
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2الوثيقة اإلعالمية رقم 

اختيار املشاركني يف املقابالت اليت ُتجَرى يف إطار 
 املراقبة الوقائية ألماكن االحتجاز

 
 

 
 
 

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

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

ت يف الدليل الصادر عن اجلمعية بعنوان  طُرحلجوانب اليتلىل تقدمي دراسة أكثر تفصيالً إ  السلسلةوهتدف
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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 املراقبة الوقائية إطار يف  اليت ُتجَرىقابالتامل املشاركني يف اختيار
  ألماكن االحتجاز

 
 

 كيفية استخدام هذه الوثيقة اإلعالمية .1
 

وغريه من ضروب سوء  منع التعذيب بغرضماكن االحتجاز أل بزيارات القيام ويتنتقوم أو  منظمةأي يتم استخدامها من قبل لقة ت هذه الوثيأُِعدَّ
 حيث أهنا ،زيارة حمددةقبل االضطالع ب املقابالت  إجراءراء استراتيجيةثإل أو ة شامل مراقبة أثناء إعداد أو تعديل استراتيجيةوهي ُتستخَدم .املعاملة

  خطة عملتقدم هذه الوثيقة، ال كما هو احلال دائماًو. ن حريتهم إلجراء مقابالت معهمرومني ماحملشخاص األ  أنسب اختيارتركز على كيفية
 حول كيفية إجراء توجيهات لالطالع على .ا عملهفيها من أجل حتسني النظر راقبةهيئات امل يفيدقد  سلسلة من اخليارات والقضايا اليت تعرض وإمنا

  .Monitoring Places of Detention: A Practical Guide  من التعذيب بعنوانالدليل الصادر عن مجعية الوقايةمقابلة، راجع 
 
 

 االعتبارات األولية .2
 

علومات مباشرة من مب أيتفهي ال ت. الفردية مع األشخاص احملرومني من حريتهم جزءاً اساسياً من زيارات املراقبة الوقائيةالشخصية تشكل املقابالت 
 كما أهنا تسلط الضوء على القطع األساسية لألحجية التحليلية اليت .صحاب احلقوق التعبري عن جتارهبم اخلاصةأل ضاًإمنا تتيح أي و، فحسب"داخلال"

  .أماكن االحتجاز التمتع حبقوق اإلنسان يف علىة اليت تؤثر نظامي وميكن أن تؤدي إىل حتديد وفهم أوجه القصور ال،يسعى املراقبون إىل جتميعها
 

إذ ترى بعض منظمات املراقبة أنه ال ميكن تكوين صورة كافية ،  ال بد من إجراء مقابالت مع عدد كبري من احملتجزين،راقبة الوقائيةامللضمان فعالية 
 ال يكون غري أن ذلك قد .٪ من األشخاص احملتجزين يف أي مكان من أماكن االحتجاز20٪ أو حىت 10٪ أو 5إال من خالل إجراء مقابالت مع 

 نتيجة لذلك، يتعني على املراقبني اختاذ قرارات معقدة .ثري من احلاالت، قد ُيحتَجز مئات أو حىت آالف األشخاص يف املنشأة الواحدةففي ك. سهالً
ون حبس  فمن الضروري إذن أن يتمتع املراقب،ما يتعلق بإجراء املقابالت يف. لتحقيق االستفادة القصوى من املوارد البشرية واملادية والزمنية احملدودة

    .ختيار اال ومن املفيد النظر يف املسائل التالية املتعلقة بالسياسة العامة قبل االنتقال إىل استراتيجيات.استراتيجي
 

 حجم الفريق

 رادحتجاز امل مكان االساحة ملوفقاًو منظمة املراقبة  اليت متلكهاواردامل يف حدود قدر اإلمكانمن األمهية مبكان زيادة عدد أعضاء فريق املراقبة 
ية  فترة زمنخالل من املقابالت يف  إجراء عدد أكربذه الطريقةهب وميكن.  متوازيةفرق فرعيةإىل  من االنقسام  أعضاء الفريقنكِّمي األمر الذي ،زيارته
  .معينة

 
  مقابالت فردية أو ثنائية

بتدوين  قوم اآلخر يبينما مها زمام القيادةحدأ حيث يتوىلة، جراء كل مقابلإل اثنني من املراقبني ختصيصمنظمات املراقبة تفضل الكثري من 
مبجرد حصوهلم   منفردينقابالتامل منظمات أخرى تسمح ملراقبيها بإجراء هناك إال أن ،على الرغم من املزايا الواضحة هلذه الطريقةو .الحظاتامل

فضالً عن خلق أجواء أكثر طمأنينة للشخص الذي  ، نفسهازمنيةالمن املدة ضعدد أكرب من املقابالت إجراء  حفهذه الطريقة تتي .الكافيةربة اخل على
  .املوضوعية واألمنو  واالكتمالاالتساقاملساوئ من ناحية  لكن هذه الطريقة ال ختلو من . مناقشة أكثر صراحةعقدتتّم مقابلته مما يؤدي بالتايل إىل 

 



  جلمعية الوقاية من التعذيب2الوثيقة اإلعالمية رقم 
 

 اختيار املشاركني يف املقابالت اليت جترى يف إطار املراقبة الوقائية ألماكن االحتجاز
 

2

 مدة الزيارة

 في حالة الزياراتف. خرى للزيارةاألوانب اجلوقت أطول للمقابالت وتاحة  زيارات املراقبة، وذلك إلينبغي أيضاً النظر يف إمكانية إطالة مدة
 ملراكز االحتجاز بعض املؤسسات واملنظمات هبا تضطلع الزيارات اليت تصل مدة، لفحص شاملكافة  جوانب االحتجاز ختضع فيها اليت املتعمقة
  .لزيارات التفتيشية زيارات متابعة قصرية ومركزةعقب هذه اكما ت . إىل أربعة أيامالكبرية

 
 وترية الزيارات

مقربة  على موضوع البحثويكون ذلك أكثر جدوى عندما يقع املركز . مثة بديل آخر هو إجراء سلسلة من الزيارات القصرية بصورة أكثر انتظاماً
 معني أو أجزاء خمتلفة من املنشأة لزيارهتا، أو موضوع حمدد يف كل مرة،  قد يقرر فريق املراقبة اختيار جزء، يف مثل هذه الظروف.من مقر الفريق

ة من يضافإمزايا  إىل األكثر تواتراً  املفاجئةسلسلة من الزياراتيؤدي إجراء قد كما  .ةتدرجييو شاملة بصورةمراقبة املنشأة هبذه الطريقة فيتمكن 
 باإلضافة إىل ذلك، توفر الزيارات األكثر انتظاماً فرصة . ألوضاع حقوق اإلنسانمستمر  اهتمامعلى إيالء  السلطاتشجعيفرادع، التأثري الحيث 

   .جيدة لبناء العالقات واملتابعة مع مسؤويل وموظفي املركز واألشخاص احملرومني من حريتهم
 

 املعلومات التحضريية

 املركز يف  املوجودين األشخاص بأمساء قوائمفاالطالع على . قبل الزيارةكافية أمهية التحضري الفعال واحلصول على املعلومات اليف  املبالغةال ميكن
 يتيح الشبيهةبيانات غري ذلك من ال وللمنشأةخريطة و نظم التصنيف والفصل لومات عنهرمية ومعتضم بيانات  املوظفني  بأمساء وقوائمأماكنهمو
  . املتاحة املوارد القصوى من االستفادةمما يتيحتراتيجية،  اس بطريقة أكثر املقابالتاملشاركني يفاختيار  اقبةرفريق املل

 
 شخصيةالقابالت امل إلجراء تكميليةالج َهُنال .3

 
سوء ضروب  التعذيب وغريه من  حدوث- منع عجز عن أو ت- تركز املراقبة الوقائية ألماكن االحتجاز على حتديد وحتليل العوامل اليت تسبب 

 واقتراح تدابري يةما نظبصورة  أو القضاء عليها عوامل اخلطر هذهتقليلىل إ تسعى وهي .حتجاز االأثناءة اإلنسان لكراماألخرى  اإلهاناتاملعاملة و
 مجعمن   أخرىواعأنبين تجز مع احملشخصيةال تقابالامل أن تقترن يف هذا السياق، ال بد . الفردية واحلاالت الشكاوىالنظر يف من وقائية بدالً

  وحتليل القوانني؛مسؤويل املركزقابالت مع امل و؛مراجعة الوثائق والسجالتو ؛ن أنفسهمو املراقب اليت يدوهنا املالحظاتها في املعلومات مباوحتليل
 إيالء االعتبار  أيضاًميكنو. شخصية وحمور املقابالت العلى إثراء حمتوىكلّها  العملياتذه ه تساعد . والسياسات واإلجراءاتواملؤسسات

   :أفضلبشكل قابالت توجيه املالية للمساعدة على الحتماالت التل
 

 استبيان سابق للزيارة

 عدد متثيلي من األشخاص علىستبيان االع وزَّي. معلنة بزيارة االضطالع قبل يف مركز االحتجاز اً استبياناملراقبةمؤسسات بعض منظمات وتستخدم 
 مواضيع معينة أو أجزاء من املنشأة يف وقت سابق للزيارة التعرف علىد االستبيان على يساعقد . ، حيث يتناول تصوراهتم وجتارهبم الفرديةاحملتجزين

 منها، خمتلفة حتديات  فتواجه هي األخرى،هذه العمليةإجراء  أما كيفية .شخصية املقابالت الخاللايا املطلوب معاجلتها ضومن مث ختفيض عدد الق
غري أن  .)اًثيفتتطلّب عمالً كوهي عملية ( الالزمة  معاجلة املعلوماتعملية وةوياهلعدم الكشف عن يف  قاحلواحترام بالقراءة والكتابة  اإلملام ةلأمس

  .املراكز الصغرية واملتوسطة احلجمبما يتعلق   يفال سيما يف املنهجية العامة يف سياقات معينة، بنجاح أداة ميكن دجمها  ميثّلاالستبيان
 

 زيارة حتضريية

 جولة سريعة يف املنشأة قبل زيارة إجراءميكن االستفادة من هذه الزيارة يف كما  .تبيان بزيارة حتضريية تسبق الزيارة الرئيسيةميكن استبدال االس
  من مزايا هذا اخليار أنه ال يتطلب. املناسبةستراتيجيةاال الوضع واختاذ قرار بشأن عناملراقبة الرئيسية بأيام أو أسابيع، وذلك لتكوين انطباعات 
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  أو قائدباإلضافة إىل ذلك، ميكن عقد االجتماع التمهيدي مع مدير. وجود الفريق بأكمله يف البداية، نظراً ألن اهلدف منه ليس إجراء مراقبة معمقة
 ظروفظلّ يف  أما.  فمن املأمول أن يساعد ذلك يف بناء جسور التواصل وتوفري الوقت أثناء وجود الفريق بأكمله.ركز يف هذه املرحلة املبكرةامل

 من ه ويف حني أن.زيارة املراقبةن نتيجة وحملتجزا  أن يواجههاحتمليت ُيقد متثل الزيارة التحضريية فرصة إلجراء تقييم سريع للمخاطر ال ف،أخرى
 أم  باملوعد احملدد للزيارة الرئيسيةزمسؤويل املرك إبالغ  كانوا يريدوناملفيد اإلعالن عن الزيارة التحضريية، إال أن للمراقبني احلرية يف اختيار ما إذا

  .ال
 

 مقابالت مجاعية

قد تساعد و.  وسري العمل فيه إجراء مقابالت مجاعية يف بداية زيارة املراقبة وسيلة مفيدة جلمع معلومات عامة عن الوضع يف املركزقد يشكّل
هذه املقابالت شكّل  قد ت.أن حتل حملهاهلا  وزال جيغري أنه  شخصية الاملطلوب تناوهلا خالل املقابالت عدد القضايا ختفيض املقابالت اجلماعية يف

 عرض قائمة كاملة بالقضايا املراد مناقشتها على هذه كما أن .شخصية تامة يف إجراء مقابالت استحالةاخليار الوحيد عندما جتد هيئة املراقبة 
تها عن  ملتابعشخصيات معينة أو  وقائعوأنظم  وأحتديد مواضيع تفيد يف " ات احلرارة لدرج أوليةقراءة" مبثابة  يكونقد اجملموعات يف بداية الزيارة

ص اشخ األبارتكاهبا أو العنف والتخويف بني  اُتهِموا أو اليتها احملتجزونرتكبيت احساسة مثل اجلرائم القضايا  من مناقشة جيب توخي احلذر .كثب
وسط هذه  خمربينوجود  األخذ يف احلسبان احتمالينبغي كما  . يف هذا الشأنوثابتةة  قواعد صارمإن كانت ال توجدأو العنف اجلنسي، و

 مثلما يف - املقابالت اجلماعية  يف باإلضافة إىل ذلك، ينبغي. اللقاء بعناية يف بدايةاجلماعية وخط سريها املقابلة من شرح الغرض بجي. اجملموعات
  .يار عدم املشاركةتخاحلق يف ا و واملوافقة املستنريةالسريةب تعلقةامل القضايا  التأكيد على-  الفردية املقابالت

 
 املشاركني يف املقابالت الفرديةاستراتيجيات اختيار  .4

 
 التأكد من أن هو) عيةيضاعلى العكس من املووهي  (الزيارة الوقائية العامة ت خاللقابالامل  إلجراءوضع استراتيجيةمن اهلدف الرئيسي  إن

 التعبري عنفضالً عن موعات واألفراد، اجمل  بعضواجههاي اليت الظروفعكس ت  نفسهيف الوقتو العامة تعكس األوضاعمتّ مجعها يت املعلومات ال
  اجلمع بنيينبغي .ج الختيار املشاركني يف املقابالت حتديد أربع فئات واسعة من الُنه ولتحقيق هذا اهلدف، ميكن.تها معاجلطلوبالقضايا احلرجة امل

  : لتحقيق أكرب قدر من الفعاليةالُنهجه هذ
 

 االختيار التلقائي .1
 اختيار القضايا احلرجة .2
 االختيار التمثيلي .3
 اختيار الكل أو ال شيء .4

 

 التلقائياالختيار 
 

  العفوياالختيار 

 أي قررإذا أما . املشاهدات أو ية احلدس أساس االستنباطاتزيارة علىال أثناء بصورة عفويةقابالت امل للمشاركة يفار األشخاص يختاميكن للفريق 
لرفض واالستجابة اقياس أسباب على املراقبني حماولة جيب ولكن  .رارقهذا ال احترام يجبف  وقع عليهم االختيار رفض املشاركة،ن الذيمن األفراد

 ن قد يظنون أنين اآلخرتجزياحمل أو وظفني أو املسؤولني من مساوئ االختيار العفوي أن امل.خطرلل الشخص تعريضدون من بشكل مناسب 
 عدم يف حالةقل املخاطر ت ،لذلك.  األشخاص لسبب معني، األمر الذي قد يزيد من احتمال تعرضهم لعمليات انتقاميةاالختيار وقع على هؤالء

  .وجهات النظرل يليةمتثمراقبني عينة لل تقدمهذه الطريقة وحدها ال بيد أن . داخل املنشأةمراقبني يف جولتهم لل ة املسؤولنيرافقم
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  املتطوعون
ال يضمن احلصول على على الرغم من أن ذلك . مقابالت خالل الزيارةمعهم  ىجر، أن ُتفراد أو جمموعاتبعض احملتجزين، سواء كأقد يطلب 
ينبغي دمج الوقت املطلوب ف ،لذا .االختيار املخطط له مسبقاً ال يتسىن احلصول عليها عن طريققد قدم معلومات مفيدة يقد  إال أنه ،عينة متثيلية

  .م يف عملية التخطيط للزيارة، وإن كان ال يصح للمراقبني االعتماد على املتطوعني وحدهمقابلة خاصةإلجراء مقابالت مع احملتجزين الذين يطلبون 
 

   للمشاركة يف املقابالتملسؤولني اون من ِقبلرشحاملاألشخاص 

 حتيد مع احلرص على أالهذه املقابالت   قبولجيب عموماً. ةزيار الخاللحمددين ت مع حمتجزين  مقابالجراء إبنيراققد يقترح املسؤولون على امل
 بأدب من خالل ها رفض لفريق املراقبة أما يف حالة عدم الرغبة يف قبول هذه املقابالت، فيمكن.إجراء املقابالتيف ثابتة ال ته استراتيجي عنفريقال

  .ه املقررأعمال جدول أهداف على التأكيد
 

 اختيار القضايا احلرجة
 

  األشخاص موضع االهتمام احملدَّدون مسبقاً
رمبا تكون هيئة املراقبة قد تلقت معلومات عن وجود أشخاص معرضني للخطر بشكل خاص أو عن حاالت حمددة من االنتهاكات املزعومة حلقوق 

 يف حال أرادت فرق املراقبة .قابالت على هذا األساسامل إجراء  يف اهليئة سترغبوعلى األرجح، موضوع املناقشةاإلنسان داخل مكان االحتجاز 
زمنية  قبل وبعد مقابلة هؤالء ولفترة  آخرينمقابلة بعض األشخاص موضع االهتمام الذين سبق حتديدهم، جيب على املراقبني أيضاً مقابلة حمتجزين

لمشاكل ل  أفضلىل فهمإصول و هو الحمددة من مجع املعلومات عن وقائع ق املراقبة الوقائية الذي تنشده فر اهلدفر أن تذكُّ ينبغي أيضاً.مماثلة
وبني ستنكار جملرد االينبغي التمييز بوضوح بني توجيه الشكاوى الفردية لغرض تقدمي املشورة القانونية أو رفع دعوى قضائية أو ف ، لذا.النظامية
  1 .ةوقائيال املراقبةأنشطة 

 
 ستوحاة من السجالت والوثائق املالدالئل

 خالل متابعتها جيب حاالت شاذة أو خماوف اقبةر فريق املسيصادفملراقبة، االوثائق اإلدارية خالل زيارة غريها من عند فحص السجالت و
  . للمعلومات أساسياً مصدراًموضوع البحث) احملتجزون (يف هذه احلالة يكون احملتجزو. الشخصيةقابالت امل
 

 ت االرجتاعيةاملقابال

 . هناك اليت مروا هباتجاربللسؤاهلم عن اقد يقرر املراقبون إجراء مقابالت مع أشخاص مت إطالق سراحهم أو نقلهم من أحد أماكن االحتجاز 
 فيها يقضِوينطبق هذا بشكل خاص على مراكز االحتجاز اليت مل .  االحتجازفقامر بعد خروجهم من  أكثر صراحةً األشخاصفغالباً ما يكون

عني ألخذ ب ينبغي للمراقبني أيضاً ا. فوريةإجراء مقابالتب تسمحكن ت قصرية نسبياً أو اليت مل  زمنيةفترة األشخاص احملرومون من حريتهم إال
 املقابالت خالللذا ينبغي أن يسعى املراقبون أيضاً . انتهاكات  فيهاقد حتدثاالعتبار أن مركبات نقل احملتجزين هي يف حد ذاهتا أماكن احتجاز 

  .مناقشة مثل هذه التجارب مع احملتجزين
  
  
 

                                            
  ?What Is Preventive Monitoring  و?What Is Prevention  بعنوانا عن مجعية الوقاية من التعذيب املرتقب صدورمهتني اإلعالميتنيقيانظر الوث  1



  جلمعية الوقاية من التعذيب2الوثيقة اإلعالمية رقم 
 

 اختيار املشاركني يف املقابالت اليت جترى يف إطار املراقبة الوقائية ألماكن االحتجاز
 

5

 االختيار التمثيلي
 

  أخذ عينات عشوائية

وجهات نظر لهدف إىل تقدمي عينة متثيلية يجيب أن تكون استراتيجيات االختيار املذكورة أعاله مكملة لنهج ، املراقبة الوقائيةلضمان فعالية 
ل من ك اختيار الشخص الثاين أو الشخصني األولني عن طريق" عشوائية" اختيار عينة ، على سبيل املثال، فيمكن.األشخاص احملرومني من حريتهم

 يعتمد اختيار الصيغة . القائمةيف شخص عاشرأو ببساطة اختيار كل ) يف حال وجود قائمة أجبدية(مقسمة أجبدياً أللقاب احملتجزين قائمة 
مع التصميم البنائي مبا يتناسب  النهج ا جيب تعديل هذ.إجرائهاإىل  وعدد املقابالت اليت يهدف الفريق املستخدمة على عدد احملتجزين املوجودين

 الفريق يف بأمساء األشخاص الذين يرغب مسؤويل املركزقتضي إبالغ يالفعلي للمنشأة والعوامل العملية األخرى، ومن مساوئه أنه عادةً ما 
  .تهممقابل

 
 ينات العشوائية ُمحسَّنة ألخذ العطريقة

ين تجز من سجل احملالتعرف هيو اإلعداد، قدراً أكرب من تتطلبغري أهنا  ،لنظام نفسه تسهل احلصول على عينة أكثر متثيالًل أكثر تطوراً صيغةمثّة 
ين الشباب تجز واحملاملؤبدبالسجن  احملكوم عليهم: الفئاتهذه على مثلة األمن  .لفئات االستراتيجية اليت هتم فريق املراقبةل نينتمامل األشخاص على
ميكن  بعد حتديد طبيعة هذه الفئات، .اإلرهابك خطرية جنائية بتهم املعتقلنيو األقلياتأفراد  والسجناء السياسيني والقادمني اجلدد وكبار السنو
  العشوائيةات العينلطريقة أخذ معدلة صيغة على ًءاألشخاص بنااختيار مث  كل فئة  األشخاص املراد مقابلتهم من عدد أو نسبة أن يقررفريق املراقبةل

  . تفيد هذه الطريقة يف اختيار املرشحني للمشاركة يف املقابالت اجلماعية األوليةكما  . أعالهالواردة
 

  .ةائي الوقاملراقبة  اليت جيريها فريققابالتامل للمسامهة يف زيادة فعالية  كافةكما سبق الذكر، ينبغي اجلمع بني هذه الُنهج
 

 شيء اختيار الكل أو ال
 

ن إما مقابلة وراقبخيتار املمن املهم أن ف من األشخاص، مثل مراكز الشرطة الصغرية، حمدود جداًدد حتتوي على عاليت حتجاز االكن امأل بالنسبة
يزداد إذ قد  هؤالء احملتجزينم فقط من قس ةمقابل جتنبعلى املراقبني يجب ف .على اإلطالق  ال أحد منهماألشخاص احملرومني من حريتهم أوسائر 

 الفريق مع ربة سيعتمد هذا القرار يف النهاية على جت.ة مجاعييةانتقامالتنّبه إىل احتمال وقوع أعمال عليهم ؛ كما عمليات انتقاميةلخطر تعّرضهم 
  .زيارة أخرىب من خالل القيام عن قدرته على املتابعة ها، فضالًمسؤولياملؤسسة و

 
 استراتيجية إجراء املقابالتبشأن رات النهائية االعتبا .5

 
  طابع رمسي أم غري رمسي؟

بدأها  ، سواء احلوارات الودية وغري الرمسيةتلعبإذ ميكن أن .  رمسيذات طابع" املقابالت " تكون الضروري أنليس منمن اجلدير بالذكر أنه 
بذل جهد اقبة رفريق املعلى  جبيف ،لذا . على املعلومات املراقبني يف حصولاًي أساسدوراً ، يف مكان االحتجاز املوجودونن أو األشخاصواملراقب
  . الفاعلةهذه األطرافسالمة أعضاء الفريق وضمان ويف الوقت نفسه  واقفمثل هذه امليف   أقصى قدر ممكن من اللطف والتجاوبراظهواع إل

 
 االحتياطات العامة

ما مل بأي شكل من األشكال ها نقلأو  املعلومةالكشف عن  ،ةي معلومات مهمة خالل مقابلة شخصي تلقعقب ،لفريقلباإلضافة إىل ذلك، ال جيوز 
 مما يدور الكثريأن تكشف لغة اجلسد ميكن ل . من الناحية االستراتيجية ذلك مناسباًما مل يَرو املقابلة يت معهجرأُالذي الشخص  إذن من حيصل على
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 غري م، مبا يف ذلك إشاراهتيات أعضاء فرق املراقبة سلوككثرياً ما حيلل العاملون يف أماكن االحتجازو ، ذلكعيي  أندونمن  يف ذهن اإلنسان
  .هاانتهائ وحىت بعد  اليت يقومون هبازياراتال خالللفظية، ال
 

 .الالزمةاالحتياطات  اختاذمع و  كلما كان ذلك ممكناًينبغي تأكيدها خالل مقابالت أخرى، ،باملوضوعصلة وذات   مهمةعند تلقي معلومات
 عمليات انتقامية خاطئة أو حدوثفتعدد مصادر املعلومة الواحدة يوفر درجة من احلماية للمصدر األول، وإن كان ال ميكن استبعاد إمكانية 

  .مجاعية
 

 العمليات االنتقامية

 الذين - م من األشخاص وغريه–لمحتجزين  خطر حدوثها لوتقليل ية االنتقام العمليات استراتيجية عامة ملنعتطبيق ضرورة على التشديدمن املهم 
 أصبحت يف مراكز االعتقال اليت ال سيماأحناء العامل، سائر يف حتدث مثل هذه العمليات االنتقامية ف .املقابالت اليت جيريها فريق املراقبة يف ونشاركي

 سواء قبل الزيارة ،على حنو استباقي" ال ضرر وال ضرار"راقبة االلتزام مببدأ  جيب على فريق امل، لذلك. مثرية للقلقبالفعل  فيها حقوق اإلنسانحالة
يتيح الفرصة لتقييم املخاطر واعتماد ) أعالهالوارد " (ما قبل الزيارة " املتعلق باستعداداتنهجالوكما سبق الذكر، فإن . ها أو بعدهاءأو أثنا

  إجراء املقابالت يف ظل ظروف توحيبعدمر فريق املراقبة ذو احلس املسؤول إىل اختاذ قرار  قد يضط. الزيارةإجراء حىت قبل ملواجهتهااستراتيجية 
  .السيطرة عليه ه أوقبولال ميكن  خطر بوجود

 
 ويفهمون  احملتملةمن أن األشخاص املرشحني للمشاركة يف املقابالت يدركون املخاطرللتأكد  قصارى جهده الفريق يبذلمن الضروري أيضاً أن 

  جيعلهمما إذا كان هناك سببع للمشاركة يف املقابالت حتديداً ني املرشحسؤالينبغي ف ،لذا. مراحل املقابلةسائر ليت املوافقة والسرية يف مسأ
  . التعاون مع املراقبنيبشأنذ أفضل قرار ممكن اختا يتسىن هلمذه الطريقة هب. جراء مقابالت معهمإ عدميفضلون 

 
 اخلالصة .6

 
 .ت معهم مقابالإلجراء األشخاص احملرومني من حريتهم أنسباختيار ن يف كيفية و املراقبأن يتمعنالوقائية ألماكن االحتجاز املراقبة تقتضي 
 كما أن وجود استراتيجية لالختيار . حمدودةمالية وبشريةوزمنية   مواردظل وجود يف املراقبة حتقيق أقصى قدر من الفعالية يف ذلك علىويساعد 
من املفترض أن و. عرضة للخطرأوضاع الفئات امل وأعام ال حول الوضعسواء بني تكوين رؤية تتسم بأعلى قدر ممكن من التمثيل الصحيح يتيح للمراق

  . املبينة أعاله يف حتقيق هذه األهدافجالُنه اجلمع بني يساهم
 

املقترحات فضالً عن  ت التحليالزادت جودة ، املراقبةراتزيا خالل  املراقبونمعهاجي جودة املعلومات اليت تزادكلما  كما هو احلال دائماً،
  علىصولحلا  منألشخاص احملرومني من حريتهما  املتمثلة يف متكني املهمة األساسية إجناز يف ذلكساعدي أن من املتوقع و. اليت ميكن تقدميهاالنظامية
  .حتجاز اال أماكن يف بشكل عام وتعزيز احترام حقوق اإلنسانمنع التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة وممارستها، فضالً عن حقوقهم
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