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شكر وتقدير

شكر وتقدير

نيابة عن جمعية منع التعذيب ،أود أن أعرب عن امتناين للخرباء واملوظفني الذين ساهموا يف هذا املنشور
الجديد .قام بصياغة النص األصيل مايكل كيليت ،ضابط رشطة سابق ،وخبري مستقل معني بأداء الرشطة
وعضو يف مجلس إدارة جمعية منع التعذيب .وأجرى أورو فريزر التنقيح األول ،وهو موظف سابق لدى
جمعية منع التعذيب ،يعمل حالياً لدى مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف كولومبيا؛ وقدم أورو
أيضاً تعليقات مفيدة عىل التنقيح النهايئ .قدم جوناثان بينون ،طبيب وخبري استشاري يف مجال حقوق
اإلنسان ،مساهامت جوهرية يف الجوانب الطبية .كام ساهم ماثيو ساندزومارسيلني هرين ،من فريق جمعية
منع التعذيب لألمم املتحدة والفريق القانوين ،يف تطوير الفصل الثالث .أخريا ً وليس آخرا ً ،يعود الفضل
أساساً إىل بحث وصياغة وتنسيق جان سيباستيان بالن ،مستشار رصد االحتجاز يف جمعية منع التعذيب،
الذي تسبب يف صدور هذا الدليل أخريا.
نوقشت املسودة يف اجتامع ت ّم بإرشاف جان سيباستيان بالن وتانيا نورتون (مستشارا رصد االحتجاز يف
جمعية منع التعذيب) ،يف جنيف يف  3و 4مايو/أيار  .2011وأود أن أشكر الخرباء التالية أسامؤهم الذين
قدمت تعليقاتهم املثمرة ،قبل االجتامع وبعده ،مساهامت أساسية:
•سيلفيا كاسال ،الرئيس السابق لكل من اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واللجنة الفرعية لألمم
املتحدة املعنية مبنع التعذيب،
•رالف كراوشو ،ضابط رشطة سابق وخبري مستقل معني بأداء الرشطة،
•رشبل مطر ،مستشار وزير الداخلية اللبنانية املعني مبسألة التعذيب وأداء الرشطة،
•هرينان فاليز ،عضو األمانة العامة للجنة الفرعية لألمم املتحدة ملنع التعذيب.
كام ت ّم تنقيح املسودة النهائية من قبل خرباء آخرين سمحت لنا تعليقاتهم بتوسيع نطاق الدليل:
•ماغي برين ،املديرة السابقة إلدارة إقامة العدل وعضو باملجلس االستشاري لجمعية منع
التعذيب،
•دونيش بوشكوفسيك ،مستشار جمعية منع التعذيب آللية املنع الوطنية يف مقدونيا،
•أماندا ديزل ،مندوبة جمعية منع التعذيب يف جنوب أفريقيا،

VII

شكر وتقدير

•آنا لوسون ،خبرية يف حقوق ذوي اإلعاقة،
•والرت سنتيجر ،عضو بآلية املنع الوطنية النمساوية وعضو مبجلس إدارة جمعية منع التعذيب
بالنمسا.
كام أود أن أعرب عن امتناين إلميا-ألكسيا كاسال-كاتزمان ،التي قامت بتحرير هذا الدليل.

شكر وتقدير

يف الختام ،أود أن أشكر خوان إ .منديز ،املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب ،الذي تكرم باملوافقة
عىل كتابة املقدمة.
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األمني العام لجمعية منع التعذيب
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يكون الشخص املوقوف لدى الرشطة يف حالة خاصة من الضعف .فبام أن الرشطة تتمتع بصالحيات خاصة،
مثل االستخدام القانوين للقوة ،يكون مصري الشخص املحتجز بالكامل بني أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ
القانون .ويخلق هذا االنعدام يف التوازن يف السلطة وضعاً خطريا ً ألنه قد يؤدي إىل حدوث سوء املعاملة
والتعذيب.

متهيد

متهيد

التعذيب واحد من أخطر انتهاكات الحقوق األساسية لإلنسان .وهو قد يدمر كرامة اإلنسان وجسده
وعقله ،وله آثار بعيدة املدى عىل املجتمع .وعىل الرغم من الحظر املطلق للتعذيب مبوجب القانون
الدويل ،إال أنه ما زال ،منترشا ً عىل نطاق واسع هو وغريه من رضوب سوء املعاملة .وغالباً ما تتم هذه
األعامل الشنيعة خلف أبواب مغلقة ،بعيدا ً عن أي أنظا ٍر خارجية .وهذا هو سبب أهمية الرصد املستقل
ألماكن االحتجاز من أجل منع جميع أنواع االنتهاكات.
بصفتي مقرر األمم املتحدة الخاص املعني مبسألة التعذيب ،كنت قد دعوت الدول إىل فتح أماكن االحتجاز
للتفتيش الخارجي باعتبارها طريقة لتعزيز الجهود العاملية الرامية إىل القضاء عىل التعذيب .ولقد ناضلت
من أجل تصديق أوسع نطاقاً عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،التي تضمن الشفافية يف سائر أماكن االحتجاز وذلك
بفضل نظام فريد من نوعه ،يضم هيئات زائرة دولية ووطنية عىل حد سواء.
يف عام  ،2004نرشت جمعية منع التعذيب دليالً عملياً حول رصد أماكن االحتجاز بغية تعزيز قدرات
الجهات املشاركة يف الزيارات ،خاصة للسجون .ومنذ ذلك الحني ،متت ترجمة هذا الدليل إىل  17لغة
وهو مستخدم يف مختلف أنحاء العامل .إال أن املامرسني قد أعربوا عن الحاجة إىل إرشادات أكرث تحديدا ً
بشأن الرصد الوقايئ للرشطة ،خاصة يف ما يتعلق بسلوك الرشطة واألماكن الخاضعة لسلطة الرشطة .لذلك،
فالدليل الجديد لجمعية منع التعذيب هو مساهمة مرحب بها يف امليدان ،وهو يقدم إطارا ً واضحاً لفهم
سامت االحتجاز يف عهدة الرشطة .يقدم الدليل منهجية مفصلة إلجراء الزيارات ملراكز الرشطة ،فضالً عن
التوجيه بشأن تحليل حالة تنفيذ املعايري الدولية ذات الصلة .وسيكون هذا الدليل ذا فائدة كبرية لهيئات
الرصد املكلفة بزيارة أماكن االحتجاز الخاضعة لسلطة الرشطة.

IX

متهيد

ال يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تتعامل أجهزة الرشطة يف مختلف أنحاء العامل ومع سائر
األشخاص معاملة إنسانية ،مع احرتام كرامتهم .وآمل بشدة أن يسهم هذا املنشور يف تغيري املامرسات ،فضالً
عن العقليات والسلوكيات التي من شأنها أن تقربنا من هذا الهدف.
الربوفيسور خوان إ .منديز .املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه

متهيد

من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

X

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

		
ACHPR

امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (املعروف أيضاً باسم 'ميثاق بانجول')

		
ACHR

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان (املعروفة أيضاً باسم "ميثاقسان خوسيه")

		
APT

جمعية منع التعذيب

		
BPP
		

(األمم املتحدة) مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

		
BBTD

مبادئ األمم املتحدة األساسية ملعاملة املحتجزين

		
BPUFF
		

(األمم املتحدة) املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من
قبل موظفي إنفاذ القانون

		
BR
		

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات
(قواعد بانكوك)

		
CAT

(األمم املتحدة) لجنة مناهضة التعذيب

		
CCLEO

مدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

		
CRPD

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

		
CPT
		

اإلختصارات األساسية

اإلختصارات األساسية

اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة

		
CRC

(األمم املتحدة) اتفاقية حقوق الطفل

		
ECHR
		

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (التي كانت تسمى يف السابق باالتفاقية
لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية)

		
ECPE

املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة

XI

اإلختصارات األساسية

		
EPR

قواعد السجون األوروبية

		
HRC

مجلس حقوق اإلنسان

		
IACPPT

اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه

		
ICCPR

(األمم املتحدة) العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ICPAPED

(األمم املتحدة) االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي

		
NGO

منظمة غري حكومية

		
OPCAT
		

(األمم املتحدة) الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

		
PBPA
		

املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف
األمريكتني

		
RIG
		

املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ومنعها يف أفريقيا (مبادئ روبن آيلند)

		
RPJDL

قواعد األمم املتحدة بشأن حامية األحداث املجردين من حريتهم

SARPCCO

منظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الرشطة يف الجنوب األفريقي

		
SMR

(األمم املتحدة) القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء

		
SPT
		

(األمم املتحدة) اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

		
SRT

(األمم املتحدة) املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب

		
UN

األمم املتحدة

		
UNCAT
		

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

		
UNGA

الجمعية العامة لألمم املتحدة

		
WGAD

الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي

اإلختصارات األساسية

		
ECPT
		

االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة (سابقا االتفاقية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية)

XII

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

مقدمة

من أكرث الوسائل فعالية ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة الزيارات املفاجئة واملنتظمة ألماكن
االحتجاز من أجل مراقبة معاملة وأحوال األشخاص املحرومني من حريتهم .وتضع جمعية منع التعذيب
1
األدوات بغية تعزيز قدرات هيئات الرصد .وقد سبق ومتت ترجمة الدليل العميل لرصد أماكن االحتجاز
الصادر عن جمعية منع التعذيب إىل  17لغة؛ لكن ،ونظرا ً إىل حدوث التعذيب يف املراحل األوىل من
االحتجاز يف غالبية األحيان ،ارتـأى العديد من األخصائيني وجود حاجة إىل دليل محدد لرصد مراكز الرشطة
وسلوك عنارص الرشطة 2.عىل الرغم من أوجه الشبه العديدة املشرتكة بني منهجية الزيارة التي متت
مناقشتها يف هذا الدليل ونهج رصد أماكن االحتجاز األخرى ،مبا يف ذلك السجون ،إال أنه مصمم ليكون
مبثابة أداة مركزة ومحددة ،تك ّمل أداة رصد أماكن االحتجاز .يهدف الدليل إىل تقديم اإلرشادات العملية
واملعلومات حول أفضل املامرسات التي ميكن تكييفها وفقاً الحتياجات وأهداف السياقات الفردية ،بدالً من
سلسلة من القواعد الواجب اتباعها يف كل حالة.

مقدمة

ملاذا يتم إصدار دليل عن الرشطة؟

الجمهور املستهدف
سيفيد هذا الدليل أي شخص يقوم مبا ييل:
•زيارات رصد ملراكز الرشطة و/أو غريها،
•أنشطة وقائية متعلقة بالرشطة.
سيكون مستخدموه الرئيسيون أعضاء يف اآلليات الوقائية الوطنية التي تعمل وفقاً ألحكام الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
إذ تغطي هذه اآلليات الوقائية الوطنية أي نوع من املنشآت التي يكون فيها األشخاص ،أو يُحتمل أن
 1رصد أماكن االحتجاز :دليل عميل ،جمعية منع التعذيب ،جنيف ،أبريل /نيسان  .2004متاح عىل:
.http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&Itemid=259&lang=en
 2غالبا ما يستخدم مصطلحا “الرشطة” و”وكاالت إنفاذ القانون” بشكل متبادل .إال أن مصطلح “الرشطة” شائع االستخدام يف
هذا الدليل عىل أساس أن مصطلح “وكاالت إنفاذ القانون” غالباً ما يعترب مصطلحاً أضيق نطاقاً نظرا ً إىل أن مجموعة وظائف
الرشطة أوسع من إنفاذ القانون.
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مقدمة

يكونوا ،محرومني من حريتهم ،مبا يف ذلك مراكز الرشطة.
كام يستهدف الدليل املنظامت واألفراد اآلخرين الذين ميتلكون تفويضاً أو صالحية لزيارة مثل هذه األماكن،
مبا يف ذلك آليات الزيارة العاملية واإلقليمية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين
وبرامج الزائرين املدنيني والربملانيني.
وستفيد املعلومات التي يتضمنها هذا الدليل أيضاً-:
•السلطات املسؤولة عن مراكز الرشطة،
ةمدقم

•املوظفني العاملني يف مراكز الرشطة،
•العاملني يف املجال الطبي،
•املحامني،
•غريهم من األخصائيني الذين لديهم الفرصة لزيارة مراكز الرشطة.
هذا الدليل موجه إىل الهيئات واألفراد الذين يتمتعون بالحق يف دخول مراكز الرشطة من خالل الواليات التي
يضطلعون بها أو من خالل اتفاق محدد .لذلك ،فهو ال يغطي مسألة اكتساب القدرة عىل دخول مراكز الرشطة.
ينبغي للقراء األخذ يف االعتبار أن جمعية منع التعذيب تش ّجع وتويص باعتامد نهج كيل متكامل لرصد
أماكن الحرمان من الحرية .وينبغي النظر دامئاً إىل عملية رصد مراكز الرشطة يف ضوء رصد أماكن االحتجاز
األخرى؛ فعندما تكون هيئة الرصد مسؤولة عن زيارة مراكز الرشطة حرصا ً ،يتعني عىل أعضائها مراعاة
التنسيق مع اآلليات املسؤولة عن زيارة األنواع األخرى من أماكن االحتجاز ،خاصة السجون.
بنية الدليل
يتكون الدليل من ثالثة فصول رئيسية .يضع الفصل األول رصد الرشطة يف السياق املناسب ،مربزا ً صالحيات
الرشطة والعالقات بني هذه الصالحيات ومسائل حقوق اإلنسان .ويقدّم هذا الفصل أيضاً االعتبارات
الرئيسية يف رصد مرافق الرشطة ،مام يوفر إطارا ً تحليلياً لفهم املسائل املطروحة يف رصد االحتجاز من
منظور شمويل.
يناقش الفصل الثاين منهجية إجراء زيارات الرصد .ويستكشف الجزء “ألف” كيفية التحضري للزيارات .يف
حني يركز الجزء “باء” عىل إجراء الزيارات ويُف َِصل الجزء “جيم” األنشطة الرئيسية للمتابعة.
يحدد الفصل الثالث ويناقش املعايري الوطنية والدولية األكرث صلة املعنية بالحجز يف عهدة الرشطة .وهو
منظم عىل أساس مواضيعي ،فيمكن بالتايل استخدامه كدليل مستقل .لكل قضية ذات صلة (مثل استخدام
القيود) ،يرجع الفصل إىل الوثائق القانونية ذات الصلة وتعليقاً يوضح ما تستلزمه املعايري للوفود الزائرة
ونصائح عملية للمسؤولني عن الرصد.
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سياق عملية رصد الرشطة

الفصل األول  -سياق عملية رصد الرشطة

 -1سلطات الرشطة وحقوق اإلنسان
 -1-1الرشطة وحقوق اإلنسان
تقدّم مؤسسات الرشطة نفسها عاد ًة عىل أنها هيئة تزويد خدمات أو قوة أو مزيج من االثنني .ميكن وصف
الفرق بني الخدمة والقوة عىل النحو التايل:
يظهر ‘منظور القوة’ ،أو املنظور العمودي ،بشكل واضح يف أساليب الخفارة االستبدادية
التي تستخدمها العديد من مؤسسات الرشطة .أما املنظور اآلخر ،فيقيض باعتبار
الرشطة كهيئة مزودة للخدمات إىل املجتمعات املحلية يف مناطقها .ويظهر منظور
‘الخدمة’ ،أو املنظور األفقي ،يف ‘الخفارة املجتمعية’ ومشتقاتها :أداء الرشطة الذي يركز
3
عىل املشاكل والقائم عىل املعلومات االستخبارية.

I

سياق عملية رصد الرشطة

عىل الرغم من هذا االختالف املفاهيمي ،فمن املسلم به 4عموماً أن املهام الرئيسية للرشطة تدور حول
جهود
•للحفاظ عىل الطأمنينة العامة والقانون والنظام يف مجتمع معني،
•لحامية واحرتام الحقوق والحريات األساسية لألفراد،
•ملنع الجرمية وكشفها ومكافحتها،
•لتقديم املساعدة والخدمات إىل عامة الشعب.
ينبغي للرشطة  -سواء اعتربها الشعب كخدمة أو كقوة – االضطالع بدور أسايس يف حامية حقوق اإلنسان.
والرشطة هي املسؤولة عن ضامن أمن األفراد وسالمتهم من خالل إنفاذ القانون؛ مبوجب القانون الدويل،
يُلزم ضباط الرشطة باالحرتام الكامل لحقوق اإلنسان ،إال أنه من واجبهم أيضاً حامية حقوق اإلنسان من
انتهاكات اآلخرين .ويف الجوهر ،تفرض عليهم مهامهم الرئيسية أن يكونوا عنارص فاعلني لضامن التمتع
بحقوق اإلنسان :الفهم اإليجايب لدور الرشطة يف هذا الصدد مهم لتعزيز منط الحوار البناء بني هيئات
الرصد والرشطة الذي يقوم عليه نهج الرصد الوقايئ.
 3أنييك أويس ،فهم أداء الرشطة :مرجع للنشطاء يف مجال حقوق اإلنسان ،منظمة العفو الدولية الهولندية ،2006 ،صفحة .26
متاح عىلhttp://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_22360.pdf :
 4أنظر ،من بني جملة أمور أخرى ،املركز األورويب للمؤسسات العامة ،صفحة  .7متاح عىلhttps://wcd.coe.int/com. :
instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1277578&SecMo
.de=1&DocId=212766&Usage=2
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يتعني عىل ضباط الرشطة واجب حامية واحرتام الحقوق األساسية لألفراد ،إال أنه ال بد من احرتام حقوقهم
وضامن متتعهم الكامل بها عىل قدم املساواة .بالتايل ،وعىل الرغم من أن ضباط الرشطة مسؤولني عن
انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك سوء املعاملة ،إال أنه ينبغي للمسؤولني عن الرصد التنبّه إىل إمكانية
تع ّرض عنارص الرشطة أنفسهم لالنتهاكات .يف هذه الحالة ،غالباً ما يكون التأثري كبريا ً عىل معاملة
املحتجزين .عىل سبيل املثال ،ال ت ُعترب الظروف املادية وظروف العمل السيئة جدا ً فقط انتهاكاً للحقوق
االقتصادية واالجتامعية لضباط الرشطة ،إال أنها قد تؤدي إىل استرشاء الفساد أو املساهمة يف سلوكيات
رض باألشخاص الذين يف عهدتهم .يتعني عىل املراقبني ،يف معرض جهودهم لفهم األسباب الجذرية
أخرى ت ّ
لسوء املعاملة ،مبا يف ذلك مشاكل الجهازية داخل مراكز الرشطة ،اعتامد اسرتاتيجية شاملة تأخذ بعني
االعتبار احتياجات الرشطة والصعوبات التي تواجهها .وقد يؤدي الحوار بني املراقبني والرشطة حول املشاكل
التي تواجه الرشطة إىل تعزيز تق ّبل النقد؛ لذا ،فغالباً ما يشكّل أداة دبلوماسية ق ّيمة.

 -2-1صالحيات الرشطة واملخاطر التي يتعرض لها املحتجزون

I

يتسم التدقيق املستقل بأهمية خاصة يف ما يتعلق بالتايل:
•سلطات الرشطة للحفاظ عىل النظام،
•أنشطة الرشطة التي تهدف إىل منع الجرمية وكشفها ومكافحتها.

•توقيف األشخاص وطلب إثباتات للهوية،
•توقيف األشخاص،

سياق عملية رصد الرشطة

ومن أجل االمتثال لسلطات الرشطة ،يتم تزويد الضباط املسؤولني عن إنفاذ القانون مبجموعة من
الصالحيات ،مبا يف ذلك صالحيات:

•إجراء عمليات تفتيش،
•رصد التظاهرات،
•احتجاز األشخاص،
•استجواب األشخاص،
•التحقيق،
•استخدام الحد األدىن من القوة يف ظل ظروف معينة.
أثناء القيام بهذه الوظائف ،قد تتم إساءة معاملة األشخاص أو سحدق سوء استخدام لصالحيات الرشطة.
لذا ،فال بد من رصد مناسب ونزيه لسلوك الرشطة.
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االستخدام القانوين للقوة هو من الوظائف املرشوعة للرشطة إذ أن ضباط الرشطة يعملون أحياناً يف بيئة
خطرة وهم مكلفون بحامية كل من عامة الشعب وأنفسهم .لكن ،كلام يتم استخدام القوة ،مثة احتامل
حدوث سوء معاملة ،خاصة أن الدولة  -وبالتايل الرشطة  -هي الجهة الوحيدة التي تحتكر االستخدام
املرشوع للقوة البدنية.
قد تحدث إساءة املعاملة من قبل الرشطة ألسباب كثرية ،مبا يف ذلك أن استخدام القوة مبا يتوافق مع مبدأ
يسء لحالة معينة .وميكن أن
التناسب ليس باملهمة السهلة؛ وقد تنتج انتهاكات حقوق اإلنسان ج ّراء تقييم ّ
تحدث إساءة املعاملة عندما يستفيد ضباط الرشطة من سلطاتهم من خالل مامرسة القوة املفرطة للرتويع
وانتزاع املعلومات أو ألي أسباب أخرى .كام ميكن حدوثها  -وهذا هو الوضع األكرث تحدياً بالنسبة إىل
املراقبني الذين يسعون إىل التصدي ملسألة التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة  -بسبب شيوع ثقافة
اإلفالت من العقاب يف سياق معني :يف مثل هذه الحاالت ،يعرف ضباط الرشطة الذين يرتكبون انتهاكات
لحقوق اإلنسان أنهم لن يخضعوا للمحاكمة أو العقاب.

I

سياق عملية رصد الرشطة

باإلضافة إىل استخدام القوة ،تشمل مجاالت الخطر الرئيسية سبل التقييد املستخدمة وكيفية إجراء عمليات
التفتيش وما إذا كان التنميط العنرصي التمييزي جزءا ً من ثقافة الرشطة أم ال.
ترتفع حدة مخاطر سوء املعاملة أثناء االحتجاز يف عهدة الرشطة بشكل بارز خالل الساعات القليلة األوىل
من االحتجاز :فهذا هو الوقت الذي يكون فيه املحتجزون عىل أكرب درجة من الضعف والضباط تحت أقىص
ضغط للحصول عىل معلومات منهم .فالضامنات ،خاصة يف املراحل األوىل من االحتجاز ،يف غاية األهمية
ملنع إساءة املعاملة .وتشمل الضامنات األساسية:
•تزويد املحتجزين مبعلومات عن حقوقهم،
•توفري إمكانية االستعانة مبحام،
•إخطار أفراد العائلة و/أو طرف ثالث باحتجاز الشخص،
•توفري فحص من قبل طبيب ( )1لتأكيد أو استبعاد أي ادعاءات محتملة بشأن سوء املعاملة و()2
لتقديم املساعدة الطبية إذا لزم األمر.
وهكذا ،باإلضافة إىل املساعدة عىل منع سوء املعاملة ،تقلل الضامنات املدمجة من مخاطر االدعاءات
الكاذبة التي يتم اختالقها ضد الرشطة.
يف النظم القانونية التي تعتمد اعتامدا ً كبريا ً عىل االعرتافات ،يكون األشخاص املوقوفون من قبل الرشطة
أكرث عرضة لخطر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .تشكل النهج القامئة عىل االعرتاف تهديدا ً أكرب
للمحتجزين مام تنطوي عليه الرشطة القامئة عىل األدلة التي تعتمد عىل االجتهاد يف جمع األدلة .وذلك
ألن النهج القامئة عىل االعرتاف غالباً ما تشجع بشكل غري مبارش عىل املامرسات غري املرشوعة وتساهم يف
خلق ثقافة سوء املعاملة داخل الرشطة.
6
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عالوة عىل ذلك ،تبني املراجع أن الحصول عىل املعلومات من خالل سوء املعاملة غالباً ما يؤدي إىل اعرتافات
كاذبة ،وبالتايل تأخري الكشف الفعال عن الجرمية ومنعها .ونادرا ً ما يكون جمع األدلة مهمة سهلة ألنه
غالباً ما ينطوي عىل إعادة ترتيب سلسلة من األحداث خطوة بخطوة .عىل الرغم من ذلك ،وكقاعدة عامة،
يثق الشعب يف الرشطة إىل حد كبري ،وهم ينظرون بالتايل إىل عمل املؤسسة عىل أنه يتمتع برشعية كبرية
يف النظم القضائية القامئة عىل األدلة .بالنسبة إىل املراقبني الذين لديهم االستعداد للدخول يف تحليل شامل
لألسباب الجذرية للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ،فال ميكنهم تجاهل اإلطار العام للنظام القانوين
(أنظر الفصل الثاين ،الجزء ألف ،القسم .)1-1
يف حاالت الطوارئ ،يجوز توسيع نطاق سلطات الرشطة وتحديد الحريات الفردية ،إال أن ذلك يجب أن
يحدث يف اإلطار الدستوري واالمتثال التام ملبادئ الرشعية والرضورة والتناسب فقط .ال يجوز التذرع بأي
ظروف استثنائية ،مبا يف ذلك حالة الطوارئ العامة ،لتربير التعذيب .من الرضوري عدم تعطيل الضامنات
األساسية ،مثل الحق يف املثول أمام املحكمة وحظر إبقاء األشخاص يف أماكن االحتجاز غري الرسمية ،خالل
أوقات الطوارئ ألن هذا هو الوقت الالزم الستخدامها.

I

 -3-1األشخاص يف حاالت الضعف
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تلعب الرشطة دورا ً رئيسياً يف حامية األفراد واحرتام حقوقهم ،خاصة يف ما يتعلق باألشخاص الذين يعتربون
يف حاالت الضعف 5بسبب التفاعل بني وضعهم يف مجتمع معني والسياق االجتامعي التي يجدون أنفسهم
فيه (مثل األطفال والنساء واألقليات الجنسية واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين) .عندما تقبض الرشطة
عىل أفراد من الفئات الضعيفة وتحتجزهم ،يتطلب األمر عناية خاصة؛ وقد يتوجب اتخاذ خطوات معينة
لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة .عىل سبيل املثال ،قد تضطر الرشطة إىل السامح لألشخاص ذوي
اإلعاقة الجسدية باالحتفاظ بالعكاكيز يف سائر األوقات ليك يتمكنوا من التنقل ،حتى ولو خيش الضباط من
أن يشكل ذلك خطرا ً عىل األمن.
من الشائع يف بعض البلدان أن تعمد الرشطة ،بدالً من حامية األشخاص يف حاالت الضعف ،إىل املشاركة يف
عمليات الوصم السائدة .عىل سبيل املثال ،قد يكون املهاجرون واألجانب يف املجتمعات الكارهة لألجانب
والسكان من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية يف املجتمعات املعادية
للمثليني وهؤالء الذين يعانون من مرض عقيل أو قصور فكري يف النظم القانونية القامئة عىل االعرتاف
أكرث عرضة لسوء املعاملة من قبل الرشطة ،فينبغي أن تويل هيئات الرصد اهتامماً خاصاً بهؤالء األشخاص.
ال تستلزم االحتياجات اإلضافية والحامية املطلوبة للفئات املهمشة اجتامعياً بأي حال وجوب التمييز ضد
 5تفهم جمعية منع التعذيب الضعف عىل أنه يرتبط ،يف معظم الحاالت ،بوضع األقلية الذي يزيد من مخاطر الوصم وسوء
املعاملة :بالتايل ،فقد يكون األفراد ضعفاء يف سياق معني وغري ضعفاء يف سياق آخر .عىل سبيل املثال ،قد تكون املرأة ضعيفة
ألنها متثل نسبة أقل بكثري من السكان املحتجزين يف سائر أنحاء العامل ،وألن سلطات االحتجاز تكون عىل األرجح بغالبيتها
من الذكور؛ لهذه األسباب ،تكون النساء املحتجزات أكرث عرضة لخطر التمييز وسوء املعاملة أثناء االحتجاز.
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املحتجزين الذين ميثلون ‘الغالبية’؛ بدالً من ذلك ،ينبغي إجراء تعديالت منطقية للمامرسات القياسية و/أو
الهياكل من أجل احرتام حقوق املحتجزين الذين سيكونون محرومني أو يف خطر.
وقد يكون األشخاص املحتجزون يف عهدة الرشطة يف خطر التعرض لسوء املعاملة من املحتجزين اآلخرين.
وإذا أحرض املحتجزون إىل الزنازين دون تقييم سابق للمخاطر من قبل الرشطة ،فإنه قد يؤدي إىل معارك
واغتصاب ،وأنواع أخرى من العنف أو حتى الوفاة .واملسائل العرقية واإلثنية ،فضال عن التوجه الجنيس،
هي من بني العوامل الرئيسية التي تساهم يف العنف داخل زنازين الرشطة .وإذعان الرشطة لسلوك
املحتجزين املؤذي لبعضهم البعض أمر غري مقبول .ولذلك ،ينبغي أن يويل املراقبون انتباها خاصا إىل
الحاالت التي تغض فيها الرشطة ،أو قد تغض“ ،النظر” عن العنف بني املحتجزين .ومن واجب الرشطة
ضامن عدم وجود العنف بني املحتجزين.

I
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وبقدر قلق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يجب عىل الرشطة التكيف مع احتياجاتهم من خالل إنشاء “الرتتيبات
التيسريية املعقولة” .وفقاً التفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،تعني الرتتيبات التيسريية
املعقولة التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناسبة التي ال تفرض عبئا غري متناسب أو غري رضوري ،حيثام
وجدت الحاجة إليها يف حالة محددة ،لتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة التمتع بها أو مامرستها عىل قدم
6
املساواة مع اآلخرين الذين يتمتعون بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
وتخضع سلطات االحتجاز لواجب الرتتيبات التيسريية املعقولة كلام يكون املحتجزون املعوقون الذين
“بدون ترتيبات” عرضة لألذى يف ما يتعلق باملرافق القياسية أو الهياكل أو النظام أو املعاملة داخل مراكز
الرشطة ذات الصلة أو غريها من األماكن التي تضع لسلطة الرشطة .ويف جميع الحاالت التي ال ينفذ فيها
هذا الواجب ،سيحدث متييز غري مرشوع .ويف بعض ،ولكن ليست جميعها ،هذه الحاالت ،قد يصل مستوى
معاناة الشخص املعاق إىل أدىن مستوى من القسوة النتهاك الحق الجوهري بعدم وجود سوء املعاملة.
حيث متيز الرشطة عمدا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ،وقد تصل هذه املعاملة إىل حد التعذيب أو غريه من
رضوب سوء املعاملة.

 -4-1االحتجاز يف عهدة الرشطة
يف معظم الواليات القضائية ،يرخص للرشطة باالحتجاز 7لغرضني رئيسيني هام:
 6اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة  .2متاحة عىل http://www.un.org/disabilities/
.convention/conventionfull.shtml
 7سيم استخدام مصطلحات ‘احتجاز’ و’توقيف’ و’حجز’ بشكل متبادل .لكن ،وما مل يتبني خالف ذلك ،يقصد باملصطلحات
وصف الفرتة الزمنية التي متتد من االتصال األويل بني الرشطة والشخص املحروم من حريته إىل أن يتم اإلفراج عن الشخص
املحتجز أو نقله من حجز الرشطة إىل اختصاص هيئة أخرى .وباملثل ،سيتم استخدام مصطلحي ‘القبض’ و’التوقيف’ بشكل
متبادل ،عىل الرغم من أن ‘التوقيف’ قد يكون مفهوماً يف بعض الوثائق القانونية املشار إليها عىل أنه يقترص عىل االعتقال
الجنايئ.
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•الستجواب األفراد الذين مثة اشتباه معقول بهم يف ما يتعلق بجرائم من املمكن أن يكونوا قد
ارتكبوها و/أو احتجازهم لحني جمع األدلة األخرى التي قد تثبت التهمة ضدهم .وهذا ما يسمى
باالحتجاز قبل توجيه االتهام.
•لحامية إجراءات التقايض السليمة من خالل التأكد من مثول األشخاص الذين توجه إليهم
8
االتهامات أمام املحكمة .وهذا ما يسمى باالحتجاز بعد توجيه االتهام.
يجوز أيضاً احتجاز األشخاص يف عهدة الرشطة
•من أجل سالمتهم( .عىل سبيل املثال ،األطفال املبلغ عن فقدانهم من منازلهم أثناء انتظار آبائهم
أو أولياء أمورهم ،واألشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أثناء انتظار الفحص الطبي أو
نقلهم إىل املستشفى .وهذا ما يسمى يف بعض األحيان باالحتجاز الوقايئ .كام أن األشخاص الذين
9
هم تحت تأثري الكحول واملخدرات أو األدوية األخرى قد يندرجوا ضمن هذه الفئة).

I

•يف انتظار قرار إداري (عىل سبيل املثال ،املهاجرون غري الرشعيني الذين ينتظرون ترحيلهم.
10
ويعرف ذلك يف بعض البلدان باالحتجاز اإلداري).
تشمل الفئات األخرى من املحتجزين الذين قد يكونون يف عهدة الرشطة ،عىل الرغم من انهم غالباً ما
يكونون يف السجن:

•السجناء املدانني يف انتظار إصدار الحكم .وهذا ما يسمى باالحتجاز قبل النطق بالحكم.
•السجناء املحكوم عليهم 11.وهذا ما يعرف باسم االحتجاز العقايب.
باستثناء املؤسسات التي تهدف إىل احتجاز املوقوفني قبل املحاكمة وقبل النطق بالحكم وهؤالء الذين
يقضون عقوبة إدارية ،صممت معظم مراكز الرشطة مبا يسمح باحتجاز موقوفني “لفرتات قصرية” فقط
لغرض إجراء التحقيقات األولية .إال أن هذه “الفرتة القصرية” قد ترتاوح بني بضع ساعات وأسبوع تقريباً؛
8
9
10
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•السجناء الذين مثلوا أمام املحاكم ويف انتظار املحاكمة .وهذا ما يسمى باالحتجاز السابق
للمحاكمة.

قد يشمل ذلك أيضاً األشخاص الذين ( )1ظلوا يف الحجز عىل ذمة التحقيق يف أحد مراكز االحتجاز قبل املحاكمة يف انتظار
املحاكمة أو ( )2املحكوم عليهم وت ّم احتجازهم يف سجن إال أنهم أُعيدوا الحقاً وبشكل مؤقت إىل الحجز يف عهدة الرشطة
ملزيد من التحقيق يف الجرمية التي اتهموا بها أو أي جرائم أخرى.
ال تكون نية الرشطة دامئاً توجيه االتهام لهؤالء األفراد بارتكاب جرمية ضد النظام العام .يف بعض الحاالت ،تنتظر الرشطة
ريثام يتعاىف األشخاص من التسمم ،وتسمح لهم بعد ذلك بالرحيل مع إنذار بدالً من توجيه اتهامات إليهم.
يجب عدم الخلط بني هذا املصطلح واملصطلح نفسه املستخدم يف واليات قضائية أخرى ،خاصة دول االتحاد السوفيايت
السابق ،حيث ميكن الحكم عىل األشخاص الذين يرتكبون جرائم بسيطة ،مثل املخالفات املرورية ،بفرتات قصرية من
االحتجاز يف عهدة الرشطة .وتجدر اإلشارة إىل إمكانية استخدام املصطلح أيضاً يف بعض الواليات القضائية لوصف أشكال
أخرى من الحجز يف عهدة الرشطة.
يف أقلية صغرية جدا ً من البلدان ،تتوىل الرشطة إدارة السجون أيضاً.
9
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بشكل عام ،من املتوقع أن تتيح هذه الفرتة الوقت الكايف للتحقيقات األولية عىل النحو املنصوص عليه
12
مبوجب قوانني البلد املعني.
عىل الرغم من ذلك ،يف بعض البلدان ،يقيض املحتجزون فرتات أطول مام هو منصوص عليه يف القانون يف
الحجز يف عهدة الرشطة؛ ويرجع ذلك بشكل عام إىل عدم وجود مساحة يف نظام السجون .ومبا أنه نادرا ً
ما تكون مراكز الرشطة مصممة الحتجاز املوقوفني لفرتات زمنية طويلة وعادة ما يفتقر أفراد الرشطة إىل
التدريب املناسب ،تسفر هذه الحاالت عن مخاطر عالية من سوء املعاملة وظروف االحتجاز السيئة؛ يتعني
عىل املراقبني الحرص عىل معالجة هذه املسائل بشكل كامل .فتفقد األحوال املادية وامتثالها للمعايري
الدولية وطول مدة الحبس يف بيئات مصممة يف األصل ملدة قصرية ،كلها عنارص أساسية للزيارات الوقائية.
يهدف هذا الدليل يف املقام األول إىل التعامل مع املحتجزين الذين يحتجزون قبل أو بعد توجيه التهمة
وهؤالء املحتجزين بغرض الحامية أو الحجز اإلداري .ومع ذلك ،سيكون معظم املحتوى ذا صلة أيضاً بأنواع
13
أخرى من االحتجاز يف عهدة الرشطة.
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 -5-1فساد الرشطة
عند إجراء املقابالت مع املحتجزين أو املوظفني يف أماكن االحتجاز ،قد يتلقى املراقبون ادعاءات
بالفساد من جانب الرشطة .فمن املهم مالحظة أن الفساد موجود بشكل أو بآخر ،إىل حد كبري أو
قليل ،يف كل قوة/خدمة رشطية يف العامل .غالباً ما يرتبط الفساد بالتعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة ،وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان .وقد يأخذ الفساد شكل رسوم غري قانونية للخدمات
التي يجب أن تكون مجانية (مثل تلقي الزيارات أو رؤية الطبيب) ،أو قد يؤدي إىل امتيازات لبعض
املحتجزين (مثل تخصيص زنزانة أفضل مقابل رشوة) .يتعرض األشخاص املحرومون من حريتهم
ملامرسات الفساد بشكل خاص ألنهم يكونون يف معظم الحاالت يف وضع ال يسمح لهم باإلبالغ عن
ذلك أو الدفاع عن أنفسهم .يجب أن يأخذ املراقبون يف اعتبارهم أيضاً أن مامرسات الفساد قد تكون
متييزية (فهي قد تكون مثالً متحيزة ضد املحتجزين ذوي الدخل االقتصادي املتدين).
بناء عىل طبيعة االدعاءات بالفساد وتكرارها ،قد يكون من املناسب واملالئم للمراقبني استيضاح هذه
املسائل وذكرها يف تقاريرهم وحوارهم مع السلطات .عالوة عىل ذلك ،ينبغي معالجة مسألة الفساد
يف التقارير املواضيعية التي تحلل أداء الرشطة عىل الصعيد الوطني.
 12ال تتناول هذه الوثيقة أشكال أو أماكن االحتجاز غري القانونية .وإذا وجد املراقبون مثل هذه األماكن ،يجب عليهم التأكد
من تطبيق املعايري الدولية عليها أيضاً.
 13يتعني عىل األشخاص الذين يعملون يف رصد السجون أن يضعوا يف اعتبارهم املبدأ املسلم به عموماً والقايض بوجوب امتناع
الرشطة ،إال يف حاالت الطوارئ ،عن االضطالع بدور ضباط السجن .أنظر ،عىل سبيل املثال ،املدونة األوروبية ألخالقيات
الرشطة ،الفقرة  .11متاحة عىلhttps://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.:
.CmdBlobGet&InstranetImage=1277578&SecMode=1&DocId=212766&Usage=2
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 -2سامت رصد مرافق الرشطة
 -1-2رصد الرشطة :املفهوم الواسع
ألغراض تتعلق بهذا الدليل ،يشري مصطلح “مركز الرشطة” إىل مبنى أو مجموعة من املباين التي يعمل
ضباط الرشطة من داخلها .ويشمل أي منطقة (وليس فقط الزنزانة أو الزنازين باملعنى التقليدي) يحرم
فيها األشخاص من حريتهم ألي فرتة من الزمن .وهو قد يشمل أيضاً املكاتب اإلدارية وغريها من املقرات
التي يعمل من خاللها املحققون أو الوحدات األخرى .وبالتايل ،ينبغي فهم هذا املصطلح عىل نطاق واسع،
كام ينبغي أن يشمل املؤسسات التي تديرها وكاالت إنفاذ القانون األخرى التي تؤدي وظيفة الرشطة ،مثل
مباين رشطة الحدود والوحدات املالية للرشطة ووكاالت االستخبارات التي تقوم مبهام إنفاذ القانون .قد
تختلف هذه كثريا ً عن أنواع املرافق املوصوفة يف هذا الدليل .إال أنه مثة أوجه تشابه مع املؤسسات التي
تديرها الجامرك وإدارات الهجرة وغريها من هيئات إنفاذ القانون التي ميكن مقارنتها مع السلطة لحرمان
الناس من حريتهم.

I

ال يهدف هذا الدليل إىل وصف أنواع مختلفة من املؤسسات التي تؤدي وظائف الرشطة ،مثل الدرك أو
امليليشيا أو رشطة االستخبارات أو الحرس املدين؛ فبدالً من ذلك ،يتم الرتكيز عىل رصد الرشطة ،أياً كانت
املصطلحات املستخدمة لإلشارة إليها يف أي بلد كان.
سياق عملية رصد الرشطة

إال أنه من األهمية مبكان عدم اعتبار ‘مراكز الرشطة’ عىل أنها تشمل املساحات املادية فقط ،ولكن األخذ
يف االعتبار ،يف سائر األوقات ،أن خطر التعرض لسوء املعاملة جائز منذ لحظة االحتجاز حتى إخالء السبيل
أو النقل .لهذا السبب ،وعىل الرغم من تخصيص الفصل الثاين من هذا الدليل لزيارات رصد مراكز الرشطة
من أجل الوضوح والتيسري ،إال أنه ال ينبغي أن يحرص املراقبون مهامهم برصد املساحات املادية وإمنا
شمل أيضاً سلوك وإجراءات الرشطة يف تحليلهم .لن تخضع عمليات التحقق من الهوية والتوقيف وسلوك
الرشطة خالل التظاهرات (مثل احتواء املتظاهرين ،املعروف أحياناً باسم ‘الحواطة’) وعمليات التفتيش
الشخصية وتفتيش املمتلكات واالستجوابات وأنشطة الرشطة األخرى ،يف معظم الحاالت ،للمراقبة مبارشة
من قبل الهيئات الزائرة ألنها تقع خارج نطاق زيارات مرافق الرشطة .إال أن هذه األنشطة تنطوي عىل
املخاطر وينبغي أن يجمع املراقبون سائر املعلومات عنها .ميكن جمع هذه املعلومات أثناء إجراء املقابالت
االنفرادية مع املحتجزين يف مراكز الرشطة ،علامً أنه غالباً ما يكون من األسهل جمع املزيد من التفاصيل
عن سلوك الرشطة خالل املقابالت ذات األثر الرجعي مع األشخاص املحرومني من حريتهم يف السجون ومع
أولئك املفرج عنهم من السجن.
التخطيط الوارد أدناه ليس متثيالً دقيقاً لعملية االحتجاز ،بل يقدم رؤية عامة للمراحل الرئيسية واملخاطر
والضامنات.
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اإلحتجاز يف عهدة الرشطة

املراحل الرئيسية ،املخاطر والضامنات لعملية األحتجاز

سياق عملية رصد الرشطة

I

 -2-2املقابالت االنفرادية
يطرح إجراء املقابالت مع األشخاص املحتجزين يف عهدة الرشطة مجموعة واسعة من التحديات .فقد ميتنع
املحتجزون عن التحدث رصاحة مع املراقبني ملجموعة متنوعة من األسباب:
•فقد يكونون تحت ضغط شديد بسبب عدم التيقن من قضيتهم وحداثة عملية توقيفهم.
•قد يخشون من االنتقام البدين أو النفيس ،أو من معاقبة الرشطة لهم ،فور رحيل املراقبني.
•قد يخشون من احتامل تأثري التعاون مع املراقبني سلباً عىل القرارات املتعلقة باإلفراج عنهم أو
إحراز التقدم يف قضيتهم.
•قد يخشون من اعتبارهم كمصدر للمعلومات ،خاصة إذا كان هناك غريهم من األشخاص
الحارضين يف وقت املقابلة.
لهذه األسباب ،يتعني عىل املراقبني النظر يف ما إذا كان من املرجح أكرث حصولهم عىل املعلومات حول
املعاملة التي يلقاها األشخاص بشكل عام يف مراكز الرشطة من األفراد الذين سبق وت ّم نقلهم إىل السجن
أو الذين سبق اإلفراج عنهم من السجن.
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ينبغي أن يدرك املراقبون أيضاً أنه ،عند إجراء املقابالت مع األشخاص املحتجزين يف عهدة الرشطة ،يكون
هؤالء عرضة للعقوبات واالنتقام من أفراد الرشطة 14:فنظرا ً إىل احتجاز عدد قليل فقط من األشخاص
عاد ًة يف مركز الرشطة يف وقت واحد ،فقد يكون من السهل التعرف عىل مصدر معلومات املراقبني .وتنشأ
املشكلة نفسها عند إجراء عدد قليل من املقابالت يف مراكز الرشطة األكرث ازدحاماً .لذلك ،وعىل الرغم من
أن الوجود الواضح للمراقبني الخارجيني املستقلني قد يكون مطمئناً للمحتجزين يف الحبس االنفرادي التام،
إال أنه ينبغي دامئاً التعامل مع املقابالت الخاصة بعناية فائقة .ينبغي أن يستخدم املراقبون عملية اختيار
قامئة عىل مبدأ ‘الكل أو ال يشء’ :بوجه عام ،ينبغي مقابلة سائر املحتجزين يف مركز الرشطة يف وقت الزيارة
أو عدم مقابلة أي أحد عىل اإلطالق .وعندما يكون خطر التعرض للعقوبات مرتفعاً بوجه خاص ،ينبغي أن
15
ينظر املراقبون يف مدى وجوب االمتناع عن القيام بأي مقابالت عىل اإلطالق.
إن جمع املعلومات من املحتجزين يف عهدة الرشطة خالل املقابالت أصعب من
جمعها من املحتجزين يف السجون ،وذلك نظرا ً إىل ارتفاع مستويات التوتر والخوف
وعدم اليقني لدى املحتجزين ،فضالً عن تزايد خطر التعرض للعقوبات واالنتقام .ينبغي
إجراء املقابالت بحذر .ويجب منح األولوية لسالمة املحتجزين خالل زيارات مراكز
الرشطة وعدم إخضاعها للحاجة إىل جمع املعلومات أو الرغبة يف ذلك .يتعني عىل
املراقبني التبرص يف سائر القرارات التي تتعلق باملبدأ األسايس لرصد حقوق اإلنسان:
“ال رضر وال رضار”.

كمبدأ عام ،ينبغي أن تتم سائر الزيارات لألماكن الخاضعة لسلطة الرشطة من دون اإلعالن عنها مسبقاً.
ويعتمد تحديد إمكانية تحقيق ذلك أم ال عىل السياق وعىل صالحيات هيئة الرصد املعنية أيضاً .تكون
قيمة الزيارات غري املعلن عنها مسبقاً ألماكن مثل مراكز الرشطة واضحة بوجه خاص ،حيث تكون مخاطر
سوء معاملة املحتجزين ونقلهم أعىل مام تكون عليه يف أماكن االحتجاز األخرى .عادة ما تكون مراكز
الرشطة أماكن صغرية نسبياً ،تتضمن عددا ً قليالً من املحتجزين باملقارنة مع السجون ويرتفع معدل
الدوران فيها .لذلك ،فإن “تأثري املفاجأة” يكون قوياً بشكل خاص ،ال سيام يف ما يتعلق بخطر املحتجزين
قبل الزيارة إذا تم اإلعالن عنها.

سياق عملية رصد الرشطة

 -3-2السامت الرئيسية لزيارات الرصد إىل مراكز الرشطة

I

 14أنظر التخفيف من مخاطر العقوبات املتعلقة برصد االحتجاز (إحاطة برصد االحتجاز رقم  ،)4جمعية منع التعذيب،
جنيف ،يناير/كانون الثاين  .2012متاحة عىل http://www.apt.ch/index.php?option=com_k2&view=item&id=1
.169:sanctions&Itemid=229&lang=en
 15أنظر اختيار األشخاص للمقابلة يف سياق الرصد الوقايئ للحجز (إحاطة بالرصد الوقايئ للحجز رقم  ،)2جمعية منع التعذيب،
جنيف ،أبريل/نيسان  .2009متاحة عىل http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view
.&gid=269&Itemid=259&lang=en
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يتعني عىل هيئات الرصد التي تزور مراكز الرشطة بانتظام أن تسعى ،قدر اإلمكان ،إىل إجراء زيارتها يف
أوقات مختلفة من اليوم واألسبوع والشهر .ستختلف زيارة مركز الرشطة التي تتم يوم الثالثاء يف متام
الساعة  11:00صباحاً عن مثيلتها التي تجري يف منتصف الليل يف عطلة نهاية األسبوع أو خالل العطالت
الرسمية ،حني قد يكون الوضع العام يف مركز الرشطة أكرث توترا ً ،وقد ال يتواجد القضاة ،ورمبا يكون هناك
املزيد من عمليات االحتجاز وعدد مختلف من الضباط املناوبني .غالباً ما تكون الزيارات التي تت ّم خارج
ساعات العمل أكرث تحدياً بالنسبة إىل املراقبني ألسباب تتعلق بالراحة واألمان .ومن املحتمل أيضاً أال يتواجد
ضباط الرشطة الذين يحرص فريق املراقبني عىل التحدث معهم بوجه خاص يف وقت الزيارة.
إال أنه من املهم أن يختلف توقيت الزيارات ليك يصبح باإلمكان رصد روتني عمل مركز الرشطة وتحديد أي
تغريات غري عادية يف هذا الروتني .عىل سبيل املثال ،غالباً ما تكون الزيارات التي تتم يف أوقات مختلفة هي
أفضل طريقة لتحديد مشاكل معينة مثل:

I

•عدم وجود أي ضابطات يف النوبات الليلية،
•إبقاء غرفة الرعاية الطبية مقفلة مع صعوبة الوصول إىل املفاتيح،

سياق عملية رصد الرشطة

•اختالف مواقف املوظفني الذين يعملون خالل النوبات الليلية تجاه املحتجزين.
يف الختام ،عىل الرغم من أن مراكز الرشطة تكون عاد ًة صغرية نسبياً ،إال أنه من املهم أن يقوم املراقبون
بتكريس الوقت الكايف للزيارات .ميكن للمناقشات الرامية إىل بناء الثقة مع الضباط واملوظفني واملقابالت
مع املحتجزين و/أو التطورات غري املتوقعة إتاحة فرص ميكن ضياعها إن مل يكن جدول الرصد عىل درجة
من املرونة.

 .3الرصد الوقايئ :إطار تحلييل
الرصد الوقايئ الفعال ملراكز االحتجاز يف عهدة الرشطة القائم عىل إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة ملرافق
الرشطة لجمع املعلومات املبارشة؛ وميكن بعد ذلك استخدام هذه املعلومات لتحديد وتحليل العوامل التي
تؤدي إىل ،أو تفشل يف منع ،حدوث التعذيب وسوء املعاملة وغريها من اإلهانات لكرامة اإلنسان يف الحجز.
عىل الرغم من وجود األشخاص املحرومني من حريتهم يف صميم عملية الرصد الوقايئ ،إال أن الهدف يقيض
بفهم أداء مرافق الرشطة كأنظمة بدالً من الرتكيز فقط عىل حالة األفراد الذين يتصادف احتجازهم أثناء
الزيارات .وغني عن القول أنه إذا تسبب وضع فرد أو جامعة ما يف قلق معني ،فقد يتطلب ذلك اتخاذ
إجراءات فورية؛ إال أنه ينبغي أن يكون الهدف األسايس للزيارات هو التأثري عىل تغيري النظام.
يتمثل أحد األهداف الرئيسية للرصد الوقايئ يف تقديم توصيات واقعية ،من خالل حوار بناء مع السلطات،
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•للتخفيف من عوامل الخطر أو القضاء عليها،
•والقرتاح التدابري الوقائية.
هذا النهج هو نهج تقدمي وهو سيساعد ،عىل املدى الطويل ،عىل خلق بيئة مؤاتية للتقليل من احتامل
حدوث التعذيب.
عند اعتامد النهج الوقايئ ،ال يكون الرصد غاية يف حد ذاته .بالرغم من أن الزيارات متكن آليات الرصد من
جمع املعلومات مبارشة ،إال أنها ال تشكل سوى واحدة من العديد من الوصالت يف سلسلة أي اسرتاتيجية
وقائية شاملة .ينبغي أن تتجاوز الهيئات التي تقوم بالزيارات إىل مراكز الرشطة الحقائق التي وجدتها يف
مؤسسات معينة ومحاولة التعرف عىل األسباب الجذرية املحتملة لكل من مشاكل ومخاطر التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة .غالباً ما تكون املشاكل التي تتم مواجهتها خالل زيارة محددة نتيجة لعوامل
خارجية واسعة النطاق؛ عىل سبيل املثال ،قد يكون االكتظاظ يف الحجز يف عهدة الرشطة داللة عىل بطء
النظام القضايئ املثقل باألعباء .لذلك ،فمن الرضوري النظر إىل أبعد من نتائج الزيارات الفردية :ينبغي أن
يحلل املراقبون اإلطار القانوين السائد والسياسات العامة واملؤسسات والجهات الفاعلة املعنية أيضاً.

I
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اإلطار القانوين
الفهم الواضح لإلطار القانوين ذي الصلة أمر يف غاية األهمية لتمكني املراقبني من إجراء تحليالت شاملة أثناء
الزيارات املحددة وبعدها .ينبغي أن يراجع املراقبون بوجه خاص الترشيعات املحلية ،مثل القانون الجنايئ
الوطني وقانون اإلجراءات الجنائية والقانون املعني بالرشطة ،فضالً عن أي إجراءات تنفيذية تنظم الحجز
يف عهدة الرشطة .ينبغي أيضاً تحليل النصوص القانونية ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت تدمج املعايري
15
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الدولية مثل مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون 16واملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام
القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون 17عىل نحو كاف أم ال .كام ينبغي أن تكون مسائل
مثل صالحيات الرشطة إللقاء القبض والحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية واإلجراءات القانونية
الواجبة مفهومة بشكل جيد .وهذا مطلب ذو أهمية خاصة للهيئات العاملة مبوجب الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،18املكلفة
بتقديم توصيات بشأن مرشوع الترشيعات والترشيعات القامئة.
السياسات العامة
إن السياسات العامة أدوات مهمة ملعالجة تحديات محددة يف مجتمع معني ،وميكنها أن تزيد أو تقلل من
عوامل الخطر عىل األشخاص الذين تحتجزهم الرشطة .تصف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وهي اآللية
الوقائية الدولية التي أنشأها الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،نهجها الوقايئ عىل أنه يتمحور حول الحاجة:

I

•إىل “املشاركة مع األطر التنظيمية والسياسات األوسع نطاقاً ذات الصلة مبعاملة األشخاص
املحرومني من حريتهم ومع املسؤولني عنهم”،

سياق عملية رصد الرشطة

•وإىل استكشاف “كيفية ترجمتها إىل مامرسة واقعية”.
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اليشء نفسه ميكن أن يقال عن الهيئات الوطنية املسؤولة عن مراقبة الرشطة .وميكن أن تؤثر السياسات
املتعلقة بالجرمية واألمن وأداء الرشطة وقضاء األحداث والصحة ومتعاطي املخدرات واملهاجرين والترشد
ومسائل أخرى كثرية عىل خطر التعذيب وظروف االحتجاز .ينبغي أن يتمتع املراقبون بفهم واضح
للسياسات التي قد يكون لها تأثري ،سواء إيجايب أو سلبي ،عىل البيئات التي تعمل فيها .عىل سبيل املثال،
ميكن للسياسات املتعلقة بالجرمية ،مثل استخدام نظام حصص التوقيف أو سياسات “عدم التسامح”،
أن تؤدي إىل زيادة يف عمليات االحتجاز ،وبالتايل االكتظاظ يف االحتجاز السابق للمحاكمة .باملثل ،ميكن
للسياسات املتعلقة بإعادة تأهيل متعاطي املخدرات أن تحول األشخاص من نظام العدالة الجنائية إىل
املؤسسات والعمليات الصحية العامة.
ومن الجدير بالذكر أن بعض البلدان قد تكون لها سياسة ملكافحة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة،
عىل الرغم من أن هذا قد ال يكون منصوص عليه يف القانون .والفهم الجيد للسياسات العامة هو أساس
تحديد عوامل الخطر املحتملة واألسباب الجذرية للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة ،فضالً عن
16
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19

16

متاحة عىل موقع.Available at http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm :
متاح عىل موقع.Available at http://www2.ohchr.org/english/law/firearms.htm :
متاح عىل موقع.Available at http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm :
النهج الذي تتبعه اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أوالالإنسانية أو املهينة ملفهوم
منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبوجب الربوتوكول االختياري ،وثيقة
األمم املتحدة20 ،6/12/CAT/OP .ديسمرب/كانون األول  ،2010املبدأ التوجيهي  .)2( 5متاحة عىل:
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/ConceptPrevention.htm
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املامرسات التي تقصد التخفيف من هذه املخاطر.
املؤسسات والجهات الفاعلة الرئيسية
إن تحليل املؤسسات والجهات الفاعلة الرئيسية أمر بالغ األهمية لنجاح عمل املراقبني إذ هو يعزز فهمهم
ليس فقط للرشطة ،بل أيضاً للمحاكم ومؤسسات املساعدة القانونية ومنظامت املجتمع املدين الناشطة
يف قضايا الحجز يف عهدة الرشطة ،وغريها من الهيئات التي تتحمل مسؤوليات الرقابة .تشكل مراكز
الرشطة جزءا ً من أكرب الكيانات اإلدارية امللحقة بالوزارات التي تحدد اتجاه السياسات الحكومية .لقيادة
الرشطة والثقافة املؤسسية السائدة (مثل نظرة الرشطة إىل نفسها كجزء من قوة أو خدمة؟ هل هناك نهج
استبدادي أو خفارة مجتمعية؟) تأثري كبري عىل عوامل الخطر املتعلقة بالتعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة.

ينبغي أن تويل هيئات الرصد اهتامماً خاصاً ألداء آليات الرقابة الداخلية للرشطة .ومن الناحية النموذجية،
ينبغي أن يحدث ذلك يف طليعة االستجابة لبوادر املشكلة ،مع العمل عىل تحسني الوضع قبل أن يتصاعد.
ميكن لتحليل كيفية استجابة آليات الرقابة الداخلية للمشاكل أن يسلط الضوء عىل كل من العقبات
والتقدم يف ما إذا كانت املؤسسة تتبنى ثقافة قامئة عىل احرتام حقوق اإلنسان ككل أم ال.

سياق عملية رصد الرشطة

ينبغي أيضاً تحليل مسائل الهيكل الداخيل واألداء والتوظيف والتدريب ونظم الرتقية والقدرات وآليات
اإلرشاف والشكاوى والخطط التشغيلية واملوارد املالية واألبعاد األخرى ليك يتمكن املراقبون من تقييم
عوامل الخطر .عىل سبيل املثال ،قد يعني النقص يف إمدادات سيارات الرشطة عدم وصول األشخاص
املحتجزين يف عهدة الرشطة إىل جلسات االستامع القضائية ،وقد يؤدي ذلك إىل االحتجاز السابق للمحاكمة
لفرتات طويلة ،مام يزيد من مخاطر االكتظاظ ،وبالتايل تعرض املحتجزين لسوء املعاملة والظروف السيئة.
ويف سياقات أخرى ،يتم التعاقد مع رشكات خاصة لنقل املحتجزين من حجز الرشطة إىل السجن؛ ويف حال
عدم وجود أي عمليات تحقق مؤسيس ،يواجه املحتجزون خطر قضاء ساعات متواصلة يف سيارات النقل
نتيجة لخفض التكاليف من قبل الرشكة املتعاقدة.

I

قد تؤثر العالقات بني الرشطة والجهات الفاعلة األخرى عىل أحوال املحتجزين وطريقة معاملتهم .كام
ميكن أن يساعد استكشاف تلك العالقات عىل تحديد الحلفاء املحتملني يف العمل الرامي إىل تحقيق تغريات
إيجابية .والسؤال الرئييس الذي ينبغي أن يطرحه املراقبون عند إجراء تحليالت عىل هذا املستوى هو “ماذا
تفعل هذه املؤسسة ملنع التعذيب؟” من الرضوري تحديد أي ‘هياكل لإلفالت من العقاب’ :شبكات داخل
املؤسسات ويف ما بنيها تسمح مبامرسة التعذيب واإلفالت من العقاب.
مبا أن مرافق الرشطة قد تختلف بشكل ملحوظ ،فهناك جانبان رئيسيان للنظر فيهام:
•إدارة/تنظيم املنشآت،
•وأداؤها الفعيل.
17
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I

اإلدارة والتنظيم
عىل الرغم من أن اإلدارة الجيدة أمر أسايس لحامية حقوق املحتجزين ،إال أنه غالباً ما يتغاىض املراقبون عن
إدارة وتنظيم مراكز الرشطة .إال أنهام يؤثران بشكل مبارش عىل سلوكيات املوظفني ومامرساتهم ،وبالتايل
عىل حامية املحتجزين .فمعرفة طريقة إدارة مركز الرشطة والنظم والعمليات املوضوعة أمر بالغ األهمية
لتطوير الفهم الصحيح للصورة بكاملها .عىل سبيل املثال ،باإلضافة إىل بروتوكوالت وإجراءات تشغيل مراكز
الرشطة عىل صعيد األمة ،قد ينشئ رئيس مركز رشطة معني ،أو املوظفون ،سجالت أو آليات للتعامل مع
التحديات اليومية التي يواجهونها .عىل سبيل املثال ،قد تضطر الرشطة قانوناً إىل الحد من اتصال املشتبه
بهم بأشخاص غرباء من أجل سري التحقيق ،إال أن طريقة اتخاذ هذا القرار وتنقيحه غالباً ما تختلف من
مركز رشطة إىل آخر .وغالباً ما يتم اكتشاف االختالفات من خالل االستجواب الدقيق :فذلك قد يكشف عن
أمثلة ألفضل املامرسات أو يقدم معلومات ذات صلة بالوقاية من التعذيب .قبل زيارة الرصد ،ينبغي بقدر
اإلمكان استكشاف املسؤوليات اإلدارية للمرفق واآلليات والربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية .وخالل الزيارة،
ينبغي تحليل أدائه وتنفيذه وكفاءته وتقييم التدابري املخصصة ملركز رشطة معني.
األداء
يتم تحليل أداء مرافق الرشطة أثناء زيارات الرصد .إن إجراء تحليل فعال هو املحور الرئييس لهذا الدليل
(أنظر الفصل الثاين بوجه خاص) .يجب أن تتناول التحليالت ما يحدث للمحتجزين يف الواقع وكيفية
التعامل معهم وظروف احتجازهم وتوقيفهم ومعاملتهم واإلفراج عنهم .من الشائع اختالف النظم
والسجالت والعمليات من مكان إىل آخر .عىل هذا النحو ،فمن املهم استكشاف كلٍ من طريقة أداء ضباط
الرشطة املعنيني لعملهم وماهية التحديات التي يواجهونها .يتم جمع الكثري من البيانات املستخدمة يف
التحليالت من خالل مقابالت مع:
•األشخاص املحتجزين حالياً والسابقني،
•ضباط الرشطة العاملني يف املستويات التشغيلية واإلدارية،
•الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.
ينبغي تقييم حاالت محددة من سوء املعاملة املزعومة ومشاكل األوضاع املادية وغريها من العوامل،
ومقارنتها بالقوانني والسياسات العامة والرتتيبات املؤسسية واإلدارية ذات الصلة .غري أن الزيارات تشكّل
الطريقة األكرث فعالية للحصول عىل أدلة دامغة عن:
•كيفية عمل االحتجاز يف املرافق الفردية،
•مكان ظهور املخاطر بوضوح،
•مكان عدم تطبيق معايري حقوق اإلنسان عىل نحو فعال و/أو بشكل كيل.
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 -1-3املبادئ األساسية لرصد أماكن االحتجاز

I
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إن رصد أماكن االحتجاز من خالل الزيارات مهمة دقيقة وحساسة .ألسباب تتعلق بكل من األخالق
20
والكفاءة ،من املهم أن يراعي الزائرون املبادئ األساسية التالية ويحرتمونها:
•ال رضر وال رضار!
•مامرسة الحكم الجيد.
•احرتام الصالحيات واملوظفني املسؤولني.
•احرتام األشخاص املحرومني من حريتهم.
•التمتع باملصداقية.
•احرتام الرسية.
•احرتام األمن.
•التمتع باالتساق واملثابرة والصرب.
•التمتع بالدقة واإلتقان.
•التمتع بالحساسة.
•التمتع باملوضوعية.
•الترصف بنزاهة.
•التمتع بالوضوح
.

 20هذه املبادئ مستوحاة من املبادئ األساسية الثامنية عرش للرصد املحددة يف الفصل الخامس من الدليل التدريبي لألمم
املتحدة عىل رصد حقوق اإلنسان (سلسلة التدريب املهني رقم  ،)7مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،جنيف.2001 ،
متاحة عىل ..http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf :وتتم مناقشة املبادئ
بتفصيل أكرث يف الصفحات  31-27من رصد أماكن االحتجاز :دليل عميل ،جمعية منع التعذيب ،جنيف ،أبريل/نيسان .2004
متاح عىل:
..http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&Itemid=259&lang=en
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يلقي هذا الفصل نظرة فاحصة عىل كيفية إجراء زيارة رصد منوذجية ملركز الرشطة .وحسب ما متت
مناقشته يف الفصل األول ،زيارات الرصد هي عنرص واحد فقط من نهج وقايئ شامل؛ إال أنها متثل العنرص
األسايس الذي يسمح للمراقبني بالحصول عىل معلومات مبارشة عن حقيقة الوضع يف مراكز الرشطة الفردية.
ويستعرض الفصل الثاين املراحل الثالث الرئيسية لعملية الرصد التي تتساوى من حيث األهمية :التحضري
للزيارة وإجراء الزيارة ومتابعة الزيارة .يشمل الجزء “باء” ،الذي يركز عىل إجراء الزيارات ،معظم السياقات،
ولكن ينبغي أن يجتهد املراقبون ليتمتعوا باملرونة والتكيف مع خصوصيات األماكن التي يزورونها.

الجزء ألف .التحضري للزيارة
تبدأ عملية الرصد قبل وصول فريق الزيارة إىل مدخل مركز الرشطة .ال يجري الفريق زيارة فعالة إال إذا
حضرّ لها كام ينبغي .قد يكون التحضري مطوالً أو قصريا ً ،ويتوقف ذلك عىل األهداف املحددة للزيارة وعىل
مستوى خربة الفريق؛ يف كلتا الحالتني ،يجب أن يكون التحضري شامالً .هناك أربعة مراحل أساسية للتحضري
للزيارة:
1.1البحث وجمع املعلومات،
2.2اإلعداد التشغييل،
4.4التحضري الذهني.

 .1البحث وجمع املعلومات

زيارات مراكز الرشطة

3.3إعداد املواد،

II

قبل الرشوع يف أي زيارة للرصد ،ينبغي أن يتأكد الفريق من أن كل عضو لديه نفس املعلومات ومطلع
عليها بشكل تام.

 -1-1القوانني واألنظمة
عىل النحو املبني يف الفصل األول ،تشمل املرحلة األوىل من التحضري إجراء البحوث لفهم القوانني واألنظمة
املتعلقة بالحجز يف عهدة الرشطة يف املرفق الذي ستتم زيارته .وليك تكون الزيارة فعالة بشكل تام ،يتعني
عىل الفريق استيعاب الحقائق األساسية التالية:
•مدونة قواعد سلوك الرشطة الوطنية (إن وجدت) واألنظمة الداخلية األخرى للرشطة،
21
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•حقوق األشخاص املحتجزين،
•تنظيم وهياكل الرشطة وغريها من الهيئات املكلفة بإنفاذ القانون التي يرصدها الفريق،
•السلطات التي تتمتع بها الرشطة الحتجاز األشخاص،
•طول الفرتة الزمنية التي ميكن للرشطة احتجاز األشخاص خاللها،
•اإلجراءات املتعلقة بوقت احتجاز الشخص ووصوله إىل مركز الرشطة،
•اإلجراءات املعمول بها واألنظمة املتعلقة باالستجواب من قبل الرشطة.
من الرضوري أيضاً أن يكون الفريق عىل دراية جيدة بسائر املعايري العاملية واإلقليمية ذات الصلة (أنظر
الفصل الثالث) .وعىل املنوال نفسه ،يجب أن يكون املراقبون عىل دراية كافية بالحامية املحددة املمنوحة
لفئات معينة من األشخاص ،مبا فيهم النساء واملهاجرون املنتظرون قرارات اللجوء والقرص وذوو اإلعاقة
واألقليات الدينية أو العرقية والجامعات الضعيفة األخرى.

II

 -2-1السجالت
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ينبغي أن يكون الفريق الزائر عىل دراية بأنواع السجالت والوثائق األخرى التي تستخدمها الرشطة لتسجيل
التفاصيل الشخصية وغريها من املعلومات ذات الصلة لألشخاص املحتجزين (أنظر الفصل الثاين ،الجزء باء،
القسم  4الوارد أدناه) .ينبغي أن يأخذ املراقبون يف االعتبار وجود مجموعة متنوعة من السجالت يف مراكز
الرشطة واحتامل وجود اختالفات كبرية بني مراكز الرشطة أو حتى داخل مرفق معني .لهذا السبب ،يتعني
أي من السجالت والوثائق التي ينبغي أن تحتفظ بها الرشطة مبوجب القانون أو النظام
عىل الفريق معرفة ٍ
الداخيل .كام يتعني عىل الفريق أن يكون عىل علم بالسجالت التي متت مراقبتها يف الزيارات السابقة إال
أنها غري مطلوبة مبوجب القانون أو النظام.


أنظر الفصل الثالث ،قسم 9-2

-3-1املعلومات ذات الصلة
ينبغي أن تشمل البحوث التحضريية سائر املعلومات الداخلية والخارجية املتوفرة عن املرفق موضوع
الزيارة ،مبا يف ذلك تفاصيل أي مشاكل أو ادعاءات محددة وردت ،سواء كانت منذ آخر زيارة أو يف
األسابيع واألشهر السابقة إذا كانت هذه هي الزيارة األوىل التي تجريها هيئة الرصد .تشمل املصادر املفيدة
للمعلومات تقارير وتوصيات وسائل اإلعالم واملنظامت غري الحكومية والهيئات العاملية أو اإلقليمية (خاصة
التوصيات املقدمة إىل السلطات) والتقارير الرسمية التي يحصل عليها الفريق .ينبغي تسجيل املالحظات
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بعناية عن أمناط اإلساءة واملواقع املحددة ضمن املرفق حيث يُزعم حدوث سوء املعاملة وأساليب سوء
املعاملة الذي يزعم استخدامه وما إذا كان سوء املعاملة املزعوم بدنياً أم ال وأنواع األدوات أو اآلالت
املستخدمة .هذا مهم خصوصاً عندما تكون األدوات غري ضارة ظاهرياً أو الطرق التي استخدمت بها غري
واضحة عىل الفور؛ عىل سبيل املثال ،قد تستخدم أقنعة الغاز أو خراطيم ضغط املياه العايل يف سوء معاملة
املحتجزين .من شأن الوعي بالقضايا الحالية أو السابقة مقدماً مساعدة الفريق عىل التأهب لوجودها عند
زيارة مركز الرشطة .ويف حال استخدام طرق نفسية لسوء املعاملة ،يتعني أيضاً عىل الفريق أن يكون متأهباً
للبحث عن املناطق التي قد يستخدم فيها الحبس االنفرادي ،عىل سبيل املثال ،أو حيث يفرض الحرمان من
الضوء  /من استخدام أي حواس أخرى.
ال ينبغي أن يقترص التحليل عىل زيارة مكان محدد بل ينبغي أن يشمل أيضاً املعلومات العامة عن األمناط
املمكنة النتهاكات الرشطة .عندئذ ،سيكون املراقبون قادرين عىل التحقق من وجود مثل هذه السلوكيات
الخاطئة يف املكان املحدد الذي يزورونه أيضاً و/أو مدى وجود عوامل تحرك األمور ضدهم.
يف حال متكن املراقبون من الوصول إليها ،ستشكل الشكاوى ،سواء تم استالمها مبارشة من هيئة الرصد أو
من أمني املظامل أو من كيان مشابه ،مصدرا ً مهامً من مصادر املعلومات قبل الزيارة أيضاً.

 -4-1االتصاالت مع املصادر الخارجية

زيارات مراكز الرشطة

من الناحية النموذجية ،ينبغي أال تقترص البحوث التحضريية عىل القراءة السلبية للتقارير .فقد يكون من
املفيد جدا ً مقابلة الجهات الفاعلة األخرى ،مثل املنظامت غري الحكومية واملحامني الذين ميثلون املحتجزين
واألقارب وأعضاء من وزارة الداخلية ووحدات املعايري املهنية وموظفي املستشفى والقضاة ومنتديات
املجتمع الرشطي واألطباء املامرسني الذين يحتمل تعاملهم مع املحتجزين .فقد يكون بحوزة أي شخص
يتعامل بشكل منتظم مع الرشطة معلومات مفيدة.

II

 -5-1الهياكل اإلدارية
سيكون من املفيد أيضاً الوعي ،إىل أقىص حد ممكن ،بهويات القائد وكبار الضباط يف مركز الرشطة الذي
يعتزم الفريق زيارته وغريهم من كبار الضباط يف املنطقة ،ليك يكون الفريق يف وضع ميكنه من إنشاء
عالقات بناءة معهم .عادة ما يكون أداء الرشطة هرمياً إىل حد ما ،وسيطالب ضباط املستوى األدىن مبا
يضمن أن الفريق الزائر قد اعتمد أوراقه من كبار الضباط.
تساعد هذه املعرفة أيضاً يف حل أي صعوبات قد تتم مواجهتها ،مثل عدم التعاون أو عدم تنفيذ التوصيات.
كام أن البقاء عىل اطالع عىل حركة دوران املوظفني عىل املستوى الرفيع قد يكون مفيدا ً أيضاً ،حيث أن
هذه التغيريات قد تؤدي إىل تحوالت يف املشهد بني أفراد الرشطة الذين يتعاملون مع املحتجزين يف مرفق
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معني .عىل سبيل املثال ،قد يظهر سلوك القائد الجديد ‘العنيف’ تجاه الجرمية واملجرمني ،الذي ينتقل إىل
موظفيه ،جلياً يف زيادة االدعاءات بسوء املعاملة.

 -2اإلعداد التشغييل
ليس هناك يشء اسمه زيارة روتينية .ينبغي التخطيط لكل زيارة بعناية .فلن يكون وجود فريق املراقبة
روتينياً بالنسبة للمحتجزين يف مركز الرشطة أو رجال الرشطة الذين يعملون هناك ،بغض النظر عن عدد
زيارات الفريق وانتظامها .وإذا اعترب املراقبون الزيارة الحالية روتينية ،فهناك فرصة كبرية جدا ً أن يفوتهم
يشء مهم.

 -1-2هدف الزيارة

II
زيارات مراكز الرشطة

ينبغي أن يقرر الفريق الزائر الهدف من الزيارة مقدماً .هل سيقوم الفريق بإجراء زيارة متعمقة ملرافق
االحتجاز وينخرط يف عملية جمع املعلومات العامة؟ هل سريكز عىل موضوع محدد الستكشافه عرب سلسلة
من مراكز الرشطة؟ قد تفحص الزيارة املواضيعية ،عىل سبيل املثال ،إىل أي مدى يتم إخطار املحتجزين
بحقوقهم أو كيفية احرتام حقوق الطفل .وباملثل ،قد يجري الفريق زيارة متابعة للتأكد من تنفيذ التوصيات
التي صدرت يف مرة سابقة .وقد يكون الهدف من الزيارة هو التحقق من املعلومات التي جمعت خالل
زيارات إىل أماكن احتجاز أخرى ،مثل السجون .من شأن هدف الزيارة توجيه طريقة عمل الفريق ويجب
تحديده مسبقاً بشكل دقيق.

 -2-2تكوين الفريق الزائر
من شأن األهداف وحجم مركز الرشطة واملوارد البرشية املتاحة داخل كل آلية زيارة أن تحدد ،بشكل كبري،
عدد املراقبني املشاركني يف كل زيارة ،مع العلم أنه ال بد أيضاً من التحقق من توافر األعضاء .يجب أن تتكون
الفرق عموماً مماّ ال يقل عن شخصني :يجب أن تكون الفرق كبرية مبا يكفي لتحقيق األهداف الرئيسية
ضمن الوقت املخصص .غري أنه ال ينبغي أيضاً وجود عدد كبري جدا ً من املراقبني يف الفريق .مراكز الرشطة
واألجزاء منها التي يحتمل أن يطلب املراقبون دخولها هي ،بشكل عام ،صغرية نسبياً .وميكن أن تكون
املجموعة الكبرية من الغرباء الذين يتجولون يف أرجاء املركز عارمة ومخيفة ،فضالً عن تسببها باضطراب
ال داعي له ،لضباط الرشطة واملحتجزين عىل حد سواء .عالوة عىل ذلك ،إذا مل يتم تحديد األدوار بوضوح
وااللتزام بها ،قد يتسبب املراقبون يف جعل عملهم أكرث صعوبة.
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يف الوقت نفسه ،ينبغي أن متثل الفرق مجموعة من الخربات من أجل ضامن تعاون كل من املحتجزين
وأفراد الرشطة .ويتطلب ذلك أن يكون تكوين الفريق متنوعاً ومتعدد التخصصات قدر اإلمكان .ستؤثر
أهداف الزيارة أيضاً عىل تكوين الفريق؛ عىل سبيل املثال ،إذا كان أحد األهداف يقيض بتحليل عملية توفري
العالج الطبي ،فيكون وجود الطبيب أمرا ً رضورياً 1.باملثل ،إذا كان هناك احتامل معقول لاللتقاء مبحتجزين
(أو ضباط الرشطة) من عرق معني ،أو ممن يتحدثون بلغة األقلية ،ينبغي أن يض ّم الفريق شخصاً من العرق
نفسه أو يتحدث لغة األقلية نفسها .كام من املستحسن دامئاً أن يشمل مراقبني من الذكور واإلناث ،وهذا
أمر رضوري إذا كان من املرجح مقابلة محتجزين من كال الجنسني.
ينبغي تحديد األدوار واملسؤوليات داخل الفريق مقدماً .عىل وجه الخصوص ،ينبغي تعيني رئيس للفريق
ليتحمل مسؤولية تنظيم الزيارة .وينبغي أن يترصف الرئيس بصفته املتحدث الرسمي ،فيقوم بالتقدميات
ملأمور املركز وقيادة املناقشات معه يف بداية الزيارة ونهايتها.

 -3-2املسائل اللوجستية

يف حالة اإلشعار املسبق للزيارة ،ينبغي أن يتأكد أحد أعضاء الفريق (رئيس الفريق أو مراقب آخر معني
تحديدا ً) من تسليم املعلومات بشكل صحيح للشخص (األشخاص) املناسب.

زيارات مراكز الرشطة

ينبغي إيالء االعتبار الواجب للمسائل اللوجستية؛ إذا مل يكن رئيس الفريق املسؤول عن تنسيقها ،ينبغي
تعيني عضو آخر يف الفريق رصاحة لالضطالع بهذا الدور .وسيشمل ذلك ترتيب املواصالت والغذاء والسكن،
إذا لزم األمر .وقد تكون إحدى الزيارات جزءا ً من مهمة واسعة النطاق تشمل سلسلة من الزيارات إىل
العديد من أماكن االحتجاز يف املنطقة نفسها ،األمر الذي من شأنه أن يزيد طول مدة املهمة والعبء
اللوجستي.

II

 1وجود الطبيب مفيد دامئاً؛ فهو يسمح ( )1بالفحص الفوري ألي شخص يعاين من صدمات جسدية أو عقلية و( )2للفريق
بتطوير فهم مفصل ألنظمة الرعاية املوضوعة .يف حال عدم وجود أطباء بني أعضاء هيئات الرصد ،يقيض أحد الخيارات
بتنظيم تدريب عن كيفية فحص املسائل الطبية والصحية بدون خربة مهنية .إال أن ذلك ال ميكنه بأي حال من األحوال
التعويض التام عن عدم وجود طبيب يف الفريق .أنظر زيارة أماكن االحتجاز :ما هو دور األطباء وغريهم من املهنيني
الصحيني ،جمعية منع التعذيب ،جنيف ،2008 ،متاح عىل موقعhttp://www.apt.ch/index.php?option=com_ :
 docman&task=cat_view&gid=121&Itemid=259&lang=enملحوظة :ال يتوقع عادة من مراكز الرشطة االحتفاظ
بامللفات/السجالت الطبية ألنه يُفرتض بها أن تكون رسية وال يراها ضباط الرشطة .لكن ،يف بعض النظم ،توجد ملفات طبية
يف مراكز الرشطة :يف مثل هذه الحاالت ،ينبغي أن يحفظ موظفو الرشطة امللفات مع بعض التدريب الطبي.
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 -4-2نقاط االتصال
حيثام كان ذلك ممكناً ،من املفيد للمراقبني أن يكون لديهم نقطة اتصال يف منصب رفيع داخل املؤسسة
أو الوزارة املعنية؛ يجب الرجوع إىل هذه الجهة ،منوذجياً باالتفاق املسبق معها ،يف حال نشوء أي مشاكل.
عىل سبيل املثال ،إذا واجه الفريق صعوبات يف الوصول إىل مركز الرشطة ،ميكن أن يتصل املراقبون هاتفياً
بنقطة االتصال ليطلبوا منه أو منها الترصيح لهم بالدخول مبارشة .وذلك قد يؤدي إىل إمتام إجراءات الزيارة
حسب ما خطط لها أو ضياع الفرصة.

 -3إعداد املواد
 -1-3قواعد امللبس

II

املفاهيم اإلدارية أمر يف غاية األهمية يف عملية رصد االحتجاز ،وينبغي أن يويل املراقبون اهتامماً خاصاً
لتجنب احتامل تكوين اآلخرين مفاهيم خاطئة أو غري نافعة عنهم حيث أن هذه املفاهيم قد تقوض
فعالية املراقبني.

زيارات مراكز الرشطة

ومسألة امللبس ‘الصحيح’ لها آثار ثقافية وتنطوي عىل كثري من الرشك املحتملة .ال توجد قاعدة ذهبية
تنطبق يف كل بلد أو يف كل حالة .فمن املهم تقديم صورة للسلطة والكفاءة املهنية واالستقالل :غالباً ما
تكون قواعد امللبس ذات أهمية خاصة للمحاورين الرئيسيني بني املراقبني ،فيكون لها آثار كبرية عليهم.
بالتايل ،سيؤخذ املراقبون بجدية أكرب إذا تحملوا عناء امللبس بشكل مناسب ووفقاً ملركز الرشطة الذي
يزورونه.
ومن املفهوم ،نظرا ً لسوء األوضاع املوجودة يف أماكن االحتجاز يف العديد من البلدان ،أن يفضل املراقبون
منط امللبس غري الرسمي ،خاصة إذا كانت الزيارة تجرى يف فصل الصيف أو يف أحوال جوية حارة ورطبة .إال
أن الصورة واملفهوم أمران مهامن ،وهذه العوامل ذات أهمية خاصة للرشطة الذين يؤكدون عىل صورتهم
ومكانتهم من خالل زيهم العسكري وشارات رتبهم .حتى بالنسبة للضباط الذين يرتدون ‘مالبس مدنية’،
غالباً ما تتم اإلشارة إىل الرتبة والتأكيد عليها من خالل طريقة امللبس؛ فكلام علت الرتبة ،بات منط امللبس
أكرث رسمية.
قد يطرح امللبس أو إظهار املجوهرات عدة مسائل .فألسباب واضحة ،ليس من املناسب لزوار الحجز ارتداء
املالبس الفاخرة أو املجوهرات .عالوة عىل ذلك ،فهذا يعطي الرشطة سبباً لالعرتاض عىل الزيارة بسبب
الخطر الذي يهدد كالً من الزائر الذي يرتدي املجوهرات وممتلكاته .أخريا ً ،غالباً ما يكون هنالك مسائل
ثقافية ال بد من أخذها باالعتبار .ومسألة ارتداء املجوهرات ،سواء من قبل الرجال أو النساء ،تستلزم النظر
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فيها بعناية.
ينبغي أن تضمن هيئات الرصد التي يرتدي أعضاؤها زياً خاصاً (مثل بعض اآلليات الوقائية الوطنية التي
يقوم أعضاؤها بارتداء قمصان خاصة أو وضع شارات أو أي رموز أخرى لتحديد الهوية) أال تبدو أزياؤهم
ورموزهم متأثرة بالروح العسكرية بدرجة كبرية ،وأنه ال ميكن الخلط بسهولة بينها وبني املؤسسات األخرى
للدولة ،ومبعنى آخر ،يجب أن تعتني هيئات الرصد بالداللة عىل استقاللها ،وبالتايل رشعيتها.

 -2-3الوثائق والتجهيزات
من املهم أيضاً أن يضمن الفريق الزائر اصطحاب التجهيزات املناسبة وبطاقات تعريف شخصية ونسخ من
سائر وثائق التفويض الالزمة والترصيحات ووثائق الهوية لتنفيذ هذه الزيارة؛ وقد تشمل هذه خطابات
التفويض من الوزارة املختصة أو رئيس الرشطة ونسخة من القانون الذي مينح هيئة الزيارة حق الدخول
وأي مراسالت حديثة متت مع املوظفني يف املرفق محل الزيارة .يجب تقديم سائر الوثائق املناسبة لكل
2
زيارة ،حتى لو كان مركز الرشطة يخضع للزيارة بانتظام.

 -4اإلعداد الذهني

زيارات مراكز الرشطة

يجب إيالء سائر جوانب الزيارة تفكريا ً متأنياً قبل الوصول إىل مركز الرشطة محل الزيارة .ويشمل ذلك أبسط
املهام التي تت ّم عاد ًة يف مجاالت الحياة اليومية األخرى بشكل تلقايئ ،من دون أي عملية مقصودة التخاذ
القرار .من الرضوري أن يستغرق املراقبون وقتاً للتفكري يف مواقفهم ومواقف الرشطة التي ستستقبلهم.
ومن املهم تقديم صورة تسهل العمل الذي يتعني القيام به عن طريق املراعاة الدامئة للعوامل التالية:

II

•إن أنشطة املراقبني ،بحكم طبيعتها ،فضولية جدا ً؛ فهي تتدخل يف املجاالت واألماكن التي نادرا ً
ما تخضع ألي شكل آخر من أشكال التدقيق املستقل .وهذا هو الحال خاصة يف مجال الرشطة،
حيث تكون الرسية ،بداعي الرضورة أحياناً ،واالشتباه يف الغرباء غالباً جزءا ً من ثقافتها .نتيجة
ذلك ،من املرجح معاملة الفريق الزائر بحذر .وحتى إذا كان املرفق محل الزيارة يدار بشكل
صحيح ،من دون أي إشارة إىل احتامل وجود سوء معاملة ،ويتم الحفاظ عىل حقوق املحتجزين
بدقة ،فمن غري املرجح أن يكون الرتحيب حامسياً .ال ينبغي أن يفرتض املراقبون أن الرشطة
ستكون خصامً أو محل شبهة ألن ذلك ،يف حد ذاته ،قد يؤدي إىل ديناميكية غري صحية.
 2تكون التجهيزات املفيدة خالل زيارة محددة رهناً إىل حد كبري بالسياق الخاص للزيارة وأهدافها ورشوطها ،ولكنها قد تشمل
الوحدات التالية :نسخة من أوراق اعتامد الفريق وقامئة باملسائل التي يتعني بحثها واستبيان الستخدامه عند إجراء املقابالت
مع املحتجزين وقلم ودفرت ورشيط قياس وميزان حرارة ومصباح.
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•لن تعترب الرشطة زيارات الرصد روتينية .وسينظر إىل وصول املراقبني غري املتوقع والذين
يتحدثون مع املحتجزين ويفحصون السجالت ويدرسون األحوال املادية ويقضون وقتاً طويال
للقيام بالعديد من األعامل ،عىل األقل عىل أنه مصدر إزعاج .وسيُطلب من الضباط ،من بينهم
كبار الضباط ،مقاطعة أنشطتهم ملرافقة املراقبني  -أو عىل األقل أنهم سيشعرون بأنهم مضطرون
لفعل ذلك.
•إذا كانت الزيارة تتم إىل مرفق جديد أو مبشاركة فريق جديد من املراقبني ،فقد يفيد الفريق
إجراء مناقشة تفصيلية ،يف وقت سابق للزيارة ،حول املشاكل املحتملة وكيفية حلها .ميكن
أيضاً استخدام أنشطة تأدية األدوار لتسهيل املناقشات حول كيفية وجوب استجابة الفريق ألي
فظاظة أو عرقلة تامة أو محاوالت ‘الستاملته’ من خالل اإلفراط يف املساعدة .ينبغي أن يوافق
الفريق عىل سياسة ما ،مسبقاً ،بشأن كيفية قطع الزيارة إذا شعر أي عضو برضورة ذلك؛ ال ميكن
إجراء مثل هذه املناقشات الحساسة بسهولة يف وجود املحتجزين أو الجهات املرشفة ،لذلك
يجب اتخاذ قرارات مسبقة بشأن كيفية التعامل مع مثل هذه االحتامالت.

II
زيارات مراكز الرشطة

•يجب أن يتعلم املراقبون كيفي اإليحاء بإحساس السلطة والثقة يف عالقاتهم مع الرشطة.
فالرشطة معتادة عىل تويل املسؤولية ومامرسة السلطة .ينتمي أفراد الرشطة إىل مؤسسة هرمية
بطبيعتها ويطيعون كبار الضباط بشكل روتيني .أما مع عامة الشعب ،فهم معتادون عىل األخذ
بزمام املبادرة وتوقّع الطاعة .أثناء الزيارات ،يجب أن يكون املراقبون مسؤولني ويأخذون بزمام
املبادرة ،من دون الخضوع لقيادة الرشطة؛ عليهم فرض أنفسهم وسلطتهم ،عىل الرغم من
وجودهم يف “أرايض الرشطة’ .أثناء التحضريات ،قد يرغب الفريق يف تبادل األفكار حول كيفية
فرض حرية إرادتهم واستقاللهم من دون أن ينظر إليهم عىل أنهم عدوانيون أو عدائيون.
أخريا ً ،من املهم أن يكون املراقبون ذوي عقول منفتحة وأن يكونوا دامئي التيقّظ.

الجزء باء .إجراء الزيارة
يتم عادة إجراء الزيارات املنتظمة ألماكن االحتجاز ،مبا يف ذلك مراكز الرشطة ،بنظام منطقي .ويشمل هذا
النظام الخطوات التالية ،وبعضها قابل للتبديل بشكل تسلسيل وفقاً ألهداف الزيارة:
•الوصول والحوار األويل مع رئيس مركز الرشطة.
•جولة يف أماكن العمل.
•إجراء املقابالت مع املحتجزين واملوظفني.
•فحص سجالت االحتجاز ،والسجالت األخرى وغريها من الوثائق.
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•الحوار النهايئ مع رئيس املرفق.
يرد أدناه وصف مفصل لكل مرحلة .إال أنه ينبغي أال يعتمد املراقبون هذا التسلسل كنموذج صارم،
وينبغي أن يكونوا متأهبني دامئاً للمرونة؛ من املهم االستجابة لكل حالة تتم مواجهتها خالل الزيارة وتغيري
الخطط والرتتيب املعتاد لألنشطة إذا لزم األمر.

 -1الوصول إىل مركز الرشطة
-1-1الوصول سوياً
ال ينبغي أن تبدأ الزيارة ،عدا يف الظروف االستثنائية ،قبل وصول سائر املراقبني .ويف يوم زيارة الرصد ،ينبغي
أن يصل املراقبون إىل مركز الرشطة سوياً .فوصولهم فرادى ،عىل فرتات متالحقة ،يعطي تحذيرا ً مسبقاً عن
هذه الزيارة ،وهو أمر غري مرغوب فيه .كام أنه يقوض مصداقية الفريق وكفاءته وسلطته.

 -2-1االتصال األول

عند وصول الفريق بأكمله عند مدخل مركز الرشطة ،ينبغي أن يكون الرئيس أو املتحدث الرسمي مستعدا ً
لتقديم أوراق اعتامد الفريق ورشح للضابط (الضباط) الذي يحرس املدخل (أو مكتب االستقبال) ما هي
هيئة الرصد التي ميثلها الفريق وهدف الزيارة ورغبتهم يف التحدث مبارشة مع الشخص املسؤول .عىل سائر
األعضاء اآلخرين يف املجموعة اصطحاب وثائق التفويض الخاصة بهم ،وأن يكونوا قادرين عىل تقدميها
عند الطلب.

زيارات مراكز الرشطة

إن االتصال األول بني الفريق الزائر والرشطة يف غاية األهمية .خالل الدقائق القليلة األوىل ،سيؤثر املراقبون
عىل رأي الرشطة فيهم ،واألهم من ذلك ،عىل كيفية ترصف الرشطة تجاههم.

II

 -3-1التأخري والعقبات
بعد تقديم أوراق االعتامد ،سيسمح ،يف الغالبية العظمى من الحاالت ،لفريق الزيارة بالدخول ويتم
توجيههم أو اصطحابهم إىل مكتب االستقبال .فور الوصول إىل هناك ،أو يف حال دخول الفريق املكتب
مبارشة بسبب عدم وجود حراس ،من املحتمل أن يطلب من املراقبني االنتظار حتى يتم استدعاء كبري
الضباط الستقبالهم .يف كثري من الحاالت ،يكون التأخري قليالً جدا ً ومقبوالً؛ غري أن الفريق يجب أن يكون
مستعدا ً لبعض التأخري األويل عند انتظار أي حارس مشغول أو ضابط استقبال.
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يف بعض األحيان ،قد يواجه املراقبون تأخريا ً طويالً وغري مقبول .ورمبا يقابلون عرقلة واضحة أو رفض رصيح
ملنح إذن الدخول .ويف مثل هذه الحاالت ،ينبغي أن يكون املراقبون عىل علم بأن املوظف املختص رمبا ال
يترصف من تلقاء نفسه أو نفسها .وقد يكون من الجيد أنه أو أنها تنفذ األوامر ،أو ما يعتقد هو أو هي
بأنها أوامر ذات صلة.
يجب أن يتذكر املراقبون أن الرشطة يف كل بلد تشكل منظمة منضبطة بهيكل رتب واضح .وحتى أجهزة
الرشطة األكرث حداثة ال تزال تحتفظ بالزي الرسمي وشارات الرتب كرضورة .االنضباط وطاعة السلطة هام
القاعدة .وغالباً ما ال يتم التشجيع عىل استخدام السلطة التقديرية الفردية .نتيجة لذلك ،يف حال إعطاء
ضابط صغري األمر بعدم السامح للمراقبني بدخول مركز الرشطة إىل أن يتم إبالغ رئيس املقر بوجودهم
ووصوله ليقابلهم ،سيمنع الضابط الفريق الزائر من الدخول .ال ينفع التعبري عن الغضب يف هذه الظروف،
باستثناء رمبا فقدان ماء الوجه؛ باإلضافة إىل ذلك ،فستتعكر األجواء حتامً عندما مينح إذن الدخول يف نهاية
املطاف.
غري أنه من املناسب وحتى املهم يف مثل هذه الظروف أن يكون رئيس الفريق صارماً يف إعالن الفريق عن
رفضه لهذا الوضع

II
زيارات مراكز الرشطة

•يجب أن يسأل رئيس الفريق عن اسم الضابط الذي يتعامل معه .غري أنه ال ينبغي أن يتم ذلك
مع أي تلميح بالتهديد أو الوعيد .بدالً من ذلك ،ينبغي التعامل مع هذه الخطوة كوسيلة إلنشاء
عالقة أساسية مع الشخص املعني عىل األقل .يف حال رفض إعطاء اسمه أو اسمها ،فليس من
الحكمة اإلرصار عىل هذه املسألة .أما يف حال نجاح األمر ،فمن املفيد محاولة بدء املحادثة من
أجل استخدام الوقت لبناء العالقة .قد يأخذ الضابط انطباعاً إيجابياً عن الفريق ويكون عىل
استعداد للمساعدة خالل الزيارة القادمة.
•ينبغي محاولة معرفة ما إذا كان الضابط يرفض منح اإلذن بالدخول بسبب أمر معني صادر لهذا
الغرض أو إذا كان ،يف ظل عدم وجود أمر ،هو الذي يفرتض وجوب رفض هذا الدخول.
•يف الحالة األوىل ،يجب عىل رئيس الفريق السؤال عن هوية الضابط املسؤول وطلب التحدث
إليه أو إليها عىل الفور ،إما شخصياً أو عىل الهاتف.
•يف أي من الحالتني ،يتعني عىل رئيس الفريق أن يطلب التحدث إىل ضابط أعىل رتبة فورا ً .غالباً
ما يكون تجنب فقدان ماء الوجه مهامً (علامً أنه غالباً ما تختلف أفضل الطرق لتحقيق ذلك
مع اختالف البيئات الثقافية)؛ لذلك ينبغي أن ترص الفرق عىل حقوقها يف الزيارة مع الحرص يف
الوقت نفسه عىل عدم إحراج هؤالء الضباط الذين ال يعلمون سلطة فريق الرصد منذ البداية.
•يجب أن يشري رئيس الفريق ،بأدب وهدوء ،إىل أن رفض منح إذن الدخول مسألة خطرية للغاية
وأنه سيتم معالجتها مع كبري الضباط املناسب يف مقر الرشطة أو الوزارة املعنية.
يف حال عدم نجاح هذا النهج وعدم وجود أي دالئل تشري إىل أن الفريق سيحصل قريباً عىل إذن بالدخول،
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قد يرغب املراقبون يف االتصال هاتفياً بأحد كبار الضباط بأنفسهم .وكام نوقش أعاله (أنظر الجزء ألف،
القسامن 5-1و  ،)4-2ميكن أن تفيد معرفة الهيكل اإلداري وهويات كبار الضباط ،أو امتالك نقطة اتصال
رفيعة املستوى بشكل مسبق ،يف السعي إىل حل هذه الصعوبات.
عندما يقابل املراقبون رئيس املركز أو الضابط الذي أصدر تعليامت برفض الدخول ،يجب أن يحتج رئيس
الفريق بحزم ولكن بطريقة مهذبة .وإذا كان ذلك مناسباً (أي إذا كانت هيئة الرصد هي اآللية الوقائية
الوطنية أو إذا كان لديها مذكرة تفاهم متنح إذن الدخول إىل مراكز الرشطة) ،يتعني عىل رئيس الفريق
اإلشارة أيضاً إىل أن رفض الدخول ميثل خرقاً لتفويض الهيئة الزائرة .ويف الوقت املناسب ،ينبغي أن ينقل
املراقبون هذه املسألة إىل السلطات املختصة عىل النحو املحدد يف الصك املنظم لعمل املراقبني .وليك تتم
متابعة املسألة يف وقت الحق ،فإنه من املفيد ،ولكن ليس من املمكن دامئاً ،التعرف عىل الضباط املتورطني
(باالسم أو رقم الهوية أو جدول العمل) .أثناء جمع هذه املعلومات ،يجب أن يكون املراقبون واضحني قدر
اإلمكان بشأن كيفية استخدام املعلومات ،مبا يف ذلك ما إذا كانت ستستخدم يف رفع شكوى إىل السلطات
العليا أم ال .وعىل الرغم من أن هذا قد يعيق تطور العالقة بني فريق الرصد وأفراد الرشطة املشاركني ،إال
أنه من الرضوري لهيئة الرصد أن تثبت االلتزام بالشفافية.

 -4-1منع إبعاد املحتجزين

زيارات مراكز الرشطة

إذا شك املراقبون يف أن وصولهم قد يؤدي إىل محاولة إلبعاد املحتجزين ،إما قبل السامح للفريق بالدخول
أو أثناء وجود الفريق مع رئيس املركز ،فيجدر بهم النظر يف (عىل افرتاض أن الفريق كبري مبا يكفي)
بقاء عضو أو عضوين من أعضاء الفريق يف الخارج ،إىل جانب و/أو بالقرب من مداخل مركز الرشطة،
ملنع عمليات اإلبعاد أو لتوثيقها عىل األقل .ومبجرد نجاح بقية أعضاء الفريق يف التفاوض بشأن الدخول
ورضاهم باحتواء الوضع بالداخل ،ميكن أن ينضم إليهم ‘املراقبون ‘ بالطرق املتفق عليها مسبقاً (عادة،
مكاملة هاتفية لرتتيب اللقاء عند املدخل األمامي).

II

يجب القيام بهذه املناورات بتحفظ .عالوة عىل ذلك ،مبا أن هذه اإلجراءات قد تقوض بشكل خطري إقامة
حوار بناء مع سلطات الحجز ،فينبغي استخدامها فقط إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إىل االشتباه
بأنه سيتم إبعاد املحتجزين من مركز الرشطة ليك ال يراهم املراقبون .مثة خيار آخر للمراقبني وهو تنفيذ
الزيارة كام خطط لها والتأكيد عىل انتهائها ومن ثم العودة بعد ساعة أو ساعتني ملعرفة ما إذا تم إرجاع
املحتجزين املفقودين أم ال.
عىل أي حال ،يجب أن يضع املراقبون يف اعتبارهم أن أي تأخري طويل بشكل غري معقول يف منح إذن
الدخول قد يكون ناجامً عن محاوالت للتسرت عىل إبعاد املحتجزين أو إلخفاء سوء سلوك الرشطة .يف حال
مالحظة أي منط من هذا اإلخفاء ،غالباً ما يكون باإلمكان اكتشاف بعض التفاصيل األساسية خالل إجراء
املقابالت مع املحتجزين ،سواء أجريت:
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•يف مركز الرشطة مع املحتجزين الحاليني،
•أو يف مرحلة الحقة يف السجن مع األشخاص الذين كانوا محتجزين سابقاً يف مركز الرشطة املعني،
•أو يف مرحلة الحقة مع األشخاص الذين كانوا محتجزين يف املرفق ولكن تم اإلفراج عنهم.

3

مع ذلك ،يف كثري من البلدان ،يكاد مثل هذا السلوك من جانب الرشطة أن يكون معدوماً أو نادرا ً .ويف
مختلف الحاالت التي يشتبه فيها حدوث سلوك من هذا النوع ،يجب أال يخىش املراقبون من الترصف،
غري أنه عليهم القيام بذلك فقط عىل أساس اشتباه منطقي .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن يسعوا جاهدين
للتعامل مع هذه املسألة بلباقة وبتحفظ .فهذا من املجاالت التي يرتفع فيها احتامل كرس العالقات بني
الرشطة واملراقبني.

 -5-1تثليث املعلومات

II
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يتطلب الرصد الوقايئ تثليث سائر املعلومات املتاحة ذات الصلة من أجل التوصل إىل فهم واضح للوضع
السائد ،خاصة املخاطر الرئيسية املتعلقة بالتعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ،يف مكان
محدد من الحجز .يجب عدم أخذ أي معلومات بالقيمة اإلسمية .عالوة عىل ذلك ،ينبغي إجراء مجموعة
متنوعة من األنشطة خالل الزيارات من أجل الحصول عىل صورة واضحة قدر اإلمكان .وينبغي مقارنة
سائر املعلومات الواردة من ضباط الرشطة والسجالت واملقابالت مع املحتجزين لتحديد مجاالت االتفاق
و/أو االختالف.

عىل سبيل املثال ،إذا ذكر ضباط الرشطة الئحة تنظيمية معينة ،ينبغي أن يطلب املراقبون رؤية نسخة
منها .ومن ثم ينبغي أن يتحققوا من املحتجزين ملعرفة ما إذا كانت تلك اإلجراءات معمول بها أم ال.
3
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باملثل ،إذا ت ّم إبالغ املراقبني أن بعض الزنازين غري مستخدمة ،عليهم البحث عن دليل عىل عكس ذلك من
خالل التفتيش عن بقايا طعام ومالبس أو غريها من عالمات اإلشغال الحديث .وميكن للمراقبني أن يسألوا
املحتجزين اآلخرين عن الزنزانة أو يسألوا عدة ضباط رشطة األسئلة نفسها ملعرفة ما إذا كانت إجاباتهم
متطابقة أم ال .يجب أن يكون املراقبون خالقني ومثابرين ،يدققون يف املعلومات حول سري العمل يف املرفق.
ويعني ذلك أيضاً أنه إذا انقسم فريق الرصد خالل الزيارة ،فعليهم أن يجتمعوا بصفة دورية لتبادل اآلراء
ومقارنة تطابق املعلومات.
إن مالحظات املراقبني يف غاية األهمية؛ فرصد ما يحدث يف مكان االحتجاز هو أحد الجوانب األساسية
لجمع املعلومات املوثوق بها لتثليثها ومقارنة تطابقها مع أنواع أخرى من البيانات .يجب أن ينطوي الرصد
عىل أكرث من مجرد فحص سلبي للظروف املادية :يجب أن يشمل نهجاً استباقياً لجمع األدلة التجريبية التي
تركز عىل توضيح تفاصيل العمليات الرئيسية (مثل الزيارات العائلية أو توزيع املواد الغذائية).
يجب أن يستفيد املراقبون من كل ما لديهم من حواس طوال الزيارة :فام يسمعونه وما يرونه والرائحة
التي يشمونها وما يتذوقون وما يلمسونه يشكل عنرصا ً مهامً من عنارص التحليل بشكل عام .يجب أن
يكونوا يف حالة تأهب وتنبّه طوال الزيارة ،مبا يف ذلك للمعلومات و/أو الدالئل التي ميكن رؤيتها إال أنه
ال تتم مالحظتها يف كثري من األحيان ،مثل لغة الجسد والصمت أثناء املقابالت ومحاولة تجنب األشخاص
التواصل مع املراقبني واألشخاص الحريصني عىل التحدث وديناميات الجامعة والطريقة التي يتفاعل بها
املحتجزون مع أفراد الرشطة ومدى اكتظاظ مختلف األماكن ومواقف املوظفني.

زيارات مراكز الرشطة

كام ينبغي أن يكون املراقبون حساسني تجاه كيفية تغيري الظروف املادية يف أوقات مختلفة؛ عىل سبيل
املثال ،قد ال تؤدي الزيارة التي تجرى أثناء النهار إىل الكشف بالرضورة عن مسائل تتعلق باإلنارة و/أو
التدفئة التي قد تكون واضحة أثناء الليل فقط.

II

 -2الحوار األويل مع رئيس مركز الرشطة
االجتامع األويل مع رئيس املركز هو جزء مهم من الزيارة .فهو مينح املراقبني فرصة لرشح عملهم ومنهجيتهم
ووضع األساس لحوار بناء ومستمر ،من شأنه أن يسهل الوقاية عىل املدى الطويل .لذلك ،ينبغي أال ينظر
إليه باعتباره مهمة روتينية والتعجيل بإنجازها ليك يتقدم املراقبون نحو األعامل “الحقيقية” من تفتيش
مرافق االحتجاز والتحدث مع املحتجزين .هذا االجتامع ال يقل أهمية عن سائر العنارص األخرى للزيارة
وقد تكون له فوائد كبرية عىل املدى الطويل .إال أنه ينبغي للمراقبني التنبه إىل أن رئيس املركز قد يحاول
استغالل الحوار األويل كمامرسة ترويجية (مثالً عن طريق تقديم عرض تعريفي طويل ،مبا يف ذلك عرض
رشائح أو تقديم دعوة للغداء) لإلرضار بالزيارة.
هناك طرق مختلفة للتعامل مع املواجهة األوىل .إذا كان املراقبون مضغوطني بسبب الوقت املتاح ،ميكنهم
االنقسام ،بعد انتهاء التقدميات األولية ،ف ُيرتك رئيس الفريق ملواصلة املناقشات بينام يبدأ ما تبقى من
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الفريق املهام اإلجرائية .عوضا عن ذلك ،وبدالً من االنقسام ،ميكن أن يقرتح الفريق الزائر أن يستمر سائر
املراقبني يف إجراءات الزيارة ومن ثم االجتامع مع رئيس املركز مرة أخرى الحقاً إلجراء املزيد من املناقشات.
عندما تكون الزيارة جزءا ً من سلسلة منتظمة لآلليات الوقائية الوطنية أو غريها من هيئات الرصد ،يُعترب
ذلك عىل األرجح كمامرسة طبيعية وغالباً ما يثبت أنه استخدام فعال للوقت .بشكل عام ،إنها مامرسة
جيدة أن يعقد رئيس فريق الرصد حوارا ً أولياً مع رئيس مركز الرشطة وأال يجلس أعضاء الفريق اآلخرون
للتأكري عىل أنهم سيستهلون الزيارة مبارشة.

 -1-2أهداف الحوار األويل
 -1-1-2التعريف بوالية هيئة الرصد ومنهجية الزيارة

II
زيارات مراكز الرشطة

قد ال يكون رئيس املركز عىل دراية مبا ينتظر منه خالل زيارة الرصد .يجب أن يرشح املراقبون بعناية ما
يعتزمون القيام به ومتطلباتهم لفعل ذلك .إذا كانت هذه هي الزيارة األوىل إىل مركز رشطة معني أو يف
حال مل يسبق للرئيس التعامل مع منظمة الرصد قبل ذلك ،يكون الرشح املوجز لصالحيات وسلطات الهيئة
أمرا ً رضورياً .ومن املفيد أيضاً تكرار هذه املعلومات األساسية يف لقاءات الحقة .ينبغي الرتكيز بشكل خاص
عىل حق الفريق الزائر يف مقابلة املحتجزين (وغريهم) عىل انفراد (أنظر الفصل الثاين ،الجزء باء ،القسم
 )5ألنه غالباً ما يكون ذلك هو السبب الرئييس للخالف بشأن دور رؤساء املركز .بالتايل ،ينبغي توضيح هذا
الحق يف بداية الزيارة.
كام يتعني عىل رئيس الفريق التعريف عن سائر أعضاء الفريق الزائر باالسم وتحديد مجال خربتهم
ومهارتهم املتخصصة ذات الصلة .وينبغي أيضاً التعريف عن املرتجمني الفوريني عىل هذا النحو .وإذا لزم
األمر ،إظهار أوراق االعتامد مرة أخرى.
يف الختام ،ينبغي أن يطلب املراقبون اجتامعاً آخر مع الرئيس يف نهاية الزيارة ملناقشة النتائج األولية و/
أو إلنهاء الزيارة رسمياً .من الناحية النموذجية ،يجب أن يوضح املراقبون املدة املتوقعة الستمرار الزيارة.
 -2-1-2إنشاء العالقات
ينبغي أن يوحي املراقبون بالثقة والسلطة والخربة املهنية ليك ميتثل رئيس املركز ملطالبهم .غري أنه يجب
عليهم أيضاً محاولة إنشاء عالقة إيجابية من شأنها تسهيل الحوار البناء .يتطلب ذلك مهارات التعامل مع
اآلخرين ودبلوماسية ممتازة والصرب والتواضع بغض النظر عن موقف الرئيس.
من املهم خالل الزيارات االستفسار عن ظروف معيشة وعمل الرشطة والصعوبات التي يواجهونها يف
عملهم .تؤثر ظروف عمل ضباط الرشطة أحياناً تأثريا ً فورياً (غالباً ما يكون سلبياً) عىل معاملة املحتجزين؛
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لذلك ،يتعلق فهم هذه الرشوط مبارشة بصالحيات هيئات الرصد .وبشكل غري مبارش ،قد يساعد هذا
االهتامم عىل كسب ثقة الرئيس 4:يف الحقيقة ،قد تكون هذه الجوانب من تقارير املراقبني مصادر مفيدة
لدعم جهود الرؤساء لتحسني ظروف الرشطة.
يجب أن يؤكد املراقبون أيضاً عىل أنهم غري عدائيني تجاه الرشطة بأي شكل من األشكال ،ويف واقع األمر،
أن عملهم هو وسيلة مفيدة وفعالة ملنع االدعاءات الخبيثة التي ال أساس لها ضد ضباط الرشطة .فالتعاون
هو أفضل وسيلة تقدمية لكال الجانبني وينبغي التأكيد عىل ذلك.
 -3-1-2الحصول عىل املعلومات الالزمة

II
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إذا كانت هذه الزيارة هي أول زيارة تجرى ملركز رشطة معني ،سيكون من املهم مناقشة معظم ،إن مل
5
يكن كل ،املسائل األساسية التالية:
•قدرات املركز موارده،
•عدد املوظفني (مع تصنيفهم حسب نوع الجنس والرتبة والعرق والعوامل األخرى ذات الصلة
بالسياق)،
•الرتب واملسؤوليات ورمبا أسامء أفراد الرشطة الرئيسيني،
•عدد املوظفات العامالت يف الدوام ليس فقط يف وقت الزيارة ولكن يف سائر األوقات من النهار
والليل ،مبا يف ذلك خالل عطلة نهاية األسبوع والعطالت الرسمية،
•طول وتوقيت نوبات العمل (ذلك مهم ألن املوظفني الذين يعملون لساعات طويلة قد
يرهقون ويجهدون ،مام قد يؤدي إىل سوء األمور)،
•عدد وفئات األشخاص املحتجزين حالياً ومؤخرا ً يف الحجز،
•التحديات الخاصة التي تتم مواجهتها يف ما يتعلق باملحتجزين الحاليني أو األخريين،
•عدد الزنازين وتفاصيل فئات املحتجزين يف كل منها (ينبغي إيالء اهتامم خاص مبا إذا كان يتم
الفصل بني الرجال والنساء والقرص أم ال ،وكيف يتم استيعاب الحاالت الخاصة (مثل األشخاص
ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة)،
•ماذا يحدث عند امتالء سائر الزنازين،
•ما هي التسهيالت القامئة الستجواب املحتجزين،
•ما هي آليات الرقابة القامئة لرصد االستجوابات فور حدوثها،
•اإلجراءات التي تتطلب عناية طبية للمحتجزين وتفاصيل قضية حديثة من هذا القبيل،
 4ينبغي أيضاً االستفسار عن ظروف عمل ضباط الرشطة اآلخرين الذين تتم مقابلتهم خالل الزيارة ،خاصة أولئك الذين
يعملون يف منطقة االحتجاز؛ فقد تختلف إجاباتهم عن تلك التي قدمها رئيس املركز.
 5يف هذه املرحلة ،ينبغي أن يستفرس املراقبون عمن ميكنه أيضاً تزويدهم باملعلومات املفيدة أو املساعدة خالل الزيارة.
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•األنواع الرئيسية للسجالت املستخدمة لتسجيل بيانات املحتجزين ومن هو املسؤول عنها،
◌ ◌طريقة تسجيل الشكاوى،
◌ ◌من هو املسؤول عن الزنازين (قد يكون هناك ضابط احتجاز منفصل وسجل احتجاز
منفصل)،
◌ ◌طبيعة أي حوادث متّت مواجهتها مع املحتجزين الحاليني أو األخريين،
◌ ◌التحديات الرئيسية اللتي تتم مواجهتها يف تشغيل املرفق وأي نجاحات وصعوبات يف
التغلب عليها،
◌ ◌التحديات األخرية التي واجهها املوظفون.
أما يف زيارات املتابعة ،فيجب أن يستفرس املراقبون عن:
•التقدم املحرز منذ الزيارة األخرية،
•ما إذا تم التعامل مع التحديات أم ال وكيف تم ذلك،
•ما هي التحديات الجديدة التي نشأت.

II

 -3نظرة عامة عىل املبنى

زيارات مراكز الرشطة

عندما يكون املراقبون مستعدين لبدء الجزء اإلجرايئ من الزيارة والبدء يف االستعراض العام للمرفق،
ينبغي أن يطلبوا نقلهم إىل منطقة االحتجاز و/أو األجزاء األخرى من مركز الرشطة التي يرغبون يف زيارتها.
وبناء عىل حجم املرفق وحجم الفريق ،قد يختار املراقبون االنقسام إىل مجموعات .غالباً ما يفيد ذلك،
إذا سمحت الظروف ،لرؤية أكرب قدر من مركز الرشطة (مبا يف ذلك األجزاء التي تبدو غري ذات صلة ،مثل
املراحيض وغرف التخزين) يف بداية الزيارة ثم تحديد املناطق التي ستكون موضع املزيد من التمحيص .قد
يختار املراقبون يف ظروف معينة عدم إعطاء إخطار مسبق برغبتهم يف زيارة الغرف التي تقع خارج منطقة
االحتجاز .عىل سبيل املثال ،إذا كان لديهم معلومات عن وجود األسلحة أو األدوات األخرى املستخدمة يف
التعذيب أو سوء معاملة املحتجزين يف مكتب خاص ،فقد يختار املراقبون الذهاب إىل هناك عىل الفور؛
بدالً من ذلك ،فإنهم قد يبدون رغبتهم يف الذهاب إىل هناك يف آخر لحظة عىل أمل أن يقلل ذلك من
احتامل نقل األدوات أو إخفائها.
يف هذه املرحلة ،قد يشري املراقبون أيضاً إىل فئة املوظفني الذي يرغبون يف التحدث معهم باإلضافة إىل هؤالء
املسؤولني عن منطقة االحتجاز .عىل سبيل املثال ،قد يقررون التحدث مع املحققني الجنائيني أو ضباط
الحجز أو الضباط املسؤولني عن األحداث أو ضباط فرقة مكافحة املخدرات ،تبعاً ألهداف الزيارة .من املهم
أن يحاول املراقبون تعطيل العمل اليومي للرشطة بأقل قدر ممكن.
بناء عىل عدد األشخاص قيد االحتجاز وحجم الفرقة الزائرة ملنطقة الزنازين ،قد يرغب فريق الرصد يف املزيد
من التقسيم؛ عىل سبيل املثال ،يستطيع عضو أو اثنان فحص سجل االحتجاز ،بينام يتفقد اآلخرون الزنازين
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ويتحدثون مع املحتجزين .غالباً ما يكون من املفيد فحص السجل فحصاً تاماً (وأي سجل للشكاوى) قبل
االنتقال إىل الزنازين ألن املعلومات التي تجمع خالل هذه األنشطة التحضريية قد تساعد املراقبني عىل
استهداف أو تحديد أولويات املكان الذي يذهبون إليه واألشخاص الذين يتحدثون معهم .يؤثر حجم
الفريق وقدر الوقت املتاح حتامً عىل طريقة عمل املراقبني.

منطقة االستقبال
إن طريقة استقبال الزائرين عند وصولهم إىل مركز الرشطة وتصميم منطقة االستقبال نفسها هي من
املؤرشات املفيدة جدا ً للجو العام وسري العمل يف املرفق .قد يكون هناك مكتب استقبال حيث يقوم
الضابط املسؤول باستقبال األشخاص املحتجزين الذين يصلون إىل مركز الرشطة؛ فيجمع عادة التفاصيل
الشخصية ووصف الظروف التي أدت إىل االعتقال .يتم تفتيش األشخاص املحتجزين عاد ًة هنا؛ يف هذه
الحالة ،يتم وضع أمتعتهم الشخصية عىل منضدة لوضع قامئة بها وتوقيعها يف سجل .قد يجد املراقبون
أشخاصاً محتجزين يف منطقة االستقبال نفسها .وقد يكون هناك غرفة منفصلة قريبة إلجراء عمليات
التفتيش والتصوير الفوتوغرايف للمحتجزين وأخذ البصامت وفحص وثائق الهوية.

II
زيارات مراكز الرشطة

مرافقة الرشطة
من الناحية النموذجية ،ينبغي أن يجري املراقبون الزيارات من دون مرافقة الرشطة ليظهروا للمحتجزين
استقاللهم عن السلطات .أما يف املامرسة العملية ،فغالباً ما ترافق الرشطة املراقبني ،وذلك ألسباب عملية
ومن أجل السالمة .عقب الحوار األويل ،قد يطلب رئيس املركز مرافقة املراقبني؛ يتعني عىل رئيس الفريق
أو املتحدث الرسمي محاولة ثنيه عن القيام بذلك .يف العديد من السياقات ،قد تقوض مرافقة رئيس
املركز قدرة هيئة الرصد عىل إنشاء عالقات مع املحتجزين .لكن ،إذا أرص رئيس املركز عىل الحضور،
ال ميلك املراقبون السلطة ملنع ذلك ،بخالف وقت إجراء املقابالت مع املحتجزين .إذا كان املراقبون
محارصين من قبل الرشطة طوال فرتة الزيارة ،فال بد لهم من تحديد اسرتاتيجيات وتدابري مامرسات
سليمة إلبعاد أنفسهم عن مؤسسة الرشطة :يف مثل هذه الحاالت ،يجب توخي الحذر لتعزيز مفهوم
املحتجزين عن الفريق عىل أنه ذو مصداقية ورشعية واستقاللية.
يختلف التصميم املادي ملراكز الرشطة بشكل ملحوظ داخل البلد ويف ما بني البلدان ،إال أن بعض الخصائص
واملجاالت األساسية (املفصلة أدناه) مشرتكة بني معظم املرافق.

منطقة االحتجاز
قد تكون ‘قفص’ أو زنزانة كبرية يحتجز فيها األشخاص الذين ينتظرون النظر يف ملفهم أو نقلهم إىل
املحكمة أو إىل غرف االستجواب لفرتات قصرية .تقع منطقة االحتجاز عادة عىل مرأى من الضابط املسؤول.
وإذا كان مركز الرشطة مجاورا ً ملبنى املحكمة ،فقد تكون هناك زنازين مخصصة لحجز األشخاص الذين
ينتظرون املثول أمام املحكمة؛ يف بعض البلدان ،قد تكون هذه الزنازين يف مبنى املحكمة ومتصلة مبركز
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الرشطة بواسطة نفق .عالوة عىل ذلك ،قد ال يكون الحراس الذين يالزمون هذه الزنازين من ضباط الرشطة
وإمنا موظفني من السجن أو حتى من أفراد األمن الخاص.
الغرفة الطبية
قد تكون هناك غرفة خاصة ،يقوم فيها الطبيب بفحص املحتجزين أو تزويدهم باملساعدة الطبية .كام قد
تكون هناك مساحة لحفظ أجهزة إجراء اختبارات وجود الكحول يف الدم للسائقني املشتبه يف أنهم تحت
تأثري الكحول وتشغيلها ،علامً أن ذلك ال يتم عادة يف غرفة منفصلة.

II

غرف إجراء املقابالت
هي الغرف التي يستجوب فيها املحققون املحتجزين .وهي قد تكون موجودة داخل منطقة االحتجاز أو يف
أجزاء أخرى من املبنى .متتلك بعض مراكز الرشطة غرفاً إلجراء املقابالت ،مجهزة بأجهزة تسجيل؛ ويف حاالت
أخرى ،قد تستخدم املكاتب العادية (مثل تلك املستخدمة من قبل املحققني) إلجراء املقابالت .يجب أن
يضع املراقبون يف اعتبارهم أنه يجوز إجراء املقابالت يف غرف غري مصممة رسمياً لهذا الغرض؛ غالباً ما يكون
الوضع كذلك عند استخدام أساليب املقابلة املسيئة .ينبغي أن تكون الفرق الزائرة مستعدة لهذا االحتامل.

زيارات مراكز الرشطة

ينبغي إجراء دراسة متأنية عن غرف إجراء املقابالت :ينبغي إيالء اهتامم خاص لعدد املقاعد وحالتها
ووضعها ،خاصة حالة ووضع املقعد املخصص ملن تجرى معه املقابلة .كام ينبغي أن يالحظ املراقبون
الخاصيات األخرى ،مثل أقفاص االحتجاز واملرايا ذات الوجهني ومعدات التقييد واملظهر العام للغرفة (عىل
سبيل املثال ،ما إذا أجريت محاوالت لجعلها مرعبة بشكل خاص أم ال).
 أنظر الفصل الثالث ،القسم 6-2
منطقة االعتقال
غالباً ما يتم قضاء جزء كبري من الزيارات يف منطقة االحتجاز التي تحتوي عىل الزنازين .وغالباً ما تقع هذه
املنطقة يف الطابق األريض أو يف الطابق السفيل ،وقد يكون لها مدخل مستقل ،بعيدا ً عن مدخل (مداخل)
عامة الشعب إىل املبنى ككل .يكون الضابط املسؤول عادة برتبة رقيب أو مفتش أو ضابط برتبة مساوية.
لكن يف بعض البلدان ،يتحمل كبار الضباط هذه املسؤولية ،خاصة يف حالة املرافق الكبرية.
غالباً ما يكون من املفيد للمراقبني رسم خريطة بسيطة من أجل الحصول عىل فهم أفضل للمكان الذي
يزورونه .غري أنه ينبغي أن يكون املراقبون حساسني ملخاوف الرشطة حول السالمة واألمن؛ فتجدر اإلشارة
دامئاً إىل التأكيد عىل رسية هذه املواد.
األولويات الرئيسية هي:
•تفقد األوضاع املادية يف منطقة االحتجاز والزنازين،
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•التأكد من كيفية معاملة املحتجزين.
معظم مراكز الرشطة ال تشمل أكرث من نصف دزينة من الزنازين ،بالرغم من أن بعض املرافق األكرب يف
املدن الكبرية قد تحتوي عىل ثالثني أو أكرث .يف املرافق الكبرية ،قد يكون من املفيد تحديد موقع جلوس
ضابط السجن يف ما يتعلق بالزنازين نفسها؛ فإذا كان ضابط السجن يجلس عىل مسافة بعيدة نوعاً ما ،فهو
لن يتمكن من سامع املحتجزين إذا طلبوا املساعدة.
من املهم أيضاً أن يقيّم املراقبون ،يف جميع أنحاء مركز الرشطة ،كيف يتم تسهيل دخول األشخاص الذين
يستخدمون الكرايس املتحركة أو يعانون من إعاقات شديدة يف القدرة عىل الحركة وما هي التسهيالت
األخرى ،إن وجدت ،الحتواء ذوي اإلعاقات األخرى (مثل اإلعاقات البرصية أو السمعية).
الزنازين
يعتمد عدد الزنازين عىل حجم وطبيعة مركز الرشطة ،فضالً عن حجم وطبيعة املجتمع الذي تخدمه .غالباً
ما تختلف الزنازين يف الحجم ،فبعضها قد يكون مصمامً لشخص واحد ،والبعض اآلخر لشخصني أو أكرث.
قد تكون هناك منطقة بها زنازين منفصلة للنساء و/أو األحداث .تختلف طريقة تأثيث الزنارين من بلد
إىل آخر ،وقد تشمل املفروشات رسيرا ً أو مقعدا ً ورمبا مرحاضاً .يف بعض األماكن ،قد تكون هناك زنازين
رسة قريبة من األرض من أجل منع املحتجزين املخمورين أو املخدرين من اإلصابة إذا وقعوا.
تكون فيها األ ّ
ويف سياقات أخرى ،قد تكون الزنازين هياكل مؤقتة مبنية من ألواح حديد مموج أو من مواد مامثلة؛ ال
تحتوي هذه الزنازين يف معظم األوقات عىل مرحاض ،كام أن املفروشات تكون قليلة أو حتى معدومة فيها.
6
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من املرجح أن يتم االتصال األول بني الفريق الزائر واملحتجزين يف الزنازين أثناء إلقاء املراقبني نظرة عامة
عىل املرفق .يتم ،يف معظم الحاالت ،فتح باب الزنزانة من قبل أحد الحراس الذي ،بناء عىل النظم املحلية،
يفتش النزالء أوالً قبل السامح للمراقبني بالدخول .ليست هذه البداية املثالية ،إال أنه يتعني عىل املراقبني
أن يكونوا عىل علم بأنه من املتوقع أن تتبع الرشطة إجراءات أمنية مشددة؛ كام أن محاولة إبطال هذه
اإلجراءات قد تؤدي إىل توتر العالقة بني الفريق الزائر وأفراد الرشطة .يشكّل اللقاء األول فرصة جيدة
للمراقبني لتقديم أنفسهم وصالحياتهم وأسباب زيارتهم بإيجاز .وهم قد يسألون املحتجزين عام إذا كانوا
راغبني يف إجراء املقابالت معهم عىل انفراد أم ال واالتفاق عىل موعد ومكان إجراء أي مقابلة (أنظر الفصل
الثاين ،الجزء باء ،القسم  5.4الوارد أدناه) .ميكن للمراقبني أيضاً تحديد الخطوط العريضة إلجراء املقابلة.

II

 من املهم جدا ً للمراقبني والرشطة عىل حد سواء األخذ يف االعتبار أن املراقبني ،ال
الرشطة ،هم الذين يتعني عليهم اختيار الزنازين التي يدخلونها واملحتجزين الذين
يقابلوهم.
 6يجب أن يالحظ أولئك الذين يعملون يف زيارات الرصد أن الزنازين قد تكون موجودة يف أكرث من موقع داخل مركز الرشطة.
ويف بعض البلدان ،يجوز لكل قسم يف مركز الرشطة الكبري أن يكون له منطقة االحتجاز الخاصة به.
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الحاممات والحصول عىل مياه الرشب
يتعني عىل الفريق الزائر أيضاً فحص املراحيض والحاممات واملرافق األخرى لتحديد كيفية عملها وكيفية
دخولها وعدد املرات وتحت أي ظروف يف املامرسة العملية يسمح للمحتجزين باستخدامها .وينبغي أيضاً
أن تتحقق هيئات الرصد من حصول املحتجزين عىل مياه الرشب.
املطبخ وتخزين املواد الغذائية
يجب أن يزور املراقبون أي ح ّيز للمطبخ ،يتم فيه إعداد الطعام أو تخزينه .ويجب أن يحللوا مدى توافر
وكفاية 7املواد الغذائية وسهولة الحصول عليها .ينبغي أيضاً التحقق من وجود السجل الذي يحتوي عىل
تفاصيل املواد الغذائية املقدمة للمحتجزين .يف بعض البلدان ،تحرض عائالت املحتجزين الطعام أو يضطر
املحتجزون إىل دفع أموال للرشطة لرشاء وجباتهم الغذائية .ينبغي دراسة آثار مثل هذه الحاالت بعناية.
املكاتب ومقار املعيشة/النوم ومساحات التخزين
قد تشمل املكاتب يف مركز الرشطة:

II

•مكاتب التحقيق الجنايئ واملحققني و/أو املفتشني،
•مكاتب كبار الضباط،

زيارات مراكز الرشطة

•املكاتب اإلدارية.
كلام كان ذلك ممكناً ،ينبغي أن يسعى املراقبون إىل دخول مكاتب املحققني وإجراء مقابالت مع عدد قليل
من املحققني ،خاصة عندما تستخدم مكاتبهم ملقابلة املحتجزين.
تبعاً لرشوط صالحياتهم ،ميكن أن يطلب املراقبون أيضاً فتح الخزانات ومخازن املعدات وغريها من األماكن
املامثلة .من الصعب اإلجابة عىل سؤال ما إذا كان ينبغي أن ميارس املراقبون هذه الصالحية كمسألة
روتينية أم ال؛ ال بد من التبصرّ للتمكن من تحديد متى يجب مامرسة هذه الصالحيات وبأي وترية .قد ال
يؤدي ذلك إىل معلومات ذات قيمة كافية لتربير اآلثار السلبية املحتملة عىل العالقات والتعاون مع الرشطة.
تطبق مبادئ مامثلة عىل املهاجع واملقار الخاصة يف مراكز الرشطة التي يعيش أو يبيت فيها املوظفون
داخل املبنى .ال ينبغي الدخول إىل هذه األماكن من دون سبب وجيه .لكن ،يف حال دعوة الرشطة لقيام
بذلك ،فعىل املراقبني أن يقبلوا .إن إظهار االهتامم بظروف عمل و/أو معيشة الرشطة أنفسهم هو أمر
مالئم ومفيد دامئاً.
يف حال عرث املراقبون ،خالل إجراء الزيارة ،عىل أدلة عن حدوث تعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة،
 7اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التعليق العام رقم  ،12وثيقة األمم املتحدة،E/C.12/1999/5 .
جنيف 12 ،مايو/أيار  .1999متاحة عىل:
.http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3d02758c707031d58025677f003b73b9
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أو رأوا أسلحة أو أدوات أخرى يعتقدون أنها تستخدم يف تعذيب أو سوء معاملة املحتجزين ،عليهم متابعة
هذه املسألة بالقدر الالزم يف حدود صالحياتهم .فإذا وجد املراقبون مرضب بيسبول أو هراوة مطاطية أو
أداة مامثلة يف مكتب املحقق وتوافق وجودها مع االدعاءات الواردة بسوء املعاملة يف مركز الرشطة هذا،
يكون ترصف املراقبني سليامً متاماً عند طلب فتح أدراج املكتب وخزائن امللفات واملساحات الشخصية
األخرى يف املكتب للتفتيش .أما امتداد هذا التفتيش لشمل املكاتب األخرى املوجودة يف القسم نفسه أو أي
مكان آخر يف مركز الرشطة ،فسيعتمد عىل تقدير املراقبني استنادا ً إىل املعلومات التي يف حوزتهم والرشوط
الدقيقة لصالحيتهم واسرتاتيجيتهم.
 يف حال طلب املراقبون ،عىل أساس شكوك قوية بشأن إخفاء أدلة التعذيب ،فتح
األماكن الشخصية ،ينبغي دامئاً الحرص عىل وجود أحد كبار الضابط .سيساعد ذلك عىل
تجنب االدعاءات بأن الفريق الزائر قد سبب رضرا ً أو أزال أي يشء بطريقة غري قانونية
أو زرع األدلة .يف بعض الحاالت ،يجب عىل الفور استدعاء السلطات الوطنية األخرى
للتعامل مع املوقف .أثناء التحضري للزيارات ،يتعني عىل هيئات الرصد النظر يف الطريق
التي ستترصف عىل أساسها إذا ما واجهت أي سيناريو من هذا القبيل ،مع إيالء اهتامم
خاص لآلثار القضائية اليت قد تنشأ عن النتائج التي توصلت إليها.
تهدف عملية رصد أماكن االحتجاز عاد ًة نحو تعزيز التغيري الجهازي اإليجايب لتقليل احتامل حدوث
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف املستقبل؛ لكن ،يف حال نشوء فرصة مبارشة ملنع التعذيب،
فال بد من استغاللها.

•مناطق الخزانات حيث ميكن لضباط الرشطة تخزين الزي واملعدات الشخصية،
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املناطق األخرى محل االهتامم
قد تحتوي مراكز الرشطة ،تبعاً لحجمها وموقعها ،عىل املناطق التالية أيضاً:

8

II

•غرف االتصاالت واملراقبة و/أو الراديو،
•األسلحة،
•املقاصف وغرف الطعام و/أو املطابخ،
•مناطق الرتفيه حيث ميكن للرشطة قضاء فرتة الراحة،
•مكاتب للمحققني مبرسح الجرمية و/أو موظفي الرشطة الفنية،
•غرفة إحاطة للموظفني القادمني للدوام إلحاطتهم وتزويدهم بآخر األحداث واملخابرات األخرية،
•غرف لكتابة التقارير حيث يتمكن ضباط الرشطة من القيام بأعاملهم املكتبية،
 8هذه القامئة غري حرصية.
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•مخازن ملستندات املحكمة أو املمتلكات املفقودة (التي يجب أن يوضع عليها املسمى بشكل
صحيح)،
•مرآب لتصليح وركن سيارات الرشطة والحفاظ عليها،
•سيارات الرشطة ،مبا يف ذلك تلك املهيأة لنقل املحتجزين.
يعتمد ذلك كلياً عىل صالحيات املراقبني ومهاراتهم الدبلوماسية سواء متكنوا من الدخول وتفتيش هذه
املناطق أو مل يتمكنوا ،وسواء قرروا فعل ذلك أو مل يقرروا.
 أنظر الفصل الثالث ،القسم 3
استخدام الفريق الزائر للمكاتب يف مراكز الرشطة
من املرجح أن يرغب املراقبون ،طوال الزيارة ،يف الجلوس يف بعض األماكن
•إلجراء دراسة تفصيلية للسجالت أو امللفات،

II

•للتحقق من املعلومات التي جمعت حتى حينه ،خاصة إذا كان مركز الرشطة محل الزيارة
مركزا ً كبريا ً.

زيارات مراكز الرشطة

قد تكون منطقة االحتحاز غري مريحة لهذه املهمة بسبب حجمها أو إذا كانت مشغولة .لذلك ،ينبغي
أن يطلب املراقبون توفري مكتب لهم .هذا أمر عميل ومرغوب فيه للمراقبني ليك يتمكنوا من العمل
يظل حارضا ً .ومن
بخصوصية ومناقشة القضايا واملعلومات بحرية .غري أن الضابط املرافق للفريق قد ّ
أجل حث الضابط عىل املغادرة تجنباً للرضر ،ميكن أن يوضح له املراقبون أنهم من املحتمل أن يبقوا
لبعض الوقت وأنهم ال يرغبون يف تعطيله عن أداء عمله بدون داع .إذا مل يستجب الضابط لهذا التلميح،
عىل املراقبني أن يقبلوا بحضوره .وإذا دعت الحاجة ملناقشة مسائل رسية ،ميكن ألحد املراقبني محاولة
إلهاء الضابط .بدالً من ذلك ،إذا اعتقد املراقبون قبل بدء الزيارة أنه من املحتمل أن يحتاجوا لقضاء
بعض الوقت منفردين لفحص الوثائق أو ملناقشة النتائج التي توصلوا إليها ،ميكنهم مناقشة هذه املسألة
مع رئيس املركز خالل االجتامع األويل واالستفسار عن إمكانية وضع مكتب تحت ترصف الفريق.

 -4فحص سجالت الحجز وغريها من الوثائق
عىل الرغم من أن هذا القسم غري شامل ،إال أنه يفحص مجموعة واسعة من السجالت والوثائق .فبعض
السجالت والوثائق التي تتم مناقشتها فقط هي التي تحتاج إىل التدقيق يف كل زيارة .عالوة عىل ذلك،
ينبغي أن يأخذ املراقبون يف االعتبار أن مدى صالحيتهم قد يحدد أنواع الوثائق التي يحق لهم فحصها.
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كلام اعتاد املراقبون عىل سجالت االحتجاز وأنواع املعلومات التي تحتويها وطرق استكاملها ،كانوا أكرث
حساسية للحاالت التي تنطوي عىل أمر مهم مفقود أو غري عادي .كقاعدة عامة ،السجالت التي مل تستكمل
بشكل دقيق أو تلك التي تحتوي عىل عدد كبري من األخطاء و/أو الثغرات تكون مدعاة للشبهة .عدم
االهتامم بالتفاصيل هو صفة غري مرغوب فيها يف ضباط الرشطة ،ورمبا تكون داللة عىل مشاكل أخرى أكرث
خطورة.
 يجب أال يكتفي املراقبون بوضع قامئة بسائر السجالت املوجودة يف مرفق احتجاز
معني ومن ثم التحقق من ملء البيانات .ينبغي أيضاً أن يحللوا املعلومات املوجودة
يف السجالت وفقاً للمعايري ذات الصلة .عىل الرغم من أن السجالت املحفوظة بطريقة
جيدة ليست ضامنة بأن املحتجزين يعاملون بإنصاف والسجالت املحفوظة بطريقة
سيئة ليست دليالً يقيناً عىل املامرسات التعسفية ،إال أنها دالئل مهمة ينبغي إدراجها
يف عمليات التثليث.
 أنظر الفصل الثالث ،قسم 9-2

 -1-4األوامر والتعليامت املحلية
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من املفيد طلب رؤية نسخ من األوامر والتعليامت املحلية املعنية بإدارة مناطق الزنازين .يطّلع املراقبون
بأنفسهم عىل الترشيعات و/أو األنظمة الوطنية التي تنظم هذه املسائل خالل تحضريهم للزيارة ،إال أن
القادة املحليني قد يكونون قد أصدروا تعليامت تكميلية .تشمل املسائل الرئيسية العدد األقىص لألشخاص
الذين يجب احتجازهم يف زنزانة يف الوقت نفسه وتواتر عمليات التفتيش واملسائل املتعلقة بالنظافة .غالباً
ما تكون التعليامت بشأن هذه املسائل معلقة عىل الحائط أو عىل لوح اإلشعارات ،لذلك يجب أن يكرس
املراقبون وقتاً إللقاء نظرة عليها.

II

 -2-4سجالت الحجز
تختلف السجالت من حيث التعقيد والشمول من بلد إىل آخر وحتى من مركز إىل آخر .فبعضها أسايس
جدا ً ،ال يشمل الكثري غري االسم والعنوان وتاريخ امليالد ووقت وصول كل محتجز ،يف حني يحتوي البعض
اآلخر عىل تفاصيل حول سائر أوجه الوقت الذي يقضيه املحتجز يف الحبس (عىل سبيل املثال ،وقت
تقديم الطعام والسامح مبامرسة الرياضة) .قد يقرر الضباط يف مركز رشطة معني أنه من املفيد االحتفاظ
بسجل منفصل ومخصص لعدد مرات نقل األشخاص املحتجزين من مركز الرشطة إىل املستشفى ،غري
أنه قد ال يوجد مثل هذا السجل يف مركز الرشطة املجاور .لذلك ،ينبغي أن يعرف الفريق الزائر كالً من
أنواع السجالت والوثائق التي تلزم الرشطة بحفظها مبوجب القانون و/أو النظام الداخيل وتلك التي متّت
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مالحظتها يف الزيارات السابقة ولكنها غري مطلوبة مبوجب الترشيع أو التنظيم .ميكن العثور عىل الكثري
من املعلومات املفيدة يف هذه السجالت ‘غري الرسمية’ .عالوة عىل ذلك ،قد تشكل أمثلة عىل املامرسات
الجيدة التي ميكن تسليط الضوء عليها وتشاركها .إال أنه ينبغي أن يأخذ املراقبون يف االعتبار وجوب حامية
البيانات الشخصية يف سائر األوقات ،وأن وجود مثل هذه السجالت قد يخرق الترشيعات املتعلقة بحامية
البيانات الشخصية.
إن إجراء فحص شامل لسجالت االحتجاز هو أحد أهم جوانب زيارات الرصد ملراكز الرشطة .ال بد من
التحقق من املعلومات التي جمعت ومقارنتها بعناية مع البيانات التي جمعت خالل إجراء املقابالت مع
املحتجزين واملوظفني ورئيس املركز .فذلك عنرص أسايس من عنارص عملية التثليث (أنظر الفصل الثاين،
الجزء باء ،القسم  1-4أعاله).
يجد املراقبون عاد ًة سجالً عاماً لالحتجاز ،مع مدخلني زمنيني عن الوافدين واملفرج عنهم ،فضالً عن
سجالت فردية لكل محتجز .غالباً ما تكون مقارنة املعلومات الواردة يف هذين النوعني من الوثائق مفيدة
جدا ً .يجب أن توفر سجالت االحتجاز معلومات دقيقة عن تحركات سائر املحتجزين داخل مركز الرشطة
وخارجه .بالتايل ،فهي من أهم الضامنات ضد حاالت االختفاء القرسي واالحتجاز التعسفي.

II
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كام توفر هذه السجالت ملحة عامة عن تحركات ضباط الرشطة داخل منطقة الزنازين وحولها .عىل سبيل
املثال ،قد يطلب من الرشطة القيام بزيارات كل ساعة إىل الزنازين وتسجيل ذلك يف سجل .لكن ينبغي
أن يدرك املراقبون أن الرشطة تستكمل هذه السجالت بعد الحادث أحياناً ،وبالتايل ،فإنها ال تكون دامئاً
سجالت دقيقة.
يكشف مستوى سجالت االحتجاز  -مدى دقتها وتفصيلها وتحديثها – عن الكثري من مواقف املوظفني يف
املركز تجاه املحتجزين .فقد تكشف أوجه القصور يف سجالت الحجز عن مجموعة من املشاكل عىل مستوى
السياسات أو املسائل الجهازية ذات الصلة بعمل املراقبني .غري أنه يجب أن يضع املراقبون يف اعتبارهم
أن السجالت املحفوظة بطريقة جيدة ليست ضامنات ضد االنتهاكات أو سوء املعاملة .واألولوية ،من
منظور وقايئ ،هي لنوع املعلومات املحفوظة والتحليل الذي يجريه املراقبون عن طريق املراجعة املزدوجة
للبيانات من سجالت مختلفة وبواسطة تثليث النتائج التي توصلوا إليها مع غريها من مصادر املعلومات.
خالل الحوار األويل مع رئيس املركز ،يكون من املفيد تحديد الجهة املسؤولة عن مختلف السجالت وتلك
املسؤولة عن حفظ مفتاح (مفاتيح) مكان (أماكن) حفظ هذه السجالت إذا كان يُصار إىل غخفائها يف مكان
مقفل عندما ال تكون مستخدمة .وليس مستبعدا ً تعذّر العثور عىل املفتاح عندما يكون الشخص املعني
خارج الخدمة ،خاصة يف الليل أو يف عطلة نهاية األسبوع .إال أن الرشطة ملزمة بواجبات دولية الستكامل
السجالت املناسبة وتحديثها 9،مام يعني أنه ينبغي أن تكون السجالت متاحة طوال ساعات النهار والليل.
 9كام هي محددة ،عىل سبيل املثال ،يف إعالن حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،وثيقة األمم املتحدة A/
 18 ،133/47/RESديسمرب/كانون األول  ،1992املواد  .10-3متاح عىلohchr.org/english/law/.http://www2 :
disappearance.htm
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وهذا هو أحد األسباب التي تدفع هيئات الرصد إىل زيارة مراكز الرشطة يف أوقات مختلفة وأيام مختلفة.
 ميكن لتحليل سجالت االحتجاز ،مبا يف ذلك تحديد املجموعات التي قد تكون يف
حاالت الضعف ،أن يكون مفيدا ً إىل أقىص حد يف اختيار املحتجزين إلجراء املقابالت
معهم.
بغض النظر عن املعايري واألنظمة واملامرسات املحلية ،ميكن أن يستخدم املراقبون املبادئ املنصوص عليها
يف إعالن حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي 10مبثابة بوصلة لتقييم املعلومات الواردة يف السجالت،
عىل الرغم من أنها ملزمة فقط للدول التي صدقت عليه .وفقاً لالتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص
من االختفاء القرسي ،ينبغي إدراج األنواع التالية من البيانات يف سجالت كل شخص محروم من الحرية:
•هوية الشخص،
•التاريخ والوقت واملكان الذي يحرم أو تحرم فيه من الحرية وهوية السلطة التي حرمت الشخص
من حريته،
•السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من حريته،
•السلطة املسؤولة عن اإلرشاف عىل الحرمان من الحرية،
•مكان الحرمان من الحرية وتاريخ وساعة الدخول يف مكان الحرمان من الحرية ،والسلطة
املسؤولة عن مكان الحرمان من الحرية،
•يف حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية ،ظروف الوفاة وتفاصيل التحقيق يف سبب وطريقة
الوفاة والجهة التي نقل إليها الرفات،
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•التفاصيل املتعلقة بالحالة الصحية للشخص املحروم من الحرية،

II

•تاريخ وساعة إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر والوجهة والسلطة املسؤولة عن نقله
(إذا مل يتم اإلفراج عن الشخص).
مبا أن هذه املعلومات رضورية لحامية حقوق املحتجزين من االنتهاكات املحتملة لحقوق اإلنسان ،فال
بد أن يتناول املراقبون مسألة البيانات غري املكتملة أو غري الدقيقة يف سجالت االحتجاز يف حوارهم مع
السلطات.
السجالت املحوسبة
كام يجب أن يدرك املراقبون أنه يف بعض البلدان هناك عدد قليل من السجالت الورقية املحفوظة أو ال
توجد عىل اإلطالق :فقد تكون السجالت محوسبة بالكامل .لذلك ،من املفيد لعضو واحد عىل األقل من
فريق الرصد أن يتمتع بالخربة يف مجال تكنولوجيا املعلومات .ومن املفيد أيضاً لسائر أعضاء الفريق أن
 10أنظر املواد  .17-3متاحة عىلhttp://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm:
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يكونوا عىل دراية بأنواع نظم الحوسبة التي تستخدمها الرشطة.

 -3-4املعلومات التي يُبحث عنها عند فحص سجالت الحجز
االسم
يجب أن يتحقق املراقبون من وجود إدخال منفصل للبيانات املتعلقة بكل شخص محتجز .وتقيض أفضل
املامرسات بفتح السجل فور وصول املحتجز إىل مركز الرشطة .ينبغي أن يثري التأخري أو الحذف أو عدم
التطابق القلق لسببني:
•غالباً ما يكون املحتجزون الذين مل يسجل حضورهم يف مركز الرشطة أكرث عرضة لخطر التعذيب
أو غريه من رضوب سوء املعاملة أو االختفاء القرسي،
•قد يؤدي التسجيل غري الدقيق ألوقات االحتجاز إىل توقيف املشتبه به ملدة أطول من الفرتة
املسموح بها قانوناً.

II
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ٍ
شديد أي مناذج ملحتجزين ال توجد لهم أي سجالت .وينبغي أن يبلغوا
ينبغي أن يفحص املراقبون باهتاممٍ
الضابط املسؤول عن منطقة االحتجاز ورئيس املركز و/أو غريهام من كبار الضباط عن مثل هذه الحاالت،
ويجب فعل ذلك يف أقرب فرصة .كام يتعني عىل الفريق رشح مثل هذه الحاالت بالتفصيل يف التقرير
(التقارير) ،مع أي تفسري يقدمه املوظفون.
التواريخ واألوقات
يجب أن يتحقق املراقبون من تسجيل سائر التواريخ واألوقات بدقة .أثناء الزيارات ،تقيض املامرسات
الجيدة بالتحقق من دقة نظام ضبط الوقت الرسمي للمركز :تجدر اإلشارة إىل أي نزعة نحو التسجيل
التقريبي للتواريخ واألوقات ألن هذا من شأنه أن يعرض حدود األوقات القانونية لخطر االنتهاك .وقد
تشري السجالت التي يبدو أنها صححت بشكل منطي إىل أقرب فرتة من خمس أو عرش دقائق (عىل سبيل
املثال ،إذا كانت املدخالت تتبع النمط  11:25صباحاً 11:40 ،صباحاً 12:15 ،مسا ًء) عىل أن األوقات الواردة
غري دقيقة.
كام ينبغي أن يرتاب املراقبون إذا تم باستمرار إظهار األشخاص عىل أنهم قد أُطلق رساحهم يف نهاية الفرتة
املسموح بها قانوناً .فإذا كانت الرشطة مخولة احتجاز األشخاص بشكل أويل لفرتة  24ساعة يف بلد معني،
ويظهر غالبية املحتجزين عىل أنهم قد تم اإلفراج عنهم بعد  24ساعة بالضبط ،يجب أن مينح املراقبون
األولية للتحقيق أكرث يف هذه القضية.
من املهم أيضاً النظر يف ما إذا كانت الجداول الزمنية املسجلة حقيقية أم ال .عىل سبيل املثال ،إذا تم
تسجيل الشخص عىل أنه قد ألقي القبض عليه عىل مسافة كبرية من مركز الرشطة غري أنه ت ّم تسجيله عىل
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أنه قد وصل بعد خمس دقائق من إلقاء القبض عليه ،فينبغي االرتياب يف األمر.
يجب أن يتحقق املراقبون أيضاً من أن املدخالت هي بالرتتيب الزمني :ال ينبغي أن يظهر شخص ألقي
القبض عليه يف متام الساعة  4مساء يف السجل قبل شخص ألقي القبض عليه الساعة 3:50مساء .وإذا وجد
املراقبون تناقضات يف الرتتيب الزمني ،ينبغي أن يرفعوا هذه املسألة إىل الضابط املسؤول عن منطقة
االحتجاز ورئيس املركز .قد يجد املراقبون أنه من املفيد أيضاً مقارنة وقت االحتجاز الوارد يف السجل العام
لالحتجاز مع الوقت املدخل يف ملف املحتجز ومع املعلومات املوجودة يف سجالت أخرى و/أو ضابط
االحتجاز ،إذا كان ذلك مناسباً.
ال بد أن يتحقق املراقبون من أن املدخالت توفر املعلومات املطلوبة فعالً .عىل سبيل املثال ،إذا اقتضت
مساحة معينة يف السجل تسجيل تاريخ ووقت نقل املشتبه فيه مع طريقة النقل (عىل سبيل املثال إىل
املحكمة أو إىل مركز رشطة آخر) ،يجب أن يتحقق املراقبون من إدراج سائر املعلومات .وإذا مل تكن
مدرجة ،ينبغي أن يطلبوا تزويدهم بها ويستفرسوا عن سبب عدم تسجيلها.
املعلومات املقدمة إىل املحتجزين
يجب أيضاً أن يتحقق املراقبون من ماهية أنواع املعلومات املقدمة إىل املحتجزين ،كام من وقت تقديم
هذه املعلومات .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن يتأكد املراقبون من توقيع كل من املحتجزين والرشطة عىل
املدخالت لهذا الغرض يف السجالت املطلوبة .ينبغي إعطاء املحتجزين
•خيار إخطار أحد أفراد العائلة أو طرف ثالث باحتجازهم،
•الحصول عىل محام،
•الوصول إىل الطبيب.

زيارات مراكز الرشطة

•معلومات عن حقوقهم،

II

11

التعديالت املشكوك فيها
يجب أن يتحقق املراقبون من عدم طمس أي أخطاء واضحة يف املدخالت .قد يجدون أن مثل هذه األخطاء
قد متت تغطيتها “بحرب أبيض” أو السائل املصحح ألخطاء اآللة الكاتبة ،مام يجعلها غري مقروءة متاماً .عىل
الرغم من القيام بذلك ألسباب بريئة متاماً ،إال أنها مامرسة غري مرغوب فيها ،وميكن أن تؤدي إىل االرتياب يف
إخفاء معلومات ‘غري مريحة’ ولكن صحيحة يف الواقع عمدا ً .تقيض أفضل املامرسات بوجوب شطب هذه
األخطاء باستخدام خط واحد ليك تظل املعلومات األصلية مرئية ومقروءة .ثم تضاف املعلومات الصحيحة
 11أنظر معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا ( 2002 ،1 )2002( CPT/Inf/Eتعديل  ،)2011صفحة .8
متاحة عىل http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standards.pdf
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أعالها أو بعد التصحيح مبارشة .عندئذ ،يجب عىل الشخص الذي يقوم بالتصحيح التوقيع باألحرف األوىل
أو التوقيع الكامل عىل التسجيل.
األمناط
ينبغي أال يحرص املراقبون فحصهم لسجالت االحتجاز بتلك املتعلقة باألشخاص املحتجزين يف وقت الزيارة
بل يجب فحص السجالت السابقة أيضاً .فهذه السجالت تقدم منظورا ً للمستوى العام لحفظ سجالت
مركز الرشطة أوسع مام هو عليه الحال عادة يف السجالت التي تتعلق حرصا ً باملحتجزين الحاليني .عالوة
عىل ذلك ،قد تكشف السجالت السابقة أمناطا مهمة؛ عىل سبيل املثال ،من املفيد معرفة كيف يتصدى
املرفق عندما يفوق عدد املحتجزين قدرة املركز عىل االستيعاب بشكل رسمي .قد يبلغ الضباط املراقبني
بأن زنازين مركزهم ال تكتظ قط باملحتجزين ،إال أن فحص السجالت عىل مدى عدة أشهر قد يكشف أن
هذا غري صحيح.

II

عند زيارة مراكز الرشطة يف عطلة نهاية األسبوع أو خارج ساعات العمل العادية ،غالباً ما يكون من الجيد
االستفسار عن إمكانية الوصول إىل السجالت املؤرشفة يف مرحلة مبكرة من الزيارة .فقد تكون محفوظة
بعيدا ً يف مخزن ويكون هناك شخص واحد فقط بحوزته املفتاح .عىل الرغم من عدم وجود هذا الشخص
يف عمله يف وقت الزيارة ،فقد يكون من الرضوري أن تتخذ الرشطة الرتتيبات إلحضار املفتاح إىل املركز.

زيارات مراكز الرشطة

الحالة الصحية للمحتجزين
يجب أن يبني سجل الحجز الحالة الصحية لكل محتجز يف وقت وصوله أو وصولها إىل مركز الرشطة.
وينبغي تحديد الحالة الصحية األولية
•من إجابات املحتجزين عىل سلسلة من األسئلة القياسية التي يطرحها ضابط السجن،
•ومن خالل مالحظات ضابط الحجز املبارشة
يجب تسجيل الحالة الصحية األولية للمحتجز مع تاريخ ووقت التقييم.
يحمي ذلك كالً من املحتجزين وضباط الرشطة ،من خالل عىل األقل تحديد املخاطر املحتملة عىل صحة
املحتجزين وسالمتهم أثناء احتجازهم .عىل سبيل املثال ،يجب أن يسأل ضابط الحجز عام إذا كان املحتجز
يعاين من مرض أو إصابة ثم يسجل الجواب .وإذا كان الجواب باإليجاب ،ينبغي أن يطلب الضابط املزيد
من املعلومات عام إذا كان املحتجز تحت إرشاف طبي حالياً و/أو يتناول أي أدوية بانتظام .فمن املهم
تسجيل األمراض (مثل الربو والسكري والرصع وأمراض القلب) التي تعالج باألدوية املنتظمة .كام يجب أن
يسجل الضابط ما إذا كان املحتجزون الذين يحتاجون إىل تناول الدواء بانتظام يحملونه معهم أم ال ،وعام
إذا كانت كميته كافية لكل من فرتة احتجازهم يف مركز الرشطة ومدة نقلهم إىل مكان احتجاز آخر .إن
الحاجة إىل تناول األدوية بانتظام هي سبب يدعو ضابط الحجز إىل إحالة املحتجز لالستشارة الطبية حتى
يتسنى للطبيب أو املمرضة التحقق من ذلك و ،وإذا لزم األمر ،وصف الدواء.
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قد يد ّون ضباط الحجز أيضاً ما إذا كانوا يعتقدون أن أحد املحتجزين مخدرا ً أو مخمورا ً ،إما بسبب
املخدرات أو الكحول .وينبغي أن يؤدي ذلك إىل اإلحالة إىل طبيب مختص .إن استخدام الكحول و/أو
املخدرات قد يكون من عوامل الخطر إليذاء النفس أو السلوك العنيف أو حتى االنتحار ،وبالتايل ،قد يكون
التدخل الطبي رضورياً ألغراض وقائية.
قد يالحظ ضباط الحجز أن أحد املحتجزين يعاين من إعاقة جسدية أو مرض عقيل أو أي شكل من أشكال
القصور الفكري الذي قد يتأثر باحتجازه؛ يف هذه الحالة ،ينبغي إحالة املحتجز إىل طبيب مختص لتقييمه.
يف بعض الواليات القضائية ،قد يقدم نظام الرعاية الصحية املحلية خدمات محددة للرعاية الصحية
للمحتجزين (عىل سبيل املثال لألشخاص املخمورين أو املخدرين أو األشخاص الذين يعانون من اضطراب
عقيل) عند تلقي إخطار من قبل ضابط الحجز أو إحالة املحتجز من قبل ممرضة أو طبيب .غالباً ما تكون
هناك نظم موضوعة لتحويل األشخاص ذوي املشاكل الصحية العقلية بعيدا ً عن الحجز يف عهدة الرشطة إىل
املرافق املحلية للتقييم واملعالجة .ميكن تدوين التدابري املؤقتة لحامية هؤالء املحتجزين يف سجل (سجالت)
الحجز الخاص بالفرد (مثل رضورة وضع الشخص تحت املراقبة املشددة للحد من خطر االنتحار أو إيذاء
النفس) .ينبغي أن يتحقق املراقبون من هذه املعلومات ويحللوا مدى مراقبة اإلجراءات من عدمها (عىل
سبيل املثال ،هل تتم مراقبة املحتجز عن كثب وبشكل منتظم من قبل ممرض أو طبيب؟).

 -4-4املعلومات األخرى

 -1-4-4االتصال مع العامل الخارجي

زيارات مراكز الرشطة

من املرجح أيضاً أن تسجل األنواع التالية من املعلومات 12يف سجل الحجز و/أو سجالت أخرى.

II

املكاملات الهاتفية والزيارات
قد يتم حفظ سجل لالتصاالت الهاتفية التي يجريها املحتجزون أو نيابة عنهم .يف هذه الحالة ،يجب أن
يصف بالتفصيل املكاملات التي أجراها كل محتجز أو متّت نيابة عنه مع
•املحامني ،خاصة إذا ت ّم تقدميهم عىل نفقة الدولة،
•األطباء أو املمرضني،
•األخصائيني االجتامعيني ومؤسسات الصحة العقلية وبرامج العالج من تعاطي املخدرات
 12يجب أن يسجل املراقبون الحاالت التي ال تسجل فيها هذه املعلومات ،خاصة إذا كانت ذات صلة بزيارتهم .عالوة عىل
ذلك ،تضمني توصية بشأن هذه املسألة يف تقرير الزيارة و/أو يف الحوار مع السلطات من شأنه الحث عىل مامرسة أفضل
يف املستقبل.
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والهيئات املامثلة،
•القنصليات و/أو املرتجمني يف ما يتعلق بالرعايا األجانب الذين اعتقلوا،
•من رجال الدين.
يجب االحتفاظ بسجل لزيارات املحتجزين ،وينبغي أن يصف بالتفصيل أياً من الفئات املبينة أعاله التي
ميثلها كل زائر ،إن وجدت.
املراقبة
يجب أن يحلل املراقبون وآليات الرقابة الداخلية والقضاة ووكالء النيابة سجالت أوقات وتواريخ زيارات
التفتيش التي يجريها كبار الضباط ملنطقة االحتجاز .وقد تحتوي هذه السجالت عىل تعليقات عن الظروف
التي تقع يف وقت الزيارة وعدد األشخاص املحتجزين ورمبا أسامء املحتجزين.

II

إذا كانت هناك هيئة تفتيش وطنية ،مثل اآللية الوقائية الوطنية أو املنظامت غري الحكومية التي تتمتع ،أو
متتعت بالسابق ،بحق دخول مراكز الرشطة ،ينبغي تسجيل زياراتها .كام ينبغي تسجيل عمليات التفتيش
التي تجريها املؤسسات العاملية أو اإلقليمية.
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املحاكم والنيابة العامة
ينبغي أيضاً أن يطلب الفريق الزائر رؤية سجل امللفات املرسلة إىل النيابة العامة واملحاكم ،مع أسامء
األشخاص الذين تتعلق بهم امللفات .ينبغي أن تحدد السجالت أوقات نقل املحتجزين إىل املحكمة أو
مثولهم أمام قاض.
 -2-4-4سجل األحداث
الحوادث واإلصابات
يجب أن يحلل املراقبون سجالت أي أحداث وقعت يف منطقة الحجز .وينبغي أن تشمل ،عىل سبيل املثال،
محاوالت االنتحار وإيذاء املحتجزين ألنفسهم وأي نوع من االضطرابات .وحيثام يتم االدعاء بوقوع كدمات
أو غريها من األذى الجسدي قبل وصول املحتجزين إىل منطقة االحتجاز ،يجب تسجيل ذلك؛ ال بد أن يبني
السجل بوضوح إذا كان االدعاء بالرضر متصالً بسوء معاملة الرشطة يف وقت سابق (عىل سبيل املثال،
أثناء النقل إىل مركز الرشطة) أو بأحداث ال عالقة لها متاما .كام ينبغي تسجيل الشكاوى املتعلقة بالعنف
املامرس من جانب املحتجزين اآلخرين.
استخدام القوة
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يجب فحص السجالت املعنية باستخدام القوة واستخدام وسائل اإلكراه (مثل رذاذ الفلفل أو الغاز املسيل
للدموع) وتحليلها مقرتنة بسجالت الحوادث واإلصابات.
 -3-4-4سجل إجراءات وعمليات الرشطة
التفتيش
ينبغي أن يطلب الفريق الزائر رؤية سجل التفتيش الذايت أيضاً .فينبغي أن يذكر السجل هوية الضابط الذي
يرصح بالتفتيش وضباط إجراء التفتيش يف كل حالة .عند فحص هذا النوع من السجالت أو مناقشة مسألة
التفتيش مع الرشطة واملحتجزين ،ينبغي التحقق دامئاً من طبيعة عمليات التفتيش وعدد وجنس أفراد
الرشطة املوجودين أثناء التفتيش .كام ينبغي البحث يف أنواع املعلومات املشابهة التي تتعلق بالتفتيش
الذي يتم للزوار يف مركز الرشطة.

II
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املقابالت املسجلة
يف البلدان التي يتم فيها تسجيل املقابالت إلكرتونياً ،يجب االحتفاظ بسجل لسائر أرشطة الفيديو أو
األرشطة السمعية أو األقراص املدمجة أو وسائط تخزين البيانات األخرى الصادرة للضباط الذين يجرون
املقابالت .ويجب أن يتحقق املراقبون مام إذا كان هذا السجل يوفر تفاصيل املحتجز الذي أجريت معه
املقابلة يف كل تسجيل أم ال .كام ميكن أن تشمل السجالت وقت صدور كل وسيطة تخزين ووقت إعادة
الوسائط غري املستخدمة .عندما يراقب ضابط خارجي سائر املقابالت ،ينبغي فحص السجالت للتأكد من
دقتها ومستوى التفاصيل الواردة فيها وتقييم ما إذا كان عليه (يف أي ظرف من الظروف) اختيار التدخل
(أو عدم التدخل) يف املقابالت؛ وبصفته الشخص األكرث أهلية لوقف أو منع التعذيب عىل الفور ،ينبغي
إجراء تقييم دقيق الستعداد هذا الضابط لتحدي ترصفات الزمالء ،وعدم االكتفاء مبجرد تدوين مالحظاته.
بصامت األصابع والصور الفوتوغرافية
يجب أن يراجع املراقبون أيضاً سجالت بصامت سائر األشخاص وصورهم .غالباً ما تحفظ نسخ من الصور
الفوتوغرافية لألشخاص املحتجزين وقد تستحق فحصها إذا شك املراقبون أن شخصاً ما قد تعرض لالعتداء
وأصيب بجروح يف الوجه .ومع ذلك ،قد ال تكون هذه اإلصابات ناجمة عن الرشطة أو عن الرشطة يف املركز؛
تقيض املامرسات الجيدة مقارنة األدلة الفوتوغرافية لإلصابة مع السجالت املكتوبة التي ترشح متى وأين
وقع الحادث الذي تسبب يف اإلصابة املزعومة (أنظر الفصل الثاين ،الجزء باء ،القسم 2-4-4الوارد أعاله).
األشياء التي صادرتها الرشطة
ينبغي االحتفاظ بسجالت للمخدرات واألسلحة املحظورة واملمتلكات املرسوقة وغريها من األشياء التي
صادرتها الرشطة .ويجب أن توضح هذه السجالت وقت وتاريخ املصادرة واسم املحتجز الذي أخذت منه
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املمتلكات ،باإلضافة إىل معلومات عن التخلص النهايئ من هذه األشياء.
سجل األمتعة الشخصية
ينبغي أيضاً أن تفحص الفرق الزائرة سجالت األمتعة الشخصية التي احتفظت بها الرشطة .وينبغي دامئاً
تدوين وقت وتاريخ أخذها واسم املحتجز املعني .يجب أن يوقع كل من الرشطة واملحتجز املالك لهذه
األشياء عىل السجالت.
الشهود وغريهم من الزوار
باملثل ،ينبغي أن يفحص املراقبون سجالت األشخاص الزائرين ملركز الرشطة غري املحتجزين رسمياً .قد
يشمل هذا السجل سائر الزوار أو أولئك الذين متت مقابلتهم يف ما يتعلق باملسائل الجنائية أو املسائل
املتعلقة بأعامل الرشطة فقط.

II
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االحتياجات الخاصة
قد يستخدم املوظفون سجالً ألي ترتيبات تيسريية معقولة يطلبها املحتجزون الذين يعانون من إعاقات
جسدية أو عقلية ملساعدتهم عىل اإلبالغ كتابياً عن محتجزين معينني من ذوي االحتياجات الخاصة
(عىل سبيل املثال ،عن شخص لديه ضعف شديد يف السمع أو عن شخص متأثر مبتالزمة توريت أو
اضطراب مامثل قد يتفاقم) .يف معظم البلدان ،تنص الترشيعات املحلية عىل رشط تقديم مساعدة إضافية
للمحتجزين ذوي االحتياجات الخاصة؛ إذا كان األمر كذلك ،يجب أن تبني السجالت كيفية االمتثال لهذه
األحكام (عىل سبيل املثال ،من خالل تنظيم الدعم من قبل شخص بالغ مناسب أو غريه من مقدمي الرعاية،
أو متحدث أو مرتجم للغة اإلشارة).
الشكاوى املقدمة ضد الرشطة
ينبغي أيضاً تحليل سجالت الشكاوى املقدمة ضد الرشطة .فقد تشري هذه السجالت إىل اتجاهات يف سوء
املعاملة و/أو غريها من االنتهاكات ،أو تساعد عىل التنبه إىل ورود أعداد أكرب من الشكاوى ضد ضابط
معينّ  .من املهم التحقق من ماهية اإلجراءات التي اتخذت تجاه هذه الشكاوى وكيفية استخدام كبار
املوظفني الشكاوى التخاذ إجراءات وقائية.

 -5إجراء املقابالت االنفرادية مع األشخاص املحرومني من حريتهم
إجراء املقابالت مع األشخاص املحتجزين يف مراكز الرشطة هو أحد املهام األساسية التي ينفذها الفريق
الزائر ،بل هو أحد املهام األكرث تعقيدا ً .تتطلب هذه املهمة تفكريا ً ومعالجة دقيقة .ويف حال تنفيذها
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بشكل غري صحيح ،فهناك خطر الحصول عىل معلومات ناقصة أو حدوث تضليل متعمد أو حتى تعريض
املحتجزين للخطر.
املقابالت االنفرادية هي الركن األسايس يف أي زيارة إىل مكان االحتجاز .فهي تقوم بوظيفتني أساسيتني هام:
•منح املحتجزين الفرصة للتعبري عن أنفسهم بحرية لشخص من خارج املكان،
•السامح للمراقبني بجمع معلومات مبارشة عن معاملة املحتجزين وظروف احتجازهم.
ينبغي أن يأخذ املراقبون املسائل التالية يف االعتبار طوال زيارتهم ،خاصة أثناء إجراء املقابالت:
•غالباً ما يعاين األشخاص املحتجزين يف عهدة الرشطة من ضغط كبري .فقد يكونوم مصدومني
أو مرعوبني أو مضطربني أو مصابني بصدمات نفسية أو مختلني عقلياً أو عنيفني أو مكتئبني
أو تحت تأثري املخدرات/الكحول أو ضعفاء بسبب السن أو االنتامء إىل فئة اجتامعية مهمشة
أو موصومني .وقد يكذب املحتجزون عىل املراقبني و/أو يقدموا ادعاءات كاذبة عن معاملتهم.
•ألغراض تتعلق بالرصد الوقايئ للحجز ،ال ينبغي أن تشكل براءة أو ذنب األشخاص املحرومني
من حريتهم مصدر قلق للمراقبني إال إذا كانت متعلقة بانتهاك فادح وواضح لألصول القانونية.

•عند رشح صالحيات الهيئة الزائرة ،يجب عىل من يجرون املقابالت ضامن حصولهم عىل موافقة
مسبقة من املحتجز عىل التحدث عىل انفراد .يف حال رفض املحتجز ،ألي سبب من األسباب،
ينبغي احرتام هذا الرفض.
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•قد ينظر األشخاص املحرومون من الحرية إىل املراقبني عىل أنهم مصدر للمساعدة .لذلك ،فهم
قد يقولون ما يعتقدون أن املراقبني يريدون سامعه من أجل الحصول عىل مساعدتهم .والجزء
األسايس من املهمة هو ( )1إجراء املقابالت بطريقة تفحص ما يقوله املحتجزون و( )2إجراء
مراجعة مزدوجة للمعلومات كلام أمكن ذلك .وبالعكس ،قد ينظر املحتجزون إىل املراقبني عىل
أنهم جزء من النظام الرسمي الذي ال ميكن الوثوق به .فمن األهمية مبكان رشح صالحيات الهيئة
الزائرة بوضوح لتجنب إثارة التوقعات الزائفة وإلنشاء عالقة تحكمها الثقة.

II

•من املهم أن يكون املراقبون حساسني الحتياجات الرشطة والنظام القانوين ،ويتذكروا أن الوقت
املتاح للرشطة الستكامل التحقيقات محدود وأنهم تحت الضغط .عىل سبيل املثال ،إذا احتاجت
الرشطة إىل الوقت ملقابلة أحد املحتجزين ،ينبغي أن يحاول املراقبون مقابلة محتجز آخر أو
إجراء مهمة أخرى للرصد ،مثل تحليل السجالت .غري أنه ينبغي أن يقوموا مبحاولة أخرى ملقابلة
املحتجز الحقاً أثناء هذه الزيارة .وينبغي أن يكون املراقبون مستعدين للمرونة وتعديل خطة
عملهم عند الحاجة ،وذلك لتجنب التدخل يف التحقيقات .يف الوقت نفسه ،يجب أن يتأكد
املراقبون من أنهم قادرون عىل القيام بواجباتهم.
•استخدام املخربين هو تكتيك رشطي عام؛ ويف مراكز الرشطة ،ميكن وضع مخربين يف الزنازين مع
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املشتبه بهم ليبلغوا عام يقال وما يُفعل .بالتايل ،قد يتعرض من تتم مقابلته ويدعي سوء املعاملة
أو غريها من الترصفات غري الالئقة من جانب الرشطة للخطر يف حال حدوث املقابلة مع املراقبني
بوجود وتحت سمع املحتجزين اآلخرين.
ظل وجود املحتجزين اآلخرين غري دقيقة ،حتى
•ألسباب كثرية ،قد تكون اإلفادات املعطاة يف ّ
يف حال عدم “زرع” مخرب عن عمد بني املحتجزين .ميكن اعتبار املقابلة خاصة عندما يتحدث
املراقبون إىل محتجز واحد فقط وعندما ال يكون األشخاص اآلخرون يف وضع ميكنهم من سامع أو
مراقبة املقابلة .أما يف حال مشاركة أكرث من محتجز واحد يف املقابلة ،فهي تعترب مقابلة جامعية.

 -1-5رسية املقابالت

II

الرسية هي أحد املبادئ الرئيسية للرصد الوقايئ .وضامن احرتام الرسية ورشح كيفية استخدام املعلومات
التي يقدمها املحتجزون هام من األمور ذات األهمية القصوى يف حامية املحتجزين وبناء الثقة .يجب أن
يخصص املراقبون الوقت الكايف لرشح ما تقتضيه الرسية .قبل االستمرار يف إجراء املقابلة ،يجب عليهم أيضاً
التأكد من الحصول عىل موافقة املحتجز .ثم يتعني عىل املراقبني التأكد من إجراء املقابلة ،يف الواقع ،بعيدا ً
عن سمع واألفضل عن أنظار سائر األطراف األخرى.
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قد يجد املراقبون موظفي الرشطة يتنصتون عند باب الغرفة التي خصصوها إلجراء املقابالت .يف مثل هذه
الحاالت ،ينبغي أن يؤكد املراقبون مجددا ً بطريقة مهذبة ولكن بحزم عىل صالحياتهم؛ إذا كان اثنان من
املراقبني يجرون مقابلة مع أحد املحتجزين ،ينبغي أن يرتك أحدهام الزنزانة ويتحدث مع ضابط الرشطة
املعني لضامن خصوصية املقابلة ،ويف الوقت نفسه ،انتهاز الفرصة للحصول عىل معلومات من الضابط.
يف حال عدم التمكن من ضامن الرسية ألي سبب من األسباب خالل املقابلة االنفرادية ،يجب عىل املراقبني
النظر يف عدم إجرائها عىل اإلطالق .يف مثل هذه الحاالت ،ينبغي مراعاة وجهات نظر املحتجز قبل اتخاذ
املراقبني قرارا ً نهائياً بشأن امليض قدماً أو عدمه؛ وإذا بدا املحتجز مدركاً متاماً للمخاطر التي قد يتعرض
وظل مرصا ً عىل االستمرار يف إجراء املقابلة ،يجب عندئذ عىل املراقبني عدم حرمان املحتجز من فرصة
لها ّ
التحدث واالستامع له.

 -2-5إجراء املقابالت بشكل فردي أو ثنايئ
يف معظم هيئات الرصد ،يجري املراقبون املقابالت بشكل فردي أو ضمن فرق تتكون من فردين .ال ينبغي
قط أن يشارك أكرث من ثالثة يف املقابلة ،مبا يف ذلك أي مرتجم ،إذ من املحتمل أن يشعر ذلك املحتجز
بالخوف والرهبة؛ كام ذلك من شأنه زيادة صعوبة إدارة املقابلة .املقابالت الثنائية مفيدة بشكل خاص
مستقل من جانب شخصني يعمالن معاً .كام
ّ
عندما تكون الشكاوى متوقعة إذ ميكن تكوين عندها حكم
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ميكن أن تفيد عندما توجه الهيئة الزائرة مراقباً جديدا ً .عند إجراء زيارات منتظمة إىل مركز الرشطة ،قد
تكون هذه املشكلة أقل بروزا ً.
عند العمل بشكل ثنايئ ،من املستحسن تقسيم املهام التالية:
•ينبغي أن يترصف أحد األعضاء مبثابة قائد املقابلة ويسأل معظم األسئلة.
•يجب عىل العضو الثاين تدوين املالحظات ،لكن فقط بعد حصوله عىل موافقة من تتم مقابلته.
وينبغي رشح حقيقة تدوين املالحظات للمحتجز مسبقاً مع التشديد عىل رسية هذه املالحظات.
•يجب أال يقاطع مدون املالحظات قائد املقابلة وطرح األسئلة عليه إال إذا طُلب منه ذلك إذ أن
ذلك قد يشتت قائد املقابلة ويخيف الشخص الذي تتم مقابلته.
•عند انتهاء قائد املقابلة من طرح سائر األسئلة التي لديه أو لديها ،ينبغي دعوة مدون املالحظات
( )1الختيار بعض النقاط املحددة من أجل التدقيق يف ما قاله املحتجز مبزيد من التفصيل و()2
لطرح أي مسائل أخرى .غالباً ما يستفيد مدون املالحظات من قدرته عىل الرتكيز عىل املعلومات
الواردة من دون الحاجة إىل التفكري يف مسار االستجواب؛ نتيجة لذلك ،كثريا ً ما يالحظ أو تالحظ
تفاصيل قد يكون قائد املقابلة ف ّوتها وميكن (إذا كان ذلك مناسباً) التدقيق فيها الحقاً.
•قد يكون من املفيد تبادل األدوار يف املقابالت الالحقة ،عىل الرغم من أن الفريق قد ال يوافق
عىل القيام بذلك ألسباب مختلفة.

مبا أن مراكز الرشطة عادة ما تكون مرافق صغرية بها عدد محدود من املحتجزين ،ينبغي أن يطبق املراقبون
عموما مبدأ “اختيار كل يشء أو ال يشء” 13:يجب أن يختار املراقبون إما إجراء مقابالت مع سائر األشخاص
املحرومني من حريتهم أو عدم إجراء أي مقابلة عىل اإلطالق .إذ يقلل هذا من خطر معاقبة األفراد أو
14
االنتقام منهم.
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 -3-5اختيار من تُجرى معهم املقابلة

II

يف معظم مراكز الرشطة ،يكون هناك عدد كاف من املحتجزين لتحسني معايري االختيار .ومع ذلك ،يف
مرافق الرشطة التي تحتوي عىل عدد كبري من املحتجزين ،ال ميكن مقابلة الجميع ،وبالتايل ،يجب أن يقرر
املراقبون أي محتجز (محتجزين) يرغبون يف إجراء املقابالت معهم .عادة ما يتم هذا االختيار إما بشكل
 13أنظر اختيار األشخاص إلجراء املقابلة يف سياق الرصد الوقايئ لالحتجاز (إحاطة رصد االحتجاز رقم  ،(2جمعية منع التعذيب،
جنيف ،إبريل/نيسان  ،2009صفحة  .5متاحة عىل:
lang=en&259=Itemid&269=http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid
 14أنظر التخفيف من مخاطر العقوبات املتعلقة برصد االحتجاز (إحاطة رصد االحتجاز رقم ،(2جمعية منع التعذيب ،جنيف،
يناير/كانون الثاين  .2012متاحة عىل:
lang=en&229=sanctions&Itemid:1169=view=item&id&http://www.apt.ch/index.php?option=com_k2
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عشوايئ أو بناء عىل دراسة مسبقة لسجل الحجز .كام ميكن أن يت ّم عىل أساس معايري أخرى يحددها الفريق
الزائر مسبقاً؛ عىل سبيل املثال ،قد تركز الزيارة عىل األطفال املحتجزين أو األفراد املهمشني بشكل عام أو
الجامعات املوصومة (مثل األقليات اإلثنية ومرتكبي الجرائم الجنسية واملشتغلني بالجنس أو أولئك املشتبه
يف صلتهم بجرائم تتعلق باإلرهاب) .غري أنه من املهم الحرص عىل موضوعية عملية االختيار ليك ال يتم
تعريض أي من املحتجزين للخطر بعد انتهاء املراقبني من زيارتهم ومغادرتهم.
 ينبغي دامئاً أن يختار املراقبون ،بدالً من الرشطة ،املحتجزين الذين ستتم مقابلتهم
من قبل الفريق الزائر.

II

أيا كانت طريقة عمل املراقبني ،ينبغي أن يضعوا يف اعتبارهم عدم توافر سائر املحتجزين :فقد يكون
بعضهم يف مقابلة مع الرشطة يف حني يخضع آخرون لفحص الطبيب أو املمرضة؛ وقد يكون بعضهم يف
املحكمة أو مع محاميهم ،والبعض اآلخر نامئاً 15.عالوة عىل ذلك ،قد ال يرغب كل محتجز يف الخضوع
للمقابلة؛ فالحصول عىل املوافقة أمر رضوري للميض قدماً .ينبغي احرتام قرار املحتجز مبنح املوافقة أو
حجبها؛ يقوض املراقبون فعالية ورشعية عملهم إذا ما نظر إليهم عىل أنهم يسعون للحصول عىل املعلومات
بأي مثن و/أو أنهم يرغبون يف إجبار األفراد عىل املشاركة يف املقابالت .يساعد احرتام مبدأ املوافقة املستنرية
عىل التمييز بني املراقبني والرشطة.
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قد تكون هناك ظروف معينة يزور فيها املراقبون مركز الرشطة وال يجدون أي محتجزين فيه .ينبغي
يظل من املمكن
مواصلة الزيارة يف هذه الظروف لتقييم األوضاع املادية وسجل الحجز .باإلضافة إىل ذلكّ ،
عقد مناقشات مع ضباط الرشطة املوجودين .عالوة عىل ذلك ،قد يكتشف املراقبون وجود محتجزين يف
مركز الرشطة.

 -4-5املحتجزون “الخطريون”
أحيانا يتم إبالغ املراقبني بأن أحد املحتجزين خطري ،وبالتايل ،ال يسمح بتواجدهم منفردين معه أو
معها و/أو ال ميكن حتى فتح باب الزنزانة .قد يكون سبب ذلك احتامالت حدوث العنف أو الهروب أو
ألن املحتجز مصاب مبرض معد .يجب أن يسأل املراقبون دامئاً عن دليل يثبت هذه النصيحة .وينبغي
التحقق من ذلك بقدر اإلمكان خالل املقابالت التي تتم مع غريه من األشخاص املحتجزين و/أو الوثائق
املحفوظة يف مركز الرشطة.
 15يجب أن يسمح للمحتجزين بالراحة؛ يف بعض البلدان ،تكون طبيعة وطول فرتة الراحة مرعية مبوجب القانون للتمكني من
حامية املحتجزين من االستجواب القرسي واإلجراءات املامثلة .قد تؤذي مقاطعة فرتات الراحة املحتجزين وتسبب مشاكل
قانونية للرشطة؛ لذلك ينبغي أن يتجنب املراقبون إيقاظ املحتجزين من النوم ما مل يعترب ذلك أمرا ً رضورياً يف حالة معينة
ويربر هذا الترصف بشكل موضوعي يف وقت الحق.
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بعد سامع األدلة ،يحكم املراقبون عىل كيفية امليض قدماً؛ ينبغي أن تراعي الفرق الزائرة حقيقة أن
التجربة ّ
تدل أنه نادرا ً ما يكون املراقبون يف خطر يف هذا النوع من الحاالت .قد يقرر املراقبون رفض
نصيحة الرشطة أو يحاولون التوصل إىل حل وسط؛ عىل سبيل املثال ،قد يطلبون التحدث إىل املحتجز
عىل مرأى ،ولكن بعيدا عن مسمع ،الرشطة .ينبغي أن يضع املراقبون يف اعتبارهم ،عند التفاوض بشأن
أي حل وسط ،أن الدبلوماسية تكون أكرث فعالية من املواجهة .قد ال تربر الرشطة دامئاً سبب إصدار مثل
هذه التحذيرات ولكنها قد تترصف بحسن نية .ينبغي أن يتخذ املراقبون القرار النهايئ حول التحدث إىل
املحتجزين “الخطريين” ،ويف حال حدوث يشء خطأ ،فعليهم تح ّمل هم أيضاً املسؤولية :ينبغي التأكيد
عىل هذه النقطة خالل املفاوضات.

 -5-5مكان إجراء املقابلة

II
زيارات مراكز الرشطة

ينبغي دراسة موقع إجراء املقابلة بعناية ،خاصة يف ما يتعلق بضامن الرسية .قد يفضل بعض املراقبني
البقاء يف الزنزانة مع املحتجز ،يف حني قد يفضل البعض اآلخر الذهاب إىل مكان آخر .تكون الخيارات يف
مراكز الرشطة عادة محدودة .ينبغي أن يكون سائر أطراف املقابلة مرتاحني ويتحقق ذلك بطريقة أفضل
إذا كانوا جالسني يف غرفة جيدة اإلضاءة ،ال يشعر فيها من يخضع للمقابلة بالخوف .غالباً ما يكون هناك
غرفة إلجراء املقابالت يف منطقة الزنازين أو بالقرب منها؛ يجوز أن يقرر املراقبون طلب استخدامها برشط
أن يشعر املحتجزون الذين تتم مقابلتهم باالرتياح لهذه الفكرة .يف حال وجود ساحة للتمرين ،فهي قد
تكون مناسبة أيضاً ،رشيطة أن يكون الطقس غري عاصف .ينبغي أن يكون املراقبون عىل علم بأن بعض
الغرف ،مبا يف ذلك مكاتب كبار الضباط ،قد تحمل ذكريات لتجارب مؤملة لدى بعض املحتجزين أو ترتبط
بسوء استعامل السلطة .وتجاهل ذلك قد يفسد صورة استقاللية الفريق الزائر .كام ينبغي النظر يف احتامل
وجود كامريات و/أو ميكروفونات ،خاصة عند استخدام غرفة املقابالت التابعة للرشطة.
 كقاعدة عامة ،يجب إجراء املقابالت يف موقع يشعر فيه املحتجز بأكرب قدر ممكن
من الراحة.

 -6-5الرشوع يف إجراء املقابالت
ليك يتم إجراء املقابالت ،من الرضوري حصول املراقبني عىل املوافقة املستنرية ممن يحتمل إجراء املقابالت
معهم .عند دخول املراقبني زنزانة املحتجز وانرصاف ضابط الرشطة ،ينبغي أن يع ّرف املراقبون عن أنفسهم،
من خالل ذكر أسامئهم ووظائفهم ووصف صالحياتهم .ثم ينبغي أن يتأكدوا إذا كان املحتجز يرغب يف
التحدث إليهم أم ال ،يف حال عدم قيامهم بذلك سابقاً .وإذا تواجد مرتجم ملساعدة املراقبني ،ينبغي أن
يوضحوا
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•أن املرتجم ملزم بواجب الحفاظ عىل الرسية نفسه مثل فريق املراقبة،
•أن املرتجم يعمل لدى الفريق الزائر وليس موظفاً لدى الرشطة أو مرتبطاً بالرشطة بأي شكل
آخر.
توافق الغالبية العظمى من املحتجزين عىل التحدث مع املراقبني ،حتى لو عىل مضض أو مع بعض الخوف
األويل .عىل الرغم من ذلك ،يف حال أبدى املحتجز عدم رغبته يف التحدث مع الفريق ،يجب عندئذ عدم
الضغط عليه لتغيري رأيه .وإذا أوضح املراقبون هويتهم وأكدوا عىل استقالليتهم وعىل رسية أي محادثة
يجرونها ،فهم يكونون قد فعلوا كل ما يف وسعهم .يجب عىل املراقيون التوجه بالشكر إىل املحتجزين الذين
يرفضون إجراء املقابالت معهم عىل وقتهم ومن ثم االنرصاف.

II

خالل املقابالت ،يهدف املراقبون إىل جمع معلومات مبارشة عن الطريقة التي ينظر بها املحتجزون إىل
االحتجاز ومعاملتهم من قبل الرشطة .غالباً ما يكون لدى املراقبني أهداف محددة لزيارتهم (عىل سبيل
املثال ،لتقييم استخدام الرشطة للقوة أثناء عملية التوقيف أو ما إذا كان الحصول عىل محام متاح بالفعل
أم ال) وهم سيصممون املقابالت وفقاً لذلك .يف بعض الظروف ،قد يعيد املراقبون النظر يف أهدافهم األولية
نتيجة ملا يطلعون عليه .ينبغي بعد ذلك تثليث املعلومات التي ت ّم جمعها خالل املقابالت مع تلك التي ت ّم
جمعها من مصادر أخرى من أجل التأكد من دقتها ومصداقيتها.
خالل إجراء املقابلة مع املحتجز (أو املحتجزين) يف مركز الرشطة ،يتعني عىل املراقبني

زيارات مراكز الرشطة

•تقديم أنفسهم،
•طأمنة املحتجز بأنه سيتم التعامل برسية تامة مع املعلومات التي تجمع خالل املقابلة ،ما مل
يتفق عىل خالف ذلك،
•اكتساب ثقة املحتجز،
•معرفة بعض الحقائق األساسية عن املحتجز،
•الحصول عىل معلومات مفصلة عام ميكن أن يكون وضعاً معقدا ً للغاية أو مجموعة من الحقائق،
•وضع أسئلة مصممة لفحص وتوضيح املعلومات املعطاة،
•إدارة أي توقعات زائفة قد تكون لدى املحتجز يف ما يتعلق بزيارة املراقبني.
ويجب إنجاز هذا كله يف فرتة قصرية نسبياً من الزمن.
إعطاء املعلومات الرضورية
يجب أن يعطي املراقبون كل محتجز املعلومات التي يحتاجها التخاذ قرار مستنري بشأن املشاركة يف إجراء
املقابلة وطريقة إجراء هذه املقابلة .يف املرحلة االفتتاحية ،ينبغي أن يقدم املراقبون أنفسهم فردا ً فردا ً،
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فضالً عن هيئة الرصد التابعني لها وصالحياتهم .وينبغي أن يرشحوا عمليات الرصد وإجراء املقابالت ،فضالً
عن أهداف الزيارة واألهمية الخاصة إلجراء املقابالت االنفرادية مع املحتجزين.
بدالً من تحديد مهلة زمنية أو ذكر الوقت املحدد الذي ستستمر فيه املقابالت (الذي يكون من الصعب
تحديده مقدماً) ،قد يرغب املراقبون يف توضيح أنهم سرياعون مسألة الوقت ألنه يجب عليهم مقابلة
أكرب عدد ممكن من األشخاص .كام يجب أن يوضح املراقبون أن إجراء املقابالت مع أكرب عدد ممكن من
األشخاص يشكل حامية جيدة من أي عقوبات محتملة.
ينبغي أن يرشح املراقبون مدى احرتامهم لرسية أي معلومات يتم إيرادها ويتسموا بالشفافية بشأن
املخاطر التي قد يواجهها من تجرى معه املقابلة نتيجة املشاركة فيها.

بناء الثقة أمر مهم ألن املحتجزين قد يخشون عواقب التحدث مع املراقبني .غري أن بناء الثقة ينطوي
عىل أكرث من مجرد التأكيد عىل رسية كل ما يُقال خالل املقابلة .فهو يتطلب أسلوباً شخصياً ودودا ً
وخدوماً ،وذلك سواء يف ما يتعلق مبا يقوله املراقبون أو طريقة تواصلهم غري اللفظية .عىل سبيل املثال،
من املهم تجنب الوقوف بالقرب من املحتجز يف زنزانته حينام يكون جالسا عىل دكة .كام أن التحيل بالصرب
والتعاطف ،حتى عندما ال يفهم املحتجز املقصود ،أمر مهم أيضاً .يجب أن يضع املراقبون يف اعتبارهم أن
األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة سيصابون بصدمات نفسية؛ فهم قد
ال يرغبون يف التحدث عام حدث لهم ،خاصة إذا تم االعتداء الجنيس عليهم .تعابري وجه املراقبني وطريقة
جلوسهم واستخدامهم للقلم والدفاتر ميكنها جميعها أن تعطي انطباعات سلبية للمحتجزين؛ فمن األهمية
مبكان أن يحاول املراقبون ‘مراقبة’ أنفسهم (وأقوالهم وأفعالهم) من وجهة نظر املحتجز يف سائر األوقات.

II
زيارات مراكز الرشطة

بناء الثقة
ال ينبغي أن يكون الجزء االفتتاحي من املقابلة تقديم معلومات يف اتجاه واحد .ينبغي أن يسعى املراقبون
إىل إرشاك األشخاص املحتملني الذين ستتم مقابلتهم يف املحادثة ،وهم قد يبدأون مبناقشة مسائل ال عالقة
لها بسياق االحتجاز من أجل إراحة املحتجزين .إن مناقشة املسائل غري املهددة هي وسيلة جيدة للقيام
بذلك ،غري أن ما يستتبعها سيكون رهناً بكل حالة بعينها .عىل سبيل املثال ،إذا شاهد املراقبون كتاباً يقرأه
املحتجز ،ميكنهم أن يعلقوا عىل ذلك .يفضل البعض اآلخر طرح أسئلة غري متطفلة لبناء العالقة .يحدد
السياق املواضيع التي يحتمل أن تكون مالمئة وفعالة لكرس الجليد .الحديث عن الزنزانة نفسها عادة ما
يكون غري مهدد ملعظم املحتجزين .تختلف الطريقة التي يتم بها إنشاء الثقة بشكل كبري وفقاً لنوع جنس
املحتجز (ونوع جنس املراقبني) وعمره وخلفيته االجتامعية وعرقه ولغته األم وقدرته العقلية وغريها.
ينبغي أن يظهر املراقبون هذه املسائل قبل الزيارات وأثناءها وتكييف مناهجهم وفقاً لذلك.

خالل املقابالت ،ينبغي أن يوحي املراقبون حقيق ًة بأنهم مهتمون حقاً بترصيحات املحتجزين .فاالستامع
ليس نشاطاً سلبياً :للغة الجسد أهمية خاصة يف هذا الصدد .يجب أن يعلم املراقبون أيضاً مدى مالءمة
االتصال بالعني يف البلد املعني ،مع االنتباه إىل أن قواعد االتصال بالعني تتغري عرب مختلف الجامعات
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الثقافية والعرقية .يجب أن يفكر املراقبون ملياً يف كل جانب من جوانب تواصلهم غري اللفظي (مثالً إذا
أومأوا بهز الرأس ومتى يفعلون ذلك) .ومن الرضوري ،إذا كان هناك مرتجم يساعد املراقبني ،التحدث مع
مواجهة املحتجز وليس املرتجم.
تقييم الوضع
عند التحدث مع أحد املحتجزين ،ينبغي أن يقيم املراقبون مختلف املسائل :سلوك الشخص الذي تتم
مقابلته واملعلومات املعطاة وما إذا كان من املحتمل تعرض املحتجز للخطر نتيجة للمشاركة يف املقابلة
و/أو ما إذا كان املحتجز خائفاً من العقوبات أو األعامل االنتقامية .فقد يكون املحتجز قد تعرض للتهديد
لثنيه عن املشاركة أو أجرب عىل املشاركة .عندما يُجرب املحتجزون ،من املمكن أن يكون قد قيل لهم أن
يطمئنوا املراقبني بأن كل يشء عىل ما يرام ،حتى لو مل يكن ذلك الحال .ستتطلب كل من هذه الحاالت
استجابة مختلفة .فعندما يتم االشتباه بحدوث اإلكراه و/أو عندما يكون هناك اشتباه بأن رسية املقابلة
سيتم انتهاكها ،قد يرغب املراقبون يف حث املحتجزين عىل تقديم املعلومات الحساسة عن طريق الكتابة
أو الرسم.

II
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يجب أيضاً عىل املراقبني التحقق من أن األشخاص الذين تتم مقابلتهم يفهمون ما تجري مناقشته .وإذا مل
يفهموا ،ينبغي أن يسعى املراقبون إىل تحديد ما إذا كان السبب هو اللغة أو نتيجة لصعوبات نفسية أو
مشكلة مفاهيمية أوهي مسألة سهو أو نتيجة لضعف السمع .عندئذ ،ميكن أن يعدل املراقبون لهجتهم
وأسلوب الكالم وفقاً لذلك.
ينبغي أيضاً أن يتنبه املراقبون للحالة النفسية للمحتجزين ومتى ميكن لالستمرار يف املقابلة أن يتسبب
باألذى .عىل سبيل املثال ،إذا بدأ الشخص الذي تتم مقابلته بإظهار بوادر خطرية من عالمات الصدمة،
سيضطر املراقبون إىل اتخاذ قرار بشأن طريقة إجراء املقابلة وما إذا كان عليهم إلغاؤها متاماً.

 -7-5العمل مع مرتجم

16

إذا كان الفريق الزائر يعمل مع مرتجم ،فمن املهم للغاية أن يكون دوره واضحاً خالل كل من املحادثات
مع السلطات املسؤولة باملرفق وخالل املقابالت الخاصة مع األشخاص املحتجزين .يجب عىل هيئة
الرصد أيضاً أن تعي أن قضايا األمن قد تكون مختلفة بالنسبة إىل املرتجمني إذ قد ينظر إليهم عىل أنهم
ال يتمتعون بالحامية نفسها املمنوحة ألعضاء الفريق الزائر اآلخرين من قبل والية الهيئة الزائرة.

 16يتم تحليل مسألة كيفية عمل املراقبني واملرتجمني معاً يف إحاطة رصد االحتجاز ،رقم  :3استخدام املرتجمني يف رصد االحتجاز،
جمعية منع التعذيب ،جنيف ،مايو/أيار  .2009متاحة عىل:
http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=270&Itemid=259&lang=en
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من املهم أال يقود املرتجم أي محادثة ،وذلك حتى عندما تجرى عدة زيارات مبساعدة املرتجم نفسه .أوالً،
ليست هذه وظيفة املرتجم .ثانياً ،إذا توىل املرتجم الحديث بأكمله ،سريسخ يف أذهان الرشطة أنه هو
الشخص املسؤول عن املجموعة؛ عىل الرغم من إمكانية تصحيح هذا االنطباع يف الوقت املناسب ،إال أنه
قد يسبب صعوبات للمرتجم يف املستقبل يف بعض البلدان ،خاصة إذا كان من املكان أو املنطقة نفسها
التي يوجد بها مركز الرشطة .قد تعترب الرشطة عالقة املرتجم مع هيئة الرصد عىل أنها أكرث من مجرد
تقديم مساعدة لغوية مهنية ومحايدة؛ يف هذه الحالة ،قد تتخذ الرشطة إجراءات انتقامية .ثالثاً ،قد ال
يقول املرتجم املراد بالضبط إذا تخىل املراقبون عن مسؤولية إجراء الحوار مع الرشطة و/أو املحتجزين.
باإلضافة إىل ذلك ،إذا كان الفريق الزائر يعمل مع املرتجم نفسه لفرتات طويلة ،أو خالل عدد من
الزيارات ،سيعتاد عىل خط االستجواب السائد يف املقابالت عموماً؛ يف بعض الحاالت ،قد يتوقع املرتجم
السؤال التايل ويطرحه من دون أن يطلب منه القيام بذلك .يف هذه الحالة ،من املستحسن توجيه
مالحظة هادئة إىل املرتجم بعد انتهاء املقابلة أو يف وقت مناسب آخر.
عىل الرغم من أن املرتجم عضو يف الفريق بشكل واضح ،إال أنه ينبغي رشح دوره لسائر األشخاص الذين
يقابلهم الفريق يف كل مرحلة من مراحل الزيارة .تقيض املامرسات الجيدة للمراقبني بإحاطة املرتجمني
مقدماً (خاصة إذا كانوا جدد يف العمل عىل قضايا الرصد الوقايئ) باملصطلحات األساسية أو العبارات التي
ستستخدم مرارا ً وتكرارا ً خالل الزيارة.
كام ينبغي إيالء االعتبار لحقيقة أن الرشطة قد ترتاب يف املرتجمني بصورة خاصة إذا ،عىل سبيل املثال،
كان كل من املرتجم واملحتجز من األقلية املهمشة نفسها .وقد يرتاب املحتجزون يف املرتجمني أيضاً:
فاللغة املشرتكة أو العرق الواحد ال يدالن بالرضورة عىل أرضية مشرتكة أخرى .لذا ،فاختيار املرتجمني
أمرا ً يف غاية األهمية لضامن فعالية زيارات الرصد ،مع األخذ يف االعتبار مبدأ "ال رضر وال رضار" .ينبغي
أال يعرض وجود املرتجم املحتجزين ملخاطر أكرب من رضوب سوء املعاملة .يف الوقت نفسه ،ينبغي أال
يعاين املرتجم من أي نوع من أنواع االنتقام بسبب عمله مع هيئة الرصد.

 -8-5طرح األسئلة
ليست فكرة جيدة الرشوع يف طرح سلسلة من األسئلة عىل الفور بعد إجراء التقديم .فأفضل إجراء بشكل
عام هو طرح بعض األسئلة الفضفاضة مثل “كيف أتيت إىل هنا؟” والسامح للمحتجز بإيراد وصف بأسلوبه
الخاص 17.هذا أمر مهم ال سيام مع الشباب و/أو الحاالت الضعيفة .وإذا انقطع املحتجز عن استكامل
الوصف ،فقد يحثّه سؤال مثل ‘ماذا حدث بعد ذلك؟’ عىل البدء مرة أخرى .فور استكامل املحتجز وصفه
أو وصفها ،ت ُطرح املزيد من األسئلة.
 17غري أن األسئلة البسيطة واملغلقة ،مثل ‘ما هو طول املدة التي قضيتها هنا؟” ،هي أسئلة حميدة نسبياً؛ كام أنها متثل وسيلة
جيدة لبدء املقابالت .مبا أنه ال توجد قاعدة ذهبية إلجراء املقابالت مع املحتجزين ،سيقرر املراقبون بنا ًء عىل خربتهم طريقة
إجراء املقابالت.
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من املهم طرح األسئلة برتتيب منطقي وطرح الفريق سائر األسئلة التي أعدوها للمحتجز ،حتى وإن متت
اإلجابة عىل بعضها يف الوصف األويل الذي قدمه املحتجز .يكون املحتجزون أحياناً مشوشني بشأن التواريخ
واألوقات وميكن للتسلسل املنطقي لألسئلة أن يكشف عن تناقضات و/أو يدفعهم إىل تذكر األمور املنسية
أو التي أخطأوا يف اإلجابة عنها يف وصفهم األصيل.
تعتمد أفضل وسيلة لصياغة األسئلة عىل سامت الشخص الذي تتم مقابلته .غري أن محتوى األسئلة يعتمد
عىل أهداف الزيارة من حيث املسائل التي يستهدف املراقبون تحليلها.
يجب أن يتوخى املراقبون الحذر الشديد يف أسلوب صياغة أسئلتهم .فحتى لو كانوا يعرفون الجواب (عىل
سبيل املثال ،حول ما إذا كان املحتجز قد خضع للفحص الطبي ألنهم قد اطلعوا عىل السجل الطبي) ،عليهم
أن يتجنبوا إعطاء االنطباع بأن لديهم إجابة محددة يف أذهانهم .قد يؤدي السؤال املفتوح عن قدرة الوصول
إىل الطبيب إىل جواب يتناقض مع املعلومات التي بحوزة املراقبني (مثل املعلومات التي ت ّم جمعها من
فحص السجالت أو التحدث مع الرشطة) .متكن األسئلة املفتوحة املراقبني من التعمق أكرث يف مثل هذه
املسائل ،وإذا لزم األمر ،الطعن يف املعلومات التي أعطاها املحتجزون أو الرشطة.
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تحث األسئلة املفتوحة املحتجزين عىل البحث يف ذاكرتهم لتقديم وصف دقيق وموثوق به .لذلك،
يقلل هذا النهج من إمكانية االستهواء (أي أنه يقلل من احتامل إعطاء املحتجزين األجوبة التي
يعتقدون أن املراقبني يودون سامعها بدالً من الحقيقة).
كقاعدة عامة ،ينبغي تجنب كل من األسئلة املغلقة واإليحائية .األسئلة املغلقة هي تلك التي ال
تتطلب سوى أجوبة بسيطة مستمدة من قامئة قصرية من االحتامالت؛ يف الحقيقة ،يتطلب العديد من
األسئلة املغلقة اإلجابة بنعم أو ال .قد تفيد األسئلة املغلقة يف فحص الحقائق ولكن يجب استخدامها
بعناية ومهارة .عادة ما تحتوي األسئلة اإليحائية عىل الجواب ،من ناحية أخرى ،أو تلمح بقوة إىل
الجواب املتوقع؛ عىل سبيل املثال‘ ،هل قيل لك أي يشء عندما وصلت إىل مركز الرشطة؟’ أفضل من
‘هل قيل لك أنه مبقدورك الحصول عىل محام عندما وصلت إىل مركز الرشطة؟” إذ أن األخري سؤال
مغلق ،يف حني “أمل تخربك الرشطة أنك ميكنك الحصول عىل محام؟’ سؤال إيحايئ غري الئق.
 ال ينبغي مطلقا أن يطرح املراقبون أسئلة إيحائية تشري رصاحة إىل تعرض
املحتجز للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة.
كقاعدة عامة ،من األفضل طرح األسئلة التي تبدأ بعبارة ‘من’ أو ‘ماذا’ أو ‘أين’ أو ‘متى’ أو ‘كيف’
أو ‘ملاذا’.
إذا بدا عىل أحد املحتجزين عالمات واضحة عن أي إصابة  ،فمن الواجب ،واملناسب متاماً ،السؤال عن
كيفية حدوث تلك اإلصابة .باملثل ،إذا أملحت املعلومات الطبية التي يف حوزة املراقبني إىل أن املحتجز
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لديه إصابات غري ظاهرة ،ينبغي أن يسألوا عنها .غري أنه ال ينبغي طرح أسئلة تدعو إىل االدعاء بأن أحد
املحتجزين قد تعرض للتعذيب أو سوء املعاملة ما مل يكن هناك دليل عىل حدوث ذلك أو ما مل يوضح
املحتجز ذلك ،وإن بشكل غري مبارش.
يجب تجنب طرح أسئلة متعددة يف الوقت نفسه (مثل ‘ماذا حدث عند وصولك إىل مركز الرشطة،
وهل قيل لك أنه ميكنك الحصول عىل محام وإبالغ من تريد باحتجازك أو تم تفتيشك فقط ووضعك يف
الزنزانة؟’) تشوش مثل هذه األسئلة املحتجزين وتخلق الحاجة الستجواب إضايف إذ غالباً ما يجيبون عىل
جزء فقط من األسئلة املتعددة.
هناك عدة أسباب وراء إعطاء أحد املحتجزين وصفاً متناقضاً يف الظاهر :ال تعني التناقضات بالرضورة أن
املحتجز ال يقول الحقيقة (أو ،عىل األقل ،أنه ال يحاول قول الحقيقة) .قد تؤدي الصدمة واإلصابة واالرتباك
إىل التشويش .عالوة عىل ذلك ،قد يحاول املحتجزون إعطاء إجابات ‘سلسة’ :اإلجابات التي يعتقدون أن
املراقبني يريدون سامعها .إذا كانت هناك تناقضات يف وصف املحتجز ،ينبغي التحقق منها .وميكن أن يتم
هذا
•عن طريق طرح السؤال نفسه بطرق مختلفة،
•عن طريق طرح األسئلة التي تسعى للحصول عىل مزيد من التفاصيل،
•من خالل مقارنة اإلجابات عىل أسئلة مختلفة عن املوضوع نفسه،

ميكن أيضاً مقارنة بعض املعلومات  -مع إيالء االعتبار الواجب للرسية – مع مثيلتها يف مقابالت أخرى أو
غريها من مصادر املعلومات .غري أنه ينبغي أال يتهم املراقبون أحد املحتجزين بالكذب .ينبغي االكتفاء
بتسجيل املعلومات التي ال تعترب ذات مصداقية.
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•و /أو عن طريق لفت االنتباه إىل التناقضات الظاهرة بطريقة محايدة.

II

من الرضوري اعتامد املنهجية عند جمع املعلومات .ميكن تحقيق ذلك من خالل
•التخطيط واإلعداد بعناية،
•اتباع الخطة (ما مل يكن هناك سبب قوي لالنحراف عنها)،
•ضامن طرح األسئلة بتسلسل منطقي،
•إتاحة الوقت لإلجابة عىل األسئلة،
•الربط بني اإلجابات والتحقق منها.
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 -9-5إنهاء املقابالت
ينبغي إنهاء املقابلة عندما يشعر املراقبون بأنهم حصلوا عىل أكرب قد ممكن من املعلومات ذات الصلة أو
يف حال بروز دالئل ،يف أي مرحلة ،تشري إىل أن املحتجز يرغب يف إنهاء املقابلة .يف نهاية املقابلة ،ينبغي أن
يُسأل املحتجز إذا كان هناك أي يشء آخر يريد أن يقوله .وينبغي بعد ذلك شكر املحتجز عىل وقته .قد
يرغب املراقبون أيضاً يف تكرار التأكيدات املسبقة عن الطبيعة الرسية للمقابالت.
ينبغي تخصيص الكثري من الوقت واالهتامم إلنهاء املقابلة مثلام حدث عند افتتاحها .إنه أمر مهم خاصة
إذا كان املضمون مأساوي ومؤمل للمحتجز؛ عىل سبيل املثال ،إذا تم تناول ادعاءات بحدوث التعذيب أو
غريه من رضوب سوء املعاملة .قد تؤثر إعادة فتح الجروح القدمية عىل الحالة النفسية للمحتجز ،فينبغي
بالتايل أن يكون املراقبون متأهبني ملثل هذا االحتامل.
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يطرح املحتجزون عىل املراقبني أحياناً أسئلة محددة عن قضيتهم .ويف مناسبات نادرة ،قد يطلبون من
املراقبني تسليم رسالة (غالباً رسالة غري مؤذية ظاهرياً) إىل صديق أو قريب ،أو تنفيذ بعض املهام األخرى
التي تبدو بسيطة أو بريئة يف الظاهر .ينبغي أن يرفض املراقبون القيام بذلك مهام كانت الظروف وأن
يوضحوا أن ذلك ممنوع .قد يعرض تسليم الرسائل نيابة عن املحتجزين املراقبني إىل ادعاءات مبحاولة
التدخل يف التحقيق و/أو يف سري العدالة .بالتايل ،قد يؤدي ذلك إىل تدمري مصداقية الهيئة الزائرة ككل.
وبصفتهم خرباء خارجيني ،قد يطلب املحتجزون من املراقبني التعليق أو تقديم املشورة بشأن قضيتهم .من
األهمية مبكان إدراك أن إعطاء أي نصيحة من هذا القبيل يُعترب تجاوزا ً لصالحيات املراقبني؛ يجب أيضاً
توضيح ذلك للمحتجزين إذا ما أثريت هذه املسألة.
إذا أعرب املحتجزون عن رغبتهم يف تقديم شكوى رسمية بشأن املعاملة التي يتلقونها من قبل الرشطة أو
ظروف احتجازهم ،يتعني عىل املراقبني ،بناء عىل صالحياتهم ،إما
•أن ينصحوا املحتجزين باالتصال مبكتب أمني املظامل املناسب أو بآلية الشكاوى املستقلة املامثلة،
•أو إحالة املحتجزين مبارشة إىل واحدة أو أكرث من هذه الهيئات.
مبوافقة املحتجزين ،قد يكون من املناسب للمراقبني أن يخطروا الضابط املسؤول عن املرفق بأن أحد
18
املحتجزين أو أكرث يرغب يف تقديم شكاوى.
عند إنهاء املقابلة ،ينبغي أن يتأكد املراقبون من عدم امتالك املحتجزين أي توقعات زائفة؛ ينبغي أال
يغادروا بانطباع أن حالتهم الفردية ستتحسن كنتيجة مبارشة لزيارة املراقبني .ينبغي تركهم مع انطباع
بأنهم قد قدموا مساهمة مفيدة لعمل الفريق الزائر .ويف بعض السياقات ،ال سيام عندما يكون لهيئة
 18من املامرسات الجيدة لهيئات الرصد ،خاصة اآلليات الوقائية الوطنية ،التمييز بني الرصد الوقايئ واملهام القامئة عىل
الشكاوى .يدور الرصد الوقايئ حول تحديد العيوب الجهازية بدالً من معالجة الحاالت الفردية (عىل الرغم من أن هذه
الحاالت ستوجه عمل املراقبني).
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الرصد وجود دائم يف البالد ،قد يفيد إعطاء املحتجزين أرقام االتصال بفريق الرصد أو باملكتب الرئييس
لهيئة الرصد.

 -6إجراء املقابالت مع أفراد الرشطة وغريهم
إن ضباط الرشطة مصدر مهم إلمداد املراقبني باملعلومات .فاملعلومات التي يقدمونها هي عنرص أسايس يف
عملية التثليث ألنها تساعد عىل توفري فهم شامل للمكان محل الزيارة .ومن األهمية مبكان أن ينتهز الفريق
الزائر كل فرصة للتحدث مع الرشطة ،خاصة الضباط املبتدئني ،مع إظهار التعاطف يف سائر األوقات .ينبغي
إجراء املقابالت االنفرادية كلام أمكن ذلك ،عىل األسس نفسها مثل املقابالت التي تتم مع املحتجزين؛ إال
أنه غالباً ما يكون من األفضل إجراء املقابالت مع أفراد الرشطة بطريقة عفوية وعارضة ،ال رسمية.
من املهم أيضاً استكشاف آراء ضباط الرشطة عن أداء املرفق .قد يختلف ذلك جدا ً عام أخرب به املراقبون
أثناء الحوار األويل مع الشخص املسؤول .فقد تكشف الطريقة التي ينظر بها الضباط إىل عملهم والتحديات
اليومية التي يواجهونها عن األمناط الجهازية اإليجابية والسلبية.

فضالً عن طرح األسئلة عىل الرشطة ،يجب أن يرحب املراقبون ويشجعوا الرشطة عىل طرح األسئلة عىل
الفريق الزائر .قد تطرح الرشطة أسئلة ساخرة قليالً مثل “وماذا عن حقوق اإلنسان الخاصة بنا؟” ينبغي أن
يرشح الفريق الزائر أن املسألة تعنيهم متاماً مثل مسألة حقوق اإلنسان لدى املحتجزين؛ من املهم أن يقتنع
ضباط الرشطة بأن املراقبني ليسوا ‘أعداء’ .ينبغي تشجيع الرشطة عىل استيعاب أن حقوق اإلنسان ليست
مصممة لتصعيب عملهم ،بل هي عنرص أسايس ورضوري من أنشطتهم املهنية اليومية.
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غالباً ما يالحظ املراقبون أن الضباط يظهرون درجة ما من الحذر يف البداية؛ كام أنهم قد يكونوا عدائيني يف
بعض األحيان .فمن الرضوري أن ميارس املراقبون املهارات نفسها مع الرشطة مثلام يفعلون مع املحتجزين
لكسب ثقتهم .غالباً ما يتلقى املراقبون قامئة بشكاوى ترتاوح بني تدين األجور والعمل الشاق ونقص املوارد
والضغط الذي ميارسه كبار الضباط “للحصول عىل نتائج” .تزيد هذه العوامل الجهازية من مستويات التوتر
وظروف العمل السيئة التي من شأنها أن تزيد خطر تعرض املحتجزين لسوء املعاملة.

II

رشفة
يف الختام ،يجب أن يتذكر املراقبون أن معظم ضباط الرشطة يختارون هذا املسار الوظيفي ألسباب م ّ
وأنهم يريدون تأدية وظيفة مهنية وجيدة؛ فمساعدتهم عىل القيام بذلك هو جزء من دور هيئات الرصد.
 يجب أن يضع املراقبون يف اعتبارهم أن أفراد الرشطة قد يتعرضون لخطر
العقوبات أو االنتقام من الضباط الكبار أيضاً بسبب تواصلهم مع املراقبني املستقلني.
لذلك ينبغي أن يتخذ الفريق سائر التدابرياملناسبة لحامية أفراد الرشطة من أي شكل
من أشكال االنتقام الناتج عن مشاركتهم يف الزيارة.

65

الفصل الثاين  -زيارات مراكز الرشطة

II
زيارات مراكز الرشطة

األسئلة األساسية التي تطرح عىل العاملني باملركز
•ما هو عدد العاملني مبركز الرشطة ( )1يف وقت الزيارة و( )2العدد اإلجاميل؟ ما هي النسبة
املعهودة للعاملني إىل املحتجزين؟
•ما هي الرتب املشاركة يف أجزاء مختلفة من عملية االحتجاز؟
•كم عدد املوظفات اإلناث هناك ( )1يف وقت الزيارة و( )2العدد اإلجاميل؟ ما هي النسبة
املعهودة للموظفات إىل املحتجزين؟ ما هي مستويات السلطة التي تتحملها املوظفات؟
•ماذا يحدث يف حال إحضار محتجزة أنثى إىل مركز الرشطة بينام ال يكون هناك موظفة أنثى
يف املركز (مثالً ،خالل عطلة نهاية األسبوع)؟
19
•ما هي إجراءات تغيري نوبات العمل؟ كيف يتم تبادل املعلومات بني نوبات العمل؟
•ما هي اإلجراءات املعمول بها عند إحضار محتجز إىل الحجز للمرة األوىل؟
•ما هي إجراءات التعامل مع األعداد الكبرية من املحتجزين القادمني إىل الحجز يف أوقات
الذروة؟
•ما هي اإلجراءات املتعلقة بالفحوص الطبية؟
•ما هي آخر التعاميم الوزارية/املذكرات الصادرة من املقر و/أو أحدث اللوائح واألنظمة؟
•ما هي القواعد املوحدة بشأن استخدام القوة؟
•ما هي طرق التخفيف من التصعيد املستخدمة قبل استخدام القوة؟
•كيف يصف أفراد الرشطة تواصلهم مع املحتجزين؟
•هل يتم إبالغ املحتجزين بإجراءات الشكاوى؟ إذا كان األمر كذلك ،كيف؟
•ما هي الرتتيبات املعمول بها لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية/التعلمية أو غريها من أشكال
اإلعاقة الجسدية/الحسية؟
• ما هو عدد مرات مراجعة أفراد الرشطة للمحتجزين يف منطقة الحجز؟ هل تسجل هذه املراجعات؟
•هل يسمع ضباط الحجز ما يحدث يف الزنازين؟ إذا سمع ضابط مكاملة من املحتجز ،كيف
يستجيب وفقاً لإلجراءات؟ هل هذه اإلجراءات مطبقة بالفعل؟
•ما هي أصعب املشاكل التي تواجه العاملني؟
•كيف يصف العاملون يوم عمل عادي؟
•ما هو متوسطالرواتب؟ متى يستلم العاملون رواتبهم؟ هل تصل يف الوقت املحدد؟
•هل يتم توفري التدريب أثناء الخدمة؟

 19عىل سبيل املثال ،هل تتم اإلحاطة عن أي محتجز قد يتطلب حامية إضافية أو معاملة مختلفة ،مثل املحتجز ذي اإلعاقة
الذي قد يتطلب ترتيبات تيسريية معقولة أو املحتجز ذي االحتياجات الغذائية الخاصة؟
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يف الختام ،ميكن تعيني أنواع كثرية من العاملني يف مراكز الرشطة :لن يكونوا جميعاً مسؤولني عن الحجز.
فقد ال يكون لبعضهم أي تعامل مبارش مع الحجز .قد يكونون محققني وأطباء وممرضني وعلامء نفس
وأنواع أخرى من العاملني يف مركز الرشطة .بالرغم من أن الطواقم الطبية ال تعمل بشكل دائم يف مركز
الرشطة املحدد يف معظم الحاالت ،إال أن تلك التي تتعامل مع مراكز الرشطة تكون بحوزتها معلومات مهمة
عن املراكز التي تعمل بها .يستحق هؤالء األشخاص إجراء مقابالت معهم إذا كانوا موجودين أثناء الزيارة.
باملثل ،األفراد اآلخرون الحارضون أثناء الزيارة الذين ال يعملون لدى الرشطة (مثل أفراد أرس املحتجزين
ورجال الدين وأعضاء املنظامت الزائرة األخرى واملوردين) قد يشكلون أيضاً مصادر مفيدة للمعلومات.

 -7مسائل محددة يجب وضعها يف االعتبار
 -1-7الرعاية الصحية

II
زيارات مراكز الرشطة

من غري املعتاد التمركز التام للعاملني يف الرعاية الصحية ،مثل األطباء أو املمرضني ،يف مركز الرشطة طوال
الوقت إال إذا كان املرفق كبريا ً أو يقع ضمن مجمع كبري ملقرات الرشطة؛ يف هذه الحالة قد يتواجد العاملون
يف مجال الرعاية الصحية مسبقاً ملرافقة ضباط الرشطة .فنظرا ً إىل احتامل عدم تواجد العاملني يف مجال
الرعاية الصحية يف وقت الزيارة املفاجئة ،يجوز للمراقبني اتخاذ قرار بالطلب من ضابط الرشطة املسؤول
استدعاء أي عاملني يف مجال الرعاية الصحية املعتادة ملقابلة الفريق الزائر يف مركز الرشطة .مثة خيار آخر
يقيض بزيارة العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف أماكن أخرى حيث يشعرون بالقدرة عىل التحدث بحرية
أكرث .ال شك أن أفضل محاور يف ما يتعلق بالعاملني يف الرعاية الصحية سيكون هو العضو الطبي ضمن
الفريق الزائر ،إن وجد.
 1-1-7الفحوص الطبية
يف سياقات االحتجاز ،قد يُطلب من الطبيب رؤية املحتجز لسببني رئيسيني .أوالً ،قد يُطلب من األطباء
•الحضور لحالة طارئة،
•تقييم مرض موجود أو مشتبه به لتحديد ما إذا كانت هناك أي حاجة فورية لألدوية أو عالج
آخر أو النقل إىل مرفق صحي.
قد تكون الرشطة هي التي تتوجه بهذه الطلبات بوجه عام .إال أنه ينبغي أن يحدد املراقبون ،يف حال
طلب املحتجزين الخضوع لفحص من الطبيب ،ما إذا متّت تلبية هذه الطلبات عىل الفور أم ال ،فضالً ما
إذا كان للمحتجزين رأي يف اختيارهم للطبيب (عىل سبيل املثال ،غالباً ما تفضل النساء املحتجزات الفحص
من قبل طبيبة).
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ثانياً ،ميكن أن يطلب من األطباء يف بعض الواليات القضائية العمل بكفاءة األطباء الرشعيني لتقييم
املحتجزين يف ما يتعلق بأسباب االحتجاز؛ عىل سبيل املثال ،قد يطلب من األطباء تقييم وجود (ونوع)
اإلصابات املزعومة أثناء االعتداء أو أعراض التسمم أو إذا كانت هناك أدلة عىل وجود اعتداء جنيس.
يجب أن يطلب املراقبون رؤية الغرفة التي تتم فيها الفحوص الطبية .كام ينبغي أن ينتبهوا إىل ماهية
املعدات املتاحة .يجب إجراء الفحوص الطبية عىل انفراد ،من دون استخدام أي شكل من أشكال التقييد.
إذا كانت هناك مخاوف أمنية استثنائية وملحة يف حالة معينة ،قد تبقى الرشطة عندئذ يف نطاق االستدعاء،
أو حتى عىل مرمى البرص ،ولكن بعيدا ً عن سامع الفحص .ينبغي إجراء الفحص الشامل لكل هذه املعلومات
خالل املقابالت االنفرادية ومن خالل تحليل امللفات والسجالت.
 -2-1-7العاملون يف مجال الرعاية الصحية
يتم عاد ًة توفري الرعاية الصحية للمحتجزين يف مراكز الرشطة من قبل:

II

•املامرسني العامني املحليني،
•األطباء الذين يستدعون لزيارة مركز الرشطة عىل أساس كل حالة عىل حدة،

زيارات مراكز الرشطة

•أطباء من العيادات الصحية أو املستشفيات املحلية التي قد ينقل إليها املحتجزون يف حالة
الحاجة ملزيد من التقييم أو العالج.
يف بعض الواليات القضائية ،قد يشكّل املمرضات واملمرضون نقطة االتصال األوىل بني املحتجزين ونظام
الرعاية الصحية؛ لكن ينبغي أن يسمح للمحتجزين بطلب مساعدة ،و/أو اإلحالة إىل ،األطباء الذين يعملون
كمرشفني عىل املمرضات واملمرضني.
يف بعض البلدان ،متتلك الرشطة مرفقاً خاصاً بها للرعاية الصحية؛ إذا كان األمر كذلك ،فقد يكون أفراد
الرشطة العاملون يف مجال الرعاية الصحية مسؤولني أيضاً عن رعاية املحتجزين .يجب أن يحدد املراقبون
الجهة التي يخضع لها العاملون يف مجال الرعاية الصحية وما إذا كانوا مستقلني عن الرشطة أم ال .من
املرجح أن يكون العاملون يف مجال الرعاية الصحية الذين يعملون تحت إرشاف وزارة الصحة أكرث استقاللية
من هؤالء الذين يعملون تحت إرشاف الوزارة نفسها التي تتبعها الرشطة.
عىل أي حال ،من املهم التحقق مام إذا كان العاملون يف مجال الرعاية الصحية يتلقون تدريباً للتعامل
مع املسائل املحددة التي تنشأ يف الحجز يف عهدة الرشطة؛ عىل سبيل املثال ،يتعني عىل العاملني يف مجال
الرعاية الصحية تلقي تدريب عىل
•كيفية التعامل مع األفراد املختلني عقلياً ومتعاطي املخدرات،
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•التوثيق الطبي للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.

20

 3-1-7اإلحالة إىل املتخصصني يف الرعاية الصحية
ينبغي أن يشمل سجل الحجز تاريخ ووقت طلب ضابط الحجز ،أو املحتجز نفسه أو نفسها ،استشارة
الطبيب .باملثل ،ال بد من تسجيل تاريخ ووقت طلب ضابط الحجز استشارة مختصني صحيني آخرين ،مثل
مرافق الصحة النفسية أو برامج العالج من تعاطي املخدرات .ينبغي أن يدون ضابط الحجز تاريخ ووقت
استشارة الرعاية الصحية ،كام ينبغي تدوين تفاصيل أي عملية نقل أو إعادة من مركز محيل للرعاية
الصحية أو مستشفى أو منشأة أخرى .يجب أن يسعى املراقبون إىل التحقق من هذه التفاصيل (وما إذا
حدثت املعاينات و/أو عمليات اإلجالة بالفعل أم ال) مع املحتجزين الذين ال يزالوا متواجدين يف مركز
الرشطة.
ينبغي أن يستفرس الفريق عن اإلجراءات املعمول بها عند وجود حالة طبية طارئة ،مثل رضورة نقل
املحتجز بشكل عاجل إىل أقرب مستشفى .كام ينبغي أن يسأل الفريق عن موعد حدوث آخر حالة مامثلة
وكيف تم التعامل معها .باملثل ،ينبغي أن يسأل املراقبون عام إذا تم تسجيل أي حالة وفاة يف الحجز خالل
العام املايض أو منذ زيارة الرصد املاضية .من املهم تحديد اإلجراءات املتبعة للتحقيق يف حاالت الوفاة يف
الحجز ونتائج أي من هذه التحقيقات.

يجب أن يحتفظ األطباء واملمرضون الذين طلب منهم فحص املحتجزين بسجالت طبية دقيقة ومحدثة.
يجب أن تظل هذه السجالت رسية ألنها قد تكون غري متعلقة باحتجاز الفرد .ال ينبغي أن تكون الرشطة
قادرة عىل الوصول إىل هذه السجالت الطبية .لذلك ،قد يحتاج املراقبون إىل االتصال بالعاملني يف مجال
الرعاية الصحية املناسبني من أجل مراجعة هذه السجالت .إال أنه قد يوجد يف بعض الواليات القضائية نظام
حاسويب لسجالت الرشطة ميكن أن تحفظ فيه السجالت الطبية بشكل آمن ومحمي بكلمة مرور ،بحيث
يتمكن املختصون يف مجال الرعاية الصحية فقط الوصول إليها.

زيارات مراكز الرشطة

 -4-1-7السجالت الطبية

II

أثناء مامرسة األطباء ألدوارهم التقليدية بني الطبيب واملريض ،ينبغي أن يرشحوا للمحتجزين أنه لن يتم
الكشف إال عن املعلومات الصحية املحدودة الالزمة للحفاظ عىل رفاههم أثناء االحتجاز للرشطة؛ عىل
سبيل املثال ،يجب عىل األطباء إبالغ الرشطة إذا كان املحتجز يعاين من مرض السكري ويجب أن يأكل
بانتظام و/أو يتلقى حقن األنسولني يومياً .قد تحتفظ الرشطة بسجل منفصل أو تدون املالحظات يف ملفات
 20أنظر بروتوكول إسطنبول :دليل التقيص والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة (سلسلة التدريب املهني رقم  ،)8مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،جنيف( 1999 ،املعدل
 .)2004متاح عىلhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf :
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الحجز الفردية عندما يحتاج املحتجزون دوا ًء أو عالجاً معيناً آخر وصفه الطبيب .وال تكون هذه السجالت
مامثلة للسجل الطبي؛ ينبغي باألحرى أن تشكل أداة عملية ،تستخدمها الرشطة للتأكد من أن املحتجزين
يتعاطون أدويتهم أو نظامهم الغذايئ الخاص.
عندما ميارسون وظيفة الطب الرشعي ،يجمع األطباء األدلة الطبية التي ميكن استخدامها يف اإلجراءات
القضائية أساساً؛ ينبغي أن يرشح األطباء للمحتجزين أنه سيتم التعامل مع هذه املعلومات بشكل مختلف
عن املعلومات الصحية الشخصية األخرى .ووفقاً لقوانني البلد ،ستعطى هذه املعلومات إىل الرشطة و/أو
السلطات القضائية؛ فهي قد تصبح بالتايل عامة يف أي من جلسات املحكمة يف املستقبل.
 -5-1-7مخزون األدوية ومستلزمات اإلسعافات األولية

II

مبا أن العاملني يف مجال الرعاية الصحية ال يستقرون عادة يف مراكز الرشطة ،يجب وضع بطاقة عىل أي دواء
محفوظ ملحتجزين محددين تحتوي عىل اسم املحتجز والجرعة وعدد مرات تناول الجرعة املوصوفة بشكل
واضح .يجب حفظ سائر األدوية يف خزانة مقفلة .ويجب أن يكون املفتاح متاحاً داخل مركز الرشطة يف
مختلف األوقات من النهار والليل ،مبا يف ذلك خالل عطلة نهاية األسبوع والعطالت الرسمية.

زيارات مراكز الرشطة

كام ينبغي االحتفاظ بعدة ألدوات اإلسعافات األولية يف مركز الرشطة ،عىل أن يكون الوصول إليها سهالً.
يف البلدان التي تتمتع باملوارد الكافية ،ميكن االحتفاظ بأجهزة لتنظيم رضبات القلب أيضاً .يف هذه الحالة،
ينبغي تدريب ضباط الرشطة عىل استخدامها :عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن يكون هناك ضابط مدرب مناوباً
يف سائر األوقات من النهار والليل ،مبا يف ذلك يف عطلة نهاية األسبوع وخالل العطالت الرسمية.
 -6-1-7االدعاءات بحدوث التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
قد يعاين األطباء واملمرضون املسؤولون عن فحص املحتجزين األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو غريه
من رضوب سوء املعاملة ،مبا يف ذلك العنف الجنيس ،فضالً عن أولئك الذين تعرضوا للعنف عىل يد
محتجزين آخرين .يُلزم املختصون يف الرعاية الصحية مبوجبات مهنية وأخالقية تقيض بتوثيق أي عالمات
أو أعراض جسدية أو نفسية لسوء املعاملة و/أو التعذيب ،وذلك ليس فقط عندما يشكو املريض مبارشة
من سوء املعاملة ولكن أيضاً عندما يشتبه الطبيب أو املمرض يف حدوث سوء املعاملة .األطباء واملمرضون
ملتزمون أيضاً باإلبالغ عام يتوصلون إليه من نتائج وعن شكوكهم .يجب أن تحمي آليات اإلبالغ الداخلية
الخاصة بهم هوية الضحية وسائر املتورطني يف كشف حاالت سوء املعاملة .غري أنه يتعني عىل سائر األطراف
أن يكونوا واعني لقدرة استخدام أي توثيق طبي للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة يف اإلجراءات
الجنائية يف املستقبل.
يجب أن يقيم املراقبون إىل أي مدى تعي الطواقم الطبية مسؤولياتها يف هذا الصدد وما هي آليات اإلبالغ
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ذات الصلة التي أنشئت مبوجب القانون و/أو األنظمة التي تنظم مكان االحتجاز ،إن وجدت .يف هذا
الصدد ،ينبغي أن يفحص املراقبون بصفة خاصة كيفية التعامل مع أي تقارير طبية ذات صلة وغريها من
األدلة (مثل االختبارات الطبية) وتخزينها من جهة املحافظة عىل الرسية وحامية الضحية .كام ينبغي أن
يستوضح املراقبون متى كان آخر استخدام آلليات اإلبالغ وما هي نتائج الحاالت ذات الصلة.
 أنظر الفصل الثالث ،القسم 3-2

 -2-7املسائل األخرى
 -1-2-7األمن والسالمة
يتعني عىل املراقبني أن يكونوا واعني ملسائل السالمة واألمن يف سائر أجزاء زيارات مراكز الرشطة ،خاصة عند
االتصال باملحتجزين .ينبغي أن يكونوا متأهبني للمخاطر التي قد تواجه سالمتهم وأمنهم أو سالمة وأمن
زمالئهم ،فضالً عن املخاطر التي تواجه سالمة وأمن املحتجزين وضباط الرشطة وعامة املدنيني.
لقد تم وضع هذه القواعد البسيطة للتقليل من مخاطر الحوادث:
•يجب أن يحرص املراقبون دامئاً عىل معرفة مكان تواجد بقية أعضاء الفريق أو وجهتهم.

•إذا اضطر املراقبون إىل مغادرة القاعة أثناء إجراء املقابلة قبل إنهائها ،ينبغي أن يأخذوا سائر
مقتنياتهم الشخصية معهم ،ولو تركوا املكان لبضع لحظات فقط .ال ينبغي قط ترك حقائب يد
أو أشياء صغرية (مثل األقالم) يف الزنازين أو غرف املقابلة.

زيارات مراكز الرشطة

•عند إجراء مقابلة مع أحد املحتجزين ،ينبغي أن يحرص املراقبون ،بقدر اإلمكان ،عىل التواجد
عىل مسافة أقرب من الباب من املحتجز.

II

•عند السري من أو إىل غرفة إجراء املقابلة مع أحد املحتجزين ،وكقاعدة عامة ،يجب أن يسري
املراقبون خلف املحتجز مبسافة قليلة والسامح له أو لها بالدخول من األبواب أوالً.
•يف نهاية املقابلة ،ينبغي أال يسمح املراقبون للمحتجز مبغادرة القاعة وحده .بدالً من ذلك ،ينبغي
أن يخرج املراقبون ويخربوا الرشطة عىل الفور بانتهائهم من املقابلة ليك يُصار إىل إرجاع املحتجز
إىل زنزانته أو زنزانتها.
•يجب أال يعطي املراقبون أي يشء للمحتجزين ،خاصة الكربيت أو قداحات السجائر أو األقالم.
•يجب أن يتجنب املراقبون إجراء املقابالت مع املحتجزين الذين يكونون تحت تأثري الكحول أو
املخدرات أو أي مواد مسكرة أخرى .ويف حال وجود مختص طبي ضمن أعضاء الفريق،ينبغي
أن يرجع املراقبون إليه أو إليها للتأكد من حالة املحتجز.
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•إذا خطط املراقبون ملقابلة عدة محتجزين يف الوقت نفسه يف زنزانة أو أي مكان آخر ،مثل ساحة
التمرين ،يجب عليهم أن يفعلوا ذلك مع وجود زميل بوجه عام.
 القاعدة الذهبية هي استخدام حس املنطق العام .من املستبعد وقوع حوادث ،فال
داعي للقلق أو الخوف .من شأن أي عصبية يبديها املراقبون أن تنتقل إىل املحتجزين
وإىل الرشطة ،وتتسبب يف إضعاف فعالية عمل املراقبني.
 -2-2-7األدوات املحتمل استخدامها للتعذيب
أثناء وجود املراقبني يف مراكز الرشطة ،ينبغي أن يكونوا متيقظني ملا يجري حولهم ،خاصة يف مناطق
االحتجاز .يف حال إخطار الرشطة مسبقاً بوصول الفريق الزائر ،فمن املرجح أن تقوم بإخفاء أي يشء
يجرمها .إال أن الحال ال يكون كذلك دامئاً ،وميكن أن يعرث املراقبون عىل أشياء معينة ،مثل عصابة للعينني
ومضارب بيسبول وكابالت كهربائية تستخدم لرضب املحتجزين.

II

األشياء الواضحة التي يتم البحث عنها هي األسلحة واألدوات التي يحتمل استخدامها للتعذيب .يجب أن
يطلب املراقبون تفسري وجود أي من هذه األشياء ،خاصة إذا شوهدت يف
•أماكن االحتجاز،
•الغرف التي من املحتمل أن يزورها املحتجزون يف أي وقت خالل فرتة احتجازهم،
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•مكاتب املحققني.
إذا متت مصادرة يشء ما كدليل ،يوضع عليه عادة بطاقة أو أي عالمة تعريف أخرى .وإذا مل يحدث ذلك،
ينبغي أن يسأل املراقبون عن وقت مصادرته وظروف هذه املصادرة .يجب أن يشكك املراقبون يف أي عذر
بأن الضباط قد “نسوا” أو ‘مل يقوموا بعد’ باستكامل األوراق الالزمة لعنونة األدلة.
 ليست هناك قامئة شاملة باألدوات التي ميكن استخدامها إللحاق األذى البدين أو
غريه من رضوب سوء املعاملة .يجب أن يظل املراقبون منتبهني دامئاً ويبقوا متأهبني
طوال فرتة الزيارة ألي معلومات غري متوقعة أو مالحظات أو مشاهد ،خاصة عند إجراء
املقابالت مع املحتجزين عىل انفراد.
 -3-2-7حضور مقابالت الرشطة
قد تكون هناك مناسبات يدعى إليها املراقبون ،عادة من قبل ضابط كبري ،للحضور أثناء مقابلة يجريها
املحقق مع أحد املشتبه بهم .ينبغي دامئاً أن يرفض الفريق الزائر فعل ذلك .فإذا كانت املقابلة قد بدأت
بالفعل ،سيقاطع املراقبون جريان املقابلة .وإن مل تكن قد بدأت ،فمن املستبعد جدا ً أن يرحب املحقق
بحضور املراقبني .يف حال حضور املراقبني ،سيكونون ليس فقط مصدر تشتيت لفكر املحقق ،بل أيضاً
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للمشتبه فيه ومحاميه أيضاً .ليس من دور املراقبني التدخل يف عملية التحقيق .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن
يضع املراقبون يف اعتبارهم أنهم إذا حرضوا املقابلة قد يصبحون شهودا ً ،وبالتايل يكونون مؤهلني لالستدعاء
لإلدالء بشهادتهم يف اإلجراءات الجنائية.
إذا شعر املراقبون برضورة رصد إحدى املقابالت ألي سبب من األسباب ،تكون التسجيالت يف البلدان التي
يتم فيها تسجيل املقابالت مع املشتبه بهم بالوسائل املرئية أو الصوتية محفوظة يف مركز الرشطة ،ورمبا
تكون بالتايل متاحة للهيئة الزائرة .كقاعدة عامة ،توفر مشاهدة التسجيالت أو االستامع إليها أفضل وسيلة
تقدمية ألهداف الرصد الوقايئ.

 -8الحوار النهايئ مع رئيس مركز الرشطة
ينبغي دامئاً أن يكون لفريق الرصد اجتامع نهايئ مع رئيس املركز .غالباً ما يعطي الفريق بعض املؤرشات
عن انطباعاتهم حول النتائج التي توصلوا إليها .إال أنه ميكن استخدام هذه االجتامعات ببساطة إلنهاء
الزيارات رسمياً عندما ال يرغب املراقبون يف رفع أي مسائل يف هذه املرحلة .من املفهوم والسليم متاماً أال
يرغب املراقبون يف إلزام أنفسهم بوجهة نظر صارمة حتى يتوافر لديهم الوقت إلظهار ومناقشة النتائج التي
توصلوا إليها مع الزمالء .إال أنه سيكون محبطاً للرشطة  -وحتى غري مهذب  -إذا وصل املراقبون وأجروا
زيارتهم ثم غادروا ببساطة من دون إبداء أي تعليقات عىل اإلطالق.

إذا كانت النتائج والتوصيات الرئيسية ستو ّجه إىل سلطات االحتجاز يف تقرير رسمي ،يكون الحوار النهايئ
فرصة إلثارة املسائل األكرث إلحاحاً و/أو رشح إجراءات تقديم تقارير هيئة الرصد مرة أخرى .إال أنه ينبغي
أن يحاول املراقبون استخدام هذا الحوار لتعزيز العالقات مع الرشطة من خالل التأكيد عىل النهج التعاوين
الكامن يف الرصد الوقايئ.
 يف سائر األوقات خالل املحادثات النهائية ،يجب أن يضع املراقبون يف االعتبار
مبدأ ‘ال رضر وال رضار” .يجب عليهم توخي الحذر عند مناقشة أي معلومات ميكن
استخدامها الكتشاف هوية الشخص الذي قدم تلك املعلومات ،خاصة عندما يكون
محتجزا ً معيناً .ال بد من تجنب العقوبات واألعامل االنتقامية ضد املحتجزين بأي مثن.
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إذا كان املراقبون سينتقدون كبار الضباط نتيجة ملالحظاتهم ،من الرضوري عدم التعبري عن االنتقادات أمام
صغار الضباط .فمؤسسات الرشطة منظامت منضبطة ،شبه عسكرية :لن يتلقف كبار الضباط اللوم أمام
مرؤوسيهم بشكل جيد.

II
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الجزء جيم .ما بعد الزيارة
ال متثل الزيارات إنجازا ً بحد ذاتها ،وإمنا هي باألحرى الخطوة األوىل يف عملية طويلة األجل لتحسني كل من
معاملة املحتجزين وظروف االحتجاز من خالل التفاعل التعاوين مع السلطات.

II
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يتعني عىل املراقبني القيام بنوعني مهمني من أنشطة ما بعد الزيارة .األول هو التفكري ملياً يف أداء الفريق
خالل الزيارة .فهذا أمر مهم مثل التفكري ملياً يف نتائج الزيارة .يجب عىل كل فريق وكل مجموعة من
املراقبني استخالص املعلومات بعد كل زيارة .سيتحسن األداء يف املستقبل إذا فكر املراقبون بشكل فردي
وتناقشوا كفريق واحد يف الجوانب الجيدة والسيئة لزيارتهم األخرية .أما املهمة الرئيسية الثانية فتقيض
بإعداد تقرير عن الزيارة وتقديم توصيات .ينبغي االنتهاء من هذه املهمة بعد فرتة وجيزة من الزيارة .ثم
ينبغي أن يقدم التقرير إىل الشخص املسؤول عن مكان االحتجاز ،فضلًص عن السلطات العليا ،إذا ما كان
ذلك مناسباً .ستتسم التقارير مبزيد من املصداقية لدى الرشطة واألطراف األخرى املعنية إذا قدمت عىل
وجه الرسعة .هناك اسرتاتيجية مشرتكة أخرى أال وهي صياغة تقرير داخيل ال يحال إىل سلطات الرشطة
وإمنا يُستخدم ،بدالً من ذلك ،كأساس لصياغة تقرير عام ،يستند إىل سلسلة من الزيارات ،يتم نرشه أو عىل
األقل تشاركه مع الجهات ذات الصلة واملرافق الفردية.
إذا كان لدى املراقبني شكوك يف أن املحتجزين معرضون لخطر األعامل االنتقامية أو
العقوبات بعد تواصلهم مع الهيئة الزائرة ،يجب النظر بعناية يف إجراء زيارة متابعة إىل
مركز الرشطة نفسه بعد وقت قصري من الزيارة األوىل .إذا كان من املستبعد أن يكون
هذا النهج فعاالً بسبب اإلفراج عن املحتجزين ذوي الصلة أو نقلهم إىل مقر احتجاز
آخر ،ميكن أن يحاول املراقبون زيارتهم يف موقعهم الجديد من أجل التأكد من الوضع.
التقارير
ينبغي أن يتبع الزيارات تقارير موثوق بها موجهة إىل السلطات ذات الصلة .وينبغي أن تتضمن التقارير
توصيات عملية من أجل التغيري .كام ال بد من رصد تنفيذ هذه التوصيات عن كثب.
تتفاوت درجة رسية التقارير بنا ًء عىل اسرتاتيجيات الهيئات الزائرة والتزاماتها نحو الدولة املعنية .قد تكون
التقارير رسية أو علنية أو عامة مع مرفقات رسية .كام ميكن أن تقدم الدولة ذات الصلة تقريرا ً للتعليق
عليه قبل إعالنه عىل املأل.
يجب أن تحرص آليات الزيارة دامئاً وبشكل تام عىل عدم ذكر التفاصيل الشخصية
للمحتجزين إال مبوافقة رصيحة منهم .كام ينبغي أن تحرص عىل أال تع ّرض االتصاالت
العامة ومحتوى التقارير (مبا يف ذلك الزيارة والتقارير املواضيعية والسنوية) سالمة
أي فرد للخطر.
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 -1التقارير الداخلية
كام هو الحال يف الزيارات التي تستهدف أنواعاً أخرى من أماكن االحتجاز ،ينبغي تحليل املعلومات التي
ت ّم جمعها خالل زيارات مراكز الرشطة وتنظيمها وحفظها يف ملفات مبا يسمح باستخدامها بأكرب قدر
من الكفاءة .سيسمح حفظ املعلومات بطريقة منسقة ومنهجية للفرق الزائرة بتحديد النقاط املرجعية
واملؤرشات املتعلقة بتطور ظروف االحتجاز يف مراكز الرشطة التي تتم زيارتها بانتظام مع مرور الوقت .يف
نهاية املطاف ،سيؤدي إىل تزويد آليات الرصد بنظرة شاملة للمسائل املوضوعية أو األمناط التي تهم مراكز
الرشطة املختلفة.
ينبغي عاد ًة أن تكتب الفرق الزائرة تقريرا ً فردياً عن الزيارة ،بصيغة موحدة .تساهم هذه التقارير ،وأي
مالحظات ت ّم تدوينها خالل الزيارات وإدراجها ضمن التقارير ،يف الذاكرة املؤسسية للهيئة الزائرة؛ كام أنا
تشكل نقطة انطالق مفيدة لتنظيم وإعداد الزيارات املستقبلية.
ينبغي أن تتضمن التقارير الداخلية ،عىل أقل تقدير،
•معلومات عامة عن مركز الرشطة،
•معلومات عامة عن طبيعة الزيارة،

•املعلومات الرسية غري املعدة ملشاركتها خارجياً وإمنا الواجب تسجيلها الستخدامها يف ما يتعلق
بزيارات املتابعة املحتملة.
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•املعلومات األساسية التي تم الحصول عليها خالل الزيارة (مثل املشاكل الرئيسية التي تم
تحديدها ومتابعة اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها والنقاط التي يجب التحقق منها خالل الزيارة
القادمة)،

II

 -2تقارير الزيارة
التقارير هي أهم أداة لدى الهيئة الزائرة لتدبري حامية األشخاص املحتجزين وتحسني أوضاعهم .ينبغي أن
تستعرض تقارير الزيارات التي تغطي زيارة واحدة ملركز رشطة واحد الحقائق واملسائل الرئيسية الناشئة
عن الزيارة ،فضالً عن أي من النقاط املهمة الناشئة عن الحديث النهايئ مع رئيس املؤسسة .قد تكون هذه
األنواع من تقارير الزيارات قصرية نسبياً وينبغي إرسالها بعد وقت قصري من الزيارة .من شأن ذلك تعزيز
الحوار مع السلطات من خالل تقديم تعليقات رسمية مكتوبة .كام ينبغي إرسال تقارير الزيارات هذه يف
الوقت املناسب إىل السلطات املسؤولة عن املرفق الذي متت زيارته من أجل
•نرش التوصيات ليك ميكن تنفيذها،
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•أخذ هيئة الرصد عىل محمل الجد والنظر إليها من قبل الرشطة عىل أنها مهنية.
يتعني عىل هيئات الرصد مناقشة رسية تقارير الزيارة بدقة وبانتظام؛ فقد يقوض النرش املنهجي حوار
هيئات الرصد البناء مع السلطات .لهذا السبب ،ترسل بعض هيئات الرصد تقاريرها رسا ً إىل السلطات أوالً؛
وال يتم نرش هذه التقارير إال يف وقت الحق ،مع إضافة رد السلطات أو موقفها.
ينبغي أن تتضمن تقارير الزيارات فصالً عن املعلومات العامة ،مبا يف ذلك (كحد أدىن)
•تفاصيل عن تكوين الفريق الزائر،
•تاريخ ووقت الزيارة،
•األهداف املحددة للزيارة،
•مناقشة كيفية جمع املعلومات وفحصها قبل الزيارة وأثناءها وبعدها.
ينبغي تقسيم الجزء املوضوعي من التقرير تقسيامً مواضيعياً ،وليس زمنياً .ينبغي أن يقدم بوضوح ،وكحد
أدىن ،الشواغل الرئيسية بشأن

II

•معاملة املحتجزين،
•التدابري الوقائية املستخدمة،
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•الظروف املادية التي تواجهها،
•املسائل املتعلقة بأفراد الرشطة.
وينبغي لكل موضوع بالتقرير أن
•يصف الحالة املوضوعية املرصودة،
•يقدم تحليالً للمخاطر،
•يقدم توصيات.
ينبغي أن تقدم التقارير دامئاً تحليالً للنتائج يف ضوء املعايري الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان أو غريها من
الوثائق ذات الصلة .كام ينبغي أن توضح التقارير أمثلة عىل املامرسات الجيدة وتذكر جوانب من ظروف االحتجاز
املالمئة ،مام يساعد عىل ترسيخ النهج التعاوين وإظهار الحياد وميهد الطريق لقبول النقاط السلبية برسعة.
عند اإلفادة عن ادعاءات بشأن حدوث أعامل تعذيب وسوء معاملة أو أي حالة مل يشهدها الفريق الزائر،
ينبغي توخي الحذر الشديد .ينبغي أن متيّز املصطلحات املعتمدة بوضوح بني ما هو “كائن بالفعل” وما
هو مزعوم أو مفاد (أي بني الحقائق واالدعاءات أو اإلفادات) .يف هذا الصدد ،ينبغي أن يكون الهدف
األسايس تشجيع السلطات عىل اتخاذ تدابري فعالة للتحقيق يف املزاعم وتطبيق العقوبات عند االقتضاء
واتخاذ سائر الخطوات الالزمة ملنع التكرار.
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 -3التقارير املواضيعية
تشمل مامرسات اإلبالغ بعد الزيارة تقارير مواضيعية أيضاً .غالباً ما تكون هذه التقارير متصلة بعدد
من مراكز الرشطة ،إال أنها تركز عىل مسألة واحدة أو مجموعة من املسائل (مثل الحصول عىل محام أو
االنتهاكات املتعلقة بعمليات التفتيش) .يف كثري من الحاالت ،ال تكون املسائل التي يتم تحديدها نتيجة
للزيارات متعلقة مبركز واحد للرشطة وإمنا بأوجه قصور شاملة للجهاز بأكمله .لذا ،فقد تكشف مشكلة ما
شوهدت يف مركز رشطة واحد عن خطوط الصدع الناشئة عن
•الثقافة املؤسسية للرشطة (مثل املسائل املنترشة مع الفساد أو التنميط العرقي أو تجاهل مراعاة
الفوارق بني الجنسني أو األمناط الراسخة لسوء املعاملة والتعذيب)
•فروع خاصة من الرشطة (مثل فرق املخدرات).
ينبغي أن تنظر التقارير املواضيعية إىل ما وراء الزيارات بحد ذاتها لتشمل املشاكل الجهازية بشكل كيل.
تهدف التقارير التي ال ‘تشري’ إىل مراكز رشطة معينة إىل تشجيع اإلصالح الجهازي بدالً من مجرد تطبيق
العقوبات ضد املركز(املراكز) الذي تم تحديده.

إن العديد من اآلليات التي تزور مرافق الرشطة تكون أيضاً املسؤولة عن زيارة املرافق األخرى .فهذا هو
الحال بالنسبة لآلليات الوقائية الوطنية املنشأة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .بالنسبة لها ولغريها من الهيئات،
من املرجح أن يتم تضمني النتائج الرئيسية بشأن ظروف االحتجاز يف مراكز الرشطة يف التقرير السنوي
21
الشامل.

زيارات مراكز الرشطة

 -4التقارير السنوية

II

عند نرش تقارير الزيارات بانتظام ،قد يستعرض الجزء املوضوعي من التقرير السنوي املسائل الرئيسية
التي تتعلق بأنواع مختلفة من أماكن االحتجاز (مثل مراكز الرشطة) أو يحلل املسائل املواضيعية املتشعبة.
كام أنه يخصص عاد ًة قسامً منفصالً ذا طبيعة تحليلية بدالً من تلك الواقعية لظروف االحتجاز ومعاملة
املحتجزين يف مراكز الرشطة.

 21مبوجب املادة  23من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،تلتزم الدول األطراف “بنرش وتوزيع التقارير السنوية لآللية الوقائية الوطنية” .متاحة عىلhttp:// :
ohchr.org/english/law/cat-one.htm.www2
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 -5صياغة التوصيات

22

ميكن تقييم تطوير جودة وفائدة التوصيات املوضوعة عقب زيارات أماكن االحتجاز باملقارنة مع املعايري
العرشة غري املرتابطة والتي تعزز بعضها البعض لنموذج مبادرة الرصد املوحد وتقييم اإلغاثة والحاالت
االنتقالية (سامرت).
محددة :يجب عىل كل توصية معالجة مسألة واحدة فقط
قابلة للقياس :يجب أن يكون تقييم تنفيذ كل توصية عىل أكرب قر من السهولة.
قابلة للتنفيذ 23:يجب أن تكون كل توصية واقعية وقابلة للتنفيذ.
النتائج امللموسة :يجب عىل اإلجراءات املقرتحة أن تؤدي إىل نتائج ملموسة.
اإلطار الزمني :ينبغي أن تذكر كل توصية إطارا ً زمنياً واقعياً للتنفيذ.
+

II

موحية بالحلول :كلام أمكن ،ينبغي أن تقرتح التوصيات حلوالً ذات مصداقية.
االهتامم باألولويات والتسلسل واملخاطر :عندما يكون هناك العديد من التوصيات ،ينبغي تناول
العاجلة منها أوالً .ميكن حفظ التوصيات األقل إلحاحاً للتقارير الالحقة.

زيارات مراكز الرشطة

ذات حجج :يجب أن تستند التوصيات إىل جودة عالية وأدلة وتحليل موضوعي .وينبغي أن ترجع إىل
املعايري ذات الصلة.
مستجيبة للحاالت الواقعية :ينبغي أن تعالج التوصيات أسباب املشاكل ،بدالً من أعراضها.
مستهدفة :ينبغي توجيه التوصيات إىل مؤسسات و/أو جهات فاعلة معينة بدالً من ‘السلطات’ ليك
تتضح املسؤولية عن تنفيذها.

 22تتم مناقشة مسألة كيفية صياغة التوصيات بتعمق يف تقديم توصيات فعالة (إحاطة رصد االحتجاز رقم  )1جمعية منع
التعذيب ،جنيف ،نوفمرب  .2008متاحة عىل _http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat
lang=en&259=Itemid&268=view&gid
 23يف بعض األحيان ،من املفيد أيضاً تضمني التوصيات التي ال ميكن تنفيذها بالرضورة يف املدى القصري إال أنها قد تكون مصدر
إلهام السرتاتيجية طويلة األجل .ومع ذلك ،فإن القاعدة العامة هي أن التوصيات يجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ
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مثال عىل توصية صيغت بشكل سيئ عن التفتيش الشخيص بعد التعرية
ينبغي استخدام التفتيش الشخيص بعد التعرية بشكل متناسب ،خاصة يف ما يتعلق باملرأة.
نسخة من مبادرة الرصد املوحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية (سامرت)
يجب اللجوء إىل تفتيش الجسم يف حالة الرضورة القصوى فقط وفقاً ملبدأي الرضورة واملعقولية
والتناسب .وينبغي إجراء التفتيش الشخيص بعد التعرية عىل مرحلتني من أجل تجنب التعرية الكاملة
للشخص يف أي وقت.
وفقاً ملا ورد يف املادة  19من قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات
(أي “قواعد بانكوك”) ،ينبغي إجراء التفتيش الشخيص للنساء “من قبل املوظفات املدربات تدريباً
صحيحاً فقط”.
وينبغي التوقف عن إجراء التفتيش الذي ال يتفق مع هذه املبادئ فورا ً.
يجب عىل رئيس الرشطة يف غضون ستة أشهر اعتامد ونرش الئحة داخلية تصف بوضوح رشوط
ومسؤوليات ورصد عمليات تفتيش الجسم.

يف املامرسة العملية ،تصعب صياغة التوصيات التي تتوافق مع سائر املعايري العرشة ملبادرة الرصد املوحد
وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية املزدوجة (سامرت) .مع ذلك ،ينبغي أن تخصص هيئات الزيارة وقتاً
للتفكري يف سائر املعايري بعناية .فصياغة التوصيات الجيدة أمر رضوري ،إذ توفر أساساً متيناً إلجراء حوار
مستمر مع السلطات .عالوة عىل ذلك ،ميكن للهيئات الزائرة متابعة ما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي متّت
صياغتها بشكل جيد بفعالية أكرث ،خاصة عندما تشمل هذه املعلومات التي قد تكون مبثابة مؤرشات
للتقدم يف وقت الحق.

زيارات مراكز الرشطة

يجب أن تضمن وزارة الداخلية واملعهد الوطني للتدريب اشتامل منهج تدريب أكادميية الرشطة عىل
الطريقة الصحيحة إلجراء التفتيش الشخيص بعد التعرية .كام ينبغي إدراج هذه الطريقة يف وحدات
التعليم املستمر .ينبغي إنجاز هذه اإلضافات/التغيريات يف املناهج الدراسية قبل بداية العام التدريبي
التايل (أي يف غضون عرشة أشهر).

II
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 -6متابعة التوصيات ،مبا يف ذلك من خالل إجراء الحوار مع
الجهات الفاعلة األخرى
فور تسليم تقارير الزيارات إىل السلطات املعنية ،من الرضوري بل واألسايس الدخول يف حوار بشأن تنفيذ
توصيات التقارير .ومن الرضوري أيضاً أن تستهدف هيئات الرصد املستوى املناسب ضمن التسلسل الهرمي
(أي مركز الرشطة أو السلطة املحلية أو اإلقليمية أو الوزارة) أو سلطة أخرى ذات صلة (مثل وزارة العدل
أو وزارة الصحة) .كام ينبغي أن تحدد هيئات الزيارة الجهات الفاعلة األخرى التي تستطيع نرش التوصيات
و/أو املساعدة يف تنفيذها.ستساعد اإلجابات املحددة وردود الفعل العامة التي تقدمها السلطات بشأن
تقارير الزيارات هيئات الرصد عىل تعديل برامج زياراتها .خالل الزيارات الالحقة ،ينبغي أن تتحقق آليات
الرصد مام إذا كانت الردود الرسمية عىل تقارير الزيارة تتوافق مع الوضع عىل أرض الحقيقة أم ال .كام
ينبغي أن تدرس ما إذا تم اتخاذ أي تدابري أو إجراءات نتيجة للتوصيات التي طرحت يف التقارير السابقة.

II

يجب أن تجد هيئات الرصد سبالً إلقامة حوار مع السلطات والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى والحفاظ
عليه .إن التقارير هي من الوسائل الجيدة للحفاظ عىل حوار مستمر ،إال أنها غري كافية .قد تشمل
االسرتاتيجيات اإلضافية:

زيارات مراكز الرشطة

•االجتامعات واملوائد املستديرة املنتظمة مع السلطات ذات الصلة ملناقشة توصيات هيئات
الرصد ومسائل أخرى تتعلق بسلوك الرشطة واالحتجاز.
•تذكري السلطات بواجبها املتعلق بالرد عىل تقارير وتوصيات بعض هيئات الرصد؛ عالوة عىل
ذلك ،فهي مسؤولة عن الرد يف غضون فرتة معقولة من الزمن .من الناحية النموذجية ،ينبغي
تطبيق هذا االلتزام بإيراد التعليقات عىل سائر آليات الرصد العاملة ضمن الوالية القضائية ذات
الصلة؛ عالوة عىل ذلك ،ينبغي إدراجه يف الترشيعات الوطنية أو غريها من الوثائق ذات الصلة
(مثل قانون الرشطة الوطنية) .ومن املامرسات الجيدة االتفاق مع السلطات عىل إطار زمني
لتنفيذ التوصيات ،إذ غالباً ما يساعد ذلك عىل ضامن وجود درجة من االلتزام بالحوار الثنايئ.
•الحوار البناء واملتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية األخرى (مثل الربملانيني واملجتمع املدين
واملنظامت اإلقليمية أو العاملية أو وسائل اإلعالم) التي قد تضطلع بدور مهم يف تعزيز تنفيذ
التوصيات .قد تصبح الجهات الفاعلة األخرى ذات نفوذ كبري يف الحاالت التي تثبت فيها عدم
رغبة السلطات يف النظر يف التقارير والتوصيات التي طرحتها.
•املناقشات مع الجهات الفاعلة األخرى املستهدفة (مثل النقابات الرشطية واتحادات املوظفني).
تساعد مثل هذه املامرسات عىل إقامة وإدامة الحوار البناء الذي يتخطى الزيارات املحددة ويهدف بدالً
من ذلك اىل التأثري يف القرارات عىل مستوى السياسات .عىل سبيل املثال ،إذا كانت هيئة الرصد معروفة
لدى السلطات وموثوق بها ،ميكن التشاور معها يف النهاية قبل سن القوانني لضامن توافق الترشيع الجديد
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مع معايري حقوق اإلنسان .باملثل ،قد تشارك هيئات الرصد يف املناقشات املهمة التي تتعلق ،عىل سبيل
املثال ،ببناء مرافق جديدة للرشطة لضامن بنائها وفقاً للقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
ينبغي أن يشكل حوار هيئات الرصد مع الجهات الفاعلة ذات الصلة ،خاصة مع وسائل اإلعالم ،جزءا ً من
اسرتاتيجية اتصال واسعة النطاق تنظر إىل ما بعد نرش التقارير .بعبارة أخرى ،ينبغي أال يكون الحوار
والتواصل مجرد رد فعل؛ عىل املدى الطويل ،ستكسب هيئات الزيارة الوضوح واملصداقية من خالل
توظيف مبادرات االتصاالت االستباقية واملتعددة األوجه .يف نهاية املطاف ،قد يكون لذلك تأثري كبري عىل
رسعة وفعالية تنفيذ التوصيات.
 تؤدي ثقة السلطات املعنية يف هيئات الرصد إىل مشاورتها قبل تنفيذ قرارات
السياسة .وهذا أمر أسايس لنجاح أي نهج وقايئ عىل املدى الطويل .أفضل ما ميكن
تحقيقه هو العمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان الشاملة املعنية ،بدالً من االكتفاء
بالرد عىل حوادث ومسائل محددة تتعلق بالرشطة.

II
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ميكن للقراء استخدام الفصل الثالث كقسم مستقل .فهو يقدم إطارا ً عملياً نابعاً من املعايري العاملية
واإلقليمية الرئيسية املتعلقة بالرشطة .يقرتح الفصل االعتبارات العملية والتوجيهات العامة بشأن جوانب
محددة من عمل املراقبني ،قبل زيارات مراكز الرشطة (أي عند التحضري للزيارات) وأثناء الزيارات وبعدها
من أجل املتابعة بصورة فعالة .تتعلق املعايري التي متت مناقشتها إما بالحجز يف عهدة الرشطة أو بالحجز
عموماً من حيث تطبيقها عىل الحجز يف عهدة الرشطة.

اإلحتجاز يف عهدة الرشطة

1

املراحل الرئيسية ،املخاطر والضامنات لعملية األحتجاز

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

تنقسم املعايري إىل ست فئات متثل القضايا الشاملة الرئيسية الستة التي يتعني عىل الهيئات الزائرة فحصها.
يتم التعامل مع كل منها يف قسم آخر من هذا الفصل كام ييل:

III

معاملة األشخاص املحتجزين يف عهدة الرشطة

التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
الحبس االنفرادي

 1ال ميثل هذا الرسم التخطيطي عرضاً دقيقاً لعملية االحتجاز ،بل رؤية عامة للمراحل واملخاطر والضامنات الرئيسية.
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استخدام القوة واألسلحة النارية
وسائل التقييد
إلقاء القبض
التفتيش
االستجوابات
عمليات النقل
مشاركة الرشطة يف عمليات الطرد بالقوة

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

الضامنات األساسية

III

اإلجراءات القانونية

الضامنات اإلجرائية

مدة الحبس االحتياطي يف عهدة الرشطة
املثول أمام قاض
إطالق الرساح بطريقة ميكن التحقق منها
التسجيل بالصوت والصورة
سجالت االحتجاز
الشكاوى
التحقق والرصد

الظروف املادية.
أفراد الرشطة
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الحق يف الحصول عىل املعلومات
إخطار األقارب أو طرف ثالث بالحرمان من الحرية
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رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

يحتوي كل قسم عىل جدول نقلت فيه املعايري األكرث صلة حرفياً .يتم تحديد املعايري اإلضافية ذات الصلة يف
الجزء السفيل من الجدول .ويتبع الجدول تعليق يفحص اآلثار العملية للمعايري عىل هيئات الرصد .ويختتم
كل قسم بإطار يحتوي عىل النصائح العملية للمراقبني التي ميكن استخدامها مبثابة قامئة للتحقق خالل
إجراء املقابالت مع املحتجزين أو الرشطة.
مالحظات عن املعايري املوضحة أدناه
ال يحتوي هذا الفصل عىل قامئة شاملة بسائر املعايري املعنية باالحتجاز من قبل الرشطة ،بل ميثل مجموعة
مختارة من تلك املعايري األكرث صلة .تشمل املعايري املوجودة يف الفصل تلك الواردة يف املعاهدات العاملية
واإلقليمية لحقوق اإلنسان 2والصكوك غري امللزمة العاملية واإلقليمية(3مثل اإلعالنات والقرارات ،واملبادئ)
واملبادئ التوجيهية والبيانات األخرى الصادرة عن الهيئات العاملية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.
داخل كل جدول ،تعطى األولوية للمعايري العاملية عىل املعايري اإلقليمية ،واملعايري امللزمة عىل املعايري غري
امللزمة ،واملعايري املحددة عىل املعايري العامة .وحيثام كان ذلك مناسباً ،يتم تضمني املعايري املتعلقة بفئات
معينة (مثل املرأة أو األحداث أو األشخاص ذوي اإلعاقة) يف نهاية الجدول.

معايري السجن ليست مامثلة متاماً لالحتجاز يف عهدة الرشطة (خاصة الخوف األويل) لعدة أسباب:
•يجب أن تتعامل الرشطة مع نظراء غري معروفني ،يف حني حتى السجناء الجدد يأتون حاملني
معهم الوثائق ،يؤدي النقص يف املعلومات وما يرتتب عليه من عدم القدرة عىل التنبؤ باملواجهة
األولية مع الرشطة من توتر الوضع والخطر يف كال الجانبني.
 2املعاهدات ملزمة فقط للدول التي وافقت عىل االلتزام بها من خالل التصديق أو االنضامم .مع ذلك ،حتى يف حال عدم
موافقة الدولة عىل االلتزام مبعاهدة ما ،ميكن االستشهاد بتلك املعاهدة باعتبارها املعيار الدويل.
“ 3غري ملزمة” مصطلح يستخدم لإلشارة إىل الوثائق غري امللزمة يف القانون الدويل (أي يكون وضعها أقل من معاهدة مربمة
مبوجب اتفاقية فيينا عام  1969بشأن قانون املعاهدات) .ومن األمثلة عىل ذلك القرارات الصادرة عن هيئات معينة مثل
الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان ،فضالً عن خطط العمل ومدونات املامرسات واملبادئ التوجيهية وقواعد أو بيانات
املبادئ الناتجة عن اجتامعات الخرباء الدولية أو اإلقليمية .ميكن أيضاً اعتبار ترشيع الهيئات املنشأة مبعاهدات واملالحظات
الختامية غري ملزمة .تتمتع هذه الصكوك والتوصيات بقوة معنوية ال ميكن إنكارها وهي توفر التوجيه العميل للدول يف
سلوكها .ترتكز قيمتها عىل اعرتاف عدد كبري من الدول بها وقبولها ،وحتى من دون أثر ملزم ،ميكن النظر إليها عىل أنها
تفسريية لألهداف واملبادئ املقبولة عىل نطاق واسع يف املجتمع الدويل“ .منع التعذيب :دليل عميل للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان ،جمعية منع التعذيب ،منتدى آسيا واملحيط الهادئ ومكتب األمم املتحدة للمفوض السامي لحقوق
اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة  ،1/10/HR/PUBجنيف ،مايو/أيار ،2010صفحة  .12متاحة عىل:
http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=237&Itemid=250&lang=en

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

يجب أن يالحظ القراء أن املعايري الدولية املتعلقة بالرشطة ال تزال نادرة .لذلك ،قد تكون هناك ثغرات يف
معايري الرشطة القامئة .باملثل ،ميكن تطبيق معايري السجن جزئياً فقط عىل االحتجاز يف عهدة الرشطة .يجب
أن يضع املراقبون ذلك يف االعتبار عند قراءة هذا الفصل.
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•يف بداية الحرمان من الحرية ،عادة ما تتعامل الرشطة مع شخص (أو أشخاص) يف حالة من التوتر
الشديد .وتقلب الوضع األويل للرشطة يجعل مامرسة الرقابة مسألة أكرث صعوبة بالنسبة للرشطة
أكرث من موظفي السجن.
•األماكن التي تحرم الرشطة فيها األشخاص من حرياتهم متيل إىل كونها غري محمية (من الفرار)
أو غري آمنة (من األذى) .قد يكون ضباط الرشطة وحدهم يف موقع الضبط .عالوة عىل ذلك،
فإنهم قد يكونون يف الشارع حيث يتعني عليهم مراعاة املخاطر التي يتعرض لها أفراد آخرون
من املدنيني.
كام يجب أن يراجع املراقبون القوانني الوطنية واألنظمة واملعايري ذات الصلة .لقد أدرجت العديد من
الدول كل أو جزءا ً من املعايري العاملية و/أو اإلقليمية يف القانون املحيل .يف الواقع ،قد تؤكد القوانني واملعايري
املحلية أنها أكرث رصامة من القانون الدويل.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

ال يتضمن هذا الفصل الترشيع اإلقليمي وال الوطني من أجل الحفاظ عىل هدف الدليل ليكون مبثابة أداة
عملية .إال أنه يحث القراء عىل مراجعة الترشيع ذي الصلة عند تقديم التوصيات إىل السلطات املعنية.
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 -1املعاملة
يجب أن يكون احرتام كرامة األشخاص املحتجزين هو القيمة األخالقية األساسية لكل من األشخاص العاملني
يف مراكز الرشطة والهيئات الزائرة .يرد هذا املبدأ األسمى األسايس بوضوح يف املادة  10من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية“ :يعامل جميع األشخاص املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية،
وباحرتام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان”.
قبل كل يشء ،مينع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة منعاً باتاً وال ميكن
تربيرهام تحت أي ظرف من الظروف.
تشمل بعض التدابري التي قد تصل إىل حد التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
تحت ظروف معينة ،الحبس االنفرادي واستخدام القيود واستخدام القوة و/أو األسلحة النارية .وهذا هو
سبب وجوب اصطحاب اللجوء إىل هذه التدابري بسلسلة من الضامنات للتأكد من عدم تطبيقها بطريقة
تصل إىل حد التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة .يجب أن تويل آليات الزيارة اهتامماً خاصاً لهذه
املسائل.

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

 1-1التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة

املعايري ذات الصلة
“ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة .وعىل
وجه الخصوص ،ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه الحر”.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية ياسية ،املادة 7

“ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ،سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا
بالحرب أو عدم استقرار سيايس داخيل أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب.
وال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب”.
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،املادة 2

“نضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها املختصة بإجراء تحقيق رسيع ونزيه كلام وجدت أسباب معقولة
تدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعامل التعذيب قد ارتكب يف أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية”.
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،املادة 12

املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 1



راجع أيضاً
•العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادتان  4و10
•اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،املواد  1و 4و13
•(األمم املتحدة) مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل
من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 6
•مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،املادتان  2و5
•االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (سابقاً االتفاقية لحامية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية) ،املادة 3
•اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه ،املادتان  1و2
•امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (املعروف أيضاً باسم ‘ميثاق بانجول’) ،املادتان
 4و5
•امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ،املادة 8
•املدونة األوروبية ألخالق الرشطة ،الفقرة 36
•املنظمة اإلقليمية لتعاون رؤساء الرشطة بالجنوب األفريقي ،املادة 4

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

“حامية [جميع األشخاص] من أي نوع من التهديدات وأعامل التعذيب واإلعدام ،واالختفاء القرسي،
واملعاملة القاسية أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،والعنف الجنيس ،والعقاب البدين والعقاب الجامعي
والتدخل القرسي أو املعاملة القرسية ،ومن أي طريقة تهدف إىل طمس شخصيتهم أو لتقليل قدراتهم
البدنية أو العقلية”.
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•املبادئ املتعلقة بالتقيص والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادتان  1و2
•قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ،153/64/A/RES ،الفقرة 6
األشخاص ذوو اإلعاقة
“تتخذ الدول األطراف جميع التدابري الفعالة الترشيعية واإلدارية والقضائية وغريها ملنع إخضاع
األشخاص ذوي اإلعاقة ،عىل قدم املساواة مع اآلخرين ،من التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة”.

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة )2(15

األحداث
“ال يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة .وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية اإلفراج عن جرائم ارتكبها أشخاص
دون الثامنة عرشة من العمر”.
املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

(األمم املتحدة) اتفاقية حقوق الطفل ،املادة 37

III

 راجع أيضاً
•(األمم املتحدة) قواعد حامية األحداث املحرومني من حريتهم ،الفقرة (87أ)
التعليق
تُ َعرِف اتفاقية مناهضة التعذيب “التعذيب” بأنه تعمد إلحاق األمل الشديد أو املعاناة الشديدة ،سواء
العقلية أو الجسدية ،ويجب أن يكون إلحاق األمل أو املعاناة لغرض معني ،مثل الحصول عىل معلومات أو
اعرتاف من الضحية أو طرف ثالث ،أو للمعاقبة ،أو لرتهيب أو إكراه الضحية أو طرف ثالث ،أو للتمييز من
أي نوع .عالوة عىل ذلك ،ال بد من أن تحدثه ،أو توافق عليه أو تسكت عنه ،سلطات الدولة أو أشخاص
آخرون يترصفون بصفتهم الرسمية.
ميكن أن يأخذ التعذيب أشكاالً مختلفة جدا ً ،مبا يف ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية أو الرضب أو رضب
الفرد عىل باطن القدمني أو التعليق يف أوضاع مؤملة أو االغتصاب أو الخنق أو حرق الضحية بالسجائر أو
الرتهيب أو اإلعدام الصوري أو الحرمان من الطعام أو النوم أو التواصل.
ترتفع مخاطر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف املراحل األوىل لالحتجاز ،خاصة تلك التي تنطوي
عىل االعتقال واالستجواب والتحقيق .فهذا هو الحال يف الواليات القضائية التي ميارس فيها التعذيب
كوسيلة للحصول عىل اعرتافات معينة.
والتعذيب هو أحد املجاالت األكرث صعوبة للتعامل معها من قبل املراقبني ،إذ تتطلب بروتوكوالت حذرة
وإعدادا ً وتدريباً .فهي مهمة حساسة للغاية لألشخاص الذين تعرضوا للتعذيب؛ وقد يواجه املراقبون
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القامئون بزيارة مراكز الرشطة األفراد الذين تعرضوا ملثل هذه األعامل حديثاً جدا ً.
التعامل مع االدعاءات بحدوث التعذيب
خالل إجراء املقابالت االنفرادية ،قد يتلقى املراقبون ادعاءات تشري إىل معاملة حدثت خالل توقيف أو
نقل املحتجزين يف سيارة الرشطة أو يف مرافق الرشطة (مثالً خالل االستجواب) .إال أن بعض املحتجزين
قد يكونون غري متأهبني لتقديم االدعاءات عىل الفور ،إما نتيجة اإلصابة التي يعانون منها أو خوفاً من
العقوبات أو األعامل االنتقامية .بدالً من ذلك ،غالباً ما يتلقى املراقبون االدعاءات املتعلقة بالتعذيب أو
غريه من رضوب سوء املعاملة التي وقعت يف الحجز يف عهدة الرشطة فور اإلفراج عن املحتجز أو نقله إىل
مرفق آخر.
غالباً ما يجد األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة صعوبة بالغة يف الحديث
عن هذه التجارب املؤملة للغاية .يتطلب جمع معلومات عن هذه التجارب حساسية شديدة من جانب
الزائرين .وينبغي أن يتلقوا تدريباً خاصاً يف
•التعامل مع االدعاءات،
•استيعاب متى يكون تدخل االختصايص أمرا ً رضورياً.
غالباً ما يكون من الصعب تحقيق التوازن الصحيح بني الحصول عىل املعلومات وتجنب إمكانية إعادة إيذاء
األشخاص الذين تت ّم مقابلتهم.
فمن املهم للعاملني يف املجال الطبي بالفريق الزائر أن يوثقوا االدعاءات بالتعذيب أو غريه من رضوب سوء
املعاملة بأرسع ما ميكن .ينبغي أن يتم ذلك من خالل إجراء فحص طبي يشمل األدلة املادية والنفسية.
غري أن دور املراقبني ال يقيض بأن يقرروا ما إذا كانت املعاملة التي يدعي املحتجز أنه أو أنها تلقتها تشكل
تعذيباً أم ال.
من أجل حامية الضحايا ،من األهمية مبكان أن يسأل املراقبون عن إمكانية استخدامهم لالدعاءات و/أو
غريها من املعلومات وكيفية استخدامها .ما مل تكن هيئة الرصد تتمتع بصالحية متابعة الشكاوى ،ينبغي
إحالة االدعاءات بسوء املعاملة (باستثناء أي شكوك جدية يف صحتها) إىل السلطات اإلدارية أو الجزائية
املسؤولة عن التحقيق فيها .وينبغي اتخاذ االحتياطات يف ما يتعلق باالعرتاضات املقدمة باسم األفراد
لضامن عدم معاناة املحتجزين واملعتقلني السابقني من عقوبات أو أعامل انتقامية .يجب أن يضع املراقبون
إجراءات لنقل االدعاءات ال تع ّرض الضحايا أو الجناة املدعى عليهم للخطر.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•تنمية الحس املرهف باملدى الذي يصلون إليه بأسئلتهم،

III

بوجه عام ،ينبغي أن تحيل هيئات الرصد الوقايئ هذه الحاالت إىل الكيانات األخرى (مثل مكتب أمني
املظامل ذي الصلة) التي تتمتع بصالحيات محددة للتعامل مع االدعاءات الفردية.
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حظر استخدام االعرتافات التي ُحصل عليها نتيجة التعذيب
ال ينبغي استخدام الترصيحات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب كدليل يف أي إجراءات قانونية،
باستثناء املعلومات ضد األشخاص املتهمني بالتعذيب .ويشمل هذا الحظر الترصيحات التي أدىل بها
املتهمون وغريهم من الشهود.
4
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ووجود محام منذ اللحظة األوىل لالعتقال ،خاصة يف مختلف االستجوابات ،هو ضامنة يف غاية األهمية
ضد اإلكراه عىل اإلدالء باعرتافات .يف عام  ،2003أوىص املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب بأن
االعرتافات التي جرت يف غياب املحامي أو القايض ال ينبغي أن يكون لها “قيمة إثباتية يف املحكمة ،إال
5
كدليل ضد أولئك املتهمني بالحصول عىل االعرتاف بوسائل غري مرشوعة”.
العنف بني املحتجزين
يجب أن يتذكر املراقبون أن واجب الرشطة يف ما يتعلق بالرعاية يشمل مسؤولية حامية املحتجزين من
بعضهم البعض .ال ينبغي تجاهل أعامل العنف (مثل الرضب والعنف الجنيس) من قبل زمالئهم املحتجزين.
ال يبلغ الضحايا يف غالبية األحيان عن العنف بني املحتجزين خوفاً من االنتقام .وغالباً ما يكون األشخاص
املنتمون إىل الفئات اإلثنية والعرقية واألقليات األخرى يف خطر التعرض للعنف بني املحتجزين .يف بعض
الواليات القضائية واملرافق ،قد يتساهل املوظفون مع العنف بني املحتجزين ،معتربين أنه من “مسؤولية”
املحتجزين أن يتعاملوا معه بطريقتهم .إال أنه ينبغي أن ينتبه املراقبون إىل أن رضوخ الرشطة قد يصل
إىل حد التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة .ويف مرافق الرشطة الصغرية ،ميكن للرشطة التذ ّرع
بالحجة القائلة بأن عدد الزنازين املحدود يعني أنه من املستحيل تجنب أي نوع من أنواع العنف بني
املحتجزين .هذا العذر غري مقبول ألنه سيكون خرقاً لواجب الرشطة يف الرعاية .باملثل ،ال تربر الحجج املالية
واللوجستية أي نوع من أنواع العنف تجاه األشخاص املحرومني من حريتهم.

III
 4أنظر ،يف جملة أمور ،املادة  15من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،واملادة  )3( 14من العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،واملادة  41من التعليق العام للجان حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة رقم  32ووثيقة األمم
املتحدة  23 ،23 ,32/CCPR/C/GCأغسطس/آب  .2007متاحة عىل:
)http://www.unhcr.org/refworld/type,GENERAL,HRC,,478b2b2f2,0.html
 5التوصيات العامة للمقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  17 ،68/2003/4.E/CNديسمرب/
كانون األول  ،2002الفقرة ( 26هـ) .متاحة عىل:
.http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.2003.68.En?Opendocument
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نصائح للمراقبني
عندما يتم االدعاء بحدوث التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة ،ينبغي أن يجمع املراقبون جميع
األنواع التالية من املعلومات بوجه عام:
•الهوية الكاملة للشخص املدعي بهذه االدعاءات وهوية الضحية (إذا كانت مختلفة).
•تفاصيل سلطة االحتجاز.
•تاريخ ووقت ومكان حدوث سوء املعاملة.
•تفاصيل عن السلطة أو السلطات املسؤولة عن سوء املعاملة.
•ظروف سوء املعاملة.
•تفاصيل أي شاهد (شهود) عىل سوء املعاملة.
•وصف مفصل لسوء املعاملة (مبا يف ذلك ما تم القيام به ،وكيفية فعله ،وطول مدة بقاء
املعاملة السيئة ،وعدد مرات حدوثها ،ومن الذي فعلها) واألثر (اآلثار)البدين و /أو العقيل
عىل الضحية.
إذا تضمن الفريق الزائر عاملني يف املجال الطبي ،ينبغي عليهم أيضاً محاولة توثيق:
•األدلة البدنية،
•األدلة النفسية،
•أي حاجة لتلقي العالج الطبي.
•ما إذا متت أو ستتم أي متابعة للحالة ووقت اإلبالغ عن هذه االدعاءات والنتائج التي تم
التوصل إليها
•هل من املمكن للمحتجزين تقديم شكاوى إدارية أو نظامية و/أو جنائية؟
•أين أودعت الشكوى ،وماذا حدث؟ ما هي العواقب التي ألحقت بالجاين (الجناة) وبالضحية
(الضحايا)؟
•هل سمح للمحتجز الذي قام باالدعاء باإلبالغ؟ هل وضعت أي قيود عىل تبليغه؟
•هل وجدت أي استجابة رسمية للحادث املزعوم؟
•هل االدعاء حالة محبوسة انفرادياً أم ميكن للمراقبني تحديد منط سوء املعاملة؟
•إذا ت ّم تحديد أمناط ،هل تتعلق مبخاطر معينة (مثل املخاوف أو عمليات النقل أو االستجواب)
أو بوحدة رشطة معينة أو مركز رشطة معني؟

III
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 2-1الحبس االنفرادي

6

املعايري ذات الصلة
“( )1ال يجوز حبس أحد يف مكان مجهول.
( )2دون اإلخالل بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف يف مجال الحرمان من الحرية ،يتعني عىل كل
دولة طرف ،يف إطار ترشيعاتها]...[ :،
(ج) ضامن عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إال يف مكان معرتف به رسمياً وخاضع للمراقبة”.

(األمم املتحدة) االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة )2-1(17

[يتعني عىل الدول] “حظر استخدام أماكن االحتجاز غري املرصح بها والتشديد عىل أنها جرمية يعاقب
عليها القانون أي مسؤول يحتجز شخصاً يف مكان اعتقال رسي و/أو غري رسمي”.
املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ومنعها يف أفريقيا؛ (مبادئ روبن آيلند)

“مينح الشخص املحتجز أو املسجون [ ]...فرصة كافية لالتصال بالعامل الخارجي ،رهناً مبراعاة الرشوط
والقيود املعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية”.
املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

(األمم املتحدة) مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 19
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“يحظر القانون ،يف جميع الظروف ،الحبس االنفرادي لألشخاص والحرمان الرسي من الحرية نظرا ألنها
تشكل معاملة قاسية وال إنسانية .ويحرم األشخاص من حريتهم يف أماكن الحرمان من الحرية املعرتف
بها رسميا فقط”.
املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ )1( 3

 راجع أيضاً
•(األمم املتحدة) االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املواد 18
و 19و 2و22
•إعالن األمم املتحدة بشأن حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة)1( 10
•قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ،وثيقة األمم املتحدة  ،150/66/A/RESالفقرة 22
 6للتبسيط ،يشري هذا القسم إىل الحبس االنفرادي فقط .لكن يجب أن يعي املراقبون أن 'أماكن االحتجاز غري الرسمية'
و'الحبس االنفرادي' و'االعتقال الرسي' مختلفني ،عىل الرغم من تقارب املفاهيم ذات الصلة .فمفهوم "الحبس االنفرادي"
يف هذا دليل يشمل الحاالت التي "ال ميكن للمحتجز التواصل مع أي شخص آخر غري حاجزيه ورمبا زمالئه املحتجزين ".يف
بعض الحاالت يشمل "الحبس االنفرادي" الحاالت التي يكون فيها املحتجز "لديه بعض االتصال املبارش مع سلطات قضائية
مستقلة حقا" .الحبس االنفرادي واالعتقال غري املعرتف به واالحتجاز الرسي مبوجب القانون الدويل ،جمعية منع التعذيب،
جنيف ،مارس/آذار  ،2006ص ،2-1 .متاح عىل:
=http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=280&Itemid=260&lang
 .enو"االعتقال الرسي" هو عندما يكون املحتجز محبوساً انفرادياً وغري معرتف باحتجازه .ليس من الرضوري أن يحدث يف
مكان رسي وغري رسمي ليك يتم تعريفه بأنه "احتجاز رسي" .دراسة مشرتكة عن املامرسات العاملية املتعلقة باالحتجاز الرسي
يف سياق مكافحة اإلرهاب ،وثيقة األمم املتحدة  19 ،42/13/HRCفرباير/شباط  ،2010الفقرات .10-8
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التعليق
مبا أنه عادة ما تكون مراكز الرشطة أماكن احتجاز معرتف بها رسمياً ،قد يعلم املراقبون األماكن الرسية أو
غري الرسمية داخل مركز الرشطة التي يحتجز فيها أشخاص أيضاً (مثل الطابق السفيل أو غرفة رسية) .إن
احتجاز األشخاص يف أماكن احتجاز غري رسمية محظور وال ميكن تربيره تحت أي ظرف من الظروف ،مبا
يف ذلك أثناء النزاع املسلح أو حاالت الطوارئ 7.لكن يف املامرسة العملية ،عندما يكون هناك نزاع مسلح،
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•(األمم املتحدة) العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الفقرة 11
•التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  20عىل املادة  7من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،الفقرة 11
•التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  29عىل املادة  4من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،الفقرة ( 13ب)
•تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،324/59/Aالفقرة 22
•تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني ،وثيقة األمم املتحدة ،271/63/A
الفقرتان 25-24
•اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القرسي لألشخاص ،املادة )1( 11
•دراسة مشرتكة عن املامرسات العاملية املتعلقة باالحتجاز الرسي يف سياق مكافحة اإلرهاب،
وثيقة األمم املتحدة 42/13/A/HRC
راجع أيضاً املعايري املتعلقة بالحبس االنفرادي
•قواعد بانكوك (قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات)،
القاعدة ( 22النساء)
•قواعد حامية األحداث املحرومني من حريتهم ،مرفق (األحداث) ،الفقرة 67
•التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  20عىل املادة  7من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،الفقرة 6
•تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة (3 ،268/66/Aأ)(3 ،ج))86(4 ،
•التقرير العام الحادي والعرشين للجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،28 )2011( CoE Doc. CPT/Inf ،الصفحات 50-37
•املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 12

III

 7دراسة مشرتكة عن املامرسات العاملية املتعلقة باالحتجاز الرسي يف سياق مكافحة اإلرهاب ،وثيقة األمم املتحدةA/ .
 19 ،42/13/HRCفرباير/شباط  .2010متاحة عىل:
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdfأنظر أيضاً املادة )1-2( 17
من االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املعتمدة يف  20ديسمرب  ،2006والتي دخلت حيز النفاذ
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يجوز الحرمان من الحرية مبدئياً يف امليدان ثم يف مرافق االحتجاز امليداين املؤقت وبعد ذلك يف أماكن
االحتجاز الرسمية فقط.
قد يقابل املراقبون أيضاً أشخاصا محبوسني ،عىل الرغم من احتجازهم يف جزء رسمي من املركز ،حبساً
انفرادياً .ينطوي الحبس االنفرادي عىل ارتفاع خطر التعرض للتعذيب وغريه من االنتهاكات الخطرية
لحقوق اإلنسان .يف الواقع ،ميكن أن يشكل ،يف حد ذاته ،تعذيباً أو معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة،
8
ليس فقط للمحتجز ،ولكن أيضاً ألرسته وأصدقائه.
يجوز السامح بالحبس االنفرادي يف ظروف محدودة للغاية ومحددة .كحد أدىن ،يجب أن يكون هذا
االحتجاز
•بإذن رصيح من الترشيعات الوطنية،
•ملدة قصرية جدا ً،
•للرضورة بالربهان الدامغ ومتناسباً ألغراض محدودة معينة،
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•بإرشاف قاض.

III
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ينبغي حصول املحتجزين يف الحبس االنفرادي عىل املشورة القانونية والعالج الطبي املستقل9.ومبا أن
ظروف السامح بالحبس االنفرادي ضيقة جدا ً ،يجوز للمراقبني التشاور مع املستشار القانوين إذا كانوا
يواجهون أشخاصاً يشتبهون يف حبسهم انفرادياً أو يف عدم االعرتاف باحتجازهم.
 قد ال تتعلق مسألة الحبس االنفرادي مبراكز الرشطة مثلام تتعلق بالسجون أو
مرافق االحتجاز طويل األجل األخرى .ويف معظم البلدان يتم إطالق رساح األشخاص
املحبوسني يف عهدة الرشطة أو نقلهم إىل مركز احتجاز رسمي آخر يف غضون بضعة
أيام ،بنا ًء عىل الترشيعات الوطنية .ومع ذلك ،يف بعض السياقات ،يتم حجز األشخاص
يف عهدة الرشطة ملدة أطول بكثري من تلك املنصوص عليها مبوجب القانون .عالوة
عىل ذلك ،يف بعض البلدان ،بسبب االكتظاظ يف مراكز االحتجاز الرسمية ،تستخدم
يف  23ديسمرب /كانون األول  .2010متاحة عىلhttp://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention. :
htm
 8دراسة مشرتكة عن املامرسات العاملية املتعلقة باالعتقال الرسي ،صفحات  .35-34ـأنظر أيضاً التعليق العام للجنة املعنية
بحقوق اإلنسان رقم  20عىل املادة  7من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 10 ،مارس  ،1992صفحة .11
متاحة عىلhttp://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendo:
.cument
 9الحبس االنفرادي واالعتقال غري املعرتف به واالحتجاز الرسي مبوجب القانون الدويل ،جمعية منع التعذيب ،جنيف2 ،
مارس/آذار  .2006متاحة عىل:
http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=280&Itemid=260&lang=e
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مرافق االحتجاز التابعة للرشطة كسجون .تنطبق املعايري ذات الصلة املعنية بالحبس
االنفرادي متاماً عىل الحجز التابع للرشطة يف هذه الظروف.
نصائح للمراقبني
•هل الشخص محبوس انفرادياً؟ إذا كان األمر كذلك ،إىل متى وعىل أي أساس؟
•هل أحرض الشخص فور مثوله أمام قاض؟
•هل الشخص قادر عىل التواصل مع محام عىل انفراد؟
•هل أعطي الشخص فرصة للتواصل مع العامل الخارجي؟
•هل يحق للشخص تلقي زيارات عائلية؟
•إذا كان الشخص املحتجز مواطناً أجنبياً ،هل منح أو منحت الفرصة للتواصل مع ممثيل
حكومته أو حكومتها؟

مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،املادة 3

التعليق:
(أ) يشدد هذا الحكم عىل أن استعامل القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ينبغي أن يكون
أمرا ً استثنائياً .عىل الرغم من أنه يوحي بإمكانية منح اإلذن للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني باستخدام
القوة مبا تقتضيه الظروف بصورة معقولة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو يف تنفيذ االعتقال القانوين
للمجرمني أو املشتبه بأنهم مجرمون ،أو املساعدة عىل ذلك ،إال أنه ال يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى
هذا الحد،
(ب) يقيد القانون الوطني يف العادة استعامل القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وفقاً ملبدأ
التناسبية .يجب إدراك أنه يتعني احرتام مبادئ التناسبية املعمول بها عىل الصعيد الوطني يف تفسري هذا
الحكم .ال يجوز بأي حال تفسري هذا الحكم مبا يسمح باستعامل القوة بشكل ال يتناسب مع الهدف
املرشوع املطلوب تحقيقه،

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

 3-1استخدام القوة واألسلحة النارية
املعايري ذات الصلة
“ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعامل القوة إال يف حالة الرضورة القصوى وىف الحدود
الالزمة ألداء واجبهم.
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(ج) يعترب استعامل األسلحة النارية تدبريا ً أقىص .ينبغي بذل كل جهد ممكن لتاليف استعامل األسلحة
النارية ،ال سيام ضد األطفال .بوجه عام ،ال ينبغي استعامل األسلحة النارية إال عندما يبدي الشخص
املشتبه يف ارتكابه جرماً مقاومة مسلحة أو يعرض حياة اآلخرين للخطر بطريقة أخرى وال تكون التدابري
األقل تطرفاً كافية لكبحه أو إلقاء القبض عليه .يف كل مرة يتم فيها إطالق سالح ناري ،ينبغي تقديم
تقرير إىل السلطات املختصة من دون إبطاء.
“يطبق املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني ،إذ يؤدون واجبهم ،إىل أقىص حد ممكن ،وسائل غري عنيفة
قبل اللجوء إىل استخدام القوة واألسلحة النارية .وال يجوز استخدام القوة واألسلحة النارية إال إذا كانت
الوسائل األخرى غري فعالة أو ال تحقق النتيجة املرجوة”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون ،الفقرة 4
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معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،صفحة
 ،101الفقرة 69
ً
“عندما يكون االستخدام القانوين للقوة واألسلحة النارية أمرا ال مفر منه ،يتعني عىل املوظفني املكلفني
بإنفاذ القوانني:
(أ) مامرسة ضبط النفس يف هذا االستخدام والعمل مبا يتناسب مع خطورة الجرم والهدف املرشوع
املراد تحقيقه؛
(ب) تقليل الرضر واإلصابات واحرتام وصون حياة اإلنسان؛
(ج) ضامن تقديم املساعدة واملعونة الطبية إىل أي شخص مصاب أو مترضر يف هذه اللحظة بأرسع
وقت ممكن؛
(د) ضامن إخطار األقارب أو األصدقاء املقربني للشخص املصاب أو املترضر يف هذه اللحظة بأرسع ما
ميكن”.
املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون ،الفقرة 5

“ينبغي أن تشمل القواعد واألنظمة املعنية باستخدام موظفي إنفاذ القانون لألسلحة النارية املبادئ
التوجيهية التي:
(أ) تحدد الظروف التي يتم مبوجبها يسمح ملسؤويل إنفاذ القانون بحمل األسلحة النارية ويصف أنواع
األسلحة النارية والذخائر املسموح بها؛
ب) تضمن استخدام األسلحة النارية يف الظروف املناسبة فقط وبطريقة ترجح تقليل خطر حدوث رضر
ال لزوم له؛
(ج) تحظر استخدام تلك األسلحة النارية والذخرية التي تسبب إصابات ال مربر لها أو تشكل خطرا ً ال
مربر له؛
(د) تنظم إدارة وتخزين وإصدار األسلحة النارية ،مبا يف ذلك إجراءات لضامن أن املوظفني املكلفني بإنفاذ
القانون هم املسؤولون عن األسلحة النارية والذخائر الصادرة لهم؛

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

(ه) تنص عىل التحذيرات التي تعطى ،إذا كان ذلك مناسباً ،عندما يتم رصف األسلحة النارية؛
(و) تنص عىل نظام لإلبالغ كلام استخدم املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون األسلحة النارية يف أداء واجبهم
"

املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون ،الفقرة 11

“يجب أال يستخدم املسؤولون عن إنفاذ القانون ،يف عالقاتهم مع األشخاص املوقوفني أو املحتجزين،
القوة إال عند الرضورة القصوى للحفاظ عىل األمن والنظام داخل املؤسسة ،أو عندما تهدد السالمة
الشخصية”.
املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون ،الفقرة 15

“ال يستخدم املسؤولون عن إنفاذ القانون ،يف عالقاتهم مع األشخاص املحتجزين املحبوسني احتياطياً،
األسلحة النارية إال يف حالة الدفاع عن النفس أو للدفاع عن اآلخرين ضد التهديد املبارش بالوفاة أو
إصابة خطرية ،أو يف حالة الرضورة القصوى ملنع هروب شخص من الحبس أو االحتجاز مام يشكل الخطر
املشار إليها يف املبدأ .”9
املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون ،الفقرة 16

مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،املادة 3

“ترى اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وجوب
خضوع استخدام أسلحة التفريغ الكهربايئ ملبدأي الرضورة ،والتبعية ،والتناسب ،والتحذير املسبق (حيثام
أمكن ذلك) والحيطة .وتستلزم هذه املبادئ ،يف جملة أمور أخرى ،أنه يتعني عىل املوظفني العموميني
الذين رصفت لهم هذه األسلحة أن يتلقوا التدريب الكايف عىل استخدامها .وبشكل أكرث تحديدا ،يف ما
يتعلق بأسلحة التفريغ الكهربايئ القادرة عىل إطالق املقذوفات ،يجب أن تستوحى املعايري التي تحكم
استخدامها مبارشة من تلك املعايري املطبقة عىل األسلحة النارية”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

أسلحة التفريغ الكهربايئ (الصواعق الكهربائية)
ينبغي تقييم تطوير ونرش األسلحة غري املميتة املسببة للعجز بعناية من أجل تقليل تعريض األشخاص
غري املتورطني للخطر ،ويجب التحكم يف استخدام مثل هذه األسلحة بعناية”.

معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،صفحة  ،101الفقرة 69
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•املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ
13
•منظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الرشطة يف الجنوب األفريقي،مدونة قواعد السلوك
ملوظفي الرشطة ،املادة 3
التعليق
إن استخدام القوة واألسلحة النارية هو من القوى القرسية للرشطة .مبا أن استخدام القوة و/أو األسلحة
النارية ينطوي عىل مخاطر سوء االستخدام ،ميكن تطبيق هذه التدابري فقط بصورة مرشوعة عندما يتم
االلتزام الصارم مببادئ الرشعية والرضورة والتناسب.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

كلام ت ّم استخدام القوة ،سواء عند إلقاء القبض أو أثناء الحبس االحتياطي ،سيواجه املراقبون التحدي
املتمثل يف تقييم ما إذا كان استخداماً مفرطاً أم ال.

III

ومن منظور شامل ،ينبغي أن يفحص الفريق الزائر ما إذا كان استخدام القوة واستخدام األسلحة النارية
ميثالن استجابات استثنائية أم هي القاعدة املتبعة يف سيناريوهات معينة .خالل املقابالت االنفرادية ،ينبغي
أن يسعى املراقبون إىل تحديد مدى استخدام القوة واألسلحة النارية أثناء التظاهرات العامة أو التجمعات
10
(إذا كان ينطبق عىل السياق).
يجب أن ينظر املراقبون يف ما إذا كانت اإلرشادات والقيود املفروضة عىل استخدام القوة واألسلحة النارية
مضمنة يف أنظمة الرشطة .ينبغي أيضاً أن يتحققوا من التدريب الذي يتلقاه املوظفون عىل تقنيات
السيطرة والتقييد التي من شأنها أن تسمح لهم بالسيطرة وتجنب إصابة أنفسهم أو املحتجزين واستخدام
القوة أو األسلحة النارية.
ينبغي اإلبالغ عن أي حوادث تنطوي عىل استخدام القوة أو األسلحة النارية كتابياً وتدوينها يف السجل
والتحقيق فيها.
نصائح للمراقبني
•هل هناك أنظمة تحدد متى وإىل أي من أفراد الرشطة ويف أي ظروف يتم رصف األسلحة
النارية؟
•هل هناك أنظمة تحدد أنواع األسلحة النارية والذخائر املسموح بها/املحظورة؟
 10تقرير املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ،وثيقة األمم املتحدةA/ .
 23 ،28/17/HRCمايو/آذار  ،2011صفحات  .12-11متاحة عىل:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17-28.pdf
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•كيف تتم إدارة وتنظيم عملية التحكم يف تخزين ورصف األسلحة النارية والذخائر عملياً؟
•ما هي وترية الحوادث التي تنطوي عىل استخدام القوة ،وفقاً لــ:
•املحتجزين،
•السجالت،
•املوظفني،
•املصادر األخرى؟
•كيف يتم اإلبالغ عن استخدام األسلحة النارية؟
•هل هناك أي إجراءات للتأكد من خضوع الرشطة للمساءلة عن استخدام القوة واألسلحة
النارية؟
•هل هناك أي دليل عىل استخدام القوة املفرطة يف ما يتعلق بأي مجموعة يف حالة من
الضعف؟

 4-1وسائل التقييد

املعايري ذات الصلة
“ال يجوز مطلقاً استخدام أدوات تقييد الحرية ،كاألغالل والسالسل واألصفاد وثياب التكبيل كوسائل
للعقاب .وباإلضافة إىل ذلك ال يجوز استخدام السالسل أو األصفاد كأدوات لتقييد الحرية .أما غري ذلك
من أدوات تقييد الحرية فال تستخدم إال يف الظروف التالية:
(أ) كتدبري لالحرتاز من هرب السجني خالل نقله ،رشيطة فكها مبجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية،
(ب) ألسباب طبية ،بناء عىل توجيه الطبيب،
(ج) بأمر من املدير ،إذا أخفقت الوسائل األخرى يف كبح جامح السجني ملنعه من إلحاق األذى بنفسه
أو بغريه أو من التسبب بخسائر مادية .وعىل املدير يف مثل هذه الحالة أن يتشاور فورا ً مع الطبيب وأن
يبلغ األمر إىل السلطة اإلدارية األعىل”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•إذا تم استخدام أسلحة التفريغ الكهربايئ ،ما هي الضامنات املوضوعة؟ هل يخضع املوظفون
لتدريب خاص عىل استخدامها؟

III

القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرة 33

“اإلدارة املركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد مناذج أدوات تقييد الحرية وطريقة استخدمها .وال
يجوز استخدامها مطلقا ملدة أطول من املدة الرضورية كل الرضورة.
القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرة 34
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“إن استخدام تقنيات أو أدوات التقييد و/أو من أجل كبح جامح املحتجز قد تصل إىل حد التعذيب أو
أي شكل آخر من سوء املعاملة عندما يتم تطبيقها بطريقة مهينة ومؤملة ]...[ .ال يجوز مطلقا استخدام
تقنيات أو أدوات التقييد كنوع من العقاب”.
تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،56/2004 /4.E/CNالفقرة 45

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة
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•قواعد بانكوك (قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات)،
القاعدة 24
•قواعد حامية األحداث املحرومني من حريتهم ،املرفق ،الفقرات 65-36

التعليق
استخدام القيود ،مثل استخدام القوة ،هو جزء من القوى القرسية التي تضطر الرشطة إىل اللجوء إليها
يف مامرسة مهامها .هناك هامش من حرية الترصف يف استخدام التقييد يف الفرتة األوىل من الحرمان من
الحرية .ترتبط هذه املساحة بالفجوة الحالية يف املعايري الدولية التي تتعلق باستخدام الرشطة للقيود عىل
وجه التحديد .عىل الرغم من ذلك ،فور وصول املحتجز إىل محيط آمن ،يجب التوقف عن استخدام القيود
طاملا كان الشخص غري عنيف وال يشكل خطرا ً عىل اآلخرين أو عىل نفسه.
تحظر بعض الوسائل مثل األغالل والسالسل بشكل مطلق .ال ينبغي اللجوء إىل وسائل التقييد املسموح بها
إال يف حاالت استثنائية فقط .وال تستخدم مطلقاً كوسيلة للعقاب.
يف زنازين الحجز الفردية ،ال يوجد مربر للتقييد .إذا اعترب الشخص معرضاً لخطر إيذاء النفس ،يجب تقييمه
طبياً ونقله إىل محيط أكرث مالءمة إذا لزم األمر .أما يف الزنازين ذات اإلشغال املتعدد ،إذا كان الشخص
يشكل خطرا ً ،يجب نقله إىل زنزانة فردية حيث ال يكون من الرضوري استخدام القيود.
عقب إلقاء القبض عىل الفور و/أو خالل عمليات النقل يف سيارات الرشطة ،قد تستخدم الرشطة وسائل
التقييد بطريقة قد ترض املحتجزين عمدا ً (مثل تضييق األصفاد جدا ً عىل املعصمني عن عمد) .عىل الرغم
من احتامل صعوبة التحقق من ذلك ،فمن الواضح أنه مثال للحيز الرمادي الذي ينبغي أن يفحصه
املراقبون.
إن دور األطباء يف استخدام الوسائل القرسية حساس بشكل خاص .تذكر القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة
السجناء وغريها من القواعد أنه ميكن لألطباء إعطاء املشورة بشأن تدابري معينة ألسباب طبية .حسب ما
بينته لجنة منع التعذيب ،يف حالة استخدام القيود ،للمحتجزين الحق يف الفحص فورا ً من قبل الطبيب .ال
ظل أي ظرف من الظروف ،تفسري ذلك عىل أنه يُفرتض الحصول عىل شهادة طبيب بأن املحتجز
ينبغي ،يف ّ
11
“قادر عىل تحمل العقاب”.
 11معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
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ال يتوافق عاد ًة إجراء املقابالت أثناء تقييد السجناء مع دور الفريق الزائر يف ضامن احرتام كرامة اإلنسان
يف أماكن االحتجاز.
نصائح للمراقبني
•يف أي حاالت يرصح باستخدام وسائل التقييد؟
•هل تم استخادت وسائل التقييد أثناء التوقيف؟ إذا كان األمر كذلك ،هل كان استخدامها
مرصحاً به ومسجالً؟
•إىل متى فرضت وسيلة التقييد؟
•هل هناك أي دليل عىل استخدام وسائل التقييد بصورة غري متناسبة يف حالة فئات معينة
من األشخاص؟
•تحت أي ظروف تستخدم األصفاد؟ هل هناك أي دليل عىل أن األصفاد تستخدم عمدا ً
بطريقة تجرح و/أو تؤمل املحتجزين؟
•هل استخدمت وسائل التقييد للعقاب؟

 5-1إلقاء القبض

12

املعايري ذات الصلة
لكل فرد حق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً .وال يجوز حرمان
أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة )1(9

“دون اإلخالل بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف يف مجال الحرمان من الحرية ،يتعني عىل كل
دولة طرف ،يف إطار ترشيعاتها ،القيام مبا ييل:
(أ) تحديد الرشوط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ب) تعيني السلطات املؤهلة إلصدار أوامر الحرمان من الحرية؛

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•هل أزيلت القيود فور وضع الشخص يف محيط احتجازي (مثل زنزانة مركز الرشطة)؟

III

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة )2(17

واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا( 2002 ،1 )2002( CPT / INF / Eتعديل
 ،)2011ص ،47 .الفقرة  .73متاحة عىل http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standards.pdf
 12يف هذا الدليل' ،إلقاء القبض' تشري إىل اللحظة التي يتم فيها،والعملية التي من خاللها يتم ،حرمان شخص ما من حريته،
سواء ألسباب جنائية أو إدارية.
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“لكل شخص الحق يف الحرية الشخصية والحصول عىل الحامية ضد أي حرمان من الحرية غري قانوين
أو تعسفي”.
املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 3

“( )1تضع كل دولة يف إطار قانونها الوطني ،قواعد تحدد املوظفني املرخص لهم بإصدار أوامر الحرمان
من الحرية ،والظروف التي يجوز يف ظلها إصدار مثل هذه األوامر ،والجزاءات التي يتعرض لها املوظفون
الذين يرفضون دون مسوغ قانوين تقديم املعلومات عن حرمان شخص ما من حريته.
( )2كام تكفل كل دولة مامرسة رقابة صارمة ،مبا يف ذلك تحديد التسلسل الواضح ملراقبة من يزاولون
املسؤوليات ،عيل جميع املوظفني املكلفني بالقيام بعمليات القبض عيل األشخاص واعتقالهم واحتجازهم
ووضعهم يف الحجز ونقلهم وحبسهم ،كام تكفل مامرسة تلك الرقابة عيل غريهم من املوظفني الذين
يخولهم القانون استعامل القوة واألسلحة النارية.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

اإلعالن املتعلق بحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة 12

III

 راجع أيضاً
•مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
االحتجاز أو السجن ،املبدأ 2
• االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (سابقا اتفاقية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية) ،املادة
5
• االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (سابقا اتفاقية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية) ،املادة
7
•امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،املادة 6
•امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ،املادة 14
•إعالن القاهرة بشأن حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،املادة 20
• املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبادئ  3و4
و9
األحداث
“أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية .ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه
أو سجنه وفقاً للقانون وال يجوز مامرسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة”.

اتفاقية حقوق الطفل ،املادة (37ب)
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التعليق
يجب عىل سائر حاالت الحرمان من الحرية أن ( )1متتثل ملبدأ الرشعية و( )2أال تكون تعسفية .يجب
عىل الرشطة اعتقال األشخاص عىل أسس محددة يف القانون الوطني فقط .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن تتبع
سائر اإلجراءات املتعلقة باالعتقاالت التي ترد يف القانون .يف معظم النظم ،يعني هذا أن الرشطة قد تعتقل
األشخاص بعد الحصول عىل إذن قضايئ فقط ،يف لحظة ارتكاب الجرمية أو بعدها مبارشة .باإلضافة إىل
ذلك ،يجب أال يُستهدف األشخاص باالعتقال أو حواجز املرور أو التفتيش ألسباب متييزية ،مثل التنميط
13
العنرصي أو العرقي.
يجب أن يراجع املراقبون القوانني واألنظمة واإلجراءات املتعلقة باالعتقاالت والحرمان من الحرية.
ثم عليهم التأكّد من أنه قد ت ّم االمتثال لها يف حالة سائر األشخاص املحتجزين عىل مدى فرتة زمنية
محددة،؛وينبغي أن يحدد الفريق هذه الفرتة الزمنية خالل التحضري للزيارة.

نصائح للمراقبني
•ما هي اإلجراءات املنظمة لالعتقاالت؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

عىل الرغم من عدم احتامل حضور املراقبني وقت إلقاء القبض عىل األشخاص ،ينبغي أن ينتبهوا إىل ارتفاع
خطر التعرض لسوء املعاملة يف هذه اللحظة خصوصاً .عىل وجه الخصوص ،هناك خطر اإلفراط يف استخدام
القوة (أنظر الفصل الثالث ،القسم  3-1أعاله) أو استخدام وسائل التقييد بطرق محظورة (أنظر الفصل
الثالث ،القسم  4-1أعاله) .كام أن رشوط وطرائق إلقاء القبض ،مبا يف ذلك عدد رجال الرشطة املشاركني
يف كل عملية (مثالً ضابطني أو فرقة بأكملها) واملعدات املستخدمة (مثل الخفيفة أو العسكرية) وتوقيت
االعتقاالت (مثل منتصف الليل أو يف فرتة ما بعد الظهر) هي مؤرشات مفيدة لكل من ظروف االعتقال
ومواقف الرشطة تجاهها .كام ينبغي أن يسعى املراقبون إىل جمع املعلومات عن األساليب التي أجريت
بها االعتقاالت خالل املقابالت الخاصة.

•ما هي السلطات املرصح لها بإعطاء األمر أو إجراء عمليات االعتقال؟
•هل اتبعت اإلجراءات املتعلقة بإلقاء القبض عىل املحتجزين الذين قابلوهم خالل هذه الزيارة؟
•هل كان هناك أمر اعتقال؟ (ملحوظة :هذا ليس من الرضوري دامئاً).
•هل أبلغ املحتجزون بأسباب القبض عليهم؟

III

تفضيال من اآلخرين الذين هم يف وضع مامثل (بعبارة أخرى
ً
 13يعرف التنميط العرقي التمييزي بأنه “معاملة الفرد معاملة أقل
‘التمييز’) ،عىل سبيل املثال ،عن طريق مامرسة صالحيات الرشطة مثل التوقيف والتفتيش؛ حيثام يستند قرار مامرسة صالحيات
الرشطة فقط أو بشكل رئييس إىل عرق الشخص أو عنرصه أو دينه” .ومن أجل فهم أفضل ألداء الرشطة ومنع التنميط العرقي التمييزي:
هناك دليل ،وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية ،مكتب املطبوعات لالتحاد األورويب ،لوكسمبورغ ،2010 ،ص  .15متاح عىل:
.http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Guide_ethnic_profiling.pdf
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•هل أبلغ املحتجزون بحقوقهم يف لحظة إلقاء القبض عليهم؟
•هل ت ّم استخدام القوة خالل إلقاء القبض؟ إذا كان األمر كذلك ،هل استخدام هذه القوة مسجالً؟
•هل ت ّم استخدام مقاييس القيود التي استخدمت خالل عمليات االعتقال؟ إذا كان األمر
كذلك ،هل سجلت؟
•هل هناك أي اشتباه يف التنميط العنرصي أو العرقي يتعلق بعمليات االعتقال؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

 6-1التفتيش

III

املعايري ذات الصلة
“حني إجراء تفتيش الجسد [ ]...الذي يسمح به القانون ،يجب االمتثال ملعايري الرضورة واملعقولية
والتناسب .ويجب إجراء تفتيش الجسد لألشخاص املحرومني من حريتهم والزوار املتواجدين يف أماكن
الحرمان من الحرية تحت ظروف صحية مالمئة من قبل موظفني مؤهلني من نفس الجنس ،ويكون
متوافقاً مع كرامة اإلنسان واحرتام الحقوق األساسية .وفقاً ملا سبق ،يتعني عىل الدول األعضاء استخدام
وسائل بديلة من خالل املعدات واإلجراءات التكنولوجية ،أو طرق أخرى مناسبة.
وتحظر عمليات التفتيش عن طريق التدخل يف املهبل أو الرشج مبوجب القانون.
ويجب أن تجري السلطات املختصة عمليات التفتيش أو البحث يف وحدات أو مرافق أماكن الحرمان من
الحرية ،وفقاً لإلجراءات املتبعة بطريقة صحيحة”.

املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 21

“يجب أن يفتش موظفون من نفس الجنس فقط األشخاص املحرومني من حريتهم و [ ]...ويجب إجراء
أي تفتيش يتطلب خلع السجني ملالبسه بعيدا ً عن أنظار موظفي الحجز من الجنس اآلخر ،وتطبيق هذه
املبادئ باألحرى عىل األحداث”.
معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،85الفقرة 26

14

النساء
“تتخذ التدابري الفعالة لكفالة حامية كرامة السجينات واحرتامهن أثناء عمليات التفتيش الجسدي التي
ال تجريها سوى موظفات تلقني التدريب املناسب عىل استخدام أساليب التفتيش املالمئة ووفقاً إلجراءات
التفتيش املقررة”.
قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدة 19

“تستحدث أساليب فحص بديلة من قبيل استخدام أجهزة املسح محل عمليات التفتيش بعد التعرية
وعمليات التفتيش الجسدي الذي يتخطى حدود الحرمات ،من أجل تفادي اآلثار النفسية الضارة واآلثار
البدنية التي يحتمل أن ترتتب عىل عمليات التفتيش الجسدي الذي يتخطى حدود الحرمات”.
قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدة 20
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 راجع أيضاً
•العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة 17
•التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  16بشأن املادة  17من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،الفقرات  4-3و8
•املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة ،الفقرة 41
التعليق
ينبغي دامئاً أن يسرتشد قرار متابعة التفتيش البدين مببادئ الرضورة واملعقولية والتناسب .هناك خطر
حدوث سوء استخدام يف ما يتعلق باألمر بإجراء عمليات تفتيش ال لزوم لها وبكيفية إجراء عمليات
التفتيش أيضاً .ينبغي أن تسأل فرق املراقبة األشخاص املحتجزين يف عهدة الرشطة عن كيفية وسبب إجراء
أي تفتيش.

كلام كان ذلك ممكناً ،يجب استخدام بدائل للتجريد من املالبس :ينبغي حث السلطات عىل النظر يف
خيارات مثل استخدام أجهزة األشعة السينية.
يجب أن يويل املراقبون اهتامماً خاصاً لعمليات التفتيش التي تستهدف الفئات التي قد يجري التمييز
ضدها (مثل النساء واألحداث واألقليات اإلثنية أو العرقية واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص واملثليات
15
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية .)LGBTI
نصائح للمراقبني
•هل هناك إجراءات تحدد كيفية إجراء عمليات تفتيش الجسم؟
•هل موظفو الرشطة مدربون عىل إجراء تفتيش الجسم؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

ينبغي تدريب املوظفني املسؤولني عن إجراء التفتيش البدين عىل ذلك .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن تتبع
إجراءات صارمة لسائر عمليات التفتيش .ال ينبغي عىل اإلطالق أن يطلب من املحتجزين خلع مالبسهم
كاملة ،ويجب أن يتم التفتيش الشخيص بعد التعرية عىل مرحلتني .أوالً ،يجب أن تطلب الرشطة من
املحتجز خلع سائر املالبس فوق الخرص .ثم فور ارتداء هذه املالبس كلها ،تطلب الرشطة من املحتجز خلع
سائر املالبس تحت الخرص.

III

•هل يجرى التفتيش الشخيص بعد التعرية عىل مرحلتني؟
•هل توجد طرق فحص بديلة تحل محل تفتيش الجسم بعد التعرية؟
•هل يجري تفتيش النساء من قبل موظفات إناث فقط؟
 15املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغايرو الهوية الجنسانية
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•هل يجرى التفتيش بعيدا ً عن أنظار العاملني بالحجز من الجنس اآلخر؟
•هل هناك أي دليل عىل معاناة أعضاء فئات معينة من التمييز أو اإلساءة املتعلقة بتفتيش
الجسم؟

 7-1االستجوابات

املعايري ذات الصلة
“تبقى كل دولة قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب ،وتعليامته وأساليبه ومامرساته ،وكذلك
الرتتيبات املتعلقة بحجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال
أو السجن يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية ،وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادة 11

III

“( )1حظر استغالل حالة الشخص املحتجز أو املسجون استغالل غري الئق بغرض انتزاع اعرتاف منه أو
إرغامه عىل تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
( )2ال يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو ألساليب استجواب تنال من قدرته عىل
اتخاذ القرارات أو من حكمه عىل األمور”.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 21

“( )1تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو مسجون
والفرتات الفاصلة بني االستجوابات وكذلك هوية املوظفني الذين يجرون االستجوابات وغريهم من
الحارضين.
( )2يتاح للشخص املحتجز أو املسجون ،أو ملحاميه إذا ما نص القانون عىل ذلك ،االطالع عىل املعلومات
املذكورة يف الفقرة  1من هذا املبدأ”.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 23

“مبا أنه يتم اكتشاف واختبار طرق جديدة للوقاية (مثل تصوير جميع االستجوابات بالفيديو [)]...
وأثبتت فعاليتها ،تنص املادة  2عىل أنه عىل السلطة االستفادة من باقي املواد وتوسيع نطاق التدابري
الالزمة ملنع التعذيب”.
التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب رقم  2بشأن املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،الفقرة 14

“ينبغي أن يشمل الحصول عىل محام لألشخاص املحتجزين لدى الرشطة [ ]...حق الشخص املعني يف
حضور املحامي أثناء االستجواب”.
معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،6الفقرة 38
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يجب عىل الدول “التأكد من حفظ السجالت الخطية الشاملة لجميع االستجوابات ،مبا يف ذلك هوية
جميع األشخاص الحارضين أثناء التحقيق والنظر يف إمكانية استخدام التسجيالت املرئية و/أو السمعية
املسجلة لالستجواب”.
املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومنعها يف أفريقيا (مبادئ
روبن آيلند)،الجزء الثاين ،الفقرة 28

“يجب تسجيل وقت ومكان جميع االستجوابات ،مع أسامء جميع الحارضين ،كام ينبغي أن تكون هذه
املعلومات متاحة ألغراض اإلجراءات القضائية أو اإلدارية”.
التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  20بشأن املادة  7من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الفقرة 11

 راجع أيضاً
•تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،68/2003/4.E/CNالفقرة (26ز)
•املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة ،الفقرة 50

نظرا ً لخطر التعرض لسوء املعاملة ،ينبغي أن تبدأ سائر االستجوابات بتحديد األشخاص الحارضين جميعهم.
ينبغي من الناحية النموذجية تسجيل االستجوابات ،يفضل بالفيديو (أنظر الفصل الثالث ،القسم 7-2
أدناه) .ينبغي أن تشمل السجالت املكتوبة لالستجواب هوية سائر األشخاص الحارضين ووقت ومكان
االستجواب وطول مدة كل من االستجواب وأي فواصل .يرصح ملحامي املحتجز بحضور االستجواب .وتحظر
16
رصاحة مامرسة عصب عيون األشخاص أثناء االستجواب.
وفقاً للتوصيات العامة للجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
ينبغي أن تتناول املبادئ التوجيهية بشأن االستجوابات املسائل التالية“ :إن إعالم املحتجز عن هوية (اسم

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

التعليق
االستجواب هو ،جنباً إىل جنب مع االعتقال ،إحدى املرات التي قد يواجه املحتجزون فيها درجة عالية
من خطر التعرض لسوء املعاملة أو اإلساءة .ويف األماكن التي تكون فيها قدرات التحقيق الجنايئ للرشطة
ضعيفة ،يرتفع خطر لجوء ضباط الرشطة إىل سوء املعاملة بدرجة كبرية .اإلجراءات الواضحة بشأن كيفية
إجراء االستجوابات هي ضامنة مهمة.

III

 16معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا 1 )2002( CPT / INF / Eلعام ( 2002تعديل
 ،)2011ص  ،10الفقرة  . 38متاحة عىل  .http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standards.pdfأنظر أيضاً
تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة 17 ،68/2003/4.E/CNديسمرب  ،2002الفقرة( 26 .ز) .متاحة
عىل
.http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.2003.68.En?Opendocumen
107

الفصل الثالث  -املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة والحجز يف عهدة الرشطة

و/أو رقم) الحارضين يف املقابلة ،وطول املدة املسموح بها للمقابلة؛ وفرتات الراحة بني املقابالت والفواصل
خالل املقابلة؛ واألماكن التي تجرى فيها املقابالت ،وما إذا كانت هناك رضورة لبقاء املحتجز واقفا أثناء
17
استجوابه أم ال ،وإجراء مقابالت مع األشخاص الذين هم تحت تأثري املخدرات والكحول ،الخ”.
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي تدريب ضباط الرشطة تدريباً كافياً عىل كيفية استجواب الشهود واملشتبه فيهم
جنائياً .وال ينبغي بأي حال من األحوال أن يكون الهدف من االستجواب هو الحصول عىل اعرتاف :ينبغي
أن يكون للحصول عىل معلومات موثوقة من أجل اكتشاف الحقيقة حول املسائل قيد التحقيق.18.
عىل الرغم من عدم حضور املراقبني أثناء االستجواب (أنظر الفصل الثاين ،القسم  ،)3-2-7ميكنهم أن يحاولوا
خالل املقابالت الخاصة معرفة طريقة إجراء االستجوابات وما إذا أجرب املحتجز عىل االعرتاف أم ال؛ يستطيع
املراقبون جمع املعلومات املهمة بعد إجراء االستجوابات يف مركز الرشطة وفور اإلفراج عن املحتجزين أو
نقلهم إىل مراكز االحتجاز .وإذا كان ذلك مناسباً ،ميكن أن يويص املراقبون بإرشاف أفضل عىل االستجوابات.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

عندما يرغب الشخص املحتجز يف عهدة الرشطة يف اإلدالء بادعاءات باإلساءة البدنية أو النفسية أثناء
االستجواب ،ينبغي أال ينىس املراقبون جمع معلومات “محايدة” عن االستجواب ،قد تساعد عىل إثبات (أو
دحض) االدعاءات؛ عىل سبيل املثال ،قد يجمع املراقبون معلومات مفيدة عن وقت وطول مدة ومكان
االستجواب وأسامء الحارضين.
نصائح للمراقبني
•هل هناك أي مبادئ توجيهية وقواعد و/أو مدونات قواعد السلوك الستجوابات الرشطة؟
•هل هناك سجل لالستجوابات؟ إذا كان األمر كذلك ،هل يذكر السجل اسم الشخص (األشخاص)
الذي يجري االستجواب وطول مدة االستجواب وأي فواصل؟
•هل سائر االستجوابات مسجلة أو مسجلة بالفيديو؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي السياسات
املتعلقة بحفظ وتخزين التسجيالت؟ من هو املسؤول عن التسجيالت؟
•هل قوة الرشطة هي املسؤولة عن التحقيق مثل الشخص املسؤول عن السجن؟
•ما هي ظروف االستجواب؟

III

•ما هو طول مدة االستجواب؟
•ما هي أوصاف غرفة االستجواب (مثالً ،هل هي مخيفة أم محايدة)؟
•هل كان محامي الشخص (إن وجد) حارضا ً أثناء االستجواب؟
•هل كان الشخص معصوب العينني أو مقنعاً أثناء االستجواب؟
 17معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  ،2011الفقرة 39
 18معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  ،2011الفقرة 34
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•هل ادعى الشخص تعرضه للعنف البدين أثناء االستجواب؟
•هل عاىن الشخص ،أو يعاين حالياً ،من العنف النفيس (مثل التهديدات)؟

 8-1عمليات النقل

املعايري ذات الصلة
“( )1حني ينقل السجني إىل السجن أو منه ،يجب عدم تعريضه ألنظار الجمهور إال بأدىن قدر ممكن،
ويجب اتخاذ تدابري لحاميته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.
( )2يجب أن يحظر نقل السجناء يف ظروف سيئة من حيث التهوية واإلضاءة ،أو بأي وسيلة تفرض
عليهم عناء جسديـاً ال رضورة له.
( )3يجب أن يتم نقل السجناء عىل نفقة اإلدارة ،وأن تسود املساواة بينهم جميعـاً”.

القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرة 45

معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،الفقرة 44

 راجع أيضاً
معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص،7.
الفقرة  40وص ،20.الفقرة 57
تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب (زيارة إىل باكستان) ،وثيقة األمم املتحدة /7/1997/4.E/CN
 ،2 .Addالفقرة 106
التعليق
تشمل عمليات النقل تلك التي تجري من مكان االحتجاز إىل مركز الرشطة ،ومن مركز الرشطة إىل أي مكان
آخر ،مبا يف ذلك املحكمة أو أحد مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة .يجب أن يضع املراقبون يف االعتبار أن
عمليات النقل قد تتم يف مركبات خاصة أو يف سيارات الرشطة.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

“ميكن تثبيت كامريات مراقبة يف مختلف األنحاء (املمرات املؤدية إىل الزنازين ،واملسار الذي يتخذه
الحارس واملرحل إىل املركبة املستخدمة للنقل)”.

III

عىل الرغم من أن هيئات املراقبة ميكنها التغايض عن مسألة عمليات النقل بسهولة أثناء الزيارات ،إال
أنه ينبغي النظر يف هذه العمليات الحرجة بعناية خالل إجراء املقابالت االنفرادية مع املحتجزين .خالل
عمليات النقل ،يكون املحتجزون بني أيدي الرشطة من دون إرشاف؛ فريتفع بالتايل خطر اإلساءة بشكل
خاص .يدل عدد التقارير عن أشخاص عانوا من سوء املعاملة أثناء النقل عىل أهمية حامية هذه العمليات.
مثة أمثلة عن محتجزين تعرضوا لإلصابة بسبب تعمد ضابط الرشطة قيادة سيارة االنتقال بطريقة فظة
للغاية أو تركها يف الشمس ملدة ساعات مع غلق النوافذ يف حني كان املحتجزون بداخلها .خالل عمليات
109
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النقل ،قد تستخدم الرشطة وسائل غري مرشوعة للتقييد أيضاً.
ينبغي أن تضمن سلطات الدولة اإلرشاف عىل املحتجزين ومرافقيهم يف سائر مراحل النقل .كام ينبغي
أن تتأكد من أن وسائل النقل آمنة ومناسبة لهذا الغرض .ال بد من وضع إجراءات معينة لتسجيل سائر
عمليات النقل بالتفصيل.
قد يصادف هيئات الرصد حاالت خضع فيها املحتجزون إىل عمليات نقل متكررة أو للنقل إىل مرافق عىل
مسافة كبرية من ديارهم ،رمبا كعقوبة أو كوسيلة ملامرسة الضغط عليهم لالعرتاف أو لتقديم املعلومات.
فينبغي أيضاً معالجة هذه املسائل.
نصائح للمراقبني
•هل مركبات النقل مجهزة مبا يضمن عدم تعرض املحتجزين لعيون الناس أثناء نقلهم؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•هل املركبات مجهزة للحد من إصابة املحتجزين يف حال وقوع حادث؟ هل هناك وسيلة
إلخراج املحتجز برسعة من املركبة يف حالة الطوارئ؟
•هل هناك ضوء كاف وتدفئة وتهوية وتكييف هواء ومكان للشخص املحتجز يف املركبة؟ هل
تعمل هذه التجهيزات؟
•يف حالة الرحالت الطويلة ،هل يتم التخطيط للقيام باسرتاحات؟
•هل يعكس سجل عمليات النقل سبب النقل وتفاصيل املرفق املتلقي؟
•هل السجل الطبي للمحتجز مرفق بوثائق النقل؟
•هل هناك عملية إلبالغ املحتجز وممثله/ممثلها القانوين يف وقت سابق للنقل؟
•ما هي الرشوط العامة للنقل؟
•ما هي مدة النقل؟

III

•كيف كان املحتجز مقيدا ً/محبوساً أثناء النقل؟
•هل كان املحتجز مرتاحاً أثناء النقل؟
•هل رافقت املتعلقات الشخصية للمحتجز عملية النقل؟
•كان ت ّم تزويد املحتجز بالطعام والرشاب أثناء النقل؟ (ملحوظة :لن يكون ذلك رضورياً يف العادة).
•هل كان موظفو النقل قادرين بدنياً عىل مراقبة املحتجز خالل العملية؟ هل كان االتصال
املتبادل ممكناً؟
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 9-1مشاركة الرشطة يف عمليات الطرد القرسي

املعايري ذات الصلة
“ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد (“ أن ترد”) الجئا بأي شكل من األشكال إىل حدود األقاليم
التي تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية
معينة أو لرأي سيايس معني”.

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني ،املادة 33

املبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن اإلعادة القرسية ،املبدأ التوجيهي 18

“( )1الشكل الوحيد من أشكال التقييد املقبول هو هذا الذي يشكل االستجابات املتناسبة متاماً مع
املقاومة الفعلية أو املتوقعة بشكل معقول من العائدين بغية كبح جامحهم.
( )2ال يجوز استخدام أساليب التقييد والتدابري القرسية املرجح إعاقتها للمجاري الهوائية جزئياً أو كلياً،
أو إجبار العائدين عىل أوضاع تعرضه/تعرضها إىل خطر االختناق.
( )3ينبغي أن يتلقى أعضاء فريق الحراسة التدريب الذي يحدد وسائل التقييد التي ميكن استخدامها،
ويف أي ظروف؛ وينبغي إبالغ أعضاء الحرس املرافق باملخاطر املرتبطة باستخدام كل تقنية ،كجزء من
تدريبهم املتخصص .وإذا مل يتم تقديم التدريب ،ينبغي أن يحدد الحد األدىن من األنظمة أو املبادئ
التوجيهية وسائل التقييد ،وظروف استخدامها ،واملخاطر املرتبطة باستخدامها.
( )4يجوز إعطاء األدوية لألشخاص أثناء إبعادهم عىل أساس قرار طبي يتخذ يف ما يتعلق بكل حالة
عىل حدة فقط”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

“( )1سلطات الدولة املضيفة هي املسؤولة عن ترصفات الحرس املرافق حيال تعليامتها ،سواء كانوا من
موظفي الدولة أو من العاملني لدى مقاول خاص.
( )2يجب اختيار الحرس املرافق بعناية وتلقيهم التدريب الكايف ،مبا يف ذلك االستخدام السليم لتقنيات
التقييد .وينبغي إعطاء الحرس معلومات وافية عن العائدين للتمكن من تنفيذ اإلبعاد بأمان ،وينبغي
أن يكونوا قادرين عىل التواصل مع العائدين .وتشجع الدول األعضاء عىل ضامن وجود مرافق واحد عىل
األقل من نفس نوع جنس العائدين.
( )3ينبغي التواصل بني أعضاء الحرس والعائدين قبل اإلبعاد.
( )4إمكانية التعرف عىل أعضاء الحرس ،ومينع ارتداء أغطية للرأس أو أقنعة .وعند الطلب ،ينبغي أن
يعرفوا أنفسهم بطريقة أو بأخرى إىل العائدين”.

III

املبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن اإلعادة القرسية ،املبدأ التوجيهي 19

 راجع أيضاً
•التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب رقم  1بشأن املادة  3من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادة 22
•املبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن اإلعادة القرسية ،املبدأ التوجيهي 17
111

الفصل الثالث  -املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة والحجز يف عهدة الرشطة

•معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
صفحات  ،68-67الفقرات 36-32

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

التعليق
يف بعض السياقات ،تنفذ الرشطة عمليات الطرد القرسي للمهاجرين ،مبا يف ذلك عن طريق الرحالت الجوية
للرتحيل .عمليات الطرد القرسي شائعة عىل نحو متزايد يف البلدان الصناعية .ويف بعض البلدان ،تراقب
اآلليات الوقائية الوطنية و/أو املنظامت غري الحكومية الطريقة التي تتم بها عمليات الطرد .املعايري الحالية
هي أوروبية يف غالبيتها ،من اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ومجلس لجنة وزراء أوروبا؛ لذلك فهي ملزمة فقط للدول األعضاء يف مجلس أوروبا .غري أنها قد
تكون مبثابة أداة إرشاد لألقاليم األخرى التي تتعامل مع مسألة الطرد القرسي.

III

ينبغي أن تقيم فرق مراقبة عمليات الطرد القرسي الطريقة التي تستخدم أشكال التقييد ردا ً عىل املقاومة
عىل أساس مبدأ التناسب .أوضحت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة أنه ينبغي تجنب “استخدام القوة و/أو وسائل التقييد القادرة عىل التسبب يف اختناق
موضعي كلام أمكن ذلك ،وأن يخضع مثل هذا االستخدام يف ظروف استثنائية ملبادئ توجيهية تهدف إىل
19
تقليل املخاطر التي تتعرض لها صحة الشخص املعني إىل أدىن حد ممكن”.
يجب أن يكون هناك حارس مرافق واحد عىل األقل من نوع الجنس نفسه للعائدين.
ينبغي منح أي شخص يتم ترحيله الفرصة لفحصه طبياً قبل عملية اإلبعاد .و[ال بد] أن يخضع أولئك الذين
“واجهوا عملية ترحيل فاشلة لفحص طبي فور عودتهم إىل الحجز” 20.ينبغي أن يخضع األشخاص الذين
طردوا قرسا ً لفحص طبي فور وصولهم إىل بلدهم .متثل هذه التدابري ضامنات مهمة للموظفني املرافقني
ضد احتامل االدعاءات بسوء املعاملة التي ال أساس لها.
نصائح للمراقبني
•هل تم اختيار أفراد الرشطة املشاركني يف عمليات الطرد بعناية؟ هل تلقوا التدريب الكايف؟
•هل يخضع استخدام القيود ملبادئ توجيهية تهدف إىل تقليل مخاطر سوء االستخدام إىل
أدىن حد؟
 19معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا ( 2002 ،)2002( CPT/Inf/Eتعديل ،)2011
ص .34 ،78 .متاحة عىل http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standards.pdf
 20تقرير إىل حكومة هولندا عن زيارة لجنة منع التعذيب لهولندا يف  21-10أكتوبر  ،2011وثيقة مجلس أوروبا CPT/Inf
( ،21 )2012سرتاسبورغ 9 ،أغسطس/آب  ،2012ص .63 .متاحة عىل
at http://www.cpt.coe.int/documents/nld/2012-21-inf-eng.htm
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•هل من املمكن اإلزالة الفورية ألي وسيلة مقيدة لحرية حركة املبعد يف حالة الطوارئ؟
•هل خضع األشخاص املبعدون لفحص طبي قبل املغادرة؟ يف حاالت عدم نجاح عملية اإلبعاد،
هل يخضعون أيضاً لفحص طبي عند عودتهم إىل الحجز؟
•عندما يعطى الدواء ،هل الطبيب هو املسؤول عن القرار؟
•ما هي طرائق اإلبعاد ،من لحظة اقتياد الرشطة للشخص من مركز االحتجاز حتى لحظة
وصول الشخص إىل البلد املقصود؟
•من بني أفراد الرشطة املرافقني للشخص املبعد ،هل كان هناك موظف واحد عىل األقل من
نوع الجنس نفسه؟

 -2الضامنات األساسية
 1-2الحق يف الحصول عىل معلومات
معلومات عن أسباب التوقيف والتهم املوجهة إليه
“يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كام يتوجب إبالغه رسيعا بأية
تهمة توجه إليه”.
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة )2(9

“[ينبغي عىل الدول]
 -25التأكد من إبالغ جميع األشخاص املحتجزين فورا بأسباب اعتقالهم.
 -26التأكد من إبالغ جميع األشخاص املقبوض عليهم رسيعاً بأية تهمة توجه لهم”.

املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ومنعها يف أفريقيا (مبادئ روبن آيلند) ،الجزء الثاين ،الفقرتان 26-25

معلومات عن الحقوق
“( )1يزود كل سجني عند الدخول مبعلومات مكتوبة عن اللوائح التي تنظم معاملة السجناء من فئته،
واملتطلبات التأديبية للمؤسسة ،والطرق املرصح بها لطلب املعلومات وتقديم الشكاوى ،وجميع املسائل
األخرى الالزمة لتمكينه من فهم كل من حقوقه والتزاماته وتكييف نفسه مع حياة املؤسسة.
( )2إذا كان السجني أميا ،وجب تقديم املعلومات املذكورة له شفويا”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

املعايري ذات الصلة

III

القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرة 35
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“تقدم السلطة املسؤولة عن اعتقال أو احتجاز أو سجن أي شخص ،يف لحظة القبض عليه وعند بدء
االحتجاز أو السجن ،أو بعد ذلك عىل الفور ،عىل التوايل ،معلومات ورشحاً لحقوقه وكيف يستفيد من
هذه الحقوق”.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 13

“يحق للشخص الذي ال يفهم أو ال يتكلم عىل نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات املسؤولة عن
القبض عليه أو احتجازه أو سجنه ،أن يتلقى عىل وجه الرسعة وبلغة يفهمها املعلومات املشار إليها يف
املبدأ  ،10واملبدأ  ،11والفقرة  ،2واملبدأ  ،12والفقرة  ،1واملبدأ [ 13أي معلومات عن حقوقه واعتقاله
واحتجازه] والحصول عىل مساعدة ،مجانية ،إذا لزم األمر ،مرتجم شفوي فيام يتصل باإلجراءات القانونية
التي تيل القبض عليه”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 14

III

“من أجل ضامن أن [األشخاص الذين أحرضوا إىل الحجز التابع للرشطة عىل علم رصاحة من دون تأخري
بجميع حقوقهم] تعترب اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة أن الشكل الذي يحدد تلك الحقوق بطريقة مبارشة ينبغي إعطاؤه إىل األشخاص املحتجزين من
قبل الرشطة يف بداية حجزهم بطريقة منهجية .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن يطلب من األشخاص املعنيني
التوقيع عىل بيان يثبت أنهم قد أبلغوا بحقوقهم”.
معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،صفحة  ،8الفقرة 16

 راجع أيضاً
•االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة )3(14
•مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
االحتجاز أو السجن ،املبدأين  10و16
•املبادئ األساسية بشأن دور املحامني ،الفقرة 5
•االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (سابقا اتفاقية لحامية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية) ،املادة )4(7
•امليثاق العريب ،املادة )3(14
•املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 5
•تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاء واملحامني ،وثيقة األمم املتحدة ،a/8/A/HRC
الفقرة 27

التعليق
يتمتع األشخاص املحرومون من حريتهم بالحق يف الحصول عىل عدة أنواع من املعلومات .أوالً ،عند القبض
114
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عليهم ،لهم الحق يف إبالغهم عن سبب اعتقالهم وطبيعة أي تهم موجهة إليهم .ثانياً ،لهم أيضاً الحق يف
الحصول عىل معلومات عن حقوقهم (مثل حقهم يف االعرتاض عىل أساس احتجازهم وحقوقهم يف ما يتعلق
بالحصول عىل طبيب ومحام) .ثالثاً ،إذا مل توجد أي تهم جنائية يف وقت القبض عليهم ،وإمنا و ّجهت التهم
يف وقت الحق ،عندئذ يكون للمحتجز الحق يف االطالع عىل التهم يف ذلك الوقت 21.يف ما يتعلق باملعلومات
عن طبيعة التهم الجنائية (إن وجدت) ضدهم ،يجب أن يعرف املحتجزون ،كحد أدىن“ ،كل تفاصيل التهم
والقضية :األدلة ،والفرتات الزمنية واألطراف املعنية األخرى .وينبغي إعامل الحق يف االطالع عىل طبيعة
وسبب التهم املوجهة بطريقة مفصلة ورسيعة ومفهومة 22.وال بد من تقديم هذه املعلومات يف أقرب
وقت لتوجيه التهم.
غالباً ما يكون األشخاص الذين أحرضوا إىل مركز الرشطة مضطربني وخائفني ،وينبغي أن يراعي مسؤولو
الرشطة ضعفهم يف ما يتعلق بطريقة نقل املعلومات .ينبغي تزويد املحتجزين مبعلومات عن حقوقهم
بلغة يفهمونها.
خالل املقابالت ،ينبغي أن يفحص املراقبون
•مدى وعي املحتجزين بحقوقهم والتزاماتهم،
•مدى إبالغهم بالتهم املوجهة ضدهم إن وجدت.
كام ينبغي أن يدرس املراقبون مدى مالءمة األساليب املستخدمة لنقل هذه املعلومات .عىل سبيل املثال،
ينبغي أن يكتشف املراقبون
•ما إذا تم تقديم املعلومات بلغة بسيطة واضحة أم ال،
•ما إذا كان املحتجز يفهم هذه اللغة أم ال،
•مدى فهم املحتجز وحصوله عىل املعلومات ذات الصلة الالحقة.
نصائح للمراقبني
•هل اللوائح النظامية املحددة للمرفق متاحة بعدة لغات؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي معايري
اختيار اللغة؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•مدى إبالغهم بأسباب اعتقالهم،

III

•هل امللصقات والكتيبات واملواد اإلعالمية األخرى املتعلقة بحقوق املحتجزين متوفرة يف
مركز الرشطة؟
 21تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني ،وثيقة األمم املتحدة 12 ،271/63/A .أغسطس/آب  ،2008الفقرتان
 .25-24متاح عىلhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/GA63session.aspx :
 22تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني ،الفقرتان 25-24
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•ما هي املعلومات التي يتلقاها املحتجز يف وقت احتجازه أو احتجازها و/أو عند وصوله إىل
مركز الرشطة؟
•بأي شكل تنقل هذه املعلومات؟
•هل أعطيت املعلومات بطريقة واضحة وسهلة الفهم من وجهة نظر املحتجزين؟
•هل ت ّم تقديم املعلومات بلغة يفهمها املحتجز؟
•هل تم إبالغ املحتجز عن سبب إلقاء القبض عليه؟ يف حال تم توجيه تهم يف وقت إلقاء
القبض ،هل أبلغ املحتجز بطبيعة التهم؟
•إذا تم توجيه االتهامات بعد إلقاء القبض عىل املحتجز ،متى أبلغ بطبيعة التهم املوجهة إليه
أو إليها؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•هل توضح املعلومات عن الحقوق التي توفرها الرشطة الحقوق اإلضافية لألحداث (مثل
إبالغ أحد أفراد العائلة أو شخص بالغ موثوق به باعتقالهم فورا ً ويكون حارضا ً أثناء أي
استجواب)؟

III

•يف حالة الرعايا األجانب ،هل تم تقديم املعلومات بلغة يفهمونها؟ هل تم إبالغهم بحقهم يف
التواصل مع ممثيل القنصلية الخاصة ببلدهم؟
•هل يتم األخذ بعني االعتبار حاالت األمية واإلعاقة؟

 2-2إخطار األقارب أو طرف ثالث بالحرمان من الحرية

املعايري ذات الصلة
“يسمح للمسجون الذي مل تجر محاكمته بإبالغ أرسته عن احتجازه ،ويعطى كل التسهيالت املعقولة
لالتصال بأرسته وأصدقائه وباستقبالهم ،دومنا قيد سوى القيود والرقابة الرضورية لصالح إقامة العدل
وأمن السجن وحسن النظام يف املؤسسة”.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،الفقرة 92

( )1يكون للشخص املحتجز أو املسجون ،بعد إلقاء القبض عليه مبارشة وبعد كل مرة ينقل فيها من
مكان احتجاز أو من سجن إىل آخر ،الحق يف أن يخطر ،أو يطلب من السلطة املختصة أن تخطر أفرادا
من أرسته أو أشخاصاً مناسبني آخرين يختارهم ،بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وباملكان
الذي هو محتجز فيه.
( )2إذا كان الشخص املحتجز أو املسجون أجنبيـاً ،يتم أيضاً تعريفه فورا بحقه يف أن يتصل بالوسائل
املالمئة بأحد املراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها
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بوجه آخر تلقى هذا االتصال طبقـا للقانون الدويل ،أو مبمثل املنظمة الدولية املختصة ،إذا كان الجئاً أو
كان عىل أي وجه آخر مشموالً بحامية منظمة حكومية دولية.
( )3إذا كان الشخص املحتجز أو املسجون حدثـاً أو غري قادر عىل فهم حقه ،تتوىل السلطة املختصة من
تلقاء ذاتها القيام باإلخطار املشار إليه يف هذا املبدأ .ويوىل اهتامم خاص إلخطار الوالدين أو األوصياء.
( )4يتم أي إخطار مشار إليه يف هذا املبدأ أو يسمح بإمتامه دون تأخري ،غري أنه يجوز للسلطة املختصة
أن ترجئ اإلخطار لفرتة معقولة عندما تقتيض ذلك رضورات استثنائية يف التحقيق.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 16

“ينبغي من حيث املبدأ أن يكفل للشخص املحتجز الحق يف إبالغ طرف ثالث بواقع احتجازه  /احتجازها
من بداية احتجازه بالرشطة .وبطبيعة الحال ،وتسلم اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بأن مامرسة هذا الحق قد تخضع لبعض االستثناءات ،من أجل
حامية املصالح الرشعية لتحقيقات الرشطة .ومع ذلك ،يجب تحديد هذه االستثناءات بوضوح وتكون
محددة بوقت معني ،واللجوء إليها ينبغي أن يرافقه ضامنات مناسبة (مثل تسجيل أي تأخري يف اإلخطار
باالحتجاز كتابيا مع بيان أسباب ذلك ،وتتطلب موافقة أحد كبار ضباط الرشطة الذي ليس له عالقة
بالقضية أو املدعي العام)”.
النساء
“قبل أو عند الدخول ،يسمح للنساء اللوايت يتحملن مسؤوليات األطفال بعمل الرتتيبات الالزمة لهؤالء
األطفال ،مبا يف ذلك إمكانية تأجيل االحتجاز ملدة معقولة ،مع مراعاة املصالح الفضىل لألطفال”.
قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدة )2(2

 راجع أيضاً
•القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرتان  38و)3(44
•مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
االحتجاز أو السجن ،املبدأ 19
•إعالن األمم املتحدة بشأن حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة )2(10
•التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب رقم  2بشأن املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،الفقرة 13
•املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 5
•املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ومنعها يف أفريقيا (مبادئ روبن آيلند) ،الجزء الثاين ،الفقرة 31
التعليق
يشكل الحق يف إخطار أحد أفراد العائلة أو طرف ثالث بواقع االعتقال واالحتجاز و/أو النقل ومبكان

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،صفحة  ،12الفقرة 43

III
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االحتجاز ،ضامنة أساسية ضد سوء املعاملة والحبس االنفرادي .ينبغي أن يتم اإلخطار منذ بداية الحرمان
من الحرية .تويص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
23
أو املهينة بوجوب إبالغ أحد األقارب باالعتقال ومكان االحتجاز يف غضون  18ساعة ،يف جميع الظروف.
من املهم إصدار تعليامت ألفراد الرشطة بإبالغ املحتجزين بحقهم يف إخطار طرف ثالث .كام يجب أن
يسمحوا للمحتجزين بتنفيذ هذا الحق .يجب أن يتحقق املراقبون من تنفيذ هذه الواجبات يف املامرسة
العملية .إال أنه ينبغي أن ينتبه املراقبون إىل أن القانون الدويل ال يشرتط السامح للمحتجزين بالتحدث
مبارشة مع أحد األقارب (ألن ذلك قد يعيق التحقيقات الجارية) :بدالً من ذلك ،عىل الرشطة واجب إبالغ
عائلة املحتجز فقط (أو طرف ثالث) بواقع ومكان احتجاز الشخص.
من املهم أن يتحقق املراقبون مام إذا كان قد سمح لألجانب باالتصال بأحد األقارب أو بقنصلية الدولة
التي هم من رعاياها أم ال.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

يجب أن يتحقق املراقبون من إيالء اهتامم خاص لل ُقصرّ واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية ،الذين قد
يحتاجون من السلطة املختصة أن تخطر األقارب أو طرف ثالث نيابة عنهم.

III

نصائح للمراقبني
•هل منح األشخاص املحتجزون يف عهدة الرشطة فرصة إبالغ أحد األقارب أو طرف ثالث آخر
بالقبض عليهم؟
•هل أبلغت الرشطة بشكل منهجي جميع املحتجزين بهذا الحق بالتحديد؟
•يف أي وقت منح املحتجزون فرصة إخطار أحد األقارب؟
•هل صدرت تعليامت ألفراد الرشطة بإبالغ املحتجزين عن هذا الحق بشكل صحيح؟
•هل منح املحتجزون األجانب الفرصة لالتصال بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي هم من
رعاياها؟ هل تم رشح هذا الحق للمحتجزين بلغة يفهمونها؟
•إذا كان املحتجز هو الراعي الوحيد ألرسته ،ما هي الرتتيبات املعمول بها لضامن االعتناء
بااللتزامات التبعية؟
•من هو املسؤول عن االتصال بأفراد األرسة أو طرف ثالث يف حالة األطفال أو األشخاص ذوي
اإلعاقة الذهنية أو غريها من اإلعاقات؟

 23التوصيات العامة للمقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  17 ،68/2003/4.E/CNديسمرب/كانون األول
 ،2002الفقرة”ز” .متاحة عىل http://www2.ohchr.org/english/issues/docs/recommendations.doc
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 3-2الحصول عىل طبيب

املعايري ذات الصلة
“ -24تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب يف أقرص مدة ممكنة عقب
إدخاله مكان االحتجاز أو السجن ،وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلام دعت الحاجة .وتوفر
هذه الرعاية وهذا العالج باملجان.
 -25يكون للشخص املحتجز أو املسجون أو ملحاميه الحق يف أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو
سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل عىل رأى طبي ثان ،وال يخضع ذلك إال
لرشوط معقولة تتعلق بكفالة األمن وحسن النظام يف مكان االحتجاز أو السجن.
 -26تسجل عىل النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص املحتجز أو املسجون ،واسم الطبيب
ونتائج هذا الفحص .ويكفل االطالع عىل هذه السجالت .وتكون الوسائل املتبعة يف ذلك متفقة مع
قواعد القانون املحىل ذات الصلة”.

مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبادئ 26-25-24

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

“يتمتع األشخاص املحتجزون يف عهدة الرشطة بحق معرتف به رسمياً يف الحصول عىل طبيب .وبعبارة
أخرى ،ينبغي دامئاً استدعاء الطبيب دون تأخري إذا طلب الشخص إجراء فحص طبي ،ويجب أال يسعى
ضباط الرشطة إىل تصفية هذه الطلبات .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن يشمل الحق يف الحصول عىل طبيب
حق الشخص املحتجز يف فحصه ،إذا رغب الشخص املعني يف ذلك ،من قبل طبيب يختاره هو (باإلضافة
إىل أي فحص طبي يجريه طبيب تستدعيه الرشطة).
ويجب إجراء جميع الفحوص الطبية لألشخاص املحتجزين يف عهدة الرشطة بعيدا عن مسمع املوظفني
املكلفني بإنفاذ القانون ،إال إذا طلب الطبيب املختص خالف ذلك يف حالة بعينها ،وبعيدا عن أنظار
هؤالء املوظفني.
ومن املهم أيضاً متتع األشخاص الذين يطلق رساحهم من حجز الرشطة دون أن ميثلوا أمام قاض بالحق
يف طلب إجراء فحص طبي  /شهادة من طبيب رشعي معرتف به”.
معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،12-11.الفقرة 42

“ومن املهم أيضاً عدم وضع حواجز بني األشخاص الذين يدعون سوء املعاملة (الذين يحتمل اإلفراج
عنهم دون مثولهم أمام وكيل النيابة أو القايض) واألطباء الذين ميكنهم تقديم تقارير الطب الرشعي
املعرتف بها من قبل سلطات النيابة العامة والقضاء .عىل سبيل املثال ،ال ينبغي أن يخضع الحصول عىل
مثل هذا الطبيب لرتخيص مسبق من قبل سلطة التحقيق”.

III

معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،96 .الفقرة 30

النساء
“إذا طلبت السجينة أن تفحصها أو تعالجها طبيبة أو ممرضة وجب تأمني طبيبة أو ممرضة لها ،قدر
املستطاع ،باستثناء الحاالت التي تستدعي تدخالً طبياً عاجالً .وإذا أجرى مامرس للطب الفحص خالفاً
لرغبة السجينة وجب أن تحرض إحدى املوظفات الفحص”.
قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدة 10
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“( )1ال يحرض الفحوص الطبية سوى العاملون يف مجال الطب ما مل ير الطبيب وجود ظروف استثنائية
تقتيض حضور أحد موظفي السجن ألسباب أمنية أو ما مل يطلب الطبيب ذلك أو ما مل تطلب السجينة
عىل وجه التحديد حضور أحد املوظفني حسبام هو مبني يف الفقرة  ٢من القاعدة  ١٠أعاله.
( )2إذا كان من الرضوري حضور موظفني من السجن ال يعملون فيم جال الطب الفحوص الطبية ،ينبغي
أن يكون هؤالء املوظفون من النساء وأن تجرى الفحوص عىل نحو يكفل الخصوصية والكرامة والرسية.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدة 11

III

 راجع أيضاً
•القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرة 10
•قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد
بانكوك)،القواعد 9-6
•التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  20بشأن املادة  7من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،الفقرة 11
•التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب رقم  2بشأن املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أوالالإنسانية أو املهينة ،الفقرة 13
•تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،2003/4.E/CNالفقرة (26ز)
•املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ومنعها يف أفريقيا (مبادئ روبن آيلند) ،الجزء الثاين ،الفقرة 31
•قواعد حامية األحداث املحرومني من حريتهم ،الفقرات 55-49
•املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ
)3(9
التعليق
الحق يف الحصول عىل طبيب ليس فقط رضورياً للمحتجزين الذين يحتاجون إىل رعاية طبية ،بل هو
ضامنة مهمة ضد إساءة معاملة أي شخص محتجز يف عهدة الرشطة أيضاً .من األسايس منح هذا الحق منذ
بداية االحتجاز.
عندما يطلب شخص إجراء فحص طبي“ ،ال ينبغي أن يسعى ضباط الرشطة لتصفية هذه الطلبات” .يحق
24
للشخص أن يختار الطبيب الذي يفحصه ،باإلضافة إىل أي فحص يجريه الطبيب املناوب بالرشطة.
 24معايري اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا CPT / INF /
 1 )20022 Eلعام ( 2002تعديل  ،)2011صفحات  12-11فقرة  .42متاحة عىل �http://www.cpt.coe.int/En/docu
ments/eng-standards.pdf
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املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

ينبغي دامئاً إجراء الفحوص الطبية وفقاً ملبدأ الرسية الطبية .تويص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبا ييل:
عدم حضور األشخاص غري الطبيني ،غري املريض .ويف حاالت استثنائية ،حيث يطلب
الطبيب ذلك ،قد تعترب الرتتيبات األمنية الخاصة ذات صلة ،مثل وجود ضابط رشطة
تحت االستدعاء .ويجب عىل الطبيب تدوين هذا التقييم يف السجالت ،وكذلك أسامء
جميع األشخاص الحارضين .ومع ذلك ،ينبغي أن يبق ضباط الرشطة دامئاً بعيدا ً عن
25
سمع ويفضل أن يكونوا بعيدا عن أنظار إجراء الفحص الطبي.
كام تويص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة بــام ييل:
[تنفذ] كل الفحوص الطبية الروتينية باستخدام استامرة موحدة تتضمن (أ) التاريخ
الطبي و(ب) تقرير من الشخص الخاضع للفحص عن أي عنف و(ج) نتيجة الفحص
الشامل للجسم ،مبا يف ذلك وصف ألي إصابات و(د) حيثام يسمح تدريب الطبيب
بذلك ،تقييم االتساق بني البنود الثالثة األوىل .وينبغي ،بنا ًء عىل طلب املحتجز ،إتاحة
26
السجالت الطبية ملحاميه  /محاميها [].
إن تسجيل اإلصابات التي يعاين منها األشخاص املحتجزون يف عهدة الرشطة هو ضامنة مهمة ضد التعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة .كام ينبغي إجراء فحص طبي عند االدعاء بالتعذيب أو غريه من رضوب
سوء املعاملة ،خاصة عندما تتعلق االدعاءات بسوء املعاملة النفسية ،مثل استخدام الحبس االنفرادي أو
الحرمان الحيس أو التهديدات .وعندما يتم إطالق رساح املحتجزين من سجن الرشطة من دون مثولهم أمام
قاض ،يحق لهم طلب إجراء فحص طبي من قبل طبيب رشعي معرتف به.

III

 25تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية إىل جزر املالديف ،وثيقة األمم املتحدة ،CAT/OP/MDV/1 .يف  26فرباير  ،2009الفقرة
 .111متاحة عىل http://www.unhcr.org/refworld/country،، CAT،، MDV، 4562d8cf2، 49eed8ae2
 26تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية إىل جزر املالديف ،الفقرة .112
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نصائح للمراقبني
الفحص الطبي
•ما هو نظام إحالة املحتجزين إىل املرافق الصحية يف حالة الطوارئ؟
•هل يذكر سجل الحجز ( )1تاريخ ووقت استدعاء الطبيب أو املمرضة ،و( )2تاريخ ووقت
الفحص النهايئ للمحتجز أو نقله إىل أحد املرافق الصحية املحلية؟
•هل يتم منح النساء الخيار لرؤية طبيبة أو ممرضة؟ هل يدركن حقهن يف طلب طبيبة أو ممرضة؟
•هل قام مختص طبي بفحص املحتجز عند وصوله؟ إذا كان األمر كذلك ،يف أي وقت وما هو السبب؟
•هل ت ّم منح املحتجز الفرصة إلجراء فحص (إضايف) من قبل طبيب من اختياره/اختيارها؟
•هل أجرى الفحص طبيب أو ممرضة يف مركز الرشطة أو بعد النقل إىل مرفق صحي؟
•ما هو طول مدة انتظار املحتجز حتى يتم إجراء الفحص الطبي؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•هل يجرى الفحص بعيدا ً عن سمع وأنظار املسؤولني عن إنفاذ القانون؟

III

•هل كان املحتجز مقيدا ً بأي شكل من األشكال أثناء الفحص الطبي؟
•إذا لزم األمر ،هل أتيح وجود مرتجم؟
العالج الطبي
•كيف يتم تخزين األدوية التي تعطى بانتظام للمحتجزين (عىل سبيل املثال يف خزانة مقفلة،
عليها ملصقات تحتوي عىل اسم املحتجز ذي الصلة وتوقيت وكمية الجرعات؟) من الذي
لديه حق الوصول إىل هذه األدوية؟
•هل هناك سجل منفصل إلدارة األدوية؟ إن مل يكن ،هل يتم تدوين مالحظة عىل ملف
احتجاز الفرد ذي الصلة يف كل مرة يعطى فيها الدواء؟
•هل تلقى املحتجز الرعاية الطبية؟ إذا كان الجواب بنعم ،هل قدمت مجاناً؟
السجالت الطبية
•هل السجالت الطبية للمحتجزين رسية؟ هل يصل إليها األطباء و/أو املمرضون فقط؟
•ما هي املعلومات الطبية التي تحصل عليها الرشطة؟
•هل هناك إجراء رسمي إذا أراد املحتجز تقديم شكوى عن سوء املعاملة؟ ما هو دور موظفي
الرعاية الصحية يف هذا اإلجراء؟
•هل هناك سجل للحادث ميكن للرشطة أن تسجل فيه أي أعامل عنف أو حوادث أخرى؟
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•يف حالة االدعاءات بسوء املعاملة ،هل يثبت أي يشء يف السجل الطبي للمحتجز هذه املزاعم؟
املتخصصون يف الرعاية الصحية
•هل العاملون يف الرعاية الصحية موجودون دامئاً؟ هل هناك أي استمرارية للعاملني يف مجال
الرعاية الصحية؟
•هل املتخصصون يف الرعاية الصحية الذين يالزمون املحتجزين يف حجز الرشطة مستقلون
عن الرشطة؟ هل العاملون يف الرعاية الصحية تحت مسؤولية وزارة الصحة ،أو تحت الوزارة
نفسها التي تخضع لها الرشطة؟ ملن يتبع املتخصصون يف الرعاية الصحية مبارشة؟
•هل توجد سياسة إدارة رسيرية لتقديم خدمات الرعاية الصحية يف مراكز الرشطة؟
•هل يتلقى العاملون يف الرعاية الصحية التدريب املستمر؟
مسائل الرعاية الصحية املحددة
•هل هناك إجراء يسمح بتحديد املحتجزين املصابني مبرض عقيل وتحويلهم إىل خدمات
الصحة العقلية املناسبة؟
•هل هناك إجراء لطلب العالج و/أو املساعدة من سوء استعامل أو إدمان الكحول أو غريه
من املخدرات؟
•هل تطلب الرشطة املشورة ،عند االقتضاء ،من املتخصصني يف الرعاية الصحية عن التدابري
التي ينبغي اتخاذها لتحسني أوضاع املحتجزين ذوي اإلعاقة؟
•ما هو اإلجراء يف حاالت الطوارئ الطبية التي قد تتطلب نقل املحتجز إىل عيادة صحية أو
مستشفى بصفة عاجلة؟

 4-2الحصول عىل محام

املعايري ذات الصلة
“ينبغي أن يؤذن ألي شخص محروم من حريته بالتواصل مع املحامي واستقباله [.”]...

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•ما هي الضامنات التي وضعت ملنع االنتحار وغريه من أشكال إيذاء النفس؟

III

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي)2(17 ،

“إذا مل يكن للشخص املحتجز محام اختاره بنفسه ،يكون له الحق يف محام تعينه له سلطة قضائية أو
سلطة أخرى يف جميع الحاالت التي تقتيض فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان ال
ميلك موارد كافية للدفع”.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ )2(17
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“( )1يحق للشخص املحتجز أو املسجون أن يتصل مبحاميه وأن يتشاور معه.
( )2يتاح للشخص املحتجز أو املسجون الوقت الكايف والتسهيالت الكافية للتشاور مع محاميه.
( )3ال يجوز وقف أو تقييد حق الشخص املحتجز أو املسجون يف أن يزوره محاميه وىف أن يستشري
محاميه ويتصل به ،دون تأخري أو مراقبة وبرسية كاملة ،إال يف ظروف استثنائية يحددها القانون أو
اللوائح القانونية ،عندما تعترب سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا ً ال مفر منه للمحافظة عىل األمن
وحسن النظام.
( )5ال تكون االتصاالت بني الشخص املحتجز أو املسجون ومحاميه املشار إليها يف هذا املبدأ مقبولة
كدليل ضد الشخص املحتجز أو املسجون ما مل تكن ذات صلة بجرمية مستمرة أو بجرمية تدبر”.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 18

“يرخص للمتهم ،بغية الدفاع عن نفسه ،بأن يطلب تسمية محام تعينه املحكمة مجانـاً حني ينص
القانون عىل هذه اإلمكانية ،وبأن يتلقى زيارات محامية إعدادا ً لدفاعه وأن يسلمه تعليامت رسية .وعىل
هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك .ويجوز أن تتم املقابالت بني املتهم ومحامية
عىل مرمى برص الرشطي أو موظف السجن ،ولكن دون أن تكون عىل مرمى سمعه”.
املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرة 93

III
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“لجميع األشخاص املحرومني من حريتهم الحق يف الدفاع واالستعانة مبحام ،يختارونه بأنفسهم ،أو أرسهم،
أو تقدمه الدولة ،ولهم الحق يف التواصل مع محاميهم عىل انفراد ،دون تدخل أو رقابة ،ودون تأخري أو
حدود زمنية ال مربر لها ،من وقت القبض عليهم أو احتجازهم وبالرضورة قبل إقرارهم األول أمام السلطة
املختصة”.
املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 5

“يجب التمتع بحق الحصول عىل محامي ليس فقط للمشتبه فيهم جنائياً ولكن أيضاً ألي شخص خاضع
اللتزام قانوين بالحضور  -والبقاء يف  -مؤسسة الرشطة ،عىل سبيل املثال “كشاهد”.
معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،11.الفقرة 41

 راجع أيضاً
•التعليق العام للجنة الفرعية رقم  2بشأن املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،الفقرة 11
•املبادئ األساسية بشأن دور املحامني ،الفقرة 8-5 ،1
•التعليق العم للجنة حقوق اإلنسان رقم  20بشأن املادة  7من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،الفقرة 11
•تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،173/57/Aالفقرة 18
•تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،68/2003/4.E/CNالفقرة
(26ز)
•تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،156/56/Aالفقرة 34

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

•املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ومنعها يف أفريقيا (مبادئ روبن آيلند) ،الجزء الثاين ،الفقرة 31
•اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص،6 .
الفقرات  ،38-36ص ،8 .الفقرة 15
التعليق
ميثل املحامون ،مبجرد وجودهم يف مركز الرشطة ،ضامنة ضد إساءة املعاملة ،ال سيام خالل الساعات األوىل
العصيبة لالحتجاز .عندما يحدث االعتداء ،ميكن أن يقدم املحامون املشورة للمحتجزين حول آليات تقديم
27
الشكاوى وسبل االنتصاف.

تقر اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بأن،
من أجل حامية مصالح العدالة ،قد يكون من الرضوري بشكل استثنايئ تأجيل حصول
الشخص املحتجز عىل محام بعينه يختاره بنفسه لفرتة محددة .ومع ذلك ،ال ينبغي أن
يؤدي هذا إىل اإلنكار التام للحق يف الحصول عىل محام خالل الفرتة املذكورة .ويف مثل
هذه الحاالت ،ينبغي ترتيب الحصول عىل محام مستقل آخر ميكن الوثوق به ال يرض
31
باملصالح املرشوعة لتحقيقات الرشطة.

 27معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،وثيقة مجلس أوروبا 1 )2002( CPT / INF / Eلعام ( 2002تعديل
 ،)2011ص ،11.الفقرة  .41متاحة عىلhttp://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standards.pdf :
 28معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،6 .الفقرة 36
 29معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،11 .الفقرة 41
 30الحق يف الحصول عىل محامني لألشخاص املحرومني من حريتهم (اإلحاطة القانونية رقم  ،)2جمعية منع التعذيب ،جنيف،
مارس/آذار  ،2010صفحات  7-5متاحة عىل:
lang=en&260=Itemid&283=http://www.apt.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid
 31معيار اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،8.الفقرة 15
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ذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أن الحصول
عىل محامي ضامنة أساسية “ينبغي تطبيقها اعتبارا ً من بداية الحرمان من الحرية ،بغض النظر عن كيفية
وصفها مبوجب النظام القانوين املعني (االعتقال وإلقاء القبض ،وما إىل ذلك) 28”.باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي
تطبيق هذا الحق عىل “كل شخص ملزم قانوناً بالحضور  -والبقاء يف  -مؤسسة الرشطة ،عىل سبيل املثال
“كشاهد” 29.تتحدث بعض املعايري عن “الحصول العاجل” عىل محام ،إال أن جمعية منع التعذيب ترى
أنه من املامرسات الجيدة اتباع معايري أكرث رصامة وتوفري إمكانية الحصول عىل محامي منذ اللحظة األوىل
30
لالعتقال.

III
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ينبغي أن يشمل الحق يف الحصول عىل محام حضور املحامي أثناء أي استجواب أو أي تحقيق 32.شددت
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عىل
أن “وجود املحامي أثناء استجواب الرشطة قد ال يردع فقط الرشطة عن اللجوء إىل سوء املعاملة أو غريها
من االنتهاكات ،ولكنه يعمل أيضاً مبثابة حامية لضباط الرشطة يف حال مواجهة ادعاءات ال أساس لها بسوء
33
املعاملة”.
يجب أن تبلغ الرشطة منهجياً األشخاص املحرومني من حريتهم بحقهم يف االستعانة مبحام .وينبغي أيضاً
أن توفر لهم “الفرص الكافية والوقت والتسهيالت” ملقابلة محاميهم .ومن الرضوري إجراء املقابالت مع
34
املستشار القانوين بعيدا عن سمع ،ورمبا بعيدا ً عن أنظار املسؤولني عن إنفاذ القانون.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

أخريا ً ،إن مل يخرت املحتجز محامياً ،ينبغي تعيني محام له .تدفع الدولة أتعاب هذا األخري إذا كان املحتجز
ال ميلك األموال الكافية.

III

إذا مل يكن هناك ما يكفي من املحامني أو عدم وجود برنامج للمساعدات القانونية املقررة يف ٍ
بلد ما،
سيكون من الصعب الوفاء بهذا املعيار املهم جدا ً .يف مثل هذه الحاالت ،قد تويص هيئات الرصد ،عىل النحو
الذي اقرتحته اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة يف حالة بنن ،بأن ترصح الرشطة بحصول املحتجزين عىل طرف ثالث (مثل موظفي املنظامت غري
35
الحكومية املدربني أو املساعدين القانونيني) يحرض أثناء االستجواب يف الحجز التابع للرشطة.

32
33
34
35
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معيار اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،6.الفقرة  ،38الحق يف
الحصول عىل املحامني ،جمعية منع التعذيب ،ص( 8.نقالً عن مصادر).
تقرير عن زيارة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل جزر املالديف،
وثيقة األمم املتحدة ،CAT/OP/MDV/1 .يف  26فرباير/شباط  ،2009الفقرة  .62متاحة عىل:
http://www.unhcr.org/refworld/country,,CAT,,MDV,4562d8cf2,49eed8ae2,0.html
مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني 27 ،أغسطس/آب  7سبتمرب عام  ،1990املبدآن  5و .8متاحة عىل:
http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm
تقرير عن زيارة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لبنن ،مارس/آذار
 ،2011وثيقة األمم املتحدة 15 ،CAT/OP/BEN.1 .مارس/آذار  ،2011الفقرة  .86متاحة عىل:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/CAT.OP.BEN.1_en.doc
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نصائح للمراقبني
•ما هي املرافق املقدمة لعقد اجتامعات مع املستشار القانوين؟ هل تجرى االجتامعات عىل انفراد؟
•ما هي املدة التي يحق فيها للمحتجزين رؤية مستشارهم القانوين؟
• هل يحق للشهود الذين استدعوا إىل مركز الرشطة نفس الحقوق التي تتعلق بالحصول عىل محام؟
•هل أبلغ املحتجز بحقه يف مقابلة املحامي؟ إذا كان الجواب نعم ،ما هو طول املدة التي
حدث فيها ذلك بعد االعتقال؟
•هل حرض املحامي أثناء استجواب الرشطة؟
•هل حصل املحتجز عىل محاميه الخاص؟ إن مل يكن ،هل قدمت سلطات الرشطة مستشارا
قانونياً باملجان؟
•إذا تأخر الحصول عىل محام ،ما هي أسباب ذلك؟ هل سجل هذا التأخري (وأسبابه)؟

 -1-3مدة االحتجاز يف عهدة الرشطة

املعايري ذات الصلة
“تتطلب الفقرة  3من املادة  9أنه يف القضايا الجنائية يجب أن ميثل أي شخص يقبض عليه أو يعتقل
‘عاجالً’ أمام قاض أو مسؤول آخر مخول قانونا مبامرسة السلطة القضائية .ويضع القانون حدودا زمنية
أكرث دقة يف معظم الدول األطراف و ،يف رأي اللجنة ،يجب أن ال يتجاوز التأخري بضعة أيام”.
التعليق العام ملجلس حقوق اإلنسان بشأن املادة  9من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الفقرة 2

“ال يحجز املوقوفون قانونا يف مرافق تخضع لسيطرة املستجوبني واملحققني ألكرث من الوقت الذي حدده
القانون للحصول عىل أمر قضايئ لالحتجاز السابق للمحاكمة والذي ،يف أي حال ،يجب أن ال يتجاوز مدة
 48ساعة .وينبغي نقلهم وفقاً لذلك إىل مرفق مخصص ملا قبل املحاكمة يخضع لسلطة مختلفة يف الحال،
وبعد ذلك ال يرصح بأي اتصال آخر غري خاضع للرقابة مع املستجوبني أو املحققني”.
تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،68/2003/4.E/CNالفقرة 26

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

 -3اإلجراءات القانونية

III

 راجع أيضاً
•تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،5.Add/39/13/A/HRCالفقرة 156
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التعليق
يجب أخذ الشخص املقبوض عليه أو املحتجز بسبب تهمة جنائية شخصياً عىل الفور إىل القايض أو السلطة
القضائية التي ستتخذ قرارا ً بشأن إخالء سبيله أو نقله إىل مرفق االحتجاز السابق للمحاكمة .يساعد الحق
يف املثول أمام ٍ
قاض أو سلطة قضائية ،فضالً عن الحق العام لسائر املحتجزين يف الطعن بأسس اعتقالهم
(األمر باملثول أمام القضاء) ،عىل منع احتجاز األشخاص يف سجن الرشطة لفرتة أطول من املسموح بها
مبوجب القانون املحيل .لكن ،يف بعض السياقات ،من الشائع جدا ً احتجاز الرشطة لألشخاص لفرتة أطول
من تلك املنصوص عليها يف القانون .تنص قوانني معظم البلدان عىل تحديد هذه الفرتة بني  24و 72ساعة.
أوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
بأن “تكون الفرتة األوىل من الحبس االحتياطي يف عهدة الرشطة أقرص مدة ممكنة”؛ وبعد ذلك ينبغي
36
احتجاز املحتجزين يف مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة.
نصائح للمراقبني
•ما هو الحد األقىص لطول مدة الحبس االحتياطي يف عهدة الرشطة وفقاً للقانون؟
املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•ما هو متوسططول مدة االحتجاز يف مركز الرشطة/عرب سلسلة من مراكز الرشطة؟

III

•إىل متى يحجز الشخص يف مركز الرشطة؟
•هل ُسجل وقت االعتقال بشكل صحيح؟
•يف حال حجز املحتجز بتهمة جنائية ،هل مثل عاجالً أمام قاض أو سلطة قضائية أخرى؟
•إذا كانت مدة الحبس االحتياطي أطول من الفرتة التي يسمح بها القانون ،ما هي األسباب
التي أعطيت لذلك؟
•هل منح الشخص فرصة لالعرتاض عىل طول فرتة االعتقال (غري القانوين) يف إجراءات أمر
اإلحضار؟

 -2-3الوصول إىل قاض

املعايري ذات الصلة
املثول أمام القضاء
“كل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل محكمة ليك تفصل هذه املحكمة
دون إبطاء يف قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين”.
 36تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية إىل جزر املالديف ،وثيقة األمم املتحدة 26 ،1/CAT/OP/MDVفرباير/شباط  ،2009الفقرة
 .78متاحة عىلhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/CAT.OP.BEN.1_en.doc :
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العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة )4(9

“ضامن حق كل شخص يحرم من حريته ،ويف حالة االشتباه يف وقوع اختفاء قرسي ،حيث يصبح الشخص
املحروم من حريته غري قادر عىل مامرسة هذا الحق بنفسه ،حق كل شخص لـه مصلحة مرشوعة،
كأقارب الشخص املحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم ،يف جميع الظروف ،يف الطعن أمام محكمة
تبت يف أقرب وقت يف مرشوعية حرمانه من حريته وتأمر بإطالق رساحه إذا تبني أن حرمانه من حريته
غري مرشوع”.
االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة 2(17و)

“( )1يحق للشخص املحتجز أو محاميه يف أي وقت أن يقيم وفقاً للقانون املحىل دعوى أمام سلطة
قضائية أو سلطة أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية الحصول عىل أمر بإطالق رساحه دون تأخري،
إذا كان احتجازه غري قانوين.
( )2تكون الدعوى املشار إليها يف الفقرة  1بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة لألشخاص املحتجزين
الذين ال ميلكون إمكانيات كافية .وعىل السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره دون تأخري ال مربر له أمام
السلطة التي تتوىل املراجعة.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 32

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة )3(9

“يحرض الشخص املحتجز املتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى ،ينص عليها القانون،
وذلك عىل وجه الرسعة عقب القبض عليه .وتبت هذه السلطة دون تأخري يف قانونية ورضورة االحتجاز،
وال يجوز إبقاء أي شخص محتجزا عىل ذمة التحقيق أو املحاكمة إال بناء عىل أمر مكتوب من هذه
السلطة .ويكون للشخص املحتجز الحق ،عند مثوله أمام هذه السلطة ،يف اإلدالء بأقوال بشأن املعاملة
التي لقيها أثناء احتجازه”.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 37

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

إلقاء القبض أو االحتجاز بتهم جنائية :الحق يف املثول عىل وجه الرسعة أمام قاض أو سلطة قضائية
“يقدم املوقوف أو املحتجز بتهمة جزائية ،رسيعاً ،إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانونا مبارشة
وظائف قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه .وال يجوز أن يكون
احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم
عىل ضامنات لكفالة حضورهم املحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية ،ولكفالة
تنفيذ الحكم عند االقتضاء”.

III

“بطبيعة الحال ،يجب عىل القايض اتخاذ الخطوات املناسبة عند وجود دالئل تشري إىل حدوث سوء
املعاملة عىل أيدي الرشطة .ويف هذا الصدد ،عندما ميثل املشتبه فيهم جنائياً أمام قاض يف نهاية الحبس
االحتياطي املدعني بسوء املعاملة ،ينبغي عىل القايض تسجيل االدعاءات كتابياً ،ويأمر عىل الفور بإجراء
فحص الطب الرشعي واتخاذ الخطوات الالزمة لضامن التحقيق يف االدعاءات بشكل صحيح .وينبغي
129
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اتباع مثل هذا النهج سواء كان أو مل يكن الشخص املعني به إصابات خارجية واضحة .وعالوة عىل
ذلك ،حتى يف حال عدم وجود ادعاء رصيح بسوء املعاملة ،ينبغي أن يطلب القايض إجراء فحص الطب
الرشعي كلام كانت هناك أسباب أخرى لالعتقاد بأنه من املمكن أن يكون الشخص املاثل أمامه ضحية
لسوء املعاملة”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،12.الفقرة 45

III

 راجع أيضاً
•العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة )4(9
•التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  29بشأن املادة  4من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،الفقرتان 16-15
•قرار مجلس حقوق اإلنسان  ،19/13وثيقة األمم املتحدة  ،19/13/A/HRC/RESالفقرة 5
•تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،56/2004/4.E/CNالفقرة
39
•تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،324/59/Aالفقرة 22
•اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القرسي لألشخاص ،املادة)1(11 ،
•املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 5
•دراسة مشرتكة حول املامرسات العاملية املتعلقة باالحتجاز الرسي يف سياق مكافحة اإلرهاب،
وثيقة األمم املتحدة  ،42/13/A/HRCالفقرة (292ب)
التعليق
من املرجح عند زيارة املراقبني ملركز الرشطة أن يقابلوا األفراد الذين تم القبض عليهم أو احتجازهم بتهمة
جنائية ،وقد يقابلون أيضاً األشخاص املحتجزين ألسباب أخرى .يوفر هذا القسم معلومات عن شكلني
مختلفني ،ولكن متصالن ،من أشكال اإلرشاف القضايئ عىل االحتجاز.
إلقاء القبض أو االعتقال بتهمة جنائية :الحق يف املثول عاجالً أمام قاض أو سلطة قضائية
يجب مثول كل شخص “مقبوض عليه أو محتجز بتهمة جنائية “عاجالً” أمام قاض أو أي مسؤول آخر مخول
37
قانوناً مبامرسة السلطة القضائية”.
38
فرست املحاكم والهيئات املنشئة للمعاهدات معنى كلمة “عاجالً” بأنها تعني أال تزيد عن بضعة أيام.
 37العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة  .)3( 9يف الدول التي اعتمدت االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،
تنطبق هذه الحامية عىل جميع أشكال االعتقال ،وليس فقط عىل االعتقال املتعلق بالتهم الجنائية (انظر املادة .))5( 7
 38أنظر ،عىل سبيل املثال ،لويز دوزوالد بيك ،حقوق اإلنسان يف أوقات الرصاع واإلرهاب ،مطبعة جامعة أكسفورد ،أكسفورد،
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يجب أن يراجع املراقبون قانون اإلجراءات الجنائية املحيل حيث أن معظم الدول لديها قوانني تحدد مدة
احتجاز شخص ما قبل مثوله أمام قاض أو سلطة قضائية :قد تكون هذه الفرتة أقرص من املسموح بها حالياً
مبوجب القانون الدويل.
رشط مثول األشخاص املقبوض عليهم بتهم جنائية شخصياً وعاجالً أمام القايض هو ضامنة مهمة ضد
التعذيب وسوء املعاملة يف مراكز الرشطة .وفقاً للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،باإلضافة إىل الحكم يف قانونية احتجاز الشخص ،ميكن للسلطة
القضائية “مالحظة أن الشخص املحتجز يتمتع بجميع الحقوق ،مبا يف ذلك الحق يف عدم التعرض للتعذيب
أو غريه من رضوب سوء املعاملة 39”.ينبغي أن يأمر القايض أو السلطة القضائية بإجراء التحقيق وفحص
الطب الرشعي إذا كان هناك ادعاء بالتعذيب أو إذا كان هناك أي سبب لالعتقاد بوقوع التعذيب أو غريه
من رضوب سوء املعاملة (حتى إذا مل يكن هناك ادعاءات بسوء املعاملة).

ينبغي أن يكون املحتجز موجودا ً يف املحكمة لهذا اإلجراء.

41

ت ّم تعريف الحق يف املثول أمام القضاء بأنه الحق الغري قابل للتقييد ويجب أال يعلق خالل حاالت الطوارئ
42
مثل الحوادث اإلرهابية أو الرصاعات املسلحة.
39
40
41
42

 ،2011ص.287 .
تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم
املتحدة  23 ،56/2004/4.E/CNديسمرب/كتنون األول  ،2002فقرة  .45متاحة عىل:
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/fbb99d8c59470878c1256e78002ec4de?OpenDocument
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة  .)4( 9متاح عىل:
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
نايجلروديل ومات بوالرد ،معاملة السجناء مبوجب القانون الدويل ،مطبعة جامعة أكسفورد ،أكسفورد ،2009 ،ص.475 .
الضامنات القضائية يف حاالت الطوارئ ،محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،فتوى  6 ،87/9-OCأكتوبر  .1987متاحة
عىلhttp://www1.umn.edu/humanrts/iachr/b_11_4i.htm :؛ نايجلروديل ومات بوالرد ،معاملة السجناء مبوجب
القانون الدويل ،مطبعة جامعة أكسفورد ،أكسفورد ،2009 ،ص  .91-481ويف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان (املادة ،))2( 4
يتم رسد الحق يف املثول أمام القضاء عىل وجه التحديد باعتباره حق غري قابل للتقييد لحقوق اإلنسان العريب ،املعتمد يف
 15سبتمرب ( 1994املعدل  ،)2004ودخل حيز النفاذ يف  24يناير عام  .2008متاحة عىل:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

جميع أنواع االحتجاز :املثول أمام القضاء
ينص القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل متتع كل شخص حرم من حريته ألي سبب من األسباب (مثالً من
خالل االحتجاز اإلداري أو الهجرة) بالحق يف الطعن عىل احتجازه .ولكل محتجز
الحق يف إقامة دعوى أمام املحكمة ليك تقرر املحكمة من دون إبطاء قانونية احتجازه
40
وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين.
غالباً ما يشار إىل هذا الحق بالحق يف املثول أمام القضاء.

III
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نصائح للمراقبني
•هل ت ّم منح الشخص فرصة للطعن بأساس احتجازه؟
•إذا اتهم املحتجز بتهمة جنائية ،هل تم إبالغه بأن له الحق يف املثول أمام قاض أو سلطة
مختصة أخرى؟
•هل مثل املحتجز شخصيا أمام قاض (عىل سبيل املثال بدالً من طريق الفيديو)؟ إذا مل يكن
كذلك ،ما هي األسباب التي أعطيت لعدم القيام بذلك؟
•إذا مثل املحتجز أمام قاض ،بعد كم ساعة من اصطحابه إىل الحجز حدث ذلك؟
•هل ت ّم منح املحتجز الفرصة لإلبالغ عن أي سوء معاملة و/أو تقديم شكوى؟
•هل ت ّم منح املحتجز الفرصة ليديل بترصيحات؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•إذا لزم األمر ،هل وجد مرتجم للمواطنني األجانب/األقليات الوطنية؟

III
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 -3-3إطالق الرساح بطريقة ميكن التحقق منها

املعايري ذات الصلة
“تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لإلفراج عن الشخص املحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم
اإلفراج عنه بالفعل .وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابري الالزمة ليك تكفل لكل شخص عند اإلفراج
عنه سالمته البدنية وقدرته الكاملة عىل مامرسة حقوقه ،دون اإلخالل بااللتزامات التي قد يخضع لها
مبوجب القانون الوطني”.

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة 21

“يجب أن يتم اإلفراج عن أي شخص من األشخاص املحرومني من حريتهم عىل “نحو يتيح التحقق بصورة
موثوق بها من أنه أفرج عنه فعالً ،وأنه ،عالوة عيل ذلك ،أفرج عنه يف ظل أوضاع تكفل احرتام سالمته
البدنية وقدرته عيل مامرسة حقوقه مامرسة كاملة”.
اإلعالن املتعلق بحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة 11

التعليق
من املهم أن متتلك الرشطة اإلجراءات التي تنظم عملية إطالق الرساح .عىل وجه الخصوص ،يجب أن
تكون هناك وسيلة للتأكد من إطالق الرساح يف الواقع ،األمر الذي ميثل حامية مهمة من االختفاء القرسي.
باإلضافة إىل ذلك ،يجب اإلفراج عن األشخاص يف ظل ظروف تضمن سالمتهم البدنية .عىل سبيل املثال ،ال
ينبغي إطالق رساحهم يف وقت متأخر من الليل يف منطقة خطرة أو تركهم وحدهم يف منطقة نائية بدون
وسيلة للوصول إىل منازلهم.

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

نصائح للمراقبني
•هل يحتفظ مركز الرشطة بسجالت األشخاص الذين يتم نقلهم أو إطالق رساحهم؟
•ما هي اإلجراءات املتبعة عندما يطلق رساح الشخص من الحجز التابع للرشطة؟
•هل هناك سياسة للمحتجزين يف حاالت الضعف لضامن إطالق رساحهم بأمان؟

 -4الضامنات اإلجرائية
 -1-4التسجيل بالصوت والفيديو

املعايري ذات الصلة
“مبا أن الطرق الجديدة للوقاية (مثل تصوير جميع االستجوابات بالفيديو [ )]...اكتشفت واختربت
وثبتت فعاليتها ،تنص املادة  2عىل استفادة السلطة من املواد املتبقية وتوسيع نطاق التدابري الالزمة
ملنع التعذيب”.

“ميثل التسجيل اإللكرتوين (أي الصوت و/أو الفيديو) ملقابالت الرشطة ضامنة إضافية مهمة ضد إساءة
معاملة املحتجزين .وتشري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة باستحسان إىل أن إدخال مثل هذه األنظمة قيد الدراسة يف عدد متزايد من البلدان .وميكن لهذه
الوسيلة أن توفر سجالً كامالً وأصيالً لعملية املقابلة ،مام يسهل كثريا ً من التحقيق يف أي ادعاءات بسوء
املعاملة .وهذا يف مصلحة كل من األشخاص الذين تعرضوا لسوء املعاملة عىل أيدي الرشطة وضباط
الرشطة يف مواجهة االدعاءات التي ال أساس لها بتورطهم يف سوء املعاملة أو الضغط البدين والنفيس.
وكذلك يقلل التسجيل اإللكرتوين ملقابالت الرشطة من فرصة إنكار املدعى عليهم بهتانا فيام بعد أنهم
أدلوا باعرتافات مؤكدة”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب رقم  2بشأن املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،الفقرة 14

معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ص ،9.الفقرة 36

 راجع أيضاً
تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة ،68/2003/4.E/CNالفقرة (26ز)
تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،156/56/Aالفقرة 34

III

التعليق
قد يكون التسجيل بالفيديو ضامنة مهمة لكل من املحتجزين والرشطة إذا وجدت إجراءات واضحة
بشأن استخدامه .يجب أن يدرك املراقبون حقيقة وجود هامش لإلساءة ،خاصة يف ما يتعلق بخصوصية
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املحتجزين واحرتام كرامتهم .عادة ما يستخدم التسجيل بالفيديو لغرضني مختلفني:
•للرصد الشامل ملا يحدث داخل مباين الرشطة،
•لتسجيل مقابالت الرشطة.
رصد مباين الرشطة
املعايري الحالية قليلة العدد ألن استخدام الدوائر التلفزيونية املغلقة يف أماكن الحرمان من الحرية حديث
نسبياً .غري أن مامرسة استخدام أنظمة التسجيل هذه آخذة يف االرتفاع .ينبغي أن يقيم املراقبون طريقة
استخدامها داخل مراكز الرشطة .يف بعض البلدان ،قد يكون ملراكز الرشطة أنظمة مثبتة للمراقبة بالدوائر
التلفزيونية املغلقة تسجل كل يشء يحدث يف منطقة االستقبال والزنازين واملمرات وغريها من املواقع.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

عند التعامل مع موضوع الدوائر التلفزيونية املغلقة ،ينبغي أن يعي املراقبون حقوق املحتجزين يف
الخصوصية ،وينبغي أن يحددوا ما إذا كانت مناطق معينة ،مثل الحاممات واملراحيض ،مغطاة بالكامريات
أم ال .وإذا لزم األمر ،ينبغي أن يقدموا توصيات بشأن هذه املسائل .ينبغي أيضاً أن ينتبه املراقبون إىل أن
املناطق التي ال تغطيها معدات املراقبة قد تشكل مخاطر من نوع خاص.

III

ينبغي أن يتأكد املراقبون من هوية املسؤول عن حفظ التسجيالت وعام إذا كان هناك سجل لتواريخ
وأوقات إجراء التسجيالت أم ال ،وينبغي أن يشمل ذلك هويات األشخاص الحارضين أيضاً .من املهم أيضاً
تعيني موظفني من الجنسني قادرين عىل رصد الدوائر التلفزيونية املغلقة يف املناطق التي تحتجز فيها
النساء.
تسجيل املقابالت
إذا كان املراقبون لديهم السلطة القانونية للقيام بذلك ،فهم قد يقررون فحص التسجيالت ،خاصة عند
متابعة االدعاءات بسوء املعاملة .يف مكان تسجيل املقابالت ،ينبغي أن تكون الكامريا (الكامريات) قادرة
عىل تسجيل صور سائر الحارضين يف الغرفة ،وليس فقط الشخص الذي تجرى معه املقابلة.
نصائح للمراقبني
•إذا كانت الدوائر التلفزيونية املغلقة تستخدم يف مركز الرشطة ،أين توضع الكامريات بالضبط؟
•ما هي املناطق التي ال يغطيها نظام الدوائر التلفزيونية املغلقة؟
•من هو املخول مشاهدة األرشطة؟ ما هي السياسة املعنية بالجنسني والخصوصية؟ كيف
تطبق يف املامرسة العملية؟
•هل يتم تسجيل االستجوابات؟ إذا كان األمر كذلك ،هل املراقبون لديهم إمكانية الحصول
عىل التسجيالت؟
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•من هو املسؤول عن األرشطة؟
•هل يوجد سجل بتواريخ وأوقات التسجيل؟ هل يشمل أيضاً هويات األشخاص املوجودين
يف التسجيالت؟
•هل تتناسب مدة التسجيالت مع األوقات املسجلة؟ هل تستمر التسجيالت يف الوقت
الحقيقي أم هناك فواصل ال تحتسب؟

 -2-4تسجيالت الحجز

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة )3(17

“( )1التسجل حسب األصول:
(أ) أسباب القبض،
(ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص املقبوض عليه إىل مكان الحجز وكذلك وقت مثوله ألول مرة
أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،
(ج) هوية موظفي إنفاذ القوانني املعنيني،

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

املعايري ذات الصلة
“تضع كل دولة طرف واحدا ً أو أكرث من السجالت و/أو امللفات الرسمية بأسامء األشخاص املحرومني من
حريتهم وتستوفيها بأحدث املعلومات ،وتضعها فورا ً ،بناء عىل الطلب ،تحت ترصف أية سلطة قضائية
أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة مبوجب ترشيعات الدولة الطرف املعنية أو مبوجب أي
صك قانوين دويل ذي صلة تكون الدولة املعنية طرفا فيه .وتتضمن هذه املعلومات عىل األقل ما ييل:
()1هوية الشخص املحروم من حريته؛
(ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛
(ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛
(د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛
(هـ) مكان الحرمان من الحرية ،وتاريخ وساعة الدخول يف مكان الحرمان من الحرية ،والسلطة املسؤولة
عن الحرمان من الحرية؛
(و) العنارص ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص املحروم من الحرية؛
(ز) يف حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية ،ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات
املتوىف؛
(ح) تاريخ وساعة إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر ،واملكان الذي نقل إليه والسلطة املسؤولة
عن نقله.

III

(د) املعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان الحجز.
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( )2تبلغ هذه املعلومات إىل الشخص املحتجز أو محامية ،إن وجد ،بالشكل الذي يقرره القانون”.

مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 12

“تسجل عىل النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص املحتجز أو املسجون ،واسم الطبيب
ونتائج هذا الفحص .ويكفل االطالع عىل هذه السجالت .وتكون الوسائل املتبعة يف ذلك متفقة مع
قواعد القانون املحىل ذات الصلة”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 26

III
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 راجع أيضاً
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التعليق
ينبغي أن يطلب املراقبون دامئاً الحصول عىل سجالت الحجز باعتبارها جزءا ً ال يتجزأ من أي زيارة .وفحص
السجالت ،جنباً إىل جنب مع املقابالت االنفرادية مع املحتجزين واملوظفني وتفتيش املباين ومالحظات
املراقبني الخاصة ،كلها مسائل رضورية لتثليث البيانات وستسمح للمراقبني بتوسيع نطاق الفهم الكامل
ملركز الرشطة محل الزيارة.
ستشمل السجالت ذات األهمية الخاصة للفرق الزائرة تلك املتعلقة مبا ييل:
•استخدام القوة واألسلحة النارية،
•التدابري التأديبية،
•الحوادث،
•االستجوابات،
•تحركات األشخاص داخل مركز الرشطة وخارجه.

عندما ال تتوفر السجالت أو عندما تحفظ املوجودة منها بشكل سيئ ،ينبغي عادة أن تقدم هيئات الرصد
اقرتاحات وتوصيات إىل السلطات بشأن ( )1أهمية االحتفاظ بسجالت مدققة للحجز و( )2االلتزامات
الوطنية والدولية للرشطة يف ما يتعلق بالسجالت .من الناحية النموذجية ،ينبغي أن ينشئ كل جهاز/
قوة رشطة وطنية سجالً متحدا ً وموحدا ً لتسجيل شامل لجسائر املعلومات األساسية عن حرمان الفرد من
حريته .ينبغي تدريب أفراد الرشطة عىل استخدامه بشكل مناسب ومتسق .وينبغي أن يشمل السجل
43
املوحد املعلومات املذكورة أعاله عىل األقل.
يف بعض السياقات ،يكون أحد األهداف الرصيحة لربنامج الزيارات هو حامية األشخاص من االختفاء
القرسي .يف مثل هذه الحاالت ،تكون متابعة املعلومات املوجودة يف السجالت أمر بالغ األهمية .ينبغي
أن تتحقق زيارات املتابعة من املعلومات املتعلقة بعمليات اإلفراج و/أو اإلحالة إىل أماكن احتجاز أخرى.
ميكن إجراء هذا التحقق خالل زيارة أماكن االحتجاز األخرى أو من خالل االتصال بأرس املحتجزين أو
باملحتجزين املفرج عنهم.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

فمن املهم أن تعتاد اآلليات الزائرة عىل السجالت وأسامئها الرسمية .ينبغي أيضاً أن تكون قادرة عىل
تحديد اكتامل الوثائق من عدمه.

III

 43معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا ( 2002 ،1 )2002( CPT/Inf/Eتعديل ،)2011
ص ،7الفقرة  .40متاحة عىلhttp://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standards.pdf :
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نصائح للمراقبني
•ما هي السجالت املحفوظة يف مركز الرشطة؟
•هل توجد سجالت عن استخدام القوة واألسلحة النارية؟ هل توجد تسجيالت عن التدابري
التأديبية؟
•هل توجد سجالت عن وقوع أي حوادث؟ هل سائر الحوادث املهمة مسجلة؟
•هل توجد سجالت عن تحركات األشخاص داخل مركز الرشطة وخارجه؟ هل دخول وخروج
السجالت ممنوع برصامة؟
•من هو املسؤول عن السجالت؟ من هو املخول الوصول إليها؟
•كيف تستخدم املعلومات املوجودة يف السجالت؟
•إذا طلبت ،هل ميكن اطالع املحتجز أو محاميه عىل السجالت؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

 3-4الشكاوى

III

املعايري ذات الصلة
“تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية،
الحق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاتها املختصة وىف أن تنظر هذه السلطات يف حالته عىل وجه الرسعة
وبنزاهة .وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة لضامن حامية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة
السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم”.

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادة 13

“( )1يحق للشخص املحتجز أو املسجون أو ملحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته ،وال سيام يف
حالة التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .إىل السلطات املسؤولة عن
إدارة مكان االحتجاز وإىل السلطات األعىل ،وعند االقتضاء إىل السلطات املناسبة املنوطة بها صالحيات
املراجعة أو اإلنصاف.
[…]
( )3يحتفظ برسية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشايك ذلك.
( )4يبت عىل وجه الرسعة يف كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخري ال مربر له .ويف حالة
رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخري مفرط ،يحق للشايك عرض ذلك عىل سلطة قضائية أو سلطة
أخرى .وال يتعرض املحتجز أو املسجون أو أي شاك مبوجب الفقرة  1للرضر نتيجة لتقدميه طلبا أو
شكوى”.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 33
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“عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احرتام القانون وهذه املدونة .وعليهم أيضاً،
قدر استطاعتهم ،منع وقوع أي انتهاكات لهام ومواجهة هذه االنتهاكات بكل رصامة.
وعىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،الذين يتوفر لديهم ما يحملهم عىل االعتقاد بوقوع أو وشك
وقوع انتهاك لهذه املدونة ،إبالغ األمر إىل سلطاتهم العليا وكذلك ،عند اللزوم ،إىل غريها من السلطات
واألجهزة املختصة التي تتمتع بصالحية املراجعة أو رفع الظالمة”.
مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،املادة 8

 راجع أيضاً
•قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)،
القاعدة )1(25
•تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،وثيقة األمم املتحدة ،5.Add/39/13/A/HRC
الفقرات 112-110
•رأي مفوض حقوق اإلنسان بشأن اتخاذ قرار مستقل وفعال يف الشكاوى املقدمة ضد الرشطة،
وثيقة مجلس أوروبا 4)2009(CommDH
•“مكافحة اإلفالت من العقاب” يف وثيقة مجلس أوروبا  ،28)2004( CPT/Infالفقرات 42-25

توجد مستويات مختلفة من اآلليات .تحتوي أولها عموماً عىل آلية الشكاوى الداخلية التي من خاللها
تجري وحدة رشطية تحقيقاً داخلياً يف الشكاوى املوجهة إىل رئيس مركز/إدارة الرشطة .ومع ذلك ،قد
يحتوي عمل هذه اآللية عىل عيوب بسبب عدم االستقاللية وقوة ‘روح التضامن’ داخل الرشطة.
تقديم شكوى جنائية رسمية هي إمكانية أخرى؛ غري أن الرشطة قد تجري التحقيق التشغييل يف الشكوى.
فمن املهم وجود وحدة خاصة يف الرشطة للتحقيق يف الشكاوى .من الناحية النموذجية ،ينبغي أن توجد
هيئة لشكاوى الرشطة مستقلة متاماً.
ينبغي أن تكون نظم الشكاوى مرئية وميكن الوصول إليها :ينبغي أن تكون املعلومات عن آليات الشكاوى
متاحة ومعروضة يف مقار الرشطة .كام ينبغي إتاحة إمكانية تقديم شكوى ليس فقط شخصياً ولكن أيضاً
عن طريق الهاتف و/أو املراسالت الكتابية.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

التعليق
آليات الشكاوى هي املكونات الرئيسية ألي مؤسسة رشطية مهنية وخاضعة للمساءلة؛ لذلك ،ينبغي أن
يدرس املراقبون وجودها وفعاليتها .ميكن أن تغطي الشكاوى مجموعة واسعة من املسائل املتعلقة بسلوك
الرشطة ،بدءا ً من االدعاءات بانتهاكات حقوق اإلنسان إىل القصور يف أداء العمل.

III

باإلضافة إىل ذلك ،ميكن إحالة حاالت الوفيات واإلصابات الخطرية يف حجز الرشطة بشكل منهجي وتلقايئ
إىل اآلليات املناسبة إلجراء تحقيق فوري.
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أياً كان النظام املعمول به ،ينبغي أن يستويف التحقيق يف الشكاوى املقدمة ضد الرشطة املعايري التالية:

44

•االستقاللية :ينبغي عدم وجود عالقات مؤسسية أو هرمية بني اآلليات والرشطة الخاضعة
إلرشافها.
•الشمولية :يجب أن تكون اآلليات قادرة عىل النظر يف سائر الوقائع واتخاذ سائر الخطوات
الالزمة لتأمني األدلة.
•الرسعة :ينبغي إجراء التحقيقات بطريقة رسيعة وعاجلة.
•التدقيق العام :يجب أن تكون إجراءات وعمليات اتخاذ القرارات مفتوحة وشفافة.
•إرشاك الضحية :يجب أن يشارك صاحب الشكوى (أصحاب الشكاوى) يف هذه العملية.
ينبغي أيضاً أن يحدد املراقبون ما إذا كان تقديم الشكوى قد أدى إىل أي شكل من أشكال العقوبات أم ال.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

يف نهاية التحقيق  -سواء كان جنائياً أو تأديبياً  -ينبغي إبالغ صاحب الشكوى كتابياً بحل الشكوى .ينبغي
إتاحة الفرصة للتظلم.
نصائح للمراقبني
•بأي سبل ميكن لألشخاص املحرومني من حريتهم تقديم الشكاوى؟
•هل إجراءات الشكاوى متاحة للمحتجزين (مبا يف ذلك الرعايا األجانب أو األميون أو ذوو
اإلعاقات الفكرية أو النفسية أو الحسية)؟
•هل يتم احرتام الرسية؟
•هل يتسم اإلجراء بالشفافية؟
•هل النظام مرن مبا يكفي لتلبية احتياجات املحتجزين؟

III

•هل من املمكن أن يقدم شخص من الخارج شكوى نيابة عن املحتجز؟
•هل يتلقى الشاكون ردا ً يعالج موضوع الشكوى يف الوقت املناسب؟
•هل يتم إجراء وتحليل وحفظ اإلحصاءات املعنية بالردود عىل الشكاوى؟
•كم عدد الشكاوى التي قدمت عىل مدى الثالثة/الستة/االثني عرش شهرا ً املاضية؟ كيف تتم
مقارنة هذا العدد مع متوسطعدد األشخاص املحتجزين يف مركز الرشطة؟
 44وضعت هذه املعايري يف املقام األول املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،لجنة منع التعذيب ومفوض مجلس أوروبا لحقوق
اإلنسان.
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•ما هي طبيعة النمط الحايل للشكاوى؟
•ما هي النتيجة األكرث شيوعاً؟ ما هي النتيجة األكرث شيوعاً للطعون؟
•ما هي النسبة املئوية للشكاوى التي ت ّم البت فيها لصالح صاحب الشكوى؟
•هل توجد قواعد لضباط الرشطة بشأن التعامل مع الشكاوى؟
•هل توجد أي ادعاءات باالنتقام أو عقوبات ملتابعة أي شكوى؟

 -4-4التفتيش والرصد

الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادة 4

“( )2دون اإلخالل بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف يف مجال الحرمان من الحرية ،يتعني عىل
كل دولة طرف ،يف إطار ترشيعاتها ،القيام مبا ييل[…]:
(هـ) ضامن سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة مبوجب القانون إىل أماكن االحتجاز ،وذلك،
عند الرضورة ،بإذن مسبق من سلطة قضائية”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

املعايري ذات الصلة
“( )1تسمح كل دولة طرف ،وفقًا لهذا الربوتوكول ،بقيام اآلليات املشار إليها يف املادتني  ٢و ٣بزيارات
ألي مكان يخضع لواليتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني من
حريتهم إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء عىل إيعاز منها أو مبوافقتها أو سكوتها(يشار إليها
يف ما ييل باسم أماكن االحتجاز) .ويجري االضطالع بهذه الزيارات بهدف القيام ،عند اللزوم ،بتعزيز
حامية هؤالء األشخاص من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة”.

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املادة 2(17هـ)

“( )1ملراقبة مدى دقة التقيد بالقوانني واألنظمة ذات الصلة ،يقوم بتفقد أماكن االحتجاز بصفة منتظمة
أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة متاماً عن السلطة التي تتوىل
مبارشة إدارة مكان االحتجاز أو السجن
( )2يحق للشخص املحتجز أو املسجون االتصال بحرية وىف رسية تامة باألشخاص الذين يتفقدون أماكن
االحتجاز أو السجن وفقاً للفقرة  ،1مع مراعاة الرشوط املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام
يف تلك األماكن.

III

مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ 29
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النساء
“من أجل رصد الظروف املتعلقة باحتجاز ومعاملة السجينات ،تضم هيئات التفتيش أو الهيئات املعنية
بالزيارات أو الرصد أو هيئات اإلرشاف أعضاء من النساء”.
قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدة )3(25

األشخاص ذوو اإلعاقة
“يسهم املجتمع املدين ،وبخاصة األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظامت املمثلة لهم ،يف عملية الرصد
ويشاركون فيها مشاركة كاملة”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة )3(33

III

 ßراجع أيضاً
•القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرة 55
•اتفاقية األمم املتحدة بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة )3(16
•التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب رقم  2بشأن املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،الفقرة 13
•تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  ،68/2003/4.E/CNالفقرة
(26و)
•دراسة مشرتكة حول املامرسات العاملية املتعلقة باالحتجاز الرسي يف سياق مكافحة اإلرهاب،
وثيقة األمم املتحدة  ،42/13/A/HRCالفقرة (292أ)
•معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
ص ،14الفقرة 50
التعليق
إن وجود مجموعة متنوعة من النظم الداخلية والخارجية التكميلية للتفتيش رضوري لحامية حقوق
األشخاص املحرومني من حريتهم .ينبغي منح املحتجزين فرصة للتواصل مع آليات التفتيش بحرية وبرسية
تامة .يشكل املراقبون ،كأعضاء يف آلية الزيارة ،إحدى هذه النظم؛ حيث أن التفتيش الذي يجرونه هو
من بني أكرث الطرق فعالية ملنع التعذيب .وليك تكون فعالة قدر اإلمكان ،ينبغي أن تكون زيارات املراقبني
منتظمة ومفاجئة .عالوة عىل ذلك ،ينبغي متكني الهيئات الزائرة من مقابلة األشخاص املحبوسني حبساً
45
انفرادياً.
يجب أن تسعى آليات الزيارة جاهدة لتعيني مراقبني ذوي تشكيالت متنوعة قدر اإلمكان ،مع مراعاة
 45معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا 1 )2002( CPT / INF / Eلعام ( 2002تعديل
 ،)2011ص ،14 .الفقرة  .50متاحة عىل.http://www.cpt.coe.int/En/documents/eng-standards.pdf :
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أهمية التوازن بني الجنسني وتنوع الخربات واملهارات املهنية.
يجب أن تراقب آليات الرصد مدى استجابة أماكن االحتجاز ملالحظاتها وتوصياتها.
نصائح للمراقبني
•هل توجد أي آليات داخلية للتفتيش؟ (ملحوظة :يف بعض الواليات القضائية قد توجد هيئة
واحدة فقط أو ال يشء عىل اإلطالق).
•ما هو وفد اآللية (اآلليات) وما تكوينه (عىل سبيل املثال يف ما يتعلق بالتوازن بني الجنسني
والخلفية املهنية لألعضاء)؟
•كم عدد مرات إجراء التفتيش؟ هل يعلن عنها؟
•هل مينح املحتجزون حق الوصول رسا ً إىل اآللية (اآلليات)؟
•هل ميكن لآللية (اآلليات) تلقي وفحص الشكاوى؟
•من لديه حق الوصول إىل تقارير آلية التفتيش (آليات)؟ هل التقارير علنية؟

 -5الظروف املادية
املعايري ذات الصلة
“ )1( -84يف الفقرات التالية تطلق صفة “متهم” عىل أي شخص تم توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة
لقانون العقوبات ووضع يف عهدة الرشطة أو السجن ولكنه مل يحاكم ومل يحكم عليه بعد ،سيشار إلهم
بعبارة “السجناء الذين مل يحاكموا” فيام بعد يف هذه القواعد]…[ .
 -86يوضع املتهمون يف غرف نوم فردية ،ولكن رهناً مبراعاة العادات املحلية املختلفة تبعـا للمناخ ]…[.
 -90يرخص لكل متهم بأن يحصل ،عىل نفقته أو نفقة آخرين ،ويف الحدود املتفقة مع صالح إقامة
العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته ،عىل ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغريها من
وسائل قضاء الوقت”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•ما هي نتائج عمليات التفتيش التي تحققت حتى اآلن؟

III

القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرات  )1(84و 86و90

“يجب أن توفر الرشطة السالمة والصحة والنظافة والتغذية املناسبة لألشخاص أثناء احتجازهم .ويجب
أن تكون زنازين الرشطة ذات حجم معقول ،ويكون بها اإلضاءة والتهوية الكافيتني وتكون مجهزة
بوسائل الراحة املناسبة”.
املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة ،الفقرة 56
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“يجب أن تكون جميع زنازين الرشطة نظيفة وذات حجم معقول لعدد األشخاص الذين يشغلونها،
وذات إضاءة كافية (أي ما يكفي للقراءة ،وفرتات النوم مستثناة) ،ويفضل أن تتمتع الزنازين بالضوء
الطبيعي .عالوة عىل ذلك ،ينبغي تجهيز الزنازين بوسيلة للراحة (مثل مقعد ثابت أو دكة) ،وينبغي
تزويد األشخاص امللزمني بالبقاء طوال الليل يف الحجز ببطانيات نظيفة وفراش نظيف .وينبغي أن يتوافر
لألشخاص املحتجزين يف عهدة الرشطة مرحاض مناسب تحت ظروف الئقة ،ويزودوا بوسائل كافية
لتنظيف أنفسهم .وينبغي أن يكون لديهم مصدر جاهز ملياه الرشب وتزويدهم بالطعام يف األوقات
املناسبة ،مبا يف ذلك وجبة كاملة واحدة عىل األقل (أي يشء مشبع أكرث من شطرية) كل يوم .وينبغي،
قدر اإلمكان ،أن ميارس األشخاص املحتجزين يف عهدة الرشطة ملدة  24ساعة أو أكرث التامرين يف الهواء
الطلق كل يوم”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

التقرير العام الحادي والعرشين للجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،الفقرة 47

III
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النساء
يجب أن توفر للسجينات يف أماكن إيوائهن املرافق واملواد الرضورية لتلبية احتياجاتهن الخاصة من
حيث النظافة الشخصية ،مبا يف ذلك الحفاضات الصحية مجاناً واإلمداد باملياه بصورة منتظمة ألغراض
العناية الشخصية لألطفال والنساء ،وال سيام النساء اللوايت يقمن بأعامل الطهي والحوامل أو املرضعات
أو اللوايت يحضن.
قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدة 5

“يجب تزويد النساء والفتيات املحرومات من حريتهن بتلك املواد التي ال غنى عنها لالحتياجات الصحية
الالزمة لنوع جنسهن بانتظام”.
املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ 11

 راجع أيضاً
•القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ،الفقرات  4و 14-9و20
•اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة 9
•املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبادئ
 11و 12و17
التعليق
من املفرتض أن يكون الحبس االحتياطي يف عهدة الرشطة ملدة قصرية؛ لذلك ،من املتوقع أن تكون الظروف
املادية أساسية أكرث مام هي عليه يف السجون .إال أنه ينبغي أن تتمتع زنازين الرشطة بالضوء الطبيعي
والتهوية ودرجة الحرارة املناسبة للمناخ واملوسم .وإذا اضطر الشخص إىل قضاء ليلة يف الزنزانة ،يجب أن
تكون مجهزة بفراش وبطانيات .يجب أن تكون املراحيض نظيفة وصحية ،وال يتعذر الوصول إىل املراحيض.
كام ينبغي حصول املحتجزين عىل مياه الرشب ووجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية.

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

كلام كانت الزنزانة صغرية ،ينبغي أن يقيض املحتجز وقتاً أقل فيها .تستخدم لجنة مناهضة التعذيب املعيار
التايل (ينظر إليه عىل أنه املستوى املرغوب فيه بدالً من معيار الحد األدىن) عند تقييم الزنازين الفردية
لإلقامة التي ال تتجاوز بضع ساعات :يجب أن يكون طراز الزنازين مكون من  7أمتار مربعة مع مرتين أو
46
أكرث بني الجدران و 2,5مرت بني األرض والسقف.
يجب أن يعي املراقبون أن مراكز الرشطة تستخدم يف بعض األحيان لفرتات أطول من تلك التي يعتربها
القانون مقبولة ،وتكون مرافق الرشطة ،يف معظم الحاالت ،غري مناسبة لالحتجاز الطويل أو املتوسط األجل.
يف مثل هذه الحاالت ،يجب أن تعادل الظروف املادية الحد األدىن من املعايري املتوقعة املضمونة يف فرتة
االحتجاز السابق للمحاكمة الطويلة األجل.
عىل الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واجب العمل ،مبوجب
املادة  ،9عىل ضامن إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل األماكن العامة .لذلك ،ينبغي أن يتحقق
املراقبون من توفري تسهيالت معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ عىل سبيل املثال ،ينبغي أن يتحقق املراقبون
من قدرة مستخدمي الكرايس املتحركة دخول أي من مرافق اإلقامة واملراحيض.
نصائح للمراقبني
•ما هو حجم الزنازين؟ ما هي سعتها الرسمية؟ كم كان عدد األفراد يف كل زنزانة يف وقت
الزيارة؟ هل تبني السجالت أو السجالت األخرى اختالفات هامة يف هذا الصدد؟ إذا كان األمر
كذلك ،فام هو الحد األقىص لعدد األشخاص املحتجزين يف كل زنزانة عىل مدى فرتة محددة؟
•ماذا يحدث إذا وجد عدد أكرب من األشخاص يف الحجز من ذلك املسموح به لهذه املساحة؟
•هل درجة الحرارة داخل الزنزانة مناسبة للموسم واملناخ؟ هل توجد نظم للتدفئة/للتهوية؟
هل تعمل؟
•هل يوجد بالزنازين ضوء طبيعي وتهوية؟ هل تعمل أي من املصابيح الكهربائية؟ إذا كان
األمر كذلك ،هل إضاءتها كافية للقراءة؟ هل يستطيع املحتجزون إطفاء أو إخفات األضواء
االصطناعية (إن وجدت)؟ هل ميكنهم طلب فعل ذلك ليتمكنوا من النوم أثناء الليل؟ إذا كان
األمر كذلك ،ما هو اإلجراء املتبع لذلك ومدى كفاءته؟
•هل توجد أرسة وفراش وبطانيات ووسائد؟ هل هي نظيفة؟ ما هي الرتتيبات املتبعة لتنظيفها
هي والزنزانة؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

الزنازين

III

 46التقرير العام الثاين عن أنشطة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الذي
يغطي الفرتة من  1يناير  31 -ديسمرب عام  ،1991اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا  13 ،CPT/Inf (92) 3أبريل  .1992متاحة عىل http://www.cpt.coe.int/En/annual/
rep-02.htm
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•هل يوجد جرس أو صفارة يف كل زنزانة ميكن استخدامها الستدعاء املساعدة من الحرس يف
حالة ( )1الحاجة إىل استخدام املرحاض (إذا مل يكن ملحقاً بالزنزانة) )2( ،املرض ،أو ( )3حالة
طارئة؟ هل يعمل؟
الطعام واملاء
•ما هو تواتر تقديم الطعام؟ ما هو نوع الطعام يف كل مرحلة من مراحل االحتجاز (مثالً ،هل
يتم تقديم وجبات طعام ساخنة مرة واحدة عىل األقل يومياً إىل املحتجزين)؟ هل تتم مراعاة
االحتياجات الغذائية الخاصة (النباتية ،الدينية ،الطبية)؟
•من يدفع مثن طعام املحتجزين؟ هل تعتمد الرشطة عىل أرس املحتجزين لتوفري و/أو دفع
مثن الطعام؟
•هل أعطي الشخص أي طعام؟ هل استلم وجبة ساخنة؟
•هل يحصل الشخص عىل مصدر مبارش ملياه الرشب؟
مرافق االستحامم واملراحيض
املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•ما هي رشوط دخول املراحيض؟
•هل املراحيض تعمل وصحية؟ إذا كان نظام الدلو مستخدماً ،هل يفرغ بانتظام؟
•ما هي رشوط دخول الحامم؟ هل الحاممات تعمل وصحية؟
•هل تحرتم خصوصية املحتجزين؟
•هل يتم تزويد املحتجزين بحاجيات املرحاض (مبا يف ذلك املناشف وورق التواليت) أو يجب
عليهم دفع مثنها أو تأمينها مبعرفتهم؟
التامرين

III

•هل توجد ساحة للتمرين؟ هل حجمها ٍ
كاف لهذا الغرض ولعدد املحتجزين الذين
يستخدمونها يف وقت واحد؟
•ما حو حق املحتجزين يف مامرسة التامرين؟ هل يتمرن املحتجزون وحدهم أو مع اآلخرين؟
ما هي املدة التي يسمح فيها للمحتجزين بالتمرين كل يوم؟
•الفئات التي يف حاالت الضعف
•هل يتم احتجاز النساء واألحداث يف زنازين منفصلة عن الذكور البالغني؟
•هل توجد أي أحكام خاصة للنساء والفئات األخرى يف حاالت الضعف؟
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•هل يتم تزويد النساء بلوازم النظافة الصحية؟
•هل يوىل االهتامم للمخاطر التي قد تواجه املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغايري الهوية الجنسانية املحتجزين عند احتجازهم مع أشخاص آخرين؟
•هل تم تقييم املحتجزين عند الدخول لتحديد ما إذا كانوا يشكلون خطرا ً عىل املحتجزين
اآلخرين أم ال؟ عند الرضورة ،هي توجد أماكن منفصلة لضامن السالمة؟
•هل أجريت تعديالت معقولة لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؟
أخرى
•هل يزود املحتجزون مبواد للقراءة؟
•هل توجد رشوط معقولة ملامرسة الشعائر الدينية؟
•هل ميكن إخالء زنازين الحجز بأمان يف حالة الطوارئ؟
•إذا سمح للمحتجزين بكتابة الرسائل ،هل يزودون بأدوات للكتابة؟

•هل يسمح للمحتجزين بتغيري املالبس؟

 -6العاملون بالرشطة
 -1-6مدونة لقواعد السلوك

املعايري ذات الصلة
“( )2يحرص املوظفون العموميون عىل أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقاً للقوانني
أو السياسات اإلدارية .ويسعون يف كل وقت إىل التيقن من أن املوارد العامة التي تدخل يف نطاق
مسؤوليتهم تدار باألساليب األكرث فعالية وكفاءة.
( )3يتوخى املوظفون العموميون اليقظة واإلنصاف والحياد يف أداء مهامهم ،وخاصة يف عالقاتهم مع
الجمهور .وال يجوز لهم يف أي وقت منح معاملة تفضيلية ألي جامعة أو فرد دون داع ،أو التحيز ضد أي
جامعة أو فرد ،أو إساءة استعامل السلطة والصالحية املخولتني لهم بأي شكل آخر”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•إذا كان من الرضوري أخذ املالبس من املحتجزين ألغراض التحقيق الرشعي ،هل تقدم لهم
مالبس بديلة؟

III

املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني ،املبدأ )3-2(1
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“ -8مطالب الجمهور بأن تكون نزاهة مسؤويل الرشطة فوق الشبهات .لذا ،يتعني عىل مسؤويل الرشطة
الترصف بطريقة جديرة بالثقة وتجنب أي سلوك قد يعرض النزاهة للخطر ،وبالتايل يقوض ثقة الجمهور
يف قوة  /خدمة الرشطة]...[ .
 -10يتعني عىل مسؤويل الرشطة الوفاء بالواجبات املفروضة عليهم مبوجب القانون يف جميع األوقات،
عىل نحو يتفق مع درجة عالية من املسؤولية والنزاهة املطلوبة يف مهنتهم]...[ .
 .11يكفل مسؤولو الرشطة أنهم يعاملون جميع األشخاص بأسلوب مهذب وأن يكون سلوكهم منوذجي
ومتوافق مع متطلبات املهنة والجمهور الذي يخدموه”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

مدونة قواعد سلوك أفراد الرشطة ملنظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الرشطة يف الجنوب األفريقي ،املواد  8و 10و11

III

“ -16يكون أفراد الرشطة ،عىل جميع املستويات ،مسؤولني شخصياً وخاضعني للمساءلة عن ترصفاتهم
الخاصة أو اإلهامل أو إعطاء األوامر ملرؤوسيهم]...[ .
 -17يجب عىل هيئة الرشطة تقديم تسلسل قيادي واضح داخل الرشطة .وينبغي أن يكون من املمكن
دامئاً تحديد الرئيس املسؤول يف النهاية عن أفعال أو إهامل أفراد الرشطة.
 -18تنظم الرشطة بطريقة تعزز العالقات الجيدة بني الرشطة والجمهور ،وعند االقتضاء ،التعاون الفعال
مع الوكاالت واملجتمعات املحلية واملنظامت غري الحكومية األخرى وغريهم من ممثيل الجمهور ،مبا يف
ذلك األقليات العرقية]...[ .
 -20يجب أن يتضمن تنظيم الرشطة تدابري فعالة لضامن سالمة وحسن أداء أفراد الرشطة ،عىل وجه
الخصوص ،لضامن احرتام الحقوق والحريات األساسية لألفراد املنصوص عليها ،ال سيام يف االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان”.
املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة 18-16 ،و20

 راجع أيضاً
•مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،وثيقة األمم املتحدة A/
 ،169/34/RESاملادة 1
•املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة ،الفقرتان  1و12
التعليق
املعايري األخالقية هي أساس الحكم الرشيد .تساعد املدونة الوطنية لقواعد السلوك أو مدونة قواعد السلوك
عىل توعية وتوجيه سلوك أفراد الرشطة .كام أنها تضمن وجود أسس أخالقية مشرتكة لعملهم .توفر
مدونات قواعد األخالق إطارا ً يشجع عىل السلوك املهني يف سائر مهام الرشطة .كام أنها تعزز الشعور
باملسؤولية الفردية من جانب كل شخص يعمل يف خدمة الرشطة .ميكن تعزيز ذلك من خالل إعالن رسمي،
يدىل به كل ضابط جديد عند تعيينه (مثل ميني الرشطة).
توفر كل من مدونات قواعد السلوك لألمم املتحدة واإلقليمية إطارا ً محكامً لسائر الدول التي ترغب يف

148

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة  -دليل عميل

وضع مدونة وطنية لسلوك و/أو أخالق الرشطة .ميكن أن تعمل مدونات قواعد السلوك بالتوازي مع قوانني
الرشطة الوطنية أو بشكل مستقل.
يجب أن تويل هيئات الرصد ،بغض النظر عن وجود مدونة وطنية للسلوك ،اهتامماً خاصاً لسلوك املوظفني:
طريقة أداء مهامهم يشء أسايس للمناخ العام يف مراكز الرشطة .يعتمد سلوك املوظفني تجاه املحتجزين
كثريا ً عىل التعليامت الرسمية وغري الرسمية التي يتلقونها .يُحكم املوظفون بنهج وسلوك التسلسل الهرمي
الخاص بهم ،من خالل الترصيحات التي أدىل بها الساسة ووسائل اإلعالم ،وموقف الرأي العام تجاه
املحتجزين .ميكن أن يكون وجود مدونة لقواعد السلوك مبثابة توجيهات مفيدة ألفراد الرشطة ،خاصة
إذا كانوا يعتقدون أن تسلسلهم الهرمي ال يترصف باالمتثال ملعايري حقوق اإلنسان .ميكن أيضاً أن تكون
الطريقة التي تتم بها صياغة املدونات الوطنية لقواعد السلوك (عىل سبيل املثال ما إذا كانت تحرتم الكرامة
اإلنسانية أو العسكرية أم ال) مبثابة مؤرشات مفيدة يف ما يتعلق بالثقافة املؤسسية للرشطة.
نصائح للمراقبني
•هل توجد مدونة وطنية لقواعد السلوك و/أو األخالقيات للرشطة؟ إذا كان األمر كذلك ،هل
يعلم أفراد الرشطة بوجودها؟ هل يستخدمونها كمرشد؟

•إن مل يوجد أي مدونة وطنية من هذا القبيل ،هل أفراد الرشطة عىل علم بوجود مدونة األمم
املتحدة واملدونات اإلقليمية لقواعد السلوك؟
•كيف يتم تنظيم سلسلة القيادة داخل قوة/خدمة الرشطة؟
•كيف يتم قياس أداء الرشطة مقابل مدونة لقواعد السلوك؟

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•ما هو مضمون املدونة؟ ما هي اللغة (اللغات) املكتوبة به؟ كيف ترتبط باللغة (اللغات)
األساسية التي تتحدث بها الرشطة يف البلد؟

 -2-6التوظيف

املعايري ذات الصلة
“يجب عىل الحكومات ووكاالت إنفاذ القانون التأكد من أن جميع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يتم
اختيارهم من قبل إجراءات الفرز السليم ،ولديهم الصفات األخالقية والنفسية واملادية املالمئة ملامرسة
مهامهم بكفاءة”.

III

املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون ،الفقرة 18

“ -22يتم تعيني أفراد الرشطة ،عىل أي مستوى ،عىل أساس مؤهالتهم وخربتهم الشخصية ،التي يجب
أن تكون مناسبة ألهداف الرشطة.
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 -23أن يتمتع أفراد الرشطة بالقدرة عىل إصدار الحكم السليم ،واتخاذ موقف منفتح ،والنضج،
واإلنصاف ،ومهارات االتصال ،وعند االقتضاء ،مهارات القيادة واإلدارة .وعالوة عىل ذلك ،الفهم الجيد
للقضايا االجتامعية والثقافية واملجتمعية.
 -24األشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطرية غري مؤهلني للعمل بالرشطة.
 -25ويجب أن تستند إجراءات التعيني عىل أسس موضوعية وغري متييزية ،وبعد الفحص الالزم للمرشحني.
وباإلضافة إىل ذلك ،يجب أن تهدف السياسة إىل تعيني الرجال والنساء من مختلف رشائح املجتمع ،مبا
يف ذلك األقليات العرقية ،بالهدف العام الذي يجعل أفراد الرشطة يعكسون املجتمع الذي يخدمونه”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة ،الفقرات 25-22

التعليق
متثل إجراءات التعيني مكوناً محورياً يف أي مؤسسة رشطية .وقد يكون من املفيد جدا ً للمراقبني النظر يف
إجراءات التعيني ألنها رمبا تعكس القيم التنظيمية الداخلية للرشطة .عىل سبيل املثال ،إذا كانت حملة
التوظيف تنقل صورة للرشطة تربز استخدام القوة ،فهذا قد يوحي بأن املؤسسة ترى نفسها بصفتها قوة
بدالً من خدمة .وقد تكشف معايري التوظيف أيضاً ،مثل الحد األدىن للرشوط التعليمية ونوع الجنس
والعمر والطول وغريها معلومات مفيدة عن الثقافة املؤسسية للرشطة .ينبغي أن يكون تكوين الرشطة ،مبا
يف ذلك وجود أقليات داخل الرشطة ،ممثالً لسائر السكان.
يحق لبعض هيئات الرصد ،مثل اآلليات الوقائية الوطنية ،تقديم تعليقات وتوصيات بشأن عملية التوظيف
وإجراءات التوظيف القامئة والتمييز املحتمل يف تعيني املوظفني الجدد.
نصائح للمراقبني
•ما هي إجراءات توظيف واختيار أفراد الرشطة؟
•ما هي املعايري الرئيسية للتوظيف؟ ما هي أسباب عدم أهلية املرشحني املحتملني؟

III

•ما هي نسبة الرجال إىل النساء داخل الرشطة؟
•إذا كان ذلك مناسباً ،ما هي نسبة األقليات داخل الرشطة؟
•هل تعكس خدمة/قوة الرشطة الصورة السكانية يف البالد؟
•ما هي الرسائل الرصيحة والضمنية يف حمالت التوظيف للرشطة؟
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 -3-6التدريب

املعايري ذات الصلة
“( )1تضمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم يف ما يتعلق بحظر التعذيب عىل الوجه الكامل يف برامج
تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،سواء أكانوا من املدنيني أو العسكريني ،والعاملني يف ميدان
الطب ،واملوظفني العموميني أو غريهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل من
أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
( )2تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر يف القوانني والتعليامت التي يتم إصدارها فيام يختص
بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص”.

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادة 10

“تتخذ الدول األطراف تدابري ليك ،يف تدريب ضباط الرشطة وغريهم من املوظفني العموميني املسؤولني
عن احتجاز األشخاص املحرومني مؤقتاً أو نهائياً من حريتهم ،يتم الرتكيز بشكل خاص عىل حظر استخدام
التعذيب يف االستجواب ،أو االحتجاز أو إلقاء القبض”.
اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه )1(7

املبادئ وأفضل املامرسات بشأن حامية األشخاص املحرومني من الحرية يف األمريكتني ،املبدأ )7(20

“ -28ويفضل أن يتبع التثقيف األويل العام بالتدريب أثناء الخدمة عىل فرتات منتظمة ،وتدريب
املتخصصني واإلدارة والقيادة ،عندما يتطلب ذلك]...[ .
 -30يجب أن يراعي تدريب الرشطة متاماً رضورة مناهضة ومكافحة العنرصية وكراهية األجانب”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

“يتلقى األفراد املوجودون يف أماكن الحرمان من الحرية التثقيف األويل والتدريب املتخصص الدوري،
مع الرتكيز عىل الطبيعة االجتامعية لعملهم .ويشمل التثقيف والتدريب ،عىل األقل ،التوعية بحقوق
اإلنسان؛ والحقوق والواجبات ،واملحظورات يف مامرستهم ملهامهم ،واملبادئ والقواعد الوطنية والدولية
املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية والتقييد البدين .ومن أجل تحقيق هذه األهداف تعزز الدول
األعضاء يف منظمة الدول األمريكية إنشاء وتشغيل برامج التعليم والتدريب املتخصص مبشاركة وتعاون
املؤسسات االجتامعية ومؤسسات القطاع الخاص”.

املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة ،الفقرتان  28و30

األحداث
“يتلقى املوظفون من التدريب ما ميكنهم من االضطالع عىل نحو فعال مبسؤولياتهم ،وخاصة التدريب
يف علم نفس األطفال ،ورعاية األطفال واملعايري والقواعد الدولية لحقوق اإلنسان وحقوق الطفل ،مبا
فيها هذه القواعد .ويعمل املوظفون عىل ترسيخ وتحسني معرفتهم وقدراتهم الفنية عن طريق حضور
دورات للتدريب أثناء الخدمة تنظم عىل فرتات مناسبة طوال حياتهم الوظيفية”.

III

قواعد حامية األحداث املجردين من حريتهم ،الفقرة 85
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املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

 راجع أيضاً
•املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون،
الفقرة 18
•املبادئ التوجيهية والتدابري املتعلقة بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ومنعها يف أفريقيا (مبادئ روبن آيلند) ،الجزء الثاين ،الفقرة 46
•االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
الفقرات  26و 27و29
•التقرير العام الثاين للجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،وثيقة مجلس أوروبا ،3 )92( CPT/Infالفقرتان 61-60
التعليق
العاملون بالرشطة املؤهلون واملدربون تدريباً جيدا ً هم أساس نظام الرشطة الذي يعمل بصورة جيدة؛
ينبغي أن تطلب آليات الزيارة الحصول عىل معلومات عن التدريب املقدم ومدى مالءمته .ميثل التدريب
الصحيح لضباط الرشطة ضامنة جيدة ضد سوء املعاملة .ينبغي أن يركز املنهج الجيد املوضوع لتدريب
الرشطة عىل القيم األخالقية واحرتام حقوق اإلنسان يف جميع أنحائه .هذا أمر مهم ال سيام يف الدورات
التدريبية التشغيلية بشأن
•كيفية إجراء التحقيقات،
•استخدام وسائل التقييد،
•املهارات الفنية (مثل استخدام القوة واألسلحة النارية).
كام ينبغي أن تتضمن املناهج الدراسية التدريب عىل
•االتصاالت بني األشخاص،

III

•منع الفوىض،
•إدارة الرصاعات غري العنيفة،
•معالجة اإلجهاد.
وقد تسمح هذه املهارات لضباط الرشطة بتهدئة األوضاع التي قد تتحول إىل عنيفة.
ينبغي توفري فرص للتدريب املستمر ،من دون أي متييز ،لسائر املوظفني ،بغض النظر عن الجنس والعمر
والرتبة .قد تؤدي املشاركة يف التدريب املستمر و/أو التطوير املهني إىل الرتقية .إذا مل يكن الحال هكذا،
ينبغي أن يستفرس املراقبون عن نظام الرتقية وعام إذا كان يستند إىل طول مدة الخدمة أو ‘النتائج’ أو
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املعايري األخرى أم ال.
باإلضافة إىل فرص التدريب املستمر ،ينبغي حصول أفراد الرشطة عىل الدعم النفيس واستخالص املعلومات،
خاصة بعد حوادث العنف.
نصائح للمراقبني
•ما هي أنواع التدريب األسايس الذي يتلقاه املجندون الجدد؟ ما هي مدة استمرار هذا
التدريب؟ ما هي املجاالت التي يغطيها؟
•ما هي الفرص املتاحة للتدريب املستمر؟ هل يتم استغاللها؟ من الذي يحصل عليها (أي هل
هناك أي قيود حسب الرتبة أونوع الجنس أو الخلفية العرقية لألقلية)؟
•هل يتلقى أفراد الرشطة تدريباً خاصاً عىل كيفية التعامل مع فئات يف حاالت الضعف ،مثل
األحداث أو األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية؟
•هل يدمج التدريب نهجاً يراعي اعتبارات املساواة بني الجنسني يف أداء الرشطة؟

 -4-6الزي الرسمي وبطاقات الهوية

املعايري ذات الصلة
“ -14يجب أن ترتدي الرشطة وأفرادها الزي الذي ميكن التعرف عليه بسهولة عادة]...[ .
-45يجب أن يربز أفراد الرشطة دليال عىل وضعهم الرشطي وهويتهم املهنية خالل التدخل يف التحقيقات”.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

•هل يغطي التدريب الشكاوى والتفتيش والرصد (مبا يف ذلك الرصد الخارجي بواسطة آليات
الزيارة)؟

املدونة األوروبية ألخالقيات الرشطة ،الفقرتان  14و45

“تود اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة توضيح
أن لديها شكوك قوية بشأن املامرسات التي لوحظت يف العديد من البلدان من املوظفني املكلفني
بإنفاذ القانون أو ضباط السجن الذين يرتدون أقنعة أو قلنسوة عند تنفيذ عمليات االعتقال ،وإجراء
التحقيقات ،أو التعامل مع االضطرابات يف السجن ،وسوف يعيق هذا بشكل واضح تحديد املشتبه بهم
املحتملني إذا نشأت ادعاءات بسوء املعاملة .ويجب السيطرة عىل هذه املامرسة بشكل صارم وتستخدم
فقط يف الحاالت االستثنائية املربرة متاماً ،وسيكون من النادر ،إذا حدث ،تربيرها داخل سياق السجن”.
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التعليق
مبراعاة الصالحيات الكبرية التي تتمتع بها الرشطة ،خاصة القوى القرسية ،يكون من املهم التعرف عىل
ضباط الرشطة بسهولة من خالل زيهم العسكري .ولتعزيز املساءلة الفردية تجاه الجمهور ،أدخلت بعض
خدمات/قوات الرشطة مامرسة عرض أرقام بطاقات التعريف عىل الصدر.
يف بعض الحاالت ،قد ترتدي الرشطة مالبس مدنية ،ولكن ينبغي أن تكون يف وضع ميكنها من إظهار الرتبة
الرشطية من خالل شارة أو وثيقة أخرى رسمية إلثبات الشخصية .ومن منظور وقايئ ،قد يرغب املراقبون
يف التحقق من األنظمة واملامرسة التي تتعلق باستخدام املالبس املدنية والسبل املمكنة لتحديد هوية
أفراد ضباط الرشطة.

املعايري الدولية املتعلقة بصالحيات الرشطة

ال ينبغي أن يخفي أفراد الرشطة وجوههم بأقنعة أثناء عملهم بصفتهم الرسمية .فهناك خطر يتمثل يف
حدوث سوء املعاملة مع اإلفالت التام من العقاب إذا مل يكن الضحايا والشهود اآلخرون يف وضع ميكنهم
من تحديد هوية املسؤولني املحتملني عن هذه االنتهاكات .ينبغي السيطرة الصارمة عىل مامرسة ارتداء
القلنسوة ،عىل النحو الذي أوصت به اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة (أنظر املعايري املذكورة أعاله).
نصائح للمراقبني
•ما هي الصورة التي ينقلها الزي الرسمي الذي تستخدمه الرشطة؟
•إذا طلب ،هل ضباط الرشطة قادرون عىل تقديم أدلة لرتبتهم الرشطية؟
•هل هناك أي نظام لألقنعة أو القلنسوة يصف بوضوح الظروف االستثنائية التي يرصح فيها
باستخدامها؟
•هل املحتجزون قادرون عىل تحديد هوية الذين نفذوا إلقاء القبض عليهم واستجوابهم؟
•هل يرتدي أفراد الرشطة قلنسوة أو أي قطعة مالبس أخرى تخفي وجهوهم أثناء املشاركة يف
إلقاء القبض عىل املحتجز؟ هل يفعلون ذلك أثناء أي استجواب (استجوابات)؟
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مالحظات:

تود جمعية منع التعذيب أن تشكر مكتب الكومنولث والخارجية يف اململكة املتحدة لدعمه أنتاج
النسخة العربية من هذا الدليل.

رصد اإلحتجاز يف عهدة الرشطة
دليل عميل
“مبا أن الرشطة تتمتع بصالحيات خاصة ،مثل االستخدام القانوين للقوة ،يكون مصري الشخص
املحتجز بالكامل بني أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون .ويخلق هذا االنعدام يف التوازن يف
السلطة وضعاً خطريا ً ألنه قد يؤدي إىل حدوث سوء املعاملة والتعذيب”.
مقدمة كتبها الربوفيسور خوان إ .منديز .املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني مبسألة التعذيب
غالباً ما يحدث التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف
املراحل األوىل من الحرمان من الحرية  -عندما تعتقل الرشطة الشخص وتحتجزه وتستجوبه .فلمنع
حدوث االعتداء ،تسمح الدول بشكل متزايد بإجراء املراقبني املستقلني زيارات منتظمة ومفاجئة
إىل مراكز الرشطة .هذا الدليل مبثابة استجابة للطلب املتزايد للحصول عىل إرشادات عملية حول
منهجية ومتابعة هذه الزيارات .لقد ساهم العديد من الخرباء املعروفني يف مجال أداء الرشطة
ومنع التعذيب يف هذا املنشور ،مام يجعله أداة ال غنى عنها ألي منظمة أو فرد يقوم بزيارات
رصد ملراكز الرشطة.
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