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 الفصل السادس

 حتديد اجلهود وترتيب أولوياا يف صدد
 انتهاكات حقوق اإلنسان

 املفاهيم الرئيسية

 ) 1 ( ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان حتليل كل انتهاك عن طريق

 حتديد ما إن كان هذا االنتهاك يدخل ضمن والية عملية حقوق

 ة حتليل تعريف احلق املعني إىل عناصره املكون ) 2 ( اإلنسان و

 . لتقرير ما إن كان يالئم احلالة

 وقد حتتاج عملية حقوق اإلنسان إىل حتديد أولويات جهودها

 ليس فقط من ناحية احلقوق والقضايا اليت ستنصب عليها، بل

 ومن ناحية احلقوق احملددة، وخباصة يف احلاالت اليت  تنطوي على

 . عدد كبري من االنتهاكات، مثل استعمال ج حالة االختبار

 وحتتاج عملية حقوق اإلنسان إىل حتديد أولويات جهودها ملعرفة

 النتائج الطويلة األجل يف النظر إىل ما ستخلفه من قدرات حقوق

 اإلنسان بعد رحيلها حىت ميكنها املساعدة على بناء تلك

 املؤسسات والقدرات

 عملية تقرير احلقوق اليت تعرضت لالنتهاك - ألف

 وإذا كان حادث يندرج حتت . ات جزءا حامسا من عمل موظف حقوق اإلنسان يؤلف حتديد االنتهاك - 1
 وينبغي بطبيعة احلال أن تنتج . ، ينبغي إجراء مزيد من التحقيق واإلبالغ تعريف انتهاك معني حلقوق اإلنسان

 طرية ومثال ذلك أن االنتهاكات اخل . خمتلف أنواع االنتهاكات استجابات مالئمة تبعا لوالية عملية الرصد
 بصفة خاصة ، مثل عمليات القتل التعسفي والتعذيب وحاالت الطرد على نطاق واسع، تستحق يف العادة

. اهتماما خاصا ومتابعة سريعة
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 حتليل االنتهاك عن طريق حتديد ما إن كان يقع وعند اختتام الرصد، من احلاسم ملوظف حقوق اإلنسان - 2

 جيب أن يتأكد موظف . ف احلق املعني إىل عناصره املكونة ضمن والية العملية  وعن طريق حتليل تعري
 . حقوق اإلنسان من أن الوقائع ستدعم وجود كل عنصر قبل اإلبالغ عن وقوع انتهاك حلقوق اإلنسان

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين : " الفصل الثالث وكل حق من احلقوق املعرفة يف
 وأكثر الطرق فعالية يف تعليم هذا املوضوع هو . ينقسم إىل عناصره املكونة قد " اإلطار : املنطبقان

 وقد توجد . استعمال دراسات احلالة اليت تتطلب من املوظف حتديد عناصر كل انتهاك  حلقوق اإلنسان
 الذي دليل املدرب إىل رصد حقوق اإلنسان أمثلة هلذا النوع من دراسات احلالة يف الفصل املناظر يف

 . درته مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أص

 عملية تقرير احلقوق املستهدفة - باء

 قد يشعر موظف حقوق اإلنسان أو عملية حقوق اإلنسان بأكملها  بارتباك  من جمرد عدد االنتهاكات - 3
 ن الواضح أن وم . وهكذا  فمن احلاسم حتديد أولويات اجلهود املتعلقة باالنتهاكات . اليت قد تتطلب حتقيقا

 وقد تكون اختصاصات . الوالية جيب أن تكون املعيار األول لتقرير احلقوق اليت ينصب عليها االهتمام
 وإذا كانت الوالية واسعة أو تتيح االختيار فيجب أن تقرر قيادة . الوالية بالغة االتساع  أو ضيقة نسبيا

 ولذلك ال يقع اختاذ هذا القرار بشأن حتديد . عملية حقوق اإلنسان احلقوق اليت تتطلب أشد االهتمام
 . أولويات االنتهاكات على موظف حقوق اإلنسان مبفرده

 فيجب أن تنظر عملية حقوق - مثال لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - وإذا كانت الوالية بالغة االتساع - 4
 إمكانية التعامل مع مجيع اليت ينبغي أن تشكل بؤرة االهتمام الرئيسي نظرا لعدم احلقوق ) 1 ( اإلنسان يف

 ما هي اجلماعات أو من هم ) 3 ( حقوق اإلنسان؟، و مشاكل ما هي أهم ) 2 ( احلقوق على قدم املساواة، و
 هل يبدو من قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو من ) 4 ( ؟، و أكثر ضعفا األفراد الذين يبدو أم

 نة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أو من تقدير االتفاق املربم مع البلد املضيف أو من قرارات جل
 أفرادا معينني، اخل كانوا / االحتياجات أو من غري ذلك من املصادر أن حقوقا أو مشاكل أو مجاعات

 للعملية املتوقعة القدرات ما هي ) 5 ( الذين أنشأوا العملية؟، و األمم املتحدة أو األطراف مقصودين من
 ملوظفني واملهارات واملوارد اليت ميكن ا تقييم كيفية حتقيق عملية األمم املتحدة حلقوق من ناحية أعدادا ا

 كيف ميكن ) 7 ( اليت تعمل يف ميدان العمليات؟، و املنظمات األخرى ما هي ) 6 ( ؟، و إلسهام مفيد اإلنسان
على ضوء تلك األنشطة األخرى؟ تقدم إسهاما لعملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن
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 . وجتربة األمم املتحدة يف رصد حقوق اإلنسان تبني كيفية اختاذ القرار بشأن استهداف حقوق معينة - 5
 كان يتمتع بوالية واسعة يف كمبوديا ومثال ذلك أن  عنصر حقوق اإلنسان لسلطة األمم املتحدة االنتقالية

 هناك وانصب كات اليت كانت تقع وقد نظرت العملية يف أنواع االنتها . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 ) 3 ( األحوال يف السجون و ) 2 ( العنف السياسي و ) 1 ( تركيزها، بالنظر إىل األهداف الكلية للعملية، على

 حرية  االشتراك يف اجلمعيات وحرية والقول، فضال عن  حقوق أخرى مطلوبة من أجل حتقيق انتخابات
 . حرة ونزيهة

 ) 1 ( كانت هناك عملية أخرى معنية برصد حقوق اإلنسان استهدفت وخالل فترة وجودها األولية - 6
زيهة و  احلقوق املتصلة ) 3 ( احلق يف السالمة الشخصية و ) 2 ( احلقوق املتصلة باالنتخابات احلرة والـن

 بالتمييز اإلثين يف العمل وحاالت الطرد ة ومل تنصب العملية على املشاكل الكبرية املتصل . باالحتجاز
 وفيما كانت هناك حاالت من التعذيب وإساءة املعاملة عندما أنشئت العملية، . اكن اإلقامة القسري من أم

 وحولت العملية يف اية املطاف تشديدها إىل أحوال . تضاءلت املشاكل املتعلقة بالتعذيب وأحوال السجون
 . حقوق اإلنسان اليت كانت تتسم باألمهية الكربى يف احلالة املعينة آنذاك

 د األسباب اليت من أجلها قد ال تويل عملية حقوق اإلنسان أولوية ألفعال أو االمتناع عن أفعال وأح - 7
 ينجم عنها انتهاكات للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل التمييز يف العمل  والسكن، قد تتصل

 ومن . تمل أن تندرج حتت واليتها بقلقها إزاء ما ينتاا من ارتباك بسبب جمرد عدد االنتهاكات اليت من احمل
 تقاسم املسؤولية وحتديد أولويات اجلهود بني خمتلف املنظمات املفيد يف هذا السياق يف كثري من األحيان

 ومثال ذلك أن عملية األمم املتحدة . وذلك من أجل حتسني االستجابة الكلية حلالة حقوق اإلنسان الدولية
 تشاورت مع اللجنة الدولية ) عملية حقوق اإلنسان امليدانية يف رواندا ( 1996 للرصد يف رواندا  يف عام

 . للصليب األمحر  بشأن مرافق االحتجاز واملشاكل املرتبطة باالحتجاز اليت ستتوىل كل منها املسؤولية عنها
 ق وهذا التقاسم للمسؤولية قد يرتقب مثال اضطالع اللجنة الدولية للصليب األمحر باملسؤولية عن مراف

 االحتجاز وهو ما يتيح بعد ذلك لعملية األمم املتحدة املعنية برصد حقوق اإلنسان أن تتوىل التعامل مع
 . قضايا هامة أخرى، مبا يف ذلك مثال قضايا التمييز يف السكن والتنقل والعمل

 وق كيف تقرر عملية حق . اجلهود املتصلة حبقوق معينة حتديد أولويات وما زالت هناك مشكلة - 8
 اإلنسان القضايا اليت حتقق فيها عندما يعرض عليها عدد كبري من القضايا؟  ومن املمكن إجراء خيارات

 وأحد . أقصى تأثري ممكن استراتيجية بشأن القضايا أو أنواع القضايا اليت يتم التصدي هلا من أجل حتقيق
 من شأنه التأثري على على حتقيق جناح  بارز القدرة العوامل املهمة يف إجراء هذه اخليارات االستراتيجية  هو

ختتار القضايا البارزة والشديدة ومثال ذلك أن عملية حقوق اإلنسان ميكنها أن . حالة حقوق اإلنسان
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 الوضوح فيما يتعلق بالوقائع واليت متثل مشاكل يعاين منها اآلخرون واليت من املرجح أن تفضي إىل
 وقد تنصب عملية . وقد تتضح هذه  احلالة يف مشكلة التمييز اإلثين . يا نتيجة إجيابية يف  مدة قصرية نسب

 حقوق اإلنسان على فصل أحد األعضاء البارزين للغاية يف مجاعة إثنية من العمل  يف مصنع كبري وذلك
 ومبجرد أن حترز العملية جناحا واضحا فيما يتعلق ذا الفصل التمييزي اخلاص، . ألسباب إثنية واضحة

 كما أن العمال اآلخرين سيصرون كذلك على . بد وأن تصل الرسالة إىل مدير املصنع  واىل السلطات فال
 الفصل السابع أنظر . ( محاية حقوقهم ومن شأن ذلك أن يضع ضغطا إضافيا على مدير املصنع أو السلطات

 "). رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : " عشر

 فعملية . يف وضع أولويات عملية حقوق اإلنسان يتصل بأهدافها الطويلة األجل وهناك عامل مهم آخر - 9
 وجيب على العملية، يف حدود شروط واليتها الكلية، أن . حقوق اإلنسان لن متكث يف البلد إىل ماال اية

 وسوف حتتاج العملية يف . يف طريق قدرات ومؤسسات حقوق اإلنسان عند رحيلها فيما ستخلفه تنظر
 لعادة إىل العمل مع احلكومة حىت ميكن هلذه احلكومة أن حتدد احتياجاا إىل املؤسسات والقدرات يف ميدان ا

 يف اية ستبين وقد تستطيع العملية بعد ذلك مساعدة احلكومة عن طريق اختيار املهام اليت . حقوق اإلنسان
 يف صدد محاية لتعزيز مسؤولية الدولة وينبغي أن تلتمس العملية طرقا . هذه املؤسسات والقدرات املطاف

. وعدم استبدال هذه املسؤولية حقوق اإلنسان



5 

 الفصل السابع

 مجع املعلومات

 املفاهيم الرئيسية

 يتطلب الرصد الفعال حلقوق اإلنسان جا نشطا جلمع املعلومات

 ويتطلب النهج النشط جلمع . من جانب موظفي حقوق اإلنسان

 : املعلومات

 حتديد املشاكل اليت يتم التصدي هلا؛ •

 إقامة اتصاالت؛ •

 بصفة عامة إرساء تواجد على مجيع مستويات اتمع •

 قبل نشوب األزمة؛

 تقييم منظور االتصاالت؛ •

 مجع معلومات  صحيحة ودقيقة من خالل تلقى •

 الشكاوى   والتحقيق واملقابالت؛

 التحقق من املعلومات وذلك بصورة أساسية عن طريق •

 اختبار اتساقها مع املصادر املستقلة؛

 حتليل املعلومات؛ •

 االستجابة املتابعة لتشجيع السلطات على اجلد يف •

 . للمشكلة، وتقدمي التقارير

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان توخي احلذر بصفة خاصة يف

 التنسيق بني مجع املعلومات وإجراءات البحث وبني التحقيقات

 اجلنائية اليت جتريها احملاكم الدولية أو الوطنية حىت ال تعرض عمل

 ة وشكل وطرق هذا التنسيق هي مسأل . هذه اهليئات للخطر

 . سياسة عامة تقررها قيادة عملية حقوق اإلنسان

عملية مجع املعلومات - ألف
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 ويقوم راصدو حقوق . عن محاية حقوق اإلنسان اهلدف الرئيسي للرصد هو تعزيز مسؤولية الدولة - 1
 وتتطلب عملية . عن مشاكل حقوق اإلنسان وأمناط إيضاحية لالنتهاكات ظاهرة اإلنسان جبمع معلومات

 قد تتضمن  يف ظاهرها عملية سلبية للمراقبة " الرصد " ويف حني أن لفظة . هذه املعلومات جهدا بالغا مجع
 وقلما يكون . ج أكثر فعالية جلمع املعلومات وتقدمي التقارير، سيحتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل إرساء

 اإلبالغ بدقة عن الوقائع اليت موظفو حقوق اإلنسان شهودا مباشرين على االنتهاكات اخلطرية حىت ميكنهم
 ولذلك يتطلب الرصد أساليب دقيقة . ولكنهم يعلمون بتلك الوقائع من ضحايا أوشهود آخرين . يروا

 واملعلومات . حبثا ومتابعة وحتليال شامال ويتطلب مجع املعلومات . جلمع معلومات صحيحة ودقيقة
 ميكن االستعانة ا بعد ذلك لتشجيع السلطات على اختاذ السليمة أساسية إلعداد تقارير موثقة توثيقا جيدا

 . إجراءات

 ويف الواقع ال يقتصر موظفو حقوق اإلنسان يف عملهم على جمرد املراقبة وتقدمي التقارير ألن هدف - 2
 عملية حقوق اإلنسان  هو املساعدة عموما على التصدي ملشاكل حقوق اإلنسان واحليلولة دون وقوع

 . وينبغي أن يكون لعملية حقوق اإلنسان تواجدا على مجيع مستويات اتمع . املستقبل انتهاكات يف
 وينبغي أن تدرك السلطات احمللية أن العملية تقدم تقارير ليس فقط عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت

 من هنا فإن قيام و . وقعت، وإمنا أيضا عن متابعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات احمللية ملعاجلة احلالة
 موظفي حقوق اإلنسان بالرصد وتقدمي التقارير ميكن يساعد على وضع ضغوط على السلطات احمللية

 فقط إجراءات املتابعة تتصدى ويف كثري من األحيان ال . للتصدي لبعض مشاكل حقوق اإلنسان ومتابعتها
 . حقوق اإلنسان يف املستقبل وقوع انتهاكات منع النتهاكات حقوق اإلنسان ولكنها تعمل أيضا على

 وبعد حتديد مشاكل حقوق اإلنسان اليت سيتم رصدها مبوجب الوالية، جيري رصد حقوق اإلنسان يف - 3
 عن وجود  أو عدم الظاهرية جلمع عناصر املعلومات وإتاحة التقييمات التحقيق املقام األول من خالل

 : ملراحل واألبعاد وتشمل هذه   التحقيقات عددا من ا . وجود انتهاكات

 مبوجب الوالية؛ حتديد املشكالت اليت يتم التصدي هلا ) أ (

 يف اتمع؛ إرساء تواجد و إقامة اتصاالت ) ب (

 والشكاوى؛ مجع الشهادات ) ج (

 ، استجابة السلطات املتعلقة باالنتهاك، فضال عن التحقق من املعلومات إجراء  حتقيق بغرض ) د (
ري والشرطة والنظام القانوين حسب االقتضاء؛ مبا يف ذلك النظام العسك
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 ؛ إغالق القضية حلقوق اإلنسان فيتم انتهاك وقوع عدم تبني عند هذه النقطة وإذا ) هـ (

 واختاذ التوصيات ، يقوم موظفو حقوق اإلنسان  بوضع انتهاك أثبت التحقيق وقوع وإذا ) و (
 ات املعلومات قد تكون مطلوبة الختاذ يالحظ أن خمتلف مستوي . ( اليت تتطلبها واليتهم اخلطوات

 املتابعة والتماس اإلجراءات : " الفصل التاسع عشر أنظر ). ( إجراءات توكيدية متزايدة
 "). التصحيحية

 التأكد من أن السلطات املسؤولة وأثناء العملية برمتها سيسعى موظفو حقوق اإلنسان إىل ) ز (
 أو اجليش  يف احترام / صد سلوك الشرطة و وسوف يقومون بصفة خاصة بر . تعمل جبد وكفاءة

 حقوق اإلنسان ويف احترام  اإلجراءات القانونية املتعلقة بالتوقيف واالحتجاز واحملاكمة، فضال عن
 "). مراقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون القضاء : " الفصل الثالث عشر أنظر .  ( ضمان أمن الشهود

 وعندما تواجههم . ع أدلة للمالحقة القضائية مج موظفو حقوق اإلنسان عموما وال حياول ) ح (
 هذه األدلة ينبغي  تقدميها يف العادة إىل تلك السلطات اليت ميكن توقع قيامها بإجراء حتقيقات

 " أدلة املالحقة اجلنائية : " من هذا الفصـل الفرع طاء أنظر . ( أخرى وإحالة األمر إىل القضـاء
 ). أدناه

 واجد يف اتمع إقامة اتصاالت وإرساء ت - باء

 إقامة اتصاالت مع األشخاص املطلعني ومع منظمات حقوق جيب على موظفي حقوق اإلنسان - 4
 وغريهم من الفاعلني العاملني يف واملسؤولني احلكوميني احملليني واملنظمات غري احلكومية األخرى اإلنسان

 ثل احملامون والصحفيون مصادر معلومات وقد مي . املنطقة وذلك حىت يتسىن هلم مجع املعلومات وفهم احلالة
 وينبغي أن يدرك موظفو حقوق . مفيدة بصورة خاصة ألم على علم يف العادة بالتطورات ذات الصلة

 اإلنسان أن االنتهاكات اليت تتعرض هلا مجاعات ضعيفة معينة، مثل النساء، قد يتعذر اكتشافها من خالل
 ولذلك فقد حيتاجون إىل توسيع حبثهم  لكفالة إيالء االنتباه السليم إىل . القنوات التقليدية جلمع املعلومات

 وتتطلب إقامة . مجاعات أو فئات معينة من األفراد ومجع معلومات كافية عن االنتهاكات املمكنة ضدهم
 وباإلضافة إىل ذلك، . اتصاالت جهودا نشطة لالتصال باألفراد واملنظمات وترتيب اجتماعات دورية، اخل

 وينبغي هلم العودة مرارا إىل . موظفو حقوق اإلنسان باملصادر اليت يتولون رعايتها يستعني جيب أن
. اتصاالم املوقعية للحصول على مزيد من املعلومات
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 ، ومنهم مع مسؤويل احلكومة احمللية عالقات ويف هذا السياق ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تطوير - 5
 وهذه . يني والقضاة وغريهم من املسؤولني املعنيني بإدارة شئون القضاء الشرطة واملسؤولني العسكر

 وستساعد هذه االتصاالت احلكومية . االتصاالت والتواجد الواضح  سيساعدان على احلد من االنتهاكات
 وباإلضافة إىل ذلك، . على حتديد املسؤولني الذين ميكن أن  يقدموا املساعدة عند نشوء خمتلف املشاكل

 إىل السجون واملستشفيات ومستودعات اجلثث زيارات منتظمة بغي ملوظفي حقوق اإلنسان إجراء ين
 مثل األحياء الفقرية ومقاطعات الطبقة العاملة ( واملناطق اليت يكون فيها السكان أشد تعرضا للخطر

 ). واتمعات الريفية

 يف العادة معلومات قيمة كثرية كما أن توفر للمنظمات غري احلكومية وكما جاء أعاله، ميكن أيضا - 6
 وبعض املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق . ميكنها مساعدة عملية حقوق اإلنسان بكثري من الطرق

 اإلنسان تركز بصفة خاصة على زيادة الوعي العام  حبقوق اإلنسان وتثقيف اجلمهور يف جمال حقوق
 النموذجية حلقوق اإلنسان والعمل لصاحل األقليات والعمل اإلنسان وممارسة الضغط من أجل حتسني القواعد

 أو رصد فئات حمددة  من انتهاكات حقوق / لصاحل حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة ومحاية حقوق الطفل و
 وتعمل منظمات غري حكومية أخرى يف جماالت ال تقع ). مثل حاالت االختفاء والتعذيب، اخل ( اإلنسان

 اإلنسان ولكن لديها أمور كثرية مشتركة، مثل محاية البيئة وحقوق املستهلك بالضبط ضمن ميدان حقوق
 . وهناك بعض املنظمات غري احلكومية اليت تكون العضوية فيها حملية أو وطنية متاما . وإزالة األلغام ، اخل

 . وتعمل منظمات أخرى على الصعيدين اإلقليمي أو الدويل

 ن تدعم وتتعاون مع جهود املنظمات غري احلكومية اليت ميكن وينبغي لعمليات حقوق اإلنسان أ - 7
 ويتسم ذلك بأمهية . ألنشطتها املوازية أن تعزز وتساعد عملية األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان

 ويف هذه احلاالت، . خاصة بالنظر إىل ما لدى العمليات امليدانية من موارد بشرية ومالية حمدودة يف العادة
 سم للعملية أن تطور شبكات مع املنظمات احمللية ذات الصلة واليت تستطيع توفري معلومات حىت من احلا

 ويف الوقت نفسه، ينبغي للعمليات امليدانية، يف . يتسىن هلا أداء وظائفها يف جمال الرصد على أفضل وجه
 يعزز قدرة هذه املنظمات تعاملها مع املنظمات غري احلكومية، أن توىل انتباها خاصا إىل كفالة أن عملها

 احلكومات الوطنية وتفادي تكرار وظائفها أو استبدال أنشطتها أو اغتصاب دورها املشروع يف يف مواجهة
 . اتمعات الوطنية

 الناشطة يف البلد باملنظمات غري احلكومية على وجه السرعة تتعرف وينبغي لعمليات حقوق اإلنسان أن - 8
نظمات ميكنها توفري معلومات، وأيها ميكنها معاجلة املسائل اليت تقع خارج والية وذلك لتقرير أي هذه امل
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 وأيها ميكنها املساعدة يف التثقيف حبقوق اإلنسان ) مثل إساءة معاملة األطفال واملساعدة الغذائية ( العملية
 . وتعزيزها، اخل

 ور  املشكلة سيكون من األصعب ومبجرد  ظه . اتصاالت قبل نشوب حالة األزمة إقامة ومن املهم - 9
 . إقامة العالقات الالزمة لتحقيق الفائدة من االتصاالت

 ومن . تقييم منظور االتصاالت ويف تطوير االتصاالت واالستعانة ا، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 10
 هر  لقضايا حقوق املثايل أنه ينبغي هلم على األقل حتديد بعض أشخاص االتصال الذين يتصفون بأقل حتيز ظا

 وعلى أي حال، حيتاج موظفو حقوق اإلنسان  إىل فهم حتيز أشخاص االتصال الذين . اإلنسان اليت قد تطرأ
 . قد يقدمون معلومات والتعويض عن هذا التحيز

 مجع  الشهادات - جيم

 ق بتجاوزات يتطلب مجع املعلومات السعي بنشاط إىل احلصول على مجيع األدلة املوثوقة فيما يتعل - 11
 جاهزين ومستعدين للتحرك يف أي وقت وجيب أن يكون موظفو حقوق اإلنسان . حقوق اإلنسان

 وعندما يعلم موظفو حقوق اإلنسان عن . من شخص يعترب نفسه  ضحية انتهاك للحصول على معلومات
 بغي هلم اختاذ ين ) مثل  مظاهرة  أو حالة اختفاء قسري مؤكدة أو حالة طرد قسري أو توقيف مجاعي ( حالة

 خطوات جلمع املعلومات ذات الصلة من مصادر غري مباشرة مث  التعرف على الشهود وإجراء مقابالت
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان النظر بدقة فيما إن كان الذهاب إىل موقع احلدث سيساعد التحقيق . معهم

 املشكوك فيها التشاور  مع األشخاص أم أنه سيعرض مصادر املعلومات للخطر، وينبغي دائما يف احلاالت
 ومن احلكمة عموما  توخي احلذر نوعا ما بشأن زيارة موقع الواقعة إىل أن . املعنيني اآلخرين يف العملية

 تتوفر لدى موظف حقوق اإلنسان معرفة كافية  لتقرير ما إن كانت الفائدة تزيد كثريا عن أي خماطرة
 . ملعلومات حمتملة يتعرض هلا املوظف أو مصدر ا

 إجراء " الفصل الثامن وملزيد من التفاصيل عن التعرف على الشهود وإجراء مقابالت معهم، أنظر - 12
 ." املقابالت

تلقّي الشكاوى - دال
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 يعرف األفراد أنفسهم يف كثري من األحيان بالسعي إىل البحث عن محاية أو ملجأ من انتهاكات - 13
 عدد  البالغات الفردية  اليت  تصل إىل موظفي حقوق اإلنسان  على ويتوقف . حقوق اإلنسان يف املاضي

 واحلاجة إىل . واملنظمات غري احلكومية والكنائس وغريها من املنظمات مصداقيتها مع السكان احملليني
 املصداقية واملعلومات متثل سببا آخر من أجله ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تطوير عالقات  جيدة مع

 . ق اإلنسان وغريها من املنظمات العاملة يف املنطقة منظمات حقو

 ، مثل حالة واهلدف من أي حتقيق  هو التأكد من الظروف واألفعال اليت أفضت إىل انتهاك مزعوم - 14
 . وفاة مشتبه فيها أو احتجاز غري قانوين أو تشرد داخلي أو طرد متييزي أو انتهاك آخر حلقوق اإلنسان

 االستجابة على أن . ما كان نوع االنتهاك الذي أُبلغ به موظفو حقوق اإلنسان وهذا التحقيق ضروري مه
 الذي البد من إثباته، مثل وفاة الضحية أو االختفاء أو التعذيب أو املعاملة ستتفاوت تبعا لنوع االنتهاك

 أو  الصرف من العمل القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة أو التهديدات اخلطرية واملتكررة حلرية الفرد وأمنه
 طبيعة كما تتفاوت . على أساس متييزي، أو العنف ضد املرأة أو ممارسة حق التعبري  واالشتراك يف اجلمعيات

 ومثال ذلك أن قدرا صغريا نسبيا من . املتاحة االستجابة تبعا لدرجة اليقني اليت تدل عليها املعلومات
 وقد يتطلب قدر أكرب من . أشخاص االتصال املنتظمني املعلومات قد ال يتطلب إال حتقيقا منفصال مع

 وقد تشري معلومات أكثر إىل احلاجة إىل التحضري . املعلومات حتقيقا مباشرا بدرجة أكرب مع الشهود اآلخرين
 وإذا واجه موظفو حقوق اإلنسان حالة طارئة وخطرية فقد تكون . لزيارة موقعية والقيام ا يف اية املطاف

 . ة بالضرورة أسرع وأقل توخيا للحذر االستجاب

 وبعد مجع قدر كبري من املعلومات، قد حيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل االستفسار من السلطات عن - 15
 قد تكون هناك حاجة إىل مزيد وتبعا الستجابة السلطات للتحقيق واحلالة، . تدابري االستجابة اليت ستتخذها

 ، مثل تقدمي التماسات إىل املسؤولني األعلى مستوى يف خطوات أخرى ختاذ أو إىل النظر يف ا من املعلومات
 احلكومة احمللية وطلب املساعدة من املوظفني األعلى مستوى يف عملية حقوق اإلنسان امليدانية وإجراء خمتلف

 . تابعة وجيب أن يقرر رئيس العملية امليدانية العديد من هذه التدابري اخلاصة بامل . أشكال الدعاية، اخل

 وتبعا ملختلف جوانب والية موظفي حقوق اإلنسان، قد يوجد لديهم  مناذج خاصة تستعمل يف - 16
 للبت يف مقبولية بنماذج الشكاوى وميكن االستعانة يف بعض احلاالت . التحقيقات بشأن شكاوى األفراد

 عادة استيفاء  مناذج التحقيق بصورة ولذلك من املهم يف ال . القضية استنادا إىل جدية األمر واىل دقة التحقيق
 وينبغي تعديلها لتالئم والية عملية . للفصل العشرين 1 التذييل وترد عينة من هذه  النماذج يف . سليمة
. الرصد
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 أسئلة يف موظف حقوق اإلنسان أال يطرح وعند إجراء مقابالت مع الضحايا أو الشهود، ينبغي - 17
 ساسي عدم إغفال حمتوى  منوذج احلالة  لعدم إغفال أي نقطة أثناء املقابلة على أنه من األ . سياق النموذج

 . حىت وإن ظلت بعض النقط بدون إجابة

 ومن . وبعد املقابلة، ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان استيفاء  النماذج استنادا إىل مالحظام عن املقابلة - 18
 بصرف النظر عن الترتيب الذي قدمها به لزمين معرفة الوقائع واألحداث بترتيبها ا املهم بصفة خاصة
 "). تقدمي  التقارير عن حقوق اإلنسان : " الفصل العشرين أنظر . ( الضحية أو  الشاهد

 وميكن تقدمي معلومات إضافية على . واملعلومات املطلوبة يف االستمارة هي األهم ولكنها ليست شاملة - 19
 . أن الصفحات اإلضافية حمددة برقم امللف وليس باسم الضحية باالستمارة طاملا ا ورقة منفصلة  أو إرفاقه

 التحقق من املعلومات - هاء

 ومن األساسي . بعد تلقيهم البالغ املعلومات املقدمة موظفو حقوق اإلنسان يفحص جيب أن - 20
 تحقق وينبغي أن ي . التحقق من دقة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت مت اإلبالغ عنها قبل اختاذ أي خطوات

 املوظفون من فحوى الشكوى مع أي واحدة من منظمات أو رابطات  حقوق اإلنسان اليت على علم
 وباإلضافة إىل ذلك، قد يطلب املوظفون املساعدة من أي منظمة أو كيان حلقوق اإلنسان على . باألمر

 . معرفة بالقضية قيد الفحص

 قرير ما إن كانت أسرة الضحية الظاهرة أو وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان ت - 21
 مقابلة وينبغي . الوقائع يف الشكوى الشهود اآلخرين، ميكنهم  تأييد أصدقاؤه أو جريانه، فضال عن

 سيكثرون بأسرع ما ميكن وينبغي التأكيد هلم على أن موظفي حقوق اإلنسان كلٍ على حدة الشهود
 حقوق اإلنسان سيسعون  لضمان محايتهم أثناء وبعد التحقيق، وينبغي إبالغهم بأن موظفي . االتصال م

 كما ينبغي سؤال الشهود عما إن كانوا يرغبون يف عدم الكشف عن . ولكن ال ميكن ضمان سالمتهم
 مزيد من التفاصيل عن إجراء مقابالت مع ضحايا " إجراء املقابالت : " الفصل الثامن وترد يف . هويتهم

. نسان وشهود انتهاكات حقوق اإل
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 حتليل املعلومات - واو

 هناك مشكلة متكررة تتعلق بتقصي احلقائق بشأن جتاوزات حقوق اإلنسان، وهي صعوبة تقييم - 22
 ويفتقر موظفو حقوق اإلنسان  بعد . املعلومات اليت مت احلصول عليها أثناء الزيارات املوقعية أو املقابالت

 ويف الواقع، قلما يصل . املعلومات اليت حيصلون عليها كل ذلك إىل القدرة على التحقق من كل تفاصيل
 على أن موظفي . موظفو حقوق اإلنسان إىل غور معظم االنتهاكات مثلما حيدث يف نظام القضاء اجلنائي

 ما مت مجعه من استنادا إىل درجة اتصال على األقل حتليل ظاهري حقوق اإلنسان يسعون عموما إىل وضع
 . وثوقيتها وأمانتها املعلومات وصحتها وم

 ميثل قاعدة املوثوقية املطبقة اتساق املعلومات مع املادة اليت يتم مجعها من املصادر املستقلة ومبدأ - 23
 ويتصل بفكرة اتساق ما يجمع من معلومات . األكثر شيوعا يف تقصي احلقائق اخلاصة حبقوق اإلنسان

 مالئمة معلومة معينة يف السياق مع املواد األخرى اليت مت املفهوم اخلاص بإمكانية تقييم املوثوقية بدرجة
 ومن هنا جيب  على موظف حقوق اإلنسان أال ينظر فقط يف املعلومات احملددة اليت يتم مجعها، بل . مجعها

 . عليه أيضا أن يستشعر ما إن كانت القصة برمتها تبدو صادقة عند جتميع مجيع خيوطها

 ودرجة االكتمال املتوقعة من . وقية يتصل بدرجة اليقني اليت ينبغي تطبيقها وهناك جانب آخر للموث - 24
 اإلجراءات اليت ينتهجها موظفو حقوق اإلنسان يف صدد تقصي احلقائق  تتفاوت تفاوتا كبريا تبعا للغرض

 احملدد الذي قد يطبق يف نظام القضاء اجلنائي، توجد " عبء اإلثبات " وبدال من . من مجع املعلومات
 . متصلة من درجة اليقني وكمية املعلومات بالنسبة لإلجراءات اليت  يتم اختاذها سلسلة

 وعلى سبيل املثال، إذا حاول موظف حقوق اإلنسان مجع شكاوى وغريها من املعلومات  إلبالغ - 25
 ورة مسؤول حكومي أقل مستوى باملزاعم على أمل أن تشرع احلكومة يف إجراء حتقيق، فقد  تختصر بالضر

 والدرجة الدنيا من اليقني ستتطلب فقط احلاجة إىل . درجة الرعاية واالكتمال يف إجراءات تقصي احلقائق
 على أنه ينبغي تذكر أن التحقيق نفسه حيمل درجة . إجراء مزيد من التحقيق بدرجات متفاوتة من الظهور

 الة اإلجراءات األشد قسرا وأعلى مستوى من اليقني مطلوب يف ح . ما من النقد والظهور الضمنيني
 ومن هنا  فإن أي استنتاج بشأن وقوع جتاوزات حلقوق اإلنسان سيتطلب عملية أكثر . واألكثر وضوحا

 ولتحديد أحد املرتكبني حتديدا  علنيا قد  حتتاج عملية حقوق اإلنسان . اكتماال ومستوى أكرب من اليقني
 ألن هذا ) جتاوز الشك املعقول املطبق يف نظام القضاء اجلنائي بل وكافية للوفاء مبعيار ( إىل معلومات وفرية

وعلى أي حال، . التحديد العلين قد يفضي إىل مالحقة قضائية أو من املمكن ا، يفض إىل أعمال انتقامية
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 ميثل التعرف على املرتكب  قضية هامة من قضايا السياسة العامة بالنسبة لقيادة عملية حقوق اإلنسان ولن
 . ا موظف حقوق اإلنسان مبفرده يقرره

 تقييم  الشهادات املباشرة - زاي

 الشهادة املباشرة اليت األساليب  لتأييد وميكن ملوظفي حقوق اإلنسان استعمال طائفة عريضة من - 26
 االتساق وخالل املقابلة نفسها ينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن خيترب . يديل ا الضحايا وشهود العيان

 وميكن للقائم بإجراء املقابلة أن يتحقق بدقة من أوجه عدم االتساق عن . لي والترابط يف الشهادة الداخ
 على أنه ينبغي ملوظف حقوق . طريق العودة إىل نفس املوضوع عدة مرات ولكن بطرح أسئلة خمتلفة

 إىل عدم اإلنسان أن حيرص على مالحظة أن صعوبات اإلبالغ ميكن يف كثري من األحيان أن تفضي
 1 . وينبغي إتاحة الفرصة للشخص الذي  جتري مقابلته لتقدمي معلومات توضيحية . االتساق

 على أنه ينبغي . وجيري تقييم الشهادة الشفوية عموما استنادا إىل مسلك الشاهد ومصداقيته الكلية - 27
 ا وصعوبة يف توصيل ملوظف حقوق اإلنسان أن يدرك أن الفروق الثقافية وطبيعة الشهادة قد تسبب حرج

 الفصل وملزيد من املعلومات التفصيلية عن تقييم مصداقية األشخاص الذين جتري مقابلتهم، أنظر . الرسالة
 ". إجراء املقابالت : " الثامن

 ومثال ذلك أن أحد . وينبغي أن يتذكر موظفو حقوق اإلنسان حتليل عوامل منظور أو حتيز الشاهد - 28
زعات . ل تربير سلوكه ولكي يثأر من الشخص أحلق به إصابة الضحايا قد يبالغ من أج  وقد ختفي الـن

 وقد يبالغ الالجئون فيما تعرضوا له من اضطهاد لكي حيصلوا على مركز . السياسية احلقيقة أو تعيد تنظيمها
 ى ومن وجهة مثالية،  سيستطيع موظف حقوق اإلنسان احلصول عل . الالجئ أو رد تربير قرارهم باهلرب

 موظفي حقوق واستعانة . معلومات متسقة من األفراد الذين تتباين خلفيام السياسية وجتارم يف احلياة
 ، فضال عن حسن إدراكهم لألمور، يساعدهم بصفة خاصة موثوق ا وغري ذات صلة ت باتصاال اإلنسان

 . يف هذا السياق

 أشكال املعلومات األخرى - حاء
 ، الصفحات 83 ، جملة هارفادر حلقوق اإلنسان ، 3 ، " فن وعلم تقصي حقائق حقوق اإلنسان : اإلدالء بالشهادة : " دايان أورينتختر 1

118 - 119 ) 1990 .(
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 املباشرة اليت يديل ا الضحايا وشهود العيان هي املصدر الرئيسي للمعلومات اليت يف حني أن  الشهادة - 29
 على أنه ينبغي . االستعانة بشهادات ثانوية للموظفني ميكن أيضا حيص عليها موظفو حقوق اإلنسان،

 ا أن للموظفني امليدانيني عند االستعانة بالشهادة الثانوية اليت تأيت عن طريق شهود بعيدين أن يدركو
 غري أن موثوقية شهادات السماع أو املعلومات . أقل موثوقية من  الشهادة املباشرة املعلومات غري املباشرة

 ومع ذلك، ينبغي . الثانوية اليت تأيت من عدة مصادر ال تربط بينها أي صلة ستزيد من قيمتها الثبوتية
 . ة قبل قبوهلا باعتبارها حقيقة للموظفني النظر بدقة يف شهادات السماع أو الشهادات الثانوي

 وميكن . وميكن ألشكال املعلومات األخرى أن توفر تأييدا ملزاعم وقوع جتاوزات حلقوق اإلنسان - 30
 أو الفحص الطيب / املالحظة أثناء املقابلة و باألعراض البدنية والنفسية ملوظفي حقوق اإلنسان االستعانة

 ق اإلنسان، إن أمكن، التماس املساعدة من املهنيني الطبيني وينبغي ملوظفي حقو . كمؤشرات للموثوقية
 مقابلة اجلماعات : " الفصل الثامن من الفرع طاء أنظر .  ( لتقييم األعراض البدنية والنفسية لدى الضحايا

 على أنه يف حالة عدم توفر هؤالء املهنيني الطبيني بصورة "). اخلاصة واألفراد ذوي السمات اخلاصة
 مراقبة األعراض ووصفها وصفا دقيقا قد يساعدان املهين الطيب على تقييم املعلومات يف وقت مباشرة، فإن

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان، بناء على نصيحة املهين الطيب، أن ينظروا فيما إن كانت املعلومات . الحق
 وإذا كان . املة املزعومة اليت مت احلصول عليها أثناء املقابلة والفحص متسقة أو غري متسقة مع إساءة املع

 وصف األعراض البدنية بعد التعذيب مباشرة وأي أعراض بدنية ، مبا يف ذلك الندوب، اليت تبقى على
 الضحية، تتفق مع النمط املعروف ألعراض أنواع التعذيب املزعوم، فقد  يعترب موظف حقوق اإلنسان

 . االستنتاجات متسقة مع املزاعم

، وهو ما يتيح فرصة للتحقق من أثناء الزيارات املوقعية بطريقة آخرى اعم املز تأييد وميكن - 31
 وخباصة إذا كان هناك قلق إزاء - األوصاف املقدمة من الشهود عن األبنية والغرف ومن املمكن التقاط صور

 . احتمال تغيري املوقع قبل وصول املهنيني املتخصصني يف القضاء اجلنائي

 احلقيقية املالبس واملتعلقات الشخصية واألظافر وآثار الكحت حتت األظافر وميكن أن تشمل األدلة - 32
 كما ميكن االستعانة باألسلحة املستعملة يف إيقاع إصابات واألجسام . والدم والشعر اخلاص بالضحية

 لضحية اليت يتم إزالتها من جسم ا ) القذائف وشظايا القذائف واألعرية النارية والسكاكني واأللياف ( الغريبة
 وتشمل األمثلة األخرى لألدلة احلقيقية العينات الكيميائية وبصمات األصابع اليت . وذلك باعتبارها أدلة

 أو املشهد والصور / األفالم اليت تصور الواقعة و / حتدد هوية الشخص املسؤول والصور الفوتوغرافية
. الرسومات اليت تصور آثار التعذيب  على جسم الضحية / الفوتوغرافية
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 ملوظفي حقوق اإلنسان اإلبقاء على مسرح اجلرمية دون تغيري وأال حياولوا  أن حيلوا عموما وينبغي - 33
 وينبغي أال جيمع موظفو حقوق اإلنسان أنواع األدلة اليت سيستعان ا يف التحقيق . حمل سلطات الشرطة

 على أنه إذا وقع موظف . اجلنائي املادي أو العبث ا ألنه ينبغي هلم حماولة تفادي تعطيل نظام القضاء
 حقوق اإلنسان على هذه األدلة فينبغي له إبالغها للسلطات إذا كان من املرجح هلذه السلطات أن جتري

 وإذا مل يكن لدى موظف حقوق اإلنسان بديل ووقعت يف حوزته  أدلة مادية . حتقيقات جنائية سليمة
 تها وتغليفها ووضع بطاقة عليها وختزينها على النحو السليم فينبغي  أن يتأكد من مجع  هذه األدلة ومعاجل

 وينبغي أن حيمل كل دليل حقيقي بيانا منفصال يبني بالتفصيل زمان ومكان . ملنع تلوثها وضياعها
 . عثر على الدليل وينبغي توقيعه من ذلك الشخص / وينبغي أن يذكر البيان من حصل . العثور عليه / احلصول

 تدريبا حمترفا ويتطلب التعامل مع هذه األدلة يف العادة 2 . حفاظ على استمرارية األدلة وهذا اإلجراء مهم لل

 . يف جمال الطب الشرعي

 وجيب على موظفي حقوق اإلنسان يف النهاية أن يعولوا على فطنتهم يف تقييم مصداقية مجيع - 34
 . د األخرى اليت يتم مجعها املعلومات وذلك استنادا إىل اتساقها وموثوقية الشهادات وأمانة املوا

 أدلة املالحقة اجلنائية - طاء

 ينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان السياقات اليت قد تكون فيها املعلومات اليت حيصلون عليها - 35
 يف أماكن مثل يوجوسالفيا السابقة احملاكم اجلنائية الدولية مفيدة إلجراءات املالحقة اجلنائية سواء يف

 احملاكم مكان آخر قد يقع يف املستقبل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، أو أمام ورواندا وأي
 واحملامون  واحملققون يف هذه احملاكم يفضلون يف العادة إجراء حتقيقام اخلاصة وجيدون صعوبة يف 3 . الوطنية

 ن حمكمة ذات صلة، ولذلك،  يف حالة تواجد موظفني م 4 . التعويل على معلومات مجعها أشخاص آخرون
70 وتتيح القاعدة . ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان إبالغهم فورا باملعلومات اليت قد تقع ضمن واليتهم

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املتبعة يف احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني املعنيتني بيوغوسالفيا السابقة

 ). 1995 ( 158 ، دليل عملي لرصد حقوق اإلنسان : دليل حقوق اإلنسان : كاثرين إنغليش  وآدام ستابلتون 2
 املسؤولني عن انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل ص ا أنشأ جملس األمن التابع لألمم املتحدة احملكمة الدولية ملالحقة األشخ 3

 واحملكمة اجلنائية الدولية ملالحقة األشخاص املسؤولني عن  اإلبادة اجلماعية 1991 اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام
 1993 أيار / مايو 25 املؤرخ يف 827 ار جملس األمن قر . وغريها من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا

 "). املتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية : " عشر الفصل التاسع أنظر ( 1994 تشرين الثاين / نوفمرب 8 بتاريخ 955 والقرار
). 1996 ( العالقة بني املنظمات غري احلكومية واحملاكم اجلنائية الدولية : بلوويت . غرايام ت 4
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 معلومات سرية وحتظر قيامه بالكشف عن هوية املخرب أو ورواندا حصول املدعي العام للمحكمة على
 وبينما ال توجد حىت اآلن قواعد إجرائية للمحكمة . املعلومات بدون احلصول على إذن مسبق من املخرب

 من نظامها األساسي املدعي العام يف املوافقة على عدم الكشف، يف أي 54 اجلنائية الدولية،  تفوض املادة
 اءات ، عن الوثائق أو املعلومات اليت حيصل عليها شريطة احلفاظ على  سريتها وأن تكون مرحلة من اإلجر

 فقط ألغراض توليد أدلة جديدة، إال مبوافقة مقدم املعلومات، وبأن يتخذ التدابري الالزمة لضمان سرية
 . املعلومات ومحاية أي شخص أو دليل

 تأيت من املقابالت اليت جتري مع الشهود والزيارات إىل ومعظم األدلة اليت يتم مجعها هلذه احملاكم - 36
 وحتتاج أدلة املالحقة اجلنائية  يف العادة إىل . مسارح اجلرمية ومجع األدلة املادية وعمليات البحث عن الوثائق

 . معاجلتها حبذر أشد مما يف حالة املعلومات اليت يتم احلصول عليها ألغراض إعداد تقارير حقوق اإلنسان
 وجيب أن احلفاظ ليس على الدليل املادي فحسب، بل جيب أيضا العناية بتسجيل تسلسل سلطات احلجز

 وكما جاء أعاله، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان جتنب تعطيل . حىت ميكن التحقق من األدلة الحقا
 القضايا  قرارات مهمة يف وتثري هذه . التحقيقات القضائية اجلنائية  وينبغي عموما أن يتفادوا مجع أدلة مادية

 جمال السياسة العامة، وهي قرارات ميكن ال ميكن اختاذها إال من جانب قيادة عملية حقوق اإلنسان وليس
 ورمبا ترغب قرارات السياسة العامة يف التمييز بني احتياجات . من جانب موظفي حقوق اإلنسان مبفردهم

 تقدمي تقارير من أي جلنة من جلان إثبات احلقيقة أو ) 2 ( ي و إجراءات القضاء اجلنائي الوطين أو احملل ) 1 (
 الفصل التاسع من الفرع زاي أنظر .  ( التحقيق ألي حمكمة جنائية دولية ذات صلة ) 3 ( اللجان القضائية و

 "). جلان إثبات احلقيقة واحملاكم : مزيد من املتابعة الطويلة األجل : " عشر

 وق اإلنسان أنه ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان توخي احلذر بصفة وباملثل، قد تقرر قيادة عملية حق - 37
 خاصة يف إجراء مقابالت مع الشهود الذين قد يطالبون الحقا باإلدالء بشهادم يف جلسات أمام حماكم

 وقد يتم عرض سجالت هذه املقابالت  يف احملكمة وهلذا جيب أن تعد  بعناية . أو دولية / جنائية  وطنية و
 عملية حقوق اإلنسان ذا كان لدى أحد الشهود دليل ينبغي عرضه يف جلسة جنائية، فقد ترغب وإ . بالغة

 وينبغي أن ختطر أعضاء النيابة بالشهود يف  تأجيل مقابلة الشاهد وذلك لتفادي التأثري على الشهادة،
 . اجلرمية اجلنائية ، أو قد ترغب يف العمل يف تعاون وثيق مع املوظفني املسؤولني عن التحقيق يف احملتملني

 وستحتاج قيادة عملية حقوق اإلنسان يف مجيع احلاالت إىل التشاور مع موظفي احملاكم املختصني من - 38
 أجل تقرير سياسة عامة بشأن تلك األمور والبد وأن تتسق أي سياسة يتم تقريرها مع القواعد اإلجرائية

. املطبقة
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 الفصل الثامن

 إجراء املقابالت

 املفاهيم الرئيسية

 سيجري معه املقابلة فيمن ينبغي أن ينظر موظف حقوق اإلنسان

 ومن وبأي لغة ينبغي أن يقوم بأجراء املقابلة ومن محايته وكيفية

 ينبغي أن جتري املقابلة حلماية الشاهد وأين سيقوم بالترمجة

 حيتاج وماذا املعلومات من أ املقابلة حلماية تسجيل وكيف سيتم

 التعامل مع وكيفية قبل املقابلة معرفته القائم بإجراء املقابلة إىل

 يف إجراء وكيفية الشروع اليت تعوق االتصال الثقافية الفروق

 . املقابلة

 نفسه وتقدمي إجياد جو من  األلفة وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان

 ة األمم املتحدة عملي وتوضيح والية وتقدمي املترجم الشفوي

 امليدانية حلقوق اإلنسان وحتديد الغرض من املقابلة ومناقشة

 الشاهد بعد محاية للمقابلة واحلديث عن كيفية القواعد األساسية

 وتشجيع من املعلومات ة االستفاد املقابلة والتحسب لكيفية

 بأسلوبه اخلاص قبل طرح أسئلة حمددة رواية قصته الشاهد على

 . عليه

 أن يكون موظف حقوق اإلنسان مدركا  لالحتياجات وينبغي

 والسمات اخلاصة لبعض فئات األشخاص الذين جترى معهم

 مقابالت، ومنهم على سبيل املثال ضحايا التعذيب والنساء

 واألطفال  والالجئون واملشردون داخليا وسكان املناطق الريفية

 ستعداد وجمتمعات السكان األصليني والفئات األقل دخال، مع اال

 . الكايف قبل البدء يف إجراء املقابلة معهم

مقدمة - ألف
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 . عن التجاوزات املزعومة حلقوق اإلنسان جلمع املعلومات شيوعا الطرق هو أكثر إجراء املقابالت - 1
 . وباإلضافة إىل ذلك، فإن األدلة الشفوية تكون يف كثري من األحيان ضرورية الستكمال املعلومات املكتوبة

 ويبحث هذا الفصل األساليب األساسية . م يف هذا القسم مناقشة خمتلف جوانب إجراء املقابالت وسيت
 وتشمل املواضيع االستعانة باملترمجني الشفويني والتحقق من . إلعداد املقابالت والشروع فيها وإجرائها

 املقابالت جتري يف كثري ومن املهم تذكر أن . املعلومات وإجراء مقابالت مع األفراد ذوي السمات اخلاصة
 وينبغي إعداد عملية إجراء املقابلة . يف املكتب والسجن ويف امليدان وعلى الطريق - من السياقات املختلفة

 كما ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التفكري بطريقة استراتيجية يف املعلومات اليت . على حنو يالئم كل حالة
 ء ل عليها؟ ومن الذي يعرفها؟ وما هي مصاحل الشهود يف اي أين ميكنهم احلصو . حيتاجون إىل مجعها

 ورواية قصصهم؟

 حتديد األفراد إلجراء املقابالت - باء

 حتديد هوية الشهود - 1

 حبثا عن احلماية أو امللجأ من انتهاكات حقوق ء يعلن األفراد يف كثري من األحيان عن هويتهم باي - 2
 على أنه من الشائع للشهود والضحايا  الشعور بعدم جدوى أو خبطورة . اإلنسان اليت وقعت هلم يف املاضي

 ويف حاالت معينة من االنتهاكات، مثل االنتهاكات اجلنسية أو غريها من أشكال . اإلعالن عن هويتهم
 ولذلك قد يكون من الضروري . العنف ضد املرأة، قد يزداد عزوف الضحية عن اإلبالغ عن االنتهاكات

 ومما ال ميكن . يف تقرير من جيرون معهم مقابالت ال سلبيني سباقني ق اإلنسان أن يكونوا ملوظفي حقو
 االستغناء عنه أن يكون القائمون بتقصي احلقائق عالقات جيدة  مع منظمات حقوق اإلنسان وغريها من

 ترتيب لقاءات وتتضمن هذه املهمة بذل جهود نشطة لالتصال باملنظمات و . املنظمات العاملة يف منطقتهم
 وميكن ملنظمات حقوق اإلنسان احمللية  وغريها من املنظمات مساعدة موظفي حقوق اإلنسان . دورية، اخل

 وقد تشكل أيضا العيادات ومراكز العالج نقطة . على االتصال بضحايا وشهود انتهاكات حقوق اإلنسان
 حتديد األشخاص الذين من احملتمل إجراء وباإلضافة إىل ذلك قد يستطيع احملامون والصحفيون . البداية

 . مقابالت معهم

 والذهاب ومستعدون لترك مكاتبهم وكما جاء أعاله، جيب أن يكون موظفو حقوق اإلنسان جاهزون - 3
 وجيب أن يقوم موظفو . إىل حيث ميكنهم احلصول على معلومات من شخص يعترب نفسه ضحية انتهاك

للسجون واملستشفيات ومستودعات اجلثث واملناطق اليت يكون مة بإجراء زيارات منتظ حقوق اإلنسان
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 وعند ). مثل األحياء الفقرية ومقاطعات الطبقة العاملة واتمعات الريفية ( السكان فيها أشد تعرضا للخطر
 لنهوج وأحد هذه ا . االنتقال إىل املناطق الريفية النائية، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان االختيار بني عدة وج

 وهناك إمكانية أخرى، وهي إجراء . هو وضع جدول للزيارات واتباعه للسماح للشهود باالتصال م
 وهناك ج ثالث، وهو ترتيب زيارات مومسية من خالل طرف . زيارات غري منتظمة والوصول دون توقع
 . ثالث موثوق به، مثل أحد رجال الدين

 ، ولكن ينبغي دفع أي أموال  للشهادة بأي حال من األحوال عدم وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 4
 وأحد  أسباب عدم دفع . النظر يف توفري تكاليف سفر الشهود الذين يتعني عليهم السفر ملسافات طويلة

 أموال مقابل إجراء مقابلة هو القلق بشأن قيام الشخص الذي جترى معه املقابلة برواية القصة اليت يعتقد أن
 . اإلنسان يريد مساعها موظف حقوق

 محاية الشهود - 2

 وهناك اعتبار آخر يف إجراء املقابالت مع الشهود وخباصة املقابالت اليت جتريها العمليات امليدانية - 5
 وحيتاج موضوع محاية الشهود  إىل  أن يؤخذ يف االعتبار . احلاجة إىل محاية الشهود حلقوق اإلنسان، وهو

 اليت ينبغي اختاذها، بدءا من املراحل األوىل لعمل  ترتيبات املقابلة ووصوال إىل يف سياق مجيع التدابري
 . االتصاالت يف مرحلة ما بعد املقابلة

 يف حني ال ميكن ضمان محاية الشهود بصورة كاملة بعد إجراء املقابلة معهم، يوجد حل جزئي ملشكلة - 6
 ية الدولية، وهو موافقة احلكومة على عدم اختاذ تدابري الثأر من الشهود تستعني به أساسا املنظمات احلكوم

 الئحة جلنة البلدان األمريكية تطالب احلكومة بإلزام نفسها بعدم اختاذ من 58 ومثال ذلك أن املادة . انتقامية
 االتفاق اخلاص بإنشاء مكتب ملفوضية األمم املتحدة " و . تدابري انتقامية ضد الشهود وذلك كشرط للبعثة

 بضمان عدم إخضاع أي [...] تتعهد احلكومة " على أن 31 ينص يف املادة " ق اإلنسان يف كولومبيا حلقو
 شخص كانت له اتصاالت باملفوضية النتهاك أو ديدات أو أعمال انتقامية أو إجراءات قانونية هلذه

 ." األسباب وحدها

 وجود اتفاق محاية أو يف أي حالة من وهتاك عدة تدابري قد يتم اختاذها حلماية الشاهد يف حالة عدم - 7
: األحول
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 على له اهتماما ال ضرورة فيه العملية امليدانية سياق ال تركز ينبغي إجراء املقابالت يف ) أ (
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن حياولوا إجراء مقابالت مع عدد كبري من األشخاص يف . الشاهد

 . ة أفراد اتمع لتفادى تسليط االنتباه على بضع

 وعلى األرجح لن متثل املراقبة . مكان تقل فيه املراقبة  قدر اإلمكان املقابلة يف إجراء ينبغي ) ب (
 . احلكومية مشكلة إذا كان موظفو حقوق اإلنسان متنقلني وجيولون يف الريف

 الشهود د أال يشري صراحة  بأي حال من األحوال إىل أقوال أح وينبغي  للقائم بإجراء املقابلة ) ج (

 وارتكاب هذا اخلطأ من شأنه أن يعرض الشاهد األول للخطر . عند إجراء مقابلة مع شاهد آخر
 ومن األفضل . سيبعث على عدم ارتياح الشاهد الثاين بشأن احلفاظ على سرية املعلومات املقدمة

 حلرص وينبغي ا . يف الواقع تفادي الكشف عن هوية األشخاص اآلخرين الذي قدموا معلومات
 بشدة على محاية األشخاص الذين يتم االتصال م وعدم إفشاء هويتهم إال يف ظل ضمانات كاملة

 . باحلفاظ على سالمتهم

 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة  االستفسار عما إن كان الشاهد معرضا للخطر وعن التدابري ) د (
 . األمنية اليت يعتقد الشاهد أنه ينبغي اختاذها

 غي للقائم بإجراء املقابلة أن يستعلم بإجياز عند بداية املقابلة ومبزيد من التفصيل يف وينب ) هـ (
 وقد يرغب بعض . ايتها عن االحتياطات اليت قد تتخذ لتوفري بعض احلماية للشاهد بعد املقابلة

 ة إىل الشهود يف احلصول على بطاقة تفيد أنه مت إجراء مقابلة معهم حىت ميكنهم تقدمي هذه البطاق
 وقد يرى شهود آخرون أنه من . السلطات لتعلم أن األمم املتحدة ستهتم إذا وقع م أي مكروه
 وقد يرغب هؤالء الشهود بدال . اخلطورة االحتفاظ ذه البطاقات ألا قد تلفت انتباه السلطات

 قابالت وقد يفضل بعض من جترى معهم م . يف إجياد طريقة ما الستمرار االتصال م من ذلك
 توضيح أن موظف حقوق اإلنسان ال ميكنه وعلى أي حال، ينبغي . عدم الكشف عن هويتهم

 . ضمان سالمة الشاهد

 االحتفاظ دائما جبميع السجالت يف وحلماية األشخاص الذين جترى مقابالت معهم، من احلاسم - 8
 ويحتفظ حينئذ بقوائم . سم الفرد وليس با برقم إىل امللفات يشار وكإجراء وقائي إضايف قد . مكان مأمون

 أمساء األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت يف مكان منفصل عن امللفات والسجالت  اجلوهرية
وعندما تتاح معلومات إضافية ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يشري إليها باستخدام رقم امللف . للمقابالت
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 األصل من مجيع السجالت واالحتفاظ ا يف مكان وينبغي االحتفاظ بنسخ طبق . وليس باسم الضحية
 . مأمون

 التحضري للمقابلة - جيم

 سيجري معه املقابلة من ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان عند التحضري للمقابلة أن يأخذ يف االعتبار - 9

 مجة من سيتوىل التر ومن لغة سيتم إجراء املقابلة، وبأي ينبغي أن يتوىل إجراء املقابلة ومن سيحميه وكيف
 حيتاج القائم بإجراء املقابلة وماذا املقابلة تسجيل ينبغي وكيف ينبغي إجراء املقابلة وأين واىل اللغات احمللية

 . الشروع يف املقابلة وكيفية قبل إجراء املقابلة معرفته إىل

 جرى الغرف يف معظم املنظمات على مقابلة الشهود والضحايا كل على حدة نظرا للتحفظ يف - 10
 ومثال ذلك أن مشروع قواعد األمم املتحدة النموذجية مينع . مناقشة جتارب الصدمة يف وجود اآلخرين

 يف غرفة االستماع بينما يدىل  شخص آخر بشهادته  بناء على طلب الشاهد الذي يدىل ء الشهود من البقا
 نه يف سياق السجون، تقوم على أنه جتدر مالحظة أ . كما تتبع منظمة العفو الدولية هذا النمط . بشهادته

 . اللجنة الدولية للصليب األمحر يف كثري من األحيان بإجراء مقابالت  مع عدة أشخاص معا يف زنزانة واحدة
 ويوفر هذا النهج للقائم بإجراء املقابلة  نظرة عامة على األشياء اليت يكون األفراد داخل اموعة مستعدون

 . شخاص الذين سيجرى مقابالت معهم على انفراد للبوح ا قبل أن يقرر من هم األ

 من سيجري املقابلة - 1

 عدد القائمني بإجراء املقابلة - أ

 وميكن ألحد الشخصني أن يتابع بعينه ويوجه . بإجراء املقابلة شخصان من األفضل عموما أن يقوم - 11
 . ما قد يغيب من األسئلة وميكن للشخص اآلخر أن يدون مالحظات بصورة متحوطة  وقد حيدد . األسئلة

 ويف حالة . على أنه قد  يكون من املستحيل تقريبا وجود شخصني إلجراء مجيع أو حىت معظم املقابالت
 وجود شخص واحد ألجراء املقابلة، فينبغي أن يدون مالحظات حمدودة مث يستكمل املالحظات بعد

 إن ثالثة أفراد قد  يؤلفون فريقا كبريا من كما أنه إذا كان من الضروري حضور مترجم شفوي،  ف . اجللسة
 وقد . والناس يف العادة مستعدون لإلفضاء مبكنون أنفسهم يف وجود عدد أقل من األشخاص . املستمعني

. يعزف الشهود عن احلديث أمام فريق من املستمعني
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 املهارات اللغوية - ب

 اإلنسان أفراد عملية األمم املتحدة، إن وجدوا، ينبغي أن  حتدد عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق - 12
 ومعظم األشخاص الذين يشعرون باملعاناة ال . التخاطب باللغات احمللية ذات الصلة الذين ميكنهم

 . ولذلك ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تعلم اللغة احمللية، إن أمكن . يتخاطبون إال بلغة حملية

 الفروق الثقافية - ج

 مشاكل تسبب الفروق الثقافية بني القائم بإجراء املقابلة والشخص الذي جتري معه املقابلة ميكن أن - 13
 وتشمل هذه الفروق الثقافية املواقف إزاء معىن جتربة الصدمة واألدوار اليت حيددها نوع . يف التخاطب

 االتصال ( أن التفاعل املادي بل وميكن لألفكار احملددة ثقافيا بش . اجلنس واملركز واملواضيع املالئمة للحديث
 ومن احلاسم أن يكون القائم بإجراء املقابلة حساسا . أن تفضي إىل سوء تفاهم ) بالعني واحليز الشخصي

 هلذه الفروق الثقافية وأن يتحلى بالصرب  مع الشخص الذي جيري معه املقابلة وأن حياول أن يتعلم املزيد عن
 5 . ثقافته

 ثقايف آخر يف حجم الدور الذي تؤديه السياسة يف حياة الشخص الذي وقد يكون هناك اختالف - 14
 وقد يكون هذا الشخص شديد االلتزام بوجهة نظر سياسية معينة أو حزب سياسي . جتري معه املقابلة

 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن ينصت باحترام  وأن يسجل . معني، وقد يصف بالتفصيل أنشطته السياسية
 . دة حىت وإن مل يكن موافقا على ما يعرب عنه الشخص من وجهات نظر هذه الشها

 املترمجون الشفويون - 2

 اليت يتخاطب ا  سكان البد أو املنطقة يتخاطبوا باللغة ملوظفي حقوق اإلنسان أن من األفضل كثريا - 15
 شفويني، فلن يستطيعوا فهم وإذا كان والبد أن يستعني موظفو حقوق اإلنسان مبترمجني . اليت يعملون فيها

 كما أن كثريا من الناس يعزفون عن احلديث مع موظفي حقوق . املعلومات اليت حيصلون عليها فهما كامل
 وإذا تطلب الوضع . اإلنسان من خالل مترجم، وخباصة إذا كان املترجم من البلد الذي جتري فيه العملية

 للتأكد من أن عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق هم فيجب التدقيق يف خلفيت ، مترمجني شفويني وجود
 احلرص على التأكد من أن وينبغي . اإلنسان مل يتسلل إليها خمربون من احلكومة أو اجلماعات املعارضة

). 1991 ( ، 67 إىل 64 ، الصفحات من خدمة الناجني من التعذيب : غلني راندال و ألني لوتز 5
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 وينبغي مثال تفادي األعضاء . املترمجني الشفويني ال يسببون رهبة لألشخاص الذين جترى املقابلة معهم
 وباإلضافة . يش أو األفراد الذين ينتمون إىل نفس اجلماعة اإلثنية اليت ينتمي إليها املضطهِدون السابقني يف اجل

 كما ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان . إىل ذلك، قد تشكل املترمجات ديدا أقل من املترمجني يف سياق املقابلة
 . لشخص الذي جتري معه املقابلة التأكد من أن املترجم يتخاطب بنفس اللهجة احمللية اليت يتخاطب ا ا

 ويف حالة االستعانة مبترجم يف . وينبغي وضع خطوط توجيهية بشأن االستعانة مبترمجني شفويني - 16
 وينبغي . على انفراد قبل بداية املقابلة للقائم بإجرائها أن يوضح للمترجم القواعد األساسية املقابلة فينبغي

 وإذا كانت األسئلة غري واضحة أو إذا . ، كلمة كلمة قدر اإلمكان بدقة نقل األسئلة إىل املترجم يطلب أن
 مل يفهمها الشاهد فينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يطلب من املترجم أن يعرفه ذلك حىت يعيد صياغة

 أن وينبغي للمترجم . وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يستعمل مجال موجزة يسهل فهمها وترمجتها . األسئلة
 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يكرر . حىت يتأكد من الشاهد يفهمها األسئلة أو األقوال واحدا واحدا ينقل

 وينبغي أن ينظر إىل الشاهد ويتكلم إليه مباشرة  وليس . األسئلة عدة مرات، عند اللزوم، إىل أن يتم فهمها
 . إىل املترجم

 وقد . ، شأم يف ذلك شأن مجيع العاملني اآلخرين يف األمم املتحدة الشفويني ويتعني محاية املترمجني - 17
 وموثوقية املترمجني . يكون من املفيد جتنيد مترمجني من مناطق خارج املكان الذي يطلب إليهم العمل فيه

 . الشفويني والسائقني بالغة األمهية ملصداقية عمل املوظفني واألمم املتحدة

 مل مع مترمجني شفويني أن تؤخذ يف احلسبان إمكانية اطالعهم على معلومات ومن املهم عند الع - 18
 ويف أسوأ  احلاالت، قد  يعمل املترمجون الشفويون أو قد جيربون على العمل كمخربين . مثرية للغاية

 بدرجة ويف أقل احلاالت سوءا، قد يعتاد املترمجون  الشفويون حقائق معينة عن أحوال البلد . ألعضاء النيابة
 وأحد احللول املمكنة هلذه املشكلة هو . جتعلهم يترمجون بإمهال أو يقدمون ترمجة ناقصة أو غري دقيقة

 االستعانة بطلبة اجلامعة للعمل كمترمجني شفويني ملدة أسبوعني فقط يف املرة الواحدة، وهو حل استعان به
 تم حينئذ تناوب املترمجني اآلخرين ليحلوا وي . الراصدون من اموعة األوروبية يف يوغسالفيا السابقة

 . حملهم

 املوقع واخلصوصية - 3

 وينشأ . خلطر التنصت واالنتقام قدر اإلمكان الشاهد مكان يقل فيه تعرض ينبغي إجراء املقابلة يف - 19
لية التعرض أكرب اخلطر يف أماكن مثل الفنادق  اليت قد يتم فيها التنصت على املقابلة وتزداد فيها كثريا احتما
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 وينبغي أال يثري املكان املختار إلجراء املقابلة شبهة كبرية بني األشخاص الذين يرون املشاركني . للمراقبة
 وباملثل، ينبغي أن يهيئ املكان مناخاً مناسبا للمقابلة حىت ميكن إجراء نقاش صريح . يدخلون أو يتحدثون

 كثري من القضايا األخرى، ينبغي للقائمني بإجراء املقابالت ومثلما هو احلال يف . بدون مقاطعة ال ضرورة هلا
 . بشأن أفضل املواقع إلجراء املقابالت استشارة أشخاص االتصال للحصول على نصيحتهم

 تسجيل املقابلة - 4

 على . يف معظم الظروف قلق أمين بالغ نظرا ملا يثره ذلك من التسجيل ينبغي عدم استعمال أجهزة - 20
 عض البلدان اليت تسمح فيها ظروف األمن، ينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يأخذ يف االعتبار االستعانة أنه يف ب

 مبوافقة صرحية من الشخص الذي جتري معه جهاز التسجيل إال استعمال وال ميكن . جبهاز تسجيل
 د درجة كبرية من الثقة يف ولذلك ال ميكن استعماله إال يف احلاالت اليت تتكون فيها عند الشاه . املقابلة

 وألجهزة التسجيل فائدة خاصة يف احلاالت اليت  يقوم فيها شخص واحد فقط بإجراء . القائم بإجراء املقابلة
 كما أن أجهزة التسجيل مفيدة بصفة خاصة يف . املقابلة ومن مث يكون من الصعب عليه تدوين مالحظات

 ولعل الطريقة الوحيدة للتحقق من الترمجة الشفوية هي عن . ترمجة شفوية / احلاالت اليت حتتاج إىل ترمجة
 وينبغي عدم استعمال جهاز التسجيل إال بعد أن يثبت . طريق تسجيل املقابلة حىت ميكن النظر فيها الحقا

 . القائم بإجراء املقابلة مصداقيته ويعيد التأكيد للشاهد على أهداف املقابلة واحلفاظ على سرية املعلومات
 . ي  سؤال الشاهد عما إن كان يسمح بالتسجيل ملساعدة القائم بإجراء املقابلة على تذكر املعلومات وينبغ

 وينبغي أال يتضمن شريط التسجيل اسم . وال جيوز بأي حال من األحوال استعمال جهاز تسجيل خفي
 تقام أي حىت ال وينبغي تسجيل هوية الشاهد يف موضع آخر وبطريقة مشفرة . الشخص الذي جتري مقابلته

 وينبغي إخفاء الشريط بعد تسجيله  حىت ال يصادر أو . صلة واضحة بني املقابلة املسجلة واسم الشخص
 . تكتشف العالقة بينه وبني الشاهد

 نتيجة الصور للثأر األفراد يف تعرض كبري خطر وهناك . مشكلة أكرب آالت التصوير ومتثل - 21
 هذه وينبغي أال تشري . الشهود يف تصوير جروحهم النامجة عن التعذيب وقد يرغب بعض . الفوتوغرافية
ويف حالة احلصول على إذن بالتقاط صورة، ينبغي سؤال ). بإظهار وجهه مثال ( الشاهد هوية الصورة إىل

 وقد يرغب أحد األشخاص املعروفني واملعرضني . الشاهد عن نشر الصورة أو توزيعها بأي شكل آخر
 على أنه من احملتمل أن يعزف معظم . يف التقاط صور له باعتبار ذلك وسيلة للحماية الذاتية خلطر املوت

. الشهود عن التقاط صور هلم



25 

 على املقابالت ألا تعوق احلصول على املعلومات أشد خطرا فهي التسجيالت  التليفزيونية وأما - 22
 والتسجيالت  التليفزيونية قد تفيد أكثر . رة إن عثر عليها وتعرضت للمصاد وستعرض الشاهد خلطر بالغ

 ومن املهم . نوعا ما يف تسجيل املظاهرات أو األحداث العامة املشاة، ولكنها تنطوي على خماطر أمنية
 . تذكر أن آالت التصوير التلفزيونية قد تعجل يف احلقيقة بوقوع احلدث أو املظاهرة يف بعض احلاالت

 ان أن حيرص على عدم تعريض األشخاص للخطر أو يشوه األحداث عن طريق وينبغي ملوظف حقوق اإلنس
 . التسجيل التليفزيوين

 البحث التحضريي - 5

 الكثري قدر اإلمكان عن الشاهد للمقابلة عن طريق معرفة حيضر ينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن - 23
 ي للقائم بإجراء املقابلة  قراءته هو وغريه وإذا كان قد مت بالفعل إعداد ملف فينبغ . والظروف ذات الصلة

 . كما ينبغي له معرفة بعض املصطلحات واملختصرات ذات الصلة باحلالة . املواد األساسية من

 خمطط عن طريق وضع ) والسيما املقابالت اهلامة ( ينبغي للقائم بإجراء املقابلة التحضري للمقابالت - 24
 بل ). باملوضوعات اليت سيتم تغطيتها بالترتيب الذي سيتم معاجلتها به مبا يف ذلك قائمة ( متهيدي للمقابلة

 ويرد أدناه بعض األسئلة املقترحة بشأن املعلومات الالزمة . وقد  يدون القائم بإجراء املقابلة األسئلة الرئيسية
 . للمقابلة وإعداد قائمة األسئلة يساعد القائم بإجراء املقابلة على وضع استراتيجية . ملساندة الشكوى

 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن حيفظ األسئلة عن ظهر قلب أو تفادي االعتماد كثريا على قائمة
 . واالتصال بالعني  ويئة جو من الثقة يتسمان بأمهية أكرب من التمسك بترتيب معني لألسئلة . املوضوعات

 . قابلة وذلك للتأكد من طرح األسئلة الرئيسية وقد تستعمل قائمة املوضوعات لتنشيط الذاكرة يف اية امل
 وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان احلرص على تفادي السماح لقائمة األسئلة بأن تعمل كحاجز اصطناعي أمام

 . التخاطب مع الشاهد

 الشروع يف إجراء املقابلة - دال

 باملترجم الشفوي وناقش معه ينبغي للقائم بإجراء املقابلة قبل الشروع فيها أن يكون قد التقى فعال - 25
 ويف بداية املقابلة ينبغي للقائم بإجرائها أن يرحب بالشخص بطريقة ودية . القواعد األساسية للمقابلة

 نفسه يقدم وقبل طرح أي أسئلة ينبغي للقائم باملقابلة أن ). ابتسامة أو مصافحة، اخل وفقا للعادات احمللية (
حيدد الغرض من املقابلة ية عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان و وال ويوضح املترجم الفوري ويقدم
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 بعد املقابلة ويبادر اليت قد يتم ا محاية الشاهد للمقابلة ويتحدث عن الكيفية ويناقش القواعد األساسية
 ألمهية احلامسة وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان التأكيد على ا . إىل احلديث عن كيفية االستفادة من املعلومات

 للحصول على أكرب قدر من التفاصيل قدر اإلمكان من اجل إثبات الوقائع، مثل وقوع انتهاك حلقوق
 . اإلنسان

 كما . الرباعة  املهنية واإلخالص واحلساسية وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يظهر موقفا ينم عن - 26
 خمتلف اخلطوات اليت ستمر ا املعلومات وكيفية جيب أن يوضح إىل الشخص الذي جتري املقابلة معه

 . االستفادة منها

 مع الشخص،  قد يرغب القائم بإجراء املقابلة  يف أن يقدم إليه إجياد جو أويل من  األلفة ومن أجل - 27
 من املفيد يف كثري من األحيان  توفري املاء .   ( ماء أو قهوة أو صودا أو غري ذلك من املشروبات املنعشة

 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يتكلم مباشرة إىل الشاهد وأن حياول النظر ). واملناديل الورقية أثناء املقابلة
 . إليه مباشرة حىت  يف حالة االستعانة مبترجم

 وإحدى مشاكل توضيح الوالية بالتفصيل هو أن . توضيح واليته وينبغي للقائم بإجراء املقابلة - 28
 وينبغي . كيف قصته على حنو يالئم، بل وحياكي، االنتهاكات املشار إليها يف  مقدمة الوالية الشاهد قد ي

 . عن احلكومة متاما تنفصل للقائم بإجراء املقابلة أن يوضح أن عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان
 أو قبول مركبات تابعة للحكومة يف موظفو حقوق اإلنسان، إال إذا تعذر تفادي ذلك، أال يسافر وينبغي

 وقد حتتاج عملية  األمم املتحدة إىل رصد األنشطة العسكرية، ولكن ينبغي ملوظفي . مرافقني من اجليش
 وكما هو احلل بالنسبة لكثري من جوانب هذا الدليل، ينبغي . حقوق اإلنسان التباعد عن العسكريني

 . ي من قيادة عملية حقوق اإلنسان حول هذه املسائل التوجيه السياس ملوظفي حقوق اإلنسان  التماس

 على احلفاظ على سرية املعلومات وتوضيح طمأنة الشاهد وباملثل، ينبغي للقائم بإجراء املقابلة - 29

 ). على أن املقابالت مع مسؤويل احلكومة ليست سرية بصفة عامة . ( احلفاظ على  سرية املعلومات كيفية
 وميني إىل طمأنتهم بشأن أهداف املقابلة واألسباب اليت من أجلها ينبغي للشاهد وحيتاج الشهود غري احلك
 وينبغي أن يدرك الشاهد أنه جيري تدوين مالحظات عن املقابلة ولكنها ستحاط . املخاطرة بتقدمي املعلومات

 سيتم وما إن كان وينبغي احلصول على إذن الشاهد باالستفادة من املواد اليت يقدمها . بالكتمان
 كما ينبغي طمأنة الشاهد على كيفية محاية املالحظات اليت يتم تدوينها . االستشهاد  باألمساء والتفاصيل، اخل

 وسوف يرغب الشاهد يف معرفة . وينبغي تشجيعه على تقدمي أكرب قدر ممكن من التفاصيل . عن املقابلة
ة أن يسأله عن التدابري اليت يعتقد أن من الواجب كيفية االستفادة من املعلومات وينبغي للقائم بإجراء املقابل
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 وينبغي سؤاله عن كيفية استمرار االتصال بينه وبني عملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بعد . اختاذها
 ويف اية املقابلة ينبغي العودة باملناقشة إىل . املقابلة كنوع من التأكيد إىل أن الشاهد لن يتعرض للضرر

 . تعلقة بكيفية االستفادة من املعلومات والتدابري املطلوب اختاذها وكيفية محاية الشاهد القضايا امل

 املقابلة - هاء

 ينبغي أثناء  املقابلة  أن حيافظ موظف حقوق اإلنسان على جو من األلفة مع الشخص الذي جتري - 30
 القائم يتفادى إلجياد هذا اجلو أن ومن األساسي . املقابلة معه،  وأن يعمل على إجياد جو من القبول والثقة

 أو  يستنكر سلوكه أو ال يصدق ما يديل به من الظهور مبظهر من حيكم على الفرد بإجراء املقابلة
 وينبغي أن يبدي اهتماما . يلتزم دائما بوعوده كما جيب على القائم بإجراء املقابلة أن . معلومات

 وينبغي معاملة . تمام ويتطلب االنتباه إىل وجهة نظره وبواعثه بالشخص باعتباره فردا جديرا باالحترام وااله
 وينبغي . الفرد باعتبار أن لديه معلومات هامة وبأنه جدير باالنتباه الكامل من جانب القائم بإجراء املقابلة

 أال يتسرب إىل الشخص بشعور بأنه ال ميثل سوى حالة من ضمن سلسلة من احلاالت  اهولة ذات
 . ام اللحظي االهتم

 السرد - 1

 حيث سيقلل هذا النهج ترك الشخص الذي جترى املقابلة معه للبدء يف سرد قصته من املستصوب - 31
 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يسأل  الشاهد عما وقع له من أمور قد . من مشاعر فقدان السيطرة واليأس

 الذي يقدمه الشاهد والتحلي " العرض السردي " وينبغي اإلصغاء بانتباه إىل . تشكل موضوع الشكوى
 والسماح للشاهد بأن يبوح ملوظف . بالصرب مع األقوال غري املباشرة واملكررة اليت تفتقر إىل الترتيب املنطقي

 حىت وإن مل تتصل املعلومات اتصاال عنصرا حامسا  إلقامة جو من األلفة حقوق اإلنسان مبا يعتربه مهما يعد
 يف االستماع إىل  املناقشة يتحلى موظف حقوق اإلنسان بالصرب يف الواقع أن وينبغي . ة الرصد مباشرا مبهم

 وإذا مل يسمح للشاهد برواية . السياسية وغريها من  املناقشات اليت ال متت بصلة مباشرة حلقوق اإلنسان
 اليت تتصل ) املعاملة مثل إساءة ( قصته بطريقته اخلاصة فسوف يعزف عن احلديث عن القضايا احلساسة

 . وينبغي إتاحة الوقت للشاهد  للثقة يف القائم بإجراء املقابلة واالطمئنان إليه . بعملية حقوق اإلنسان امليدانية

 للحصول على  توضيح بدال من التعبري عنها على حنو يتسم وينبغي صياغة األسئلة بنربة مفهومة - 32
. بدال من أسئلة كثرية حمددة على غرار االستجوابات غري حمددة وينبغي طرح أسئلة . بالربود أو الفظاظة
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 االنطالق من األسئلة غري املثرية للجدل واليت ال تنطوي على أمور حساسة  إىل القضايا وينبغي عموما
 فإذا أثري موضوع ينطوي على آثار انفعالية أو . عدم حماولة الضغط على الشاهد وينبغي . األكثر حساسية

 وينبغي التوقف لفترة استراحة أثناء . على الشاهد فينبغي تغيري املوضوع والعودة إليه يف وقت الحق حساسة

 ومرة أخرى فإن . أو بني املقابالت إذا بدا التعب على الشاهد أو املترجم أو القائم بإجراء املقابلة املقابلة
 غي له أن يعرب عن احترامه وتعاطفه مع وينب . القائم بإجراء املقابلة قد يرغب يف تقدمي ماء أو قهوة

 وقد حيتاج . وميكنه أن يدع الشاهد يعرف أنه حياول مساعدته . التجارب املؤملة اليت قاسى منها الشاهد
 الشخص الذي جتري معه املقابلة إىل التعبري عن انفعاالته وينبغي للقائم بإجراء املقابلة التحلي بالصرب وتوفري

 . الشعور بالطمأنينة

 بلغة اجلسم أو تعبريات الوجه أو عدم التخاطب بشدة على حيرص وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن - 33
 وإذا كانت هناك قدرة على إجراء مقابالت . ما يقال ال يصدق غري ذلك من الوسائل اليت تدل على أنه

 رؤية أنفسهم وهم يتلقون الشهادة على سبيل التمثيل أو التمرين، فقد يرغب القائمون بإجراء املقابالت يف
 تدوين بعض املالحظات ويبدو أن . للتأكد من أم ال  ينقلون رسائل سلبية من شأا إعاقة تدفق املعلومات

 . إىل الشاهد هو أفضل طريقة للتعامل مع السرد أثناء النظر بانتظام

 ن ذلك قد يغري الشاهد بتقدمي املعلومات أل جتنب األسئلة اإلحيائية وينبغي للقائمني بإجراء املقابالت - 34
 عدم االعتراض بصورة مباشرة على املبالغات أو وينبغي . اليت يريدها السائل بدال من اإلدالء باحلقيقة

 وقد تتصل كثري من املبالغات بفشل القائمني بتقصي احلقائق من قبل يف إرساء . مشاكل املصداقية
 وقد يشعر املخربون بأنه جيب املبالغة من أجل . عامل مع القضايا الفردية مصداقيتهم اخلاصة أو فشلهم يف الت

 وقد يؤدي الطعن بصورة . وحيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل بناء مصداقيتهم . احلث على اختاذ إجراءات
 كما أن املخربين اآلخرين قد يشعرون بأن . مباشرة يف مصداقية الشهود إىل رفضهم تقدمي معلومات أخرى

 . القائم بإجراء املقابلة  ال يعتقد يف مصداقية الشهود

 فينبغي أن حياول توضيح احلقائق وإذا كان القائم بإجراء املقابلة يعتقد بأن السرد خيلو من االتساق - 35

 أال يبدي أي ومرة أخرى ينبغي للقائم بإجراء املقابلة . بأن يذكر للشاهد أنه مل يدرك تسلل األحداث

 ملساعدة الشخص على طرح نفس األسئلة بطرق خمتلفة وقد يكون من املفيد . ارتياب أو تعال سخرية أو
 . رؤية احلقائق من خمتلف زواياها ولتقييم موثوقية القصة برمتها

 وينبغي مجع معلومات معينة استنادا إىل املعلومات املطلوبة لدعم أي شكوى بوقوع انتهاك حلقوق - 36
كيفية هجاء لشاهد  ملماً بالقراءة والكتابة، فينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يسأله عن وإذا كان ا . اإلنسان



29 

 وسوف تشمل اخلريطة أمساء األماكن اليت قد تذكر . وقد يكون أيضا من املفيد  كثريا محل خريطة . امسه
 وإذا كان الشاهد . داث كما أنه من املفيد محل تقومي قد يساعد الشاهد على ترتيب األح . أثناء املقابلة

 وهذا . فينبغي للقائم بإجراء املقابلة سؤاله عن كيفية معرفته بالعدد ) القتلى واملصابني، اخل ( يستعني باألعداد
 . السؤال سيمكن القائم بإجراء املقابلة من معرفة قدرة الشاهد على مالحظة الوقائع

 طرح أسئلة حمددة - 2

 ومثال . يف طرح أسئلة عن وقائع حمددة يرغب القائم بإجراء املقابلة وبعد مساع رواية الشهود، قد - 37
 : ذلك إذا كانت شاهدة يقول إن جنودا جاءوا إىل مرتهلا فقد يرغب القائم بإجراء املقابلة يف طرح أسئلة مثل

v م كانوا من العسكريني؟كيف ميكنك أن تعلمي أ 
v كيف كانت مالبسهم؟ هل كانوا يرتدون زيا معينا؟ 
v م كان عدد اجلنود؟ ك 
v هل كانوا حيملون أي أسلحة؟ وإذا كان الرد باإلجياب فما نوع هذه األسلحة؟ 
v هل عرفت أمساء أي منهم؟ والوحدة اليت جاءوا منها؟ 
v هل رآهم أي شخص آخر يف مرتلك؟ 
v ماذا فعلوا عندما وصلوا أو أثناء وجودهم يف املرتل؟ 
v ديدات لك أو ألسرتك؟ هل وجهوا أي 
v وا أذى بأي شخص من أسرتك؟ هل أحلق 
v هل  وقع أي اتصال مادي معهم؟ 
v إذا كان الرد باإلجياب فهل أحلقوا بك أذى على أي حنو؟ 
v إذا كان الرد باإلجياب فهل تعرضت للضرب أو إساءة املعاملة؟ 
v إذا كان الرد باإلجياب فكم من الوقت استغرق الضرب؟ 
v كم عدد اللكمات اليت وجهوها إليك؟ 
v يستعملون لضربك؟ ماذا كانونا 
v من جسمك؟ ) أجزاء ( يف أي  جزء 
v ماذا كنت تشعرين يف ذلك الوقت؟ وبعد ذلك؟ 
v هل ترك أي أثر على جسمك؟ 
v هل طلب منك اجلنود أن تفعلي أي شيء؟ 
v هل طلبوا منك مغادرة املرتل؟
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v هل قادوك إىل سجن أو مركز  احتجاز؟ 
v أين؟ 
v هل وقع أي شيء أثناء الرحلة؟ 
v ت إىل السجن أو مركز االحتجاز؟ ماذا حدث عندما وصل 
v حجم الزنزانة وعدد شاغليها ومقدار الطعام وطبيعته وظروف ( ماذا كانت ظروف االحتجاز؟ 

 ). اإلصحاح، اخل
v هل تعرفني أمساء أشخاص آخرين رمبا احتجزوا يف نفس الوقت؟ 
v مىت أطلق سراحك؟ وكيف؟ 

 تقدمي : " بالفصل العشرين امللحق مقابلة - تبيان اس منوذج : 1 التذييل وقد مت اقتراح هذه األسئلة يف - 38
 ." التقارير عن حقوق اإلنسان

 . كما ينبغي للقائم بإجراء املقابلة االستفسار عن الشهود اآلخرين أو مصادر املعلومات األخرى - 39
 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي له أيضا أن يسأل عن اسم الشاهد املوجود وتاريخ ميالده وعنوانه وطريقة

 ذه املعلومات منفصلة عن املالحظات موظف حقوق اإلنسان حيتفظ وكإجراء احتياطي قد . االتصال به
 وهكذا إذا متكن أحد من احلصول بطريقة ما على هذه املالحظات فمن غري . نفسها املدونة عن املقابلة

 . احملتمل أن يستطيع استعماهلا بسهولة عل حنو يعرض الشخص للخطر

 للقائم بإجراء املقابلة  أن يؤكد على أنواع املعلومات اليت يتوفر لدى الشاهد معرفة شخصية وينبغي - 40
 وسوف تساعد هذه األسئلة على تقييم املعلومات الحقا بدون اإلشارة بأي حال من األحوال إىل . ا

 ئلة إىل عدة أفراد بتوجيه نفس األس وقد يقوم القائم بإجراء املقابلة أيضا . سؤال الشاهد عن مصداقيتها
 مبا ذكره األشخاص بأي حال من األحوال إخبار الشاهد على أنه ينبغي عدم . لتحديد  ما يتفق من وقائع

 وقد حيدث أن بعض املعلومات تتضمن عناصر متفقة ستكون مفيدة يف إثبات الوقائع بالرغم من . اآلخرون
 . عدم اتساقها من بعض النواحي

 دقيقة بالنسبة للشاهد الذي له صلة 45 املقابلة يف املتوسط ما ال يقل عن وميكن أن تستغرق - 41
 وأما املخرب ذو القيمة الكبرية الذي يعلم ما كان يدور يف احلي السكين فقد يتطلب وقتا أطول . باملوضوع

. بكثري لتجميع املعلومات
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 اختتام املقابلة واستمرار االتصال - واو

 يسأل الشاهد عما إن كان لديه أي أسئلة أو عما إن كان قد فكر املقابلة أن ينبغي للقائم بإجراء - 42
 وقد . وينبغي له مرة أخرى أن يطمئن الشاهد بشأن السرية . قد تكون مفيدة يف أي معلومات إضافية

 عة وينبغي أن يوضح إجراءات املتاب . يقوم بإسداء النصح للشاهد ولكن ينبغي أن يتفادى تأميله بآمال زائفة
 اليت  سيتم اختاذها بشأن املشكلة، على أن يكون ذلك مرة أخرى بدون التشجيع على توقعات من غري

 وينبغي التأكد . وقد يرغب القائم بإجراء املقابلة أيضا يف استعراض مالحظاته مع الشاهد . املرجح حتقيقها
 من خالل البقاء على اتصال به وقد يكون من املمكن . مع الشاهد إنشاء آلية ملواصلة االتصاالت من

 اهلاتف أو من خالل مهزة وصل موثوق به أو زعيم ديين أو فرد آخر  يكون موضع ثقة لدى كل من عملية
 وكحد أدىن ينبغي للشاهد أن يعرف كيفية االتصال بعملية . األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان والشاهد

 ب مفتوحا ألي شخص اتصل بالعملية حىت ميكنه الوصول إىل موظف وينبغي دائما ترك البا . األمم املتحدة
 حقوق اإلنسان بسرعة يف أي وقت لتقدمي أي معلومات جديدة أو لإلبالغ عن تعرضه لتهديدات أو أعمال

 . انتقامية من جراء ما أدىل به من شهادة

 مع الشخص الذي جرت تابعة لقاء للم ويف اية املقابلة قد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف ترتيب - 44
 املقابلة معه أو ترتيب طريقة لالجتماع سويا يف غضون بضعة أيام إلتاحة الوقت الكايف للتحقق من األقوال

 . مع املصادر األخرى والختاذ اخلطوات املتفق عليها، اخل

 أدرك متاما التحقق من أن الشخص الذي جرت معه املقابلة قد كما ينبغي للقائم بإجراء املقابلة - 45
 أكانت املعلومات مقدمة من شخص ء واإلجراءات اليت سيتم اختاذها سوا طرائق املقابلة واملتابعة املطلوبة

 وهذا االحتياط األخري ضروري ألن . جمهول وسواء أجريت مفاوضات أو أي تدخل آخر مع السلطات
 . الشخص له احلق يف العودة عن رأيه أثناء أو بعد اللقاء

 ير املقابلة تقر - زاي

إعادة  بناء املقابلة - 1
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 استنادا إىل يقوم فورا بإعداد مالحظات كاملة عن املقابلة بعد انتهاء املقابلة ينبغي للقائم بإجرائها أن - 46
 املالحظات التمهيدية اليت مت تدوينها أثناء املقابلة واملخطط  التمهيدي الذي مت إعداده سلفا، وخباصة إذا مل

 وينبغي أن توفر املعلومات التفاصيل الالزمة لتقرير ما وقع ومىت . ظات قد دونت أثناء املقابلة تكن املالح
 1 التذييل يف مقابلة - منوذج  استبيان أنظر ( وقع وأين وقع ومن املتورط وكيف حدث وملاذا حدث؟

 ردة يف تقرير املقابلة وكلما زادت التفاصيل الوا "). إعداد التقارير عن حقوق اإلنسان : " للفصل العشرين
 . كلما ازدادت فائدته يف اختاذ اإلجراءات ويف إعداد مزيد من التقارير الرمسية

 . االسترجاع ختتلف عن استراتيجيات التخاطب ت إن علماء سيكولوجية اللغة يعلمون أن استراتيجيا - 47
 ع على القائم بإجراء املقابلة مهمة حتويل ورمبا استعان الشاهد باستراتيجية  استرجاع أثناء املقابلة، ومن مث تق

 وعند كناية تقرير عن املقابلة من املهم ملوظف حقوق اإلنسان أن ينظم . املادة املسترجعة إىل عرض منطقي
 . ومثال ذلك أنه ينبغي تقدمي الوقائع يف العادة يف ترتيب زمين . القصة بطريقة تنقل ما وقع على أفضل حنو

 ة تقييم املصداقي - 2

 على أنه . ينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يوضح السبب وراء تصديق أو عدم تصديق رواية الشاهد - 48
 ومن . ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أال يشعروا بأم مضطرون إىل إصدار حكم  ائي يف هذا الصدد

 اقية، ينبغي للقائم بإجراء وعند النظر يف قضايا املصد . الشائع عدم التأكد من مصداقية ضحية أو شاهد
 . املقابلة  أن يأخذ يف االعتبار عدة مالحظات عامة عن املصداقية

 الشخص يف العادة ال يضيع وقته وال يعرض نفسه خلطر إجراء مقابلة معه إال إذا كان أمر ) أ (
 ىل التعرف على املعلومات اليت تستند إ وحيتاج القائم بإجراء املقابلة إىل . خطري قد وقع

 على أن أي معلومات غري مباشرة قد تكون مفيدة إلتاحة الوصول . للشاهد التجارب الشخصية
 . إىل معلومات أخرى ذات صلة

 ورمبا . كثري من القائمني بتقصي احلقائق يعتربون الشخص مصدق إذا كان جازما وواضحا ) ب (
 وقد ال . بالصدمة نوعا ما وقد يكون قليل احليلة ويشعر . مل يكن الشاهد واضحا أو جازما

 . بإجراء املقابلة أثناء الكالم م للشاهد بأن يتخاطب مباشرة أو أن ينظر إىل القائ ثقافة البلد تسمح
. على أن هناك معلومات أساسية مهمة ينبغي معرفتها
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 كما جاء بصورة أمشل يف القسم اخلاص بإجراء املقابالت مع ضحايا التعذيب، يعاين األفراد ) ج (
زعون إىل ا  لذين تعرضوا للصدمات يف كثري من األحيان من صعوبات يف التذكر ولذلك فقد ال يـن

 على مجيع األفراد الذين تعرضوا لصدمات مشكلة فقدان الذاكرة وتنطبق . اجلزم أو الوضوح
 . وليس فقط على ضحايا التعذيب

 ال يتسم بالوضوح الشديد الذي حيتاج القائم بإجراء املقابلة إىل التحلي بالصرب مع الشاهد ) د (
 وقد ال  يرجع كثري من الشهود بصورة منتظمة إىل التقومي يف حيام . بشأن التسلسل الزمين

 وقد حيتاجون إىل مساعدم عن طريق ربط األحداث املثرية للقلق بالعطالت أو غريها من . اليومية
 . األيام   البارزة اليت ميكن حتديدها بوضوح

 ي للقائم بإجراء املقابلة أن حياول حتديد معلومات الشاهد اليت ال تتعارض مع املعلومات ينبغ ) هـ (
 وكثري من القائمني بتقصي احلقائق يعتربون أن احلقيقة ال ميكن . املستقاة من مصادر مستقلة متاما

وقية وموث . بعد احلصول على شهادتني متفقتني من شاهدين ال تربط بينهما أي صلة إثباا إال
 الشهود وخربة موظفي حقوق اإلنسان يف التعرف على هذه املوثوقية قد متثل عامال مهما يف تقييم

 ،  وقدرة الشاهد على تقدمي كثري من وتساعد التفاصيل على توفري املصداقية . صحة املعلومات
 وينبغي كما أنه قد يكون لبعض الشهود حتيزات واضحة . احملددة أمر يتسم باألمهية ت املعلوما

 . حتليل هذه التحيزات إىل عواملها عند تقييم صحة املعلومات

 وينبغي تسجيل املعلومات اليت يقدمها الشاهد حىت وإن كان القائم بإجراء املقابلة غري متأكد ) و (
 . من موثوقيتها ألن هذه املعلومات قد تكون مفيدة عند مجع معلومات أخرى

 متابعة التحقيق - حاء

 من املعلومات والوثائق والتثبت من صحتها التحقق - 1
 ، مثل من املعلومات اليت مت مجعها مع أشخاص مناسبني القائم بإجراء املقابلة يتحقق ينبغي أن - 49

 ويف هذا السياق  قد جيري القائم بإجراء . أسرة الضحية املزعومة واألصدقاء واجلريان والشهود اآلخرين
 وقد يرغب يف فحص . ريان وأماكن العمل واملدارس والسجون، اخل املقابلة زيارات إىل األسر واجل
 كما أنه قد ). السجالت الطبية وشهادات الوفاة ومغادرة البلد، اخل ( الوثائق أو غريها من السجالت

. يقوم جبمع املعلومات الالزمة أو تسجيلها أو تصويرها فوتوغرافيا أو استنساخها
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 سان مع األطباء وعلماء النفس واألطباء النفسيني وخرباء الطب وقد يتشاور موظفو حقوق اإلن - 50
 وينبغي . وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان احلصول على أي تقارير طبية قد تكون ضرورية . الشرعي

 أيضا أن يطلبوا مساعدة مجيع املنظمات أو األفراد العاملني يف ميدان محاية حقوق اإلنسان ولديهم
 . لة العامة معرفة بالقضية أو احلا

 طلب معلومات من ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أو رؤسائهم يف عملية حقوق اإلنسان - 51
 وينبغي "). املتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية :" الفصل التاسع عشر أنظر . ( السلطات املناسبة

 سياق قد يرغب موظفو ويف هذا ال . للسلطات بدورها أن تقدم رداً بدون إبطاء والتزاما مبا ميليه الضمري
 وإذا مل تقدم . حقوق اإلنسان يف النظر يف اقتراح حلول مؤقتة على السلطات لتفادي تفاقم احلالة

 السلطات املعلومات املطلوبة يف غضون وقت معقول فينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان استخالص
م اخلاصة بشأن األمر طاملا م استنتاجام واختاذ قراراأن املادة املتاحة تسمح بذلك ووضع توصيا . 

 ساعة يف احلاالت 24 يف العادة مخسة أيام ولكنه قد يقل ليصل إىل " الوقت املعقول " وينبغي أن يكون
 وينبغي لعملية األمم املتحدة أن تواصل التدخل مع . الطارئة أو قد يطول أكثر يف احلاالت الروتينية

 أا مل تقدم ردا مرضيا ومل تتخذ التدابري املطلوبة ومل طاملا السلطات بطريقة مهذبة ولكن حازمة
 . تتطلب تطورات احلالة إىل ذلك

 حاالت املتابعة - 2

 قد يتعني إجراء  عدة مقابالت مع بعض الشهود، مثل ضحايا التعذيب، إلجياد جو من األلفة - 52
 . وللسماح للقائم بإجراء املقابلة بفهم القصص فهما واضحا ودقيقا

 مع ) تعاملوا ( تعامل ) الذين ( حقوق اإلنسان الذي ) موظفي ( وينبغي، إن أمكن،  تكليف موظف - 53
 الفصل أنظر .  ( ولكن مسؤولية متابعة قضية تقع متاما على عاتق موظفي املكتب احمللي . القضية مبتابعتها

 دي اآلثار النامجة وهذا املبدأ أساسي لتفا "). املتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية :" التاسع عشر
 حاالت اإلذن بالغياب واإلجازات ( عن عمليات نقل املوظفني وغري ذلك من التغيريات يف الفريق

 وإىل أن يتم إغالق القضية ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان مواصلة التحقيق باعتباره حتقيقا ). املرضية، اخل
." فعلي " يف حالة انتهاك
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 أو األفراد " ات اخلاصة اجلماع " إجراء مقابالت مع - طاء
ذوي السمات اخلاصة

 ينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان أن بعض من جتري مقابلتهم يتسمون بسمات خاصة، - 54
 وباإلضافة إىل ذلك، قد حتتاج . مثل العمر أو جتارب الصدمة، وهي مسات تنطوي على حتديات خاصة

 والنجاح يف . إليهم والتعامل معهم بطريقة خمتلفة الفئات اخلاصة، مثل النساء واألطفال، إىل التحدث
 . إجراء مقابالت مع هؤالء األفراد حيتاج إىل إعداد واىل التحلي بقليل من الصرب

 ضحايا التعذيب - 1

 والشهود  الذين تعرضوا لصدمات عنيفة بدرجة جتعلهم ( إجراء مقابالت مع ضحايا التعذيب - 55
 ارم هي عملية بالغة احلساسية وينبغي عدم االستهانة ا بأي حال بشأن جت ) يشبهون الضحايا كثريا

 واملقابلة بغرض تقصي احلقائق قد حتاكي بدرجة كافية االستجواب الذي أجراه مرتكب . من األحوال
 وينبغي للقائمني . التعذيب وذلك من أجل إثارة خماوف شعورية والشعورية لدى ضحية التعذيب

 يتفادوا جتديد شعور يكونوا على وعي بصفة خاصة مبشكلة احلساسية وأن بإجراء املقابالت أن
 . الضحية بالصدمة / الشاهد

 " القضية " و " الضحية " و " ضحية التعذيب " ويف حني أن هذا الدليل يستخدم مصطلحات مثل - 56
 لتيسري الشرح، ينبغي أن يدرك موظف حقوق اإلنسان أن هذه املصطلحات قد جترد الشخص من

 وجيب . اإلنسانية وتواصل اإلهانة اليت رمبا يكون مرتكب التعذيب قد تعمد إحلاقها بالشخص شخصيته
 . أن ينتقل إىل الشخص شعور بأمهيته وبأنه ليس موضع شفقة

 متأهبا للتعامل وجيب أن يكون موظف حقوق اإلنسان الذي جيري مقابلة مع ضحية تعذيب - 57
 . الضحية وجدانيا ويشجعها على التحدث عن جتربة الصدمة وينبغي له أن يشارك . مع االنفعاالت

 وميكن للقائم بإجراء . وإذا غلبت االنفعاالت على الضحية، ينبغي أن يسانده القائم بإجراء املقابلة
 وبعد أن يسترد . من املقابلة  ويعرض عليه ماء أو قهوة التوقف لفترة استراحة املقابلة أن يقترح

أقل إثارة مواضيع باملقابلة إىل العودة لقائم بإجراء املقابلة، إن أمكن، أن حياول الشخص هدوءه ينبغي ل
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 وينبغي أن يتعاطف موظفو حقوق اإلنسان مع الضحية، ولكن عليهم أن يتذكروا . النفعاالت الضحية
 . أم ليسوا أطباء نفسيني مدربني وأن عملهم ليس تقدمي العالج

 والسيما بعد التعرض ( االضطراب النفسي الالحق للصدمات والضحايا الذين يعانون من - 58
 تظهر عليهم أعراض القلق الشديد واألرق وتدامههم كوابيس عن االضطهاد والعنف أو ) للتعذيب

 . جتارب التعذيب اليت مروا ا، وأعراض القلق اجلسدية املظهر والرهاب والرتوع إىل الشك واخلوف
 . من التبلد النفسي أو االستهانة باألمور أو االكتئاب أو إنكار التجربة وقد يعاين ضحايا التعذيب أيضا

 وانعدام الثقة عند الضحايا وشعورهم باخلجل واإلهانة وأضرار الذاكرة  ميكن أن تفضي إىل  أقوال

 وباختصار قد ال يستطيع الضحايا . مشوشة وتبدو متضاربة فضال عن عدم القدرة على تذكر التفاصيل
 ويف هذه احلاالت، قد يكون من الضروري التعويل على مصادر . ذيب الذي تعرضوا له وصف التع

 وينبغي ملوظفي . عن تاريخ الضحية وخلفيته ) مثل أقوال األصدقاء واألقارب ( أخرى للمعلومات
 . حقوق اإلنسان، مىت أمكن، التماس املشورة الطبية من اخلرباء

 الطول و ) 3 ( ضغط الدم و ) 2 ( النبض و ) 1 ( موما لضحية التعذيب يشمل ع والفحص الطيب - 59
 أي كسر يف األسنان أو العظام، اخل و ) 6 ( حدوث أي تغيريات كبرية يف الوزن و ) 5 ( الوزن و ) 4 (
 ) 8 ( و ) مبا  يف ذلك القابلية لألمل والتورم واملرونة ( حالة العضالت واملفاصل لدى الشخص ) 7 (

 وتغري الصوت  الذي قد ) 10 ( لألداء الفكري وتوجه الفرد و التقييم العام ) 9 ( الكدمات والندوب و
 ) أي شكاوى خبصوص اهللوسات وتقطع النوم والكوابيس، واخلوف، اخل ) 11 ( ينم عن اإلجهاد و

 وينبغي أثناء . املظهر االنفعايل، مبا يف ذلك البكاء والدموع وارتعاش الشفاه واالكتئاب، اخل ) 12 ( و
 وحيث إن   تلف . ات تفصيلية  عن كل واحد من هذه املواضيع الفحص الطيب تسجيل معلوم

 األعصاب الناجم عن الضرب قد يكون أحد أخطر اآلثار الطبية للتعذيب، ينبغي للطبيب الفاحص أن
 . يبحث عن أي عالمات على حدوث تلف يف األعصاب

 ة باألدلة املعملية وصور باالستعان التأذي البدين واالنفعايل والنفسي وقد يتم أيضا تأكيد حدوث - 60
 ولتفادي . األشعة والفحص اهري خلطيفة من األنسجة واألدلة املستمدة من الصور الفوتوغرافية

 اإلعالن عن هوية الشخص وللحصول على موافقته على التقاط صور له ينبغي عدم تصوير إال األجزاء
 تعذيب حبساسية ألنواع املعاملة السيئة اليت على أنه جيب التعامل مع مجيع ضحايا ال . املصابة من اجلسم

 . تعرضوا هلا وأنواع االختبارات اليت يقبلوا

 احلصول على نتائج الفحوص الطبية أو النفسية كما قد يسعى الطبيب القائم بتقصي احلقائق إىل - 61

ساءة بعد ما زعم عن تعرضه إل اليت أجريت على الشخص قبل االحتجاز وبأسرع ما ميكن األخرى
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 ومبقابلة األطباء الذي اشتركوا يف أي من هذه الفحوص وبقراءة التقارير، قد يستطيع الطبيب . املعاملة
 القائم بتقصي احلقائق التمييز بني احلاالت الطبية القائمة أصال أو اإلصابات اليت يوقعها الشخص بنفسه

 على الكدمات وغريها من أعراض إساءة التعرف وبني احلاالت النامجة عن إساءة املعاملة، وقد يستطيع

 اليت قد تتالشى أو تتغري مبرور الوقت، وقد يستطيع تأكيد تشخيصه اخلاص أو يشكك املزعومة املعاملة
 . فيه

 6 النساء - 2

 أو تعزف أو قد ال تستطيع الكالم بصفة خاصة عن االغتصاب قد جتري معها مقابلة املرأة اليت - 62
 نسي بسبب الوصفة اليت تدمغهن ا ثقافتهن إن وقع هلن ذلك  وينبغي بذل غريه من ضروب العنف اجل

 جهود إضافية إلجياد جو من الثقة مع النساء الاليت رمبا تعرضن لالغتصاب  أو غريه من ضروب العنف
 وينبغي بذل مزيد من اجلهد للتأكد من أن املرأة تريد إجراء مقابلة معها وأا تدرك أن . اجلنسي
 وينبغي إحاطتها علما بأنه . ات ستحاط بالسرية أو أا لن تستعمل إال بالطرق اليت تقبلها هي املعلوم

 ومن . جيوز هلا أن ترفض اإلجابة عن أي سؤال ال تستريح له وميكنها التوقف عن املقابلة يف أي وقت
 ه من الضروري مراعاة أحاسيس اآلخرين بشدة  عند إثبات الوقائع األساسية للتعذيب أو غري

 التجاوزات، مبا يف ذلك تلك التجاوزات اليت وقعت ومىت وأين وقعت ومن الذي ارتكبها وما إن كان
 على أنه مبجرد إثبات تلك الوقائع قد ال تقوم حاجة إىل اإلمعان يف تفاصيل . هناك شهود آخرون

 . التجاوزات

 ملية األمم املتحدة امليدانية أن تتوىل إجراء املقابلة واحدة من عضوات ع ، إن أمكن، وينبغي - 63
وينبغي ملوظفة حقوق اإلنسان أن  تتسم باحلساسية . حلقوق اإلنسان وينبغي االستعانة مبترمجة شفوية

 وينبغي أن تكون منتبهة ألي عالمات تدل . ولكن ينبغي أن تكون موضوعية يف التعامل مع املقابلة
 وإذا غلبت  على الشاهدة ذكريات املعاناة فينبغي . على أن املقابلة جتدد للشاهدة الشعور بالصدمة

 وينبغي أن تكون . للقائمة بإجراء املقابلة التوقف عن املقابلة لفترة وجيزة أو استئنافها يف وقت آخر
 . تظهر عند التحدث إىل شخص غريب مبا ينطوي عليه التخاطب من فروق ثقافية املوظفة على وعي

 وينبغي ملوظفة حقوق اإلنسان . رفها بسبب ما متليه عليها ثقافتها ومثال ذلك أن املرأة قد تغض ط

 و مفوضية األمم املتحدة لشئون ) 1991 ( طوط التوجيهية بشأن محاية الالجئات اخل : أنظر مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 6
 ، 41 إىل 38 و من 34 إىل 32 ، الصفحات من العنف اجلنسي ضد  الالجئني، اخلطوط التوجيهية للمنع واالستجابة : الالجئني

) 1995 .(
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 على أنه ينبغي، كما هو احلال يف . أو نفسية / االستفسار عما إن كانت املرأة يف حاجة إىل رعاية طبية و
 . كل مقابلة أخرى،  احلرص على تفادي تقدمي عروض أو التعهد بوعود ال ميكن الوفاء ا

 دون  اآلخرون الالجئون واملشر - 3

 الناجم عن االفتقار إىل املوارد يعانون كثريا من اإلجهاد الالجئني واملشردين من املهم إدراك أن - 64
 هل . وينبغي للقائم بإجراء املقابلة حتديد حالة الالجئ . عن أسرهم ) ومن املمكن ( والبعد عن منازهلم

 هل يلتمس اللجوء أو إعادة االستيطان؟ منطقته األصلية؟ / يتعرض خلطر اإلعادة إىل بلده األصلي
 ). خميم أو مرتل ، اخل ( وينبغي أن يتأكد القائم بإجراء املقابلة من اكتشاف املكان الذين يقيم فيه الالجئ

 . وهذه املعلومات مهمة إلجراءات املتابعة يف املستقبل

 . منطقته / الشخص من بلده وقد يبدأ القائم بإجراء املقابلة يف السؤال عن السبب وراء فرار - 65
 . وسيفضي هذا السؤال يف اية املطاف إىل مناقشة حول جتاوزات حقوق اإلنسان اليت وقعت لالجئ

 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أال  يتعاطف فقط مع جتارب الالجئ باعتباره ضحية النتهاكات حقوق
 . اليقني والتشرد وفقدان السيطرة اإلنسان أو شاهدا عليها، بل أيضا مع ما يشعر به من عدم

 والتثبت من شهادة الالجئني واملشردين ميثل مشكلة خاصة حيث قد يكون من غري املمكن - 66
 ولذلك من املهم بصفة خاصة استعراض الشهادة مع . زيارة بلدهم األصلي أو منطقتهم األصلية

 من التثبت عن طريق إجراء وميكن احلصول على مزيد . للتحقق من تفاصيلها وصحتها الشخص

 . املشردين  اآلخرين الذين ينتمون إىل نفس املنطقة / مقابالت  مع الالجئني

 7 األطفال - 4

 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يضع . يدرك الطفل العامل بطريقة ختتلف كثريا عن الشخص البالغ - 67
وقد . ة ختتلف وفقا لعمر الطفل ونضجه وفهمه يتعامل مع املقابلة بطريق هذا االختالف نصب عينيه وأن

 يكون من الضروري استعمال لغة أبسط وقضاء وقت أطول يف إجياد جو من األلفة مع الطفل الذي ينبغي
 وإذا كانت هناك حاجة إىل االستعانة مبترجم شفوي فقد يرغب موظف حقوق اإلنسان . إجراء مقابلة معه

 وقد يكون  من املفيد بصفة خاصة احلرص . التعامل مع األطفال يف حتديد مترجم مدرب أو معتاد على

." حقوق األطفال : " صل الثاين عشر الف ملزيد من املعلومات عن احلقوق اخلاصة باألطفال، يرجى الرجوع إىل 7
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 بدرجة أكرب على توضيح دور موظف حقوق اإلنسان وعملية املقابلة واحلاجة إىل طرح أنواع معينة من
 وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يشجع الطفل على توجيه أسئلة أثناء املقابلة وأن يبني إذا ما . ة األسئل

 وينبغي أن يتوقع موظف حقوق اإلنسان أن املقابلة . سؤاال أو الدواعي وراء طرح هذا السؤال كان ال يفهم
 وينبغي االنتباه إىل أي عالمات تدل على قلق الطفل أو . ستتطلب  صربا ومزيدا من الوقت عن املعتاد

 ملزيد من .  ( يف يوم آخر وقد يكون من الضروري قطع املقابلة أو التوقف لفترة استراحة أو العودة . ارتباكه
 "). حقوق األطفال : " الفصل الثاين عشر املعلومات، أنظر أيضا

 إىل أفراد ، إن أمكن، يتحدث وباإلضافة إىل إجراء مقابلة مع الطفل، ينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن - 68
 وقد يكون من . ت ومدرسيه ومقدمي الرعاية اآلخرين، اخل الذين قدموا خدما وأفراد جمتمعه أسرة الطفل

 . املفيد أيضا التماس النصح من األفراد الذين يتمتعون خبربة يف فهم منظور األطفال

 سكان املناطق الريفية - 5

 لدى األشخاص الذين اعتادوا احلياة يف الريف، شأم يف ذلك شأن أفراد خيتلف إدراك الوقت قد - 69
 ودقة التواريخ قد ال تعين . قوال عن التواريخ واألوقات ومن املهم توضيح أي أ . مجاعات السكان األصليني

 ومثال ذلك أنه . كثريا بالنسبة هلم، ولذلك من املهم للقائم بإجراء املقابلة  أن يستعمل إطاراً مرجعيا معروفا
 " هل حدث ذلك قبل أم بعد موسم الزراعة؟ " قد يسأل

 أو غريهم من األفراد الضعفاء قد يفتقرون إىل الثقة كما أنه من املهم تذكر أن الفقراء وغري املتعلمني - 70
 وقد تستطيع منظمات حقوق اإلنسان احمللية توفري املساعدة عن طريق . وقد يعزفون عن تقاسم املعلومات

 8 . العمل على طمأنة األشخاص الذين خيشون التقدم مبعلومات

 جمتمعات السكان األصليني - 6

 ة طريقة حياة ختتلف كثريا عن بقية اتمع أو البلد، بل وعن طريقة حياة قد تعيش اتمعات األصلي - 71
 وينبغي للقائم بإجراء املقابلة أن يكون على وعي بالفروق اللغوية وطرق التخاطب . القائم بتقصي احلقائق

 ، دليل تقصي احلقائق والتوثيق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان ): حمررون ( رافيندران، ومانويل غوزمان، وبيبز اغناسيو . دانيال ج 8
41 ) 1994 .(
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 وينبغي له، إن أمكن، أن يتعلم الثقافة . واإلحساس بالوقت واهليكل االجتماعي وأن حيترم كل ذلك
 . والتقاليد اخلاصة باجلماعة األصلية قبل إجراء املقابلة

 الفئات األقل دخال - 7

 قد ختتلف آراء ووجهات نظر الفئات األقل دخال، ومنهم سكان املناطق الفقرية وسكان املستقطنات - 72
 ة إىل حدوث حتسن وقد يتطلع الفقراء بشد . والفقراء عموما، عن العاملني يف عملية حقوق اإلنسان امليدانية

 يف مستوى املعيشة نتيجة لعملية األمم املتحدة بنفس السهولة اليت قد تنعدم ا ثقتهم متاما يف أي تدخل غري
 وينبغي للعاملني امليدانيني احلرص بشدة على معرفة وفهم وجهات النظر اليت قد . مرغوب يف جمتمعام

 حىت وإن ( على سبيل املثال، قد يرتاب  سكان املستقطنات و . يبدو من الصعب للوهلة األوىل معرفة كنهها
 إذا بدأ موظف حقوق اإلنسان مباشرة يف مناقشة ) كانوا قد احتلوا األرض موضوع الرتاع لعقود كثرية

 كما أن التناقضات الكبرية يف كثري من األحيان بني دخل وفرص موظف حقوق اإلنسان . القضايا القانونية
 ن ينتمون إىل الفئات األقل دخال قد يؤدي أيضا إىل حدوث عقبات كبرية حتول دون وبني األشخاص الذي
 . ضمان التعاون املثمر

 مسؤولو احلكومة ومرتكبو االنتهاكات املشتبه فيهم - 8

 اختالفا كبريا عن إجرائها مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان إجراء مقابالت مع السلطات خيتلف - 73
 وعلى القائم بإجراء املقابلة أن . ويتطلب ديبلوماسية وختطيطا دقيقا على السواء أو الشهود عليها،

 وجيب أن يتحلى حبسن اخللق وبذهنية منفتحة . يتحقق بدقة من األقوال بدون الدخول يف مواجهات كبرية
 نبغي، كما جاء وي . وكلما ازدادت أمهية املقابلة، كلما ازدادت أمهية التحضري هلا . أثناء توجيه األسئلة

 وينبغي عدم . ، بل وأن يفكر بعناية يف ترتيب األسئلة قائمة باألسئلة القائم بإجراء املقابلة يعد أعاله، أن
 اتباع هذا الترتيب حرفيا ألن من األهم االستجابة للمعلومات اليت يقدمها مسؤول احلكومة وتوجيه أسئلة

 بعد أن تكون عملية األمم املتحدة احلكومة، إن أمكن، مع مسؤويل إجراء املقابالت وينبغي . للمتابعة

 امليدانية حلقوق اإلنسان قد متكنت من مجع قدر معقول من املعلومات على أن يتبقى وقت جلمع مزيد من

 وسوف  يسمح هذا النهج للحكومة توضيح أقوال الضحايا والشهود ويتيح لعملية األمم املتحدة . املواد
 . ردود احلكومة مواصلة التحقيق يف

 وقد تنشأ حالة صعبة عندما يعتقد القائم بإجراء املقابلة، أثناء مقابلة شخص ما، أن هذا الشخص - 74
وينبغي مناقشة هذا السيناريو مقدما حىت يعد القائم بإجراء . متورط أو تورط شخصيا يف اضطهاد اآلخرين
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 ا مجع معلومات الشخص وإدراجها يف تقرير ومن املهم عموم . املقابلة خطة عمل لو  حدثت هذه احلالة
. وسوف يقدم مسؤول احلكومة يف بعض األحيان معلومات قيمة عن جتاوزات حقوق اإلنسان . املقابلة



42 

 الفصل التاسع

 الزيارات إىل حملتجزين

 املفاهيم الرئيسية

 . يتمتع احملتجزون حبماية عدد من معايري حقوق اإلنسان الدولية

 وحيظر دائما التعذيب والعقوبة البدنية واحلبس االنفرادي ملدة

 واحلبس يف زنزانة مظلمة وغري ذلك من ية البدن ة ب و العق طويلة و

 وباإلضافة إىل . ية أو الالإنسانية أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاس

 ذلك، هناك حقوق حمددة بشأن التوقيف واإلجراءات القانونية

 واالحتجاز السابق للمحاكمة والظروف املادية لالحتجاز والنظام

 . على االحتجاز وغري ذلك ف واإلشرا

 : وينبغي لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن تراعي النقاط التالية

 أكد مما إن كانت اللجنة الدولية للصليب األمحر تقوم الت •

 بالفعل بزيارة احملتجزين يف بلد العملية؛

 السعي دائما إىل تنسيق زياراا إىل السجون مع اللجنة •

 الدولية للصليب األمحر؛

 أن تكون على وعي مبا تنتهجه اللجنة الدولية للصليب •

 نها األمحر من طرق العمل اليت ميكن أن تستخلص م

 بعض املبادئ املنهجية األساسية املتصلة ذه الزيارات؛

 وعند زيارة احملتجزين، ينبغي  لفريق مؤلف من عدة موظفني من

 ) موظفني طبيني / يضم يف العادة طبيبا ( موظفي حقوق اإلنسان

 : مراعاة ما يلي

 التحدث إىل مدير السجن؛ •

 التجول يف املرفق بأكمله؛ •

 تجزين حبرية وبدون شهود، القدرة على زيارة مجيع احمل •

 على أم من الناحية العملية قد ال يتحدثون إال مع بعض

 احملتجزين؛

 التحدث مع مسؤويل السجن اآلخرين؛ •

إجراء استعراض ائي مع مدير السجن؛ •
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 القيام يف غضون بضعة أيام بإعداد تقرير سري موجز ب •

 عن الستنتاجات ونقاط اللتفاهم اليت مت التوصل إليها

 الل الزيارة لعرضه على مدير السجن؛ خ

 يتصل يف كثري من األحيان بعدة ( إعداد تقرير سري •

 لعرضه على احلكومة؛ ) مرافق

 تكرار الزيارة للمسجونني وخباصة الذين التقوا م يف •

 زيارات سابقة؛

 زيارة مجيع أماكن االحتجاز يف البلد •

 مقدمة وتعريفات - ألف

 وباإلضافة إىل ذلك، يضع . ومعاملة احملتجزين الدولية املتصلة باالحتجاز يري املعا سيناقش هذا القسم - 1
 . ألماكن االحتجاز العامة واملركزة الزيارات خطوطا توجيهية بشأن إجراء هذا القسم

 موعة املبادئ املتعلقة حبماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من التالية من جم التعريفات مت تعديل - 2
 9 . حتجاز أو السجن أشكال اال

 . الفعل املتصل بالقبض على شخص  بدعوى ارتكابه جلرمية أو  بإجراء من سلطة ما " التوقيف " يعين - 3

 نتيجة لالحتجاز اإلداري أو االحتجاز أي شخص يجرد من حريته الشخصية هو " احملتجز الشخص " - 4
 ن األسرى واحملتجزين يف مؤسسات األمراض السابق للمحاكمة أو اإلدانة بارتكاب جرمية، ويشمل احملتجزو

 ومثال ذلك . بتفاوت البلدان " احملتجز " ويتفاوت استعمال لفظة "). أدناه " السجني " أنظر تعريف ( العقلية
 مبوجب جمموعة مبادئ االحتجاز يرتبط أساسا بالفترة السابقة للمحاكمة وال يشمل األشخاص " احملتجز " أن

 فقط إىل " احملتجز " ويف بعض البلدان قد  تشري لفظة . دانتهم، أي السجناء الذين يتم احتجازهم بعد إ
 األشخاص احملتجزين مبوجب أمر إداري أو تشريع أمين، وقد ال تتصل باألفراد احملتجزين يف سياق العملية

 يع ليشمل مج " احملتجز " وحياول هذا القسم على أي حال فهم االستعمال األوسع املمكن ملصطلح . اجلنائية

 ، قرار اجلمعية العامة جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 9
. ، املرفق 1988 كانون األول / ديسمرب 9 املؤرخ يف 173 / 43
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 وبناء على ذلك، يشمل . األشخاص اردين من حريتهم أو الذين خيضعون لالحتجاز احلكومي
 األشخاص احملتجزين يف السجون ومراكز الشرطة ومؤسسات األمراض العقلية ومراكز ملتمسي " احملتجزون "

 حملليني والوطنيني على أنه عند االتصال باملسؤولني ا . اللجوء ومؤسسات األحداث والسجون احلربية اخل
 . ينصح موظفو حقوق اإلنسان بفهم واستعمال املصطلحات املالئمة

 احلرمان من احلرية السابق للمحاكمة أو اإلداري أو الالحق لإلدانة أو أي حالة " االحتجاز " يشمل - 5
 . من حريته " حمتجز " أخرى حيرم فيها

 . صية إلدانته جبرمية أي شخص جمرد من حريته الشخ " السجني " يقصد مبصطلح - 6

 . االعتقال الالحق لإلدانة " السجن " يقصد مبصطلح - 7

 . هي الزيارات اليت جتري للسجن برمته أو ملرفق احتجاز آخر " الزيارات العامة " - 8

 . مبحتجزين حمددين أو مبشكلة معينة داخل سجن أو مرفق احتجاز آخر " الزيارات  احملددة " ترتبط - 9

 ولية املتصلة باالحتجاز ومعاملة احملتجزين املعايري الد - باء

 املعايري املنطبقة بصفة عامة - 1

 . هناك عدد من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت حتدد معايري معاملة احملتجزين أو املسجونني - 10
 املعايري دليل : حقوق اإلنسان واالحتجاز السابق للمحاكمة وقد مت  إعداد ملخص موجز ذه  املعايري من

 ويف حني أن هذا الدليل حيدد املبادئ األساسية فال ميكن 10 . الدولية املتصلة باالحتجاز السابق للمحاكمة
 وللحصول على قائمة تفصيلية باملراجع،  ميكن ملوظف . للمعلومات املوجزة أن حتل حمل  املعايري التفصيلية

 ، الذي " املراجع األخرى : " الفرع واو ل، وهو حقوق اإلنسان الرجوع إىل اجلزء األخري من هذا الفص
 . حيتوي على  قائمة كاملة بالوثائق

). HR/P/P.T./3 ) 1994 تحدة وثيقة األمم امل 10
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 هنا ألا جتعل موظف حقوق اإلنسان على علم بكيفية زيارة أماكن االحتجاز املعايري وترد هذه - 11
 للمعايري أن تساعد موظف حقوق اإلنسان يف ومن هنا ميكن . والعمل على حتسني ظروف االحتجاز

 على أنه ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان توخي . فة ما يطلبه وما يتوقعه من املسؤولني عن مرافق االحتجاز معر
 املعايري احلرص الشديد عند الرجوع إىل صكوك أو معايري حمددة لضمان أن املسؤولني املعنيني  يدركون أن

 ؤويل احلكومة على توفري الظروف وينبغي تشجيع مس . الدولية توفر املستوى األدىن من محاية احملتجزين
 ومن املفهوم أن املسؤولني الذين يتجاوزون بالفعل  املعايري الدولية يف بعض . اليت تتجاوز هذه املعايري الدنيا

 ومن هنا يتعني . النواحي ولديهم بعض الصكوك قد حيثون على تقليل نوعية الرعاية املقدمة إىل احملتجزين
 ممارسة احلكم السليم يف السعي إىل حتسني ظروف االحتجاز استنادا إىل  معايري على موظفي حقوق اإلنسان

 . حمددة

 عدم التمييز - أ

 وينبغي . عدم التمييز املبدأ الدويل األول املتصل باالحتجاز وغريه من السياسة احلكومية هو مبدأ - 12
 من اإلعالن 2 أنظر املادة .  ( ا للدول عند إعمال احلقوق أن تضمن هذه احلقوق لكل شخص خيضع لواليته

 وعمال ). من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 26 و ) 1 ( 2 العاملي حلقوق اإلنسان واملادتني
 من القواعد النموذجية الدنيا، فإن التدابري اخلاصة اليت حتترم املعتقدات الدينية واألخالقية ال ) 2 ( 6 باملادة

 وال تعد متييزية أي تدابري ترمي إىل محاية احلقوق . واعد النموذجية املشار إليها أعاله تشكل متييزا ينتهك الق

 من جمموعة ) 2 ( 5 املبدأ ( واملركز اخلاص الذي يتمتع به املرأة واألحداث وكبار السن واملرضى واملعوقني

 ). مبادئ االحتجاز

 أو املهينة حظر التعذيب واملعاملة أوالعقوبة القاسية أو الالإنسانية - ب

 من العهد 7 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 5 وهناك مفهوم أساسي ثان تنص عليه املادة - 13
 ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب  وال للمعاملة  أو العقوبة القاسية " اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهو أنه

 ." أو احلاطة بالكرامة ة أو الالإنساني

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 2 وتتطلب املادة - 14
 تتخذ  تدابري تشريعية أو إدارية أو قضائية  فعالة أو أية " الالإنسانية أو املهينة من كل دولة طرف بأن

 تتعهد بأن " ولة طرف بأن كل د 16 كما تطالب املادة ". إجراءات  أخرى ملنع أعمال التعذيب يف إقليمها
 متنع يف إقليم خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رمسية  هذه األعمال أو
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 من 4 و 3 كما ترد هذه املبادئ يف املادتني ". وته عليها حيرض على ارتكاا أو عندما تتم مبوافقته  أو بسك
 إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو

 . الالإنسانية أو املهينة

 وغري ذلك من العقوبات القاسية أو والعقوبة  اجلسدبة والعقوبة  بالوضع يف زنزانة مظلمة - 15
 . من القواعد النموذجية الدنيا 31 أو املهينة حمظورة كليا كعقوبات تأديبية مبوجب القاعدة ة إنساني الال

 . ويفَسر حظر التعذيب واملعاملة القاسية رمسيا على أنه حيظر حبس مجيع احملتجزين حبسا انفراديا ملدة طويلة
 م والعقوبات التأديبية، فضال عن معلومات وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تزويد احملتجزين مبعلومات عن اجلرائ

 ). من جمموعة مبادئ االحتجاز 30 من القواعد النموذجية الدنيا واملبدأ 35 القاعدة ( حول حقوقهم

 املبدأ ( استعمال القوة ، يف عالقام باحملتجزين واملعتقلني، للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ال جيوز و - 16
 إال يف ظروف ) من مبادئ استعمال القوة 16 املبدأ ( األسلحة النارية أو ) القوة من مبادئ استعمال 15

 كما . معينة حمدودة للغابة، مبا فيها الدفاع عن النفس والدفاع عن اآلخرين ضد ديد مباشر وخطري
 رية ، ال جيوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد احل " من القواعد النموذجية الدنيا على أنه 33 تنص املادة

 ". والسالسل واألصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب ل كاألغال

 الظروف املادية لالحتجاز - ج

 يقع على السلطات التزام مبعاملة مجيع األشخاص اردين من حريتهم معاملة كرمية وإنسانية على - 17
 مستوى ويضمن هذا املبدأ . من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 1 ( 10 النحو الذي تتطلبه املادة

 باملعايري الدنيا وينبغي أن تفي مجيع الغرف املعدة الستخدام احملتجزين . أدىن من الظروف املادية لالحتجاز

 وينبغي أن  تفرض على احملتجزين العناية ) من القواعد النموذجية الدنيا 19 و 10 القاعدتان ( للصحة
 وينبغي السماح هلم مبمارسة التمارين ) قواعد النموذجية الدنيا من ال 15 القاعدة ( بنظافتهم الشخصية

 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي ). من القواعد النموذجية الدنيا 21 القاعدة ( الرياضية كل يوم يف اهلواء الطلق
 . من القواعد النموذجية الدنيا 20 عمال باملادة طعام وماء للشرب كافيان وصحيان أن يتوفر للمحتجزين

 من القواعد 17 القاعدة ( ا ينبغي السماح هلم السماح للمحتجزين بارتداء مالبس نظيفة وكافية كم
). النموذجية الدنيا
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 الرعاية الطبية والنفسية والرعاية الطبية ألسنام وباإلضافة إىل ذلك، للمحتجزين والسجناء احلق يف - 18
 من جمموعة مبادئ 26 و 25 و 24 ا واملبادئ من القواعد النموذجية الدني 25 و 24 و 22 أنظر القواعد (

 ). االحتجاز

 الدين والثقافة والتعليم - د

 من العهد اخلاص ) 1 ( 18 املادة ( بإشباع احتياجات حيام الدينية وينبغي السماح للمحتجزين - 19
 حملتجزون كما ينبغي أن يتمتع ا ). من القواعد النموذجية الدنيا 42 باحلقوق املدنية والسياسية والقاعدة

 من 28 أنظر املبدأ ( املواد التعليمية والثقافية واإلعالمية والسجناء باحلق يف احلصول على قدر معقول من
 من جمموعة مبادئ 6 من القواعد النموذجية الدنيا واملبدأ 40 و 39 جمموعة مبادئ االحتجاز والقاعدتني

 من املبادئ 8 اليت يتطلبها املبدأ اء االحتجاز فرص العمل احلقيقي أثن وباإلضافة إىل ذلك، فان ). السجناء
 . األساسية للسجناء تعزز كرامة احملتجزين وحقوق اإلنسان اخلاصة م

 اإلشراف على أماكن االحتجاز - هـ

 معنية باحلفاظ على املعاملة اإلنسانية سلطات حمايدة اإلشراف الفعال على أماكن االحتجاز من قبل - 20
 من القواعد النموذجية الدنيا 36 وعمال بالقاعدة . ق اإلنسان اخلاصة باحملتجزين أمر حيوي حلماية حقو

 من جمموعة مبادئ االحتجاز، ينبغي أن يتمتع احملتجزون أو السجناء حبق تقدمي طلبات أو 33 واملبدأ
 ة ، جيب اختاذ تدابري خاصة ملعرفة سبب الوفا ويف حالة وفاة أحد احملتجزين . شكاوى حول معاملتهم

 9 أنظر املبادئ .  ( ة ومالحقة أي أشخاص تثبت مسؤوليتهم، والسيما يف حاالت التعذيب أو إساءة املعامل
 يقوم أشخاص مؤهلون وذوي خربة وباإلضافة إىل ذلك، ). من  املبادئ اخلاصة مبنع اإلعدام 13 و 12 و

 بة املراعاة الصارمة من أجل مراق من خارج إدارة السجن بإجراء زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز
 وللمحتجزين والسجناء ). من جمموعة مبادئ االحتجاز 29 أنظر املبدأ . ( للقوانني واألنظمة ذات الصلة

 . من جمموعة مبادئ االحتجاز 29 احلق يف االتصال حبرية وبسرية كاملة بالزائرين طبقا للمبدأ

 لقات الشخصية اليت ختص احملتجز واليت ال يسمح والثياب وغريها من املتع النقود واألشياء الثمينة مجيع - 21
 من 43 القاعدة . ( باالحتفاظ ا بعد دخول السجن ينبغي وضعها يف حرز أمني  إىل أن يطلق سراحه

 ). القواعد النموذجية الدنيا

املعايري املنطبقة بصفة خاصة على احملتجزين قبل احملاكمة - 2
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 قوق املدنية والسياسية، ال جيوز أن يكون االحتجاز انتظارا من العهد اخلاص باحل 9 طبقا للمادة - 22
 وهناك عدة قضايا ينبغي النظر فيها لتقييم ما إن كان االحتجاز السابق . للمحاكمة هو القاعدة العامة

 : للمحاكمة ضروريا يف حالة معينة، مبا يف ذلك ما يلي

v ؟ هل توجد أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب اجلرم 
v هل احلرمان من احلرية غري متناسب مع اجلرم املزعوم واحلكم املنتظر؟ 
v هل هناك خطر من فرار  املشتبه فيه؟ 
v هل هناك خطر كبري من قيام  املشتبه فيه بارتكاب  جرائم أخرى؟ 
v هل هناك خطر من حدوث تدخل خطري يف سري العدالة إذا   أطلق سراح املشتبه فيه؟ 
v فراج بشروط ؟ هل ستكفي الكفالة أو اإل 

 . وحتتوي صكوك حقوق اإلنسان الدولية معايري حمددة ينبغي تطبيقها على احملتجزين قبل احملاكمة - 23
 وتنص هذه املعايري على ضمانات وأنواع إضافية من احلماية بالنظر إىل احلالة اخلاصة للمحتجزين قبل

 ساسية، وهو احلق يف احلرية، بدون أن تكون قد احملاكمة باعتبارهم أفرادا جمردين من أحد حقوق اإلنسان األ
 . ثبتت إدانتهم بارتكاب جرمية

 افتراض الرباءة - أ

 احلق " هو أن احملتجز  قبل احملاكمة له الوجوه اليت متيز بني احملتجزين قبل ااحملاكمة واحملكوم عليهم أحد - 24
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ) 1 ( 11 املادة ."  ( يف أن يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانونا

 ) 2 ( 10 ويضاف إىل ذلك أنه عمال باملادة ). من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 2 ( 14 واملادة
 من القواعد النموذجية الدنيا، ينبغي ) 2 ( 84 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والقاعدة ) أ (

 . دانني يف أن يكونوا حمل معاملة على حدة تالئم مركزهم ضمان حق األشخاص غري امل

 أنظر . ( حتسني معاملة األشخاص الذين مل خيضعوا بعد لالحتجاز كعقوبة افتراض الرباءة ويتطلب - 25
 سواء أكانوا ( وحيق جلميع احملتجزين ). من القواعد النموذجية الدنيا 91 و 88 و 87 و 86 القواعد

 أن يكونوا حمل معاملة إنسانية،  على أن يسترشد يف استعمال ) م حمكوما عليهم حمتجزين   قبل احملاكمة أ
. االنضباط والقيود باحترام الرباءة املفترضة للمحتجز قبل احملاكمة
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 الفصل بني الفئات - ب

 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية ) 2 ( 10 ينبغي الفصل بني خمتلف فئات احملتجزين طبقا للمادة - 26
 وينبغي فصل املتهمني عن احملكوم عليهم وفصل . من القواعد النموذجية الدنيا 8 ياسية والقاعدة والس

 وخيضع احملتجزون  قبل . األحداث عن البالغني، وينبغي احتجاز الرجال والنساء يف مؤسسات خمتلفة
 ن يف كثري من األحيان ومرافق االحتجاز االحتياطي تكو . احملاكمة يف كثري من البلدان ألسوأ أحوال احلبس

 ويظل احملتجزون قيد االحتجاز لشهور أو حىت . مكتظة وقدمية وغري صحية وغري صاحلة لسكىن اإلنسان
 11 . سنوات بينما جيري التحقيق يف قضاياهم ومعاجلتها من قبل النظام القضائي

 حظر التوقيف التعسفي - ج

 أنظر .  ( يتعرض أحد للتوقيف أو االحتجاز تعسفا وينبغي أال . التوقيف هو بداية عملية االحتجاز - 27
 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) 1 ( 9 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 9 و 3 املادتني
 ). من االتفاقية األوروبية ) 1 ( 5 من االتفاقية األمريكية واملادة 7 من امليثاق األفريقي واملادة 6 واملادة

 للرقابة أو اإلشراف دائما التوقيف خيضع من جمموعة مبادئ االحتجاز، جيب أيضا أن 9 املبدأ وعمال ب
 من جمموعة مبادئ االحتجاز، ينبغي 12 وكما ورد يف املبدأ . لضمان أنه يتم مبقتضى القانون القضائيني
 . ت االختفاء حتقيقا لفعالية اإلشراف القضائي وملنع حاال عن التوقيفات بسجالت دقيقة االحتفاظ

 اإلبالغ بأسباب التوقيف والتهم - د

 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على عملية إبالغ مؤلفة من ) 2 ( 9 وتنص املادة - 28
 جبب إبالغ الشخص لدى توقيفه  بسبب احتجازه، ويف غضون فترة وجيزة جيب إبالغ الشخص : مرحلتني

 من جمموعة مبادئ االحتجاز متطلبات اإلبالغ لتشمل حقوق 13 بدأ ويوسع  امل . بالتهم املنسوبة إليه
 . الشخص احملتجز، وخباصة احلق يف االتصال مبحام

 إمكانية  الوصول إىل القضاء - هـ

 دليل  املعايري الدولية املتصلة باالحتجاز السابق للمحاكمة، وثيقة األمم املتحدة : حقوق اإلنسان واالحتجاز السابق للمحاكمة 11

HR/P/P/T/3 ) 1994 ( من النص اإلنكليزي 3 ، صفحة .
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 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حق املوقوف يف  أن يقدم سريعا إىل ) 3 ( 9 تضمن املادة - 29
 تقييم ما إن كان هناك سبب قانوين لتوقيف الشخص وما إن كان االحتجاز سلطة قضائية وظيفتها

 كما تضمن ). من جمموعة مبادئ االحتجاز 37 و 11 أنظر أيضا املبدأين .  ( السابق للمحاكمة الزما
 احملاكمة خالل مهلة معقولة  أو من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية احلق يف ) 3 ( 9 املــادة
 ). من جمموعة مبادئ االحتجاز 38 أنظر أيضا املبدأ . ( انتظارا للمحاكمة اإلفراج

 مكفول ألي شخص جمرد من حريته، ولكنه يتصل واحلق يف الطعن يف االحتجاز أمام سلطة قضائية - 30
 من ) 4 ( 9 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 8 أنظر املادة . ( بصفة خاصة باحملتجزين قبل احملاكمة

 ). من جمموعة مبادئ االحتجاز 32 لعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملبدأ ا

 أماكن االحتجاز - و

 10 املادة ( أماكن االحتجاز الرمسية وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للسلطات أال حتتجز األشخاص إال يف - 31
 من القواعد النموذجية 7 قاعدة ال ( واالحتفاظ بسجالت جلميع احملتجزين ) من اإلعالن اخلاص باالختفاء

 من جمموعة 4 وهذه التدابري مهمة لضمان حتقيق املراقبة القضائية الفعالية اليت ينص عليه املبدأ ). الدنيا
 . مبادئ االحتجاز

 االتصال مبحام - ز

 يف صدد احلق يف حماكمة منصفة عند تقرير مة جنائية ضد شخص حق االتصال مبحام مكفول - 32
 من القواعد النموذجية 93 من  العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والقاعدة ) 3 ( 14 املادة أنظر (

 واالتصال مبحام وسيلة مهمة لضمان احترام حقوق ). من جمموعة مبادئ االحتجاز 17 الدنيا واملبدأ
 . احملتجز

 االتصال بالعامل اخلارجي - ح

 احلق يف االتصال بالعامل اخلارجي وخباصة حام، للمحتجزين باإلضافة إىل التمتع حبق االتصال مب - 33
 من القواعد النموذجية 92 من جمموعة مبادئ االحتجاز والقاعدة 15 أنظر املبدأ ( أصدقائهم وأسرهم

 من القواعد النموذجية الدنيا تتطلب من السلطات إخطار ) 1 ( 44 ويضاف إىل ذلك أن القاعدة ). الدنيا
. ه أثناء االحتجاز أقارب احملتجز بوفات
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 حق الشخص يف عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه - ط

 يستعمل التعذيب وإساءة املعاملة يف بعض األحيان إلجبار احملتجزين  قبل احملاكمة على االعتراف - 34
 من جمموعة مبادئ االحتجاز استعمال التعذيب أو إساءة املعاملة 21 وحيظر املبدأ . والكشف عن معلومات

 من اتفاقية مناهضة 15 كما أنه عمال باملادة . لحصول على اعترافات أو شهادات عن طريق اإلجبار ل
 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة، تضمن الدول

 إال ( كدليل ضد أي شخص أقوال يثبت أنه مت اإلجالء ا نتيجة للتعذيب األطراف عدم االستشهاد بأية
 ). ملالحقة مرتكب التعذيب

 احلق يف حماكمة منصفة - ي

 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية 14 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 10 تنطوي املادة - 35
 إليهم وتضمن هاتان املادتان حق مجيع احملتجزين الذين توجه . والسياسية على آثار على معاملة احملتجزين

 مبا ( ، فضال عن توفري الضمانات الدنيا أمام حمكمة مستقلة وحيادية حماكمة علنية ومنصفة ما جزائية يف
 . عنهم للدفاع لالزمة ) فيها االتصال الفعلي مبحام

 املعايري املنطبقة بصفة خاصة على االحتجاز اإلداري - 3

 يتهم بناء على إجراء حكومي، ولكن خارج يجرد األشخاص من حر يقع االحتجاز اإلداري عندما - 36
 ومثال ذلك أن األجانب . عملية توقيف املشتبه فيهم على يد الشرطة  وتقدميهم إىل نظام  العدالة اجلنائية

 الذين يسعون إىل دخول بلد ولكن يثبت عدم السماح هلم فورا بدخول البلد قد خيضعون لالحتجاز
 وخيضع . اإلداري ضد اخلصوم السياسيني ز حلكومات باالحتجا ويف بعض البلدان تستعني ا . اإلداري

 االحتجاز اإلداري يف بعض البلدان لتجاوزات من الدولة وذلك لعدم قيام سلطات قضائية مستقلة
 ال جيوز توقيف أحد أو من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه 9 وتنص املادة . باستعراضه

 أثناء الفترات اليت تعلن فيها حالة 9 تنتقص احلكومة من التزاماا مبوجب املادة وقد . احتجازه تعسفا
 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية 4 الطوارئ العامة، على أن هذا التقييد خيضع للقيود اليت تنص عليها املادة

 يف غضون فترة احلق يف تقدميه حملاكمة وللشخص املوقوف أو احملتجز بسبب مة جزائية . والسياسية
من جمموعة مبادئ 38 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملبدأ ) 3 ( 9 املادة ( معقولة
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 من القواعد النموذجية الدنيا، فان احلقوق  السالفة الذكر مكفولة جلميع 95 وطبقا للقاعدة ). االحتجاز
 . إليهم مة األشخاص، بل ولألشخاص املوقوفني أو املسجونني بدون أن تنسب

 أنظر . ( موجود بالنسبة لألفعال اليت تنتهك حقوق احملتجز أو حرياته واحلق يف االنتصاف الفعلي - 37
 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 9 و 2 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتني 8 املادة

 ). من جمموعة مبادئ االحتجاز 35 واملبدأ

 3 من العهد اخلاص باحلقوق السياسي واملدنية  واملبدأ 5 روط االستثناء الواردة يف املادة كما أن ش - 38
 من جمموعة مبادئ االحتجاز تنص على أن املعايري الواردة فيهما ال ميكن التذرع ا لتقييد تطبيق حقوق

 . اإلنسان األساسية  املعترف ا يف الدولة املعنية أو املنطلقة عليها

 ايري املنطبقة على املرأة املع - 4

 وهذه . معرضات بصفة خاصة لالغتصاب وغريه من العنف واالستغالل اجلنسي احملتجزات - 39
 ومن الواضح أن . االنتهاكات ضد املرأة وضد حقوقها ال يلتفت إليها وال يبلغ عنها يف كثري من األحيان

 الذكوري املهيمن على إنفاذ القوانني هذا العنف ضد احملتجزات هو الطابع " عدم وضوح " أحد أسباب
 ومن املعترف به أن العنف اجلنسي الذي ترتكبه الدولة أو . وإدارة شئون القضاء يف كثري من البلدان

 وتنطبق متاما على هذه احلاالت األحكام ذات الصلة من . ممثليها ضد املرأة هو نوع من أنواع التعذيب
 والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية

 . أو احلاطة بالكرامة ة العقوبة القاسية أو الالإنساني

 اجلهد " ينص على أنه ينبغي للدول أن تبذل 12 ومن املهم أن إعالن القضاء على العنف ضد املرأة - 40
 قبة عليها طبقا للتشريعات الوطنية، سواء أكانت الواجب ملنع أعمال العنف ضد املرأة والتحقيق فيها واملعا

 ." تلك األعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص

 ، وخباصة احلوامل من النساء محاية حقوق املرأة ومركزها اخلاص وال تعترب التدابري الرامية فقط إىل - 41
 ). من جمموعة مبادئ االحتجاز ) 2 ( 5 أنظر املبدأ .  ( واألمهات الاليت يرضعن أطفاهلن، متييزية

 ، 217 ، صفحة 49 الرمسية للجمعية العامة، امللحق رقم ، الدورة الثامنة واألربعون، الوثائق 104 / 48 قرار اجلمعية العامة 12
A/48/49 ) 1993 .(
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 من القواعد النموذجية الدنيا على أنه ينبغي وضع احملتجزات حتت رعاية وإشراف 53 وتنص القاعدة - 42
 . موظفات وعامالت

 من القواعد النموذجية الدنيا، ينبغي  توفري املنشآت اخلاصة الضرورية لتوفري ) 1 ( 23 وطبقا للمادة - 43
 وحني يكون من املسموح به بقاء األطفال الرضع إىل جانب أمهام . ل الوالدة وبعدها الرعاية والعالج قب

 يف السجن، تتخذ التدابري الالزمة لتوفري دار حضانة يوضع فيها الرضع أثناء عدم وجودهم  يف رعاية
 ). من القواعد النموذجية الدنيا ) 1 ( 23 أنظر القاعدة .  ( أمهام

 ى األحداث املعايري املنطبقة عل - 5

 وينبغي . يتلقى األحداث معاملة خاصة يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية وذلك بسبب صغر سنهم - 44
 . يف احلسبان إصالحهم مع وضع هدف تنفيذ هذه املعايري

 ) قواعد بكني ( وتنشئ اتفاقية حقوق الطفل والقواعد النموذجية الدنيا إلدارة شئون قضاء األحداث - 45
 املتحدة حلماية األحداث اردين من حريتهم، معايري دنيا حلماية األحداث اردين من وقواعد األمم

 وينبغي افتراض أن األحداث . بأنه شخص دون الثامنة عشرة من العمر " احلدث " ويعرف . حريتهم
 . بريئون   والبد أن يتمتعوا حبق االتصال مبحام

 تسهيالت وخدمات تفي جبميع متطلبات الصحة  والكرامة ولألحداث اردين من حريتهم احلق يف - 46
 وينبغي، حيثما أمكن، . مبعاملة خاصة بغرض إصالحهم وإحاطتهم فصلهم عن البالغني وينبغي . اإلنسانية

 كما ينبغي السماح لألحداث مبواصلة التعليم . أن حتل تدابري بديلة حمل املالحقة القضائية لألحداث
 ملزيد من " إدارة شئون قضاء األحداث : 9 - الفرع هاء ، الفصل الرابع أنظر . مل والتدريب املهين والع
 . املعلومات التفصيلية

 الزيارات العامة ملرفق االحتجاز - جيم

تعريف الشروط املسبقة واألهداف - 1
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 ، إحدى أصعب مهام الزيارات إىل سجن أو مرفق احتجاز آخر بأكمله تؤلف الزيارات العاملة، أي - 47
 وقد وقع احملتجزون مرارا ضحايا للتوقيف التعسفي أو إساءة املعاملة أو . صد وأكثرها حساسية الر

 ومن هنا يبدو أن . وهم من بني أفراد اتمع األشد تعرضا لإلساءات األخرى . االنتهاكات األخرى
 يف ميدان حقوق الزيارات إىل مرافق االحتجاز متثل أولوية واضحة ألي عملية من عمليا األمم املتحدة

 دراسة على أنه ينبغي لعملية حقوق اإلنسان امليدانية  أال تسعى إىل إجراء هذه الزيارات إال بعد . اإلنسان

 ما هي أهداف زيارة  مرفق االحتجاز؟ : والسؤال األول الذي ينبغي أن تسأله العملية هو . وختطيط دقيقني
 تستهلك قق يف الواقع تلك األهداف؟  وميكن للزيارات العامة أن وثانيا، هل ميكن هلذه العملية امليدانية أن حت

 وتبعا لعدد احملتجزين، قد تتطلب الزيارة العامة بذل جهود من جانب عديد من موظفي . كثريا من الوقت
 كما أن سوء ختطيط زيارة مرفق االحتجاز أو إجراء زيارة بدون االلتزام . حقوق اإلنسان لبضعة أسابيع

 وميكن هلذه الزيارة أن . تسبب ضررا أكثر مما تسبب نفعا منهجية صارمة، كما هو مبني أدناه، أن مبعايري
 وإذا أخفقت الزيارات يف إحراز تقدم حنو حتقيق . تؤمل احملتجزين بآمال زائفة يف سرعة إغاثتهم من معانام

 نية حتديد هوية احملتجزين الذي أهداف مثل منع التعذيب وإدخال بعض التحسينات على أحوال املرفق وإمكا
 . تعرضوا لتوقيف تعسفي، فقد يعاين احملتجزون يف الواقع نتيجة حتطم آماهلم أكثر مما لو مل جتر هذه الزيارات

 بأكرب خربة فيما يتعلق بالزيارات للمحتجزين، وينبغي اللجنة الدولية للصليب األمحر كما تتمتع - 48

 أن تتأكد مما إن كانت اللجنة الدولية للصليب األمحر تقوم فعال بزيارة احملتجزين لعملية األمم املتحدة امليدانية

 وإذا كان األمر كذلك، فهل ميكن لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن تقدم مساعدة يف . العملية يف بلد
 ا؟  وهل ميكن لعملية ااالت اليت ال متتد إليها والية اللجنة الدولية للصليب األمحر أو أن حترز تقدما فيه

 األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان أن تضع تقسيما للعمل مع اللجنة الدولية للصليب األمحر ميكن فيه
 لكل منهما اإلسهام بدور؟   لقد أقيم مثل هذا االتفاق، وذلك على سبيل املثال، بني عملية حقوق اإلنسان

 نسخة من هذا االتفاق وترد 3 التذييل ويشمل . صليب األمحر امليدانية يف رواندا وبني اللجنة الدولية لل
 وتقع مسؤولية تقييم نطاق ". التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األمحر : " الفرع هاء مناقشة له أدناه يف

 التكامل بني اللجنة الدولية للصليب األمحر وإجراءات عملية األمم املتحدة امليدانية يف بلد معني، والبت يف
 . التقسيم املالئم للعمل، على قيادة العملية امليدانية وليس على موظف حقوق اإلنسان مبفرده

 ومبجرد أن تتخذ عملية األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان إىل قرار مدروس بشأن إجراء زيارات - 49
 حلقوق اإلنسان يف العمل تكون على وعي بالطرق اليت تنتهجها اللجنة الدولية ألماكن االحتجاز، ينبغي أن

 ومن املفيد . وخربا الواسعة اليت ميكن أن تستخلص منها بعض املبادئ األساسية املتصلة ذه الزيارات
 املستخلصة من خربة عمليات األمم املتحدة السابقة يف ميدان حقوق اإلنسان وعمل باملبادئ أيضا االستعانة

وتشمل هذه املبادئ . لة أو العقوبة الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعام
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 . إىل مجيع مراكز االحتجاز  والسجون إجراء زيارات منتظمة ومتكررة حاجة موظفي حقوق اإلنسان إىل
 حىت ميكنهم مقابلتهم مرة مالحظة هوية األشخاص احملتجزين وجيب أن يكون املوظفون قادرين على

 التخاطب أن يستطيع موظفو حقوق اإلنسان زيارة مجيع احملتجزين وأن يكونوا قادرين على وجيب . أخرى
 . زيارة مجيع أماكن االحتجاز يف البلد وأن يكونوا قادرين على مع احملتجزين حبرية وبدون شهود

 يات صد احلالة العامة حلقوق اإلنسان ولعمل توص وميكن إجراء زيارات عامة ألماكن االحتجاز لر - 50
 وقد تشمل والية عملية حقوق اإلنسان  بالتحديد النقاط التالية من . بشأن تشغيل وإصالح نظام االحتجاز

 : بني األهداف الرئيسية للزيارة العامة

 وضع اية للتعذيب وغريه من إساءة املعاملة، مبا يف ذلك ممارسة الضرب بصورة منتظمة على ) أ (
 سبيل املثال؛

 عن األشخاص احملتجزين حجزا تعسفيا ألسباب سياسية؛ ضمان اإلفراج ) ب (

 واملهل الزمنية اليت ينص عليها القانون؛ الوصول إىل العدالة طبقا لإلجراءات ) ج (

 وخباصة ضحايا الضرب وإساءة - التدخل من أجل حصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ) د (
 . حالتهم أو التأكد من حصوهلم عليها على الرعاية الطبية اليت تتطلبها - املعاملة والتعذيب

 ه ضمان قيام السلطات املسؤولة عن مراكز االحتجاز بإنشاء سجل للمحتجزين يتم استيفاؤ ) هـ (
 بأحدث البيانات وأن  يشري إىل احلالة القانونية للمحتجزين؛

 لسلطات العمل على حتسني  ظروف االحتجاز املادية والنفسية للمحتجزين باالشتراك مع ا ) و (
 . املختصة واملنظمات املتخصصة

 اختيار موظفي حقوق اإلنسان لزيارة أماكن االحتجاز - 2

 . وينبغي حتديد دور كل شخص حتديدا دقيقا . الزيارة العامة ينبغي أن يشارك الفريق برمته يف ختطيط - 51
 وقد . ستغرق وقتا طويال كما ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان  معرفة أن إجراء زيارة عامة  بصورة سليمة ي

واستعدادا للزيارة، . ، والسيما عند إجراء الزيارة األوىل يستغرق إجراء زيارة عامة شاملة بضعة أسابيع
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 ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان دراسة اجلزء األول من  هذا الفصل املتعلق باملعايري الدولية املتصلة باالحتجاز
 املبادئ املتعلقة حبماية جمموعة قواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، و ومعاملة احملتجزين، باإلضافة إىل ال

 . أو السجن مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز

 وإذا . طبيب وعدة موظفني من موظفي حقوق اإلنسان يف العادة من الوفد الزائر وينبغي أن يتألف - 52
 التعذيب أو إساءة املعاملة، فان مشاركة الطبيب يف الوفد الزائر ستكون مطلوبة كانت هناك مشاكل متعلقة ب

 وإذا مل يواجه الوفد مشاكل متعلقة . ومن هنا ينبغي أن يضم الوفد الزائر األول طبيبا . بصفة خاصة
 . طبيني بالتعذيب، فقد تشمل الزيارات الالحقة ممرضة ومهنيا متخصصا يف الصحة العامة أو غريه العاملني ال

رة إىل أنه قد يكون من األيسر احلصول على معلومات من احملتجزين  إذا كان الطبيب أو أحد  وتشري اخلـب
 امرأة أو  أن يكونوا مجيعا ولذلك من املفيد أن يضم موظفو حقوق اإلنسان . موظفي حقوق اإلنسان امرأة

 . ء من النساء، والسيما عند إجراء زيارة ملرفق احتجاز خمصص للنسا

 وفائدة وجود شخصني أو أكثر هو أنه ميكنهم مقارنة املالحظات والتشاور أثناء زيارة مرفق - 53
 كما ميكنهم أن يدافعوا عن بعضهم بعضا ويقدم بعضهم الدعم للبعض اآلخر إذا اعترضتهم . االحتجاز

 والبقاء معا ني ينبغي هلم عموما العمل يف  فرق مؤلفة من شخص وبصفة عامة، . سلطات مرفق االحتجاز
 . بدال من التفرق أثناء زيارة مرفق االحتجاز

 . ز وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان ارتداء مالبس متيزهم بوضوح عن العاملني يف مرفق االحتجا - 54
 . يلبسوا شارة أو غري ذلك من العالمات الواضحة اليت تدل على مركزهم يف األمم املتحدة وينبغي أن

 موظفو حقوق اإلنسان آالت تصوير أو أجهزة تسجيل  أو أدوات مشاة صطحب وينبغي عموما أال ي
 حيث قد تثري هذه األدوات قلقا أمنيا لدى القائمني بإدارة شئون املرفق وقد تثري شكوكا إىل مرفق االحتجاز

 ت كما أن هذه األدوا . لدى السلطات إزاء رغبة موظفي حقوق اإلنسان يف نشر ما جيمعونه من معلومات
 وقد تستعمل أجهزة التسجيل عند إجراء مقابالت . قد تثري قلق احملتجزين إزاء أمن املعلومات اليت يتم مجعها

 "). إجراء املقابالت : " الفصل الثامن أنظر . ( ة يف بعض الظروف االستثنائي ن مع احملتجزي

 دخول مرفق االحتجاز واإلعالن سلفا عن الزيارة - 3

 عن زيارة مرافق ينبغي اإلعالن مقدما نة الدولية للصليب األمحر  على أنه جيري العرف يف اللج - 55
ويف حني قد يبدو للوهلة األوىل أن . االحتجاز إلتاحة الفرصة للسلطات لتحسني الظروف قدر اإلمكان
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 هذا هذا التنبيه يتيح للسلطات وقتا كافيا لتغطية أي ظروف سيئة، تعترب اللجنة الدولية للصليب األمحر أن
 . اجلهد مفيد، ألن كل ما تقوم به احلكومة من حتسينات سيساعد مرافق االحتجاز

 والزيارات املفاجئة فعالة بصفة خاصة . زيارات مفاجئة يف إجراء ينبغي أيضا النظر أيضا على أنه - 56
 وتشارك . عندما يوجد اشتباه معقول يف أن السلطات ترتب الزيارات سلفا لتغطية املمارسات اإلشكالية

 بصفة خاصة يف  زيارات اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة
 مفاجئة ملراكز الشرطة عند زيارة السجون يف البلد ألسباب أخرى  حيث يكون من غري املمكن زيارة مجيع

 وعلى أي حال، . رة اصدق أن ممارسات الشرطة هذه املرافق يف البلد وقد تتيح الزيارات املفاجئة صو
 فالزيارات املفاجئة ليست عملية يف املرافق الكبرية ألن معظم حراس السجن سيخطَرون بالزيارة قبل أن يصل

 . موظفو حقوق اإلنسان إىل كثري من أجزاء املرفق

 ذلك فان أحد األسئلة اليت ول ." للتحسينات املؤقتة " دائما االنتباه وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 57
 كيف خيتلف هذا اليوم وما تلقيته فيه من معاملة عن األيام : " ينبغي طرحها يف املقابالت مع احملتجزين هو

 مدير / ملناقشات مع مأمور " التحسنيات املؤقتة " كما ينبغي أن ختضع هذه " األخرى يف مرفق االحتجاز؟
 . تقع هذه املشاكل فيما سيجري من زيارات يف املستقبل مرفق االحتجاز يف اية الزيارة  حىت ال

 على خريطة ملركز االحتجاز ودراستها قبل موظفي حقوق اإلنسان حصول وسيكون من املفيد - 58
 وستتيح اخلريطة على األرجح ملوظفي حقوق اإلنسان القدرة على العثور على مجيع احملتجزين . دخوله

 على أنه . وقد تطلب هذه اخلريطة من سلطات مرفق االحتجاز . هم وستحول دون أن يضل املوظفون طريق
 مثل مجعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان ( قد يتعني وضع خريطة أثناء الزيارة أو من الزائرين السابقني

 اصطحاب خريطة إىل مرفق ينبغي عدم على أنه . أو من مصادر أخرى ) ومنظمة العفو الدولية، اخل
 يتوىل أحد وعلى أي حال، ينبغي أن . حتمال قيام أي حمتجز باستعماهلا يف التخطيط للهرب االحتجاز ال

 حىت يتأكد من أن الزائرين ال تفوم زيارة موظفي حقوق اإلنسان مسؤولية تكوين فكرة عن املرفق برمته
 . أجزاء منه

 مقابلة مدير مرفق االحتجاز إلجراء مناقشة أولية - 4

 أن يناقشوا الزيارة مع احملافظ أو املدير مرفق االحتجاز لدى دخوهلم حقوق اإلنسان ملوظفي ينبغي - 59
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان اإلعالن عن هويام ووصف واليتهم وإجراءات العمل وصفا . أو املأمور

من الثقة مع إجياد جو وينبغي أن يسعوا إىل . وجيب أن يتحلى املوظفون بالثقة واالعتزاز بالنفس . موجزا
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 وعند تقدمي أنفسهم، من املفيد أن يقدم . من خالل حديث أويل خفيف قبل التركيز على العمل املدير
 اخلاصة بزيارة أماكن توضيح إجراءام النموذجية وعند . موظفو حقوق اإلنسان بطاقات الزيارة

 مبن فيهم ( مع غريه من العاملني يف السجن االحتجاز، ينبغي هلم اإلشارة إىل املناقشة األولية مع املدير أو رمبا
 واجلولة يف مجيع أحناء مرفق االحتجاز واملقابالت الفردية السرية مع مجيع احملتجزين الذين ، ) املهنيون الطبيون

 يرغب املوظفون يف مقابلتهم واملناقشة اخلتامية مع املدير والتقرير املوجز بالنقاط الرئيسية والتوصيات الناشئة

 . زيارة  وما ينتج عن ذلك من تقرير يتم تقدميه إىل املكتب املركزي للعملية امليدانية عن ال

 ينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان مستعدين للشرح بلغة بسيطة السبب الذي جيعل من الالزم - 60
 ية العملية هلم اتباع القواعد النموذجية يف زيارة أماكن االحتجاز وأن يكونوا مستعدين لإلشارة إىل وال

 كما ينبغي هلم أن يكونوا مستعدين لتذكري . امليدانية أو أي اتفاق آخر أبرمته العملية امليدانية مع احلكومة
 املدير أن طرائق الزيارة قد مت حتديدها يف االتفاق، إذا كانت تلك هي القضية، وان كان من املقبول أيضا

 وذلك مثال عن طريق احلصول على مزيد من املعلومات هن تذكري املدير بأنه قد يستفيد كثريا من الزيارة
 احلالة يف السجن ومساعدته على احلصول على موارد من السلطات املركزية من خالل ما يضعه موظفو

 وقد يكون من املفيد، والسيما يف الزيارات األوىل، اصطحاب نسخة . حقوق اإلنسان من توصيات، اخل
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أال يتفاوضوا . ة احمللية ميكن اطالع املدير عليها من الوالية أو االتفاق باللغ

 وينبغي هلم بدال من ذلك اإلشارة . مع املدير حول القضايا اليت  حسمت يف االتفاق الكلي مع احلكومة
 وأن التعاون هو وينبغي أن يوضحوا أم يتوقعون التعاون . بطريقة مهنية وواضحة إىل توقعام بشأن الزيارة

 . العملية النموذجية

 وينبغي أن يالحظ موظف حقوق اإلنسان أن احلراس يف بعض مرافق االحتجاز سيكونون متعاونني، - 61
 وقد . ويف مرافق أخرى سيمتنع احلراس عن التعاون، بل ومن املمكن أن يلجأوا إىل التهديد بأسلحتهم

 لوا معهم رسائل تقدمي من احلكومة للمساعدة على تأكيد يكون من املفيد ملوظفي حقوق اإلنسان أن حيم

 وإذا قوبلوا مبقاومة، ينبغي هلم رفض عدم التعاون بطريقة مهذبة ولكن حازمة، واإلشارة إىل أنه . التعاون
 . سيتم إبالغ  املسؤولني األعلى يف احلكومة بعدم تعاوم

 وقد  ينظر . معقول مع مدير مرفق االحتجاز وسيكون من املمكن يف كثري من احلاالت إجراء نقاش - 62
 طريقة إلبالغ رؤسائه حباجة مرفق إىل زيارة موظفي حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة باعتبارها

 فبعض املديرين . وقد جيد موظفو حقوق اإلنسان نوعني من املديرين . االحتجاز إىل مزيد من املوارد
 باعتبار أن ذلك هو ختصصهم املهين ، ويف هذه احلالة قد يكون لديهم اختاروا العمل يف مرفق االحتجاز

 وهناك مديرون آخرون نقلوا إىل هذه الوظيفة . فكرة عن اإلدارة املنظمة  وارتقوا إىل منصبهم الرفيع الراهن
. كعقاب هلم، ومن مث قد ال تكون لديهم فكرة كبرية عن اإلدارة املنظمة
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 على األسئلة القياسية ملوظفي حقوق اإلنسان أن يطرحوا جمموعة من وعلى أي حال، ينبغي - 63
 د قرءوا بعناية أي تقرير من الزيارات السابقة ملرفق وينبغي أن يكون املوظفون ق . احملافظ / املدير / املأمور

 م ، وأن يتأكدوا من أم على معرفة دقيقة مبا حدث يف االتصاالت اليت متت يف املاضي حىت ميكنه االحتجاز
 وينبغي . مناقشة النقاط اليت أثريت أثناء الزيارات السابقة وحىت ميكنهم تفادي التعليقات املضللة من املدير

 عموما ملوظفي حقوق اإلنسان أن يناقشوا مع املدير يف املقابلة األولية كل نقطة من النقاط اليت كانت قد
 اط اليت من املرجح أن تنشأ يف املناقشات مع أثريت التقرير املوجز للزيارة السابقة، وخباصة تلك النق

 وينبغي ملوظفي حقوق ). 2 و 1 التذييالن أنظر ( وهناك أسئلة أخرى يقترحها شكل التقرير . احملتجزين
 اإلنسان اإلنصات بعناية ملا يقدمه املدير من ردود قد تدل على استعداد ملعاجلة املشاكل السابقة أو املشاكل

 حىت ميكن التعرف على النقاط املثرية ي توجيه نفس األسئلة إىل احملتجزين فيما بعد وينبغ . اليت قد تطرأ
 . للمشاكل وأوجه عدم االتساق

 ، لرئيس وفد حقوق اإلنسان الزائر أن يأخذ بزمام املقابلة وعند إجراء املناقشة مع املأمور، ينبغي - 64
 وينبغي أال يتدخل موظفو حقوق اإلنسان . وينبغي أن يطلب من زمالئه املشاركة مىت وجد ذلك مناسبا

 وينبغي أن . اآلخرين ولكن عليهم أن يعلنوا عن آرائهم  بإبداء مالحظة سريعة أو عالمة متحوطة أخرى
 ما هي األشياء اليت . يكون موظفو حقوق اإلنسان مستعدين ملعاجلة طلبات املساعدة املقدمة من املدير

 ا وما هي األشياء ال ميكنها القيام ا؟  ينبغي أن يشعر موظفو حقوق ميكن لعملية حقوق اإلنسان أن تقوم
 اإلنسان حبرية يف قبول عرض بكرم الضيافة، مثل تناول الغداء يف كافيترييا السجن أو تناول القهوة ألن ذلك

 ا أي سيتيح هلم فرصة إجراء نقاش يف سياق بعيد نوعا ما عن الشكليات الرمسية، ولكن ينبغي أال يقبلو
 عروض من شأا اإلضرار مبظهر االستقالل واحلياد الذي يتسم به الوفد، مثل اقتراح املدير باصطحاب

 . إحدى املندوبات للرقص يف تلك الليلة

 مث االختتام مبالحظة تلخيص نتيجة املناقشة ويف اية املقابلة، ينبغي أن حياول موظفو حقوق اإلنسان - 65
 وملزيد من التوجيه بشأن اللقاءات مع . م يتطلعون إىل رؤية املدير يف اية الزيارة ودية مع اإلشارة إىل أ

 ." املتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية : " الفصل التاسع عشر املدير وغريه من املسؤولني، أنظر

إجراء مقابالت مع املسؤولني اآلخرين - 5



60 

 حملامني واملستشارين  الدينيني واملعلمني واألطباء  وغريهم وينبغي أيضا ملوظفي حقوق اإلنسان زيارة ا - 66

 وهلؤالء األفراد يف العادة وجه نظر مستقلة خبصوص . ممن يقدمون رعاية للمحتجزين يف مرفق االحتجاز
 . املرفق ختتلف عن وجهة نظر األفراد املسؤولني عن حراسة احملتجزين

 الوفد الزائر ينبغي أن جيد أن عالقته املهنية ستسمح ومثال ذلك أن الطبيب الذي يؤلف جزءا من - 67
 ويف حني أن بعض األطباء الذين . للعاملني الطبيني يف مركز االحتجاز بتقاسم خربام بطريقة مباشرة

 يعملون يف مرافق االحتجاز يتشربون روح املؤسسة، فان إحساسهم باملسؤولية والعالقة املهنية قد تفيد يف
 . مات ذات صلة احلصول على معلو

 قائمة احملتجزين وجدول املناوبات - 6

 جبمع أمساء بعض األفراد إىل مرفق احتجاز، من املفيد قيام موظفي حقوق اإلنسان قبل الذهاب - 68
 . ، حىت يكون لديهم أفراد معينني يستفسرون عنهم الذين يعتقد بأم حمتجزون يف املرفق

 ال سلطات مركز االحتجاز عن قائمة تفصيلية جبميع احملتجزين سؤ وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 69
 وإذا مل توجد هذه القائمة، ينبغي اإلصرار على أن تقوم سلطات االحتجاز بوضع . املعتقلني يف املرفق

 سجل كاف وحديث باألمساء وتواريخ امليالد والتفاصيل الشخصية األخرى والتهم املنسوبة إىل كل فرد
 وهذا السجل مطلوب مبقتضى . وتاريخ أقرب إجراء قضائي منتظر واملشاكل الصحية، اخل وتاريخ االحتجاز

 وينبغي ملوظفي . من اإلعالن اخلاص باالختفاء 10 من القواعد النموذجية الدنيا، فضال عن املادة 7 القاعدة
 تفاظ ا بانتظام، حقوق اإلنسان مساعدة سلطات مرفق االحتجاز على التأكد من جتميع هذه القائمة  واالح

 وإذا مل توجد أي طريقة أخرى لتأكيد حسن . ولكن ينبغي عموما عدم تويل الدور اخلاص جبمع القائمة
 إجراء الزيارات املتكررة وإذا مل تستطع السلطات إعداد سجل وإذا توفرت لعملية حقوق اإلنسان املوارد

 . جل للمحتجزين الكافية، فينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان النظر يف إعداد س

 زيارة املرفق بأكمله - 7

 ينبغي أن  يقرر موظفو حقوق اإلنسان األجزاء اليت ينبغي زيارا عند التجول يف مرفق االحتجاز، - 70
 وينبغي من حيث املبدأ أن يقوم موظفو حقوق اإلنسان بزيارة املرفق بأكمله . واألبواب اليت ينبغي فتحها

 وينبغي  أن حياول موظفو حقوق اإلنسان الضغط للوصول إىل أكرب . احملتجزين أو على األقل مقابلة مجيع
وقد  تتذرع السلطات يف بعض األحيان بدواع أمنية أو بضياع املفاتيح . عدد من األماكن قدر اإلمكان
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 تجاجات وينبغي عند االقتضاء تقدمي اح . وقد حيتاج الوفد إىل تقييم صدق هذه املعاذير . لعدم فتح األبواب
 . من خالل اللجوء إىل املكتب املركزي لعملية حقوق اإلنسان امليدانية واملستويات األعلى يف احلكومة

 . وينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان أن بعض الزنزانات حماطة جبدران أو أخفيت بطريقة أخرى - 71
 . الك الكهربائية املوجودة يف السقف وهناك طريقة لتحديد ما إن كانت هناك زنزانة خفية، والنظر إىل األس

وقد . استشارة احملتجزين اآلخرين أو شخص آخر كان موجودا من قبل يف مرفق االحتجاز ومن املفيد أيضا
 حيصل موظفو حقوق اإلنسان على معلومات من احملتجزين اآلخرين أو السابقني الذين سيعرفون مكان

 . إخفاء احملتجزين

 احملتجزين إجراء مقابالت مع - 8

 ولتوفري الوقت . إجراء مقابالت مجاعية وفردية مع احملتجزين ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان النظر يف - 72
 عند مناقشة بعض القضايا العامة، قد جيري موظف حقوق اإلنسان مقابالت مجاعية  وذلك مثال مع مجيع

 اجلماعية مفيدة للتعرف على املشاكل املشتركة واملقابالت . احملتجزين يف زنزانة أو يف قسم صغري من املرفق
 وحتديد القادة وتكوين فكرة عن الثقافة السياسية يف مرفق االحتجاز وحتديد من ستجري معه مقابالت على

 باجلماعات اليت ال ميكن مقابلتها يف حضور كما ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يكون على  معرفة . حدة

 ). إثنيتني متعارضتني مثل مجاعتني ( مجاعات أخرى

 أو أحزاب أو قادة لتنظيمات وقد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف معرفة احملتجزين الذين أصبحوا - 73
 ومن املفضل معرفة أمساء هؤالء  القادة قبل دخول . اليت تتكون عادة يف مرافق االحتجاز احملتجزين مجاعات

 ومن . خول املرفق، ميكن سؤال احملتجزين عن هؤالء القادة املرفق، ولكن يف حالة عدم معرفة أمسائهم عند د
 . املناقشات مع احملتجزين ومع قادم،  البد وأن يستطيع موظف حقوق اإلنسان فهم ثقافة مرفق االحتجاز

 وما هي خمتلف اجلماعات واألحزاب؟  ومن هم اخلاسرون؟ ومن هم قادة اجلماعات؟  وقد يكون القادة
 وقد تقوم . يد مشاكل مرفق االحتجاز أو قد يعملون كمخربين لسلطات السجن أكثر صراحة يف حتد

 ويف بعض السياقات، يسيطر قادة احملتجزين بفعالية . السلطات بزرع القادة  وقد ال يكونون القادة احلقيقيني
 ولتفادي . وهلذا السبب وغريه من األسباب،قد ينطوي حتديد القادة على استفزاز للسلطات . على املرفق

 تعريض احملتجزين للخطر، قد حيدد موظف حقوق اإلنسان جمموعة الزنزانات اليت حيتجز فيها قادة معينون
 وميكن ملوظف حقوق اإلنسان التحدث . ويطلبون حينئذ إجراء مقابالت مع احملتجزين يف هذه الزنزانات

. مع مجاعة أصغر يتم اختيارها عشوائيا ولكنها تضم القادة
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 ويف مكان يقرره موظفو بغي إجراء مجيع املقابالت الفردية مع احملتجزين يف عدم حضور شهود وين - 74
 وينبغي عموما أن . حتديد مكان يبدو آمنا من التنصت وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان . حقوق اإلنسان

 تكون ويف كثري من األحيان . يفترض موظف حقوق اإلنسان عدم وجود أي مكان آمن إلجراء مقابلة
 ونظرا خلطر التنصت، ينبغي عموما أال . سلطات مرفق االحتجاز قد أعدت غرفة خاصة ألجراء املقابالت

 . وميكن يف بعض األحيان إجراء املقابالت  يف زنزانة غري خالية . يقبل موظف حقوق اإلنسان هذه العروض
 على أن هذه . زانة اخلاصة باحملتجز ويف حاالت أخرى، قد يكون ممكنا إجراء املقابلة يف فناء أو يف الزن

 وملزيد من املالحظات العامة . األماكن قد ال تكون آمنة يف كثري من األحيان وقد جتعل احملتجز عصيب املزاج
 ." إجراء املقابالت : " الفصل الثامن عن إجراء املقابالت، أنظر

 ز بأن موظف حقوق اإلنسان مزيف ومن املرجح أن يعتقد احملتج . اكتساب ثقة احملتجز ومن املهم - 75
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يقدموا أنفسهم ويعلنوا عن الغرض من . وأن السلطات هي اليت زرعته

 ورمبا يكون موظفو حقوق اإلنسان قد قدموا هذه املعلومات  من قبل يف . الزيارة وما تتسم من طابع سري
 زنزانة كبرية، ولكن قد يكون من / جمموعة زنزانات / تجزين يف مجاعة إعالن عام  جلميع احملتجزين أو مجيع احمل

 وقد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف تقدمي ماء أو سجائر إىل . الالزم تكرار املعلومات أثناء املقابلة الفردية
 ية وينبغي أن يطمأن احملتجز إىل أنه سيظل مصدرا جمهوال إال إذا أراد احملتجز اإلعالن عن هو . احملتجز

 . بواعث قلقه ورأى موظف حقوق اإلنسان أنه من غري املرجح وقوع أعمال انتقامية ضده

 دقيقة على 30 إىل 20 ينبغي يف العادة أن تستغرق املقابلة األوىل مع أي حمتجز من وبصفة عامة، - 76

 وقد . ناوهلا ويتوقف طول مدة املقابلة على القضايا اليت يتم ت . ، ويستبعد من ذلك الفحص الطيب األقل
 ومن املرجح أيضا أن . تستغرق املقبالت وقتا أطول  إذا ازدادات احلاجة إىل إجياد جو من الثقة واللفة

 وباإلضافة إىل ذلك،  قد تستغرق املقابالت وقتا . وقتا أطول  يف حالة وقوع تعذيب تستغرق املقابالت
 و حقوق اإلنسان تقليل طول  املقابالت بإخبار وقد يستطيع موظف . أطول يف حالة االستعانة مبترجم شفوي

 احملتجزين أو قادم بأم مهتمون أو غري مهتمني مبزيد من املعلومات عن الظروف العامة، مثل الطعام
 . واملراحيض، اخل

 يف املقابالت اليت جتري مع بالصرب الشديد وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان مستعدين للتحلي - 77
 وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان يف الزيارة . ورمبا مل تتح للمحتجزين أي فرصة لسرد قصصهم . ن احملتجزي

 احملتجزين لديهم على أن . ملرفق االحتجاز أن يكون مستعدا لسماع قصص متشاة كثريا من كل حمتجز

 كون أول زائر وموظف حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قد ي . حاجة حقيقية إىل سرد جتارهم اخلاصة
 وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أال ينسى بأي حال من األحوال أنه ميكنه يف . يراه احملتجز خالل سنوات

وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان . اية املقابلة أن يغادر مرفق االحتجاز، أما احملتجز فعليه أن يعود إىل زنزانته
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 اإلنسان يف الشعور باإلجهاد، فينبغي أن يتوقف الستراحة وإذا بدأ موظف حقوق . االنتباه أثناء املقابالت
 . أو لتجديد قدرته على االنتباه بطريقة أخرى

 وقد يطلب حمتجز من موظف حقوق اإلنسان أن حيمل رسالة إىل أسرته أو باملثل قد تطلب أسرة من - 78
 األمحر بإدارة نظام فعال وتقوم اللجنة الدولية للصليب . موظف حقوق اإلنسان تسليم رسالة  للمحتجز

 لتبادل الرسائل املكتوبة بني احملتجزين وبني أسرهم، وتقوم السلطات باستعراض هذه الرسائل بصورة روتينية
 وينبغي بصفة عامة أال يقبل موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون رسائل مكتوبة  وينبغي أن . قبل تسليمها

 وإذا مل تكن . ا نظام اللجنة الدولية للصليب األمحر يشجعوا من يريدون إرسال رسائل أن يستعملو
 اللجنة الدولية للصليب األمحر متارس نشاطها يف هذا البلد أو يف هذا املرفق فينبغي لعملية حقوق اإلنسان أن

 وينبغي عموما . تنظر بعناية فيما إن كانت تريد تطبيق نظام الرسائل اخلاص باللجنة الدولية للصليب األمحر
 . يقبل موظفو حقوق اإلنسان رسائل مكتوبة من احملتجزين ألن ذلك قد يثري قلقا أمنيا لدى السلطات أال

 وقد يرغب موظف حقوق اإلنسان الذين يقوم بزيارة عامة ملرفق  احتجاز أن يصر على رؤية مجيع - 79
 دون ذلك، هناك خطر يف وب . احملتجزين يف مرفق احتجاز معني أو قد خيتار بعض احملتجزين اختيارا عشوائيا

 وخالل الزيارة الثانية أو املكررة، ينبغي ملوظف . االنتقام من بعض احملتجزين الذين أجريت معهم مقابالت
 للتأكد من عدم تعرضهم مقابلة معظم احملتجزين الذين التقى م يف الزيارات السابقة حقوق اإلنسان
 . ألعمال انتقامية

 ادرة مقابلة املدير قبل املغ - 9

 وكثري من نفس االعتبارات تنطبق . تنتهي الزيارة ملركز االحتجاز بلقاء آخر مع املدير ينبغي أن - 80
 مقابلة مدير مرفق االحتجاز إلجراء : " 4 - الفرع جيم أنظر هذا الفصل، .  ( على اللقاء األويل ولقاء املغادرة

 غادرة لطلب توضيح للتناقضات بني وقد يستفيد موظفو حقوق اإلنسان من لقاء امل "). مناقشة أولية
 املعلومات األولية اليت قدمها املدير وبني املعلومات اليت مت مجعها أثناء الزيارة من خالل املراقبة وإجراء

 . املقابالت مع احملتجزين

 ويف التحضري ملقابلة املغادر ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان النظر يف العناصر اليت ينبغي إثارا ويف - 81
 وبعد حديث أويل خفيف، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان إخبار املدير بالقضايا اليت . ترتيب هذه العناصر

وقد يرغب الفريق يف وضع بند إجيايب نسبيا على رأس املوضوعات حىت يتسىن هلم إجياد . سيتم مناقشتها
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 وليس ضروريا إثارة كل . ية املقابلة جو ودي من األلفة مع املدير، ولكن ينبغي عدم ترك أهم القضايا إىل ا
 . قضية ممكنة يف زيارة منفصلة

 الفريق يوضح وتبعا لسياسة العملية امليدانية بشأن تقدمي التقارير عن الزيارات ملرافق االحتجاز، قد - 82
 مشفوعا يف غضون فترة وجيزة إىل مدير السجن ) 1 التذييل أنظر ( أم سريسلون تقريرا موجزا مثال

 ومن املرجح أيضا أن تتطلب عملية حقوق اإلنسان امليدانية من . لتوصيات  واالستنتاجات الرئيسية للزيارة با
 وقد . إىل املكتب املركزي للعملية ) 2 التذييل أنظر ( موظفي حقوق اإلنسان  الزائرين  تقدمي تقرير أمشل

 ، ولكن هذا التقرير قد يغطي عدة يدرج املكتب املركزي املعلومات يف تقرير يتم تقدميه إىل السلطات
 ومن هنا ال يتم يف العادة تقاسم التقرير مع مدير السجن مبفرده ولكن سيتم . مؤسسات أو قضايا معينة

 وينبغي أن يعد الفريق بإرسال نسخة من التقرير . التعبري عنه يف اتصاالت أخرى مع السلطات املركزية
 على الفريق الزائر اخلوض يف كل هذه التفاصيل الفنية اخلاصة بأسلوب املوجز إىل املدير، غري أنه ال يتعني

 وبال من ذلك، ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان اإلشارة إىل أن . العمل الداخلي يف عملية حقوق اإلنسان
 . عن الزيارة " تقريرا " أو املدير سيتلقى تقريرا موجزا

 وينبغي أن . ياته وعرضها على مدير السجن عمليا يف وضع توص وينبغي للفريق الزائر أن يكون - 83
 يكون موظفو حقوق اإلنسان على علم بأنظمة السجن واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القواعد
 النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، عند وضع توصيام، ولكن ال يتعني عليهم بالضرورة الرجوع إىل تلك

 وقد يتقيد . ن ذلك أن يعتمدوا بصورة أساسية على حسن التقدير حسب الظروف وينبغي بدال م . املعايري
 املدير بتقدمي املعاملة الدنيا حسب أنظمة السجن، ولكن ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان أن يطلبوا منه حتسني

 ستشري رئيس ينبغي للفريق أن ي ) مثل عدم الوصول إىل حمتجزين معينني ( وبالنسبة للقضايا الرئيسية . املعاملة
 وميكن عند اللزوم تعليق الزيارة حىت ميكن لرئيس العملية . العملية امليدانية قبل اختتام املناقشة مع املأمور

 . طرح قضايا حامسة مع السلطات العليا قبل إجراء املناقشة النهائية مع مدير السجن امليدانية

 وضع اقتراحات متهيدية بإجراء حتسينات ويف املناقشة اخلتامية ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 84
 مثل البطاطني أو تطهري الزنزانات أو خدمات الربيد أو تدريب موظفي ( وعرض املساعدة عند االقتضاء

 وتقدمي هذه املساعدة قد ). بالقدر الذي تتاح به هذه اخلدمات لعملية حقوق اإلنسان - مرفق االحتجاز
 قد تستطيع العملية حتديد مصادر أخرى اإلنسان، ولكن يكون أو ال يكون ضمن والية عملية حقوق

 وهدف عملية حقوق اإلنسان ليس إحالل نفسها حمل النظام القائم للسجن أو القضاء، ولكن . للمساعدة
ينبغي للعملية أن تشجع األداء السليم للهياكل القائمة وقد توفر املساعدة  إن كانت ضمن الوالية وان



65 

 مي أدوية أو غريها من املواد إىل املدير، ينبغي للفريق أن يطلب من املدير توقيع إيصال ويف حالة تقد . توفرت
 . باملواد وينبغي تسليم نسخة من اإليصال للمسؤولني املعنيني اآلخرين، مثل الطبيب يف حالة األدوية

 ويف اية . باهتمام وينبغي للفريق الزائر أن يتيح للمدير فرصة الرد على التوصيات واالستماع إليه - 85
 عن الزيارة إىل " تقرير " املقابلة، ينبغي أن يلخص موظفو حقوق اإلنسان هذه التعهدات والوعد بإرسال

 . وينبغي اختتام املناقشة مع املدير بإبداء مالحظة إجيابية . املدير يف غضون بضعة أيام

 املتابعة وتقدمي التقارير - 10

 إعداد تقرير موجز بسرعة عقب الزيارة ملرفق التابعني لألمم املتحدة ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 86
 مع اإلشارة يف التقرير إىل النقاط الرئيسية والتعهدات الناشئة عن الزيارة واملقابلة اخلتامية مع مدير االحتجاز

 كما ينبغي . ة لتعديله حسب الظروف احمللي ) 1 التذييل ( قد مت توفري مشروع منوذج للتقرير املوجز . السجن
 وقد مت توفري . ملوظفي حقوق اإلنسان إعداد تقرير أطول وأكثر تفصيال لتقدميه إىل املكتب املركزي للعملية

 . للتقرير الكامل ) 2 التذييل ( مشروع منوذج

 مالءمة مرافق االحتجاز وينبغي عموما أن يشمل التقرير املوجز الشواغل الرئيسية بشأن قضايا مثل - 87
 واحلالة الصحية الشخصية،  والرعاية الصحية والنظافة يف السجن، وسجل أو قائمة احملتجزين ، لتها وحا

 وزيارات اخلارجي أو غري ذلك من التمارين الرياضية، والترفيه ، واملاء والطعام والتغذية للمحتجزين،
 ومدة توقيف أو أثناء االحتجاز، عند ال واملعاملة األسر أو غريها من الزيارات، واالتصال بالعامل اخلارجي،

 وقواعد بني احملتجزين، والعنف ، العقوبة التأديبية ، والزنزانات التأديبية وطبيعة االحتجاز قبل احملاكمة
 وأي تفاهم وينبغي أيضا أن يشري التقرير املوجز إىل رد فعل مدير السجن . ، اخل وآليات الشكاوى السجن

 . ل الرئيسية إليها بشأن تلك الشواغ يتم التوصل

 واىل املكتب بتقدمي تقرير موجز إىل مدير السجن وينبغي أن يقوم املكتب احمللي حلقوق اإلنسان - 88
 وينبغي أن يكون مفهوما أن التقرير املوجز يوفر ملخصا . املركزي للعملية بعضة بضعة أيام من انتهاء الزيارة

 وأوجه الفهم الناشئة عن زيارة السجن أو عن زيارة سريعا وسريا وغري رمسي ومؤقت بشأن النقاط الرئيسية
 من التقرير املوجز أن يكون تقريرا شامال عن وليس املقصود . مشاة ملكان حتتجز فيه احلكومة أشخاصا

 ويساعد التقرير املوجز . يكون بالغا رمسيا عايل املستوى من عملية األمم املتحدة امليدانية وال أن الزيارة
. صال ومستوى من الثقة بني املكتب احمللي لعملية حقوق اإلنسان ومسؤويل مرفق االحتجاز على إقامة ات
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 لتقدميه إىل املكتب املركزي ) 2 التذييل أنظر ( إعداد تقرير  أمشل كما ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 89
 عن مرافق للعملية الذي قد يقرر حينئذ كيفية عرض أي شواغل أعم على وزراء احلكومة املسؤولني

 وباإلضافة إىل ذلك، قد . وقد تكون التقارير موضوع مساع لتحسني أحوال مرفق االحتجاز . االحتجاز
 . يتعني نشر معلومات ذات صلة إذا مل تتعاون السلطات بالقدر الكايف

 زيارات املتابعة - 11

 فيما يتعلق متابعة مركزة زيارات ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان إجراء زيارة عامة يف أول األمر مث - 90
 ) 4 ( محاية حمتجزين معينني أو ) 3 ( الشواغل الطبية أو ) 2 ( املعاملة أو إساءة التعذيب أو ) 1 ( بقضايا مثل

 وبعد تقدمي . وينبغي بصفة عامة إجراء زيارة جلمع معلومات إضافية كامتداد للزيارة األوىل . أحوال السجن
 ولالمتثال للرد على املالحظات اليت تلقتها معقول للسلطات ينبغي إتاحة وقت تقرير إىل احلكومة،

 وينبغي بعد ذلك إجراء زيارات أخرى لرصد تطور حالة حقوق اإلنسان يف مرفق معني من . للتوصيات
 وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل أي تغري  يف معاملة السلطات للمحتجزين واألسباب وراء . مرافق االحتجاز

 وقد جترس زيارات ). لقائد أو نقل العاملني أو اإلسراع بإجراءات املثول أمام القاضي مثل تغيري ا ( ذلك
 . متابعة، إن اقتضى األمر، بدون إشعار سابق للسلطات

 ينشط موظفو حقوق اإلنسان يف الوصول إىل األشخاص الذين وأثناء الزيارات املتكررة، جيب أن - 91
 للتأكد من عدم إخضاعهم إلساءة املعاملة أو املعاقبة وعدم ابقة أجريت معهم مقابالت أثناء الزيارات الس

 أو أي مسؤول حكومي آخر باستجوام بشأن ما أدلوا به من أقوال ملوظفي حقوق ) احلراس ( قيام السجانني
 . اإلنسان

 وباإلضافة إىل ذلك، قد يرغب موظفو حقوق اإلنسان يف إجراء حتقيقات أحرى بشأن حاالت املتابعة - 92
 مثل سالمة الشخص وحترره من التوقيف التعسفي بسبب ممارسته ( اليت تشكل انتهاكا حلق أساسي آخر

 . ، باإلضافة إىل انتهاكات اإلجراءات والضمانات القانونية ) حلرية التعبري  واالجتماع، اخل

 الزيارات املركزة ملرفق االحتجاز - دال

حتديد األهداف - 1
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 زيارات وحتقيقات حمددة بشأن حاالت أو أمور فردية مثرية االحتجاز هي الزيارات املركزة ملرفق - 93
 وأحد فوائد الزيارات املركزة هو توثيق حالة معينة تبني احلالة العاملة قبل النظر يف إجراء زيارة عامة . للقلق

 . ملركز احتجاز

 وقد يستعان بالزيارات املركزة . وهناك فائدة ثانية للزيارات املركزة، وهو استهداف حمتجزين حمددين - 94
 يف حالة إبالغ موظفي حقوق اإلنسان مبعلومات عن احتجاز شخص بصورة غري قانونية وإذا كانت هذه
 املعلومات باإلضافة إىل اخلربة السابقة تبعث على القلق بشأن وقوع الشخص احملتجز ضحية النتهاك احلق يف

 . أو حرية التعبري  واالجتماع احلياة أو احلق يف السالمة واألمن الشخصيني

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذهاب إىل مركز االحتجاز للتحدث مع الضحية ، فضال عن - 95
 وينبغي القيام بذلك والسيما يف حالة إساءة املعاملة أو التعذيب أو وجود ديد . سلطات مرفق االحتجاز

 والغرض من الزيارة هو . بسبب ارتكابه جلرمية عامة خطري بالتعذيب حىت  وإن كان الضحية مازال حمتجزا
 ومع ذلك، لتفادي تعريض حمتجزين معينني للخطر، قد . التحقق من املعلومات واستيفائها ووقف االنتهاك

 حياول موظف حقوق اإلنسان حتديد الزنزانات اليت تضم حمتجزين معينني ويطلب  بعد ذلك إجراء مقابالت
 وميكن ملوظف حقوق اإلنسان حينئذ التحدث مع عدة . ه اموعة من الزنزانات مع احملتجزين يف هذ

 . حمتجزين مقيمني يف هذه اموعة من الزنزانات يتم اختيارهم عشوائيا ولكنهم يضمون األفراد املعنيني

 االختالفات عن الزيارة العامة - 2

96 - وإذا . ال تشمل عادة إشعارا سابقا ألي سلطة ا ختتلف الزيارات املركزة عن الزيارات العامة يف أ
 أُبلغ موظفو حقوق اإلنسان بوقوع انتهاكات أخرى يف نفس مركز االحتجاز أثناء تنفيذ زيارة للتحقيق يف
 حالة ضحية حمددة، ينبغي هلم تسجيل البالغ اجلديد واالستفادة من وجودهم يف املوقع للتحقق من كل

 . املعلومات املمكنة

 ، فينبغي أال يفرضوا أنفسهم وال أن إذا منع موظفو حقوق اإلنسان من الوصول إىل مركز االحتجاز و - 97
 وينبغي االتصال باملكتب املركزي لعملية وإثارة القضية على . يبقوا يف اخلارج انتظارا لإلذن بدخول املركز

 . مستويات أعلى يف احلكومة

 ينبغي ملوظفي حقوق ) احملتجزين ( تجاز ومع احملتجز بعد إجراء مقابالت مع سلطات مرفق االح - 98
، الفصل العشرين أنظر ( اإلنسان االستعانة باملعلومات اليت مت مجعها الستيفاء استمارة احلاالت الفردية
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 نسخة من أمر التوقيف ( وينبغي إحلاق املعلومات اإلضافية والعناصر األخرى للمعلومات ). 1 التذييل
 واىل جانب  فائدة هذه املعلومات يف التعامل مع . ستمارة يف صفحات منفصلة باال ) والسجالت الطبية

 احلاالت الفردية، فإا ستسهم يف التقارير الالحقة عن حالة مرفق احتجاز حمدد، فضال عن التقارير اليت يتم
 . إعدادها عن احلالة العامة  يف مرافق االحتجاز

 فردية، فضال عن املعلومات اإلضافية اليت يتم احلصول عليها ت اال وينبغي إحالة البالغات املتعلقة باحل - 99
 أثناء إجراء الزيارات الفردية، إىل الشخص املسؤول عن العملية امليدانية والذي سيحيل نسخة منها إىل

 . الشخص املسؤول عن مرافق االحتجاز

 التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األمحر - هاء

 . كمنظمة سويسرية خاصة ومستقلة وحمايدة 1863 لدولية للصليب األمحر يف عام أنشئت اللجنة ا - 100
 موظف يف حنو 9000 موظفا يف مقرها الرئيسي يف جنيف  وما يقرب من 650 ويبلغ عدد موظفيها زهاء

 والربوتوكوالن اإلضافية لعام 1949 وتفوض اتفاقيات جنيف لعام . التشغيلية ت بلد، تبعا لالحتياجا 50
 اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة أسرى احلرب وغريهم من األشخاص اردين من حريتهم 1977

 . نتيجة للرتاعات املسلحة

 تعقد اللجنة الدولة للصليب األمحر اتفاقات مع احلكومات لزيارة وباإلضافة إىل ذلك، - 101
 حاالت الرتاع اإلثين أو السياسي بسبب ، مثل احملتجزين لدواع أمنية أو األشخاص اردين من حريتهم

 . أو غريه من أنواع الرتاعات الداخلية اليت ال تنطبق عليها بالتحديد اتفاقيات وبروتوكوال جنيف
 إال يف ال تقوم عموما بزيارة السجناء احملتجزين مبوجب القانون العام الصرف واللجنة الدولية للصليب األمحر

 جة جتعل هذه الزيارات الزمة من أجل تفادي التعذيب وحاالت حالة وجود اضطراب يف اتمع بدر
 عن اإلفراج وال تعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر من أجل . االختفاء أو ظروف االحتجاز الضارة
 مثل حصول املرضى على الرعاية الطبية واألشخاص الذين قضوا ( السجناء إال ألسباب إنسانية استثنائية

 ويف الغالبية ). ز السابق للمحاكمة وقتا أطول مما لو كانوا أدينوا أو السجناء كبار السن بالفعل يف االحتجا
 اهتماما رئيسيا مبنع التعذيب أو حاالت االختفاء الكبرية من احلاالت، تم اللجنة الدولية للصليب األمحر

 تسعى اللجنة وعندما . وبتحسني ظروف السجن من أجل احليلولة دون حدوث معاناة ال ضرورة هلا
 الدولية للصليب األمحر إىل مقابلة السجناء يف بلد معني، حيث يوجد مثال نزاع داخلي واضطرابات، فإا
تطالب يف العادة بالوصول الكامل إىل مجيع السجناء يف كافة أماكن االحتجاز إلجراء مقابالت معهم  على
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 لتبادل الرسائل للجنة الدولية للصليب األمحر نظاما وتدير ا . انفراد بدون قيد على طول مدة هذه املقابالت
 وقد تقوم السلطات باستعراض هذه الرسائل للتأكد من أا ال تثري . املكتوبة بني احملتجزين وبني أسرهم

 يف اللجنة الدولية للصليب األمحر على قيام وفد مؤلف من عدة العرف القياسي وجيري . شواغل أمنية
 بالتحدث عادة إىل مدير السجن،  مث القيام ) دة طبيبا أو غريه من املوظفني الطبيني يضمون يف العا ( أشخاص

 جبولة يف املرفق برمته،  وتسجيل هويات مجيع احملتجزين يف املرفق،  وجيب أن يكون الوفد قادرا على زيارة
 إال مع بعض مجيع احملتجزين حبرية ويف عدم حضور شهود  وإن كان من الناحية العملية قد ال يتحدث

 احملتجزين، والتحدث مع املسؤولني اآلخرين يف السجن، ومنهم العاملني الطبيني، وإجراء مقابلة ائية مع
 مدير السجن،  والقيام يف غضون بضعة أيام بإعداد ورقة عمل سرية  ملدير السجن تلخص االستنتاجات

 لتقدميه إىل ) قد  يشمل مرافق أخرى ( تقرير سري ونقاط التفاهم اليت مت التوصل إليها أثناء الزيارة، وإعداد
 احلكومة، وتكرار الزيارة للسجناء وخباصة السجناء الذين التقوا م يف الزيارة السابقة، وجيب أن يكون

 . قادرا على زيارة مجيع أماكن االحتجاز يف البلد

 ائما تنسيق زيارام إىل وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة أن حياولوا د - 102
 وهذا التنسيق يعزز تكامل العمل وحيول دون تكرار العمل . السجون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر

ففي روانا، كما جاء أعاله، وافق وفد اللجنة الدولية للصليب . الذي على حنو فيه تضييع ال موجب له
نسان على اخلطوط التوجيهية  بشأن التنسيق يف امليدان اليت األمحر وعملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإل

 ملوظفي حقوق ومن املهم أيضا ). 3 التذييل أنظر ( قد متثل انطالقة حنو بذل مزيد من جهود التنسيق

 اإلنسان معرفة االطرق اليت تنتهجها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العمل ألن أي تسوية من جانب

 سان  بشأن إجراءات زيارات أماكن االحتجاز قد تنطوي على آثار ضارة على استعداد موظفي حقوق اإلن

 ومثل ذلك أن موظف حقوق اإلنسان الذي يقبل . السلطات للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر
 إجراء مقابالت مع السجناء  يف حضور حارس قد ال يضر فقط بعمل موظفي حقوق اإلنسان اآلخرين

 أصروا على إجراء املقابالت على انفراد، ولكنه قد يؤثر أيضا على اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان الذين
 . وغريها من املنظمات اليت تزور السجناء

 املراجع األخرى - واو

 ملزيد من املراجع، ينبغي أن يكون لدى عملية حقوق اإلنسان امليدانية مركز للموارد قد يضم - 103
 . تصلة على وجه اخلصوص باالحتجاز، مثل الوثائق والصكوك الواردة يف القائمة التالية وثائق وصكوكا م

*). يشار إىل أهم البنود وأكثرها اتصاال باملوضع بالعالمة بعالمة جنمية كهذه (
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 للفصل التاسع 1 التذييل

 التقرير املوجز
 بعد زيارة مرفق االحتجاز

 سري
 ___ / ___ / ___ : تاريخ التقرير

 هر   السنة اليوم   الش
 _______________________ : رقم التقرير املوجز

 _______________________ : التقرير د بإعدا ) القائمون ( القائم ) املوظفون ( املوظف
____________________________________________________ 

 ____________________________________________ : املكتب احمللي

 13 وجز عن الزيارة تقرير م

 وغري رمسي ومؤقت عن النقاط الرئيسية وأوجه وسري الغرض من هذا النموذج هو تقدمي موجز سريع
 املقصود من وليس . التفاهم اليت أسفرت عنها زيارة جرت مؤخرا إىل مكان حتتجز فيه احلكومة أشخاصا

 رفيع املستوى من عملية األمم املتحدة هذا التقرير املوجز تقدمي تقرير شامل عن الزيارة أو بالغ رمسي
 كما يرجى . يرجى استعمال صفحات إضافية يف حالة عدم كفاية احليز املتاح يف النموذج . امليدانية

 . استعمال صفحات إضافية ألي معلومات إضافية غري واردة يف األسئلة
 النقاط البارزة - مقدمة - 1

 ه التفاهم اليت نشأت خالل الزيارة واليت قد تتطلب إجراءاً من يشار إىل القضايا الرئيسية والردود وأوج
 . املأمور أو من املكتب احمللي أو املكتب املركزي للعملية أو من السلطات / املدير / احملافظ

_______________________________________________________ 
_________________________________________ ______________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

 وال حيوز نشره  إال باتفاق مكتوب من عملية األمم املتحدة امليدانية . ومعد فقط للسلطات املقدم إليها سري ز هذا التقرير املوج 13
. حلقوق اإلنسان
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_________________ ______________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_________________________________________________ ______ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الطرائق واملواد والطرق - 2
 ) يدرج موقع املرفق وامسه وتاريخ الزيارة ( إجراءات الزيارة - أ

________________________________________________ __
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
_________________________________________________ _ 

 التعاون من جانب السلطات _ ب
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

_________________________ _________________________ 
__________________________________________________ 

 ) يرجى حتديد هوية املدير، اخل ( إدارة شئون املرفق - ج
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________ ________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________
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__________________________________________________ 

 النقاط الرئيسية - 3
 املأمور أو التفاهم القائم بشأن / املدير / إىل رد احملافظ تدون النقاط الرئيسية اليت  انبثقت أثناء الزيارة ويشار

 وقد تتصل النقاط الرئيسية بقضايا مثل مالءمة وحالة مرافق االحتجاز، وسجل السجن أو قائمة . كل نقطة
احملتجزين، والنظافة الشخصية، والرعاية الطبية واحلالة الصحية للمحتجزين، واملاء والطعام والتغذية، والترفيه

 ج الزنزانات أو غري ذلك من التمارين الرياضية، أو العمل أو األنشطة األخرى، وزيارات األسر أو غري خار
 ، واملعاملة عند التوقيف أو أثناء ) مثل الربيد ( ذلك من الزيارات، واالتصال بشكل آخر بالعامل اخلارجي

 وطبيعة العقوبة التأديبية، والعنف االحتجاز، وطول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة، والزنزانات التأديبية
 . على أنه ال توجد ضرورة إلدراج مجيع القضايا هنا . بني احملتجزين، وقواعد السجن وآليات الشكاوى، اخل

 . ويرجى توخي  الدقة قدر اإلمكان

 - أ
_______________________________________________________ 

_________________________________ ______________________ 
 : الرد أو التفاهم

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

________________________________________________ _______ 
_______________________________________________________ 

 _ ب
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________________ 

____ ___________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 - ج
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
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 : الرد أو التفاهم
________________ _______________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

________________________________________________ _______ 
 - د

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

___________ ____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 ) تضاف صفحات إضافية  عند اللزوم (

 األمور األخرى اليت أسفرت عنها املقابلة النهائية مع املدير - 4

__ _____________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

__________________________________ _____________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

__________ _____________________________________________ 
 االستنتاجات أو إجراءات املكتب احمللي أو املكتب املركزي أو السلطات - 5

_______________________________________________________
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_______________________________________________________ 
___________________________ ____________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

___ ____________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

___________________________________ ____________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

___________ ____________________________________________ 

 الضمائم - 6
 . يرجى إحلاق أي وثائق أو غري ذلك من املواد اليت تساعد على توضيح احلالة أو التوصيات

 موافقة املنسق - 7

 ___ / ___ / ___ : تاريخ التقرير ______________________ : منسق املكتب احمللي
 اليوم   الشهر  السنة التوقيع

 : تاريخ ووقت تقدمي التقرير إىل مدير مرفق االحتجاز
 ___________ : الوقت ___ / ___ / ___ : التاريخ

 اليوم   الشهر  السنة
 : تاريخ ووقت  إحالة التقرير إىل املكتب املركزي

 ___________ : الوقت ___ / ___ / ___ : اريخ الت
اليوم   الشهر  السنة
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 للفصل التاسع 2 التذييل

 التقرير بعد زيارة مرفق االحتجاز

 سري
 ___ / ___ / ___ : تاريخ التقرير

 الشهر   السنة اليوم
 _______________________ : يف صدد التقرير املوجز رقم

 __________________ : رقم تقرير الزيارة

 _______________________ : بإعداد التقرير ) القائمون ( القائم ) املوظفون ( املوظف
_______________________ 

 _______________________________ : املكتب احمللي

 14 رير عن زيارة تق

 الغرض من هذا النموذج هو استكمال التقرير املوجز بعد زيارة مرفق االحتجاز وتزويد املكتب املركزي
 ويرجى . للعملية امليدانية مبعلومات  أخرى عن الزيارات إىل أي مكان حتتجز فيه احلكومة أشخاصا

 كما يرجى استعمال صفحات إضافية . استعمال صفحات إضافية  إذا مل يكف احليز املتاح يف النموذج
 . للمعلومات غري الواردة يف األسئلة

 النقاط البارزة - مقدمة - 1
 يشار إىل القضايا الرئيسية والردود وأوجه التفاهم اليت نشأت خالل الزيارة واليت قد تتطلب إجراءاً من

 . لية أو من السلطات املأمور أو من املكتب احمللي أو املكتب املركزي للعم / املدير / احملافظ
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________ _ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

 نشره ز وال جيو . ن جانب عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان ومعد فقط لالستعمال الداخلي م سري هذا التقرير املوجز 14
. بدون موافقة مكتوبة من عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

______________________________ _________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الطرائق واملواد والطرق - 2
 ) يرجى حتديد هوية املدير، اخل ( إدارة شئون املرفق - أ

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

_________________________ _________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 ) مبا يف ذلك تاريخ الزيارة ( إجراءات الزيارة _ ب
__________________________________________________ 

_______________________________ ___________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 تعاون السلطات - ج
_______________ ___________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

________________ __________________________________ 
 : عدد احملتجزين وفئام - د

األشخاص الذين يف انتظار حماكمة جنائية •
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 األشخاص احملكوم عليهم •
_______________________________________________ 

___________________________ ____________________ 
 األشخاص احملتجزون بأمر إداري •

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 ) يرجى حتديدها ( فئات أخرى •
_______________________________________________ 

_____________________________________ __________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 وع ام •
_______________________________________________ 

 البالغون -
__________________________________________ 

 الذكور
________________________________________ 

 اإلناث
________________________________________ 

 األشخاص دون سن الثامنة عشرة -
_____________________________ _____________ 

 الذكور
________________________________________ 

 اإلناث
________________________________________ 

جنسية احملتجزين أو عرقهم •
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 تصنيفات أخرى للمحتجزين •
__ _____________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

__________________ _____________________________ 
_______________________________________________ 

 النقاط الرئيسية - 3
 املأمور أو التفاهم / املدير / يرجى اإلشارة إىل النقاط الرئيسية اليت نشأت أثناء الزيارة ويشار إىل رد احملافظ

 . القائم بشأن كل نقطة

 كفاية مرافق االحتجاز وظروفها - أ
 احلبس االنفرادي وطبيعة يرجى اإلشارة إىل حجم الزنزانات واحملتجزين يف كل زنزانة وزنزانات املعاقبة أو

 وعمر األبنية وقدرات املرفق ومشاكل االكتظاظ ومتوسط األمتار املربعة لكل حمتجز وعدد الساعات اليت
 احملكوم / األطفال، املوقوفني / مثل البالغني ( يقضيها احملتجزون يف الزنزانات والفصل بني خمتلف فئات احملتجزين

 ). الرجال، اخل / األمن، النساء / عليهم، القانون العام
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

__ _____________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________
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_______________________________________________ 
_ ______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 سجل السجن أو قائمة احملتجزين _ ب

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
________________ _______________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 ) افة، اخل املرافق املخصصة للمراحيض أو االستحمام أو غري ذلك من صور النظ ( النظافة الشخصية - ج
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_____________________________________ __________ 
_______________________________________________ 

 إمكانية الوصول إىل طبيب، كفاية الرعاية،  موافقة املريض ( الرعاية الطبية واحلالة الصحية للمحتجزين - د

 ، الدرن، الطفيليات، الفئران، احلشرات، ) اإليدز ( وإحاطته بالسرية، املرض، متالزمة نقص املناعة املكتسب

 ) منع االنتحار، اخل
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

____________________________ ___________________ 
_______________________________________________ 

 ) إمداداا ونظافتها والتخلص منها بعد االستعمال ( املياه - هـ
_______________________________________________
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_______________________________________________ 
 : الرد أو التفاهم

________________ _______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الطعام والتغذية - و
_______________________________________________ 

_____________ __________________________________ 
 : الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 أو العمل / ارج الزنزانات وغري ذلك من التمارين الرياضية و الترفيه خ - ز
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 

________________________________________ _______ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 زيارة األسر وغري ذلك من الزيارات واالتصاالت األخرى بالعامل اخلارجي - ح
_______________________________________________ 

__________________________________ _____________ 
 : الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

املعاملة عند التوقيف - ط
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_________ ______________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

________ _______________________________________ 
 املعاملة أثناء االحتجاز - ي

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 

____________________________ ___________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 مدة االحتجاز السابق للمحاكمة - ك
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
___________________________________________ ____ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الزنزانات التأديبية وطبيعة العقوبة التأديبية - ل
_______________________________________________ 

___________ ____________________________________ 
 : الرد أو التفاهم

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

ني احملتجزين العنف ب - م
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

__________________________________ _____________ 
_______________________________________________ 

 قواعد السجن وآليات الشكاوى - ن
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : الرد أو التفاهم
_______________________________________________ 

___ ____________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 الشواغل األخرى - س
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 : لرد أو التفاهم ا
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 ) تضاف صفحات إضافية  عند اللزوم (
 أمور أخرى أسفرت عنها املقابلة النهائية مع املدير - 4

__________ _____________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

__________________________ _____________________ 
_______________________________________________



87 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

__________________________________________ _____ 
_______________________________________________ 

 اإلجراءات األخرى املخططة من جانب املكتب احمللي - 5
 يرجى اإلشارة إىل التاريخ املتوقع وطبيعة الزيارة التالية

_______________________________________________ 
______________________________________________ _ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

______________ _________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 التوصيات باختاذ إجراءات من جانب سلطات السجن الوطنية - 6

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______ ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________ ________________________
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 التوصيات باختاذ إجراءات من جانب املكتب املركزي - 7

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________ ________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________ ________________ 
 استنتاجات - 8

 يرجى إدراج  أي مالحظات ختامية تساعد املكتب املركزي على التعامل مع التوصيات أو املعلومات
 . املقدمة

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_ ______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_________________ ______________________________ 
 الضمائم - 9

 وينبغي أن تشمل . يرجى إحلاق أي وثائق أو غريها من املواد اليت تساعد على توضيح احلالة أو التوصيات
 الضمائم قائمة مستوفاة باحملتجزين مع اإلشارة إىل البيانات الشخصية واملعلومات عن التوقيف واحملاكمة، اخل

 ي حتتفظ به السلطات أو إذا قام موظفو حقوق إذا كانت هذه املعلومات متاحة من سجل السجن الذ
 كما ينبغي أن تشمل  ضميمة ثانية قائمة باحملتجزين الذين أجريت مقابالت معهم باإلضافة . اإلنسان جبمعها

 وقد تشمل  ضميمة ثالثة . للفصل العشرين 1 أنظر التذييل . إىل مناذج املقابالت اخلاصة ؤالء احملتجزين
. ليات الشكاوى أو آ / قواعد السجن و
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 موافقة املنسق - 10
 _____ / ____ / ____ : تاريخ التقرير _________________ : منسق املكتب احمللي

 التوقيع                                              اليوم      الشهر    السنة
 : ر مرفق االحتجاز تاريخ ووقت تقدمي التقرير املوجز إىل مدي

 ___________ : الوقت _____ / _____ / ___ : التاريخ
 اليوم    الشهر     السنة
 : تاريخ ووقت إحالة هذا التقرير إىل املكتب املركزي

 ___________ : الوقت _____ / _____ / ___ : التاريخ
السنة اليوم     الشهر
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 للفصل التاسع 3 التذييل
 اخلطوط التوجيهية للتنسيق يف امليدان بني مندويب اللجنة الدولية للصليب

 األمحر وبني املوظفني امليدانيني لعملية حقوق اإلنسان امليدانية يف رواندا بشأن
 الزيارات لألشخاص  اردين من حريتهم يف رواندا

 دف اهل - أوال

 ترمي هذه اخلطوط التوجيهية إىل تفادي ازدواجية األنشطة واىل  تنظيم تكاملية مهام كل فريق من 1 - 1
 . الفرق امليدانية التابعة للمنظمتني من أجل الوصول بتأثرياا إىل أمثل مستوى لصاحل األشخاص احملتجزين

 فادي اآلثار الضارة النامجة عن اإلجراءات وتبني هذه اخلطوط التوجيهية الطرق العملية للتنسيق بغية ت 2 - 1
 أو البيانات املتضاربة اليت قد  تضر باهلدف النهائي للعمل يف أماكن االحتجاز، أي ضمان معاملة احملتجزين

 . معاملةً الئقة وإنسانية واحترام حقوقهم

 ني إىل  الفرق امليدانية وهذه اخلطوط التوجيهية هلا سلطة التعليمات الصادرة عن  رئيسي بعثيت املنظمت 3 - 1
 . التابعة لكل منها

 تكاملية العمل يف أماكن االحتجاز - ثانيا

 السجون واملعتقالت - ألف

 يزور مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر احملتجزين يف السجون للتأكد من األوضاع املادية والنفسية 1 - 2
 إىل أي  مسائل تتعلق باملعاملة الالإنسانية أو القاسية الحتجازهم ومعاملتهم، مع  إيالء االنتباه بصفة خاصة

 ويقوم املندوبون بتسجيل هوية احملتجزين حىت يتسىن تتبع حتركام يف مجيع أماكن االحتجاز . أو املهينة
 وعليهم أن يضمنوا أن استمرار االتصاالت بني احملتجزين وبني أسرهم . حلني تأكيد ميعاد إاء احتجازهم

 وخيطر . وعليهم بصفة عامة النظر يف تطبيق الضمانات القضائية األساسية . رسائل الصليب األمحر عن طريق
 موظفو حقوق اإلنسان امليدانيني مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر قبل اختاذ أية مبادرة لتقدمي مساعدة

. مادية إىل احملتجزين
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 الضمانات القضائية املتعلقة باحملتجزين يف السجون يرصد موظفو حقوق اإلنسان امليدانيني احترام 2 - 2
 وعليهم أن يعلنوا عن تواجدهم . وجيرون التحقيقات األخرى يف االنتهاكات املمكنة حلقوق اإلنسان

 وعليه قدر املستطاع . للمحتجزين يف السجون حىت يتسىن ملن يرغبون منهم يف االتصال م القيام بذلك
 . زين يف مكان خاص إجراء مقابالت مع احملتج

 يف حالة استرعاء انتباه موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني إىل حاالت إساءة معاملة احملتجزين أثناء 3 - 2
 وإذا قرر  موظفو . إجراء هذه الزيارات،  يتم على الفور إخطار مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر

 فعليهم مواصلة إبالغ مندويب اللجنة الدولية للصليب حقوق اإلنسان امليدانيني التحقيق يف هذه القضايا،
 . األمحر باستنتاجام والتشاور معهم قبل اإلدالء بأية بيانات

 ويف حالة وقوع إساءة معاملة يف حضور موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني أو يف حالة مالحظة 4 - 2
 ق اإلنسان  امليدانيون مندويب اللجنة أوضاع احتجاز شديدة، يتم اختاذ إجراءات فورية وخيطر موظفو حقو

 . الدولية للصليب األمحر طبقا لذلك حىت يتمكنوا من متابعة أي إجراءات يتم اختاذها

 ولتسجيل مالحظام اخلاصة بشأن احترام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، يقوم موظفو حقوق 5 - 2
 يف الشهر أو على فترات أخرى يقررها رئيس اإلنسان امليدانيون ببعثات تقصي للحقائق يف السجون مرة

 وخيطر . العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا بعد التشاور مع رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب األمحر
 موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر جبدول هذه البعثات، مبا يف ذلك أي

 د يقرر رئيس عملية حقوق اإلنسان امليدانية يف رواندا ضرورة القيام ا يف الظروف بعثات إضافية ق
 ويستشري موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر قبل اإلدالء . االستثنائية

 . ي احلقائق بأي بيانات للسلطات عن بواعث القلق بشأن أوضاع االحتجاز اليت تسفر عنها بعثات تقص

 أماكن احلبس الوقت يف القطاعات واتمعات احمللية وزنزانات قوات : أماكن االحتجاز املؤقت - باء
 . الدرك وغري ذلك

 يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر وموظفو حقوق اإلنسان امليدانيون بزيارة احملتجزين  يف 6 - 2
 يتعامل مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر : املتفق عليها، وهي أماكن االحتجاز املؤقت طبقا لألولويات

 مع أوضاع االحتجاز باعتبارها مسألة ذات أولوية وذلك من ناحية املعاملة  البدنية والنفسية واألوضاع
 رام املادية حلني تأكيد ميعاد  اية االحتجاز، ويويل موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون أولوية إىل كفالة احت

 الضمانات القضائية فيما يتعلق باحملتجزين، مبا يف ذلك ظروف التوقيف ومدة االحتجاز املؤقت وإنشاء
. ملفات قانونية فردية وإطالق سراح األشخاص احملتجزين احتجازا تعسفيا وتأكيد إطالق سراحهم
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 ز محر بأماكن االحتجا خيطر موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون مندويب اللجنة الدولية للصليب األ 7 - 2
 املؤقت اليت اكتشفوا فيها وجود مشاكل حادة تتصل بأوضاع االحتجاز وإساءة املعاملة حىت ميكن متابعتها
 بدقة، وخيطر مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني باألماكن اليت اكتشفت

 . فيها مشاكل خطرية ذات طابع قضائي

 يف صدد أماكن االحتجاز املؤقت، ختضع البيانات الشفوية اليت يتم اإلدالء ا يف ااالت ذات 8 - 2
 باعتبارها تدخل يف نطاق مسؤولية املؤسسة األخرى ملشاورات مسبقة بني 6 - 2 األولوية احملددة يف الفقرة

 لتفادي تطبيق معايري خمتلفة مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر وموظفي حقوق اإلنسان امليدانيني وذلك
 وتنطبق نفس االعتبارات على املبادرات اليت يتم . يف مواجهة السلطة اليت قد تعرض احملتجزين للخطر

 . اختاذها لتوفري املساعدة املادية

 اإلجراءات الفورية اليت ينبغي اختاذها يف حالة وقوع إساءة معاملة يف حضور موظفي حقوق اإلنسان 9 - 2
 وخيطر موظفو حقوق اإلنسان . لتشاور مسبق ع يني أو  ما يالحظ من أوضاع احتجاز شديدة ال ختض امليدان

 ويف . مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر طبقا لذلك حىت يتكنوا من متابعة أي إجراء يتم اختاذه ن امليدانيو
 موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون احلاالت اليت ال يكون مطلوبا فيها اختاذ هذا اإلجراء واليت يقرر فيها

 تقصي حاالت إساءة املعاملة اليت متت مراقبتها، عليهم مواصلة إخطار مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر
 . باستنتاجام  واستشارم قبل اإلدالء بأية بيانات

 نة الدولية للصليب ال يزور مندوبو اللج 9 - 2 إىل 6 - 2 يف احلاالت املشار إليها يف النقاط من 10 - 2
 وجيب . األمحر وموظفو حقوق اإلنسان امليدانيون  أي مكان من أماكن االحتجاز املؤقت يف ذات الوقت

 تفادي هذا التواجد املتزامن  عن طريق تبادل  جداول أسبوعية بالزيارات إىل أماكن االحتجاز املؤقت وعن
 . طريق اإلخطار بأي تغيري  عند اللزوم

 التدريب أنشطة - ثالثا

 يوفر موظفي حقوق اإلنسان امليدانيون دعما إلدارة السجن وحمققي الشرطة واحملاكم ومكتب النائب 1 - 3
 واحللقات الدراسية الرامية إىل تعزيز احترام حقوق ة العام عن طريق تنظيم مجلة أمور، منها الدورات التدريبي

. اإلنسان
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 جبوانب االحتجاز، ينبغي دعوة مندويب اللجنة الدولية وعلى قدر اتصال هذه الدورات التدريبية 2 - 3
 للصليب األمحر للمسامهة  فيها  بتقدمي أحاديث عن القانون اإلنساين الدويل وعن والية اللجنة الدولية

 . للصليب األمحر وأنشطتها يف صدد الزيارات إىل األشخاص احملرومني من حريتهم

 وسائل االتصال - رابعا

 رير اليت يعدها مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر بالسرية  ويتم توجيهها فقط إىل تتسم التقا 1 - 4
 وعلى موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني االستناد يف تقاريرهم إىل استنتاجام وتقييمام . سلطات االحتجاز

 معلومات، ينبغي ذكر مصدر اخلاصة، وعند االستعانة باملعلومات مبا تعلنه اللجنة الدولية للصليب األمحر من
 . هذه املراجع

 وألغراض تطبيق هذه اخلطوط التوجيهية، يوافق رئيسا البعثتني على تبادل املعلومات على النحو 2 - 4
 : التايل

 ال جيوز ملندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر إبالغ موظفي حقوق اإلنسان امليدانيني إال مبا -
 : يلي

 األماكن اليت جرت زيارا؛ جمموع عدد احملتجزين و -
 أماكن االحتجاز اليت تثري فيها احلالة القضائية للمحتجزين قلقا خاصا؛ -
 فيما - بصورة منتظمة م الذي يقوم الفريقان بزيار - الطلبات الفردية من احملتجزين -

 . يتعلق باحلالة القضائية
 ليب األمحر بأماكن االحتجاز خيطر موظفو حقوق اإلنسان امليدانيون مندويب اللجنة الدولية للص -

 . املؤقت اليت تعاين من مشاكل حادة متصلة بأوضاع االحتجاز واملعاملة

 تعقد اجتماعات منتظمة، مرة كل أسبوع على األقل، بني ممثلي املنظمتني يف املقاطعات املوجودين 3 - 4
 . فيها وذلك لتنسيق أنشطتهم على النحو املبني أعاله

 القبيل كلما دعت الضرورة إىل جتماعات شهرية وأي اجتماعات أخرى من هذا تعقد يف كيغايل ا 4 - 4
 . عقدها بني ممثلي املنظمتني وذلك دف كفالة التنفيذ الفعال هلذه اخلطوط التوجيهية

1996 آذار / كيغايل يف احلادي والعشرين من مارس
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 فيليب الزاريين ايان مارتن
ألمحر يف رواندا رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب ا رئيس بعثة العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف رواندا
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 الفصل العاشر

 رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالالجئني
 أو املشردين داخليا الذين يعيشون يف املخيمات / و

 املفاهيم الرئيسية

ل / قبل القيام بزيارة أحد خميمات الالجئني  املشردين داخليا وقـب

 املشردين داخليا، ينبغي ملـوظفي / إجراء  مقابالت مع الالجئني

 وا على فهم واضح بأهدافهم وجهـم، حقوق اإلنسان أن يكون

 : مثل

 احلصول على معلومات عن أحوال حقوق اإلنسان  يف •

 املشردين / البلد أو املنطقة اليت صدر عنها تدفق الالجئني

 داخليا؛

 حبث الظروف املعيشية يف املخيم؛ •

 . أو غري ذلك •

 وجيب أن يعدل موظفو حقوق اإلنسان من منهجيتهم حىت تالئم

 : وسوف تساعد األهداف على وضع . أهداف الزيارة

 األسئلة  الوقائعية والقانونية املطلوب تناوهلا؛ •

 نوع البيانات املطلوب مجعها؛ •

 طرق مجع املعلومات؛ •

 . طرق حتليل البيانات •

 وفهم دور مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والتعاون معها

 ن من األمور األساسية ألي إجراء يتخذه موظفو حقوق اإلنسـا

 . بشأن الالجئني، مبا يف ذلك زيارة املخيمات

مقدمة - ألف
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 ومع ذلك، . يتصل موظفو حقوق اإلنسان بالالجئني واألشخاص املشردين داخليا يف خمتلف الظروف - 1
 : ميكن حتديد حالتني عريضتني

v م أو مناطقهم اليت يقيم فيها الالجئون واملشردون داخليا يف أعقاب تشرديهم من  بلدا " املخيمات " يف 
 . األصلية

v ون أو  خارج أي هيكل من هياكل املخيمات الرمسية، مبا فيها مثال احلالة اليت حيـاول فيهـا الالجـئ
 . املشردون داخليا الوصول إىل مالذ أو عندما يتركون مالذا للبدء يف رحلة العودة إىل الوطن

 أو / ق اإلنسان  اخلاصـة بـالالجئني و ويتناول هذا الفصل دور عملية حقوق اإلنسان يف محاية حقو - 2
 ويتناول الفصل التايل اال الثاين العريض املتعلق بالالجئني العائدين . يف حالة املخيمات املشردين داخليا

 . واملشردين  داخليا خارج املخيمات ) داخل بلدهم " العائدين " - حتديدا (

 . عن بعضها البعض مبوجـب القـانون الـدويل تتفاوت احلاالت القانونية لالجئني واملشردين داخليا - 3
 بوضعهم " ويستفيد الالجئون حتديدا من احلماية القانونية اليت تكفلها هلم العديد من الصكوك الدولية اخلاصة

 ونظرا ألن املشـردين . ومن املساعدة املقدمة من مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني " كالجئني
 لواقع حدا دوليا خارج بلدهم، فهم ال يستفيدون من هذا النظام القـانوين بـالرغم داخليا ال يعربون يف ا

 . تكليف مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف بعض األحيان بتقدمي املساعدة إليهم

ا يف بيئـة املخـيم - 4  ومع ذلك، تتشابه يف كثري من األحيان احلاالت العملية لالجئني واملشردين داخلـي
 اإلنسان التابعون لألمـم املتحـدة ق وموظفو حقو . ثل التهديدات اليت يتعرض هلا احترام حقوقهم وتتما

 الذين يقومون برصد ومحاية حقوق الالجئني واملشردين داخليا يستفيدون يف العادة من نفس أدوات الوالية
 ذا السبب  يتصـدى هـذا وهل . ويضطلعون بنفس األنشطة حتقيقا لنفس األهداف بالنيابة عن كلتا الفئتني

 . على السواء الفصل لرصد ومحاية حقوق اإلنسان  اخلاصة بالالجئني واملشردين داخليا يف املخيمات

 نبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان  اخلاصة بالالجئني - باء
 واملشردين داخليا الذين يعيشون يف املخيمات

 الذي يصل إىل املخيم قد عاىن بالفعل من سلسلة أو املشرد داخليا ئ من حيث اجلوهر،  يكون الالج - 5
وإجبار شخص على مغادرة وطنه ينطوي يف حاالت كثرية على انتهاكات . من انتهاكات حقوق اإلنسان
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 ويف كثري جدا من األحيان، . حلقوق معينة، مثل حق الشخص يف األمن على نفسه وحرية اختيار حمل إقامته
 - التمييز والرتاع املسلح وغري ذلك من أشكال العنف  املعمم، اخل – التشريد تنطوي العوامل اليت تفضي إىل
 . على انتهاكات حلقوق اإلنسان

 وهكذا فإن وصول الالجئني واملشردين داخليا  وتوطينهم يف املخيمات ينبغي أن ميثل حتسينا للحالة اليت - 6
 األمن من التهديد بوقوع مزيد من انتهاكات وينبغي أن توفر املخيمات نوعا ما من . الذوا بالفرار منها

 الغذاء واملاء - وينبغي أن تتيح أيضا بيئة ميكن أن تتوفر فيها متطلبات احلياة األساسية . حقوق اإلنسان
 حتدد مدى توفري وهناك مع ذلك عوامل خمتلفة كثرية ). والسيما لألطفال ( وامللجأ والرعاية واحلنان
 . ن أجل احترام حقوق اإلنسان املخيمات لبيئة إجيابية م

 بعض العوامل الرئيسية اليت حتدد حالة حقوق اإلنسان يف املخيمات - 1

 : وتشمل هذه العوامل على سبيل املثال - 7
v قد ال يستطيع األشخاص اصطحاب أي من : ظروف فرار وتشريد الالجئني واملشردين داخليا 

 وقد ال يتوفر معهم أي غذاء أو . غري منظمة متعلقام معهم عندما حيدث التشريد بسرعة وبصورة
 ويف هذه الظروف، سيحتاج أفراد املخيم . أدوات أو كساء أو بطاطني للتبديل فيها أو نقود

 . مساعدة واسعة النطاق إن كان حلياة املخيم أن توفر هلم احلد األدىن من مستويات املعيشة
v عفويا " طبقا خلطة عمل تفصيلة ومسبقة أم أقيم سواء أمت إنشاء املخيم مثال : طريقة إنشاء املخيم " 

 فاملخيم املخطط يكون يف العادة معدا . مع وصول عدد متزايد من  الالجئني أو املشردين داخليا
 . بطريقة أفضل لتوفري خمتلف احتياجات املساعدة لألشخاص املشردين

v م املقام على موقع مادي مثايل يكون فاملخي . يرتبط ارتباطا وثيقا بالنقطة السابقة : املوقع املادي 
 بعيدا بالقدر الكايف عن القتال وغري ذلك من أسباب التشريد حبيث ميكنه تزويد الالجئني
 واملشردين داخليا مبالذ من هذه املخاطر ويكون قريبا بالقدر الكايف الذي ميكن الالجئني واملشردين

 ر وسائل النقل ويكون على مقربة من داخليا من الوصول إليه بأمان ويف صحة جيدة مع توف
 الغذاء واملياه وميكن ملنظمات اإلغاثة الوصول إليه بسهولة ويكون مالئما  إلنشاء خيام إمدادات

 وغري ذلك من اإلسكان املؤقت ويتمتع باحلماية من الظروف اجلوية املناوئة، مبا يف ذلك
 عندما يقع املخيم بالقرب من منطقة الرتاع، وعلى سبيل املثال، . الفيضانات والرياح العاتية، اخل

 . قد يتعرض الالجئني واملشردون داخليا للهجوم  يف اخلارج أو أثناء حبثهم عن الطعام واملاء
v فعندما . يتسم ذلك بأمهية أساسية يف حتقيق االحترام حلقوق من يقيمون فيه : مراقبة املخيم / إدارة 

الدولية  فالبد وأن يتمتع األفراد والالجئون املقيمون فيه يقع املخيم على اجلانب اآلخر من احلدود
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 ومع ذلك، فمن األمهية مبكان أن يكون هناك . حبماية أفضل من املخاطر اليت واجهوها يف بلدهم
 يف بلد ) وبالتحديد من الشرطة واجليش ( فهم كامل لنوعية محاية احلقوق املقدمة من السلطات

 اخل البلد األصلي للمشردين فمن األمهية الوصول إىل نوع احلماية وحيثما يقام املخيم د . اللجوء
 وحيثما . املقدمة من سلطات هذا البلد، وهي سلطات قد تكون مسؤولة أصال عن نشوب القتال

 كان املخيم حتت إدارة املنظمات الدولية، مثل مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، فسوف
 تاحة لتلك املنظمات  ومدى  احترام السلطات احمللية للواليات يعتمد الكثري على املوارد امل

 وللمساعدة املقدمة

 حقوق اإلنسان الرئيسية املعرضة للخطر - 2

 ومع ذلك، ميكن أن يفضي انتهاك حق معني يف حاالت معينة إىل . حقوق اإلنسان مترابطة ومتساوية - 8
 معه تركيز جهود الرصد ي كون من األساس سلسلة كاملة من انتهاكات حلقوق أخرى بالقدر الذي ي

 وبصفة عامة وتبعا للطبيعة  احملددة للمخيم، قد تتسم حقوق اإلنسان . واحلماية على تلك احلقوق الرئيسية
 : التالية بأمهية خاصة

v بصرف النظر عن احلق نفسه، من األساسي التمتع حبرية االنتقال من وإىل : احلق يف حرية التنقل 
 . كن الوصول إىل احلقول الزراعية ومصادر املياه  والعمل املدفوع األجر، اخل املخيم حىت مي

v اعتقال أم احتجاز؟  فعندما تقيد مثال الشرطة احمللية : احلقوق املتصلة بالقيود على حرية التنقل 
 املخيم قد يستحيل بالفعل إىل  معتقل وقد حيتاج املقيمون فيه إىل محاية ن واجلنود حرية االنتقال فا

 ويف . أو االحتجاز التعسفي وظروف  االحتجاز ومعاملة احملتجزين / قانونية تتصل باالحتجاز و
 أحوال الرتاع املسلح بصفة خاصة تنطبق أيضا عناصر من القانون اإلنساين الدويل املتصل حبماية

 . غري احملاربني
v يف كثري من  األحيان يضطر الالجئون واملشردون داخليا : الوثائق : احلق يف اكتساب اسم وجنسية 

 وميكن أن تكون هذه . إىل الفرار بدون أن حيملوا معهم أوراق اهلوية اليت تثبت امسهم وجنسيتهم
 وقد تنطوي هذه . الوثائق بالغة األمهية  يف عملية التعرف على  وضع الالجئني أو يف تقدمي املعونة

 حيتاج املشرد إىل ما يثبت هويته خالل الوثائق على أمهية أكرب مبجرد البدء يف عملية العودة وقد
 . رحلة العودة إىل الوطن

v موعات : احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتصلة بالسالمة االقتصادية واالجتماعية 
. األقليات واملرتبطة  بالتقدم االقتصادي لألفراد تعد أساسية يف حالة التشريد
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v ويف احلاالت اليت ال . جلميع األطفال يف حاالت التشريد وهو حق أساسي : احلصول على التعليم 
 سنوات من التشريد، وذلك على 5 يستطيع فيها الطفل االلتحاق بالتعليم االبتدائي خالل فترة

 وهكذا فمن . سبيل املثال،   قد ال يكون ممكنا بعد ذلك للطفل تعويض تلك السنوات املفقودة
 ت من التشريد تأثريا دائما  وحامسا على حياة الطفل برمتها احملتمل أن تؤثر فترة اخلمس سنوا

 . عندما يكرب

 وتوفر هذه القائمة إشارة صغرية إىل احلقوق اليت ينبغي أن  تسترعي انتباها خاصا من موظفي حقوق - 9
 الجئني وترد أدناه قائمة أكثر تفصيال باحلقوق من ناحية املعايري الدولية، وهي حقوق متصلة  بال . اإلنسان

 . واملشردين داخليا على التوايل

 العيش يف خميم لالجئني أو املشردين داخليا - 3

 لن تتمكن بضع فقرات موجزة إال من نقل  قليل جدا من الضغوط املادية  واالنفعالية والنفسية اليت - 10
 وط وبني انتهاك حقوق وقد يتعذر الربط بني أحد الضغ . تقع على الالجئني واملشردين داخليا يف املخيمات

 على أنه حياة املخيمات ميكن أن تسفر عن بيئة قاسية تطرح حتديات أمام احترام . معينة من حقوق اإلنسان
 وينبغي أن يسعى موظفو حقوق اإلنسان إىل فهم  واقع حياة املخيمات أينما كانت . حقوق الفرد واجلماعة

 . نسان  واستجابتهم هلا وأن يربطوا هذا الواقع بتحليلهم حلالة حقوق اإل

 ويف غالبية خميمات الالجئني واملشردين داخليا تتوقف احلياة مؤقتا خالل فترة إقامة الشخص يف - 11
 ومن املستحيل تقريبا  أن يضع  األشخاص خططا للمستقبل عندما ال يكون لديهم أية فكرة عن . املخيم

 ستطيع الالجئون واملشردون داخليا  إحراز أي تقدم ونادرا ما ي . طول املدة اليت سيقضوا حيث يقيمون
 ويف حني قد تستمر حاالت الزواج . اقتصادي وقد جياهدون من أجل احلصول على سبيل للعيش

 ويتفاقم هذا اإلجهاد من جراء توترات . والوالدة، يصعب على أفراد املخيم  الشعور بأن احلياة تسري قدما
 وقد تتعقد العالقات االجتماعية بني . الزجيات من  توترات هائلة وتعاين . وحاالت إحباط أخرى

 . األشخاص الذي تعرضوا سويا للتشريد

 وال ميكن احلفاظ على النظافة الشخصية واإلصحاح األساسي يف ظل التركيزات الكبرية لألشخاص - 12
 وتضيق . و العجز الدائم الذين يعيشون يف مأوى مؤقت، وقد يفضي تفشي األمراض املعدية إىل الوفاة أ

وال جيد املراهقون على وجه اخلصوص يف كثري من األحيان أي . كثريا فرص حصول األطفال على التعليم
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 وتشيع حالة من البطالة . فرص أخرى للتعليم الثانوي أو املهين أو غري ذلك من التعليم الذي يالئمهم
 . تماد متاما على املساعدة اإلنسانية الواسعة النطاق بني الكبار الذين يضطرون إىل االع

 السمات املميزة لرصد ومحاية حقوق اإلنسان يف املخيمات - 4

 . املشردين داخليا مكان خاص جدا فيما يتعلق برصد ومحاية حقوق اإلنسان / خميم الالجئني - 13
 - السياسية واالجتماعية فاملخيمات يف كثري من األحيان تكون خليطا من خمتلف اموعات اإلثنية والدينية و

 ولكل منها الزعامة - املشردين داخليا / وقد يضم خميم واحد العديد من جمتمعات أو مجاعات الالجئني
 وتنبثق هياكل القوة . وحيمل أفراد هذه اموعات والء وعداوة تارخييني . اخلاصة ا املتصلة بإدارة املخيم

 للمخيم يف الواقع أن يستحيل إىل عامل صغري يضم جمتمعات وميكن . وتتطور اقتصادات املخيم . وتنمو
 وهكذا . طبيعية، ولكن يضاف إىل ذلك ما تعانيه من ضغوط نامجة عن التشريد سبق بياا بإجياز أعاله

 . ميكن موعة من العوامل أن يئ بيئة شديدة التعقيد للعاملني يف جمال حقوق اإلنسان

 : ، فمثال املشردين داخليا تفاوتا كبريا من خميم إىل آخر / وتتفاوت خميمات الالجئني - 14

v فبعض املخيمات اليت يقطنها مئات اآلالف قد تشبه املدن الكربى بينما تشبه خميمات - احلجم 
 أخرى القرى الصغرية؛

v أنظر أعاله؛ - املوقع 
v افتتحت بعض املخيمات حديثا بينما أنشئت خميمات أخرى منذ عدد من السنوات - العمر . 
v وإىل انتهاء حالة الطوارئ راهنة، بينما تشري بعضها إىل تعرب عن حالة طوارئ بعض املخيمات 

 . املشردين داخليا / وجود تعزيز للحالة اليت تواجه الالجئني
v املشردين داخليا إىل / تعرب بعض املخيمات عن بداية التوصل إىل حل  من خالل إعادة الالجئني 

 ومثال ذلك أن املشردين داخليا أو . لي أو إعادة االستيطان الوطن أو من خالل االستيطان احمل
 بالقرب من منطقتهم " العائدين " الالجئني  قد ينقلون من خميمهم األصلي إىل خميم أصغر إليواء

 . األصلية، وذلك كجزء من عملية تدرجيية إلعادم
v وهناك . كلية الدخول واملغادرة بدون إجراءات ش تتيح بعض املخيمات لالجئني واملشردين 

 . مغلقة أخرى خميمات
v السابقون على الالجئون أو املشردون داخليا قد تقع بعض املخيمات  يف مناطق حصل فيها 

 مساكن جديدة يقيمون فيها، ولكن مازالت تربطهم قرابة أو صالت بأفراد املخيم ولذلك
يمني احملليني من يصعب التميز بوضوح بني الالجئني واملشردين داخليا من ناحية وبني املق
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 وتقع خميمات أخرى يف . ناحية أخرى، مما يفضي إىل مشاكل معقدة تتعلق حبقوق اإلنسان
 . مناطق معزولة

v تتعرض املخيمات يف كثري من األحيان للظروف اجلوية واملناخية وهلذا فقد تتأثر الزيارة 
 . والظروف يف املخيم بفصول السنة

 ار على عملية الرصد سواء أكان موظفو حقوق اإلنسان معنيني وتنطوي هذه الفروق على آث - 15
 / بالظروف املعيشية أم باحلصول على معلومات عن احلاالت اليت قد تسبب حدوث تدفقات الالجئني

 فاملخيم اجلديد الذي يتعامل مع إحدى حاالت الطوارئ ومع السكان الذين يعانون . املشردين داخليا
 املشردون داخليا لعدة سنوات / قد ال يضاهي خميما قدميا استقر فيه الالجئون اجلوع واإلجهاد واألمراض

 التشريد / وتتفاوت كثريا عملية احلصول على املعلومات عن احلاالت املفضية إىل اللجوء . على سبيل املثال
 خيمات القدمية، الداخلي يف املخيمات املفتوحة يف مقابل املخيمات املغلقة ويف املخيمات اجلديدة يف مقابل امل

 . اخل

 مفوضية األمم ومثال ذلك أن . فيما يتعلق باملسؤولية عن إدارة املخيمات أيضا اختالفات وقد تنشأ - 16

 وقد تكون الوكالة قد أقامت . يف إنشاء املخيم منذ البداية رمبا تكون قد شاركت املتحدة لشئون الالجئني
 . كون قد أقامت اتفاقا ثالثيا بينها وبني بلد اللجوء وبني البلد األصلي اتفاقا ثنائيا مع البلد املستقبل أو رمبا ت

 وقد  يندرج املخيم  حتت واحدة من عدة فئات من املساعدة املقدمة من مفوضية األمم املتحدة لشئون
 تؤثر اليت ) الطوارئ،  والرعاية واإلعاشة، والتوطني احمللي، واإلعادة إىل الوطن،  وإعادة التوطني ( الالجئني

 . على مصادر التمويل وأمد املشروع، اخل

 دور عملية حقوق اإلنسان وأهدافها وحدودها فيما – جيم
يتعلق  بالالجئني واملشردين داخليا يف املخيمات

 يتوقف دور وأهداف عملية حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالالجئني واملشردين داخليا يف املخيمات على - 17
 الية العملية ومواردها واحلالة الكلية بشأن حقوق اإلنسان يف البلد أو اإلقليم ونشاط عدة عوامل منها  و

 . املنظمات األخرى ولكن أكثر ما يهم هو حالة حقوق اإلنسان احملددة لالجئني واملشردين داخليا أنفسهم

 التصدي ‘ 1 ‘ : وبصفة عامة، ميكن تقسيم دور وأهداف موظفي حقوق اإلنسان إىل قسمني، مها - 18
التصدي ‘ ب ‘ للحالة احلالية واملستمرة بشأن حقوق اإلنسان  اخلاصة بالالجئني واملشردين داخليا أنفسهم و
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 املشردين داخليا بصورة عاجلة أو / لقضايا حقوق اإلنسان خارج املخيمات، وهي قضايا قد ال م الالجئني
 . مباشرة ولكن ميكنهم توفري معلومات مفيدة عنها

 حلالة حقوق اإلنسان اخلاصة بالالجئني واملشردين داخليا التصدي - 1

 ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل رصد ومحاية حقوق الالجئني واملشردين داخليا يف املخيمات - 19
 ومع ذلك، من املهم التشديد على أن دور عملية حقوق . مبختلف الطرق تبعا للعوامل الواردة أعاله

 . تنسيق وثيق مع عمل املنظمات األخرى اليت تقدم أيضا املساعدة يف املخيمات اإلنسان  سيحتاج إىل
 ويضطلع مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني بالدور الرئيسي لألمم املتحدة فيما يتعلق بالالجئني

 . على وجه اخلصوص

 الرصد - أ

 : جيدر االهتمام بصفة خاصة باجلوانب التالية ألغراض الرصد - 20
v حرية التنقل من واىل وداخل املخيم . 
v هل يأمن مجيع املقيمني يف  املخيم متاما من - احترام حق الشخص يف األمن على نفسه داخل املخيم 

 انتهاك حقوقهم من جانب السلطات احمللية أو من جانب جمموعات من بني الالجئني واملشردين
 فالنساء الاليت يقمن يف املخيمات . عفة داخليا؟ وينبغي  االهتمام بصفة خاصة  بالفئات املستض

 . يتعرضن يف كثري من األحيان لالغتصاب وغري ذلك من ضروب االنتهاكات اجلنسية
v إمكانية الوصول إىل التعليم املناسب ومرافق الصحة سواء داخل املخيم أو يف املنطقة احمللية . 

 . قيمني يف املخيم وينبغي االهتمام بصفة خاصة مبشاكل التمييز ضد األفراد امل
v اإلصحاح والكساء واملأوى وإمكانية الوصول إىل املياه النظيفة : ظروف املعيشة داخل املخيم 

 . وإمكانيات ختزين الغذاء، اخل

 ودور عملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ال ينصب عموما على زيارة خميم لالجئني تديره مفوضية - 21
 وتتمتع املفوضية بأكرب خربة وتسند إليها . من أجل استعراض أحوال املخيم األمم املتحدة لشئون الالجئني

 ومع ذلك، ميكن لوالية وخربة عمليات األمم املتحدة حلقوق . الوالية املالئمة لتوفري احلماية لالجئني
. اإلنسان أن تكمل يف كثري من األحيان دور املفوضية شريطة وجود تنسيق كاف



103 

 ت اختاذ اإلجراءا - ب

 مثلما هو احلال يف أي انتهاك حلقوق اإلنسان، ميكن ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل وضع حد - 22
 التقليدية يف جمال حقوق اإلنسان ب والرصد والتحقيق واإلبالغ من األسالي . لالنتهاك واحليلولة دون تكراره

 يتعلق حتديدا  حبالة الالجئني وفيما . وسريد شرح تفصيلي هلا يف الفصول ذات الصلة  يف هذا الدليل
 واملشردين داخليا يف املخيمات، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يبذلوا كل ما يف وسعهم من أجل االتصال

 ومن خالل التواجد املنتظم وفهم حالة أفراد . بصورة منتظمة بالالجئني واملشردين داخليا وبالسلطات احمللية
 . وق اإلنسان أن  يقدموا إسهاما كبريا يف احترام حقوقهم اإلنسانية املخيم وضعفهم،  ميكن ملوظفي حق

 ونظرا ألن أفراد املخيم يتلقون يف كثري من األحيان مساعدة من جمموعة كبرية من خمتلف املنظمات - 23
 أنظر ( الدولية  واملصادر األخرى، فمن األساسي التنسيق بني عملية حقوق اإلنسان وبني هؤالء الشركاء

 ). ناه أد

 التصدي لقضايا حقوق اإلنسان خارج املخيمات واليت ميكن لالجئني - 2
واملشردين داخليا تقدمي معلومات مفيدة عندها

 وينبغي، كأولوية،  أن يتذكر موظفو حقوق اإلنسان أنه البد هلم أال  يسببوا ضرراً ألي فرد على - 24
 تمل تعرض  الجئ أو مشرد داخليا للخطر من وإذا كان من احمل . اإلطالق من خالل عملهم أو تواجدهم

 فينبغي الكف عن حماولة ) أو داخله ( جراء حتقيقات موظفي حقوق اإلنسان يف أحداث وقعت خارج املخيم
 وبالرغم من هذه النقطة اجلوهرية، قد يرى موظفو حقوق اإلنسان أن الالجئني . احلصول على املعلومات

 دة للمعلومات عن حالة حقوق اإلنسان يف البلد أو املنطقة اليت مت واملشردين داخليا مصدر بالغ الفائ
 وميكن هلذه املعلومات أن حتسن من فهم األمم املتحدة ملشكلة ما وميكنها أن تساعد على . تشريدهم منها

 كما أن شهادة الالجئني واملشردين داخليا  قد تفيد أيضا احملاكم الدولية يف التحقيق . التعرف على حلول
 . أنواع أو فئات معينة من انتهاكات حقوق اإلنسان يف

 وقد يكون أحد املقاصد الرئيسية جلمع املعلومات من الالجئني واملشردين داخليا يف املخيمات هو - 25
 وكما جاء مبزيد من التفصيل يف . املساعدة على اإلعداد لعودة مجاعة املشردين يف املستقبل إىل أوطام

 ، ميكن " رصد ومحاية حقوق اإلنسان  اخلاصة بالعائدين واملشردين داخليا : " الفصل  احلادي عشر
لعمليات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان يف البلدان واملناطق اليت يعود إليها املشردون أن تؤدي وظيفة
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 ج وستكون عملية حقوق اإلنسان مالئمة للمساعدة على إعادة دم . أساسية يف تسهيل عملية العودة
 العائدين يف اتمع ومحايتهم على األجل الطويل عن طريق االضطالع بأنشطة تعزيز حقوق اإلنسان

 وفهم حالة حقوق اإلنسان يف بلد أو منطقة العودة فهما كامال من خالل املقابالت مع . والتدريب عليها
 . أفراد املخيم ميثل قاعدة أساسية  هلذه العملية

 : ت تفاصيل عن وقد تشمل املعلوما - 26

v م / العوامل اليت أفضت إىل فرار الالجئنياملشردين داخليا من أوطا . 
v تواريخ ومكان وطبيعة انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل قتل املدنيني على يد اجلنود . 
v املزعومني ن مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسا . 
v هويات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان . 
v ن يف املناطق ال ميكن للعاملني باألمم املتحدة الوصول إليها احلالة املستمرة حلقوق اإلنسا . 
v عوامل أخرى . 

 ويف بعض احلاالت، قد يرغب موظفو حقوق اإلنسان يف احلصول على معلومات عن احلالة العامة - 27
 . وقد يقومون يف حاالت أخرى بالتماس تفاصيل تتصل بفعل معني . حلقوق اإلنسان

 منهجية زيارة املخيمات - 3

 وتتشابه . يقوم موظفو حقوق اإلنسان بإجراء أنشطة خمتلفة تبعا ملختلف أهداف الزيارة إىل املخيم - 28
 منهجية زيارة املخيمات املغلقة على وجه اخلصوص تشاا كبريا مع  املنهجية املتبعة يف زيارة أماكن

 ملنهجية على مراقبة الظروف املعيشية وتركز ا "). الزيارات إىل احملتجزين : " الفصل التاسع أنظر ( االحتجاز
 املنظمات اليت تتوىل إدارة املخيم أو تركز على مناقشة أفراد املخيم / داخل املخيم ومقابلة السلطات احمللية

 حول العوامل املتصلة باحترام حقوق اإلنسان اخلاصة م وحالة حقوق اإلنسان يف ذلك الوقت يف منطقتهم
 وتوفر . حقة من هذا الفصل تفاصيل أخرى متصلة مبنهجية العمل يف املخيمات وترد يف أجزاء ال . األصلية

 . القائمة التالية بعض اخلطوط التوجيهية العامة

: وقد تشمل طرق مجع املعلومات ما يلي - 29
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v وسوف تتضح ملوظفي حقوق اإلنسان بعض املعايري . التجول يف املخيم  ومالحظة األحوال فيه 
 ويف كافة . يشة، بينما قد حتتاج معايري أخرى  إىل مزيد من املعرفة املتخصصة املتصلة بظروف املع

 احلاالت، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تقييم الظروف باالستناد جزئيا إىل مناقشات مع األفراد
 إمكانية الوصول إىل إمدادات كافية من مياه الشرب : والقضايا الرئيسية هي . املقيمني يف املخيم

 والكساء ) ملختلف األعمار والفئات الدينية ( ة وإمكانية احلصول على الغذاء الكاف واملناسب النظيف
 وإمكانية   احلصول ) طبقا للظروف اجلوية وعدد األشخاص  املقيمني يف املأوى ( واملأوى املناسبني

 على الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إىل تسهيالت التعليم والتسهيالت الصحية املالئمة
 جيب أن تكون املسافة املقطوعة ( املسافة فحسب " إمكانية الوصول " وال تعين . واإلصحاح العام

 ولكنها تعين أيضا التكلفة واإلمكانية العملية للوصول من حيث ) واقعية بالنظر إىل توفر النقل
 . السالمة وعدم التمييز

v إجراء املقابالت : " الفصل الثامن أنظر ( املقابالت  الفردية .(" 
v املقابالت اجلماعية . 
v ينبغي عموما أال تغطي هذه املناقشات أي انتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان قد . املناقشات املركزة 

 ومن غري املالئم مطالبة األفراد باإلدالء بشهادام . املشردون داخليا شهودا عليها / يكون الالجئون
 . ك قد يعرضهم لبعض املخاطر عن تلك األفعال أمام كثري من األشخاص اآلخرين ألن ذل

v ومرة ثانية، ينبغي عدم استخدام االستقصاءات جلمع املعلومات عن انتهاك حمدد . االستقصاءات 
 . حلقوق اإلنسان

v التشاور مع موظفي وكاالت األمم املتحدة األخرى  واملنظمات غري احلكومية . 
v مجع اإلحصاءات احلكومية، اخل . 

 : ية هامة وفيما يلي أيضا نقاط منهج - 30

v جيب عموما على موظفي حقوق اإلنسان احلصول على إذن من السلطات اليت تتوىل : دخول املخيم 
 إدارة املخيم، مثل اإلدارة الوطنية لالجئني أو مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني أو وكالة

 . طوعية من أجل الدخول إىل املخيم
v وحيث إنه من احملتمل أن يكون غالبية الالجئني : م التحدث مع جمموعة خمتارة متثل أفراد املخي 

 واملشردين داخليا الكبار من النساء فسوف حيتاج موظفو حقوق اإلنسان إىل  إجراء مقابالت مع
 ومن املفضل أن يكون موظفو . املشردين / املشردات أكرب من عدد الالجئني / عدد من الالجئات

 تمل ظهور قضايا طبية أو روايات عن التعذيب وإذا كان من احمل . حقوق اإلنسان من النساء
. فينبغي أن يضم الفريق الزائر موظفني طبيني
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v وجيب على موظفي حقوق اإلنسان أال يشجعوا أو يثبطوا األشخاص على العودة إىل وطنهم أو 

 ة وميكن  للعاملني يف جمال حقوق اإلنسان أن يقدموا معلومات دقيقة عن احلالة يف منطق . مغادرته
 . العودة ولكن ينبغي أال يشاركوا يف أي شكل من أشكال احلمالت املؤيدة أو املناهضة للعودة

 وحيثما تشجع األمم املتحدة على العودة، ينبغي أن يكون ذلك قرارا تتخذه مجيع وكاالت األمم
 الرئيسية عن وتضطلع مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني باملسؤولية . املتحدة املعنية املوجودة

 . هذه القرارات وتتمتع باخلربة فيما يتعلق بالالجئني
v ا فالالجئون واملشردون . تفادي منح تأكيدات ال ميكن ملوظف حقوق اإلنسان ضمان الوفاء 

 وقد  يلتمسون املساعدة واإلرشاد من موظفي . داخليا يف املخيمات يكونون يف موقف ضعيف
 اإلنسان ، وقد يعولون على حنو غري مالئم على وجود موظفي األمم األمم املتحدة املعنيني حبقوق

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان توخي احلرص الشديد على عدم منح تأكيدات ال ميكن . املتحدة
 ضماا لالجئني أو املشردين داخليا الذين يلتقون م مثلما هو احلال يف مجيع احلاالت اليت يتصل

 املبادئ :" الفصل اخلامس أنظر ( ان بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان فيها موظفو حقوق اإلنس
 ، مثل ضمان تأمني املشرد داخليا من التعرض النتهاك حقوق اإلنسان على يد ") األساسية للرصد

 وينبغي عدم اخلوض يف وعود بشأن املعونة اإلنسانية اليت على وشك . السلطات احمللية يف املستقبل
 املشردون داخليا  يف / ظمات الدولية األخرى واليت قد يستند إليها الالجئون تقدميها من جانب املن
 . اختاذهم لقرارات هامة

 وأياً كان الدور الذي يضطلع به موظفو حقوق اإلنسان، ميكن أن تواجههم مآزق أخالقية وعاطفية - 31
 يف رحيل األفراد فرارا من وعلى سبيل املثال، إذا كان هلم أن يساعدوا . بالغة الصعوبة يف هذه احلاالت

 على " تطهري عرقي " القمع فإم بذلك قد يساعدون قوات القمع يف التخلص من  جمموعة معينة  أو فرض
 ويف الواقع، إذا كانت السلطات أو قوات القمع األخرى ترى أن العملية امليدانية ستساعد . إحدى املناطق

 . د من أعمال القمع لإلسراع برحيلهم على  رحيل جمموعة تتعرض للقمع، فإا قد تزي

 15 املعايري الدولية ومحاية الالجئني - دال

 نبذة عامة عن  معايري القانون الدويل " املعنون الفصل الرابع ملزيد من املناقشة حول حقوق الالجئني واملشردين داخليا، أنظر 15
 رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعائدين واملشردين " املعنون الفصل  احلادي عشر و " ن والقانون اإلنساين حلقوق اإلنسا

." داخليا
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 حيتاج موظفو حقوق اإلنسان عند عملهم مع الالجئني الذين يعيشون يف خميم إىل التعرف على املعايري - 32
 هذا القانون على تنص خمتلف أحكام . العامة للحماية القانونية املنصوص عليها يف القانون الدويل لالجئني

 ويركز هذا . املعايري الدنيا اليت ينبغي أن يستفيد منها الالجئون يف املخيمات واليت هلم احلق يف التمتع ا
 اجلزء على احلقوق املدنية والسياسية، وأما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فإا تتمتع بنفس القدر

 . من األمهية

 " الالجئ " تعريف - 1

 من الربوتوكول اخلاص بوضع 1 املعدلة باملادة ( من االتفاقية  اخلاصة بوضع الالجئني 1 تنص املادة - 33
 بسبب خوف له ما يربره  من التعرض لالضطهاد  بسبب " بأنه أي شخص " الالجئ " على تعريف ) الالجئني

 لسياسية، خارج بلد جنسيته، وال عرقه أو دينه أو جنسيته  أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة  أو آرائه ا
 ." يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد

 ليشمل " الجئ " وقد وسعت صكوك الالجئني اإلقليمية يف أفريقيا وأمريكا الوسطى من تعريف لفظة - 34
 خطر من جراء  العنف األشخاص الذين فروا من بلدهم ألن حيام أو سالمتهم أو حريتهم قد تعرضت لل

 املعمم والعدوان اخلارجي والرتاعات الداخلية وانتهاك حقوق اإلنسان على نطاق واسع أو غري ذلك من
 . الظروف اليت تكون قد أخلت خلال جسيما بالنظام العام

 تقرير وضع الالجئ - 2

 كثري من األحيان، ويف . هناك حاجة يف حالة الطوارئ إىل التدخل العاجل من أجل تأمني احلماية - 35

 بالشروع يف العمل قبل أن يصبح يف اإلمكان تقرير أن تقوم مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني جيب

 وبالرغم من أن تقرير وضع الالجئ رمسيا بصورة فردية ليس عمليا يف كثري من . وضع الالجئني رمسيا
 . أساس مجاعي على األقل احلاالت، فمن األساسي تقييم مدى انطباق وضع الالجئ على

حق التماس ملجأ ومبدأ عدم الرد - 3
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 33 وحتظر املادة . من املبادئ األساسية ملفهوم محاية الالجئني والقانون الدويل لالجئني عدم الرد - 36
 الجئا بأية صورة من الصور إىل من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني أن تطرد الدول األطراف أو ترد ) 1 (

 حدود األقاليم اليت تكون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة
 . اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية

 لكل فرد احلق يف أن يلجأ إىل " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن ) 1 ( 14 وتنص املادة - 37
 من 2 وباإلضافة إىل ذلك،  يدعو منطوق الفقرة ." تجاء إليها هربا من االضطهاد بلدان أخرى أو حياول االل

 وهو القرار اخلاص باعتماد النظام األساسي ملفوضية األمم ) ( الدورة اخلامسة ( 428 قرار اجلمعية العامة رقم
 عن طريق مجلة أمور وظائفها / الدول إىل التعاون مع املفوض السامي يف أداء وظائفه ) املتحدة لشئون الالجئني

 وينطوي فهم دور مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني ." السماح لالجئني بالعودة إىل أقاليمهم " منها
 ولذلك يتضمن . والتعاون معها  على أمهية حامسة ألي إجراء يتعلق بالالجئني، مبا يف ذلك زيارة املخيمات

 . م املتحدة حلقوق اإلنسان هلذا الفصل  مقدمة عن مفوضية األم 1 التذييل

 املعايري الدنيا ملعاملة الالجئني - 4

 انتهت اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل أنه، بعد السماح بدخول ملتمسي - 38
 وضية وتشكل املعايري التالية األساس واإلطار لعمل مف 16 . اللجوء، ينبغي معاملتهم طبقا ملعايري دنيا معينة

 : األمم املتحدة لشئون الالجئني واحلكومات من أجل كفالة محاية الالجئني يف حالة الطوارئ
v رد أن وجودهم داخل ينبغي عدم معاقبة ملتمسي اللجوء أو تعريضهم ألي معاملة غري مرضية 

 لصاحل البلد يعد غري قانوين وينبغي عدم إخضاعهم لقيود على تنقالم غري تلك القيود الضرورية
 الصحة العامة والنظام العام؛

v ا دوليا، والسيما تلك احلقوق املنصوص عليها ينبغي أن يتمتعوا باحلقوق املدنية األساسية املعترف 
 يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

v وينبغي أن . ينبغي معاملتهم باعتبارهم أشخاصا تتطلب حمنتهم املأساوية فهما وتعاطفا خاصني 
 كل املساعدة الضرورية وعدم إخضاعهم  ملعاملة وحشية أو ال إنسانية أو حاطة بالكرامة؛ يتلقوا
v ينبغي عدم التمييز على أساس العنصر أو الدين أو الرأي السياسي أو اجلنسية أو بلد املنشأ؛ 

 محاية ملتمسي اللجوء يف ) " 1981 ، 32 ( 22 اللجنة التنفيذية لربنامج  مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، االستنتاج رقم 16
االستنتاجات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدا اللجنة التنفيذية لربنامج مفوضية األمم املتحدة ، " حاالت التدفق الواسع النطاق

. 1995 من النص اإلنكليزي، 48 ، صفحة HCR/IP/2/Eng/Rev.1994 لشئون الالجئني، وثيقة األمم املتحدة
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v م أشخاص يتمتعون أمام القانون حبرية الوصول إىل احملاكم وغريها من السلطات اإلداريةأ 
 صة؛ املخت
v ينبغي تقرير املوقع الذي  يستقر فيه ملتمسو اللجوء مبا حيقق سالمتهم ورفاههم  فضال عن 

 وينبغي قدر اإلمكان اختيار املوقع الذي يستقر فيه ملتمسو . االحتياجات األمنية للبلد املستقبل
 يبية ضد وينبغي عدم توريطهم يف أنشطة ختر . اللجوء على مسافة معقولة من حدود بلدهم األصلي

 بلدهم األصلي أو ضد أي دولة أخرى؛
v جيب تزوديهم بالغذاء واملأوى وتسهيالت اإلصحاح والصحة األساسية؛ 
v ينبغي احترام وحدة األسرة؛ 
v ينبغي تقدمي كل مساعدة ممكنة من أجل تعقب األقارب؛ 
v ينبغي اختاذ تدابري مالئمة  حلماية القاصرين واألطفال الذين  بدون مرافقني؛ 
v السماح بإرسال واستقبال الربيد؛ ينبغي 
v ينبغي السماح بتلقي املساعدة املادية من األصدقاء واألقارب؛ 
v ينبغي اختاذ ترتيبات مالئمة، حيثما أمكن، لتسجيل املواليد والوفيات والزجيات؛ 
v ينبغي منحهم كافة التسهيالت الضرورية اليت متكنهم من التوصل إىل حل دائم مرض؛ 
v ا معهم إىل البلد الذي حيصلون منه على احلل ينبغي السماح هل م بنقل  املنقوالت اليت جاءوا 

 الدائم؛
v مم طوعا إىل أوطا17 . ينبغي اختاذ مجيع اخلطوات من أجل تسهيل إعاد 

 االستعانة بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حلماية الالجئني - 5

 نية حبقوق اإلنسان  تعليقا عاما ينص على حقوق األجانب وإضافة إىل ما سبق، أصدرت اللجنة املع - 39
 وأشارت اللجنة . مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويضم هؤالء األجانب الالجئني

 مجيع األفراد داخل أراضيها وخيضعون " املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن احلقوق احملددة يف العهد تنطبق على
 بأنه جيب "  " القاعدة العامة " وهكذا حددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 18 ]." كومة املصدقة احل [ لوالية

 ومنهم " ( ضمان كل واحد من احلقوق املنصوص عليها يف العهد بدون متييز بني املواطنني واألجانب

 ، 36 ( 40 وضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، االستنتاج رقم أنظر أيضا اللجنة التنفيذية لربنامج  مف . نفس املرجع السابق 17
 ، االستنتاجات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدا اللجنة التنفيذية لربنامج مفوضية األمم " اإلعادة الطوعية إىل الوطن ) " 1985

 . 1995 من النص اإلنكليزي، 86 ة ، صفح HCR/IP/2/Eng/REV.1994 املتحدة لشئون الالجئني، وثيقة األمم املتحدة
 ، ) 1986 الدورة السابعة والعشرين، ( ، موقف األجانب يف إطار العهد 15 أنظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 18

 HRI/GEN/1/Rev.1 جمموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة اليت اعتمدا هيئات حقوق اإلنسان التعاهدية، الوثيقة
. 1994 من النص اإلنكليزي، 18 صفحة



110 

 الفصل جوع إىل وملزيد من املعلومات التفصيلية عن هذه احلقوق، ميكن الر ). الالجئون وملتمسو اللجوء
 ." نبذة عامة عن معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين : " الرابع

 العهد ال " ويف احلد من احلماية املمنوحة من العهد، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  أيضا إىل أن - 40
 حيث املبدأ فإن األمر موكول للدولة ومن . يعترف حبق األجانب يف دخول إقليم دولة طرف أو اإلقامة فيه

 ومع ذلك، قد يتمتع األجنيب يف ظروف معينة حبماية العهد . إىل أراضيها ل لتقرير من  ستسمح له  بالدخو
 حىت بالنسبة للدخول أو اإلقامة عندما تنشأ على سبيل املثال اعتبارات تتعلق  بعدم التمييز وحظر املعاملة غري

 ." ياة األسرية احل م اإلنسانية واحترا

 جيوز املوافقة على الدخول رهنا بالشروط املتصلة على سبيل املثال بالتنقل " وباإلضافة إىل ما سبق، - 41
 ومع ذلك، . وجيوز للدولة أيضا أن تفرض شروطا عامة  على األجنيب الذي  يعرب البالد . واإلقامة والعمالة

 األطراف  فإم يتمتعون باحلقوق املنصوص عليها يف مبجرد السماح  للجانب بدخول إقليم  إحدى الدول
 ... العهد
v م من احلياةوهكذا يتمتع األجانب حبق أصيل يف احلياة، وهو حق حيميه القانون، وال جيوز حرما 

 وال جيوز إخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو  العقوبة  القاسية أو غري اإلنسانية  أو  احلاطة . تعسفا
 . جيوز استرقاقهم أو استعبادهم بالكرامة، كما ال

v يتمتع األجانب باحلق الكامل يف احلرية واألمن على شخصهم، ويعاملون معاملة إنسانية  مع احترام 
 وال جيوز سجن . كرامتهم األصيلة يف شخصهم اإلنساين إذا حرموا من  حريتهم مبقتضى القانون

 . األجانب رد عجزهم عن الوفاء بالتزام تعاقدي
v انب احلق يف حرية التنقل  وحرية اختيار  مكان إقامتهم، وهلم احلق يف مغادرة البلد ولألج . 
v مة جزائية توجه إليهم أو يف واألجانب مجيعا سواء أمام القضاء، ومن حقهم، لدى الفصل يف أية 

 حقوقهم والتزامام يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيتهم حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة
 . تصة مستقلة حيادية منشأة حبكم القانون خم
v م أمام القانون وال  خيضع األجانب لتشريع جزائي بأثر رجعي، وهلم احلق يف االعتراف . 
v م أو شئون أسرهم أووال جيوز تعريضهم، على حنو  تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصيا 

 . بيوم أو مراسالم
v دان والدين واحلق يف اعتناق اآلراء والتعبري عنها وهلم احلق يف حرية الفكر  والوج . 
v وجيوز أن يتزوجوا مىت . ويستفيد األجانب من احلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات 

 . بلغوا سن الزواج
v ويف احلاالت اليت . ويتمتع أبناؤهم باحلق يف تدابري احلماية اليت يتطلبها وضعهم باعتبارهم قاصرين 

، ال جيوز حرمام  من حق 27 األجانب أقلية  يف حدود املعىن املقصود من املادة يكون فيها
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 التمتع بثقافتهم  اخلاصة  أو ااهرة  بدينهم وإقامة شعائره  أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع
 . األفراد اآلخرين يف مجاعتهم

v ولألجانب احلق يف املساواة يف التمتع حبماية القانون . 
v وال جيوز تقييد حقوق . التمييز بني األجانب  وبني املواطنني يف تطبيق هذه احلقوق وال وجيوز 

 ." األجانب إال بتلك القيود اليت قد تفرض قانونا مبوجب العهد

 : القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان : " الفصل الثالث وكما جاء يف - 42
 حاالت " لعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  تضييق معظم احلقوق يف من ا 4 ،  تتيح املادة " اإلطار

 وهناك حقوق معينة ال ميكن االنتقاص ." الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة  واملعلن قيامها رمسيا
 فقط على ، فال جيوز للحكومة مثال أن ترتكب التمييز 4 منها، أي ال جيوز  إخضاعها للتقييد مبوجب املادة

 وباملثل، ال جيوز للحكومة، حىت . أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي
 يف حاالت الطوارئ االستثنائية، أن حترم شخصا من حياته تعسفا أو ختضعه للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة

 للرق أو السجن لعجزه عن الوفاء بدين أو أن تعاقبه بأثر القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة ، أو أن ختضعه
 . رجعي أو  عدم االعتراف به أمام القانون  وحرمانه من حرية الفكر أو الوجدان أو الدين

 مينع بوضوح 13 املادة " كما الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام  أن العهد يف - 43
 ن ناحية أخرى، فهي  تعطي لكل أجنيب احلق يف  استصدار قرار بشأن حالته وم . حاالت الطرد التعسفي

 مع القوانني أو القرارات اليت تنص على عمليات طرد مجاعية  أو 13 اخلاصة، ومن مث،  تتعارض املادة
 وجيب أن حيصل األجنيب على التسهيالت الكاملة  لالنتصاف ضد الطرد حىت يكون هذا احلق ... مجاهريية

 ." 13 وال جيوز التمييز  بني خمتلف فئات األجانب تطبيقا للمادة . يف مجيع ظروف دعواه فعليا

 كما أن تبعية املشردين داخليا والالجئني الذين يعيشون يف املخيمات  تنطوي على  حقوق اقتصادية - 44
 واملاء واملأوى يف حالة وجيب الوفاء بأكثر  احتياجات البقاء إحلاحا، وهي الغذاء . واجتماعية وثقافية معينة

 وينبغي توزيع املساعدة املادية توزيعا منصفا  بني شاغلي خميمات . الطوارئ والرعاية الصحية واإلصحاح
 . الالجئني

 املعايري الدولية املتصلة باملشردين داخليا - هاء

تعريف - 1
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 األمني العام  املعين باملشردين داخليا املقدمة من ممثل " املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي " تعرف - 45
 : ، املشردين داخليا بأم 1998 إىل جلنة حقوق اإلنسان يف عام

 األشخاص أو جمموعات األشخاص  الذين أكرهوا على الفرار أو على ترك منازهلم أو أماكن "
 ملسلح أو حاالت إقامتهم املعتادة أو اضطروا إىل ذلك والسيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار الرتاع ا

 العنف املعمم  أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو اليت هي من صنع اإلنسان
 ." والذين مل يعربوا حدا دوليا معترفا به من حدود دولة

 حقوق اإلنسان العامة واحلماية املكفولة مبوجب القانون اإلنساين - 2

 أي شخص آخر، من احلماية القانونية املكفولة مبوجب القانون يستفيد املشردون داخليا، شأم شأن - 46
 وقد عينت جلنة حقوق . الدويل حلقوق اإلنسان ومبوجب القانون اإلنساين الدويل يف حاالت الرتاع املسلح

 وقامت . اإلنسان التابعة للمم املتحدة ممثال معنيا باملشردين يتوىل رصد احلماية الدولية للمشردين داخليا
 وضية األمم املتحدة لشئون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واللجنة الدولية للصليب األمحر وكثري مف

 من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى بوضع برامج  يف كثري من البلدان  لتوفري
 . احلماية  وغري ذلك من املساعدة للمشردين داخليا

 يستفيد املشردون داخليا من كل احلماية القانونية املتاحة لألشخاص اآلخرين مبوجب ويف حني - 47
 حقوق اإلنسان الدولية، فام ال يستفيدون من احلماية املتخصصة اليت يكفلها القانون الدويل لالجئني ألم

 تعدي على حقوق وتشريد املشردين  داخليا من أماكنهم األصلية  يعرضهم  لل . مل يعربوا حدا دوليا
 اإلنسان مما قد جيعلهم يف حاجة إىل بعض احلماية اإلضافية زيادة على ما هو ما هو متاح ألفراد السكان

 وقد أفضى القلق بشأن ضعف املشردين داخليا بلجنة حقوق اإلنسان إىل أن تطلب إىل ممثل . اآلخرين
 وبناء على . ما حلماية املشردين داخليا ومساعدم األمني املعين باملشردين داخليا أن يعد إطارا معياريا مالئ

 وترد هذه املبادئ ." املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي " بصياغة 1998 ذلك، قام املمثل يف عام
 . الفصل هلذا 2 التذييل التوجيهية يف

املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي - 3
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 بيد أن احلقوق اليت تشري إليها حددا . يست ملزمة قانونا للدول املبادئ التوجيهية يف حد ذاا ل - 48
 واحلقيقة أن املقصود من . بالفعل صكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى اليت تتسم بطابع ملزم قانونا

 املبادئ التوجيهية مل يكن توفري إطار قانوين صارم حلماية املشردين داخليا، وإمنا أعدت  لتعرب عن  عناصر
 قانون حقوق اإلنسان الدويل القائم اليت تتصل حبماية املشردين داخليا على وجه اخلصوص  ولتطبيق هذه

 والغرض من جمموعة املبادئ، كما . العناصر على حاالت وديدات حمددة يتعرض هلا املشردون داخليا
 لية على محاية املشردين بشأن تطبيق صكوك حقوق اإلنسان الدو " توجيه " يشري  إىل ذلك امسها، هو توفري

 . داخليا

 يتمتع املشردون داخليا الذين يعيشون يف خميمات بنفس املعايري الدنيا األساسية للمعاملة اليت يتمتع ا - 49
 : ويستتبع التشرد الداخلي يف العادة حقوق اإلنسان التالية من بني حقوق أخرى . الالجئون يف املخيمات

v احلق يف الغذاء؛ 
v املأوى والظروف املعيشية املالئمة؛ احلق يف 
v احلق يف الرعاية الصحية؛ 
v احلق يف احلياة والسالمة الشخصية؛ 
v احلق يف العمل واألجر املالئم؛ 
v حرية اإلقامة والتنقل؛ 
v احلق يف وحدة األسرة واحلق يف التعليم؛ 
v احلق يف الشخصية القانونية؛ 
v مع حرية الفكر وتكوين اجلمعيات وحرية التعبري والتج . 

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الرجوع إىل املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي للحصول على - 50
 وباإلضافة إىل . مساعدة يف تطبيق القانون الدويل القائم حلقوق اإلنسان على احلالة احملددة للمشردين داخليا

 ان من تعليقات على العهد اخلاص باحلقوق املدنية ذلك، ينبغي االستفادة مما أبدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنس
 . والسياسية، وهي تعليقات وردت يف اجلزء السابق فيما يتعلق بالالجئني

 التنسيق مع مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني - واو
والوكاالت املعنية األخرى
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 إلنسان مقابلة العاملني يف قبل زيارة خميم لالجئني أو املشردين داخليا، ينبغي ملوظفي حقوق ا - 51
 وهناك سببان جوهريان إلجراء . املنظمات الدولية واحمللية املعنية األخرى اليت تعمل بالنيابة عن أفراد املخيم

 : اتصاالت منتظمة من هذا القبيل
v املشردين داخليا يف املخيمات ومع / أوال، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان تنسيق عملهم مع الالجئني 

 . املنظمات األخرى من أجل كفالة عدم تضارب اجلهود أو ازدواجيتها موظفي
v احملتملة أن تقدم مساعدة كبرية ملوظفي حقوق اإلنسان سواء " الشريكة " وثانيا، ميكن للمنظمات 

 ) تتصل مثال بالصحة العامة أو التغذية أو قضايا التشرد ( من خالل ما تتمتع به من خربة متخصصة
 علومات حصلوا عليها  من خالل االتصال بأفراد املخيم عن حالة حقوق أو من خالل  توفري  م

 . اإلنسان

 معلومات مفيدة عن مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وعلى سبيل املثال، قد يكون لدى - 52
 الظروف يف أحد املخيمات وطوعية العودة وإجراءات تقرير وضع الالجئني يف حالة معينة واملعايري اليت

 املشردين داخليا وهياكل الزعامة يف خميم ما، / أو عدم تسهيل عودة الالجئني " تسهيل " ستخدمها لتقرير ت
 . اخل

 وينبغي أن حتترم عملية األمم املتحدة امليدانية العمل اهلام الذي تؤديه املنظمات الشريكة اليت جيب أن - 53
 وينبغي أن يكون اهلدف النهائي . ياا املتميزة املستقلة عن العمل يف إطار وال ا حتتفظ كل منها مبسؤوليته

 املشردين داخليا هو / الذي ترمي إليه أي منظمة دولية من وراء عمليات التدخل يف خميمات الالجئني
 وينبغي أن  ينصب التنسيق بني املنظمات . املساعدة على حتسني واحترام حالة حقوق اإلنسان ألفراد املخيم

 . على بلوغ هذه الغاية

 ويتطلب التنسيق الفعال متتع موظفي حقوق اإلنسان بفهم عميق لوالية الشركاء الرئيسيني وأنشطتهم - 54
 ، ويف بعض األحيان مع املشردين داخليا، تضطلع مفوضية األمم املتحدة وعند العمل مع الالجئني . التشغيلية

 . لشئون الالجئني بدور الشريك الرئيسي يف عملية حقوق اإلنسان

 مجع املعلومات األساسية - ي زا

 : عن طريق مجع املعلومات  األساسية عن اإلعداد لزيارة خميم ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 55

v منذ إنشائه وحىت الوقت الراهن ( تاريخ املخيم .(
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v الوزارات والوكاالت، اخل املسؤولة عن إدارة املخيم أو تقاسم إدارته . 
v والصحة والتغذية واإلصحاح والغذاء واملأوى واألدوات مثل املياه ( طبيعة برامج املساعدة 

 والبذور واملدخالت الزراعية األخرى واخلدمات االجتماعية واتمعية والتعليم وحتقيق الدخل،
 ). اخل
v دميغرافية املخيم واخللفية اإلثنية والوفيات واألمراض واألطفال  يف مراكز التغذية املكثفة، اخل . 
v قررة وفقا ألهداف عملية حقوق اإلنسان القضايا األخرى امل . 

 : وقد تشمل بعض مصادر املعلومات الرئيسية ما يلي - 56
v اليت قد تصدر شهريا أو ( تقارير احلالة  الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 

 واالجتماعات مع موظفي مفوضية األمم املتحدة ) يزداد تواتر إصدارها يف حاالت الطوارئ
 . قوق اإلنسان يف البلد حل
v التقارير واإلحصاءات احلكومية ، فضال عن إجراء مقابالت مع املسؤولني احلكوميني . 
v تقارير املنظمات غري احلكومية واللقاءات مع موظفي املنظمات غري احلكومية يف البلد . 

 حتديد األفراد وإجراء مقابالت معهم : زيارة املخيم - حاء

 ويف كثري . اإلنسان مقابلة سلطات املخيم مع بداية الزيارة وعند االنتهاء منها ينبغي ملوظفي حقوق - 57
 ومن املمكن . من األحيان، توفر سلطات املخيم احمللية  للزائرين من اتمع الدويل جولة  قياسية يف املخيم

 راء مقابالت مع بعض أن يرافق أحد املوظفني هذه السلطات  يف هذه الزيارة الرمسية بينما يقوم آخرون  بإج
 . وكما جاء أعاله، ينبغي االنتباه باستمرار إىل أمن األشخاص الذين يعيشون يف املخيم . أفراد املخيم

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أال يعرضوا بأي حال من األحوال أي شخص خلطر من خالل أسئلتهم أو
 . أي شكل آخر من أشكال االتصال

 من، فان أحد التحديات اليت تواجه زيارة خميم هي إمكانية الوصول إىل وبالنظر إىل قضية األ - 58
 حقوق اإلنسان أو الذين ميكنهم توفري معلومات مفيدة عن حالة ت األشخاص الذين وقعوا ضحايا النتهاكا

 وجيب على موظفي حقوق اإلنسان . وال ميكن حتديد منهجية عامة للقيام ذا العمل . حقوق اإلنسان
 د على فهمهم للحالة العامة وأي معلومات حمددة متاحة هلم وحساسيتهم اخلاصة للحالة الدقيقة اليت االعتما

 والبد وأن يكون من املمكن الشعور . املشردين داخليا / يرغبون يف  أن تتم فيها  املقابالت مع الالجئني
 رون أو ال يشعرون باألمان أثناء يشع ا مبدى ارتياح  األفراد لتقدميهم املعلومات عند مقابلتهم وما إن كانو

وتنطبق أيضا املبادئ . املشرد داخليا هو يف العادة أفضل شخص ميكنه تقييم أمنه / والالجئ . قيامهم بذلك
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 بشأن أمن األشخاص الذين يتصلون مبوظفي حقوق اإلنسان " إجراء املقابالت : " الفصل الثامن الواردة يف
 . خيمات على املقابالت ومجع املعلومات يف امل

 وعند التماس معلومات عامة، ينبغي أال يعتمد موظفو حقوق اإلنسان اعتمادا كامال على مقترحات - 59
 املشردين داخليا بشأن اختيار األفراد الذين يتم إجراء مقابالت معهم، والسيما إذا كان / من ممثلي الالجئني

 فقد يكون للمثلني جدول . داخل املخيم اهلدف من الرصد هو التحقيق يف وقوع انتهاكات أو يف األحوال
 وبينما . أعمال سياسي أو غري سياسي خاص م  وقد خيتارون الجئني أو مشردين داخليا على هذا األساس

 من املفيد إجراء مقابالت مع األشخاص الذين يقترحهم املمثلون، ينبغي حتديد الالجئني أو املشردين داخليا
 : اآلخرين بأساليب مثل

v أو أحياء ( اختيار  عدة قطاعات : املشردين داخليا / قصاء العشوائي لعينات من أسر الالجئني االست 
 . داخل املخيم وإجراء مقابلة مع أسرة من كل عشر أو عشرين أسرة ) سكنية
v يتم اختيارها على أساس ( استقصاء عينات من األحياء السكنية أو األسر املختارة داخل املخيم 

 ). شردين داخليا أو الفئة اإلثنية أو تاريخ الوصول، اخل امل / ديانة الالجئني
v مقابالت عشوائية عند  مصادر املاء . 
v مقابالت عشوائية أثناء توزيع الغذاء . 
v مقابالت عشوائية  يف منطقة السوق باملخيم . 
v الذي قد يتيح إمكانية الوصول إىل أشد ( مقابالت عشوائية يف عيادة املخيم ومركز التغذية املكثف 

 ). األسر ضعفا
v املشردين داخليا الوافدين حديثا / حيث يفترض تسجيل الالجئني ( مقابالت عند نقطة التسجيل ( 
v مقابالت مع األشخاص الرئيسيني، مثل ممثلي املخيم واملعلمني واملمرضات وجتار السوق 

 خليا املشردين دا / املشردين داخليا العاملني مع املنظمات غري احلكومية والالجئني / والالجئني
 . عن توزيع الغذاء، اخل املسؤولني

 ." إجراء املقابالت : " الفصل الثامن وملزيد من املعلومات عن إجراء املقابالت ، أنظر - 60

 فحالة . وهناك صعوبات خاصة يف مجع معلومات موثوقة من املقابالت مع الالجئني واملشردين - 61
 داخليا قد  تفرض عليهم ضغوطا تدفعهم إىل املبالغة يف الضعف الشديد الذي يعاين منه الالجئون واملشردون

. تصوير حقيقة االنتهاكات اليت وقعت هلم أو اليت شاهدوها أو قد تدفعهم إىل املبالغة يف إخفائها
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 املشردين داخليا قد يبالغون يف تصوير املشاكل اليت تعرضوا هلا  اعتقاداً / ومثال ذلك أن الالجئني - 62
 والواقع فيما يبدو أنه ". وضع الالجئ " يد من فرصة حصوهلم على املساعدة اإلنسانية أو منهم أن ذلك سيز

 كلما ازداد اعتماد الالجئني أو املشردين داخليا على عناصر من خارج املخيم كلما ازدادت نزعتهم إىل
 ل نزوع الالجئني وقد يق 19 . املبالغة يف تصوير حمنتهم، والسيما فيما يتعلق باألسئلة املتصلة مبواردهم

 واملشردين داخليا إىل املبالغة إذا استطاع موظف حقوق اإلنسان أن  يقنعهم أن املعلومات لن تستخدم
 . لتحديد مستويات املعونة أو لتقدمي أي  إغاثة أخرى

 املشردين داخليا قد يصورون ما تعرضوا له أو ما شاهدوه من انتهاكات حقوق / على أن الالجئني - 63
 ومرة أخرى، يتعني على . على حنو أخف مما تقتضيه احلقيقة خوفا من  التعرض ملزيد من االضطهاد اإلنسان

 . موظف حقوق اإلنسان أن يقيم بدقة املعلومات اليت يتم احلصول عليها

 رصد األوضاع يف املخيم - طاء

 املشردين قد يؤدي موظفو حقوق اإلنسان دورا يف رصد  الظروف داخل خميمات الالجئني أو - 64
 داخليا، وذلك تبعا لوالية وموارد عملية حقوق اإلنسان وتبعا للتواجد والدور الذي تؤديه منظمات األمم

 ويستخدم مصطلح . املتحدة األخرى مثل مفوضية شئون الالجئني أو منظمة األمم املتحدة للطفولة
 ) مثل املأوى والغذاء وتسهيالت الصحة ( هنا مبعناه الواسع، وميكن أن يشري إىل  األوضاع املادية " األوضاع "

 ). مثل احترام حقوق حرية التنقل وحرية التعبري واألمن الشخصي ( أو األوضاع املتصلة مبعاملة سكان املخيم

 نظم التوزيع - 1

 بالتحقق من أن االحتياجات املادية األساسية لشاغلي املخيم يتم الوفاء ا ينبغي أن يبدأ املوظفون - 65

 ومع ذلك،  فهم يعتمدون . ويستطيع سكان املخيم من آن إىل آخر توفري احتياجام اخلاصة . بدون تأخري
 وقد قامت منظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم . يف أكثر األحيان على خمتلف أشكال املساعدة

 والبد من 20 . مة املتحدة لشئون الالجئني بوضع سلسلة من املواصفات القياسية لبعض بنود اإلغاثة العا
 وجود نظام فعال للسيطرة على مستويات املخزون من إمدادات اإلغاثة، وهو نظام ينبغي أيضا أن يضمن

 . اإلمدادات وحيول دون ضياعها

19 G aim Kibreab, The Sudan, From Subsistence to Wage Labor: Refugee Settlements in 
the Central and Eastern Regions 24 (1990).

. 47 نفس املرجع السابق، صفحة 20
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 وحيثما  تضيق فرصة  حصول سكان املخيم  على الغذاء والبذور واألدوات والكساء واألدوية وغري - 66
 وميارس األشخاص أو جمموعات . بح إمدادات هذه البنود بالغة األمهية ذلك من االحتياجات الضرورية، تص

 وبينما تتسم كثري من نظم التوزيع . األشخاص الذين يسيطرون على التوزيع  نفوذا وسلطة كبريين
 باإلنصاف، تقوم نظم أخرى بتحويل املوارد على أساس املدفوعات أو طبقا لسياسة تقوم على التمييز ضد

 وقد يتم أي حتويل للموارد على يد أفراد من سكان املخيم أو على يد . نة من سكان املخيم جمموعات معي
 . السلطات احمللية أو باالشتراك بينهما

 وحتديد سوء توزيع املوارد و احليلولة دون وقوعه  قد يتسم بصعوبة بالغة وقد يزج بالعاملني - 67
 بغي ملوظفي حقوق اإلنسان، حيثما أمكن،  كفالة توزيع وين . اإلنسانيني يف قضايا سياسية وأمنية خطرية

 . ، اخل الغذاء والكساء مجيع اإلمدادات على حنو منصف حىت ميكن جلميع من يف املخيم احلصول على
 وينبغي االلتفات بصفة خاصة إىل الفئات  الضعيفة  من بني سكان املخيم، ومنهم األقليات وكبار السن

 ). أنظر أدناه ( ل واملرضى والنساء واألطفا

 . وينبغي أن يتاح للمقيمني يف املخيم إمكانية احلصول على إمدادات كافية من الغذاء املناسب - 68
 وسوف يتعني قيام العاملني املتخصصني بتقييم املتطلبات  الغذائية، وينبغي أن يكون موظفو حقوق  اإلنسان

 باألعراض الرئيسية لسوء التغذية حىت ميكنهم على وعي باحلاجة إىل توازن غذائي وأن يكونوا على علم
 . التعرف على  املشاكل عند ظهورها

 موقع املخيم املادي وطبيعته - 2

 ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان الذي يقومون بإجراء زيارة إىل أحد املخيمات أن يقرروا ما إن كان - 69
 . وينبغي أال يكون املخيم مكتظا بالسكان . وجيد التخطيط حبيث يوفر مأوى مناسبا لشاغليه املوقع مالئما

 وينبغي أن يوفر املأوى احلماية من العوامل اجلوية، ومكانا  يصلح , وينبغي توفر تسهيالت إصحاح مالئمة
 . للمعيشة، واخلصوصية،  واألمن املادي

 ي املعايري اليت وفيما يل . والبد من وجود عملية تشاور مع ممثلي املشردين بشأن موقع  وخطط املخيم - 70
 : تعد من بني أهم املؤشرات

v البد من وجود  مقدار كاف من  املاء الصاحل للشرب على مدار العام : إمدادات املاء .
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v ينبغي أن يقع املخيم فوق مستوى الفيضان، ويفضل إقامته فوق منحدر : التضاريس والصرف 
 . وينبغي أن يكون فوق مستوى املاء كحد أدين . خفيف

v الالجئني حيزا كافيا صاحلا / جيب أن يتيح املوقع للمشردين داخليا : طحية مالئمة منطقة س 
 مترا مربعا كحد أدىن 30 وتوصي منظمة الصحة العاملية بأن يكون لكل فرد . لالستخدام

 . باإلضافة إىل األرض  الالزمة لألنشطة اتمعية والزراعية واألنشطة املرتبطة بتربية احليوانات
v ينبغي أن يكون املخيم بعيدا عن احلدود واألهداف العسكرية احملتملة : ماية األمن واحل . 
v ينبغي أن يكون املخيم قريبا من خطوط االتصاالت ومصادر اإلمدادات : إمكانية الوصول 

 . الضرورية
v وينبغي النظر قدر . ينبغي أن تكون املنطقة خالية من املخاطر البيئية الرئيسية : الظروف البيئية 

 . ان  يف الظروف املناخية املالئمة اإلمك
v ويف األماكن . ينبغي أن تسمح التربة بامتصاص املاء واالحتفاظ باملخلفات البشرية : حالة التربة 

 والزراعة على ت املنفصلة عن مرافق اإلصحاح، ينبغي أن تكون التربة مناسبة لزراعة اخلضراوا
 . نطاق ضيق

v وإذا كان جيب  استعمال اخلشب كوقود . ضي مناسب ينبغي أن يتمتع املوقع بغطاء أر : النبات 
 . للطهي، فينبغي عدم احلصول عليه من األشجار القائمة يف املوقع

v ينبغي أن تكون أراضي املخيم معفاة من حق األشخاص اآلخرين يف  التملك أو : حقوق األراضي 
 21 . ضي االستخدام نظرا  لالستياء احمللي الذي قد ينشأ عن الرتاعات بشأن األرا

 وهناك اعتبارات خمتلفة كثرية حتتاج إىل أن تؤخذ يف . وتأيت هذه القائمة فقط على سبيل اإليضاح - 71
 الزراعية واخلربة يف املياه ( احلسبان عند إقامة خميم وينبغي مشاركة العاملني من ذوي اخلربة املتخصصة

 ). واإلصحاح، اخل

 تسهيالت الصحة - 3

 املقيمني يف املخيم، مبا يف ذلك صحة حقوق اإلنسان تكريس انتباههم إىل وينبغي أيضا ملوظفي - 72
 وينبغي توفري الرعاية الصحية األولية مع التشديد على الرعاية  الوقائية يف . خدمات اإلصحاح والصحة

 خاصة وينبغي بصفة . وينبغي االهتمام بصفة خاصة بالرعاية الصحية املقدمة إىل األمهات واألطفال . املخيم
 وينبغي . وينبغي إحالة املشاكل الصحية األكثر خطورة إىل مرفق العالج املالئم . توفر حتصينات األطفال

 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تطبيق خطة  ملكافحة األمراض من أجل . توفري التثقيف بشأن الصحة العامة

. 60 - 58 نفس املرجع السابق، الصفحات 21
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 يفحص موظف حقوق اإلنسان وقد . احليلولة دون تفشي األمراض املعدية والسيطرة عليها وعالجها
 . سجالت الصحة يف املخيم ملعرفة أي ارتفاع يف معدالت الوفيات واملَرضية واألمراض املعدية الرئيسية، اخل

 اجلماعات الضعيفة ومشاكل االعتداء اجلنسي - 4

 ية وتتصل هذه القض . األشخاص يف املخيم أمن وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان حبث كيفية محاية - 73
 - مبا يف ذلك العنف اجلنسي - املشردات الاليت قد يتعرضن  للعنف / بصفة خاصة بالنساء والفتيات الالجئات

 أنظر مفوضية األمم املتحدة لشئون . والاليت البد ملوظفي حقوق اإلنسان من االهتمام بصفة خاصة بأمنهن
 ، مبا يف ذلك ) 1995 .  ( الستجابة الالجئني، العنف اجلنسي ضد الالجئني، خطوط توجيهية بشأن املنع وا

 . املواد  عن  خماطر األمن احملتملة، فضال عن أساليب االنتصاف املمكنة

 وتشمل بعض األساليب التشاور حبرص مع النساء املعرضات للخطر، وحتسني اإلضاءة أو الدوريات - 74
 والنفايات وغري ذلك من التسهيالت، الليلية يف املناطق اخلطرة، ودقة إعادة حتديد  موقع املياه واملراحيض

 واختاذ تدابري لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا النساء أثناء حصوهلن على الغذاء وأخشاب التدفئة وما شابه
 ، ) والسيما بالنسبة للنساء الاليت يعشن مبفردهم أو الاليت يرأسن أسرهن ( ذلك، ونقل تسهيالت النوم

 . جز الوقائية وتركيب أسوار أو غري ذلك من احلوا

 ومثال . املشردين داخليا الذين يتعرضون للخطر ألسباب أخرى / وهناك بعض  مجاعات الالجئني - 75
 سوء 22 ذلك أن النساء احلوامل أو الاليت يرضعن أطفاهلن ويعانني من سوء التغذية يتعرضن ألشد خماطر

 ويعاين أيضا أفراد املخيم . جلودة وسوف حيتجن إىل احلصول  بصورة منتظمة على غذاء مرتفع ا . التغذية
 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان . املعوقون من ظروف معاكسة شديدة وكذلك األطفال الذين ال مرافق هلم

 التعرف على اجلماعات املستضعفة وعلى جوانب االستضعاف لديهم ولفت انتباه السلطات احمللية أو
 . منظمات املعونة

 اه االجتماعي املساعدة النفسية والرف - 5

 خدمة الرفاه الالجئني إىل / ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من تلبية احتياجات املشردين داخليا - 76

 ونظرا للمشاكل االجتماعية والنفسية اليت ميكن أن  تسببها أو تفاقمها صدمة التشرد أو . االجتماعي

). 1991 ( وأماكن متفرقة 49 ، صفحة اخلطوط التوجيهية بشأن محاية  الالجئات ة لشئون الالجئني، أنظر مفوضية األمم املتحد 22
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 لى مشاكل الالجئني أو املشردين داخليا اللجوء، فمن الضروري توفري خدمة رفاه اجتماعي للتعرف ع
 ومن الناحية املثالية، ينبغي قدر . وينبغي أن يتسم أي برنامج للرفاه االجتماعي حبساسية ثقافية . وعالجها

 . املشردين داخليا تنظيم وإدارة برنامج الرفاه االجتماعي / اإلمكان  أن يتوىل أفراد من جمتمع الالجئني

 التعليم إمكانية احلصول على - 6

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان مالحظة ما إن كانت . تعليم لكل طفل احلق يف احلصول على - 77
 وينبغي إتاحة التعليم االبتدائي اإللزامي ااين جلميع . االحتياجات التعليمية لألطفال يف املخيم يتم الوفاء ا

 ياجات التعليمية لألطفال األكرب سنا، والسيما املراهقني، وينبغي اختاذ تدابري لتلبية االحت . األطفال يف املخيم
 وينبغي، قدر اإلمكان،  أن تتيح مجيع تسهيالت التعليم لألطفال اتباع . مبا يف ذلك التعليم الثانوي واملهين

 منهج دراسي مماثل للمنهج الدراسي الذي يتبعه األطفال اآلخرون يف بلدهم أو منطقتهم األصلية حىت ال
 وينبغي قدر اإلمكان أن يتوىل أفراد . مشاكل يف إعادة اندماجهم يف نظام تعليمي طبيعي لدى عودم تنشأ

 . املشردين داخليا تنظيم وإدارة اخلدمات التعليمية / من جمتمع الالجئني

 خامتة - ياء

 وظفي باإلضافة إىل رصد بعض حقوق اإلنسان والسعي إىل محايتها، ينبغي أيضا أن ينصب تركيز م - 78
 هل  تحترم - حقوق اإلنسان على احلالة الكلية لالجئني واملشردين داخليا الذين يعيشون يف املخيمات

 ؟  وبالنسبة لكثري من املشردين، فإن  أشد ما حيزم ليس فقط انتهاكات حقوق اإلنسان كرامتهم اإلنسانية
 . رون فيها بعدم مراعاة قيمتهم األساسية  كبشر الفردية اليت تعرضوا هلا، وإمنا أيضا البيئة العامة اليت قد يشع

 وميكن حلالة التشرد أن تولد صدمة شديدة، ومن األساسي أن حيتفظ العاملون يف جمال حقوق اإلنسان ذه
 النظرة العامة  على حالة السكان املشردين يف املخيمات وأن يبذلوا قصارى جهدهم  للحيلولة دون حدوث

. ملشردين وكرامتهم األساسية حالة تنتقص من إنسانية ا
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 للفصل العاشر 1 التذييل

 مقدمة  خمتصرة عن مفوضية األمم املتحدة لشئون
 23 الالجئني

 كانون األول / ديسمرب 14 بقرار للجمعية العامة مؤرخ يف أنشئت مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني
 وكانت والية املفوضية يف أول أمرها . 1951 كانون الثاين / يناير 1 وبدأت املنظمة عملها يف 1950

 اخلاصة بوضع الالجئني، وذلك دف 1951 حمددة بثالث سنوات وأنشئت بالتوازي مع اتفاقية عام
 أضيف بروتوكول إىل 1976 ويف عام . 1951 مساعدة األشخاص الذين أصبحوا الجئني قبل عام
 وقامت اجلمعية العامة بتجديد والية املفوضية . اليوم االتفاقية ليزيل احلد الزمين  وما زالت أحاكمه سارية

 ومن املقرر أن تنتهي الوالية احلالية يف . مع توايل ظهور أزمات الالجئني ) ملدد متتد إىل مهس سنوات ( تباعا
 مكتب إقليمي يف 200 ويقع املكتب الرئيسي للمفوضية يف جنيف ولكنه يدير زهاء .  1998اية عام

 . عامل مجيع أرجاء ال

 والية مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني - 1

 والوظيفة األساسية للمفوضية هو . ترد الوالية يف النظام األساسي ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني
 والتماس حلول دائمة الذين مل يعد يف استطاعتهم  االستظالل حبماية حكومام، توفري محاية دولية لالجئني

 لهم عن طريق تسهيل إعادة هؤالء الالجئني إىل أوطام مبحض اختيارهم أو  استيعام يف جمتمعات ملشاك
 ، بل هو عمل " أية مسة سياسية " وليس لعمل املفوض السامي . األمان والكرامة وطنية جديدة يف جو من

 ." إنساين واجتماعي "

 ساعدة لالجئني، أي إىل أي شخص يوجد وخيول النظام األساسي للمفوضية صالحية توفري احلماية وامل
 بسبب خوف له ما يربره  من التعرض لالضطهاد  بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية خارج "

 بلد جنسيته وال يستطيع ، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف أو لدواع أخرى غري راحته الشخصية، أن يستظل
 ..." حبماية هذا البلد

). 1996 ( احلماية الدولية : اإلعادة الطوعية تستند يف معظمها إىل كتيب مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني  املعنون 23
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 . يف عدد من الصكوك الدولية مبرور السنوات " الالجئ " ل املفوضية  مع اتساع تعريف واتسع نطاق عم
 واملفوضية، . وباإلضافة إىل ذلك، تؤدي املفوضية دورا متزايدا  يف احلاالت اليت تنطوي على مشردين داخليا
على . ذه الفئة يف نظامها األساسي، ليست هلا والية  لتقدمي مساعدة إىل األشخاص الذين يندرجون حتت ه

 أن اجلمعية العامة  واألمني العام قد طلبا إىل املنظمة يف مناسبات عديدة  االستعانة خبربا ومواردها  ملساعدة
 ". الجئون داخل بلدهم األصلي " األشخاص الذين هم بالفعل

 ع الوكالة بأنشطة يف وتضطل ." حلول دائمة " واتسع دور املفوضية أكثر بتفسري واليتها  بأنه التزام بالتماس
 رصد " بلد املنشأ الغرض منها يئة أوضاع مفضية إىل عودة الالجئني، وغري ذلك من األنشطة اليت تشمل

 . وترمي أنشطة املفوضية يف بلد املنشأ إىل تشجيع ودعم عملية العودة حىت تكون عودة دائمة ." العائدين

 الرئيسية ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، ويف هذا على أن محاية الالجئني ومساعدم هي الوظائف
 ومن بني تلك املهام توفري الغذاء واملأوى واخلدمات الصحية والتعليم . السياق، تنفذ املنظمة أنشطة كثرية

 . والرفاه االجتماعي وأنشطة حتقيق الدخل

 عمليات ) 1 : ( من املساعدة، هي وحددت املفوضية أنشطتها باعتبارها تندرج ضمن أربعة أشكال رئيسية
 الطويلة األجل لالجئني الذين يرتقبون حال حلالتهـم " الرعاية واإلعاشة ) 2 ( اإلغاثة يف حاالت الطوارئ و

 برامج اإلعادة إىل الوطن ) 4 ( برامج التوطني احمللية للمساعدة على استيعاب الالجئني يف بلد اللجوء و ) 3 (
 . ىل بلدان املنشأ ملساعدة الالجئني على العودة إ

 دور مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف إعادة الالجئني واملشردين - 2
 داخليا إىل الوطن

 ومن مث تتم . تقيم املفوضية لنفسها دائما مكتبا واحدا على األقل يف بلد اللجوء ومكتبا آخر يف بلد املنشأ
 . ن على جانيب احلدود جتري أنشطة املفوضية أثناء عملية اإلعادة إىل الوط

 هو التسمية اليت  تطلق على جهود املفوضية  الرامية إىل التصدي للمشاكل  املفضية " تعزيز احللول " و - أ
 وهكذا تتركز هذه اجلهود يف بلد املنشأ ويتم الشروع فيها قبل البدء يف عملية اإلعادة . إىل  حركة الالجئني

كما قد يشمل إجراء . مة حوار وطين وإقليمي ودويل ملناقشة احلالة ويشمل تعزيز احللول إقا . إىل الوطن
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 وترى املفوضية أن اإلعادة إىل الوطن . مفاوضات مع أطراف الرتاع بغية  إثارة  مسألة احتياجات الالجئني
 . ال ميكن أن تنجح طاملا ظلت األوضاع اليت أفضت إىل التشرد قائمة

 تعزيز اإلعادة إىل الوطن - ب

 . هو املصطلح الذي يصف دور املفوضية الفعال يف تشجيع اإلعادة إىل الوطن " عزيز اإلعادة إىل الوطن ت " و
 . ومبجرد بلوغ احلد األدىن من الظروف املطلوبة يف بلد املنشأ، تبدأ املفوضية يف تعزيز اإلعادة إىل الوطن

 باحلالة املتغرية يف ) أو املشردين داخليا ( ني وقد ينظم موظفو املفوضية امليدانيني محالت إعالمية لتوعية الالجئ
 ويساعد . بلدهم األصلي أو منطقتاهم األصلية وبأي اتفاقات سالم أو غريها من االتفاقات اليت مت إبرامها

 املوظفون يف خميمات املشردين على املشاركة عملية اإلعادة إىل الوطن عن طريق تسجيل األشخاص الذين
 . ء أي مشورة مالئمة ورصد األمن القانوين والبدين واملادي  للعائدين يقررون العودة  وإسدا

 تسهيل اإلعادة إىل الوطن - ج

 يف صدد اإلشارة إىل ما ستقدمه من مساعدة إىل املشردين الراغبني يف " التسهيل " تستعمل املفوضية مصطلح
 لالزمة يف بلد املنشأ أو منطقة املنشأ مل العودة إىل الوطن حىت وإن رأى موظفو املفوضية أن الظروف الدنيا ا

 وعندما يقرر الالجئون العودة إىل الوطن مبحض اختيارهم، تقوم املفوضية يف كثري من األحيان . تتحقق
 " تشجع " ولكنها يف الواقع لن ) مثل النقل واملعلومات عن األوضاع يف بلد املنشأ ( بتزويدهم باملساعدة

 . العودة

 تحدة لشئون الالجئني يف بلد املنشأ مفوضية األمم امل - 3

 ، تضطلع املفوضية بعدد من " احللول املمكنة " خبالف اجلهود اليت يتم بذهلا يف بلد املنشأ باعتبارها جزءا من
 : خمتلف املبادرات

 رصد العائدين - أ

 يف العودة إىل اهلدف من قيام موظفي  احلماية التابعني للمفوضية برصد العائدين هو كفالة جناح العائدين
 وتستمد املفوضية سلطة تنفيذ رصد العائدين من التزام واليتها بالتماس . االندماج يف جمتمعام احمللية

." حلول دائمة "



125 

 وينصب اهتمام موظفي احلماية القائمني برصد وصول العائدين وإعادة اندماجهم على مدى قدرة العائدين
 وهكذا . اصة م على قدم املساواة مع األشخاص اآلخرين يف اتمع على التمتع باحترام حلقوق اإلنسان اخل

 ويف هذا السياق الكلي ." عدم التمييز " فان معيار القانون اإلنساين الدويل الذي ترصده املفوضية هو معيار
 ية لعدم التمييز  قد يشدد موظفو احلماية تشديدا خاصا على إمكانية وصول العائدين إىل األراضي الزراع

 . والسكنية، وهو ما يثري يف كثري من األحيان مشاكل للعائدين

 العائدات - ب

 . تويل املفوضية أثناء عملية الرصد انتباها خاصا إىل اجلماعات الضعيفة وإىل العائدات على وجه اخلصوص
 يرأسن النساء الاليت : وتنصب اجلهود على الرصد وعلى توفري احتياجات العائدات من النواحي التالية

 أسرهن والسالمة البدنية واملشاركة يف عمليات صنع القرار والوصول إىل املعونة وغريها من أشكال املساعدة
 وسيكون لدى املفوضية يف العادة . والنساء الاليت يقعن ضحايا للعنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف

 . موظفون متخصصون يف توفري املساعدة للعائدات

 نون الوطين احترام القا - ج

 ستتوىل املفوضية يف كثري من األحيان أنشطةً الغرض منها تعزيز احترام القانون الوطين يف بلد املنشأ، مبا يف
 وفيما يتعلق حتديدا . ذلك بناء قدرات املؤسسات القانونية الوطنية وتدريب الشرطة واهليئة القضائية، اخل

 . ن، بل وقد يتدخلون يف العملية القانونية الوطنية لصاحلهن بالعائدات، قد  يسدي موظفو املفوضية النصح هل

 حقوق اإلنسان - د

 وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان العامة، سيقوم موظفو مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني باملشاركة يف
 قوق تعزيز حقوق اإلنسان وسيتعاونون يف كثري من األحيان مع املنظمات األخرى اليت تؤلف هيكال حل

 . اإلنسان داخل بلد املنشأ

التعاون مع املنظمات األخرى - 4
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 مع تزايد عدد الالجئني يف العامل، تزايد إدراك املفوضية لضرورة العمل مع املنظمات األخرى، مبا فيها
 ومثال ذلك أن املفوضية تسند يف بعض خميمات الالجئني . وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية

 ومن هنا مثال قد تضطلع . برية مسؤوليات معينة ومتخصصة لعدد من خمتلف املنظمات غري احلكومية الك
 إحدى املنظمات غري احلكومية بالعمل الطيب وتقوم منظمة غري حكومية أخرى بإنشاء املراحيض وتتوىل

 . نشطة وتتوىل املفوضية اإلشراف على هذه األ . منظمة ثالثة املسؤولية عن إمدادات املياه

 التمويل - 5

 يتم متويل أنشطة مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني متويال كامال تقريبا عن طريق املسامهات الطوعية
 وقد . اليت تقدمها احلكومات الوطنية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واألفراد

 24 . 1992 العام منذ عام جتاوزت ميزانية املفوضية بليون دوالر أمريكي يف

 سان امليدانية، ينبغي تكميل هذا التذييل بفقرة تتضمن معلومات عن يف تكييف هذا الدليل لعمليات حمددة من عمليات حقوق اإلن 24

 وينبغي أن جتمع العملية معلومات عن أنشطة املفوضية يف املنطقة وخباصة . أنشطة مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني  يف املنطقة
 لومات أمساء وأرقام هواتف موظفي املفوضية الذي قد وينبغي حيثما أمكن أن تشمل هذه املع . يف موقع املكاتب امليدانية للمفوضية

. وينبغي  نشر هذه التفاصيل يف مجيع املكاتب احمللية لعملية حقوق اإلنسان امليدانية . يتصل م موظفو حقوق اإلنسان كل يف منطقته
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 للفصل العاشر 2 التذييل

 مبادئ توجيهية بشأن املشردين داخليا

 النطاق والغرض : مقدمة

 وهي تعين . تتناول هذه املبادئ التوجيهية االحتياجات احملددة للمشردين داخليا ىف مجيع أحناء العامل – 1
 تشريد القسري وحبمايتهم ومساعدم أثناء والضمانات ذات الصلة حبماية األشخاص من ال احلقوق

 . تشريدهم وأثناء العودة أو االستيطان وإعادة اإلدماج

 ولغرض هذه املبادئ ، يقصد باملشردين أو جمموعات املشردين داخليا األشخاص الذين أكرهوا على – 2
 سيما نتيجة أو سعيا لتفادى اهلرب أو على ترك منازهلم أو أماكن إقامتهم العادية أو اضطروا إىل ذلك وال

 آثار الرتاع املسلح أو حاالت العنف املعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو اليت هي
 . من صنع اإلنسان والذين مل يعربوا حدا دوليا معترفا به من حدود دولة

 وهي توفر . ون اإلنساين الدويل وهذه املبادئ تعكس وتتمشى مع قانون حقوق اإلنسان الدويل والقان – 3
 : التوجيه ملا يلي

 . ممثل األمني العام املعين باملشردين داخليا يف اضطالعه بواليته – أ
 الدول عندما تواجه ظاهرة التشرد الداخلي ؛ – ب
 سائر السلطات واموعات واألشخاص يف عالقام مع املشردين داخليا ؛ – ج
 . الدولية وغري احلكومية ىف تناوهلا التشرد الداخلي واملنظمات احلكومية – د

 . أن تنشر وتطبق هذه املبادئ التوجيهية على أوسع نطاق ممكن ي وينبغ – 4

 مبادئ عامة – الفرع األول

1 املبدأ
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 يتمتع املشردون داخليا ، يف كنف املساواة الكاملة ، بنفس ما يتمتع به األشخاص اآلخرون يف البلد – 1
 وال ينبغي التمييز ضدهم يف التمتع بأي من هذه . قوق وحريات مبوجب القانون الدويل واحمللي من ح

 . احلقوق واحلريات على أساس أم مشردون داخليا

 هذه املبادئ ال متس املسؤولية اجلنائية الفردية مبقتضى القانون الدويل وال سيما فيما يتصل باإلبادة – 2
 . نسانية وجرائم احلرب اجلماعية واجلرائم ضد اإل

 2 املبدأ

 تتقيد ذه املبادئ كافة السلطات واموعات واألشخاص بغض النظر عن مركزهم القانوين وتطبق – 1
 وال يؤثر التقيد ذه املبادئ يف املركز القانوين ألي سلطات أو جمموعات أو أشخاص . دون أي متييز مضر

 . يعنيهم األمر

 بادئ على أا تقيد أو تعدل أو تعوق أحكام أي صك من صكوك حقوق اإلنسان ال تفسر هذه امل – 2
 وال متس هذه . أو احلقوق املمنوحة لألشخاص مبقتضى القانون احمللي الدويل الدولية أو القانون اإلنساين

 . املبادئ ، خاصة ، باحلق يف التماس اللجوء يف البلدان األخرى والتمتع به

 3 املبدأ

 عاتق السلطات الوطنية واجب ومسؤولية توفري احلماية واملساعدة اإلنسانية يف نطاق واليتها على – 1
 . القضائية

 ي وال ينبغ . للمشردين داخليا حق التماس وتلقى احلماية واملساعدة اإلنسانية من هذه السلطات – 2
 . اضطهادهم أو معاقبتهم بسبب تقدميهم طلبا كهذا

 4 املبدأ

 هذه املبادئ دون متييز من أي نوع سواء كان بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين تطبق – 1
 أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو املركز القانوين أو

. االجتماعي أو السن أو اإلعاقة أو امللكية أو املولد أو أي معيار مماثل آخر
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 حيق لبعض املشردين داخليا ، مثل األطفال وال سيما القاصرين الذين ال مرافق هلم واألمهات احلوامل – 2
 واألمهات املصحوبات بأطفال واإلناث الالئي يعلن أسرا واملعوقني وكبار السن ، تلقي احلماية واملساعدة

 . ام اخلاصة اللتني تتطلبهما أوضاعهم واملعاجلة اليت تراعى فيها احتياج

 مبادئ تتصل باحلماية من التشرد – الفرع الثاين

 5 املبدأ

 جيب على كافة السلطات واجلهات الدولية الفاعلة أن حتترم وتكفل االحترام لواجباا مبقتضى القانون
 ضاع الدويل مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل ، يف كافة الظروف حىت تتجنب ومتنع األو

 . اليت من شأا أن تفضي لتشرد األشخاص

 6 املبدأ

 جيب أن يكون لكل إنسان احلق يف أن حيمى من التشريد التعسفي من مسكنه أو من مكان إقامته – 1
 . العادي

 : وحظر التشريد التعسفي يشمل التشريد – 2

 و املمارسات املماثلة أ " التطهري العرقي " عندما يرتكز على سياسات الفصل العنصري ، أو – أ
 اهلادفة إىل تغيري التركيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان املتضررين أو الناجتة عن ذلك التغيري ؛

 يف حاالت الرتاع املسلح ما مل يتطلبه أمن األشخاص املعنيني أو حتتمه أسباب عسكرية ؛ – ب

 اليت ال تربرها مصاحل عامة ملزمة وغالبة ؛ يف حاالت مشاريع التنمية الواسعة النطاق – ج

 يف حاالت الكوارث ما مل تتطلب سالمة وصحة األشخاص املتضررين جالءهم ؛ – د

. وعندما يستخدم كأداة للعقوبة اجلماعية – هـ
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 . ال ينبغي للتشرد أن يدوم مدة أطول مما تقتضيه الظروف – 3

 7 املبدأ

 ، قبل اختاذ أي قرار يشترط تشريد أشخاص ، أن تؤمن استكشاف كافة جيب على السلطات املعنية – 1
 البدائل املمكنة لتجنب تشريدهم باملرة وحيثما ال تتوفر هذه البدائل جيب اختاذ كافة التدابري للتقليل من

 . التشريد ومن أضراره

 األقصى ، املأوى املناسب جيب على السلطات اليت تقوم مبثل هذا التشريد أن تؤمن ، إىل احلد العملي – 2
 لألشخاص املهجرين وأن جيرى ذلك التهجري يف ظروف مقبولة تكفل السالمة والغذاء والصحة وإلصحاح

 . وعدم تشتيت أفراد العائلة الواحدة

 إذا حدث التشريد يف حاالت غري حاالت الطوارئ والرتاعات املسلحة والكوارث وجب التقيد – 3
 : ا بالضمانات التايل ذكره

 جيب اختاذ قرار حمدد من قبل سلطات الدولة املخولة قانونا لألمر باختاذ تلك التدابري ؛ – أ

 جيب أن تتخذ التدابري املالئمة لكي يكفل لألشخاص الذين سيشردون اإلحاطة التامة علما – ب
 بأسباب وإجراءات تشريدهم وبالتعويض وإعادة التوطني حيثما اقتضى األمر ذلك ؛

 جيب السعي للحصول على املوافقة احلرة واملبينة على علم من جانب األشخاص الذين – ج
 سيشردون ؛

 جيب على السلطات املعنية أن تسعى إلشراك كافة املتضررين ، وال سيما النساء منهم ، يف – د
التخطيط لعملية إعادة التوطني وإدارا ؛

 حيثما اقتضى األمر ذلك ، من قبل السلطات القانونية جيب اختاذ إجراءات تنفيذ القوانني ، – هـ
 املختصة ؛

 جيب أن حيترم احلق يف سبيل للتظلم الفعال مبا يف ذلك إعادة النظر يف تلك القرارات من قبل – و
. السلطات القضائية املختصة
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 8 املبدأ

 ين يف احلياة والكرامة ر ص املتضر ال ينبغي أن تتم عملية التشريد بطريقة تنطوي على انتهاك حلقوق األشخا
 . واحلرية واألمن

 9 املبدأ

 على الدول واجب خاص حبماية األشخاص املشردين من السكان احملليني واألقليات والفالحني والرعاة وغري
 . ذلك من اموعات اليت تعتمد بصورة خاصة على أراضيها وترتبط ا

 ناء التشريد مبادئ تتصل باحلماية أث – الفرع الثالث

 10 املبدأ

 وال ينبغي حرمان أي شخص تعسفًا من . لكل إنسان احلق األصيل يف احلياة الواجب أن حيمى قانونا – 1
 : وجيب محاية األشخاص املشردين داخليا من األمور اآليت ذكرها . حياته

 اإلبادة اجلماعية ؛ – أ

 القتل ؛ – ب

 وجزة أو اإلعدام التعسفي ؛ حاالت اإلعدام بإجراءات م - ج

 حاالت االختفاء القسري مبا يف ذلك االختطاف أو االحتجاز احود أو التهديد الذي يفضي – د
 . إىل املوت

. وحيظر التهديد بارتكاب أى من األفعال السابق ذكرها أو التحريض على ارتكاا
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 من أفعال العنف ضد املشردين داخليا الذين مل جيب أن حتظر يف مجيع احلاالت اهلجومات أو غري ذلك – 2
 : وجيب أن جيمى املشردون داخليا بوجه خاص مما يلي . تعد هلم مشاركة يف العمليات احلربية

 اهلجومات املباشرة أو العشوائية أو غري ذلك من أفعال العنف ، مبا يف ذلك خلق مناطق يسمح – أ
 فيها بشن هجومات على املدنيني؛

 لتجويع كطريقة للقتال ؛ ا – ب

 استخدام املشردين داخليا كدرع حيمي أهدافا عسكرية من اهلجوم أو كدرع حيمي من – ج
 العمليات العسكرية أو يساعد عليها أو يعوقها ؛

 ات اليت تشن ضد خميمام أو مستوطنام ؛ م اهلجو – د

 . واستخدام األلغام املضادة لألفراد – و

 11 املبدأ

 . لكل إنسان احلق يف الكرامة ويف السالمة البدنية والنفسية – 1

 : جيب أن حيمى األشخاص املشردون داخليا ، سواء قيدت حريتهم أم مل تقيد ، مما يلي – 2

 االغتصاب والتشويه والتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية ، وغري ذلك – أ
 لى كرامتهم الشخصية مثل أفعال العنف املوجهة ضد جنس من اجلنسني واإلكراه من التعديات ع

 على البغاء وأي شكل من أشكال التعدي املخل باآلداب ؛
 الرق أو أي شكل من أشكال الرق املعاصرة مثل تزويج الفتاة لقاء مقابل مادي واالستغالل – ب

 اجلنسي وسخرة األطفال ؛
 . د ا بث الرعب بني املشردين داخليا وأفعال العنف اليت يرا – ج

 . جيب أن حيظر التهديد بارتكاب أي من األفعال السابقة الذكر أو التحريض على ارتكاا

12 املبدأ
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 وال ينبغى تعريض أن شخص لالعتقال أو االحتجاز . لكل إنسان احلق يف احلرية واألمان على شخصه – 1
 . التعسفيني

وإذا . ا احلق الذي يتمتع به املشردون داخليا ال ينبغي اعتقاهلم أو احتجازهم يف خميم ليتسىن إعمال هذ – 2
 ما تبني يف الظروف االستثنائية أن هذا االعتقال أو االحتجاز ضروري فال ينبغي أن ميتد مدة أطول من

 . الظروف اليت تقتضيه

 . از العشوائيني نتيجة لتهجريهم جيب محاية األشخاص املشردين داخليا من االعتقال واالحتج – 3

 . ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يؤخذ املشردون رهائن – 4

 13 املبدأ

 ال ينبغي بأي حال من األحوال أن جيند األطفال املشردون وال يقتضى منهم أو يسمح هلم باملشاركة – 1
 . يف األعمال احلربية

 من املمارسات التمييزية املتمثلة يف جتنيدهم يف أي قوات أو جيب محاية األشخاص املشردين داخليا – 2
 وجيب بصورة خاصة أن متنع يف كافة األحوال أي ممارسات قاسية أو . جمموعات مسلحة نتيجة لتشريدهم

 . ال إنسانية أو مهينة جترب على االمتثال لذلك التجنيد أو تعاقب عدم االمتثال له

 14 املبدأ

 . يا احلق يف احلرية واحلركة واحلق يف اختيار مكان إقامته لكل مشرد داخل – 1

 حيق بوجه خاص للمشرد داخليا أن يتنقل حبرية داخل املخيمات أو غري ذلك من املستوطنات – 2
 . وخارجها

 15 املبدأ

: يكون للمشردين داخليا ما يلي
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 احلق يف التماس األمان يف مكان آخر من البلد ؛ – أ

 مغادرة بلدهم ؛ احلق يف – ب

 احلق يف التماس اللجوء يف بلد آخر ؛ – ج

 / احلق يف احلماية من العودة القسرية إىل أي مكان تكون فيه حيام أو سالمتهم أو حريتهم و – د
 . أو صحتهم معرضة للخطر أو االستيطان يف ذلك املكان

 16 املبدأ

 . أقارم املفقودين وأماكن وجودهم لكافة املشردين داخليا احلق يف معرفة مصري – 1

 جيب على السلطات املعنية أن تسعى إىل حتديد مصري ومكان وجود املشردين داخليا الذين يبلغ بأم – 2
 وجيب عليها أن تعلم أقرب . مفقودون وأن تتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة اليت تقوم ذه املهمة

 . ل يف التحقيق الذي جيري وإبالغهم بأي نتيجة يتم التوصل إليها األشخاص إليهم بالتقدم احلاص

 جيب على السلطات املعنية أن تسعى لنقل جثمان من يتوىف من املشردين داخليا وأن تتعرف على – 3
 هويتهم ومتنع جتريدهم من ممتلكام أو التمثيل م وأن تسهل عودة اجلثمان إىل أقرب الناس من املتوىف أو

 . كفل بالدفن يف كنف االحترام أن تت

 وينبغي أن مينح حق زيارة مقابرهم . جيب أن حتمى وحتترم يف كافة الظروف مقابر املشردين داخليا – 4
 . ألقرباء من يتوىف منهم

 17 املبدأ

 . لكل إنسان احلق يف أن حتترم حياته األسرية – 1

 ليا جيب أن ميكِّن من يرغب منهم يف البقاء جمتمعني من وإلعمال هذا احلق الذي يتمتع به املشردون داخ – 2
. أن يبقوا كذلك
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 ينبغي أن يتم بأسرع ما ميكن ملّ مشل األسر اليت يشتت مشلها بسبب التشريد وجيب أن تتخذ كافة – 3
 وجيب على السلطات . اخلطوات املالئمة للتعجيل جبمع مشل هذه األسر خاصة حني يتعلق األمر باألطفال

 ملسؤولة أن تسهل التحقيقات اليت جيريها أفراد األسر وتشجع العمل الذي تضطلع به املنظمات اإلنسانية ا
 . القائمة مبهمة مل مشل األسر وتتعاون مع هذه املنظمات

 ألفراد األسر املشردة داخليا اليت قيدت حرياا الشخصية بسبب االعتقال أو االحتجاز يف خميمات احلق – 4
 . لبقاء ملمومي الشمل يف ا

 18 املبدأ

 . لكافة املشردين داخليا احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق – 1

 جيب على السلطات املختصة أن توفر ، كحد أدىن وبغض النظر عن الظروف وبدون متييز ، للمشردين – 2
 : داخليا وتكفل هلم الوصول إىل ما يلي

 للشرب ؛ الغذاء األساسي واملاء الصاحل – أ

 املأوى األساسي واملسكن ؛ – ب

 اللباس املالئم ؛ – ج

 . اخلدمات الطبية األساسية واإلصحاح – د

 . ينبغي أن تبذل جهود خاصة لكفالة مسامهة كاملة يف التخطيط هلذه اإلمدادات األساسية وتوزيعها – 3

 19 املبدأ

 رحى واملرضى فضال عن املعوقني ، إىل احلد العملي جيب أن يتلقى مجيع املشردين داخليا من اجل – 1
األكمل وبأقصى قدر ممكن من التأخري ، الرعاية والعناية الطبيتني اللتني تلزمام دون متييز على أي أساس
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 وجيب أن يتاح للمشردين الوصول ، عند الضرورة ، إىل اخلدمات النفسية . سوى األسس الطبية
 . واالجتماعية

 إيالء اهتمام خاص باحلاجات الصحية للمرأة مبا يف ذلك وصول األنثى إىل اجلهات اليت توفر ينبغي – 2
 الرعاية الصحية واخلدمات الصحية من قبيل الرعاية الصحية التناسلية فضال عن إسداء املشورة املالئمة

 . لضحايا االعتداءات اجلنسية وغريها

 ن داخليا من األمراض املعدية مبا فيها متالزمة نقص املناعة يتوجب إيالء اهتمام خاص بوقاية املشردي – 3
 ) . اإليدز ( املكتسب

 20 املبدأ

 . لكل إنسان احلق يف أن يعترف به يف كل مكان شخصا مسؤوال أمام القانون – 1

 وإلعمال هذا احلق الذي يتمتع به املشردون داخليا جيب على السلطات املعنية أن تزودهم بكافة – 2
 تندات الالزمة للتمتع حبقوقهم القانونية وملمارستها مثل جوازات السفر ووثائق اهلوية الشخصية املس

 وجيب على السلطات ، بوجه خاص ، أن تسري إصدار مستندات . وشهادات امليالد وشهادات الزواج
مثل جديدة أو تعويض املفقود من هذه املستندات يف حالة التشريد دون فرض شروط غري معقولة من

 اشتراط العودة إىل املنطقة اليت يقيم فيها الشخص عادة بغية احلصول على هذه املستندات أو غريها من
 . املستندات املطلوبة

 جيب أن يتمتع الرجل واملرأة حبقوق متساوية يف احلصول على املستندات الالزمة وجيب أن يكون هلما – 3
 . احلق يف احلصول على مثل هذه املستندات

 21 ملبدأ ا

 . ال ينبغي حرمان أي شخص تعسفا من أمواله وممتلكاته – 1

 : جيب أن حتمى يف مجيع األحوال أموال وممتلكات املشردين داخليا وخاصة من األفعال التايل ذكرها – 2
النهب ؛ – أ
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 اهلجومات املباشرة أو العشوائية أو غري ذلك من أفعال العنف ؛ – ب

 رع يف العمليات العسكرية أو أهدافا عسكرية ؛ استخدامهم د – ج

 تعريضهم لالنتقام ؛ – د

 . وهدم منازهلم أو مصادرا كشكل من العقاب اجلماعي – هـ

 ينبغي توفري احلماية من اهلدم ومن املصادرة التعسفية أو غري املشروعة ومن االحتالل واالستخدام لكافة – 3
 . وراءهم املشردون داخليا األموال واملمتلكات اليت يتركها

 22 املبدأ

 إن األشخاص املشردين ، سواء كانوا يعيشون أو ال يعيشون يف خيام، ال جيب التمييز ضدهم نتيجة – 1
 : لتشردهم يف التمتع باحلقوق التايل ذكرها

 احلق يف حرية التفكري والوجدان والدين أو املعتقد والرأي والتعبري ؛ – أ

 رية التماس فرص االستخدام ويف ممارسة األنشطة االقتصادية ؛ احلق يف ح – ب

 احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واملسامهة على قدم من املساواة يف تسيري الشؤون احمللية ؛ – ج

 احلق يف التصويب واملسامهة يف تسيري الشؤون احلكومية والعامة مبا يف ذلك احلق يف الوصول – د
 مارسة هذا احلق ؛ للوسائل الالزمة مل

 . واحلق يف التخاطب باللغة اليت يفهموا – هـ

 23 املبدأ

. لكل إنسان احلق يف التعليم – 1
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 وإلعمال هذا احلق الذي يتمتع به املشردون داخليا جيب على السلطات املعنية أن تكفل هلؤالء – 2
 . يكون جمانا وإلزاميا يف املستوى االبتدائي األشخاص وخاصة لألطفال املشردين ، تلقي التعليم الواجب أن

 . وينبغي أن حيترم التعليم هويتهم الثقافية ولغتهم ودينهم

 ينبغي بذل جهود خاصة من أجل أن تشارك النساء والفتيات مشاركة كاملة وعلى قدم من املساواة يف – 3
 . الربامج التعليمية

 يبية للمشردين داخليا وخاصة املراهقني والنساء سواء كانوا جيب أن توفِّر املرافق التعليمية والتدر – 4
 . يعيشون أو ال يعيشون يف خيام حاملا تسمح بذلك الظروف

 املبادئ املتصلة باملساعدة اإلنسانية – الفرع الرابع

 24 املبدأ

 . جيب تقدمي املساعدة اإلنسانية وفقا ملبادئ اإلنسانية واحلياد ودون متييز – 1

 ي حتويل وجهة املساعدة اإلنسانية املقدمة للمشردين داخليا ، ال سيما حتويلها ألسباب سياسية أو ال ينبغ
 . عسكرية

 25 املبدأ

 يقع الواجب األويل واملسؤولية عن توفري املساعدة اإلنسانية للمشردين داخليا على عاتق السلطات – 1
 . الوطنية

 من اجلهات الفعالة املناسبة احلق يف عرض خدماا مساندة للمنظمات اإلنسانية الدولية وغريها – 2
 وال ينبغي اعتبار عرض كهذا عمال غري ودي أو تدخال يف الشؤون الداخلية للدولة . للمشردين داخليا

 وال ينبغي حجب املوافقة على ذلك تعسفا وال سيما حينما تكون السلطات . وجيب النظر إليه حبسن نية
. على توفري ما يلزم من املساعدة اإلنسانية أو غري راغبة فيها املعنية غري قادرة
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 جيب على السلطات املعنية أن تتيح وتيسر املرور احلر للمساعدة اإلنسانية ومتنح األشخاص القائمني – 3
 . بتوفري مثل هذه املساعدة الوصول السريع واخلايل من العراقيل للمشردين داخليا

 26 املبدأ

 وال ينبغي تعريضهم . ومحاية أدوات نقل ومعدات األشخاص القائمني بتقدمي املساعدة اإلنسانية جيب احترام
 . ألي هجوم أو غري ذلك من أفعال العنف

 27 املبدأ

 ينبغي للمنظمات اإلنسانية الدولية ولغريها من اجلهات املناسبة ، عند توفري املساعدة ، أن تويل االعتبار – 1
 احتياجات املشردين داخليا ومحاية ما هلم من حقوق اإلنسان واختاذ التدابري املالئمة يف هذا املالئم حلماية

 وينبغي هلذه املنظمات واجلهات الفاعلة ، يف قيامها بذلك ، أن حتترم ما يتصل ذا املوضوع من . الصدد
 . املعايري ومدونات قواعد السلوك الدولية

 وليات املتعلقة باحلماية امللقاة على عاتق املنظمات الدولية املخولة هلذا ال متس الفقرة السابقة املسؤ – 2
 . الغرض واملمكن أن تعرض خدماا أو تطلبها دول

 املبادئ املتصلة بالعودة واالستيطان وإعادة االندماج – الفرع اخلامس

 28 املبدأ

 وتوفري الوسائل اليت تسمح يقع على عاتق السلطات املختصة واجب ومسؤولية يئة الظروف – 1
 للمشردين داخليا بالعودة الطوعية يف كنف األمان والكرامة إىل ديارهم أو أماكن إقامتهم العادية أو إعادة

 وجيب على هذه السلطات أن تسعى لتيسري إعادة إدماج . االستيطان الطوعي يف مكان آخر من البلد
 . نهم منهم العائدين من املشردين داخليا أو املعاد توطي

 ينبغي بذل جهود خاصة لكفالة املشاركة التامة من جانب املشردين داخليا ىف ختطيط وإدارة عودم – 2
. وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم
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 29 املبدأ

 إن األشخاص املشردين داخليا الذين عادوا إىل ديارهم أو أماكن إقامتهم العادية أو الذين أعيد توطينهم – 1
 وجيب أن يكون هلم احلق يف املشاركة . ان آخر من البلد ال ينبغي أن يتعرضوا للتمييز نتيجة تشريدهم يف مك

 الكاملة وعلى قدم من املساواة يف تسيري الشؤون العامة على كافة املستويات وإمكانية احلصول املتكافئ على
 . اخلدمات العامة

 أو املعاد توطينهم من املشردين داخليا / ة العائدين و على السلطات املختصة واجب ومسؤولية مساعد – 2
 على أن يستعيدوا ، بالقدر املمكن ، أمواهلم وممتلكام اليت تركوها وراءهم أو اليت انتزعت منهم بعد

 ويف احلاالت اليت يكون فيها استعادة تلك األموال واملمتلكات غري ممكن جيب على السلطات . تشريدهم
 أو تقدم املساعدة هلؤالء األشخاص على احلصول على التعويض املالئم أو على شكل آخر من املعنية أن توفر

 . اجلرب العادل لألضرار

 30 املبدأ

 جيب على كافة السلطات املعنية أن تتيح وتيسر للمنظمات اإلنسانية الدولية وغريها من اجلهات الفاعلة
 ا ، سبيل الوصول السريع واخلايل من العراقيل للمساعدة على املناسبة ، يف ممارسة كل منها للوالية املنوطة
. عودم أو إعادة توطينهم أو إعادة إدماجهم


