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تقـــديـــم

يندرج اإعداد م�سروع دليل زيارة ال�سجون املقرتح �سمن اأن�سطة برنامج التعاون 

قطاع  حلوكمة  جنيف  ومركز  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  بني 

الأمن واملندوبية العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج الهادف اإىل تعزيز قدرات 

الأطر يف جمال الوقاية من التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو املهينة. وقد �سمل هذا الربنامج عددا من الأطر التي ا�ستفادت  اأو الالاإن�سانية 

من الور�سات املوجهة لالأطباء والأخ�سائيني النف�سيني واملدراء والأطر العاملني يف 

املوؤ�س�سات ال�سجنية باملغرب.

الربوتوكول  على  املغرب  م�سادقة  مرافقة  اإطار  يف  الربنامج  هذا  جاء  لقد 

اآلية وطنية  اإحداث  ترتب عن ذلك من  وما  التعذيب  الختياري لتفاقية مناه�سة 

نف�س  مبوجب  املحدثة  الفرعية  اللجنة  اأمام  الباب  وفتح  التعذيب  من  للوقاية 

الربوتوكول لزيارة اأماكن احلرمان من احلرية مبا فيه ال�سجون، علما باأن املغرب 

البلد  لزيارة  اخلا�سة  اأو  التعاقدية  غري  الآليات  من  عدد  اأمام  الباب  فتح  قد 

والتق�سي يف الق�سايا التي تدخل �سمن اخت�سا�سها. وقد ن�س القانون التنظيمي 

هو  الأخري  هذا  اأن  على  وطنية  كموؤ�س�سة  الإن�سان  الوطني حلقوق  باملجل�س  املتعلق 

الذي �سيحت�سن الآلية الوطنية.

وبعد الور�سات املخ�س�سة للتعريف باملعايري واملمار�سات اجليدة يف هذا املجال 

يف بعدها الوطني والدويل، ارتاأى املنظمون ترجمة البعد املعياري باملمار�سة امليدانية 

ق�سد تعزيز متلك الأدوار والأهداف الداعية لإحداث هذه الآليات، وذلك بتمكني 

عدد من الأطر امل�ستفيدة من الدورات ال�سابقة من ال�سطالع بدور هذه الآلية من 

خالل زيارة موؤ�س�سات واإعداد تقارير وتو�سيات.

اإن الهدف من م�سروع الدليل هو متكني املمار�سني من جمالت ا�ستغال اخلرباء 

الإملام  على  اأكرث  �سي�ساعد  مما  واأهدافا  ومقاربة  تدبريا  ال�سجنية  املوؤ�س�سة  داخل 

موكولة  ومهام  كوظيفة  النزلء  مع  والتعامل  املرافق  تدبري  ومبتطلبات  باأدوارهم 

للعاملني داخل ال�سجون.
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كما اأن هذا الدليل يتوخى و�سع موؤ�سرات واإطار للتقييم ت�سهل الر�سد والرتكيز 

املهنية  تطبعها  بروح  وذلك  التق�سي،  ي�سملها  اأن  يجب  التي  املجالت  اأهم  على 

و�سع  اإىل  ال�سجنية  باملوؤ�س�سة  الرتقاء  املتوخى:  العام  للهدف  خدمة  واملو�سوعية 

فيه  ي�ستغل  الذي  اجلو  وحت�سني  التعذيب  من  والوقاية  ال�سجناء  معاملة  يف  اأف�سل 

العاملون يف ال�سجون.

لقد اأجنز هذا العمل بالعتماد على ما مت التداول ب�ساأنه خالل الور�سات ال�سابقة 

مع ع�سرات امل�ستفيدين منها، اإ�سافة اإىل ال�ستفادة من اأعمال �سابقة اأجنزتها عدة 

التعذيب  من  الوقاية  وجمعية  الأمن  قطاع  حلوكمة  جنيف  مركز  منها  موؤ�س�سات 

�سوي�سرا، وجمل�س اوروبا...

اإننا ن�سع هذه الوثيقة بني اأيدي امل�ستفيدين من هذه الور�سات العملية كاأر�سية 

خالل  البناء  التفاعل  على  م�ساعدا  اإطارا  ت�سكل  ولكنها  والتطوير،  لالإغناء  قابلة 

الأعمال املطلوبة من امل�ستفيدين �سواء خالل الزيارات اأو اإعداد التقارير والتو�سيات 

وت�سهيل تقييم الأداء داخل املوؤ�س�سات.
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اأوال: التح�سري للزيارة

تكوين فريق الزيارة  �

ميكن اأن يرتاوح حجم الفريق من �سخ�سني اإىل ع�سرة اأ�سخا�س. من ال�سروري 	 

اأن تكون هناك ن�ساء �سمن الفريق، خا�سة عندما تكون هناك �سجينات و / اأو 

اأحداث.

التي 	  ال�سجنية  املوؤ�س�سة  العتبار خ�سائ�س  الفريق يف  ت�سكيل  ياأخذ  اأن  يجب 

�ستتم زيارتها )�سجن »عادي »، �سجن الن�ساء، �سجن الأحداث....( ؛.

يعد وجود طبيب )ة( �سرورًيا دائًما بالفريق. من املحبذ اأن يكون لدى الأخري 	 

ل�ستعانة  للفريق  وميكن  ال�سرعي.  الطب  جمال  يف  معارف  الأخرية(  )اأو 

بخدمات خرباء اآخرين كالأخ�سائيني النف�سيني. 

االجتامع األول للفريق قبل الزيارة �

يجب على جميع اأع�ساء الفريق ح�سور الجتماع الأول، الذي �سيتم فيه تعيني 

رئي�س الفريق الذي �سيقوم بالإ�سراف على النقا�س يف هذا الجتماع وتن�سيق عمل 

الفريق خالل الزيارة وعند كتابة التقرير. 

املعلومات التي يجب التوفر عليها قبل الزيارة

من املفيد اأن يتوفر جلميع اأع�ساء الفريق الزائر:

1- جميع الن�سو�س القانونية والتنظيمية ذات ال�سلة: املواد ذات ال�سلة 
من القانون اجلنائي، وقانون امل�سطرة اجلنائية، وقانون ت�سيري ال�سجون، 

ودليل ال�سجني، الخ.
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اإن اأمكن )اإذا كانت هذه الوثائق متوفرة(  -2

ww ت�سميم ال�سجن؛

ww القب�س واأ�سباب  الدخول  تواريخ  مع  احلالية،  ال�سجناء  قائمة 

عليهم،  وعدد الزنازين التي يقيمون فيها؛

wwالتقرير ال�سنوي عن ال�سجن )اإن كان متوفرا( لل�سنتني الأخريتني؛

wwالتنظيم الداخلي لل�سجن والتعليمات املتعلقة بذلك؛

ww اأو الثنني  ال�سنوات  التاأديبية خالل  التدابري  اإح�ساءات عن عدد 

الثالث الأخرية؛

ww معلومات عن فئات العاملني بال�سجن واأدوار كل منها ومعلومات عن

الإ�سرابات عن الطعام الذي عرفها ال�سجن يف الفرتات الأخرية.

بع�ض املواد ال�ضرورية التي يجب التوفر عليها من طرف 

طاقم الزيارة:

ww ورق، اأقالم، مطهر لليدين و/ اأو املنا�سف املبللة ال�سغرية، م�ساعل 

وجود  للك�سف عن  القيا�سات، رمبا جهاز  لإجراء  اأجهزة  �سغرية، 

للوفد  ال�سروري  من  يكون  قد  ذلك،  على  عالوة  امليكروفونات، 

احل�سول على كامريا جيدة. 

ww ميزان قفازات،  الزيارة:  طاقم  يف  امل�سارك  للطبيب  بالن�سبة 

 marteau à réflexes،( الع�سبي  للفح�س  مادة  احلرارة، 

goniomètre، etc(، �سرائط بولية، مما ي�سمح للك�سف عن الدم، 
رمبا علب �سغرية لأخذ بع�س العينات.
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ثانيا: اأثناء الزيارة

اأ�سئلة يطرحها الفريق على مدير ال�سجن اأثناء املقابلة يف بداية  �

الزيارة.

هام يجب اأخذه بعني االعتبار:

يجب اأن ي�سارك جميع اأع�ساء الفريق يف هذا اللقاء.	 

من املهم اأن يقدم الرئي�س )ة(  جميع اأع�ساء الفريق للمدير اأو من ينوب 	 

عنه.

الزائر 	  الفريق  ودور  الزيارة  من  بالغر�س  بالتذكري  الفريق   رئي�س  يقوم 

و�سبب اختيار هذه املوؤ�س�سة اإذا لزم الأمر.

من املهم تو�سيح اأن مثل هذه الزيارات عادة ما تهدف اإىل تطوير نظام 	 

ال�سجون ب�سكل عام،  ولي�س التنديد مبوظفي املوؤ�س�سة اأو اإدارتها. 

من املهم التاأكيد على الطابع اخلا�س وال�سري للمقابالت مع ال�سجناء	 

الفريق 	  بني  والتعاون  الثقة  من  جو  خلق  الفريق  )ة(  رئي�س  على  يجب 

والإدارة.

الق�سايا 	  اللقاء الأويل على عدد حمدود من  من املهم القت�سار يف هذا 

الأ�سا�سية التي �ستفيد خمتلف اأع�ساء الفريق للقيام مبهامهم على اأح�سن 

وجه.



�سبيل  � )على  املدير  على  طرحها  ميكن  التي  الأ�سا�سية  الأ�سئلة 

املثال ل احل�سر(

 بالن�سبة للمدير: نبذة عن م�ساره املهني.

بالن�سبة للموؤ�س�سة ال�سجنية: تاريخها وهيكلتها وطاقتها ال�ستيعابية الر�سمية، 

وعدد ال�سجناء بها.

بخ�سو�س ال�سجناء: عددهم، ومتو�سط مدد الأحكام، ومددها الق�سوى، 	 

والأحداث،  والن�ساء  الرجال  وعدد  واملتهمني،  عليهم،  املحكوم  عدد 

وتوزيعهم على  املباين. 

الجتماعية، 	  امل�سلحة  العاملون يف  الطبي، احلرا�س،  الطاقم   العاملون: 

ويف امل�سلحة الإدارية؛

الرتفيه(، 	  )العمل،  والأن�سطة  ال�سرتاحة،  فرتات  الداخلي:  التنظيم 

الزيارات العائلية، املحامون، الطرود / الربيد؛ الت�سال بالأطفال؛

خالل 	  ا�ستخدامها  مدى  التاأديبية،  الزنازين  حجم  التاأديبية:  العقوبات 

ال�سنة املن�سرمة

الأمن اخلارجي: تاريخ اآخر حماولة هروب، على �سبيل املثال	 

العام 	  واجلو  حاليا،  الإدارة  تواجه  التي  الرئي�سية  والتحديات   امل�ساكل 

للموؤ�س�سة.

املعلومات  التي يجب احل�سول عليها من طرف الفريق الزائر �

الأحياء 	  جميع  زيارة  اإمكانية  من  للتاأكد   ( ال�سجنية  املوؤ�س�سة  ت�سميم 

والأجنحة(

ال�سجالت :	 

wwملفات ا�ستقبال النزلء وتنقيلهم والإفراج عنهم

wwالعقوبات التاأديبية
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ww1
امللفات الطبية

wwاحلوادث

wwال�سكايات

wwكل �سجل يحتمل اأن يكون مفيدا لهذه الزيارة

امليزانية / املحا�سبة �

ترتيب لقاءات عن طريق املدير مع كل م�س�ؤول قد يفيد يف الزيارة

ww امل�سوؤول عن الأمن الإدارة )رئي�س احلرا�س،  اآخرون يف  م�سوؤولون 

وال�سالمة، الخ.(

wwامل�سوؤول الطبي الرئي�سي اأو من ينوب عنه

wwرئي�س امل�سلحة الجتماعية

wwاآخرون

جولة ق�سرية باأجنحة ال�سجن �

مبختلف  • بال�سجن  ق�سرية  جولة  تنظيم  املدير  من  يطلب  الفريق  رئي�س 

اأجنحته ومرافقه.

من املهم اأن ي�سارك كل اأع�ساء الفريق يف هاذه اجلولة لكي يلقون نظرة  •

العزل(،  )اأو  التاأديبي  اجلناح  )الزنازن،  ال�سجن   اأجنحة  كل  على  اأوىل 

املطبخ، املالعب الريا�سية، امل�سلحة الطبية الخ(.

هام

ل ُتطرح الأ�سئلة على النزلء خالل هذه اجلولة، بل يف وقت لحق يف مقابالت 

خا�سة انفرادية. كما يجب اأن تكون هذه اجلولة ق�سرية

الطبية، ل ميكن الطالع عليها اإل من قبل الفريق الطبي امل�سارك يف  امللفات  ل�سرية  نظرا   -  1
الزيارة
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التداول بني اأع�ساء الفريق �

بعد القيام بجولة يف املوؤ�س�سة ال�سجنية، ينق�سم الفريق اإىل 3 جمموعات لزيارة 

الف�ساءات املخ�س�سة لكل جمموعة واإجراء مقابالت مع الإدارة واحلرا�س والأطباء 

واملمر�سني والنزلء، ويتعلق الأمر ب 

Ã ،)...املرافق الطبية )امل�سحة

Ã ،الزنازن واملطبخ

Ã ،اأجنحة التكوين والرتفيه واملزار

ww ول �سيجري معهم مقابالت،  الذين  النزلء  باختيار  الفريق  يقوم 

يرتك هذا الختيار لالإدارة اأو اأعوان ال�سجن.

ww.من الأف�سل اأن تكون كل اللقاءات واحلوارات فردية

اختيار النزلء لإجراء مقابالت معهم وفًقا للمعايري التالية: �

ww تعذيب لآثار  حاملني  زالوا  ما  يكونون  قد  )لأنه  اجلدد  النزلء 

مفرت�س(

wwالنزلء اخلا�سعون لإجراء عقابي اأو العزلة

wwالأحداث

wwالن�ساء

ww ،الفئات املعر�سة للخطر: ال�سيا�سيون اإن وجدوا، مدمنو املخدرات

مرتكبو اجلرائم اجلن�سية، الخ.

wwاآخرون

اختيار املوظفني واحلرا�س للمقابلة �

ww)موظفو الإدارة )احلار�س الرئي�سي، امل�سوؤول عن الأمن، الخ

wwالطبيب الرئي�سي اأو من ينوب عنه

wwرئي�س امل�سلحة  الجتماعية
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ww)الإمام، )اإن كان ال�سجن يتوفر عليه

wwاآخرون

اختيار الأجنحة التي يتعني زيارتها باهتمام كبري  �

wwالأجنحة التاأديبية / زنازين العزل

ww ف�ساء الزيارة

wwمالعب / مباين ريا�سية

wwمطبخ وحمالت  تخزين املواد الغذائية

wwمنطقة الإنتاج / ور�سات العمل

wwامل�سحة واأماكن ال�ست�سفاء

wwف�ساءات اأخرى

من  � اآخرين  م�سوؤولني  اأو  املدير  على  لطرحها  اإ�سافية  اأ�سئلة  ب( 

الإدارة.

الأخذ بعني العتبار

ww هذه املقابالت يجب اأن تتم بعد املقابلة الأولية مع املدير

ww الفريق )الفرق الأ�سئلة من طرف خمتلف جمموعات  يتم طرح هذه 

الفرعية(.

ww.اإذا لزم الأمر، ميكن طرح هذه الأ�سئلة يف وقت لحق على املدير نف�سه

بخ�سو�س موظفي ال�سجن �

ww)الن�سبة بني احلرا�س / النزلء؟ )كم نزيل حلار�س واحد؟

wwتوظيف وتدريب خمتلفة فئات العاملني ؟

wwم�ستوى اأجورهم؟

wwالإجازة ال�سنوية ملختلف فئات املوظفني؟
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wwكيف يتم تعوي�سهم ؟

بخ�سو�س الأمن �

wwمن ي�سمن الأمن اخلارجي لل�سجن؟

ww الو�سائل امل�ستخدمة ل�ستعادة النظام )الهراوات، الأ�سفاد، الغاز

وغريها( ؛ الأ�سلحة النارية املتاحة؟

ww ،امل�سطرة  التاأديبية )العقوبات املن�سو�س عليها، �سلطة ال�ستئناف

الخ(؟

ww التدابري اخلا�سة املطبقة على ال�سجناء الذين يعتربون خطرين و

/ اأو قابلني للقيام مبحاولت الهروب؟

wwمعدات احلماية )على �سبيل املثال: ال�سكانري لتجنب عمليات التفتي�س(؟

اخلدمات الجتماعية والرتبوية �

wwحمتوى مقابلة ال�ستقبال )احل�سول على ا�ستمارة فارغة(؟

wwكيفية تقدمي دليل ال�سجني

ww العامة والثقافة  التعليم   : الإدماج  واإعادة  للخروج  التح�سري 

والتكوين املهني املتاح لل�سجناء ؛ 

wwكم عدد امل�ستفيدين

الأن�سطة املتاحة يف ال�سجن �

wwالرتبية / التكوين املهني؟

ww ،الت�سلية / الرتفيه؟ الريا�سة الداخلية / اخلارجية )عدد املرات

املدة(؟

wwالأن�سطة الثقافية واملهنية؟

العمل �

ww هل العمل متعب؟ 

ww كم عدد النزلء الذين يعملون داخل / خارج ال�سجن: و�سف اأن�سطة

الإنتاج والأن�سطة »املنزلية«؟
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ww الأجور؟ جمموع  وال�سروط؟  العمل  �ساعات  ال�سناعي:  الإنتاج 

الن�سبة املئوية من هذا التعوي�س املخ�س�س مبا�سرة للنزيل؟

wwهل تطبق معايري ال�سحة وال�سالمة يف العمل؟

الت�سال مع اخلارج �

wwا�ستعمال الهاتف؟

wwعدد املرات واملدة؟

wwجماين؟

wwالتو�سل باجلرائد، والتوفر على الإذاعة والتلفزيون؟

ww الوزن الأق�سى،  العدد  امل�ستلمة:   / املر�سلة  والطرود  الر�سائل 

الأق�سى ؟

wwرقابة املرا�سالت؟

wwزيارات العائلة والأ�سدقاء: العدد؟ املدة؟

wwمعامالت خا�سة الأطفال )الزيارة يف ات�سال مبا�سر(؟

wwالتفتي�س عند دخول اأو خروج الزوار؟

wwالزيارات املطولة )اأو زيارات عائلية(؟

wwرخ�س خروج: ما هي ال�سروط؟

اإجراءات تقدمي ال�سكاوى من طرف النزلء �

wwملن التوجه  بال�سكاية؟ وكيف؟

wwهل ميكن الت�سال مبحام؟

ww هل ميكن لل�سجني التقدم مبا�سرة اإىل �سلطة خارجية دون املرور

عرب اإدارة  ال�سجن؟

wwكيفية ت�سجيل عدد وحمتوى ال�سكاوى؟

الف�سل بني النزلء / املمار�سات التمييزية �

wwهل يتم الف�سل بني النزلء؟
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wwاإذا كان الأمر كذلك، ملاذا؟

wwالت�سل�سل الهرمي الداخلي داخل النزلء؟

ج( املقابلة مع النزلء  دون �سهود �

Ã  توحي قد  التي  بال�سيغ  الأ�سئلة  طرح  قطعي  ب�سكل  جتنب  يجب 

�سبيل  الأ�سئلة مفتوحة )على  تكون  اأن  باجلواب،  ومع ذلك، يجب 

التي  املعاملة  �سوء  هي  »ما  من  بدًل  ال�ستنطاق؟«  مت  »كيف  املثال 

عانيت منها اأثناء ال�ستنطاق ؟«(

Ã  ل جيًدا،  م�ساء  هادئ،  )مكان  للمقابالت  منا�سب  مكان  اختيار 

ي�سبه املحكمة(.

Ã .الأف�سلية للمقابالت الفردية

Ã  التاأكد من �سرية املناق�سة )الإ�سغاء من وراء الباب اأو امليكروفونات

اأو ما اإىل ذلك(.

Ã .سرح الغر�س من الزيارة باأدب�

Ã  التذكري باأن هذه املقابلة �سرية متاًما، واأنه ل يتم باأي حال من الأحوال

اإبالغ املدير / رئي�س احلرا�س / ال�سرطة بذلك اإل اإذا كان ال�سخ�س 

يرغب ب�سراحة يف ذلك  )يف�سل التعبري عن هذه الرغبة كتابًيا(.

Ã  التو�سيح للنزيل يف البداية اأن الفريق الزائر ل يهدف اإىل الهتمام

باحلالت اخلا�سة بل بالق�سايا العامة التي توؤثر على جميع ال�سجناء.

معلومات عامة �

ww ،ال�سم، العمر

wwالتكوين / املهنة

ww تاريخ دخول ال�سجن

العتقال �

ww ،املنزل العام،  )الطريق  ال�سرطة  قبل  من  العتقال  ومكان  تاريخ 

ال�سخ�س �سلم نف�سه ملخفر ال�سرطة، وغريها(
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ww)سروط العتقال )يف هدوء، دون عنف / مقاومة، حماولة الهرب�

wwسروط النقل اإىل خمفر ال�سرطة؟�

ال�سروط العامة يف مركز ال�سرطة �

الزنزانة:  

wwكم عدد ال�سجناء معك يف  الزنزانة؟

ww كم عدد ال�سجناء يف �سرير واحد ؟

ww درجة احلرارة يف ال�سيف / ال�ستاء؟

wwالعالقة مع املعتقلني الآخرين؟

احلمام: كم مرة تاأخذون حماما؟ هل  باملاء ال�ساخن؟

اجلودة:  �سحن؟  اأول  بعد  الطعام  من  املزيد  طلب  ميكن  هل  الغذاء:  كمية 

جيدة / لي�ست جيدة؟ . اخل�سروات والفواكه واللحوم؟

يف  مرة  من  كم  النقي:  الهواء  من  ال�ستفادة   / ال�ساحة  املمكنة:   الأن�سطة 

اليوم، املدة؟ الريا�سة: الرتدد، املدة؟ و�سائل الرتفيه: التلفزيون، الخ. ور�سة عمل / 

الزنزانة: الرتدد، املدة؟ التعوي�س عن ال�سغل؟ هل ي�ستفيد من هذا الن�ساء والفتيات؟

»الزيارة  املكان؟  املدة؟  املرات؟،  عدد  والزيارات:  اخلارج  مع  الت�سال 

العائلية / الزوجية؟«. الأ�سخا�س املخولون )الأ�سرة فقط؟ املحامون؟ الأ�سدقاء؟( 

الربيد، الهاتف: عدد املرات، املدة؟

الرعاية؟  جودة  الطبية؟  الرعاية  على  احل�سول  كيف  الطبية:  الرعاية 

الأدوية املتاحة؟ �سرية الفح�س الطبي؟

العقوبات التاأديبية: هل �سبق اأن عوقبت؟ اأي نوع ؟ املدة؟ من الذي يتخذ 

القرار؟ احلق يف الطعن يف العقوبة؟ هل تعرف �سخ�س عوقب؟

�سلوك احلرا�س : اجلو العام؟ اإذا كانت مزاعم الإ�ساءة: نوع الإ�ساءة، عدد 

املرات، املكان بال�سبط(

�سلوك ال�سجناء الآخرين: كيف يت�سرف املعتقلون جتاه بع�سهم؟ هل هناك اأي 

م�ساكل؟
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نهاية املقابلة: اطلب راأي املحاور اخلا�س ب�ساأن ما اإذا كان ينبغي للوفد اأن يحاور 

نزيال  له الأولوية يف ذلك )على �سبيل املثال، لأنه )هي( متت معاملته معاملة �سيئة 

للغاية من قبل احلرا�س / املعتقلني؟ (

د( مقابلة مع الطبيب الرئي�سي و / اأو م�ساعديه �

قبل املقابلة

ww ،من املحبذ للغاية اأن يتم اإجناز هذا اجلزء املتخ�س�س من الزيارة

مب�ساعدة طبيب اأو ممر�س �سمن فريق الزيارة!

ww يتعلق الأمر مبقابلة خا�سة يجب اإجراوؤها دون ح�سور احلرا�س اأو

غريهم من من خارج طاقم الرعاية ال�سحية؛

الأ�سئلة الأولية التي يجب طرحها على الطبيب امل�سوؤول اأو الفريق الطبي:

ww عدد الأطباء واملمر�سني والأعوان ال�سحيني؟ / احلرا�س املعينني يف 

امل�سحة؟ / ح�سورهم يف عني املكان )�ساعات الدخول واملغادرة(؟ 

م�ساركة طرف ثالث يف الرعاية ال�سحية )احلرا�س؟ ال�سجناء؟(؟ 

�سروط  وزارة؟(؟  )اأي  الطبي  الطاقم  لأع�ساء  الإداري  النتماء 

العمل،  الرواتب )م�سابهة  ل�سروط امل�ست�سفيات العامة/ التكوين 

/ الدبلومات؟(

ww اأ�سئلة حول الدعم الطبي اخلارجي: م�ست�سفيات الإغاثة يف حالت

الطوارئ / الأمرا�س ال�سديدة؟ ا�ست�سارات طبية متخ�س�سة خارج 

ال�سجن )ماذا؟ من؟ متى؟(؟ منط و�سروط النقل الطبي لل�سجناء 

املر�سى )خا�سة يف حالة ال�ستعجال(؟

ww الرعاية م�سلحة  يف  العاملني  راأي  واللوازم:   املعدات  حول  اأ�سئلة 

اإ�سعاف؟(: هل هي  ب�ساأن املعدات واملواد )توفري �سيارة  ال�سحية 

كافية، هل هي مالئمة؟
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الن�ساط الطبي العالجي

الكم

Ã عدد القادمني اجلدد �سهريا؟

Ã حمتوى الفح�س الطبي عند دخول ال�سجن؟

Ã عدد الفحو�سات اأثناء ال�سجن؟

Ã  ،كتابًيا )�سفوًيا،  ال�سجن  فرتة  اأثناء  العالج  اإىل  الو�سول  كيفية 

دوافع، املراقبة(؟

Ã اإمكانية فح�س ال�سجينات من طرف طبيبة اأو ممر�سة؟

احلالت ال�ستعجالية 

Ã امل�سطرة خالل �ساعات العمل / خارج �ساعة العمل؟

Ã احلرا�سة يف عني املكان: من؟

Ã هل اخلدمة الطبية ي�ستفيد منها موظفو ال�سجن / الأ�سر؟

الأمرا�س الرئي�سية التي مت مواجهتها

Ã نوع / م�ساكل ملمو�سة واجهتها امل�سلحة الطبية؟

Ã لئحة الوفيات: ال�سبب، ت�سريح اجلثة؟

عالج الأ�سنان

Ã وثرية ال�ست�سارات الطبية؟

Ã عدد املر�سى يف كل ا�ست�سارة؟

Ã جمانية الرعاية ال�سحية ؟

الإدمان

Ã  عن الإقالع  خمطط  الطبية،  امل�سلحة  )موقف  املخدرات  مدمنو 

تناول املخدرات، حت�سي�س ال�سجناء(؟

Ã سبط املخدرات غري القانونية داخل ال�سجن؟�
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Ã حجز املخدرات داخل ال�سجن؟

Ã  ،الكبد التهاب  الب�سرية،  املناعة  نق�س  املعدية )فريو�س  الأمرا�س 

ال�سل، اإلخ(؟

Ã طرق الفح�س )اإلزامية / ح�سب الطلب(؟

Ã سروط ومعايري العزلة؟�

Ã )العالج )اإلزامي؟ مراقبة تناول الدواء؟

Ã الواقي الذكري، املحاقن املتاحة، معدات التطهري؟

Ã تدابري الإخبار؟

رعاية ال�سحة العقلية

Ã  الو�سول اإىل طبيب خمت�س يف الأمرا�س العقلية / العالج النف�سي

لل�سجناء؟

Ã كيفية احل�سول على العالج؟ عدد ال�ست�سارات الطبية؟

Ã اهتمام خا�س باملراأة؟

الأدوية واملعدات

Ã الكم؟ هل ت�سعرون اأنها كافية؟

Ã املزودون / التوزيعات املجانية / وثرية التوزيع؟

Ã اإجراءات الطلب / م�ساكل يف التعامل مع  الطلبات؟

Ã  اأن�سطة غري عالجية

عالمات اأو معلومات اأو مزاعم عن �سوء املعاملة املحتملة؟

Ã العدد / النوع )ال�سرطة، احلرا�س، ال�سجناء(؟

Ã ال�سهادات الطبية عن العتداء والإ�سابة: �سروط منح ال�سهادة؟

Ã من ي�ستطيع اأن يطلب هذه ال�سهادة ؟ومن ميكن ا�ست�سارته ؟

Ã  الدعاءات / املعاينات ملو�سوعية / ال�ستنتاجات؟

Ã سجل خا�س / تدخل اأطباء الطب ال�سرعي؟�
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العقوبات التاأديبية

Ã م�ساركة الطبيب يف اتخاذ قرار العقاب؟

Ã املراقبة الطبية اأثناء العزلة التاأديبية؟ كم من مرة؟

خمتلفات

Ã سهادات عدم القدرة على حتمل ال�سجن؟�

Ã مراقبة املطبخ / مراقبة الأغذية؟

Ã  التعامل مع الإ�سرابات عن الطعام )هل هناك تعليمات  اإدارية بهذا

اخل�سو�س؟(؟

Ã التكفل بالن�ساء احلوامل / بالن�ساء اللواتي لهن ر�سع؟

ال�سجالت / امللفات

Ã عددها واأنواعها؟

Ã سرية امللفات الطبية؟�

Ã مراقبة ال�سجالت الطبية للمعتقلني

اجلو العام

Ã العالقات بني اأع�ساء امل�سلحة الطبية وال�سجناء / احلرا�س؟

Ã سرية ال�ست�سارات الطبية؟�

Ã العالقات مع الأطباء / املمر�سني خارج نظام ال�سجون؟

زيارة  املقرات الطبية

امل�سحة

Ã عدد الغرف / الأ�سرة؟

Ã توزيع املر�سى؟

Ã النظافة العامة؟
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امل�سلحة الطبية

Ã عدد الغرف / الأنواع؟

النظافة العامة

Ã مراقبة الأجهزة / املعدات؟

ال�سيدلية

Ã كمية وتنوع الأدوية / تاريخ انتهاء ال�سالحية؟

مقابلة خا�سة مع بع�س املر�سى:

طرح نف�س الأ�سئلة التي تطرح على باقي ال�سجناء  مع الرتكيز ب�سكل اأكرب على 

م�ساكلهم ال�سحية والرعاية التي يتلقونها.

مناق�سة )اأخرية( مع الطبيب امل�سوؤول و / اأو طاقم التمري�س مبجرد النتهاء من 

زيارة املبنى، ويف�سل اأن يكون ذلك يف نهاية الزيارة )حتى يتم  جتميع مالحظات 

الأع�ساء الآخرين ب�ساأن الرعاية ال�سحية لل�سجناء( .

هام

 ينبغي النتباه اإىل التناق�سات املحتملة )اإن وجدت طبعا( بني اأقوال الطبيب 

امل�سوؤول و / اأو اأع�ساء الفريق الطبي، واملالحظات التي مت التو�سل اإليها اأثناء 

زيارة املباين ال�سحية، و�سكاوى النزلء  ومالحظات الأع�ساء الآخرين للفريق

املقابلة النهائية مع الإدارة

Ã  عمل وتثمني  القوة،  ونقط  الإيجابيات  اإبراز  على  لأول  يف  العمل 

الأمر،  اإذا لزم  املدير وحرا�سه، حتى ي�سبح اجلو منا�سبا لتقدمي،  

املالحظات النقدية.

Ã  العمل على اأن يكون اللقاء ق�سريا، واملالحظات مقت�سبة لأن هناك

فر�سة لتقدميها لحًقا يف التقرير املكتوب.

Ã توديع املدير ومعاونيه و�سكر اجلميع على تعاونهم
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Ã  ذلك يف  مبا  لالجتماع،  حم�سر  كتابة  تتم  مبا�سرة،  املقابلة  بعد 

مالحظات وتو�سيات الفريق واإجابات وتو�سيحات املدير.

ه( نهاية الزيارة

لتبادل  باأكمله  الفريق  الزيارة، يجتمع  للفريق بعد نهاية  اجتماع خا�س 

الإيجابية  النقاط  واإبراز  املختلفني،  الأع�ساء  وانطباعات  جتارب 

مت  التي  املتكررة  الق�سايا  اأو  والتحديات  امل�سجلة  الرئي�سية  وامل�سكالت 

واأثناء زيارة  النزلء واحلرا�س،  املقابالت املختلفة مع  حتديدها خالل 

خمتلف الأجنحة  ومراقبة امللفات وال�سجالت؟
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ثالثا: �سياغة التقرير

 حمتوى التقرير

Ã  من اأجل جعل التقرير مفيًدا قدر الإمكان ولتي�سري متابعة التو�سيات، ينبغي اأن

يحتوي على اأكرب قدر ممكن من املعلومات برتكيز.

Ã  ت�سكيلة حول  ف�سل   / فقرة  املبداأ،  حيث  من  الزيارة،  تقرير  يت�سمن  اأن   يجب 

تعاون  الزيارة /  مدى  اأ�سباب   / واأهداف  الزيارة  وتاريخ ومدة  الزائر،  الفريق 

الإدارة مع فريق الزيارة.

Ã  ،والتعذيب املعاملة  �سوء  حيث  من  النزلء  بظروف  التقرير  يهتم  اأن  يجب  كما 

وجود  واملرافق(،  والزنازين  الأجنحة  نظافة  ذلك  يف  )مبا  املادية  والظروف 

على  اإ�سافة  للنزلء،  املتوفرة  والأن�سطة  الجتماعية   / الطبية  واخلدمة  التغذية 

املعلومات املالحظات التي ميكن ا�ستنتاجها من خالل الزيارة ليخل�س التقرير 

وال�سجناء  ال�سجن  بو�سعية  الرقي  �ساأنها  من  التي  للتو�سيات  تركيب  لتقدمي 

والعاملني ت�ستجيب للمعايري الدولية حل�سن معاملة ال�سجناء.

Ã  وهكذا ميكن تركيب التقرير يف ثالثة ف�سول الأول مبثابة تقدمي عام عن

الزيارة، يف حني يحتوي الف�سل الثاين على ما متت مالحظته وا�ستنتاجه 

املحور  ليت�سمن  منها،   كل  ب�ساأن  والتو�سيات  واللقاءات  املعاينات  خالل 

الثالث تركيبا وتلخي�سا للتو�سيات التي مت اإدراجها يف الف�سل الثاين.

مكونات التقرير

وهكذا نقرتح اأن يت�سمن التقرير النهائي الف�سول والفقرات التالية:  

اأول:  مقدمة عامة:

تكوين الوفد وتاريخ الزيارة. 1

اأهداف الزيارة. 2

�سري الزيارة ومدى تعاون الإدارة. 3

و�سف موجز للمن�ساآت التي متت زيارتها. 4
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 ثانيا. املعاينة واملالحظات وال�ستنتاجات والتو�سيات

�سوء املعاملة. 1

خمتلف عمليات التفتي�س : الزنازين والنزلء والزوار... 2

الظروف املادية لالعتقال - البنيات التحتية. 3

النظام التاأديبي والعقوبات. 4

تعزيز الأمن. 5

امل�سلحة الطبية وخدماتها. 6

املعلومات التي يزود بها النزلء. 7

الأن�سطة الرتفيهية وفر�س العمل. 8

ات�سالت مع اخلارج. 9

امل�سلحة الجتماعية وخدماتها. 10

و�سعية العاملني بال�سجن. 11

اخلامتة. 12

 ثالثا. ملخ�س التو�سيات

 �سوء املعاملة. 1

خمتلف عمليات التفتي�س الزنازين والنزلء والزوار... 2

الظروف املادية لالعتقال - البنيات التحتية. 3

النظام التاأديبي والعقوبات. 4

تعزيز الأمن. 5

امل�سلحة الطبية وخدماتها. 6

املعلومات التي يزود بها النزلء. 7

الأن�سطة الرتفيهية وفر�س العمل. 8

ات�سالت مع اخلارج. 9

امل�سلحة الجتماعية وخدماتها. 10

و�سعية العاملني بال�سجن. 11






