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حمــاية األشخـاص
المقـيدة حـريتهم

لِ َم ينبغي على اللجنة الدولية للصليب
بالمحتجزين؟
األحمر االهتمام
َ
أمّا إلى ّ
أي مدى هم مستضعفون فهذا سؤال يعتمد على
عدد من العوامل ،بما فيها :سماتهم الفردية (النوع
االجتماعي ،العمر...،إلخ) ،وظروف احتجازهم،
وسبب احتجازهم ،والمرحلة التي وصلوا إليها في أية
عملية قضائية أو إدارية ،والجهة التي تحتجزهم.

بدرجة ما ،بغض النظر عن العوامل األخرى .فعلى سبيل
المثال ،في خضم الفوضى التي يسفر عنها النزاع المسلح
ً
ارتجاال .وبالنسبة
قد تتعطل أنظمة االحتجاز أو توضع
للمحتجزين بموجب القانون الجنائي (وهو ما ينطبق على
َ
الغالبية العظمى من المحتجزين حول العالم) ،غالبًا ما
تكون األنظمة القضائية وأنظمة السجون غير قادرة على
استيعاب أعدادهم ،وبالكاد توجد بدائل لالحتجاز .بل إن
ضمان المعاملة اإلنسانية للمحتجزين في السجون التي
تتعرض لإلهمال أو تتسم باالكتظاظ أو تقع في قبضة
عصابات المسجونين يصبح أكثر صعوبة.

وباإلضافة إلى ذلك ،غالبًا ما تؤثر أوجه القصور في
المحتجزين
المرافق واإلجراءات والعمليات على كل
َ

وباإلضافة إلى ذلك ،تفرض سلطات عديدة قيو ًدا مشددة
على المحتجزين ويتزايد لجوئها إلى أسلوب الفصل والعزل.

أشخاص
األشخاص المقيدة حريتهم ،بحكم التعريف،
ٌ
مستضعفون  -بغض النظر عن سبب احتجازهم .فقد
انتُزعوا من بيئتهم الطبيعية ومُنعوا ،منذ تلك اللحظة،
من التحكم في شؤون حياتهم.
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الخبرة الطويلة للجنة
الدولية للصليب األحمر
تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر منذ عام  1870على تحسين ظروف
االحتجاز والمعاملة التي يتلقاها األشخاص المقيدة حريتهم ،مسترشد ًة بالمبادئ
األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،وعلى وجه الخصوص
مبادئ اإلنسانية وعدم االنحياز والحيادية واالستقالل.
ً
مدفوعة
بدأت اللجنة الدولية في زيارة أسرى الحرب في الحرب العالمية األولى،
إلى ذلك بقلقها العميق حيال وضع هؤالء األسرى .وجاء هذا التحرك بمبادرة
خاصة من جانب اللجنة الدولية لكن بموافقة األطراف المتحاربة .وكان هدف
اللجنة الدولية تشجيع هذه األطراف على تحسين الظروف المعيشية للسجناء
وتمكينهم من إخبار عائالتهم بأحوالهم .أمّا زيارة السجناء وإرسال معلومات
الحقا ُ
ً
وقنِّن في القانون الدولي اإلنساني في اتفاقيات جنيف
شخصية فقد جاء
لعامي  1929و 1949وبروتوكوالتها اإلضافية لعام .1977
M. Abdullah/ICRC

الرصد
تطورت أنشطة اللجنة الدولية المتعلقة باالحتجاز تدريجيًا من دورها في ّ
أثناء النزاعات المسلحة لتشمل مدى أوسع من األنشطة التي تسعى إلى م ّد يد
العون لألشخاص المقيدة حريتهم في أوضاع وأماكن احتجاز متنوعة.

)ICRC archives (ARR
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أهداف اللجنة الدولية
يشترط القانون الدولي على سلطات االحتجاز ضمان
المعاملة اإلنسانية ألي محتجزين تحت سلطتها القضائية،
ْ
أي معاملتهم باالحترام الواجب لكرامتهم اللصيقة
بشرا .ويمكن أن
بوجودهم اإلنساني وقيمتهم لكونهم ً
موجبًا لحفظ الحياة
يُرى هذا االلتزام ببساطة بوصفه ِ
والصحة ،لكن في حقيقة األمر فإن المعاملة اإلنسانية
تتطلب أكثر من ذلك بكثير.
ودور اللجنة الدولية هو ضمان احترام كرامة المحتجزين
وسالمتهم البدنية وضمان معاملتهم بما يتفق والقانون
الدولي اإلنساني والقوانين والمعايير األخرى المنطبقة،
وم ّد يد العون لسلطات االحتجاز ،متى كان ذلك ضروريًا،
لتنفيذ التزاماتها.
وتعمل اللجنة الدولية على الحيلولة دون وقوع انتهاكات
للقانون الدولي اإلنساني والقوانين األخرى المنطبقة
ووضع حد لالنتهاكات حال وقوعها ،وتسعى إلى تسوية
الشواغل اإلنسانية األخرى المتعلقة باالحتجاز .وتضطلع
اللجنة الدولية بهذه المهمة منذ وقت اعتقال الشخص
أو وقوعه في األسر حتى إطالق سراحه ،وفي بعض
الحاالت إلى أن تتالشى تبعات االحتجاز بدرجة كبيرة
بعد إطالق سراحه ،من خالل التركيز على:

V. Louis/ICRC

موجزة وإنهاء
• إنهاء حاالت اإلعدام التي تتم بإجراءات َ
حاالت االختفاء القسري والحيلولة دون وقوعها؛
• إنهاء التعذيب وأشكال سوء المعاملة األخرى والحيلولة
دون وقوعها؛
• ضمان أن تكون ظروف المعيشة في مركز االحتجاز
مالئمة وضمان السالمة البدنية والنفسية للمحتجزين،
ال سيما عن طريق تأمين الحصول على الطعام ومياه
الشرب والحيز والمأوى والرعاية الصحية المالئمة
والنظافة الشخصية في بيئة آمنة؛
• إعــادة الـروابـط والحفــاظ عليـها بين المحتجـــزين
وأقاربهم ،وتعزيز أعلى قدر ممكن من التواصل بينهم
خالل فترة االحتجاز؛
• ضمان ممارسة المحتجزين لحقوقهم وحقهم في
محاكمة وفق األصول القانونية ،بما في ذلك الضمانات
القضائية والضمانات اإلجرائية المعنية بالحيلولة دون
وقوع احتجاز تعسفي؛
• اإلسهام في إعادة تأهيل المحتجزين المطلق سراحهم
(ويتضمن هذا في الغالب مواجهة مسائل طبية أو
سيكولوجية ناشئة عن سوء المعاملة والتغلب على
تحديات عملية في سبيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم).
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B. Heger/ICRC

محتجزون يثيرون
َ
شواغل خاصة

كل المحتجزين يثيرون شواغل بالنسبة للجنة الدولية،
لكننا نتدخل بشكل أساسي عندما يُعتقل أشخاص في
سياق نزاع مسلح أو حاالت العنف األخرى .وغالبًا ما
يكون هؤالء المحتجزون أكثر عرضة لسوء المعاملة،
نظرا لوالئهم الفعلي أو المفترض لمناوئي سلطات
ً
االحتجاز .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تكون ظروف
االحتجاز أكثر فوضوية وتنطوي على أنواع عديدة
مختلفة من السلطات التي تنقصها اإلرادة أو الموارد
للوفاء بالتزاماتها كاملة.
والمحتجزون المعنيون هم:
• أسرى الحرب والسجناء المدنيون المحتجزون
من قبل طرف في نزاع دولي مسلح ،وكذلك
المدنيون المحتجزون من قبل سلطة االحتالل في
المناطق المحتلة الذين يحظون بحماية خاصة
بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949
والبروتوكول اإلضافي األول لعام 1977؛
• األفراد المحتجزون في ما يتعلق بنزاع مسلح غير
دولي من قبل الحكومة أو جماعة مسلحة من غير
الدول التي تعد ً
طرفا في هذا النزاع؛
• األفراد المحتجزون في ما يتعلق بحاالت العنف
األخرى ،مثل اضطراب سياسي أو اجتماعي.
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وغالبًا ما يجري الخلط بين األفراد المحتجزين في ما
يتعلق بنزاع مسلح غير دولي أو حاالت العنف األخرى
ومحتجزين آخرين ألسباب أخرى .وقد تتأثر المجموعة
األخيرة من المحتجزين سلبيا بسبب هذا أو قد يواجه كل
المحتجزين المشكالت نفسها بسبب خلل في النظام نفسه.
ونتيجة لذلك تنظر اللجنة الدولية للظروف المعيشية
لكل المحتجزين سويًا ،وتستهدف ً
أوال وقبل كل شيء
خطيرا ،حتى لو
المشكالت التي تشكل شاغلاً إنسانيًا
ً
كانت تؤثر على محتجزين آخرين غير هؤالء الذين
تدخلت في البداية لصالحهم .وسبب هذا أنه قد يكون
من المناقض لمبادئ اللجنة الدولية الخاصة باإلنسانية
وعدم االنحياز أن تلبي احتياجات مجموعة من الناس في
الوقت الذي قد يكون لمجموعة أخرى احتياج مماثل ،بل
وربما أكبر ،للمساعدة.

J. Cornejo/ICRC

وبغض النظر عن سبب االحتجاز فإن المجموعات
المستض َعفة ،مثل األطفال والنساء واألجانب والجرحى
والمرضى وذوي اإلعاقة من المحتجزين ،تحصل على
اهتمام خاص ،بما في ذلك عندما يكون سبب االحتجاز
على خلفية وضعهم كمهاجرين.
وبناء على اتفاقيات خاصة ترصد اللجنة الدولية ً
أيضا
وضع المحتجزين الذين تحتجزهم األمم المتحدة أو قوات
حفظ السالم اإلقليمية والمحتجزين بموجب سلطة ،أو
المحكوم عليهم من ،المحاكم الدولية (المحكمة الجنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،المحكمة الجنائية الدولية
لرواندا ،والمحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة
الجنائية الدولية).

المعاملة الحسنة لألشخاص المقيدة حريتهم هي نقطة
البدء التي تنطلق منها أنشطة اللجنة الدولية .وتسعى
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D. Revol/ICRC

نهج اللجنة
الدولية
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اللجنة الدولية إلى تأمين ظروف مالئمة لمعيشتهم وتلقيهم معاملة إنسانية عادلة تتفق مع
القوانين والمعايير المنطبقة.
يتحقق هذا من خالل أنشطة تكاملية قائمة على االعتماد المتبادل ،وهي تحدي ًدا:
• تقييم ما يحتاج المحتجزون إليه والمشاكل التي تؤثر عليهم ،ال سيما من خالل الخبرة
المباشرة التي تتراكم خالل الزيارات إلى مراكز االحتجاز؛
• تحليل أسباب هذه المشكالت المتعلقة بأنظمة االحتجاز؛
• أخذ وجهات نظر المسؤولين في االعتبار وعقد مناقشات سرية حول الحلول الممكنة على
مستويات التسلسل الوظيفي كافة؛
• اتخاذ قرار بشأن استراتيجية اللجنة الدولية وتنفيذ أنشطتها اإلنسانية في عالقة عمل بنّاءة
مع السلطات.
ونهج اللجنة الدولية في التعامل مع مسائل االحتجاز قائ ٌم على الحصول على اتصال مباشر
مبني على المعرفة مع المسؤولين عن مراكز االحتجاز.
باألشخاص المحتجزين وتنمية حوار بنّاء ّ

تقييم احتياجات المحتجزين
تبذل اللجنة الدولية قصارى جهدها لتقييم وفهم ما يحتاجه المحتجزون وما المشكالت التي
M. Abdullah/ICRC
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J. Cornejo/ICRC

تؤثر عليهم .وتطوِّر هذا الفهم من خالل زيارات للمحتجزين وعن طريق النظر إلى كيف تعمل منظومة االحتجاز
ككل الكتشاف ما يسبب المشكالت والتوصل إلى الحلول المستدامة التي يمكن تنفيذها.
تلقي اللجنة الدولية نظرة على :الخلفية القانونية والسياسية
والثقافية واالجتماعية للبلد؛ وأدوار الذين يحتجزون
المحتجزين وتنظيمهم وسياساتهم ومواردهم؛ والجهاز
َ
األمني وتسلسل القيادة؛ ومنظومة العدالة الجنائية
والخدمات العامة مثل الصحة والمياه والطاقة؛ وكيف
تتفاعل السلطات المختلفة بعضها مع بعض.
تحاول اللجنة الدولية أن تفهم موقف السلطات ووجهة
نظرها وإرادتها و/أو قدرتها على مواجهة المشكالت.
عندما نفكر كيف ينبغي أن تكون استجابتنا لما توصلنا
إليه ،فإننا نميز بين عدم القدرة واإلهمال وإسقاط األمر
برمته من ناحية ،ومن ناحية أخرى السلوك الذي يؤثّر
عن قصد على السالمة البدنية والنفسية للمحتجزين
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وكذلك كرامتهم اإلنسانية.
وتأتي المعلومات التي تجمعها اللجنة الدولية من
مصادر متنوعة ،وتأخذ بعين االعتبار تفاوت جودة
تلك المعلومات ودرجة مصداقيتها .ومن العناصر
الرئيسية بالنسبة لجمع المعلومات زيارة أماكن االحتجاز
واالتصال المباشر بالمحتجزين واإلدارة وموظفي
مراكز االحتجاز .وتستكمل اللجنة الدولية تقييماتها عن

B. Heger/ICRC

طريق التحدث مع أعضاء من السلطات في الشرطة والجيش والنظام
القضائي وسلطة السجن والسلطات الصحية وكذلك – حيثما يكون
مالئمًا – مع محامين وعائالت المحتجزين والجماعات المسلحة
وجماعات المجتمع المدني واألفراد والمنظمات ذات الصلة.
أمرا محوريًا بالنسبة
ويعد تطوير هذا الفهم الواسع الشامل للمسائل ً
للجنة الدولية لتشكيل استجابة إنسانية مؤثرة وعملية ومستدامة.
والتقييم ّ
يمكن ً
أيضا من تحديد درجة التداخل بين الشواغل اإلنسانية
للجنة الدولية والمساحات الرئيسية الهتمام السلطات والفرص
المتاحة ،ما يوفر َم ً
َّ
ويحدث بانتظام
ويراجع التقييم
دخال لحوار بنّاء.
َ
حتى تؤخذ في االعتبار أية تغييرات في الظروف يمكن أن تتطلب
مراجعة الستراتيجية اللجنة الدولية.
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J. Cornejo/ICRC

الزيارات لمراكز

J. Powell/ICRC

االحتجاز
تعد الزيارات المنتظمة لمراكز االحتجاز مكو ًنا رئيسيًا في أسلوب اللجنة
الدولية .فهي ضرورية لفهم كيفية تأدية هذه المراكز
وظيفتها ولتحديد أوجه القصور المحتملة.
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على فهم أوضاعهم ودوافعهم والقيود والتحديات التي
يواجهون :وهو ضرورة لبناء عالقة من الثقة والتعاون
وكذلك لتيسير إقامة حوار بنّاء بينهم وبين اللجنة الدولية.

وتسعى اللجنة الدولية للتأكد من قدرتها على إجراء
محادثات دون رقيب مع المحتجزين أثناء هذه الزيارات.
وبالنسبة للعديد من المحتجزين فإن هذه الزيارات
ً
اعترافا بوجودهم وكرامتهم كبشر.
والمحادثات تعد
ً
والتحدث فر ًدا لفرد هو السبيل الوحيد أيضا الكتشاف
كيف يرى المحتجزون وضعهم ومشكالتهم ،وما المهم
بالنسبة لهم وماذا يعتقدون بشأن الحلول الممكنة .وهذا
ّ
يمكن اللجنة الدولية من رصد تأثير عملنا عليهم ،بما
في ذلك اآلثار الضارة أو العكسية المحتملة وكيف يمكن
الحيلولة دون حدوثها .كما تتيح الزيارات للجنة الدولية،
عند الضرورة ،توفير خدمات مباشرة للمحتجزين ،مثل
إعادة االتصال بعائالتهم.

اللجنة الدولية" :أتمنى لو كان بإمكاني أن أقدم
لك ما هو أكثر في زنزانتي ،لكن ليس لدي
شيء ،لكن صحبتك لي هنا في هذا المكان
تشع ً
دفئا بداخلي .أنت أول زائر
المظلم البارد ّ
أراه منذ احتجازي ،ولن أنسى ذلك ما حييت".

يساعدنا االتصال المباشر بالسلطات المسؤولة والموظفين

يقول مدير أحد مراكز االحتجاز التابعة لألمن

يقول أحد المحتجزين في مركز استجواب لمندوب

أحكام وشروط زيارات
اللجنة الدولية للمحتجزين

T. Glass/ICRC

القومي" :أنتم الوحيدون تقريبًا الذين يمكنني أن أثق بهم لدخول هذا
المركز .فليس المحتجزون وحدهم هم الذين يق ّدرون زياراتكم بل
الموظفون هنا ً
أيضا .كلنا نثق بكم .أنتم تساعدونني على إيجاد حلول
للمشكالت التي أواجه ،وتشعرونني وموظفيي بأننا مرصودون.
ّ
يصب في مصلحة الجميع".
وهذا عمل جماعي إيجابي

للّجنة الدولية مجموعة أحكام وشروط قائمة على
خبرتها الطويلة في رصد الظروف المعيشية للمحتجزين
والمعاملة التي يلقونها .وقبل القيام بالزيارات ،تحتاج
اللجنة الدولية أن تعرف أن سلطات االحتجاز تعي
تصر اللجنة
شروطها وتقبلها .وعلى وجه الخصوص
ّ
الدولية على ما يلي:
• الحق في الوصول إلى كل المحتجزين في كل مراحل
احتجازهم ،أيًّا ما يكن الوضع الذي منحته لهم
السلطات وأيًّا ما يكن المكان الذي يح َتجزون فيه.
• الحق في الوصول إلى كل المباني التي يستخدمها
المحتجزون والتي أنشئت لهم.
• الحق في التحدث بحريّة ودون رقيب (أي دون
شهود) مع أفراد محتجزين تختارهم اللجنة الدولية.
• الحق في تسجيل محتجزين من اختيار اللجنة
الدولية .يتيح تسجيل المحتجزين للجنة الدولية متابعة
االحتياجات الخاصة لألفراد المختارين .فعلى سبيل
القصر المحتجزين وسط البالغين،
المثال ،قد يهم هذا ّ
والمحتجزين المرضى والمحتجزين األمنيين أو األفراد
الذين يخشون من ،أو يبلغون عن ،وقوع انتهاكات.
• حق اللجنة الدولية في تكرار زياراتهاّ .
يمكن تكرار
َ
اللجنة الدولية من رصد نتائج أنشطتها،
الزيارات
ومتابعة الحاالت الفردية وضمان أال تكون لزياراتها
تبعات غير مرغوبة على المحتجزين .ويعتمد تكرار
زيارات اللجنة الدولية لمركز احتجاز معين على
االحتياجات التي تحددها اللجنة الدولية.
هذه األحكام والشروط محفوظة في اتفاقيات جنيف لعام
( 1949مادة رقم  ،126اتفاقية جنيف الثالثة والمادة
رقم  143باتفاقية جنيف الرابعة) وهي األساس لكل
االتفاقيات التي تم التوصل إليها بين اللجنة الدولية
وسلطات االحتجاز حول العالم .ومن الجدير بالمالحظة
أن عد ًدا من آليات الرصد القومية واإلقليمية والدولية
وجدت إلهامًا في نصوصها ،مثلما فعلت النسخة المنقحة
من "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" لألمم
المتحدة.

C. Von Toggenburg/ICRC
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M. Kokic/ICRC

كيف تقوم اللجنة الدولية بزياراتها؟
ً
شامال لمركز االحتجاز في كل زيارة ،بل تضع مجموعة أهداف ثم تكيّف مدة
ال تُ ِع ّد اللجنة الدولية تقييمًا
ً
الزيارة وتشكيل فريق الزيارة بنا ًء على ذلك .ويتبع مندوبو اللجنة الدولية إجرا ًء ثبُت أنه يوفر ظروفا مثلى
لجمع المعلومات المطلوبة وتحليلها بطريقة موضوعية وشاملة ومستقلة.

اجتماع مبدئي مع سلطات االحتجاز

هذه فرصة للجنة الدولية ليقدم مندوبوها أنفسهم ويبينوا أهداف المنظمة وإجراءات الزيارة .وبالنسبة للسلطات
فهي فرصة لشرح الشواغل الرئيسية الخاصة بهم ،وكيف يعمل مركز االحتجاز ،وما الدعم الذي يحتاجون
إليه وما التغييرات التي أجريت منذ آخر زيارة للجنة الدولية .وتجيب السلطات ً
أيضا عن أسئلة اللجنة الدولية
حول الوضع القانوني للمحتجزين ،والمنقولين من مركز االحتجاز وإليه ،وحاالت إطالق السراح والعفو
والوفاة أو الهروب التي ربما وقعت .وينبغي أن يسمح لمندوبي اللجنة الدولية بالرجوع إلى سجالت المركز.
ويلتقي أعضاء فريق الزيارة المختصون في مجاالت مثل الصحة والصيانة والمسائل التقنية نظراءهم.

جولة في األماكن والمساحات التي يستخدمها المحتجزون والمخصصة لهم

يبدأ المندوبون ،بصحبة موظفين من مركز االحتجاز ،جولة في كل األماكن والمساحات المخصصة
للمحتجزين والتي يستخدمونها :عنابر النوم ،والمطابخ والمرافق الصحية وساحات ممارسة التمارين
والزنازين التأديبية والورش والمستشفيات ...إلخ.

مقابالت مع المحتجزين دون رقيب وتسجيل األفراد

يتحدث مندوبو اللجنة الدولية على انفراد مع مجموعات من المحتجزين أو مع أفراد مختارين .ويعقدون هذه
المقابالت االنفرادية (دون رقيب) مع المحتجزين الذين يختارونهم بأنفسهم للمدة التي يرون أنها ضرورية
في مكان حسب اختيارهم .في هذه المرحلة قد يسجل المندوبون أسماء المحتجزين وبياناتهم الشخصية ممن
يرون أنهم بحاجة لمتابعة شخصية.

لقاء أخير مع السلطات

أثناء هذه المرحلة األخيرة من الزيارة يقدم المندوبون مالحظاتهم وما توصلوا إليه لسلطات االحتجاز .وهم
يقدمون توصيات ويسجلون مالحظاتهم حول استجابات السلطات .ويخبرونهم ً
أيضا بكيف تنتوي اللجنة
الدولية متابعة الزيارة.
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S. Spicer/ICRC

من الذي يشارك في فريق الزيارة؟

يعتمد عدد ممثلي اللجنة الدولية ممن يؤلفون قوام فريق الزيارة
على عدد من العوامل ،بما في ذلك عدد المحتجزين وطبيعة مركز
االحتجاز وحجمه .وعادة ما يتكون الفريق من مندوب أو أكثر من
المتخصصين في زيارات المحتجزين .وقد يصحب مندوبي اللجنة
الدولية متخصصون في مجال الصحة ومهندسو المياه والصرف
الصحي ومتخصصو تغذية و/أو مترجمون تابعون للجنة الدولية.
وعند تشكيل فريق الزيارة يؤخذ في االعتبار الوضع المحلي ،بما في
ذلك مسائل اللغة والجنسية والثقافة والنوع االجتماعي.
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P. Krzysiek/ICRC

ويؤدي أطباء اللجنة الدولية وغيرهم من المتخصصين في مجال
دورا مهمًا ال سيما في الجوانب الحساسة التالية:
الصحة ً
• يقيّمون منظومة الرعاية الصحية بالكامل للمحتجزين .وهذا
يعني تقييم أداء الطواقم الطبية التابعة لسلطة االحتجاز ومواردها
واستقاللها وامتثالها لألخالقيات الطبية والمعايير المهنية .كما
يفحصون ما إذا كان معيار الرعاية نفسه توفره منظومتا الرعاية
الصحية داخل المركز وخارجه وكيف ترتبط المنظومتان إحداهما
باألخرى.
• يقيّمون كيف تؤثّر الظروف المعيشية في مركز االحتجاز على
صحة المحتجزين.
• هم األعضاء الوحيدون في فريق اللجنة الدولية ممن يملكون حق
االطالع على الملفات الطبية للمحتجزين.
• قد يفحصون محتجزين مرضى أو من تعرضوا لتعذيب أو ألشكال
أخرى من سوء المعاملة.
• يمكن أن يق ّدموا توصيات للعالج الطبي.
• يقررون استراتيجية اللجنة الدولية في ما يتعلق بالمسائل ذات
الصلة بالرعاية الصحية التي تؤثّر على محتجزين تم تحديدهم
أثناء الزيارات ،ويضعونها موضع التنفيذ ويرصدونها.

موافقة سلطات االحتجاز على تدخل اللجنة الدولية

ّ
تذكر اللجنة الدولية أطراف النزاع الدولي المسلح بانتظام بحقها
في الوصول إلى المحتجزين ً
وفقا للمادة  126من اتفاقية جنيف
الثالثة والمادة  143من اتفاقية جنيف الرابعة .ووحدها الترتيبات
العملية لزيارات المحتجزين هي التي تحتاج إلى االتفاق عليها مع
السلطات.

بقبول السلطات زيارات اللجنة الدولية فإنها تعرب عن رغبتها في
أن يتلقى المحتجزون معاملة إنسانية كريمة .كما يُظهر هذا القبول
أن السلطات تثق بخبرة اللجنة الدولية ومهنيتها وكفاءتها وتدرك أنه،
إلى جانب دور اللجنة الدولية في الرصد ،فإنها يمكن أن تكون جز ًء
من حل المشكالت التي تؤثر على المحتجزين ،بما تسهم به من خبرة
قيمة وعمق البصيرة والدعم.

فإذا لم يكن النزاع ً
مسلحا فيجب أن تحصل اللجنة الدولية
نزاعا دوليًا
ً
على تفويض للقيام بالزيارات .ويمكن أن تختلف مثل هذه التفويضات
من حيث الدرجة والشكل .ويمكن أن تمنح هذه التفويضات شفهيًا أو
كتابيًا ْ
(أي :اتفاقية رسمية توقعها السلطات واللجنة الدولية ،أو تبادل
لخطابات ،أو أوامر رسمية تصدرها مراكز المحتجزين) .ويعتمد
شكل التفويض المختار على المنظومة القانونية للبلد ومؤسساتها
والممارسة المعتادة .وغالبًا ما توقع اللجنة الدولية اتفاقيات زيارة
رسمية قد ينظر إليها على أنها اتفاقيات دولية وقد تُنشر في الجرائد
الوطنية الرسمية ،اعتما ًدا على نوع النظام الدستوري.
وفي كل الظروف ،فإننا نجلي األمر أمام السلطات بشأن ما يعنيه
قبول زيارات اللجنة الدولية .وتُعقد االجتماعات لشرح إجراءات
عملنا ،بما في ذلك االجتماعات مع المسؤولين مسؤولية مباشرة
عن االحتجاز .كما نجلي األمر ً
أيضا بأن ما سنفحصه مبدئيًا هو
معاملة المحتجزين في كل مراحل احتجازهم ،وظروفهم المعيشية،
واتصالهم بأقاربهم ،والمسائل المتعلقة بمراعاة األصول القانونية.
من المهم مالحظة أن قبول خدمات اللجنة الدولية ال يعني إقرار
وضع ما بوصفه ً
مسلحا غير دولي ،وال يؤثر على الوضع
نزاعا
ً
القانوني ألطراف النزاع .كما أن زيارات اللجنة الدولية ال تضفي
أي وضع قانوني خاص على من تزورهم.

J. Björgvinsson/ICRC

َ
اللجنة
وأيًّا ما تكن الصيغة فيجب دائمًا أن تمنح اتفاقيات الزيارة
مباشرا للمحتجزين في مراكز االحتجاز ً
ً
وفقا للبنود
وصوال
الدولية
ً
والشروط المبينة أعاله.

2010 Villa Hermosa (Prison Cali)/ICRC
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يقول مأمور أحد السجون "كنا نرى أن إدارة
السجن المكتظ بالمحتجزين صعبة للغاية ،لذا فتحنا
أبوابنا ألية جهة ترغب في مد يد العون لنا .بعد
العمل مع اللجنة الدولية لفترة تقارب عشر سنوات،
فإننا نعدها أكبر حليف لنا .في البداية لم يكن األمر
ً
سهال :كان لدينا تحفظات بشأن العمل مع اللجنة
الدولية ،بل وكانت لدينا بعض الشكوك تجاهها.
لكن الزمن والخبرة أثبتا قيمة عالقتنا مع اللجنة
الدولية .لطالما كان موظفوها شركاء جديرين بالثقة
في إحداث فارق في حياة المحتجزين".

P. Mounoud/ICRC

العمل
مع اآلخرين
اللجنة الدولية ال تعمل وحدها في هذا المجال :بل يشترك ً
أيضا عدد
من المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق اإلنسان واالتحادات
المهنية والمتعهدون من القطاع الخاص والحكومات والهيئات
المشتركة بين الحكومات في برامج وأنشطة متعلقة باالحتجاز.
ً
تضافرا
فرصا لبذل جهود أقوى وأكثر
ويتطلب هذا
ً
تنسيقا ويطرح ً
لحل المشكالت اإلنسانية .لذلك فنحن نشارك بفاعلية في االجتماعات
مع اآلخرين لضمان تحقيق أنشطتنا اإلفادة والتكامل ويكون لها
أقصى أثر ،ولتجنب إهدار الجهود أو تكرارها.
وتعمل اللجنة الدولية ً
أيضا مع مقدمي الخدمات اآلخرين ،سواء
بتضافر جهودنا معهم بوصفهم شركاء أو باالستفادة من خبرتهم
لصالح برنامج معين .ودائمًا ما يتم هذا التعاون بشفافية تامة واتفاق
بين السلطات المعنية .فعلى سبيل المثال ،غالبًا ما ّ
ينفذ المتعهدون

الفنيون من الباطن مشاريع البنية التحتية ،في حين أن المنظمات
اإلنسانية المحلية أو الخيرية قد تتلقى تشجيعًا على العمل على حل
مشكلة معينة يواجهها المحتجزون .ويمكن كذلك أن يكون حشد
المنظمات المحلية والدولية األخرى ،بموافقة السلطات ،مفي ًدا عندما
تكون هناك حاجة لموارد أو خبرات إضافية.
َ
المدركة والحيادية واالستقالل
وألسباب تتعلق بالقبول والصورة
فعادة ما تنشط جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية
داخل مراكز االحتجاز أثناء النزاعات المسلحة وحوادث العنف
الرئيسية األخرى .لكنها قد تساعد المحتجزين في حاالت أخرى مثل
المهاجرين المحتجزين أو المحتجزين المطلق سراحهم أو عائالتهم.
في مثل هذه الحاالت قد توفر اللجنة الدولية دعمًا تقنيًا يتفق مع
المبادئ األساسية للحركة.
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ما األساس القانوني لزيارات
اللجنة الدولية؟
يعتمد األساس القانوني لزياراتنا على الوضع الخاص
الماثل أمامنا.

نزاعات دولية مسلحة

تمنح اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول األول
ً
َ
َّ
الحق في التدخل
اللجنة الدولية
صراحة،
اإلضافي،
حقا شاملاً
في حالة اندالع نزاع دولي مسلح ،وكذلك ًّ
التخاذ المبادرة .ومهمتنا المتمثلة في العمل نيابة عن
المحتجزين في زمن الحرب واضحة غاية الوضوح:
تمنح اتفاقيات جنيف اللجنة الدولية الحق في الوصول
إلى أسرى الحرب المعتقلين والمحتجزين المدنيين ،بمن
فيهم المحتجزين في المناطق المحتلة ،والحصول على
جميع المعلومات ذات الصلة الخاصة بهم.

النزاعات غير الدولية المسلحة

للّجنة الدولية حق شامل في تقديم خدماتها ألطراف
النزاعات غير الدولية المسلحة بموجب المادة 3
المشتركة في اتفاقيات جنيف .وتتضمن عروض تقديم
مثل هذه الخدمات زيار َة المحتجزين الذين اعتقلوا في
ما يتعلق بالنزاع .وال يقع على سلطات االحتجاز ّ
أي
التزام قانوني يوجب عليها قبول زيارات اللجنة الدولية
ومساعدتها للمحتجزين .وعلى الرغم من ذلك ،فلطالما
واصلت اللجنة الدولية تقديم هذه الخدمات والقيام بهذه
الزيارات لعقود من الزمن ،وهو ما أفضى إلى االعتراف
بها دوليًا وتمتعها بالقبول على نطاق واسع.

M. Ribou/ICRC
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حاالت أخرى

ً
تدخال إنسانيًا،
وفي الحاالت األخرى التي تستوجب
للّجنة الدولية حق المبادرة بحسب ما هو منصوص عليه
في "النظام األساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر" .فتقدم اللجنة الدولية
خدماتها عندما ترى أن التدخل سيحدث ً
فارقا إيجابيًا
لألشخاص المقيدة حريتهم .وتقرر أن تتدخل بعد إجراء
تحليل تمهيدي للحالة لترى ما إذا كان التدخل ضروريًا
أم ال .وال يقع على سلطات االحتجاز أي التزام قانوني
يوجب عليها قبول عرض اللجنة الدولية لتقديم الخدمات
ومنحها حق الوصول للمحتجزين .ومع ذلك ،وكما
بينّا فيما سبق ،فإن هذه الزيارات على مدار عقود من
الزمن قد أُ ِق ّر بها بوصفها جز ًء من أنشطة اللجنة الدولية
وحظيت بقبول بلدان عديدة.

L. Meierhans/ICRC

التزام اللجنة الدولية بالسرية
تخضع زيارات االحتجاز واألنشطة ذات الصلة لسياسة
اللجنة الدولية وممارساتها طويلة األمد الخاصة بالسرية.
والسرية ملمح أساسي لضمان الوصول إلى مراكز
االحتجاز والمحتجزين .وقد أظهرت سنوات من الخبرة
تيسر المحادثات الصادقة مع السلطات في
أن السرية ّ
جو من الثقة يسفر عن التوصل إلى حلول ويتجنب خطر
التسييس المصاحب للعالنية.
وتحترم اللجنة الدولية الطبيعة السرية لما تتوصل إليه من
نتائج ،بما في ذلك تقارير االحتجاز والمناقشات الخاصة
بمسائل االحتجاز .ومن جانبها تأخذ سلطات االحتجاز
على عاتقها ً
أيضا احترام سرية تقارير اللجنة الدولية
وخطاباتها وجميع أشكال التواصل السرية األخرى مع
ممثليها .وتتعهد السلطات بمواصلة الحوار مع اللجنة
الدولية حول مسائل االحتجاز واتخاذ خطوات لمواجهة
المسائل التي تثيرها.

وعلى الرغم من ذلك ،فإن التزام اللجنة الدولية بالسرية
أمرا بال قيد أو شرط .إنما الغرض والمبرر من
ليس ً
وراء هذا االلتزام ينبثق عن نوعية الحوار الذي تجريه
اللجنة الدولية مع السلطات واألثر اإلنساني الذي يمكن
تحقيقه من خالل التواصل الثنائي السري .وفي الظروف
االستثنائية والخطيرة ،إذا ما استنفدت جميع الخيارات
األخرى دون الوصول إلى نتيجة ،قد تقرر اللجنة الدولية
اإلعراب عن بواعث قلقها عل ًنا .وهو ما تقدم عليه اللجنة
الدولية إذا ما تولّد لديها اقتناع بأن هذا هو السبيل الوحيد
1
لتحسين الوضع اإلنساني.
وتتبع اللجنة الدولية ً
أيضا سياسة صارمة بشأن جمع
البيانات الشخصية وإدارتها ،بما في ذلك حماية
المعلومات الحساسة المتعلقة بالمحتجزين بوصفهم
أفرا ًدا.

 1انظر ً
أيضا سياسة اللجنة الدولية للصليب األحمر" ،تدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر في حالة وقوع انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني أو أي من القواعد األساسية
األخرى التي تحمي األفراد في حاالت العنف" ("المبدأ  :"15عام) ،متاح عبر اإلنترنت من خالل الرابط التالي:

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0893.htm

19

20

العمل اإلنساني

ً
استجابة لكل من أسباب المشكالت اإلنسانية
تسعى اللجنة الدولية جاهدة إلى المبادرة بفعالية
ً
وتبعاتها التي تؤثر على المحتجزين ،وتطرح حلوال واقعية ممكنة التحقيق تتفق مع العادات
والثقافة المحلية وتتناسب مع إرادة السلطات وقدرتها على إحداث تغييرات .وتحاول اللجنة
الدولية ،بقدر اإلمكان ،أن تحصل على نتائج مستدامة عن طريق اقتراح كيف يمكن إصالح
نقاط ضعف النظم المختلفة .وتوضع أولويات ً
وفقا لفداحة كل مشكلة ومستوى اهتمام السلطات
وانفتاحها ،مع إيالء اهتمام خاص ّ
ألي ضرر مقصود سبّبه إيذاء المحتجزين.
وتبحث اللجنة الدولية عن حلول مستدامة تساعد المحتجزين على التكيف بصورة أفضل
مع وضعهم وتشرك السلطات مشاركة فعالة في حل المشكالت سعيًا وراء مواجهة كل من
األسباب والتبعات.

P. Yazdi/ICRC
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النهج المتشعب
تعمل اللجنة الدولية على مواجهة المشكالت اإلنسانية في االحتجاز
عن طريق مجموعة أنشطة متنوعة تتراوح بين تشجيع السلطات
على االضطالع بمسؤولياتها وتوفير الخدمات للمحتجزين مباشرة.

الحوار

يعد إقناع السلطات المسؤولة عن ظروف المحتجزين ومعاملتهم
بإحداث تغييرات عن طريق الحوار جز ًء أساسيًا من نهج اللجنة
الدولية .ويهدف الحوار الثنائي والسري إلى ضمان وعي السلطات
بالمشكالت التي تؤثر على المحتجزين كأفراد أو بشكل جماعي،
إلقناعها بأن تتخذ خطوات لمواجهة هذه المشكالت وتقديم توصيات
عملية .وهدف اللجنة الدولية ليس الحكم على أداء السلطات إنما تحسين
المعاملة والظروف المعيشية للمحتجزين عن طريق حوار بنّاء.
وفي نهاية كل زيارة ،على سبيل المثال ،يلتقي مندوبو اللجنة
الدولية السلطات المسؤولة عن مركز االحتجاز .وقد تعقد اللجنة
الدولية ً
أيضا اجتماعات مع مسؤولين حكوميين من مستوى أرفع
أو ترسل تقارير مكتوبة حول ما توصلت إليه وتوصياتها .قد تلقي
هذه التقارير الضوء على مسائل عاجلة تستوجب المواجهة أو على
التقدم الذي تحقق .وقد تقترح اللجنة الدولية في مناقشاتها ً
أيضا تقديم
مساعدة مباشرة أو دعم.

المساعدة المباشرة

يحق للجنة الدولية ،ال سيما في حاالت الخطر الذي يتهدد األرواح أو
حاالت الطوارئ ،أن تبادر مبادرة مباشرة – بموافقة السلطات وبشرط
أن يكون لديها المقدرة على فعل ذلك – لتحسين ظروف االحتجاز.
قد يعني هذا تقديم يد العون ألفراد أو جماعات من المحتجزين عن
طريق توفير المساعدات الطبية أو المادية (مثل المالبس والبطانيات
والغذاء وأواني الطهي والنظارات الطبية والكتب وأدوات التقويم)
أو عن طريق إعطاء المحتجزين وسائل إعادة االتصال بعائالتهم.
وقد تُ ِع ّد اللجنة الدولية وتنفذ تحسينات على البنية التحتية مثل
إمدادات المياه ،وشبكات التخزين والتوزيع ،وإدارة المخلفات،
وموارد الطاقة ،والمرافق الصحية والمطابخ والعيادات.

P. Yazdi/ICRC
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الدعم

يجوز للجنة الدولية أن تقدم الدعم لسلطات االحتجاز في توفير
خدمات أفضل للمحتجزين عن طريق وسائل متنوعة مثل مشاريع
تجريبية ومشاريع مشتركة ،والتدريب وبناء القدرات في الموقع،
وتيسير االتصال بين اإلدارات المختلفة ،وتبادل أفضل الممارسات
من البلدان األخرى .وتقدم اللجنة الدولية كذلك مشورة قوامها الخبرة
حول مواجهة أوجه النقص في المنظومة وتوفير الدعم للسلطات في
مجاالت مثل:
• تحديد احتياجات الموازنة؛
• إدارة البنية التحتية والمعدات؛
• إدارة سجالت االحتجاز وملفات المحتجزين؛
مرورا بتوريد
• تحسين سلسلة إمداد الغذاء بد ًء من إعداد الموازنة
ً
األغذية والتخزين وانتها ًء باإلعداد والتوزيع؛
• تنظيم وصول فعال للرعاية الصحية بما في ذلك اإلحالة لمراكز
صحية عند الضرورة؛
• معاملة األشخاص باحترام ضما ًنا لكرامتهم اإلنسانية وسالمتهم؛
• تحديد المحتجزين المستضعفين والتعامل معهم ،مثل الحوامل
واألحداث والمسنين؛
• تطوير إجراءات اإلدارة والعالقات الخارجية (أي مع المحاكم)
لضمان تطبيق الضمانات القضائية واإلجرائية؛
• اإلسهام في التوظيف والتدريب المالئمين لموظفي األمن والسجن؛
• تقديم المشورة بشأن تخطيط وتصميم السجن في البلدان التي
تحتاج إلى زيادة قدرة االحتجاز؛
• اإلسهام في مرحلة صياغة التشريعات أو اإلجراءات ،لضمان
امتثالها للمعايير الدولية.
ال يمكن تنفيذ التغييرات الهيكلية أو النظامية إال عندما تدرك السلطات
ضرورتها .وهذه السلطات هي التي يجب عليها تولي القيادة في تلك
البرامج التي غالبًا ما تكون معقدة ومتعددة التخصصات .ويمكن
وتيسر هذه التغييرات .ويتضمن الدعم من
أن تدعم اللجنة الدولية ّ
اللجنة الدولية عنصر التدريب لضمان انتقال المعرفة والمهارات
للسلطات .وهذا ّ
يمكن السلطات من الوصول إلى حلول بطريقة
مستقلة على المدى الطويل.

J. Powell/ICRC

الحفاظ على التوازن

مزيجا من حوار يهدف إلى اإلقناع
غالبًا ما يكون عمل اللجنة الدولية
ً
وخدمات مباشرة ودعم ،حيث يعزز كل جانب الجوانب األخرى.
ً
محفزا إلحداث تغيير وبناء
فعلى سبيل المثال ،قد يكون توفير الدعم
سمعة طيبة وتنمية حوار بنّاء بدرجة أكبر ،ما يعزز مساعي اللجنة
الدولية إلقناع السلطات .وقد يساعد توفير المساعدات الطارئة
سلطات االحتجاز على سد الفجوات .ومن خالل تخفيف الوضع
اإلنساني المزري قد تمنحهم هذه المساعدات الوقت الذي يحتاجون
إلصالح المنظومات أو العودة بها إلى المستوى الطبيعي.
وتراجع اللجنة الدولية أهدافها وخطط العمل بانتظام وتجري أية
تعديالت ضرورية لضمان توافق أنشطتها مع النتائج المرجوة.

ICRC
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متى تتدخل اللجنة
الدولية؟

إذا كانت سلطة االحتجاز ستعامل المحتجزين معاملة إنسانية وتضمن سالمتهم وتحفظ
كرامتهم ،فعليها أن تفي باحتياجاتهم البدنية والنفسية واالجتماعية والقانونية .واللجنة الدولية
تتدخل حتى تتأكد من أن سلطات االحتجاز تلبّي هذه االحتياجات.
فعلى سبيل المثال ،تسعى اللجنة الدولية إلى الحيلولة دون تنفيذ إعدامات قائمة على إجراءات
موجزة واالختفاء القسري وجميع أشكال سوء المعاملة ،والتأكد من أن ظروف المعيشة
مالئمة بالنسبة للمحتجزين في ما يتعلق بالمساحة والضوء والنظافة الشخصية والمياه
ً
اتصاال حقيقيًا مع بعضهم ً
بعضا
والغذاء والرعاية الصحية ،وضمان أنهم يمكن أن يتصلوا
ومع الموظفين والعائلة والعالم الخارجي؛ والتأكد من أنهم يتمكنون من الحصول على
تمثيل قانوني .وتشجع اللجنة الدولية السلطات ً
أيضا على تحديد المحتجزين المستضعفين
ً
خاصا وأخذ احتياجاتهم بعين االعتبار.
استضعافا ً
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C. Martin-Chico/ICRC

التعذيب وأشكال أخرى
من سوء المعاملة
على الرغم من أن التعذيب وأشكال سوء المعاملة
حظرا صارمًا في جميع األحوال ،فال
األخرى محظور
ً
تزال هذه الممارسات شائعة ومتكررة مع بالغ األسف.
ويشمل سوء المعاملة ّ
أي اعتداء على السالمة الجسدية
والنفسية وكرامة الفرد .وعند تقييم مستوى معاملة
المحتجز ،فمن المهم أن تؤخذ في االعتبار كل العوامل
التي لها أثر مباشر على المحتجزين .وتنظر اللجنة
الدولية في األثر التراكمي لتجربة المحتجزين ،بما في
ذلك كيف عوملوا ويُعاملوا وألي مدة استمرت هذه
المعاملة ،وما هي ظروفهم المعيشية وما مدى وصولهم
للمعلومات بشأن ما سيجري لهم ،وإلى أي مدى يشعر
الفرد منهم بأنه عرضة لمثل هذه المعاملة.
وقد يقع سوء المعاملة في مراحل مختلفة من االحتجاز
بد ًء من لحظة االعتقال إلى إطالق السراح ألسباب
مختلفة .واللجنة الدولية ملتزمة بإنهاء التعذيب والمعاملة
القاسية وغير اإلنسانية والمهينة .وتسعى اللجنة الدولية
ً
أيضا إلى تحليل أسباب اقتراف جرائم التعذيب ،وتلتمس
تنمية الحوار ومواصلته مع السلطات حول الحظر
26

التام للتعذيب وأشكال سوء المعاملة األخرى .ويشمل
هذا الحوار مناقشات دعم مع السلطات لتحسين تعامل
ّ
وتذكر اللجنة الدولية ً
أيضا
الموظفين مع المحتجزين.
السلطات بشأن مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،الذي يحظر
نقل محتجز ما إلى أية دولة يُخشى أن يتعرض فيها
لسوء المعاملة.
وضحايا التعذيب هم الشاغل الرئيسي للجنة الدولية،
وهدفها أن تضمن استعادة هؤالء اإلحساس بكرامتهم
وإنسانيتهم اللصيقة بوجودهم .وتع ّد المقابالت االنفرادية
مع المحتجزين ،ال سيما مع ضحايا التعذيب أو سوء
المعاملة أو ضحاياه المحتملين ،أساسية :إذ يساعدهم
اإلنصات باهتمام والتعاطف معهم على استعادة
إحساسهم بالكرامة الفردية ويمكن أن يوفر ذلك لهم
االرتياح .وتشترك اللجنة الدولية ً
أيضا في إعادة تأهيل
ضحايا التعذيب وأشكال سوء المعاملة األخرى في
حاالت معينة.

تعريف اللجنة الدولية للتعذيب وأشكال
إساءة المعاملة األخرى

يقول محتجز عانى من شدة سوء المعاملة أثناء
االحتجاز حتى أنه احتاج عملية جراحية" :لوال
تدخل اللجنة الدولية ومساعدتي الختلفت حياتي
ً
اختالفا كليًا .إن قدرتي على الوقوف والسير
مجد ًدا تعني أكثر بكثير مما يمكن أن أقول".

• التعذيب :ألم شديد أو معاناة شديدة ،سواء كانت جسدية أو نفسية،
يتعرض لها األفراد ألجل أغراض مثل الحصول على معلومات
أو اعتراف ،أو ممارسة الضغط ،أو التخويف أو اإلذالل.
كبيرا أو معاناة
• معاملة قاسية أو غير إنسانية :هي أفعال تسبب ألمًا ً
ً
خطيرا لكرامة
انتهاكا
كبيرة سواء جسدية أو نفسية أو ما يشكل
ً
الفرد .وبخالف التعذيب ليس لهذه األفعال بالضرورة غاية محددة.
ً
وخطيرا أو
إذالال فعليًا
• معاملة مذلة أو مهينة :وهي أفعال تتضمن
ً
ً
خطيرا للكرامة اإلنسانية ،من شأن شدتها أن تثير غضب
انتهاكا
ً
وسخط أي إنسان عاقل.
مصطلحا قانونيًا
ويغطي تعبير "إساءة المعاملة" ،رغم إنه ليس
ً
صارمًا ،األفعال السابق ذكرها كلها.

G. Binet/ICRC/MYOP

وتسعى اللجنة الدولية جاهدة إلى المساهمة في خلق
أو تعزيز بيئة قانونية ومؤسساتية وأخالقية تفضي
إلى الحيلولة دون سوء المعاملة ،وتبذل ما بوسعها
لتعزيز الحظر التام على التعذيب عن طريق جذب
االنتباه للتبعات الجسيمة لمثل هذه الممارسات بالنسبة
لكل من األفراد المعنيين والمجتمع ككل .وتعمل اللجنة
الدولية ً
أيضا على المستوى المحلي والقومي والدولي
لضمان تأمين الضمانات التشريعية والتنظيمية والتأديبية
الموجودة للحظر على التعذيب والمعاملة القاسية وغير
اإلنسانية والمهينة.
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F. Clarke/ICRC

العنف الجنسي في االحتجاز

العنف الجنسي في االحتجاز موجود في أغلب البلدان،
وهو مسألة من الصعب للغاية تحليلها ومواجهتها .يمكن
أن يتضمن العنف الجنسي في االحتجاز ً
ً
عريضا
طيفا
من األفعال التي يرتكبها أشخاص من أنماط مختلفة ْ
(أي
سلطات االحتجاز أو المحتجزين ،من الجنس نفسه أو
ً
كبيرا من حيث شدتها.
من جنس آخر) وتختلف
اختالفا ً
وقد تشكل األعراف االجتماعية والثقافية والتابوهات
الجنسية صعوبة خاصة بالنسبة للمحتجزين تمنعهم من
إفشاء تعرضهم للعنف الجنسي .وقد يجعلهم هذا ً
أيضا
عازفين عن طلب العالج الطبي لإلصابات البدنية
والنفسية التي يعانون منها ،ما يفاقم بدوره األضرار
الواقعة عليهم .كذلك قد ّ
يشكل هذا األمر صعوبة أمام
السلطات تحول دون مناقشة المشكلة ومواجهتها.
يمكن أن تتخذ السلطات تدابير للحيلولة دون وقوع
عنف جنسي ،لكن في حالة استعدادهم ً
أوال لإلقرار بأن
المشكلة قائمة .والتدابير المحتملة هي :فصل الرجال
القصر (إن لم يكونوا من
عن النساء والبالغين عن ّ
عائلة واحدة) ،والحرص عند توظيف موظفي االحتجاز
الذكور واإلناث وتدريبهم ،وضمان تساوي المحتجزين
في الحصول على سلع وخدمات أساسيةّ ،
وأال ي ّ
ُبتز
المحتجزين مقابل تقديم هذه األشياء ،ووضع
أحد
َ
بروتوكوالت مفصلة لالستجواب وعمليات التفتيش
والنقل ،وتوفير أخصائيين طبيين ونفسيين واجتماعيين
حصلوا على تدريبات للكشف عن العنف الجنسي في
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مراكز االحتجاز وتحديد الضحايا ممن يحتاجون إلى
مساعدة وعون ،والسماح للمحتجزين والموظفين بتقديم
شكاوى وتقارير لسلطات االحتجاز والهيئات المستقلة،
وحظر العالقات الجنسية بين الموظفين والمحتجزين
وفرض عقوبات ضد المتورطين فيها.
خاصا للطريقة التي
ويولِي مندوبو اللجنة الدولية اهتمامًا ً
يجمعون بها المعلومات في هذه المساحة الحرجة ،ال
سيما خالل المقابالت التي تتم على انفراد مع المحتجزين
الذين قد يكونون ضحايا انتهاك جنسي أو الذين يرغبون
في اإلبالغ عن حدوث مثل هذا االنتهاك ،مطبّقين فكرة
"ال توقع أذى بأحد" بكل عناية .وعندما يكون هناك
شك في وقوع عنف جنسي ،كما هو الحال بالنسبة
ألشكال إساءة المعاملة األخرى ،تتخذ اللجنة الدولية
ً
تحركا على مستوى الحاالت الفردية ومستوى المسألة
برمتها في إطار حوارها السري مع سلطات االحتجاز
ودعمها المباشر والمنهجي الرامي إلى تحسين الظروف
والمعاملة التي يتلقاها المحتجزين .وتولِي اللجنة الدولية
خاصا بخطر ارتكاب أعمال انتقامية ضد األفراد
اهتمامًا ً
المعنيين وأولئك المرجح أن يكونوا من الفئات األشد
ً
القصر والنساء والفقراء والمرضى
استضعافا ،مثل
ّ
والمحتجزين ذوي اإلعاقة والمهاجرين والمحتجزين
قيد االستجواب واألشخاص المنتمين لهويات جنسية
متنوعة.

االختفاء

ً
محتجزا
قد يعني االختفاء القسري أن يكون الشخص
في مكان ينقطع فيه االتصال بينه وبين العالم الخارجي
أو في مركز احتجاز سري لبعض الوقت ،لكنه احتجاز
قد ينتهي بموته في حالة اإلعدام الذي يتم خارج نطاق
القانون .وهذه بكل تأكيد مسألة خطيرة للغاية وتؤثّر
باألخص على األشخاص المعتقلين في ما يتصل بنزاع
مسلح أو حاالت عنف أخرى .وتبذل اللجنة الدولية
أقصى مساعيها لمواجهة هذه المشكلة باعتبارها مسألة
تحظى بأولوية قصوى .وتعد المعلومات حول االعتقال،
والوصول إلى مراكز االحتجاز ،والتسجيل ،والمتابعة
الفردية عناصر أساسية الستراتيجيتها ،مثلما هو الوضع
بالنسبة إلخطار عائلة المحتجز في الوقت المناسب
بمكان احتجازه ومصيره.

وغالبًا ما ينتج االختفاء اإلداري عن غياب التنظيم .فقد
يكون سبب االختفاء قلة السجالت أو غياب الملفات
الفردية المح ّدثة أو عدم وجود نظام ملفات يعمل بكفاءة أو
عدم وجود نظام إلخطار العائالت والسلطات القضائية.
وحاالت االختفاء اإلداري شائعة في بلدان عديدة وتؤثر
على المحتجزين كافة دون تمييز .ولهذه المسألة تبعات
خطيرة بالنسبة للمحتجزين وعائالتهم ،إذ َت ُحول دون
الوصول إلى الخدمات األساسية والمحاكم والزيارات
العائلية وتفضي إلى احتجاز تطول مدته بطريقة غير
قانونية .وفي هذه الحالة ،تمد اللجنة الدولية يد العون
للسلطات إلحداث تغييرات على نظامها إلصالح
الوضع.
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G. Binet/ICRC/MYOP

ظروف المعيشة
تعد الظروف المادية لالحتجاز من بين األشياء األهم على اإلطالق
التي تشكل حياة المحتجزين .وللحفاظ على صحتهم وكرامتهم
اإلنسانية يجب أن يحظى المحتجزون بظروف معيشية كريمة في
ما يتعلق بالحيز والمأوى والنظافة والغذاء والمياه والتعرض الكافي
للهواء الطلق والوقت الكافي لممارسة التمارين البدنية ،وتمكينهم
من صرف وقتهم في ما يُنتفع به (التعليم والتدريب المهني ،والعمل
...إلخ).
وألغلب أوجه الحياة في ظل االحتجاز أثر على الصحة البدنية
والنفسية للمحتجزين ،وكذلك على الموظفين .وفي جميع الحاالت،
بما فيها تقييد الحرية ،فإن صحة الفرد هي مجموع ثالثة عناصر
يتشكل منها هرم الصحة أدناه .تتألف قاعدة الهرم من الغذاء والمياه
والنظافة والمأوى المالئم ،وهو ما يسهم في خلق بيئة صحية .وتأتي
الرعاية الوقائية أعلى هذه القاعدة بينما الرعاية العالجية على قمته،
إذ ال تكون هذه الرعاية فعالة إال بوجود عنصري القاعدة.

وقد يكون المكان المستخدم كمركز لالحتجاز غير مالئم .قد يرجع
ذلك إلى موقعه في منطقة نائية أو غير صحية تبعد عن مصادر
الطاقة والمياه الكافية ،أو لكونه يستخدم مواد رديئة في تأسيسه أو
ألن تصميمه غير مناسب للغرض منه والمناخ ،أو بسبب قصور
الصيانة أو إجراء إصالحات أو تعديالت مؤقتة أو االكتظاظ .ويعد
غياب المعرفة والخبرة ،وضعف االهتمام أو الميزانية ،وغياب
المعايير المحلية أو وجود إجراءات غير مالئمة ببساطة للحفاظ
على استمرار الخدمات األساسية بضعة أسباب لهذه المشكلة.
الوقاية خير من العالج .واللجنة الدولية تعمل على مستويات نظام
االحتجاز كافة لمواجهة المشكالت التي تنشأ بسبب أوجه القصور
في بيئة االحتجاز .فعلى سبيل المثال ،تسعى اللجنة الدولية إلى
الحيلولة دون تفشي األمراض التي يسببها نظام الصرف الصحي
الرديء .ولهذا أثر إيجابي بوجه عام على الموظفين العاملين في
مركز االحتجاز ً
أيضا ،وكذلك مجتمع الجوار.
وتنظر اللجنة الدولية إلى مجال عريض من المسائل لضمان توفير
مراكز االحتجاز ما يلي:
• مأوى مناسب وآمن ،مثل الحيز والتهوية والضوء والتدفئة
ُ
والف ُرش للنوم والهواء النقي؛
• مياه نظيفة كافية للشرب؛
• مرافق وإمدادات صحية مالئمة لضمان النظافة الشخصية؛
• إدارة المخلفات بطريقة مالئمة والقضاء على اآلفات (القوارض،
والحشرات والبكتريا المسببة للعدوى)؛
• معدات لتخزين وإعداد الطعام؛
• ساحات ممارسة التمارين وفصول أو ورش عمل؛
• الحماية من خطر الحرائق ...إلخ).
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الج َرب التي قادتها
يقول أحد المحتجزين ،بعد حملة مكافحة َ
َ
اللجنة الدولية باالشتراك مع سلطات السجن" ،الز َمتنا
الحكة حتى في أحالمنا .أما اآلن فإننا ننعم بنوم هادئ".

يقول أحد األفراد العاملين في مطبخ سجن قامت اللجنة
الدولية بتركيب سخانات مياه شمسية فيه لتقليل استهالك
الطاقة والوقت الالزم إلعداد الطعام" :احتجنا بالفعل
لمعدات جديدة .كان إعداد الطعام وتقديمه يستغرق نحو
ثالث إلى أربع ساعات .أما اآلن مع وجود هذا النظام
الجديد يمكننا أن نقدم ثالث وجبات يوميا ً
بدال من اثنتين".
C. Von Toggenburg/ICRC

وأحيا ًنا ما يقوم مهندسو اللجنة الدولية بتحسين البنية التحتية مباشرة،
على سبيل المثال بتجديد مأوى المحتجزين والمرافق الصحية
وتحسين تخزين المياه وتوزيعها وتجديد المطابخ ومساحات المعيشة
التي يستخدمها المحتجزون .وقد تساعد اللجنة الدولية ً
أيضا السلطات
في تقليل استهالك الطاقة عن طريق تركيب أفران ذات استهالك
منخفض للطاقة أو خاليا شمسية أو محطات غاز حيوي.
ويعمل مهندسو اللجنة الدولية ً
أيضا مع السلطات والموظفين التّقنيين
لبناء قدراتهم بطريقة مستدامة .ويشمل هذا تنظيم تدريبات محلية
وإقليمية لتعزيز أفضل الممارسات وتبادل الخبرات وتقديم المشورة
حول تأسيس معايير تقنية وطنية.
تقدم اللجنة الدولية المشورات للحكومات بشأن تخطيط وتصميم
سجون جديدة .ويشمل هذا ضمان اتفاق حجم المنشأة وموقعها
وتصميمها مع المتطلبات والموارد والثقافة المحلية؛ وأن تتماشى
المنشأة مع البيئة الموجودة فيها؛ وأن تأخذ مرحلة التخطيط بعين
االعتبار كيف سيشغل المكان وكيف سيترك المحتجزون داخله وبين
مساحاته المختلفة؛ وأن ّ
يمكن التصميم سلطات االحتجاز ليس فقط
من ضمان األمن ولكن ً
أيضا استضافة المحتجزين بطريقة آمنة
وإنسانية.

يقول أحد المهندسين المعماريين إلدارة أحد
السجون في برنامج تدريبي حول إدارة
المشروع" :عرفت بشأن إدارة المشروع أثناء
دراساتي األعوام السابقة .لكن كان من المهم
ً
حقا الرجوع إلى تلك األفكار من جديد بحيث
تُبنى السجون الجديدة بطريقة مستدامة وتتفق مع
احتياجات البلد والمحتجزين".
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J. Cornejo/ICRC

الغذاء والتغذية
عادة ما يكشف وجود محتجزين يعانون من سوء تغذية
حادة أو متوسطة في مركز احتجاز ما عن فجوات
في سلسلة اإلمداد باألغذية بأكملها -بد ًء من الميزانية
والتوريد والتخزين حتى اإلعداد وتوزيع األغذية -و/أو
الشيوع الكبير لألمراض المرتبطة ببيئة غير صحية.
ويوفر عالج سوء التغذية مكاسب على المدى القصير
(وينقذ أرواح المحتجزين) لكنه ال يواجه خطر انتكاس
المحتجزين مرة أخرى إذا ما ظلت سلسلة إمداد الغذاء
والبيئة المعيشية غير مالئمة .يجب تحسين النظافة
العامة ويجب أن تؤدي جميع حلقات سلسلة اإلمداد
بالغذاء وظيفتها كما ينبغي.
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ونهج اللجنة الدولية في مجال التغذية هو مزيج من
المساعدة المباشرة والدعم والحوار .وغالبًا ما تتألف
المساعدة المباشرة من برامج عالج سوء التغذية ،أو
توفير أغذية معينة أو مغذيات زهيدة المقدار وتحسين
البنية التحتية لتخزين الطعام وإعداده .ويتألف الدعم
عادة من المساعدة التقنية في تحسين طريقة إدارة سلسلة
إمداد الغذاء وكيف ّ
تشخص أمراض المحتجزين وكيف
يعالجوا من سوء التغذية.

I. Edelstein/ICRC

ويهدف الحوار إلى إقناع موظفي مراكز االحتجاز
والرعاية الصحية والسلطات األخرى المعنية بالعمل
نحو جعل سلسلة اإلمداد بالغذاء تعمل بطريقة سليمة.
وتهدف اللجنة الدولية ً
أيضا إلى الحيلولة دون حدوث
سوء تغذية عن طريق ضمان توزيع المواد الغذائية
بالعدل داخل أماكن االحتجاز.

B. Heger/ICRC
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الرعاية الصحية
ينبغي أن تكون الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز مساوية في
جودتها على األقل للرعاية المتاحة للمجتمع في الخارج و/أو لما
توصي به سلطات الصحة الوطنية للمرافق الصحية العامة ،بالتوافق
مع المعايير الدولية .ويتطلب توفير الرعاية الصحية الوقائية
والعالجية للمحتجزين :بنية تحتية ،ومعدات وموارد؛ وموظفون
حاصلون على تدريب جيد وتنظيم؛ وآليات مالئمة لضمان أن كل
المحتجزين لديهم وصول لخدمات الرعاية الصحية عندما يحتاجون
إليها.
لتحقيق ذلك ،يوفر األطباء والممرضات التابعين للجنة الدولية
لسلطات االحتجاز مشور ًة قوامها الخبرة ،والدعوة في الوقت نفسه
الشتراك متزايد من جانب وزارات الصحة الوطنية في مراكز
االحتجاز .وباإلضافة إلى ذلك ،فهم يعملون من أجل دعم موظفي
الرعاية الصحية في مراكز االحتجاز بما في ذلك رفع مستوى التوعية
باألخالقيات الطبية واالمتثال لها ،مثل الحفاظ على السرية الطبية،
والرعاية القائمة على االحتياجات والرعاية الموجهة للمريض
والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية دون عوائق أو تمييز.

يقول طبيب يعمل في مركز صحي تابع ألحد السجون،
ً
متحدثا عن طبيب االحتجاز التابع للجنة الدولية" :بمرور
الوقت تعلم أحدنا من اآلخر ً
شيئا ما .وبمساعدة طبيب
ُ
تمكنت من التمسك باألخالقيات
االحتجاز التابع للجنة الدولية
الطبية .لقد دعمتني في حالة مهمة وحصلنا على الموافقة
المبنية على المعرفة من المريض".

B. Heger/ICRC
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F. Pagetti/ICRC/VII

وباإلضافة إلى ذلك ،بما أن ماليين األشخاص يدخلون مراكز
االعتقال ويغادرونها كل عام على مستوى العالم ،فإن ضمان الرعاية
المالئمة في مراكز االحتجاز له أثر إيجابي على صحة المجتمع
الخارجي ً
أيضا.

S. Barataliev/ICRC/VII

القضاء على مرض السل في السجن

داء السل ،والسل المقاوم لألدوية المتع ّددة على وجه
ٌ
مرض مع ٍد ومهلك على األرجح .ويتفشى
الخصوص،
هذا المرض بمعدالت مزعجة في بعض أجزاء العالم
وهو مهلك باألخص في مراكز االحتجاز .ويمكن أن
تصل نسبة تفشي المرض داخل السجن أكثر من 100
ضعف مقارنة بتفشيه خارج أسوار السجن .وغالبًا ما
يكون السبب االكتظاظ وعدم وجود تهوية كافية والجهل
بتدابير الوقاية وخدمات الرعاية الصحية المتدنية
واإلخفاق في اإلشراف على العالج المالئم وضمان
االلتزام بتقديمه.
تعمل اللجنة الدولية منذ سنوات عديدة مع الحكومات
جاهدة لمحاربة هذا المرض .واشتمل هذا النشاط على
االتصال بوزارات مختلفة (الصحة والداخلية والعدل)
ومنظمات محلية ودولية مهتمة بعالج السل على وجه
الخصوص.

وفي مراكز االحتجاز تشمل أنشط اللجنة الدولية ً
طيفا
ً
عريضا من األنشطة ،مثل :الفحص والعالج (يستغرق
عامين) وإدارة مرضى السل في منشأة متخصصة؛
تدريب المتخصصين؛ توفير المعدات وتركيبها؛ تنظيم
المعامل والعنابر المخصصة لمرضى السل؛ تقديم
المشورة بشأن سياسات الصحة العامة .ولكي يتوّج
تدخل اللجنة الدولية بالنجاح فإنها قطعًا تحتاج إلى التزام
قوي بشأن تنفيذ السلطات الوطنية ألدوارها.
ويضمن كذلك التعاون والشراكات مع منظمة الصحة
العالمية بخصوص داء السل في السجون أن التعلم متبادل
بين األطراف ال سيما عن طريق نشر صحف الوقائع
وأوراق السياسات والتوصيات على مستوى العالم.
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االتصال بالعائلة والعالم الخارجي
لدى البشر كافة روابط عاطفية تربطهم بعائالتهم
ومجتمعاتهم تقوّي صحتهم النفسية .لكن تقييد الحرية
يضع حدو ًدا جديدة وقيو ًدا على تفاعل الناس مع العالم
الخارجي .ويتسبب غياب االتصال بين المحتجزين
ً
وعائالتهم أو تنظيمه تنظيمًا ً
ضغوطا ومعاناة هائلة
سيئا
لهم.
وعلى الرغم من أن منشآت االحتجاز هي مؤسسات
مغلقة ،يظل المحتجزون أفرا ًدا من ضمن أفراد المجتمع
لهم عدد من الحقوق بشأن االتصال بالعالم الخارجي.
وهم يحتاجون إلى حق االتصال بأقاربهم ،وينبغي
أن يتمتعوا بهذا الحق ،وكذلك حق االتصال بمستشار
قانوني ووكاالت التفتيش والقادة الدينيين والممثلين
الدبلوماسيين .والحفاظ على االتصال بالنسبة ألزواج
المعتقلين وأطفالهم وآبائهم يتسم بالقدر نفسه من األهمية.
المحتجزين بم ْن ِحهم
وغالبًا ما يدعم أفراد األسرة أقاربَهم
َ
ً
مالبس وأغذية ونقو ًدا ...إلخ) .وقد يساهمون أيضا
بمحام كما يتابعون التقدم
في تأسيس وتنسيق االتصال
ٍ
الحاصل في قضايا أحبائهم أمام السلطات القضائية إذا
تطلب األمر.

B. Heger/ICRC

وقد يفقد المحتجزون االتصال بعائالتهم ألسباب مختلفة،
منها :التنظيم السيء من قبل سلطات االحتجاز ،شبكات
االتصال المعطلة (خدمة البريد أو الهاتف) ،المسافات
البعيدة و/أو ظروف السفر غير اآلمنة أو نقص موارد
العائلة .وقد يكون حرمانهم من االتصال بعائالتهم عقابًا
متعم ًدا ً
أيضا أو أسلوبًا للضغط على المحتجزين.

والمساعدة على إعادة الروابط العائلية واستمرارها جز ٌء
محوري من أنشطة اللجنة الدولية المتعلقة باالحتجاز.
وبعد تحديد سبب فقدان االتصال تساعد اللجنة الدولية
المحتجزين على إبالغ عائالتهم بمكان وجودهم .يساهم
َ
هذا في تخفيف قدر كبير من القلق والضغوط التي يعانون
منها وهو ً
أيضا إجراء وقائي للحيلولة دون االحتجاز من
غير اتصال بالعالم الخارجي وخطر االختفاء .وعلى
المدى األطول إذا حصلت اللجنة الدولية على موافقة
سلطة االحتجاز ،فقد توفر وسائل متنوعة لالتصال :مثل
رسائل الصليب األحمر ،والمكالمات الهاتفية ومؤتمرات
عبر الفيديو وترتيبات لزيارات عائلية... ،إلخ).

محتجز آخر رأى أمه مرة أخرى بعد
ويقول
َ
عامين من االحتجاز ،والفضل في ذلك يرجع
إلى برنامج الزيارة العائلية التابع للجنة الدولية:
"بكاء أمي كان مثل رصاصة اخترقت قلبي .ال
أستطيع أن أصف مشاعري أثناء الزيارة .كان
كنت ً
األمر كما لو أنني ُ
ميتا لكنني عدت إلى
الحياة من جديد .شعرت كأنني ولدت من جديد.
زيارتُها لي خففت معاناتي".
وقد تقدم اللجنة الدولية ً
أيضا توصيات ودعم للسلطة
لتأسيس أو تحسين وسائل إلخطار العائلة والمحامين
أو الممثلين الدبلوماسيين بمصير المحتجزين ،وكذلك
ضمان حشد البنية التحتية لمركز االحتجاز وإجراءات
التشغيل به لتحقيق اتصال إيجابي متكرر مع العالم
الخارجي.

محتجز حكم عليه بالسجن مدى الحياة" :ما زلت
يقول
َ
أحمل معي أول رسالة من رسائل الصليب األحمر
تلقيتها من عائلتي عن طريق اللجنة الدولية .مرت
عشر سنوات على ذلك الحدث .لقد ظننت أنني لن أرى
زوجتي وأطفالي ثانية ،لكن بعد زيارة اللجنة الدولية
ّ
وتلقي الرسائل جاءوا يزورونني .تغيرت حياتي في
ذلك اليوم ،إذ علمت أنهم بخير حال".
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الوصول إلى العدالة
لكل األشخاص المقيدة حريتهم الحق في ضمانات قضائية وإجرائية.
ويضمن هذا قانونية اإلجراءات القضائية واإلدارية التي يمرون بها
ً
احتجازا تعسفيًا.
وتحميهم من أن يحتجزوا
وقد حدد القانون الدولي ضمانات قضائية ينبغي أن تُدمج في القانون
المحلي .ويمكن أن يكون لهذه الضمانات تأثير واسع على حياة
المحتجزين خالل مدة بقائهم قيد االحتجاز .لماذا احتُجزوا؟ ما الذي
ستقرر قضيتهم ،وكيف
يحدث اآلن؟ كيف ومتى وعن طريق من
َّ
يمكن لهم أن يدافعوا عن أنفسهم؟ كل هذه األسئلة أساسية بالنسبة
للصحة العقلية والنفسية للمحتجزين وعائالتهم ،وغالبًا ما تكون
هذه األسئلة ضمن أهم بواعث القلق التي يثيرها المحتجزون الذين
يلتقيهم مندوبو اللجنة الدولية.
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والضمانات القضائية واإلجرائية مهمة ً
أيضا في مساعدة اللجنة
الدولية على مواجهة مشكالت أخرى ،مثل االختفاء القسري ،وسوء
المعاملة (على سبيل المثال ،العمل على إنهاء االعترافات القسرية)
واالكتظاظ (على سبيل المثال ،تقليل اللجوء التلقائي لالحتجاز
السابق للمحاكمة وتعزيز االلتزام بإطار زمني محدد).
وفي حالة ما إذا كان ممك ًنا ومالئمًا ،يجمع نشاط اللجنة الدولية في
(موضحا أن
المحتجزين األفراد
هذا السياق بين الفعل على مستوى
ً
َ
اإلجراء المالئم لم يتبع في حاالت معينة) والجهود على مستوى
أعلى (إثارة مسائل أوجه القصور النظامية التي تواجهها اللجنة
الدولية مع السلطات العسكرية والشرطية والقضائية و/أو سلطات
السجن).

االكتظاظ
شهدت اللجنة الدولية – في مجموعة كبيرة من مراكز االحتجاز
خالل سنوات – األثر الخطير والمتزايد لالكتظاظ على المحتجزين
احتجاز
وسلطات االحتجاز على حد سواء .يخلق االكتظاظ ظروف
ٍ
تأثيرا سلبيًا للغاية على
غير إنسانية ال ترقى للمستوى المقبول ،ويؤثر ً
قدرة سلطات االحتجاز على تلبية االحتياجات األساسية للمحتجزين
في ما يتعلق بظروف االحتجاز ،والرعاية الطبية ،وزيارات العائلة
والوصول إلى العدالة .وفي المراكز المكتظة يتكدس المحتجزون
في عنابر ضيقة ،وغالبًا ما تكون حالة الصرف الصحي شنيعة وبال
خصوصية :وهذا بدوره يجعل خبرة تقييد الحرية أسوأ بكثير – وهي
ً
ضغوطا على الفرد في الظروف العادية .واالكتظاظ
بالفعل تشكل
يعمل على إهدار الكرامة اإلنسانية ويقوّض الصحة البدنية والنفسية
للمحتجزين باإلضافة إلى تقويض آمالهم في اندماجهم من جديد في
المجتمع .وباإلضافة إلى فرض ضغط مفرط على البنية التحتية ،يفاقم
االكتظاظ احتمالية التنازع مع الموظفين وفي أوساط المحتجزين
أنفسهم .ويفضي االكتظاظ سريعًا إلى صعوبات في حفظ النظام
داخل مركز االحتجاز ،وأحيا ًنا ما يسفر عن عواقب وخيمة في ما
يتعلق بسالمة المحتجزين ومراقبتهم ،وكذلك األمن بوجه عام.
واإلصالحات المقترحة ،مثل مراجعة السياسات الجنائية وتحسين
كيفية جمع البيانات والشروع في وضع تغييرات تشريعية أو إجرائية
وتغيير ممارسات قضائية راسخة ،ال يمكن أن تمر بال معوقات.
قدرا من الحيطة والحذر عند االصطدام بالمفاهيم
ويتطلب األمر ً
الشائعة أو عند االستثمار في بدائل لالحتجاز مع طمأنة الجمهور
في الوقت نفسه بأن هناك إجراءات تُتَّخذ لمحاربة الجريمة .لكن
يجب أخذ كل هذه اإلجراءات بعين االعتبار لتقليل االكتظاظ .وبعد

تحليل األسباب الرئيسية لالكتظاظ والمسائل ذات األولوية بالنسبة
للجنة الدولية يمكن العمل بطرق مختلفة وعلى مستويات مختلفة لحل
المشكلة طالما أبدت السلطات رغبة في حلها.
وتعمل اللجنة الدولية على جمع الحكومة وآخرين ممن يُطلب
تحركهم معًا للوصول إلى حل .ويمكن أن يساعد هذا في تحقيق
تغييرات تشريعية أو إجرائية :في سياسات إصدار األحكام وإدارة
حاالت ما قبل المحاكمة على سبيل المثال .ويمكن أن يفضي مثل
هذا التعاون إلى تحسن في كفاءة النظام القضائي الجنائي ،بما في
ذلك الوصول إلى المساعدة القانونية وتقليل فترة االحتجاز السابق
على المحاكمة وإيجاد بدائل أفضل لالحتجاز .ويمكن للجنة الدولية
ً
أيضا أن تطالب ببرامج إعادة دمج اجتماعي – مثل برنامج التعليم
وبرنامج التدريب المهني – وبروابط عائلية أمتن من أجل تخفيف
وأخيرا يمكن أن تعمل اللجنة
نسبة االنتكاس إلى عالم الجريمة.
ً
الدولية مع السلطات على إيجاد طرق إلدارة قدرات السجن إدارة
أفضل وتخطيط التحسينات في مراكز االحتجاز القائمة والمستقبلية.
ويتطلب تقليل االكتظاظ اتخاذ اللجنة الدولية خطوات قصيرة األمد
ومتوسطة األمد وطويلة األمد ،ال سيما الحوار الهادف إلى اإلقناع،
ً
كما يتطلب ً
وتنسيقا وحش ًدا
أيضا دعمًا تقنيًا متعدد التخصصات
لمنظمات أخرى .وفي ضوء خبرة اللجنة الدولية فإن تلك الخطوات
الصغيرة التي يتخذها الناس بتنسيق فيما بينهم يمكنها أن تحدث ً
فارقا
حقيقيًا في حل هذه المشكلة المعقدة ،ما يخفف األثر السلبي لالكتظاظ
على كل من المحتجزين وسلطات االحتجاز.

C. Von Toggenburg/ICRC
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إعادة الدمج في المجتمع
آثارا
يمكن أن تترك المعاناة التي يعيشها الفرد خالل فترة االحتجاز ً
ً
طويال حتى تتالشى .ويعاني محتجزون كثيرون
قد تستغرق زم ًنا
من اآلثار الممتدة لسوء التغذية أو الرعاية الصحية الرديئة وفقدان
االتصال بالعائلة والمجتمع ،وسوء المعاملة والوصم ...إلخ .وقد
يواجه محتجزون سابقون النبذ والتحرش من قبل السلطات أو
مجتمعاتهم ذاتها.
وتتطلب إعادة تأهيل األشخاص الذين حرموا من حريتهم خطوات
وخدمات تعيد السالمة البدنية والنفسية واالجتماعية التي قوّضها
االحتجاز .وإعادة الدمج عملية طويلة ومعقدة ،وفي حاالت عديدة
ال يترتب عليها سوى تخفيف تبعات معينة لالحتجاز .وهي عملية
تشمل الصحة البدنية والنفسية وإعادة اإلدماج االجتماعي واألمن
االقتصادي واألمن البدني.
في البلدان التي يحدث فيها حاالت اختفاء قد تحتاج اللجنة الدولية
إلى التأكد من أن أفرا ًدا معينين أُطلق سراحهم بالفعل .وتسعى اللجنة
الدولية ً
أيضا إلى تخفيف حدة المشكالت التي يواجهها محتجزون
سابقون ،ال سيما ضحايا سوء المعاملة منهم .غير أن هذه العملية
شديدة التعقيد فال يكفي أن تتعامل معها اللجنة الدولية وحدها .يتألف
دور اللجنة الدولية بشكل رئيسي من تطوير برامج موجهة تعقب
فترة االحتجاز وتقديم مساعدات مبدئية لألشخاص الذين أطلق
مؤخرا .واعتما ًدا على الظروف ،قد تدعم اللجنة الدولية
سراحهم
ً
ً
أيضا خدمات محلية تساعد المحتجزين السابقين خالل فترة أطول.

وأخيرا ،من المهم مالحظة أن إعادة تأهيل المحتجزين ينبغي أن يبدأ
ً
أثناء االحتجاز .وفي حوارها مع السلطات تحثهم اللجنة الدولية على
اإلعداد إلطالق سراح المحتجزين وتنفيذ تدابير من شأنها التقليل من
األثر السلبي لالحتجاز بأسرع وقت ممكن.

ويقول محتجز حصل على تدريب مهني بتمويل من
اللجنة الدولية في فترة احتجازه" :لم تتح لي أب ًدا الفرصة
لتلقي تدريب لوظيفة .والشيء الوحيد الذي عرفته هو
كيف أطلق النيران من بندقية .حصلت على تدريب
في أعمال النجارة ،والفضل في ذلك يرجع إلى اللجنة
الدولية وموظفي السجن .واآلن يمكنني أن أصنع أي
ْ
غيرت
شيء من الخشب قد يحتاجه المرء في منزله .لقد
هذه المهارات حياتي بأكملها .أشعر كأني مفعم بالطاقة.
وحينما يطلَق سراحي سأعمل في ورشة للنجارة .وبتوفير
مال لالستثمار سأتمكن من إطالق مشروعي الخاص
ّ
فأستقل بتجارتي".

G. Kavalerchik/ICRC

41

F. Clarke/ICRC

النساء واالحتجاز

ونظرا للدور
تمثل النساء  %6تقريبًا من المحتجزين حول العالم.
ً
أثرا
الذي تؤديه المرأة عادة في الحياة العائلية ،يترك احتجاز النساء ً
وكبارا ،وكذلك على خبرتهن أنفسهن
صغارا
خاصا على من َيع ُْلن،
ً
ً
ً
باالحتجاز .وغالبًا ما يكون مصممو مراكز االحتجاز ومدراؤها
ً
رجاال ،وهذ يعني أن الرعاية الصحية في االحتجاز غالبًا ما تُ َّ
حدد
بأخذ احتياجات الرجال وطبيعة أجسامهم في االعتبار بصورة
رئيسية ،في الوقت الذي تُتجاهل احتياجات النساء الخاصة بدرجة
كبيرة .وتواجه النساء والفتيات ً
أيضا مخاطر أكبر لسوء المعاملة
بما في ذلك االنتهاكات الجنسية من جانب موظفي مركز االحتجاز
الذكور وباقي المحتجزين .وهذا هو الحال خاصة عندما ال يوضع
أفراد العائلة سويًا كوحدة واحدة ،وعندما ال يكون هناك فصل بين
ً
وأيضا عندما ال تكون الموظفات جزء من إدارة
الرجال والنساء،
وأخيرا ،غالبًا ما يكون لدى المجتمع تصور مختلف
مركز االحتجاز.
ً
عن المحتجزين والمحتجزات :فبالنسبة للنساء فإنه قد يعني النبذ من
قبل عائالتهن ومجتمعاتهن عند إطالق سراحهن.
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خاصا
ولكل األسباب السابق ذكرها تولِي اللجنة الدولية اهتمامًا
ً
بأوضاع النساء والفتيات في االحتجاز .وتتضمن الشواغل ذات
األولوية ما يلي :ظروف معيشة آمنة ،ال سيما الفصل بين مأوى
احتجز أفراد
الذكور ومأوى اإلناث أو مراكز احتجازهم (إال إذا
ُ
العائلة كلهم كوحدة واحدة)؛ مستويات مالئمة للنظافة وتوفر إمدادات
النظافة الشخصية؛ حصص آمنة وعادلة من المواد الغذائية والمرافق
الصحية والخدمات الصحية والخدمات الطبية وفرص العمل والتعليم
ومساحات لألنشطة الترويحية والخدمات األخرى؛ والقدرة على
االتصال بالعائلة بما في ذلك زيارات من األطفال وباقي أفراد
العائلة؛ واالهتمام الكافي باالحتياجات الخاصة للحوامل والفتيات
واألمهات المحتجزات وبصحبتهن أطفالهن الرضع أو الصغار؛
وإشراف نسوي فعال على مأوى النساء ،للحيلولة دون وقع انتهاكات
جنسية على وجه الخصوص.

C. Von Toggenburg/ICRC

األطفال واالحتجاز

قد يُحتجز األطفال – جميع األفراد ممن تقل أعمارهم عن  18عامًا–
ألسباب مختلفة .فقد يكونوا مولودين لنساء أو فتيات محتجزات أو
محتجزين مع أحد الوالدين؛ أو قد يُحتجزون في مراكز احتجاز
مؤخرا؛ أو بموجب
المهاجرين وهو ما يحدث بصورة متزايدة
ً
القانون الجنائي ،وغالبًا ما يكون السبب ارتكاب أول جرائمهم حيث
َ
يعاقبون على الجنح؛ أو لصلتهم بمجموعات مسلحة؛ أو يُحتجزون
في مركز احتجاز إداري أو "وقائي" ،لحمايتهم ظاهريًا من العيش
في الشوارع أو بسبب أنهم يُنظر إليهم بوصفهم معادين للمجتمع أو
خطرا أمنيًا.
يشكلون
ً
ويواجه األطفال الذين تمضي بهم السنين في أحد مراكز االحتجاز
تحديات مرعبة تعترض نموهم ليصبحوا بالغين أسوياء .وهم
ٍ
خطرا متزاي ًدا يتمثل في العنف أو اإلهمال أو االستغالل،
يواجهون
ً
وهو بالنسبة لكثيرين استمرار لمشقة سابقة على احتجازهم.
خاصا
وأثناء زيارات مراكز االحتجاز تولِي اللجنة الدولية اهتمامًا ً
للمعاملة التي يلقاها األطفال وظروفهم المعيشية .وتبذل اللجنة الدولية
قصارى جهدها لضمان أن سلطات االحتجاز تحمي األطفال بتدابير
تأخذ بعين االعتبار احتياجاتهم الخاصة .وتتضمن هذه التدابير:

التقييم السليم ألعمارهم ،وحماية األطفال من أشكال سوء المعاملة
كافة بما فيها العنف الجنسي؛ توفير المشورة القانونية والدعم العملي
لألطفال وضمان موائمة القوانين الجنائية واإلجراءات والمؤسسات
مع احتياجاتهم الخاصة وأفضل الممارسات التي تصب في صالحهم؛
ضمان وضع األطفال قيد االحتجاز كآخر حل يمكن اللجوء إليه
فقط وألقصر مدة ممكنة؛ فصل األطفال عن المحتجزين البالغين
(باستثناء الطفل المحتجز مع فرد من أفراد عائلته)؛ نقل األطفال
إلى مأوى مالئم وغير وصائي؛ الحفاظ على اتصال مباشر ومنتظم
ومتتابع بين األطفال وعائالتهم؛ توفير المواد الغذائية المالئمة
والمرافق الصحية والحصول على الرعاية الصحية؛ والتأكد من أن
األطفال يمكن أن يمارسوا التمارين في الهواء الطلق كل يوم ألطول
فترة ممكنة؛ وتمكين األطفال من المشاركة في التعليم والرياضة
واألنشطة الترويحية األخرى.
ً
اشتراكا ألمد طويل من جانب اللجنة الدولية
مثل هذا التحرك يتطلب
وأن يكون متعدد التخصصات ،وأن يتم على مستويات متنوعة
في التسلسل الوظيفي ،وباستخدام مجموعة متنوعة من األساليب
مثل الحوار الذي يهدف إلى اإلقناع والدعم والتعاون مع وكاالت
متخصصة في حماية األطفال.
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المهاجرون واالحتجاز

تزور اللجنة الدولية المهاجرين المحتجزين في كل من المراكز
الجنائية والمراكز المخصصة الحتجاز المهاجرين.
وينتهي المطاف بعدد متزايد من المهاجرين – بغض النظر عن
ظروفهم الشخصية – في مراكز االحتجاز ألنهم دخلوا بل ًدا ما أو
ضررا
مكثوا فيها بطريقة غير شرعية .وقد تُسبب خبرة االحتجاز
ً
خاصا للصحة النفسية للمهاجرين ألنها قد تجمع بين الصدمة التي
ً
عانوا منها بالفعل في بلدهم األصلي والتي عانوا منها عبر طريق
الهجرة .ويفرض عدم الوضوح المحيط بالعملية اإلدارية والمخاوف
ً
ضغوطا نفسية كبيرة عليهم .لذلك فإن اللجنة الدولية
بشأن المستقبل
ّ
تذكر السلطات بأن أي احتجاز للمهاجرين يجب أن يكون ضروريًا
ً
ومعقوال ويتناسب مع غرض مشروع ،وتشجع السلطات على اللجوء
ّ
لالحتجاز كحل أخير وأن تفكر في بدائل ممكنة ،ال سيما بالنسبة
للمجموعات المستضعفة مثل طالبي اللجوء واألطفال وضحايا
االتجار بالبشر واألفراد المصابين بالصدمات النفسية.

44

وكما هو الحال مع جميع المحتجزين تركز اللجنة الدولية على
ظروف المهاجرين في االحتجاز والمعاملة التي يتلقونها وأعمالهم
لضمان حصولهم على محاكمة وفق األصول المتبعة ويتمكنون من
االتصال بالعالم الخارجي .مثل هذا االتصال يتسم بأهمية خاصة في
األماكن التي قد ال يتمكن المهاجرون فيها من الوصول إلى عائالتهم
أو إلى قنصلية ما .وتثير اللجنة الدولية ً
أيضا المسائل المتعلقة بنقل
المهاجرين لضمان معرفة السلطات بالتزاماتها بموجب القانون
الدولي واحترامها مبدأ عدم اإلعادة القسرية.
وتوفر اللجنة الدولية ً
أيضا الدعم والخبرة لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر الوطنية التي تعمل مع المهاجرين المحتجزين.
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