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 اشاره

 نظاارت  سازوکارهای ترین از مهم ییی جهانم مختلف کشورهای حقوبی های نظام در

 باه  پارلتانم با تعامل در که معتوالً گیرد آمتودزمان را به خود می نهاد عنوان کنترلم و

 و باه واورت   غیربضاایی شایل   به دولتی و عتومی نهادهای علیه شهروندان شیایات

 .پارلتان کشورها هستند زیرمجتوعه معتوالً نهادها این. کند می رسیدگی مستقل

ابتصادی  رسیدگی به شیایات مردم در ارتتاط با مفاسد مالی و ها آمتودزمان وظیفه اولی

 شایایات  باه  نهادهاا  ایان . هاست اجتتاعی آن وحقوق شهروندی و و یا پایتال شدن حق

 و کرده عتومی رسیدگی و دولتی های دستگاه تخلفات و سوءعتلیرد یهعل شهروندان

 باانون  کاه  نهادهاایی  به مراکاز و  و گزارش نامه توویه  بالب در را خود رسیدگی نتایج

آمتودزماان عاالوه بار رسایدگی باه       اماا در کشاور ناروژم   . دهند می ارائه ردهمک مشخص

نظارت بر رفتار درست و  رده کهشیایات مردمم وظیفه مهم دیگری برای خود تعریف ک

هام مردم از آزادی  در آن مراکز و مؤسساتی است که مسئوالن و کارکنان نهادهام وحیح

هاای بادنی در    هاای درسات بازرسای    روش ایان ناون نظاارت بار     .اناد  شاده  خود محروم

نون رفتار باا کارکناان    هام ها و بازداشتگاه امیانات و تجهیزات زندان های مختلفم حوزه

هاا و ساایر مراکاز مشاابه اعتاال       هام تفاوت رفتار باا کارکناان زن و مارد در زنادان     زندان

 در عتلم بازرسان آمتودزمان کشور نروژ بر میزان و چگونگی حفظ حرمات و . گردد می

شدهم بیتاران روانیم کودکان و نوجوانان و کارکنان این  کرامت افراد زندانی و بازداشت

رعایات احتارام باه حقاوق انساانی و       ای بار  و حساسایت ویا ه  کنناد   ها نظاارت مای   میان

 .شهروندی افراد محروم از آزادی دارند



 اعتال کنتارل از طریاق   مطلوب و شایستهم در حیترانی انیار غیربابل خصایص از ییی

در ایان ناون    باه عتاارت دیگار   . اسات  بر هته نهادهای اجرایی کشاور  نظارت و بازرسی

تانت اجرایی غیربضایی برای تظارت بر جریاان اجارای   ترانیم دادگری یک نون ضیح

جامعاه   ها و حقوق شاهروندی افاراد و حسان جریاان اماور در      بانون و حتایت از آزادی

 .است

های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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 مقدمه

آن  اساات و وظیفااه دارد بااه زیرمجتوعااه پارلتااان ایاان کشااور آمتودزمااان نااروژم

. کناد  عتال مای   عتومی ادارات دولتی و از مستقل به شیلی کامالً و دهد گزارش

 حقاوق  تاا  شاود  مای  ایان کشاور منصاوب    پارلتاان  توساط  آمتودزمان نروژ رئیس

 .نتاید حفظ دولتی ادارات مقابل در را افراد شهروندی

 کاه شایایات  )شاامل بخاش شایایات     از دو بخش اجرایای مهام   آمتودزمان نروژ

بخاش پیشاگیری    و( کند می بررسی دولتی را ادارات دالتی درع علیه بی شهروندان

و  غیرانساانی  رفتارهاای  و شاینجه  از جلاوگیری  که بارای )از شینجه و بدرفتاری 

 خاود محاروم   آزادی در آنجاا از  ماردم  کاه  هاایی  مراکز و ساازمان  تحقیرآمیزم به

 .شده است  تشییل( کند مراجعهم بازدید و نظارت می هستندم

 از کاه  افارادی  آمتودزمان ناروژ بارای حتایات از حقاوق انساانی     بخش پیشگیری 

 مدارناد  بارار  پاییر  آسایب  خاص و وضعیت یک در اند وشده محروم خود آزادی

 یاا  و غیرانساانی  رفتاار  و شاینجه  خطار  افازایش  باا  افاراد ایان   .اسات  سیس شدهأت

یا ه و  و مسائولیت  3(پارلتاان ناروژ  ) اساتورتینگ  هستند بناابراین  مواجه تحقیرآمیز

 از محاروم  افاراد  حقاوق انساانی   محافظت از نظر گرفته کهبرای خود در را خاوی

. هاا اسات   هرگونه سوءاساتفاده در رفتاار باا آن    از جلوگیری و پیشگیری و آزادی

                                                           
 .شود خوانده می( مجلس بزرگ معنای به) استورتینگ یا استورتینگت رلتان نروژ کهپا .3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF
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((NPM هتچنین یک نهاد ملی پیشگیرانه پارلتان
تعریف و طراحی کرده که  را 3

 محاروم  افراد با بدرفتاری و شینجه زا جلوگیریعهده بگیرد و وظیفه میکور را بر

درسات   یعنای  0231 ساال  ایان نهااد در  . شاود  فعالیات آن  اولی هدف از آزادیم

در پروتیال   شاده  تعیاین  هدافا اجرای وظیفه پارلتان نروژ شد که تأسیس زمانی

((OPCATاختیاری کنوانسیون متارزه با شینجه
داده  اختصاص آمتودزمان به را 0

 .بود

آمتودزماان ناروژم    نظار  تحات  مساتقل  اداره یاک  عناوان  باه  یریمنهاد ملای پیشاگ  

 نهادهاای  ساایر  طاور مساتقل باا    باه  ایان نهااد  . کناد  و فعالیت مای  شده دهی سازمان

 م1(CPT) از شاینجه  جلاوگیری  بارای  اروپاایی  کتیته بشر مانند حقوق التللی بین

 و تامنیا  ساازمان  و شاینجه  درماورد  ملال  ساازمان  ویا ه  گزارشگر مدنیم جامعه

 کتیتااه هااای راهنتااایی و مشااوره  و از هتیاااری دارد 1(OSCE) اروپااا هتیااری 

 .کند شینجه نیز استفاده می از پیشگیری زمینه در متحد ملل سازمان فرعی

 متحادم  ملال  ساازمان  2شاینجه  ضاد  کنوانسایون  مفاد براسا  ذکر است که شایان

 تواناد نقا    نتای  هرگاز  متنوعیات  ایان  و اسات  متنون اکیداً بدرفتاری و شینجه

 .شود

                                                           
1. National Prerentive Mechanism (NPM) 

2.The Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) 

3. European Committee for the Prevention of Torture (CPT) 

4. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

 (CAT) شینجه علیه ملل سازمان کنوانسیون 3 ماده به کنید نگاه شینجهم تعریف برای. 2
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 ماوارد  هتاه  هساتند  موظاف  انادم کارده  تصویب را کنوانسیون این که کشورهایی

 یااا غیرانسااانی رحتانااهم باای هااای مجااازات و رفتارهااا سااایر و شااینجه از اسااتفاده

 .کنند مجازات ها متانعت و متخلفین را از اجرای آن مکرده متنون را تحقیرآمیز

 مقاماات  کاه  دهاد  اطتیناان  بایاد  عضاو  کشاور  هر مفاد این کنوانسیونم به توجه با

 معتقاد  کاه  جاا  هار  در و طرفاناه  بای  و فوری تحقیقات و بازرسی به را خود موالح

 شادهم  ها انجام آن حاکتیت تحت بلتروی در و سوء رفتار شینجه عتل یک باشند

 3.رهسپار خواهد کرد

چناد   یاا  یاک  اناد  موظاف  تصاویب کردنادم   را اختیااری  پروتیال  که کشورهایی

 که هایی میان و بازدید از ملی ایجاد کنند تا مراجعه پیشگیرانه سازوکار دیدگاه یا

 ترتیابم  ه اینبو  طور مرتب انجام شود اندم به کرده محروم خود آزادی از را مردم

 تضاتین و  در هتاه نقااط کشاور    بادرفتاری  و شینجه برابر در افراد این از حتایت

 0.تقویت گردد

 متنوعیت بانون کرد و به دنتال آنم تصویب را کنوانسیوناین  3912 سال در نروژ

 باانون  91 مااده  ای کاه  شاد باه گوناه    تصویب نروژ مختلف های بخش شینجه در

 .است را بیان کرده شینجه عتومی متنوعیت نروژ نیز اساسی

                                                           
 30 ماده شینجهم علیه ملل مانساز کنوانسیون. 3

 .است شده  داده شرح اختیاری پروتیل 39 ماده در ملی پیشگیرانه مؤسسات وظایف. 0
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اساتفاده   از یک ابزار اولی و اثربخش برای اجرای وظیفه خود نهاد ملی پیشگیری

 های خاود  آزادی از مردم ها در آن است که هایی میان از منظم زدیدکه با کند می

 و شاادگان حتایاات از بازداشاات افاازایش ایاان بازدیاادها باارای .نااداشااده محااروم

برخای از ایان    .شاود  انجاام مای   هاا  بادرفتاری در آن میاان   و شینجه از جلوگیری

 هااام ناز بهداشاات روان و بیتارسااتا مرابتاات مؤسسااات هااام هااا شااامل زناادان میااان

 مرابتات از بهداشات   مؤسساات  های پلایسم  کودکانم بازداشتگاه رفاهی مؤسسات

 .و نوجوانان و مانند آن است کودکان روان

اختیاارات و بادرت   یه نهادی کامالً مستقل اساتم  عالوه بر این پیشگیری نهاد ملی

 حاق  بازداشاتم  هاای  میاان  تتاامی  باه  دسترسای  حق این نهاد. بانونی زیادی دارد

 انادم  شاده  محاروم  خود آزادی از که افرادی با خصوویوورت به کردن وحتت

 حاق مصااحته   مبازداشت شرایط به مربوط ضروری اطالعات تتام به دسترسی حق

 ارزیاابی  باا هتچناین حاق دارد   . هاا را دارد  و مانناد ایان   از آزادی محاروم  افاراد  با

 نقا   خطرات ندمهست درگیر که افرادی با مصاحته و خود در بازدیدها مشاهدات

ناماه و گازارش تهیاه نتاودهم      کردهم تووایه  های مرتتط شناسایی در میان بانون را

 .انجام دهد درخواست تغییر و اوالح و پیگیری نتایج را

 در پیشااگیرانه خااود هااای تااالش از بخشاای عنااوان نااروژم بااه نهاااد ملاای پیشااگیری

 ادارات نظاارتیم  یهاا  ساازمان  ملایم  باا مقاماات   ای گسترده و میاکرات گفتگوها

 مادنیم ساازوکارهای   جواما   هاای دیگار کشاورهام    و آمتودزمان بازرسان دولتیم
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و  کند می شرکت مبشر حقوق التللی بین های سازمان و کشورها سایر در پیشگیرانه

التللی ارسال  ها و نهادهای نظارتی بین گزارش بازدیدهای خود را نیز به کنوانسیون

م یاک  (هتاین گازارش  )0232ز گازارش بازدیادهای ساال    نتوناه ا  برای. نتاید می

 براساا   شادهم  و تحلیال  خالواه  جتالت وورت به موضوعی جداگانهم گزارش

زناان   بارای  بااال  امنیتای  های بخش هایی که زندان شامل زندانم 31از  بازدیدنتایج 

هاا را   مواردی از شرایط سخت موجاود در زنادان   و در آن داشتندم استخراج کرده

 هتچناین . اسات  کارده  التللی بودم شناسایی و اعالم بین استانداردهای خالفبر که

 زناان  علیه تتعی  اشیال کتیته رف  یا حیف هته برای این گزارش پس از ترجته

(CEDAW)3 نیز گسترش پیدا کرده است ارسال گردید و در سراسر نروژ. 

    

 نروژنهاد ملی پیشگیری  کار ساختار سازمانی و روش

جام  پیشگیری از سوء رفتار  م حفاظت از روییردپیشگیری ینهاد مل اولیوظیفه 

جاام  و   یاک روییارد   نیازمناد  اثاربخشم  پیشاگیری  کاار  است معتقد استم زیرا

 از بسایاری  توساط  بادرفتاری  و شاینجه  است تا خطار وجاود   جانته در کشور هته

 یان عوامالم  ازجتلاه ا  .گیارد  بارار  تأثیر و کنتارل  در جامعهم تحت مختلف عوامل

 سااازمانیم فرهنااگ و ماادیریت نهادهااام هااا و سااازمان التللاایم بااین و ملاای بااوانین

                                                           
1. Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW) 
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هاای   نابرابری جامعهم عتومی نگرش هام کاری آن های شیوه و نظارتی های سازمان

 .مالی جامعه است مناب  و دانش سطح اجتتاعیم

 عنصر ستندمه محروم خود آزادی از هام مردم در آن که هایی میان از منظم بازدید

 پیشاگیرانه  های روش دیگر که در کنار آن از استیشگیری پنهاد ملی  کار کلیدی

 ساطوح  در دولتی و نهادهای رستی کشاور  ادارات و دولت با مداوم گفتگو مانند

 از بسایاری  باا  هتیااری  هاای مادنیم   اعضاای ساازمان   و نظارتی مقاماتمختلفم 

 اولویات  هاام  مختلاف آن  جاارب تده از و اساتفا  بشار  حقوق التللی بین های سازمان

 عتومی بینش یبخشی برای ارتقا و آگاهی رسانی اطالن های دادن به کار و فعالیت

نیاز   اناد  شاده  محاروم  آزادی خاود  از کاه  کساانی  شارایط  هاا از  اطالن آن مردم و

 ها و نتایج بازدیادهای  توویه هام یافته اطالعات مربوط به این نهادم. کند استفاده می

 .دهد برار می مردم خود را در اختیار

   

 نهاد ملی پیشگیری بازدیدهای

 اما در گیرد از بتل اعالم شده و اعالم نشده وورت می این بازدیدها به دو وورت

هاای ماورد    بازدیدهای خود به میاان  تاریخ م اعالمنهاد ملی پیشگیری م0232 سال

هاای   وبتی میان دهای اعالم شدهمبازدی از بسیاری در زیرا. نتود بازدید را متوبف

دیگار انجاام    مااه  ساه  تاا  دو عرض در بازدید یک که شدند می مطل  بازدیدشونده

حقاایق را پنهاان    دادناد و  مای  ارائاه  تهیاه کارده و   را خاوی اطالعات خواهد شدم
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این امیاان را داد  نهاد ملی پیشگیری  ختر ندادن تاریخ بازدیدم به روش. کردند می

آورده و در  دسات  باه  بازدیادم  از بتال  با هدف خاود را  مرتتط العاتاط بتواند که

بازدیاد را پیادا    محال  از شرایط بینانه و حقیقی واب  تصویر توانایی یافتن یک نتیجه

 .کند

 بازدیدها چگونگی اجرای

 موجود شارون  مناب  از تعدادی از اطالعات گرفتن طریق از بازدید هر ریزی برنامه 

نظاارت و   مربوط باه  مقامات از اطالعات و اخی ها گزارش شاملمناب   این. شد می

 .بود مانند آن حفاظت از حقوق مردم و

 بازدیاد  محال  مادیریت  باه  ای ناماه  ایان اسات کاه    در این حال یک روش بازدیدم

 زمااانی مشااخص را دوره یااک خاااص مربااوط بااه  و اطالعااات شااود ارسااال ماای

 ارساال نهاد ملای پیشاگیری   دم به بازدی از پیش آن باید پاسخ کند و می درخواست

گاردآوری و تولیاد    مبازدیاد  طاول  مورد نیااز در  اطالعات در روش دیگرم .گردد

 .شود می

و تعاداد افاراد محتاو      شونده بازدید میان اندازه بزرگی به انجام بازدیدهام مدت

هااد ملای   ن بازدیادهای  طور متوساط زماان   م به0232 سال در. دارد در آنجا بستگی

 .بوده است روز چهار تا م یکیشگیریپ
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 :هستند زیر اولی اجزای دارای بازدیدها

 بازداشت محل بازرسی 

 مدیریت با جلسه برگزاری 

 آزادی محروم از افراد با خصووی های مصاحته 

 هااای بهداشااتیم  مرابتاات کارکنااان کارکنااان معتااولی و  بااا مصاااحته 

وندان خویشااا کااارگریم هااای اتحادیااه نتایناادگان ایتناایم نتایناادگان

 مربوط های طرف دیگر و باتجربه مشاوران شدگانمبازداشت

 اسناد و مدارک بررسی 

 (حضوری) مدیریت با مالبات برگزاری جلسه 

هاای   تواناد توساط گاروه بازدیدکنناده کاه باه گاروه        بعضی از اجزای بازدیدم می

زماان انجاام    طور هم های مختلف محل بازدید به در بستت تر تقسیم شدهم کوچک

 .است دارای اولویت آزادیم از اشخاص محروم با مصاحته .دگرد

 اشاخاص  باا  مصااحته  بارای  متارجم  یاک  لازومم از  وورت بازدیدکننده در گروه

 حاد  تاا  کناد مای  تالشنهاد ملی پیشگیری  التته .کند می استفاده آزادیم از محروم

 مترجتاان  از در شارایط خااصم   نتایادم اماا   اساتفاده  مترجتان حضاوری  از متین

 خاودم از  خصووای  میالتاات  در او هرگاز  .کناد  می استفاده ویدئویی نیز و تلفنی

 .کند نتی استفاده مترجم عنوان به کارکنان محلم یا و دیگر زندانیان
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 تواناد  مای  که اطالعاتی .است محرمانه وظیفه یکنهاد ملی پیشگیری  موضون کار

 نتایاد  و شاود  وبمحسا  محرماناه  بایاد  کند شناسایی را آزادی از محروم فرد یک

 .آشیار کند خودش رضایت اخی بدون را فرد هویت که گردد استفاده ای گونه به

 هاای  یافتاه  خطارزام  عوامال  شود کاه در آن  نظیمت باید یگزارشبازدیدم  هر از پس

 خطار  کااهش  آمتودزماان ناروژ بارای    هاای  تووایه  و آمده ضاتن بازدیاد   دست به

 .و ذکر شده است وویفت بدرفتاری و سوءاستفادهم یا شینجه

 و مسائول  مقاماات  باه  شاده و  در تارنتاای آمتودزماان ناروژ منتشار     ها گزارش این

 .رددگمی کشور نیز ارسال نظارتی اعضای

 را بااه هااا آن کناادم دریافاات شاایایاتی هنگااام بازدیاادنهاااد ملاای پیشااگیری  اگاار

 .نتاید می آمتودزمان نروژ ارسال

 نظاارت  تحات  خصووایم  کاامالً مساتقل   یک واحاد  عنوان بهنهاد ملی پیشگیری 

 .کند نروژ فعالیت می پارلتان

های ذکر شده در  انجام توویه و بازدیدها پیگیری :نتایج بازدیددها  پیگیری

هاا   شاده واورت گرفتاه و باه آن     بازدیاد  های میان با گفتگو از طریق هام گزارش

 اطاالن  مناروژ آمتودزماان   باه نتایج پیگیری  .شود داده می مهلت برای ارسال پاسخم

 .و این موضون اهتیت زیادی برای نهاد ملی پیشگیری نروژ دارد داده خواهد شد

 

 
 شده، بازدید های مکان با گفتگو در ها توصیهو انجام  هابازدید پیگیری

 .استنهاد ملی پیشگیری  انهپیشگیر های فعالیت از مهمی جنبه
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 فرآینددد انمددا  یددی بازدیددد توسدد  نهدداد ملددی پیشددگیری نددروژ   

(NPM) 

  آوری آمار و اطالعات آماده شدن برای بازدید و جت 

 اجرای بازدید 

 ها ها و توویه تهیه و تدوین گزارش بازدید شامل یافته 

 انتشار گزارش بازدید 

 های گزارش توسط محل بازدیدشده پیگیری و انجام توویه 

        ارائه بازخورد و نتایج ابدامات انجاام شاده باه آمتودزماان ناروژ توساط

 محل بازدیدشده

 گفتگوی آمتودزمان با محل بازدیدشده 

 انجام بازدیدی دیگر توسط آمتودزمان نروژ بررسی ضرورت 

 

نهااد   کارکناان  های ها و مهارت تخصص :ینهاد ملی پیشگیر کارکنان

  هاای  زمیناه  هاا دارای  آن. اسات  ایرشاته  باین  دارای یاک ترکیاب  ملی پیشاگیری  

نهاااد ملاای  تنااون کارکنااان. گوناااگون هسااتند هااای تخصااص و مختلااف ایحرفااه

 یاک  شانا م  جارم  یاک  التحصایلم  فاار   وکیال  شامل م0232 سال درپیشگیری 

نهااد ملای    التتاه  .باود  اجتتاعی علوم انشتندد یک و شنا روان یک شنا مجامعه

 تقویات  را خاود  ایرشاته  بین ترکیب یهبه دلیل این 0232 سال ژانویه درپیشگیری 

 .کرد کسب جدید جایگاه کرده بودم دو
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 از نظار باانونی  نهااد ملای پیشاگیری     :استفاده از کارشناسدان خدارجی  

. دارد را خااود بازدیاادهای باارای انجااام  خااارجی کارشناسااان از دعااوت امیااان

 و ساازی آمااده  در بازدیدکنناده  هتاراه گاروه   موبات  طور به خارجی کارشناسان

 یارتقاا  و ایحرفاه  هاای مشااوره  ارائاه  بازدیادم  گازارش  نوشاتن  بازدیدهام اجرای

 .ثری دارندؤبازدیدکنندهم هتیاری م والحیت و توانایی گروه

کتاک و   دیادار  دو طی خارجی کارشناسان ازنهاد ملی پیشگیری  م0232 سال در

 عناوان  به 3نورگرهاون زندان بازدید از در هویر جورج برای مثال .مشاوره گرفت

 یااک عنااوان بااه رنهاایم نیااز کریسااتین و کاارد شاارکت خااارجی کارشاانا  یااک

 در نوجوانااان روانپزشاایی کلینیااک از بازدیااد جریااان در خااارجیم کارشاانا 

 .داشت مشارکت 0دانشگاه آخرشو  بیتارستان

 در نهااد ملای پیشاگیری    کنناده گاروه بازدید  به موبت طور به خارجی اسانکارشن

 اساتفاده  مفیاد  این تجربه .کنند کتک می بازدید چند یا یک اجرای و سازیآماده

 .یافت نیز ادامه 0237 سال بازدیدهای در کارشناسان خارجیم از

   

 

 

 

                                                           
1.Norgerhaven 

2. Akershus
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 1101 سال گزارش از شده انتخاب موضوعات

 انسانی کرامت و تعادل امنیت - بدنی های بازرسی( 0

 بازرسای  شاودم  مای  بازدیاد  ملای پیشاگیری   نهاد توسط که مراکز و نهادهایی تامت

هویات و   ساالمت  در جدی دخالت ابدامات این مواردم از بسیاری در .دارند بدنی

نیااز باه یاک تعریاف      دلیال  هتین به و شود می منظور شهروندان انسانی شخصیت

 دهاد  مای  نشاننهاد ملی پیشگیری  بازدیدهای های یافته .دبانون دار براسا روشن 

 میاان  در های مختلفم حتی در میان بدنی بازرسی عتلی سازیچگونگی پیاده که

 .است متفاوت کنندم بسیار می اجرا را مشابه بانونی مقررات که سساتیؤم

هاای خاوای از مراکاز و مؤسساات      بار بخاش   نروژ نهاد ملی پیشگیری آمتودزمان

 پلایسم  هاای  و تجهیازات بازداشاتگاه   امیانات: ها شامل بخش این .کند رت مینظا

 روانیم مؤسسات رفااه کودکاان و نوجواناانم    بهداشت مرابتت مؤسسات هام زندان

 مقاررات  هاا دارای  بخاش  التته این .شود ها می مهاجران و مانند این مراکز بازداشت

در مرزها و  .نیز دارند دنی رابازرسی ب مسئولیت و مجوز بوده و خاص خود بانونی

 بارار  استفاده مورد افراد هویت تعیین برای پییرم بازرسی بدنی های مهاجرت حوزه

 .گیرد می

 در بادنی  هاای بازرسای  بارای  باانونی  ابازار  بشارم  حقاوق  التللای بین استانداردهای

 در مداخلاه  چگونگی و زمان نیز برای الزاماتی و کرده فراهم را مختلف های زمینه

 .تعیین نتوده است را زمینه این
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 در استانداردهای حادابلی و باوانین   متحد ملل سازمان اوالحیم خدمات زمینه در

اعاالم کارده    و نظار  تجدیاد  م(مانادال  بوانین) با زندانیان رفتار به مربوط و مقررات

 باه حقاوق   احتارام  کاه  گیارد  انجاام  ایگونه به هام باید سلول و زندانیان از بازرسی

 3.افراد رعایت شود شخصی حریم حفظ و انیانس

 کاه  جاایی : شامل بدنی های بازرسی تهاجتی اشیال بر بشر حقوق اروپایی دادگاه

 بصاری از ناحیاه   بازرسای  بارای  باازر   یاا ماواردی کاه    و عریان شاده  کامالً فرد

 در چنین که کرده تأیید کندم حیم مخالف وادر کرده و ابدام می مقعد و تناسلی

انجاام نشاده باشاد     ضارورتم  ارزیاابی واحیح و   بازرسای براساا    اگر مواردیم

 .خواهد شد زا مشیل

 شادگان بازداشت از شتاری نروژم 0در شهر ترندوم مهاجرتم پلیس بازداشتگاه در

 بعضاای از کاه  اناد  شاده  متوجااه هاا  آن کاه  اعااالم نتودناد نهااد ملای پیشاگیری     باه 

افاراد   که بعد از بازدیاد  ها لتا درآوردن کامل  مانند بدنی های بازرسی های شیل

 .شودم تحقیرآمیز است انجام می بیرون مرکز

 های بدنی نظارت بر بازرسی

که  منطقه از کشور چندین در معتوالً برهنهم های بدنی در حالت بازرسی عتلم در

 .گیرد می هستندم انجام نیز نهاد ملی پیشگیری نروژ نظارت تحت

                                                           
 22ماده  ماندالم بانون. 3

2.Trandum 
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( CPT) 3غیر انساانی و تحقیرآمیاز   رفتارهای و نجهشی از پیشگیری اروپایی کتیته

متناساب باا    بایاد  اسات  هاا  لتاا   حایف  شاامل  که بدنی بازرسی کرده که توویه

 کاه  اساتم  مانادال  باانون  20 ماده یا بند به مربوط این. باشد فردی ریسک ارزیابی

 در فقاط  های عتیق و برهناهم  بازرسی جتله از مزاحمم های بازرسی که کند می بیان

 .گردد زیادم باید انجام ضرورت وورت

 هنگاام  در بازرسی بدنی کرده که اعالم امه زندان درموردبضایی  های دستورالعتل

 بابال حایف   زماانی  تنهاا  زندانم باید انجام شاود و  از خروج و بعد از بتل و ورود

 باه  زنادانیان  کاه  زماانی  .امنیتای اجاازه چناین کااری را بدهاد      مالحظات است که

 انجاام  معتاول  طاور  باه  بدنی برهناه  های شوندم بازرسی می منتقل امنیتی های سلول

 داده بارار  انتقااد  ماورد  نون بازرسی را این بار چندین اما آمتودزمان نروژم شود می

 .است

در شاهر   پلایس مهااجرت   هاای  بازداشاتگاه  مهااجرتم در  بانون 327 براسا  ماده

امنیات   و نظام  والحم  حفاظ  بارای  بادنی  بازرسای  انجاام  منیاز وورت در ترندومم

 دیگاران  هویات  یاا  شخصای  بار پنهاان کاردن اطالعاات     دلیلی وی ه اگر م بهکشور

باانون   براسا  .است پلیس بانونی حق داشته باشدم وجود شدگانبازداشت توسط

 یاا انتقاال   ورودم هنگام شدگان پلیس مهاجرتم الزم است بازداشت بازداشتگاه در

 و خاارجم  جهاان  باا  فیزییای  تتا  هرگونه از بعد بازدیدم از امنیتیم پس بخش به

                                                           
1.The European committee on Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CPT) 
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خاود حضاور    هاای  سالول  در هاا  اتااق  هاا و  سلول بازرسی طول در ها آن که زمانی

 انتقااد  آمتودزماان ناروژ ماورد    توساط  رویه التته این کهشوند دارندم بازرسی بدنی

 .است گرفته برار

 کااه کاارده شاانهادپی نااروژ پلاایس اداره ملاای بازداشااتم  هااای دسااتورالعتل در

 شاودم مگار   محادود  لتاا   حایف  بادون  سطحی جستجوی به های بدنیم بازرسی

 اشایای  شاود فارد بازرسای شاوندهم     مشاخص  اساسایم  ارزیاابی  یاک  از پس اینیه

 .بدون لتا  انجام شود باید بازرسی کرده و را پنهان خطرناک

 باه  مرباوط  هاای  بازرسی که کرده بیان روانم بانون بهداشت های مرابتت حوزه در

شاک کاردن باه فارد بیتاار       دالیلای بارای   کاه  است وبتی مجاز تنها لتا م حیف

 خطرنااک  اشایاء  پنهان کاردن  در او سعی وجود داشته باشدم یعنی آشیار شود که

 .دارد غیربانونی مواد یا

مشاابه بخاش    الزاماات  با هنگام بازرسیم شد گرفته کودکان تصتیم رفاه بخش در

و  بررسای  ماورد  هاام  لتاا   و دهاان  حفاره  بدنم سطح تنها برای بازرسی بهداشتم

 .گیرد جستجو برار

 بادنیم  هاای  بازرسای  بارای  استفاده مورد های روش درمورد نروژ مقررات براسا 

 در حاد امیاان از   تاا  شاده  نهاد ملای پیشاگیریم تووایه    گزارش چند هتچنین در

اشخاص محاروم از   مجرمانه رفتار از جلوگیری برای محتاطانه بازرسیم های روش

 بیارون آوردن  ای دومرحله استفاده از فرایند شامل این روش .شود استفاده آزادیم
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 کنادم  خود را خارج می از لتا  یک بخش فرد مرحله اولم در که شود می ها لتا 

 .کند را برهنه می خود بخش دیگر بدن آن در مرحله دومم از پس و

و  ای بازرسای در مؤسساات   ند دومرحلهمالحظه کرده که فرآی پیشگیری نهاد ملی

 خاوب  را کاار  نیاز ایان   هاا  کارکناان آن  و شاود  درستی اجرا می به نهادهای نروژی

 در اساتانداردم  روش عناوان  باه  ای باه هتاین دلیالم روش دومرحلاه     .دهند می انجام

 .است شده پیشنهاد بازداشتم ملی های دستورالعتل جدید نویس پیش

 جوانان وبتی متوجه شد که کودکان رفاهی از مراکز یبرخ درنهاد ملی پیشگیری 

 دهناد  هاای خاود را انجاام مای     خارج کردن لتا  فرآیند حوله یا پردهم یک پشت

 .تهاجتی کتتری دارند حالت

 تواناد  جدیادم مای   تینولوژییی ابزارها و تجهیزات از استفاده مواردم از بسیاری در

استفاده از  ماندالم در بوانین مثالم عنوان به. را تأمین کند بازرسی اهداف به دستیابی

 التتاه  3.پیشانهاد شاده اسات    بدنی دستیم بازرسی جای ابزارهای فناورانه پیشرفتهم به

 اساتفاده از آشیارساازهای   کیف افرادم و لتا  های در بررسینهاد ملی پیشگیری 

ده گترکای مشااهده کار    بازرسی با ارتتاط را در بدن و اسینر اییس و اشعه فلزی

 توسط بدنی باید های که بازرسی کنند می توویه التللی بین های دستورالعتل .است

 0. شود انجام جنسیت مشابه فرد بازرسی شوندهم با افرادی

                                                           
 20 بانون ماندالم ماده .3

 39 ماده بانیوکم بانون و 13 ماده مهتان .0
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 ویا ه  مجرماناه یاا تهااجتیم باه     باروز رفتاار   از جلوگیری برای مهم شرط یک این

 .اند بوده سوءاستفاده بربانی است که افرادی درمورد

 در بادنی  نیز بر آن اسات کاه بازرسای    ایالتی بانون احیام اجرای های عتلدستورال

 انجام جنس باشدم هتان از کارکنان زندان که اعضای ییی از توسط باید ها زندان

بادنی   های بازرسی انجام هنگام مردان که مشخص شد زندانیانم با در گفتگو. شود

 روی خود مرد افسر افتادهم فاقات این که مواردی داشته و در کتتر حضور زنانم از

روانم  بهداشات  بخاش  در. اسات  ایساتاده  بازم نیته درب از خارج در یا گردانده را

 بااارای داخلااای هاااای کودکاااان و نوجواناااان و در دساااتورالعتل  رفااااه بخاااش

 کناد  مای  بیاان  روشانی  به بانون در شهر ترندوم نیزم مهاجرت پلیس های بازداشتگاه

 .شود انجام جنس هتان از فردی توسط فقطباید  بدنی های که بازرسی

 

 نظارت بر حق اطالعات( 1

 هساتندم  محروم خود آزادی از که اشخاوی در بانون بیشتر کشورهای جهانم هته

باه  )فهام   بابال  مناساب و  باه اطالعاات   و حقوق فردی و اجتتاعی مشخصی داشته

 دسترسای  .دنیااز دارنا   یا پییرش در مؤسسات در هنگام بازداشت م(زبان خودشان

 از حفاظات  در مهتی نقش تا دهد می اجازه شدگانبازداشت به کافیم اطالعات به

بارای   بناابراین  .باشاند  داشته خودم ثرؤحق درمان م وی ه به خودشانم حقوق بانونی
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 کنناد کاه آیاا    حاوال  کاه اطتیناان   اسات  حاکتان و مسئوالن نظارتی ناروژ مهام  

 شود یا خیر؟ می درک و دریافت هنگام بازداشت مالزم و ضروری اطالعات

 و 0التللای  باین  بوانین تحت بانونی های کنوانسیون 3ملیم های دستورالعتل و بوانین

از  محاروم  افراد برای که کنند می تأکید 1التللی نظارتی بین های سازمان های توویه

 .هاست بانونی آن زیادی داشته و حق اهتیت نیازم مورد اطالعات آزادیم دریافت

افاراد محاروم از    امنیات  تواند احساا   می دستر  بابل و روز به خوبم العاتاط 

 .ها جلوگیری نتاید بدرفتاری آن خطر و ناامیدی از و هداد افزایش آزادی را

 بازدیاد  09 تعداد م0232تا  0231 های طول بازدیدهای سال در نهاد ملی پیشگیری 

 مؤسساات  مهااجرانم  بازداشت زمراک هام زندان های پلیسم تجهیزات بازداشتگاه از

 انجاام  بزرگسااالن  روان کودکاان و  بهداشت مرابتت مؤسسات و کودکان رفاهی

 .داده است

کاه   کسانی آیا بازدیدهای میکورم تحقیق کرده که در مراکز نامتردهم این نهاد در

 بواعادی  و ها رویه و خود حقوق درمورد اند اطالعاتی شده محروم از آزادی خود

                                                           
 احیام بانون اجرایی دستورالعتل م32-0 بخش پلیس نگهداری امیانات به مربوط مقررات به کنید نگاه. 3

حقاوبیم مقاررات    مقاررات  هاای  دستورالعتل م0-1 بخش بیتار حقوق بانون م(الف) 1.3 و 1.1 های بخش

 .کودکان رفاه زور در مؤسسات از نحوه استفاده کودکان و نوجوانان و حقوق به مربوط

 2 ماده بشر حقوق اروپایی کنوانسیون م9 ماده سیاسی و مدنی حقوق التللی بین کنوانسیون. 0

 اساتانداردهای  ؛12 مااده  زندانیانم با رفتار برای متحد ملل سازمان استاندارد مقررات حدابل به کنید نگاه. 1

CPTم (هاواناا  باوانین ) آزادی از محاروم  نوجواناان  از حفاظات  بارای  ملال  سازمان بوانین م32 بند م1. ص م

 .22 و 21 ادمو بانون ماندالم و م0 ماده م بانون بانیوکم12.3مواد  اروپام بانون زندان



 11       نگاهی به رویکرد جامع نروژ در خصوص پیشگیری از سوء رفتار با شهروندان 

 
 

اناد؟   کرده دارندم دریافت مؤسسه در با زندگی انطتاق ها برای آن درک به نیاز که

 باه  را اطالعاات ماورد نیازشاان    زبانیم های مهارت گرفتن نظر در بدون هتهم و آیا

 اند؟ درک است دریافت کرده ها بابل زبانی که برای آن

ده و برای اطتینان از رعایت حق اطالعات افاراد بازداشات شا    نهاد ملی پیشگیریم

ی بازداشتم از مراکاز و نهادهاای گونااگونی    هاها در میان چگونگی وضعیت آن

 :ها به شرح زیر آمده است که شتاری از آن در نقاط مختلف نروژم بازدید کرده

 

از  نهااد ملای پیشاگیری    :هدای پلدی    تمهیزات بازداشتگاه بازدید از

 هدشاااوا براساااا  کااارد و بازدیاااد پلااایس در ناااروژ بازداشااات مرکاااز شاااش

باه شارح    را شادگان بازداشتاطالعات  حق به های مربوط شدهم توویه آوری جت 

 :داد ارائه زیر به مراکز بازدید شده

 علاال درمااورد وباات اساارن در بایااد شاادگانبازداشااتبااانونم  براسااا  -

 3.شوند مطل  خودم وظایف و حقوق بازداشتم

      کااه کاارده توواایه بازداشاات هااای میااان هتااه بااه پارلتااان بااازر  -

 بازداشات بایاد   از زودتر و در اسرن وبتم پاس  چه هر شدگانبازداشت

                                                           
 م0222/31 ناروژ  پلایس  اداره دایرکتاوری  و 32-0 بخاش  پلایس  نگهاداری  امیاناات  به مربوط مقررات. 3

 2 بخش
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 حقاوق  باا  رابطاه  در مفصلی هر دوم اطالعات وورت کتتی و شفاهیم به

 .باشدم دریافت نتایند بابل درک ها آن برای زبانی که خودم به

 در چگونگی دریافت اطالعااتم بایاد   ها و روش که شده توویه هتچنین -

 .شود ثتت ری ونگهدا ها پرونده

 کاه  ای امضااء کنناد   اظهارنامه باید شدگانبازداشت تتام که شده توویه -

 درکم بابال  زباان  باه  خاود  اطالعاات مرباوط باه حقاوق     آن دریافت در

 .ذکرشده باشد

 دادن باااه کاااه فروااات هساااتند مطلااا  در ناااروژم هاااای بازداشااات میاااان تتاااام

زمان  گرفتن نظر در ونبد برای اطالن دادن یا داشتن یک وکیلم گانشد بازداشت

 یاک  باه  شادگان  دسترسی بازداشت هتچنین .روز بازداشتم اهتیت زیادی دارد و

 خطار  کاه  هاسات  باانونی از آن  حتایات  برای اساسی تضتین یک حقوبیم مشاور

بارای   و هتیشاه باید  این امیان نتیجه در .دهد می کاهشنیز را بدرفتاری و شینجه

 اماا در چناد بازدیادم مشاخص شاد کاه       .شاد وجود داشاته با  شدگانبازداشتهته 

 و تهیاه  پلایس  اداره توساط  که - شدگان بازداشت حقوق درباره اطالعاتی بروشور

 .کردنتی ارائه را درستی اطالعات زمینه این در -بود شده توزی  زندانیان بین

 زندان در نروژم نهااد ملای پیشاگیری    31از  پس از بازدید :ها بازدید از زندان

از ایان اسات کاه در ایان      اطتیناان  عادم حصاول   ماوالی  چالش که مشخص کرد

در آن  .کنناد   بابل فهم خود دریافت زبان به را اطالعات خارجی هام زندانیان میان
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از  مزنادانیان  باا  ارتتااط  بارای  نهو  هادادگاه اسناد ترجته هام اغلب فقط برای زندان

 بارای ارتتااط   موجاود  اراباز  تنهاا  زنادانم  چنادین  شاد و در  مای  اساتفاده  مترجتان

کننادم گوگال    واحتت  انگلیسای  یاا  توانستند نروژی نتی که زندانیانی با کارکنان

گفتگاو  نهااد ملای پیشاگیری     خارجی که با زندانیان از بسیاری بود یا اینیه مترجم

 از بایش  ناامیادی  اباراز  ورودم مهم در هنگام اطالعات درک یا داشتندم از دریافت

 بارای کساب   کاه  نیاز اعاالم کردناد    خاارجی  زنادانیان  از برخای . حد کرده بودند

 محرماناه  میالتاتم نون این اینیه در کنندم با تییه دیگر زندانیان به باید اطالعات

 ماوارد  بعضی در نهاد ملی پیشگیریم از نظر بنابراین .است مهم بسیار بودن متاحث

 اطالعاات  دریافت تهیه و کهجایی یا شخصی دارد ماهیت که میالتاتزمانی مانند

 .شود تلقی می ضروری مترجتان از استم استفاده بسیار مهم وحیح

یاک   زندانیان خاارجیم  اطالعات موردنیاز از که کرده بودند اعالم زندان التته دو

 .اند زندانیان برار داده دستر  و در ساخته مختلف زبان چندین فیلم به

از مترجتاان شافاهی    هاا  زنادان  هکارده کا   توویه مداوم طور به نهاد ملی پیشگیری

 کاافی نداشاته یاا زباان     زباانی  هاای  مهاارت  که زندانیانی و پییرش مصاحته هنگام

 نامناساب و ناکاافی   اطالعاات  کنناد زیارا   اساتفاده  داننادم  نتای  انگلیسای  نروژی و

 هااام آن ناااامنی ایجاااد احسااا  بااه توانااد زناادانیان ماای حقااوق و هااا روش درمااورد

 اجتتااعی  هاای  شتیه و خانواده خود از دور اغلب که رجیخا زندانیان خصوص به

اطالعاات دریافات    باه  اطتیناان  عدم علت به هتچنین زندانیان هستندم کتک کند
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 عناوان  باه  خاود زنادانیان   از از طرفی استفاده .کنند و انزوا می تنهایی احسا  شدهم

 بین رتتندیبد ه روابطیهته ایجاد خواهد کردم ازجتله اینخطراتی برای  مترجمم

شاودم یاا اطالعاات شخصای افارادم کاه محرماناه اسات فااش           زندانیان ایجااد مای  

 شود و و بانونیم اشتتاه ترجته می حقوبی تصتیتات درمورد اطالعات یا گردد می

 .مواردی مانند آن

 

طای بازدیاد    پیشاگیری  نهااد ملای   م0232 ساال  در : شهر ترندو  بازدید از

          کاااه شاااد متوجاااه شاااهر ترنااادومم در جرتمهاااا پلااایس بازداشاااتگاه خاااود از

 روال و باوانین  درماورد کتای   اطالعاات  ورود و پییرشم هنگام شدگانبازداشت

باه   اطالعااتی  جازوه  یک یهاین با .اند کرده بازداشتگاه دریافت در کارهای روزانه

 اماا  باودم  شاده  بازداشت تولید افراد هنگام وظایف و حقوق درمورد چندین زبانم

 درماورد ای  و نوشاته  کتتای  که هیچ اطالعاات  داشتند اظهار شدگانبازداشت ثراک

 .خودم در لحظه ورود و پییرش دریافت نیرده بودند حقوق

 بااالیی  دشوار و با درجاه  بسیار وضعیت در اغلب شهر ترندوم در شدگانبازداشت

 هتاین  باه . کردند می زندگی بینی بودن وضعیت خودم پیش از نااطتینانی و غیربابل

و بابال درکم   واحیح  اطالعاات  ناروژم ارائاه   نظار نهااد ملای پیشاگیری     دلیلم از

                                                           
1. Trandum 
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 هاا  روزانه کارهاا در مراکاز نگهاداری آن    روال و شدگانبازداشت حقوق درمورد

 .است مهم بسیار مپییرش بازداشت و در هنگام

 

 مراکاز  باه  مراجعاه  در جریاان : روان بهداشدت  هدای  مراقبت مؤسسات

 دریافت برای بیتاران حقوق خصوصدرنهاد ملی پیشگیری  زشییمپ روان درمانی

 روشان  و یاک توجیاه   از زورم اساتفاده  باه  تصاتیم  بانونی متنای درمورد اطالعات

 درخواساات حااق عااالوه زور در برخااورد بااا بیتاااران رواناایم بااه از اسااتفاده باارای

ی حساساایت نهاااد ملاا ایاان. بااود متترکزشااده. تصااتیتات بااانونی در نظرتجدیااد

بیتاران روانای باود    تجدیدنظر درخواست حق از حفاظت منظور نروژم به پیشگیری

 .اهتیت داشت که بسیار

 روشان  توجیه یک باید اداریم تصتیتات داشت که در تأکیدنهاد ملی پیشگیری  

یعنای بایاد باه     .باشاد  داشته وجود زور در برخورد با بیتاران روانی از استفاده برای

ماورد یاا    هر در زور از استفاده بانونی شرایط چگونه که ودداده ش توضیح وضوح

کام ثتار باودن     چگاونگی  درمورد مفصلی توضیحات اثتات شده و پرونده در هر

 تصاتیتات  باه عتاارت دیگارم    .گاردد  نیز ارائه تر مالیم ابزار از استفاده برای تالش

 دبیقای  طالعاتا و توجیهات هم شامل هام باید موارد ذکر شده در پرونده و اداری

 درمااورداطالعااات  بایااد شااامل باشااد و هاام زور از اسااتفاده هااای زمینااه درمااورد

 .تر باشد ابزارهای مالیم از استفاده برای های انجام شده تالش
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 براساا  بیتااران   کرده بودم باا  بازدیدنهاد ملی پیشگیری  که هایی بیتارستان بیشتر

 اساتفاده  باا  بودم شده اعالم آن نیز ونیبان متنای که ای شده اتخاذ اداری تصتیتات

 گرفتاه  تصاتیتات  یاه چارا ایان   این بارای  توجیهی هیچ اما کردندم می رفتار زور از

 دریافات  بارای  مجتاور بودناد   بیتاران .ثتت نشده بود های بیتاران شدهم در پرونده

 های خاود را  پرونده به درخواست دسترسی زورم علل استفاده از درمورد اطالعات

شاد و بارخالف    توساط بیتااران انجاام مای     نتایاد  شته باشند که ایان درخواسات  دا

 .مقررات بود

 طاور  باه  زورم از داوطلتاناه  اساتفاده  از جلوگیری منظور به نهاد ملی پیشگیری نروژم

 کتتیم و منظم وورت به و وریح طور به باید بیتاران هته کند که می توویه مداوم

الزم و  و اطالعاات  آگااهی  زورم از اساتفاده  برای گیری تصتیم های زمینه درمورد

 .کافی را داشته باشند

 اساتفاده  و اطالعاات  حق در ارتتاط بانهاد ملی پیشگیری  میرر های توویه از پس 

 تتااام بااه ای نامااه طاای را بااانون نااروژم ایاان  بهداشاات ماادیریت اداره زورم از

 حاق  ناماه  در این .کرد اعالم 0232سال  پاییز در کشورم در نظارتی های کتیسیون

 از اساتفاده  درماورد  گیاری  تصاتیم  به مربوط اطالعات در ارتتاط با کسب بیتاران

اطالعاات   باه  حق دسترسای  و تجدیدنظر درخواست حق مربوط به اطالعات زورم

 3.برارگرفته است تأکیدو مورد  را برجسته مورد نیاز هنگام پییرش

                                                           
 .است شده منتشر آمتودزمان نروژ سایت وب در بهداشت اداره نامه. 3
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 ت؟خطر یا حفاظ :فرهنگ و مدیریت سازمانی (1

 کاه  داده نشاان  خاود  پیشاگیرانه  ابادامات  باا  ارتتااط  در نهاد ملی پیشاگیری ناروژ  

 از محاروم  افاراد  از حفاظات  در مهتای  نقاش  تواناد  می نهادی مدیریت و فرهنگ

 بااا مااردم اینیااه از اطتینااان حصااول فرهنااگ و ماادیریت باارای. کنااد ایفااا آزادی

 خطار  توانناد  مای  ها آن اما هستندم ضروری شود رفتار باشرافت و انسانی وورت به

 .باشند داشته نیز هتراه مقررات و بوانین را نق 

 ناابرابر  ناوعی تقسایم   هتاواره  هساتندم  محروم خود آزادی از مردم که مناطقی در

 دیگر وجود سوی از شدگانبازداشت و سو یک از کارکنان و مدیریت بین بدرت

 محادود  عتاومی  ترسیدس و بدرت مدیریت و کارکنانم توازن بین این عدم. دارد

رفتار کارکنااان و سااوء موجااب مختلااف هااای شاایل بااه بازداشااتم هااای میااان بااه

 .شود شدگان می بازداشت انسانی و کرامت اساسی حقوق نق  پییریم آسیب

 و اساسای  دست آوردن حقاوق  به برای اندم شده محروم خود آزادی از که افرادی

 وابساته  اکز و نهادهاای مارتتطم  مر کارکنان به خود حیاتی نیازهای کردن برآورده

 هاییم پییری آسیب چنین برابر در شدگانبازداشتاز  محافظت به تتایل. شوند می

 بخاش  و متارزه با شینجه کنوانسیون متحدم ملل سازمان اختیاری پروتیل بطن در

 .برار دارد م(نهاد ملی پیشگیری) آمتودزمان نروژ پیشگیری

 
 غالبهای  نگرش و ها ارزش با اول درجه در سازمانی، فرهنگ

 .گیرد می شکل رکنانکا
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اعتاال   دیگاران  بار  خاود را  بادرت  نفر نونم چندبا براسا برار است  که هنگامی

بر ماردم را مشاخص    بدرت این اعتال چگونگی که شود وض  باید بوانینی کنندم

 عامال  تواناد  یاا میاانم مای    مؤسسه یک در وجود فرهنگ مناسب .و شفاف نتاید

 تواناد  از طرف دیگارم مای   نامتعادل باشد اما بدرت از خشونت ناشی از جلوگیری

در  را ضاعیفی  عتلیارد  هاام  نگارش  و هاا  در حالتی که ارزش نین راخطر نق  بوا

 در ساازمانی  فرهنگ به این معنی که. به هتراه داشته باشد. کنند می ها ایجاد سازمان

 برخای  گیارد و  کارمنادان شایل مای    غالاب  هاای  نگارش  و هاا  باارزش اولم درجه

 خطار  شادن  رآشیا به منجر تواند می سازمانیم فرهنگ در ها نگرش و خصوویات

 .شود بدرفتاری

 از کاه  باه کساانی   نگارش کارکناان   هاام  ساازمان  داخلی های فرهنگ در برخی از 

 باه  اندم نگاه به یک انساان یاا افاراد انساانی نیساتم بلیاه       شده محروم خود آزادی

خطاها یاا معایاب مشاترک     براسا درمانم و  گروه یک عنوان به یا و اشیاء عنوان

 و (هر   آن/ مر  نگرش   )فرهنگای اسات    هاای  زمینه پس یا و زبان سنم مانند جنسیتم

 هاای  فروات  انداختاه و  فاواله  شدگان هایی بین کارکنان و بازداشت نگرش چنین

 .دهد انسانی را کاهش می خوب ایجاد روابط

 در هاایی کاه   آن) های مادیران و کارکناان   نگرش که دهد می نشان نتایج بازدیدها

زور  از اساتفاده  افازایش  باعاث  تواناد  می (کنند خود را اعتال می بدرت ها سازمان
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 افازایش  باه  منجر هام عتوماً زندان کارکنان میان در هایی نگرش چنین وجود .شود

 .شود می افراد زندانی استر 

م "ایساتا  امنیت"اوطالح  به یا اند کنترلم کارکنان مالحظه کرده که هایی میان در

 و فشاار  اعتاال "نگارش  افازایش  خطار  بلتاداد شادهم   مهام  اولویت یک عنوان به

 .شود می پدیدار ضروریم و یک امر عادی عنوان به "زور از استفاده

 هاا وجاود   جاایگزینی بارای آن   دارنادم  اعتقااد  کارکناان  که مواردی در امر هتین

نیاز   ندارند آگاهی تعارضات با برخورد دیگر های نستت به راه ها وبتی آن ندارد یا

 .(ط استفاده از زوریعنی شرای) آید پیش می

 حالت مثتت دو هر در و کلیدی اولی نقش تواند می مدیریت هایی در چنین میان

وبتای مادیریت    به ایان معنای کاه    .نتاید ایفا م(سوء رفتار)منفی  یا (رفتاری خوش)

 هاایی  شایوه  چناین  کاه  دهنده آن اسات  نشان پییردم می را عدالتی بی طور ضتنی به

 یاا اگار   .یاباد  مای  اداماه  هستندم آن درگیر که کسانی رایب عوابتی گونه هیچ بدون

 ندهادم  نشاان  واکانش  مادیریت  و دهاد  رخ خشونتی یا شود عادی زور از استفاده

خواهناد باود    بانونی مصون مجازات از آید که افراد خاطیم وجود می احساسی به

کاه   هنگاامی  یاا . بخشاد  این نیاز ساوء رفتاار را تاداوم مای      شوند و و یا بخشوده می

 یاا ( کنناد  هاا را پنهاان مای    کاساتی ) دهند می پوشش را ییدیگر کارکنان هته چیز

مصاونیت و مانادگاری    فرهناگ  حفاظ  به ها آن کنندم گزارش نتی را ها عدالتی بی

 .دهند می ادامه (باوجود ناشایست بودن) خود در سازمان
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 از بعضاای درنهاااد ملاای پیشااگیری  م0232 سااال در شااده انجااام بازدیاادهای طاای

 :است کرده های زیر شناسایی در بالب را "ه  آن/  م "نگرش هام بازداشتگاه

هاای   شایوه  باه  و کردناد  مای  واحتت  که با ییدیگر از زندانیانی هایی نتونه .3

شاهروند پسات و    و نااامنی  احساا  منجر به  و ها رفتار شده با آن غیرانسانی

 محاروم  خاود  یآزاد از افراد که این. م وجود داشتشده بود دو بودن درجه

 هاای منفای و تحقیرآمیاز    و نگارش  نظارات  در مقابال  توانساتند  نتای  بودندم

 .کنند از خودشان محافظت زندانم کارکنان

 ابادامات  که گرفت نتیجهنهاد ملی پیشگیری  شدهم بازدید زندان چندین در .0

. اسات  شاده  انجاام  وورت خودسارانه  به اداری و تصتیتات بدون اجتاریم

 هاام  کارکناان زنادان   اعضاای  از برخای  کاه  دهاد  نشاان مای   هایی یافته چنین

 گااهی  خود و عادی عتل از ناپییر جدایی بخشی عنوان به را زور از استفاده

 .کنند دیگران حساب می جزء مجازات اوبات

 ای اسات کاه   گوناه  هام به کارکنان بازداشتگاه تشییالت مراکزم از بعضی در .1

کاری وجود ندارد یا بسیار کام   شیفت های مختلف نوبت میان تعامل امیان

شاب را انجاام    شایفت  تنهاا  کارکنان از خاوی های برای مثالم گروه استم

بودن محیط و  ناسالم به ابتال خطر و تشییالتیم دهی سازمان چنین. دادند می

 .دهد می افزایش ها را فرهنگ گسترش خرده
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 ها احتارام  یا به آن نیستم روشن مدیریت های ارزش و ها که نگرش هنگامی .1

 شاودم  می دیده منفی کننده از فرهنگ حتایت عنوان به شودم یا گیاشته نتی

 کاه  ساازمانی  هاای  فرهناگ  این است کاه  دارد که وجود توجهی بابل خطر

 .دهندم گسترش و توسعه پیدا کنند می سوءاستفاده اجازه

منفای   هاای  نگرش مدیریتم که شده یافتهایی  نتونه از بازدیدها برخی در .2

 کاه  جاایی  مشاابهم  طور به .بود گرفته را نادیده کارکنان میان در اسازگارو ن

 تقویات  واورت شافاف   باه  مدیریت یک توسط مشترک های ارزش فقدان

 .آید می وجود به سوءاستفاده افزایش خطر شودم

 

 

 

 
 

 در یاک  :عامد  حفداظتی   عندوان  بده  سازمانی مدیریت و فرهنگ

 اعتااالم بااازنگری دن مشااهور اسااتمبااو باااز سااازمانی کااه بااه شاافاف و  فرهنااگ

 آزادی خود محاروم هساتندم و ایجااد یاک     از که با کسانی مشارکت پاسخگوییم

 .رود به شتار می شدگانبازداشتمهم برای  حفاظتی از عوامل خوبم کار محیط

 خاود  آزادی از ماردم  هاام  کاه در آن  نهادهاایی  کاه  اسات  مهم این موضون بسیار 

پزشااییم مؤسسااات رفاااه  هااام مراکاز روان  هاام زناادان  بازداشااتگاه) هسااتند محاروم 

دهنده آن  نشان پذیرد، می را عدالتی بی طور ضمنی مدیریت به که هنگامی

 درگیر که کسانی برای عواقبی گونه هیچ بدون هایی چنین شیوه که است

 .یابد می ادامه هستند، آن
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 فعاال  طور باید به بدرفتاریم به ابتال خطر با مقابله منظور به م(ها کودکان و مانند این

 برخورداری حق با مطابق دکهکنن مطرح را مشترکی فرهنگ و ها نگرش هام ارزش

 3.ها باشد آن انسانیت زندانیان و بیتاران از شرافت و تیریم

 آن فرهنگای  و اجتتااعی  اطتینان حاول کنند کاه هویات   مؤسسات باید ریتمدی

 و سالمت بیتاار  امنیت عزتم به احترام مانند اساسی افراد حقوق از ممؤسسهنهاد و 

تعااامالت  ماادیریتم مشااارکت یااا پااییرش از کارکنااان درک .کنااد ماای حتایاات

 کارکناانم  ازهاای نی باه  التته پاساخگویی . کند می تقویت را یا نهاد مؤسسه فرهنگی

 .بود خواهد مهم کار این در نیز

هاا   آن مراباب  کننادم در محایط کاار    مای  احساا   کاه  و امنیت کارکنانی اطتینان

 یاک  تضاتین  بارای  شاودم  گیاشاته مای   احتارام  هاا  و باه آن  شوند می دیده هستندم

 در کاه  اسات  مهام  هتچناین  .حفاظتیم یک اوال اساسای اسات    سازمانی فرهنگ

 کسای  کاه  دروورتی یا مکار محل برای کارکنان در جدی حوادث وبون وورت

طااور کاماال و   بااه مساائوالن موضااون را  شااودم مجااروح کااار ساااعات طااول در

 .بخشم پیگیری کنند نتیجه

 

 

                                                           
 آمیز اهانت یا نسانیغیرا رحتانهم بی مجازات و رفتارها سایر و شینجه علیه متحد ملل سازمان کنوانسیون. 3

(CAT)32 ماده م 
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 های نروژ زندان در زنان شرای 

 را خاود  موضوعی گزارش اولین نهاد ملی پیشگیری نروژم م0232سال  دسامتر در 

این گزارش با  .کرد منتشر 3 وانسیون متارزه با شینجهمجوز پروتیل اختیاری کن با

 از کاه  زن را زنادانیان  باه  مرباوط  های یافته از ای خالوه " زندان در زنان "عنوان 

آماده   دسات  باه  بااال  امنیت هایی با بخش از م0232تا  0231 دوره زمانی بازدیدهای

 .بودم ارائه داد

 دمزندانیان مر نیازهای به توجه با اغلب ها زندان که داد نشان شدهی انجامبازدیدها 

 انادک  شتار دلیل به حدودی تا این وابعیت التتهو اند  دهی و مدیریت شده سازمان

 .است به جتعیت مردان بوده نستت زندانی زنان

 هاای  فعالیات  ناون  هام هام سیستم امنیتی آن زندان معتاری موضون مردانه بودنم در

 بار  عاالوه  .مشااهده اسات   نیز بابال  و مانند آنم تیبهداش خدمات هام موجود در آن

بعضای خادمات و امیاناات     از زنادانیم  مردان نستت به زنان از باالیی درود اینم

 .بودند محروم ها زندان

 مشایالت  باوده و  خاود  کاودکی  دوران در سوءاستفاده بربانی زنان زندانی اغلب

نهااد   بازدیدهای. داشتندنیز  مواد سوءمصرف فراوان و درمان نشده و گاهی روانی

 ماواد  گساترده  سوءمصارف  از آگااهی  بااوجود  کاه  دهاد  مای  نشانشگیری پیملی 

                                                           
1. The Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) 
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 و زناان  باین  ماوادم  سوءمصرف بخشی توان به بین زنان زندانیم دسترسی در مخدر

 .متفاوت بوده و برای مردان بیشتر است زیادی میزان به مردان

 روشن کردندم جنسیتی خدمت میمختلط دو های زندان که در زنانی با مصاحته در

 هاای  برناماه  در تاا  داشاته باشاند   را فروات  این خواهند می ها آن از بسیاری که شد

شرکت کنندم اما این امیان برایشان  مخدر مواد تر گسترده سوءمصرف بخشی توان

 .وجود نداشت

 ناابرابر و  ها بین زناان و ماردانم   فروت مشخص شد این هام زندان از بازدید از پس

 سوءمصارف  زنانی که از کرد توویه آمتودزمان نروژ بنابراین. ه استبود نامناسب

 مارد  زنادانیان  باه  آنچاه  برابردرمانی سطح  بخشی و برندم باید از توان رنج می مواد

 .مند شوند بهره دمگرد می ارائه

 

 

 

گزارشای   ناروژم  اواالحی  خادمات  نهاد ازسوی م0232 سال کاری در یک گروه

 "اواالحی  نهاد خدمات مسئولیت تحت مردان و زنان برای برابر شرایط" با عنوان

 مختلافم  هاای  زمیناه  و ساطوح  بایاد در  که گرفت نتیجه گزارش این. کرد تهیه را

. برابار گاردد   زنادانی  زنان و مردان برای شرایط تا شود ها انجام تغییراتی در زندان

 چالش یک زنان و مردان برای زندان شرایط در تفاوت

 .بود اصالحی نروژ خدمات برای نهاد شده اختهشن
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 اساترات ی  باا  گزارش این که کرد اعالم نیز (KDI) 3نروژ اوالحی خدمات اداره

 .خواهد شد هام دنتال زندان در زنان تغییر شرایط برای ای جداگانه

 در زناان  شارایط  باه  مرباوط  کلیدی مسائل به آمتودزمان نروژم موضوعی گزارش

 هاام  اناوان فعالیات   امنیاتم  احساا   فیزییای و جساتیم   شارایط  ازجتلاه  هاا  زندان

 حاد  تا گزارش این. شود می مربوط دهمخانوا و تتا  با ارتتاط و بهداشتی خدمات

 در هساتند و  پاییر  آسایب  گاروه  یاک  هاا  زنادان  در زناان  که کند می تأیید زیادی

 .دارند برار مردان از بدتر در شرایطی بیشتر و خطر معرض در مواردم از بسیاری

 

 سااال در 0اسااتو  بیااگ گاازارش ساااالنه در :هددا شددرای  فیزیکددی زندددان

 .بسایار کهناه و بادیتی هساتند     ناروژ  هاای  زنادان  تانچنین آمده که ساخت م0232

نگهاداری   و نیااز باه تعتیار    ناروژم  هاای کهناه   زندان که داشته اظهار استو  بیگ

 شرایط این کشورم های زندان از بازدید در نروژ نیز آمتودزمان ای دارند و گسترده

 .فوق را تأیید کرده است گزارش در شده فیزییی بد توویف

 زنادانم  در را زناان  مستقیم شارایط  طور به نروژم های زندان ختتانسا فقیر وضعیت

ها فاباد تجهیازات و امیاناات الزم     دهد زیرا این ساختتان می برار زیر فشار شدید

 بهداشاتی  نیازهاای  دارای زناان  مثاالم  بارای . وی ه زنان هساتند  برای ابامت افراد به
                                                           

1. The Directorate of the Norwegian Correctional Service (KDI) 

.0 - Statsbygg وسازم  ساخت کتیسیون اموالم و وساز ساخت امور زمینه در نروژ دولت اولی مشاور

(http://www.statsbygg.no/Om-Statsbygg/About-Statsbygg/  کنید مراجعه.) 
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مناساب   بهداشاتی  امیاناات های کهنهم دسترسی به  که در این زندان هستند خاوی

 نیازهاا و  به ایان  که دسترسی مناسبم الزمه احترام برای آنان وجود نداردم درحالی

 .ها است آن خصووی حریم به

 زنادانم  چنادین  در موجاود  های سلول داد که نشانپیشگیری  نهاد ملی بازدیدهای

و  ولسال  خاروج از  امیاان  هاام  زنادان  این از بعضی در و سرویس بهداشتی نداشته

 .اسات  نداشاته  وجاود نیاز   روز در طول شتانه های بیرون زندانم استفاده از سرویس

 زناان  یاا  در شارایط خااص   زناان  بارای  ویا ه  باه  زنادانیم  شرایطی برای زنان چنین

 بسایار  دارندم شستشو امیانات و توالت به بیشتری دسترسی نیاز به اغلب که باردارم

 .است برانگیز سخت و چالش

 امیاناات و تجهیازات کاافی بارای     باا  جدیادی  های یه اگر زندانل ایننتیجه حاو

 کارده  تووایه  آمتودزماان ناروژ  . خواهاد داشات   شودم اثارات مثتات   تأسیس زنان

 دلیلایم  هار  باه  خواهند می که زنانی شود حاول اطتینان تا گیرد وورت ابداماتی

داشاته   دسترسای  حدابل به یک پزشاک زنم  معاینه کندم ها را زن آن پزشک یک

 .باشند

 تتدیل زندان زنان به 0232 سال در 3کراگرا زندانهای آمتودزمانم به دنتال توویه

 نیز تتدیل مG یعنی بخش م0کونگسوینگر بدیتی زندان بخش تا گرفته شد و تصتیم

                                                           
 (پدیا وییی) .است شدهک شهرک در نروژ است که در استان تلتارک واب  نام ی(Kragerø) راگراک .3

 شاده مسایونی در ناروژ اسات کاه در هادمارک وابا         منطقاه  یاک   (Kongsvinger)کونگساوینگر  .0

 (پدیا یییو) .است
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 اعالم کرد اما آمتودزمان نروژ. اجرا شد 0237که در سال  زنان شود بخش یک به

 زیارا  نشادهم  پاساخ داده  زن زنادانیان  نیازهاای  باه  کافی ازهاند به با این کار باز هم

 .ضروری برای زنان بودند فابد امیانات و میکور بدیتی های ساختتان

 

 هاای بادنیم   انجام فعالیات  توانایی :ها در زندان های بدنی فعالیت امکان

جسااتانی  سااالمت هتچنااین و روان حفااظ سااالمت باارای مهاام شاارط پاایش یااک

 .است ها در زندان ابامت طوالنی های دوره در وی ه به زندانیانم

 فعالیت امیان بازدید شده بودمنهاد ملی پیشگیری  توسط که زنان زندان دو هر در

 انادازه  و و در حیااط زنادانم باه دلیال طراحای      سلول از خارج در بدنی و ورزشی

زنادان زناان    درماورد  ویا ه  ماورد باه   ایان . بود محدودشده زمین ورزشم نامناسب

 و حیاط زندانم در مجتون به مسااحت  زمین ورزش در آنم وادق بود که راگرک

 زنادان  G بخاش  .باود  در طاول ساال   خورشاید  مساتقیم  نور کتی با مترمرب  و 72

 دارای نیاز  باودم  شاده  تتادیل  زناان  زندان یک به 0237 ژانویه در که مکونگسوینگر

 هاای  میاان  از بسایار کتتار   باا تجهیازات   و تار  کوچک که بود ورزشی زمین یک

 .بود مردان های زندان در و فضای بازم ورزشی

گیرند و زنادان مخاتلط    برار می هم کنار در زنان و مردان که ها زندان از در برخی

 هتیشاه  وجاود داشاته باشادم    زن زنادانیان  ای برای جداگانه اگر زمین ورزش است

باه هتاین    .تاسا  ماردان  فضاهای ورزشای  از با تجهیزات بسیار کتتر و تر کوچک
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 فضااهای ورزشای   باه  زنان دسترسی دادن با مشیل این هام زندان از برخی دلیل در

 این بود کاه  مالحظه در شرایط میکورم التته موضون بابل. کاهش پیدا کرد مردانم

انسانی  ناشی از کتتود مناب  امنیتی های کتتودهای مربوط به زندان زنانم به چالش

 .شد نیز مربوط می

واحتت کارده   نهاد ملای پیشاگیری    زنان زندانی که با اکثر :نیتام احساس

 .دارند امنیت احسا  زندان که در داشتند اظهار بودندم

 تعاداد  هایی از زندان کاه  بخش در برای مثال .دیده شد استثنائاتی هم وجودم این با

 امنیات  احساا   کاه  داشاتند  اظهاار مای   زناان  بیشاتر  کم باودم  نگهتان مردم افسران

مرد در کنار هم ابامات   و زن هر دو جنس که مختلط های در زندان یا. ردندک نتی

 هاای  زنادان  یه بیشترگردیدم زیرا با وجود این ایجاد می خاوی های چالش داشتندم

 طااول در امااا زناادانیان داشااتم زنااان باارای ای هااای جداگانااه دوجنساایتیم بخااش

 را باا هام وارف    دیزیا فراغت خودم وبت اوبات و آموزشی کاریم های فعالیت

 .کردند می

 کارده  گازارش  را مارد  زنادانیان  ناخواساته  توجه زنان از هام تعدادی در این زندان

زیارا درواد   . آماد  مای  وجود و پرخاشگری به جنسی اذیت و آزار خطر که بودند

بودنااد و  جنساای شااده سوءاسااتفاده بربااانی هااام زن در زناادان زناادانیان باااالیی از

از  توانسات کتاک گارفتن زناان     مای  امار  ایان  .داشاتند  رداناز ما  منفی های تجربه

 .کند دشوار بسیار مرد را کارکنان بهداشتی
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 چنااین بااا مقابلااه یااا شناسااایی هااای دوجنساایتیم باارای  تعااداد کتاای از زناادان 

بارای زنادانیان    آماوزش و تربیات ویا ه    خاصم های روش هایی دارای سوءاستفاده

 بارای  شاده  نوشاته  هاای  رویاه  کردکه توویه مبه هتین دلیل آمتودزمان نروژ. بودند

 .یابد گسترش مهای مشابه در هته زندان شرایطی چنین

 بارای  تواناد  مای  کاارم  و آماوزش  ازجتله معنادارم های فعالیت: آموزش و کار

 در آیناده  جنایات  و جارم  خطار  کاهش و حتس و زندانی بودن مضر آثار با مقابله

 .باشد مهم بسیار

 زنادانیان  برای کاری موجود های بود که فعالیت نروژ دریافته انآمتودزم حال بااین

امنیتی و کتتود مناب م اولویت کتای   مالحظات دلیل به اغلب نامناسب است و زنم

گاروه   یاک  عناوان  باه  زن زندانیان که وابعیت التته این. برای مسئوالن کشور دارد

کارده   ترسااز  مشایل  را مسائله  هستندم کار بازار ضعیفی به دلتستگی دارای کاریم

 .بود

 ارائاه  هاا  زنادان  بهداشتی کاه در  خدمات، براسا  بانون: خدمات بهداشدتی 

نیز  زندانیان .در کشور باشد عتوم مردم به شده ارائه خدمات باید هتسنگ شود می

 فاردی  نیازهاای  ند که بادریافت کن را باید خدماتی فردی خودم ارزیابی به توجه با

 .باشدمطابقت داشته  ها آن

 مشخص شد زندانیانی که دارای مشایل  منهاد ملی پیشگیری بازدیدهای جریان در

 معارض  در پاییر ویا ه   آسایب  یاک گاروه   عناوان  به اغلب روانی هستندم سالمت
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زنادانی جازء ایان گاروه      زنان از متأسفانه بسیاری گیرند و می برار خطرات زیادی

یااد   هاای  ساال  در .از دارناد نیا  روان بهداشات  های مرابتت به کهدشونمحسوب می

 را روانای  مشایالت  متاتال باه   زناان  تعاداد  افزایش های نروژم زندان از شدهم برخی

 مراکز خادمات  و دولتی هام ادارات زندان کارکنان این نگرانی را. اند داده گزارش

 .کرده بودند نیز مطرح بهداشتیم

 در حاتسم  بارای افاراد  ، مقاررات  باوانین و  براساا   :خدار   دنیای با تماس

اماا در   .اسات  مهم بسیار هام کودکان آن و خانواده با وی ه به خارجم دنیای با تتا 

طاور کامال باه     نروژم روشن شد که این حق زنان زنادانیم باه   زندان بازدید از چند

 خطار  معارض  در خاناهم  از دور و زنادان  محتاو  در  زناان  شاود و  ها داده نتی آن

ها بسیار  از آن برخی برای های خود خانواده انیان باو مالبات زند دارند زیادی برار

 .است دشوار

 کاه مجتورناد تنهاا    سال کم ازحد بیش برای کودکان وی ه به های مالباتم دشواری

 .وجود داردکنند نیز  نتی زندگی نروژ در کودکانی که کنند و سفر

 باه  مه باود کارد  بازدیاد یشاگیری  پنهاد ملی  که هایی زندان از کتی بسیار تعداد در

 مشاابهم  مادرن  ارتتااطی  وساایل  یا اسیایپ طریق شد که از داده می اجازه زندانیان

 .کنند خود ارتتاط بربرار هایخانواده با
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اداره  کااه کاارد گاازارش بازدیاادهای خااودم توواایه در چناادین آمتودزمااان نااروژ

خصااوص بااه  و بااه هااا بااه زناادان را هااایی فناااوری چنااین نااروژم خاادمات اوااالحی

 .نتاید معرفی پرخطر و با مسائل امنیتی باال های زندان
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 ها زندان از 1101بازدیدهای سال 

 یا زندان امنیتی 0بازدید از بازداشتگاه بردویت( الف

های جنایی یا  است که افرادی که دارای محیومیت زندان وی ه زنان بردویت یک

 .جای داده استرا در خود  باشند( دارها سابقه)سابقه حتس بتلی 

 و های امنیتای بااال   سیستم دارای بخش آن 12 که بخش است 21 دارای این زندان

 فقاط شاامل   بازدیاد  ایان  تری نساتت باه بقیاه داشاتند و     امنیت پایین بخش آنم 39

 .های دارای امنیت باالم شده بود بخش

 اصلی بازدید های یافته

باه چنادین تصاتیم     نیااز  انماجتتا  افاراد از حضاور در   محرومیات  با توجه به اینیه

یک زندانی هیچ اخطار کتتی از مراج  باانونی   اداری و مدارک بانونی داردم اگر

یاک   دریافت نیرده و هیچ شاهدی هم علیه او ابدام نیرده باشدم زندانی کردن او

و تخطی از اجرای بوانین و مقررات مرباوط باه حتایات از حقاوق      انحراف جدی

 .خواهد شد مافراد

 معااارض در کاااه ماااواردی در را زنااادانیان رونااادهپ مملااای پیشاااگیری  نهااااد

دهد و بعضای از   گرفته بودندم مورد بررسی برار می برار خاوی های پییری آسیب

کناد کاه آیاا بازرسای      بررسی می برای مثال .کند طورجدی پیگیری می موارد را به

                                                           
3. Bredtveitبود اجتاری کار دومم اردوگاه جهانی جنگ طول در م نام زندانی در شهر اسلو استم که. 
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 تخاات زناادانیان بااه یااک شاادن بسااته یااا و ادرار هااای نتونااه آوری باادنی یااا جتاا 

هاام توساط کارمنادان مارد انجاام       مخصوص کتربند دار بدون لتاا  و مانناد ایان   

 یا خیر؟ شود می

درباره حضور  ها مصاحته کرده بود مخالفتی با آننهاد ملی پیشگیری  زندانیانی که

ها نداشاتندم و باه نظار     حضور آن افسران مرد در زندان و یا احسا  ناامنی ناشی از

 (هاای ضاربه )ترومای  ان درباره برهنه شدن زنانی که احتتاالًمسئوالن زند رسید می

هاای رفتااری    هاای زیاادی داشاته و مرابتات     استفاده جنسای داشاتندم آگااهی   ءسو

 انجاام  هاای بادنی   بازرسی از موردی در وضعیت عادیم. دادند مناستی را انجام می

هاا   در آن مارد  که ماأمورین  مشاهده نشده های ادرارم نتونه گرفتن زمان در یا شده

 .ندحضور داشته باش

برای بیرون آوردن لتا  زنادانیانی کاه از    اینم روشن شد که افسران مرد باوجود 

موردی  یا. کردند کردند به افسران زن کتک می انجام داوطلتانه آن خودداری می

مخصاوص بساته شاده     تخات  لتا  باه  بدون که یک زندانی مشاهده شدم هنگامی

م که هر دو این موارد مشایل ایجااد   داشتتحت نظارت برار توسط افسر مرد بودم

در یک موبعیت دیگرم یک افسار مارد بارای اساتفاده زنادانی از لگان       . کرده بود

یاک افسار زن    که به تخت مخصوص بسته شده باودم باه   مخصوص ادرارم هنگامی

 .کتک کرده بود
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 هرگاز  نیانمقارراتم زنادا   براسا  که روشن شد زندانم مسئوالن با وگو گفت در

هاای   روش از تخطای  کار این و داشته شوند نگه برهنه ممخصوص تخت روی نتاید

 هاایی  موبعیت م چنیننهاد ملی پیشگیریازنظر بازرسان  .شود محسوب می وحیحم

 .نیز به دنتال داشته باشد تواند خطر بدرفتاری را می بوده و زننده آسیب

 تخاات از اسااتفاده زناادانیان بااه و دسااتورات اداری مربااوط مقااررات هنگااام ماارور

 10 تقریتااً  زنادانی  یاک  ماوردم  یاک  در کاه  کتربنددارم مشخص شاد  مخصوص

 و به هتین دلیل مسئوالن زندانم( برخالف مقررات) شده بود ساعت به تخت بسته

 استفاده از تخت مخصاوص  مجتور شده بودند درخواست مجوز مقرراتم با مطابق

 .داشاته باشاند   ناحیاه شارق   اواالحی  خدمات دارها از ساعت رام 01برای بیشتر از 

 مخصوص بسته تخت به طوالنی مدت برای یک زندانی که اگر است این وابعیت

 .است کننده نگران وورت جدی و به ی بودهموضون مهت شده باشدم 

هاای مرباوط باه زناانگی      به پزشک زن فقط برای آزماایش  در این زندانم زندانیان

کااه  درحااالی .شاادم دسترساای داشااتند  ن انجااام ماای کااه آن هاام بیاارون از زناادا  

و دسترسی  انتخاب زندانی باید حق زنان که دهد نشان می التللی بین استانداردهای

 .باشند داشته را زن پزشک به یک

جاز   هاای مختلاف ورزشای باه     ورزش این زندانم برای انجام فعالیت حیاط و زمین

 .های توپی نیز بسیار نامناسب بود بازی
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یک باا    های گزارش بازدیدم پس از بازدید و در اجرای توویه :بازدیدد نتایج 

جدیدی به عنوان بخشی از حیاط و زمین ورزش زندانم افتتاح گردید که موجاب  

هاا و   تعاداد واندلی   گیاهاانم  هاا و  حیاط بتلی زندان و زیادشدن گل بزرگ شدن

 .روی در محوطه زندان شد ها و مسیرهای پیاده نیتیت

های جدیدی که در این زندان بنا نهاده شدم اطتینان حاول گردیاد   شرو براسا 

از زندانی بتل از فرستاده شادن باه    فردی برای بازرسی کامل بدنی های که ارزیابی

باه   هایی که فارد زنادانی در حاین محیومیات     گیرد و لتا  سلول امنیتیم انجام می

گازارش بازرسای ثتات    ها دسترسی داشاتهم هنگاام ورود باه سالول امنیتایم در       آن

 .شود می

مسئولین زندان هتچنین اظهار داشتند برای ایجاد اطتینان در بخش امنیتی و جاایی  

حضاور دارناد کاه     هتیشه دو افسر شودم از تخت مخصوص استفاده میدر آن  که

 .ها باید زن باشد ییی از آن

 

 0وادسو بازدید از زندان( ب

 هاای امنیتای   سیساتم  بخش آن دارای 11شده که  تقسیم بخش 19وادسوم به  زندان

 هاای باا امنیات    تر است و این بازدیادم بخاش   پایین امنیت بخش آن دارای 2 و باال

 .شده است شامل باالتر را

 
                                                           

3 Vadsø. :است شدهیک منطقه شهری در نروژ است که در فینتارک واب  نام  وادسو.  
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 اصلی بازدید های یافته

 از نظار تاأمین   هاای بهداشاتی آنم   سارویس  و زندان افسران زندانم اداره 

 .داشتند عتلیرد مناستی افراد زندانی اساسی نیازهای و حفاظتم ایتنی

 باه  زنادانیانم باازخورد بسایار مثتتای از عتلیارد کارکناان       باط  اکثریت 

 .دادند بازرسان

 داشاتند  اظهاار  انادم  شاده  مصاحتهنهاد ملی پیشگیری  توسط که زندانیانی 

 .کنند می امنیت احسا  ایتنی و جستی ازلحاظ زندان در که

 راضای   بسیار ف  مشیالت خودمبرای ر پرستاران های پیگیری از زندانیان

 .بودند

 را نیاز باا دبات پیگیاری      های انفارادی  سلول پرستاران مشیالت زندانیان

 .ها بودند سخت مرابب آن کرده و

 مالباات  برای انتظار زمان که کرده بودند احسا  نفر از زندانیان چندین 

 .بوده است طوالنی پزشکم دندان یا پزشک یک با

 یاابی   و جهات  تشاخیص زماان   و نداشت م ساعتزندان امنیتی های سلول

 برهناه  امنیتای  سالول  در زنادانیان  اوبات گاهی. برای زندانیان مشیل بود

 .بودند
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 شدم می انجام مرتب طور به ها لتا  کامل حیف شامل بدنی های بازرسی 

بارای   خودکشای  یا خود رساندن به آسیب خطر که مواردی در جتله از

 .زندانیان وجود داشت

 خاروج  و امنیتی های سلول از استفاده بوانین و مقررات مربوط به بررسی 

 باه  بایاد  مسئوالن زنادان  که داد جتعیم نشان هایی دسته میان زندانیان از

. کنناد  ابادام  خاوای توجاه ویا ه داشاته و باا دبات در آن ماوارد        موارد

 کاامالً  کاه  گرفت می وورت باید زمانی تنها امنیتی های سلول از استفاده

 .بود ریضرو

 کاار  آماوزش یاا   باه  روز طاول  در که بود زندانیانی دارای وادسو زندان 

 .بودند مشغول

 متوساطم  طاور  باه  زنادانی  هشات  کاه  چنین برآورد کارد  زندان مدیریت 

 .گیرانند می هایشان سلول از خارج را در روز ساعت در هشت از کتتر

 نداشتند جداگانه های حتام وادسو زندان در سلول چندین. 

 هاای بهداشاتی    وادسو مجتاور بودناد بارای اساتفاده از سارویس      دانیانزن

 .اجازه بگیرند خارج از سلول خود در طول شبم

 باا شارایط زنادانیان معلاول      بابلیات انطتااق   ی باا هاای  سلول وادسوم زندان

 .نداشت
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میازان و ساطح    از زندان وادسوم مسائوالن زنادانم   بعد از بازدید :نتایج بازدیدد 

 .کردند را افزایش دادند ی که زندانیان هنگام پییرشم دریافت میاطالعات میتوب

باه   شود داده می زندانیان به پییرش هنگام اطالعاتی که که شد حاول اطتینان این

 . ترجته شده است انگلیسی ازجتله خارجیم زبان چند

ای  گوناه  بزرگ در زندانم به ساعت یک که داشتند اظهار هتچنین مسئوالن زندان

 کاه  باه زنادانیانی   و باشد مشاهده نیز بابل امنیتی های سلول از که شد خواهد بنص

هاای   فعالیات  فروات  انادم  گیراناده  امنیتای  سالول  یاک  را در سااعت  01 از بیش

 .شد داده خواهد باز فضای در ورزشی

 محیاوم  از بتال  هاام  لتاا   حایف  با بدنی بازرسی که کردنداظهار مسئولین زندان

 زنادانیان  و شاود  انجاام  ای دومرحلاه  واورت  باه  بایاد  امنیتایم  سلول یک به شدن

 هاا داده  هاا باه آن   لتاا   بقیاه  بازرسایم  طول در یا لتا  خود را بپوشند و بالفاوله

بارای حصاول    را خاود  هاای  پروناده  عالوه بر ابدامات فوقم مسئوالن زنادان  .شود

 درمااوردگرفتااه شااده  اداری تصااتیتات اجاارای مقااررات و از کیفیاات اطتینااانم

 اجارای  باانون  باه موجاب   های محروم کردن زندانیان از حضور در اجتتانم روش

 .بودند کردهو بازنگری  بررسی م17 بخش احیامم
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  درامن بازدید از زندان(  

 امنیت سطح با بخشم سه داشت که به میان وواحد  21 ظرفیتی برابر درامن زندان

زنادانیان زن و   دوجنسیتی بود و از این زندان بازدیدم زمان در .بود شده تقسیم باال

 .کرد هردو باهم نگهداری می مرد

 اصلی بازدید های یافته

 بایاد  زن زنادانیان  کاه  کنند می بیان التللی بین استانداردهای که وابعیت این رغم به

و کارکنان آن  است این زندان مختلط باشندم مرد زندانیان از جدا جستی لحاظ از

 باا  تشییل شده که مردان و زندان از هر دو جنس یعنی زنان های بخش هته نیز در

 کننادم  مای  کاار  باهم مرد در این زندانم و زن زندانیان .کنند می هتیاری ییدیگر

 بارای اساتراحت   بیرون از زندان یاا  کنندم باهم می کارهای جتعی شرکت باهم در

 .دادندانجام میزشی های ور فعالیت باهم و بینند باهم آموزش می روندم می

 هام  با نتاید زن و مرد که کارکنان و زندانیان داد نشان ها یافته از برخی بازدید طی

 .درامن ابامت داشته باشند زندان کار کنند یا در یک میان و در

مشایالتی از   و اذیات  و آزار در این زنادانم خطار  مشخص شد  در شرایط میکور

 دریافات  مارد  زنادانیان  از را زیاادی  توجاه  مزن زنادانیان  و شتهدا وجود این دست

انجام وظیفه کارکنان زن و مارد در کناار هام یاا      در بعضی از فضاهام .کرده بودند

ناامطلوب را   وجود آمدن حاوادث  به ابامت زندانیان زن و مرد در یک فضام خطر

                                                           
3. Drammen شودمحسوب می مرکز شهرستان بوسیرود است کهشهری در نروژ  نام. 
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 کتتاود  عاالوه  باه  .بود شده های مشترک دشوار کرد و انجام فعالیت خیلی زیاد می

تشدید  ناشی از دوجنسیتی بودن زندان را شاغل در زندانم مشیالت انسانی روینی

 .بود کرده

 ابلیات  یک های دوجنسیتیم زنان در زندان که وابعیت این توسط حدی تا امر این

شاود و   مای  داده دارنادم توضایح   تسهیالت بیشتری نیاز  به نیاز و دهند می تشییل را

 یاباد  مای  افازایش  در یک میانم زمانی نیتیام نیازهای کهاست  این موضون دیگر

 .کنند و در کنار هم نگهداری ییدیگر بارا  زنان و مردان که

 زماان باا ییادیگرم در    هام  ماردان  و زناان  حاتس  م0237 سال از :نتایج بازدیدد 

 .کرد را نگهداری می مرد زندانیان فقط این زندان متنون شد و درامن زندان

 در سارویس بهداشاتی   اندازی راه و که ساخت داشتند درامن اظهار مسئوالن زندان

 .تیتیل خواهد شد 0237 آگوست سال و تا شده ریزی برنامه های زندان هته سلول

 ازجتلاه  مراحل جدید پییرش زنادانیانم  به مربوط برخی از ابدامات هتچنین آنان

 .بودند کرده آغاز نیز را خودکشی خطر ارزیابی

هاا در زنادان    مصااحته  پییرش زندانیان و انجام جدید های بعد از بازدیدم در رویه 

کیفیات   و ماواد  سوءمصارف  هاام  روان آن سالمت درمورد زندانیان هته از درامنم

 .شد می ها پرسیده آن خواب
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  برگن پلی  بازدید از بازداشتگاه( د

 مرکز بازدیدم زمان در و است سلول 07 دارای برگن در پلیس ایستگاه بازداشتگاه

 .بود منطقه غرب پلیس اولیه نگهداری

 بازدیدهای اصلی  یافته

 در جاادی وبااای  از جلااوگیری باارای پلاایس هااای روش بازدیاادم ایاان طاای 

 .گرفت برار بازبینی و بررسی بازداشتگاهم مورد

 بررسای  برای بخشی رضایت های روش پلیس که داد نشان موجود اطالعات 

 .ش گرفته استدر پی بازداشتم زمان در زندانیان وضعیت

  داشاته باشاد کاه    اطتینان باید که پلیس برار گرفت تأکیداین موضون مورد 

 باا  ارتتااط  در زنادان  و بازداشاتگاه  مناساب و مفیادیم باین    اطالعات جریان

 به ابدام وجود خطر وورت شده به بازداشتگاهم در برگردانده انتقال زندانیان

 .باشدتنظیم شده  خاصم خودکشی و یا در سایر شرایط

 هاای   محادودیت را کاه در بازداشاتگاه    حادود و معناای   منهاد ملی پیشگیری

موردبررساای و بااازبینی  هااای اسااتفاده از آن را و روش پلاایس وجااود داشاات

 هنگاام  دستتندها از استفاده برای شده نوشته برای مثالم موارد .جدی برارداد

 .نتود ونقل زندانیانم کافی حتل

                                                           
3. Bergen  تشهر بزرگ نروژ اسدومین برگن .  
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  کاه ( غال و زنجیار  ) بدن زنادانیان  ارهای محدودکنندهابز به ناحیه نیز پلیس 

 وادمه زدن زنادانیان باه    از جلاوگیری  بارای  هام بازداشتگاه در اوبات گاهی

 از و کاملی کلی ارزیابی التته هیچ .داشت شدم دسترسی می خودشان استفاده

 .نداشت وجود ها وسایل در بازداشتگاه این از چگونگی استفاده

 های  استفاده از سلول از جلوگیری برای پلیس های الشت منهاد ملی پیشگیری

 برار بررسی مورد ها را بازداشتگاه زندانیان در ابامت مدت طول انفرادیم در

 کاه  اسات  تهااجتی  ابادام  یک انفرادی سلول از استفاده داد و مشخص شدم

 ابدامات از طرفی پلیس .استفاده شود بسیار ضروریم و خاص موارد در باید

 .نداده بود انجام استفاده از سلول انفرادی را تاکنون از جلوگیری ایبر کافی

 ساااختتان کااه اساات وابعیاات ایاان دلیاال بااه عتاادتاً هااای ماایکورم چااالش 

 .بود نشده طراحی هام انسان نگهداری های پلیس برای بازداشتگاه

 کنوانسیون اروپاایی   1 ماده براسا سیستتاتیکم  تخلفات از جلوگیری برای

 .است ها ضروری بازداشتگاه ساختتان تغییرات م(ECHR)3رحقوق بش

 مشاخص کارد کاه پلایس بارای      نهااد ملای پیشاگیری     بازدیدم در جریان این

باه   نگهاداری پلایس   محال  از هام آن هنگام انتقال شدگان بازداشت با مالبات

ایان   هاام  آن دستگیری پس از روز دو زمانی داشته و فقط زندانم محدودیت

 .کارد  این محدودیت زمانی مشیالتی ایجااد مای   وجود .فروت وجود دارد

                                                           
1. European Convention on Human Rights (ECHR) 
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 آن ایان باود کاه    مثتات  شاد اماا نیتاه    نق  می بانون در عتل اغلب ینبنابرا

 .داشت کاهشی م روندزمانی شدن بانون محدودیت نق  دفعات

 پلایس  هاای  بازداشاتگاه  م درشدگان مدت بازداشت با اینیه نگهداری طوالنی 

هاا بیشاتر شاده باودم      های آزاد کردن آن وبعیتو مکاهش یافته  مرورزمان به

 هاای  بازداشاتگاه  محال  در روز دو از بیشاتر  هنوز شدگان بازداشت از بسیاری

. کارد  ایجاد می برخالف مقررات بود و نگرانی شدند که نگهداری می پلیس

 بیشاتری بارای   پلیس برگن بایاد تاالش  مشخص شد  با توجه به شواهد فوقم

 خاارجیم  اتتاان  درماورد  ویا ه  به زمانیم محدودیت بانون نق  از پیشگیری

 .انجام دهد دادم می رخ بیشتری نق  که جایی

 در حاوادث   شدگان وانتقالم از بازداشت هنگام نقل که است این وظیفه پلیس

طاور مرتاب مرابتات و محافظات      اورژاناسم باه   بخاش  و تصادفات شهری و

پلایس هنگاام    کاه  ایان باود   اه این انتقال نیته مثتت .نتاید( اسیورت)امنیتی 

 .داشت بهداشتی سرویس استفاده از برای کتتری مراجعات انتقالم

 نیاااز بااه اسااتفاده از خاادمات پزشاایی در    شاادگان کااه بازداشاات  هنگااامی

 ایان  پزشیی اولی کارکنان های درمانی داشتندم چالش ها و میان بیتارستان

ماانیم بایاد در   شادگان در جریاان دریافات خادمات در     آیا بازداشت که بود

 حصاول اطتیناانم   منظاور  بنابراین پزشیان باه  حتس و بازداشت بابی بتانند؟

 در اباماتم  فارم  یاک  امضاای  تواناد باا   می موردنظر فرد که تصویب کردند
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 بحاث  بابال  پزشایی  اخاالق  دیادگاه  از عتال  این التته. بابی بتاند بازداشت

 کااهش  را پزشایی  کارکنان و بیتاران بین اعتتاد رابطه است متین و است

 نقاش  از طرفای . نیاز کام کناد    را شاده  ارائه بهداشتی خدمات کیفیت و دهد

 عناوان  باه  شدگان بازداشت درمان برای منحصراً بهداشتی و پزشیی کارکنان

 .گردد بیتار نه یک مجرمم باید ایفاء یک

  هااای شااده ضااتن بازدیادم مشااخص شااد کااه پرونااده  هااای انجااام در بررسای 

نتودهم زیرا اطالعااتی از بتیال    مستند و کامل کافی اندازه به شدگان بازداشت

باادرفتاری در  و شااینجه از جلاوگیری  باارای پیشااگیرانه آیااا ابادامات  اینیاه 

حقاوق   درماورد  اطالعااتی  یاا آیاا   باود؟م  شاده  انجامپلیسم  های بازداشتگاه

 امیاان  یاا آیاا   هاا داده شاده باود؟    پاییرش باه آن   شادگانم هنگاام   بازداشت

هاا داده شاده    به آن وکیل یک با تتا  یا و به خانواده و هتسر انیرس اطالن

 درماورد هتچناین مساتنداتی    .ها ذکر نشاده باود   در پرونده بود؟ و مانند آنم

مالباات   زماانیم  بانون محادودیت  نق  از جلوگیری برای پلیس های تالش

 زیابیار ها و نظارتی پلیس در بازداشتگاه های فعالیت انجام شدگانم بازداشت

شاده   زنادانی  انفارادی  هاای  سالول  شدگانی که در نیازهای بازداشت از پلیس

 .نداشت ودوجها  بودند نیز در پرونده

 فاباد   پلایس  های های بازداشتگاه سلول که داد ها نشان در این بازدیدم بررسی

بساایار نامناسااب و بااا شاارایط غیرانسااانی باارای اباماات       الزم و تسااهیالت
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کاافی و   باود و ناور   کوچاک  بسایار  هاا  سلول از برخی. شدگان بود بازداشت

 ساه  .شاد  بارای زنادانیان مای    خاوای  نگرانای  نداشتند که این موجب ساعت

 متار  پانج  تاا  چهاار  هاا باین   مساحت آنم گرفت برار بازرسی موردکه  یسلول

 بارای  کاوچیی  هاای  سالول  چناین  از اساتفاده  روشان اسات کاه   و  بود مرب 

 عتاال یااک کردناادم را در آن سااپری ماای کااه بایااد شااب شاادگانی بازداشاات

 .شودمحسوب می آزاردهنده و ناامیدکننده

هااای مورداسااتفاده در  روش از برخاای پلاایس، پااس از بازدیااد :نتددایج بازدیددد

ثتات و   تاری را بارای   بهتار و کامال   هاای  داد و روش تغییر را های خود بازداشتگاه

 ابادامات  هتچناین  .کاار بارد  هشادگان با   بازداشات  هاای  پرونده در ضتط اطالعات

 لتاا   کامل حیف به نیاز آن بدنی که در های را برای آن نون از بازرسی جدیدی

 و در شاود اجارا   یاا چناد مرحلاه     در دو هااین بازرسی یهمانند این .باشدم انجام داد

 .ها بازگرداند شدگان را به آن های بازداشت هنگام بازرسیم بتوان بعضی از لتا 

پیشگیری و  برای ابداماتی اجرای اهتیت ک موضون مهمم یعنیی متودزمان نروژآ

 شاادگان را در هااای انفاارادی باارای بازداشاات  ساالول از اثاارات سااوء جلااوگیری

 .ه استکرد خود برجسته وی ه های دستورالعتل
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 بازدید از مؤسسدات مراقبدت و بهداشدت رواندیم بیمارسدتان     ( ه

 (UNN)   شمالی نروژ اعتماد سالمت دانشگاه

در منطقاه   ،شاتالی ناروژ   اعتتااد ساالمت دانشاگاه    بیتارساتان  پزشیی روان بخش

 .واب  شده است 1ترومسو در شهر 0آسگارد

 پزشایی امنیتای   بخاش روان  و پزشایی  روان بخش از اورژانسنهاد ملی پیشگیری 

 بازدیاد  بخشای کاه ماورد    پانج  .کارد  بیتارستان بازدید (های امنیتی تحت مرابتت)

واحاد   اتاق عتاومی بیتااران بساتری اورژاناس     بخش: د ازبرارگرفت عتارت بودن

اتااق   واحادجنوب بیتارساتانم   اورژانس بخش اتاق عتومی بیتاران بستری شتالم

 ماوادم  سوءمصرف و روانی بخش بخش ترومسوم اورژانس عتومی بیتاران بستری

 .سرپایی بیتاران روانی امنیتی بخش و

 بازدید های اصلی یافته

 نظار  خاوب باه   م مناساب و امنیتای  پزشیی خش روانب در فیزییی شرایط 

بهتود یافتاه و ازنظار شارایط     بخشی توان در واحدهای بیتاران و رسید می

محل بستری خود  از هتراه بدون توانستند روانی در وضعیتی بودندکه می

 نساتتاً  فیزییای  وضعیت در پزشیی روان اورژانس اما بخش .خارج شوند

در بقیااه  ترومسااوم اورژانااس بخااش ایاسااتثن بااه .ضااعیفی باارار داشاات 

                                                           
1 . University Hospital of Northern Norway health trust (UNN) 

2. Åsgard 

1 .Tromsøاست نروژ شتالی در ترومسم ترومسو شهری در استان م. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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بیتااران روانای در وضاعیت بادی بارار       پزشاییم  روان واحدهای بخاش 

خارج  از محل بستری خود هتراه بدون توانستند داشتند به حدی که نتی

 .شوند

 فابد امیانات فیزییی  واحد شتالم اتاق عتومی بیتاران بستری اورژانس

نشاده   کشایده  های اتاق بیتااران  پنجره روی ای پرده بودم برای مثال هیچ

 .بود

 میتوبی بارای اجارا و درماان     رویه هیچ پزشیی روان اورژانس در بخش

شاده   های انجاام  هتچنین گزارش فعالیت. هام وجود نداشت انوان بیتاری

 .نداشت وجود بیتارستان مختلف های برای بیتارانم نیز در بخش

 0232 ژانویااه سااال ولا در بیتارسااتان درمااانی هااای روان فعالیاات مرکااز 

 بیتارساتان  ایان  در که اعالم کردند کارکنان و به بیتاران و شده بود بسته

 واحادهای  .دگارد  نتای  ارائاه  خدمات درمانی یافته و سازمان های فعالیت

در مقابال بیتااران غیار     که کردند پزشیی نیز اعالم روان اورژانس بخش

 دلیال  کننادم باه   مای  بستری و خاارج از بیتارساتانم کاه روزاناه مراجعاه     

 .ارائه خدمات درمانی نیستند به متعهد بد کارکنانم وضعیت

  بهداشااتی هااای مرابتاات انجااام اداریم مقااررات و تصااتیتات براسااا 

جلب  بدون درمان جداسازی جنسیتی بیتارانم اجتاری از بیتاران روانیم

 تصاتیتات  دالیال  حاوی که دیگری مدارک و بیتار موافقت و رضایت
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 ساوابق و پروناده الیترونییای    بایاد در  ها هته این ه فردی شودماتخاذشد

 .که به طور کامل ثتت نشده بود دگردیمی ثتت بیتاران

 ها ثتت نشاده   ها وجود داشت که دالیل آن التته تصتیتاتی نیز در پرونده

 تصاتیتات  مرتب اطالعات مربوط به طور بیتاران به از طرف دیگرم .بود

 واورت میتاوب دریافات    باه  هاا رام  و دالیال آن  هاا  و زمیناه  اتخاذ شاده 

 .کردند نتی

 زور بارای ارائاه   از استفاده تصتیتات اتخاذ شده مربوط به بررسی هنگام 

 ابزارهاای  از اساتفاده  هیچ تالشی برای خدمات درمانی به بیتاران روانیم

دائتای باه    یک یافتاه  این بود و نشده ها ثتت و مستند ترم در پرونده ستک

 .سیدر نظر می

 بارای باید هر ماه  دوم هفته در هام بیتارستان بر عتلیرد نظارت کتیسیون 

 هااا بازدیااد کاارده و  از بیتارسااتان شاایایتم هااای پرونااده بااه رساایدگی

بررساای و  و ماادارک موجااود را اسااناد اتخاااذ شااده و اداری تصااتیتات

 طاور  باه  هام های بیتارستان هته بخش از کتیسیون این اما. کرد کنترل می

وحتت یاا مصااحته در    برای نیز فروتی به بیتاران و نیرده بازدید ممنظ

 .داد نتی داشتندم حضور بیتارستان در که زمانی
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 میزان رعایت حقوو   درمورد سرپایی، واحدهای در کتبی اطالعات هیچ 

 ارائو  اطالعوات   یوا  زور هنگوا  درموان،   از اسوتااد   بوا  ارتبوا   بیماران در

 .بود نشد  ها، یافت ان ب  آنشکایت بیمار حق ب  مربو 

 اطالعووات و اوووابحی هوویچ موودیریتی، سووحو  هموو  کوو  در روشووش شوود 

 بایود  بیمواران  از هایی و آسیب صدمات، جراحات چ  نوع اینک  درمورد

 .نداشت شود، وجود گزارش و ثبت

     واحودهای بیمارسووتان،  و هوا  بخو   پواییش مودیریت   بوا توجو  بو  کیایوت 

 شود   و جراحوات گوزارش   صودمات آمار  بودنو صحیح  واقعی درمورد

 درموورد هویچ بررسوی    و وجوود نداشوت  قابو  تووج ی   اطمینان  ،بیماران

جراحوات بیمواران، محوابق مقوررات و      ثبوت  و شناسوایی  روش آیوا  اینک 

بورای ماوا ، در   . بوود  شود  انجوا  ن  نیز ؟صورت گرفت  اوابط تعییش شد 

بخو  بسوتری،    انبوا کارکنو   کننود ، یوک بیموار    بسیار نگوران  یک مورد

 براسوا   .گردیود  مجورو   خیلوی سوخت   درگیر شد و بو  زمویش افتواد و   

 موورد  از بخو   خوار   پزشوکی  کارکنان توسط باید جراحات مقررات،

 در صودمات وارد  بو  بیموار،    شودت  رغو   بو   اما گرفت، می قرار بررسی

هو    معواج   پزشوک  نشد و ذکر مدارک و پروند  بیمار، جراحات وارد 

 درموورد هویچ گزارشوی    طوورکلی  بو  . هوا بروردازد   بررسی آن نتوانست ب 
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 در ناه  و بیتارساتان  داخلای  سیستم در نه مبیتاران های جراحات و آسیب

 .وجود نداشت سالمت بیتاران بر نظارت هیئت یا بهداشت اداره

 درمورد ها مدیریت بیتارستان از ها آن که داشت اظهار نظارت کتیسیون 

اطالعاات خواساته بودناد     موردم چندین ان درودمات و جراحات بیتار

 معلاوم  بیتاارانم  هاای  پروناده  از اگرچه نیردندم دریافت اما هیچ پاسخی

 .است داده رخ هایی آسیب چنین که بود شده

 بیتاارانی   تعدادی از های بیتارانم نشان داد میرر سوابق و پرونده بررسی

و  نداشاته  بساتری شاده بودنادم مجاوز باانونی      کوتااهی  مادت  بارای  که

 وورت نگرفته اداری و ضوابط و مقررات بیتارستان تصتیتات براسا 

 .بود

  گفته بودند بازدیدکنندهم در مصاحته خود به گروه نیز بیتاران از بعضی 

هاا در بیتارساتان بارخالف     مادت آن  نگهاداری کوتااه  )رفتارهاا   این که

بارخالف   مناد و ایان رفتارهاا   ابه عنوان مجازات تجربه کارده  را (ضوابط

 .یا مسئوالن مربوط بوده است متخصصین نظر

 اسااتفاده شااتالم مااوارد اتاااق عتااومی اورژانااس در بیتااار بسااتری چنااد 

 اجتاری در این بیتارستان ابدامات طول اجرای از زور را در غیرضروری

 .داده بودند گزارش
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 چگاونگی  درموردکارکنان بیتارستانم  آموزش برای روش روشنی هیچ 

 در دودیتطاول دوران محا   در بیتارانم امات اجتاری بر رویاجرای ابد

 .نداشت وجود پزشییم روان بخش

 اثارات   بازتااب  یاا  باازخوردگیری و  آماوزش  بارای  هایی روش هتچنین

 .ه نشدددی بیتارانم نیز روی بر اجتاری ابدامات از استفاده

 اجتاااریم اباادامات اجاارای از پااس اضااطراری پزشاایی روان بخااش 

 .با بیتاران را انجام نداده بود اوطلتانهد های مصاحته

 اعتتااد و   بابال  هاای  روش بیتارساتان  کاه  کارد  اشااره  نظاارت  کتیسیون

دفعااتم کیفیاتم ثتات و چگاونگی برخاورد باا       تعیاین   را بارای  مناستی

هااای بیتاااران  و پرونااده سااوابق زورم در از اسااتفاده بیتاااران در حالاات

اجاارای  درمااورد اداری از تصااتیتات برخاای ایاانم باار عااالوه. نداشاات

 در تنهاا  و نشاده  ها ثتات  های آن در پرونده ابدامات اجتاری برای بیتاران

 مااوارد بااود و در وارد شااده( DIPS)  بیتااار الیترونییاای ثتاات سیسااتم

وورت نابص ذکر شدهم  هام به زور در پرونده از استفاده متعددیم سوابق

 .سیده بودر امضا اظهارنظر به بدون منظارت اما توسط کتیته

                                                           
1. electronic patient records system (DIPS) 



 زارش پژوهشیگ       11  

 تفییااک شااده  پزشاایی دارای واحاادهای روان اورژانااس بخااش در سااه

 آزاد هاوای  باه  مساتقیم  دسترسای  هاا  آن از کادام  جنسیتی باود کاه هایچ   

 .نداشتند

 عتومی بیتاران بستری در ییی از این  در اتاق شتالم اورژانس بخش در

شدهم یک تختخواب مخصاوص شارایط محادودیت     واحدهای تفییک

یک تخت مخصوص در اتااق   دادن برار ایان ذکر استش .وجود داشت

 را هاا  این نون تخت از استفاده تواند خطر شدهم می عتومی واحد تفییک

 .دهد در محیط افزایش

 درب  باا  جداگاناه  اتااق  یاک  شده را در تفییک بیتاران که شد مشاهده

 بیتارساتان پشاات درب بسااته و  تعاادادی از کارکنااان کاه  بساتهم درحااالی 

شرایط فوقم این تصور  .کردند نشسته بودندم نگهداری می تاقخارج از ا

 مساتقیم  نظاارت  بادون  و تنهاایی  روانای باه   بیتااران  که وجود آوردرا به

آن  بلندماادت در یاا  مادت  کوتااه  هاای  دوره بارای  کارکناان بیتارساتانم  

 .شدند شده نگهداری می های تفییک اتاق

 هاای   مسااحت و اتااق   از بزرگی بیتارستان بستت های معتولی بخش در

  گیاشاته  کنار بیتار فقط یک برای اتاق خصوویم یک عنوان به بخشم

 .شده بود
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 کاردم   از بیتارساتان بازدیاد مای    منهاد ملای پیشاگیری   که طول زمانی در

 ماداومم  طاور  نیم به و سال سه دوره زمانی بیتاری را پیدا کردند که برای

 که تصاتیتات  م درحالیبود و انفرادی نگهداری شده وورت جداگانه به

 .دگردیتجدید می بار یک هفته دو هر اداری

 واورت شافاهی باه بیتااران      اداری اتخااذ شاده باه    تصتیتات از بسیاری

 دریافات  کتتای  واورت  تصتیتات را باه  این بیتاری شد و هیچ اعالم می

بیتااران دریافات    معتاولی کاه توساط    های نامه از بسیاری زیرا کردم نتی

 .آورد می وجود به فشار روانی ها شد برای آن می

 بساتری در ایان    بیتاار  که دادند توضیح بخش روانی بیتارستان کارکنان

هتاان   در داشته باشدم اماا وبتای   روانی سالمت وضعیت تواند بخشم می

و یااا  زور از اسااتفاده زمااان سااالمتی نسااتیم تصااتیتات اداری متناای باار 

درک آن بارای او   شاودم  گرفتاه مای   شیایتم برای او محرومیت از حق

 .دهد مشیل بوده و رفتارهای ناهنجار نشان می

 افارادی کاه دارای   عناوان  شاتال بیتارساتان باه    اورژانس بخش کارکنان 

فرهناگ  )در حوزه کاری خود هستندم  بار های تأسف نگرش ها و وی گی

 .شناخته شده و مشهور بودند( سازمانی بد

 اجتتااعی  هاویتی  اینیه زا اطتینان حصول مدیریت بیتارستانم مسئولیت 

اواول   باا  مطاابق  بایاد  یابدم می گسترش کارکنان میان در که فرهنگی و
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رعایات   و بیتااران  امنیات  اساسی کشور باشد مانناد  حقوق و بشر حقوق

 .افراد بشر را نیز بر عهده دارد هته ذاتی شأن

 بارار  احتارام  ماورد  یا روشن نتاشد مدیریت های ارزش و ها نگرش وبتی 

 اشااعه و  را سوءاستفاده که هایی فرهنگ که دارد وجود این خطر نگیردم

 عادم  ایان بازدیادم   در طاول  .کنند گسترش پیدا رشد و دهندم توسعه می

 .شااد بیااان کارکنااان بیتارسااتان از تعاادادی توسااط بااه ماادیرانم اعتتاااد

 در کاه  با اعتاراض اعاالم کردناد    کارکنان بیتارستان از هتچنین شتاری

 ماادیران و کااارم محاال هااا در باارای آن جاادی حااوادث وبااون وااورت

را پیگیاری   و آن مرابتات و نظاارتی بار آن نداشاته     مسئوالن بیتارساتانم 

 .کنند نتی

 :آید به شرح زیر می بازدید مشاهده گردید از نتایجی که پس :پ  از بازدید 

 انادم کاه   تادوین کارده   ای توسعه یک طرح کلینیک و درمانگاه بیتارستانم .3

ای باا توجاه باه ساایر      گساترده  فرآینادهای  ارهاای زیااد و  ک دهاد  مای  نشان

 افازایش  برای ابداماتی آموزشیم ابدامات مانند مهای در دست انجام فعالیت

 .است شده آغاز هام های بنیادین و سایر برنامه روش توسعه و آگاهی

 هاااام آن هاااای خاااانواده بیتاااارانم باتجرباااه و کاااارآزمودهم  مشااااوران .0

عتلیاااتی  برنامااه اجاارای در مناادم عالبااه هااای زمانسااا و کنناادگان اسااتفاده

 .هتیاری داشتند شدهم تدوین



 10       نگاهی به رویکرد جامع نروژ در خصوص پیشگیری از سوء رفتار با شهروندان 

 
 

 باا  داوطلتاناه  هاای  شاده در مصااحته   پیشنهادهای ارائاه  درمانگاه بیتارستانم .1

 .کرد را پیگیری می استفاده از زور به مربوط حوادث درموردبیتارانم 

 ارتقااء داده  وشیایت بیتارانم افزایش  حق به مربوط پوسترهای و اطالعات .1

 .بود بیشتر شده ها نیز توزی  آن و شده

 

م (آهددددوس) 0دانشددددگاه آخرشددددوس بیمارسددددتان بازدیددددد از( و

 نوجوانان پزشکی روان کلینیی

 بهداشات  ارائه خادمات  (دپارتتان) بخش از بستتی نوجوان پزشیی روان کلینیک

 .آهو  است در نوجوانانم و کودکان روانی به

دارد  اتااق بساته   یاک  و باز( یا بخش) تاق بستری عتومیا یک کلینیک بیتارستان

 هتچناین  د ونا ک مای  را فاراهم  سال 31 زیر جوانان اورژانسی برای های مرابتت که

سال را نیز برعهده  31 تا 31 سنین بین افراد درمان و ارزیابی برای انتخابیم پییرش

 شاده  تأییاد  نیاز  اجتااری  ابادامات  از اساتفاده  بارای  این بخش عالوه به .گرفته بود

 .است

 ازدیدهای اصلی ب یافته

هاای   توافاق  واساطه  باه  بیتااران  و رسایدم  مای  نظر خوب به کلینیک فیزییی شرایط

حیااط یاا    در یاا  اتااق بساتری   از خاارج  در کاهم  داشتند را فروت انجام شدهم این

 .وآمد کنند رفت هتراه بدون راهرو اولی بیتارستانم
                                                           

1. Akershus University Hospital (Ahus) 
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کاه   داشات  هاای بیتااران   فعالیات  درمورد فتگیه بررسی یک کلینیک بیتارستان

 را( محایط درماانی  ) بیتااران  درماان  از بخشای  هاام  فعالیات  ایان  اکثر مشخص شد

 .دهد می تشییل

 رضاایت  براساا   بایاد  ساال  32 زیار  کودکاان  بارای  روانم بهداشت های مرابتت

موجاودم ییای    هار دو ناون پاییرش    کاه  است معنی بدان این .دگیروالدین انجام 

 از زور واورت اساتفاده   دیگری به و خود فرزند داوطلتانهم با درخواست وورت به

 التتاه ایان  . انجام شود والدین رضایت براسا حتتاً باید  کارکنان کلینیکم توسط

 عناوان بیتاار   باه  فرزناد  والادین باشاد و   رضاایت  براساا   پییرش بایاد  باعده که

افازایش داده   درماانی را  و اخالبای  هاای  چاالش  تواند پییرش شودم داوطلبم نتی

 دارناد  حاق  کودکاان  کاه  دارد می مقرر 30 ماده در کودک حقوق کنوانسیون .بود

و  نظاارات و دشااو بایااد شاانیدههااا آن نظاارات و کننااد بیااان را خااودعقایااد  کااه

 برار توجه باید مورد هام آن بلو  و شرایط رشد و سن به توجه با ها های آن دیدگاه

 .گیرد

 هفات  سان  را بایاد از  کودکاان و نظارات   عقایاد  که دارد می اعالم کودکان بانون

 .و مورد توجه برار داد شنید سالگی

 ساالگیم  30 سان  از کودکاان  کاه  کناد  مای  یاان نیز ب کاربران و بیتار حقوق بانون

 .کنند و مشارکت اظهارنظر خود سالمت به مربوط مسائل درمورداجازه دارند 
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بارای ساالمت    توانناد  مای  سااله  32 تا 30 انطتق بانون نروژم کودک اوواف این با

 اماا ایان  . خود پاییرش شاوند   اراده مراجعه و به سرپایی مؤسسات جستی خودم به

نیز تصاتیم بگیرناد و    روان خود سالمت با ارتتاط کند در را مجاز نتی ها بانون آن

 .شوند بدون اجازه والدین خودم پییرش در مؤسسات بهداشت روان کودکانم

 ناروژ گنجاناده   باانون  در کاودک  حقاوق  کنوانسایون  هته اوول که تاین وابعی

 برای کودکان بیتار ایجاد خطراتی را بعضی از مواد آن نادیده گرفته شدهم و نشده

 .شود ب میوسها مح آن برای گیرانه سخت شرایط که کرده

 بارای  شاده  نوشاته  دالیال  بیتاارانم  کاه  نتاود  بیتارستان مطتائن  کلینیک مدیریت

 خاود تصاتیتات اداری را   باا  هتاراه ( شده در پرونده بیتار ثتت) اداری تصتیتات

 .کنند می منظم دریافت طور وورت کتتی و به به

پاییرش   و اجاازه  مسائولیت  کودکاان شاهرداریم   رفااهی  خادمات  مؤسسه رئیس

طاور   کند و این مؤسسات به جوانان در سایر مؤسسات رفاهی کودکان را وادر می

 .یرش انجام دهندتوانند پی مستقل نتی

 رفااهی کودکاان   روساای مؤسساات خادمات    از یاک  هایچ  کلینییایم  تجارب در

( اورژانسای ) اضطراری وظیفه یک دارای آهو  حوضه و محدوده در شهرداریم

 کااری  سااعات  طاول  در فقاط  ها آن که معنی این به نیستندم وورت تلفنی حتی به

 نناد کپییرش بیتاران را وادر مجوز  رسیدگی نتوده و کارها به توانند معتولم می
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توانناد بیتااران    کااری نتای  این مؤسسات در سااعات غیر و معنی آن این است که 

 .اورژانسی را پییرش نتایند

 طاول  در یاا  و شاب  در اضاطراری  پاییرش  با ارتتاط در اوبات موضون گاهی این

 دمپییرش بیتااران نادار   برای رستی اجازه کلینیک که زمانی هفتهم آخر تعطیالت

 باادون روز ناایم و دو بااه ماادت بیتااار زیاارا آورد ماای وجااودمشاایالت زیااادی بااه

 .(یعنی پییرش غیربانونی) پییرش شده است بانونی واداری گیری تصتیم

 درمانی مجهاز شاده کاه در آن یاک میاز و چهاار       اتاق بیتارستان به یک کلینیک

اجتااری وجاود    تغییه با ارتتاط بیتاران در استفاده پیچ شده به زمینم برای وندلی

 اوبات گاهی که بیتار است یک بالشتک نگهداری دارای هتچنین این اتاق .دارد

 .گیرد می برار استفاده مورد

 دارای ایتنای  طراحای شادهم   بیتاار  تنه و ران که برای پائین بالشتک این استفاده از

 خاود  پاهای زنتواند ا بیتار گیرد که و فقط به این دلیل مورد استفاده برار می است

 مسائله  اماا ایان  . شود دشوارتر برای او کردن استفاده کند و این کار مقاومت برای

 اجتاری و بهرآمیز ابدام دارندهم یک استفاده از بالشتک نگه آیا شود که می مطرح

 نخواهاد  پوشاش  اداری و بانونی آن را تصتیتات مدتم و در کوتاه شده محسوب

 .داد
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 و شااد منتشاار 0232 دسااامتر سااال در ن بازدیاادایاا گاازارش :بعددد از بازدیددد

 مااه  تاا  گازارشم  ایان  هاای  تووایه  پیگیاری  خواسته بود از نتیجاه  نروژ آمتودزمان

 .شود مطل  0237سال  مار 

 

خدانواده   و جواندان  مرکدز  کودکدانم  رفداه  بازدید از مؤسسدات 

  سول بخش آخرشوسم

 تحات پوشاش   ورفاهی کودکان  مؤسسه یک آخرشو م خانواده و جوانان مرکز

 .هاست بخش اورژانس تشییل شده و سول ییی آن سه که از است دولت

 هاایی از  بخش براسا  کند و می پییرش را ساله 31 تا 30 نوجوان افراد این مرکزم

نوجوانان تحات   از نفر چهار بانون رفاه کودکان نروژم ضتانت کرده تا در هر سال

 .بانون را پییرش نتاید پوشش این

 ی اصلی بازدیدها یافته

بیتاار   خاروج  و اسات  بفل ها درب یعنی و این است یک بخش بسته بخش سولم 

 فیزییای  ایان بخاشم بار امنیات     در داخل .خواهد بود مجاز توافقم با تنها بخش از

بایاد داشاته    کاه نوجواناان   امنیتای  احساا   بیشتری وجود دارد و نستت باه  تترکز

 منفای  چنادین باازخورد   بخاش  ایان  باه هتاین دلیالم   . شاود  توجهی می باشندم کم

                                                           
1. Akershus youth and family centre, department Sole 
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مسائوالن بخاش    بازدیادم  از پاس  کارد کاه   خاود دریافات   فیزییای  ظاهر درمورد

 .کردند آغاز وضعیت بهتود برای را خود های تالش

 حقااوق از حفاظاات باارای را خااوبی هااای شاایوه ایاان بخااشم رسااد ماای نظاار بااه

 حاالم  اما باااین کاربردهم  به هام آن ابامت طول در و پییرش هنگام شدگان بازداشت

 هاای  دساتورالعتل  و هاا  از روش تواند می مؤسسه که دهد می های بازدید نشان یافته

درماانم باا رفتارهاای     تحات  نوجوانان رو شدنهروب خطر کاهش تریم برای روشن

 .استفاده نتاید تحقیرآمیز کارکنان

 باا  اطارتتا  در پلایس  نقش رددرموهنگام بازدیدم  نهاد ملی پیشگیری که اطالعاتی

پییرش بیتارانم دریافت کرده بودم ابهام زیادی داشت و مشاخص نشاده باود کاه     

هاا   آن یاا آیاا   یابادم  حضاور  بخاش  در پاییرشم  هنگاام  توانست می آیا مثالً پلیس

و بااز کاردن دساتتندهام باه      برداشاتن  هنگاام  هنگام بازرسی بادنیم یاا   توانستند می

 .کنند کتک این بخش در دیگران

 ابادام  یاک  باشادم  هاا  لتاا   کامل حیف شامل اگر وی ه به بدنیم ازرسییه ببا این

 حقاوق  نااب   اروپاام  بشر حقوق دادگاه طتق تواند می و آید حساب می به تهاجتی

 بارای  بخش اورژاناس ساول   که دادند نشان های بازدید یافته محاسته شودم اما بشر

بازرسای بادنی    یاک  طول در لتا  حیف که مواردی در مکارکنان کارکرد نحوه

بخاش اورژاناس    بناابراین  .و مناسب نداشت اختصاوی روش ضروری استم یک

 باه  مربوط مسائل شده و گرفته اداری تصتیتات که کند حاول اطتینان سولم باید
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 .باشاد  شاده  ثتت های آنان پرونده اموال نوجوانانم در بازرسی و بدنی های بازرسی

 چگاونگی  درماورد  اطتیناانی  دبیق و بابال  یها روش نیز ملی های التته دستورالعتل

 .نداده بودند ارائه عتل در بدنیم بازرسی انجام

 کنناد  مای  احسا  مؤسسات رفاهیم در کودکان که دهد می نشان های بازدید یافته

 از داننادم اساتفاده   طور که هته می دارد و هتان وجود زور از ازحد بیش استفاده که

 .دهد و تحقیرآمیز را افزایش می غیرانسانی رفتارهای خطر زور

 تاا  کارد  مای  کاار  زماان سااعات اداری   بیشتر از مرتب طور بخش اورژانس سول به

طریاق   حااد و بحرانای شاود و ایان کاار را از      خطار  شرایط در زور از استفاده مان 

هاایی کاه    آن) آسیب به حسا  کودکان رفاه درمورد آموزشی برنامه یک اجرای

 .انجام کارم عتلیاتی کرده بود های روش مجدد دهی انو سازم( دارند تروما

 بیشاتر  کاه  دهاد  می نشان ممؤسسهزور در این  از ها و سوابق استفاده پرونده بررسی

 کاردن  باه دلیال محادود    زورم از استفاده درموردبخش اورژانس سول  تصتیتات

 در بوده اساتم اماا   مؤسسهها از  و جلوگیری از خروج آن شدگان بازداشت آزادی

 بسایار  ابادام  یاک  و آزادی از کردن دیگران محروم گیریم تصتیم نون این عتل

 .آید به حساب می تهاجتی

 کودکاان  و نوجواناان  کردن محروم که کنند می تأکید التللی بین های دستورالعتل

 در اسات  پاییر  تاا آنجاایی کاه امیاان     و حال  راه آخارین  عناوان  باه  باید آزادی از
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 شارایط  در ابادامات تنهاا   نون د و اووالً اینشومدت انجام  اههای زمانی کوت دوره

 .گیرد برار استفاده باید مورد استثنایی

 و کودکااان رفاااهی مؤسسااات خاادمات خااوب و مناسااب بااین وجااود هتیاااری

 اینیااه از اطتینااان باارای نوجوانااانم و کودکااان پزشاایی روان مؤسسااات خاادمات

حتایاات ایاان مؤسسااات باارار  حتتاااً مااورد دارنااد کتااک بااه نیاااز کودکااانی کااه

 .زیادی دارد اهتیت گیرندم می

 آمتودزماان  و شد منتشر 0237سال  فوریه در این بازبینی گزارش :ب زدید از بعد

 ژوئان ساال   ماه در گزارش این های توویه پیگیری نتیجه که درخواست کرد نروژ

 .شود به او اطالن داده 0237

    

 بدرای  کودکدان  رفاهی اورژان  خدمات مؤسسهبازدید از ( ز

  جوانان

رفااهی   مؤسساه  یاک  جواناان  کودکاان بارای   رفااهی  خادمات  اورژاناس  مؤسسه

دپارتتاان رفااه کودکاان در     ریاسات  تحات  که شهرداری است وابسته به کودکان

 پاییرش  را سااله  31 تاا  30 نوجواناان  ممؤسساه  این .شود دهی می سازمان اسلو شهر

ن رفاه کودکان نروژم ضتانت کرده هار ساال   بانو هایی از بخش براسا  و کند می

 .بانون را پییرش نتاید نوجوانان تحت پوشش این از نفر هشت

                                                           
1. The child welfare service's emergency institution for young people 
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 بازدیدهای اصلی  یافته

 واحاد  یاک  و( بادون حفااظ  ) بااز  واحاد  واحدم شامل یک دو دارای مؤسسه این 

 بار  خااصم  طاور  باه نهاد ملی پیشاگیری   بازدیدم این در .حفاظت شده است بسته و

 .گردید بسته و حفاظت شده متترکز وضعیت واحد و شرایط

شاادهم نگهااداری و اسااتقرار  حفاظاات نوجوانااان را در واحاادهای ممؤسسااهدر ایاان 

 گرفته بودناد کاه   اداری تصتیتات ها کودکانم آن دهند و برخالف بانون رفاه می

 آزادی کارده و ماان    را محادود  شاده  حرکت نوجوانان به بیرون از واحد حفاظت

بارای بیارون    نوجواناان  و باود  شده بفال  حفاظت واحد بیرونی درهای .وندش ها آن

 شارایط  عتالم  در .شدند می هتراه مؤسسه یا داخل خارج ساالنبزرگ با رفتنم باید

 .بود آزادی از محرومیت ممؤسسهبسته  واحد های نوجوانان در سلول

 در پاییرش  تاقا اما .رسید می نظر دلپییری به دارای طراحی مؤسسهکلیم  در نگاه

 تصاور  برخاوردم  نخساتین  در و باودم  ناخوشایند و فابد زیتایی شدهم حفاظت واحد

 .کرد ایجاد نتی مؤسسه از خوبی

 نوجواناانم ازجتلاه   ماورد اساتفاده   فیزییای و فضاای   با توجه به اینیه اگار محایط  

 مهام  پیشاگیرانه  ابادام  یک شده بودندم خوب و وحیح طراحی پییرشم های اتاق

 باا  نهاایی  برگازاری جلساه   بارای نهاد ملی پیشگیری  که هنگامی آمدم می حساب به

با شرایط بهتر  پییرش اتاق یک ایجاد برای بازگشتم ابداماتی مؤسسهبه  مدیریت

 .شده بود  انجام مؤسسهو مجهزترم در 
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پااییرش و  بارای  خاوب و کارآماد   هاای  شاایوه از بااینیاه برخای   ممؤسساه  در ایان 

هاای   یافتاه  داشاتم اماا   وجاود  هاا  آن ابامات  طول در ننوجوانا حقوق به رسیدگی

روشاان و  هااای دسااتورالعتل و هااا روش توانااد ماای مؤسسااه داد کااه بازدیااد نشااان

 باا  درماانم  تحات  رودررویی نوجواناان  خطر پیشگیری و کاهش برای تری شفاف

 .باشد کارکنانم داشته تحقیرآمیز رفتارهای

 یک ها باشدم لتا  کامل حیف شامل اگر وی ه به بدنیم یه بازرسیبا عنایت به این

 هاای  محاسته شودم یافته بشر حقوق ناب  تواند می و حساب آمده به تهاجتی ابدام

 کااارکرد نحااوه باارای مناسااب و مشخصاای روش ممؤسسااه کااه داد نشااان بازدیااد

اساتم   ضاروری  بادنی  بازرسای  طاول  در لتاا   حایف  کاه  مواردی در کارکنان

 اطتیناانی  دبیاق و بابال   هاای  روش نیاز  ملی های عتلهتچنین دستورال .نداشته است

 .نداده بودند ارائه عتل در بدنیم بازرسی انجام چگونگی درمورد

 هنگاام  هتیشاه  نوجواناان  کاه  داد نشان آمدم دست به بازدید این طی که اطالعاتی

 مادیریت  اینیاه  نداشاتندم باا   محل بازرسی را در حضور فروت بازرسی اموالشانم

 .این فروت داده شود باید به نوجوانان که اشتد تأکید مؤسسه

 مؤسساه  شده واحد محافظت به نوجوانان که وبتی دیده شد در این بازدید مواردی

ناون   و انتخااب . مانناد آن بودناد   و کااله  دساتتندم  پلایسم  با هتراه شدندم وارد می

باا  . دباو  پلایس  های مسئولیت مؤسسهم از نوجوانان به انتقال هنگام اجتاری ابدامات

 رفااه  مؤسساات  میاان  و توافق وگو گفت که کرد تأکید آمتودزمان نروژ وجود این
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افاراد   انتقاال  زماان  در زور از اساتفاده  خطار  کااهش  باه  تواندمی پلیس و کودکان

 .کند کتک پییر آسیب

 هنگاام  اطالعااتی کاه باه نوجواناان     اهتیات  التللایم  بین های دستورالعتل و بوانین

هاای انتقاال    هاا و شایوه   آن حقاوق  باوانینم  میاانم  درماورد  در مؤسساات  پییرش

و  برجساته  شاود را  ارائاه مای   ها بابل درک باشادم  که برای آنبه وورتی اطالعات

 .مهم اعالم کرده است

 مستندساازی  کاه  داد نشاان  ممؤسساه هاای الیترونییای    سامانه های ورودی بازبینی

هتچنااین  .و متفاااوتی داردبساایار متنااون  کیفیاات مؤسسااهم نوجوانااان در پااییرش

شرایطم چگونگی پاییرش   درمورد مایل بودند که داشتند اظهار ممؤسسه کارکنان

 .اشته باشندد بیشتری اطالعاتداده شودم  نوجوان باید به که و نون اطالعاتی

 شااد کااه  شاادگان ارائااه ماای  بااه پااییرش  مؤسسااه در اطالعاااتی یااک بروشااور 

 متفاااوت هااای هحااوزدر  و بااود دیتیگیشااته و باا تاااریخ آنم هااای دسااتورالعتل

اباوام و   یاا  نوجواناان  بارای  اطالعااتی  در ضتن هایچ  .گرفت می برار مورداستفاده

 .نداشت وجود نروژی زبان جز به دیگری زبان هیچ به هام بستگان آن

 شاده  دهی سازمان جلسات در شرکت برای نوجوانان که شد روشن در این بازدید

 دعاوت  کودکاان  رفااه  خادمات  مؤسساه  لوم توساط اس در کودکان دپارتتان رفاه

 حضاور  جلساات  این در نیز یک روانشنا  و مشاور یک که نشده بودندم درحالی

 کاه  اسات  این مهم شدهم تأکید التللی بین استانداردهای در که طور هتان داشتند و
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گیارد   بارار  توجه مورد ها آن پروندهتیتیل  روند در نوجوانان و نظرات ها دیدگاه

 و کنناادم در جلسااات شاارکت و شااوند شاانیده دارنااد حااق نوجوانااان و دکاان وکو

 بایاد  گیارد  مورد استفاده بارار مای  ( ها مشارکت آن) کارها این برای که هایی رویه

 .باشد دوستانه کودک

 بارای  منادتری روییارد ساامان   یاک  باه  این نون مؤسساتم یافته دیگر این بود که

 واحد در نوجوانان .نیاز دارند جلساتم این در نوجوانان ها و ودای شنیدن دیدگاه

 در اماا  باشاندم  داشاته  مالباات و بازدیدکنناده   توانساتند  م مای مؤسساه  شده حفاظت

 داشات کاه ایان    حضاور  اتاق در نیز مؤسسهییی از اعضای کارکنان  موارد بعضی

 مؤسسه التته .کرد ایجاد می نوجوان خصووی حریم حفظ در موضونم محدودیت

 نااون ایاان شااده کااه اعتااال  داده اطااالن شااهر فرماناادار بااه هکاا داشاات تأکیااد

 .شود داده نتی و مقرراتم پوشش اداری تصتیتات بالب در هام محدودیت

 (ایجاد محادودیت مالباات  ) مؤسسهعتل  این آیا این موضون که نروژآمتودزمان 

 حاق  هاا از  آن حقاوق کودکاان و برخاورداری    درمورد التللی بین استانداردهای با

یاا خیار را پیگیاری     ت داردمطابقا  تجدیادنظرم  درخواست حق و خصووی محری

 .ه استکرد

آمتودزماان   .شاد  منتشار  0237 مار  سال در این بازدیدم گزارش :بعد بازدید

 ژوئان ساال   مااه  گازارش تاا   ایان  های توویه درخواست کردم نتیجه پیگیری نروژ

 .شود به او اطالن داده 0237
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 نتایج بازدیدها

 در آن  کاه  کناد  می منتشر را گزارشی آمتودزمان نروژ ازدیدمب هر از پس

 پیشاگیرانه  ابادامات  بارای  هایی توویه و شده های بازدیدم توویف یافته

 .دگردنیز ارائه می بدرفتاری و شینجه از جلوگیری جهت

 از پاس  مااه  ساه  ظارف  تاا  شاود  می درخواست از مؤسسات بازدیدشدهم 

 های اجرای توویه پیگیری به مربوط و نتایج مراحل گزارشم این انتشار

 .دهند پارلتان اطالن بانونی مراج  گزارش را به

 هاا  آن تارنتای در نروژ آمتودزمان با میاتته و مؤسسات پیگیری های نامه 

 .شود می نروژی منتشر به زبان

 بازدیاد  هاای  میاان  دهد می نشان م0232 سال در شده دریافت های پاسخ 

و  کننادم  دنتاال  کامال  واورت باه  را هاا  توویه نای تا دارند تتایل شدهم

 کارده و  تقویات  را باانونی  روناد  از حفاظت که دهند انجام را ابداماتی

 .دهد کاهش را بدرفتاری و شینجه خطر

 پس از بازدیادهام مؤسساات   که شده متوجه آمتودزمان نروژ طورکلیم به 

 وگو فتضتن گ پرداخته و خود ها و ابدامات روش بازبینیو  بررسی به

 .اند نیز کرده بدردانی ها بازدید آن از آمتودزمانم بازر  با

 ادارات  و وزیااران سااطح هااای آمتودزمااانم در پیگیااری از مهتاای بخااش

 .دارد ادامه دولتی در کشور
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  و بااوانین اوااالح یااا تغییاار بااه بازدیااد از مؤسسااات و مراکااز مختلاافم 

 هاام  ارشتعیاین شاده در گاز    هاای  اولویات  به بودجه تخصیص مقرراتم

 .منجر شده است

 باا  م0237 سال در داشت تا برنامه آمتودزمان نروژ به دنتال این بازدیدهام 

 و بهداشاات خاادمات وزارت و عتااومی امنیاات و دادگسااتری وزارت

 مالبات بازداشتم های میان در مهم مسائل درموردگفتگو  برای درمان

 .و جلساتی برگزار کند

 یاک ابادام تهااجتی    بادنیم  هاای  بازدیدها مشخص شد که بازرسی طی 

موجاود   هاای  نهاد ملی پیشگیری روش بنابراین .حاد و شدید است بسیار

بایاد   چگوناه  و زماانی  و این موضون که چاه  کرده بررسی مؤسسات را

باه نحاو    عتال  هایی در بازرسی چنین چگونه و شود انجام بدنی بازرسی

 عاالم نتاود کاه   تشاریح کارده و تووایه و ا    آیاد را  درمی احسن به اجرا

ضارورت و نحاوه    درموردفردی  ارزیابی یک براسا  باید بازرسی تنها

 کااه کاارده توواایه زیاااد تأکیاادهتچنااین بااا . وااورت گیاارد انجااام آنم

 دو در هاا باشادم حتتااً بایاد     لتاا   کامال  حیف شامل هایی که بازرسی

 .شود جداگانه انجام مرحله

 مپلایس  های در بازداشتگاه تلیپس از بازدیدم تغییراتی در استانداردهای ب 

د گیار  مای واورت   ای دومرحلاه روش   بدنی به های شده و بازرسی انجام
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 محلای  نگهاداری  هاای  دساتورالعتل  در مناسبم یک روش عنوان به که

هاای بادنی    که بازرسای  کند می تأکید جدید روش این .است ذکر شده

با  شدگانبازداشت که شرایطی در محترمانهم حتی و انسانی شیوه به باید

 .گیرد وورت کنندمتین هتیاری پلیس

  بایااد بیتااران  کااه زیاااد داشات  تأکیاد طای بازدیاادهام   آمتودزماان نااروژ 

دالیلم نحوه  از زورم استفاده گرفته شده برای اداری تصتیتات درمورد

درک را  الزم و بابال  های اجارای آنم اطالعاات   توجیهم شرایط و روش

 برای نتاید بیتاران مثالم عنوان به .کنند توورت کتتی و شفاهی دریاف به

 از اساتفاده  بارای  شادهم  تصتیتات گرفته دالیل درمورد اطالعات کسب

را داشاته   خاود  بیتااری و پروناده   ساوابق  باه  دسترسی درخواست مزور

 منظاور  شاوند و باه   مطلا   ماوارد  ایان  دالیال  از بایاد  بیتاران هته. باشند

از  داوطلتانه استفاده از جلوگیری و نبیتارا حقوق از حتایت از اطتینان

هاا   کتتیم هنگام پاییرش باه آن   و شفاهی وورت زورم اطالعات باید به

 .داده شود

 را خاود  روش آمتودزمان نروژم چنادین بیتارساتان   های به دنتال پیگیری 

 استفاده برای گیری دالیل تصتیم درمورد بیتاران به اطالعات ارائه برای

 .اند داده تغییر زورم از
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 های ثتات و  به مدارک و پوشه باید به توویه نهاد ملی پیشگیریم بیتاران 

و خااود  زور از اسااتفاده باارای تصااتیم دالیاال آن در کااه شاادهم ضااتط

 .شدهم دسترسی داشته باشند داده تصتیتات شرح

 بازدیدهای آمتودزمان  نتیجه عنوان به بهداشتم اداره م0232 سال پاییز در

 هاای  کتیسایون  هتاه  باه  را باانون  این م0232 و 0232 های سال نروژ در

 بیتااران  هتاه  کاه  داشات  تأکیاد  اداره ایان   .کرد ابال  نروژ در نظارتی

 تصاتیتات  باه  مرباوط  اطالعات به روانیم باید بهداشت بانون موجب به

 .هاست آن دسترسی داشته و این حق اداری

  زنادان  کاه یاک   درامانم  از زنادان نهااد ملای پیشاگیری     پس از بازدیاد 

 خادمت  باه  زنادان  های بخش تتام در را زنان و دوجنسیتی بود و مردان

 و زنادانیان ماردم   ماأموران  از زن زنادانیان  و مشخص شد که گرفته بودم

 آمتودزمان ناروژ اظهاار   .اند کرده دریافت ناخوشایندی های توجه و پیام

ن آماده در ایا   دسات  باه  هاای  یافتاه  و التللای  بین استانداردهای که داشت

 زنادان  در ییادیگر  باا  نتایاد  ماردان  و زناان  که دهد می بازدیدهام نشان

 .کنند یا زندانی باشند خدمت درامن
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 کاه  گرفات  تصاتیم  ناروژ  حیومات  م0237ساال   ملی بودجه تصویب با 

 هتچناین . خارج کناد و ایان زنادان مرداناه شاد      درامن زندان را از زنان

 .تخصیص داد رجیخا زنان نیز به بدیتی را یک بخش از یک زندان

 آمتودزماان ناروژ    پلایس مهااجرتم   بازداشات  مراکاز  از بازدیاد  دنتال به

یافتاه   ساازمان  های فعالیت تقویت برای را ابداماتی پلیس که کرد توویه

و یااا در  0کااه در ماااژول  زناادانیانی باارای ویاا ه بااه هااام در بازداشااتگاه

 .دهد هستندم انجام مدت طوالنی بازداشت

 یادی را در  هاای جد  برناماه  ات پلیس ملی مهاجرتمهتچنین مرکز خدم

 اساتفاده  امیان هام به اجرا گیاشت که ییی از آن ها بازداشتگاه 0ماژول 

 در عتاومی  های استفاده از اتاق و دیگری ورزشیثابت  های دوچرخه از

اساتفاده بهیناه از فضااهای    ) های ورزشی بود انجام فعالیت برای ها بخش

 (.بزرگ اشتراکی

 های دوره ارائه با ارتتاط در جه دیگر این بازدیدهام این است که پلیسنتی 

پلایس   مرکاز  و اسات  سارخ  والیب  باا  حاال گفتگاو  آموزشیم در ساده

دو  مشاترک باا   آزمایشی پروژه یک از برای اجرای بخشی نیز مهاجرت

 مشغول گفتگو باا نتاینادگان   "راه امن خانه" و " رستاخیز ارتش "نهاد 

 و ساوئد  یک سفر مطالعاتی باه  پلیس عالوه بر آنم .است اه سازمان این

 کاه  هاا دیادن کارد    آن مهااجرت  هاای  داشت و از بازداشتگاه دانتارک
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 هاا  محدود آن دسترسی شدگان نروژم به بازداشت نتیجه و هدیه این سفر

 .های نروژ است در بازداشتگاه اختیاریم های فعالیت عنوان به اینترنت به

 زنادانیانی  شاد  متوجاه نهاد ملای پیشاگیری    هام زندان از بازدید جریان در 

دلیاال کتتااود امیانااات و تجهیاازاتم   بااه هسااتند معلولیاات دارای کااه

 تنهاا  بارای مثاال   .به فضاهای عتومی و سایر طتقات را ندارناد  دسترسی

 پاایین  طتقاه  در باود  شاده  تنظایم  دار چرخ وندلی کاربر برای که سلولی

آسانساور یاا بااالبرم امیاان رفاتن باه آنجاا         داشت که به دلیل نتاود  برار

دیگر برای  زندانیان با جتعی های فعالیت در وجود نداشتم یا مشارکت

 بایاد  معلول زندانیان آمتودزمان نروژ توویه کرد که. معلولین میسر نتود

داشته باشاند و حاق دسترسای باه      دیگر زندانیان با مشابه و برابر شرایطی

 .شود تضتین ها هام باید در زندان امیانات عتومی برای آن

 کارد شارایط   اعاالم  "کونگساوینگر  "زندان پیگیری آمتودزمانم پس از 

 منااطق  به ها آن دسترسی اطتینان از ازجتله معلولم زندانیان برای بهتری

 یاک  م0237ساال   فوریاه  هتچناین در . ایجاد کرده است زندان عتومی

 آن در شاد کاه   افتتااح  در این زنادان  نفرم 02 ظرفیت با H جدید بخش

های دیگر  بخش به معلولم دسترسی زندانیان تا بود شده نصب آسانسور

 .باشند نیز داشته
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 توواایه  هااام بازدیااد از زناادان هااای ورزشاای هااا و توواایه یافتااه درمااورد

 به دسترسی که داده شود باید به زندانیان اطتینان که آمتودزمان این بود

 هاای  واهند داشت تا بتوانند به فعالیتخ باز فضای منطقه مناسب در یک

 .ورزشی بپردازند متنون

  بردویاات" زناادان هااای ورزشاای ایاان شااد کااه توواایه نتیجااه پیگیااری" 

 را ورزشای بازرگ و مناساب    یاک حیااط   طراحای  بارای  الزم ابدامات

 منااطق  و هاا  واندلی  گیاهاانم  باا  جدیدی با  این زندان. بود داده انجام

ایان  . افتتاح کارد  کتابخانه و مدرسه کنار در تر روی بیشتر و بزرگ پیاده

انادازه   دلیال  هتاین  به و شد نیز محسوب می ورزش حیاط از بخشی با 

 اظهاار  هتچنین مسئوالن زندان .تر کرده بود گسترده زندان را فضای باز

در  ورزشم حیااط  در راساتای گساترش   بودجاه  تاأمین  برای که داشتند

 .کرد هندخوا درخواست از دولتسال آینده 

 توساط زنادانیان و    نهاد ملی پیشگیریم موضون گام کاردن زماان    از نظر

 باارای امنیتاایم آثااار مخرباای هااای ساالول دیوارهااای نتااود ساااعت روی

 روانای  فشار تواند می زمان حس دادن دست از زندانیان خواهد داشت و

 مادت  از زنادانیان پاس   اسات  محدود باودن را افازایش دهاد و متیان    

حتتااً   کاه  کارد  آمتودزمان توویه بنابراین. گیرند برار اانزو در کوتاهی

 کاه بارای هتاه بابال دیادن باشاد      جاایی  در امنیتی های سلول در ساعت
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 کارد کاه   اعاالم  وادسو زندان و به دنتال پیگیری این توویهم شود نصب

 و زناادان شااد خواهااد نصااب امنیتاای آن ساالول دو هاار در ساااعت

 دیاواریم در  سااعت  حاضار  حاال گازارش داد کاه در   کونگسوینگر نیز

 .شده است گیاشته زندان امنیتی سلول

 هاا دربااره طراحای    یافته م السوند پلیس بازداشت مرکز از بازدید از پس 

نشاان داد کاه بیشاتر     هاام  آمیازی و شایل ظااهر آن    ازنظر رنگ ها سلول

 هتاااهنگی و تناسااب  و هسااتند تیااره خاکسااتری رنااگ بااه هااا ساالول

هاا وجاود نادارد و فضاای      سالول  دیاوار  و کاف  بین رنگی (کنتراست)

 توویه آمتودزمان این باود کاه   بنابراین. آوری ایجاد کرده است کسالت

 کاه  داده شاودم  ای ارتقاا  گوناه  بایاد باه   هاا  رنگ و شیل ظااهری سالول  

درنتیجاه پیگیاری   . برای زنادانیان ایجااد نتایاد    بیشتری انسانیت احسا 

 اعالم کارد کاه آنجاا را نقاشای     سوندال پلیس بازداشتگاه بازدیدم از پس

 شادی و سرزنده باودن  حس تا استفاده شده متضاد های رنگ و از کرده

بارای بهتاود فضاای     هتچناین  پلایس  .بخشد بهتود را شده بازداشت افراد

 عناوان  باه  در آن ایجااد کارد تاا    سااده  غرفه بازداشتگاهم یک اتاق میانی

استفاده باشد و از بیرون شدگان بابل  برای بازداشت فضای ورزشی یک

 .هم دید نداشته باشد

                                                           
3. Ålesundنام شهری در نروژ است م. 
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 مارتتط باه   سؤاالت تتام که این بود هام زندان دیگر آمتودزمان به توویه 

 شااود و کارکنااان محسااوب محرمانااه درمااان بایااد و بهداشاات بخااش

 پزشایی  مشااوره  های درخواست که کنند حاول اطتینان هام باید زندان

 بارای  راحتای  باه  هاا  بساته  ایان  و شاود  مای  داده بارار  بسته پاکت یک در

اعاالم کارد    "کونگساوینگر " زنادان . خواهد بود دستر  بابل زندانیان

 در زنادانیانم  هتاه  برای را پاکت درخواست بخشم افسران طریق از که

تغییرات مناستی در فارم   بهداشتم اداره و با هتیاری داده برار دستر 

ماورد اساتفاده    0232های جدید از ساال   درخواست ایجاد کرده که فرم

ضتناً اعالن کارده کاه در واورت تتایال زنادانیانم ارائاه       . گرفته است

 .خدمات غیرپزشیی هم محرمانه تلقی خواهد شد

 حاوال  بایاد اطتیناان   هاا  زنادان  که مهم آمتودزمان این بود یک توویه 

 ایان  و بروناد  توالات  باه  نیاز وورت در توانند می زندانیان هته که کنند

 .گیارد  نیاز واورت   تاری  مناساب  و بهداشاتی  هاای  شایوه  با دتوان می امر

 امیاان  بایاد  زنادانیان  برای تتام و شوند نصب ها سلول در باید ها توالت

را داشاته  ( و شاب  روز) اساتفاده  زماان  باه  توجه بدون توالتم از استفاده

هتاه   در توالات  نصاب  کاه  داد آمتودزمان اطالن به درامن زندان. باشند

 نیاز  وادساو  زنادان  هتچنین .رسد می اتتام به 0237سال  اوت تا ها سلول
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  (Statsbygg) ناروژ  اماالک  و وسااز  سااخت  دولتای  اداره با هتیاری

 .ها ابدام کرده است سلول تتام در توالت نصب برای

 م ناروژ  شاتالی  دانشگاه بیتارستان پزشیی روان بخش از بازدید طول در 

 افازایش  باعاث  کاه  کرد یشناسای را متعددی عواملنهاد ملی پیشگیری 

 اساتفاده  برخای از ایان عوامال مانناد    . شاد  مای  بیتاار  حقوق نق  خطر

 از اساتفاده  باه  تصاتیم  نامناساب  مساتندات  اجتاریم ابدامات از گسترده

 کتتاود  اداریم تصاتیم  بادون  مهاارتی  ابادامات  کوتااه از  استفاده زورم

 مبیتااار هااای وارده بااه دادن آساایب گاازارش باارای مناسااب هااای روش

 از نامناساب  محافظات  م(هاای انفارادی   وجود سالول ) بیتاران جداسازی

 نامناساب  هاای  انتخاب فروات  خوابم ساعات و طول شب زندانیان در

 بیتااران و  از تعادادی  بارای  بیتارساتان  از سفرهای روزاناه خاارج   برای

ایاان )بااود در میااان کارکنااان  و مخاارب مضاار هااای نگاارش وجااود

تار   برجسته بیتارستانم از بخش یک در  هوی به مخربم سازمانی فرهنگ

 (. داد نشان می

                                                           
1. The Norwegian Directorate of Public Construction and Property (Norwegian: 

Statsbygg) 

 اداره را ناروژ  دولات  مساتغالت  و اماالک  مجتوعاه  مرکازی  بخاش  کاه  است نروژ دولتی سازمان یک .0

 (پدیا وییی) UNN. کند می
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 پیگیااری نااروژم فرآینااد  شااتالی دانشااگاه بازدیاادم بیتارسااتان  از پااس 

یافتاه در پایش    توساعه  عتلیااتی  کارد و یاک برناماه    آغاز را ای گسترده

 بارای  تاالش  آموزشی و مهاارتی و  ابدامات در آن به اجرای گرفت که

در  شااده دهاای سااازمان مشااخص ایهاا روش توسااعه و آگاااهی افاازایش

 کلیادی  اساترات یک  نهادهاای  توسط ها این روش بیتارستان پرداخت و

و  اجتااری  ابادامات  از تدابیری مارتتط باا اساتفاده    شامل انتخاب شده و

هااای نهاااد ملاای  در فرآینااد پیگیااری یافتااه بیتارسااتان ایاان .بااود بااانون

 هاای  ساازمان  و کاربر ایه هام سازمان نزدییان آن پیشگیریم با بیتارانم

 شارایط  از جاام   بررسی بهداشتم یک مشارکت داشت و اداره خاصم

 تغییار شارایط   بیتاارانم  حقاوق  تقویات  داد کاه در آن بار   انجام بیتاران

 اجتاااریم اباادامات از جااا اسااتفاده مناسااب و بااه  بیتارسااتانم فیزییاای

تخصاااص کارکناااانم  وضاااعیت جداساااازی در واااورت ضااارورتم 

و  تترکاز  مشده در بیتارستان درمانی ارائه های فعالیت و سازمانی فرهنگ

 .شده بود تأکید
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 گیری نتیمه

 از اساتفاده  ماوارد  هته که است موظف متحد ملل سازمان شینجه ضد کنوانسیون

و  متناون  را تحقیرآمیاز  یا غیرانسانی رحتانهم بی مجازات و رفتارها سایر و شینجه

مفاااد  بااه توجااه بااا .کنااد مجااازات متخلفااین راهااا متانعاات کاارده و  از انجااام آن

 را خاود  واالح  مقاماات  کاه  دهد باید اطتینان عضو کشور هر کنوانسیون یادشدهم

 عتال  یاک  باشاند  معتقاد  کاه  جا هر در طرفانهم بی و تحقیقات و بازرسی فوری به

رهساپار   ها انجام شادهم  آن حاکتیت تحت بلتروی یا رفتار غیرانسانیم در شینجه

 .ردخواهند ک

چناد   یاا  یاک  اناد  موظاف  انادم  تصویب کارده  را اختیاری پروتیل که کشورهایی

باه   طاور مرتاب   بتوانناد باه   تأسایس کنناد تاا    ملای  پیشاگیرانه  ساازوکار  دیدگاه یاا 

 کنناد تاا   و بازدیاد  مراجعاه  هساتندم  محاروم  خاود  آزادی از ماردم  کاه  هایی میان

 .نتایند قویتبدرفتاری را ت و شینجه برابر در افراد این از حتایت

ایان   اختیااری  پروتیال  تصاویب  برای انجام وحیح وظاایف ناشای از   روژن کشور

بارای آمتودزماان    "نهااد ملای پیشاگیری   "شاخه جدید باا عناوان   یک  کنوانسیونم

 محروم افراد با بدرفتاری و شینجه از جلوگیری .پارلتان کشور خود تأسیس نتود

 .است این نهاد اولی و کار هدف از آزادیم

 و نقا  باوانین   خطر عوامل شناسایی منظور یاد شدهم به های میان از بازدید منظم

 .گردد انجام می برندمبسر می هامیان آن در که کسانی نگهداری شرایط بهتود



 91       نگاهی به رویکرد جامع نروژ در خصوص پیشگیری از سوء رفتار با شهروندان 

 
 

 هاای  لفاه ؤم نوشاته شاود کاه در آن    گازارش بازدیاد بایاد    بازدید یاک  هر از پس

 بارای  ناروژ  آمتودزماان  هاای  تووایه  و آماده از بازدیاد   دسات  به های یافته خطرزام

اجارای   آمتودزماان نتاایج  . کناد  مای  توویف بدرفتاریم را یا شینجه خطر کاهش

خواهاد کاه    ها مای  های خود را از مراکز بازدید شده پیگیری نتوده و از آن توویه

طی سه ماه پاس از انتشاار گازارش بازدیادهام ابادامات انجاام شاده را باه اطاالن          

 .آمتودزمان برسانند

 کاار  از مهتی جنته شدهم بازدید های میان با گفتگو در ها توویه و بازدید یریپیگ

 .است NPM پیشگیری

ناروژ در ساال    آمتودزماان  "نهاد ملی پیشگیری"گزارش بازدیدهای  روم متن پیش

است و نتایج دریافت شده در خصوص اجارای پیشانهادهای ایان گازارشم      0232

از اجارای پیشانهادهای گازارش اساتقتال      هاای بازدیدشاده   دهد که میان نشان می

کرده و نتیجه این استقتال تقویت بوانین محافظتی و کاهش ریسک اعتال شینجه 

های بازدید شده برخاورد   طورکلی میان به. و بدرفتاری در سطح کشور بوده است

باا   خاوبیم  هاا را باه   داشاته و پیشانهادهای گازارش    آمتودزماان های  مثتتی با نظارت

 .دهند طور کامل انجام می رضایت و به

 بیشاتری  توجاه  به نیاز که مهم موضوعات درمورد مقاله سه م0232سال  از گزارش

حاق باانونی    بادنیم  هاای  این موضوعات شاامل بازرسای  . داشتند استخراج گردید
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باا   ساوء رفتاار   نجاممدیریت سازمانی در ا و نهادی فرهنگ اطالعات افراد و نقش

 .استده ش افراد محروم از آزادی

 "مدیریت ساازمانی  و نهادی فرهنگ نقش" موضون مهم به دبیقی نگاه سوم مقاله

 ایان نقاش  . هاا دارد  در ایان میاان   و غیرمخارب  و اهتیت فرهنگ ساازمانی ساالم  

از رفتاار   جلاوگیری  و حقاوق افاراد محاروم از آزادی    از حفاظات  بارای  تواند می

 و مخارب و ناساالم   را فرهناگ گاردد زیا   هاام اجارا   تحقیرآمیاز باا آن   و غیرانسانی

 .نتاید ایجاد را از بوانین نق  و تخلف خطر تواند می ناشایستم مدیریت

 در نظاارتی خاود   هاای  روش توسعه به هتچنان ما"دارد  اظهار می نروژ آمتودزمان

 خصااوص متااارزه ودر یااهاین از اطتینااان باارای مداد خااواهیم ادامااه هااا زمینااه هتااه

و ماؤثر بااودن را داشااته   مفیااد شااینجهم هتیشااه امیاان رفتاار و   از سااوء پیشاگیری 

 ".باشیم

به  0232نهاد ملی پیشگیری آمتودزمان نروژ در سال  های نتایج بازدیدها و پیگیری

 :شود شرح زیر خالوه می

وورت فرآیند استاندارد  های بدنی بدون لتا  باید در دو مرحلهم به بازرسی .3

 از فاردی  توسط باید فقط بدنی های طورکلی بازرسی و بهگیرد بانونی انجام 

 را باه  بادنی  بازرسای  پلیس نروژ فرآیند جدیدی از .شود انجام جنس هتان

هاای انساانیم محترماناه و مؤدباناه      ارائه کرده که در آن بر روش آمتودزمان

 .شده است تأکید
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حاق   و اباال  شاده کاه هتاه افاراد محاروم از آزادیم       در نروژ بانونی وض  .0

در خصوص اساتفاده از  ( احیام)توجیه تصتیتات اخی شده  دارند به علل و

 ها وورت شفاهی و کتتی و به زبان بابل درک برای آن م به(بوه بهریه) زور

کناد بیتااران    و بانون دیگری وجود دارد که بیان مای  دسترسی داشته باشند

هاای خاودم اطالعاات     روانی نتاید از طریق درخواست دسترسی باه پروناده  

اجرای این باانون  . را کسب کنند علل استفاده از زور خصوصدر زمورد نیا

از حقوق بیتااران روانای حتایات کارده و ماان  اجارای اساتفاده از زور باه         

 افاراد اجاازه   باه  کافیم اطالعات به دسترسی .وورت خودسرانه خواهد شد

حق درماان   وی ه به خودم حقوق بانونی از حفاظت در مهتی نقش تا دهد می

 باشند داشته مؤثرم

 برای اساسی تضتین حقوبیم یک مشاور یک به شدگاندسترسی بازداشت .1

 کاااهش را باادرفتاری و شااینجه خطاار کااه هاساات از آن بااانونی حتایاات

افاراد از   روز بازداشاتم  زماان و  گرفتن نظر در باید بدون نتیجه دهدم در می

 .حقوبی کتک و مشورت بانونی بگیرند مشاور یک

بابال   زباان  به را باید اطالعات خارجیمم دارد که زندانیان تأکید آمتودزمان .1

 بایاد از مترجتاان شافاهیم هنگاام     ها زندان بنابراین. کنند فهم خود دریافت

 یاا زباان  و کاافی نداشاته    زبانی های مهارت که زندانیانی و پییرش مصاحته

 .کنند استفاده دانند نتی انگلیسی نروژی و
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کرد که مردان و زناان بایاد در    تأکید متودزمانآ هام پس از بازدید از زندان .2

های جداگانه نگهداری شوند و با توجه به استانداردهای باین اللتلایم    زندان

پاس از  . هاای مخاتلط دوجنسایتی در کشاور غیرباانونی اسات       وجود زندان

تغییار کارد و یاک جنسایتی شاد و       چند زنادان مخاتلط   آمتودزمانم توویه

 .دهای زنان تأسیس گردی زندان

متناون ورزشای    های در چند بازداشتگاه پلیس و زندانم امیان انجام فعالیت .2

با  جدیادی افتتااح گردیاد کاه موجاب بازرگ       در یک زندان . ایجاد شد

هاا و   تعاداد واندلی   گیاهاانم  هاا و  شدن حیاط بتلی زندانم زیاد شادن گال  

 هکا  زنادانیانی  باه  .دگردیروی در محوطه زندان  و مسیرهای پیاده ها نیتیت

 بارای  فرواتی  گیراناده بودنادم   امنیتی سلول یک را در ساعت 01 از بیشتر

را  هاا  بازداشتگاهپلیس ساختتان . داده شد باز فضای در های ورزشی فعالیت

هاای کوچاک ورزشای باا      آمیزی کارد و از غرفاه   های متضاد رنگ رنگ با

 .تجهیزات ساده مانند دوچرخاه ثاباتم در فضااهای عتاومی اساتفاده نتاود      

ورزشای   فضاها و تجهیازات  یارتقا برای که داشتند اظهار ها برخی از زندان

 .کرد خواهند بودجه تأمین خواستدر مدر سال آینده ها زندان

و  ساؤاالت  تتاام  کاه  دادناد  به آمتودزمان اطتیناان  پزشیی های روان بخش .7

شود و  می محسوب محرمانه درمانم و بهداشت بخش های مربوط به مشاوره
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 ایان  و شاده  داده بارار  بساته  پاکت یک در پزشیی مشاوره های استدرخو

 .است دستر  بابل بیتاران هته برای راحتی به ها پاکت

هتاه   در سرویس بهداشاتی  اندازی راه و که ساخت اعالم کردند چند زندان .1

دو زنادان   .تیتیل خواهاد شاد   0237 آگوست سال و تا شده آغاز ها سلول

 .اند ها توالت نصب کرده دادند که در هته سلولبه آمتودزمان اطالن نیز 

امیان دسترسی ییسان به فضااها و امیاناات عتاومی     هام در برخی از زندان .9

د گردیا ایجاد گردید و آسانسور و باالبر نصب  برای زندانیان معلول و سالم

 .های دیگر تردد کنند بتوانند به بخش تا زندانیان دارای معلولیت

دسترسی به اینترنت به عناوان   هام های پلیس و زندان گاهبازداشت در بعضی از .32

 .پییر شد یک فعالیت اختیاریم امیان

 تغییار  را هاای خاود   های مورد استفاده در بازداشتگاه روش از تعدادی پلیس .33

 در ثتاات و ضااتط اطالعااات   تااری باارای  بهتاار و کاماال  هااای داد و روش

 .کار بردهب شدگان بازداشت های پرونده

 خاود برجساته   ویا ه  هاای  دساتورالعتل  یک موضون مهام را در آمتودزمان  .30

از اثارات سوءاساتفاده    جلاوگیری  برای ابداماتی اجرای کرد که آن اهتیت

 .شدگان بود های انفرادیم برای بازداشت از سلول

مراکز و نهادهایی که افاراد   مدیریتآمتودزمان نروژ توویه مؤکد دارد که  .31

اطتیناان حاوال    هساتند تاا   نندم مسائول ک محروم از آزادی را نگهداری می
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اساسای   حقاوق  از ممؤسساه نهااد و   آن فرهنگی و اجتتاعی کنند که هویت

. خواهاد کارد   حتایات ( ها و سالمت آن امنیت عزتم به احترام مانند) افراد

 حقاوق  از حفاظات  در مهتای  نقش تواند می نهادی مدیریت و فرهنگزیرا 

 .نتاید ایفا آزادی از محروم افراد


