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  مالحظات أولية

أنشئت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          - ١
  ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية       بعد بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من           

  .٢٠٠٧فرباير /وبدأت اللجنة الفرعية عملها يف شباط. )١(٢٠٠٦يونيه /حزيرانأو الالإنسانية أو املهينة، يف 

إنشاء نظام زيارات منتظمة تضطلع هبا هيئات دولية ووطنية مستقلة          "ويستهدف الربوتوكول االختياري      - ٢
وينبغي أن يفسر مصطلح .  بغية منع سوء املعاملة   ،)٢("شخاص احملرومون من حريتهم   إىل األماكن اليت يودع هبا األ     

سوء املعاملة بأوسع معانيه، حبيث يشمل يف مجلة أمور سوء املعاملة الناشئ عن األوضاع املادية غري املناسبة اليت                  
زيارة أماكن احلرمان من    : عامتنيىل د إوتستند اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف عملها        . تكتنف احلرمان من احلرية   

احلرية لبحث املمارسات اجلارية ومسات النظم القائمة بغية حتديد الثغـرات املوجـودة يف املمارسـة العمليـة                  
والضمانات الالزمة للدعم واملساعدة يف تطوير وتشغيل اهليئات اليت تسميها الدول األطراف لالضطالع بالزيارات 

 أي على ما حيدث فعلياً - وتتركز جهود اللجنة الفرعية على اجلانب العملي . اية الوطنية أي آليات الوق- املنتظمة 
  . وعلى التحسينات العملية الالزمة ملنع سوء املعاملة

 تسمح بزيارات تقوم هبا اللجنة الفرعية ملنـع       بأنومبوجب الربوتوكول االختياري، تلتزم الدولة الطرف         - ٣
طاق اختصاصها ورقابتها حيث يوجد أو حيتمل أن يوجد أشخاص حمرومـون مـن              التعذيب إىل أية أماكن يف ن     

كما تتعهد الدول األطراف . )٣(إيعاز منها أو مبوافقتها أو علمهابحريتهم، إما مبوجب أمر تصدره سلطة عامة أو         
 باألشـخاص    توفر للجنة الفرعية ملنع التعذيب إمكانية احلصول بدون قيود على مجيع املعلومـات املتعلقـة               بأن

. )٤( عن ظروف احتجـازهم    فضالًاحملرومني من حريتهم ومجيع املعلومات اليت تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص            
 تتيح للجنة الفرعية ملنع التعذيب إمكانية إجراء مقابالت خاصة بدون شـهود مـع األشـخاص                 بأنكما تلتزم   

يب حرية اختيار األمـاكن الـيت ترغـب يف زيارهتـا       وتكون للجنة الفرعية ملنع التعذ    . )٥(احملرومني من حريتهم  
 للربوتوكـول  وفقـاً ومتنح سلطات مماثلة إىل آليات الوقاية الوطنيـة،   . )٦(واألشخاص الذين ترغب يف مقابلتهم    

                                                      

)١( A/RES/57/199، ٢٠٠٣ يناير/كانون الثاين ٩ .  
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            (الربوتوكول االختياري    )٢(
 .١ ، املادة)أو املهينة

ة التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني           (الربوتوكول االختياري    )٣(
 ).أ(١٢ و٤، املادتان )أو املهينة

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            (الربوتوكول االختياري    )٤(
 ).ب(و) أ(١، الفقرة ١٤و) ب(١٢، املادتان )أو املهينة

 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      (الربوتوكول االختياري    )٥(
 ).د(١، الفقرة ٤، املادة)أو املهينة

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            (الربوتوكول االختياري    )٦(
 ).ه(١، الفقرة ٤، املادة)أو املهينة
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وتسترشد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف عملها مببادئ السرية واحليادية وعدم االنتقائية والشمول             . )٧(االختياري
  .  من الربوتوكول االختياري٢ من املادة ٣ للفقرة وفقاًوعية، واملوض

الدوام أن تكون الدول متيقظة ملنع سـوء          على أم ال حتدث، يلزم   اً  وسواء كانت املعاملة السيئة حتدث عملي       - ٤
ونطاق العمل الوقائي واسع ويشمل أي شكل من أشكال اإلساءة لألشخاص احملرومني من حريتـهم وهـي                 . املعاملة

والنـهج  . إساءة، إن مل يوضع حد هلا، ميكن أن تتحول إىل تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينـة      
وعند فحص األمثلة على املمارسة احلـسنة واملمارسـة         . الوقائي الذي تتوخاه اللجنة الفرعية ملنع التعذيب هنج تطلعي        

 واىل إزالـة     التعذيب إىل االعتماد على ضروب احلماية القائمة حالياً        السيئة على حد سواء، تسعى اللجنة الفرعية ملنع       
  . إىل أدىن حد وجوه اإلساءة أو التقليل منها

ومنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ينبثق عن االحترام حلقوق                   - ٥
احملرومون من حريتهم بأي شكل من أشكال االحتجاز الذي رمبا يتعرضون           اإلنسان األساسية اليت يتمتع هبا األشخاص       

والزيارات اليت تؤديها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري تركز على حتديد                . له
ية تقدمي توصيات ملنع سوء املعاملة      طبيعة العوامل اليت رمبا تسهم يف وجود أو متنع احلاالت املؤدية إىل سوء املعاملة، بغ              

عن أن يكون الغرض النهائي للجنة الفرعية ملنع التعذيب هـو جمـرد          اً  وهبذا املعىن وعوض  . من احلدوث أو من التكرار    
التثبت أو التحقق مما إذا كان التعذيب قد حدث ينبغي أن يتمثل هذا الغرض يف استشراف ودرء ارتكاب التعذيب من                    

  .ملنع مجيع أشكال سوء املعاملة ول بتحسني نظام عمل الضمانات الراميةخالل إقناع الد

  مقدمة

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ( من الربوتوكول االختياري ١١ و١للمادتني  وفقاً  - ٦
يـوم  لديف يف الفترة مـن      ، قامت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بزيارة م       )العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

  .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول١٧ االثنني  يومديسمرب إىل/ كانون األول١٠االثنني 

وخالل هذه الزيارة األوىل اليت تؤديها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل ملديف، ركز الوفد على عمليـة                   - ٧
اص احملرومني من حريتهم من سوء املعاملـة يف         تطوير آلية الوقاية الوطنية وعلى احلالة فيما يتعلق حبماية األشخ         

  .مرافق الشرطة والسجون واملرافق اخلاصة باألطفال ومراكز إعادة تأهيل متعاطي املخدرات

رئـيس  (السيد هانز درامنسكي بيترسن     : كان الوفد يتألف من أعضاء اللجنة الفرعية التالية أمساؤهم        و  - ٨
، والـسيد   كيتشدينيك هاياك، والسيد زبيغينيو السو    زفيتش، والسيد    غويانو -  والسيدة ماريا ديفينيس   ،)الوفد

  . فازو بيالي. ر ورافق الوفد اخلبريان السيد مارك كايل والسيد.  رسكيا، والسيد ميغيل سارسفيكتور رودريغ

                                                      

  ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغري    )٧(
 .٢٠ و١٩أو املهينة، املادتان 
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 وساعد أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب كل من السيدة كلودين هاين دايل، اخلبرية االستشارية لدى                - ٩
اللجنة الفرعية، والسيد خوساي دوريا والسيد إيدو كورليان، ومها من املوظفني التابعني ملفوضية األمم املتحـدة       

  . عن املترمجني الشفوينيفضالًان، السامية حلقوق اإلنس

وقام الوفد، خالل زيارته إىل ملديف، باستعراض معاملة األشخاص احملرومني مـن حريتـهم وأبـدى                  - ١٠
من مرافق  اً   مرفق ١٢: جرى مقابالت مع األشخاص احملرومني من حريتهم يف مؤسسات شىت وهي          مالحظات وأ 

كما زار سـجنني قيـد      . الشرطة، مبا يف ذلك مراكز الشرطة ومراكز االحتجاز التابعة للشرطة وسجنان اثنان           
. )٨(هيل متعاطي املخدرات  إلعادة تأ اً  لتعليم وتدريب األطفال ومأوى لألطفال احملتاجني ومركز      اً  التشييد، ومركز 
  . زار الوفد مركز التدريب يف غرييفوشي التابع لدائرة األمن الوطين يف ملديف،باإلضافة إىل ذلك

وباإلضافة إىل زيارة أماكن احلرمان من احلرية، أجرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مناقشات مع السلطات العامة       -١١
فكرة عامة عن اإلطار القانوين املتعلق بإقامة العدل اجلنائي وأماكن احلرمان من احلرية             وأعضاء اجملتمع املدين بغية اكتساب      

 والرصـد   ىكما عقد الوفد اجتماعات مع ممثلي هيئات تقدمي الشكاو        .والكيفية اليت يعمل هبا النظام على الصعيد العملي       
سابق للزيارة من طرف احلكومـة  اً قصري جدومع أعضاء جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف الذين كانوا قد عينوا منذ وقت    

  .)٩(لتشكيل آلية الوقاية الوطنية

   مالحظاته األوليـة إىل سـلطات ملـديف خبـصوص         يف إطار من السرية     ويف هناية الزيارة قدم الوفد        - ١٢
  .)١٠(الزيارةهذه 

 ١٦للمادة  وفقاًملديف وضع والتقرير التايل املتعلق بأول زيارة تقوم هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل           - ١٣
من الربوتوكول وهو يتضمن استنتاجات الوفد ومالحظات اللجنة الفرعية وتوصياهتا املتعلقة مبعاملة األشـخاص              

وراء حتسني احلالة السائدة فيما خيص محاية أوالئك األشخاص من مجيع أشكال سوء اً  احملرومني من حريتهم، سعي   
 يف احلوار بني اللجنة الفرعية وسلطات ملديف واجملتمع املدين مهماًاً زيارة يشكل عنصروالتقرير املتعلق بال. املعاملة

والتقرير سري، مـن    . بغرض منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             
  .)١١(حيث املبدأ، إىل أن تطلب سلطات ملديف نشره

 التقرير املتعلق بالزيارة اإلطار القانوين واملؤسسي يف ملديف من منظور منـع             ويتناول الفصل األول من     - ١٤
واألوضاع اليت هتيئ األجواء القتراف التعذيب ميكن أن تنشأ عن االفتقار لإلطار القانوين واملؤسـسي               . التعذيب

  .املالئم الذي يضمن حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم
                                                      

 .طالع على القائمة الكاملة بأماكن احلرمان من احلرية اليت زارها الوفد، انظر املرفق األوللال )٨(

 .الوفدترد يف املرفق الثاين القائمة الكاملة باملسؤولني وغريهم من األشخاص الذين اجتمع هبم  )٩(

 .٨ واحلاشية ٤انظر الفقرة  )١٠(

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            (الربوتوكول االختياري    )١١(
 .٢ الفقرة ١٦، املادة )أو املهينة
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من الزيـارات املـستقلة     اً  عة لسوء املعاملة ما يتمثل يف وجود نظام عامل كلي         ومن العوامل احلامسة املان     - ١٥
وهلذا السبب، يكرس الفصل    . للوقوف على كافة األماكن اليت ميكن أن يوجد هبا أشخاص حمرومون من حريتهم            

  . الثاين من التقرير ملناقشة وضع آلية وقاية وطنية يف ملديف

ول الالحقة من التقرير األوضاع امللموسة لألشـخاص احملـرومني مـن    وتبحث اللجنة الفرعية يف الفص     - ١٦
حريتهم يف خمتلف األماكن اليت متت زيارهتا على ضوء تلك الضمانات وإمكانية احلصول عليها، وهي ضـمانات     

أو متت صيانتها على النحو املالئم، قللت من خماطر نشوء حاالت سـوء معاملـة             /ا إن وضعت و   أهنترى اللجنة   
 التغيريات الالزمة لتحسني األوضاع اليت      بشأنوتتقدم اللجنة الفرعية بتوصيات     . خاص احملرومني من حريتهم   األش

  . ووجهت وكفالة تطوير وحتسني نظام متماسك من الضمانات القانونية وعلى صعيد املمارسة العملية

   الضمانات الرمسية الواقية من سوء املعاملة-  أوالً
عية ملنع التعذيب يف العناصر اليت يتضمنها اإلطار القانوين واملؤسسي واليت تـوفر ضـمانات               نظرت اللجنة الفر    -١٧

  .لألشخاص احملرومني من حريتهم والعناصر احملتمل أن تسهم يف خماطر سوء املعاملة

  املدونات/والنظم والتوجيهاتاألساسي  التشريع - اإلطار القانوين - ألف

 دستور مجهورية ملديف -١

يف شكل مشروع اً هم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن دستور مجهورية ملديف اجلديد، الذي كان قائمتف  - ١٨
ويتضمن الدستور اجلديد صيغة منقحة للفصل الثـاين         .وقت الزيارة اليت قامت هبا اللجنة الفرعية قد اعتمد اآلن         

وضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو        احلقوق واحلريات األساسية، مبا يف ذلك حظر االحتجاز التعسفي           بشأن
واللجنـة  . عن حكم يتناول معاملة األشخاص املعتقلني أو احملتجزين معاملة إنسانية         فضالً  الالإنسانية أو املهينة    

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٧الفرعية ترحب بتصديق الرئيس على الدستور اجلديد يف 

لى تنصان ع من الدستور الساري وقت الزيارة ١٤٨ و٣١؛ واملادتان قانون يف ملديفأمسى والدستور هو   - ١٩
 للحقوق األساسية ولغريها مـن       حيثما يكون هناك قانون أو نظام أو أي مبدأ له قوة القانون ويكون منافياً              أنه

  . األحكام املنصوص عليها يف الدستور فإن ذلك القانون أو النظام أو املبدأ يغدو الغياً

 . تتعلق باحلقوق األساسية اليت يتمتع هبا املواطنون وواجباهتم        ن الدستور أحكاماً  ويتضمن الفصل الثاين م     - ٢٠
، ال حيرم الشخص من احلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور بشكل مؤقت أو غـري                ٣١ومبقتضى املادة   

نون الوطين والقانون    فيما يتعلق مبدى الترابط ما بني القا       بيد أن الدستور ليس واضحاً    .  للدستور وفقاًمؤقت إال   
على   من التوجيه خبصوص ما إذا كانت معاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها ضئيالًالدويل وهو يوفر جانباً

  .النحو الواجب مجهورية ملديف ميكن اعتبارها قابلة للتطبيق املباشر يف النظام القانوين مللديف

 من اتفاقية فيينا لقانون ٢٧ و٢٦ للمادتني وفقاً، أنهرة إىل وترغب اللجنة الفرعية يف هذا الصدد يف اإلشا  - ٢١
، تعترب ٢٠٠٥ سبتمرب/ أيلول١٤ اليت انضمت إليها مجهورية ملديف يف، ١٩٦٩مايو / أيار٢٣املعاهدات املؤرخة 
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وطين أما فيما خيص عالقة القانون ال .كل معاهدة نافذة ملزمة لألطراف فيها وجيب على هؤالء العمل هبا حبسن نية
 ال جيوز للدولة الطرف التذرع باألحكام الواردة        أنه تنص اتفاقية فيينا بوضوح على       ،والدويل والتقيد باملعاهدات  

  .يف القانون الداخلي لتربير عدم تقيدها أو عدم عملها بأحكام املعاهدة 

ماية مـن سـوء     مني أفضل احل  أ لت سعياً  تواصل، بأنملديف   )ملنع التعذيب (وتوصي اللجنة الفرعية      - ٢٢
 عن نظمها اإلداريـة     فضالًاملعاملة، استعراض وتعزيز جهودها الرامية إىل كفالة مطابقة مجيع قوانينها احمللية            

وجيب على السلطات، حـني  . لألحكام واملبادئ الواردة يف الصكوك واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   
  .تراعي الصيغة الواردة هبا الصكوك القانونية الدوليةتعمد إىل إدراج التزامات قانونية دولية، أن 

جرمية التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة          - ٢
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف تشريعات ملديف

تالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن حكومة ملديف عاكفة يف الظرف الراهن على تنفيـذ برنـامج                   - ٢٣
 أن يشمل وضع قانون جديد للعقوبات، وشرعة إلصدار األحكام، وقـانون            أنهح القانوين من ش   طموح لإلصال 

ألمن الـوطين وقـانون إلجـراءات       ا وقانون   ،الشرطةأمام  البّينة، وقانون الشهادة     وقانون   ،لإلجراءات اجلنائية 
اعتماد هـذه القـوانني     وترجو اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بعملية         .االحتجاز وقانون للسراح الشرطي   

  . ذكرهااآلنفوترجو كذلك موافاهتا بنسخة من النصوص املعتمدة للقوانني  .اجلديدة ودخوهلا حيز النفاذ

،  على التعذيب وسوء املعاملة     عاماً وبالرغم من أن الدستور اجلديد املشار إليه أعاله يتضمن اآلن حظراً            - ٢٤
 .ا جرائم جنائيةأهنبيتضمن تعريفا للتعذيب كما ال يصف أعمال التعذيب إال أن التشريع اجلنائي احلايل مللديف ال 

ويساور اللجنة الفرعية قلق من أن هذه احلالة رمبا تربر حدوث أعمال حيظرها الدستور وحتظرهـا االلتزامـات                  
  .الدولية امللقاة على عاتق ملديف وقد تتسبب يف وجود ثغرات فعلية أو حمتملة لإلفالت من العقاب

توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملديف ، )١٢( للجنة مناهضة التعذيب٢ مع التعليق العام رقم     ومتشياً  - ٢٥
 ويلزم كذلك أن تورد نـصا       ، جتعل جرمية التعذيب موجبة للعقاب بوصفها جرمية مبقتضى قانوهنا اجلنائي          بأن

وينبغي أن تتضمن صيغة هـذا      . املعاملةأو إساءة   /بتوفري اجلرب املالئم للضرر الذي يلحق بضحايا التعذيب و        
 من اتفاقية مناهضة التعذيب واالشتراطات      ١ احلكم، كحد أدىن، العناصر املتعلقة بالتعذيب املعرفة يف املادة        

عالوة على ذلك، ترى اللجنة الفرعية، أن األوضاع اليت تفضي إىل إساءة املعاملة . ٤ املنصوص عليها يف املادة
   .عذيب، ولذلك جيب أن تطبق مجيع التدابري املقتضاة ملنع التعذيب ومنع إساءة املعاملة كذلك ما تسهل التغالباً

  العقوبة البدنية - ٣

 بأنخالل احملادثات األولية اليت جرت مع وزير العدل واملدعي العام ووزير الشؤون الداخلية أبلغ الوفد                  - ٢٦
أن السلطات الحظت أن هذه العقوبة يراد هبا إحلاق اإلهانة          بيد  . اجللد يبقى عقوبة مطبقة بالنسبة لبعض اجلرائم      

                                                      

)١٢( CAT/C/GC/2 ،٨، الفقرة ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاين ٢٤. 
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 حىت األطفال ميكن أن يتعرضوا للجلد، يف حالة اجلرائم اليت يرد هبا             أنهوفهم الوفد   .  من إحلاق األذى البدين    بدالً
  . نص باجللد، وجيب أن يتحمل األطفال املسؤولية اجلنائية عند البلوغ

واللجنـة  .  ومهينـاً  ن أشكال مكافحة اجلرمية أو العقاب يعترب ال إنسانياً        وتعمد إحلاق األذى كشكل م      - ٢٧
 ٢٠الفرعية ملنع التعذيب تشترك يف وجهات النظر اليت أبدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقـم                 

  من العهد الدويل٧ املادة حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية والذي يفيد أن حظر التعذيب الوارد يف بشأن
ورأى املقرر اخلاص املعـين مبـسألة       . )١٤(، ينبغي أن يشمل العقوبة البدنية     )١٣(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

  إنـسانية  الالالتعذيب أن العقوبة البدنية منافية حلظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو                 
وفيما يتعلق مبمارسة اجللد تشدد اللجنة الفرعية ملنع        . )١٥(صكوك حقوق اإلنسان الدولية   أو املهينة اليت تتضمنها     

 من العهد   ٧التعذيب على أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اعتربت اجللد عقوبة قاسية وال إنسانية حتظرها املادة                
 اجللد ينـايف اتفاقيـة      بأنأي القائل   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وتبنت جلنة مناهضة التعذيب الر         

  .)١٦(مناهضة التعذيب

 من مشروع قانون العقوبات     ٤٤عالوة على ذلك يساور اللجنة الفرعية ملنع التعذيب قلق من أن الفرع               - ٢٨
ذي وتشارك اللجنة الفرعية جلنة حقوق الطفل يف رأيها ال        .  إجازة العقوبة البدنية لألطفال باملدارس وباملؤسسات      أنهمن ش 

من اتفاقية حقوق   ) أ(٣٧ ملديف حيث رأت أن ممارسة اجللد تتعارض مع املادة           بشأنأبدته يف مالحظاهتا اخلتامية األخرية      
 وبغض النظر عمـا إذا كـان        وترى اللجنة الفرعية أن ممارسة اجللد، سواء كان ضحيتها الطفل أو الكهل           . )١٧(الطفل

هي ممارسة غري مقبولة بسبب اإلهانة املتأصلة فيها وطابعها احلـاط           القصد منها إحلاق اإلهانة أو األذى البدين،        
  .ولذلك ال ينبغي أن تشكل عقوبة قابلة للتطبيق على أي جرمية من اجلرائم. بالكرامة

 حتظر حكومة ملديف مجيع أنواع العقوبة البدنية، مبا فيهـا           بأنتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        - ٢٩
ذا كان الغرض من تسليطها هو إحلاق األذى أو اإلهانة، وذلك كعقوبة تطبق علـى               اجللد بغض النظر عما إ    

  .جرمية من اجلرائم أو ألغراض تأديبية

                                                      

 .٢٠٠٦ سبتمرب/يلول أ١٩انضمت مجهورية ملديف إىل العهد يف  )١٣(

   للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن حظر التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية                ٢٠ التعليق العام رقم   )١٤(
 .٥، الفقرة )١٩٩٢مارس / آذار١٠(

  بـاء،  ١٩٩٥/٣٧  بقرار جلنة حقـوق اإلنـسان      روديل، املقدم عمالً   .سناجيل  تقرير املقرر اخلاص، السيد      )١٥(
E/CN.4/1997/7،٦ ، الفقرة١٩٩٧يناير /نون الثاين كا١٠ . 

 ١٠؛CPR/CO/70/TTO؛ ١٦ الفقرة، ٢٠٠٥ أغسطس/ آب٩،  CCPR/CO/84/YEM انظر، على سبيل املثل    )١٦(
 ١٢،  CAT/C/CR/28/5 ؛١٥ ، الفقـرة  ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢؛  CAT/C/IDN/CO/2 ،١٣ ، الفقرة ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .٤، الفقرة ٢٠٠٢يونيه /حزيران
)١٧( CRC/C/MDV/CO/3 ،٥٥، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / متوز١٣.  
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  إدارة عدالة األحداث والضمانات املتعلقة باألطفال اجلاحنني -٤

؛ نون العقوباتقا: يتضمن اإلطار القانوين الرئيسي اخلاص بإدارة عدالة األحداث التشريعات التايل ذكرها  - ٣٠
؛ القواعد اخلاصة باالستجواب وإصدار األحكام ذات       )٩/١٩القانون رقم   (القانون املتعلق حبماية حقوق الطفل      

 والنظام املتعلق بإجراء احملاكمات، ،٤/٢٠٠٠؛ قانون األسرة، القانون رقم )٢٠٠٤املعدل لعام (الصلة باألحداث 
وتفهم اللجنة الفرعية أن احلكومـة      . رائم اليت يرتكبها القاصرون   والتحقيقات وإصدار األحكام املنصفة حبق اجل     

 . بصدد إصالح إدارة عدالة األحداث، مبا يف ذلك اخلطط الرامية إىل صياغة قانون لعدالة األحداث

 تقع يف ماليه، وهلذا السبب يضطر األطفال إىل اجمليء إىل العاصـمة لألحداث وهناك حمكمة واحدة فقط     - ٣١
  غري أن بعض القضايا املورط فيها أطفال جاحنون ميكـن أن تعـاجل مـن طـرف                 .  القضايا احملددة  يف عدد من  

  . حماكم اجلزيرة

من اتفاقية حقوق الطفـل، إىل أن كافـة         ) ب(٣٧ مع املادة    وتشري اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، متاشياً       - ٣٢
يكون  والسجن ال ينبغي استخدامها إال كإجراءضروب حرمان الطفل من احلرية، مبا يف ذلك االعتقال واالحتجاز 

وتناقش بأكثر تفصيل يف الفصل . امللجأ األخري وألقصر مدة زمنية مناسبة، حىت حيترم ويكفل حق الطفل يف النماء
اخلامس، الفرعان ألف وجيم أدناه، الضمانات احملددة اخلاصة باألطفال احملرومني من حريتهم وإمكانية متـتعهم               

  . ناتبتلك الضما

 تكفل، يف مجيع القرارات اليت تتخذ يف سياق بأنتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب سلطات ملديف   - ٣٣
إدارة عدالة األحداث ويف مجيع اخلطط الرامية إىل استعراض التشريع ذي الصلة، إيالء األولويـة القـصوى        

 أثناءية البقاء رهن احتجاز الشرطة و     وهذا يشمل أول اتصال جيري بالشرطة، وإمكان      . الطفل الفضلى ملصاحل  
 الوجود يف السجن أو يف غريه من املرافق املخصصة لألطفال اليت ليس هلم           أثناءاالحتجاز السابق للمحاكمة و   

  .)١٨(فيها حرية اخلروج منها كما يشاؤون

  ، والرصد وتقدمي املساعدة القانونيةى نظم تقدمي الشكاو-  اإلطار املؤسسي - باء 

ـ            اجتمع    - ٣٤  العامـة   ىشكاوالوفد مبمثلي جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف وجلنة رقابة السجون ومكتب ال
ة الذكر اآلنفوأبلغت اللجنة الفرعية بالوالية واإلطار القانوين املنوطني باهليئات . واملدعي العام وجلنة نزاهة الشرطة

  . يئات املذكورة أعاله كل يف جمال عملهوناقشت املمارسات السائدة والتحديات املمكنة اليت بينها ممثلو اهل

 يف ملديف جلنة حقوق اإلنسان - ١

كانون ١٠أنشئت جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف مبقتضى املرسوم الصادر عن رئيس مجهورية ملديف يف   - ٣٥
 ٢٠٠٥أغـسطس   /وينص القانون املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان اجلديدة الـصادر يف آب          . ٢٠٠٣ديسمرب/األول

                                                      

طفال يف جمال العدالة اجلنائية،     للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق األ     ) ٢٠٠٧(١٠انظر أيضاً التعليق العام رقم       )١٨(
CRC/C/GC/10 ،٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٢٥. 
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 لـه سـلطة      مستقالً  قانونياً ، على أن تكون جلنة حقوق اإلنسان كياناً       ٢٠٠٦أغسطس  / املعدلة يف آب   بصيغته
 مل يتضح للوفد ما إذا كان هذا القانون قد بدأ نفـاذه أم مل        أنهبيد  . املقاضاة وأهلية عقد الصفقات بامسه اخلاص     

إذا كان القانون املتعلق بلجنة حقوق      واللجنة الفرعية ملنع التعذيب تطلب من السلطات أن توضح ما           . يبدأ
  .اإلنسان قد بدأ نفاذه، فإن مل يبدأ، أن توفر املعلومات عن اجلدول الزمين املقرر لبدء نفاذه

وقامت حكومة ملديف بتسمية جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف باعتبارها آلية الوقاية الوطنية يف بيـان                  - ٣٦
  . عن رئيس مجهورية ملديف٢٠٠٧ديسمرب /ولكانون األ١٠صدر يف يوم حقوق اإلنسان يف 

ومدة العضوية يف اللجنة هي مخس .  للمجلس الشعيبوفقاًوتتألف اللجنة من سبعة أعضاء يعينهم الرئيس   - ٣٧
ويف الوقت الذي أدى فيه الوفد هذه الزيارة، كانت        . ىسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة مخس سنوات أخر        

  . إىل رئيس اجلمهورية وجملس الشعب سنوياًوترفع اللجنة تقريراً.  موظفا١٣ًاللجنة حتظى مبساعدة 

من القانون املذكور، ومبقتضى هذا الفرع يغطي العمل الذي ١٩والوالية املنوطة باللجنة جمسدة يف الفرع   - ٣٨
ات حقوق اإلنسان، وإشاعة تهاكنابالتحقيق يف اإلدعاءات املتعلقة : تقوم به اللجنة اجملاالت الرئيسية الثالثة التالية

 وإسداء املشورة إىل الوكاالت املعنية التابعة للحكومة فيما يتصل جبرب األضرار ؛الوعي حبقوق اإلنسان بني السكان
  .ات حقوق اإلنسان، وتوعية األجيالالناشئة عن انتهاك

ملنوطة هبا واملنصوص عليها  من القانون، فإن اللجنة حتقق، على سبيل الوفاء بالوالية ا٢٠ومبوجب الفرع   - ٣٩
 التصديق على بشأنتهاكات حقوق اإلنسان، وتسدي املشورة إىل احلكومة ناب املتعلقة ىشكاو، يف ال١٩يف الفرع 

 صياغة القوانني، وحتدد أوجه عدم الكفاية يف القوانني القائمة فيما يتصل بشأنمعاهدات حقوق اإلنسان الدولية و
باإلضافة إىل ذلك، للجنة والية ختوهلا زيارة األماكن . حوث يف جمال حقوق اإلنسانوتضطلع بالب ؛حبقوق اإلنسان

وتستفسر عما يتعلق   اللجنة  اليت حيبس أو حيتجز فيها األشخاص مبقتضى أحكام قضائية أو أوامر قانونية، وترصد              
   . وتتقدم بتوصيات إىل الوكاالت احلكومية ذات العالقة فيما خيص معاملتهممبرفاهه

ا أهن و  شكوى سنوياً  ٣٠٠ اللجنة تتلقى    بأن أبلغ الوفد    ،ولدى اجتماعه بلجنة حقوق اإلنسان يف ملديف        - ٤٠
م مل يواجهوا أية مشكلة يف الوصول إىل أماكن أهنوالحظ أعضاء اللجنة .  بزيارة لسجن مافوشياضطلعت مؤخراً

من ناحيـة أخـرى، مت      . تجزين بعد زيارهتم  م مل يسمعوا بأي رد فعل صدر ضد احمل        أهناحلرمان من احلرية وبينوا     
. التشديد على أن جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف ترى أن رفع مستوى الوعي يفترض أن ميثل نشاطها الرئيـسي                

ـ              بأن أبلغ الوفد    ،عالوة على ذلك      ىشكاو قدرة اللجنة يف جمال التحقيق تقتصر على موظف مـسؤول عـن ال
  . وثالثة متدربني

وكمـا  .  املضبوط للوالية املنوطة باللجنة املذكورة واليت ختوهلا الزيارة غري واضح للوفـد            ويبقى النطاق   - ٤١
لوحظ آنفا، فإن القسم ذا الصلة من القانون املذكور أعاله يقصر الوالية على زيارة األماكن اليت حيتجز فيهـا                   

يارة على سبيل املثـال ملراكـز       ويبدو أن هذا يستبعد إمكانية الز     . مبوجب أمر قضائي أو أمر قانوين     األشخاص  
 أثنـاء عالوة على ذلك و    . العسكرية نشآتالشرطة واملؤسسات اخلاصة باملعوزين ومؤسسات الطب النفسي وامل       

.  النفسية أو املنشآت العسكرية     اللجنة ال تزور املشايف    بأناالجتماع بلجنة حقوق اإلنسان يف ملديف أبلغ الوفد         
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سمح هلا بزيارة مجيع األماكن اليت يوجد فيها أو ميكن أن يوجد فيها أشـخاص               هكذا يبدو أن والية اللجنة ال ت      
  .  من الربوتوكول االختياري٤حمرومون من حريتهم كما هو منصوص عليه يف املادة 

  اجتماعه بلجنة حقوق اإلنسان مبلديف أن هذه اللجنة زارت مـؤخراً           أثناءمن ناحية أخرى أبلغ الوفد        - ٤٢
 ٢٠٠٥باإلضافة إىل ذلك، يفيد التقرير السنوي لعام        . رة وزارة التربية والضمان االجتماعي    منشأة تعمل حتت إم   

 . لتعليم وتدريب األطفال وثالثة مرافـق للـشرطة       ا زارت مركزاً  أهنالصادر عن جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف        
للوالية املنوطة بلجنـة     ددوتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من السلطات توفري معلومات عن النطاق احمل           

حقوق اإلنسان مبلديف اليت ختوهلا القيام بزيارات وحتديد ما إذا كانت هذه الوالية تغطي كافة مرافق الشرطة 
وتلتمس اللجنة الفرعية كذلك معلومات عن عدد الزيارات اليت قامت هبا يف            . املمكن احتجاز أشخاص فيها   

 وعن املنشآت اليت زارهتا واملقترحات املمكنة الـيت         ٢٠٠٩ر عام    واملقرر أن تقوم هبا يف حب      ٢٠٠٨حبر عام   
  . تقدمت هبا اللجنة لتعديل القوانني أو األنظمة احلالية املتعلقة بالضمانات الواقية من إساءة املعاملة

 وتناقش الوالية احلالية املنوطة بلجنة حقوق اإلنسان يف ملديف بتفصيل أكرب يف الفصل الثاين على ضوء                 - ٤٣
  . املقتضيات احملددة آللية الوقاية الوطنية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

  جلنة رقابة السجون - ٢

ويتوىل الرئيس تعيني أعضاء هذه اللجنة وهي       . ٢٠٠٤ أبريل/أنشئت جلنة رقابة السجون يف شهر نيسان        - ٤٤
عن وزارة الشؤون الداخلية والشرطة وترفـع       وتؤدي اللجنة وظيفتها باستقالل     . تشمل حمامني وقضاة وبرملانيني   

  . تقاريرها مباشرة إىل الرئيس واىل وزارة الشؤون الداخلية

 التوسيع يف واليتها لتشمل مركز بتفتيش سجن مافوشي وحده، ولكن مت مؤخراً وكلفت اللجنة يف البداية  - ٤٥
  رة الـسجون ودوائـر   بق إخطـار إدا وتتمتع اللجنة بسلطة تفتيش هذه املنشآت دون سا    . االحتجاز يف دوندهو  

  .إعادة التأهيل

  واستناداً ،عالوة على ذلك  . وتفيد املعلومات اليت تلقاها الوفد أن هذه اهليئة ال تعمل يف الظرف الراهن              - ٤٦
 علـم الوفـد أن الـسلطات        ،إىل املناقشات اليت جرت مع إدارة السجن واملقابالت اليت أجريت مع احملتجزين           

  .نادون بضرورة قيام هيئة كهذه السواء يواحملتجزين على

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب السلطات إىل إعادة النظر يف والية واختـصاصات جلنـة رقابـة     تدعو    - ٤٧
  . والرصد خاصة بالسجونىالسجون بغية إرساء هيئة مستقلة للشكاو

   العامةىشكاومكتب ال - ٣

 وأسندت إليه يف البداية والية التحقيق يف حاالت ٢٠٠٤يونيه / العامة يف حزيرانىشكاوأنشئ مكتب ال  - ٤٨
انتهى التحقيق فيها  وقدمت احلاالت اليت. ٢٠٠٦مايو /التعذيب وقد انتهى نشاط املكتب املتعلق بالتحقيق يف أيار

ولدى اضطالع املكتـب    .  اليت مل ينته التحقيق فيها على جلنة نزاهة الشرطة         ٣٥ل إىل الرئيس وعرضت احلاالت ا    
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أو إساءة املعاملة،   / حالة تنطوي على مزاعم بالتعذيب و      ٥٧ حالة من بينها     ٦٩اليته األصلية قام بالتحقيق يف      بو
 ىشـكاو  إجراء التحقيق إلكراه األشخاص على االعتراف، إىل جانب أثناءواستخدام العنف والضرب باألساس  

كتب أن التعذيب ثابت وقوعه يف حالة من احلاالت وتفيد املعلومات اليت قدمها ممثلو امل    . تتعلق باحلرمان من النوم   
 فضالًوتلتمس اللجنة الفرعية معلومات عن الطريقة اليت اتبعت يف تقييم حقيقة املزاعم              .اليت فحصها املكتب  

ـ  ٥٧ل عن نسخ من الوثائق املتعلقة بالفحوص الطبية اليت أجريت لتقييم تلك املزاعم، يف احلـاالت ا                ة اآلنف
  .وي على إدعاءات باستخدام التعذيب أو إساءة املعاملةالذكر اليت تنط

  جلنة نزاهة الشرطة - ٤

يف  زالت غري عاملة    املرفوعة ضد الشرطة سيسند إىل جلنة نزاهة الشرطة اليت ما          ىشكاوإن التحقيق يف ال     - ٤٩
ـ               .٢٠٠٦أغسطس  /آب شرطة ومشروع القانون املتعلق بالشرطة املعروض اآلن على الربملان يـنص علـى أن ال

رتكبها مسؤولو الشرطة،   ا اليت قدمت ضد مسؤويل الشرطة، وحتديد اجلرائم اليت          ىشكاوستكلف بالتحقيق يف ال   
للقوة وارتكاب جرائم أخرى من طـرف       املفرط  والتأكد منها والتحقيق فيها؛ وللتقليل من الفساد واالستخدام         

وسوف ترفع اللجنة تقاريرهـا     . ؤويل الشرطة الشرطة؛ والستعراض أي إجراءات تأديبية أو إدارية تتخذ ضد مس         
  .مباشرة إىل وزارة الشؤون الداخلية

ويساور اللجنة الفرعية ملنع التعذيب قلق جدي إزاء إمكانية التنازع يف املصاحل الذي ينطوي عليه مشروع   - ٥٠
أن تتمتع بثقة اجلمهـور     ، إن أريد للجنة نزاهة الشرطة       أنهواللجنة الفرعية تشدد على     . والية جلنة نزاهة الشرطة   

وتطلب اللجنة الفرعية تفاصيل األحكـام       .ا كذلك أهنبد أن تكون مستقلة وحمايدة ويراها الغري على          فيها، ال 
 عن  فضالًالتشريعية والتنفيذية لضمان استقاللية جلنة نزاهة الشرطة، ومعلومات عن قدراهتا يف جمال التحقيق              

 إبالغها بالتاريخ الذي بدأت فيه أيضاًوتطلب اللجنة الفرعية . الية املتاحة هلااملوظفني العاملني فيها واملوارد امل
 ٣٥ل وتطلب اللجنة الفرعية، باإلضافة إىل ذلك، إبالغها بنتيجة فحص احلاالت ا          . جلنة نزاهة الشرطة عملها   

  . العامة إىل اللجنة ىشكاواليت مل ينته البحث فيها واليت أحاهلا مكتب ال

  يف جمال اإلدعاءالرقابة  - ٥

 يتمتـع                  واملدعي العـام  .  من الدستور اجلديد على إنشاء منصب املدعي العام مللديف         ٢٢٠تنص املادة     - ٥١
  .  العام يف جمال السياسة العامةباالستقالل الوظيفي ولكنه خيضع لتوجيهات النائب

  تقال أي شخص واحتجـازه     ومناطة باملدعي العام سلطة رصد ونظر الظروف واألوضاع اليت مت فيها اع             - ٥٢
 باإلضافة إىل ذلك له سلطة إصدار أمر بأي حتقيق يراه مستصوباً.  على حنو آخر من احلرية قبيل احملاكمةنهاأو حرم

واللجنة الفرعيـة ملنـع      . املتعلقة بالنشاط اإلجرامي أو يف أي نشاط إجرامي آخر يوجه نظره إليه            ىشكاويف ال 
  .  أي خطط لالضطالع بالرصد عملياًبشأنب معلومات التعذيب ترحب هبذا التطور وتطل
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  الرقابة يف جمال القضاء - ٦

النظـر يف كافـة       من الدستور الساري وقت الزيارة، للمحكمة العليا يف ملديف والية          ١١٥مبقتضى املادة     - ٥٣
ومل يكـن  . س اجلمهوريةستئنافات املوجهة من احملاكم يف ملديف والنظر يف القضايا األخرى على حنو ما حيدده رئي              اال

  .الدستور القدمي ينطوي على حكم بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية

 ختـول الـسلطة القـضائية       ١٤١ومبوجب املادة   . وينص الدستور اجلديد مللديف على استقالل القضاء        - ٥٤
سلطة يف جمال إقامة العدل يف ملديف       أعلى    وتعترب احملكمة العليا   ة قانوناً أباحملكمة العليا وباحملاكم االبتدائية املنش    

  .ورئيس هذه احملكمة له السلطة العليا عليها

 ٥٨وينص باإلضافة إىل ذلك يف املادة    .  من الدستور اجلديد احلجز واالعتقال التعسفيني      ٤٥املادة  وحتظر    - ٥٥
  . لالنتصافلباًعلى أن ألي شخص حيرم من حريته أو يتعدى عليها أن يلجأ إىل حمكمة من احملاكم ط

وفيما يتعلق بدور اجلهاز القضائي كضامن حلقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا احملتجزون، الحـظ الوفـد يف                 - ٥٦
 الزيارة، رقابة سواء يف جمال اإلدعاء أثناء مل تكن متارس، أنهمناقشاته مع السلطات ومع أفراد الشرطة واحملتجزين 

خص يف البداية من قبل الشرطة ومبوجب البند الناظم لتقدمي طلـب إىل             االحتياطي الش  أو املقاضاة، على احتجاز   
قاض خبصوص اعتقال أشخاص مشتبه يف اقترافهم جرمية أو احتجازهم لفترة أطول من الفترة اليت أقرهتا اللجنـة                  

  .  من االحتجاز يوما٢٢ًال يبدأ دور اجلهاز القضائي إال بعد ) ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٤(

وتنص . القضاء واإلدعاء يتعلق بالرقابة يف جمايل لجنة الفرعية تالحظ أن الدستور اجلديد يتضمن حكماًوال  - ٥٧
 ساعة إىل قاض من القـضاة  ٢٤ أو احملتجز يف غضون     على وجوب تقدمي الشخص املعتقل احتياطياً     ) د(٤٨املادة  

. شروط واألمر مبواصلة احتجاز املتهمخمول سلطة النظر يف صحة االحتجاز واإلفراج عن الشخص بشروط أو بغري 
  .)١٩(واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ترحب هبذا احلكم اجلديد

  على املساعدة القانونيةاحلصول  وحامٍاالتصال مبإتاحة  - ٧

من الدستور النافذ وقت الزيارة تنّص على أن لكل شخص متهم جبرمية احلق يف أن ) ٢(١٢وكانت املادة   - ٥٨
  وهبذا املعىن خيول الشخص احلصول على مساعدة حمام كلما دعـت احلاجـة إىل            .  للشريعة وفقاًيدافع عن نفسه    
  . هذه املساعدة

خيضع   املتعلقة بالتماس مساعدة حمام ينص على أن تتاح ألي شخص٢٠٠٤من الئحة عام  ) أ(٢ والفرع  - ٥٩
ينص ) ب(٢ والفرع. التماس مساعدة حمامللتحقيق، يف أي حالة هي قيد التحقيق بناء على االشتباه جبرمية، فرصة 

 ينص  ١١على أن الفرع    . على أن أي مشتبه به ارتكب جرمية جيب إعالمه، وقت القبض عليه، بتمتعه هبذا احلق              
بوضوح على أن املسؤولية ملقاة على عاتق املتهم يف انتقاء احملامي املطلوب، وذلك تلبية لطلب املتهم امللـتمس                  

  .أتعاب ذلك احملاميملساعدة حمام وتسديد 
                                                      

 . املتعلق بفترة احتجاز الشرطة يف البداية١-انظر الفصل الثالث أدناه، الفرع ألف )١٩(
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ونتيجة لذلك  .  يف ملديف  ومل يكن هناك، وقت الزيارة، أي نظام لتقدمي املساعدة القانونية اجملانية قائماً             - ٦٠
أن األغلبية العظمى من احملتجزين الذين أجرى الوفد مقابالت معهم مل يتمكنوا من احلـصول علـى                 للوفد  تبني  

من ناحية أخرى، أبلغ الوفد لدى اجتماعه باملدعي العـام أن            .املوارد املالية املشورة القانونية بسبب االفتقار إىل      
  . السلطات تعتزم البدء يف تطبيق نظام املساعدة القانونية وسيجري تعزيز إمكانيات التمتع مبساعدة حمام خاص

 التعذيب   أبلغت السلطات اللجنة الفرعية ملنع     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٢ومبوجب مذكرة شفوية مؤرخة       - ٦١
  بغياب نظام املساعدة القانونية يف ملديف يف الظرف الراهن، وأن خطوات قد اختذت فعالًأن احلكومة حتيط علماً

 من الدستور اجلديد تنص علـى أن        ٥٣ أن املادة    أيضاًوتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       .لوضع نظام كهذا  
وذلك باإلضـافة إىل    "  الذي ال يستطيع تسديد تكاليف تعيني حمام       يوفر حمام يف القضايا اجلنائية اخلطرية للمتهم      "

النص على حق كل شخص يف استبقاء مستشار قانوين وتزويده باملشورة القانونية يف أي حالة تقتـضي تقـدمي                   
.  املـساعدة القانونيـة    بشأنوترحب اللجنة الفرعية هبذا احلكم الوارد يف الدستور اجلديد          . مساعدة قانونية 

نة الفرعية تلتمس معلومات عن أي تغيريات تشريعية ميكن أن يأيت هبا هذا احلكم الدستوري اجلديـد،               واللج
 هتمة  والوقت املمكن إبقاء الشخص طيلته رهن االحتجاز قبل أن توجه إليه رمسياً           " اجلرمية اخلطرية "وتعريف  

طط واإلطار الزمين إلرساء هـذا      باإلضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة الفرعية معلومات عن اخل        . ارتكاب جرمية 
، ونسخة من أي تشريع النظام، مبا يف ذلك اهلياكل الضرورية لضمان أدائه وظيفته على النحو الفعال وعملياً        

  .جديد فور اعتماد هذا التشريع

م  من سوء املعاملة وهو مفهـو     واقياً  مهماً  إىل وجهة نظر سابقة يعترب احلصول على حمام ضماناً         اًواستناد  - ٦٢
 االستجواب الذي جتريه أثناءوإن حضور احملامي  .عرض من جمرد توفري املساعدة لكفالة دفاع الشخص عن نفسهأ

 أنه أن يدرأ إمكانية جلوء الشرطة إىل سوء املعاملة أو غري ذلك من ضروب اإلساءة إىل جانب                  أنهالشرطة من ش  
. جهون فيها إدعاءات ال أساس هلا بإساءة املعاملة       ميكن أن يستخدم كحماية ملوظفي الشرطة يف احلاالت اليت يوا         

باإلضافة إىل ذلك يعترب احملامي الشخص الرئيسي الذي يساعد الشخص احملروم من حريته يف ممارسته حلقوقه مبا يف 
وتوصي اللجنة الفرعية بالتوسيع يف نطاق هذا النظام ليشمل  .شكاوىذلك إمكانية الوصول إىل آليات تقدمي ال

يستطيعون، ألسباب مالية أو لغريها من األسـباب، التمتـع           ألشخاص احملرومني من حريتهم الذين ال     كافة ا 
  .مبساعدة حمام خاص وذلك يف أبكر مرحلة ممكنة من احلرمان من احلرية، ويفضل أن يكون ذلك منذ البداية

  استنتاجات - ٨

 على كافة أماكن احلرمان من احلريـة هيئـات    أن املراقبة اليت متارسها    ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      - ٦٣
مستقلة قضائية ومراقبة االحتجاز من وجهة نظر اإلدعاء واملقاضاة، وإمكانية تقدمي شكوى إىل هيئة مستقلة مكلفة 

 مجيعها ضمانات أساسية واقيـة مـن         وعملياً بفحص إدعاءات إساءة املعاملة، جبانب احلصول على حمام قانوناً        
 ضمان التحقيق شكاوى على واجب كافة آليات الأيضاًوتود اللجنة الفرعية أن تؤكد .  املعاملةالتعذيب ومن سوء

  .أو بسوء املعاملة وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة/يف مجيع اإلدعاءات املتعلقة بالتعذيب و

ء املعاملة من فلضمان احلماية من سو.  ليس كافياًمن ناحية أخرى، فإن جمرد وجود هذه الضمانات نظرياً  - ٦٤
وهلذا الغرض، تشدد اللجنة الفرعية علـى أن آليـات          . الضرورة مبكان أن تؤدي هذه الضمانات وظيفتها عملياً       
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 واملراقبة واجلهاز القضائي وجهاز اإلدعاء ينبغي أن يكونوا مجيعهم مستقلني وجيب أن ينظر إليهم كذلك ىشكاوال
الالزمة من املوظفني واملوارد املالية هلذه اآلليات كي تضطلع باملهام          م مستقلون وينبغي أن تتوافر املوارد       أهنعلى  

  .املنوطة هبا

   تطوير آلية الوقاية الوطنية -  ثانياً
ا عينت جلنة حقوق اإلنسان الوطنية بوصفها آلية أهنبأبلغت السلطات يف ملديف، كما سبقت مالحظته،   - ٦٥

  .٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول١٠الوقاية الوطنية وذلك يف 

ومبقتضى الشروط الواردة يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة              - ٦٦
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، للجنة الفرعية ملنع التعذيب سلطة التعاون مع الدول األطراف يف جمال 

اعدهتا على تأسيس آليات الوقاية الوطنية، اليت بـدوهنا ال ميكـن أن     تنفيذ الربوتوكول، وإسداء املشورة هلا ومس     
 ألغراض إجناز اهلدف املتمثل يف منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو             كفء وال   يكون النظام اجلديد فعاالً   

  .)٢٠(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

   االجتماع بآلية الوقاية الوطنية-  ألف

 االجتماع املعقود مع جلنة حقوق اإلنسان دارت مناقشات أولية حول نطاق والية هذه اآلليـة مقارنـة      ءأثنا  - ٦٧
 للربوتوكول االختياري، وأمهية إنشائها وعملها مبا يتفق مع املعايري الدوليـة امللخـصة يف          وفقاًبالوالية الدولية احملددة    

عتبار الواجب للمبادئ ذات الصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز         وتناولت املناقشة احلاجة إىل إيالء اال     . الربوتوكول
، وخباصة فيما يتصل بالشرط القاضي بإسناد الوالية مبوجـب نـص        )٢١(ومحاية حقوق اإلنسان املسماة مببادئ باريس     

  .٢ دستوري أو تشريعي حيدد تشكيلة آلية الوقاية الوطنية وجماالت اختصاصها على حنو ما هو وارد يف املبدأ

 هذا التبادل لآلراء نوقشت وحللت التحديات األساسية اليت تواجهها آلية الوقاية الوطنية اجلديدة              أثناءو  - ٦٨
  ومن بني القضايا الرئيسية اليت طرحـت       . هذه يف عملها اليومي داخل البلد وعالقتها باللجنة الفرعية ملنع التعذيب          

  : ما يلي

وتسلم اللجنة الفرعية، يف هذا . لوطنية املؤسسة يف إطار القانوناألمهية اليت تكتسيها هذه اآللية ا  •
 صدور مرسوم رئاسي ميثل خطوة مهمة ولكنها غري كافية لكفالة طابع االستدامة             بأنالصدد،  

ولذلك حتث اللجنة الفرعية مجهورية ملديف على مواصـلة  . الواجب أن تتسم به اآللية الوطنية  
 . د قانون يفي هبذا الشرطتنفيذ هذه العملية لغاية اعتما

                                                      

  ل االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية     الربوتوكو )٢٠(
 ).‘١‘(، الفرع )ب(، الفقرة ١١  واملادة٤، الفقرة ٢أو املهينة، املادة 

)٢١( A/RES/48/134 ،١٩٩٣ديسمرب /كانون األول ٢٠.  
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وإذا ما أريد للجنة حقوق اإلنسان الوطنية أن حتافظ على طابع آلية الوقاية الوطنية وجب على                  •
 دولة ملديف أن توفر هلا ما يكفي من املوارد البشرية واملادية إلجناز أهدافها وال ينبغي أن حيدث

ن الوقائي ينبغي أن يكون لـه جـدول         فالكيا:  يضاف إىل أنشطتها احلالية    ذلك باعتباره عبءً  
أعماله اخلاص به باستقالل عن األنشطة اليت تؤديها عادة اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف                
ملديف كجزء من الوالية العامة املنوطة هبا وجيب، يف هذا الـصدد، إدراج برنـامج مـستقل                 

شرطة، املشايف النفسية،   السجون، مراكز ال  (األشخاص   بالزيارات جلميع أماكن احتجاز وحبس    
 ).حتجاز املهاجرين، وما إىل ذلكاملراكز اخلاصة بالقاصرين، مراكز ا

وفيما خيص الزيارات غري املعلنة ألماكن االحتجاز اليت تقوم هبا جلنة حقوق اإلنسان الوطنيـة                 •
للقـانون   بصفتها آلية وطنية للوقاية من التعذيب وخارج الوالية املسندة إىل هذه اللجنة طبقاً            

املتعلق بتأسيسها، تتطلب هذه الزيارة والية متكنها من أداء التزاماهتا الدولية مبوجب الربوتوكول 
على هـذا   . االختياري على حنو ما حتملته الدولة الطرف بناء على تصديقها على هذه املعاهدة            

تقوم بـه اللجنـة     النحو، فإن آلية الوقاية الوطنية، لكي تتمكن من أداء العمل التكميلي الذي             
 لشرط الوصول املنصوص عليه يف الربوتوكول، جيب أن يتاح هلا الوصول إىل كافة وفقاًالفرعية و

األماكن اليت حيتجز فيه أو ميكن أن حيتجز فيها أشخاص حمرومون من حريتهم مبا يف ذلـك، يف           
ية واملؤسسات  مجلة أمور، مراكز الشرطة وأماكن االحتجاز اإلداري والسجون واملشايف النفس         

اخلاصة باألشخاص املعوزين ومرافق االحتجاز العسكرية واملرافق اخلاصة باألطفـال اجلـاحنني            
 .ووسائل نقل األشخاص احملتجزين

ونتيجة للمناقشة اليت دارت مع ممثلي اللجنة، يساور اللجنة الفرعية قلق من أن جلنة حقوق اإلنسان يف                   - ٦٩
 لالضطالع مبختلف املهام ذات الصلة بعمـل آليـة           مناسباً ص املؤهلون تأهيالً  ملديف قد ال يتوفر لديها األشخا     

 يف جمال فاإلجراءات املتبعة حالياً .ن اللجنة املذكورة قد تواجه مشكلة عدم توفر املوارد املالئمة أالوقاية الوطنية و  
 جيري حاليا تطوير املمارسة أنهبفرعية وضع امليزانية قد ال تكفل االستقالل الذايت املايل املطلوب؛ وأبلغت اللجنة ال

 املوارد من امليزانية    بشأنواللجنة الفرعية تطلب معلومات     . املتمثلة يف جتهيز مقترحات اللجنة املتعلقة بامليزانية      
 مبهامها بوصفها آليـة للوقايـة       واملوارد البشرية اليت تتاح للجنة حقوق اإلنسان يف ملديف لالضطالع فعالً          

  يف ذلك، تقسيم ملا خيصص من املوارد يف امليزانيـة لالضـطالع بالعمـل الـذي تؤديـه آليـة                    الوطنية مبا   
  .الوقاية الوطنية

 ة الفرعية عن ارتياحها لكـون دولـة       وعلى ضوء هذا االجتماع األول آللية الوقاية الوطنية، تعرب اللجن           - ٧٠
وهلذه األغراض  . عملية تعزيزها ومأسستها  ملديف باشرت عملية إرساء آلية وقاية وطنية وتناشد الدولة مواصلة           

 إىل اآللية الوطنية أيضاًتعيد تأكيد املبادئ التوجيهية املوجهة إىل الدولة لضمان التطوير األمثل هلذه اآللية واملوجهة 
ـ إبحىت توضع خطة شاملة وتكميليـة تـسمح آلليـة الوقايـة الوطنيـة                 از مهامهـا املتمثلـة يف الوقايـة    جن

  .من التعذيب
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  التوجيهية املبادئ - باء 

  املبادئ التوجيهية املتعلقة بالدولة الطرف - ١

تود اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تبيان البعض من املبادئ التوجيهية للدول األطراف فيما يتعلق بـبعض                  - ٧١
  : حيث ينبغي للدولة .القضايا الرئيسية املطروحة على آليات الوقاية الوطنية

 عن استقالل موظفيها وأي     فضالًقاللية الوظيفية وامللموسة آللية الوقاية الوطنية       أن تضمن االست    )أ(
  ؛ كان أو مستشفاًن تستخدمهم مستشارين بغية احليلولة دون أي تضارب يف املصاحل حقيقياًأميكن خرباء 

الكفاءات أن تعتمد كافة اإلجراءات الضرورية لضمان أن تتوفر خلرباء آلية الوقاية الوطنية مجيع              )ب(
  املهنية الالزمة، مبا يف ذلك التوازن بني اجلنسني والتمثيل املالئم للمجموعات اإلثنية وجمموعات األقلية يف البلد؛ 

  أن توفر املوارد الضرورية الالزمة لتشغيل آلية الوقاية الوطنية؛  )ج(
 املستدام املبـادئ ذات      تستخدم االستخدام  بأنن توفر السبل اليت تسمح آللية احلماية الوطنية         أ  )د(

  .)٢٢()ما يسمى مببادئ باريس(الصلة مبركز املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
أن توفر آللية الوقاية الوطنية إمكانية احلصول على مجيع املعلومات املتعلقة بعـدد األشـخاص                 )ه(

  أماكن االحتجاز وموقعها؛  عن عدد فضالًاحملرومني من حريتهم املوجودين يف أماكن االحتجاز 
أن توفر آللية الوقاية الوطنية إمكانية احلصول على مجيع املعلومات املتعلقـة مبعاملـة هـؤالء                  )و(

  األشخاص وظروف احتجازهم مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل مجيع أنواع امللفات؛ 
 من حريتهم دون حضور شهود، أن توفر آللية الوقاية الوطنية إمكانية مقابلة األشخاص احملرومني  )ز(

 أنه عن مقابلة أي شخص آخر تعتقد آلية الوقاية الوطنية فضالًواملساعدة اليت يقدمها مترجم شفوي إن لزم األمر، 
  كفيل بتقدمي معلومات ذات صلة باملوضوع؛ 

ت ئك األشخاص أو املنظمات اليت تقدم معلوما      ال ميكن أن تضر بأول    أن ال تعاقب أو تقوم بأعم       )ح(
  إىل اآللية الوطنية؛ 

 مع هذه اآللية فيما     أن تفحص التوصيات اليت تقدمها إليها آلية الوقاية الوطنية وأن تقيم حواراً             )ط(
  يتعلق بالتدابري املمكنة للتنفيذ؛ 

  .أن تنشر وتعمم التقارير السنوية اليت تصدرها آلية الوقاية الوطنية  )ي(

   احلماية الوطنيةاملبادئ التوجيهية املتعلقة بآلية - ٢

ترغب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف تبيان بعض املبادئ التوجيهية اخلاصة بآلية الوقاية الوطنية نفسها                 - ٧٢
  : حيث ينبغي آللية الوقاية الوطنية. فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية

                                                      

)٢٢( A/RES/48/134 ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠.  
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وأن .  يف أدائهم ملهامهم عن استقالل موظفيهافضالًأن تضمن وحتافظ على استقالليتها الوظيفية   )أ(
 تتعاون مع   بأنتضع طرائق تسمح لسائر اجلهات الفاعلة غري احلكومية اليت تضطلع وتنهض بالوقاية من التعذيب               

  ؛اآللية أو تشارك فيها
أن تضمن وحتفظ توظيف األشخاص ذوي الكفاءات املهنية الالزمة آخذة بعني االعتبار التوازن               )ب(

  ؛ملالئم للمجموعات اإلثنية وجمموعات األقلية يف البلدبني اجلنسني والتمثيل ا
أن ترصد وتقيم طريقة عملها بالرجوع إىل املعايري الدولية اليت أقرهتا املبادئ ذات الصلة مبركز                 )ج(

  ؛ )مبادئ باريس(وتشغيل اآلليات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
يارات الدورية للوقوف على املعاملة الـيت يلقاهـا         أن ختطط الستخدام املوارد وسبل كفالة الز        )د(

  ن تتخذ التدابري املالئمة حلمايتهم؛ أاألشخاص احملرومون من حريتهم يف مجيع أماكن االحتجاز و
أن تقدم توصيات إىل السلطات املختصة ترمي إىل حتسني معاملة وظروف احملرومني من حريتهم                )ه(

 بعني االعتبار املعايري ذات الـصلة  خذاًآلة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       وملنع التعذيب وغريه من ضروب املعام     
 الزيارات والواردة يف التقارير اليت تضعها اللجنـة    بشأن عن التوصيات املقدمة     فضالً اليت وضعتها األمم املتحدة،   

  الفرعية ملنع التعذيب؛ 
 بالتشريعات النافذة أو قيد الصياغة، مبا       ستراتيجية وتقدم مقترحات ومالحظات تتعلق    اأن حتدد     )و(

  ؛يف ذلك إرساء آلية الوقاية الوطنية قانوناً
أن تصر على احلصول على كافة املعلومات بصدد عدد األشخاص احملرومني مـن حريتـهم يف                  )ز(

  أماكن االحتجاز؛
ريها يف مجيـع     عن تسهيل إشراك غ    فضالًأن حتافظ على االتصال باللجنة الفرعية ملنع التعذيب           )ح(

  املعلومات بغية متابعة التقيد بالتوصيات اليت قدمتها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛ 
  أن تؤمن سرية املعلومات اليت جتمع وتبقيها طي الكتمان حسب االقتضاء؛   )ط(
  أن تنشر وتعمم التقارير السنوية؛   )ي(
املتخصصني يف اإلجـراءات القانونيـة      أن تكفل تدريب وحتديث كفاءات املوظفني التابعني هلا           )ك(

ماكن االحتجاز؛ مبا يف ذلـك      ألواملمارسة احلسنة بغية التطبيق الصارم واملتسق ملنهجية تتوخى يف أداء الزيارات            
  . طرائق إجراء مقابالت واجلمع والتحليل املنتظمني للمعلومات والبيانات ذات الصلة مبنع التعذيب
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  رومني من حرياهتم أوضاع األشخاص احمل– ثالثاً
   مرافق الشرطة- ألف

   فترة االحتجاز األويل لدى الشرطة- ١

 ال جيوز احتجاز أي شخص أو حبسه        أنه"من الدستور النافذ وقت الزيارة على       ) ب(١- ١٥تنص املادة     - ٧٣
ب  يبلـغ بأسـبا     ساعة دون أن   ٢٤وال جيوز احتجاز أي شخص ملدة تزيد على         .  ملا ينص عليه القانون    وفقاًإال  

  . مماثالًويتضمن الدستور اجلديد حكماً. "اعتقاله أو احتجازه

بعد .  أيام بقرار صادر عن الشرطة     ٧ للتشريع الساري وقت الزيارة، ميكن احتجاز مشتبه به ملدة           وفقاًو  - ٧٤
ـ  ٧ للنظام الذي حيكم اعتقال واحتجاز األشخاص املشتبه بارتكاهبم جرمية ملدة تزيد على وفقاًذلك    ن أيـام ميك

  . )٢٣( يوما١٥ًفق على متديد قوامه ني حكوميني يعينها الرئيس أن توا أعضاء تتألف من مسؤول٣للجنة من 

 من الفصل األول أعاله، تفهم اللجنة الفرعية أن الدستور اجلديد جـاء             ٦- وكما لوحظ يف الفرع باء        - ٧٥
ستور اجلديد على أن الشخص الذي يعتقل       من الد ) د(٤٨وتنص املادة   .  املوصوفة أعاله  ببعض التغيريات يف احلالة   

 ساعة، وتكون هلذا القاضي سلطة حتديد صحة اعتقاله ويفرج عنه بشروط ٢٤أو حيبس ميثل أمام قاض يف غضون 
 تضمن السلطات املعنية التطبيـق      بأن وتوصي اللجنة الفرعية     .أو بدون شروط أو يأمر مبواصلة احتجاز املتهم       

  . من الدستور) د(٤٨ ء اجلديد املنصوص عليه يف املادةالواجب والسليم هلذا اإلجرا

للقرار الذي ينص على اإلجراء املتعلق      ً   مفصال وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات أن توفر وصفاً         - ٧٦
بوضع شخص ما قيد احتجاز الشرطة واستمرار ذلك االحتجاز وإعادة االحتجاز يعكس التغيريات اليت أتى               

وينبغـي أن يتـضمن هـذا       . من الدستور ) د(٤٨عتمد واملنصوص عليه يف املادة      لذي أ هبا اإلجراء اجلديد ا   
الوصف، بوجه خاص، معلومات عن السلطات اليت تقرر االحتفاظ بالشخص واستمراره واحلدود الزمنية هلذه 

  . أو باألنظمة/القرارات واملراجع ذات الصلة بالقوانني و

 أيـام  ٧ألشخاص رمبا ال حيرمون من حريتهم جملرد قرار صدر عن الشرطة ملدة ويساور اللجنة الفرعية قلق من أن ا       -٧٧
وملنع إساءة املعاملة، فإن التحقيقات اليت تقوم هبا الـشرطة          . م حيتجزون يف مرافق تقع حتت مسؤولية الشرطة       أهنفحسب بل   

حقيق واالحتجاز يف آن واحد قـد       ن ممارسة الشرطة لوظائف الت    إإذ  .  ووظيفياً واحتفاظها بالشخص جيب فصلهما مؤسسياً    
تفضي إىل تزايد املخاطر من حماولة احملققني التابعني هلا استخدام ضغط قوي على األشخاص الذين حيتجزون ورمبـا حـىت                    

  . اللجوء إىل إساءة املعاملة ألغراض التحقيق

                                                      

فر نسخة من هذا النظام للجنة الفرعية ملنع التعذيب فإن املعلومات الواردة يف هذه الفقرة مأخوذة                حيث مل تتو   )٢٣(
  ٢٠٠٧ مـايو /أيار ٢،  A/HRC/4/25/Add.2من تقرير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، السيد ليياندرو دسبوي،            

  . ٤٦الفقرة 
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  قـصر  أة فتـرة     تكون فترة االحتجاز األويل لدى الـشرط       بأنوتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        - ٧٨
ما يكون وينبغي أن تكون إعادة االحتجاز بعد ذلك يف مرافق حتت مسؤولية إدارة دوائر السجون وإعـادة                  

 تكفل السلطات املعنية عدم استخدام أية       بأنوتوصي اللجنة الفرعية    . التأهيل وليس حتت مسؤولية الشرطة    
  .اض أخرىضغوط على األشخاص الذين حيتجزون لغرض التحقيق أو ألية أغر

 مفادها أن حكومة ملديف     ت تقدمت السلطات بتأكيدا   ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٢ويف مذكرة شفوية مؤرخة       - ٧٩
عالوة على ذلك لـوحظ أن      . تعمل بالفعل على تعزيز فصل وظائف االحتجاز عن وظائف التحقيق املنوطة بالشرطة           

.  ذكرهـا  اآلنفاحتجاز السجناء مسؤولية منوطة باإلدارة       تصبح إعادة    بأن يف التوصية القائلة     النظر اجلاد جيري حالياً   
  . تستجد يف هذا الشأن تطلب اللجنة الفرعية من احلكومة موافاهتا باملعلومات املتعلقة بأية تطورات جديدةو

  احلبس االحتياطي وعملية اإلفراج بكفالة -٢

كن للشخص الذي يـتم توقيفـه أن         مي ٢٠٠٤ من النظام املتعلق باإلفراج بكفالة لعام        ٥مبقتضى الفرع     - ٨٠
 إىل السلطات اليت اعتقلته وعلـى       وعلى الشخص الذي خيضع للتحقيق أن يقدم طلباً       . يطلب اإلفراج عنه بكفالة   

 أو إىل اللجنة القضائية، إذا مـا  أنه إىل احملكمة اليت تنظر يف ش     باًالشخص الذي خيضع للنظر القضائي أن يقدم طل       
واجلرائم اليت يسمح بصددها باإلفراج بكفالة منصوص عليها        . كون فيه اللجنة منعقدة    ت صادف ذاك التقدمي يوماً   

  .من النظام ١يف اجلدول 

ة الذكر يتم، بالنسبة للشخص الذي حيتجز بداعي االشتباه يف          اآلنفمن األنظمة   ) أ(٧ و ٦ومبقتضى الفرعني     - ٨١
وإذا ما تقرر  . ساعة من حلظة احتجازه٣٦ يف غضون البت يف احتجازه بكفالة وتبليغه بذلك خطياً ارتكابه جرمية،

  . ساعة٣٦ يف غضون  من طلب اإلفراج عنه بكفالة يتم عندئذ إبالغه بأسباب قرار الرفض خطياًنهاحرم

 األيام السبعة األوىل أثناءومبقتضى التشريع الساري وقت الزيارة بدا أن هذا يعين أن قرار اإلفراج بكفالة   - ٨٢
وعلى إثر فترة االحتجاز االحتياطي األويل لدى الـشرطة،         . تياطي لدى الشرطة قرار تتخذه الشرطة     لالحتجاز االح 

وتوصي اللجنة الفرعيـة    . يتخذ القرار املتعلق باإلفراج بكفالة من قبل اللجنة نفسها اليت قررت متديد ذلك االحتجاز             
هي اليت   جلهة املسؤولة عن التحقيق يف اجلرمية     سلطات ملديف بإعادة النظر يف نظام اإلفراج بكفالة حىت ال تكون ا           

وتلتمس اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كانت اإلجراءات اجلديدة املنصوص عليها يف . ن اإلفراج بكفالةأتقرر ش
من الدستور اجلديد ستأيت بأية تغيريات يف اإلجراءات املتعلقة باالحتجاز االحتياطي وباإلفراج عـن              ) د(٤٨املادة  
  . خاص بكفالة وإذا ما كان األمر كذلك تطلب اللجنة الفرعية احلصول على معلومات عن تلك التغرياتاألش

 الصعوبات العملية ذات الصلة باإلفراج بكفالة تسهم يف عـدد           بأن الزيارة، حصل انطباع لدى الوفد       أثناءو  - ٨٣
اإلفراج بكفالة إال أن عقبات مالية قد تقف        وعلى الرغم من إمكانية منح       .األشخاص الذين يتم اإلفراج عنهم بكفالة     

 وال يكـون يف      جـداً   ألن املبلغ الذي يطلب يف سبيل اإلفراج رمبا يكون عالياً           نظراً يف وجه إجناز هذا اإلفراج عملياً     
 توصـي  ،ولكي يصبح اإلفراج بكفالة إمكانية حقيقة على الصعيد العملـي . متناول معظم مواطين ملديف العاديني  

وتطلب اللجنـة الفرعيـة     .  مع اإلمكانيات املالية للمحتجز املعين      يكون مبلغ الكفالة متماشياً    بأنلفرعية  اللجنة ا 
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 وخالل النصف األول من عـام       ٢٠٠٧معلومات عن عدد الطلبات املتعلقة باإلفراج بكفالة اليت قدمت يف عام            
  . بكفالة وعدد األشخاص الذين مت اإلفراج عنهم فعال٢٠٠٨ً

  أمام احملكمة كضمان واق من إساءة املعاملة املثول -٣

جل اعتقال أو احتجاز أشخاص مشتبه بارتكاهبم       أمبقتضى النظام الذي حيكم تقدمي الطلب إىل قاض من            - ٨٤
، يبدأ دور اجلهاز    )٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٤( املدة اليت وافقت عليها اللجنة       لىجرمية ملدة إضافية تزيد ع    

 الذي متنحه  يوما١٥ًيام السبعة األوىل من االحتجاز الذي تقرره الشرطة وبعد التمديد ملدة           فقط بعد األ   القضائي
 دون إمكانيـة     يومـاً  ٢٢ لذلك ميكن أن حيتفظ باألشخاص رهن احتجاز الشرطة ملدة تصل إىل             وتبعاً. اللجنة

   .احلصول على موافقة أو نظر هيئة قضائية يف ذلك االحتجاز

  االحتجـاز رهنـاً    ا ميـددو  بـأن لذكر ال يبني الفترة القصوى اليت يسمح هبا للقضاة          اآلنف  والنظام ا   - ٨٥
. ، إىل ذكر فترة االعتقال أو االحتجـاز        منه على أن يعمد القاضي، خطياً      ٦بالتحقيقات، ولكنه ينص يف الفرع      

 ولكن فقط حتجاز خطياًباإلضافة إىل ذلك ال يطلب النظام من احملكمة بيان األسس اليت يقوم عليها التمديد يف اال
  .األسس اليت يقوم عليها قرار احلرمان من التمديدبيان 

   ومبوجـب   ؛ ال ترد أية إشارة إىل واجب احملكمة مساع احملتجز نفسه يف إطار هذا النظـام               ،عالوة على ذلك    - ٨٦
ستفسارات أو أسئلة موجهة     فإن املسؤول التابع لسلطة التحقيق دون سواه هو اجلهة املمكن مساءلتها يف أية ا              ٤الفرع  

 ملديف أن القاضـي يفحـص       بشأنكما ذكر املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني يف تقريره           . من القاضي 
ولقد جرى تأكيد أمر كهذا من قبل احملتجزين الذين أجـرى           . )٢٤(الطلب املتعلق بالتمديد دون مساع احملتجز أو حماميه       

  . م احتجزوا من قبل الشرطة ملدة أسابيع بل وألشهر دون مثوهلم أمام احملكمةأهن ادعوا الوفد معهم مقابالت والذين

وكما سبقت مالحظته، فإن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واعية باحلكم الدستوري اجلديد الـذي يفيـد         - ٨٧
نه بـشروط أو     ساعة للبت يف صحة احتجازه أو لإلفراج ع        ٢٤وجوب مثول احملتجز اآلن أمام قاض يف غضون         

وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كان النظام اخلاص بتقـدمي           . بدون شروط أو بغية مواصلة احتجازه     
 اعتقال أو احتجاز األشخاص املشتبه بارتكاهبم جرمية من أجل أن توافق اللجنة على              بشأنطلب إىل القاضي    

لالحتجاز،  ويف غياب فترة زمنية قصوى حمددة     . مدة إضافية سيعدل أو يلغى حبكم بدء نفاذ الدستور اجلديد         
  .  يف قرار مواصلة االحتجازبانتظامتوصي اللجنة الفرعية بضرورة إعادة نظر احملكمة 

مث إن الرقابة القضائية على أي قرار بالتمديد يف فترة االحتجاز االحتياطي، مبعىن مثول الشخص احملروم                  - ٨٨
  مهمـاً   يعترب ضماناً  ،طعن يف قرار االحتجاز وتقدمي تقرير عن أي سوء معاملة         من حريته أمام احملكمة وإمكانية ال     

وتؤكد اللجنة الفرعية على .  من سوء املعاملة على وجه اخلصوص واقياًبالنسبة حلقوق احملتجز على العموم وضماناً
ب وقت أمام سلطة قضائية  دون أن تتاح له فرصة حقيقة لإلدالء بأقواله يف أقر ال جيوز استبقاء شخص حمتجزاًأنه

                                                      

مـايو  / أيـار  ٢،  HRC/4/25/Add.2 دسبويامني، السيد ليياندرو    املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحمل      )٢٤(
  . ٤٦، الفقرة ٢٠٠٧
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 احملتجزين ال ينبغي فقط أن يكونوا حاضرين يف جلسة احملكمة بأنوتوصي اللجنة الفرعية . )٢٥(أو سلطة أخرى
املكرسة لالحتجاز وملواصلته بل ينبغي أن تتاح هلم فرصة حقيقة للتكلم ولإلبالغ بأي إساءة معاملة تعرضوا                

فرصة قائمة أمام احملكمة لطلب فحوص طبية إذا ما كانت هناك أسباب وينبغي أن تكون هناك على الدوام  .هلا
 إساءة املعاملة رمبا حدث والختاذ خطوات تكفل التحقيق السريع من قبل هيئة خمتصة              بأنحتمل على االعتقاد    

  . يف أي إدعاءات بسوء املعاملة

  اإلدانةألغراض املخاطر املترتبة على االعتماد على جمرد االعتراف  - ٤

ومن خـالل  .  فقط على اعتراف صادر   ميكن، مبوجب القانون الساري، حملكمة أن تبت يف إدانة تأسيساً           - ٨٩
 إىل  أيـضاً ن التحقيقات اليت جتريها الشرطة ترتع       ألدى الوفد انطباع    املناقشات اليت جرت مع السلطات، يكّون       

من ناحية  . ركز هي األخرى على االعتراف     وأن عملية اإلدعاء واملقاضاة ت     ،التركيز على احلصول على اعترافات    
ظم اإلدانات واألحكـام     االعتراف وحده مل يعد يعترب هو األساس الوحيد لإلدانة وأن مع           بأنأخرى أبلغ الوفد    

  . االعتراف وحده تقررت على أساس بعض األدلة وليس)  تقريباً يف املائة٩٠(الصادرة 

 إىل  تلجـأ زالت   ن الشرطة ما  أى الوفد معهم مقابالت      ادعى حمتجزون عديدون أجر    ،من ناحية أخرى    - ٩٠
وعلى سبيل املثال ذكر بعض احملتجزين الذين أجرى الوفـد معهـم       . اإلكراه وسوء املعاملة للحصول على أقوال     

 استجواهبم حلملـهم علـى االعتـراف    أثناء للضرب على أيدي أفراد وحدة حتقيق خاصة   ام تعرضو أهنمقابالت  
 ادعى حمتجز أن يداه كانتا مغلولتني وراءه        ،ويف مقابلة أخرى  . ري الذي حدث يف هيماندهو    باشتراكهم يف التفج  

. الواقعة بسجن ماليه خارج فترة االسـتجواب  جواب  سترب يف مجيع مواضع جسمه يف غرفة اال       فيما تعرض للض  
 أجرب على قضاء أسبوع أنه ادعى  قابل الوفد حمتجزاً،عالوة على ذلك ويف مركز االحتجاز التابع لشرطة دونيدهو

ويزعم أن هذا الترتيب .  قوياًنام فيه يف العراء دون حاشية على أرضية صلبة بالقرب من آلة للضخ حتدث ضجيجاً
  .احملقق من الشرطة املكلف بالقضيةغري املالئم للنوم قرره املوظفون املسؤولون عن احلبس نيابة عن 

إمكانية اإلدانة اجلنائية باالستناد فقط إىل اعتراف قد تفتح الباب يف واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ترى أن   - ٩١
وجه بعض األفراد الرتكاب جتاوزات يف العملية من خالل حماولة انتزاع اعترافات عن طريـق إسـاءة معاملـة                   

ة الشخص  حيظر استغالل حالأنهويف هذا الصدد تود اللجنة الفرعية التأكيد على . األشخاص احملرومني من حريتهم
   غري الئق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على جترمي نفسه بأي طريقة أخـرى                احملتجز أو املسجون استغالالً   

 استجوابه للعنف   أثناء ال ينبغي أن يعرض أي شخص حمتجز         أنهبواملبدأ القائل   . أو الشهادة ضد أي شخص آخر     
واللجنـة  . )٢٦(ختاذ القرارات أو من حكمه على األمور      أو التهديد أو ألساليب استجواب تنال من قدرته على ا         

الفرعية ترى أن النهج الذي يتوخى األدلة وليس االعترافات يف التحقيقات اجلنائية هنج يشكل ضمانات أساسية                

                                                      

كما هو وارد يف جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال                   )٢٥(
 .١١املبدأ ) ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩(، A/RES/43//173 االحتجاز أو السجن

عة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال              كما هو وارد يف جممو     )٢٦(
 .٢١املبدأ ) ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩(، A/RES/43//173 االحتجاز أو السجن
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 جيعل من اللجوء إىل انتزاع االعترافات بواسطة إساءة املعاملة جلوء ال معىن له وحيد من مث بشكل كبري                   نهإحيث  
  .  احتجاز الشرطة هلمأثناءاطر إساءة معاملة األشخاص من خم

  تـنص علـى     ، وهي مـادة    يف الدستور اجلديد   ٥٢وترحب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإدراج املادة          - ٩٢
 ما مل يصدر يف إطار احملكمة عن متهم يتمتع مبداركه العقلية السليمة              ال جيوز قبول أي اعتراف بوصفه دليالً       أنه"

 ومثل هذا القول أو ،ب أن يؤخذ أي قول أو دليل من مصدر باستخدام اإلكراه أو أي وسيلة غري مشروعةوال جي
نةالدليل يكونان غري مقبولني بوصفهما        مـن مـشاريع قواعـد       ٤- ٢ باملادة   أيضاًوترحب اللجنة الفرعية    ". بّي

ل أي ظرف من الظروف ال ينبغي        عندما خيضع شخص لالستجواب يف ظ      أنه" اليت تفيد . )٢٧(اإلجراءات اجلنائية 
  للمسؤول عن إنفاذ القانون أن يستخدم التعذيب أو التخويف إلقنـاع الـشخص باإلجابـة علـى األسـئلة                   

  ". أو االعتراف

 التطبيـق    تتخذ السلطات ذات الشأن مجيع اخلطوات الضرورية لـضمان         بأنوتوصي اللجنة الفرعية      - ٩٣
 بـشأن وتطلب اللجنة الفرعية احلصول على معلومات       . ٥٢يف املادة   للحكم الدستوري اجلديد اجملسد     الدقيق  

وضع قواعد اإلجراءات اجلنائية وما إذا كانت هذه القواعد تشتمل على حظر الستخدام التعذيب أو إسـاءة                 
 يشدد تدريب الـشرطة يف جمـال        بأن أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية    . املعاملة يف التحقيقات اليت جتريها الشرطة     

كما توصي اللجنة الفرعية    .  من العكس   إىل املشتبه به بدالً    قيق على احلاجة إىل االنطالق من الدليل وصوالً       التح
ن يتلى عليهم   أ مينح األشخاص احملرومون من حريتهم قبل التوقيع على بيان للشرطة نسخة من هذا البيان و               بأن

  .أو مينحوا فرصة لقراءته

   من سوء املعاملةاقياً واإلعالم باحلقوق بوصفه ضماناً - ٥

 بالسكوت عما يتعلق بإعالم ، وكذلك غريه من القوانني ذات الصلة،يتسم الدستور الساري وقت الزيارة  - ٩٤
  . احملتجز حبقوقه وعدم حتديد ما تشمله هذه احلقوق

 ين تقريبـاً  زيارة الوفد ملراكز الشرطة مل ير الوفد أي معلومات مكتوبة عن احلقوق ومجيع احملتجز            أثناءو  - ٩٥
 ،عالوة علـى ذلـك    . م مل مينحوا أي معلومات فيما يتعلق حبقوقهم       أهنبالذين أجرى الوفد معهم مقابلة أفادوا       

 حصل لدى الوفـد     ، إىل املقابالت اليت أجريت مع احملتجزين واىل مناقشات دارت مع موظفي الشرطة            واستناداً
 احلقوق فإن ذلك مل حيدث بطريقة متسقة أو بشأناملعلومات  حىت يف احلاالت اليت مت فيها توفري بعض أنهبانطباع 
  . قيامهم مبهامهمأثناءلتقدير موظفي الشرطة  متروكاً وإبالغ احملتجزين حبقوقهم يبدو على هذا النحو أمراً. منتظمة

تلك ومن املسلم به أن األشخاص إن مل يكونوا على بينة من حقوقهم فإن قدرهتم على املمارسة الفعلية ل                   - ٩٦
وإن حق احملرومني من حريتهم يف تبليغهم حبقوقهم عنصر حاسم يف احليلولة دون إساءة املعاملة               . احلقوق تتضرر 

                                                      

 .٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢١املشروع املؤرخ  )٢٧(
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واللجنة الفرعية .  شرط ال غىن عنه من شروط املمارسة الفعلية للحقوق ذات الصلة باحملاكمة العادلةأنه عن فضالً
  . )٢٨(البعض من احلقوق األساسية للمحتجزين من الدستور اجلديد تنص على ٤٨ترحب بكون املادة 

توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتعديل التشريع ذي الصلة على النحو الذي يعكس الدسـتور                 - ٩٧
 عن حـق هـؤالء يف       فضالً على حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم        اجلديد وأن ينص صراحة وتفصيالً    

 من احلرية بالتزامن مع واجب مـوظفي إنفـاذ         مهناحرم يبدأ فيها     من اللحظة اليت   حبقوقهم اعتباراً  إخطارهم
 من اللحظة اليت يبدأ فيها احلرمان القانون كفالة ذلك اإلخطار واملساعدة يف ممارسة مجيع هذه احلقوق اعتباراً  

  . من احلرية

رومني من بوضع إشعار منوذجي يتضمن قائمة جبميع حقوق األشخاص احمل أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية   - ٩٨
حريتهم باللغات اليت ينطقون هبا وتعلق تلك القوائم يف أماكن احلرمان من احلرية حيث ميكن قراءهتا بسهولة                 

ستمارة اليت  الباإلضافة إىل ذلك جيب أن تكون نفس هذه املعلومات يف ا          . من قبل األشخاص رهن االحتجاز    
  .ستمارةاللك امن ت سيوقع عليها كل شخص حمتجز وجيب منح احملتجز نسخة

  من سوء املعاملة اإلشعار باحلرمان من احلرية كضمان واق - ٦

 بـأن  أبلغت السلطات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٢شفوية مؤرخة    مبقتضى مذكرة   - ٩٩
ن التحقيق بـإبالغ     يقوم املوظف املسؤول ع    بأنهذه املساعدة يقضي    على  مساعدة حمام واحلصول     النظام املتعلق بالتماس  

وأبـدت   ، ساعة من حلظة االعتقال    ٢٤عضو من أعضاء أسرة احملتجز أو قريب من أقربائه خيتارمها إلبالغهما يف غضون              
  .  ساعة٢٤ قصارى اجلهد يبذل يف سبيل إبالغ عضو األسرة بذلك االعتقال يف غضون بأنهذه السلطات تأكيدات 

شتكى حمتجزون عديدون قابلهم الوفد من عجزهم عن االتـصال           وبالرغم من هذا، ا    ،من ناحية أخرى    - ١٠٠
وتبني الوفد أن احملتجزين عـاجزون  . بأفراد أسرهم أو إخطارهم على حنو آخر بوجودهم رهن احلبس االحتياطي         

على سيبل املثال   .  عن ممارسة هذا احلق ما مل يوافق على ذلك موظف الشرطة القائم بالتحقيق يف قضيتهم               عملياً
عالوة على  .  دون أن يتم إعالم أسرته حببسه       يوماً ٥١ حبس ملدة    أنهركز االحتجاز بدونيدهو زعم حمتجز      ويف م 

 يبدو أن احملتجزين مل يكونوا واعني مبا        ،ذلك وحىت يف حالة موافقة املسؤول القائم بالتحقيق على إخطار األسرة          
  . إذا كانت أسرهم قد أخطرت بالفعل أم مل ختطر

 . مبكان حبسه هو عرضة أكثر من غريه إلساءة املعاملة         حد عاملاً أخص احملبوس دون أن يكون      مث إن الش    - ١٠١
 من احلرية ضمان مهم يقي من سوء نهاواحلق يف إخطار شخص خارج املكان الذي يوجد فيه احملتجز حبقيقة حرم        

كن أن يرتدعوا مبعرفتـهم أن      املعاملة؛ واألشخاص الذين يلتجئون يف غري ذلك من احلاالت إىل إساءة املعاملة مي            
  . لرفاه الشخص احملتجزظاًشخصا آخر من اخلارج قد أخطر وقد يكون متيق

                                                      

احلق؛ واحلق يف لـزوم     احلق يف إبالغ الشخص بأسباب اعتقاله أو احتجازه؛ الوصول إىل حمام واإلعالم هبذا               )٢٨(
 .  ساعة٢٤الصمت؛ واحلق يف تقدمي الفرد إىل احملاكمة يف غضون 
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 تكفل إنفاذ احلق يف إبالغ فرد من أفراد أسرة الشخص           بأنتوصي اللجنة الفرعية السلطات املعنية        - ١٠٢
 وتوصي اللجنة الفرعية .أيضاً ساعة بصورة عملية ٢٤احملروم من حريته أو شخص آخر له صلة به يف غضون 

كذلك بإبالغ احملتجزين بصورة منتظمة هبذا احلق وطلبت التوقيع على استمارة موحدة تتعلق هبذا احلق يبني                
وينبغي اإليعاز ملسؤويل الشرطة بإبالغ احملتجزين هبذا احلق وإنفاذه عن . فيها اسم الشخص الذي يراد إخطاره

  .طريق إخطار الشخص املبني

   إىل حمام كضمان واق من سوء املعاملةالوصول - ٧

من النظام املتعلق بالتماس وتأمني ) أ(٢ الفصل األول أعاله، ينص الفرع  من٧- كما لوحظ يف الفرع باء  - ١٠٣
 أن ميـنح    ، االشتباه يف جرمية   بشأن ينبغي، يف أي حالة جيري فيها التحقيق         أنهاملساعدة اليت يقدمها احملامي على      

بوضوح على أن املسؤولية آيلة      ١١وينص الفرع   . حقيق فرصة التماس مساعدة يقدمها حمام     الشخص اخلاضع للت  
  . الذي يتوىل تغطية كافة التكاليف ذات الصلة هبذه املساعدةأيضاًإىل املتهم يف انتقاء حمام وهو 

تجزين الذين  ن األغلبية الساحقة من احمل    إ حيث    هذا احلق ال يطبق عملياً     بأنوحصل لدى الوفد انطباع       - ١٠٤
 م مل يكونوا قادرين على حتمل كلفة حمام خاص ولذلك مل يكونوا ممثلني قانونـاً              أهنأجريت معهم مقابالت بينوا     

 حىت  أنهعالوة على ذلك ادعى بعض احملتجزين الذين أجريت معهم مقابالت           .  فترة احتجازهم لدى الشرطة    أثناء
وعلى سبيل . ص االتصال مبحام جتاهلتها الشرطة أو مل يستجب هلالو أمكنهم الوفاء بكلفة حمام فإن طلباهتم خبصو

 ٢٠٠٧نوفمرب  / على إثر حادث استجد يف تشرين الثاين       أنهاملثال أفاد بعض احملتجز مبركز االحتجاز يف دونيدهو         
يد أن  دعاءات تف ا ب وأحاط الوفد علماً  .  لطلباهتم املتعلقة بتعيني حمام عنهم     بتعرض كثري منهم للضرب ومل يستج     

  .  ساعة٩٦حمتجزين اضطروا إىل االنتظار مدة طويلة من أجل احلصول على حمام وقد وصلت تلك املدة إىل 

 لألفراد الذين يعمدون للحصول  التحقيق الذي جتريه الشرطة ميكن أن يشكل رادعاًأثناءإن وجود احملامي   - ١٠٥
فإذا ما كان للمحتجز حق التشاور مع       .  لديهم على معلومات أو اعترافات عن طريق إكراه األشخاص احملتجزين        

وإثر .  على التبليغ بأي إساءة يتعرض هلا يف معاملتهأيضاً نفراد منذ بداية االحتجاز، يكون احملتجز قادراًاحمام على 
وإذا ما جرى التعبري عن هذه املعلومات يف كنف . بلوغ طلب احملتجز إىل احملامي ميكن أن يرفع هذا األخري شكوى

ووجود حمام . السرية أمكن استخدامها بطريقة مغفلة املصدر ملنع املمارسات اليت تنطوي على جتاوزات يف املستقبل
دعاءات ال أساس هلا    ا استجواب الشرطة ميكن أن يستخدم كوقاية ملوظفي الشرطة يف صورة ما إذا واجهوا               أثناء

 للحرمان من احلرية يشكل على ذلك أداة مهمة ملنع سوء واحلق يف حمام منذ اللحظة األوىل. مفادها إساءة املعاملة
  . العادلةللمحاكمات   ميثل ضماناًأنه عن فضالًاملعاملة 

من ناحية أخرى تعتمد القيمة الوقائية املرتبطة بالوصول إىل حمام على ما إذا كان احلق يف هذا احملـامي                     - ١٠٦
ومون من حريتهم غري قادرين على حتمل كلفة حمام وال يوفر           وإذا كان األشخاص احملر   .  أو ال ميارس   ميارس عملياً 

وتشدد اللجنة .  نظرياًهلم هذا احملامي يغدو احلق يف احلصول على حمام وما له من أثر يف جمال منع سوء املعاملة أمراً
ممكنة من  الفرعية على وجوب متتع مجيع احملرومني من حريتهم بإمكانية احلصول على حمام وذلك يف أبكر مرحلة                 

  .هذا االحتجاز ويشمل ذلك اللحظات األوىل اليت تقوم فيها الشرطة باستجواب الشخص
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حق مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم       توصي اللجنة الفرعية السلطات بكفالة     ،)٢٩(على ضوء ما تقدم     - ١٠٧
وينبغـي  .  من احلريـة   مهناحرمفيها  يف التمتع باملساعدة اليت يقدمها احملامي ابتداء من اللحظات األوىل اليت يبدأ             

إعالمهم بصورة منتظمة هبذا احلق من قبل الشرطة وأن يوفر هلم التسهيالت املعقولة للتشاور مع حمام دون حضور                 
عالوة على ذلك، إذا مل يكن للشخص احملتجز حمام اختاره بنفسه يكون له احلق يف حمام يعني له وينبغي أن                     .شاهد

  .)٣٠(ة إذا كان ال ميلك موارد كافية للدفعيتمتع مبساعدة قانوني

  احلصول على طبيب كضمان واق من سوء املعاملة -٨

 أن خيشى ذلك الشخص، ما بقـي يف      إذا ما أساءت الشرطة معاملة شخص من األشخاص كان مفهوماً           - ١٠٨
 أن يكـون     من سوء املعاملة أمكـن     يشكووإذا ما أراد ذلك الشخص أن       . بالغ أي أحد بذلك   إقبضة الشرطة،   

ن املفروض يف األطباء أن يعملوا باستقالل عن قوى األمن وباعتبار أن املـشاورات  إالطبيب هو اخليار احملتمل إذ  
عالوة على ذلك، إذا ما تعـرض  . اليت جتري مع األطباء هي مشاورات يفترض فيها أن تكون على إنفراد وسرية           

  .صها وتسجيلهااحملتجز ألية إصابات كان الطبيب يف أفضل موقع لفح

ومن املنظور الوقائي، إذا ما مت فحص األشخاص احملرومني من حريتهم بشكل روتيين من قبل طبيب على    - ١٠٩
الشرطة يف ارتداع أي موظف   وجودهم يف االحتجاز االحتياطي لدى الشرطة رمبا يكون من أثر ذلك       أثناءإنفراد  

ية ملنع التعذيب أن احلصول على طبيب دون حضور موظف من وترى اللجنة الفرع. عن اللجوء إىل إساءة املعاملة
  .  من سوء املعاملة واقياً مهماًموظفي الشرطة ميثل ضماناً

من ناحية أخرى واستنادا إىل إفادات األطباء وموظفي الشرطة واحملتجزين اتضح أن تلـك الفحـوص                  - ١١٠
باإلضافة إىل ذلك علم الوفد أن موظفي       . اكز االحتجاز الروتينية مل جتر ال يف مراكز الشرطة احمللية وال يف أهم مر           

وهكذا يتضح أن ثقافة الكتمان الطيب منعدمة .  على الدوام حاضرين عندما يقابل احملتجزون الطبيباالشرطة كانو
 ن املرضى عادةأعالوة على ذلك، بلغ إىل علم الوفد يف عديد املناسبات . يف اللقاء الذي يتم بني املريض والطبيب

وهذه املمارسة الروتينية غري مقبولة . ما يعرضون مغلويل األيدي حني جيري الطبيب مقابلة معهم أو حني يفحصهم
  .من الثقة القائمة بني املريض وبني طبيبهتقّوض وهي . وتشكل معاملة مهينة

م لكافـة    تعمل على إشاعة الفحص الطيب املنـتظ       بأنتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب السلطات         - ١١١
ن جتري هذه الفحوص دون استخدام أي تـدابري         أاألشخاص املوجودين يف احلبس االحتياطي لدى الشرطة و       

 ملبدأ الكتمـان الطـيب؛ وال ينبغـي         وفقاً جتري الفحوص الطبية     بأن أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية    . تقييدية
ت االستثنائية، وحني يطلب الطبيـب     لألشخاص غري الطبيني، ما عدا املريض، أن يكونوا حاضرين ويف احلاال          

وينبغي للطبيب . ذلك، ميكن النظر يف وضع ترتيبات أمنية خاصة من قبيل إبقاء موظف من الشرطة على الذمة

                                                      

 . أعاله٧- الفصل األول، الفرع باء انظر أيضاً )٢٩(

  انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال االحتجـاز                  )٣٠(
 .١٧املبدأ ) ١٩٨٨رب ديسم/ كانون األول٩(، A/RES/43//173 أو السجن
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من ناحية أخرى ينبغي ألفراد الشرطة .  عن أمساء مجيع األشخاص احلاضرينفضالًمالحظة هذا التقييم يف وثيقة 
   . الفحص الطيبأثناء الفحص ويفضل أال يراهم الغري  مدةأثناء يتجنبوا احلضور أن

باإلضافة إىل الفحص الطيب املالئم، فإن تسجيل اإلصابات اليت تلحق باألشخاص احملرومني من حريتـهم     - ١١٢
 عن مكافحة اإلفـالت مـن العقـاب،         فضالً يسهم يف منع إساءة املعاملة        مهماً من طرف الشرطة يعترب ضماناً    

ا يف غري ذلك من احلـاالت إىل إسـاءة          و لإلصابات ميكن أن يردع األشخاص املمكن أن يلج        والتسجيل الشامل 
 جيري كل فحص طيب روتيين باستخدام استمارة موحـدة        بأن  واللجنة الفرعية ملنع التعذيب توصي       .املعاملة

ـ         ) ب( .املاضي الطيب للشخص  ) أ(تشتمل على    ف أي رواية يوردها الشخص الذي يفحص وتتعلق بأي عن
وتقييم، حيث يسمح التدريب ) د(نتائج الفحص البدين الشامل، مبا يف ذلك وصف ألي إصابات ) ج( أرتكب

وينبغي أن يتاح الـسجل الطـيب       . الذي يتمتع به الطبيب، مدى اتساق البنود الثالثة األوىل السابقة الذكر          
   . وحملاميه، بناء على طلبه،للمحتجز

 سوء املعاملةتسجيل االحتجاز كضمان واق من  - ٩

 الزيارة، باستعراض السجالت املتعلقة باحلجز يف مجيع مراكز الشرطة الـيت زارهـا ومت         أثناءقام الوفد،     - ١١٣
 الشرطة مطالبة  بأن، يف بعض مراكز الشرطة اليت زارها،        أيضاًإبالغه بنظام حفظ السجالت والدفاتر وأبلغ الوفد        

وكانت الـسجالت،   .  ساعة من إلقاء القبض عليه     ٢٤ يف غضون    بتوفري صفحة تتعلق باالعتقال تسلم للمحتجز     
وتالحظ اللجنة الفرعية املعلومات اليت وفرها كبار مسؤويل الشرطة والـيت           .  باألساس وقت الزيارة، حتفظ يدوياً   

  .  بدأ تنفيذ نظام إلكتروين حلفظ السجالتأنهمفادها 

ال بنود مهمة من املعلومات مثل اللحظة اليت مت فيها  استعراضه للسجالت، تكرار إغفأثناءوالحظ الوفد،   - ١١٤
عالوة على  . اإلفراج عن الشخص من االحتجاز أو نقله إىل مرفق آخر ورقم الزنزانة اليت احتفظ فيها بالشخص               

  . ذلك مل تكن السجالت تتضمن ما يفيد أن املعلومات املتعلقة حبقوق احملتجزين قدمت إليهم

لسجالت املنتظم يفضي بشكل دائم إىل جوانب من عدم الدقة والنقص يف السجالت واالفتقار إىل حفظ ا  - ١١٥
وبوسع اللجنة الفرعية أن تورد كمثال حالة السيد حسني صوالح الذي عثر عليه . اليت يتعذر اإلحالة الشاملة إليها

 ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٩ أعتقل يف    أنهفالسجالت باملركز تؤكد    : ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٥ميتا يف ميناء ماليه يوم      
وحينمـا  . ١٧/٢١ شكا من صداع أصابه يف حدود الـساعة  أبريل/ نيسان١٢ويف يوم   . بشبهة امتالك خمدرات  

 ويف الدقيقة األربعني من صبيحة ذلك       أبريل/ نيسان ١٣ويف يوم   . ٢ونقل إىل الزنزانة رقم     . أعطي أدوية رفضها  
 مل يسجل وقت آخر لإلفراج عنه يف الدفاتر إىل          أنهبيد  .م العنف  استخد نهإ حيث   ٥اليوم مت نقله إىل الزنزانة رقم       

 بطلب احلصول على شهادة وفـاة وارد يف املـذكرة           وإحلاقاً. ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٥ يوم   أن عثر عليه ميتاً   
  ، تطلب اللجنة الفرعية نسخة من التقرير املتعلـق بتـشريح جثـة             ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣الشفوية املؤرخة   
   .السيد صوالح

وتعترب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن التسجيل املالئم للحرمان من احلرية، مبا يشمل حتركات احملتجزين،   - ١١٦
 من الضمانات األساسية الواقية من سوء املعاملة،         املمكنة، والطلبات واملتابعة الالحقة، يشكل ضماناً      ىشكاووال
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، مثل احلق يف الطعن يف شرعية       للحقوق املنصوص عليها قانوناً    شرط ال غىن عنه للممارسة الفعلية        أنه عن   فضالً
عالوة على ذلك، يشكل التسجيل املالئم لالحتجاز أداة متكن من الرقابة الصحيحة والفعالة             . احلرمان من احلرية  

 سوء  شأنباليت يقوم هبا املوظفون املنوطة هبم مهام الرقابة ويصلح كحماية ألفراد الشرطة من اإلدعاءات الكاذبة                
  . املعاملة أو حاالت اإلغفال

 للتدوين   وموحداً  قياسياً سجالً  تضع دائرة الشرطة يف ملديف     بأنتوصي اجلنة الفرعية ملنع التعذيب        - ١١٧
احليين والشامل جلميع املعلومات الرئيسية املتعلقة حبرمان األفراد من حريتهم وأن يتم تدريب أفراد الشرطة               

 تشتمل السجالت على املعلومات التايل بأنوتوصي اللجنة الفرعية . الئم ومتسقعلى استخدام ذلك بشكل م
  : ذكرها على األقل

   ؛أسباب احلرمان من احلرية والوقت املضبوط الذي بدأ فيه واملدة اليت استغرقها  )أ(
  الشخص املسؤول عن اإلذن باحلرمان من احلرية والشخص الذي قـام بـإدراج احلرمـان                 )ب(
   يف السجل؛
املعلومات الدقيقة املتعلقة باملكان الذي حيتجز فيه الشخص يف تلك الفترة مبا يف ذلـك أي                  )ج(

  حتركات جتري داخل املنشآت وفيما بينها؛
  التاريخ الذي مثل فيه الشخص ألول مرة أمام القاضي أو أي سلطة أخرى؛   )د(
  ؛ ىشكاوالطلبات وال  )ه(
وق اليت يتمتع هبا والزمن الذي أخطر فيه باالحتجـاز          بلغ فيه الشخص باحلق   أالوقت الذي     )و(

   عن هوية املوظف القائم بذلك اإلخطار؛فضالًوهوية الشخص الذي مت إخطاره 
حد أفراد أسرته أالوقت الذي عرض فيه الشخص على طبيب لفحصه أو تلقى فيه زيارة من          )ز(

  . أو زيارة احملامي أو أي شخص غريه

 ميارس املسؤولون املشرفون رقابة صارمة علـى حفـظ   بأني اللجنة الفرعية عالوة على ذلك، توص     - ١١٨
  .السجالت وذلك لكفالة التسجيل املنتظم لكافة املعلومات ذات العالقة باملوضوع

   ىشكاو عملية تقدمي ال- ١٠

رطة  املقدمة ضد الش   ىشكاومثلما تقدمت مالحظته يف الفصل األول أعاله، ستناط مهمة التحقيق يف ال             - ١١٩
 وميكن كذلك تقدمي شكوى إىل ٢٠٠٦أغسطس /بلجنة نزاهة الشرطة اليت مل تبدأ عملها بعد واليت أنشئت يف آب

 إدارة داخلية للتحقيـق     بأنعالوة على ذلك، أبلغ كبار مسؤويل الشرطة الوفد         . جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف    
لجنة الفرعية تطلب من السلطات يف ملـديف        وال. قد أنشئ   للشرطة  تأديبياً  وأن جملساً  شكاوىتتوىل فحص ال  

توفري املزيد من املعلومات عن الوالية والسلطات املخولة لقسم التحقيق الداخلي وجملس تأديـب الـشرطة                
وتطلب اللجنة  .  ونتيجة هذه التحقيقات   ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ اليت قدمت خالل السنتني      شكاوىوعدد ونوع ال  

 ىشكاو أي هيئات أخرى أو مكاتب منوطة بسلطات لفحص الالفرعية كذلك معلومات عما إذا كانت هناك



CAT/OP/MDV/1 
Page 30 

 

  اليت تقدم ضد الشرطة، وإذا كان األمـر كـذلك بيـان والياهتـا وعـدد احلـاالت الـيت فحـصتها يف                       
  . ونتيجة ذلك الفحص٢٠٠٨و ٢٠٠٧عامي 

 السبل الـيت    بشأن أية قواعد رمسية أو ممارسات متبعة        عدامبان الزيارة حصل لدى الوفد االنطباع       أثناءو  - ١٢٠
وإذا ما رغب حمتجز يف تقدمي شكوى فإن رغبتـه      .  االحتجاز أثناءتسمح للمحتجز بتقدمي شكوى تتعلق مبعاملته       

 ما إذا كانت الشكوى ستحال أو ال حتال         تبدو مرهونة حبسن استعداد وتفهم املوظف املسؤول الذي يقرر عملياً         
م ال يثقون البتة يف نظـام سـرية         أهنب من احملتجزين الوفد     عالوة على ذلك، أخرب العديد    . إىل السلطات املختصة  

م ال يثقون أهنأذوهلو  دوأالشرطة يف  فعلى سبيل املثال ذكر احملتجزون مبركز. املقدمة إىل هيئات خارجية ىشكاوال
ذيب وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التع    . ا جزء من احلكومة   أهنم يرون   هنإيف جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف حيث        

   قـد   شـكاوى ، يف بعض املنشآت اليت زاروها، أن األشـخاص الـذين قـدموا              أيضاًبقلق أن احملتجزين أدعوا     
  . تعرضوا لالنتقام

وإن من بني الضمانات األساسية الواقية من سوء املعاملة ما يتمثل يف حق احملتجز أو احملامي يف تقـدمي                     - ١٢١
 السلطات املسؤولة عن إدارة مكان االحتجاز واىل الـسلطات           احتجازه إىل  أثناء معاملته   بشأنطلب أو شكوى    

  .)٣١(األعلى، وعند االقتضاء إىل السلطات املناسبة املناطة هبا صالحيات املراجعة أو اإلنصاف

 ينص بوضوح يف القانون على حق احملتجزين يف تقدمي شكوى بأنتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        - ١٢٢
أو املوظفني العاملني يف مرافق االحتجاز /ل كامل هبذا احلق من طرف مسؤويل الشرطة و يتم إبالغهم بشكبأنو

وترغب اللجنة الفرعية يف هذا الصدد يف التشديد على واجب سلطات ملديف ضمان عدم              . التابعة للشرطة 
  .التعرض ألي عمل انتقامي نتيجة ألي شكوى تقدم

لطات بكفالة توفري الفرصة للمحتجزين لتقـدمي شـكوى         عالوة على ذلك توصي اللجنة الفرعية الس        - ١٢٣
ويتعني على مسؤويل الشرطة أو املوظفني العاملني يف . ىشكاو حيترم على النحو الواجب مبدأ سرية البأن وعملياً

طالع اال املوجهة إىل السلطات املختصة أو       ىشكاوأو غربلة ال   شكاوىمراكز االحتجاز عدم التدخل يف تقدمي       
وتوصي اللجنة الفرعية بوضع قواعد يستخدمها مسؤولو الشرطة فيما يتعلق مبناولـة            . ىشكاو ال على مضمون 

 إىل السلطات املختصة وواجب احتـرام       ىشكاو وينبغي أن يشمل ذلك وضع طرائق تتعلق بإحالة ال         ىشكاوال
املواد الالزمـة    طي الكتمان وواجب متكني احملتجزين الراغبني يف تقدمي شكوى من            ىبقاء هوية صاحب الشكو   
  . لكتابتها مصحوبة مبظاريف

، من األمهية مبكان النظر يف      ىشكاو يف ملديف سلطات متعددة منوطة بوالية حبث ال        وحيث توجد حالياً    - ١٢٤
ومن شان هذه املعلومات    .  اليت تقدم ونتيجة التحقيقات اليت جتري والعقوبات املمكنة اليت تفرض          ىشكاونوع ال 

ا متكن السلطات من الوقوف على تقيد       هنإم أن تكون أداة فعالة يف منع سوء املعاملة حيث           اليت جتمع بشكل منتظ   
مسؤويل الشرطة بواجباهتم جتاه احملتجزين وإمكانية حتديد وحتليل الثغرات القائمة يف الضمانات واحلاجة للتدريب              

                                                      

انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشـكال االحتجـاز أو                  )٣١(
 .٣٣املبدأ ) ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩(، A/RES/43//173 السجن
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وتوصي اللجنة الفرعية سلطات    . عاملةوالتغيريات التشريعية وغريها من التدابري اليت تستهدف استئصال إساءة امل         
  .  تبحث إمكانية إرساء نظام اإلعالم هذابأنملديف 

 يف حد    ليس كافياً  ىشكاووترغب اللجنة الفرعية كذلك يف التشديد على أن جمرد قيام آليات لتقدمي ال              - ١٢٥
 تتيح ضـمانات الفعاليـة      ذاته، بل جيب أن تكون هذه اآلليات وجيب أن يراها الغري مستقلة وحمايدة وينبغي أن              

  . واحلزم والسرعة

  الوصول إىل هيئات الرصد كضمان واق من سوء املعاملة  - ١١

يبقى من غري الواضح بالنـسبة للجنـة    من الفصل األول، ١- كما سبقت مالحظته أعاله يف الفرع باء    - ١٢٦
رمان من احلرية اليت تشغلها الشرطة الفرعية ما إذا كانت جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف هلا والية رصد أماكن احل

  . أو اليت هي حتت مسؤوليتها

وبتعيني جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف بوصفها آلية الوقاية الوطنية فإن اللجنة الفرعية تتطلع إىل وضع                  - ١٢٧
ي أن تشمل وينبغ. برنامج استباقي ومنتظم من الزيارات ملراكز الشرطة وغريها من مرافق االحتجاز التابعة للشرطة

  الزيارات املنتظمة، مبا يف ذلك الزيارات غري املعلنة، ملرافق الشرطة مقـابالت جتـري مـع احملتجـزين بـدون                    
   .حضور شهود

 من الفصل األول أعاله، أناط الدستور اجلديد باملدعي العام سـلطة            ٥-ومثلما تقدمت مالحظته يف الفرع باء         -١٢٨
 على حنو آخر من احلريـة       انهحرم ظلها يتم اعتقال أي شخص أو احتجازه أو          رصد ومراجعة الظروف والشروط اليت يف     

  . رهنا مبحاكمته

  تدريب مسؤويل الشرطة واإلشراف عليهم -١٢

م أهنذكروا  تالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بقلق أن مسؤويل الشرطة العاملني يف مركز االحتجاز بدونيدهو  -١٢٩
 يتاح ملسؤويل الشرطة بأن وتوصي اللجنة الفرعية .لعمل الذي يؤدونه مبركز االحتجازمل يتلقوا أي تدريب يتصل با

وغريهم من املوظفني العاملني يف مراكز الشرطة ومرافق االحتجاز التابعة للشرطة التدريب املالئم ذو الصلة بالعمل 
  . يف سياقات االحتباس

 ميارسه املسؤولون وغريهم من قدامى أفراد الشرطة من رقابة وإشراف مبا  خاصاً الزيارة أوىل الوفد اهتماماًأثناءو  -١٣٠
 ألي رقابة تذكر املسؤولني ال خيضعون عملياً والحظ الوفد أن موظفي الشرطة. على العمل الذي يؤديه مسؤولو الشرطة

وجوده يف مركز الشرطة  أثناءفعلى سبيل املثال أبلغ الوفد . وخاصة يف اجلزر النائية من قبل موظفي الشرطة األقدمني،
 ال وجود ألي آليات أنه أشهر و٨ إىل ٦ مفتش الشرطة يف ماليه مل يأت إال مرة واحدة طيلة بأنو ديددالواقع يف ها 

  .أخرى للرقابةأعلى داخلية 

وترى اللجنة الفرعية أن اإلشراف املالئم والرقابة اليت تفرض على املرؤوسني ضمان أساسي يقي من سوء   -١٣١
وتعتقد اللجنة الفرعية أن غياب الرقابة الفعالة اليت ميارسها كبار املسؤولني للمعاملة اليت يلقاها احملتجزون على . املةاملع
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أيدي مسؤويل الشرطة ورمبا موافقتهم الصامتة على الطرائق املستخدمة قد يفضي ببعض مسؤويل الشرطة إىل اللجوء إىل 
فترض أن إساءة املعاملة املزعومة هي نتيجة ألوامر مباشرة، فإن غياب الرقابة سوء املعاملة وعلى حني أن الوفد ال ي

وتوصي اللجنة الفرعية . واإلشراف ال جيعل كبار املسؤولني يف حل من مسؤولياهتم عن ضمان عدم حدوث سوء املعاملة
سلطات العليا للعمل الذي ملنع التعذيب السلطات بضمان اإلشراف والرقابة الفعالني من جانب كبار املسؤولني وال

   .يؤديه مسؤولو الشرطة

عالوة على ذلك ترغب اللجنة الفرعية يف التأكيد على أن اجلهات اليت متارس سلطة عليا ال ميكنها التهرب من   -١٣٢
ون أو كان املساءلة وال من املسؤولية اجلنائية عن التعذيب أو سوء املعاملة اللذين يرتكبهما املرؤوسون حيث ما كانوا يعلم

املفروض فيهم أن يعلموا حبدوث السلوك غري املسموح به أو بإمكانية حدوثه وحيثما صدر منهم تقصري يف اختاذ التدابري 
 تكفل السلطات ذات الشأن التحقيق الشامل يف مسؤولية أي بأنوتوصي اللجنة الفرعية . الوقائية املعقولة والالزمة

ز املباشر بالتعذيب أو سوء املعاملة أو التشجيع أو املوافقة عليهما أو القبول هبما، من كبار املوظفني، سواء عن اإليعا
  . )٣٢(أو املقاضاة املختصة واملستقلة واحملايدةاالدعاء هذا التحقيق الذي جتريه هيئات 

ليت تقوم الشرطة وترحب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب باملعلومات اليت قدمها كبار مسؤويل الشرطة عن التدابري ا  -١٣٣
وهذه التدابري تشمل، يف مجلة أمور، إعداد . باختاذها لكافلة ممارسة رقابة أفضل على الشرطة ملنع سوء املعاملة من احلدوث

تغطي قضايا من قبيل الكيفية الواجب أن تتصرف هبا الشرطة جتاه احملتجزين وكيفية  "بيان بالقيم"مدونة خاصة بالرتاهة، 
وترغب اللجنة الفرعية يف إبقائها على علم بأي . الستجواباتل الفيديوي -ات والتسجيل السمعي إجراء االستجواب

وتوصي اللجنة الفرعية، كوسيلة ملنع حاالت التعذيب وسوء املعاملة، بالعمل على . تطورات تستجد يف هذا الشأن
وكذلك الترتيبات املتعلقة باحتجاز إعادة النظر املنتظم يف قواعد االستجواب والتوجيهات والطرق واملمارسات 

  . )٣٣(أو االحتجازومعاملة األشخاص اخلاضعني ألي شكل من أشكال االعتقال 

  األطفال احملرومون من حريتهم  -١٣

 الزيارة، أجرت اللجنة الفرعية مقابالت مع األطفال احملرومني من حريتهم احملتجزين يف مركز الشرطة يف أثناء  -١٣٤
  .دو دياالحتجاز هباهاذيددو ومبركز 

وتشدد اللجنة الفرعية على أن األطفال اجلاحنني ينبغي أن يتمتعوا ال فقط بنفس الضمانات الـيت يتمتـع هبـا                      -١٣٥
ويف هـذا   .  بضمانات حمددة تستهدف كفالة معاملة األطفال على حنو يفي حباجاهتم احملددة           أيضاًاحملتجزون الكبار ولكن    

                                                      

  ، ٢٠٠٨ر  ينـاي / كانون الثـاين   ٢٤،  CAT/C/GC/2 للجنة مناهضة التعذيب،     ٢ مع التعليق العام رقم      متشياً )٣٢(
 . ٢٦الفقرة 

   للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن حظـر التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة               ٢٠ مع التعليق العام رقم      متشياً )٣٣(
 .١١ ، الفقرة١٩٩٢مارس / آذار١٠القاسية، 
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 للجنة املعنية حبقوق الطفل املتعلق حبقوق الطفل يف جمال          ١٠بوجه خاص إىل التعليق العام رقم     الصدد تشري اللجنة الفرعية     
  . )٣٤(عدالة األحداث

 بالتوصيات اليت قدمت يف مواضع أخرى من هذا التقرير، توصي اللجنة الفرعية             على ضوء ما تقدم، وعمالً      -١٣٦
 يتمتـع األطفـال     بـأن  استجوابه من قبل الشرطة و      تؤمن السلطات إحضار والد الطفل أو حاضنه كلما جرى         بأن

 منفصلني عن وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بوجوب االحتفاظ باألطفال دوماً  .بالوصول احلر من كل القيود إىل حمام      
احملتجزين الكهول ويفضل أن يكون ذلك يف مؤسسات منفصلة؛ وينبغي أن تفي مرافق احتجاز األطفـال باملعـايري                  

ئمة وتوفر اإلمكانيات للقيام بتمارين يف اهلواء الطلق؛ وأن يوفر للموظفني العـاملني يف هـذه املرافـق                  الصحية املال 
  .التدريب املالئم للتعامل مع احملتجزين القصر

 سلمت السلطات بسوء أوضاع األحداث احملتجزين       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٢ومبقتضى مذكرة شفوية مؤرخة       -١٣٧
 يزمع تنفيذها مبساعدة وزارة شؤون       هناك خططاً  بأنهو وقدمت ضمانات للجنة الفرعية تفيد       يف مركز االحتجاز بدونيد   

وتطلـب اللجنـة    .اجلنسني واملرأة، من أجل بناء مرفق منفصل خاص باألحداث تتوفر فيه املعايري املقبولة اخلاصة هبؤالء            
  . طفال اجلاحننيالفرعية إبقاءها على علم بافتتاح أي مرفق منفصل لالحتجاز إليواء األ

ببنت من ملديف يف سن اخلامسة عشرة اقتادهتا الشرطة يف    يتعلق" تقرير قانوين طيب  "وأمكن للوفد احلصول على       -١٣٨
الشرطة أرادت أن تتأكد ممـا   ألن نظراً"يب ذي عالقة باألمراض النسائية     حملي إلجراء فحص ط    ى إىل مستشف  ٢٠٠٧عام  

 من الوثيقة الطبية أن الفحص اجري دون موافقـة البنـت وأن             ويبدو ضمنياً ". نسإذا كانت هذه البنت قد مارست اجل      
عالوة على  .  الفحص أثناء ما إذا كان والداها قد أخربا بذلك وطلب إليهما احلضور            بشأنالتقرير مل يتضمن أي مالحظة      

عت كوهنا ضحية جلرمية كما     داا  أهنب كل الغموض حيث مل يتضح من التقرير         ذلك كان األساس القانوين للفحص غامضاً     
  . مل تكن هناك أية معلومات مبا يفيد ما إذا كانت حمل اشتباه بارتكاهبا أي جرمية

على ضوء ما تقدم، تؤكد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن الفحص املتعلق بالطب الشرعي جيب أن يكون                 و  -١٣٩
بغي أن يصان على الدوام حبضور األبوين أو حاضن          إىل أساس قانوين واضح وأن فحص القصر ين        على الدوام مستنداً  

 هذا الفحص أساسـه     بشأنوينبغي أن يتضمن التقرير الطيب      . سوامها ما مل يبد القاصر بوضوح اختياره عكس ذلك        
 الفحص وإذا كان األمـر      أثناء إجرائه وما إذا كانت القوة قد استخدمت         أثناءالقانوين وكافة األشخاص احلاضرين     

  . بيعة هذه القوة وسبب استخدامهاكذلك بيان ط

  الظروف املادية السائدة يف مرافق الشرطة -١٤

 مبيتات كربى وساحة ضيقة تستخدم ٦يتألف مركز االحتجاز من ):  أوذهلوفيديمركز احتجاز( سجن ماليه  -١٤٠
  شخصا١٣٧ً هناك  الزيارة كانأثناء شخص و١٢٠ستفيد أن الطاقة الكلية للمرفق تتمثل يف او. إليواء احملتجزين

  .)٣٥(الزنزاناتالكبار يف زنزانة من  و من األحداث احتجزوا هم٤حمتجزين يف املرفق؛ و

                                                      

)٣٤( CRC/C/GC/10 ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٢٥  
 . ١٣٦انظر التوصية الواردة يف إطار الفقرة  )٣٥(
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قل أ كان خيصص للشخص الواحد      أنه وهذا يعين     شخصاً ٢٠ تؤوي    مربعاً  متراً ١٦,٤وهناك زنازين مساحتها      -١٤١
 بشكل دعا إىل استخدام      جداً  املرفق كان عالياً   ن عدد احملتجزين يف   إوهذا وضع ال ميكن قبوله حيث       . من متر مربع واحد   

 مغلـويل األيـدي   وكان مجيعهم تقريباً. ساحة ضيقة إليواء عدد كبري من احملتجزين يف ظروف تتسم باالكتظاظ الشديد         
ومل يكن هناك سبيل ألن حيصل هؤالء احملتجزون على ملجأ يقيهم من املطر             . وكان البعض منهم مشدودين إىل كراسيهم     

وأجرى .  احملتجزين كانوا جيدون صعوبات حىت يف الذهاب إىل املراحيض         بأن ىشكاوا أحاط الوفد علما بعدد من ال      كم
حتفظ هبما ملدة أيام يف الساحة وكانت أيديهما مغلولة وحوهلما احملتجـزون مـن              اما قد   هنإالوفد مقابلة مع امرأتني قالتا      

أن املمارسة املتمثلـة يف تقييـد أيـدي          وترى اللجنة الفرعية  . هالذكور قبل أن يقع نقلهما إىل مركز احتجاز غري        
. واللجنة الفرعية توصي بالكف عن هذه املمارسة فوراً       . احملتجزين ليل هنار تشكل معاملة ال إنسانية ومهينة       

  باإلضافة إىل ذلك، ترى اجلنة الفرعية أن ساحة السجن ليست املكان املالئم إليـواء احملتجـزين، خاصـة                  
  . سوة منهمالن

 ٥واحملتجزون يف الزنزانة رقم .  مبراحيض وأدواش جمهزة كلياًالزنزانات، كانت ٥ويف ما عد الزنزانة رقم   - ١٤٢
 وكان نظام التهوئـة  وهناك زنزانة ال ينفذ إليها الضوء هناراً  . ادعوا وجود مشاكل تتعلق بالوصول إىل املراحيض      

  يه املاء هو الغرفة اليت كانت جتري فيها اختبـارات علـى احملتجـزين    واملكان الوحيد الذي يصل إل  . فيها قاصراً 
 وجود مشاكل يف احلصول على       لذلك، زعم مجيع احملتجزين تقريباً     وتبعاً. فيما يتعلق بإساءة استخدام املخدرات    

بـالنظر   فقد كانت رديئـة،      ولغسل اليدين خصوصاً   أما املرافق اخلاصة باإلصحاح عموماً    . املاء الصاحل للشراب  
. ن مجيعهم كانوا يأكلون بأدهبمأبصورة خاصة لكون طعام مجيع احملتجزين يف الزنزانة كان يقدم يف طبق مشترك و
  . واستفيد أن فرص استخدام األدواش والعناية بالنظافة الشخصية كانت معدومة

 ١٨٧ت الزيارة حنو    وكان هناك وق  .  على مخسة أجنحة هبا زنازين     مركز االحتجاز يف دونيدهو   ويشتمل    - ١٤٣
  .  يف املرفق مبن فيهم احملتجزات من اإلناث واألطفال اجلاحننيحمتجزاً

 ٤,٤ زنازين صغرية مساحة كل زنزانة ١٠ عن بقية اجملمع حبائط عال وهو يتألف من  مفصوالAًوكان اجلناح   - ١٤٤
معدة إليواء سجني واحد ولكـن هنـاك         الزنزاناتوهذه  ). وكان بالبعض منها أضرار أو هو غري مستعمل       (أمتار مربعة   

وكانت الواجهة األمامية للزنازين تتألف مـن       . ولكل زنزانة مرفق إضايف ومرحاض    . زنازين كان يف كل منهما حمتجزان     
وللزنازين منافذ كافية يـدخل  . ومت جتهيز الزنزانات برفوف وطاولة وكرسي وسرير.  حديدية تنفذ منها احلشرات  نابقض

 ولذلك يدعى   الزنزاناتبيد أن اإلضاءة االصطناعية كانت معدومة يف هذه         . ة فيها معقولة  ئ وكانت التهو  منها ضوء النهار  
 ١٠ عن بقية املرفق بواسطة حائط ويتركب هذا اجلناح مـن             مفصوالً Bوكان اجلناح   . أن الظالم الدامس يسودها ليالً    
 تؤوي سجينني وهـي جمهـزة       الزنزاناتراحيض وهذه    أمتار مربعة وهي جمهزة مب     ٧,٠٥زنازين مساحة الزنزانة الواحدة     

برفوف وطاولة وكراس ولوح للرقاد ويبدو أن السجني الثاين مل يكن له مكان ينام فيه ولذلك كان يتخذ مـن أرضـية                      
 كانت شديدة احلرارة وأن املـاء       الزنزاناتوأشتكى احملتجزون الذين أجرى الوفد معهم مقابالت من أن          . الزنزانة مفرشاً 

  .ان يتساقط عليهم منها حني يرتل املطرك
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 وتؤوي مـن     مربعاً  متراً ٥,٤٥ زنزانة تبلغ مساحة كل زنزانة       ٣٠ فهو من النوع التقليدي ويضم       Cأما اجلناح     -١٤٥
  .  ضوء طبيعـي خافـت     الزنزاناتسجينني إىل ثالثة سجناء والزنزانة جمهزة مبراقد إمسنتية وليس عليها حشايا وينفذ إىل              

 متعـددين تتـراوح     وهناك مخسة أجنحة تضم زنزانات تؤوي أشخاصـاً       .  يستخدم إليواء األطفال اجلاحنني    D واجلناح
 فهي رديئة وال توجد فيها أسرة وال حشايا الزنزاناتأما شروط اإلصحاح يف هذه .  مربعاً مترا٢٠ً و١٥مساحتها ما بني   

  . وتنفذ إليها احلشرات بسهولة

  أمتار مربعة ويتبعها جزء يضم مرحاضاً      ٦وهو يتألف من زنازين مساحتها      . اء اإلناث  مستخدم إليو  Gواجلناح    -١٤٦
وحيث ال يوجد يف الزنزانة سوى سرير واحد فإن السجني الثاين           .  وخيصص هذا اجلزء لسجينني     مربعاً  متراً ١,٥مساحته  

   احلديديـة   بانالقضالنوافذ فتكسوها   أما األبواب و  . ويقوم املركز بتوفري وسادة وحاشية وغطاء     . مضطر الفتراش األرض  
  . ما تكون قذرةوعموماً. وال يتوفر يف الزنزانة ما يكفي من اهلواء والضوء

 أمتار مربعة واملفروض أن تؤوي      ٥,٦مساحة الواحدة   س زنزانات   كانت هناك مخ  : ودد دي مركز الشرطة يف ها     -١٤٧
 األيام املمطرة   أثناءوال توفر حشايا للسجناء و    . إىل ثالثة سجناء  بيد أن الزنزانة تستخدم إليواء عدد يصل        .  واحداً سجيناً

  . وكانت هناك مساحة صغرية ولكن احملتجزين ال يسمح هلم باخلروج إليها. ينفذ املاء إىل الزنزانة

وتـؤوي   . أمتار مربعـة   ٦,٣مساحة الزنزانة   يتألف هذا املرفق من سبع زنزانات       : دو أذوهلو أ يفمركز الشرطة     -١٤٨
وال توجد هبا نوافذ وال ينفذ إليها إال القليل من ضوء الشمس وال توجد هبا               . إىل ثالثة سجناء  من اثنني   لزنزانة يف العادة    ا

وذكـر  . أما أمتعة السجناء الشخصية فتوضع على األرض وهناك مرحاض صغري يف اجلـزء اخللفـي              .  الليل أثناءإضاءة  
  وال تتوفر أية مرافـق للتمـارين اخلارجيـة يف          . ينفذ إليها يف األيام املمطرة    احملتجزون واملوظفون على حد سواء أن املاء        

  .اهلواء الطلق

وهـي  من األمتار املربعة     ٥,٢هناك ثالث زنزانات مساحة الواحدة منها       ): فوأمهوالكو(مركز شرطة فوأموله      -١٤٩
  . خمصصة إليواء شخصني أو ثالثة وال توجد بالزنزانات حشايا

 أمتار مربعة ختصص كل واحدة إليـواء شخـصني   ٧مساحتهما انات زك زنهنا: ة كوهلودهوفوشيمركز شرط   -١٥٠
وهناك نوافـذ   .  ومها نظيفتان  أيضاًإضاءة جيدة والتهوئة فيهما جيدة        مضاءتان الزنزاناتوهي جمهزة مبرحاض وحبشايا و    

زانة من مسلك من خالل باب حديدي        حديدية تتخلل اجلدران؛ وينفذ الضوء االصطناعي من الزن        نابصغرية معززة بقض  
وتقدم األكالت مرات أربع يف اليوم واستفيد أن الطعام الذي يقدم هو نفسه ما يقـدم ملـوظفي الـشرطة                    . نابذي قض 

م قضاء  هنا بإمك أنهجل تناول الطعام هناك و    أ احملتجزين ميكنون من اخلروج إىل فناء السجن من          بأنوأبلغت اللجنة الفرعية    
  .  هذا املكانبعض الوقت يف

االحتجاز التابعة مرافق السجن أو مراكز   يوفر لكل سجني حمتجز يف       بأنتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        -١٥١
للشرطة كل التسهيالت الالزمة للنوم اليت تتوفر فيها الشروط الصحية مع إيالء االعتبار الواجب للظروف املناخية                
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 عن حشايا للنـوم     فضالً .)٣٦(حليز األرضي األدىن والتضوئة والتدفئة والتهوئة     وخباصة للمحتوى املكعب من اهلواء وا     
وينبغي احلرص على منع مياه األمطار من التسرب إىل  .والوصول إىل مرافق اإلصحاح والغذاء واملاء الصاحل للشراب      

ينبغي أن يتمكن من     ة ساع ٢٤وكل سجني حيتفظ به ملدة تزيد على        .  حني متطر ومنع احلشرات من دخوهلا      الزنزانات
  . القيام بتمارين بدنية يف اهلواء الطلق

   عن األشخاص الذين ميضون عقوبات احتياطياًفصل األشخاص احملتجزين حجزاً -١٥

ن إ الوضع القانوين للمحتجـزين، إذ       واجهت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب حاالت متعددة مل يكن فيها واضحاً            -١٥٢
 واألشخاص رهن احلجز االحتياطي واألشخاص الذين ميضون عقوبات كانوا مجيعـاً           الشرطةاألشخاص الذين حتتبسهم    

 يتم الفصل بني احملتجزين الـذين مل حيـاكموا     بأنوتوصي اللجنة الفرعية    . فيما يظهر يف نفس األماكن يف سجن ماليه       
  .)٣٧(والسجناء الذين ميضون عقوبات

  الرعاية الصحية  -١٦

   الصحيةاحلصول على الرعاية  )أ(

وطلبات السجناء مقابلة طبيـب  . ال وجود لنظام فعال للتغطية الطبية يف املراكز الصحية العادية اليت زارها الوفد           -١٥٣
دعاءات عديدة من مؤسسات شىت مفادها جتاهـل        ابلغ الوفد و  أينظر فيها موظفون ال تدريب هلم يف اجملال الصحي، وقد           

.  طيب على حمتجز فإن هذا يتم يف مرفق طيب كاملستشفى على سـبيل املثـال               وحني جيري فحص  . طلبات مقابلة الطبيب  
 يف مركزي االحتجاز الرئيسيني ومها حمتجز ماليه ومركز االحتجاز يف دونيدهو اللذين يتمتعان              وكانت احلالة أفضل نسبياً   

 املؤسستني بالعديد من املزاعم الـيت  هاتني إال أن الوفد أبلغ، يف  . مبرافق طبية يتفرغ للعمل فيها أطباء وممرضون وممرضات       
هذه الطلبات   و مفادها أن طلبات مقابلة طبيب كان يبت فيها موظفون من الشرطة ليس هلم أي تدريب يف اجملال الصحي                 

  . كانت تتجاهل يف بعض األحيان

لالزمة لتقيـيم   وتوصي اللجنة الفرعية، بالنظر إىل غياب موظفني مبرافق الشرطة ميلكون املؤهالت الطبية ا              -١٥٤
االحتياجات الصحية لألشخاص احملرومني من حريتهم، جيب أن تلىب الطلبات املتعلقة بالوصول إىل طبيب دون تأخري                

  . ودون سابق بت موظفي الشرطة يف أي طلب

بلغ احملتجـزون   أوقد   .بعض الظواهر اخلطرية مثل الصرع والغيبوبة      وهناك بعض الطلبات اليت قدمت على أسس        -١٥٥
خذ هذا  أخرين  آ معهم؛ وحبسب إفادات حمتجزين      م شاهدوا ثالث حاالت صرع انتابت حمتجزاً      أهنبيف سجن ماليه الوفد     

                                                      

 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وقرار اجمللـس االقتـصادي            ١٣ إىل   ١٠متشياً مع املبادئ من      )٣٦(
ينطبـق علـى    . ١٩٧٧مايو  / أيار ١٣املؤرخ  ) ٦٢-د (٢٠٧٦ و ١٩٥٧يوليه  / متوز ٣املؤرخ  ) ٢٤ -د( جيم   ٦٦٣واالجتماعي

 ).٢(٤و) ١(٤نظر القاعدتني  ا،األشخاص احملتجزين لدى الشرطة اجلزء األول واجلزء الثاين، الفرع جيم، من القواعد

 ٦٦٣ من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وقرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي             ٨ مع املبدأ    متشياً )٣٧(
 .١٩٧٧مايو /أيار ١٣املؤرخ ) ٦٢-د (٢٠٧٦ و١٩٥٧يوليه / متوز٣١املؤرخ ) ٢٤-د(جيم 
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  زيارته حمتجزاً  أثناءباإلضافة إىل ذلك شاهد الوفد      . السجني خارج الزنزانة وغلت يداه يف فناء السجن ومل يعط أي أدوية           
في الشرطة ولكنهم مل يتدخلوا بأي شكل من األشكال مما يـدل علـى              وكان حوله العديد من موظ    .  حبالة صرع  مصاباً

هذه اإلصابة مرآة حلالة االنزواء     . افتقار املوظفني إىل التدريب الالزم يف جمال إدارة املشاكل الصحية اليت تعتري احملتجزين            
  يف املائة٧٥ الن أكثر من تجزين نظراًا شائعة بني احملأهناليت تنم عن عدم كفاية إدارة حاالت االنزواء اخلطرية اليت يفترض      

  .ا مرتبطة جبرائم املخدراتأهنمن مجيع احملبوسني حاالت أفيد 

 ميتنع املوظفون غري الطبيني عن غربلة الطلبـات الـواردة مـن             بأن وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      -١٥٦
لتدريب والتوجيه الالزمان يف كيفية التعامل مـع  وينبغي أن يتوفر يف موظفي الشرطة ا .  مقابلة طبيب  بشأناحملتجزين  

حاالت الطوارئ الطبية ولو مل تصدر طلبات صرحية من احملتجزين بالتدخل الطيب فالسجناء حباجة بديهيـة للعنايـة                  
  .الطبية منهم على سبيل املثال املصابون بالصرع الواجب نقلهم دون إبطاء ملعاجلتهم طبياً

  حفظ السجالت الطبية   )ب(

يف مرفق االحتجاز مباليه على حني أن مرفق دونيدهو كان حيتفظ مبلفـات طبيـة                مل تكن هناك سجالت طبية      -١٥٧
عالوة على ذلك مل . ثر وصوهلم أو يف مرحلة الحقة     إشخصية فقط فيما خيص احملتجزين الذين يطلبون املساعدة الطبية إما           

  . كلهاتكن بعض السجالت يف دونيدهو تتضمن املعلومات الالزمة

وتشدد اللجنة الفرعية على حسن االحتفاظ بالسجالت الذي هو جزء أساسي من عمل الطبيب وهذا ينطبق ال                   -١٥٨
فقط على الفحص الروتيين عند وصول املريض ولكن على أي جانب آخر من جوانب التعامل مع املريض عالوة علـى                    

خلطوة األوىل يف املسامهة الطبية ملنع التعذيب وغـريه مـن           ذلك فإن توثيق التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة هو ا          
أشكال سوء املعاملة ومكافحة اإلفالت من العقاب وجيب أن تتوفر للطبيب مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية اإلبالغ                 

 ال يرغـب يف أن  فإذا ما كان احملتجـز .  ومىت جيري اإلبالغ هبا واىل أي جهة   حباالت سوء املعاملة املزعومة واملوثقة طبياً     
وتوصـي اللجنـة    . يدرج امسه يف التقرير تعني على الطبيب أن يقوم بذلك على النحو الذي يضمن إغفال هوية احملتجز                

الفرعية بفتح ملفات فردية لكل حمتجز إثر وصوله إىل مراكز احتجاز الشرطة وينبغي حتديث تلك امللفات بـشكل                  
 توضع توجيهات واضحة لألطباء حـول كيفيـة توثيـق    بأنني ومنهجي وشامل وعلى إثر كل فحص أو تدخل طبي    
  . حاالت التعذيب أو سوء املعاملة واإلبالغ عنها

الطبية فيما خيص حفظ السجالت يف املصحات الطبية،        شبه كلي للسرية    غياب   أنهوساور الوفد قلق إزاء ما بدا         -١٥٩
واللجنـة  .  ألفراد الـشرطة   مللفات الطبية كان متاحاً   والحظ أعضاء الوفد أن الوصول إىل ا      . أين وجدت تلك السجالت   

 ذلك على االحتجاز لدى      ويسري ،الفرعية ترى أن السرية القائمة بني املريض وطبيبه جزء مهم من العالقة القائمة بينهما             
.  وهو عامل حمتمل مهم يف احليلولة دون حدوث سوء املعاملة ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب                مرافق السجن الشرطة و 

   .وتوصي اللجنة الفرعية باختاذ تدابري فورية إلقرار وإبقاء السرية يف االحتفاظ بالوثائق والسجالت الطبية

  احملتجزون املصابون حباالت نفسية   )ج(

  بلغ الوفد مبزاعم تفيد أن احملتجزين املصابني حبـاالت نفـسية يعـاملون معاملـة خـشنة للـسيطرة علـى                     أُ  -١٦٠
  . سلوكهم الغريب
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احلاجـة  واللجنة الفرعية واعية بندرة األطباء النفسانيني يف البلد؛ وهذه الندرة يف هذه املوارد التخصصية تـربز                   -١٦١
لبعض التدريب األساسي للموظفني على تشخيص احلاالت النفسانية اخلطرية ووضع املبادئ التوجيهيـة الواضـحة               

  . إلحالة أوالئك احملتجزين إىل املرافق الطبية

  اءات سوء املعاملة والنتائج اليت تنطوي على األدلة الداعمةإدع -١٧

 وجودهم  أثناءتلقى الوفد العديد من اإلدعاءات املوثوقة من األشخاص احملتجزين اليت تفيد سوء معاملتهم البدنية                 -١٦٢
  .عة للشرطة اليت نقلوا إليها اعتقاهلم ويف مرافق االحتجاز التابأثناء إلقاء القبض عليهم أو أثناءرهن احتجاز الشرطة سواء 

هم مغلولـة، للـدفع   يم تعرضوا، وأيـد هنإوكان هناك منط متسق من اإلدعاءات اليت مفادها أن احملتجزين قالوا      -١٦٣
بلغت اللجنة الفرعية يف عديد من املناسبات ويف مواقع خمتلفة          أُ ،باإلضافة إىل ذلك  . والضرب على أيدي موظفي الشرطة    

جل السيطرة على من جيري اسـتجوابه أو  أر باالستخدام التعسفي لألغالل من قبل موظفي الشرطة من يف شىت أحناء اجلز  
بلغ أُعلى سبيل املثال،     .من هو حمتجز يف مرافق االحتجاز التابعة للشرطة وهم يف أوضاع موجعة ملدد متطاولة من الزمن               

. تجزين يف ذلك املرفق كانوا مغلويل األيدي ملدة أسـابيع         االحتجاز مباليه بإدعاءات مفادها أن احمل      الوفد وهو يزور مرفق   
.  إىل الكراسـي   باإلضافة إىل ذلك كان مجيع السجناء الذين يتم إيواؤهم يف الفناء مغلويل األيدي وكان البعض مشدوداً               

دها أن أيـدي    لمحتجزين يف الفناء، ومزاعم مفا    لوأبلغ الوفد كذلك بالعديد من املزاعم املتعلقة بضرب موظفي الشرطة           
. وبلغ الوفد يف مناسبتني بإدعاءات بتعليق السجني من كوعيه املغلولني         . احملتجزين تعرضت للكي باستخدام بقايا السجائر     

وجاءت النتائج السريرية واإلصابات اليت وثقها األفراد الطبيون التابعون للوفد متوافقة متام التوافق مع هـذه اإلدعـاءات                  
  .بسوء املعاملة

 العامـة تـساورهم     شكاوى املناقشات اليت أجريت مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، كان أفراد مكتب ال            أثناءو  -١٦٤
الشكوك يف صحة مقولة أن التعذيب ميارس يف ملديف حبكم أن حتقيقات الشرطة جتري اآلن حبـضور حمـامني ويـتم                     

ويف . حىت اآلن قيام أي حاالت تعذيب هلا ما يثبتـها         عالوة على ذلك شددوا على أن املكتب مل يتبني          . ها فيديوياً يرتصو
 لئن جاز حدوث بعض احلاالت املعزولة إال أن         أنه الحظت السلطات    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٢املذكرة الشفوية املؤرخة    

 إىل  أيضاًومتت اإلشارة يف املذكرة     .  سوء املعاملة ممارسة شائعة يف ملديف      بأنهذه السلطات ال تتفق مع االستنتاج القائل        
أن املوظفني التابعني إلدارة السجون كانوا رهن املراقبة املتواصلة بواسطة نظام التلفزيون املغلـق الـدائرة ولـوحظ أن                   

 هذه اإلدعاءات هي جزء من التواطؤ املتواصل بني بعض السجناء لرتع املصداقية عن دائرة الشرطة يف              بأنالسلطات تعتقد   
  . ملديف وعن حكومة ملديف

 نظام التلفزيون املغلق الدائرة ميكن أن يشكل أداة مهمة ملنع سوء املعاملة ولكنها تشدد           بأنوتسلم اللجنة الفرعية      -١٦٥
عالوة على ذلك، تالحظ اللجنة الفرعية أن إساءة . على أن استخدام هذا النظام ال يستبعد حدوث التعذيب وسوء العاملة    

 إىل اإلدعـاءات املتعلقـة      واستناداً. جة عن نطاق نظام التلفزيون املغلق الدائرة      املعاملة املزعومة قد حدثت يف أماكن خار      
بلغ هبا احملتجزون مقرونة باستنتاجات األفراد الطبيني التابعني للوفد، خلصت اللجنة الفرعيـة إىل أن               أبإساءة املعاملة اليت    

  .زالت حتدث يف ملديف سوء معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم ما
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 االحتجاز  أثناءومن األمهية مبكان االعتراف، من منظور وقائي، مبخاطر التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة                 -١٦٦
عالوة على ذلك إذا ما كانت هناك ضمانات مالئمة .  احلبس االحتياطي لدى الشرطةأثناءوالتحقيق الذي جتريه الشرطة و

يساءلون عن تصرفاهتم فإن احتماالت حدوث سوء املعاملة البدنية مـن  م سأهنقائمة وإذا ما كان موظفو الشرطة يعلمون        
 تتخذ السلطات اخلطوات اليت تؤمن وجود ضمانات مالئمة         بأنوتوصي اللجنة الفرعية    . هذا القبيل تكون أقل بكثري    

امـل يف   جيـري التحقيـق الك  بأنعالوة على ذلك توصي اللجنة الفرعية  . قائمة حتول دون التعذيب وسوء املعاملة     
  . دعاءات سوء املعاملة من طرف سلطات خمتصة ومستقلة وحمايدةا

  السجون - باء

 مالحظات متهيدية -١

 أنـه بار الوفد سجن مافوشي ومركز االحتجاز االحتياطي يف ماليه، وهذا السجن األخري يشار إليه يف ملديف           ز  -١٦٧
وفهم الوفد أن سجن مافوشي هو السجن الرمسـي         . يلسجن ماليه، وكالمها خاضع إلدارة دوائر السجون وإعادة التأه        

الوحيد يف ملديف املخصص إليواء السجناء احملكوم عليهم باعتبار أن مركز االحتجاز االحتياطي يف ماليه هـو مرفـق                   
ويف وقت الزيارة كان األشخاص الذين ميضون عقوبـة أو          . احتجاز مؤقت سيغلق عندما تفتح السجون املقرر إنشاؤها       

باإلضافة إىل ذلك زار الوفد . ص احملكوم عليهم باإلبعاد لغاية إمكانية إرساهلم إىل اجلزيرة حيتفظ هبم يف ذلك املرفقاألشخا
  . سجنني اثنني كانا قيد اإلنشاء أحدمها يف ماليه واآلخر يف هيذادهو

عشرة والـذين ميـضون     ويف ملديف ال وجود ملرافق سجنية حمددة خاصة باألطفال الذين هم دون سن الثامنة                 -١٦٨
ومن خالل املناقشات اليت أجراها الوفد مع السلطات، تبني أن األطفال احملكوم عليهم باحلرمان              .  هبا عليهم  عقوبة حمكوماً 

 باملعلومات الـيت    وحتيط اللجنة الفرعية علماً   .  عن إيداعهم يف السجن    من احلرية يودعون يف أماكن حتت احلراسة عوضاً       
قدمها وزير الشؤون الداخلية واليت تفيد أن السلطات تعتزم فتح سجن خاص باألطفال الذين يقل سنهم عـن الثامنـة                     

عالوة على ذلك، تطلب اللجنـة      .  بفتح هذا السجن اخلاص باألطفال     وتطلب اللجنة الفرعية إحاطتها علماً    . عشرة
  .ة بالذكور واملرافق اخلاصة باإلناث يف املنشأةالفرعية معلومات مفصلة عن املرافق اخلاص

  حساب فترة االحتجاز االحتياطي يف مدة العقوبة -٢

م قضوا فترات طويلة رهن االحتجاز االحتياطي بسبب عدم قـدرهتم علـى             أهنذكر حمتجزون عديدون للوفد       -١٦٩
ا هنإاالحتياطي هذه ال تطرح من مدة العقوبة ف       من ناحية أخرى ومبا أن فترة االحتجاز        . تسديد كلفة اإلفراج عنهم بكفالة    

باإلضـافة  . تزيد يف املدة اإلمجالية اليت تقضي؛ وهذا الوضع قد يسهم يف الشعور بوجود نواحي إجحاف يف النظام احلايل               
  . إىل ذلك، فإن ممارسة كهذه قد تتسبب يف زيادة الضغط على املرافق السجنية ويف اكتظاظها

 رعية معلومات عما إذا كانت احلكومات قررت، بناء على إصالح نظام العدالة اجلنائيـة،             تطلب اللجنة الف    -١٧٠
  .إدخال أي تغريات على سياستها ذات الصلة حبساب فترة احلجز االحتياطي يف مدة العقوبة احملكوم هبا
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  النسوة يف السجون  -٣

ن يف وحدات منفصلة داخل سـجن مافوشـي          هبا عليه  جرى االحتفاظ بالنسوة الاليت متضني عقوبات حمكوماً        -١٧١
 النسوة عادة ما حيرسهن حارسات بأنبلغ الوفد أو). F3و F2و  F1لفة من ثالث وحدات فرعية هيأ املت٥الوحدة رقم (

  . بيد أن التدابري التأديبية يتوىل تنفيذها موظفون ذكور. حيث مل يكن هناك عدد كاف من املوظفات يف السجن

ن يشعرن باألمان يف مبيتاهتن حيث ال يسهل      هنإت اإلناث الاليت أجرى الوفد مقابالت معهن قلن         ومجيع السجينا   -١٧٢
وذكرن كمثال حادث فر فيه سجينان من الوحدة اخلاصة بالذكور وتـسلال إىل             . على احملتجزين الذكور الوصول إليهن    

  . الطوارئ باقتيادهن إىل خارج السجناجلزء اخلاص باإلناث من السجن فقام أفراد تابعون لفريق الدعم يف حاالت

جل ضمان املكمل املالئم من املوظفـات يف  أويف نظر اللجنة الفرعية أن هذا يؤشر على وجوب بذل جهود من            -١٧٣
 أثنـاء و. ن يتم الفصل التام بني الوحدة اخلاصة بالنسوة والوحدات اخلاصة بالرجـال           أالسجون اليت حيتفظ فيها بنسوة و     

 مت تشييده سيخصص للنـسوة       جديداً  سجناً بأن أجريت مع إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل أبلغ الوفد           املناقشات اليت 
 أبلغت  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٢ومبوجب مذكرة شفوية مؤرخة     .  من السجناء األجانب    بعضاً زال يؤوي مؤقتاً   ولكن ما 

قد فتح أبوابه ضـمن جممـع       " السجن النسائي " يسمى    منفصالً  مأموناً  سجناً بأنالسلطات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      
 سجينة ٥١ من املوظفات اإلناث يتدربن على التعامل مع     ١٦ وأن   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣مافوشي السجين يف    

 موظفـات   ٣واستنادا إىل هذه املـذكرة، هنـاك        . حمتجزة يف ذلك املرفق يف الوقت الذي وجهت فيه املذكرة الشفوية          
وحىت يف هذه الظروف .  بالدخول إىل هذه األماكن يف ظروف خاصة جداًاال يسمح للموظفني الذكور ما عد  و متفرغات

 تكفـل   بـأن  هبذا التطور اإلجيايب وتوصـي       وحتيط اللجنة الفرعية علماً   . فإن موظفات إناث يرافقن املوظفني الذكور     
باإلضافة إىل ذلك مـن     . ن املخصصة للرجال  السلطات الفصل الكامل جلميع األماكن املخصصة للنسوة عن األماك        

  . الضرورة مبكان تأمني املستوى الكايف من املوظفات اإلناث يف تلك األماكن ليل هنار

 علـى   شطة حمدودة جـداً   بأن إمكانيات اضطالعهن    بأنوقامت سجينات أجريت معهن مقابالت بإبالغ الوفد          -١٧٤
، وعلى F2 يف الوحدة الفرعية    امرأة حمتجزات حالياً   ٤٠تني من أصل    أمرال  إال) التنظيف(سبيل املثال ال تتاح فرصة العمل       

وهناك جانب إجيايب بينته النسوة ويتمثل يف إتاحة اإلمكانية         .  أشهر ٦هذا األساس كان ال بد من أن جيدد العقد مرة كل            
مبـستوى  (لفنون واللغات احمللية     والرياضيات وا  اإلنكليزية لاللتحاق بصفوف اللغة     ٢٠٠٧أكتوبر  /هلن منذ تشرين األول   

 إىل الساعة السادسة    وأن باستطاعتهن التحرك حبرية داخل الوحدة اخلاصة بالنسوة من الساعة السادسة صباحاً           ) السادس
  . بعد الظهر

ويف سجن مافوشي، الحظ الوفد أن ليس هناك أي موظفة طبية تعمل على أساس دائم ولكن كانت هناك طبيبة                -١٧٥
 يتعذر فحص السجينات اإلناث من قبل الطبيب الذكر العامل يف السجن فـإن   أنهومبا  . رة املنشأة مرة يف الشهر    تقوم بزيا 

واللجنـة   . لينقلن إىل ماليه إلجراء فحص طيب علـيهن         إىل االنتظار مدة أسابيع أحياناً     هذا الوضع يضطر النسوة عملياً    
يب حـني   إىل طب   بسجن مافوشي لضمان وصول السجينات     راًالفرعية توصي بوجود طبيبة أنثى يف فترات أكثر توات        

  .تقتضي حالتهن الصحية ذلك
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    احتياطياًالرعايا األجانب املوجودون يف السجن أو احملتجزون حجزاً -٤

 بوجود رعايا أجانب حمكوم علـيهم أو ينتظـرون    من السجناء ازداد ارتفاعاًالحظ الوفد أن العدد املرتفع فعالً      -١٧٦
بلغ الوفد من خالل املقابالت اليت أجراها مع هؤالء األشخاص بالعديد من اإلدعـاءات              أوقد  . ليهم يف ملديف  احلكم ع 

املتعلقة بالتمييز اليت مشلت على سبيل املثال احلرمان من التسهيالت املالئمة إلعداد الدفاع عن أنفسهم وعدم حـصوهلم                  
. ة التابعتني لبلدهم األصلي يتم يف وقت متأخر يف كثري من األحيـان            على الترمجة الفورية وأن إبالغ السفارة أو القنصلي       

 نفسها من حيث االتصال بأفراد      اتعالوة على ذلك بلغ الوفد بإدعاءات مفادها أن السجناء األجانب ال مينحون االمتياز            
 بالوصول إىل الطبيـب     واشتكوا كذلك من التمييز فيما يتعلق     . م من التمارين يف اهلواء الطلق     هناأسرهم ومن حيث حرم   

  .واحلصول على الرعاية الطبية ويف توزيع األغذية كذلك

وترغب اللجنة الفرعية يف التشديد على أن من بني املبادئ األساسية ملعاملة السجناء ما يتمثل يف النـهي علـى                      -١٧٧
 تكفـل   بأنالتعذيب توصي   واللجنة الفرعية ملناهضة منع     . )٣٨(التمييز على أساس األصل الوطين يف مجلة أسس أخرى        

السلطات املختصة معاملة السجناء واحملتجزين األجانب معاملة خالية من التمييز وأن تطبق على هـذه الفئـة مـن                   
  . األشخاص مجيع الضمانات األساسية

 سـنة  ١٣حتجز يف ما يزعم ملـدة  اومما أثار القلق اخلاص لدى الوفد حالة املواطن الصيين املعاد احتجازه الذي      -١٧٨
 يف سجن بدون حماكمة وبدون أن توجه إليه هتمة رمسية، وكان وقت الزيارة حمتجزاً) ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤منذ  (

وقد وجه الوفد انتباه املدعي العام إىل حالته على إثر املباحثات النهائية، واللجنة الفرعية ترحب جبهود حكومة                 . مافوشي
وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن أية خطوات اختذت لتسوية احلالة ولنقل           . ه احلالة ملديف الرامية إىل إجياد حل هلذ     

  . عن أي تعويض ينبغي أن متنحها السلطات امللديفية إياهفضالًالشخص املعين إىل بلده األصلي، 

من أماكن االحتجـاز  إىل السجن   الفحص الطيب للقادمني      -٥
  املعاملة االحتياطي لدى الشرطة كضمان واق من سوء 

إن فحص األشخاص القادمني من أماكن االحتجاز االحتياطي لدى الشرطة يف السجن يتسم بأمهيـة أساسـية                   -١٧٩
ونقطة الدخول إىل السجن حلظة حامسة الستكشاف أية إصابات وتقييم ما           . بالنسبة ملنع إساءة املعاملة على أيدي الشرطة      

تم الوفد باملمارسة املتعلقة بالفحص الطيب عند نقطة الدخول وبإجراءات          ولذلك اه . إذا كانت إساءة للمعاملة قد حدثت     
  . اإلبالغ حباالت إساءة املعاملة املمكنة على أيدي الشرطة

 مجيع السجناء خضعوا لفحص أجرته ممرضة عند وصوهلم، وفهم أن الفحص            بأنوأبلغ الوفد يف سجن مافوشي        -١٨٠
استمارة يلـزم أن يقـوم   والحظ الوفد وجود   . مركز االحتجاز االحتياطي يف ماليه    األويل على الوافدين اجلدد مل جير يف        

ا مباشرة إثر وصول كل سجني وافد جديد وأن الفحص مل يكن يشمل أي اختيار إلزامي أو تفتيش علـى                    الطبيب مبلئه 

                                                      

ين يتعرضون ألي شكل من أشـكال االحتجـاز أو          انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذ        )٣٨(
 .١، الفقرة ٥املبدأ ) ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩(، A/RES/43//173 السجن
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 إال   مل يكن مـستخدماً    أنه الحظ الوفد    ،وعلى حني أن هذا الشكل من الفحوص الطبيبة الروتينية موجود         . خاليا اجلسم 
   .يف معظم األحيان بناء على طلب احملتجزين  وأن الفحوص الطبية كانت جتريملاماً

 وصول السجني وحسن االحتفاظ     أثناءترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن الفحص الطيب الروتيين الذي جيري              -١٨١
 بالنسبة لتقييم احتياجات السجني من      أيضاً األمهية مبكان    ومن. بالسجالت أداتان مهمتان يف منع التعذيب وسوء املعاملة       

ويف سياق انتشار إساءة استخدام املخدرات بشكل مفرط بني السجناء ميكن أن يكون الفحص الطيب عند                . الرعاية الطبية 
ء، وهبذا تـتم     ملقاربة هذه املشكلة على أساس فردي وإلسداء املشورة ومعاجلة مظاهر االنزوا           الوصول إىل السجن سبيالً   

  . مساعدة الوافد اجلديد على جتنب العودة إىل االستخدام احملظور للمخدرات املتاحة بالسجن

 ينبغي أن تكون هناك إجراءات قائمة بالنسبة لألطباء لتوثيق أية حالة من أنهعالوة على ذلك ترى اللجنة الفرعية   -١٨٢
وغياب مثل هذه اإلجـراءات ميثـل فجـوة يف          . ك احلالة حاالت العنف الذي حدث قبل دخول السجن واإلبالغ بتل        

   أن يشجع على اإلفالت مـن العقـاب ومـن مث يعـرض منـع إسـاءة                  أنهالضمانات الواقية من سوء املعاملة ومن ش      
  . املعاملة للخطر

 وإذا ما قامت ممرضـة هبـذا        ، يتم الفحص الطيب جلميع السجناء فور وصوهلم       بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -١٨٣
وينبغـي أن يكـون     . لفحص األويل وجب أن تتاح الفرصة للمحتجزين لعرضهم على طبيب يف أقرب وقت ممكن             ا

 يـستخدم يف    بأنوتوصي اللجنة الفرعية كذلك     .  بالقدر الذي يكشف عن أية إصابة موجودة       الفحص الطيب شامالً  
بيان يديل به الـشخص     ) ب(خص  املاضي الطيب للش  ) أ( استمارة منوذجية تشتمل على      ىكل فحص طيب روتيين جير    
ى وتقييم ملـد  ) د(ك وصف ألي إصابات     ونتيجة الفحص البدين الشامل، مبا يف ذل      ) ج( املفحوص بأي عنف حدث   

وينبغـي أن   . االتساق بني العناصر الثالثة األوىل إذا ما كان التدريب الذي تلقاه الطبيب يسمح بإجراء ذلك التقييم               
  .يتاح التقرير للسجني وحملاميه

 توضع إجراءات مع األخذ بعني االعتبار الواجب السرية الطبية وموافقة           بأنوتوصي اللجنة الفرعية كذلك       -١٨٤
وإساءة املعاملة املزعومة اليت يوثقها األطباء واليت يبلغ هبا مباشرة مدير الـسجن              الفرد بالنسبة جلميع حاالت العنف    

عن رصد األوضاع يف مرافق االحتجاز التابعة للشرطة أو يف السجون           من أجل أن يتوىل إحالتها إىل اهليئات املسؤولة         
  . ىشكاوواملسؤولة عن ال

  موظفو السجون  -٦

 وخالل املناقشات الـيت أجراهـا   . باجلهود املبذولة يف سبيل تدريب موظفي السجون   حتيط اللجنة الفرعية علماً     -١٨٥
م يف عام   ظ لتدريب الشرطة وحقوق اإلنسان قد ن       برناجماً بأنإبالغه  الوفد مع مدير إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل مت          

م هذا الربنامج التدرييب مركز التدريب على إنفاذ القانون التابع لـدائرة الـشرطة يف               ظون.  بدعم من الكومنولث   ٢٠٠٦
رك يف هذا الربنـامج     وشا. ملديف بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية ووحدة حقوق اإلنسان التابعة ألمانة الكومنولث           

 من  موظفاً ٢٠باإلضافة إىل ذلك، جيري إرسال      .  من املوظفني التابعني إلدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل        ١٠التدرييب  
  .جل اكتساب اخلربة كل سنةأموظفي السجون إىل اخلارج من 
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 أسابيع  ٦د أن جيتاز دورة تدريبية مدهتا        املوظف اجلديد ال يتم قبوله إال بع       بأنبلغ املشرفون واملوظفون الوفد     أو  -١٨٦
. يف جمال اإلدارة والدفاع الذايت واالتصال وتسوية املشاكل وبعض جوانب القانون إىل جانب أربعة أسابيع من التطبيـق                 

ب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ترح    .  جيداً والدورة التدريبية اخلاصة مبوظفي السجون اليت شهدها الوفد تركت انطباعاً         
هبذه العملية املهمة اجلارية لتعيني وتدريب موظفني جدد وتشجع السلطات املختصة على مواصلة جهودها يف سـبيل        

  .تدريب املوظفني

 وبالرغم من هذه اجلهود، الحظت اللجنة الفرعية االفتقار إىل املوظفات اإلناث وللمـوظفني              ،من ناحية أخرى    -١٨٧
 هناك أربعمائة موظف    بأنقام مدير إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل بإبالغ الوفد          و. الذين يعملون يف النوبات الليلية    

للتعامل مع ما جمموعه سبعمائة سجني يعملون يف نوبات مبن فيهم من يسمون باملوظفني الذين ال يرتدون الزي واملوظفني                   
أن البعض منهم خيشى مـن   ود املوظفني، عد اخنفاض األمن   يل املثال، ويف سجن مافوشي، الحظ مدير      وعلى سب . الطبيني

  .  الليلأثناءالدخول إىل املبيتات الكربى خاصة 

ويف مركـز   .  موظفة يعملون على أساس النوبات يف سـجن مافوشـي          ٣٠ و  موظفاً ١٥٠وهناك ما جمموعه      -١٨٨
 فقط يف النوبة الواحـدة      موظفنيثالثة أو أربعة     حيرسهم    سجيناً ٧٠يف الظرف الراهن     االحتجاز االحتياطي مباليه، هناك   

 ال ميكن مشاهدة املوظفني إال      أنهوذكر السجناء للجنة الفرعية ملنع التعذيب       . م ال خيرجون إىل ساحة السجن     أهنويستفاد  
. عند توزيع األغذية وحىت يف ذلك الوقت يعطى الطعام لثالثة من السجناء يتولون توزيعه على غريهـم مـن الـسجناء                    

ن نظام إنذار من يف     أ املوظفني يف حالة طوارئ و     إلنذار مل يكن هناك أي سبيل فعال        أنهحظ الوفد    ال ،باإلضافة إىل ذلك  
  .  ال وجود لهالزنزانات

م بسبب عدم توفر العدد الكايف من املوظفني وعدم كفاية استخدام املوارد املتاحـة،             أهنوإذا ما ترك السجناء وش      -١٨٩
عنف داخل السجن وقد يؤثر على اإلمكانيات املتاحة ملوظفي السجن من أجل            فإن هذا يفضي إىل خطر متزايد حبدوث ال       

عالوة على ذلك وإذا ما كان املوظفون غري قـادرين علـى            . الطوارئ االستجابة للطوارئ الطبيبة أو لغريها من حاالت      
ن انعدام األمن   فإن هذا يسهم يف خلق جو عام م         الشخصي، نهمأمأماكن السجن بسبب اخلوف على       الدخول إىل مجيع  

وتوصي . متناسب للعنف يف التصدي لألحداث     يف املرفق بكامله، مما يضر باإلدارة اليومية ويزيد يف خماطر االستخدام الال           
 تكفل املستويات الكافية من املوظفني يف مجيـع األوقـات، مبـن فـيهم        بأناللجنة الفرعية ملنع التعذيب السلطات      

  .يت حتتجز فيها نسوةاملوظفات اإلناث يف املرافق ال

  العنف يف ما بني السجناء -٧

 هؤالء خيشون العنف الصادر عن غريهم من السجناء وأن حاالت من           بأنبلغ الوفد من قبل العديد من السجناء        أُ  -١٩٠
عالوة على ذلك ادعى سـجني      .  املخدرات داخل السجون   التوتر كانت سائدة فيما بني جمموعات السجناء سببها غالباً        

ن مـوظفي  أ كان يتعرض من حني آلخر للضرب على أيدي السجناء اآلخرين وأنهيت معه مقابلة يف سجن مافوشي      أجر
وحيث مل تقع أي استجابة هلذه األحداث مـن طـرف      . السجن مل يتخذوا أية إجراءات لوقف هذه املمارسة وحلمايتهم        

غيابه يف إجازة اكتشف     أثناءمن ناحية أخرى، و   . املوظفني رفع هذا السجني شكوى إىل جلنة حقوق اإلنسان يف ملديف          
وعلى إثر هذا احلـادث     . سجناء آخرون هذه الرسالة وبعد عودته من اإلجازة تعرض للضرب املربح على أيدي السجناء             
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 نقل إىل وحدة أخرى وقد اشتكى إىل املوظفني الذين تركوا البعض من أمتعته يف الزنزانة السابقة وأبلغه املوظفون الحقـاً               
  .  تلك األمتعة مجيعها سرقها سجناء آخرونبأن

ويشمل هذا االلتزام   . وحني تعمد دولة إىل حرمان شخص من احلرية، تغدو مسؤولة عن سالمة ذلك الشخص               -١٩١
وعلى الرغم من أن إدارة العنف فيما بني السجناء قد تكون بالغة            . محاية ذلك الشخص من غريه من األشخاص احملتجزين       

ذن أن يدرب املوظفون    إفيجب   . بواجب العناية امللقى على عاتق الدولة      ن االفتقار إىل احلماية يشكل إخالالً     الصعوبة فإ 
يقظني لبوادر املنازعات    للعمل يف نطاق االتصال املباشر مع السجناء وينبغي أن يكونوا           ويتم إعدادهم   مالئماً تدريباً

 يركز تدريب موظفي بأنوتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب . للزومن يتخذوا التدابري املالئمة عند اأقبل تصعيدها و 
وهذا هو هنج األمن الدينامي     : السجون على بناء وصيانة عالقات إجيابية فيما بني السجناء وفيما بني هؤالء واملوظفني            

  . يف العمل يف نطاق السجون

  اإلجراءات التأديبية  -٨

ية، وقت الزيارة، مل تكن مصاغة يف شكل قانون حمدد ولكنها كانت قائمة على              فهم الوفد أن اإلجراءات التأديب      -١٩٢
بلغ الوفد  أمدير إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل         املناقشات اليت أجريت مع    أثناءو. أساس القواعد واملمارسات املتبعة   

بلغ حمافظ سجن مافوشي    أو.  كجزاء تأدييب   إلغاء الزيارات األسرية أو اإلجازة يف الوطن كان يتقرر         بأنعلى سبيل املثال    
وتفهم اللجنة الفرعية أن احلكومة عاكفـة     .  العزل ملدة تصل إىل سبعة أيام ميكن أن يستخدم هو اآلخر كعقوبة            بأنالوفد  
 تتناول   على وضع مشروع خاص بالسجون، وقواعد ناظمة للمركز اخلاص باجملرمني صغار السن ستتضمن أحكاماً              حالياً

  .ات التأديبية واجلزاءاتاإلجراء

.  واملكرس لألحداث اليت تستجد بسجن مافوشـي       نشئ حديثاً  على الدفتر الذي أ    أيضاًوأطلعت اللجنة الفرعية      -١٩٣
حداث اليت استجدت كانت غري ضارة والعقوبات اليت سلطت يف هذه احلاالت مشلت على              األوتفيد السجالت أن معظم     

وترغب اللجنة الفرعية يف الثنـاء علـى        . رية ملدة شهر أو املكاملات اهلاتفية لبضعة أسابيع       سبيل املثال إلغاء الزيارات األس    
بيد أن الوفد الحظ بعض النقـائص يف مـسك          .  يقي من سوء املعاملة     مهماً شاء سجل يعترب ضماناً   نإبالسلطات لقيامها   

لى سبيل املثال مل تكن العقوبات تسجل يف مجيع         ع( الن البنود الرئيسية كانت مصطنعة وتفتقر إىل التفاصيل          الدفاتر نظراً 
 مجيع احلوادث والعقوبات واإلجراءات التأديبيـة يف الـدفتر          بانتظام تسجل   بأنوتوصي اللجنة الفرعية     ).األحوال

  . املتعلق باحلوادث على النحو الذي يسمح بالرقابة املالئمة الستخدام تلك التدابري

دعاءات عديدة يعوزها االتساق ومفادها استخدام      ات اليت أجراها مع احملتجزين، على        املقابال أثناءووقف الوفد،     -١٩٤
هانة للسجني عن طريق جتريده من مالبسه وتعصيب عينيه أمام غريه من السجناء             إالضرب وتقييد اليدين كتدابري تأديبية و     

 العقوبـات اجلماعيـة     بأنهم مقابالت   عالوة على ذلك ادعى السجناء الذين أجريت مع       . واملوظفني العاملني يف السجن   
وعلى سبيل املثال، زعم بعض السجناء الذين أجريت معهم مقابالت يف سجن مافوشي أن              . كانت تستخدم هي األخرى   

أمتعتهم الشخصية قد تعرضت للتلف كعقوبة مجاعية وادعى السجناء يف مركز االحتجاز االحتياطي يف ماليه أن موظفي                 
 وصادروا كل السجائر اليت عثـروا       الزنزانات، على إثر حماولة فرار سجني من السجناء، وفتشوا          الشرطة دخلوا األماكن  

 كشكل من أشكال العقوبة اجلماعية، وقد أكدت سلطات السجن حقيقـة  أيضاًواستخدم إلغاء الزيارات األسرية  . عليها
  .هذا اإللغاء
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أديبية كانت تستخدم بشكل تعسفي وكمـا تـشاء إدارة           التدابري الت  بأناالنطباع   وحصل لدى اللجنة الفرعية     -١٩٥
  هذا إىل جانب العقوبـة اجلماعيـة الـيت كانـت تـستخدم             .  ملعاقبة أفراد حمددين   السجن وأن النظام مل يكن موجهاً     

  .  كذلكبانتظام

 حـد   وترى اللجنة الفرعية أن االنضباط داخل السجون عامل مهم من عوامل سالمة السجناء واملوظفني على                -١٩٦
من ناحية أخرى، من األمهية مبكان إقرار ضمانات لتفادي التجاوزات اليت تالزم تطبيق اإلجراءات التأديبية وملنـع                 . سواء

وتشجع اللجنة الفرعية حكومة ملديف على اعتماد مشروع القواعد اخلاصة بالسجن وهي تثق يف أن               . سوء املعاملة 
وتوصي اللجنة .  الدولية املتعلقة مبعاملة السجناء امللزمة حلكومة ملديفاحلكومة ستؤمن مطابقة تلك القواعد للمعايري

ويتعني على مـديري الـسجون رفـع        . الفرعية باإلضافة إىل ذلك السلطات بالعمل على جتنب العقوبات اجلماعية         
اليت يـنص   مستوى الرقابة املفروضة على احلوادث والعملية التأديبية حىت تؤمن عدم تسليط أي عقوبات غري تلك                

وينبغي أن تسجل كافة احلوادث اليت تستوجب تطبيق اإلجراءات         .  لإلجراءات التأديبية الرمسية   وفقاًعليها القانون و  
  .  بالرصد املستقلالتأديبية وكافة العقوبات التأديبية يف سجالت خاصة رهناً

  الفصل والعزل -٩

 السجن تستخدم إليواء السجناء الـذين يعتـربون         كانت وحدة العزل بسجن مافوشي وقت زيارة الوفد هلذا          -١٩٧
. غلب األحيان القتراف جرائم بالسجن موجبة لتشديد العقوبة، وفصل السجناء يتم لغرض محايتهم            أ يف   استناداً" خطرين"

وهي تتألف من ثالث وحدات منفـصلة       .  السجن وحييط هبا جدار عال     يناب عن م  وتقع الوحدة على شاطئ البحر بعيداً     
  .  وحدة منها عشر زنازينتضم كل

 بناء على قرار تصدره إدارة السجن       ١ينقلون إىل الوحدة رقم     " خطرين " السجناء الذين يعتربون   بأنبلغ الوفد   أو  -١٩٨
وال ينبغي أن يكون العزل حالة دائمة بالنسبة للسجني بل ينبغي استخدامه فقط كإجراء . وهذا القرار ال يقبل أي طعن فيه

وتوصي اللجنة الفرعية   . ري ملدة قصرية من الزمن ويف ظل رقابة اجلهاز القضائي أو غريه من األجهزة             مؤقت وكملجأ أخ  
 حالة بانتظام تستعرض بأن أيضاًوترحب اللجنة الفرعية .  للطعن فيه قابال١ً  يكون وضع السجناء يف الوحدة رقمبأن

  . قل تقييداًأ التدرجيي للسجني إىل حبس أي شخص رهن العزل أو غريه من القيود الشديدة وذلك بغية النقل

يونيه /التصدي لألحداث اليت شهدها سجن مافوشي يف حزيران         -١٠
   ٢٠٠٧ديسمرب /وكانون األول

 أمن املوظفني والسجناء على حد سواء يبقى قضية جدية بأن مناقشاهتا مع السلطات، أثناءأبلغت اللجنة الفرعية،   -١٩٩
 داخـل سـجن مافوشـي       ٢٠٠٧ حادثني رئيسيني استجدا يف حبر عام        بأنلطات الوفد   وأبلغت الس . يف كال السجنني  

وخالل . ديسمرب وقت الزيارة اليت قامت هبا اللجنة الفرعية       /يونيه والثاين يف كانون األول    / حزيران ٥حدمها يف   أالرئيسي،  
  .ىت من بينها هواتف خلوية وكانت حبوزهتم بنود ش حمكماً السجناء كانوا منظمني تنظيماًبأناملناسبتني قيل 

وسـلمت  .  السبب يف أول حادث استجد هو غياب برامج أو أنشطة إعادة التأهيل            بأنوأبلغت اللجنة الفرعية      -٢٠٠
غسل املالبـس أو غـسل أواين       ( فرص عمل متاحة، ومل يكن العمل         مل تكن هناك عملياً    أنهبالسلطات يف ذلك الوقت     

 أعمال الشغب بينت أن الـسلطات       بأنبلغ الوفد   أو. ة سجناء من أصل سبعمائة سجني      إال لثالثة أو أربع    متاحاً) األكل
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 السبب يف ثاين حادث استجد متثل       بأنوأفادت السلطات السجنية    . حباجة إىل تنظيم عمل وأنشطة أخرى لفائدة السجناء       
  . يف اإللغاء اجلماعي للزيارات األسرية املتاحة للسجناء

ية قلق إزاء الطريقة اليت تعامل هبا فريق الدعم يف حاالت الطوارئ والـشرطة مـع حالـة           ويساور اللجنة الفرع    -٢٠١
 إىل إفادات تلقاها الوفد من السجناء الذين جرت مقابلتهم كانت إجراءات التفتيش على إثـر النقـل   واستناداً .الشغب

 نقلـهم   أثناءكانوا معصويب العينني    اجلماعي للسجناء من وحدة إىل أخرى جتري بطريقة مهينة حيث يزعم أن السجناء              
  .ويتم التفتيش عليهم بتجريدهم من املالبس أمام جمموعات من املوظفني األمنيني

 حىت يف الظروف األمنية البالغة الصعوبة من واجب السلطات السجنية احتـرام كرامـة               أنهوترى اللجنة الفرعية      -٢٠٢
سـتباقية لـإلدارة الفعليـة      استراتيجية  ا تضع السلطات    بأنتوصي  واللجنة الفرعية   . األشخاص احملرومني من حريتهم   

للمؤسسات السجنية والستئصال األسباب اجلذرية للحوادث وذلك الستبدال النهج احلايل القائم علـى أسـاس رد                
. لسجناءوترى اللجنة أن تلك التدابري ينبغي أن تشمل، يف مجلة أمور، تنظيم العمل وغريه من األنشطة اخلاصة با                 . الفعل

 يف السجون وأن يكونوا من بني املوظفني املوجـودين           يرى املديرون يومياً   بأنوتوصي اللجنة الفرعية باإلضافة إىل ذلك       
وينبغـي  . وجبانب السجناء ليمارسوا بذلك اإلشراف املباشر على املوظفني وليتفقدوا ما حيدث يف كافة أماكن السجون              

  .يعززوا األمن الدينامي بغية رفع مستوى األمن للجميع ومنع سوء املعاملةللمديرين أن يعطوا املثل بريادهتم و

  القوة وتوخي االنضباطاستخدام  -١١

ترى اللجنة الفرعية أن من املهام املنوطة مبوظفي السجون ما يتمثل يف نزع فتيل األوضاع املتفجرة يف السجون                    -٢٠٣
  واللجوء إىل استخدام القـوة يف الـسجون        .  أحداث خطرية  وهي أوضاع تنطوي على إمكانيات التصعيد والتحول إىل       

  . ال ينبغي أن حيدث إال استجابة ألحداث تنطوي على خماطر هتدد املوظفني أو السجناء وتعذر على املوظفني تالفيها

ـ                 أثناءو  -٢٠٤ . وارئ الزيارة القصرية اليت أداها الوفد، شدد على استخدام القوة من طرف فريق الدعم يف حاالت الط
 هذا الفريق الذي يضم قوة أمنية خاصة يتألف من ستني           بأنبلغ الوفد   أ املناقشات اليت دارت مع رئيس هذا الفريق،         أثناءو

 الزيارة اليت أثناء ما يزالون قيد التدريب ٢٣ على حني أن املوظفني الباقني وعددهم        تلقوا بالفعل تدريباً   ٣٧ من بينهم    فرداً
واجلانب األكرب من تدريبهم كان يستهدف بناء الثقة وإكساب تقنيات االنـضباط والتفتـيش               .يةقامت هبا اللجنة الفرع   

  . والحظ الوفد غياب التدريب على مهارات التعامل فيما بني األشخاص. بعاد السجناء اجلاحمنيإالبدين و

ن للسجن وقد مت تدريبـهم       أعضاء فريق الدعم يف حاالت الطوارئ هم موظفون عاديون تابعو          بأنبلغ الوفد   أو  -٢٠٥
 ومباشرة بالسجناء ولكن كانوا يدعون إىل التصدي        وليس املفروض فيهم أن حيتكوا يومياً     . على مواجهة حاالت الطوارئ   

وتشمل املعـدات العاديـة   . ديسمرب/يونيه وكانون األول /حداث اخلطرية كأحداث الشغب اليت شهدها شهرا حزيران       لأل
وحيمل بعض املوظفني مضارب    . رش واملضارب اخلشبية ومل يعطوا أية أسلحة أو بنادق صاعقة         املسلمة هلذا الفريق علب ال    

 السجناء كانوا خيشون فريق     بأنوحصل لدى الوفد انطباع     . PR24بيانكي وسيحمل البعض اآلخر عما قريب مضارب        
  .الدعم يف حاالت الطوارئ خشية كبرية

يونيه، مل يسجل فيما يبدو أي استخدام للقوة من         / أحداث شهر حزيران   ويف ما عدا التقرير الذي أتيح للوفد عن         -٢٠٦
وترى اللجنة الفرعية أن التـسجيل الـصارم   . جانب حراس السجن أو من جانب أفراد فريق الدعم يف حاالت الطوارئ          
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ة املراقبـة املالئمـة    بالنسبة للسجناء وأداة لكفال     مهماً جلميع احلوادث اليت تنطوي على خماطر سوء املعاملة يشكل ضماناً         
وتوصي اللجنة الفرعية بفتح    . لكافة احلاالت اليت تستخدم فيها القوة واليت يقدر أن توخي االنضباط فيها كان ضرورياً             

وينبغي أن تتضمن هذه    .  مجيع األحداث اليت تنطوي على استخدام القوة       بانتظامسجل حمدد واحملافظة عليه تدون فيه       
 ،تاريخ وطبيعة احلادث، درجة االنضباط أو القـوة، مـدة احلـادث، أسـبابه             : ما يلي قل تقدر،   أالسجالت، على   

  . األشخاص املعنيون والتفويض باستخدام القوة

 بالعديد من الروايات املتعلقة باستخدام األغالل بشكل مؤمل ومهني ألغراض معاقبة الـسجناء              أيضاًوبلّغ الوفد     -٢٠٧
وتشدد اللجنـة  . مين للتعامل مع األحداث أدعاء استخدام القيود كإجراء     ا قلق إزاء    أيضاًويساور الوفد   . والسيطرة عليهم 

 على سالمة احملتجزين ومن     الفرعية على وجوب احلفاظ على االنضباط والنظام باستخدام القيود الالزمة ليس إال، حفاظاً            
وتوصي اللجنة الفرعية   . )٣٩(دوات للعقاب  استخدام أدوات التقييد كاألغالل أ     وال ينبغي أبداً  . اجل حياة سجنية منظمة   

  . على املمارسة املتمثلة يف استخدام األغالل أداة للعقاببالقضاء فوراً

ديسمرب يف مافوشي وردة الفعـل الـصادرة عـن         /يونيه وكانون األول  /حداث اليت جرت يف حزيران    األوتشري    -٢٠٨
فهناك خماطر . ق التعامل مع األحداث اليت تشهدها السجون   موظفي السجن أن احلاجة تدعو إىل املزيد من الرقابة على طر          

مالزمة الستخدام أفرقة التدخل اخلاصة يف السجون املتألفة من موظفني ليست هلم عالقات عمل يومي مـستدامة مـع                   
تـرى  و. السجناء ولذلك ال مصلحة هلم يف احلفاظ على عالقات إجيابية بني املوظفني وبني السجناء حني حتدث الرتاعات         

اللجنة الفرعية أن األحداث اليت تشهدها السجون ينبغي أن يسويها، من حيث املبدأ، موظفو السجن العاملون بـصورة                  
  .منتظمة مع السجناء وينبغي أن يتجه التركيز إىل األمن الدينامي

 ميلكـون    حسناً باًومن بني أهم الضمانات الواقية من سوء معاملة السجناء وجود موظفني مهنيني ومدربني تدري               -٢٠٩
وتوصي اللجنة  .  للقوة املفرطمهارات يف التعامل الشخصي متكنهم من االضطالع بواجباهتم دون اللجوء إىل االستخدام             

: وينبغي أن يشمل هذا االستعراض    . الفرعية بإجراء استعراض شامل للتدخالت اخلاصة يف مواجهة أحداث السجون         
ملهمة؛ توفري التدريب على استخدام القوة مبا يتمشى مع مبادئ حقوق اإلنسان؛ تناوب املوظفني الذين يكلفون بأداء ا 

رفع مستوى الرقابة اليت ميارسها مديرو السجون على حوادث السجون؛ التنظيم الصارم لـوزع املـوظفني الـذين      
  . ممارستهيستخدمون يف حاالت التدخل؛ واألخذ مببدأ الرقابة املستقلة يف اللجوء إىل هذا التدخل وكيفية

   األوضاع املادية -١٢

 االكتظاظ وتؤثر   والظروف املادية يزيدها سوءاً   . إن توفري الظروف املالئمة مهم بالنسبة لرفاه السجناء واملوظفني          -٢١٠
 بكل من حييا أو يعمل يف السجن، وهي تسهم يف التوترات اليت يشهدها االحتجاز ويف تردي العالقات فيمـا                     ضاراً تأثرياً
  .  أن يزيد من خماطر سوء املعاملةأنهلسجناء من ناحية وبني السجناء واملوظفني من ناحية أخرى وهذا من شبني ا

                                                      

) ٣٤-د( جـيم    ٦٦٣انظر القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي             )٣٩(
 .٣٣ و٢٧، القاعدتان ١٩٧٧مايو /ار أي١٣املؤرخ ) ٦٢د - (٢٠٧٦ و١٩٥٧يوليه / متوز٣١املؤرخ 
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 وحدات  ١٠وهو يتألف من    .  حول إىل سجن منذ عشر سنوات خلت        يف السابق معمالً   سجن مافوشي وكان    -٢١١
. وأغلقت الوحدة أربعة ألغراض الترميم. خمصصة لإلناث) ٥الوحدة (تسع منها خمصصة للسجناء الذكور ووحدة واحدة 

 واحد منـهم     أجنبياً ٣٠ أشخاص، من بينهم     ٥٠٥ وكان فيها وقت الزيارة       شخصاً ٤٥٣والطاقة الرمسية للسجن تسع     
  .  احتياطياً حجزاًكان حمتجزاً

 التهوئة ونظيفة  حسنة٣ فعلى سبيل املثال كانت مبيتات الوحدة   . والظروف املادية يف السجن تعترب جيدة عموماً        -٢١٢
ويدخلها الضوء الطبيعي والضوء االصطناعي وهي جمهزة بفضاءات صحية مقسمة وبأسرة وبعض الدواليب والرفـوف               

  . والطاوالت والكراسي

   تبلـغ  A الـيت كانـت تـستخدم كوحـدة للفـصل وزنـازين اجلنـاح              ١واالستثناء الوحيد هو الوحدة       -٢١٣
واشتكى السجناء الذين قابلهم الوفد مـن       . صغر مساحة أ يف الوحدة    الزنزانات  على أن بقية    متراً ٢,٢ X ٣,١مساحتها  

 املناقشات اليت أجريت مع مدير إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل ادعى أن       أثناءو. افتقارهم للحشايا ولشروط اإلصحاح   
كافة الـسجناء، مبـن فـيهم        توفر ل  بأنواللجنة الفرعية توصي    . احلشايا تعرضت للتلف على أيدي السجناء أنفسهم      

السجناء املوجودون يف وحدة الفصل، األسرة ومعها احلشايا اليت تكون، إن لزم األمر مصنوعة من مـادة املقاومـة                   
 تتاح للمحتجـزين يف     بأنوتوصي اللجنة الفرعية باإلضافة إىل ذلك       . للتحطيم ومالئمة لالستخدام داخل السجون    

  . ةتلك الوحدة مرافق اإلصحاح املالئم

حتفظ بالسجناء يف مبيتات هي أشبه باألقفاص جمهزة بأسرة ملـا يقـارب             ا مركز ماليه للحجز االحتياطي   ويف    -٢١٤
 من الـسجناء     كبرياً  يف املرفق وبلغ الوفد مبزاعم مفادها أن عدداً         شخصاً ٥٥وكان هناك وقت الزيارة     . عشرين شخصاً 

والضوء الطبيعي ال ينفذ إال بـصعوبة إىل  .  يف حد ذاته يف حالة سيئة جداوكان املبىن. نقلوا إىل مرافق أخرى قبيل الزيارة  
وتسود املرفق أوضاع سيئة من حيث اإلصحاح وال يوجد يف املبيتات من األثاث             . املبيتات وال يوجد نظام مالئم للتهوئة     

ن قبوهلا بالنسبة ألي فئـة مـن        وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن األوضاع السائدة يف املركز ال ميك           . سوى األسرة 
  ا غري مالئمة على اإلطالق إليواء السجناء احملكوم عليهم الذين يواجه البعض منهم فتـرات طويلـة        أهنالسجناء، خاصة و  

  .من السجن

 السلطات كانت علـى     بأنبلغ الوفد   أ املناقشات اليت جرت مع مدير إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل،            أثناءو  -٢١٥
. السجن اجلديد   كان يفترض يف هذا السجن أن يغلق مباشرة بعد فتح          أنهرداءة الظروف السائدة يف سجن ماليه، و      وعي ب 

   .وتطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بإغالق مركز ماليه لالحتجاز االحتياطي

اس منوذج معماري جديـد     وقام تصميم السجن اجلديد على أس     . ماليه  مبىن السجن اجلديد يف    أيضاًوزار الوفد     -٢١٦
.  متامخة للـساحة وداخلـها     الزنزانات من   والسمة الرئيسية للسجن تتمثل يف وحدة تضم عدداً       . للمؤسسات اإلصالحية 

الواقعة حول الساحة الداخلية مع وجود مقصورة للحراسة         من الزنزانات     متثلت يف وحدة تضم عدداً     وأهم مسة يف السجن   
 ١٠ الصغرية املخصصة لسجني واحد تبلغ مساحتها الزنزاناتف: زاناتثة أنواع حلجم الزنوهناك ثال. مصنوعة من الزجاج

 وكان هناك  شخصا١٦ً األكرب املخصصة إليواء سجينني إىل ثالثة سجناء واملبيتات خمصصة إليواء  الزنزاناتأمتار مربعة و  
  . مرحاض وحنفية يف كل زنزانة
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 مظلمة بسبب قلة الضوء الطبيعي الذي ينفذ إليها وبسبب قتامة األلوان زاناتالزن لكون هذه وأوىل الوفد اهتماماً  -٢١٧
، وبسبب انعدام النوافذ اليت تفتح على       )محر قان وأخضر شديد االخضرار    أ(املستخدمة فيها ويف أماكن أخرى من السجن        

فتقـار إىل اخلـصوصية يف   عالوة على ذلك، الحظ الوفد اال. اخلارج حيث مل تكن هناك سوى نوافذ تفتح على الداخل       
األماكن اليت توجد هبا مراحيض وانعدام فناء ميكن من إجراء التمارين يف اهلواء الطلق، االفتقار إىل احليـز مـن أجـل                      

 تعاجل هذه العيوب يف التصميم قبل أن يفتح         بأنوتوصي اللجنة الفرعية    . شطة واالجتماع بأفراد األسرة   بأناالضطالع  
  . بفتحهالسجن وتطلب تبليغها 

وقد زارت اللجنة . سجن جديد يف اجلزيرة اجلنوبية لروام أعمال البناء جارية لتشييد   بأنوأبلغت السلطات الوفد      -٢١٨
  اتضح أن هذا املبىن معد ليكون مركز الشرطة اجلديد يف هيذادهو ومرفقـاً             أنهالفرعية املبىن اجلاري تشييده يف لروام بيد        

 ٦,٣ زنازين مساحة كل زنزانة منها       ١٠ويف هذه املنشاة اجلديدة كان هناك جممع يضم          من سجن جديد     لالحتجاز بدالً 
باإلضافة إىل ذلك فـإن     . الزنزانات منفصل عن بقية املبىن جبدار تسبب يف عتمة املمشى و          الزنزاناتوجممع  . أمتار مربعة 

وليس هناك فناء وال حيز للتمـارين       .  سيء ن النوافذ صغرية وموقعها يف اجلدار     إالضوء الطبيعي ينفذ إليها بصعوبة حيث       
اللجنة الفرعيـة إىل الـسلطات    وتطلب. ولكن يوجد على جانيب املمشى حيز ميكن بسهولة أن يستخدم فناء للتمارين    

 تشرف عليه إدارة دوائر الـسجن وإعـادة       نياً سج تأكيد ما إذا كانت هذه املنشأة اجلديدة معدة الستخدامها مرفقاً         
   . للشرطة وبيان طاقته اإليوائية القصوى املزمعة للسجن االحتياطي تابعاًإذا كانت ستستخدم مرفقاًالتأهيل أو ما 

 كان هناك، وقـت     أنهب املناقشات اليت أجريت مع مدير إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل أبلغت اللجنة              أثناءو  -٢١٩
 عدد احملبوسني يف البلد قد ازداد مبا        بأناللجنة الفرعية   كما أبلغت   .  سجني حمكوم عليه يف ملديف     ٩٠٠الزيارة، أكثر من    

 وأن السلطات كانت واعيـة   ٢٠٠٧سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٠فرباير  / خالل الفترة املمتدة من شباط      يف املائة  ٢٤٣نسبته  
ين سيكون هناك    ما إذا استمرت املستويات املرتفعة الراهنة للعقوبات جزاء إساءة استخدام املخدرات من قبل القاصر              أنهب

  .  سجني يف غضون ثالث سنوات٢ ٥٠٠حنو 

وحتيط اللجنة الفرعية باخلطط املتعلقة باملرافق اجلديدة هذه والرامية إىل التخفيف من الوضع السائد يف سـجن                   -٢٢٠
 يرى  بيد أن بناء السجون وحده ال يشكل وال ينبغي أن         . مافوشي وستسمح بإغالق مركز االحتجاز االحتياطي يف ماليه       

ستراتيجية متماسكة رامية إىل احلد من عـدد األشـخاص يف الـسجون أن    افاملفروض يف .  يشكل احلل الوحيد   أنهعلى  
من هذه التدابري تواتر استخدام اإلفراج املؤقت، واحلد مـن فتـرات            : تشتمل على مجلة من التدابري خالف بناء السجون       
السجني رهن احلبس االحتياطي يف حساب الفترة اليت حيكم هبـا عليـه             االحتجاز االحتياطي وإدخال الفترة اليت ميضيها       

وأشكال أخرى من اإلفراج وبرامج إعـادة       /اإلفراج الشرطي /وتنامي استخدام األحكام بغري السجن وإتاحة فرص التوبة       
ن خطر الوقوع مـن      وراء احلد م   املخدرات وذلك سعياً   إدماج السجناء يف اجملتمعات احمللية وبرامج إعادة تأهيل متعاطي        

باإلضافة إىل ذلك ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن التشريع املتعلق باملدة القـصوى              . جديد يف اجلرمية، يف مجلة أمور     
 سنة أو احلكم مدى احلياة على جرائم ٢٥على سبيل املثال لغاية      (فيه على ضوء مبدأ التناسب     للحكم يتطلب إعادة النظر   

وذلك من أجل احلد من الضغوط املفروضة على النظام السجين واحلد مـن             ) ات من قبل القاصرين   سوء استخدام املخدر  
  .طول األحكام اليت تصدر حبق جرائم تعاطي املخدرات بالنسبة للقاصرين واليت تؤدي إىل األوضاع املتسمة باالكتظاظ
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   األنشطة والتثقيف-١٣

طة اخلاصة بالسجناء احملتجزين يف سجن مافوشي ومركـز ماليـه            شبه كامل لألنش   الحظ الوفد أن هناك غياباً      -٢٢١
 يعترب الـسبب     هذا االفتقار إىل األنشطة    بأن املناقشات اليت دارت مع السلطات، أبلغ الوفد         أثناءو. لالحتجاز االحتياطي 

  .٢٠٠٧يونيه /الرئيسي ألعمال الشغب اليت حدثت يف شهر حزيران

ا تعتزم األخذ بـبعض     أهنالتشجيع إزاء املعلومات اليت قدمتها السلطات واليت تفيد         بيد أن اللجنة الفرعية تشعر ب       -٢٢٢
 عن املكتبات واملالعب وفضاءات الترفيه من أجـل رفـاه           فضالًاألنشطة األساسية من قبيل الصناعات اليدوية والزراعة        

وفد وهتم هذه األنـشطة    قام هبا ال   كما كانت بعض األنشطة الثقافية يف سجن مافوشي جارية وقت الزيارة اليت           . السجناء
  . من السجناء يف املائة١٠قل من أ

وترى اللجنة الفرعية أن االفتقار إىل األنشطة ميكن أن تترتب عليه نتائج خطرية بالنسبة لصحة ورفاه األشخاص                   -٢٢٣
. الـسجن فيمـا بعـد   ويشكل العمل والتثقيف عنصرين مهمني يف إعداد السجناء للحياة خارج    . احملرومني من حريتهم  

 يف كفالة سالمة السجناء واملوظفني وهي على هذا  مهماًباإلضافة إىل ذلك تلعب الربامج واألنشطة اخلاصة بالسجناء دوراً
فإذا ما ترك عدد كبري من السجناء بال شغل يشغلهم ملدد طويلة فـإن              . النحو تشكل عناصر رئيسية يف منع سوء املعاملة       

ألوضاع، يزيد من التوترات يف املؤسسات السجنية ويغض من اجلهود الرامية إىل إقـرار األمـن                 كشأن رداءة ا   أنههذا ش 
واللجنة الفرعية ملنع التعذيب توصي السلطات ببذل جهود متضافرة          .الدينامي عن طريق العالقات اإلجيابية واألنشطة     

 .لتوفري برامج وأنشطة تشمل العمل والتثقيف لكافة السجناء

  ن يف اهلواء الطلق واالتصال بالعامل اخلارجي  التماري-١٤

 ١الحظت اللجنة الفرعية أن التمارين اليت جتري يف اهلواء الطلق غري متاحة للسجناء احملتجزين يف الوحدتني رقم                    -٢٢٤
باإلضافة إىل ذلك فإن معظم     . يف سجن مافوشي  ") خطريين"املخصصة للسجناء الذين يعتربون      (٢ورقم  ) وحدة الفصل 

وقـد أكـد املوظفـون    . الزنزاناتوا معظم وقتهم يف م إمكانية استخدام الفناء يف مافوشي قضلسجناء الذين أتيحت هل   ا
 جتري فيـه     جيداً  واسع وميكن أن يكون مكاناً     ٢والفناء املتوفر يف الوحدة     .  السجناء مل خيرجوا   بأنالعاملون يف السجن    

واللجنة الفرعية توصي بتوفري التمارين اخلارجية يف اهلواء الطلق لكافة          . التمارين ولكنها مل تستخدم ملدة أشهر عديدة      
م يتطلبون عنايـة خاصـة يبـذهلا        أهنوالسجناء الذين يرى    . املوضوعون يف وحدة الفصل   أولئك  السجناء مبن فيهم    

  .املوظفون ألسباب أمنية ميكن إخراجهم إىل الفناء على نوبات

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ال الشغب األخرية اليت شهدها سجن مافوشي يف كانون األول أعمبأنوأبلغت السلطات الوفد    -٢٢٥
وترى اللجنة الفرعية أن اإلبقاء على االتصال بالعامل اخلارجي وخباصـة تعزيـز          . كانت تعزى إىل إلغاء الزيارات األسرية     

لنسبة إلعادة إدماج السجناء فيما     الروابط األسرية وغريها من الروابط الوجدانية عنصر مهم يف رعاية احملبوسني وحاسم با            
باإلضافة إىل ذلك ميكن أن تكون القدرة على التواصل مع األسرة واألصـدقاء             . بعد يف اجملتمع دون عودهتم إىل اإلجرام      

 تكون القواعد اخلاصـة     بأنوتوصي اللجنة الفرعية    .  يقي من سوء املعاملة ويرتع إىل النماء يف األوساط املغلقة          ضماناً
وال ينبغـي أن تـشمل      . الزيارة ومدة الزيارات مبينة بوضوح ومعلقة على اجلدران عند مدخل كل سجن           بأوقات  

  . التدابري التأديبية احلد من االتصال بالعامل اخلارجي
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   الرعاية الصحية -١٥

ملديف، وفهم من    الزيارة أبلغ الوفد بالتحديات اليت تواجهها السلطات لتوفري الرعاية الطبية للسجناء يف              أثناءو  -٢٢٦
 السلطات تعمل جاهدة يف سبيل العثور       بأناملباحثات اليت أجراها مع املسؤولني يف وزارة الصحة واللجنة الطبية ملافوشي            

 الغرض األساسي من اللجنة الطبية ملافوشي هـو حتـسني           بأن الوفد   أبلغوعلى سبيل املثال    . على حلول هلذه التحديات   
السجون؛ وكخطوة حنو حتقيق هذا الغرض هناك خطط ملد السجن بأطباء مزودين مببـادئ              مستويات الرعاية الصحية يف     

  . توجيهية تتعلق بإجراءات حمددة من قبيل فحص الوافدين اجلدد وبناء مستشفى جديد بسجن مافوشي

ين يف   متفرغان وطبيب يعمل على سبيل عدم التفرغ، وتق        نابوكان هناك يف سجن مافوشي، وقت الزيارة، طبي         -٢٢٧
 من الصعوبة مبكـان تعـيني مـوظفني جـدد     بأن الوفد أبلغو.  ممرضات وتقين خمابر وصيدليان٦جمال األشعة السينية و  

واحلصول على أطباء متخصصني للمجيء للعمل بسجن مافوشي، وبوجه خاص أطبـاء التحليـل النفـسي واألطبـاء                  
أما الفحوص واملعاجلـة الـيت      . الرعاية اليت تتطلبها املرأة    ب النفسانيون واملتخصصون يف طب النساء ونسوة للقيام عموماً       

 بالسجناء الواجب نقلهم إىل هناك، بسبب القيود        يسديها أطباء متخصصون فتتم يف ماليه وهناك قوائم انتظار طويلة جداً          
 -مر الذي تسبب  مل يكن هناك موظفون طبيون يعملون مبركز احلجز االحتياطي يف ماليه األ          أنهبيد  . يف جانب  اللوجستية

 عن هذا يبدو أن مستوى الرعاية الصحية الـيت تقـدم يف الـسجن    فضالً. يف التأخري للوصول إىل طبيب     - يف ما يدعى  
  .  وهي رعاية جمانيةيضاهي مستواها املقدم إىل السكان عموماً

لطبية يف السجون وهي    واللجنة الفرعية ترحب باخلطوات اليت اختذهتا السلطات لتحسني مستويات الرعاية ا            -٢٢٨
وينبغي إيالء  . توصي بالعمل على إجياد حلول عملية من خالل اجلهود املتضافرة للسلطات السجنية ولوزارة الصحة             

ىل أطباء التحليل النفسي بوجه خاص لكافة السجناء الذين هم يف حاجة            إاالهتمام لتسهيل الوصول إىل اإلحصائيني و     
  .لعالج طيب ختصصي

 بـسجن مافوشـي،    ١من منهم حمتجزون يف الوحدة       للجنة الفرعية بقلق أن طلبات السجناء، خاصة      وتالحظ ا   -٢٢٩
.  مقابلة طبيب كانت جتمع من قبل موظفي السجن الذين يتولون تقييم مالءمتها مث البت يف الطلب من بعد ذلـك                    بشأن
عاجلة وتوثيق إصابات تلقاها علـى أيـدي         طلباته مقابلة طبيب مل    بأن أعضاء الوفد بإدعاءات من أحد السجناء        أبلغوقد  

وقام الطبيب املرافق للوفد بفحص هذا السجني ووقف على أدلة طبية            .موظفني قد قوبلت بالرفض من قبل نفس املوظفني       
ومل يكن هناك أي ملف طيب خـاص هبـذا          . هلا عالقة باملعاملة السيئة اليت تعرض هلا منذ أسابيع قليلة سابقة على الزيارة            

وترى اللجنة الفرعية أن هذا املثال يوضح أن التسلسل اهلرمي للسلطة فيما خيص طلب مقابلة طبيب ال يـؤدي                   . السجني
 يتوىل موظف يتمتع بالتـدريب الطـيب املالئـم،          بأنوتوصي اللجنة الفرعية بقوة     . الغرض منه على النحو املطلوب    

  .طبية أي وظيفة تتعلق باستقبال طاليب الرعاية الكاملمرضات مثالً

 املصحة التابعة لسجن مافوشي كانت جتري فيها املقابالت والفحوص الطبيـة            بأنعالوة على ذلك أبلغ الوفد        -٢٣٠
 تـتم   ١حبضور موظفني تابعني للسجن وفهم الوفد أن الفحوص الطبية اليت جتري على السجناء املوجودين يف الوحـدة                  

م الحظـوا أن  أهن أطباء السجن الوفد أبلغكما . ة مغلول اليدينحبضور موظفني من السجن ويكون السجني يف هذه احلال        
 على األغلـب إىل     وقد يكون هذا عائداً   .  ما يرفضون اإلفصاح عن منشأ اإلصابات      املرضى ذوي اإلصابات البدنية غالباً    
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  الفحص ويف سجن مافوشي يبدو كذلك أن سبيل الوصول إىل سجالت الـسجناء كـان متاحـاً                 أثناءوجود موظفني   
  . للموظفني غري الطبيني

وتشدد اللجنة .  تكفل السلطات االحترام الدقيق للسرية الطبية يف مجيع األوقاتبأنواللجنة الفرعية توصي      -٢٣١
ويف حـاالت  .  لقائه بالطبيـب أثناءالفرعية على وجوب بقاء موظفي السجن على غري مسمع وال مرأى من املريض  

كن التفكري يف وضع ترتيبات أمنية خاصة ذات عالقة باملوضوع كوضع موظف استثنائية وحني يطلب الطبيب ذلك مي  
 بوصف للتدابري األمنية اليت اختذت      وينبغي للطبيب أن يدون هذا التقييم يف السجل مرفوقاً        . من السجن حتت الطلب   

  صـول إىل   عالوة على ذلك ال ينبغي الـسماح للمـوظفني غـري الطبـيني بالو             . وأمساء مجيع األشخاص احلاضرين   
  . السجالت الطبية

وتبني للوفد أن يف بعض احلاالت، بالرغم من أن السجني كان قد فحص وعوجل، متيز السجل الطـيب برداءتـه                      -٢٣٢
وتؤكد اللجنة . وكان يشكو من إغفال للبيانات األساسية؛ ومل تكن هناك أي سجالت طبية يف حالة واحدة من احلاالت    

. فاتر عنصر طيب من عناصر محاية السالمة البدنية لألشخاص احملرومني من حريتـهم الفرعية على أن جودة مسك الد     
وينبغي أن تسجل كافة حاالت اإلصابات ال يف السجل الفردي للمريض وحده بل وكذلك يف سـجل بـاحلوادث                   

  . يتوجب عرضه على املدير

تضاهي الظروف الـسائدة يف وحـدة    حيتجزون يف ظل ظروف  ١وترى اللجنة الفرعية أن السجناء يف الوحدة          -٢٣٣
 يومية على صحة هـؤالء   جيروا فحوصاًبأناللجنة الفرعية توصي موظفي الرعاية الطبية بالسجن للعقاب ومن مث فإن     

   . ينبغي للطبيب أن يتصرف على الدوام مبا يضمن املصاحل الفضلى لصحة السجنيأنهويفهم من هذا 

 للمخدرات يف السجون وعالج املدمنني على       ىبارات اليت جتر  فريوس نقص املناعة البشرية واالخت      )أ(
  استخدام املخدرات

 بصدد فريوس   ىأبلغت اللجنة الطبية لسجن مافوشي الوفد بغياب االختبارات اإللزامية الروتينية الواجب أن جتر              -٢٣٤
وس نقص املناعة البشرية حـىت      حيث مل تكتشف إال ثالث من احلاالت اإلجيابية لفري        . نقص املناعة البشرية أو املخدرات    

وتطلب اللجنة الفرعية مـن الـسلطات تـوفري         . إال أن النية تتجه إىل العمل هبذا االختبار مستقبالً        . اآلن يف ملديف  
  . معلومات تتعلق بالطرائق العملية اليت تتبع يف تلك االختبارات

وأبلغت كذلك  . نسبة للمدمنني على املخدرات    ليس هناك أي نظام عالجي حمدد بال       بأنوأبلغت اللجنة الفرعية      -٢٣٥
وبالنظر إىل كون األغلبية العظمى من السجناء حمكوم علـيهم يف           .  املخدرات غري الشرعية متوافرة بكثرة يف السجن       بأن

جرائم هلا عالقة باملخدرات يتوجب على السلطات أن تضع برامج لعالج وإعادة تأهيل املدمنني على استخدام املخدرات                 
 بأنوأبلغ الوفد   . االجتار غري الشرعي    ال تكتفي بالتخفيف من وطأة اإلصابة بل يتوجب عليها احلرص على احلد من             وأن

 الذي يهدف إىل رسم السياسات الراميـة إىل         ٧١مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يعتزم مباشرة الربنامج          
من السلطات حتديث    وتطلب اللجنة .  يف وضع برامج لشحذ الوعي     أيضاًاملخدرات يف السجون وهناك نية      عاطي  منع ت 

  .املعلومات املتعلقة بوضع هذه الربامج
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  تدريب املالك الطيب  )ب(

الصلة بالسجون كحقـوق    املسائل الصحية ذات    أي تدريب يف جمال     حيصل على    املالك الطيب مل     بأن الوفد   أبلغ  -٢٣٦
لعامة واإلصحاح واألمراض املعدية والفاشيات وطب التشريح الشرعي ووصف         والصحة ا آداب مهنة الطب     اإلنسان مثالً 

 ،وبالنظر إىل الصعوبات اليت تواجه يف جمال التوظيف وارتفاع معدل دوران األطباء يف السجن             . إلصابات اليت حتدث  ا
مات يف مواضيع هلـا  توصي اللجنة الفرعية بوجوب مشاركة املالك الطيب، وخباصة األطباء، يف دورات لتجديد املعلو            

واملالك الطيب ال يشترك يف الرقابة على اإلصحاح ونوعية األغذية اليت تقدم             .صلة هبذا الشأن وذلك على أساس منتظم      
 يشارك أطباء بعد حصوهلم على      بأنوتوصي اللجنة الفرعية    . يف السجن من حيث تقييم اآلثار املترتبة يف الصحة البدنية         

   .طالع هبذه املسؤولياتالتدريب املالئم يف االض

  املرضى النفسانيون يف السجن  )ج(

أجرى أعضاء الوفد مقابالت مع سجناء يف سجن مافوشي ومركز االحتجاز االحتياطي يف ماليه هلـم تـاريخ                    -٢٣٧
وتالحظ اللجنة الفرعية غياب التـشريع الـصحي        . طويل من املعاناة النفسانية خالل فترات تشمل فترة ارتكاب اجلرائم         

وتوصـي اللجنـة    . الذهين يف ملديف واالفتقار إىل املرافق التخصصية الالزمة لرعاية املسيئني املصابني بأمراض نفسانية            
 حبالـة   متني تعمل السلطات يف ملديف على اعتماد التشريع الصحي النفساين لكفالة إجياد أساس قانوين               بأنالفرعية  

كفالة العناية على أسـاس   فإن مل ينشأ مرفق ختصصي فينبغي. فسانيةاحلرمان من احلرية لألشخاص املصابني بأمراض ن      
منتظم بكافة املسيئني النفسانيني الذين ميضون عقوبات طويلة األجل ويفضل أن تكون تلك العنايـة علـى أسـاس                   

  .ا من قبل نفس األخصائي النفسايناالستمرار يف توفريه

دعاءات صادرة بوجه   اعاملة البدنية على أيدي موظفي السجن وهي        دعاءات سوء امل  اغ الوفد الزائر بعدد من      وبلّ  -٢٣٨
وهي : وطبيعة سوء املعاملة املزعومة متشاهبة يف كلتا املنشأتني اللتني زارمها الوفد          . ١خاص عن السجناء احملتزين بالوحدة      

جلسم يف وضع غري طبيعي     تتمثل يف الضرب والركل اللذين مارسهما موظفو السجن إزاء سجناء مغلويل األيدي وتثبيت ا             
واإلصابات املتعددة اليت قيمها األعضاء الطبيون التابعون للوفد كانت متطابقة من           . مع تقييد اليدين ملدد طويلة من الزمن      
 بأنباإلضافة إىل ذلك أبلغت إحدى السجينات الوفد .  مع ما ورد من مزاعم كلياًحيث عمرها وشكلها وموضعها تطابقاً

 من عدم توفر عمل هلن يف سجن مافوشي، فوضعن يف ما يسمى بالزنزانة التأديبية وهنـاك تعرضـن                   السجينات اشتكني 
للضرب على أيدي أفراد وحدة القوات اخلاصة ووقع إخراجهن إىل فناء السجن وهن مغلوالت األيدي حيث أجربن على                  

كر كافة أفـراد املـالك العامـل يف          تذ بأنوتوصي اللجنة الفرعية السلطات     . املكوث على الركبتني لساعات طويلة    
  .  احتجازهم حمظورةأثناء مجيع أشكال سوء معاملة األشخاص بأنالسجن وعلى مجيع املستويات 

معاملة السجناء إن مل تقابل بعقاب مقترفها تسببت يف تآكل ثقة الـسجناء              ومما هو معلوم بالضرورة أن إساءة       -٢٣٩
 ميكنه القيام بذلك مـع      أنهن يفكر يف إساءة معاملة السجناء سيطمئن إىل         بالنظام السجين وأي موظف من موظفي السج      

 من اتفاقية مناهضة التعذيب توصي اللجنة   ١٦و ١٢ باملادتني   على ضوء التزامات الدولة عمالً     و .اإلفالت من العقاب  
يفيد حـدوث   الفرعية بإجراء حتقيقات سريعة وحمايدة كلما تلقت السلطات معلومات ذات صدقية من أي مصدر               

  . أشخاص حمرومني من حريتهم ولو مل تقدم شكوى رمسية يف هذا الشأن سوء معاملة
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   والرصد كضمان واق من سوء املعاملة ىراءات تقدمي الشكاو إج-١٧

 املقدمة من السجناء ومراقيب هؤالء      ىشكاونيطت والية حبث ال   أمثلما سبقت مالحظته يف الفصل الرابع أعاله،          -٢٤٠
 املناقشات اليت أجريت مع مدير إدارة دوائر السجون وإعـادة           أثناءعالوة على ذلك و   . فيق اإلنسان يف ملد   بلجنة حقو 

 السجناء ميكنهم أن يقدموا شكواهم إىل رئيس اإلدارة املذكورة ووزير الشؤون الداخلية ومكتـب               بأن الوفد   أبلغالتأهيل  
 بيد أن نشاط التحقيق الذي يقوم به مكتـب        . إلنسان يف ملديف   العامة باإلضافة إىل تقدميها إىل جلنة حقوق ا        ىشكاوال
  .٢٠٠٦مايو / يف أيارى العامة انتهىشكاوال

 القائمة  ى يف آليات تقدمي الشكاو    م ال يثقون كثرياً   أهن املقابالت عن    أثناءمن ناحية أخرى، عرب سجناء عديدون         -٢٤١
م خيشون كذلك إمكانية االنتقام منهم بـسبب   أهننتيجة تذكر و  وادعوا أن التحقيقات اليت جتري ال تفضي إىل أي          . حالياً

  . ىتقدميهم شكاو

وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن من الضمانات األساسية الواقية من سوء املعاملة ما يتمثل يف حق الشخص                    -٢٤٢
لة التعذيب أو غريه من ضروب      سيما يف حا   احملتجز أو املسجون أو حماميه يف تقدمي طلب أو شكوى خبصوص معاملته وال            

املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل السلطات املسؤولة عن إدارة مكان االحتجاز، والسلطات األعلـى، وعنـد                  
  . )٤٠(املناطة هبا صالحيات املراجعة أو اإلنصاف إىل السلطات املناسبة االقتضاء،

طات بكفالة وجود نظام عامل فعال وسـري ومـستقل لتقـدمي       وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب السل       -٢٤٣
وتطلب اللجنـة   . وينبغي أن يعاجل كل طلب أي شكوى معاجلة سريعة والرد عليها دون إبطاء            .  وللرصد شكاوىال

 فضالً ٢٠٠٧ ضد موظفي السجن اليت قدمت يف عام         ىشكاو إحصاءات مبوبة تتعلق جبميع حاالت ال      أيضاًالفرعية  
ني ين اإلجراءات التأديبية وغريها من اإلجراءات وأي عقوبات سلطت على املوظفني الـسج            بشأن عن أي معلومات  

  . ى إىل تلك الشكاواستناداً

  ناب مراكز إعادة تأهيل الش- جيم

زار الوفد مركز التدريب يف مافوشي اخلاص باألطفال ودار الطفولة يف فيلنغيلي وهو يود أن يثين على الوزارات                    -٢٤٤
 ملا بذلته من جهود ملحوظة يف سبيل توفري األنشطة التعليمية والترفيهية املالئمة واألوضاع املادية اجليدة لألطفـال                  املعنية

  .وتتميز هذه األماكن بنظافتها وحبسن مسك الدفاتر اخلاصة هبا وطيب املناخ السائد فيها. احملتجزين يف تينيك املؤسستني

  طفال يف مافوشيمركز التدريب التعليمي اخلاص باأل -١

وهو يؤوي األطفال الذين يعانون من مشاكل يف الدراسة أو من           . يعمل هذا املركز حتت مسؤولية وزارة التعليم        -٢٤٥
 تتراوح أعمارهم ما بني      ذكراً ٣٤وكان هناك، وقت الزيارة،     . عدم القدرة على السيطرة الذاتية أو من مشاكل سلوكية        

  . على أساس النوبات يعملون موظفا٤٨ً و عاما١٨ً و١٠
                                                      

انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشـكال االحتجـاز أو                  )٤٠(
 .٣٣املبدأ ) ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩(، A/RES/43//173 السجن
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  ويف كل غرفة منها ستة أسرة وال تقفل هذه الغـرف            مربعاً  متراً ٣٧ تبلغ مساحتها حنو     ويسكن األطفال غرفاً    -٢٤٦
. شطة ترفيهيةبأنوتتميز هذه الغرف بنظافتها والورشات حبسن تصميمها وجتهيزها وكان هناك حيز كبري لالضطالع  . ليالً

ة مبظهر مكان للحرمان من احلريـة وقـد         أومل تظهر املنش  . يث هيئتها ومستوى نظافتها   وكانت املراحيض مقبولة من ح    
واللجنة الفرعية توصي باستخدام هذه األنواع . أجرى أعضاء الوفد مقابالت عديدة مع األطفال ومل تبلغهم أي شكوى

  .  إلنشاء مراكز خاصة باألطفال اجلاحننيمن املراكز منوذجاً

إجراء مكاملة هاتفية واحدة يف الشهر مع أبويهم دون أن يوضع حد زمين للمكاملة كما يسمح        ويرخص لألطفال     -٢٤٧
 بعني االعتبار سن    واللجنة الفرعية توصي بالزيادة يف عدد املكاملات أخذاً       .  األعياد رفقة أبويهم   أثناءهلم بترك املؤسسة    

  . األطفال املودعني يف ذلك املركز

لزم  فإن   القواعد واألنظمة ال تشمل العقوبة البدنية      بأنفيما خيص العقوبات التأديبية،     ،  لفرعيةوأبلغ املدير اللجنة ا     -٢٤٨
واملربون هم الذين يتخذون القرارات املتعلقة       .اختاذ تدابري تأديبية عوقب األطفال بإلغاء الربنامج التلفزيوين املفضل لديهم         

 مجيع احلوادث والعقوبات وغريها مـن اإلجـراءات   بانتظامسجل  تبأنوتوصي اللجنة الفرعية  . باإلجراءات التأديبية 
  .التأديبية يف دفتر خاص باحلوادث على النحو الذي يسمح بالرقابة املالئمة الستخدام تلك التدابري

  دار الطفولة يف فيلنغيلي -٢

تؤوي هـذه املؤسـسة     و. فتح هذا املركز أبوابه منذ سنتني وهو حتت مسؤولية وزارة شؤون اجلنسني واألسرة              -٢٤٩
األطفال ضحايا التجاوزات واألطفال الذين يوجد آباؤهم يف السجن واألطفال الذين ختلى عنهم أبواهم يف املستشفى عند          

وكانت  . من اإلناث  ١٨ منهم من الذكور و    ٢٠  طفالً ٣٨ الزيارة اليت قامت هبا اللجنة الفرعية كان هناك          أثناءو. الوالدة
وميكن . صغر طفلني كانا يبلغان من العمر سبعة أشهرأ عشرة سنة، على أن    يتثنال ما بني السنتني وا    أعمار أغلبيتهم تتراوح  

والوزارة هي اليت تقرر وضعهم يف هذه الدار ويتم إبالغ الوزارة           . اء املدرسة االبتدائية  هنإأن يبقى األطفال هبذه الدار حىت       
وميكـن  .  مستشارون هلم خربة يف جمال عالج مشاكل الطفولـة         ويلتحق األطفال باملدرسة ويساعدهم   . بوفادة األطفال 

  . لألطفال الذين يوجد آباؤهم يف السجن مقابلتهم بالوزارة

وتتميز املؤسسة بنظافتـها وتزويـدها      .  بسنهم ونوع جنسهم   ويتم إيواء األطفال يف أجزاء شىت من املبىن رهناً          -٢٥٠
ـ  يعملون بالتناوب ويبـدو       موظفاً ٤٥ظفون يبلغ عددهم    ويعتين باألطفال مو  . باألثاث الالزم وبتزويقها   م يتمتعـون   أهن

وقد أجرى أعضاء الوفد مقابالت مع أطفال عديدين ومل         . بالكفاءة املطلوبة وهم يسهرون على تلبية احتياجات األطفال       
ألطفال الذين هـم     هلؤالء ا   حسنة جداً  يسمع منهم أي شكوى واللجنة الفرعية تثين على السلطات لكوهنا هّيأت ظروفاً           

 .حباجة للحماية

   مراكز إعادة تأهيل املدمنني على املخدرات- دال

مركـز إعـادة    : كانت هناك وقت زيارة الوفد، ثالثة مراكز إلعادة تأهيل املدمنني على املخدرات يف ملديف               -٢٥١
وقـد  . زالة السمية يف فيذوفينوهلو   إ التأهيل للمدمنني على املخدرات يف هيمافوشي ومركز إعادة التأهيل يف أتوهلو ومركز           

  . زار الوفد هذا املركز األخري
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 ويديره مكتب مكافحة املخدرات الوطين التابع لـوزارة  ٢٠٠٦ يعمل مركز إزالة السمية يف فيذوفينوهلو منذ عام  -٢٥٢
 الـشرعي   فعلى إثر القبض على شخص من قبل الشرطة واكتشاف االستخدام غـري           . شؤون اجلنسني واألسرة يف ماليه    

 يودع مبوجبه الشخص يف هذا املكان ملدة ثالثة أشـهر           للمخدرات يف البول، ميكن للمكتب اآلنف الذكر أن يتخذ قراراً         
ويف غياب قرار يف هذا الشأن، يبقى الشخص يف أيدي الشرطة ويبت يف احلالة              . شرط موافقة ذلك الشخص على عالجه     

قل من غرام واحد مـن  أألشخاص الذين يعثر عليهم ويف حوزهتم املركز كذلك يوضع يف هذا ا   . بقرار يصدر عن احملكمة   
 عن ستة موظفني تابعني ملكتب مكافحة       فضالًوهناك يف هذا املركز طبيب واحد وممرضتان وثالثة مستشارين          . احلشيش

 مـن   رون موظفاً عالوة على ذلك هناك عش    . ويقوم املستشارون بتوفري الدعم النفسي    . املخدرات الوطين يعملون باملركز   
  . الشرطة مسؤولون عن األمن يف املركز

 يف املركز مت إيواؤهم يف مرتلني بكل مرتل منهما مبيتان واألشـخاص              شخصاً ٤١وكان هناك، وقت الزيارة،       -٢٥٣
 ويقوم. الذين يودعون يف مركز إزالة السمية يلتحقون بدورة خاصة مكرسة إلزالة السمية مبساعدة من أطباء ومستشارين               

 من اإلقامة يقرر على أساسه مكتب مكافحة املخدرات الوطين ما إذا كان ميكـن               مستشار بوضع تقرير بعد تسعني يوماً     
 من ينتهك النظام املتبـع يف املؤسـسة         بأنوأبلغ الوفد   . خرآ اإلفراج على الشخص املعين أو جيب بقاؤه ملدة تسعني يوماً         

   .يسلم إىل الشرطة وينقل إىل مرفق آخر

م يقيمون يف جزيرة معزولـة، بالتنقـل حبريـة يف اجملمـع             أهنويسمح لألشخاص احملتجزين يف املركز، واحلال         -٢٥٤
وتقدم الربامج التدريبية وإن . وباالشتراك يف األنشطة الرياضية وغريها من األنشطة بعد الظهر وبالذهاب إىل الشاطئ مساء

 ىشكاووبلغ الوفد ب  . فاية عدد املوظفني الذين يلقون حماضرات     كان األشخاص احملتجزون يف املركز يشتكون من عدم ك        
  .تتعلق برداءة نوعية األغذية والظروف املادية والحظ الوفد أن مراحيض املركز كانت يف حالة غري صحية

   التعاون - رابعاً
  ة تيسري الزيار- ألف

شا ايثاف زاهر، من وزارة اخلارجية للقيام       زيارة، بتعيني السيدة لوي   للقامت السلطات يف ملديف، يف وقت سابق          -٢٥٥
 للزيارة طلبت اللجنة الفرعية جمموعة كبرية من وحتضرياً. بدور موظف االتصال بالنسبة لزيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       

 عن قوائم   فضالًووفرت السلطات هذه الوثائق     .  التشريعات ذات الصلة باحلرمان من احلرية      بشأننكليزية  إلالوثائق باللغة ا  
  . بعناوين أماكن احلرمان من احلرية

وترغب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف التعبري عن تقديرها للتسهيالت اليت وفرهتا سلطات ملديف للزيارة وعن                  -٢٥٦
 .  لغرض الزيارةشكرها ملوظفة االتصال على ما بذلته من جهود حتقيقاً

   الوصول- باء

والوصـول الـسريع    . ، أية مشاكل يف الوصول إىل األماكن اليت قررت زيارهتا         ية، عموماً مل تواجه اللجنة الفرع     -٢٥٧
 إىل األماكن يدل على أن السلطات ذات الشأن كانت على علم مسبق بزيارة اللجنة الفرعية وبـسبل الوصـول                    عموماً

 اليت زارها الوفد التعاون مع أعـضائها        وأبدى املوظفون العاملون يف املواقع    . املشروعة اليت يتيحها الربوتوكول االختياري    
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ويف احلاالت النادرة اليت كانت حتوم فيها الشكوك حول والية اللجنة الفرعية اليت ختول هلا احلصول على بعض املواد متت                    
لها واللجنة الفرعية ترحب باجلهود املبذولة لنشر املعلومات على اجلهات اليت يتقاطع عم           . تسوية املسائل العارضة بسرعة   

 . مع والية اللجنة الفرعية

   إجراء املقابالت دون حضور شهود- جيم

 مت متكينها من إجراء املقابالت مع األشخاص احملرومني مـن حريتـهم دون              أنهتالحظ اللجنة الفرعية بارتياح       -٢٥٨
  مـن  ) ١(قـرة    للف وفقاً توفري معلومات هلا صلة باملوضوع       نهاومع أي شخص آخر رأى الوفد أن بإمك        حضور شهود، 

 .  من الربوتوكول االختياري١٤املادة 

 من الربوتوكول االختياري، تالحظ اللجنة الفرعية مع االرتياح         ١٥وبالنظر إىل االلتزام املنصوص عليه يف املادة          -٢٥٩
زام جانب اليقظة واللجنة الفرعية تشجع السلطات على الت. ا مل تتلق أية مزاعم حبدوث أعمال انتقامية يف أعقاب الزيارة أهن

 . للحيلولة دون صدور أي انتقام

  الردود الواردة من السلطات/وار مع السلطات احل- دال

. ساعدت االجتماعات العديدة اليت عقدت مع املسؤولني إىل حد كبري على فهم إطار نظام احلرمان من احلريـة                  -٢٦٠
 .  على املعلومات القيمة اليت قدمتهاوترغب اللجنة الفرعية يف توجيه الشكر إىل الوزارات واملؤسسات

 إىل هذه أيضاًوأحالت اللجنة الفرعية . يف هناية الزيارة مالحظاته األولية إىل السلطات يف ملديف وقدم الوفد سراً  -٢٦١
 ا للسلطات على الروح اليت تلقت هبا مالحظاتهناوتعرب اللجنة الفرعية عن امتن   . السلطات نسخة من املالحظات األولية    

  . املضي قدماً بشأنالوفد واملناقشة البناءة 

 طالبة معلومات حمدثـة   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣ إىل السلطات يف     باإلضافة إىل ذلك وجهت اللجنة الفرعية خطاباً        -٢٦٢
.  أي خطوات اختذت منذ الزيارة بصدد بعض القضايا املمكن أو الواجب التصدي هلا يف الفتـرة التاليـة للزيـارة                   بشأن

 . زالت تنتظر رد احلكومة على البعض من القضايا اليت أثريت يف تلك املذكرة  الفرعية ماواللجنة

يونيه واليت شكرت فيها حكومـة ملـديف    / حزيران ٢٢وتسلم اللجنة الفرعية بتلقيها املذكرة الشفوية املؤرخة          -٢٦٣
إليها معلومات حمدثة حول بعض املـساءل      وقدمت   .)٤١(اللجنة املذكورة على النسخة من املالحظات األولية املوجهة إليه        

وتـود  . ونظرت اللجنة الفرعية يف هذه الردود والتوضيحات املدرجة حول عدد من املسائل يف هذا التقريـر         . اليت أثريت 
 أن تشكر البعثة الدائمة جلمهورية ملديف لدى مكتب األمم املتحدة يف جينيف على تزويدها بترمجة                أيضاًاللجنة الفرعية   

 . نكليزية للدستور اجلديدإلاللغة اإىل 

وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات يف ملديف أن توافيها يف غضون ستة أشهر بالرد اخلطي الكامل علـى          -٢٦٤
التقرير املتعلق هبذه الزيارة وخباصة الرد على االستنتاجات والتوصيات وطلبات احلصول على معلومـات إضـافية                

                                                      

 .يشار إليها بوصفها تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب )٤١(
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قل تقدير، الوقت الكايف الختاذ بعض اخلطوات املزمع اختاذها         أألشهر الستة هذه تتيح، على      الواردة يف التقرير ومدة ا    
 .  الذي سيباشرأو اليت هي بصدد التنفيذ على الصعيد العملي، ولربنامج العمل األطول أجالً

 بتحسني الـضمانات    واللجنة الفرعية تتطلع ملواصلة التعاون مع السلطات يف ملديف يف نطاق االلتزام املشترك              -٢٦٥
 .املتعلقة مبنع مجيع أشكال سوء معاملة األشخاص احملرومني من احلرية

  علوماتاملطلبات تقدمي  ملخص التوصيات و– خامساً
   اإلطار القانوين واملؤسسي - ألف

لة، استعراض  وراء تامني أفضل محاية من سوء املعام تواصل ملديف، سعياًبأنتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   -٢٦٦
وتعزيز جهودها لكفالة مطابقة مجيع التشريعات احمللية والنظم اإلدارية فيها لألحكام واملبادئ الواردة يف صكوك ومعايري                 

وينبغي للسلطات، حني تعمد إىل تضمني تشريعاهتا االلتزامات القانونية الدولية أن تراعي املراعاة             . حقوق اإلنسان الدولية  
  .يت ترد هبا الصكوك القانونية الدوليةالواجبة الصيغة ال

قانون العقوبات اجلديـد،  [وتطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بعملية اعتماد مشاريع القوانني اجلديدة هذه           -٢٦٧
ين، حكام، قانون اإلجراءات اجلنائية، الالئحة اخلاصة باألدلة، الالئحة اخلاصة بالشرطة، الئحة األمن الوط            الئحة إصدار األ  

كما تطلب اللجنة الفرعية نـسخة مـن النـصوص       . وببدء نفاذها  ]الئحة إجراءات االحتجاز، الئحة التسريح الشرطي     
  . ة الذكراآلنفاملعتمدة للوائح 

 للجنة مناهضة التعذيب، توصي اللجنة الفرعية يف ملديف جبعل جرمية التعـذيب             ٢ مع التعليق العام رقم      ومتشياً  -٢٦٨
  فها جرمية مبقتضى قانوهنا اجلنائي والنص على اجلرب املالئم للضرر الذي يلحـق بـضحايا التعـذيب        موجبة للعقاب بوص  

 من ١قل تقدير، عناصر التعذيب كما هي حمددة يف املادة         أوينبغي أن تتضمن صيغة حكم كهذا، على        . أو سوء املعاملة  /و
ة على ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن األوضاع اليت تفضي إىل           عالو. ٤ اتفاقية مناهضة التعذيب، واملتطلبات املبينة يف املادة      

   علـى   أيـضاً  ما تسهل اللجوء إىل التعذيب؛ لذلك فإن اإلجراءات الالزمة ملنع التعذيب جيب تطبيقها               سوء املعاملة غالباً  
  . سوء املعاملة

 بغض النظر عمـا إذا      ،يها اجللد وتوصي اللجنة الفرعية حكومة ملديف مبنع كافة ضروب العقوبة البدنية، مبا ف             -٢٦٩
  . ألغراض التأديب وأ يصدر جزاء جرمية كانت تسلط لغرض التسبب يف األمل أو يف اإلهانة باعتبار هذه العقوبة حكماً

 تكفل، يف مجيع القرارات اليت تتخـذها يف سـياق إدارة عدالـة              بأنوتوصي اللجنة الفرعية سلطات ملديف        -٢٧٠
 .االعتبـار األول  الطفل الفـضلى    الرامية إىل إعادة النظر يف التشريع ذي الصلة، إيالء مصاحل           األحداث ويف مجيع اخلطط     

وهذا يشمل أول اتصال جيري بالشرطة، وإمكانية البقاء رهن احتجاز الشرطة واالحتجاز االحتياطي والبقاء يف السجن أو      
  .لك األماكن حبرية يف غريه من املرافق بالنسبة لألطفال الذين ال ميكنهم اخلروج من ت

وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توضيح ما إذا كان القانون املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان قد بدأ نفاذه فإن                    -٢٧١
  .طلب توفري معلومات عن اجلدول الزمين املقرر لبدء دخوله حيز التنفيذتمل يبدأ 



CAT/OP/MDV/1 
Page 59 

نطاق املضبوط للوالية اخلاصة بالزيارات املنوطة بلجنة        معلومات عن ال   ريوتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توف       -٢٧٢
وتطلب اللجنة الفرعية كذلك    .  مرافق االحتجاز لدى الشرطة    أيضاًحقوق اإلنسان يف ملديف وتبني ما إذا كانت تغطي          
ـ  واملؤسسات الـيت حت    ٢٠٠٩ والزيارات املقررة لعام     ٢٠٠٨معلومات تتعلق بعدد الزيارات املضطلع هبا يف حبر عام            ىظ

   الـضمانات الواقيـة مـن       بـشأن بالزيارة واالقتراحات املمكنة املقدمة من اللجنة بتعديل القوانني احلالية أو األنظمـة             
  . سوء املعاملة

واللجنة الفرعية تدعو السلطات إىل استعراض الوالية واختصاصات جلنة رقابة السجون بغية إنشائها باعتبارهـا                 -٢٧٣
  .  والرصد خاصة بالسجونىوهيئة مستقلة معنية بالشكا

 ىعن مكتـب الـشكاو    [ وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن الطريقة املتبعة يف تقييم صحة املزاعم الصادرة             -٢٧٤
 املذكورة أعاله الـيت  ٥٧ل لتقييم اإلدعاءات يف احلاالت اجترى  عن نسخ من سجالت الفحوص الطبية اليت       فضالً] العامة

  . يب أو بسوء املعاملةتنطوي على إدعاءات بالتعذ

وتطلب اللجنة الفرعية تفاصيل باألحكام التشريعية والتنفيذية لضمان استقاللية جلنة نزاهة الشرطة ومعلومـات                -٢٧٥
  إحاطتها علمـاً   أيضاًوتطلب اللجنة الفرعية    .  عما يتاح هلا من موظفني وموارد مالية       فضالً قدرهتا يف جمال التحقيق      بشأن

  عالوة على ذلك تطلب اللجنة الفرعية إبالغها بنتائج الفحص املتعلق باحلـاالت            . أت فيه اللجنة أعماهلا   بالتاريخ الذي بد  
  .  العامةشكاوى غري املنتهية اليت نقلها إىل اللجنة مكتب ال٣٥ لا

    من الدستور اجلديد اليت تنص علـى إنـشاء منـصب           ٢٢٠املادة  [لفرعية ترحب هبذا احلكم اجلديد      واللجنة ا   -٢٧٦
  .  أي من اخلطط الرامية إىل االضطالع بالرصد عملياًبشأنوتطلب احلصول على معلومات ]. املدعي العام مللديف

وتطلب اللجنة الفرعية معلومـات     . وترحب اللجنة الفرعية باحلكم الدستوري اجلديد املتعلق باملساعدة القانونية          -٢٧٧
واملدة اليت ميكـن أن     " اجلرمية اخلطرية " الدستوري اجلديد، وتعريف     احلكمعن أي تغيريات تشريعية ميكن أن يدخلها هذا         
وباإلضافة إىل ذلك تطلب اللجنة الفرعية معلومات .  االهتام بارتكاب جرميةحيتجز طيلتها الشخص قبل أن يوجه إليه رمسياً

ضمان أداء وظيفته علـى النحـو       عن اخلطط واإلطار الزمين إلنشاء هذا النظام، مبا يف ذلك اهلياكل األساسية الالزمة، ل             
  .  ونسخة من أي تشريع جديد فور اعتمادهأيضاًالفعال وعلى الصعيد العملي 

وتوصي اللجنة الفرعية بالتوسيع يف نطاق النظام ليشمل كافة األشخاص احملرومني من حريتهم الـذين يتعـذر                   -٢٧٨
ام خاص وذلك يف أبكر وقت ممكن من بدء احلرمان من           عليهم، ألسباب مالية أو لغريها من األسباب، التمتع مبساعدة حم         

  . احلرية ويفضل أن يكون ذلك منذ البداية

   آلية الوقاية الوطنية- باء

تطلب اللجنة الفرعية معلومات عن املوارد املدرجة يف امليزانية واملوارد البشرية املتاحة للجنة حقوق اإلنـسان يف            -٢٧٩
ل باملهام املنوطة هبا باعتبارها آلية وقاية وطنية، مبا يف ذلك تقسيم للموارد البـشرية          ملديف لكي تضطلع على النحو الفعا     

  .املخصصة هلا لالضطالع بعملها باعتبارها آلية وقاية وطنية
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وتقدر اللجنة الفرعية حقيقة أن دولة ملديف باشرت عملية وضع آلية للوقاية الوطنية وتدعو هـذه الدولـة إىل        -٢٨٠
  وهلذه األغراض تعيـد اللجنـة الفرعيـة التأكيـد علـى املبـادئ              . تعزيزها وحتويلها إىل مؤسسة قائمة    مواصلة عملية   

املوجهة إىل الدولة لضمان التطوير األمثل هلذه اآللية، واملوجهة كذلك إىل اآللية الوطنية لكي توضـع                ] التالية[التوجيهية  
  .  مهامها املتمثلة يف منع التعذيبازجنإبخطة شاملة وتكميلية تسمح آللية الوقاية الوطنية 

   الشرطة- جيم

ديدة املنصوص عليها    تكفل السلطات ذات الشأن التطبيق الواجب هلذه اإلجراءات اجل         بأنتوصي اللجنة الفرعية      -٢٨١
  . من الدستور) د(٤٨يف املادة 

ملتعلقة بوضع شـخص رهـن      وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توفري وصف مفصل لعملية اختاذ القرارات ا             -٢٨٢
االحتجاز االحتياطي لدى الشرطة، واستمرار هذا االحتجاز وإعادة االحتجاز مما يعكس التغيريات الـيت جـاءت هبـا                  

واملفروض أن يتضمن هذا الوصف، بوجـه خـاص،         . من الدستور ) د(٤٨ديدة املنصوص عليها يف املادة      اإلجراءات اجل 
ر املتعلق بالتوقيف واستمراره واحلدود الزمنية هلـذه القـرارات واإلشـارات إىل         معلومات عن السلطات اليت تتخذ القرا     

 .أو األنظمة ذات الصلة باملوضوع/القوانني و

ن يتم بعد ذلك إعـادة      أقصر ما ميكن و   أوتوصي اللجنة الفرعية جيعل الفترة األولية لالحتجاز لدى الشرطة فترة             -٢٨٣
 أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية    . ة دوائر السجون وإعادة التأهيل وليس لدى الشرطة       االحتجاز يف مرافق حتت مسؤولية إدار     

   تكفل السلطات ذات الشأن بعدم ممارسة أسس الضغط على األشخاص احملتجـزين ألغـراض التحقيـق أو أليـة                    بأن
   .أغراض أخرى

ات جديدة تستجد يف هذا اخلـصوص       وتطلب اللجنة الفرعية من احلكومة موافاهتا باملعلومات املتعلقة بأي تطور           -٢٨٤
  ].فصل مهام االحتجاز عن مهام التحقيق املنوطة بالشرطة[

 تعيد النظر يف نظام اإلفراج عن األشخاص بكفالة حىت ال تكون بأنوتوصي اللجنة الفرعية السلطات يف ملديف         -٢٨٥
لب اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كانـت        وتط. السلطة املسؤولة عن التحقيق يف اجلرمية هي اليت تقرر اإلفراج بكفالة          

من الدستور اجلديد ستأيت بأية تغريات على اإلجراءات اخلاصة بإعادة     ) د(٤٨اإلجراءات اجلديدة املنصوص عليها يف املادة       
  .  تلك التغرياتبشأناالحتجاز السابق للمحاكمة واإلفراج بكفالة وتطلب، إذا ما كان األمر كذلك، تلقي معلومات 

 مع   يكون مبلغ الكفالة متمشياً    بأنوجلعل اإلفراج بكفالة إمكانية حقيقة يف اجملال العملي، توصي اللجنة الفرعية              -٢٨٦
وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن عدد الطلبات اخلاصة باملفرج عنهم بكفالة املقدمة        . اإلمكانيات املالية للمحتجز املعين   

  .ستجيب لإلفراج عنهما وعدد األشخاص الذين ٢٠٠٨م  وخالل النصف األول من عا٢٠٠٧عام 

وترجو اللجنة الفرعية ملنع التعذيب احلصول على معلومات حول ما إذا كان النظام الذي حيكم الطلب املقـدم                    -٢٨٧
 اعتقال أو احتجاز أشخاص مشتبه بارتكاهبم جرمية من أجل مدة إضافية تزيد عما وافقـت عليـه اللجنـة             بشأنلقاض  

ويف حالة غياب احلد الزمين األقصى لالحتجاز، توصي اللجنة الفرعيـة           . أو يلغى حبكم بدء نفاذ الدستور اجلديد      سيعدل  
  .  تراجع احملكمة يف غضون آجال منتظمة القرار القاضي مبواصلة االحتجازبأن
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 عن  فضالًز واستمراره    انعقاد جلسة تتعلق باالحتجا    أثناء يكون احملتجزون حاضرين     بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٢٨٨
وينبغي أن تكون السبيل مفتوحة على الدوام أمـام         . إتاحة احملكمة الفرصة هلم للكالم ولإلبالغ بأي تعذيب يتعرضون له         

 سوء معاملة رمبـا حـدث واختـاذ         بأناحملكمة إلحالة شخص إىل الفحص الطيب إذا كانت هناك أسباب على االعتقاد             
  .رعة من قبل هيئة خمتصة يف أية مزاعم بسوء التعذيباخلطوات اليت تضمن التحقيق بس

وتوصي اللجنة الفرعية السلطات ذات الشأن باختاذ اخلطوات الضرورية من أجل التطبيـق الـصارم للحكـم                   -٢٨٩
 وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن حالة القواعد املتعلقة بـاإلجراءات اجلنائيـة             ٥٢الدستوري اجلديد اجملسد يف املادة      

وتوصي اللجنـة   .  التحقيقات اليت تقوم هبا الشرطة     أثناءعما إذا كانت تتضمن حظر استخدام التعذيب أو سوء املعاملة           و
 إىل االشـتباه   يشدد تدريب الشرطة يف جمال طرائق التحقيق على احلاجة إىل االنطالق من األدلة وصوالً      بأن أيضاًالفرعية  

 بوجوب إعطاء األشخاص احملرومني من حريتهم بيـان      أيضاًلجنة الفرعية   وتوصي ال .  من توخي العكس   يف الشخص بدالً  
  .الشرطة قبل توقيعهم عليه وبتالوة ذلك البيان عليهم أو إعطائهم فرصة لقراءته

 يعدل التشريع ذو الصلة على النحو الذي يعكس الدستور اجلديـد ويـبني صـراحة        بأنتوصي اللجنة الفرعية      -٢٩٠
 عن حق أوالئك األشخاص يف إخطارهم حبقوقهم ابتداء         فضالًاألشخاص احملرومني من حريتهم     وبالتفصيل كافة حقوق    

م من احلرية مع االلتزام املتزايد من جانب موظفي إنفاذ القوانني بضمان ذلـك التبليـغ                هنامن اللحظة اليت يبدأ فيها حرم     
  . ةواملساعدة على ممارسة مجيع احلقوق منذ حلظة بداية احلرمان من احلري

 بإعداد الئحة منوذجية ترد فيها مجيع احلقوق اليت يتمتع هبا احملرومون من حريتـهم               أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية      -٢٩١
باللغات اليت ينطق هبا األشخاص احملتجزون وأن تعلق تلك الالئحة يف أماكن احلرمان من احلرية حيث ميكن أن يقرأهـا                    

ىل ذلك ينبغي أن ترد املعلومات نفسها يف االستمارة اليت يوقع عليها كل شخص باإلضافة إ. بسهولة األشخاص احملتجزون
  .  ينبغي أن تسلم للمحتجز نسخة من تلك االستمارةأنهب حمتجز علماً

 تكفل السلطات ذات الشأن إعمال احلق يف إبالغ عضو من أسرة الشخص احملتجـز     بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٢٩٢
وتوصي اللجنة الفرعية   .  ساعة من تنفيذ احلرمان عملياً     ٢٤لك احلرمان من احلرية يف غضون       أو أي شخص له صلة به بذ      

 يتم إبالغ احملتجزين بصورة منتظمة هبذا احلق والطلب إليهم بالتوقيع على استمارة منوذجية تتعلق باحلقوق مبا                 بأنكذلك  
رطة بإبالغ احملتجزين هبذا احلق وإعمال احلق مـن         وينبغي اإليعاز ملوظفي الش   . يف ذلك الشخص الذي يرغبون يف إشعاره      
  . خالل إشعار الشخص املرغوب إشعاره

 تكفل السلطات لكافة األشخاص احملرومني من حريتهم حق التمتع مبـساعدة حمـام   بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٢٩٣
ق من قبل الـشرطة ومتكينـهم مـن         وينبغي أن يتم بصورة منتظمة إبالغهم هبذا احل       . ابتداء من حلظة احلرمان من احلرية     

التسهيالت املعقولة للتشاور مع حمام دون حضور شهود باإلضافة إىل ذلك إذا مل يكن حملتجز حمام اختاره لنفسه كان لـه      
  احلق يف احلصول على حمام يعني ويف التمتع باملساعدة القانونية اجملانية إن مل يكـن ميلـك املـوارد الكافيـة لتـسديد                       

 .اميأتعاب احمل
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 تأخذ السلطات مببدأ الفحص الطيب املنتظم لكافة األشخاص رهن احتجاز الـشرطة             بأنتوصي اللجنة الفرعية      -٢٩٤
 ملبـدأ   وفقاً جيري الفحص الطيب     بأن أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية    .  جتري الفحوص دون استخدام أية تدابري تقييدية       بأنو

ويف احلاالت االستثنائية وبناء على     . يني، ما عدا املريض أن يكونوا حاضرين      السرية الطبية، وال ينبغي لألشخاص غري الطب      
وينبغي للطبيب أن يدون التقييم     . طلب الطبيب جيوز النظر يف اختاذ ترتيبات أمنية خاصة كأن يوضع شرطي حتت الطلب             

طة أن يكونوا على الـدوام      من ناحية أخرى ينبغي ألفراد الشر     .  عن أمساء مجيع األشخاص احلاضرين     فضالًيف السجالت   
  .على غري مسمع من الفحص الطيب ويفضل أن يكونوا على غري مرأى منه

   جيري كل فحص طيب روتيين باستخدام استمارة منوذجية تشتمل علـى مـا يلـي                بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٢٩٥
 البدين الشامل، مبا يف ذلـك       نتيجة الفحص ) ج(بيان من الشخص املفحوص بأي عنف تعرض له         ) ب(املاضي الطيب   ) أ(

.  حيث يسمح تدريب الطبيب بإجراء تقييم كهذا       تقييم لالتساق القائم بني البنود الثالثة األوىل      ) د(وصف ألية إصابات    
  . وينبغي أن يتاح السجل الطيب للمحتجز بناء على طلبه وحملامي احملتجز

، تطلب اللجنـة    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣ الشفوية املؤرخة    وبناء على طلب شهادة الوفاة الوارد ذكره يف املذكرة          -٢٩٦
  .حالفرعية نسخة من التقرير املتعلق بتشريح جثة السيد صوال

 لتدوين كافة املعلومـات املتزامنـة        وموحداً  قياسياً  تضع دائرة شرطة ملديف سجالً     بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٢٩٧
أفراد الشرطة على استخدام هذا الـسجل االسـتخدام املناسـب           والشاملة املتعلقة حبرمان الشخص من احلرية وتدريب        

  :  تتضمن السجالت املعلومات التايل ذكرها على األقل وهيبأنوتوصي اللجنة الفرعية . واملتسق

  أسباب احلرمان من احلرية والوقت الدقيق الذي بدأ فيه واملدة اليت استغرقها؛  )أ(
  ص الذي يقوم بتدوين ذلك يف السجل؛احلرية والشخالشخص املسؤول عن اإلذن باحلرمان من   )ب(
 تلك الفترة مبا يف ذلك أي حتركات داخل         أثناءاملعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان وجود الشخص احملتجز          )ج(

  ؛املنشأة أو فيما بني املنشآت
  املرة األوىل اليت مثل فيها الشخص أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى؛  )د(
  ؛ىشكاوالطلبات وال  )ه(
خطر فيها باالحتجاز وهوية الشخص الـذي مت        أ فيها الشخص حبقوقه واللحظة اليت       أبلغاللحظة اليت     )و(

   عن املوظف الذي قام باإلخطار؛فضالًإخطاره 
  . أو زاره فرد من أفراد أسرته أو حمام أو شخص آخرالوقت الذي قابل فيه الشخص طبيباً  )ز(

 املوظفني املشرفني مبمارسة الرقابة الدقيقة على مسك الدفاتر وذلـك لكفالـة             عالوة على ذلك، توصي اللجنة      -٢٩٨
   .التسجيل املنتظم لكافة املعلومات ذات الصلة باملوضوع

وتطلب اللجنة الفرعية من سلطات ملديف توفري املزيد من املعلومات حول والية وسـلطات إدارة التحقيـق                   -٢٩٩
 ونتيجـة هـذه     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ املقدمة خالل الـسنتني      ىشكاوطة وعدد ونوع ال   الداخلية وجملس التأديب التابع للشر    



CAT/OP/MDV/1 
Page 63 

 معلومات فيما يتعلق مبا إذا كانت هنالك هيئات أخـرى أو مكاتـب منوطـة    أيضاًوتطلب اللجنة الفرعية  . التحقيقات
نتيجة و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ اليت تقدم ضد الشرطة وبوالياهتا وبعدد احلاالت اليت فحصت عامي            ىشكاوبسلطات فحص ال  

  . ذلك الفحص

 يـتم إبـالغ     بـأن وتوصي اللجنة الفرعية بإقرار حق احملتجزين يف تقدمي الشكوى بشكل واضح يف القانون و               -٣٠٠
احملتجزين بكل املعلومات املتعلقة هبذا احلق من قبل مسؤويل الشرطة أو املوظفني العاملني يف مرافـق االحتجـاز التابعـة            

يف هذا الصدد يف التشديد على واجب السلطات يف ملديف كفالة عدم القيام بأية أعمال               وترغب اللجنة الفرعية    . للشرطة
  . انتقامية نتيجة لتقدمي شكوى

 حيترم مبدأ سرية    بأن و توصي اللجنة الفرعية السلطات بكفالة أن تتاح للمحتجزين إمكانية تقدمي شكوى عملياً             -٣٠١
شرطة واملوظفني العاملني مبراكز االحتجاز عدم التدخل يف إجـراءات   ويتعني على موظفي ال   .  االحترام الواجب  ىشكاوال
وتوصي اللجنة . ىشكاوطالع على مضمون ال اال املوجهة إىل السلطات املختصة أو إمكانية        ىشكاو أو غربلة ال   ىشكاوال

ملتعلقـة بإحالـة     وتشمل هذه القواعد الطرائق ا     ىشكاوالفرعية بوضع قواعد يستخدمها موظفو الشرطة تتعلق مبعاجلة ال        
الشكوى إىل اهليئات املختصة، وااللتزام باحترام إغفال هوية صاحب الشكوى املقدمة إىل السلطات املختصة، وواجـب                

  . تزويد احملتجزين الراغبني يف تقدمي شكوى باملواد الالزمة للكتابة ومبظاريف

املتضمن ملعلومات عن [نظام املتعلق باإلعالم    وتوصي اللجنة الفرعية سلطات ملديف ببحث إمكانية إرساء هذا ال           -٣٠٢
  ]. اليت ترفع ونتيجة التحقيقات والعقوبات اليت ميكن أن تفرضىشكاونوع ال

وتوصي اللجنة الفرعية بتزويد موظفي الشرطة وغريهم من املوظفني العـاملني يف مراكـز الـشرطة ومراكـز                 -٣٠٣
  .يف السياق اخلاص باحتجاز أشخاصاالحتجاز التابعة للشرطة بالتدريب املالئم للعمل 

 تضمن الرقابة واإلشراف الفعليني على عمل أفراد الشرطة من قبل مسؤولني            بأنتوصي اللجنة الفرعية السلطات       -٣٠٤
  . كبار وسلطات عليا

 تكفل السلطات ذات الشأن بالتحقيق يف مسؤولية أي من كبار املوظفني سواء عـن               بأنتوصي اللجنة الفرعية      -٣٠٥
 عن طريق سـلطات خمتـصة        كامالً تحريض املباشر أو التشجيع على التعذيب أو سوء املعاملة أو القبول بذلك، حتقيقاً            ال

  . ومستقلة وحمايدة منوطة باإلدعاء واملقاضاة

 حلاالت التعذيب وسوء املعاملة، باملراجعة املنتظمة لقواعد التحقيـق والتعليمـات            توصي اللجنة الفرعية، منعاً     -٣٠٦
   عن االحتجاز ومعاملة األشخاص الذين خيضعون ألي شكل من أشكال االحتجـاز             فضالًاصة به وأساليبه وممارساته     اخل

  . أو احلبس

 تكفل حضور أحد األبوين أو ويل غريمها كلما مت استجواب طفل من قبل الـشرطة                بأنتوصي اللجنة الفرعية      -٣٠٧
 باألطفـال يف     وتوصي اللجنة الفرعية باإلضافة إىل ذلك باالحتفاظ دوماً        . يتمتع الطفل بالوصول غري املقيد إىل حمام       بأنو

مكان منفصل عن املكان الذي حيتجز فيه الكهول، ويفضل أن يكون ذلك يف مؤسسات منفصلة، وأن تتوفر يف مرافـق                    
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ن يف اهلـواء الطلـق؛      ن توفر هذه املرافق إمكانيات للقيام بتماري      أاالحتجاز اخلاصة باألطفال الشروط الصحية الالزمة و      
  . وينبغي أن توفر لألفراد العاملني يف هذه املرافق التدريب املالئم للعناية باحملتجزين القاصرين

  .وتطلب اللجنة الفرعية إبالغها بفتح أي مرفق منفصل لالحتجاز إليواء األطفال اجلاحنني  -٣٠٨

ن يستند على الدوام، إىل أساس قانوين واضح وأن         وتؤكد اللجنة الفرعية على أن الفحص الطيب الشرعي جيب أ           -٣٠٩
بوجود األبوين أو ويل غريمها، ما مل يعرب القاصر بوضوح عن الرغبة يف عكس               يصان الفحص اجلاري على األطفال دائماً     

  الفحـص  أثناءويتعني أن يتضمن التقرير الطيب املتعلق بذلك الفحص األساس القانوين ومجيع األشخاص احلاضرين               .ذلك
  . الفحص فإن كان األمر كذلك فما طبيعتها وما سبب استخدامهاأثناءلقوة قد استخدمت اوما إذا كانت 

وترى اللجنة الفرعية أن املمارسة املتمثلة يف حبس احملتجزين مغلويل األيدي ليل هنار تشكل معاملة ال إنـسانية                    -٣١٠
عالوة على ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن فناء الـسجن          . ةواللجنة الفرعية توصي بوضع حد فوري هلذه املمارس       . ومهينة

   .ك السجناء، وخاصة السجيناتأولئليس هو املكان املناسب إليواء 

 يزود كل حمتجز حمبوس يف مرافق سجنية تابعة ملراكز الشرطة أو يف مراكز االحتجاز               بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٣١١
وف مالئمة مبا يتفق مع الشروط الصحية مع إيالء االعتبار الواجـب للـشروط              التابعة للشرطة مبا يلزم للنوم يف ظل ظر       

 عن حاشـية  فضالًاملناخية وخاصة للمحتوى املكعب من اهلواء املتاح يف الغرفة واحليز األرضي األدىن، والتضوئة والتهوئة   
التدابري الالزمة للحيلولة دون دخـول      وجيب اختاذ   . ينام عليها وشروط اإلصحاح واألغذية املناسبة واملاء الصاحل للشراب        

 سـاعة   ٢٤وأي شخص حيتجز ملا يزيد على       . أيضاً حني متطر، ومنع احلشرات والقوارض من دخوهلا         الزنزاناتاملاء إىل   
  . ينبغي أن يتاح له إجراء التمارين يف اهلواء الطلق كل يوم

م أحكام يف أماكن منفصلة عن األماكن اليت يوجد هبا توصي اللجنة الفرعية بإبقاء احملتجزين الذين مل تصدر حبقه    -٣١٢
 . سجناء يقضون عقوبتهم

وتوصي اللجنة الفرعية باالستجابة دون إبطاء لطلبات مقابلة لطبيب ودون أن تقوم الشرطة بسابق غربلة لتلك                  -٣١٣
لطبية الالزمة لتقييم االحتياجات    الطلبات، وذلك بالنظر لكون املوظفني املوجودين يف مرافق الشرطة ال ميلكون املؤهالت ا            

 . الصحية لألشخاص احملرومني من حريتهم

توصي اللجنة الفرعية بعدم قيام املوظفني غري الطبيني بغربلة الطلبات الواردة من احملتجزين الـراغبني يف مقابلـة                 -٣١٤
ي حلاالت الطوارئ الطبية، ولـو يف       ويتعني أن يتوفر ملوظفي الشرطة التدريب والتعليمات اخلاصة بكيفية التصد         . الطبيب

والسجناء الذين هم حباجة واضحة لعناية طبية من قبيل من يعانون مـن             . غياب طلب صريح من احملتجزين للتدخل الطيب      
  .حاالت الصرع، ينبغي نقلهم دون إبطاء للعالج الطيب

ن يتم حتديثها   أ إىل مراكز الشرطة و     تفتح ملفات فردية خاصة بكل حمتجز إثر وصوله        بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٣١٥
ن توضع تعليمات واضحة خاصة باألطباء تتعلق بكيفية توثيـق حـاالت            أعلى إثر كل فحص أو تدخل طبيني جيريان و        
  . التعذيب أو سوء املعاملة وتقدمي تقرير عنها
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  . لوثائق والسجالت الطبية تتخذ إجراءات فورية إلقرار واستبقاء السرية يف حفظ ابأنوتوصي اللجنة الفرعية   -٣١٦

مث إن ندرة املوارد التخصصية تربز احلاجة لبعض التدريب األساسي للموظفني يف جمال حتديد احلاالت النفـسية                   -٣١٧
  .اخلطرية ووضع مبادئ توجيهية جلية إلحالة أوالئك احملتجزين إىل مرفق طيب

. قيام ضمانات مالئمة للحيلولة دون سوء املعاملـة        تتخذ السلطات خطوات لكفالة      بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٣١٨
 جيري التحقيق الشامل يف اإلدعاءات بسوء املعاملة من خالل هيئات خمتـصة        بأنعالوة على ذلك، توصي اللجنة الفرعية       

 .ومستقلة وحمايدة

   السجون-دال 

لى ذلك، تطلب اللجنة الفرعيـة      عالوة ع .  بفتح السجن اخلاص باألطفال    وتطلب اللجنة الفرعية إحاطتها علماً      -٣١٩
  .معلومات مفصلة عن املرافق اخلاصة بالذكور واملرافق اخلاصة باإلناث يف املنشأة

إدخال  تطلب اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كانت احلكومات قررت، بناء على إصالح نظام العدالة اجلنائية                -٣٢٠
  . االحتياطي يف مدة العقوبة احملكوم هباأي تغريات على سياستها ذات الصلة حبساب فترة احلجز

وتوصـي  "] السجن النسائي "فتح سجن مأمون منفصل يسمى      [  هبذا التطور اإلجيايب   وحتيط اللجنة الفرعية علماً     -٣٢١
باإلضافة إىل ذلك   .  تكفل السلطات الفصل الكامل جلميع األماكن املخصصة للنسوة عن األماكن املخصصة للرجال            بأن

  . كان تأمني املستوى الكايف من املوظفات اإلناث يف تلك األماكن ليل وهنارمن الضرورة مب

إىل   بسجن مافوشي لضمان وصول الـسجينات      واللجنة الفرعية توصي بوجود طبيبة أنثى يف فترات أكثر تواتراً           -٣٢٢
  .طبيب حني تقتضي حالتهن الصحية ذلك

لسلطات املختصة معاملة السجناء واحملتجزين األجانب معاملـة         تكفل ا  بأنواللجنة الفرعية ملنع التعذيب توصي        -٣٢٣
  . خالية من التمييز وأن تطبق على هذه الفئة من األشخاص مجيع الضمانات األساسية

وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن أية خطوات اختذت لتسوية احلالة ولنقل الشخص املعين إىل بلده األصلي،                  -٣٢٤
  .غي أن متنحها السلطات امللديفية إياه عن أي تعويض ينبفضالً

وإذا ما قامت ممرضـة بـالفحص       .  يتم الفحص الطيب جلميع السجناء فور وصوهلم       بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٣٢٥
وينبغي أن يكون الفحص الطـيب      . األويل، وجب أن تتاح الفرصة للمحتجزين لعرضهم على طبيب يف أقرب وقت ممكن            

 يستخدم يف كل فحـص طـيب        بأنوتوصي اللجنة الفرعية كذلك     .  عن أية إصابة موجودة     بالقدر الذي يكشف   شامالً
بيان يديل به الشخص املفحوص بأي عنـف        ) ب(املاضي الطيب للشخص    ) أ(روتيين جيري استمارة منوذجية تشتمل على       

اق بني العناصر الثالثة ى االتسوتقييم ملد) د(ك وصف ألي إصابات     ونتيجة الفحص البدين الشامل، مبا يف ذل      ) ج( حدث
  .وينبغي أن يتاح التقرير للسجني وحملاميه. األوىل إذا ما كان التدريب الذي تلقاه الطبيب يسمح له بإجراء ذلك التقييم
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 تتحدد إجراءات على أن تؤخذ بعني االعتبار الواجب السرية الطبية وموافقة            بأنوتوصي اللجنة الفرعية كذلك       -٣٢٦
يع حاالت العنف وإساءة املعاملة املزعومة اليت يوثقها األطباء واليت يبلغ هبا مباشرة مدير السجن من أجل     الفرد بالنسبة جلم  

اجلهـات   وأن يتوىل إحالتها إىل اهليئات املسؤولة عن رصد األوضاع يف مرافق االحتجاز التابعة للشرطة أو يف الـسجون     
  .ىشكاواملسؤولة عن ال

تعذيب ترحب هبذه العملية املهمة اجلارية لتعيني وتدريب موظفني جدد وتشجيع السلطات       واللجنة الفرعية ملنع ال     -٣٢٧
  .املختصة على مواصلة جهودها يف سبيل تدريب املوظفني

 تكفل املستويات الكافية من املوظفني يف مجيع األوقات، مبن          بأنوتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب السلطات         -٣٢٨
  . يف املرافق اليت حتتجز فيها نسوةفيهم املوظفات اإلناث

 يركز تدريب موظفي السجون على بناء وصيانة عالقات إجيابية فيمـا            بأنوتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        -٣٢٩
   .وهذا هو هنج األمن الدينامي يف العمل يف نطاق السجون: بني السجناء وفيما بني هؤالء واملوظفني

 مجيع احلوادث والعقوبات واإلجراءات التأديبية يف الـدفتر املتعلـق           بانتظام تسجل   أنبوتوصي اللجنة الفرعية      -٣٣٠
  .باحلوادث على النحو الذي يسمح بالرقابة املالئمة الستخدام تلك التدابري

ويتعني على مـديري    . وتوصي اجلنة الفرعية باإلضافة إىل ذلك السلطات بالعمل على جتنب العقوبات اجلماعية             -٣٣١
 رفع مستوى الرقابة املفروضة على احلوادث والعملية التأديبية حىت تؤمن عدم تسليط أي عقوبات غري تلك اليت                  السجون

وينبغي أن تسجل كافة احلوادث اليت استوجبت تطبيق اإلجراءات         .  لإلجراءات التأديبية الرمسية   وفقاًينص عليها القانون و   
   . بالرصد املستقلخاصة رهناًالتأديبية وكافة العقوبات التأديبية يف سجالت 

وترحب اللجنـة الفرعيـة   .  للطعن فيه قابال١ً  يكون وضع السجناء يف الوحدة رقمبأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٣٣٢
 حالة أي شخص رهن العزل أو غريه من القيود الشديدة وذلك بغية النقل التدرجيي للـسجني                بانتظام تستعرض   بأن أيضاً

  . قل تقييداًأإىل حبس 

ستباقية لإلدارة الفعلية للمؤسسات السجنية الستئـصال       استراتيجية  ا تضع السلطات    بأنواللجنة الفرعية توصي      -٣٣٣
وترى اللجنة أن تلك التدابري ينبغي      . األسباب اجلذرية للحوادث وذلك الستبدال النهج احلايل القائم على أساس رد الفعل           

وتوصي اللجنة الفرعية باإلضـافة إىل      . ذلك من األنشطة اخلاصة بالسجناء    أن تشمل، يف مجلة أمور، تنظيم العمل وغري         
 يف السجون وأن يكونوا من بني املوظفني املوجودين وجبانب السجناء ليمارسـوا بـذلك                يرى املديرون يومياً   بأنذلك  

طـوا املثـل بريـادهتم      وينبغي للمديرين أن يع   . اإلشراف املباشر على املوظفني وتفقد ما حيدث يف كافة أماكن السجون          
  .ويعززوا األمن الدينامي لرفع مستوى األمن للجميع ومنع سوء املعاملة

 مجيع األحداث الـيت تنطـوي علـى         بانتظاموتوصي اللجنة الفرعية بفتح سجل حمدد واحملافظة عليه تدون فيه             -٣٣٤
خ وطبيعة احلادث، درجة االنـضباط أو  تاري: ر، ما يلييقل تقدأوينبغي أن تتضمن هذه السجالت، على   . استخدام القوة 

  . القوة، مدة احلادث، أسبابه، األشخاص املعنيون والتفويض باستخدام القوة
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  . على املمارسة املتمثلة يف استخدام األغالل أداة للعقابوتوصي اللجنة الفرعية بالقضاء فوراً  -٣٣٥

وينبغـي أن   . اصة يف مواجهة أحداث الـسجون     وتوصي اللجنة الفرعية بإجراء استعراض شامل للتدخالت اخل         -٣٣٦
تناوب املوظفني الذين يكلفون بأداء املهمة؛ توفري التدريب على استخدام القوة مبا يتمشى مـع               : يشمل هذا االستعراض  

مبادئ حقوق اإلنسان؛ رفع مستوى الرقابة اليت ميارسها مديرو السجون على حوادث السجون؛ التنظيم الصارم لـوزع                 
  .الذين يستخدمون يف حاالت التدخل؛ واألخذ مببدأ الرقابة املستقلة للجوء إىل هذا التدخل وكيفية ممارستهاملوظفني 

ة ومعها   توفر لكافة السجناء، مبن فيهم السجناء املوجودون يف وحدة الفصل، األسرّ           بأنواللجنة الفرعية توصي      -٣٣٧
وتوصي اللجنـة   . ومالئمة لالستخدام داخل السجون   للتلف  ومة  احلشايا اليت تكون، إن لزم األمر، مصنوعة من مادة مقا         

  . تتاح للمحتجزين يف تلك الوحدة مرافق اإلصحاح املالئمةبأنالفرعية باإلضافة إىل ذلك 

   .وتطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بإغالق مركز ماليه لالحتجاز االحتياطي  -٣٣٨

  . العيوب يف التصميم قبل أن يفتح السجن وتطلب تبليغها بفتحه تعاجل هذهبأنوتوصي اللجنة الفرعية   -٣٣٩

 يناً سـج  وتطلب اللجنة الفرعية إىل السلطات تأكيد ما إذا كانت هذه املنشأة اجلديدة معدة الستخدامها مرفقاً                -٣٤٠
 للشرطة وبيان   بعاً للسجن االحتياطي تا   تشرف عليه إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل أو ما إذا كانت ستستخدم مرفقاً            

  . طاقته اإليوائية القصوى املزمعة

واللجنة الفرعية ملنع التعذيب توصي السلطات ببذل جهود متضافرة لتوفري برامج وأنشطة تشمل العمل والتثقيف             -٣٤١
  .لكافة السجناء

فيهم أوالئك املوضوعون يف    واللجنة الفرعية توصي بتوفري التمارين اخلارجية يف اهلواء الطلق لكافة السجناء مبن               -٣٤٢
  م يتطلبون عناية خاصة يبذهلا املوظفون ألسباب أمنية ميكن إخراجهم إىل الفنـاء             أهنوالسجناء الذين يرى    . وحدة الفصل 

  .يف نوبات

 تكون القواعد اخلاصة بأوقات الزيارة ومدة الزيارات مبينة بوضوح ومعلقـة علـى              بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٣٤٣
  .وال ينبغي أن تشمل التدابري التأديبية احلد من االتصال بالعامل اخلارجي. د مدخل كل سجناجلدران عن

واللجنة الفرعية ترحب باخلطوات اليت اختذهتا السلطات لتحسني مستويات الرعاية الطبية يف الـسجون وهـي                  -٣٤٤
وينبغـي إيـالء    . ية ولوزارة الصحة  توصي بالعمل على إجياد حلول عملية من خالل اجلهود املتضافرة للسلطات السجن           

االهتمام لتسهيل الوصول إىل اإلحصائيني واىل أطباء التحليل النفسي بوجه خاص لكافة السجناء الذين هـم يف حاجـة                   
  .لعالج طيب ختصصي

لق  أي وظيفة تتع    يتوىل موظف يتمتع بالتدريب الطيب املالئم، كاملمرضات مثالً        بأنوتوصي اللجنة الفرعية بقوة       -٣٤٥
  .باستقبال طاليب الرعاية الطبية
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وتـشدد اللجنـة    .  تكفل السلطات االحترام الدقيق للسرية الطبية يف مجيع األوقات         بأنواللجنة الفرعية توصي      -٣٤٦
ويف حـاالت  .  تعامله مع الطبيـب أثناءالفرعية على وجوب بقاء موظفي السجن على غري مسمع وال مرأى من املريض        

 الطبيب ذلك ميكن التفكري يف وضع ترتيبات أمنية خاصة ذات عالقة باملوضوع كوضع موظف من                استثنائية وحني يطلب  
 بوصف للتدابري األمنية اليت اختذت وأمسـاء        وينبغي للطبيب أن يدون هذا التقييم يف السجل مرفقاً        . السجن حتت الطلب  

  .الطبيني بالوصول إىل السجالت الطبيةعالوة على ذلك ال ينبغي السماح للموظفني غري . مجيع األشخاص احلاضرين

وتؤكد اللجنة الفرعية على أن جودة مسك الدفاتر عنصر طيب من عناصر محاية السالمة البدنيـة لألشـخاص                    -٣٤٧
وينبغي أن تسجل كافة حاالت اإلصابات ال يف السجل الفردي للمريض وحده بل وكـذلك يف                . احملرومني من حريتهم  

  .  على املديرسجل باحلوادث يتوجب عرضه

 يومية على صحة هؤالء، ويفهم مـن         جيروا فحوصاً  بأنواللجنة الفرعية توصي موظفي الرعاية الطبية بالسجن          -٣٤٨
  .  ينبغي للطبيب أن يتصرف على الدوام مبا يضمن املصاحل الفضلى لصحة السجنيأنههذا 

فريوس [ائق العملية اليت تتبع يف تلك االختبارات وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توفري معلومات تتعلق بالطر   -٣٤٩
  ]. نقص املناعة البشرية واالختبارات املتعلقة باملخدرات

  .وتطلب اللجنة من السلطات حتديث املعلومات املتعلقة بوضع هذه الربامج  -٣٥٠

السجن توصـي اللجنـة     وبالنظر إىل الصعوبات اليت تواجه يف جمال التوظيف وارتفاع معدل دوران األطباء يف                -٣٥١
الفرعية بوجوب مشاركة املالك الطيب، وخباصة األطباء، يف دورات لتجديد املعلومات يف مواضيع هلا صلة هبـذا الـشأن                 

  .وذلك على أساس منتظم

   .طباء بعد حصوهلم على التدريب املالئم يف االضطالع هبذه املسؤولياتاأل يشارك بأنوتوصي اللجنة الفرعية   -٣٥٢

 تعمل السلطات يف ملديف على اعتماد التشريع الصحي النفسي لكفالة إجياد أساس             بأنتوصي اللجنة الفرعية    و  -٣٥٣
فإن مل ينشأ مرفق ختصصي فينبغي كفالة       . قانوين صلب يعىن حبالة احلرمان من احلرية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية          

ن ميضون عقوبات طويلة األجل ويفضل أن تكون تلك العناية على          العناية على أساس منتظم بكافة املسيئني النفسانيني الذي       
  . أساس االستمرار يف توفريها من قبل نفس األخصائي النفساين

 تذكر املالك العامل يف السجن كافة وعلى مجيع املستويات حبظـر مجيـع           بأنوتوصي اللجنة الفرعية السلطات       -٣٥٤
  .  احتجازهمأثناءأشكال سوء معاملة األشخاص 

توصي اللجنة الفرعية بإجراء حتقيقات سريعة وحمايدة كلما تلقت السلطات معلومات ذات صـدقية مـن أي                   -٣٥٥
  . أشخاص حمرومني من حريتهم ولو مل تقدم شكوى رمسية يف هذا الشأن مصدر يفيد حدوث سوء معاملة

 شكاوىتقدمي ال ال وسري ومستقل ل   وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب السلطات بكفالة وجود نظام عامل فع            -٣٥٦
 أيـضاً وتطلب اللجنـة الفرعيـة      . كل طلب أو شكوى معاجلة سريعة والرد عليها دون إبطاء         وينبغي معاجلة   . وللرصد
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 عن أي معلومات    فضالً ٢٠٠٧ ضد موظفي السجن اليت قدمت يف عام         ىإحصاءات مبوبة تتعلق جبميع حاالت الشكاو     
  . ىإىل تلك الشكاوموظفي السجون استناداً ها من اإلجراءات وأي عقوبات سلطت على  اإلجراءات التأديبية وغريبشأن

  ناب مراكز إعادة تأهيل الش- هاء

مثل مركز التدريب التربـوي يف مافوشـي اخلـاص           (توصي اللجنة الفرعية باستخدام هذه األنواع من املراكز         -٣٥٧
  .ني إلنشاء مراكز خاصة باألطفال اجلاحنمنوذجاً) باألطفال

  .بعني االعتبار سن األطفال املودعني يف ذلك املركزآخذاً وتوصي اللجنة الفرعية بالزيادة يف عدد املكاملات   -٣٥٨

 مجيع احلوادث والعقوبات وغريها من اإلجراءات التأديبيـة يف دفتـر   بانتظام تسجل   بأنوتوصي اللجنة الفرعية      -٣٥٩
  .ة املالئمة الستخدام تلك التدابريخاص باحلوادث على النحو الذي يسمح بالرقاب

   التعاون–واو 

تطلب اللجنة الفرعية من السلطات يف ملديف أن توافيها يف غضون ستة أشهر بالرد اخلطي الكامل على التقرير                    -٣٦٠
 .لتقريراملتعلق هبذه الزيارة وخباصة الرد على االستنتاجات والتوصيات وطلبات احلصول على معلومات إضافية الواردة يف ا               

قل تقدير، الختاذ بعض اخلطوات املزمع اختاذها أو اليت هـي بـصدد             أعلى  ،  ومدة األشهر الستة هذه تتيح الوقت الكايف      
  . الذي سيباشرالتنفيذ على الصعيد العملي، ولربنامج العمل األطول أجالً
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  املرفق األول
  عية ملنع التعذيب قائمة بأمساء أماكن احلرمان من احلرية اليت زارهتا اللجنة الفر

   مرافق الشرطة-ألف 
  مراكز االحتجاز التابعة للشرطة   -١

  )يهيمركز االحتجاز يف أذوهلوف(سجن ماليه 
  مركز االحتجاز يف ذونيدهو 

   مراكز الشرطة  -٢
  ) مبىن حسني آدم(مقر الشرطة يف ماليه 

  مركز الشرطة يف مافانو 
  نغيلي مركز الشرطة يف فيل
  و أذوهلو مركز الشرطة يف أد

  ) فوامهوالكو(مركز الشرطة يف فوفامواله 
  مركز الشرطة يف هوهلوميدهو 

  مركز الشرطة يف كوهلودفوشي 
  مركز الشرطة يف هوارافوشي 

  و ديددمركز الشرطة يف ها 
  مركز الشرطة يف هيذادهو 

   دوائر السجون- باء
  سجن مافوشي

  ) مركز االحتجاز يف ماليه(سجن ماليه 
  جلديد يف ماليه مبىن السجن ا

  مبىن السجن اجلديد يف هيذادهو 
   املؤسسات األخرى-جيم 
  مركز التعليم والتدريب يف مافوشي اخلاص باألطفال

  دار الطفولة يف فيلنغيلي 
  مركز إزالة السمية يف فايدهوفينوهلو 

  .مركز التدريب التابع لدائرة األمن الوطين يف غرييفوشي
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  املرفق الثاين

  ولني احلكوميني وغريهم من املنظمات قائمة باملسؤ
  لتقاهم الوفد اواألشخاص الذين 

   السلطات الوطنية-ألف 

  وزارة الشؤون اخلارجية   -١

  وكيلة وزير الشؤون اخلارجية     السيدة دنيا ماومون
  سفري     السيد علي حسني ديدي
  مدير عام     السيد علي ناصر حممد

  لديف مبجهة الوصل     السيدة عائشة ليوشة زاهر

  وزارة الشؤون الداخلية   -٢

  وزير الشؤون الداخلية     السيد عبد اهللا كمال الدين
  وكيل وزير الشؤون الداخلية     السيد عبد اهللا وحيد

  وزارة العدل   -٣

  زير العدل و    السيد حممد مويز أدران
  قاضية مدنية ويف احملكمة     السيدة عائشة شيون حممد
  ف قانوين مساعد موظ    السيد غانيا عبد الغفور
  موظف قانوين مساعد     السيد موبوفاز موشني

  وزارة شؤون اجلنسني واألسرة   -٤

  وزيرة شؤون اجلنسني واألسرة    السيدة عائشة حممد ديدي

  إلصالح القانوين واإلعالم والفنون وزارة ا  -٥

  مفوض لشؤون اإلصالح القانوين       السيد حممد أنيل
  ة تنفيذية مدير    السيدة لبىن زاهر حسني
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   وزارة الصحة  -٦

  مديرة عامة لدوائر الصحة    السيدة شينا موسى
  مكلف بالربامج السريرية     السيد عبد اهللا بنيامني

  وزارة التربية والضمان االجتماعي   -٧

  السيد حممد باكول
  ثالثة ممثلني آخرين للوزارة 

  مكتب املدعي العام   -٨

  عام املدعي ال    السيدة عائشة أزميا شاكور
  مساعد املدعي العام    السيد حسني شامني

   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ملديف  -٩

  رئيس اللجنة       محدأالسيد سامل 
  نائب رئيس اللجنة       السيد حممد زاهد

   التابع للجنة شكاوىمدير قسم ال    السيد علي نشأت محيد

   مقر الشرطة  -١٠

  مفوض الشرطة       السيد آدم زاهر
  وكيل مفوض الشرطة     بد اهللا ريانالسيد ع

  مفتش رئيسي للشرطة     السيد حسني وحيد
  مساعد مفتش للشرطة     السيد إمساعيل نافيم
   مساعد مفتش للشرطة      السيد حممد جيناه
  مساعد مفتش للشرطة     السيد عبد اهللا نافار

  مساعد مفتش للشرطة       محد فيصلأالسيد 

  تأهيل إدارة دوائر السجون وإعادة ال  -١١

  املدير العام لإلدارة محد شيهان،أالسيد 
  السيد حسني راشد يوسف، املفتش العام للدوائر اإلصالحية 
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   اإلمنائي برنامج األمم املتحدة- باء

  ) مم املتحدةألاملنسق املقيم التابع ل(بيزو  - السيد باتريس كور
  ) املتحدةمستشار يف شؤون حقوق اإلنسان تابع لألمم (السيد لوران ميالن 

   املنظمات غري احلكومية-جيم 

Detainee Network  

Journey and Women Association Against Drugs  

- - - - -  


