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 - توطئة  -

 

 الاطار العام. -

معاينة لك الوضعيات واحلاالت املس توجبة داخل املؤسسات   ،معال بأ حاكم جمةل حامية الطفل،1لسكل مندويب حامية الطفوةل النص املنظم أ ولكلقد     

ة والرتفهيية والاصالحية والاستشفائية وغريها سواء اكنت هذه املؤسسات والهيالك معومية أ و خاصوالهيالك الرتبوية والاجامتعية والثقافية والرايضية 

 ا الطفل .وذكل ابلتعاون وابلتنس يق مع املرشفني علهيا. كام ميكنه معاينة هذه الوضعيات واحلاالت يف مجيع ال ماكن واحملالت  العمومية اليت يؤهم

القيام بزايرات متابعة دورية ملراكز اصالح ال طفال هبدف الاطالع عىل ملندويب حامية الطفوةل ،  05/10/5102مة يف املرب  2كام ااتحت اتفاقية الرشاكة

 .ظروف الاقامة واال عاشة داخلها ومدى احرتام حقوق الطفل يف خمتلف مراحل التعهد ابل طفال اذلين مه يف نزاع مع القانون ،وحسن معاملهتم

دة مصلحة الطفل بأ دوارمه عىل أ مكل وجه لفائبوظائفهم والتعهد ويندرج يف هذا الاطار اعداد هذا ادلليل الاجرايئ حىت يكون اداة معلهم  فييََس هلم القيام 

 بقطع النظر عن الوضعية اليت يكون فهيا.حني يكون جمَردا من حَريته الفضىل 

 

 مهنجية اعداد ادلليل. -

ق اجملردين من مراعاة  املعايري العاملية املعمتدة محلاية حقو  معيب اعامتدا عىل املرجعية الاممية والاقلميية والوطنية حلقوق الانسان ،متَت صياغة هذا الكت 

نفاذ القوانني الواجبات احملموةل عليه يف أ داء هممته والضوابط اليت يتعني عليه مراعاهت خالل معهل  احريهتم عىل وجه اخلصوص حىت يدرك القامئ عىل ا 

مس تحرضا عىل ادلوام  ان الشخص اذلي يفقد حريته مبوجب حمك صادر عن سلطة قضائية مس تقةل تضمن هل رشوط احملامكة العادةل ،يظل من حقه 

 المتتع ابحلقوق الاصلية لكونه انساان بقطع النظر عن اجلرمية اليت ارتكهبا يف حق اجملمتع.

 مع خمتلف املنظامت ادلولية املتخصصة والاليات ادلولية والوطنية محلاية حقوق الانسان . 3لزايرة السجون كام مَت  الاهتداء ابلتجارب العديدة 

انه مثة قمية  نان معايري حقوق الانسان ليست مفاهمي جمردة ويكفي ان يتبادل السجني والسجان ادوارهام ذهنيا ليدرك من هل سلطة التحمَك وانفاذ القانو 

ت السجنية ابن احرتام امتأ صةل يف الانسان عليه ان حيفظها عىل ادلوام  ويه صيانة احلرمة اجلسدية للسجني وحفظ كرامته .ويدرك القامئون عىل املؤسس

 .لسجناء احقوق الانسان جزء ال يتجزأ  من الادارة الرش يدة واملثىل للمؤسسة السجنية وهو ما ييََس وظيفة التأ هيل الاجامتعي  وتعديل السلوك دلى 

املؤسسات السجنية  حتجاز وحسن تقدير واقعوقد اختذ ادلليل مهنجا اجرائيا مبَسطا ييََس عىل مندويب حامية الطفوةل التعهد بدورمه يف مراقبة اماكن الا

 والاصالحية ورفع التوصيات املتصةل بتحسني ظروف السجناء وتأ مني أ وفر حظوظ حامية حقوقهم الاساس ية.

ء  اللجان الربملانية عضااالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و ويتعني تدريب مندوب حامية الطفوةل  مثل القامئني عىل الهيئة الوطنية حلقوق الانسان او 

 :المتَكن من عىل ،او  ادليبلوماس يني او ممثيل املنظامت  امللكفة ابلرصد او املوظفني ذوي الصةلاو الوالة اخملتصة   

 القواعد المنوذجية ادلنيا ملعامةل السجناء وحسن تنفيذها ، -

 نونية احلرمان من احلرية ،ادوات  حقوق الانسان ادلولية والاقلميية واملعايري  بشان رشعية وقا -

نفاذ القوانني  -  . القيود املفروضة عىل اس تخدام القوة  من قبل املوظفني امللكفني  اب 

 

 .؟ملن يوجه هذا ادلليل

                                                           
يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجاالت تدخله  31/61/3991مؤرخ في  3991لسنة  3311 أمر عدد -1 

 .1وطرق تعامله مع المصالح والهيئات االجتماعية المعنية  الفصل 

 31/63/1632نسان والعدالة االنتقالية المبرمة في أتاحت اتفاقية الشراكة المبرمة بين كتابة الدولة للمرأة واالسرة ووزارة العدل وحقوق اال -2 

ترام ،لمندوبي حماية الطفولة القيام بزيارات متابعة دورية لمراكز اصالح األطفال بهدف االطالع على ظروف االقامة واإلعاشة داخلها ومدى اح
 ملتهم.حقوق الطفل في مختلف مراحل التعهد باألطفال الذين هم في نزاع مع القانون ،وحسن معا

باعتباره رئيسا لخلية حقوق االنسان  بوزارة الداخلية في زيارات رصد وتفتيش مختلف المؤسسات السجنية   1631-3999شارك معدَ الدليل منذ  -3 

ولية للجنة الدواالصالحية ومراكز االيقاف واالحتفاظ في اطار عمل الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات االساسية باعتباره عضوا فيها  او ا
دولية ات الللصليب االحمر باعتباره منسق اعمالها بالنسبة لوزارة الداخلية  كما تَم استثمار مجاالت التعاون مع المقَررين االمميين و مع المنظم

عدالة االنتقالية على والوطنية المتخصصة والجمعيات الحقوقية ذات العالقة  خصوصا بعد اقدام وزارتي الداخلية والعدل وحقوق االنسان وال

 .1633جانفي 31-ديسمبر31االصالحات الجوهرية لتستجيب لمطالب ثورة الكرامة والحرية 
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عند زايرهتم ملعاينة اوضاع الاطفال  داخل   4ان الغرض من هذا الكتيب ان يكون دليال مساعدا ملندويب حامية الطفوةل عىل التعهد ابملهام املوكوةل الهيم

جبت ظروف و املؤسسات الاصالحية ملتابعة مدى احرتام حقوق الاطفال اجملردين من حرايهتم ل فعال ارتكبوها يف تنازع مع القانون  او الاطفال اليت ا

 اليت اقرها قانون السجون بتونس.. اترخي فصلهم مبوجب الاحاكم 4اهماهتم السجينات ان يظلوا رفقهتن منذ الوالدة اىل سنَ 

واب ن وميكن ان هيتدي هبذا ادلليل لك مسؤول معين بزايرة املؤسسات السجنية والاصالحية والاهامتم مبتابعة اوضاع اجملردين من حريهتم من بني

ع السجون او اية املنظامت احلقوقية اخملول لها رصد واقالشعب او الهيئة الوطنية حلقوق الانسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب او الوالة او ممثيل 

 اقلميية معنية مبراقبة مدى وفاء ادلوةل ابلزتاماهتا جتاه حامية حقوق الانسان  . هيأ ت تعاقدية اممية أ و

ري احلكومية والهيئات مية وغوهو موجه ايضا للعاملني ابلسجون والاصالحيات وللمرشفني علهيم حىَت يتبينوا جماالت التاكمل بني املؤسسات احلكو 

 واملنظامت ادلولية والاقلميية والوطنية 

لرصد وتفتيش واقع الاصالحيات ان يكون مؤهال ل داء دوره الفعال يف دمع حامية حقوق الانسان  5يتعنَي عىل مندوب حامية الطفوةل  ابعتباره  تأ ههل

ا حىَت مبا حيتويه هذا ادلليل من حمتوى معريف ومهنجية العمل اال جرائية اليت يتضمهن ،ويس توجب ذكل اس تكامل اسسه املعرفيةومني من حريهتم .ر للمح

 يمتَكن من النجاح يف هماَمه اجلس مية .

 طويتوقف ادلارس لهذا ادلليل عىل مدى تاكمل وظائف خمتلف املتدخلني لتكون ادارة املؤسسات السجنية والاصالحية  ذات جناعة وجودة، ال فق

ام حقوق اجملردين من حريهتم ولكن ابخلصوص ان توفَر هلم س بل الاحاطة والتأ هيل اليت تقهيم من ظاهرة العود وتنأ ى هبم عن مساكل يف مس توى احرت 

 الاحنراف اليت قادهتم اىل ما وراء القضبان.

 

 

 الفصل الاول :  موجز يف الاطار الترشيعي والتنظميي  للمنظومة السجنية يف امجلهورية التونس ية .

 

 اوال: املنظومة الترشيعية حلقوق الانسان ذات العالقة حبامية السجناء.

 .  املرجعيات الاممية الاساس ية -0

( 0948نسان ها الاعالن العاملي حلقوق الااملنظومة الترشيعية ادلولية حلقوق الانسان  منذ اعامتد  الرشعة ادلولية حلقوق الانسان واليت يشلكَ تتكَون 

( من لك االتفاقيات الالحقة، واليت تضمنَت حامية 0966( واحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية 0966لحقوق املدنية والس ياس ية والعهدان ادلوليان ل

 .خمتلف الفئات املس هتدفة 

امتعية والصَحية و املراكز الاجويف جمال العناية برتش يد دور مندوب حامية الطفوةل لرصد واقع  الاطفال اجملردين من حريهتم واملودعني ابال صالحيات ا

 .املتخصصة نورد النصوص الترشيعية التالية واملعنية بضامن حقوق السجناء او اجملردين من حريهتم بقطع النظر عن س ياقات احلرب او السمل

 0922القواعد المنوذجية ادلنيا ملعامةل السجناء  -

نفاذ القوانني مدونة الامم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني امللكفني  -  0979اب 

غريه من و  مبادئ الامم املتحدة ل داب همنة الطب املتصةل بدور املوظفني الصحيني ،وال س امي الاطباء ،يف حامية املسجونني واحملتجزين من التعذيب -

نسانية او املهينة  رضوب املعامةل او  .0985العقوبة القاس ية او الالا 

نسانية أ و املهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو -  0984ب املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

ساءة اس تعامل السلطة  -  .0982ا عالن ال مم املتحدة بشأ ن املبادئ ال ساس ية لتوفري العداةل لضحااي اجلرمية وا 

 .0982قواعد  ال مم املتحدة المنوذجية ال دارة شؤون قضاء ال حداث  قواعد بيكني( -

 .0988ملتحدة محلاية مجيع الاشخاص اذلين يتعرضون ل ي شلك من أ شاكل الاحتجاز أ و السجنمجموعة مبادئ ال مم ا -

                                                           
 السابق. 3انظر المرجع  -4 

االنسان بين وزارة العدل وحقوق     1632جانفي 31تَم الترخيص لمندوبي حماية الطفولة بزيارة المؤسسات االصالحية بموجب االتفاقية المبرمة يوم   -5 

 .1والعدالة االنتقالية وكتابة الدولة للمرأة واألسرة  ،الفصل 
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 .0989مبادئ ال مم املتحدة للمنع والتحقيق الفعال لالس تخدام املفرط للقانون وبشلك عشوايئ وتنفيذ امللخصات  -

 .0991مبادئ ال مم املتحدة ال ساس ية ملعامةل السجناء -

نفاذ القوانني املبادئ ال ساس ية بشأ ن ا -  .0991س تخدام القوة وال سلحة النارية من جانب املوظفني امللكفني اب 

 .0991مبادئ ال مم املتحدة التوجهيية ملنع جنوح ال حداث  مبادئ الرايض التوجهيية ( -

 .0991قواعد ال مم املتحدة محلاية ال حداث اجملردين من حريهتم  -

 .0991تدابري غري اال حتجازية  قواعد طوكيو(قواعد ال مم املتحدة المنوذجية ادلنيا لل  -

 0990مبادئ ال مم املتحدة محلاية ال شخاص املصابني مبرض عقيل وحتسني العناية ابلصحة العقلية  -

 .0997مبادئ ال مم املتحدة التوجهيية للعمل املتعلق ابل طفال يف نظام العداةل اجلنائية  -

نسانية أ و املهينة مبادئ ال مم املتحدة املتعلقة ابلتقيص الفعا -  .5111ل عن التعذيب وغريه  من رضوب املعامةل او العقوبة القاس ية أ و الالا 

 .5100قواعد ال مم املتحدة ملعامةل السجينات والتدابري غري الاحتجازية للمجرمات  قواعد ابنكوك(  -

فوضية العليا حتجاز طاليب اللجوء وبدائل الاحتجاز"  الصادرة عن امل"ارشادات الاحتجاز :مبادئ توجهيية بشان املعايري املطبقة واملعايري املتعلقة اب -

 .5105لل مم املتحدة لشؤون الالجئني

 

 .الوطنية  ةاملرجعيالنصوص  -5

عىل مندوب حامية اليت يتعنَي مجموع النصوص التالية ,  5104دس تور امجلهورية التونس ية لس نة  و0992اىل جمةل حامية الطفوةل اضافة  ،تتضمن املنظومة الترشيعية

 مدى وفاء ادلوةل ابلزتاماهتا جتاه مواطنهيا:التحَقق من حقوق الطفل استيعاهبا والاهتداء هبا لتفحص واقع حامية حقوق اجملردين من حرايهتم و 

 واملتعلق بنظام السجون. 04/12/5110املؤرخ يف  5110لس نة   25القانون عدد -

واملتعلق ابلتعويض للموقوفني واحملكوم علهيم اذلين ثبتت راءهتم  وميثل ذكل اقرارا للحق يف  59/01/5115يفاملؤرخ  5115لس نة  94القانون عدد  -

 التعويض عن الاخطاء ذات الصةل ابلعداةل.

حمايم  اختياراملمتَم لبعض احاكم جمةل الاجراءات اجلزائية واليت اقر حق املظنون فيه يف  55/13/5117املؤرخ يف  5117لس نة  35القانون عدد  -

انبة قضائية من طرف حامك التحقيق .  عند سامعه من ابحث البداية  رشطة وحرس (املتعهد مبوجب ا 

املمتَم لبعض احاكم جمةل الاجراءات اجلزائية واملتعلق مبوجب تعليل  قرار المتديد يف   14/13/5118املؤرخ يف  5118لس نة  50القانون عدد  -

 التحفظي .الاحتفاظ وقرار الايقاف 

املؤرخ  24واملتعلق ابلهيئة العليا حلقوق الانسان واحلرايت الاساس ية  واملنقح لل مر عدد  06/16/5118املؤرخ يف  5118لس نة  37القانون عدد  -

حداث الهيئة العليا حلقوق الانسان واحلرايت الاساس ية  . 17/10/0990يف   واملتعلق اب 

 املتعلَق ابل م السجينة احلامل واملرضعة.14/18/5118املؤرخ يف  5118لس نة  28القانون عدد  -

 املتعلق بتدعمي ضامانت املهتم وتطوير وضعية املوقوفني وتيسري رشوط اال دماج. 00/05/5118املؤرخ يف  5118لس نة  72القانون عدد  -

رساء عقوبة التعويض اجلزايئ وتطو  05/18/5119املؤرخ يف  5119لس نة  68القانون عدد   -  ير ال ليات البديةل للسجناملتعلق اب 

دارةاملنظم  5101لس نة  087الامر عدد   -  العامة للسجون. لال 

 واملتعلق ابلهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب . 50/01/5103املؤرخ يف  5103لس نة  43القانون الاسايس عدد   -

 

 .اثنيا: الاطار التنظميي للمؤسسة السجنية والاصالحية
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الادارية اخلاصة ابلسجون والاصالح يف تونس مؤسسة معومية ذات صبغة ادارية تسَمى "مؤسسة مصاحل السجون  ،اصبحت الهيالك 0970منذ 

تيبيا مبزيانية ر والتشغيل والاصالح " ويه خاضعة ال رشاف وزارة ادلاخلية ،ويه تمتَتع ابلشخصية املدنية والاس تقالل املايل والاداري وتلحق مزيانيهتا ت

 .6ادلوةل

م ينظقانون مرتبة امر اىل مرتبة وارتقى النص املنظم لها من  7،اصبحت هذه املؤسسة خاضعة ال رشاف وزارة العدل وحقوق الانسان 1105ويف س نة 

 مسأ ةل الايداع ابلسجن ،حقوق السجني وواجباته، التأ ديب والعقاب ، الزايرات ، الرعاية الاجامتعية  وأ حاكم عامة خمتلفة...

املنظومة الترشيعية املنظمة للمؤسسة السجنية والاصالحية حمكومة بنصوص قانونية اخرى   مناشري وأ وامر ( غري منشورة وجتدر الاشارة اىل ان 

 .ابلرائد الرمسي 

 . ام مؤسسة السجون والاصالحهم -0

 تتوىَل مؤسسة السجون والاصالح يف اطار القانون املنظم لها : 

 تطبيق الس ياسة السجنية الاصالحية ،  -

 السهر عىل تنفيذ الاحاكم القضائية الَسالبة للحرية والاجراءات والَتدابري القضائية املُقررة  لفائدة الاطفال اجلاحنني،  -

 احملافظة عىل أ من السجون ومراكز اصالح الاطفال اجلاحنني واملودعني هبا ،  -

د  -  ماج املساجني والاطفال اجلاحنني.تنس يق التعاون مع خمتلف الهيالك الوطنية يف جماالت اصالح وتأ هيل وا 

 قضاة تنفيذ العقوابت يف متابعة تنفيذ العقوابت السالبة للحرية وعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة. مساعدة -

 تنظمي مؤسسة السجون والاصالح . -5

السجون والاصالح ، ادارة الوحدات السجنية ، ادارة ترتَكب مؤسسة السجون والاصالح من الهيالك الادارية املركزية التالية : تفقدية مصاحل     

دارة الاصالح والتأ هيل ،اال دارة الفرعية للصح دارة الشؤون اجلزائية ، ا  دارة املصاحل املشرتكة، ا   .ةأ من الوحدات السجنية  واال صالحية ،ا 

 .8جلاحنني  موزعة عىل خمتلف والايت  امجلهورية مراكز اصالح الاطفال ا 6جسنا  و 59وتتكون  ش بكة املؤسسات السجنية والاصالحية من    

 الفصل الثاين  : الرقابة عىل معامةل الاشخاص اجملردين من حريهتم :املهَمة واملرجعيات.

 الغاية من هممة الرقابة والتفتيش.  -0

مؤهلني ذوي خربة واليات اممية ووطنية متخصصة تعيهنم ان اخضاع املؤسسات العقابية والاصالحية للتفتيش واملراقبة الفجائية املنتظمة من قبل مفتشني 

حامية حقوق اجملردين من حريهتم وحتديد اخملاطر من لرشوط  ا الفعيلضامهن بشأ ن مدى ترتمج س ياقا جديدا يسائل به اجملمتع مؤسسات ادلوةل سلطات خمتصة ،

نسانيةالتعذيب وغريه من رضوب املعامةل او العقوبة القاس ية او  من مدى الزتام ادارة املؤسسات ابلقوانني .كام يمَت التأ كد ، و املهينة او احلاطة من الكرامةا الالا 

 والانظمة القامئة ومدى حتقيق أ هداف اخلدمات التأ ديبية واال صالحية.

ىل املامرسات الفضىل الء وجسالهتم والوقوف عويكون ل ليات التفتيش حرية الوصول اىل مجيع املنشأ ت واملرافق واىل مجيع املعلومات اليت تشري اىل معامةل الزن

 .ات دلهيم ر بشان حامية احملرومني من حريهتم واعامتد الرتتيبات التيسريية املعقوةل ذلوي الاحتياجات اخلصوصية من حاميل الاعاقة مع مس توايت القد

 

 

 

                                                           
 .0970//59/05املؤرخ يف  0970لس نة  29من قانون املالية عدد  03مبقتىض الفصل  - 6

 3/2/5110املؤرخ يف  5110لس نة  20مبقتىض القانون عدد  - 7

 الرابع.انظر القائمة المفصلة وأرقام االتصال بها في المرفق  -8 
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زايرات للك الانسان والوسطاء وجلان الربملانيني للقيام بينبغي عىل ادلول :تأ سيس ودمع وتعزيز مؤسسات وطنية مس تقةل مثل جلان حقوق " 

 أ ماكن الاعتقال ومعوما ملعاجلة مسأ ةل الوقاية من التعذيب واملعامةل أ و املعاقبة القاس ية وغري الانسانية واملذةل "

قاس ية أ و املعامةل أ و العقوبة الاملفوضية الافريقية حلقوق الانسان والشعوب حول التوجهيات واال جراءات ملنع ومناهضة التعذيب وسوء 

نسانية أ و املهينة يف افريقيا  توجهيات روبن أ يلند،  51159( الالا 

 

 املرجعيات واملعايري املعمتدة  -5

لل مم  املتحدة ملعامةل السجناء ،عىل انَه ابس تثناء القيود اليت تقتضهيا بوضوح حقيقة السجن ،حيتفظ لَك السجناء حبقوق  الاساس ية  املبادئ من 2يؤكد املبدأ  

 .الانسان واحلرايت الاساس ية املبينة يف الاعالن العاملي حلقوق الانسان وخمتلف املواثيق ادلولية ذات العالقة وتكون ادلوةل طرفا فهيا

من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية اليت تنص عىل " يعامل  01تحدة القواعد المنوذجية ادلنيا ملعامةل السجناء لتفعيل ما نصت عليه املادة ت الامم امل اقرَ 

 . 10مجيع الاشخاص احملرومني من حريهتم معامةل انسانية حترتم الكرامة الاصيةل يف الشخص الانساين "

نفاذ القوانني .ومل تغفل امل كام وضعت مدونة لقواعد سلوك امية حقوق الانسان اجملرد من حريته حواثيق الاقلميية عن السري يف هذا الاجتاه لكفاةل املوظفني امللكفني اب 

نفاذ القوانني مبهاهمم الوظيفية.  خالل تعهد الاعوان امللكفني اب 

مبادئ الامم املتحدة محلاية مجيع الاشخاص اذلين يتعرضون ل ي شلك من اشاكل الاحتجاز من مجموعة  51وبدمع من االتفاقية ادلولية حلقوق الطفل وكذكل املبدأ  

 .او السجن

واختاذ التدابري الفعاةل والاحتياطات الالزمة لتقليل فرص ايذاء  احملرومني من حريهتم، لل شخاصمَت الاعرتاف عىل نطاق واسع بواجب ادلول يف توفري امحلاية الفعاةل 

 .11من الانتحار منظمة الصحة العاملية "ابتباع س ياسة شامةل ملنع الانتحار" والعمل عىل توفري بيئة امنةاذلات واوصت 

عادة التأ هيل الاجامتعي للمحرومني من احلرية جيب أ ن يكون من بني الاهداف  12وشَدد قرار جملس حقوق الانسان بشان ادارة العداةل اجلنائية عىل أ ن " ا 

املؤسسات  الرعاية بني س متراريةا الاساس ية لنظام العداةل اجلنائية " حىَت يتيَس هلم الاندماج الاجامتعي يف اجملمتع مع حرص ادلول عىل اختاذ التدابري الكفيةل بتوفري

 السجنية والاصالحية واجملمتع.

 امجعت املنظومة ادلولية والاقلميية والوطنية حلقوق الانسان عىل املعايري التالية :

 "  يعامل لك الاشخاص اذلين سلبت مهنم حريهتم بشلك انساين وابحرتام لكرامة الانسان املتأ صةل"  -

 01 ةوالس ياس ية، املاداملعاهدة ادلولية للحقوق املدنية                 

 "  يعامل لك السجناء ابالحرتام الالزم لكرامهتم املتأ صةل وقميهتم كبرش"  -

 .0السجناء، املبدأ  مجموعة املبادئ ملعامةل 

 

 "فيه كرامة البرش املتأ صةليعامل لك الاشخاص املوضوعني حتت اي شلك من اشاكل احلبس بشلك انساين حترتم "  -

                                                           
  1669المركز الدولي لدراسات السجون الطبعة الثانية –اعداد أندرو كويل ترجمة وليد المبروك صافار  –منهجية حقوق االنسان في ادارة السجون  -9 

 339لندن ص

الحداث المجردين من الحرية ، والمبدأ من قواعد االمم المتحدة لحماية ا 71و31القواعد  من المبادئ االساسية لمعاملة السجناء، 3انظر ايضا المبدأ-10 

 من توجيهات العمل المتعلق باألطفال في نظام العدالة الجنائية 7التوجيهي 

 1661منظمة الصحة العالمية ،منع االنتحار في المعتقالت والسجون  -11 

http :www.who.int/mentalhealth/prévention/suicide 
 .1633سبتمبر11ل،37/9المم المتحدة رقم أ/اتش آر سي/قرار مجلس حقوق االنسان ،وثيقة ا -12 
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 0مجموعة املبادئ اخلاصة ابحرتام لك الاشخاص املوضوعني حتت أ ي شلك من أ شاكل احلبس ،املبدأ  

 

 "  حيَق للك خشص الاحرتام الواجب حنو كرامته املتأ صةل اكنسان والاعرتاف بوضعيته القانونية"  -

 2امليثاق الافريقي حلقوق الانسان والشعوب ،املادة 

 

 " يعامل لك الاشخاص اذلين سلبت مهنم حريهتم ابحرتام لكرامة الانسان املتأ صةل"  -

 (5  2االتفاقية الامريكية حلقوق الانسان ،املادة 

  " حتمي ادلوةل كرامة اذلات البرشية وحرمة اجلسد ومتنع التعذيب املعنوي واملادي وال تسقط جرمية التعذيب ابلتقادم "    -     

 23 الفصل التونس ية، امجلهوريةدس تور 

نسانية حتفظ كرامتهل"  - عادة تأ هيل السجني، لك جسني احلق يف معامةل ا   تراعي ادلوةل يف تنفيذ العقوابت السالبة للحرية مصلحة ال رسة، وتعمل عىل ا 

دماجه يف اجملمتع  " .وا 

 30الفصل التونس ية، دس تور امجلهورية

 

 اجملردين من حريهتم .أ ليات الرقابة عىل معامةل الاشخاص  -3

 تعمتد تونس اليات رقابة وطنية عىل وضع حقوق  اجملردين من حريهتم  وميكن اس تعراضها يف الاصناف التالية:

 :ممثةل يف رقابة لك من:  الوطنية محلاية حقوق الانسان اترقابة الالي - 0-3

يف النص املنظم لها مبا يؤهلها الن  5100ويه بصدد اعادة النظر منذ  7/0/0990الهيئة العليا حلقوق الانسان واحلرايت الاساس ية  احملدثة يف  -0

 . وسوف يعرض مرشوع قانوهنا اجلديد عىل جملس النواب  تكون هيئة مس تقةَل وفق مبادئ ابريس 

 43مبقتىض القانون الاسايس عدد 5103 /50/01ة يفاللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب احملدث -5

رساء العداةل الانتقالية وتنظميها. 54/05/5103مؤرخ يف  5103لس نة  23هيئة احلقيقة والكرامة مبقتىض قانون اسايس عدد -3  يتعلق اب 

 القضائية: لرقابةا - 5-3

 .5115يف س نة  14ومَت تدعمي صالحياته 5111س نة  13العقوابتاخضعت ظروف السجناء اىل الرقابة القضائية منذ احداث مؤسسة قايض تنفيذ 

 تفقدية مصاحل السجون والاصالح. اليت تؤمهنا الرقابة الادارية - 3-3

ؤسسات السجنية ،بزايرة املص لها يف س ياق اتفاقيات رشاكة مع وزارة العدل وحقوق الانسان والعداةل الانتقالية املرخَ  رقابة املنظامت احلقوقية - 4-3

املنظمة التونس ية ملناهضة التعذيب ،امجلعية ادلولية ملساندة املساجني الس ياس يني، الرابطة التونس ية لدلفاع عن  ميكن أ ن نذكر : من بيهناوالاصالحية 

 ون...أ وضاع السجحقوق الانسان ، منظمة حرية وانصاف ،مجعية الكرامة ، امجلعية التونس ية لتأ هيل املساجني ومتابعة 

وتعهَده  ابلقيام بزايرات متابعة دورية ملراكز اصالح ال طفال هبدف الاطالع عىل ظروف الاقامة واال عاشة داخلها 15  رقابة مندوب حامية الطفوةل - 2-3

 ومدى احرتام حقوق الطفل يف خمتلف مراحل التعهد ابل طفال اذلين مه يف نزاع مع القانون ،وحسن معاملهتم.

 خاصة ابملصطلحات املعمتدة. مالحظات -4

                                                           
 .61/1666/ 13المؤرخ في  1666لسنة  11بمقتضى القانون عدد  -13 

 .19/36/1661المؤرخ في  1661لسنة   91بمقتضى القانون عدد  -14 

حماية الطفولة ومجاالت تدخله وطرق  يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص لسلك مندوبي 31/61/3991مؤرخ في  3991لسنة  3311أمر عدد  -15 

 .1تعامله مع المصالح والهيئات االجتماعية المعنية  الفصل 

 31/63/1632أتاحت اتفاقية الشراكة المبرمة بين كتابة الدولة للمرأة واالسرة ووزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية المبرمة في  -15 

زيارات متابعة دورية لمراكز اصالح األطفال بهدف االطالع على ظروف االقامة واإلعاشة داخلها ومدى احترام حقوق ،لمندوبي حماية الطفولة القيام ب
 الطفل في مختلف مراحل التعهد باألطفال الذين هم في نزاع مع القانون ،وحسن معاملتهم.
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 من املصطلحات الشائعة و املتصةل مبجال  املؤسسات السجنية والاصالحية واملتعلَقة ابل شخاص اجملردين من حريهتم نذكر ما ييل :

اذلين صدرت يف شاهنم احاكما ابتة ابحلرمان من احلرية  ويه ايضا الاماكن اليت ينتظر فهيا الاشخاص  لل شخاص يه لك اماكن احلجز  :"السجون" -0

 املوقوفون اىل حني مثوهلم امام القضاء لصدور احاكم جتَرهمم فيحبسون او يربؤون فيطلق رساهحم.

كن أ ن يوجد دلوةل التونس ية وس يطرهتا أ و اليت أ قميت مبوافقهتا واليت ميلك ال ماكن اليت ختضع  أ و ميكن أ ن ختضع لوالية ا هبا يقصد 16"أ ماكن الاحتجاز" -5

يعاز مهنا أ و مبوافقهتا أ و سكوهتا.  فهيا أ شخاص حمرومون  من حريهتم مبوجب أ مر صادر عن سلطة معومية أ و اب 

 ابخلصوص: وتعترب أ ماكن احتجاز   

 .السجون املدنية 

 . مراكز اصالح الاطفال اجلاحنني 

  أ و مالحظة ال طفال.مراكز ايواء 

 .مراكز الاحتفاظ 

 .مؤسسات العالج النفيس 

 .مراكز ايواء الالجئني وطاليب اللجوء 

 .مراكز املهاجرين 

 . مراكز احلجز الصحي 

 .مناطق العبور يف املطارات واملوائن 

 اديب.\مراكز الت 

 .الوسائل املس تخدمة لنقل الاشخاص احملرومني من حريهتم 

اذن  شأ نهب يف بعض الانظمة القضائية تس تعمل مفردات خمتلفة لوضعيات خمتلفة تسلب فيه احلرية ،فاملوقوف خشص تعلقت به ش هبة واختذ  السجناء: -3

لترشيع اب قضايئ يف الايقاف وقد ينعتون ابحملتجزين اىل حني صدور احلمك الهنايئ  وقد يسمى يف بعض الانظمة الاخرى املعتقل او احملتجز واملعمتد

 .هو من تعلقت به ش به وهو يف عهدة مراكز الرشطة او احلرس الوطين او ادليوانة  "احملتفظ به"التونيس 

من العمر يف السجن  وتنص جلنة الامم املتحدة اخلاصة حبقوق الطفل أ ن  08هو لك خشص دون الثامنة عرشة وال حيتجز اذلين مه دون الـ"احلدث "  -4

  س نة تعترب غري مقبوةل دوليا. 05دون سن السن الادىن للمسؤولية اجلنائية 

هو خشص صدر بشأ نه اذن قضايئ يف الايقاف ملنعه من الهرب او طمس ادةل اجلرمية او محلايته ويودع جسن الاحتفاظ اىل حني حمامكته  "املوقوف" -2

عدل وحقوق وزارة ال ال رشافمة للسجون اخلاضعة ويكون ابلتايل يف عهدة الادارة العا خالل الفرتة اليت حددها القانون طبق للجرم اذلي اقرتفه.

 الانسان والعداةل الانتقالية بتونس .

 من طفةلال أ و حريته من الطفل الـسامح بتجريد عدم دوهنا ينبغي اليت السن القانون وحيدد. 17العمر من عرشة الثامنة دون خشص لك هو :" احلدث" -6

 حريهتام،

 هل يسمح ال خاص أ و عام الاحتجازالاحتفاظ او  ا طار يف الشخص وضع أ و السجن، أ و الاحتجاز أ شاكل من شلك : أ ي18 "احلرية من التجريد" -7

رادته، وفق مبغادرته دارية أ و قضائية سلطة أ ي تصدره أ مر عيل بناء وذكل ا   .أ خرى سـلطة عامة أ و ا 

                                                           
 1الوطنية للوقاية من التعذيب الفصل يتعلق بالهيئة  13/36/1631مؤرخ في  1631لسنة 11قانون اساسي عدد -16 

كانون األول  31المؤرخ في  12/331قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم اعتمدت بقرار الجمعية العامة  من 33القاعدة  -17 

3996. 

غير ذلك من األطر اإلحتجازية عامة كانت أو خاصككة، يعني التجريد من الحرية أي شكككل من أشكككال االحتجاز أو السككجن، أو وضككع الشككخص في   - 18

 السابقة( 2وال يسمح له بمغادرتها وفق إرادته.  وذلك بناًء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى. )يتبع مرجع النقطة 
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املهتم عىل أ نه جيب دامئا الافرتاض بأ هنم أ برايء وعىل ادارة السجون معان امه مبدأ  يف التعامل مع السجناء اذلين ينتظرون حمامكهتم هو "افرتاض الرباءة"  -8

 .هذا الاساس

: يه مقابةل السجني ل شخاص قادمني من خارج السجن ،ومه من عائلته ويه مرة لك اس بوع ما مل حيرم مهنا مبوجب عقوبة مسةَل عليه من  "الزايرة"   -9

 والزايرة نوعان: جلنة التأ ديب.

يلتقي فهيا السجني بأ فراد عائلته يف جناح خاص ابلزايرات حيث يقابلهم ويرامه من خالل حاجز بلوري او حديدي مش َبك وحيادهثم  ، "عاديةالزايرة "  - 

 عرب هجاز الهاتف ادلاخيل .

ني عىل حسن سريته تعترب امتيازا للسجي أ ن تمت يف فضاء هميأ  حيث يس تقبل السجني احد افراد عائلته مبارشة دون حاجز ويه ، أ  "  الزايرة مبارشة"  -

 وسلوكه.

 السجناء وهو ال يعوض سلطة القانون.هو السجني اذلي تعينه الادارة داخل الزنزانة  لالهامتم بشؤون اقامة  "الكربان" -01

 ، لل لكةوهو السجني املسؤول عن برانمج نظافة الغرف والتوزيع اليويم  "كربان كريف "                       

 وهو السجني املسؤول عن أ دابش السجناء ليال، "كربان الليل"                       

 وهو السجني املسؤول عن مقتنيات املساجني اليومية اليت يريدون اقتناءها من مغازة السجن، " كربان بيفات"                       

 تعين الالك يف السجن. " الُصَبة" -00

 هو الَسير. " البَياص " -05

 هو الفضاء حتت الَسير " المكيونة " -03

 هو فضاء فوق الَسير توضع فيه اغراض السجني  " املرفع " -04

 يعين الاانء الكبري اذلي جيلب فيه الطعام اىل الغرفة ، " ابكية الصبة " -02

 يه حاوية الفضالت، " ابكية الزبةل" -06

 اي هل تريد رشاء يشء من مغازة السجن . " حتبش تكنتل" -07

 يطلب منك أ داء التحية اي " هَز يَدك " -08

 اي لقد جاء احملايم ملقابلتك ، " عندك حمايم " -09

 اي أ نت ستنقل اىل احملمكة ، عندك حممكة""  -51

 أ ي  أ نت ذاهب للتحقيق. ك حتقيق  "د" عن -50

 تعين الفسحة اليومية واليت تدوم نصف ساعة يف الصباح ومبثلها يف املساء، " الرية " -55

 هو متكني السجني من الَساح قبل هناية حمكه وهو رساح مرشوط ويس نده وزير العدل وحقوق الانسان  وهو يمَت وفقا ملقاييس " الَساح الرشطي " -53

ق الَساح الرشطي بعد ابلنس بة ملن هل سوابق ينطب ابلنس بة للمبتدئ :ينطبق الَساح الرشطي عند قضاء السجني نصف العقوبة املسلطة عليه، ،حمَددة

 لثليث مدة العقوبة،قضاء السجني 

 ويس تطيع قايض تنفيذ العقوابت منح الَساح الرشطي ابلنس بة للمساجني احملكومني  بامثنية أ شهر مفا أ قل.            

 

اطنهيا ، بل من مو " يقال أ نه ما من أ حد يس تطيع أ ن يعرف أ َمة ما حبق ا ال بعد دخوهل لسجوهنا، وال ينبغي احلمك عىل أ َمة ما من طريقة معاملهتا ل نبل 

 19"معاملهتا ل دانمه مزنةل

                                                           
  1669المركز الدولي لدراسات السجون الطبعة الثانية –اعداد أندرو كويل ترجمة وليد المبروك صافار  –منهجية حقوق االنسان في ادارة السجون  -19 

 31لندن ص 



12 
 

 

 

 الانسانية املشرتكة بني السجان والسجني تفرض

 .حامية كرامة الانسان همام اكن وضعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: أ س ئةل شائعة وأ جوبة : ما يلزم قبل زايرة أ ماكن الاحتجاز .

 ما املقصود ابلتعذيب ؟ -0

أ ي معل ينتج عنه أ مل أ و عذاب شديد ،جسداي اكن أ م عقليا، يلحق معدا بشخص ما بقصد احلصول عىل معلومات  ي فعل أ  "  تعذيبلكمة " يقصد ب

رغامه هو أ و أ ي خشص اثلث ،أ و ع  هو او خشص اثلث، أ و يشتبه يف أ نه ارتكبه ارتكبهأ و معاقبته عىل معل  اعرتافأ و عىل  ندما عىل معلومات ،أ و ا 

ف مسمى أ و يوافق عليه أ و يسكت عنه موظ أ اي اكن نوعه ، أ و حيرض عليه ل ي سبب من ال س باب يقوم عىل المتيزييلحق مثل هذا ال مل أ و العذاب 

يكون  يأ و أ ي خشص أ خر يترصف بصفته الرمسية .وال يتضمن ذكل ال مل أ و العذاب الناشئ فقط من عقوابت قانونية أ و املالزم لهذه العقوابت أ و اذل

  20 نتيجة عرضية لها. 

 ." التعذيب " عىل نفس املعىن اذلي ورد ابالتفاقية ادلولية ملناهضة التعذيب   21عَرف الترشيع التونيسوللتذكري، 

 

 "يعامل لك ال شخاص اذلين سلبت مهنم حريهتم بشلك انساين وابحرتام لكرامة اال نسان املتأ صةل" 

 01املعاهدة ادلولية للحقوق املدنية والس ياس ية املادة 

 

 

 

 

                                                           
 ادلولية ملناهضة التعذيب  من االتفاقية  3المادة -20 

 مكرر363مجلة االجراءات الجزائية الفصل  -21 

من:على وجه التحديد يجب على مندوب حماية حقوق الطفل التأكد   

 كمية ونوعية واعداد وتقديم االغذية، -3

 صحة ونظافة المؤسسة والنزالء، -1

 المرافق الصحية واالضاءة والتهوية والتدفئة في المؤسسة،حالة  -1

 نظافة مالبس االحداث وافرشتهم، -1

 توفر المرافق التربوية و الرياضية والثقافية والتأهيلية، -2

السجل الطبي لمتابعة  صحة النزالء منذ دخولهم الى تاريخ مغادرتهم والتوصيات  -1

 بالمتابعة الصحية عند اللزوم ،

 زالء مع اهاليهم او محاميهم.سجل مقبالت الن -1

 سجل الوفيات او االصابات البليغة والتقارير ذات العالقة -7

 سجل التأديب  -9
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نسانية أ و همينة؟ مىت -5  تكون املعامةل او العقوبة من قبيل التعذيب وقاس ية وال ا 

 تكون املعامةل وفق ما ذكر اذا اكنت:

 غري متناس بة مع الفعل املرتكب أ و مع هدف احلفاظ عىل النظام وال من يف حياة جممتع السجن، أ و -أ  

 غري منطقية، أ و -ب

 غري رضورية، أ و  -ج 

 أ و تعسفية، -د

 تنتج أ ملا شديدا. -ه

 مع ال خذ بعني الاعتبار : 

 طبيعة العقوبة ومدهتا، -

 تواتر التكرار، -

 احلاةل الصحية العقلية او اجلسامنية للسجني، -

 احامتل التحَقق الطيب الكفء من نتاجئ العقاب . -

 اتساقها مع القوانني اليت تنطبق عىل احلاةل. -    

 

 ممارسة التعذيب لتأ ديب الاحداث ؟ جيوزهل  -3

 22ال جيوز ا خضاع أ ي فرد للتعذيب أ و لعقوبة أ و معامةل قاس ية أ و غري انسانية أ و همينة 

نسانية أ و املهينة أ و العقابية حتت أ ي رضف من الظروف  تعريض أ ي جسني للتعذيب كام مينع و غريه من رضوب املعامةل القاس ية أ و القاس ية أ و الالا 

نسانية أ و املهينة،وال جيوز  أ ن ميثل أ ي ظرف من الظروف ،همام   اكن ،ذريعة  لتربير  التعذيب أ و غريه من رضوب املعامةل القاس ية أ و القاس ية أ و الالا 

 

 هل جيوز تسليط احلبس الانفرادي عىل الاحداث؟ -4

 من املبادئ ال ساس ية ملعامةل السجناء  "ببذل اجلهود حنو الغاء  احلبس الانفرادي او احلد من اس تخدامه "و" يس تخدم احلبس الانفرادي  7يلزم املبدأ  

وري لضامن رض  يف حاالت اس تثنائية جدا لفرتة قصرية قدر الاماكن ومكالذ اخري " ويسمح به فقط لفرتة قصرية للغاية عندما يتضح انه اجراء فقط

 ادلاخيل للمؤسسة وسالمة الاشخاص احملرومني من احلرية او العاملني ابملؤسسة . ابل مناملصاحل املرشوعة املتعلقة 

املرضعات  اتوالاهم احلظر املطلق عىل اس تخدام احلبس الانفرادي للفئات املس تضعفة  النساء احلوامل والنساء مع الاطفال الرضع 3وتتضمن الفقرة 

 23( السجن والاطفال والاحداثيف 

 هل  جيوز حرمان احلدث من االتصال بعائلته؟ -2

من القانون املنظم للسجون، للسجني احلق يف مواصةل  09وخيول الفصل  24تأ دييب  اك جراءيقر القانون ادلويل حلقوق الانسان حبظر وقف االتصال ابلعائةل 

دارة السجون ووفقا الاطالع عىل  ما حيدث يف العامل اخلاريج  وذكل عرب احلصول عىل ادوات الكتابة وكتب املطالعة واجملالت والصحف اليومية عن طريق ا 

                                                           
 7املادة  0966ديسمرب  06العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية الصادر يف  -22 

 11قواعد االمم المتحدة لحماية االحداث المجردين من حريتهم ،القاعدة  -23 

 من قواعد االمم المتحدة. بانكوك 11القاعدة  -24 
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ئق املكتوبة ال خرى اليت لواثاللرتاتيب اجلاري هبا العمل .ويمَت اجياد مكتبة بلك جسن حتتوي عىل الكتب واجملالت املعَدة للمطالعة. كام يسمح للَسجني ابحلصول عىل 

 متَكنه من متابعة برامج دراس ته ابملؤسسات التعلميية داخل السجن.

 هل جيوز اس تخدام القيود ابلنس بة لل حداث؟ -6

لغاء احزمة  الصعق ابلصدمات الكهرابئية وكرايس الربط واساليب التضييق ابعتبارها وسائل تضييق عىل  25اوصت جلنة الامم املتحدة ملناهضة التعذيب  اب 

 .من اتفاقية الامم املتحدة ملناهضة التعذيب 06احملتجزين ويعترب اس تعامل ذكل  انهتااك للامدة

سوار أ  لسجني خارج ا الاصفاد يف حاالت نقل مرية ،ومن الناحية العملية تس تخداىل اس تعامل أ دوات تقييد احل وجد اية اشارةتويف القانون املنظم للسجون ال 

 .و جللسات الاس امتع او املثول أ مام القايضأ  السجن اما للعالج 

 ؟ هل ميكن التحَجج ابلظروف اخلاصة لتربير التعذيب وسوء املعامةل -7

من االتفاقية ادلولية  5املادة -ن الاعالن العاملي حلقوق الانسانم 2ذات العالقة  املادة ليس مثة اي ظروف تربر التعذيب هذا ما نَصت عليه املواثيق ادلولية 

نسانيةملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةل او العقوبة القاس ية او   (او املهينة  الالا 

 ؟ حلاطة من الكرامةمن املمكن رفع الشاكوي خبصوص التعرض اىل التعذيب او املعامةل القاس ية او املهينة او اهل  -8

ذ ميكنه رفع شكواه اىل :  تتيح ادلوةل اجراءات رمسية ومتاحة ميكن أ ن يلجأ  لها السجني لرفع الشكوى خبصوص التظمل َما يتعرض هل، ا 

 حماميه  -

 مدير املؤسسة او املدير العام للسجون والاصالح -

 وزير العدل وحقوق الانسان والعداةل الانتقالية -

 حلقوق الانسان،الهيئة الوطنية  -

 الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ، -

 السلطة القضائية -

 .ذيب (عوعند تعذر حصوهل عىل مبتغاه تتيح هل االتفاقية ادلولية ملناهضة التعذيب  تقدمي شكوى اىل اللجنة الاممية اخملتصة   جلنة مناهضة الت

 ؟هل من حق السجني ابالغ عائلته مباكن جسنه -9

مباكن تواجدمه وكذكل 26اذلين يمَت ايواؤمه بأ رسع وقت ممكن اعالم ممثلهيم القانونيني وعائالهتم  لل شخاصيتعنَي عىل املؤسسة السجنية والاصالحية ان تتيح 

ابت تأ ديبية م عقوما مل تسلَط علهيالاعالم بنقلهم من مؤسسة جسنية اىل أ خرى وعندما تتوىل املؤسسة هممة الاعالم يكفل القانون ضامن اتصال السجناء بذوهيم 

 حترهمم مؤقتا من ذكل.

 ؟ هل يسمح للسجني بتلقي الزايرات واملراسالت واالتصاالت الهاتفية -01

ات منتظمة ، ابملراسةل عىل فرت او مبستشاره القانوين   يسمح للسجني ،يف ظل الرقابة الرضورية ،ابالتصال بأ رسته وبذوي السمعة احلس نة من اصدقائه

 وليس عىل مسمع من املوظف امللكف  حبفظ الامن او ابحلراسة . عىل ان تمَت هذه الزايرات عىل مرأ ى، 27وبتلقي الزايرات عىل السواء

                                                           
 .1666ماي )ج( ماي  376الفقرة A/55/44لجنة االمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،المالحظات الختامية  -25 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . 11التمتع بحماية المجتمع والدولة ،المادة االسرة في  حق -26 

 ..11القاعدة  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، -27 
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ر صليب الامحل وضامن احلق يف الزايرة ال يمت دوما ابلصورة املبارشة خصوصا اذا ما اكن السجني يف ماكن انء عن سكن اههل وقد ااتحت اللجنة ادلولية ل 

افظة عىل وقد اكن تأ ثريه ابلغ الامهية لربط الصةل الاجامتعية واحمل  "الساكيب"عرب الهاتف او معهم وانتنامو من التخاطب غبتونس لعائالت بعض جسناء 

 الروابط العائلية .

 

 ؟ ما العمل عندما ال يتلقى السجني زايرة اههل -00

اتحة يف مثل هذه احلاةل ميكن طلب مساعدة املسؤول عن مكتب   العمل الاجامتعي ابلسجن اذلي يسعى لالتصال بعائةل السجني وحهثا عىل زايرته وا 

 اماكنية ذكل مع املصاحل الاجامتعية اخلارجية ان اكنت الارسة معدمة.

 ؟ما يه احلقوق الانسانية للسجناء -05

 ساس ية الا احلقوقمن حق السجني ان تكفل هل تنَص منظومة حقوق الانسان العاملية عىل عندما يسلَط عىل الشخص حمك جيرده من حريته ،

 :والا اعترب ذكل انهتااك  اليت ال جيب ان حيرم مهنا السجني عندما يفقد حريتهو  ،28التالية

 احلق يف احلياة وسالمة الفرد، -

 احلق يف عدم التعرض للتعذيب أ و املعامةل السيئة، -

 احلق يف الصحة، -

 احلق يف احرتام الكرامة اال نسانية، -

 يف التنفيذ العادل للقوانني،احلق  -

 احلق يف عدم التعرض للمتيزي والتفرقة من أ ي نوع اكنت، -

 احلق يف التحرر من الاس تعباد، -

 احلق يف الرأ ي والفكر، -

 احلق يف حرية ادلين، -

 احلق يف احرتام احلياة العائلية، احلق يف التمنية اذلاتية  -

 

 ؟كيف ميكنك حفص شاكوي السجناء -03

 املؤسسة السجنية عن عدد الشاكوي املرفوعة اليه ومواضيعها؟ميكن مساءةل مدير  -

 الصحفية الصادرة بشان ظروف احلبس يف املؤسسة ؟والتحقيقات ميكن مساءةل مدير املؤسسة عن كيفية تعاطي املؤسسة مع املقاالت  -

 ميكن الاطالع عىل تقارير الهيئات احلقوقية الوطنية او املنظامت الاممية ذات العالقة ، -

 كن الاطالع عىل مالحظات اللجان الاممية اخملتصة وتعليقاهتا عىل التقارير الوطنية حول حقوق الانسان /حقوق الطفل /حقوق املرأ ة.مي -

 ميكنك مساءةل الاحداث انفسهم عن كيفية ابالغ شاكوهيم ان وجدت ومدى التجاوب معها. -

 

 ؟هل جيوز اقرار امتيازات ابلسجون -04

توامئ خمتلف فئات املسجونني وخمتلف مناجه العالج بغية تشجيع السجناء عىل حسن السلوك وتمنية حَس  29امتيازاتتنشأ  يف لك جسن أ نظمة  -

 للمؤسسة الاطالع بدقة عىل النظام ادلاخيلوعليه يتعنَي عىل مندوب حامية الطفوةل املسؤولية دلهيم وحفزمه عىل الاهامتم بعالهجم واملؤازرة فيه 

 الاصالحية .

 

 

                                                           
 3991اصدارات المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي  -تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء  -28 

 .16القاعدة –ا لمعاملة السجناء القواعد  الدني -29 
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 ؟ عىل السجني تعقوابهل جيوز تسليط  -02

من قانون نظام  55لرة مبوجب الفصجيوز جمللس التأ ديب تسليط احد العقوابت التالية واملقرَ  ،عند اخالل السجني ابلواجبات املقررة يف النظام ادلاخيل   

 : السجون

 يوما، احلرمان من تلقي املؤونة والطرود ملدة معينة عىل أ ن ال تتجاوز مخسة عرش -0-

 يوما، 02احلرمان من زايرة ذويه هل ملدة معينة عىل أ ن ال تتجاوز  -5-

 يوما، 02احلرمان من  تلقي أ دوات الكتابة والنرشايت ملدة معينة عىل أ ن ال تتجاوز  -3-

 احلرمان من الشغل، -4-

 احلرمان من املاكفأ ة، -2-

 أ ايم، 7دة ال تتجاوز احلرمان من اقتناء املواد من مغازة الزتويد ابلسجن مل -6-

أ ايم ، بعد أ خذ رأ ي طبيب السجن ،ويكون خاللها حتت رقابة  01الايداع بغرفة انفرادية تتوفر فهيا املرافق الصحية وذكل ملدة اقصاها  -7-

 الطبيب اذلي ميكن هل طلب مراجعة هذا الاجراء ل س باب حصية .

 

 ؟ما يه العنارص احملَددة لتقيمي ظروف احلبس -06

 :30التقيمي اجليد لظروف السجناء عىل العنارص التالية واليت جتمع علهيا اغلب املنظامت ادلولية املتخَصصةيرتكز  -

 ضمرافق السجن املباين ،العنابر او غرف النوم، الفراش والاغطية ،دورات املياه والرصف الصحي، ال دواش ،الهتوية ، الاضاءة ،فناء الرتي -أ  

 ،اماكن الرتوحي ..(

 ع ابملرافق املشار الهيا فعليا اذ ان وجودها قد ال يضمن دوما المتَتع هبا  تتيح املقابالت مع السجناء عىل انفراد التحقق من ذكل (.مدى الانتفا -ب

ت مدى توفر اللواحئ والانظمة ادلاخلية وحدود الالزتام هبا   مَما يوجب الاطالع عىل السجالت والتحقق من جدول الزايرات وتواتر املراسال -ت

 س تغالل الفعيل ل نشطة اوقات الفراغ...(والا

لسجن، ااملعامةل ونظام التأ ديب  العالقات بني السجناء والاعوان واملسؤولني ابملؤسسة ،الاماكنية املتاحة للسجناء للحديث مع املسؤولني  يف  -ث

 ظروف احلبس الانفرادي ...(

اهمم وظروف معلهم   ملا ذلكل من تأ ثري مبارش عىل نوعية أ داهئم املهين والزت حظ موظفي املؤسسة الاصالحية من التدريب والتكوين الاس هتدايف  -ج

 ابملعايري، قد ال يدرك من ال يعرف التعريف القانوين للتعذيب انه يرتكب افعاال توقعه يف ارتاكب جرمية التعذيب ..(

ربمة م او حمامومه ،انفتاح املؤسسة عىل حميطها ان اكنت مالصالت مع العامل اخلاريج   مدى متتع السجناء فعليا حبق الزايرة واالتصال بذوهي -ح

 يفالتفاقيات رشاكة مع مجعيات اجملمتع املدين دلمع الانشطة املوهجة للسجناء او حتسني ظروف عيشهم داخل السجن او تيسري اعادة اندماهجم 

 اجملمتع.

قدم  ، الاعتداءات البدنية ، ...واليت ميكن ملندوب حامية الطفوةل ان يالتنظمي ادلاخيل حلياة السجناء  اخلالفات ،التحرش والاس تغالل اجلنيس -خ

 مقرتحات معلية لتحسني ظروف احلياة امجلاعية مع التحفظ عن ذكر مصدر الاشعار لتجنب تعريض الاشخاص للخطر (.

 

 ؟هل جيب الاكتفاء مبا تراه -07

جلدران ا عىل مندوب حامية الطفوةل أ ن يدرك أ ن السلطات املسؤوةل ميكن أ ن تس تعد للزايرات بل وميكن أ ن ترتَب لها ترتيبا جيدا ،فتبادر اىل طالء -

 اليوم املقَرر يف والاضاءة وتركيب بلور النوافذ املهَشمة واىل زايدة احلصص الغذائية وتوفري العناية الطبية للمرىض ال دواش وواصالح دورات املياه 

 للزايرة .

 هذلكل جيب النفاذ اىل ما وراء املظاهر ،ميكن الرتحيب بأ ي حتسينات تسجل لفائدة حقوق اجملردين من حريهتم ولكن جيب التأ كد من اتصاف هذ -

 التحسينات ابدلميومة وليس اىل ذكل من سبيل ااَل ابملواظبة عىل الزايرات.

                                                           
 1661منشورات  16انظر كتاب "محرومون من الحرية " اصدار اللجنة الدولية للصليب االحمر، ص  -30 
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ر يف ضوء صادرة عن السجناء وموازنة الامال قوال الالصورة اليت قَدهما املسؤولون عن املؤسسة  و املقارنة بني  مندوب حامية الطفوةل تقتيض فطنة  -

  مالحظاهتم الشخصية املتبرَصة واليت تطورها خربة املعرفة بأ وضاع السجون.

 

منا يمتثل ،بقدر أ كرب ،فا ن اليشء املهم ال يمتثَل يف جمَرد ما تصنعه اللجنة ادلولية للصليب الامحر من خري "  ."امي متنعه من رش،وا 

 ث0991-0965جسن روبن أ يالند   551/86نيلسون مانديال  ،السجني رمق 

 

 

 ؟ما يه املبادئ احلقوقية  اجلوهرية اليت يتعنَي عىل مندوب حامية  الطفوةل اس تحضارها عند مبارشته ملهامه -08

 اهامل اي خشص أ و اقصائه من المتَتع حبقوق الانسان. ، اي عدممبدأ  عدم قابلية الترصف يف حقوق الانسان (0

طريقة تلحق الرضر ب، أ ي الاعرتاف املتساوي ابحلقوق مجيعا وامحلاية املتساوية لها وعدم اعطاء امهية حلقوق مبدأ  عدم القابلية لتجزئة احلقوق (5

 .خرىل  قوق اابحل

 ، أ ي استئصال أ ي شلك من أ شاكل المتيزي القانوين واملؤسيس والهيلكي اخلاص ابلعالقات بني الاشخاص. مبدأ  املساواة وعدم المتيزي (3

 ،أ ي دمع املشاركة احلَرة و النش يطة والشمولية واليت تسهم يف صنع القرارات. مبدأ  املشاركة يف حامية حقوق الانسان (4

 اب احلقوق للمطالبة حبقوقهم وللقامئني ابلواجبات للوفاء ابلزتاماهتم.، أ ي التأ كد من وجود أ ليات معل فَعاةل ل حصمبدأ  املساءةل (2

 

 ؟ مبا تمتزَي وضعية  للسجني الاجنيب -09

يتوجب عىل ادارة السجن ان حترص عىل احرتام اولوية حق السجني الاجنيب يف احلصول عىل املساعدة يضع مندوب حامية الطفوةل يف اعتباره،  أ نه 

من بني  اطراف يف املعاهدات اليت  ،مع وجوب التأ كد مع مصاحل وزارة  الشؤون اخلارجية ان اكن بدل السجني 31ادليبلوماس ينيمن ممثيَل بدلاهنم من 

 .بدلمه الاصيل تسمح بنقل السجناء لقضاء مدة عقوبهتم يف

 ؟هل ابال ماكن تيسري التواصل الالكرتوين لفك العزةل عن السجناء  -51

بعض ادلول  حصول السجناء عىل انواع اخرى من االتصال بعائالهتم وذكل لفك عزلهتم  وربط الصةل ابرسمه بلكفة متاحة ،مثل الربيد يََست 

دارات السجون أ ن تنتبه لكون التكنولوجيا  5116وقد اوصت جلنة وزراء ادلول ال عضاء يف قواعد السجون الاوروبية س نة.الالكرتوين  مبا ييل "...عىل ا 

 32سالمة والامن"ل حلديثة متكل س بال جديدة لالتصال الكرتونيا. ومع تطورها ،تنبثق تقنيات جديدة ملراقبهتا أ يضا ومن املمكن اس تعاملها بأ شاكل ال هتدد اا

 ؟كيفية التعاطي عند مواهجة ارضاب جسني عن الطعام -50

ويَتفق هذا ،مع موقف اللجنة 33احرتام خيارات السجني املرضب عن الطعام واحلفاظ عىل كرامته الانسانية ، من مندوب حامية الطفوةل يقتيض احلال

 . 5116يف اعالين مالطا وطوكيو املنقحني يف س نة  ةالعاملية واملعلن ةبشلك وثيق مع موقف امجلعية الطبيادلولية للصليب الامحر املطابق 

 كد مع ادارة السجن خبصوص :يسعى املندوب اىل التأ               

 ضامن الرعاية الطبية ومدى اتفاقها مع املعايري الفنية والاخالقية  املعمول هبا ، -

 عدم تعَرض السجني اىل "  الاطعام  القَسي " الن ذكل يشلَك انهتااك جس امي لل داب همنة الطب . -

ني جستذكري املسؤول عن السجن  مبا نَص عليه رصاحة اعالن مالطا املشار اليه اعاله ،" ال ينبغي اللجوء اىل التغذية الصناعية يف حال قيام  -

 برفض الطعام يف الوقت اذلي يرى فيه الطبيب أ نه قادر عىل اختاذ حمك عقالين سلمي يف ما خيص العواقب املرتتبة عىل رفضه للطعام  طوعا.

                                                           
ولة ية للد.يجب ان تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بإخطار البعثة القنصل -على " ...ب 11تنَص اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية المادة  -31 

اق آخر في نط الموفدة ، بدون تأخير، إذا قبض  على أحد رعايا هذه الدولة أو وضع في السجن ، أو االعتقال في انتظار محاكمته ،أو اذا احتجز بأي شكل
تقال او موجود في السجن او االعللموظفين القنصليين الحق في زيارة احد رعايا الدولة الموفدة ال -دائرة اختصاص القنصلية وبشرط ان يطلب هو ذلك . ج

 الحجز، وفي ان يتحدث ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانونا ..."

  1669المركز الدولي لدراسات السجون الطبعة الثانية –اعداد أندرو كويل ترجمة وليد المبروك صافار  –منهجية حقوق االنسان في ادارة السجون  -32 

 361لندن ص 

 33- position.htm-icrc-strike-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/hunger 
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 ةينبغي أ ن يعزز عىل الاقل طبيب مس تقل أ خر القرار اخلاص بقدرة السجني عىل اصدار مثل هذا احلمك .ويرشح الطبيب للسجني النتاجئ املرتتب

 عىل امتناعه عن الطعام"

 ؟مىت تنهتيي الاقامة ابلسجن -55

 حاالت: مخسةاقامة السجني ابلسجن يف تنهتيي 

 حاةل انهتاء احلمك اي قضاء العقوبة ، -

 حاةل احلصول عىل عفو رئايس يطرح بقية العقاب واليت حتصل غالبا مبناس بة الاعياد ادلينية والوطنية ، -

 حاةل النقل من جسن اىل أ خر، -

 حاةل احلمك ابلرباءة بعد الايقاف ، -

 حاةل الوفاة. -

 ؟دورك بفَعالية  من زاوية املقاربة املبنية عىل حقوق الانسان أ داءكيف تتأ كد من  -53

و من اوتراقب مبوضوعية الزتام املؤسسة العقابية ابحرتام حقوق الانسان وحاميهتا من أ ي انهتاك  يأ يت الانهتاك  من الفعل /القصد والتقصري  حني ترصد  -

 عدم الفعل/الاهامل والالمباالة وعدم احلزم  (

 مؤسسة . أ ي حتسني ملحوظ للخدمات املسداة من قبلحني يعرَب ابلتفصيل عن انشغاال ت السجناء ومهوهمم وينارص أ ي تغيري اجيايب لفائدهتم و  -

 حني تقدم التقارير ادلقيقة وادلورية عن واقع حقوق الانسان ابملؤسسة . -

 حني تالحظ ااثرا مبارشة ل خذ  املؤسسة العقابية ابلتوصيات اليت حوهتا تقارير الزايرات. -

 ؟مىت تبدأ  يف صياغة تقريرك -54

 عندما تس تمكل مجع املعطيات واملعلومات،  -

 وتتوىل تقيميها وحتليلها، هبدف تشخيص اولوايت التدخل، والفجوات يف الاماكنيات والقدرات والادوار. -

 والتحسني،وتتبنَي جماالت الاهامتم املتأ كد وجماالت ادلمع  -

 الفصل الرابع: يف املراقبة العملية ل ماكن الاحتجاز.

 الزايراتصالحية اجراء   -0

ا جراء زايرات متابعة دورية ملراكز  صالحية   من ندوب حامية الطفوةلم  34الرشاكة  اتفاقية النظام الاسايس اخلاص لسكل مندويب حامية الطفوةل  ومَكنت اتحأ  

تعهد حقوق الطفل يف خمتلف مراحل ال  احرتاماصالح الاطفال  حبسب مرجع نظرمه الرتايب وذكل هبدف الاطالع عىل ظروف الاقامة والاعاشة داخلها ،ومدى 

 : حامية الطفوةل  ميكن ملندوب  مبوجب ذكلو  اذلين مه يف نزاع مع القانون ،وحسن معاملهتم. ابل طفال

ذن مس بق مبا يتيح هل الاطالع عىل حقيقة وضعية الاطفال -  ملؤسسة.اب زايرة مراكز اصالح الاطفال  الواقعة يف دائرة ا رشافه دون سابق ا عالم اي دون ا 

 يؤدي مندوب حامية الطفوةل زايرة اىل  املؤسسة الاصالحية بسبب اشعار بلغه او بدونه. -

 ،وهمام اكن التوقيتزايرة لك املرافق اليت تتوفر علهيا الاصالحية دون قيود  -

 ،التحدث اىل خمتلف املسؤولني  -

 ،مقابةل الاطفال احملتجزين عىل انفراد   -

 .اللزوم  حمادثة ارسمه عند -

                                                           
. وهو ما  1، الفصل بين وزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية وبين كتابة الدولة لشؤون المرأة واالسرة 31/63/1632االتفاقية المبرمة يوم - 34

يتعلق بضبط النظام االساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجاالت تدخله وطرق  3991جوان  31مؤرخ في  3991لسنة  3311امر عدد  اَكد عليه 

 تعامله مع المصالح والهيئات االجتماعية المعنية.
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غرفة ش وساحات الفسحة والرتيض وورشات التدريب والتأ هيل واملطبخ واملطعم و امعاينة مجيع املرافق ابملؤسسة   الغرف والافرشة والاغطية واملراحيض وال دو  -

 المتريض ....(

 . القواعد المنوذجية ملعامةل السجناء وفق  ,للمجردين من حريهتم احلقوق الاساس ية   - 5

. وتتضمن عناء ا دونهبيتعنَي عىل مندوب حامية الطفوةل معرفة هذه احلقوق الاساس ية والتحَقق عند الزايرة للمؤسسة السجنية والاصالحية من مدى متَتع السجني 

 هذه احلقوق :

 احلق يف احلياة وسالمة الفرد، -0 -

 احلق يف عدم التعرض للتعذيب أ و املعامةل السيئة، -5 -

 الصحة،احلق يف  -3 -

 احلق يف احرتام الكرامة اال نسانية، -4 -

 احلق يف التنفيذ العادل للقوانني، -2 -

 احلق يف عدم التعرض للمتيزي والتفرقة من أ ي نوع اكنت، -6 -

 احلق يف التحرر من الاس تعباد، -7 -

 احلق يف الرأ ي والفكر، -8 -

 احلق يف حرية ادلين، -9 -

 .يف التمنية اذلاتية احلق يف احرتام احلياة العائلية، احلق  -01 -

 .الاعداد الامثل لزايرة املؤسسة -3

 اوال: التحضري للزايرة

 احلياد.و  تنجح الزايرة اذا ما مَت الاعداد لها بصورة جيدة ويتوقف جناهحا عىل مدى خربة القامئ هبا وحرفيته وحتفزه والزتامه ابملوضوعية

 الزايرة  مبفرده فهو ال يرتبط بعمل الفريق ولكن حيتاج اىل:واعتبار الن مندوب حامية الطفوةل خمول هل اجراء 

 

 البحث و مجع املعلومات الاساس ية :  (0

  من مندوب حامية الطفوةلاوال ،  ،تس توجب  بصورة جيدة   معيش هتمالاطالع عىلووضاع اجملردين من حريهتم أ  رصد صالحيات لان زايرة الا

 الية التذات العالقة  املتعلقة بأ وضاع اجملردين من حريهتم وفق املصادر الوطنية وادلولية والاقلميية  استيعاب احلقائق  الاساس ية

 املصادر ادلولية املصادر الوطنية
احلقوق واحلرايت املكفوةل  -

 ابدلس تور ،

 جمةل حامية الطفوةل -

القانون املنظم للسجون  -

 واملؤسسات الاصالحية ،

مدونة اخالقيات همنة  -

نفاذ  الاعوان امللكفني اب 

 القوانني أ ن وجدت،

اجراءات الاحتفاظ بذي  -

الش هبة وفق جمةل 

 الاجراءات اجلزائية

جرامئ اس تغالل السلطة  -

 والنفوذ وفق اجملةل اجلنائية

 

 

 

 حقوق الانسان -

 القواعد المنوذجية ادلنيا ملعامةل السجناء -

 نفاذ القواننيمدونة الامم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني امللكفني اب   -

 الصحيني ،وال س امي مبادئ الامم املتحدة ل داب همنة الطب املتصةل بدور املوظفني     -

لعقوبة ا الاطباء ،يف حامية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من رضوب املعامةل او

نسانية او املهينة  القاس ية او الالا 

نسانية أ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب     -  املعامةل أ و العقوبة القاس ية أ و الالا 

 املهينة

ساءة اس تعامل    - عالن ال مم املتحدة بشأ ن املبادئ ال ساس ية لتوفري العداةل لضحااي اجلرمية وا  ا 

 السلطة

 قواعد  ال مم املتحدة المنوذجية ال دارة شؤون قضاء ال حداث  قواعد بيكني(   -

مجيع الاشخاص اذلين يتعرضون ل ي شلك من أ شاكل وعة مبادئ ال مم املتحدة محلاية مجم -

 .الاحتجاز أ و السجن
 امليثاق الافريقي حلقوق الانسان والشعوب -
 مليثاق العريب حلقوق الانسان.ا -
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 .ادلراية ابلسجالت املعمتدة (5

ب جينبغي ملندوب حامية الطفوةل  ان يكون عىل دراية بأ نواع السجالت والواثئق اليت اقرهتا الرتاتيب لتس يري املؤسسة الاصالحية واليت يتو    

 والالزتام مبضاميهنا التطبيقية.عىل الساهرين عىل تنفيذ القانون العمل هبا 

 املعلومات ذات الصةل،  (3

 حامية الطفوةل اليقظ، من:يس تفيد مندوب  الزايرة،ال عداد    

 الواردة يف  رسائل اولياء احملتجزين،تفاصيل الاشعارات  -

 ،التقارير وتوصيات وسائل الاعالم والهيئات الاممية والاقلميية  واملنظامت غري احلكومية ادلولية والوطنية    -

 .ادلولية والوطنيةالتقارير الرمسية ل ليات الرقابة  -

وذكل بتسجيل خمتلف املالحظات بلك عناية عن خمتلف اشاكل الاساءة املزعومة حلقوق اجملردين من حريهتم. حىَت تأ خذ زايرة املؤسسة 

 .ا احتوته خمتلف التقارير والاشعاراتمممن تواصل  يف الاعتبار هاجس التحقَق 

 االتصال ابلشخصيات املوارد، (4

قوق الانسان جلهات املمثةل للمحتجزين من حمامني ونشطاء حان تكون هل صةل همنية ابية الطفوةل يكون من املفيد جدا ابلنس بة ملندوب حام

اح معلية رصده اجنحبوزهتم من معلومات يف  مماارس السجناء او اطباء السجون وذكل لالس تفادة  ومجعيةاملتخصصة نظامت وممثيل امل 

 .ل وضاع السجناء

 

 معرفة املرشفني عىل املؤسسة الاصالحية   (2

 س يكون من املفيد جدا ابلنس بة ملندوب حامية الطفوةل معرفة الهيالك الادارية وكبار املسؤولني املرشفني مركزاي وهجواي عىل الاصالحيات

وم تكويين  هل اجراء الزايرات الحقا  وتعترب الاجامتعات التحسيس ية  مثل تنظمي يحىت يتس ىن انشاء  عالقات بنَاءة  وحمكومة ابلثقة تيََس 

هيدا مت بني مدراء الاصالحيات ومندويب حامية الطفوةل  حتت ارشاف املدير العام للسجون والاصالح واملندوب العام محلاية الطفوةل ( 

 مهمة املوكوةل اليه.لتيسري اجراء زايرات الرصد  ومبارشة مندوب حامية الطفوةل لل 

وسوف تساعد هذه املعرفة المتهيدية يف حل اي صعوابت قد تمت مواهجهتا عند الاجراء الفعيل للزايرة مثل عدم التعاون او عدم تنفيذ 

ردين من التوصيات. كام ان معرفة املسؤولني وحركة نقلهم ،تكون مفيدة يف ضامن التنس يق احملمك  ومعرفة التغريات يف مس توى معامةل اجمل

 حريهتم.

نقطة "ميكن يف س ياق التعاون الفَعال بني الادارة العامة للسجون والاصالح واملندوب العام محلاية الطفوةل ان يكون دلى ادارتهيام العامتني 

ايرته يف ايَس زل عىل مندوب حامية الطفوةل اجراء يف منصب رفيع يتعني الرجوع  اليه لتذليل اي صعوابت قد تطرأ  فتسهَ"  اتصال

  الطفوةل "الاس تفسار عن الصالحيات املكفوةل ملندوب حامية  مدير للمؤسسة الاصالحية ل يتتيح   الظروف مثلام
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 .ضبط هدف الزايرة  (6

 :ان حتديد الهدف من الزايرة مقَدما، مساةل يتوقف علهيا مهنج معيل اكمل ودرجة النجاح فيه ،هل يه    

 ؟ وجماالت الرتكزيالس تطالع ظروف الاحتجاز معوما  زايرة اوىل -

 ؟للتحقق من شاكوي حمددة زايرة متابعة  -

 ؟زايرة سابقة للتحقق من مدى الزتام املؤسسة بتفعيل توصيات  زايرة -

ردا ال تطرح مشالكت منفحامية الطفوةل ندوب م وس ياقات العمل وفنياته ومعوما فان زايرة مجع املعلومات  معليةنوعية ب عليه وهو ما يرتتَ 

 تنظميية مثل اليت تطرهحا زايرات الفرق . 

 ، املسائل اللوجستية  (7

بارا نه جيري الزايرة دون سابق اعالم للمؤسسات الواقعة يف جمال ارشافه املبارش. واعت تؤكد الصالحيات املس ندة ملندوب حامية الطفوةل  اب

لكن دون خرق سائل اللوجستية ضغطا عليه واملتعلقة برتتيب املواصالت والغذاء والسكن . و لكونه ينجز مبفرده املهمة فبالتايل لن تفرض امل 

 لقاعدة املفاجأ ة ميكن للمندوب االتصال مبدير املؤسسة لتيسري اس تقباهل من بوابة ادلخول صبيحة يوم الزايرة ذاهتا .

  .قواعد امللبس  (8

تؤكد عىل  تنطبق عىل واقع احلال ولكن خربة جتارب املراقبنيابس تثناء الانضباط ،وال توجد قاعدة ذهبية واحدة  ،ان زايرة املؤسسة رمسية 

 ييل : ما

 ملفاهمي خاطئة عنك او من شاهنا ان تقَوض فَعالية املهمة اليت اولكت اليك. ال خرينجتنَب اعطاء فرصا جمانية لتكوين  -

نية وتلتقي اساسا ،انت لست يف حفل وامنا يف زايرة ملؤسسة جس  مع جتنب املالبس الفاخرة  واملناسب التحيَل ابللياقة يف امللبس احملرتم -

الاحوال اجلوية حىت ال ختتنق بربطة عنق يف اجواء احلرارة اخلانقة خصوصا ابلفضاءات املغلقة    اعتبار  اانسا حمرومني من احلرية 

 ة  (يواحملمتل ان تكون منقوصة الهتو 

 .جتنب اظهار اجملوهرات وتويخ اللباس غري الاكشف للصدر  ويس تحسن لباس الَساويل ابلنس بة للمندوب من جنس النساء  -

 ال تنس وضع الشارة اليت تعَرف بك عىل سرتتك .  -

 .الواثئق والتجهزيات الرضورية  (9

 ة ملهمته من ذكل:الطفوةل اصطحاب التجهزيات والواثئق الرضوري ةمن املهم ايضا أ ن يضمن مندوب حامي

 35نسخة من النصوص القانونية اليت ختول هل زايرة املؤسسة  -

 ،لزايرةاب أ كيد صفة القامئ لت او البطاقة املهنية املعمتدة  وثيقة الهوية -

 نسخة من مراسةل صادرة يف الغرض من الادارة العامة للسجون بشان املهَمة، -

  .أ ذن مبهَمة من قبل املندوب العام محلاية الطفوةل  -

                                                           
ومجاالت تدخله وطرق  يتعلق بضبط النظام االساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة 3991جوان  31مؤرخ في  3991لسنة  3311امر عدد  -35 

 تعامله مع المصالح والهيئات االجتماعية المعنية.

 بين كتابة الدولة للمرأة واالسرة ووزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية 1632جانفي  31اتفاقية الشراكة  المبرمة بتاريخ 
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 اداة لقيس املساحة  مرت( ،هجاز لقيس الرطوبة، أ ةل تسجيل، أ ةل تصوير... -

 

 .الاس تعداد اذلهين للزايرة  (01

اذلهين للزايرة  الاس تعداد مسأ ةل  ان اجلوانب التسعة اليت مَت ايالؤها الامهية الالزمة ال تضمن جناح هممة مندوب حامية الطفوةل ان مل يعر

زايرة ة هو ان حتسن الاس تعداد لها يف ادق تفاصيلها حىت اذا ما انطلقت يف يوم الالامهية اليت تس تحقها .ان هتئي نفسك للقيام ابملهمَ 

 .ثقة ابلنفس و مرتبة عىل النحو اذلي انتظرته فال تتفاجأ  مبا مل تفكر فيه مس بقا وهو ما يضعك يف ارحيية وتلقائية  ال موراكنت 

ان حاةل التحضري اجليد تضعك يف مزاج اجيايب ومنظم وعليك الاخذ بعني الاعتبار ابن مسة الفضولية يف جوهر هممتك قد يقابلها حذر 

رودة  الرتحيب وهو الامر اذلي قد ينعكس عىل ب من قبل السلطات اليت ستس تقبكل حىت وان اكنت فعليا ليس لها ما ختىش من كشفه

 الاس تقبال الاول.بك عند 

والصرب  لية حمل ترحاب من قبل موظفي املؤسسة ذلكل عليك التأ يَن أ  وعليك اعتبار ان هممة الرقابة اخلارجية اليت متثلها ليست بصورة 

طوات خ واالثباتية دون الانصياع لطاعة القامئني عىل املؤسسة وهو الامر اذلي غلب تعودمه عليه. ذلكل يأ خذ املندوب زمام املبادرة يف

 ن نفسه علهيا وفق املهنجية املثالية.الزايرة اليت وطَ 

 ومعوما من املهم ان يكون املندوب مراقبا منفتح العقل دامئ التيقظ وحارض البدهية .

 قواعد السلوك اخلاصة بزايرة اماكن الاحتجاز اثنيا: 

ربته وجمهوده هممته بصورة فردية او يف س ياق فريق معل،  وان يضع خ بأ داء  لزتامالايتعنَي عىل مندوب حامية الطفوةل املتعهد بزايرة السجون والاصالحيات 

عادة ادماهجم يف اجملمتع.  يف خدمة حامية حقوق السجناء وتطوير س بل تأ هيلهم وا 

 عىل احرتام القمي املهنية والسلوكية التالية:بلك احلرص يعمل مندوب حامية الطفوةل 

 

 

لنزاهةا

االستقاللية  
والحياد 

والموضوعية

المحافظة على 
السر المهني 

الكفاءة

تجنب تضارب 
المصالح
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  اماكن الاحتجاز قواعد السلوك اخلاصة بزايرة -

 

 : الزناهة  -0

 يه أ ساس الثقة واملصداقية اليت حتظى هبا أ راؤه ومالحظاته ومقرتحاته ،ويلزتم مندوب حامية الطفوةل  عند أ داء همامه بـ:

 الامانة والصدق واملسؤولية واحرتام القانون ، -

 رشعية،التعهد بعدم اس تخدام سلطته ومنصبه او يسمح ابس تخداهما بطريقة غري  -

 اليت ختَل برشف املهنة. ابل فعالالامتناع عن القيام  -

 : املوضوعية الاس تقاللية واحلياد و -5

 هماَمه:ميارس مندوب حامية الطفوةل 

 دون اي ضغط او تأ ثري أ و تدخل مبارش أ و غري مبارش أ و لك ما من شأ نه أ ن يؤثر يف نزاهته وموضوعية أ عامهل. -

 شأ نه أ ن ميس من جتَرده وحياده، ابلتفادي قوال وفعال لَك ما من -

 ابلتحيَل ابملوضوعية  من خالل اعامتد الواثئق واملعلومات واال ثبااتت والترصحيات اليت يمت احلصول علهيا طبقا للمعايري، -

 ابالمتناع عن اس تغالل منصبه لغاايت س ياس ية او انامتءاته احلزبية. -

 احملافظة عىل الَس املهين : -3

 الطفوةل بـ:يلزتم مندوب حامية 

فشاء املعلومات اليت بلغت اىل -  علمه أ و حتَصل علهيا يف ا طار معهل ،ملن  ال حيَق هلم قانوان العمل هبا أ و احلصول علهيا، عدم ا 

 استباق نتاجئها الهنائية، جتنَب اخلوض يف همامت الرقابة والرصد اليت يه بصدد الاجناز أ و -

صول بلغه العمل هبا يف نطاق هممته من الَسقة او القرصنة أ و التَسيب ملن ال حيق هلم قانوان العمل هبا او احل بذل العناية الالزمة محلاية املعطيات اليت -

 علهيا او اس تغاللها،

 صيغ ابالغ نتاجئ اعامهل ملن هل النظر، -

 واجب احملافظة عىل الَس املهين والتحفظ مبا يوجبه القانون. -

 الكفاءة : -4

 مه مبهنية عالية  تؤههل ل داء ما بعهدته عىل الوجه الامكل، وتتطلب الكفاءة  :يؤدي مندوب حامية الطفوةل هما

 اكتساب املهارات والقدرات والاطالع عىل افضل املامرسات ، -

 الاملام ابملعايري املعمتدة يف جمال اختصاصه وتدخهل دوليا واقلمييا ووطنيا ، -

 سار الوظيفي.حتصيل اخلربات هبدف الارتقاء ابملس توى املهين طيةل امل  -

 جتنَب تضارب املصاحل: -2

يا او فهيا موضوعية  واس تقاللية قرار  مندوب حامية الطفوةل  مبصلحة خشصية مادية او معنوية هتَمه  هو خشص  تتأ ثريعترب تضارب املصاحل ،احلاةل اليت 

 رقابية.احد اقاربه او املقربني منه .ويه حاةل تؤثر يف مدى وفاء مندوب حامية الطفوةل مبهمته ال

 وعىل مندوب حامية الطفوةل جتنَب اقامة عالقات وثيقة مع موظفي او مسريي املؤسسة الاصالحية او السجنية موضوع الرصد والرقابة .

لوقوع يف اويتعنَي عىل مندوب حامية الطفوةل عند علمه مبواهجته للحاةل تكل ابالغ رئيسه املبارش قصد تقدير ما يتوجب اختاذه  من اجراءات جتنَب 

 ارب املصاحل وحتمي نزاهة الوظيف.تض
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 .اجراء الزايرةاثلثا : 

 ماكن الاحتجاز وفق نظام منطقي خيضع للخطوات التالية:ل  تمَت عادة زايرات الرصد املنتظمة 

 الوصول اىل املؤسسة واحلوار الاويل مع مدير املؤسسة. -0

 املتاحة.جوةل اس تطالعية يف اماكن العمل وخمتلف املرافق  -5

 اجراء املقابالت مع احملتجزين واملوظفني القامئني علهيم. -3

 حفص جسالت الاحتجاز وادةل العمل والواثئق الاجرائية املعمتدة . -4

 احلوار الهنايئ مع مدير املؤسسة. -2

 

 الوصول اىل املؤسسة  0-5

ا ابملرجع وفق نص االتفاقية  املشار الهي احرص عىل الوصول يف الوقت احملَدد ما دامت همَمتك ال تفرض عليك الاسرتخاص املس بق

55 . 

جيازقَدم نفسك للعون امللكف مبكتب الاس تقبال  وعَرف   وحزم مبهمة زايرتك، والمتس مقابةل مدير املؤسسة مبارشة او الشخص اب 

لقائكاملسؤول اذلي ينوبه ان اكن غائبا  ، ال تغفل ان ادلقائق القليةل الاوىل   ة مشوار التواصل التحية وللتعريف بنفسك حمددة لبقي ال 

 معك .

وصول ضابط الاس تقبال ملرافقتك اىل مكتب مدير املؤسسة. حاول خالل الوقت تعامل بكياسة عند لزوم انتظار ترخيص ادلخول او 

 املتاح كَس اجلليد مع عون الاس تقبال الاول هبدف بناء عالقة.

ل مسأ ةل خطرية ادلخو  نعة يتعني احملافظة عىل الادب والهدوء مع التأ كيد حبزم بأ ن رفض منح اذنعند تعطيل الزايرة دون اس باب مق 

 ابال دارة العامة للسجون والاصالح او وزارة الارشاف  نقطة االتصال املعمتدة ( .مع كبري الضباط  معاجلهتاوأ نه سيمَت  للغاية

 

 احلرص عىل التقاطع الثاليث للمعلومات 5-5

يتطلب الرصد الوقايئ واملوضوعي لظروف الاحتجاز املقارنة بني مصادر املعلومات املتاحة من ثالثة مصادر من اجل الفهم الواحض وادلقيق        

اذ ينبغي مقارنة املعلومات الواردة من مدير املؤسسة والاعوان واملعطيات اليت تتضمهنا السجالت   للوضع السائد ابملؤسسة الاصالحية.

 واملقابالت مع احملتجزين مع طرح السؤال نفسه عىل اكرث من مسؤول دلرس مدى تطابق اجاابت املسؤولني  مبختلف درجاهتم .

 احلوار الاويل مع مدير املؤسسة الاصالحية. 3-5

ر البنَاء ولبنة ساس للحواان احلوار الاويل مع مدير املؤسسة جزء حمدد وهمم من الزايرة ،فهو مينح املندوب فرصة التعريف مبهمته ووضع الا

جنازهامن عالقة التعاون. وعليه يتعني اس تغالل فرصة اللقاء وعدم اعتبارها روتينية يتوجب التعجيل   ش مرافق الاحتجاز.واملرور لتفتي اب 

فاضةميكن ابلنس بة لبعض املديرين اس تغالل الوقت  ء وذكل لتقليص الوقت تقدمي دعوة للغدا يف احملادثة او تقدمي عرض تعريفي طويل أ و لال 

 اخملصص للمعاينة ومقابةل احملتجزين ،ذلكل عىل املندوب ان حيسن الترصف ابللياقة الالزمة للتذكري ابنه يعطي هممته الاساس ية 

 .الاولوية املطلقة 
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طارها والغاايت  لها ومهنجية الزايرة املنشودة من تواص عىل مندوب حامية الطفوةل التعريف مبهمته   وتقدمي مؤيداته( وتذكري مدير املؤسسة اب 

هناء الزايرة ( وامهية ملقابالت الانفرادية ا   املقابةل الاوىل مع مدير املؤسسة واملقابةل اخلتامية لتقدمي املالحظات الاولية ومناقشة النتاجئ الاولية وا 

ابملؤسسة ورفع  ني ابملؤسسة ومتابعة مؤرشات حتسني اخلدماتمع احملتجزين من اجل مصلحة الطفوةل الفضىل وتسويق املامرسات احملمودة للعامل

 التوصيات لسلط الارشاف لتحسني الظروف العامة ابملؤسسة واليت يس تفيد مهنا عىل السوا املوظفون واحملتجزون.

 وحمادثة مديرها مناقشة املسائل الاساس ية التالية:يس تغل املندوب يف اول زايرة هل للمؤسسة 

 

 الاساس ية:املعلومات 

 

 قدرات املركز وموارده،  -0

 عدد املوظفني مع تصنيفهم حسب النوع واجلنس والرتبة ، -5

 مسؤوليات املوظفني، ونظام مداومهتم خالل اس بوع العمل، -3

 جدول توقيت حصص العمل   الن اذلين يعملون لساعات طويةل قد يرهقون ويصيهبم الاهجاد ..( -4

 احلصول عىل كشف فهيم يف نفس الفرتة من الس نة املنقضية ،عدد الاشخاص احملتجزين يوم الزايرة و  -2

 ،عدد الزانزين وتفاصيل توزيع احملتجزين يف لك مهناطاقة استيعاب املؤسسة و  -6

 حاةل تصنيف احملتجزين ووضعية ذوي الاحتياجات اخلاصة، -7

 كيف تترصف الادارة عند امتالء سائر الزانزين؟ -8

 خبصوص رعاية احملتجزين. التحدايت اخلاصة اليت تواهجها املؤسسة -9

 اخلدمات املسداة للمحتجزين، -01

 املرافق املتوفرة لفائدة احملتجزين، -00

 انواع السجالت اليت تعمتدها املؤسسة لتسجيل بياانت احملتجزين ومن هو املسؤول عهنا، -05

 كيفية التعاطي مع شاكوي احملتجزين وطريقة تسجيلها، -03

 عىل انفراد ومطابقة ترصحياته مع ترصحيات املدير (من هو املسؤول عن الزانزين؟  ميكن مقابلته  -04

 التساؤل خبصوص طبيعة احلوادث املسجةل اليت متَت مواهجهتا  مع احملتجزين  يف الفرتة الاخرية ، -02

 .التحدايت اليت يواهجها املوظفون يف عالقهتم مع احملتجزين -06

 .اليت س بق لها زايرة املؤسسة التساؤل عن هيئات الرقابة -07

 .ن التقدم احملرز منذ الزايرة السابقة ان اكنت الزايرة  زايرة متابعة التساؤل ع -08

 التحدايت اجلديدة اليت نشأ ت منذ الزايرة السابقة  -09

 

  

 القواعد الس بعة عرش أ ماكن الاحتجاز: جماالت الرتكزي عند زايرةرابعا:  

واعداد تقرير مدمع  قهمدى متَتع السجني حبقو دقة وموضوعية  املعلومات اليت ادىل هبا مدير املؤسسة يف اللقاء الاول  مع املندوب مبكتبه والتأ كد من وللتحَقق من 

من  القبول مببدأ  املرافقة ملعرفة املؤسسة مع حرصه عىل ضامن اس تقاللية  مقابلته للمحتجزين دون مراقبة لصيقة مندوب حامية الطفوةل  يتوجب عىل  يف الغرض 

 املوظفني او احلراس وعليه فرض ذكل يف اطار بروتوكول التعاون .

 التالية : العنارصش بكة تقيمي تأ خذ يف الاعتبار اعامتد ويعمل مندوب حامية الطفوةل عىل  

 : حتديد طبيعة املؤسسة وطاقة استيعاهبا.الاوىلالقاعدة 

 :التأ كد من  عىل مندوب حامية الطفوةل  يتعني

لنص املنظم انطالقا من ا( مؤسسة اصالحية ،مفتوحة ام مغلقة .. جسن ايقاف ، جسن ايداع لقضاء عقوبة ودرجته ، جسن مفتوح،   طبيعة املؤسسة -

 مس توايت التدابري ال منية .عال ابعتبار  لها ومقارنة مبا يه عليه ف
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يف يوم الزايرة ومقارنته مع ما هو متاح من احصائيات عىل امتداد الاشهر  للزنالءطاقة الاستيعاب النظرية للمؤسسة أ و الاصالحية  والعدد الفعيل  -

 والس نوات املاضية .

 واملعطيات املقدمة من قبل الادارة وفق السجالت .التأ كد من عدد توزيع الزنالء عىل الغرف املتاحة ال قامهتم بني واقع املعاينة  -

 التأ كد من تصنيف الاحداث بني من مه حمل احاكم هنائية ام ينتظرون احملامكة. -

 

 

 

 

 . املرافق والتجهزيات داخل املؤسسة السجنية والاصالحية : القاعدة الثانية 

دارة ايمن القانون املنظم للسجون أ نه " يودع السجناء بغرف ذات هتو  02الفصل يقتيض  ضاءة اكفيتني وتتوفر فهيا املرافق الصحية الرضورية ،كام توفَر ا   لسجنة وا 

يداعه فراشا فرداي وما يلزمه من غطاء"  .للك جسني عند ا 

حول املرافق والتجهزيات عطيات وفر امل أ  يتعنَي عىل مندوب حامية الطفوةل التأ كد فعليا  مَما يكفهل القانون للسجني انطالقا من املعاينة اليت يتوجب ان حتيط مبعرفة 

 :خمتلف العنارص التالية  نأ  و التدقيق بشداخل السجن 

 ، قرهبا من املرافق العامة او بعدها عهناموقع املؤسسة يف خارطة املدينة وقرب املرافق العامة مهنا ومدى   -0

 وضعية ماكتب الادارة وغرف احلَراس ، -5

 غرفة املعاينة الطبية وحفظ الادوية . -3

 مكتب الزايرات املبارشة  احملايم ، الارسة..( -4

 ساحة الفسحة والرتيض ، -2

 (ار  هل تتوفر عىل الزجاج العازل  ؟ ،اهجزة التواصل ادلاخيل ؟فضاء اس تقبال الزو -6

 ،املساحة وحاةل اجلدران والارضية والاسقف ،36وضعية الغرف والافرشة والارسة  -7

لقراءة متَكن السجناء من اس تخدام الضوء الطبيعي يف ا ثييه وجوب أ ن تكون  النوافذ من الاتساع حب  ة الاكفية   الطبيعية يضاءة والهتو الا -8

 (،ناعيةص والعمل وان تكون مرَكبة عىل حنو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت  أ و مل توجد هتوئة 

 ضاء ونظافته   بدون اعتبار هجود التنظيف الاضايف هبدف  الاعداد للزايرة ان مل تكن فعال مفاجأ ة..(فمس توى نقاء ال -9

  هل يه منفصةل ام داخل الغرف ؟ هل يه نظيفة ام تطغى علهيا راحئة العفونة ؟ هل يتوفر هبا املاء لالغتسال ؟ هل  وعددهاراحيض حاةل امل -01

ام يس توجب عند احلاجة الهيا طلب مساعدة احلراس للوصول الهيا ؟هل يوجد هبا  37هبا هجاز للشفط املايئ او الهوايئ ؟ هل يه متاحة للسجني

 هر ومناشف ؟صابون للتط 

 ومدى توفر املياه الساخنة هبا ،وعددها  اماكن الاس تحامم  -00

   هل يه فردية ام جامعية ؟( 38اماكن توضيب الامتعة  او اخلزائن -05

                                                           
و غرف نوم فردية، تراعي فيها المعايير المحلية.  ويتعين خالل سككاعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل حدث، ويزود الحدث، "ينبغي أن تكون أماكن النوم عادةً في شكككل مهاجع جماعية صككغيرة أ -36 

11." المادةن نظافتهاوفقاً للمعايير المحلية أو الوطنية بأغطية أسّرة منفصلة وكافية، تسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة ويعاود تغييرها بما يكفي لضما

 
 (11)القاعدة رقم  .فة واحتشامتحدَد مواقع دورات المياه وتستوفي فيها المعايير بما يكفي لتمكين كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج الى ذلك في خلوة ونظا -37

 12القاعدة  -38 

يفرتض أ ّن ال حداث املقبوض علهيم أ و اذلين ينتظرون احملامكة  اذلين مل " 

حيامكوا بعد( أ برايء ويعاملون عىل هذا ال ساس.  وجُيتنب، ما أ مكن، 

 "احتجازمه قبل احملامكة

 املادة
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لبسةمدى وجود غساالت واهجزة جتفيف  -03  39.لل 

 هل يمَت غسلها واعادة اس تعاملها ؟  الزنالء ام ال ؟د الاغطية والافرشة بتغرَي هل تتجدَ  -04

 تلفاز ابلغرف وهل يتوفر عىل هجاز التقاط للقنوات الفضائية ؟ هل يوجد -02

 وصف غرف العزل الانفرادي . -06

 40فصول ادلراسة واملكتبة  -07

 . 41ورشات التدريب والتأ هيل املهين -08

 42غرفة احلضانة   يف حال يكون للسجينات اطفال رضع ( -09

 

 

 

  

 : حفص السجالت.القاعدة الثالثة 

ٌق من سالمة الاجراءات قوللتح. 43 العاملني ابملؤسسة والزنالء ت قانونية وادارية وطبية وتأ ديبية ختَص السجنية والاصالحية جسالَ ملؤسسة تتوفَر وجواب اب

 ابلرجوع اىل القواعد المنوذجية ملعامةل السجناء : وتسجيل أ مه املالحظات بشأ هنا يتعنَي عىل مندوب حامية الطفوةل الاطالع علهيا 

س تقبل أ ي ح - سلطة عامة أ خرى.  وتدوَ ادث يف مؤسسة ال ي دارية أ و أ ية  ضائية أ و ا  سلطة ق صادر من  صيل ن تحتجازية دون أ مر احتجاز حصيح  فا

 .44هذا ال مر يف السجل فورًا، وال حيتجز حدث يف أ ي مؤسسة أ و مرفق ليس فيه مثل هذا السجل

  واملوظفني العاملني  املؤسسة من سوء اس تخدام املهام والسلطات املوكوةل الهيم  :يتضَمن السجل مجموعة من البياانت اليت تضمن حامية الاعوان  -

تشــــعر ابهامل الواجبات واحامتل تعَرض احلدث اىل ســــوء املعامةل  واليت تبلغ حَد   ان البياانت املنقوصــــة  املعلومات املتعلقة هبوية احلدث -أ  

 .الاختفاء القَسي (

 . نضمن ان الاحتجاز ليس تعسفيا (  حىَت  أ ي السلطة اليت قَررته ند اذلي خيوهلواقعة الاحتجاز وسببه والس   -ب -

م وساعة اال دخال والنقل واال فراج   حىت نضمن السالمة اجلسدية للحدث وعدم تعرضه اىل اي نوع من الاساءة املتعلقة مبحاوةل ا خفائه يو  -ج -

 رساحه  ( القال طعن هيئة الرقابة او بتواصل حبسه بعد ال جال القانونية 

صل ابحلدث اذلي اكن يف رعايهتم وقت   -د - فراج يت دخال أ و نقل أ و ا  شأ ن لك حاةل ا  شعارات املرسةل اىل الوادلين أ و أ ولياء ال مر ب صيل اال  تفا

اتحة الفرصة هلم لزايرته وربط الصةل به( الاحتجاز  .  حىت نضمن للحدث حق اعالم ذويه مباكن حبسه وا 

 ملتصةل ابلصحة البدنية والعقلية،عروفة اتفاصيل املشالك امل -هـ -

غراضهم ا يتعنَي وجود جسل لضبط ودائع السجناء ومس تحقاهتم املالية الاصلية او املتأ تية من معل مؤجرو اليت ميكهنم الترصف يف اجزاء مهنا لقضاءكام  -

 وترصف هل ابيق مس تحقاته عند اطالق رساحه.

-  

                                                           
 6666666المادة  -39 

 13المادة -40 

 11المادة  -41 

االساسي لمندوبي حماية الطفولة  وال ايضا اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية وكتابة لم يسمح القانون  -42 

جعة راالدولة لألسرة والمرأة بصورة صريحة زيارة السجون لمعاينة اوضاع االطفال الذين يصطحبون امهاتهم السجينات وقد تحتاج االتفاقية الى م
 ياتها في هذا الجانب .مقتض

من القانون المنظم للسجون بتونس " يتعيَن على مدير السجن مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل رئيس المحكمة االبتدائية المختصة  33ينص الفصل  -43 

 االيداع والخروج "ترابيا لتسجيل هوية كل سجين وموجب ايداعه والسلطة القضائية التي صدرت عنها  بطاقة االيداع ويوم وساعة 

 2من المرجع المشار اليه في النقطة  16المادة  -44 

"..يتعني أ ن تكون مرافق ال حداث مصَممة ومبنية بطريقة تقلَل اىل احلد ال دىن من خطر اندالع احلرائق وتضمن 

نذار يف حاةل نشوب حريق.." املادة  12ا خالء املباين بأ مان، وجيب أ ن تكون مزَودة بنظام فّعال لال   
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 : تصنيف الاحداثالقاعدة الرابعة 

صنيف املساجني داخل السجون من تناول  صنيف السجون من هجة وت القانون التونيس موضوع الفصل بني الفئات داخل السجون وذكل عىل مس توى ت

ذ ينص الفصل   من القانون املنظم للسجون عىل تقس مي السجون اىل ثالثة أ صناف : 3هجة اخرى ا 

 جسون الايقاف وتأ وي ال شخاص املوقوفني حتفظيا، (0

 التنفيذ وتأ وي ال شخاص احملكوم علهيم بعقوابت سالبة للحريَة أ و بعقوبة أ شَد، جسون (5

 جسون ش به مفتوحة وتأ وي ال شخاص احملكوم علهيم من أ جل اجلنح واملؤهلني يف العمل الفاليح. (3

 حيث: مندوب حامية الطفوةل عىل التأ كد من مدى احرتام قاعدة تصنيف السجناء حيرص

صنيف الاحداثتوجب القواعد ادلنيا  - سجناء ت بعد ا خضاعهم اىل املقابةل الاولية ال عداد التقرير النفيس والطيب والاجامتعي لتحديد نوعية   45ملعامةل ال

 ومس توى الرعاية والربامج اليت حيتاهجا لك مهنم.

 والعائدون عن املبتدئني. هيم،لع املهَتمون عن السجناء احملكوم يفصل -

عادة التأ هيل والتدريب تراعي ل حداث ،ااصالح يتعنَي  بغاية حتقيق برانمج  - حتديد خطة الاحاطة اال فرادية من أ جل حتقيق افضل نتاجئ لعملية ا 

 احتياجاهتم وأ وضاعهم ومتطلباهتم وفقا للعمر واجلنس ونوع اجلرم وكذكل الصحة العقلية والبدنية . 

 انطالقا من مساءلهتم مبارشة ودون رقيب .يتعني عىل مندوب حامية الطفوةل التأ كد من تصنيف احملتجزين  -

 : النظام ادلاخيل للمؤسسة السجنية والاصالحية .القاعدة اخلامسة 

ق النظام ادلاخيل   بعضـــهم يعلَ  46مندوب حامية الطفوةل من مدى توفَر النظام ادلاخيل للمؤســـســـة الســـجنية والاصـــالحية وااتحة الاطالع عليه يتأ كد   

سخا منه عىل لك حدث يدخل املؤسسة مع امضاء مبكتب الاس تقبال او  ش يط وورشات التدريب وقد توَزع بعض املؤسسات ن ابلغرف او بفضاءات التن

 .(وصل ابلتسملَ 

عطاء  ، قواعد الامم املتحدة محلاية الاحداث اجملردين من حريهتموفقا ل ب ه يتوجَ علام وان   دخاهلم اىل املؤسسة نسخًا من نظاا  املؤسسة  ملك ال حداث عند ا 

يااًن خطيًا حبقوقهم وواجباهتم حداث أ ميني أ و يتعذر علهيم فهم اللغة املكتوبة، ينبغي أ ن تقدَ 47 وب ذا اكن ال  كهنم من م هلم املعلومات بطريقة مت، اىل جانب وا 

 فهمها متامًا.

املرتتبة عند الاخالل بتكل  48جباهتم والعقوابت التأ ديبية يتعني عىل املؤســــســــة ااتحة العمل بنظاهما ادلاخيل لفائدة الســــجناء حىَت يتبينوا حقوقهم ووا -

 . 49وسلطة جملس التأ ديب وتركيبته القواعد 

لعامة أ و اخلاصة عىل ذمة الزنالء عناوين السلطات اخملتصة بتلقي شاكوهيم وعناوين الهيئات ا تضع املؤسسات اليت تلزتم بقواعد اجلودة وشفافية التس يري -

 أ و ال فراد اذلين يقدمون املساعدة القانونية.  

ندة املســاجني اتضــع املؤســســات عناوين االتصــال جملمعيات اجملمتع املدين املعنية بتيســري اندماج الاحداث يف اجملمتع بعد الافراج عهنم  مثال مجعية مســ -

 املَسحني ، مجعية ادلفاع عن حقوق الطفل  ، محعية صوت الطفل ...(

 

 

 

                                                           
 19و 17و 11المادة -45 

من القانون المتعلق بنظام السجون أنه " يقع تعريف السجين عند ايداعه بمقتضيات النصوص القانونية  والترتيبية  التي يخضع لها  31ينص الفصل  -46 

 لألميين واألجانب  بما يكفل علمهم بمضمونها "بالسجن ، ويتم ذلك مشافهة بالنسبة 
من القانون المتعلق بنظام السجون على الواجبات المحمولة على السجين وهو النظام الداخلي الذي يتوجب عليه االلتزام به )انظر  16ينص الفصل  -47

 الجدول المفصل في ذلك في الصفحة الموالية  (

 ون الى العقوبات التأديبية المسلطة على السجين عند االخالل بالواجبات وفق الجدول بالصفحة الموالية .  من قانون نظام السج 11ينص الفصل  -48 

 من قانون نظام السجون تركيبة مجلس التأديب  والمشار اليها بالجدول في الصفحة الموالية   11يضبط الفصل  -49 
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 النظام ادلاخيل : الواجبات احملموةل عىل السجني

 

 التقيد ابلتنظمي ادلاخيل للسجن واحرتام الرتاتيب  -0 -

 الامتثال ل وامر ال عوان  تطبيقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل ، -5 -

 اثناء التعداد اليويم،\الوقوف  -3 -

 عدم الامتناع عن اخلروج للفسحة اليومية ،  -4 -

 ارتداء الزي اخلاص ابلنس بة للمحكوم علهيم ، -2 -

 تنظيف ثيابه وما بعهدته  من فراش وغطاء واحملافظة عليه، -6 -

 تنظيف غرفة الايداع والورشة، -7 -

 عدم الارضار مبمتلاكت السجن، -8 -

 ة عند توجيه أ و تلقي املراسالت،احرتام الانظمة الاداري -9 -

 ابل ش ياء غري املرخص فهيا طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل  الاحتفاظاال مساك عند  -01 -

 الاجحام عن حترير العرائض امجلاعية أ و التحريض عىل ذكل ، -00 -

 عدم املس من سالمته البدنية أ و سالمة غريه ، -05 -

 الامتناع عن لعب القامر. -03 -

 

 

 : الطعام والغذاء السلمي. القاعدة السادسة

من القانون املنظم للسجون يف فقرته الاوىل عىل  07علام وان الفصل   50مدى ضامن حق السجناء يف الغذاء  اهامتم مندوب حامية الطفوةل حنو الرتكزي عىل  يتجه   

 من القانون املشار اليه أ نفا . 08أ نه" للك جسني احلق يف جمانية التغذية " كام " حيق للسجني تلَقي الطرود واملؤونة من عائلته " وفق نص الفصل 

 العنارص التالية :اؤل بشأ ن التسذكل يف  حرصو يف كيفية ضامن حق السجني يف الطعام ن عىل انفراد حمادثة احملتجزيانطالقا من كام يبحث مندوب حامية الطفوةل  

 ماكن حفظ املواد الغذائية وطبخ الاطعمة ، -

 ع عليه الوجبات ابلزنزانة؟(وزَ ماكن تناول الاطعمة والتجهزيات اليت حيوهيا   هل يتناول السجني الطعام مباكن خمصص ام ت -

 يف الصحة؟توفَر الطعام   نوعيته وجباته ومقاديره ؟ هل يرشف عىل مراقبته خمتص يف الاغذية او  -

 هل يسمح للزنالء ابحلصول عىل الطعام من ارسمه ؟ -

 لزتود ابملواد الاس هتالكية وابالستناد اىل اي قاعدة؟هل ميارس احلرمان من ا -

 ابملؤسسة مرشبة للزتود ابملواد الغذائية؟ يتوفرهل  -

 

 العقوابت التأ ديبية  املسلطة عىل السجني

 احلرمان من تلقي املؤونة والطرود ملدة معينة عىل أ ن ال تتجاوز مخسة عرش يوما، -0-

 يوما، 02احلرمان من زايرة ذويه هل ملدة معينة عىل أ ن ال تتجاوز  -5-

 يوما، 02تتجاوز احلرمان من  تلقي أ دوات الكتابة والنرشايت ملدة معينة عىل أ ن ال  -3-

 احلرمان من الشغل، -4-

 احلرمان من املاكفأ ة، -2-

 أ ايم، 7احلرمان من اقتناء املواد من مغازة الزتويد ابلسجن ملدة ال تتجاوز  -6-

أ ايم ، بعد أ خذ رأ ي طبيب السجن ،ويكون خاللها  01الايداع بغرفة انفرادية تتوفر فهيا املرافق الصحية وذكل ملدة اقصاها  -7-

 حصية . ل س بابحتت رقابة الطبيب اذلي ميكن هل طلب مراجعة هذا الاجراء 

 

 

                                                           
، المتطلبات ه، الى الحد الممكنلى النحو المالئم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة واالعتبارات الصحية، وتراعى في" تؤمن كل مؤسسة إحتجازية لكل حدث غذاء يعدّ ويقدم ع-50 

 . 11القاعدة " الدينية والثقافية.  وينبغي أن يتاح لكل حدث في أي وقت مياه شرب نظيفة.
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 تركيبة جملس تأ ديب املساجني

 

 مدير السجن بوصفه رئيس ، -0-

 مساعد مدير السجن :عضو -5-

 ،:عضورئيس مكتب العمل الاجامتعي  -3-

 عضو نفس الغرفة اليت يقمي هبا السجني املعروض عىل جملس التأ ديب:جسني حسن السرية والسلوك من  -4-

 امللكف ابلعمل النفساين :عضو -2-

 

 

 . والصحية  الطبية: الرعاية  القاعدة السابعة

 مساءةل احملتجزين:من  الطفوةل انطالقايبحث مندوب حامية  

؟   الن ذكل ال يضمن فقط الكشف عن سوء املعامةل اليت قد يكون تعرض لها  51هل مَت ضامن الكشف الطيَب الاويل للطفل عند دخوهل املؤسسة -

حالته عىل املؤسس  ( .  ةاثناء القبض عليه من قبل اعوان ال من أ و وادليه أ و كفيهل وامنا التأ كد من سالمته اجلسدية بني حلظة ايقافه وحلظة ا 

  بعض الاصاابت الطفيفة تتعَقد بسبب اهامل الرعاية او  التقصري ؟52وفهم الصحية اخلاصةحبسب ظر الرعاية الطبية واملتابعة الصحية للزنالء هل متَت  -

 الطيب (

املزدمحة او  اضافة اىل الغرف علام ان احلرمان من الرتيض والفسحة  عىل احملتجزين ؟ احلرمان من الرتيض وفسحة التجوال بصفة دورية هل مورس  -

 (ضالت وظهور الامراض ويضاعف من ضعف مناعة الزنالء.الرطبة او املظلمة  يؤدي اىل مضور الع

 .هل يمَت التعهد فوراي ابلامتس العرض عىل الطبيب يف حال احساس احملتجز بتوعك حصي ام يسجل ختلف وتأ خر يف الاس تجابة ؟ -

خصوصا ومن اجل ذكل يتوجب توفري املاء وما تتطلبه الصحة والنظافة من ادوات  ؟53الشخصيةاملؤسسة عىل السجناء العناية بنظافهتم هل تفرض  -

لغرف تكشف اب للمعدمني مهنم  توفر هلم فرشات ومعجون الاس نان . ميكن معاينة ذكل والتأ كد من توفرها للجميع  كام أ ن طغيان الراحئة الكرهية والعفنة

أ نه "للك جسني احلق يف توفري مس تلزمات احلالقة والنظافة  4و3قانون املنظم للسجون يف الفقرة من ال 07.ينَص الفصل  النقص الكبري يف النظافة (

 وفق الرتاتيب اجلاري هبا العمل ،وهل احلق يف الاس تحامم مرة عىل ال قل يف ال س بوع أ و وفق تعلاميت طبيب السجن "

 يتوجب متكيهنم من ادوات الصحة والنظافة وااتحة فرص تغيري مالبسهن الطمث اذ نهئيتعنَي الانتباه اىل حاجة السجينات خصوصا عندما يفاج -

ر وليس موالتنظيف ابلقدر اذلي حتتجنه مع احلرص عىل ان تتوفر تكل املواد بصورة ال تعرضهن اىل الاحراج يف طلهبا   مثالن تتوىل حارسة هذا الا

 حارسا(

زميهل يف ن ع بنظافته طبقا ملعتقداته ادلينية  ا ن من يؤدي فريضة الصالة ختتلف حاجته اىل النظافةالانتباه اىل امهية ضامن قدرة السجني عىل العناية  -

 الزنزانة اذلي ال يؤدهيا (

 للزنالء وحاالت الوفاة املسجةل وحفص الاس باب املدونة وتقارير الترشحي الطيب.الاطالع عىل جسل متابعة العالج والاصاابت اخلطرة  -

وجبت حمادثته بشان اخلدمات املسداة والوسائل املتوفرة دليه واقرب مؤسسة استشفائية عند لزوم اللجوء الهيا  فالطبيب  ،طبيب ابملركزان توفر  -

ؤول سيعترب طبيبا خاصا للسجني وهو مستشار ملدير السجن فامي يتعلق مبعامةل املسجونني من حيث قدرهتم عىل العمل او الرايضة والطبيب ايضا م 

 54العاَمة وتقدمي تقرير يف ذكل( وبذكل مفسؤوليته كبرية .عن الصحة 

                                                           
من القانون المنظم للسجون على أنه " يقع عرض السجين بمجرد ايداعه على طبيب السجن ،وإذا اتضح أنه مصاب بمرض معد  31يقتضي الفصل  -51 

 يتَم عزله بجناح مخصص في الغرض "
لى هذا السجين عينص الفصل االول من القانون المنظم للسجون على أن "ظروف االقامة بالسجون تكفل حرمة السجين الجسدية والمعنوية وينتفع  -52 

 االساس بالرعاية الصحية والنفسية "

 من القانون المنظم للسجون انه على السجين " تنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء والمحافظة عليه " 1الفقرة  16ينص الفصل  -53 

"...بأن نعمل على توفير أفضل رعاية لصحة  36/69/3919اكد المجلس الدولي للخدمات الطبية  في السجون فيما يعرف باسم "قسم اثينا" بتاريخ  -54 

ة السجناء معاملهؤالء المحبوسين في السجن مهما كانت االسباب بدون تحامل مسبق وفي اطار احترامنا لألخالق المهنية ".من كتاب تفعيل القواعد الدنيا ل

 3991اصدار المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي سنة 12-11ص 
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 : حاةل مالبس الزنالءالقاعدة الثامنة

 عىل مندوب حامية الطفوةل ان يضع يف اعتباره عند حمادثة احملتجزين ما يأ يت :

هذه  نلَك جسني ال يسمح هل ابرتداء مالبسه اخلاصة جيب أ ن يزود بثياب مناس بة للمناخ واكفية للحفاظ عىل عافيته وال جيوز يف أ ية حال أ ن تكو -

 .الثياب همينة أ و حاطة ابلكرامة 

 .رباءةبقرينة ال يمتتعون  يزالونمتيزي احملكوم علهيم عن املوقوفني اذلين ال د  للزنالء يتعنييف لك الاحوال وان وجب ارتداء زي موحَ  -

-  

نفاذ: املعامةل الانسانية  للسجناء واملوقوفني من قبل املوظفني امللكفني  القاعدة التاسعة  . القوانني اب 

أ نه سيمت التعامل وذكل بعد موافقته  وخالل املقابةل يتعني طمأ نة احملتجز ب كقاعدة عامة ،جيب اجراء املقابالت يف موقع يشعر فيه احملتجز بأ كرب قدر ممكن من الراحة 

 مة بشأ ن :ة الالز ي ابدلقَ التحرَ عىل مندوب حامية الطفوةل   يتعنَي و بَسية اتمة مع املعلومات اليت جتمع خالل املقابةل ما مل يتفق عىل خالف ذكل ،

 للمؤسسة ،الاجراءات العقابية املعمتدة وفق النظام ادلاخيل  -

 مدى توفَر الادوية ، -

 النشاطات الرايضية والثقافية والرتفهيية املتاحة، -

 مدى احملافظة عىل نظافة املاكن وتعهده ابلصيانة، -

 ترك اجملال للمحتجز للحديث عن رايه يف معامةل املوظفني للمحتجزين -

 لغة جسد احملتجزين وتعابريه غري اللفظية،تغليب املندوب لقدرته عىل الانصات عىل رغبته يف الالكم مع تركزيه عىل  -

 كل ؟...(ذيفضل البدء يف املقابةل بطرح الاس ئةل العامة واملفتوحة اليت تساعد عىل البحث يف اذلاكرة   كيف اتيت اىل املؤسسة؟ او ماذا حدث بعد  -

 وب سوء املعامةل ينصح بتفادي الاس ئةل الاحيائية اليت تشري رصاحة التعرض احملتجز للتعذيب او غريه من رض  -

 .الاحتجازالاهامتم ابل اثر النفس ية لوضعية  -

 

 .: التعلمي والتدريب املهين والتأ هيل الاجامتعيالقاعدة العارشة

وطنية الامتحاانت الوالتدريب املهين والتأ هيل الاجامتعي دون صعوبة وبصورة ميَسة الجتياز 55ي التعلمي مندوب حامية الطفوةل من مدى ضامن احلق يف تلقَ  يتأ كد 

 بعة البيداغوجية املس توجبة .اواحلصول عىل شهادات املؤهل املهين ،مع التأ كد من مؤهالت املوظفني القامئني عىل ذكل ومدى خضوع ممارس هتم املهنية اىل املرافقة واملت

س ناد ديبلومات او شهادات دراس ية ال تتضمن أ يَة ا شار    56ة اىل أ َن صاحهبا اكن مودعا يف مؤسسة جسنية او ا صالحيةمع التأ كد من مدى الزتام املؤسسة اب 

 الجئني، او رضع..( ويويل املندوب اهامتما مبدى توفر الرعاية اخلصوصية ملن يعانون من صعوابت يف التعمَل او دلهيم احتياجات توجهبا وضعياهتم الانسانية 

 : العمل املؤجرة احدى عرش القاعدة 

عىل " حيَق للسجني الشغل مقابل  7منه الفقرة  09للسجون اماكنية اش تغال السجني مقابل أ جر  مع المتتع ابلضامانت الالزمة  وينص الفصل يقَر القانون املنظم 

وزير امللكف ابلشؤون الح و أ جر ابلنس بة اىل احملكوم عليه ، عىل االَ تتجاوز حصص العمل املدة القانونية ، وحيَدد قرار مشرتك من الوزير امللكف ابلسجون والاصال

 .57الاجامتعية رشوط وكيفية التأ جري" ويشرتط موافقة السجني بصورة رصحية وبعد موافقة جلنة التشغيل اخلاصة ابلسجن املودع به

                                                           
 17المادة  -55 

 16المادة  -56 

انظر القرار المشترك الصادر عن وزير العدل وحقوق االنسان ووزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المتعلق بضبط شروط -57 

 .7/1/1667وكيفية تأجير السجناء المشغَلين ،المؤرخ في 
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رادة السجني وخضوعه للرأ ي الطيب ومس توى التأ جري وأ بواب رصف  ارد وحفظ املس تحقات  املو ميكن ملندوب حامية الطفوةل التحقق من العمل املنجز وارتباطه اب 

 وذكل ابلتحَقق : 58من عدم ا خضاع احلدث للعمل القَسي أ و الاس تغالل الاقتصادي مندوب حامية الطفوةل التأ كد عىلو 

احلصول عىل  ، لتعزيز فرصابملؤسسة الاصالحية  اه الاحداثل للتدريب املهين اذلي يتلق، ممكَ وجدمزاوةل معل مأ جور يف اجملمتع احمليل ا ن  من أ ن  -

 وظائف مالمئة عند عودهتم اىل جممتعاهتم

 احلياة املهنية الطبيعية. يساعده عىل وعنه،ئدة عىل احلدث بعد اال فراج هذا العمل تدريبًا مناس بًا يعود ابلفايشلَك يتعني أ ن  -

 ا طالق رساحه، وللحدث احلق يف  من عداةل ال جر املس ند   علام وأ نه عادة يقتطع جزء من ايرادات احلدث مكدخرات تسمَل اليه عند -

ابيق ال جر يف رشاء أ شــ ياء الســ تعامهل اخلاص أ و يف تعويض الضــحية اليت انلها ال ذى من جرميته، أ و ال رســاهل اىل أ رسته أ و اىل أ شــخاص  اســ تعامليف 

 (.يةز الاحتجاأ خرين خارج املؤسسة 

 .: حق الرتوحي عن النفس اثىن عرشةالقاعدة 

ومدى ا اتحة املؤسسة المتتع بذكل احلق عىل مس توى الوسائل والفضاءات والانشطة 59والرتيض مندوب حامية الطفول يف مدى متَتع السجني حبق الرتوحي يبحث 

ذ،   ا 

ـــية احلرة يف الهواء الطلق  يقضـــهيا خارج الغرفة 60للرتوحي  لك يومحق الســـجني فرتة زمنية  من  - ذا مسح الطقس بذكل و ميارس فهيا الامترين الرايض يقدم هل يوميًا ا 

   مثل هذا الوقت قد تس تغهل الادارة ملراقبة الغرف ايضا ملنع مسك السجني مواد خطرة وممنوعات(.خاللها عادة التدريب الرتوحيي والبدين املناسب.

ذا طلب  -  احلدث ذكل لتمنية هماراته الفنية واحلرفية، للك حدث احلق يف فرتة زمنية ا ضافية يومية ملامرسة أ نشطة وقت الفراغ خيصص مهنا، ا 

ـــــســـــة اال حتجازية  يتعنَي عىل  - ـــــرتاكمن متتع لك حدث ابلقدرة البدنية عىل التأ كد املؤس البدنية العالجية  يف برامج الرتبية البدنية املتاحة هل، وتقدم الرتبية الاش

لهيام.  واملداواة، حتت ا رشاف طيب لل حداث اذلين حيتاجون ا 

 : حق ممارسة املعتقدة عرش  ثالثةة القاعد

من مدى وفاء املؤســســة الاصــالحية ابحرتام  حق الســجني يف ممارســة شــعائره ادلينية مبفرده او مع اهل دينه ما مل يتضــارب  يتأ كد مندوب حامية الطفوةل أ ن عىل

 :61 وفق القواعد يسمحذكل مع اعتبارات خيىش تأ ثريها عىل الامن العام ابملؤسسة اذ 

سة اال حتجازية حضور املرامس أ و املناس بات ادلينية اليت تنظم يف املؤس طقوس وقواعد النظافة و  ادلينية والروحية، وبصفة خاصة  احتياجاتهللك حدث ابستيفاء  -

قامة مرامس دينه بنفسه.    أ و اب 

 حبيازة ما يلزم من الكتب أ و مواد الشعائر والتعالمي ادلينية اليت تتبعها طائفته،  -

ذا اكنت املؤســســة تضــم عددًا اكفيًا من ال حداث اذلين يعتنقون دينًا ما من ممثيل هذا  ، يعني هلم واحد أ و أ كرث  وضــعية قد تطرأ  بســبب الهجرة غري النظامية ( وا 

 ،ليؤهمم ويكون انطقا ايمسهم دلى الادارة ادلين املؤهلني

أ و التعلمي  يف املرامس ادلينية وحرية رفض الرتبية أ و اال رشــاد الاشــرتاكعن  الامتناعا، كام أ ّن هل حق وللك حدث احلق يف أ ن يزوره ممثل مؤهل لدلاينة اليت حيدده

 يف هذا اخلصوص.

 نقل الاحداث . : ةعرش  ربعةاالقاعدة 

                                                           
 11و 12المادة -58 

على أنه " لكل سجين الحق في تعاطي األنشطة الفكرية والرياضية طبق االمكانيات  1و2لفقرة من القانون المنظم للسجون في ا 39ينص الفصل  -59 

 المتاحة وتحت إشراف موظف مختص تابع إلدارة السجن ولكل سجين الحق في متابعة البرامج الترفيهية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل " 

 11القاعدة  -60 

 17القاعدة  -61 
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 : الكيفية والطريقة اليت متَت هبا  من62مندوب حامية الطفوةل يف هذا العنرص عندما يمَت اخضاع احلدث لعملية نقل  يتأ كد

حية وهل تتوفر وسائل النقل اليت تعمتدها الادارة واخملصصة لتأ مني نقل الاحداث من واىل احملمكة او املستشفيات العمومية او فامي بني املراكز اال صال -

 .ن املالحظات بشأ هنا(معاينهتا وتدويمن وجودها و  التأ كد  ؟ة والامان الاكفية بصورة ال يتعرضون فهيا اىل العناء او املهانة او اخملاطريعىل الاضاءة و الهتو 

 التأ كد من اذون املهمة ابلنقل ومدى سالمة الاجراءات وتوفر النقل ال من للعدد الاكيف حسب  ؟مدى رشعية معلية النقل تفاداي ل ي تعَسف ممكن -

 اخلاص بوس يةل النقل ( عقد التأ مني

 سرتاحة ان اكنت املسافات طويةل ،اماكنية قضاء حاجاهتم البرشية دون عناء او اهانة (؟كيف مَت التعاطي مع ال حداث اثناء نقلهم   اعاش هتم ،فرص الا -

 يتعنَي التساؤل بشان معليات الهروب من الاصالحية  ان وجدت.  -

 ،وذكل مبجرد اال يداع ،ولكام مَت نقهل من جسن اىل اختيارهويف لك الاحوال " يتعني عىل ادارة السجن ا عالم أ حد أ صول أ و فروع أ و ا خوة أ و زوج السجني حسب 

يداعه السجن ابمس وعنوان الشخص اذلي ميكن  أ خر، من القانون  04به عند حدوث طارئ هل " حسب نص الفصل  االتصالكام يتعنَي عىل لك جسني اال دالء عند ا 

 املنظم للسجون

 : النصوص التنظميية للمؤسسة السجنية والاصالحية وادةل العمل التطبيقية . ةعرش  ةمخسالقاعدة 

لنصوص للتثبت من مدى احتاكهمم ل  مندوب حامية الطفوةل من مدى توفر وااتحة الاطالع عىل املراجع التالية من قبل الاعوان والزنالء عىل حد سواء قيتحقَ 

لحقل ادلاليل القانوين ل العهم علهيا   تكشف املصطلحات اليت يس تعملها املسؤولون يف حواراهتم مدى استيعاهبم الترشيعية املنظمة حلقل تدخلهم املهين  وسعة اط

 :  ملا ميارسونهوالاخاليق 

 القانونية،دس تور امجلهورية واجملالت  -

 ابملؤسسة،النصوص الترشيعية اخلاصة  -

 النظام ادلاخيل للمؤسسة ، -

نفاذ القوانني ، القواعد ادلنيا ملعامةل السجناء ....(املراجع احلقوقية ذات العالقة،   -  من ذكل قواعد سلوك املوظفني امللكفني اب 

 ادةل العمل ، -

 اتفاقيات الرشاكة ، -

 .واجملالت والصحف تادلوراي املتخصصة،اجملالت  -

 التفتيش:  ةعرش  القاعدة السادسة

 " كلمن القانون املنظم للسجون أ َن " تقع مراقبة وتفتيش املساجني وغرفهم وامتعهتم ابلليل وابلهنار بصفة دورية ولكاَم دعت الرضورة اىل ذ 06الفصل  يقتيض

كر وال يفتش العون اذلكر  اذلومعوما جيب ان حترتم اجراءات التفتيش الكرامة البرشية ان طالت اجلس البدين .مع وجوب التقيد ابال تفتش العون الانىث السجني

 السجينة الانىث.

 اعداد السجني لالندماج يف اجملمتع بعد قضاء فرتة العقوبة:  ةعرش  القاعدة السابعة

من قروض ميَسة  كينه جماانل عىل شهادة الكفاءة املهنية ومت يقر القانون املنظم للسجون حوافز للسجني لتشجيعه عىل حسن السلوك ابقرتاحه للمتتع ابلعفو والتحَص 

عية ادماج املساجني املفرج وادوات معل عند مغادرة السجن .وتنفذ برامج لتأ هيل املساجني ابلتعاون مع بعض الوزارات والهيالك الوطنية املعنية ابلتكوين املهين ومج 

                                                           
 11المادة  -62 
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مَل شهادة مؤهل همين ال زه بنجاح مع المتتع ابلعفو التأ هييل .وتستياعهنم ويتحصل السجني املشارك يف الربانمج عىل شهادة خمت التكوين بعد اجراء اختبار همين واج 

 تتضمن اية اشارة اىل الوضعية السجنية للمعين ابل مر.

 

 .ن صياغة التوصياتأ  مالحظات بش : خامسا

ا .وحىَت تكون  كذكل وحتسني خدماهت أ داهئاان التوصيات يه مثرة الزايرة وبقدر دقهتا ووضوهحا وواقعيهتا تكون وصفة معلية انجعة  حتتاهجا املؤسسة لتطوير 

 يتوجب ان تَتصف بكوهنا:

 اي ان هتمت لك توصية مبعاجلة مسأ ةل واحدة فقط. حمَددة : -0

:اي ان يكون تقيمي تنفيذ لك توصية عىل قدر كبري من السهوةل واملقارنة بني احلال اذلي اكن واحلال اذلي سوف يكون  قابةل للقياس -5

 بعد تطبيق التوصية.

 : اي ان تكون التوصية واقعية وقابةل للتنفيذ.قابةل للتنفيذ -3

 .: اي جيب عىل الاجراءات املقرتحة ان تؤدي اىل نتاجئ ملموسة  النتاجئ امللموسة -4

 :اي ينبغي عىل لك توصية ان حتدد اطار زمنيا معقوال لتحَققها. الاطار الزمين -2

 ت حلوال ذات مصداقية .:اي لكام امكن ينبغي ان تقرتح التوصيا موحية ابحللول -6

 اي عىل التوصيات ان تتدرج من العاجل اىل ال جل ومن الامه اىل املهم . الاهامتم ابل ولوايت -7

 اي ان تستند اىل ادةل وبراهني موضوعية مقنعة ذات عالقة ابملعايري. ذات جحج مقنعة -8

 ن أ عراضها.ينبغي أ ن تعاجل التوصيات أ س باب املشالك بدال م مس تجيبة للحاالت الواقعية -9

 اي ان تكون التوصيات موهجة اىل مؤسسات او هجات فاعةل معينة حىَت تتضح املسؤولية.مس هتدفة : -01
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 املرفقاتالفصل اخلامس : 

 *63املرفق الاول*

 كشف ابملعلومات اجلوهرية اليت يتعنَي تسجيلها بشان لَك خشص يدخل السجن أ و ماكن الاحتجاز

 : معلومات الهوية -0-

 اللقب:                                                    اترخي امليالد:                           اجلنس: الامس و

 السامت املمزية : 

 العنوان:

 اجلنس ية :                                      اللغة:

 :الس ند القانوين لالحتجاز أ و السجن -5-

 وخمتومة من السلطة الادارية أ و القضائية اليت أ صدرهتا:وثيقة موقعة ومؤرخة  -

 تتضَمن الوثيقة وجواب أ س باب الاحتجاز أ و السجن، -

ذا اكن الشخص موقوفا أ و حمتجزا قبل احملامكة، -  تتضَمن اترخي مثول الشخص التايل أ مام السلطة القانونية اخملتصة، ا 

ذا اكن الشخص ُمداان - فراج ا   .تتضَمن التارخي املقَرر لال 

 :تفاصيل عن اقرب الاقرابء  -3-

بالغه بدخول الشخص ا ىل السجن او انتقاهل منه أ و حاةل مرضهوعنوان الشخص  امس  -  ، اذلي يتعني ا 

 يف حاةل السجناء البالغني ينبغي تسجيل هذه املعلومات مبوافقة السجني فقط. -

 يف حاةل ال حداث يكون تسجيل املعلومات الزاميا. -

 :الشخصيةالاغراض  -4-

 ما يس تطيع الشخص الاحتفاظ به يف حوزته وما يمت الاحتفاظ به دلى السلطات .يتعنَي تسجيل لك املمتلاكت الشخصية وتوضيح 

  :السجل الطيب املفَصل -2-

 السجل الطيب للسجني وجواب: حيتوي

 شهادة الكشف الطيب الاويل  -

 شاكوي من سوء املعامةل ..(تدوين لَك ما يطرأ  عىل حصة السجني  عالمات كدمات  -

 العمل .  املالحظة الطبية خبصوص اهلية السجني لتعاطي الرايضة أ و التدريب املهين أ و -

                                                           
 وثيقة بتصرف من دليل تدريب موظفي السجون على  حقوق االنسان: اعداد مفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان. -63 



36 
 

 ملحوظات توجهيية همَمة:

 ينبغي تسجيل لك هذه املعلومات يوم ادلخول اىل السجن. -

 اضافة صفحات يف أ ي اترخي الحق.ينبغي ان تكون ادلفاتر املعمتدة موثقة ومرمقة وخمتومة اي ال ميكن نزع أ و  -

 ينبغي أ ن يوجد جسل واحد متصل عن لك خشص حمبوس يف السجن أ و ماكن الاحتجاز. -

 ينبغي أ ن تقَدم نٌسخ من هذه السجالت اىل املمثل القانوين للسجني أ و الشخص احملتجز أ و أ ليات وهيئات الرقابة . -

ة تتعلَق مبا يعاينه من فسخ او تشطيب او اضافة تطال السجالت املعمتدة ابملؤسسة الاصالحييسَجل مندوب حامية الطفوةل  أ ية مالحظات ينبغي أ ن  -

يعمتد فسخ املعطيات  الأ و السجنية . اذ من املفرتض ان  تصدر السلط الادارية التعلاميت الرصحية والواحضة اىل الاعوان امللَكفني مبسك السجاَلت بأ  

ن حممتل أ و والتصديق عليه من قبل الرئيس املبارش  تفاداي ل ي طع اخلمتوضع مع الالزم التصويب  كتابةو  وان تََسب اي خطأ  وجب شطبه،املسجةل 

 تأ ويل ابلتدليس أ و ابلزتوير(.
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 *املرفق الثاين*

 جدول توجهييي يف املواضيع ذات الاولوية عند رصد اوضاع الاحتجاز

 

 الاجراء العميل  املوضوع ع/ر

0 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 ترتيبات زايرة الرصد والتفقد

 

 

 

 

 

  املعامةل داخل مراكز الاحتجاز

واحلفاظ عىل الكرامة 

 الانسانية للسجناء

 

 

 

 

 

احلق يف املس توى املعييش 

 الاكيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلقوق الصحية للسجناء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميكن الاعالم املس بق عن الزايرة  -

 ميكن أ داء الزايرة بصورة مفاجأ ة ان اكن هناك ما يدعو اىل القلق . -

 مندوب حامية الطفوةل مصحواب بطبيب او همندس متخصص يف املباين من الافضل ان يكون  -

 من املهم عقد جلسات خاصة مع املسؤولني والسجناء واملوظفني -

 

 يتعنَي تويخ اليقظة ملتابعة املناخ العالئقي العام بني املسجونني والسَجانني، -

 تتيح اخلربة ادراك جتليات جو التخويف والرتهيب  و سوء املعامةل  -

يتعنَي احلصول عىل خريطة مباين مركز الاحتجاز ومقارنهتا جملمةل اماكن الزايرة حىت ال يقع استبعاد  -

 بعض السجناء عن مراقبة مندوب حامية الطفوةل .

 ينبغي زايرة مراكز الاصالح يف لك الاوقات يف املساء والليل وعند عطةل  هناية الاس بوع. -

 د ويف جلسات رَسية بعيدة عن احلراس.من املهم التحدث مع السجناء عىل انفرا -

 .والعزل  جيب التحقيق يف لك الادعاءات املتعلقة ابلتعرض اىل التعذيب وسوء املعامةل -

 

 حاةل اماكن العيش ومساحهتا وطاقة استيعاهبا مقارنة بعدد السجناء . -

........................................................................................................................ 

 هل يوجد رسير خاص بلك جسني؟ -

........................................................................................................................ 

 هل توجد اغطية اكفية حسب احلاجة وحاةل الطقس؟ -

........................................................................................................................ 

 هل هناك ما يكفي من املالبس وهل يتوفر السجني عىل  لوازم النظافة الشخصية؟  -

...................................................................................................................... 

 نوعية ومكية الغذاء ومواعيد تقدميه. -

........................................................................................................................ 

 أ ين يمَت اعداده واين يمت تناوهل ؟ -

........................................................................................................................ 

 الفحص الطيب  الاويل عند دخول املؤسسة الاصالحيةمدى توفر  -

......................................................................................................................... 

 .مدى توفر اخلدمات الصحية ابملؤسسة ووجود الاطارات الطبية وش به الطبية اخملتصة -

........................................................................................................................... 

 مدى توفر الادوية والاس تجابة لطلبات العرض عىل الفحص الطيب -

.......................................................................................................................... 

 دورية اخلضوع للفحوص الطبية ونوعية العناية ابلوقاية من خماطر الامراض السارية واملعدية -

....................................................................................................................... 
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2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السجن ال من

 

 

 

 

 

 

حتقيق الاس تفادة القصوى من 

 السجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصال السجناء ابلعامل 

 اخلاريج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية.وفريوس نقص املناعة البرش توفر التثقيف الصحي للوقاية من الامراض املنقوةل جنس يا  مدى -

.......................................................................................................................... 

 مدى توفر الرعاية الطبية املتخصصة . -

......................................................................................................................... 

 مدى تسجيل الامراض والاصاابت اخلطرية والوفيات. -

.......................................................................................................................... 

 النظافة الصحية وترتيبات الغس يل والاس تحامم. -

......................................................................................................................... 

 .احلق يف الرتيض وانشطة الرتوحي عن النفس -

......................................................................................................................... 

 

 هل الاجراءات الامنية اكفية محلاية السجن والسجناء والزوار؟ -

.......................................................................................................................... 

 .حاالت العنف والاعتداءات بني السجناء -

......................................................................................................................... 

 هل يتوفر السجن عىل نظام داخيل حيَدد حقوق السجناء وواجباهتم؟ -

........................................................................................................................ 

 .جدول العقوابت املسلطة عىل السجناء عند خرقهم للقواعد -

.......................................................................................................................... 

 تسجيل احلوادث وحاالت الشغب والانتحار. -

......................................................................................................................... 

 

 .السجناء مشغولني بنشاط مفيد ال بقاءالرتتيبات املعمتدة  -

.......................................................................................................................... 

 ما يه ؟ هل يوجد ابلسجن انشطة تأ هيلية أ و تدريبية؟ -

........................................................................................................................... 

 

 ساعات العمل وسمل الاجور املعمتد.عدد هل يعمل السجناء؟  -

......................................................................................................................... 

 

 .الانشطة التثقيفية والرتبوية املتاحة -

......................................................................................................................... 

 

 .ممارسة الشعائر ادلينية  -

......................................................................................................................... 

 

 .أ نشطة الاس تعداد لال فراج واعادة الادماج يف اجملمتع -

........................................................................................................................... 

 

 .الرتتيبات املعمتدة التصال احملتجزين ابرسمه واصدقاهئم وسلطات بدلاهنم -

........................................................................................................................  
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01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجراءات الشاكوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة السجينةأ  وضعية املر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعية الاطفال

 

 

 

 

 

 

 

 ؟عدد املراسالت املسموح بأ رسالها واس تالهما وهل تفرض قيود عىل ذكل  -

........................................................................................................................ 

 

 الزايرات املسموح هبا  والاشخاص املعنيون هبا ومدهتا؟عدد  -

........................................................................................................................... 

 

 ؟املاكملات ةهل يسمح ابس تعامل الهاتف وما يه ترتيبات مراقب -

.......................................................................................................................... 

 

............................................................................. 

 هل يسمح للسجناء ابلمتتع ابلكتب واجملالت والصحف ؟ -

........................................................................................................................... 

                  

 هل تتوفر الغرف عىل اهجزة للراديو والتلفزيون؟ -

.......................................................................................................................... 

 ما يه الرتتيبات املعمتدة لمتكني السجناء من تقدمي الامتس  او شكوى او التعبري عن شعورمه ابلظمل؟ -

......................................................................................................................... 

 هل مثة اجراء ال ماكنية التشيك لسلطة خارجية؟ -

.......................................................................................................................... 

 تسجيل عدد الشاكوى املرفوعة اىل سلطة الارشاف ابلسجن ومأ الهتا. -

................................................................................................................. 

 هل يمَت ابالغ السجني بنتاجئ شكواه؟ -

 

................................................................................................................... 

 

 هل حتبس النساء يف اماكن منفصةل ؟ هل ترشف علهيم موظفات نساء؟ -

................................................................................................................. 

 مدى توفر لوازم الرعاية الصحية اخلصوصية للمرأ ة؟ -

................................................................................................................. 

 ما يه خدمات الصحة الاجنابية املتاحة للمرأ ة؟ -

................................................................................................................. 

 عالقة   الام  السجينة برضيعها ان وجد . -

................................................................................................................... 

 هل يمت فصلهم عن السجناء البالغني؟ -

.................................................................................................................... 

 ما يه التسهيالت اليت حيصلون علهيا ؟ -

........................................................................................................................ 

 ما يه ترتيبات االتصال بأ رسمه؟ -

....................................................................................................................... 

 تدريبا خاصا؟هل مَت تدريب املوظفني اذلين يرشفون علهيم  -
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00 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

وضعية الاشخاص املوقوفني 

 .بدون حمك 

 

 

 

 

 

 الادارة وموظفو السجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجراءات التأ ديب

......................................................................................................................... 

 عرتاف بأ هنم غري مدانني؟جيري الاهل  -

........................................................................................................................ 

 الاماكانت املتاحة التصال املوقوفني مبمثلهيم القانونيني وهل تتوفر هلم اخلصوصية للقيام بذكل ؟ -

.......................................................................................................................... 

 يمَت فصلهم عن السجناء املدانني وما يه نوعية املعامةل اليت يتلقوهنا؟هل  -

....................................................................................................................... 

 

 نس بة املوظفني اىل السجناء؟ -

......................................................................................................................... 

 نس بة غياب املوظفني بسبب املرض ؟ -

......................................................................................................................... 

 اماكن خاصة جملوار السجن؟ وما يه حاةل هذه الاماكن؟ هل يعيش املوظفون فيس -

......................................................................................................................... 

 .ناملوظفوجسالت احلوادث اليت يتعرض لها  -

........................................................................................................................ 

 ؟املوظفنيظروف معل  -

.....................................................................................................................  

 ؟ والتكوين املس متر حتسني الكفاءة مس توايت -

.......................................................................................................................... 

 هل نظام التأ ديب مقنن ابملؤسسة؟ -

........................................................................................................................ 

 هل توجد متثيلية للسجناء يف جلنة التأ ديب؟ -

........................................................................................................................... 

 سمَل العقوابت املعمتدة وفقا للنظام املقَرر؟ -

.............................................................................................................................. 

 لنوع ؟احصاء العقوابت املسَجةل  حسب ا -

............................................................................................................................. 

 هل الاعرتاض عىل العقوبة متاح امام السجني؟ -

.............................................................................................................................. 

احصاء عدد الاعرتاضات مقارنة بعدد العقوابت وعدد السجناء ونس بة الاس تجابة  لطلب السجناء  -

 ونس بة الانصاف؟

.......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

  *املرفق الثالث*
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 ..............مركز اصالح الاحداث بـالتقرير املوجز لزايرة 

 ....................الزايرة: * رمق/ الس نة                                               اليوم /الشهر*اترخي التقرير: 

 .........................* الوالية:                                            ...............................*ماكن الزايرة:

 

 امس القامئ ابلبحث: ......................

 الصفة:.....................................

 

 

 تقرير ا جاميل عن الزايرة
 

 مقدمة:  -0

 يشار اىل املناخ العام اذلي متَت فيه الزايرة  وأ وجه تفامه املسؤول الاول عن ادارة املؤسسة ومدى تعاوهنم. -

 القضااي الرئيس ية املثارة ونوعية الردود ومدى دقهتا وموضوعيهتا ومدعامهتا.  -

 مدى احرتام ادارة املؤسسة ملهَمة املندوب وتيسري معل املندوب  -

 املعطيات الاساس ية: -5

 ادارة شؤون املؤسسة  حتديد هوية املدير املسؤول، ومدى توفر مساعديه يف خمتلف الاختصاصات،....( -أ   -

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 -ب ...........................................................................................................................................................................

 اجراءات الزايرة:   اترخيها واحلزي الزمين اذلي اس تغرقته والظروف اليت مزيهتا(

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 تعاون السلطات: -ج            

            .........................................................................................            ..........................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 عدد احملتجزين وفئاهتم: -د

 الاشخاص اذلين ينتظرون احملامكة :

 الاشخاص احملكوم علهيم:

 الاشخاص احملتجزون بأ مر اداري :

 اجملموع:                               اذلكور:                            الاانث :

 جنسيهتم، فئاهتم ،...(:مالحظات ممزية خبصوص احملتجزين   

 :النقاط الرئيس ية          -3

 

 :يرىج الاشارة اىل التقاط الرئيس ية حسب معايري تقيمي الاوضاع   وردود مدير املؤسسة 
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 ددع :  معر املؤسسة ،عدد الغرف وجحمها  ونوعها ،طاقة استيعاهبا وعدد الزنالء، متوسط املساحة للك حمتجز،مرافق الاحتجاز وظروفها -أ  

 .................................................فئات احملتجزين وتصنيفهم...( ة الراحة،حالساعات اليت يقضهيا احملتجز يف الغرفة، املساحة الزمنية لفس
 ......................................................................................................................................:جسل املؤسسة وقامئة احملتجزين -ب

................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................: املراحيض والادواش (املرافق اخملصصة للنظافة  -ت

............................................................................................................................................................................. 

:  التثبت من السجل الصحي والتأ كد من  عرض السجناء عىل الفحص الطيب الاول والتحقق من  الرعاية الطبية واحلاةل الصحية للمحتجزين -ث

 ................................................................................................والتداوي (متابعة الرعاية الصحية وتقدمي اخلدمات الطبية 

............................................................................................................................................................................ 

 (:................................................................................................... امداداهتا ونظافهتا والتخلص مهنا بعد الاس تعامل املياه  -ج

.................................................................................................................................... 
 ........................................... النوعية والمكية ومواعيد تقدميها، اماكن حفظ املواد الغذائية واعداد الطعام وتقدميه..( الطعام والتغذية -ح
 ....................................................................  الفسحة اليومية ،الرتيض والانشطة الرتبوية والثقافية.. ( الرتفيه خارج الزنزاانت -خ

ول ، او احملايم او قايض تنفيذ العقوابت ، زايرة  ممثل ادلوةل ، املراسةل واحلص   زايرة افراد العائةلالزايرات العائلية واالتصال ابلعامل اخلاريج  -د

 .......................................................................... عىل املراسالت احلصول عىل  الصحف والكتب ومقررات ادلروس

 .........:..................................................................................................................املعامةل عند التوقيف دلى مركز الامن -ذ

 ................................................................................................................................................املعامةل اثناء الاحتجاز -ر

 .....................................................................................................................................مدة الاحتجاز السابق للمحامكة -ز

 ....................................................................................................................الزنزاانت التأ ديبية وطبيعة العقوابت التأ ديبية -س

 ................................................................................................................................................العنف بني احملتجزين  -ش

 ..............................................................................................................................قواعد السجن وأ ليات رفع الشاكوي  -ص

 ................................................................................................................................شواغل اخرى يعرب عهنا احملتجزون -ض

 

 ..............حظات املقدمة وردود مدير املؤسسة بشأ هنا (:...................................  امه املال حفوى املقابةل الهنائية مع مدير املؤسسة -4

........................................................................................................................................................................... 

            ............................................................................................................................................................................ 

 .......................................................................................................................................... الاس تنتاجاتاملالحظات  -2

.......................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................64املقدمة والقرتحات  التوصيات -6

................................................................................................................................... 
نسخة من تقارير  ،  ميكن مض قامئة يف املساجني اذلين متَت مقابلهتم ،او شاكوى فردية مَت التقَدم هبا ،واثئق مرجعية تتعلق ابملؤسسة املرفقات: -7

 ...........................................................................ذات عالقة حبامية حقوق الانسان. (صادرة عن اليات وطنية او اممية 

................................................................................................................................... 
 ....:............................................................................................................................لزايرة الالحقةاملوعد املرتقب ل -8

 الامضاء:

 

 

                                                           
ضمن ت" يتولى مندوب حماية الطفولة رفع تقارير بصفة استعجالية عند معاينة انتهاك كرامة االطفال وانسانيتهم ،وبصفة دورية كل ثالثة أشهر ت -64 

م المقترحات الى كَل من قاضي االطفال المختص ترابيا ،وكتابة الدولة للمرأة واالسرة ،ووزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة المالحظات المسَجلة وأه

النقطة  الفصل الثاني31/3/1632االنتقالية" اتفاقية الشراكة بين كتابة الدولة للمرأة واالسرة وبين وزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية بتاريخ 

1. 
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 *رابعاملرفق ال*

 يف تونس  مؤسسات السجون واال صالح

 

   املؤسسات     -
   أ رقام الهاتف      -

 ال طفال اجلاحنني بقمرتمركز ا صالح  -
- 71.819.094 

 مركز ا صالح ال طفال اجلاحنني ابملغرية -
- 71.400.383 

 مركز ا صالح ال طفال اجلاحنني ابملروج -
- 71.363.663 

 مركز ا صالح ال طفال اجلاحنني مبجاز الباب -
- 78.452.573 

 مركز ا صالح ال طفال اجلاحنني بس يدي الهاين -
- 73.280.433 

 اجلاحنني بعقاربمركز ا صالح ال طفال  -
- 74.643.129 

 71.532.641 - جسن املرانقية -

 71.560.931 - جسن الرابطة -

 71.538.305 - جسن برج العامري -

 71.601.283 - جسن النساء مبنوبة -

 جسن مرانق -
- 71.360.677 

 جسن زغوان -
- 72.660.582 

 جسن صواف -
- 72.659.517 

 جسن بزنرت -
- 72.431.294 

 جسن برج الرويم -
- 72.530.828 

 الناظورجسن  -
- 72.535.832 

 جسن ابجة -
- 78.457.544 

 جسن الاكف -
- 78.227.290 

 جسن ادلير ابلاكف -
- 78.204.761 

 78.225.262 - جسن الَسس -

 77.474.401 - جسن القرصين -
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   املؤسسات     -
   أ رقام الهاتف      -

 جسن جندوبة -
- 78.629.105 

 جسن سليانة -
- 78.870.258 

 جسن مسعدين -
- 73.323.671 

 جسن منس تري -
- 73.530.334 

 جسن املهدية -
- 73.670.956 

 77.226.145 - جسن القريوان -

 77.248.055 - جسن الهوارب -

 76.210.505 - جسن قفصة -

 76.624.550 - جسن س يدي بوزيد -

 جسن صفاقس -
- 74.686.376 

 جسن قابس -
- 75.350.400 

 جسن حربوب مبدنني -
- 75.640.210 

 جسن رجمي معتوق -
- 75.491.561 
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 .املعمتدة املراجع الفصل السادس 

 العربيةابللغة  -ا

 

لندن ترمجة وليد املربوك -تأ ليف اندو كويل، املركز ادلويل دلراسات السجون  5الطبعة  –مهنجية حقوق الانسان يف ادارة السجون  -0

 5119صافار

 ل ممابحقوق الانسان والسجون : دليل تدرييب ملسؤويل السجون يف حقوق الانسان، صادر عن مكتب املفوض الاعىل حلقوق الانسان  -5

 5112املتحدة نيويورك جنيف س نة

 .5111كتيب التبليغ عن التعذيب ، صادر عن جامعة اسكس اململكة املتحدة س نة -3

 .5113جنيف فيفري –اللجنة ادلولية للصليب الامحر –ومون من احلرية ر حم -4

نسانيةدليل التقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعامةل او العقوبة القاس ية او  -2 منشورات مفوضية الامم –او املهينة  الالا 

 .5114جنيف –املتحدة السامىي حلقوق الانسان  نيويورك 

 .5105واثئق اعالمية حول مراقبة الاحتجاز اصدار  مجعية الوقاية من التعذيب جانفي  -6
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