص احملرومني من حريتهمما قد يؤدي إىل اضطهاد املوظفني العموميني الذي

 واليتها تلقي الشكاوى قتضي  داخل مراكز االحتجاز، اعتماداً على اجملاالت احلكومية األخرى، حبيث تإنشاء آليات رقابة خارجية
 كلما اقتضت  الشخصيةتهامحايضمان عن فضالً  ع هذه اآلليات،العامة أو جمهولة اهلوية من العاملني يف املركز وضمان استقرار وض

 .الضرورة ذلك
 

 إجراءات حلماية أعضاء فرق املراقبة .4
 

 ومبا أن واحدة من أخطر العقوبات اليت .وطنيةالتشريعات ال من خالل  أعضاء فرق املراقبةصالحياتلقدرات و التحديد الواضح 
ة القانونية اليت حتدد مهام فرق املراقبة صراحةً على حظر هذه ميكن تطبيقها عليهم هي منع الدخول، فمن الضروري أن تنص القاعد

 .العقوبة
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 إن املشاكل اليت يواجهها األشخاص احملرومون من : رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام حبقوق األشخاص احملرومني من حريتهم
 مما جيري - أو أحياناً مثرية –وانب غري مهمة حريتهم تكون غري معروفة لدى غالبية الناس، حيث ال تصلهم إال معلومات عابرة عن ج

يف و . يف النهاية مع حقوق بقية أفراد اجملتمعتتالقى بيد أن حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم .خلف أسوار أماكن االحتجاز
رض مب أو اإلصابةجرمية رتكاب ال نتيجة حتمية ت كما لو كان،أشكال سوء املعاملةلبعض  تربيراتأحياناً ، تكون هناك بعض البلدان

 للحقوق األساسية لألشخاص احملرومني من حريتهم والدعوة العمل على حتسني الفهم العام فإن ، لذا.ة املراهقالتمرد يف مرحلةعقلي أو 
 .اقبةرهيئة امل من أنشطة  جزءاً ينبغي أن يكوناملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف أماكن االحتجازبا لتزام اال مستوى حتسنيإىلبنشاط 

  من احلوار البناءاً جزء أيضاً ُيَعدوهو ما الكواليس، خلف الزائرة تعملليات اآل إن معظم: والية هيئة املراقبةبرفع مستوى الوعي   
ستوى  ومع ذلك فإن اتباع هنج تعاوين ال مينع رفع م.)على األقل اآلليات الوقائية الوطنيةأو  ( مع السلطات هذه اآللياتالذي جتريه

 .الوعي بأنشطة هيئة املراقبة واملزايا اخلاصة لواليتها

  أن حيصل ال بد . وشاقة مهمة معقدة ُيَعدماكن احلرمان من احلرية ألالقيام بزيارات وقائية إن  :املراقبة هيئات العاملني يفتدريب
 املبادئ األساسية يث تكون األولوية للتدريب علىحب، هم نظراً ألمهية املسؤوليات اليت تقع على عاتقاملراقبون على التدريب املناسب

 .عقوباتال  احتماالت تطبيق منتقليلالواملنهجية اليت هتدف يف النهاية إىل 
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 اخلالصة
 

نون  يرفض القا،لذا. يرتبط الدفاع عن حقوق اإلنسان وحماربة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ارتباطاً مباشراً باحترام كرامة اإلنسان
  . مع مراقبني مستقلنيوا تواصلالذينالدويل وحيظر توقيع عقوبات على األشخاص 

 
إن العمل على ضمان عدم تسامح أي مسؤول مع إنزال أي عقوبة بأي شخص بسبب تواصله مع هيئة مراقبة يشكل عنصراً رئيسياً يف مكافحة 

 ننسى أن ال أجيبنه إال أكثر عرضة للعقوبات من جانب سلطات االحتجاز، ويف حني أن األشخاص احملرومني من حريتهم هم األ. التعذيب ومنعه
  .اتثل هذه العقوبملأيضاً  ايتعرضوقد فرق املراقبة  أماكن احتجاز وحىت أعضاء  والعاملني يفأقارهبم

 
ماكن احلرمان من احلرية الواقعة يف  فإن العقوبات تؤثر على اجملتمع ككل، وجيب على احلكومات أن تضمن عدم السماح هبا يف أي من أبالتايل

  املراقبني وعلى الرغم من أن املسؤولية الرئيسية عن منع هذه األعمال تقع على عاتق احلكومات وسلطات االحتجاز، إال أن.نطاق اختصاصها
  .ؤوليات هامة مسيلقي عليهم اتزيارهبذه ال  االضطالع جمردعوا أنأن يعليهم كن االحتجاز امألون بزيارات ضطلعالذين ي

 
على األشخاص الذين عقوبات ال احتمال توقيع من للتقليلالتدابري املمكنة سائر واختاذ " را ضرضرر والال  " دائماً مببدأاالسترشادجيب على املراقبني 

  . ألماكن االحتجازوافقوا على التعاون معهم أثناء زياراهتم
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