مراقبة األسلحة
وأدوات تقييد الحرية
دليل جيب لمراقبي االحتجاز
وهيئات منع التعذيب.

البحث عن أي مواد غير مالئمة

في مستودعات األسلحة

التجول في المنشآت

•	أداة تقييد حرية مزودة بأثقال.

 )1فحص المسائل اإلجرائية:

•	البحث عن أي مواد محظورة أو غير مالئمة.

•	أداة تقييد األرجل ذات القضيب الثابت.
•	أصفاد اإلبهامين ولولب اإلبهام.
•	أصفاد األصابع ولولب األصابع.

•	أدوات تقييد الحرية المثبتة بالحائط أو باألرض.
•	األسرة القفصية أو الشبكية.

•	مقاعد تقييد الحرية ،أو ألواح التصفيد أو أسرّة
التصفيد ،إذا لم تكن تحتوي على أربطة أو أحزمة
للتثبيت.
• أجهزة الصدمات الكهربية القابلة لالرتداء بالجسم.

•	الهراوات والدروع ذات الزوائد المعدنية (األسنان)
المدببة.
•	السياط.

	هل الذخيرة سارية المفعول؟
•
	هل تخزن األسلحة والذخيرة بشكل آمن؟
•
	هل يوجد سجل حديث يفصل إصدار األسلحة؟
•
	هل يتم إصدار األسلحة بشكل روتيني؟
•
 )2فحص األسلحة و الذخيرة للتعرف على:
	الكتابة والعالمات والشعارات.
•
	التواريخ.
•
	األلوان.
•

•	معرفة أي األسلحة يحملها الموظفون إذا
وجد .معرفة من وفي أي مناوبة يتم حملها
وإذا كانت هناك ظروف استثنائية قد تكون
بررت ذلك.
•	الحظ وصور (إذا أمكن) الخصائص األساسية
ألي من األسلحة وأدوات تقييد الحرية
والذخيرة التي تراها.
•	هل هذه األدوات تحمل بطريقة واضحة أم
يتم إخفاؤها؟

	الحجم والشكل ومميزات بارزة.
•

•	حمل األسلحة في أماكن يتم احتجاز القاصرين
فيها.

	تفقد جميع الجوانب ،والجانب األعلى واألسفل.
•

في المكتب

في مركز التدريب

التحدث إلى المحتجزين

التحدث إلى الموظفين

•	هل هناك لوائح لكل نوع من أنواع األسلحة
وأدوات تقييد الحرية؟
	هل يتم تطبيقها عندما قد يتم حملها،
واستخدامها ،وممن واألدوات المحظورة غير
المدرجة هنا؟

•	هل تُعطى األسلحة فقط للضباط الذين تم
اختبارهم وتدريبهم على استخدامها فقط؟

•	هل تعرض المحتجزون أو شهدوا استخدام القوة
من جانب المسؤولين تجاه المحتجزين؟

•	هل يتناول التدريب األخالقيات وحقوق اإلنسان
ومهارات التفاوض وبدائل استخدام القوة؟

•	كيف كانت تلك الظروف ،كما يتذكرونها؟ هل
يمكنهم تذكر أي مميزات لألسلحة أو أدوات
تقييد الحرية المستخدمة؟

	ما األسلحة وأدوات تقييد الحرية التي
•
يحملها الموظفون؟ تحت أي ظروف ،ومدى
تكرار ذلك؟

•	هل تتفق اللوائح مع المعايير الدولية؟
•	هل تُرسل سجالت استخدام القوة داخليًا،
وتحال الحوادث والسجالت إلى الهيئات
الخارجية حسب الضرورة؟

•	هل محتوى التدريب متوافق مع المعايير الدولية؟
•	هل يخضع الضباط لتدريب جديد بصورة
منتظمة؟
• كم مرة يُراجع في التدريب؟

•	هل تم تقديم المعونة الطبية على الفور (عند
الضرورة)؟
•
	وفقا لخبرتهم ،كم مرة يحمل الضباط األسلحة
ً
ويستخدمون القوة؟

	هل يعرف الموظفون وقت احتمالية
•
استخدام األسلحة وأدوات تقييد الحرية
وفقا للمعايير الدولية؟
ً
ٍ
كاف بحقوق اإلنسان؟ هل
	هل لديهم فهم
•
يشعرون أنهم مدربون وعندهم المهارات
التي تساعدهم على تجنب استخدام القوة؟

	هل يدركون أنهم بحاجة إلى توثيق
•
استخدامهم للقوة؟ هل هناك دالئل على
قيامهم بذلك؟

