 .4ظروف االعتقال
ينص القانون على أن ُيحتجز املعتقل في ظروف مالئمة ال تض ّر
على وجه العمومّ ،
بصحته أو كرامته 42.يرمي االعتقال إلى حرمان املشت َبه فيه من ح ّر ّيته ،لكنه ال يهدف إلى
ّ
حرمانه من كرامته وإنسان ّيته ،وال س ّيما أنّه «بريء» ح ّتى تثبت إدانته ،وعليه فظروف اعتقاله ال
يجب أن تكون مبثابة عقاب له.

 .4.1ظروف غرف االعتقال
ثمة نافذة ّ
متكن من التهوية من اخلارج،
في غرفة االعتقال ،يجب أن تكون ّ
اليومي باملاء الدافئ ،واإلنارة الكهربائ ّية
وحمام لالستحمام
ومرحاض وحوض مغسلة،
ّ
ّ
(للتمكني من القراءة) ،وطاولة ،ومقاعد ورفوف ،وال ينبغي أن حتتوي على أكثر من 4
أس ّرة 43.في املباني التي جرى إنشاؤها أو جتديدها بعد عام  ،1997من الواجب رعاية
متوسط املساحة املتاحة للمعتقل :ال ّ
تقل عن  4.5متر مر ّبع ،ومن
املواصفات التالية من حيث
ّ
44
ضمنها البنْية التحت ّية املتاحة للكهرباء واالتّصاالت.
حيازة األغراض الشخص ّية – للمعتقل صالحية االحتفاظ بحوزته بوثائق أعطيت
له حسب القانون خالل فترة اعتقاله والتي تتع ّلق بعمل ّية التحقيق أو احملاكمة ،وكذلك:
الصحف ،أدوات الكتابة ،الكتب ،األدوات املتعلقة بالعبادة ،أدوات احلالقة ،منشفة ،القماش
لتغطية املخدّ ات والفِ راشّ ،
البطان ّيات ،األحذية والنعال واجلوارب واملالبس الداخل ّية واملالبس
ومالبس النوم  -البيجاما ،وخامت الزفاف ،وساعة اليد ،واملعدّ ات الط ّب ّية ،وحقيبة حلفظ
45
الصح ّية.
األغراض الشخص ّية ،واملستلزمات
ّ
الشخصي – ُيز ّود املعتقل بـِ :سرير وفرشة ّ
وبطان ّيات نظيفة
األغراض لالستخدام
ّ
46
وصابون وورق تواليت.
ّ
األقل ،وفي ساعات منتظمة (وتكون الوجبة
الطعام  -ثالث وجبات في اليوم على
47
ّ
صحة املعتقل).
بكم ّيات
ومركبات تضمن احلفاظ على ّ
مك َّونة من طعام ّ

 .4.2حقوق ا ُمل َ
عتقل في مركز االعتقال
اليومي
أ .املشي
ّ

حق املعتقل املشي ملدّ ة ساعة من ساعات النهار في ّ
من ّ
كل يوم في الهواء املفتوح في مكان
االعتقال ،إذا سمحت ظروف مكان االعتقال بذلك .ال ُيحتجز معتقل ألكثر من سبعة أيام
48
في مكان اعتقال ال ميكن فيه ممارسة ّ
اليومي.
حق املشي
ّ
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توجه ضدَّ ه الئحة اتّهام
لقائد مركز االعتقال الصالحية في تقييد حقوق املعتقل (الذي لم َّ
اليومي خو ًفا من إحلاق الضرر بالتحقيق ،وإذا ُق ّيد ّ
حق املعتقل كما ذكر،
بعد) في املشي
ّ
اليومي في أجواء مفتوحة ملدّ ة ساعة م ّرة ّ
كل خمسة أ ّيام
يكون من ح ّقه اخلروج للمشي
ّ
ّ
على
األقل( 49هذا التقييد يكون ملدّ ة ال تزيد على شهر واحد ،وميكن متديدها).
لقائد مركز االعتقال الصالحية في تقييد حقوق املعتقل في النزهة اليوم ّية ألسباب تتع ّلق
باحلفاظ على سالمته ،وإذا ُق ّيد ّ
حق املعتقل كما ذكر ،يكون من ح ّقه اخلروج للمشي
ّ
اليومي في أجواء مفتوحة ملدّ ة ساعة م ّرة ّ
األقل.
كل خمسة أ ّيام على
ّ

ب .استخدام الهاتف

املعتقل الذي لم تقدَّ م ضدّ ه الئحة اتّهام ال ّ
يحق له استخدام الهاتف إ ّال إذا أق ّر املسؤول عن
50
التحقيق ّأن استخدام الهاتف ال يض ّر مبجريات التحقيق .املعتقل الذي ُقدّ مت ضدّ ه الئحة
اتّهام من ح ّقه استخدام الهاتف في مكان االعتقال م ّرة في اليوم ولفترة زمن ّية معقولة،
ويكون استخدام الهاتف على حساب املعتقل.

محام
ج .لقاء مع
ٍ

يسمح قائد مركز االعتقال باللقاء األ ّول بني املعتقل ومحاميه بنا ًء على طلب أحدهم.
لقاء معتقل مع محاميه يكون على انفراد ،في غرفة منعزلة ،وبظروف تسمح باحلفاظ على
نحو يمُ ّكن من مراقبة سلوك املعتقل وحركاته( .راجعوا التفاصيل حول
س ّر ّية اللقاء وعلى ٍ
ّ
ّ
هذا املوضوع في الفصل املتعلق ب ِـ «احلق في االستعانة مبحام»).
51

52

د .االلتقاء بزائرين

 .1املعتقل الذي لم تقدَّ م ضدّ ه الئحة اتّهام ،ال ّ
يحق له االلتقاء بزائرين في مكان االعتقال،
إ ّال إذا أق ّر املسؤول عن التحقيق ّأن الزيارة لن تض ّر مبجريات التحقيق.
 .2املعتقل الذي ُقدّ مت ضدّ ه الئحة اتّهام من حقه االلتقاء بزائرين في مكان االعتقال ،م ّرة
واحدة في األسبوع ملدّ ة  30دقيقة.
 .3املف ّتش العا ّم للشرطة أو مأمور مصلحة السجون مخ َّول بصالحية منع الزيارة ّ
ألي معتقل
ّ
سيستغل الزيارة
لفترة ال تزيد عن شهر إذا توافر لديه أساس معقول لالعتقاد ّأن املعتقل
لإلضرار بأمن الدولة أو أمن اجلمهور.

مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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53

هـ .إرسال رسائل

 .1املعتقل الذي لم تقدَّ م ضدّ ه الئحة اتّهام ليس له ّ
أقر
احلق في إرسال رسائل إ ّال إذا ّ
املسؤول عن التحقيق ّأن السماح له بذلك ال يض ّر بالتحقيق.
 .2املعتقل الذي ُقدّ مت ضدّ ه الئحة اتّهام من ح ّقه إرسال الرسائل ،ومن ح ّقه أن ُيعطى
لهذا الغرض ورق الكتابة مبقدار معقول .تكلفة اإلرسال تكون على حساب املعتقل.

الدينية
و .تأدية الفرائض
ّ

يعطى املعتقل إمكان ّية تأدية الفرائض الدين ّية املتع ّلقة بدينه ،إذا سمحت القيود
54
الناجتة عن كونه في مكان االعتقال أو في التحقيق بذلك.
في مكان االعتقال الذي يتم ّتع بظروف وترتيبات تُتيح الصالة بصورة جماع ّية،
ُ
الصالحية في منع املعتقل من املشاركة في الصالة
تكون لقائد مركز االعتقال
اجلماع ّية إذا توافر لديه أساس معقول لالفتراض ّأن مشاركته في الصالة اجلماع ّية
تشكل خط ًرا على األمن والنظام العا ّم في مكان االعتقال ،أو ّ
ّ
تشكل خط ًرا على سالمته.
ّهام املشارك ُة في الصالة اجلماع ّية إذا مت
ال تُسمح للمعتقل الذي لم تقدَّ م ضدّ ه الئحة ات ٍ
االعتراض على ذلك من قبل املسؤول عن التحقيق ألسباب تتع ّلق باإلضرار مبجريات التحقيق.

الطب ّي
ز .العالج
ّ

ّ
عالجا ط ّب ًّيا يكون من ح ّقه أن يفحصه مم ّرض أو طبيب في مكان
كل معتقل يطلب
ً
ويحق ّ
ّ
صحته
االعتقال،
لكل معتقَل تل ّقي العالج الط ّب ّي الذي هو بحاجة إليه للحفاظ على ّ
حسب تقرير طبيب مكان االعتقال .من ّ
حق السجناء واملعتقلني كذلك تل ّقي مزيد من املشورة
55
خاص.
الط ّب ّية واستدعاء طبيب ّ

ح .عمل املعتقلني

من صالحية قائد مركز االعتقال الذي يتواجد فيه املعتقل الذي ُقدّ مت ضدّ ه
56
الئحة اتّهام ,أن يش ّغله في مكان االعتقال وذلك مبوافقة املعتقل.

ط .النشر عن احلقوق والواجبات

في ّ
كل مركز اعتقال تع َّلق الفتة في مكان بارز للعيان فيها تفصيل مبادئ
57
حقوق املعتقلني وواجباتهم ،وصالحيات قائد املركز.
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