أداة مراقبة االحتجاز
صحيفة حقائق النسخة 1

إدارة احلوادث
والتحقيقات املستقلة
معاجلة عوامل اخلطر ملنع التعذيب وسوء املعاملة
يف احلالة التي يقتصر فيها عرض األحداث موضوع النزاع ،كليًا أو جزئيًا ،على السلطات كما يف حالة األشخاص اخلاضعني
لسيطرتها يف االحتجاز ،تنشأ افتراضات قوية فيما يتعلق باإلصابات واملوت الذي يحدث أثناء ذلك االحتجاز .يف الواقع ،ميكن
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اعتبار عبء اإلثبات [يف مثل هذه احلاالت] أنه يقع على عاتق السلطات لتقدمي تفسير مقنع ومُرضٍ.
(احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان)

 .1املقدمة والسياق:
تعتبر حاالت الوفاة أو اإلصابات اخلطيرة لألشخاص احملتجزين أو
حاالت اختفاء األفراد ،أو ادعاءات التعذيب وغير ذلك من أشكال
سوء املعاملة التي يتعرض لها احملتجَزون أو املؤشرات التي تدل على
تعرض احملتجز لسوء املعاملة “حوادث خطيرة» حصلت أثناء
االحتجاز ،2التي قد تعزى جملموعة متنوعة من األسباب اخملتلفة.
ويف حني أن صحيفة احلقائق هذه تركز على السجون ،إال أن بعض
اإلرشادات تنطبق أيضًا على أجهزة الرقابة فيما يتعلق مبعاجلة
احلوادث اخلطيرة يف أماكن االحتجاز األخرى ،مثل أماكن االحتجاز
لدى الشرطة ومراكز احتجاز املهاجرين.
من املمكن أن ميوت السجني نتيجة ما يسمى «األسباب الطبيعية»
مثل املرض أو الشيخوخة ،وميكن أن يكون هناك وفيات أو إصابات
خطيرة بسبب االنتحار أو الشروع به أو عنف مارسه موظفو السجون
(مبا يف ذلك التعذيب) أو اإلساءة اجلنسية (مبا يف ذلك االغتصاب)
أو العنف بني السجناء أو االستخدام املشروع أو املفرط للقوة من
قبل موظفي السجن أو إيذاء الذات أو عدم كفاية الرعاية الطبية
أو اجلرعات الزائدة من اخملدرات أو الرياضة أو احلوادث املتعلقة
بالعمل .وبالتالي ميكن أن تحدث الوفيات أو اإلصابات اخلطيرة يف
احلجز بسبب احلوادث التي ال يتحمل أي شخص مسؤوليتها ،أو من
ناحية أخرى قد تكون ناجمة عن إهمال أو تقصير يف الرعاية وقد
يتسبب بها وبشكل مباشر أي شخص آخر مبا يف ذلك أحد موظفي
السجن.
وقد تشكّل جميع هذه احلوادث اخلطيرة انتهاكًا لواحد أو أكثر من
أكثر حقوق اإلنسان أساسية ،وال سيما احلق يف احلياة واحلق
يف عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال سوء املعاملة ،فضلً
عن احلق يف عدم االعتقال التعسفي .ولذلك ،تتحمل الدولة مسؤولية
ما يحدث للمحتجز من وفاة أو إصابة أو اختفاء بغض النظر عن
كيفية وقوع احلادث.

وعليه ،فإن املعايير الدولية تقتضي أن يتبع كل حادث خطير يف
االحتجاز لعدد من اإلجراءات ،بهدف استيضاح الوقائع وتحديد
عند االقتضاء -مسؤولية الدولة و/أو الفرد عن الضرر ،ومنعحدوث مثل هذه احلوادث يف املستقبل قدر اإلمكان.

«تقـــوّض مصداقيـــة جهـــود حظـــر التعذيـــب وغيـــره مـــن أشـــكال
س ــوء املعامل ــة عندم ــا ال يحاس ــب املس ــؤولون ع ــن ه ــذه اخملالف ــات.
وم ــا ل ــم تُتب ــع املعلوم ــات الدال ــة عل ــى س ــوء املعامل ــة ف ــور وروده ــا
باس ــتجابة س ــريعة وفعال ــة؛ ف ــإن أولئ ــك الذي ــن مييل ــون إل ــى س ــوء
معامل ــة األش ــخاص احملروم ــن م ــن حريته ــم س ــيقتنعون -ولس ــبب
وجي ــه -بأنه ــم يس ــتطيعون فع ــل ذل ــك دومن ــا العق ــاب»3.
اللجن ــة األوروبي ــة ملن ــع التعذي ــب واملعامل ــة أو العقوب ــة الالإنس ــانية
أو املهين ــة
تتحمل سلطات الدولة على وجه التحديد واجب إجراء حتقيق
مستقل ونزيه وفوري وفعال يف ظروف ومسببات أي حادث
خطير؛ وذلك لتقدمي التعويض واجلبر للضحايا و/أو أسرهم،
مبا يف ذلك التعويض املالي املناسب وتوفير الرعاية الطبية وإعادة
التأهيل ،ومحاسبة األفراد مرتكبي أعمال القتل غير املشروع أو
األذى اجلسدي اخلطير أو سوء املعاملة أو االختفاء.
تنص قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا املنقحة ملعاملة السجناء
(قواعد نيلسون مانديال)  4يف القاعدة  71بشكل صريح على أن
إدارات السجون تضطلع بواجب اإلبالغ عن احلوادث التالية إلى
سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن إدارة السجن

وتكون األخيرة مكلفة بإجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة يف
مثل هذه احلاالت:
 أي حالة وفاة أو اختفاء أو حادثة خطيرة أثناء االحتجاز
 أي شكوى أو مؤشر على التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
تشمل قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غير
االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) توجيهات إضافية تفرض
توفير الدعم للنساء اللواتي يتبيّن -من خالل إجراء الفحص الطبي-
أنهن وقعن ضحية للعنف مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي؛ سواء قبل
أو أثناء االحتجاز  ،5وكذلك النساء اللواتي يشتكني من أي شكل من
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أشكال االعتداء.
إن سلطات الدولة ليست فقط ملزمة بتقدمي االستجابة بشكل
مناسب بعد حدوث الوفاة أو اإلصابة اخلطيرة أو ما شابه ذلك،
بل إنها تتحمل أيضًا التزاما إيجابيا ملنع وقوع حاالت وفاة أو إصابة
أو تعذيب أو سوء معاملة واختفاء ،وذلك من خالل اللجوء إلى
تدابير مختلفة 7.ومتتد هذه املسؤوليات لتشمل الشركات اخلاصة
يف احلاالت التي يتم فيها االستعانة مبصادر خارجية ملهام حراسة
احملتجزين من قبل الدولة.
على الرغم من أن هناك تعريف قانوني واضح للتعذيب واالختفاء
القسري يف اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية 8،إال أنه ال توجد
تعريفات موحدة لألشكال األخرى من املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،واإلصابات اخلطيرة أو الوفيات أثناء
االحتجاز.
إن بعض الفئات يف السجون أكثر عرضة للتعذيب ،واألشكال األخرى
من سوء املعاملة و/أو العنف بني السجناء .تشمل هذه الفئات السجناء
من النساء واألطفال املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي
ومغايري الهوية اجلنسانية ( )LGBTIواألفراد من مجموعات
األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة .هناك ارتفاع يف معدالت العنف
بني السجناء (وال سيما األشخاص األكثر عرضة للخطر) يف السجون
ذات احلكم الذاتي التي تكون منشآت السجن (أو جزء منها) تحت
سيطرة مجموعات من احملتجزين و/أو عصابات ،مما يؤدي إلى
9
وقوع إصابات خطيرة وسوء املعاملة ووفيات.
تهدف صحيفة احلقائق هذه إلى إعطاء توجيهات ألجهزة الرقابة يف
تقييم ما إذا كانت سلطات السجون قد أوفت بجميع االلتزامات التي
تنشأ يف حاالت احلوادث اخلطيرة ،أي تسجيل هذه احلاالت واإلبالغ
عنها بصورة أساسية واحلفاظ على األدلة والتعاون مع التحقيق،
باإلضافة إلى ذلك يتم تلخيص العناصر األساسية من أجل التحقيق
الفعال.

 .2ما هي املعايير الرئيسية؟
إن االلتزام بإجراء تحقيقات فعالة يف وفاة األشخاص املعتقلني
عند الدولة أو إصابتهم بجروح خطيرة ،وأي ادعاءات أو مؤشرات
أخرى على التعذيب أو سوء املعاملة ،هو جزء ال يتجزأ من احلق
في احلياة ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو
املهينة ،على النحو املنصوص عليه يف املعاهدات الدولية واإلقليمية
حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
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والسياسية.
وعالوة على ذلك ،تحتوي اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغيرها من الصكوك الدولية على لوائح صريحة بشأن مسؤولية
الدول األطراف يف إجراء حتقيق فوري ونزيه عند ورود أي
شكوى أو عند وجود أسباب معقولة تدعوا لالعتقاد بأن شخصًا
12
تعرض للتعذيب  11أو لالختفاء القسري.
لضمان االمتثال بإجراء تحقيقات فعالة ،يجب أن تكون هناك بعض
الشروط املسبقة القانونية والعملية ،وبشكل خاص:
 يجـــب أن يتمكـــن األشـــخاص املعتقلـــن  -وكذلـــك أفـــراد
عائالتهـــم  -مـــن الوصـــول بشـــكل غيـــر مقيّـــد إلـــى آليات
الشـــكاوى املســـتقلة الداخلية واخلارجية  13وكذلك احلصول
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علـــى املشـــورة القانونيـــة
 يجـــب أن يتنبه موظفو الســـجن -خاصـــة العاملون يف اجملال
الطبـــي يف الســـجون-لوجود إشـــارات دالـــة علـــى إســـاءة
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املعاملـــة
 يجـــب تســـجيل شـــكوى التعذيـــب أو االختفـــاء أو أي وفاة أو
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إصابـــة خطيـــرة يف احلجـــز
 يجـــب توثيق اإلصابـــات التي مت اكتشـــافها وحفـــظ أي أدلة
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أخـــرى بدقة
 يجب إخطار السلطات اخملتصة على وجه السرعة
 يجـــب توفيـــر ضمانـــات تحمـــي املشـــتكي مـــن األعمـــال
19
االنتقاميـــة
18

تقوم هيئة مستقلة بالتحقيق يف مثل هذه احلوادث اخلطيرة يف
احلجز وينبغي أن تكون منفصلة عن السلطات التي يشتبه تورطها
بالتسبب بوفاة النزيل أو إصابته أو إساءة معاملته أو اختفائه.
عالوة على ذلك ،تتم مباشرة التحقيقات فورا وعلى وجه العجل،
وينبغي أن تتمتع السلطة التي تجري التحقيقات الكفاءات واملوارد
التي تلزم التحقيق يف كل واقعة بدقة وكفاءة .علما أن للضحايا احلق
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باملشاركة يف التحقيقات.

املراجع الرئيسية
> العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املواد )2( 2
و( )3و )1( 6و 7و 9و)1( 10
> اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املواد  1و 4و 12و13و
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> االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري،
املواد  2و 3و 12احملرومني من
> مبـــادئ األمم املتحـــدة بشـــأن املنـــع الفعـــال وتقصـــي حـــاالت
اإلعـــدام خارج نطـــاق القانون واإلعـــدام التعســـفي واإلعدام دون
محاكمة
> دليل األمم املتحدة عن التحقيق والتوثيق الفعالني للتعذيب وغيره
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
(بروتوكول اسطنبول)
> قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد
نيلسون مانديال) القواعد  7-8و 30-31و 54و 56-57و68-69
و71-72
> قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غيراالحتجازية
للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القواعد  6-7و25

> اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه ،املادة 8
> قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث اجملردين من حريتهم
(قواعد هافانا) ،الفقرات 20-22 .و 24و 50و 56-57و75-78
> بروتوكول مينيسوتا التابع لألمم املتحدة املنقح بشأن التحقيق يف
الوفاة احملتملة غير املشروعة
> مبادئ توجيهية بشأن ظروف القبض واحتجاز الشرطة واالحتجاز
للمحاكمة يف أفريقيا (مبادئ لواندا التوجيهية)  ،اجلزء اخلامس
> املبادئ وأفضل املمارســـات املتعلقة بحماية األشـــخاص احملرومني
مـــن حريتهم يف األمريكيتني املبدأ الثالث والعشـــرون
> املبادئ التوجيهية واإلجراءات حلظر ومنع التعذيب وغيره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف
أفريقيا (املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن)  21،األحكام 18-19
و49-50
> املبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن القضاء على
اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان
> اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو
املهني التقرير العام الرابع عشر2004 ،؛ وتوثيق وتبليغ الدليل

الطبي لسوء املعاملة التقرير العام الثالث والعشرين2013 ،

 .3أنواع وحاالت اخلطر
حاالت الوفاة أثناء االحتجاز
يُقصد بـ “الوفاة يف احلجز» (حسب التعريف املتعلق باحلد األدنى):22
وفاة أي شخص محروم من حريته ،سواء يف السجن أو يف منشأة
التوقيف أو يف مركز احتجاز املهاجرين أو يف نظارة الشرطة أو يف
مستشفى السجن أو يف أي مكان احتجاز آخر أو أثناء نقل النزيل
إلى هذه األماكن أو بينها أو وفاة أحد احملتجزين أثناء محاولة الفرار
أو وفاة أي شخص محتجز نُقل إلى مستشفى مدني قبل وفاته؛ أو
23
مُحتَجز أفرج عنه قُبيل وفاته.
قد تكون أسباب الوفاة يف احلجز متعددة ،وقد ال تنطوي الكثير
من الوفيات على أي مسؤولية حكومية أو فردية .ومع ذلك ،يجب
تسجيل جميع حاالت الوفاة في احلجز وإبالغ السلطات
اخملتصة  ،24مبا يف ذلك حاالت الوفاة التي تبدو أنها حدثت ألسباب
طبيعية أو انتحار.25
من املهم تحديد الوفيات الناجمة عن اإلهمال أو اإلغفال وذلك
للتحقق من عدم إخفاء أي حالة سوء معاملة أو أي جرمية أخرى،
وأيضا لتحديد ما إذا كانت تلك وفاة كان باإلمكان تفاديها -لتحديد
أوجه القصور يف املنهجية-وملنع املواقف املماثلة من الظهور يف
املستقبل.

يجـــب أن يكـــون لكل نظام ســـجن قواعـــد تنظيمية تحـــدد اخلطوات
الضروريـــة الواجب اتباعها إذا مت اكتشـــاف مـــوت ظاهري (حيث ال
توجـــد أي عالمـــات للحياة) يف أحد الســـجون .ميكن أن تشـــمل هذه
اخلطـــوات -على ســـبيل املثال-االلتزام باســـتدعاء خدمات الطوارئ
أو البقـــاء مـــع املصـــاب أو محاولة اإلنعـــاش إلى أن يصـــل أخصائي
الرعايـــة الصحية .عالوة على ذلك ،ينبغـــي تنظيم تأمني الزنزانة أو
أي مـــكان آخـــر وجد فيه املصـــاب ومعاملته كمســـرح جرمية محتمل
لضمـــان احلفـــاظ على أي دليل ،كما هو مطلـــوب يف القاعدة  71من
قواعد نيلســـون مانديال.
يوجد لدى إدارة اخلدمات اإلصالحية يف أستراليا الغربية توجه
سياسي شامل حول اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة الوفاة يف
احلجز .يشمل هذا التوجه قائمة مرجعية يقصد منها أن تكون دليلً
ملساعدة موظفي السجون على أداء واجباتهم واإلجراءات املطلوبة يف
26
حالة الوفاة يف احلجز.

ينبغي كتابة تقرير احلادث وتدوين أقوال جميع املوظفني املعنيني،
وينبغي أن يتم إدخال هذه البيانات يف نظام إدارة ملفات السجناء
(الذي ميكن أن يكون مبثابة سجل حول احلوادث اخلطيرة أو قاعدة
بيانات إلكترونية) 27.يجب احلفاظ على جميع الوثائق املتعلقة
باحملتجز املتوفى -مبا يف ذلك امللفات الطبية-وغيرها من األدلة
28
احملتملة ،مثل تسجيالت كاميرات املراقبة.
يجب على إدارة السجن -وفقا ملا تنص عليه األنظمة الوطنية -تبليغ
الهيئات ذات الصلة يف مديرية إدارة السجون باحلادثة.
وفقًا للقاعدة  71من قواعد مانديال ،يجب على مدير السجن أيضًا
أن يبلغ ومن فوره «سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة
عن إدارة السجن» .وتختلف هذه السلطة احملددة من بلد إلى آخر،
ولكن عادةً ما تتألف هذه السلطات من الشرطة اجلنائية ومكتب
املدعي العام وقضاة التحقيق ومأمور الوفيات اجلنائي وأمناء املظالم
يف السجون و/أو آليات التحقيق املستقلة األخرى .تقع على عاتق
السلطة اخملتصة مسؤولية اتخاذ قرار بشأن خطوات التحقيق
التالية .عندما ميوت شخص يف السجن (أو بعد نقله من السجن
بوقت قصير) ،يجب إجراء تشريح للجثة؛ غير أنه يف بعض احلاالت
االستثنائية النادرة قد تقرر فيها سلطة مستقلة -وفقًا ملا ينص عليه
29
القانون-أن التشريح غير مطلوب.
تلتزم سلطات السجن بالتعاون بشكل كامل لتيسير إنجاز التحقيق،
وذلك من خالل تقدمي جملة أمور منها أسماء السجناء واملوظفني
الذين من احملتمل أنهم شهدوا األحداث التي أدت إلى وفاة الشخص
30
أو الذين قد يعرفون معلومات أخرى ذات صلة.
يجب أن تكون هناك قواعد واضحة أيضًا تفرض إعالم أقرب
األقرباء بوفاة قريبهم 31،وإبالغهم بأنهم سيستلمون اجلثة عند
32
استكمال التحقيقات.
وضعت وزارة شؤون احلكم يف بنما بروتوكولً بشأن الوفيات يف
احلجز .يحدد هذا البروتوكول عمليات إعالم سلطات السجون
والسلطات القضائية وكذلك أفراد األسرة .كما يحدد البروتوكول
إجراءات بدء التحقيقات اإلدارية واجلنائية يف أي حالة وفاة يف
33
احلجز.

مســـؤولية مفصليـــة تطـــال الدولة .يقـــع علـــى عاتـــق الدولة
واجـــب رعايـــة األشـــخاص الذيـــن تحتجزهم يف الســـجن ،ويشـــمل
ذلـــك توفيـــر الرعاية الطبيـــة الكافية واألمن الشـــخصي .وميكن أن
تتحمـــل الدولـــة املســـؤولية يف حـــاالت الوفـــاة يف الســـجون الناجمة
بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر عـــن عدم كفايـــة عـــدد املوظفني أو
نقـــص يف الرعايـــة الطبيـــة أو املعـــدات الطبيـــة الالزمـــة أو غيـــاب
36
برامـــج الوقايـــة مـــن االنتحـــار وما إلـــى ذلك.
بنـــاء علـــى توصية مـــن اللجنـــة األوروبية ملنـــع التعذيـــب واملعاملة أو
العقوبـــة الالإنســـانية أو املهينـــة ،قام املديـــر العام لدائرة الســـجون
األيرلندية بتحســـن أساســـيات وأســـاليب التعامل مـــع جميع حاالت
الوفـــاة يف الســـجن .باإلضافة إلى التحقيق الذي أجرته [الشـــرطة]
وتحقيـــق قاضي التحقيق اجلنائي واالســـتجواب والتحقيق املســـتقل
مـــن قبل مفتش الســـجون ،أصبحـــت كل حالة وفـــاة يف احلجز -مبا
يف ذلـــك تلـــك الناجمة عـــن األســـباب الطبيعيـــة واالنتحار-موضوع
مراجعـــة داخليـــة وتقييـــم ظـــروف الوفاة لغايـــات املســـاءلة وتحديد
37
الدروس املســـتفادة للســـجن املعني أو لنظام الســـجون بشكل عام.
مم ميكن أن تتحقق أجهزة الرقابة؟
َ 
 هل مت تسجيل جميع حاالت الوفاة أثناء االحتجاز داخل
أنظمة فردية إلدارة ملفات السجون ومركزيًا أيضًا؟
 هل يوجد تنظيم يتوافق مع املعايير الدولية يوجه موظفي
السجن بخصوص واجباتهم واإلجراءات املطلوبة يف حالة
الوفاة يف احلجز؟ هل إدارة السجن واملوظفون على علم
بالالئحة ومدربون عليها؟
 هل أبلغت إدارة السجن دون إبطاء عن جميع حاالت الوفاة
أثناء االحتجاز إلى السلطات الداخلية واخلارجية ذات
الصلة؟
 هل أجرت هيئة مستقلة تحقيقًا يف كل وفاة يف احلجز وفقًا
للمعايير الدولية؟
 هل قامت إدارة السجن بتأمني األدلة وتعاونت مع سلطات
التحقيق؟
 هل هناك إجراء داخلي لتحديد الدروس املستفادة بعد كل
وفاة؟

يف حني أن التحقيق اخلارجي املستقل بأي حالة وفاة يف احلجز أمر
ال غنى عنه ،إال أنه يتوجب أيضا إجراء حتقيق داخلي تباشره
إدارة السجن .والهدف من التحقيق الداخلي هذا هو تحديد ما إذا
كان هناك تقصيرٌ على مستوى النظام أو على مستوى األفراد أدى
إلى موت كان باإلمكان تجنبه ،أيضا للخلوص إلى أهم الدروس التي
34
ينبغي تعلمها ملنع وقوع حاالت الوفيات يف املستقبل.

 هل توجد تدابير ملنع الوفيات التي ميكن تجنبها ،مثل برنامج
شامل للوقاية من االنتحار؟

تنطـــوي مهمـــة هيئـــات التحقيـــق اخلارجية املســـتقلة علـــى جزأين.
أولً ،تحديـــد أي مســـؤولية فرديـــة عـــن وفـــاة الشـــخص املعني،
مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق اإلغفـــال أو اإلهمـــال .وثانيًـــا ،ينبغـــي أن
تثبـــت التحقيقـــات يف حـــاالت الوفـــاة يف احلجز مـــا إذا كانت هناك

 هل تستخدم البيانات اإلحصائية عن الوفاة ﻲﻓ احلجز
لتحديد أوجه القصور البنيوية احملتملة التي تؤدي إلى خطر
أكبر للوفاة ﻲﻓ احلجز؟ هل يتم تقسيم هذه البيانات للسماح
بتحليل التمييز بالنسبة لفئات محددة من السجناء؟

 هل متت ترجمة الدروس املستفادة إلى إصالحات ملعاجلة
أوجه القصور احملددة؟

 هل أبلغت إدارة السجن دون أي إبطاء عن جميع حاالت
اإلصابات اخلطيرة يف احلجز إلى السلطات الداخلية
واخلارجية ذات الصلة؟

يف نيســان  ،2016لقــي ســجني يبلــغ مــن العمــر  38عامًــا حتفــه يف
ســجن (ميلووكــي(ي) ويسكونســن (مــن اجلفــاف بســبب إغــاق املــاء
عــن زنزانتــه ملــدة ســبعة أيــام كعقوبــة .لــم يتهــم االدعــاء العــام فقــط
الضابطــن اللذيــن قيــل بأنهمــا كانــا مســؤولني بشــكل مباشــر ،بــل
أيضًــا املديــرة الســابقة للمنشــأة لفشــلها يف االحتفــاظ بفيديوهــات
املراقبــة والكــذب علــى الشــرطة؛ يف حــال إدانتهــا ،ميكــن أن تواجــه
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أكثــر مــن أربــع ســنوات يف الســجن.

 هل قامت إدارة السجن بتأمني األدلة وتعاونت مع سلطات
التحقيق؟

إصابات خطيرة في احلجز

 هل يوجد أي إجراء داخلي لتحديد الدروس املستفادة بعد كل
إصابة خطيرة؟

ال تحدد الصكوك الدولية بشكل قاطع أنواع اإلصابات التي ميكن
اعتبارها «إصابات خطيرة» .ميكن أن توفر املعايير الوطنية بشأن
«األذى اجلسدي اخلطير» أو األحكام املماثلة  39توجيهات للقرارات
التي تقع عليها اإلصابات يف هذه الفئة .يعتبر عادة فقدان األطراف
والكسور واإلصابات يف األعضاء الداخلية واحلروق أو اجلروح
الشديدة التي تتطلب دخول املستشفى «إصابات خطيرة» .إضافة
إلى ذلك ،ميكن اعتبار اإلصابات الناجمة عن االغتصاب وغيره من
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أشكال العنف اجلنسي مبثابة إصابات خطيرة.
يلتزم موظفو السجون بإدارة اإلسعافات األولية وتنظيم الرعاية
الطبية العاجلة للشخص املصاب ،على سبيل املثال ،عن طريق
استدعاء سيارة إسعاف .ينبغي أن يكون هناك عدد كاف من املوظفني
املدربني على إدارة اإلسعافات األولية يف مركز االحتجاز يف جميع
41
األوقات ،مبا يف ذلك أثناء الليل وخالل عطل نهاية األسبوع.
يف حال اكتشاف إصابة خطيرة ،تُطبق التزامات مماثلة للتسجيل
واإلبالغ كما هو موضح أعاله يف حاالت الوفاة؛ يجب تأمني أي دليل
وتحديد هوية الشهود على احلدث وحمايتهم .قد تكون اإلصابات
اخلطيرة دليلً على سوء املعاملة أو فعل إجرامي من سجني آخر أو
طرف غير تابع للدولة (مثل مقدم اخلدمات يف السجن) ،وبالتالي
يجب إجراء تحقيق فوري ومستقل .كما هو احلال يف حاالت الوفاة
يف السجن ،ينبغي التدقيق يف وقوع اإلصابات اخلطيرة بهدف منعها
يف املستقبل.
مم ميكن أن تتحقق أجهزة الرقابة؟
َ 
 هل توجد ضمانات لوجود عدد كاف من املوظفني املدربني
على اإلسعافات األولية يف املبنى يف جميع األوقات؟
 هل تلقى جميع األشخاص الذين عانوا من جروح خطيرة يف
السجن رعاية طبية عاجلة؟
 هل مت تسجيل جميع حاالت اإلصابات اخلطيرة يف احلجز
داخل السجون فرديًا وبطريقة مركزية؟
 هل توجد أنظمة لتوجيه موظفي السجن بخصوص واجباتهم
واإلجراءات املطلوبة منهم ﻲﻓ حالة وقوع إصابة خطيرة ﻲﻓ
احلجز؟ هل إدارة السجون واملوظفون على علم باألنظمة
ومدربون عليها؟

 هل أجرت أحد الهيئات املستقلة تحقيقًا ﻲﻓ كل اإلصابات
اخلطيرة يف احلجز وفقًا للمعايير الدولية؟

 هل توجد تدابير ملنع حدوث اإلصابات التي ميكن تفاديها؟
 هل تُستخدم البيانات االحصائية اخلاصة باإلصابات
اخلطيرة ﻲﻓ احلجز لتحديد أوجه القصور الهيكلية احملتملة
التي تؤدي إلى خطر اإلصابات يف احلجز؟

مؤشرات التعذيب وغيرها من سوء املعاملة
بعـــض اإلصابـــات اجلســـدية ،مثـــل العالمـــات والكدمـــات التـــي ال
تصنـــف بالضـــرورة كإصابـــات «خطيـــرة» ،ميكن مع ذلـــك أن تكون
مؤشـــرا على التعذيب أو ســـوء املعاملة ،ويجـــب توثيقها وإبالغ
ً
الســـلطات املعنيـــة بالتحقيـــق ،حتى يف غياب شـــكوى رســـمية .على
ســـبيل املثال ،قد تشـــكل الكدمات على باطن القدمني أو ما يســـمى
«الســـحجات املتوازيـــة» (أي كدمـــات خطية متوازية) آثـــارًا منوذجية
للتعذيـــب ،ألنهـــا قـــد تكـــون نتيجـــة للضرب بعصا أو شـــيء مشـــابه
(أداة «الفلقـــة») 42.كمـــا ينبغي فحص األعراض غير اجلســـدية ،مثل
التغيرات الكبيرة يف الســـلوك أو انســـحاب احملتجَز الكامل 43،بهدف
تحديد ســـبب التغيرات الســـلوكية.
لكشف املؤشرات احملتملة للتعذيب أو سوء املعاملة والعنف من قبل
السجناء اآلخرين ،من الضروري أن يتم توعية جميع موظفي السجون
وتدريبهم بشكل مالئم.
وباملثـــل ،ينبغي تدريب موظفي الرعاية الصحية في الســـجون،
مبـــن فيهم األخصائيون النفســـيون واألخصائيون االجتماعيون ،على
الكشـــف عـــن ســـوء املعاملة يف الســـجن علـــى اســـتخدام (بروتوكول
إســـطنبول) .ميكـــن خلدمـــات الرعايـــة الصحية يف الســـجون أيضًا
أن تـــؤدي دورًا مهمًـــا يف احلـــد مـــن ســـوء املعاملـــة والتعذيـــب مـــن
قبـــل الشـــرطة .يجـــب أن يفحـــص متخصـــص طبي مؤهـــل على أي
شـــخص يُنقل إلى ســـجن أو منشـــأة احتجاز قبل احملاكمة يف أقرب
وقـــت ممكـــن (أي يف غضون  24ســـاعة) من اإلدخـــال 44.وينبغي أن
يشـــمل هذا الفحص الطبـــي األولي فحصًا بصريًا كاملً جلســـم
الشـــخص .مـــن األهميـــة مبـــكان أن تجـــري هـــذه الفحوصـــات مـــع
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االلتـــزام التام بالســـرية الطبيـــة ،دون وجود موظفـــن غير طبيني؛
عـــاوة على ذلك ،يحق للســـجينات طلب فحصها مـــن قبل موظفات
الرعايـــة الصحيـــة ،وإذا لـــم يكـــن ذلـــك ممكنًـــا يجـــب أن يتـــم ذلك
46
بوجود امـــرأة هناك.

باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي عرض احملتجزين بشكل روتيني على أحد
أعضاء الطاقم الطبي بعد وقوع حوادث عنف بني السجناء ،مبا
يف ذلك –خصوصًا-مؤشرات االعتداء اجلنسي ،أو أي استخدام
للقوة من قبل املوظفني 47 .ال يعتبر هذا السلوك مهمًا للكشف
املبكر عن سوء املعاملة وحسب ،ولكن أيضًا لتوفير الدعم النفسي يف
الوقت املناسب للضحايا .وخصوصًا ،ضحايا العنف القائم على النوع
االجتماعي واالعتداء اجلنسي الذين من املرجح أن يتعرضوا ألضرار
نفسية شديدة وطويلة املدى ،والتي ميكن أن تتفاقم بسبب اخملاوف
من احتمال حدوث حمل أو مرض ينتقل عن طريق االتصال اجلنسي.
يجب توثيق دالالت إساءة املعاملة بدقة ،مع وصف تفصيلي
لإلصابات ،وفقًا لـ (بروتوكول اسطنبول) 48.يجب على الطاقم الطبي
استخدام مخططات اجلسم لإلشارة إلى املوقع الدقيق ألي إصابة
أو عالمة ،ويجب أيضًا التقاط صور لإلصابات ،إذا كان ذلك ممكنًا.
وينبغي مالحظة أي بيان يقوله الشخص عن أصل اإلصابات ،وينبغي
أن يشير الطبيب الذي يقوم بالفحص فيما إذا كانت هذه التفسيرات
متوافقة مع النتائج الطبية اﻤﻟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 49.ومن املمارسات اجليدة
ملوظفي الرعاية الصحية بالسجون االحتفاظ بسجل مخصص
لإلصابات الرضية ،والتي يشار إليها يف كثير من األحيان باسم
«سجل الرضوض» ،والتي ميكن أن تساعد ،يف جملة من األمور على
تقدمي حملة عامة عن مدى انتشار العنف بني السجناء.
عادةً ما تحتفظ خدمات الرعاية الصحية يف السجون يف أوروبا بنوع
من السجالت حول اإلصابات الرضية للسجناء .على سبيل املثال ،يف
عام  ،2012قدمت اليونان سجالت محددة إلصابات وحوادث سوء
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املعاملة يف جميع السجون.
إذا ارتأى املوظفون -وألسباب منطقية -أن اإلصابات أو أي عالمات
أخرى تدل على التعذيب أو سوء املعاملة ،فيجب عليهم اإلبالغ عن
النتائج التي توصلوا إليها إلى السلطة الطبية أو اإلدارية أو القضائية
اخملتصة بشكل تلقائي 51،سواء كان ذلك من خالل شكوى أو ادعاء
رسمي .52ومع ذلك ،فيما يتعلق بالسجينات اللواتي تعرضن لإليذاء
اجلنسي أو غيره من أشكال العنف قبل أو أثناء االحتجاز ،فإن
(قواعد بانكوك) تستثني استثناءً هامًا متطلبات اإلبالغ التلقائية،
وبذلك تدرك أنه يف بعض الظروف قد ال ترغب النساء يف بعض
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احلاالت يف اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي اجلرمية.
ينبغي تدريب املتخصصني يف الرعاية الصحية العاملني يف السجون
تحديدًا على اكتساب الكفاءة الالزمة يف توثيق وتفسير اإلصابات،
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فضلً عن ضمان املعرفة الكاملة بالتزامات وإجراءات اإلبالغ.
مم ميكن أن تتحقق أجهزة الرقابة؟
َ 
 هل يتم إجراء فحوصات طبية شاملة -مبا يف ذلك آثار سوء
املعاملة-من قبل أخصائي طبي يف غضون  24ساعة من
وصول جميع السجناء؟

 هل يتم فحص األشخاص الذين شاركوا ﻲﻓ العنف بني
السجناء ،أو الذين عانوا استخدام القوة من قبل موظفي
السجن بشكل روتيني من قبل عضو ﻲﻓ الطاقم الطبي؟ هل
مت بعد ذلك اتخاذ أي تدابير ملنع وقوع احلوادث يف املستقبل؟
 هل تتم الفحوص الطبية مبا يتالءم مع املعايير الدولية -مبا
يف ذلك احلفاظ على السرية التامة ،يف حالة السجينات،
تجري الفحص موظفات الرعاية الصحية؟
 هل يوجد نظام يحدد مبادئ التوثيق واإلبالغ عن اإلصابات؟
 هل يتم التسجيل يف «سجل الرضوض»؟
 هل مت توثيق اإلصابات اجلسدية للمحتجزين بدقة؟
 هل يوجد لدى متخصصي الرعاية الصحية العاملني ﻲﻓ
السجون مخططات جسدية وكاميرات تحت تصرفهم للتوثيق
الصحيح لسوء املعاملة أو اإلصابات؟
 هل يعمل اخملتصون الطبيون يف السجون الذين تلقوا تدريبًا
محددًا يف توثيق اإلصابات واإلجراءات الواجب اتباعها يف
حالة وجود إصابة تدل على سوء املعاملة؟
 هل مت إبالغ السلطات اخملتصة على الفور باإلصابات التي
مت الكشف عنها والتي تشير إلى سوء املعاملة ،إذا لزم األمر
مبوافقة الضحية املزعومة؟

ادعاءات سوء املعاملة
يعد نظام الشكاوى الفعال مبثابة مطلب هام إلجراء تحقيقات
فعالة يف ادعاءات سوء املعاملة .عند الوصول إلى أي مركز احتجاز،
يجب إبالغ السجناء مبختلف طرق الشكوى احلالية وإجراءات
التعامل مع هذه الهيئات 55.يجب أن تكون هناك مجموعة متنوعة من
اآلليات لتلقي طلبات وشكاوى السجناء حول أي جانب من جوانب
معاملتهم وظروف احتجازهم.
ينبغي متكني األشخاص احملتجزين من االتصال شخصيًا مبدير
املنشأة أو ممثليهم بشكل منتظم ،وكذلك تقدمي شكوى إلى سلطات
السجن العليا والوزارة املسؤولة عن نظام السجون 56 .باإلضافة إلى
ذلك ،ينبغي أن يكون لهم حق الوصول غير املقيد إلى هيئات خارجية
مستقلة ،مثل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أو مؤسسات أمناء
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املظالم واآلليات الوقائية الوطنية والسلطات القضائية وغيرها.
ينص قانون السجون يف (جورجيا) على أن جميع السجناء ميكنهم
طلب توفير املواد الالزمة لتقدمي شكوى ،باإلضافة إلى دعم مسائل
مثل تحديد املرسل إليه أو الوصول إلى املترجمني الفوريني مجانًا.
يف عام  ،2015أفاد محقق املظالم يف (جورجيا) بأن لدى  90يف املائة
من السجناء إمكانية الوصول إلى الظروف والورق واألقالم وصندوق
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الشكاوى.

ملنع األعمال االنتقامية احملتملة ضد األشخاص الذين يتقدمون
بشكوى أو يدّعون سوء املعاملة ،ينبغي حماية سرية الشكاوى املقدمة
ضد موظفي السجون 59.وميكن تحقيق ذلك عن طريق االجتماعات
الشخصية بني السجناء واملدير ،أو بني السجناء وسلطات السجون
العليا أو مفتشي ومراقبي السجون؛ صناديق الشكاوى اخملتومة التي
ال ميكن فتحها إال من قبل املدير أو هيئات الشكاوى اخلارجية؛ مع
إمكانية وجود مراسالت غير خاضعة للرقابة مع بعض املؤسسات.
يجب تسجيل أي شكوى داخلية تصل إلى املدير أو إدارة السجن العليا
ومتابعتها .وينبغي إعطاء األولوية ألي شكوى تدّعي ممارسة التعذيب
أو سوء املعاملة 60.ينبغي إحالة استنكارات السلوك اإلجرامي ،مثل
أفعال التعذيب أو غيره من أشكال سوء املعاملة الشديدة 61،دون
إبطاء إلى السلطات املسؤولة عن التحقيقات اجلنائية ،مثل :الشرطة
اجلنائية أو مكتب املدعي العام أو السلطة القضائية أو إلى هيئات
مستقلة أخرى حسب مقتضيات النظام .حتى إذا كانت إساءة املعاملة
املزعومة ال تصل لعتبة السلوك اإلجرامي ،كما هو احلال يف حاالت
اإلهانة أو السلوك غير الالئق من جانب موظفي السجون والتي
ميكن أن تصل إلى حد املعاملة املهينة ،ينبغي إجراء تحقيق من قبل
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سلطة مستقلة عن السجن.
 ما هي األمور التي تتحقق منها أجهزة الرقابة؟
 هل ميكن للسجناء االتصال بشكل مباشر وشخصي مبدير
املنشأة أو ممثليهم؟
 هل ميكن للسجناء الوصول إلى إدارة السجون العليا ،وكذلك
إلى السلطات اخلارجية املستقلة؟
 هل يتم إطالع السجناء ،عند الدخول وبعدها بشكل روتيني،
على وسائل الشكوى الداخلية واخلارجية املتاحة ،وإجراءات
تقدمي الشكوى؟
 هل ميكن للسجناء احلصول على املواد الالزمة لتقدمي
شكوى؟
 هل سرية الشكاوى مصونة؟
 هل يتم تسجيل جميع الشكاوى الداخلية والرد عليها؟
 هل جميع الشكاوى الداخلية التي تحتوي على ادعاءات
بالتعذيب أو سوء املعاملة ترسل على الفور إلى سلطة تحقيق
مستقلة؟
حاالت االختفاء القسري
يعتبر االختفاء القسري جرمية مبوجب القانون الدولي ،والتي عادة
ما جتمع بني عدد من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،
مثل االعتقال واالحتجاز التعسفيني والتعذيب و/أو قتل الضحية.
باإلضافة إلى ذلك ،مت االعتراف بأن اختفاء أحد األشخاص يتسبب
بآالم حادة ألفراد األسرة ،مما قد يشكل انتهاكًا حلقوق اإلنسان ﻲﻓ
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حد ذاته.
63

يعتبـــر «االختفـــاء القســـري» مبثابة اعتقـــال أو احتجـــاز أو اختطاف
أو أي شـــكل آخـــر من أشـــكال احلرمان من احلرية ميارســـه موظفو
الدولـــة أو أشـــخاص أو مجموعات من األشـــخاص الذين يتصرفون
بتصريـــح أو دعـــم أو موافقـــة مـــن الدولـــة ،ويقتـــرن بذلـــك رفـــض
اإلقـــرار باحلرمـــان من احلريـــة أو إخفاء مصير أو مكان الشـــخص
اخملتفـــي ،الـــذي يضع هذا الشـــخص خـــارج نطاق حمايـــة القانون.
(املـــادة .)CED 2
ليـــس بالضـــرورة أن يكـــون كل شـــخص مفقود هو ضحيـــة لالختفاء
القســـري .ومـــع ذلك ،يقـــع على عاتق الدولة مســـؤولية كل شـــخص
احتجزتـــه الســـلطات  65وتقـــدمي تفســـير فيما يتعلق مبـــكان وجوده.
لذلـــك ،إذا كانـــت هناك مزاعم أو أســـباب خطيرة أخـــرى لالعتقاد
بـــأن الشـــخص قـــد اختفـــى ،يجـــب إجـــراء تحقيـــق مســـتقل يف
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مصيرهم.
هنـــاك تدابيـــر محددة ملنـــع اختفـــاء األشـــخاص احملتجزين لدى
الدولـــة .ينبغي أال يُحتجز األشـــخاص احملرومون مـــن احلرية -على
وجـــه اخلصوص-إال يف أماكن احتجاز معترف بها رســـميًا وأن يكون
لهـــم وصـــول منتظـــم إلى العالـــم اخلارجي (مثـــل الزيـــارات العائلية
والتواصـــل مـــع املمثلـــن القانونيـــن واملكاملات الهاتفية واملراســـات
ومـــا إلـــى ذلـــك) .ينبغـــي إلغـــاء ما يســـمى «االحتجـــاز االنفـــرادي»،
الـــذي يُحـــرم خالله الشـــخص املعتقل مـــن االتصال بأفراد األســـرة
واحملامـــن وغيرهم من األشـــخاص خارج الســـجن أو يكون االتصال
ضمـــن حـــده األدنـــى ،هـــذا وينبغـــي أن تتضمـــن القواعـــد اخلاصة
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باحلجـــز االنفرادي ضمانـــات صارمة.
حفظ الســـجالت هو إجراء رئيســـي آخر ملنع حاالت االختفاء .ينبغي
أن تقـــوم الســـجون وغيرهـــا من الســـلطات املســـؤولة بحفـــظ جميع
املعلومـــات املتعلقـــة باالحتجـــاز وأن تعمـــل علـــى تجميـــع واالحتفاظ
بســـجالت رســـمية محدثـــة (قواعد بيانـــات إلكترونية أو ســـجالت)
لألشـــخاص احملرومني مـــن احلرية.
تنـــص االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة جميع األشـــخاص مـــن االختفاء
القســـري وقواعد نيلســـون مانديال على أن ملفات الســـجني يجب أن
تشـــمل -يف جملـــة أمور-ما يلي:
 معلومات دقيقة عن هوية الشخص
 تاريـــخ ووقـــت ومـــكان القبض عليه وســـلطة االعتقـــال التي
حرمـــت الشـــخص مـــن حريته
 أسباب احلرمان من احلرية
 تاريخ ووقت الدخول إلى مكان احلرمان من احلرية
 تاريـــخ ووقـــت إطالق الســـراح أو النقـــل إلى مـــكان احتجاز
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آخـــر ،والوجهـــة املقصـــودة والســـلطة املســـؤولة عـــن النقـــل

مم ميكن أن تتحقق أجهزة الرقابة؟
َ 
 هل وثّقت سلطات السجون كل حالة اختفاء وأبلغت عنها
هيئة تحقيق مستقلة؟
 هل أجريت تحقيقات مستقلة حول مكان وجود األشخاص
اخملتفني؟
 هل يحتجز األشخاص يف أماكن احتجاز معترف بها رسميًا؟
 هل يتمتع جميع املعتقلني بإمكانية االتصال دائم بالعالم
اخلارجي ،بشروط تتوافق مع املعايير الدولية؟
 هل مت إلغاء «احلبس االنفرادي» يف القانون واملمارسة؟ إذا
لم يكن األمر كذلك ،فهل توجد ضمانات ملنع االنتهاكات
اخلطيرة حلقوق اإلنسان أثناء احلبس االنفرادي؟
 هل تحتفظ أماكن االحتجاز بسجالت رسمية باملعلومات
الشاملة املطلوبة عن جميع األشخاص احملرومني من احلرية؟

التحقيقات الفعالة
تعتمد فعالية التحقيق يف حالة وفاة أو إصابة خطيرة يف احلجز أو
اختفاء أو شكوى من التعذيب أو سوء املعاملة ،فيما إذا كانت قد
استوفت عدد من العناصر.
املعايير الرئيسية لتقييم فعالية التحقيق هي:
 االستقالل والنزاهة
 السرعة واملالءمة
 الشمولية والكفاءة
 مشاركة الضحايا والتدقيق العام
يجب أن تكون هيئة التحقيق مستقلة من الناحية املؤسساتية
عن السلطة املتورطة يف الوقائع قيد التحقيق 69.وعالوة على ذلك،
يجب على جميع صانعي القرار يف التحقيق أن يكونوا مستقلني
من الناحية اإلجرائية والشخصية عن األفراد املتورطني يف
الوقائع قيد التحقيق ،مبا يف ذلك اخلبراء املعينني خلطوات تحقيق
معينة (مثل األطباء الشرعيني) .ينطوي عنصر النزاهة على ضرورة
قيام احملققني بتقييم جميع األدلة املعروضة عليهم بشكل موضوعي،
وعدم تطبيق معايير مزدوجة عندما يتعلق األمر بتصريحات الشهود
(على سبيل املثال ،من خالل إيالء موظفي السجن مصداقية أكبر
من الشهود اآلخرين ،مثل السجناء) ،ومحاولة حقيقية لتوضيح األدلة
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املتناقضة.
وبســـبب حقيقـــة أن األدلـــة الطبية على ســـوء املعاملة-مبـــا يف ذلك
االعتـــداء اجلنســـي واالغتصاب-غالبًا ما تختفي بعـــد وقت قصير،
فـــورا .وباملثـــل ،فـــإن مصداقيـــة
فمـــن املهـــم أن تبـــدأ التحقيقـــات
ً
ذكريـــات الشـــهود تتدهور مبرور الوقت ،وميكـــن ملرتكبيها أن يخلقوا
قصـــة بســـهولة أكبر إذا كانت هنـــاك فجوة بني احلـــادث والتحقيق.

وتبـــن أن التأخيـــر لعدة أيام يتعارض مع شـــرط الســـرعة 71.ويجب
أن تكـــون أي إجـــراءات قانونية ضـــد مرتكبي االنتهـــاكات املزعومني
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و/أو فيمـــا يتعلـــق مبطالبـــات التعويض مالئمة بشـــكل معقول.
يجـــب أن متتلـــك هيئـــة التحقيـــق صالحيـــات التحقيـــق الكاملـــة،
مثـــل ســـلطة األمر بتشـــريح اجلثـــة والســـلطة لتحديد هويـــة اجلناة
املزعومـــن وإلزامهـــم بالظهـــور والشـــهادة .فيما يتعلق بشـــمولية
التحقيـــق ،تقـــدم الصكـــوك الدوليـــة مثـــل بروتوكـــول إســـطنبول
وبروتوكول مينيســـوتا إرشـــادات مفصلـــة حول كيفية إجـــراء تحقيق
بالشـــكل الصحيح يف حالة وفاة أو يف حالة سوء معاملة أو االختفاء.
وأخيـــرًا ،ينبغـــي إشـــراك الضحايـــا املزعومـــن وعائالتهـــم يف
إجـــراءات التحقيـــق بالقـــدر الـــازم حلمايـــة مصاحلهم املشـــروعة.
ويجـــب أن يكـــون مـــن حقهـــم أن يطلبوا اتخـــاذ خطـــوات معينة وأن
يتـــم إخبارهـــم بانتظام بشـــأن تقـــدم التحقيقـــات وجميـــع القرارات
املتخـــذة ذات الصلـــة.
مم ميكن أن تتحقق أجهزة الرقابة؟
َ 
 هـــل تجـــري التحقيقـــات ﻲﻓ احلـــوادث اخلطيـــرة ﻲﻓ احلجز
بصـــورة مســـتقلة ونزيهـــة وفوريـــة ومالئمـــة وشـــاملة؟
 هل الضحايا و/أو عائالتهم مشتركون يف التحقيقات؟
 هل اجلمهور العام على دراية كافية بنتائج التحقيقات؟
 هـــل مت إرجـــاع نتائـــج التحقيقات إلى نظام الســـجون بهدف
تحديـــد أوجـــه القصـــور املنهجية؟

احلماية من االنتقام

عندما تقع حوادث خطيرة يف احلجز -مهما كانت الظروف -يجب
حماية الضحايا وعائالتهم ،وكذلك الشهود على األحداث من أي
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شكل من أشكال االنتقام أو الترهيب.
تشير قواعد نيلسون مانديال إلى حماية الضحايا والشهود احملتملني
يف القاعدة  34التي تنص على أنه عند اكتشاف عالمات التعذيب
أو سوء املعاملة على املعتقل ،يجب اتباع ضمانات إجرائية سليمة
من أجل عدم تعريض السجني أو األشخاص املرتبطني به ألي أذى
محتمل .تنص املادة  )2( 57على أال يتعرّض أصحاب الشكوى ألي
خطر من االنتقام أو الترهيب أو أي نتائج سلبية أخرى نتيجة تقدمي
طلب أو شكوى؛ وتقضي القاعدة  )3( 71بأنه يف حاالت الوفاة أو
اإلصابة اخلطيرة يف احلجز ،أو االدعاءات أو غيرها من الدالئل
على التعذيب أو سوء املعاملة أو االختفاء ،يجب اتخاذ خطوات على
الفور لضمان عدم حدوث اتصال بني األشخاص احملتمل تورطهم مع
الشهود والضحية أو عائلته.
وتنص القاعدة  25من قواعد بانكوك على توفير احلماية الفورية
للنساء اللواتي يبلغن عن اإلساءة ،وأن تراعي تدابير احلماية على
وجه التحديد مخاطر االنتقام.

وميكن أن تشمل تدابير حماية الضحايا والشهود نقل الشخص املعني
إلى مكان احتجاز آخر إذا لزم األمر 76.كما ينبغي أن تكون هناك
قواعد بشأن التحقيقات اإللزامية يف مؤشرات االنتقام ،وهو التزام
إجرائي بفحص الدوافع وراء سحب الشكوى -ويف حالة املوظفني-
إلغاء االتصال املباشر مع احملتجزين والنظر يف إجازة أو غياب أو
إيقاف اجلناة املزعومني أثناء إجراء التحقيق .ينبغي استخدام عزل
الضحية للحماية فقط كحل أخير وينبغي أن يكون ألقصر وقت
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ﻣﻣﮐن.
مم ميكن أن تتحقق أجهزة الرقابة؟
َ 
 هل توجد أنظمة حلماية الضحايا والشهود من األعمال
االنتقامية والترهيب؟
 هل مت حماية املعتقلني الذين كانوا ضحايا أو شهدوا حوادث
خطيرة بحكم الواقع ضد أعمال االنتقام والترهيب؟
 هل مت اتخاذ تدابير وقائية تشمل عزل الضحية فقط ﻲﻓ
حاالت استثنائية كحل أخير ،وألقصر فترة ممكنة وعرضة
للمراجعة املستقلة؟

 .4ما الذي ميكن أن تفعله أجهزة الرقابة؟
إن أجهزة الرقابة ال تشارك عادة بشكل مباشر يف التحقيقات يف
احلوادث اخلطيرة ما لم تكلف صراحة بذلك .ومع ذلك ميكن أن
تؤدي هذه الهيئات دورًا حيويًا فيما يتعلق بالعديد من اجلوانب
اخملتلفة لإلدارة والتحقيق يف احلوادث اخلطيرة يف احلجز.
ميكن أن تؤثر أجهزة الرقابة على اإلطار القانوني القائم الذي ينظم
اإلعداد املؤسسي لهيئات التحقيق املستقلة ،باإلضافة إلى إجراءات
التحقيق يف احلوادث اخلطيرة .عالوة على ذلك ،ميكنهم التأكد من
أن نظام السجون لديه إجراءات معمول بها إلدارة احلوادث اخلطيرة
واالستجابة لها.
من خالل املراقبة الوقائية ،ميكن لآلليات الوقائية الوطنية خصوصًا
تقييم احلاالت الفردية لتحديد القضايا املنهجية التي تؤدي إلى
حوادث خطيرة يف سجن معني أو يف نظام السجون بشكل أوسع.
ميكنهم التدقيق يف اإلجراءات التي تتخذها إدارة السجن واملوظفون
فور وقوع حادث خطير -وكذلك يف فترة الحقة-مبا يف ذلك أثناء أي
تحقيق .وعالوة على ذلك ،ينبغي ألجهزة الرقابة أن تتحقق فيما إذا
كانت هناك تدابير وسياسات وقائية مناسبة ومعروفة بشكل كاف من
قبل موظفي السجن .ميكن أن تتبع أجهزة الرقابة التحقيقات التي
تجري وتقييم فيما إذا كانت إدارات السجون تتعاون مبا يتماشى مع
املعايير الدولية وما إذا كانت عناصر التحقيق الفعال قد استوفيت.
ينبغي أن تقوم أجهزة الرقابة بتقييم تنفيذ التوصيات الصادرة عن
أي هيئة تحقيق بشكل منتظم .تراقب العديد من الهيئات -مبا يف
ذلك اآلليات الوقائية الوطنية-أماكن احتجاز مختلفة وبالتالي ميكنها
تحديد الدروس الشاملة أو املمارسات اجليدة التي ميكن تكرارها.
ميكن أن تساهم أجهزة الرقابة يف حماية الضحايا والشهود
احملتجزين من األعمال االنتقامية من خالل تقييم السياسات
واملمارسات املعمول بها لهذا الغرض .كما ميكنهم إجراء زيارات
متابعة منتظمة وسرية للسجناء املعرضني للخطر.
وأخيرًا ،ينبغي أن تكون أجهزة الرقابة جزءًا من التقييمات املتعلقة
بالدروس املستفادة يف حاالت احلوادث اخلطيرة يف احلجز .من
املؤكد أنه من املهام الرئيسية ألي هيئة مراقبة تقدمي توصيات بشأن
التغييرات الهيكلية لنظام السجون ،التي تهدف إلى منع حاالت
االختفاء أو التعذيب أو سوء املعاملة وتجنب الوفيات أو اإلصابات
اخلطيرة.
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أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ()CAT؛ واملادة  2من االتفاقية
الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري .CED
هنريك أبوليناريو« ،يف البرازيل ،تكشف أعمال الشغب والقتل يف السجون الفشل
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العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( ،)CCPRاملادتني  4و5
من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ( ،)AfCHPRاملادتني  4و 5من
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ( ،)ACHRواملادتني  2و 3من االتفاقية
األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية (.)ECHR
املادتني  12و 13من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .CAT
املادة  12من االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
CED
القاعدة  56من قواعد نيلسون مانديال.
القاعدة  61من قواعد نيلسون مانديال؛ قواعد األمم املتحدة بشأن حماية
األحداث اجملردين من حريتهم ،قرار اجلمعية العامة  14 ،45/113كانون األول
( 1990قواعد هافانا) ،الفقرة .78
القاعدتني ( 30ب) و 34من قواعد نيلسون مانديال؛ القاعدة ( 6ه) من قواعد
بانكوك؛ الفقرة  50من قواعد هافانا .اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة
أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،توثيق وتبليغ الدليل الطبي على سوء املعاملة،
التقرير العام الثالث والعشرين ،CPT/Inf(2013)29 ،2013 ،الفقرة .82
القاعدتني  7و 8من قواعد نيلسون مانديال.
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،دليل التقصي والتوثيق
الفعالني للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة (بروتوكول اسطنبول)2004 ،HR/P/PT/8/Rev.1 ،؛ القاعدة 34
من قواعد نيلسون مانديال.
القاعدة  71من قواعد نيلسون مانديال.
القاعدة  )2( 57من قواعد نيلسون مانديال.

 .20املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة  4 ،55/89كانون األول 2000؛ املبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس
أوروبا بشأن القضاء على اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اخلطيرة
حلقوق اإلنسان 30 ،آذار .2011
 .21قرار بشأن املبادئ التوجيهية وتدابير حظر ومنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا (املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن)،
اجللسة الثانية والثالثون ،بانجول ،غامبيا ،تشرين األول .2002
 .22من املمكن تصور أنه باإلضافة إلى احملتجزين ،فإن وفاة موظفي السجون أو
الزوار يف احلبس تشكل «حالة وفاة أثناء االحتجاز”.
 .23مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص املعرضني ألي شكل من
أشكال االحتجاز أو السجن ،قرار اجلمعية العامة  9 ،43/173كانون األول
 ،1988املبدأ 34؛ قواعد هافانا ،الفقرة 57؛ قارن أيضًا بني والية سجون
وأمني املظالم يف اململكة املتحدة ،الذي ميكنه أيضًا التحقيق يف وفاة شخص
مت إطالق سراحه مؤخرًا.
 .24القاعدتني  8و 71من قواعد نيلسون مانديال.
 .25بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق يف الوفاة احملتملة غير املشروعة ()2016
دليل األمم املتحدة املنقح بشأن املنع الفعال وتقصي حاالت اإلعدام خارجنطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة ،الفقرتني  2و.17
 .26حكومة أستراليا الغربية ،إدارة اخلدمات التصحيحية ،السياسة التوجيهية
رقم  ،30إجراءات وفاة السجنيwww.correctiveservices.wa.gov. ،
au/_files/prisons/adult-custodial-rules/policy-directives/pd30-procedures.pdf

 .27القاعدة (8و) من قواعد نيلسون مانديال.
 .28القاعدة  71من قواعد نيلسون مانديال.
 .29توصية اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو
املهينة  CPTإلى مختلف الدول األعضاء ،مبا يف ذلك “جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة» ،تقرير عن زيارة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة من  6إلى  9كانون األول ،2016
 ،CPT/Inf (2017) 30الفقرة .42
 .30القاعدة  71من قواعد نيلسون مانديال.
 .31تضع القاعدة  69من قواعد نيلسون مانديال وقواعد هافانا (الفقرة )56
االلتزام بإبالغ أسرة السجني املتوفى على مدير السجن .من األهمية مبكان
أال تعلم أسرة السجني املتوفى الوفاة من خالل مصادر غير رسمية ،مثل
السجناء اآلخرين أو وسائل اإلعالم.
 .32القاعدة  72من قواعد نيلسون مانديال؛ قواعد هافانا الفقرة .57
 .33متوفر باللغة اإلسبانية :وزارة احلكم ،اإلدارة العامة لنظام السجون« ،بروتوكول
العمل يف حالة وفاة األشخاص احملرومني من احلرةية”www.sistemapen� ،
itenciario.gob.pa/ sites/default/files/img-204012732-0001.pdf

 .34توصية اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة
 ،CPTتقرير إلى حكومة أيرلندا بشأن الزيارة إلى أيرلندا التي متت يف الفترة
من  16إلى  26أيلول  ،CPT/Inf (2015) 38 ،2014الفقرة .30
 .35القاعدتني  1و 24من قواعد نيلسون مانديال.
 .36يف العديد من األحكام ،رأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن احلق
يف احلياة ال يُلزم الدول ليس فقط باالمتناع عن قتل النفس املتعمدة وغير
القانونية ،بل وأيضًا اتخاذ اخلطوات املناسبة حلماية أرواح أولئك اخلاضعني
لواليتها القضائية ،وال سيما األفراد الضعفاء ،مثل األشخاص احملتجزين .قد
تنشأ هذه االلتزامات اإليجابية –بطرق منها -يف حاالت اخلطر على حياة
احملتجزين من أفراد آخرين (انظر على سبيل املثال بول وأودري إدواردز
ضد اململكة املتحدة ،الطلب رقم  ،46477/99قرار احملكمة الصادر يف 14
آذار) 2002؛ يف حاالت االنتحار أثناء االحتجاز (انظر مثلً كيلر ضد روسيا،
الطلب رقم  ،26824/04قرار احملكمة الصادر يف  17تشرين األول )2013؛
نقص الرعاية الطبية (انظر على سبيل املثال ،مركز املوارد القانونية نيابة عن

فالنتني كامبونو ضد رومانيا ،الطلب رقم  ،47848/08قرار (احملكمة العامة)
الصادر يف  17متوز )2014؛ أو الظروف املعيشية الالإنسانية عمومًا التي
تؤدي إلى وفاة النزالء (انظر على سبيل املثال نينشيفا وآخرين ضد بلغاريا،
الطلب رقم  ،48609/06قرار احملكمة الصادر يف  18حزيران .)2013
 .37رد حكومة أيرلندا على تقرير زيارة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو
العقوبة الالإنسانية أو املهينة  ،39 )2015( CPT/ Inf ،CPTأيلول ،2015
الصفحة .18
 .38صحيفة واشنطن بوستProfound dehydration”: Milwaukee“ « ،
County sheriff’s officers charged in death of inmate denied
 ،»water for a weekفي  13شباط www.washingtonpost.com/،2018
�news/morning-mix/ wp/2018/02/13/profound-dehydration-mil
waukee-county-sheriffsofficers-charged-in-death-of-inmate.denied-water-for-a-week/?utm_ term=.3cee85699ab5

 .39مثال املفوضية األوروبية ،اإلدارة العامة للنقل ،اإلصابات اخلطيرة ،أيلول
.2015
 .40اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)ICRCاملذكرة ،بتاريخ  3كانون األول .1992
 .41اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،CPT
خدمات الرعاية الصحية يف السجون ،التقرير العام الثالثCPT/ ،1993 ،
 ،Inf(93)12الفقرة .35
 .42بروتوكول اسطنبول ،الفقرتني  149و 203وما يليها.
 .43املرجع نفسه ،الفصل السادس.
 .44القاعدة  30من قواعد نيلسون مانديال؛ القاعدة  6من قواعد بانكوك؛ قواعد
هافانا ،الفقرة  .50انظر أيضا اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو
العقوبة الالإنسانية أو املهينة  ،CPTالتوثيق واإلبالغ عن األدلة الطبية على
سوء املعاملة ،الفقرة .73
 .45القاعدة  31من قواعد نيلسون مانديال؛ املادة  11من قواعد بانكوك؛ اللجنة
األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،CPT
خدمات الرعاية الصحية يف السجن ،الفقرة .51
 .46القاعدة  )2( 10من قواعد بانكوك.
 .47اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،CPT
السجن ،التقرير العام الثاني ،CPT/Inf(92)3 ،1992 ،الفقرة 53؛ ،CPT
التوثيق واإلبالغ عن األدلة الطبية على سوء املعاملة ،الفقرة .73
 .48بروتوكول إسطنبول.2004 ،HR/P/PT/8/Rev.1 ،
 .49بروتوكول إسطنبول ،الفقرة  ،83يحتوي امللحق  3من بروتوكول إسطنبول
منوذج رسم بياني للجسم.
 .50اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،CPT
تقرير إلى احلكومة اليونانية بشأن الزيارة إلى اليونان التي متت يف الفترة من
 4إلى  16نيسان  ،CPT/Inf (2014) 26 ،2013الفقرة .126
 .51القاعدة  34من قواعد نيلسون مانديال.
 .52القاعدة  34من قواعد نيلسون مانديال .وفقًا ملعايير اللجنة األوروبية ملنع
التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة  ،CPTيجب اإلبالغ تلقائيًا
عن أي مؤشر عن سوء املعاملة ،بغض النظر عن رغبات املعتقل .انظر،CPT
التوثيق واإلبالغ عن األدلة الطبية إلساءة املعاملة ،الفقرة .77
 .53وفقًا للقاعدة  )1( 7من قواعد بانكوك ،ما إذا كانت إحالة قضية التحقيق
تعتمد على املوافقة املستنيرة من السجني املعني.
 .54اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،CPT
التوثيق واإلبالغ عن األدلة الطبية إلساءة املعاملة ،الفقرة .82
 .55القاعدة  54من قواعد نيلسون مانديال؛ قواعد هافانا ،الفقرة .24
 .56القاعدة  56من قواعد نيلسون مانديال؛ قواعد هافانا ،الفقرة  75و.76
 .57اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،CPT
السجن الفقرة .54
 .58احملامي العام (أمني املظالم) يف جورجيا ،تقرير خاص عن آلية الطلبات/
الشكاوى يف نظام السجون يف جورجيا 9 ،تشرين الثاني .2015
 .59القاعدة  )2( 57من قواعد نيلسون مانديال؛ القاعدة  )1(25من قواعد
بانكوك.
 .60القاعدة  )3( 57من قواعد نيلسون مانديال.

 .61يف العديد من النظم القانونية الوطنية ،يعتبر التعذيب وأحيانًا أشكال أخرى
من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة جرمية؛ تنص اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب (املادة  )4على أن تكفل الدول األطراف اعتبار جميع
أعمال التعذيب كما هي معرفة يف االتفاقية جرائم مبوجب القانون اجلنائي.
ومع ذلك ،حتى لو لم يكن األمر كذلك ،فإن أحكام القانون اجلنائي األخرى،
مثل إساءة استخدام السلطة أو األذى اجلسدي اخلطير أو االغتصاب ستطبق
يف حالة مزاعم التعذيب.
 .62القاعدتني  )3( 57و 71من قواعد نيلسون مانديال.
 .63مقدمة االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
.CED
 .64املادة  1من إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ،قرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  18 ،47/133كانون األول .1992
 .65الحظ أنه وفقًا للمادة ( )3من االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري  CEDيجب على سلطات الدولة أن تحقق رسميًا يف حاالت
االختفاء القسري التي يرتكبها أفراد أو جماعات خاصة.
 .66املادة ( )12من االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء
القسري .CED
 .67دعت مختلف آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،مثل جلنة حقوق
اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
إلى إلغاء احلبس االنفرادي .وقد أكدت جلنة األمم املتحدة السابقة حلقوق
اإلنسان مرارًا وتكرارًا أن «احلبس االنفرادي املطول قد يسهل ارتكاب
التعذيب وميكن أن يشكل يف حد ذاته شكلً من أشكال املعاملة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة أو حتى التعذيب» .وعلى الرغم من هذا ،يحتفظ العديد
من البلدان باإلمكانية القانونية الحتجاز األشخاص -وال سيما املشتبه بأنهم
إرهابيون-يف االنفرادي لفترة معينة من األيام.
 .68القاعدتني  6و 7من قواعد نيلسون مانديال؛ قواعد هافانا ،الفقرة 21؛ املادة
 17من االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
.CED
 .69يف قضية ميكافيلي ضد جورجيا ،الطلب رقم  ،18996/06قرار احملكمة
الصادر يف  9تشرين األول  ،2012الفقرة  ،87عقدت املفوضية األوروبية
حلقوق اإلنسان « ECtHRجميع إجراءات التحقيق التي أجرتها إدارة التحقيق
يف وزارة العدل ،وهي الوزارة نفسها التي كانت مسؤولة عن نظام السجون .ثم
مت إقرار النتائج التي توصلوا إليها ببساطة من قبل املدعي العام ]...[ .هذا
االرتباط املؤسسي بني احملققني واملتورطني يف احلادث يثير شكوكًا مشروعة
فيما يتعلق باستقاللية التحقيق «.
 .70يف قضية دفاليشفيلي ضد جورجيا ،الطلب رقم  ،19634/07قرار احملكمة
الصادر يف  18كانون األول  ،2012الفقرة  ،50الحظت احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان « ،ECtHRقبلت السلطات مصداقية شهادات ضباط
الشرطة دون إعطاء أي أسباب مقنعة للقيام بذلك ،على الرغم من حقيقة أن
تصريحات هؤالء الضباط قد تكون ذاتية وتهدف إلى التهرب من املسؤولية
اجلنائية عن سوء املعاملة املفترضة ملقدم الطلب».
 .71احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ،ECtHRبادوريت ضد مولدوفا ،الطلب
رقم  ،33134/03قرار احملكمة الصادر يف  5كانون الثاني  ،2010الفقرة .63
 .72احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ،ECtHRبوزيلو ضد مولدوفا ،الطلب رقم
 ،52643/07قرار احملكمة الصادر يف  21شباط  ،2012الفقرة  31و.32
 .73بروتوكول إسطنبول ،الفقرة 116؛ املبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا
بشأن القضاء على اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اخلطيرة حلقوق
اإلنسان ،سابعًا.
 .74بروتوكول مينيسوتا ،الفقرتني  32و.33
 .75املادة  13من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ()CAT؛ املادة  )4( 12االتفاقية
الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري()CED؛ بروتوكول
إسطنبول ،الفقرة 112؛ بروتوكول مينيسوتا ،الفقرتني  86و87؛ مبادئ
توجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن القضاء على اإلفالت من العقاب
على االنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان ،سابعًا (.)6
 .76الحظ أنه بالرغم من أن النقل إلى مؤسسة أخرى ميكن أن يكون ضارًا بشكل
خطير بالنسبة للسجني املعني ،وخاصة عندما ينقل بعيدًا عن أسرته .يف مثل
هذه احلالة ،يجب استخدام النقل كإجراء حماية فقط إذا لم تتوفر أي تدابير
أخرى.
 .77القاعدة  45من قواعد نيلسون مانديال.

تود املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي أن تشكر جوليا كوزما على
صياغة صحيفة احلقائق هذه التي صدرت يف إطار مشروع املنظمة
الدولية لإلصالح اجلنائي“ ،زيادة الرقابة على التزامات جورجيا
املناهضة للتعذيب واالمتثال للمعايير الدولية” ،مبساعدة مالية من
مؤسسات اجملتمع املفتوح.

مؤسسات
المجتمع المفتوح
إن محتويات هذه الوثيقة هي مسؤولية “املنظمة الدولية لإلصالح
اجلنائي” وحدها وال ميكن اعتبارها بأي حال من األحوال أنها
تعكس موقف املانح.
© املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي 2018
تعتبر املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ( )PRIمنظمة غير
حكومية مستقلة تعمل على تطوير وتعزيز االستجابات العادلة
والفعالة واملتناسبة ملشاكل العدالة اجلنائية يف جميع أنحاء العالم.
نحن نشجع بدائل السجن التي تدعم تأهيل اجملرمني ،وتعزز حق
املعتقلني يف املعاملة العادلة واإلنسانية .نناضل من أجل منع التعذيب
وإلغاء عقوبة اإلعدام ،ونعمل على ضمان االستجابة العادلة واملالئمة
لألطفال والنساء الذين يتعاملون مع القانون.

أداة مراقبة االحتجاز
صحيفة احلقائق هذه هي جزء من منظمة اإلصالح
اجلنائي الدولية وأداة رصد احتجاز رابطة منع
التعذيب ،التي تهدف إلى تقدمي التحليل واإلرشاد
العملي ملساعدة أجهزة الرقابة -مبا يف ذلك اآلليات
الوقائية الوطنية-للوفاء بواليتها الوقائية بأكبر قدر
ممكن من الفعالية عند زيارة مراكز الشرطة أو السجون.
جميع املوارد يف األداة متاحة أيضًا عبر اإلنترنت على
 www.penalreform.orgو .www.apt.ch

ميكن استعراض هذا املنشور بحرية واالقتباس منه
وإعادة إنتاجه وترجمته -جزئيًا أو كليًا-ولكنه ليس
للبيع أو لالستخدام لألغراض التجارية .يجب أن تتم
املوافقة على أية تغييرات على نص هذا املنشور من قبل
منظمة اإلصالح اجلنائي الدولية .يجب اإلشادة مبنظمة
اإلصالح اجلنائي الدولية وبهذا املنشور اللذين يستحقان
اإلشادة .يجب إرسال االستفسارات حول االستنساخ أو
الترجمة إلى .priamman@penalreform.org

لدينا حاليًا برامج يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا
وجنوب القوقاز وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،ونعمل مع شركاء
يف جنوب آسيا .لتلقي الرسالة اإلخبارية اإللكترونية الشهرية ،يرجى
التسجيل علىwww.penalreform.org/keep-informed :

متت الترجمة إلى اللغة العربية من خالل مكتب الشرق األوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
الشرق األوسط وشمال إفريقا
عمان  -األردن
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