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  مالحظات أولية

هينة أنشئت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل          - ١
بعد نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، يف                  

  . ٢٠٠٧فرباير /وبدأت اللجنة الفرعية عملها يف شباط. ٢٠٠٦يونيه /حزيران

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

سوء املعاملة بأوسع معانيه، حبيث يشمل يف مجلة أمور سوء املعاملة الناشئ عن األوضاع املادية غـري املناسـبة                   
زيارة أماكن احلرمان من احلرية لبحـث       : عية يف عملها على دعامتني    وتستند اللجنة الفر  . للمحرومني من احلرية  

اجلارية ومسات النظم القائمة بغية حتديد الثغرات املوجودة يف املمارسة العملية والضمانات الالزمـة               املمارسات
 أي  - مـة   للدعم واملساعدة يف تطوير وتشغيل اهليئات اليت تسميها الدول األطراف لالضطالع بالزيارات املنتظ            

 أي على ما حيـدث فعليـاً وعلـى          - وتتركز جهود اللجنة الفرعية على اجلانب العملي        . آليات الوقاية الوطنية  
  . التحسينات العملية الالزمة ملنع سوء املعاملة

 من الربوتوكول االختياري على أنه جيب على اللجنة الفرعية، من أجل            ١١من املادة   ) ج(وتنص الفقرة     - ٣
ب بصفة عامة، أن تتعاون، يف مجلة أمور، مع أجهزة وآليات األمم املتحدة فضالً عـن املؤسـسات                  منع التعذي 

 على أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تتشاور وأن تتعاون أيضاً مع اهليئات الـيت               ٣١وتنص املادة   . اإلقليمية والوطنية 
  .هداف الربوتوكول االختياري بصورة فعالةتنشأ مبوجب االتفاقيات اإلقليمية بغية تفادي ازدواج العمل وتعزيز أ

ومبوجب الربوتوكول االختياري، تلتزم الدولة الطرف بأن تسمح بزيارات تقوم هبا اللجنة الفرعية إىل أية   - ٤
أماكن يف نطاق اختصاصها ورقابتها حيث يوجد أو حيتمل أن يوجد أشخاص حمرومون من حريتهم، إما مبوجب                 

ن أكما تتعهد الدول األطراف ب. لى ذمة التحقيقات اليت جتريها أو مبوافقتها أو علمها أمر تتخذه سلطة عامة أو ع     
توفر إىل اللجنة الفرعية إمكانية احلصول بدون قيود على مجيع املعلومات املتعلقة باألشخاص احملرومني من حريتهم 

كما تلتزم مبـنح اللجنـة      . زهمومجيع املعلومات اليت تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص فضالً عن ظروف احتجا           
وتكون للجنة الفرعيـة  . الفرعية إمكانية إجراء مقابالت خاصة بدون شهود مع األشخاص احملرومني من حريتهم  

ومتنح سلطات مماثلة إىل آليات . حرية اختيار األماكن اليت ترغب يف زيارهتا واألشخاص الذين ترغب يف مقابلتهم
وتسترشد اللجنة الفرعية يف عملها مببادئ السرية واحليادية وعدم         . وكول االختياري الوقاية الوطنية، وفقاً للربوت   

  .  من الربوتوكول االختياري٢ من املادة ٣االنتقائية والشمول واملوضوعية، وفقاً للفقرة 

  مقدمة

 ١٠يوم االثنني    من الربوتوكول االختياري، زارت اللجنة الفرعية السويد يف الفترة من            ١١ و ١وفقاً للمادتني     - ٥
  .٢٠٠٨مارس / آذار١٤إىل 
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وركز وفد اللجنة الفرعية، يف هذه الزيارة األوىل إىل السويد، عمله على تقييم الضمانات األساسية ملنع سوء                   - ٦
 علـى ذمـة     املعاملة من املرحلة املبكرة للحرمان من احلرية على يد الشرطة، فضالً عن تقييم نظام احملبوسني احتياطياً               

اليت جرت تسميتها لالضـطالع بـصالحياهتا       ) NPMs(كما حبث الوفد استعداد آليات الوقاية الوطنية        . قيقاتالتح
  .  مستقبالً)OPCAT(حسبما هو متوخى يف الربوتوكول االختياري وإمكانيات التعاون مع اللجنة الفرعية 

والسيدة ماريا ) رئيس الوفد(هايك السيد جنيك : وتألف الوفد من أعضاء اللجنة الفرعية التالية أمساؤهم  - ٧
  .جويانوفيس والسيد وايلدر تيلر سوتو -  دفينيس

وساعد أعضاء اللجنة الفرعية السيد أفتيك إشكانيان، خبري، والسيدة هيلي دال ايفرسون والسيدة كوكا   - ٨
  .سافوالينن، املوظفون مبكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

   التعاون-  أوالً
   تسهيل الزيارة- لف أ

 فكتوريا يل، نائب املدير بوزارة اخلارجية للعمل كضابط         ةقبل الزيارة، مست السلطات السويدية السيد       - ٩
ويف معرض االستعداد للزيارة، طلبت اللجنة الفرعيـة مـن الـسلطات            . اتصال مع اللجنة الفرعية أثناء الزيارة     

املتصلة باحلرمان من احلرية فضالً عن قوائم بأماكن احلرمان من          واستجيب لطلبها تقدمي وثائق شاملة للتشريعات       
وترغب اللجنة الفرعية يف أن تعرب عن تقديرها لتسهيل الزيارة والتعاون املمتاز من السلطات السويدية               . احلرية

 الـسيدة يل    واملسؤولني واملوظفني السويديني العاملني يف األماكن اليت زارهتا اللجنة، وأن تشكر ضابط االتصال،            
  .على جهودها لتحقيق هذه الغاية

   االجتماعات على املستوى املركزي-  باء

 مناقـشات مـع كبـار       ىعقد الوفد اجتماعات على املستوى املركزي مع عدد من املسؤولني، وأجر            - ١٠
د اجتماعاً مـع    وباإلضافة إىل ذلك، عقد الوف    . املسؤولني واملوظفني يف املنشآت اليت زارها وأعضاء اجملتمع املدين        
وترد يف املرفق األول قائمة كاملة بأمساء املسؤولني . أمناء املظامل وقاضي القضاة بشأن مسألة آليات الوقاية الوطنية

  .وغريهم ممن اجتمع هبم الوفد

   أماكن احلرمان من احلرية اليت زارها الوفد-  جيم

 من حريتهم يف مؤسسات خمتلفة وضمانات       استعرض الوفد، خالل الزيارة، معاملة األشخاص احملرومني        - ١١
وترد، يف املرفق الثاين، قائمة بأماكن احلرمان من احلريـة الـيت     . محايتهم، وأجرى مقابالت خاصة مع احملتجزين     

  .زارها الوفد
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  مكانية الوصولإ -  دال

 على املعلومات املطلوبة    ُمنح الوفد إمكانية وصول بدون قيود إىل مجيع األماكن اليت يرغب يف زيارهتا واحلصول               -١٢
  .الربوتوكول االختياريوتوفرت له فرصة مقابلة األشخاص احملرومني من حريتهم على انفراد، مبا يتمشى متاماً مع 

   احلوار اجلاري-  هاء

كانت االجتماعات العديدة مع املسؤولني الوزاريني واملسؤولني واملوظفني يف املواقع اليت زارها الوفـد                - ١٣
وترغب اللجنة يف أن تـشكر الـوزارات        .  حد بعيد يف فهم إطار نظام احلرمان من احلرية يف السويد           مفيدة إىل 

  .واملؤسسات على ما قدمت من معلومات قيمة

وتعرب اللجنة عن امتناهنا . ويف النهاية، قدم الوفد مالحظاته األولية إىل السلطات السويدية بصورة سرية  - ١٤
  .  استقبلت هبا مالحظات الوفدإىل السلطات على الروح اليت

 من الربوتوكول االختيـاري، اسـتنتاجات الوفـد         ١٦وترد يف التقرير التايل، الذي أعد وفقاً للمادة           - ١٥
  .ومالحظات وتوصيات اللجنة الفرعية بشأن معاملة احملرومني من حريتهم يف السويد

يارات مستقلة يتسم بكفاءة تامة يف العمل ملراقبة ومن العوامل احلامسة اليت متنع سوء املعاملة وجود نظام ز  - ١٦
وهلذا السبب، فإن الفصل الثاين من التقرير خمصص . مجيع األماكن اليت ميكن أن يكون هبا شخص حمروم من حريته

  . ملناقشة تطوير آلية الوقاية الوطنية يف السويد

ا احلاالت امللموسـة للمحـرومني مـن    وتتناول اللجنة الفرعية بالبحث يف الفصول الالحقة من تقريره          - ١٧
  حريتهم يف شىت املواقع يف ضوء الضمانات األساسية وإمكانية احلصول عليها، اليت ترى اللجنة أن من شأهنا، إذا                  

وتقدم اللجنة  . أو استمرت على الوجه املالئم، أن تقلل من خطر سوء معاملة احملرومني من حريتهم             /ما وضعت و  
لتغيريات املطلوب إدخاهلا لتحسني احلاالت اليت ووجهت ولضمان تطوير وحتسني نظـام       الفرعية توصيات بشأن ا   

  .ضمانات متسق قانونياً وعملياً

وميثل التقرير عنصراً هاماً يف احلوار بني اللجنة الفرعية والسلطات السويدية بغية منع التعذيب وغريه من ضروب                   -١٨
 من الربوتوكول االختياري، يبقى هذا التقرير سـرياًَ         ١٦ووفقاً للمادة   . ة أو املهينة  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني     
  .وتتطلع اللجنة الفرعية إىل مواصلة النقاش البناء حول الطرق املستقبلية. إىل أن تطلب سلطات السويد نشره

   تطوير آليات الوقاية الوطنية-  ثانياً
   الربوتوكول االختياري-  مقدمة -  ألف

مبوجب أحكام الربوتوكول االختياري، فإن اللجنة الفرعية مكلفة بالتعاون مع الدول األطراف يف تنفيذ                - ١٩
  الربوتوكول، وإسداء املشورة هلا ومساعدهتا على إقامة آليات وقاية وطنية ال يكون النظام اجلديد بدوهنا فعـاالً                 

عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  ألغراض إجناز هدف منع التعذيب أو غريه من ضروب املأو كفؤاً
  ).١١من املادة ) ب( والفقرة ٢ من املادة ٤، الفقرة )ط(الربوتوكول االختياري الفصل (
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  ويد، أن تناقش مـدى اسـتعداد آليـات الوقايـة           ـة الفرعية، خالل زيارهتا إىل الس     ـوقررت اللجن   - ٢٠
ي القضاة ب قاضومكت) Riksdagens ombudsmän(اء املظامل الربملانيني ـرت تسميتها، أي أمنـالوطنية اليت ج

)Justitiekanslern(           لالضطالع مبهامها، حسبما هو متوخى يف الربوتوكول االختياري آلليات الوقاية الوطنية ، .
 املهمات  وأعطت املعلومات اليت مجعت قبل الزيارة إشارات متناقضة بشأن آراء وسلطات هاتني املؤسستني ألداء             

وباإلضافة إىل ذلك، فقد سبق أن قدمت كلتا        . املطلوبة من آليات الوقاية الوطنية مبوجب الربوتوكول االختياري       
املؤسستني توصيات بأهنا ال ترى أهنا مستوفية حالياً للمعايري املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري بـشأن          

كما بينتـا  .  مسؤوليات العمل كمؤسسات وقاية وطنيةى أن تعطمؤسسات الوقاية الوطنية، وأنه ال ينبغي من مث    
  . أهنما تفتقران إىل املوارد الضرورية لتنفيذ صالحيات آلية الوقاية الوطنية

ويف اجتماع مع ممثلي وزارة العدل، توصلت اللجنة الفرعية إىل معرفة آراء احلكومة بشأن عملية تسمية                  - ٢١
وباإلضافة إىل ذلك، اجتمعت اللجنة الفرعية . معت مع هذه اآلليات املسماة ذاهتا آليات الوقاية الوطنية، كما اجت    

 حني أعربت بعض املنظمات غري احلكوميـة، عـن أهنـا            ىوعل. مع املنظمات غري احلكومية املهتمة هبذه القضية      
ة تنشأ عوضاً عن  استشريت على النحو املناسب، فإهنا رأت أن آلية الوقاية الوطنية ينبغي أن تكون مؤسسة جديد              

ورأت بعض املنظمات األخرى أن هذه القضية ال تزال         . املؤسستني القائمتني اللتني جرت تسميتهما هلذا الغرض      
  .قابلة للنقاش على الرغم من أهنا بينت أن الوضع احلايل غري مرض

   اإلطار القانوين وعملية تسمية آليات الوقاية-  باء

ومت التصديق مـن خـالل      . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٤االختياري يف   صدقت السويد على الربوتوكول       - ٢٢
 Prop.2004/05:107, Svensk godkännande(مشروع قانون التصديق الذي قدمته احلكومة السويدية إىل الربملان 

av fakultativt protokoll till FN:s convention mot tortyr m.m.(كما اشتمل مشروع .  الذي ناقشه واعتمده
وبغية إدماج صالحيات زيارات اللجنـة الفرعيـة يف       . ون التصديق على اقتراح بتسمية آليات الوقاية الوطنية       قان

التشريعات احمللية، أدخلت السويد تعديالت على القـانون املتعلـق بتعهـدات الـسويد مبناهـضة التعـذيب                  
ة ملنع التعذيب وغـريه مـن       بيو على تطبيق صالحيات اللجنة األور     وكان القانون ينص أصالً   ). ٦٩٥:١٩٨٨(

بية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب       وضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة على أساس االتفاقية األور          
  .بيةواملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، وأصبح للجنة الفرعية اآلن صالحيات مماثلة لصالحيات اللجنة األور

حلكومة، مسيت مؤسستان قائمتان يف السويد، أمناء املظامل الربملانيون ومكتب قاضـي            وحسب اقتراح ا    - ٢٣
ونص مشروع القانون احلكومي على أن صـالحيات آلـييت الرقابـة            . القضاة، بوصفهما آليات الوقاية الوطنية    

 وعليه، فإنه ال حاجة .املوجودتني هاتني مستوفية ملتطلبات الربوتوكول االختياري بوصفهما آليات للوقاية الوطنية
غري أن كلتا املؤسستني قدمتا عروضاً إىل الربملـان  . إىل أي تعديالت تشريعية بصدد تسمية آليات الوقاية الوطنية      

وعلـى  . اعترضت فيها على تسميتها آليات وقاية وطنية ألسباب منها حدود صالحياهتما وافتقارمها إىل املوارد             
الربملان مشروع قانون التصديق على الربوتوكول، ومسيت هاتان املؤسـستان    الرغم من هذه االعتراضات، اعتمد      

  .ومل تعدل القوانني املتصلة بصالحيات أمناء املظامل ومكتب قاضي القضاة. بوصفهما آليات للوقاية الوطنية
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ضافية ختصص ووفقاً ملشروع قانون التصديق، ال تترتب على تسمية آليات الوقاية الوطنية أية آثار مالية إ  - ٢٤
  .من امليزانية، يف ضوء أن مثة وظيفة إشرافية وطنية مدرجة بالفعل يف صالحيات كلتا املؤسستني

والحظ ممثلو وزارة العدل أن احلكومة أجرت تقييماً قبل التصديق على الربوتوكول االختياري يبني أن                 - ٢٥
ان ملتطلبات الربوتوكول االختياري بالنظر إىل      املؤسستني اللتني جرت تسميتهما اآلن آليات وقاية وطنية مستوفيت        
غري أهنم اعترفوا بأن املؤسـستني نفـسيهما   . أهنما تراقبان بالفعل األماكن اليت يوجد فيها احملرومون من حريتهم     

كما الحـظ  . أعربتا عن عدم تيقن من أهنما يف وضع يسمح هلما بتلبية هذه املتطلبات، مبا يف ذلك وظيفة الرقابة   
احلكومة أن الربوتوكول االختياري يشري إىل نظام زيارات منتظمة ولكنه مل ينص على كيفية تـواتر هـذه                 ممثلو  

وذكروا أن احلكومة مل جتد أي سبب إلقامة نظام مزدوج حيث يوجد لدى السويد بالفعل مؤسسات                . الزيارات
  .اً عن احلكومةتضطلع مبهام الرقابة، وأوضحت أن أمناء املظامل الربملانيني مستقلون متام

كما ختصص املوارد . وأكد ممثلو وزارة العدل أن أمناء املظامل مسؤولون أمام الربملان وليس أمام احلكومة        - ٢٦
املالية إىل مؤسسة أمناء املظامل من الربملان، يف ضوء التقرير السنوي للمؤسسة، ولكن أمناء املظامل أنفسهم هـم                  

والحظ ممثلو الوزارة أن من رأي احلكومـة أن         . ع االعتمادات الواردة  الذين يقررون حسب رغبتهم كيفية توزي     
 أن أنشطة املؤسستني القائمتني غري كافية لتلبية        يئالزيارات جتري بصورة منتظمة على النحو الكايف ولكن إذا ارتُ         

يشتمل علـى   االلتزامات املطلوبة مبوجب الربوتوكول االختياري، فإن مشروع قانون التصديق على الربوتوكول            
  . إشارة إىل إمكانية إعادة النظر يف قرار التصديق يف املستقبل

 القضاة، الحظ ممثلو وزارة العدل أن احلكومة السويدية هي اليت تعينه، وأنـه            يوفيما يتعلق مبكتب قاض     - ٢٧
ئي بشأن اعتمادات امليزانية ميثل احلكومة يف شىت املسائل القانونية بوصفه أمني املظامل التابع هلا، غري أن القرار النها

  . القضاة هو من شأن الربملانيملكتب قاض

وأشار وفد اللجنة الفرعية، خالل االجتماع، إىل أن هناك اعتراضات سبق أن بينتها املؤسستان نفسيهما؛   - ٢٨
ؤسستني اعترضت  وأن أمناء املظامل الربملانيني الحظوا أن التسمية ميكن أن تؤثر على استقالليتهم، كما أن كلتا امل               

والحظ وفد اللجنة الفرعية أيضاً أن . على عدم ختصيص موارد إضافية وبينت أن هذا سيؤثر على انتظام الزيارات
  .املهام اجلديدة تتطلب، يف رأيه، موارد جديدة

   املناقشات مع آليات الوقاية الوطنية-  جيم

  أمناء املظامل الربملانيون - ١

ـ    . )١(ة مناقشة مفيدة مع أمناء املظامل الربملانيني األربعة       أجرى وفد اللجنة الفرعي     - ٢٩ مل اووصف أمنـاء املظ
وتشتمل . سلطاهتم، اليت يدخل الكثري منها يف نطاق الربوتوكول االختياري، على حني أن سلطات أخرى تتجاوزه

                                                      

لضمان امتثال احملاكم والوكاالت األخرى     ) الربملان السويدي (أمني املظامل الربملاين هو فرد ينتخبه الريكسداغ         )١(
إىل القوانني والـنظم    ) مل عمله على ممارسة سلطة عامة     وأيضاً أي شخص آخر يشت    (فضالً عن املسؤولني العامني الذين توظفهم       

 .وال يسمح للحكومة السويدية بأن تتدخل يف عمل أمناء املظامل. األساسية وأن يلبوا التزاماهتم يف مجيع اجملاالت األخرى
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  قيق مببـادرة منـهم     واحلق يف فتح باب التح    ) غري معلن عنها  ( مجلة أمور، على القيام بزيارات       يفهذه السلطات، 
وأعاد أمناء املظامل تأكيـد ممانعتـهم ألداء        . وحبث الشكاوى الفردية  ) يف بعض األحيان كنتيجة هلذه الزيارات     (

الوظائف املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، وأكدوا من جديد أهنم يف الظروف احلالية ال يعتربون أنفسهم 
 أمناء املظامل أن بعض خصائص الربوتوكول االختياري مشاهبة لوظيفة أمناء           وعلى حني سلم  . آلية للوقاية الوطنية  

املظامل، مبا يف ذلك زيارة أماكن االحتجاز، فإن حريتهم يف العمل واستقالليتهم ستكون حمدودة إذا أنيطـت هبـم                   
كما رأى . ضطالع باملهمةمسؤولية القيام جبميع زيارات الرقابة، وأهنم يفتقرون إىل املوارد الضرورية للتمكن من اال    

أمناء املظامل أن مؤسستهم حتركها الشكاوى الواردة إليها وأهنا يف معظم احلاالت تفاعلية الطابع وأن قدرهتا علـى                  
  .الشروع يف حتقيقات والعمل بطريقة وقائية، حسبما يقتضيه الربوتوكول االختياري، حمدودة هلذه األسباب

ء املظامل هو تسميتهم كآلية وقاية وطنية تكتسي طابعاً دستورياً وشددوا           وكان االعتراض األساسي ألمنا     - ٣٠
ن هذا يتعارض إوال ميكن ألمناء املظامل تلقي تعليمات من احلكومة حيث . على استقالليتهم عن احلكومة والربملان

الوطنية، علـى  وأشاروا إىل أن االضطالع بدور آلية الوقاية       . مع وضعهم املستقل املقرر حسب نصوص الدستور      
النحو املطلوب يف الربوتوكول االختياري، ومن مث اختاذ منهجية القيام بزيارات منتظمة بأسلوب االنتداب سيكون 

ومن شأن هذا أن يعوق السلطة التقديرية ألمناء املظامل يف اختيـار أنـسب   . مشاهباً لتلقي تعليمات من احلكومة    
  .انون، ومن هنا يكون منافياً للطابع االستثنائي ملؤسستهمكيفية لتنفيذ صالحياهتم حسبما يتطلبه الق

وأعرب أمناء املظامل أيضاً عن قلقهم بشأن االفتقار إىل املوارد املالية اإلضافية اليت ينبغـي أن ختـصص                    - ٣١
وفيما يتعلق خبـربة أمنـاء املظـامل        . لالضطالع بوظائف آلية الوقاية الوطنية وأوضحوا حمدودية عدد موظفيهم        

ويقوم بالزيارات أحد أمناء املظامل األربعـة       . وظفيهم العملية، ذكر أمناء املظامل الربملانيون أهنم مجيعاً حمامون        وم
وأكـدوا أن   . وال توجد باملكتب ذاته خربة طبية كما أنه ال يوظف خرباء من اخلـارج             . باإلضافة إىل فريق معه   

وعلى وجه اإلمجال، ال يعترب أمناء املظامل أنفسهم قد         . نيةمكتب أمني املظامل مهتم بصفة رئيسية باجلوانب القانو       
  .مسوا رمسياً كآلية وقاية وطنية وأعادوا تأكيد إصرارهم على رفض أن تناط هبم هذه املهمة

  قاضي القضاة - ٢

(Justitiekanslern)التقت اللجنة الفرعية أيضاً أعضاء مكتب قاضي القضاة           - ٣٢
 وذكر أعضاء املكتب أن     )٢(

كما أن املستشار تعينه احلكومة ولكنه ال يأخذ أي تعليمات من احلكومة وأنه ال ميكن . لطات إشرافية واسعةله س
  .إقالة املستشار

والشاغل الذي أعرب عنه املكتب هو أنه ال يعطي موارد كافية على النحو الالزم ألداء وظائف إضافية                   - ٣٣
كما الحظ املكتب أنه يرى نفسه ويعمل .  أعمال التفتيش املنتظمةناجتة عن تسميته كآلية وقاية وطنية، مبا يف ذلك

غري أن املكتب يرى أنه . أيضاً كمؤسسة حتركها الشكاوى ومن مث فإنه تفاعلي الطابع وأن مجيع املوظفني حمامون        
  .إذا خصصت موارد كافية، فإن بوسعه أداء املهمة، مبا يف ذلك تكوين فريق حتقيق متعدد التخصصات

                                                      

  القرار :  القضاة يف صكني قانونيني    يويرد وصف تفصيلي لواجبات قاض    . تعني قاضي القضاة حكومة السويد     )٢(
 .بشأن واجبات قاضي القضاة) ١٣٤٥:١٩٧٥(بشأن اإلشراف الذي ميارسه قاضي القضاة واألمر القانوين ) ١٣٣٩:١٩٧٥(
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   التقييم-  دال

بيد أن وفد . ترغب اللجنة الفرعية يف أن تؤكد فائق احترامها لعمل هاتني املؤسستني اخلبريتني واملتميزتني  - ٣٤
اللجنة الفرعية، استناداً إىل االجتماعات مع هاتني املؤسستني، ترك وهو يشعر بقدر من احلرية اليت انتابته بـشأن               

والواقع أن تسمية أمناء املظامل وقاضـي      .  لصالحيات آليات الوقاية الوطنية    اآلفاق املرتقبة لتلبية هاتني املؤسستني    
  . القضاة كآليات للوقاية الوطنية ال يظهر أهنا حققت أدىن أثر على املنهجيات واملمارسات اليومية للمؤسـستني               

 ومل يكتشف وفد اللجنة .وال تزاالن تضطلعان مبا كانتا تضطلعان به دوماً وتعتربان أهنما باألساس هيئات تفاعلية          
الفرعية أي تغيري يف صالحياهتما أو منهجياهتما أو تركيزمها أو دورية أنشطتهما بالقدر الذي يظهر وظائفهمـا                 

  .اجلديدة املتصلة بالربوتوكول االختياري

ذلك أن هـذا حـق حمفـوظ        . وليس من شأن اللجنة الفرعية أن تقدم رأياً يف دستورية عملية التسمية             - ٣٥
ويف . غري أن اللجنة الفرعية ستحتاج إىل تقييم امتثال السويد ألحكام الربوتوكول االختياري. لطات السويديةللس

هذه الظروف، فإن االفتقار إىل املوارد اإلضافية والتحديات الدستورية ونظرة هـاتني املؤسـستني لنفـسيهما                
بة ألعمال الوقاية الشاملة والفعالة يف السويد مبوجب ومنهجياهتما ميكن، يف رأي اللجنة، أن تؤثر على اآلفاق املرتق

  . الربوتوكول االختياري

وعلى حني أن أعمال تسجيل     . وترى اللجنة الفرعية أن العمل الوقائي يستلزم قدراً كبرياً من االستعداد            - ٣٦
ية حقوق اإلنسان،   الشكاوى الفردية والتحقيق والبت فيها متثل مكونات هامة إىل حد بعيد للخطة الشاملة حلما             

ذلك أن الوقاية تقتضي تقصي حالة احلقوق واألوضاع القائمة . فإهنا ال تليب يف حد ذاهتا املتطلبات النهائية للوقاية
وينبغي أن يتخذ هذا التقصي هنجاً متعدد التخصصات        . من الوهلة األوىل للحرمان من احلرية حىت حلظة اإلفراج        

ى خربة طبية وخرباء يف شؤون األطفال وشؤون اجلنسني وخرباء نفسيني فضالً            وأن يشتمل، على سبيل املثال، عل     
ويعين هذا رصد االمتثال لطائفة واسعة إىل حد بعيد من حقوق اإلنسان تتأثر بـصورة               . عن تركيز قانوين صارم   

ثايل والنـهائي   واهلدف امل . مباشرة وغري مباشرة باحلرمان من احلرية، حىت يف احلاالت اليت مل ترد بشأهنا شكاوى             
  . للوقاية هو التصدي ألي شكاوى يف املقام األول

   التوصيات-  هاء

يف ضوء تعقيدات احلالة الراهنة آلليات الوقاية الوطنية يف السويد وما يكتنفها من أوجه غموض، فـإن                   - ٣٧
الفرعية تتوقع بالفعل غري أن اللجنة   . اللجنة الفرعية حتتاج إىل مواصلة دراسة هذه القضية للوصول إىل حل شامل           

أنه سيكون هناك ضرورة لفحص متعمق من جديد هلذه املسألة، مبا يف ذلك إجراء مشاورات مع أمنـاء املظـامل      
الربملانيني وقاضي القضاة فضالً عن أصحاب املصلحة اآلخرين بشأن القرار الذي اختذته احلكومة أصالً بتـسمية                

  .هاتني املؤسستني كآليات وقاية وطنية

 زيارة  ةوترى اللجنة الفرعية أنه إذا كان من الضروري أن يضطلع أمناء املظامل وقاضي القضاة مبسؤولي                - ٣٨
أماكن االحتجاز، امتثاالً اللتزامات السويد مبوجب الربوتوكول االختياري، فإنه ينبغي للسلطات السويدية ذات             

ما من االمتثال بصورة تامة جلميع املتطلبات اليت الصلة أن تدرس صالحيات هاتني املؤسستني احلالية، لضمان متكنه
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وعند اضطالعهما بأنشطتهما كآليات وقاية وطنية، فإنه ينبغي أن تظهر منهجية زياراهتمـا        . تقتضيها هذه املهمة  
كما ينبغي أن . ، وإن كان مكمالً هلاىهنجاً وقائياً، خيتلف إىل حد بعيد عن أنشطتهما احلالية اليت حتركها الشكاو

كفل السلطات السويدية أن حتصل هاتان اهليئتان على املوارد والتدريبات اإلضافية الضرورية للعمل كهيئـات               ت
  . وقاية وطنية

وتشدد اللجنة الفرعية على أن هيئة الوقاية الوطنية، كيما يكون بوسعها أن متارس بصورة مستقلة احلد                  - ٣٩
االختياري، جيب أن تكون ذات هياكل جمهزة باملوارد البشرية األدىن من السلطات املنصوص عليها يف الربوتوكول 

 مـن   ٤املـادة   (واملادية واملالية اليت متكنها من العمل بصورة مرضية يف ضوء عدد وتوزع أمـاكن االحتجـاز                 
وأعداد األشخاص الذين تقوم بزيارهتم بصورة منتظمة وبتواتر معقول يكفـل املراقبـة             ) الربوتوكول االختياري 

ويف هذا الصدد، فإن مبادئ باريس توفر جمموعة مناسبة من املعايري تضمن االستقاللية الوظيفية احلقيقية               . بةاملناس
  .هليئة الوقاية الوطنية واألشخاص الذين يشكلون جزءاً منها

ـ                 - ٤٠ اً ومتثل هيئة الوقاية الوطنية، اليت تعمل كهيئة مكملة، على املستوى الوطين، لعمل اهليئة الفرعية موقع
وهلذه الغاية، فإنـه    . متقدماً لضمان استمرار احلوار مع السلطات الوطنية بشأن القضايا املتصلة مبنع سوء املعاملة            

ينبغي هليئة الوقاية الوطنية أن تقدم توصيات إىل السلطات املختصة هبدف حتسني معاملة وأوضاع احملرومني مـن                 
وينبغي هليئة الوقاية   .  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      حريتهم ومنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو       

الوطنية، يف اضطالعها هبذا العمل، أن تويل االهتمام الواجب ألعراف األمم املتحدة ذات الـصلة فـضالً عـن                   
ووفقاً للمادة . التوصيات اليت تقدمها اللجنة الفرعية، إذا أعلنت هذه التوصيات أو أُبلغت إىل هيئة الوقاية الوطنية

وباإلضافة إىل ذلك، فإن من اجلوانب األساسية لعمل هيئة الوقاية الوطنية أن تقيم .  من الربوتوكول االختياري١٦
اتصاالً مباشراً مع اللجنة الفرعية وأن تيسر تبادل املعلومات بغية متابعة االمتثال لتقارير اللجنة الفرعية، إذا أُعلنت 

  . من الربوتوكول االختياري١٦لمادة هذه التقارير وفقاً ل

وترغب اللجنة الفرعية يف أن تشري إىل بعض املبادئ التوجيهية بشأن بعض السمات األساسية آلليات   - ٤١
  : الوقاية الوطنية وتوصي بأن تأخذ احلكومة هذه السمات يف احلسبان عند إعادة النظر يف قرارها

قاية الوطنية بصورة واضحة وحمددة يف التشريعات       جيب أن تدرج صالحية وسلطات آلية الو        )أ(  
وجيب أن يظهر يف هذا النص التعريف العام ألماكن احلرمان من احلرية            . الوطنية كنص دستوري أو تشريعي    

  ؛حسبما هو مبني يف الربوتوكول االختياري

، تـشمل   ينبغي أن توضع آلية الوقاية الوطنية من خالل عملية إنشاء عامة وشاملة وشفافة              )ب(  
اجملتمع املدين والقوى الفاعلة األخرى املعنية مبنع التعذيب؛ وعندما ينظر يف تسمية هيئة قائمة كآلية وقايـة                 

  ؛وطنية، فإنه ينبغي أن تكون املسألة مفتوحة للنقاش، مبا يف ذلك أمام اجملتمع املدين

من خالل عملية اختيار شـفافة      ينبغي تعزيز استقاللية آلية الوقاية الوطنية، نظرياً وعملياً،           )ج(  
  ؛وتعيني األعضاء حبيث يكونون مستقلني وال يشغلون مناصب ميكن أن تؤدي إىل قضايا تنازع االختصاصات
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ينبغي أن يكون اختيار األعضاء مستنداً إىل معايري معلنة تتصل اخلـربة والدرايـة العمليـة             )د(  
  ؛ورة فعالة وحياديةالالزمتني الضطالع آلية الوقاية الوطنية بعملها بص

ينبغي أن تكون عضوية آلية الوقاية الوطنية متوازنة بني اجلنسني وأن تشتمل علـى متثيـل                  )ه(  
  ؛مناسب للمجموعات اإلثنية واألقليات والشعوب األصلية

جيب أن تتخذ الدولة التدابري الضرورية لضمان أن تتوفر يف األعضاء اخلرباء يف آلية الوقاية                 )و(  
  ؛وينبغي توفري التدريب إىل آليات الوقاية الوطنية. القدرات واملعرفة املهنية الالزمةالوطنية 

  ينبغي توفري املوارد الكافية إىل ما تضطلع به آليات الوقاية الوطنيـة مـن أعمـال حمـددة           )ز(  
 ؛ة واملوارد البشرية من الربوتوكول االختياري وينبغي أن تعزز، من زاوييت امليزاني١٨ من املادة ٣وفقاًُ للفقرة 

ينبغي أن يغطي برنامج عمل آليات الوقاية الوطنية مجيع األماكن القائمة واحملتملة للحرمان               )ح(  
  ؛من احلرية

ينبغي أن تكفل دورية زيارات آليات الوقاية الوطنية املراقبة الفعالة هلذه األماكن فيما يتعلق                )ط(  
  ؛بضمانات منع سوء التعذيب

ير واستعراض طرائق عمل آليات الوقاية الوطنية بغية حتديد املمارسـة اجليـدة             ينبغي تطو   )ي(  
  ؛والثغرات املوجودة يف الوقاية بصورة فّعالة

ينبغي أن تشجع الدول آليات الوقاية الوطنية على تقدمي تقارير بشأن زياراهتا حبيث تشتمل                )ك(  
دة يف الوقاية إىل املؤسسات املعنية فضالً عن تقدمي    على تغذية مرتدة بشأن املمارسات اجليدة والثغرات املوجو       

  ؛توصيات إىل السلطات املسؤولة بشأن حتسني املمارسات والسياسات العامة والقانون

ينبغي أن ُتقيم آليات الوقاية الوطنية والسلطات حواراً مستمراً على أساس التوصيات بإجراء   )ل(  
 مـن   ٢٢ءات املتخذة استجابات هلذه التوصيات، وفقاً للمـادة         تغيريات، اليت تقدم بعد الزيارات واإلجرا     

  ؛الربوتوكول االختياري

  ؛ من الربوتوكول االختياري٢٣جيب أن ينشر التقرير السنوي آلليات الوقاية الوطنية وفقاًُ للمادة   )م(  

ز اجلوانـب   ينبغي أن ينظر يف تطوير آليات الوقاية الوطنية بوصفه التزاماًَ مستمراً، مع تعزي              )ن(  
  .الرمسية وطرائق العمل وهتذيبها وحتسينها بصورة مستمرة

وتدعو اللجنة الفرعية السلطات إىل أن تأخذ يف احلسبان آراء اللجنة الفرعية اليت أعربت عنـها يف                   - ٤٢
، وترجو من احلكومة أن تقدم معلومات عن أية تطورات جديدة بشأن آليات الوقايـة               ٤١ إىل   ٣٧الفقرات  
  . خالل ستة شهورالوطنية
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   حالة احملرومني من حريتهم-  ثالثاً
   مرافق الشرطة-  ألف

   الضمانات األساسية- ١

ترى اللجنة الفرعية أن احلق يف إخطار قريب أو طرف ثالث من اختيار احملروم من احلريـة واحلـق يف                      - ٤٣
وء املعاملة ينبغي أن تنطبق من      االستعانة مبحام واحلق يف احلصول على خدمة طبيب متثل ضمانات أساسية ملنع س            

وال غىن ملمارسة هذه احلقوق عن أن يبلغ بدون تأخري الشخص الذي جيرب على . من احلرية اللحظة األوىل للحرمان
البقاء لدى الشرطة جبميع هذه احلقوق، مبا يف ذلك احلقوق السالفة الذكر واحلقوق اإلجرائية ذات الصلة اليت جيوز 

  .تهاللشخص املعين ممارس

  اإلبالغ باحلقوق  )أ(  

ال يوجد حكم واضح يف التشريعات السويدية بشأن واجب إبالغ الشخص اجملرب على البقاء لدى الشرطة   - ٤٤
  .حبقوقه، وال يوجد يف الواقع العملي نظام إبالغ يكفل هلؤالء األشخاص معرفة حقوقهم يف حلظة القبض عليهم

ن الشخص الذي إ قيل لوفد اللجنة الفرعية (Rikspolisstyrelsen)ة ويف اجتماع مع اجمللس الوطين للشرط  - ٤٥
حبقوقها يف جلسة االستجواب األوىل اليت تعقد بأسرع ما يف اإلمكان بعد            /خيضع الستجواب الشرطة يبلغ حبقوقه    

، ويشري الرقم إىل القسم ذي الصلة من مدونـة اإلجـراءات            )٨(٢٤ما يسمى االستجواب    (إلقاء القبض عليه    
وجيرى هذا اإلجراء شفوياً، ويشتمل على األقل على اإلبالغ باحلق يف احلصول على ). Rättegångsbalkقضائية ال

كما أكد ذلك الضباط املسؤولون الذين التقاهم . كما يبلغ الشخص املعين بأسباب القبض عليه     . استشارة قانونية 
  . الوفد يف مراكز الشرطة اليت زاروها

للوفد أي احلقوق خبالف احلق يف احلصول على استشارة قانونية، اليت يبلغ وينبغـي أن             غري انه مل يتضح       - ٤٦
وباإلضافة إىل ذلك، َتكَون لدى الوفد، استناداً إىل املقابالت مع احملتجزين االنطباع            . يبلغ هبا األشخاص املعنيون   

غري أن معظم احملتجزين الذين . شرطةبأن اإلبالغ عن احلقوق ال حيدث بطريقة متسقة أو منتظمة يف مجيع مراكز ال
  .بلغوا باحلق يف االستعانة مبحامٍهنم أإالتقاهم الوفد قالوا 

 وفد اللجنة الفرعية بأن صحيفة معلومات (Rikspolisstyrelsen)ويف البداية، أبلغ اجمللس الوطين للشرطة   - ٤٧
ت بالفعل، وأهنا متاحة يف مراكز الشرطة ترد هبا حقوق األشخاص الذين جيربون على البقاء لدى الشرطة قد وضع

خطر الوفد بعد ذلك كتابة بأن هذه الصحيفة موجودة  أو. باللغة السويدية، وأهنا سوف تترجم بعدة لغات أخرى       
يف شكل مشروع، ولكنه مل يوزع على مراكز الشرطة بالنظر إىل أن السلطات تبحث ما إذا كان من الضروري                   

ار إطاري للمجلس بشأن بعض احلقوق اإلجرائية يف املرافعات اجلنائية يف سائر أرجاء تنسيقها مع أحكام اقتراح قر
وعندما يكتمل هذا العمل، فإن الصحيفة سوف تترجم إىل مجيـع  . (COM(2004) 328 final)يب واالحتاد األور

  . مراكز الشرطةيب وإىل مخس لغات تتكلمها األقليات يف السويد، وتوزع علىواللغات الرمسية لالحتاد األور
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وميثل حكم اإلبالغ باحلقوق ضمانة هامة وكذلك شرطاً للممارسة الفعالة للحقوق الواجبة واإلسـراع               - ٤٨
وتشدد اللجنة الفرعية على واجب السلطات السويدية ضمان أن يعرف مجيع . مبثول الشخص املعين أمام قاض

ة فضالً عن مجيع احلقوق اإلجرائية ذات الصلة        األشخاص اجملربين على البقاء لدى الشرطة حقوقهم األساسي       
كما تشدد اللجنة الفرعية على التزام  . اليت ميكن أن ميارسها هؤالء األشخاص يف هذه املرحلة من اإلجراءات          

  .الشرطة باملساعدة يف ممارسة مجيع هذه احلقوق منذ اللحظة األوىل للحرمان من احلرية

يفة املعلومات اليت تندرج فيها حقوق األشخاص اجملربين علـى          وتوصي اللجنة الفرعية بإكمال صح      - ٤٩
وينبغي اإلبالغ باحلقوق شفوياًَ . البقاء لدى الشرطة بأسرع ما يف اإلمكان وتوزيعها على مجيع مراكز الشرطة

 ومن خالل ترمجة شفوية لألشخاص الذين ليست لديهم معرفة كافية نلألشخاص الذين ال يعرفون كيف يقرأو
وترغب اللجنة الفرعية يف تلقي نسخة من هذه الصحيفة وتأكيـداً، يف            . غات تكون الصيغة مكتوبة هبا    بأية ل 

  .الوقت املناسب، بأن هذه الصحيفة متاحة ومعمول هبا يف مجيع مراكز الشرطة

  اإلخطار باحلرمان من احلرية  )ب(  

، )من مدونة اإلجراءات القضائية    ٢٤ من الفصل    ٩القسم  (مبوجب التشريعات النافذة يف وقت الزيارة         - ٥٠
فإن على الشرطة واجب إخطار األقارب من الدرجة األوىل أو األشخاص اآلخرين الوثيقي الصلة باألشـخاص                

غري أن الوفد أبلغ، يف األماكن اليت       .  بأسرع ما ميكن بدون اإلضرار بالتحقيقات      (anhållandet)املوقوفني املعنيني   
ألسرة بأسرع ما يف اإلمكان، وبصفة عامة بعد ساعتني أو ثالث من إلقاء القبض على               زارها، بأنه عادة ما تبلغ ا     

الشخص املعين، إذا كان هذا الشخص يرغب يف إخطار األسرة وإذا مل يكن يترتب على هذا اإلخطار خطر إعاقة 
. خطار يعوق التحقيقاتنه نادراً ما يوجد سبب لالفتراض بأن هذا اإلإويف أوبساال، قيل للوفد أيضاً . التحقيقات

  .وعليه فإن الوفد يفهم أنه ميكن عملياً إخطار األسرة حىت إذا كان الشخص قد ألقي القبض عليه ولكنه مل حيتجز

  غري أن اللجنة الفرعية تالحظ مع القلق، أهنا فهمت من املقابالت اليت أجراها الوفد مع احملتجزين أنـه                    - ٥١
إىل ذلك، زعم بعـض      وباإلضافة   .حلق يف إخطار أحد أفراد األسرة باالحتجاز       إبالغ مجيع احملتجزين با    يال جير 

  .احملتجزين أنه قد حدثت بعض التأخريات يف اإلخطار، وزعموا حىت أهنم حرموا من ممارسة هذا احلق

بإضافة قسم جديـد   (٢٠٠٨أبريل /وأبلغت السلطات الوفد بأنه لدى نفاذ القرار اجلديد يف أول نيسان            - ٥٢
  ، بأنه جيب على الشرطة أن ختطـر أفـراد األسـرة         ) من مدونة اإلجراءات القضائية    ٢٤إىل الفصل   ) أ(٢١ برقم

غري أنه إذا كـان     . أو قريب للشخص املقبوض عليه حبرمانه من احلرية بأسرع ما ميكن بدون إضرار بالتحقيقات             
ناك أسباب قوية لعـدم احتـرام رغبـة         الفرد املعين ال يرغب يف إبالغ أقاربه، فإن هذا ال حيدث إذا مل تكن ه              

  .ولعل هذا هو احلال، على سبيل املثال، عندما يكون الشخص املعين قاصراً. الشخص

بيد أنه على الرغم ). ٦٧:٢٠٠٨القانون (وترحب اللجنة الفرعية هبذا احلكم وتفهم أنه دخل حيز النفاذ   - ٥٣
ن حلظة القبض عليه، فإن االستثناء الذي ميكن من تأخري          من وجود التزام اآلن باإلخطار عن احلرمان من احلرية م         

وتوصي اللجنة الفرعية السلطات السويدية بأن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان تطبيق           . اإلخطار غري حمدد  
وينبغي أن يكون اإلخطار بأسرع ما يف اإلمكان بعد إلقاء القبض على . هذا احلكم اجلديد بصورة فّعالة عملياً
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وتـشدد  . عين، وإنه ينبغي إبالغ األشخاص الذين تقبض عليهم الشرطة هبذا احلق بصورة منتظمة           الشخص امل 
اللجنة على أنه ينبغي تقييد إمكانية تأخري اإلخطار؛ وأن مثل هذا التأخري ينبغي أن يكون دائماً متناسـباً وال        

  .يكون أطول مما تقتضيه الضرورة بصورة صارمة

خري الذي أجري يف مدونة اإلجراءات القضائية، فإن اللجنة الفرعية تفهم أن حكماً وباإلضافة إىل هذا التأ  - ٥٤
من قانون الشرطة، ) أ(١٧ومبوجب القسم اجلديد . جديداً بشأن اإلخطار عن احلرمان من احلرية دخل حيز النفاذ
نون الشرطة وبعـض   مبوجب قا(omhändertagits)فإن أفراد أسرة أو أقارب األشخاص الذين حيبسون احتياطياً    

 منه أو الذين جيربون خبالف ذلك على البقاء لدى الـشرطة، جيـب              ١١اإلجراءات األخرى املدرجة يف القسم      
  ويشمل هذا احلكم، على سبيل املثال، مجيع احلاالت اليت حيـضر           . إخطارهم حبرمان هؤالء األشخاص من احلرية     

وترحب اللجنة  . لكن غري مشتبه به يف أنه ارتكب جرمية       أو يستدعى فيها شخص لإلدالء بأقواله أمام الشرطة و        
الفرعية هبذا احلكم اجلديد وتوصي بأن تتخذ السلطات السويدية اخلطوات الضرورية لضمان تطبيقه فعليـاً               

  .وعملياً أيضاًُ، وأن يبلغ مجيع األشخاص الذين جيربون على البقاء لدى الشرطة هبذا احلق بصورة منتظمة

   مبحاماالستعانة  )ج(  

 من مدونة اإلجراءات القضائية، فإن للشخص املشتبه يف أنه ارتكب جرميـة  ٢١ من الفصل ٣مبوجب القسم    - ٥٥
وباإلضافة إىل ذلك، فـإن اللجنـة       .  عند استجواب الشرطة له    (försvarare)احلق يف احلصول على استشارة قانونية       

 من املدونة السالفة الـذكر، حيـز        ٢٣ من الفصل    ١٠قسم  الفرعية تفهم أنه بعد دخول التعديالت اليت أجريت يف ال         
، فإن ألي شخص تستمع إليه الشرطة خالل التحقيق األويل له اآلن احلـق يف أن                ٢٠٠٨نيسان  /التنفيذ يف أول أبريل   

ويشمل ذلـك   .  عندما يديل بأقواله أمام الشرطة، شريطة أال يكون ذلك ضاراً بالتحقيقات           (biträde)حيضر معه حمام    
 بأهنم ارتكبوا (skäligen misstänkta)ولة لالشتباه ـباب معقـشخاص، من بني آخرين، الذين ال تتوفر عنهم أساأل

ويتعني على األشخاص املعنيني طلب هذه اإلمكانية       . جرمية والذين ال جيوز أن يصبحوا مشتبهاً هبم فضالً عن الشهود          
  .  من املساعدة الطوعيةويتحملون هم أنفسهم أتعاب هذه املساعدة أو يستفيدون

نه يتيح اآلن حضور حمـام منـذ اللحظـة األوىل           إوترحب اللجنة الفرعية هبذا احلكم اجلديد حيث          - ٥٦
كما يظهر أيـضاًَ    . للحرمان من احلرية وينطبق على مجيع األشخاص الذين جيربون على البقاء لدى الشرطة            

ون بالضرورة مشتبهاً به ولكن جيوز أن يصبح كذلك حقيقة أن الشخص الذي يديل بأقواله أمام الشرطة ال يك
وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات السويدية اخلطوات الضرورية لضمان تطبيق هذا احلكم . فيما بعد

  .اجلديد فعلياً وعملياً وإبالغ األشخاص الذين جيربون على البقاء لدى الشرطة هبذا احلق بصورة منتظمة

هذا التغيري اإلجيايب يف التشريعات، قررت اللجنة الفرعية مواصلة دراسة مسألة االستعانة وعلى الرغم من    - ٥٧
  .مبحام، مبا يف ذلك تعيني حمام من قبل السلطات

 من مدونة اإلجـراءات القـضائية جيـوز     ٢١ من الفصل    ٣وحسبما لوحظ أعاله، فإنه مبوجب القسم         - ٥٨
، يعـني   ٢١من الفـصل    ) أ(٣ومبوجب القسم   . اعه مبستشار قانوين  للمشتبه به أن يستعني، يف إعداد وتقدمي دف       

 أو احلبس (anhållen)احتجاز املشتبه به :  يف احلاالت الثالث التالية(offentlig försvarare)مستشار دفاع عام 
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(häktad)االحتياطي  
 يف حالة طلب الشخص؛ أو أن يكون الشخص مشتبهاً به بأنه ارتكب جرميـة خطـرية                 )٣(

وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت نقابة .  من الفصل ذاته٢ا هو حمدد يف هذا الفصل؛ ويف احلاالت املبينة يف الفقرة حسبم
الذي ال يكون   (احملامني السويدية الوفد بأنه يف الواقع العملي ال ميكن أن يعني للشخص الذي تستجوبه الشرطة                

 مـن مدونـة     ٢٣ من الفـصل     ١٨رمسياً ووفقاً للقسم    مستشار دفاع عام إال بعد أن خيطر        ) موقوفاً أو حمتجزاً  
  . بارتكاب جرم(skäligen misstänkt)اإلجراءات القضائية بأن هناك من األسباب املعقولة لالشتباه 

   من مدونة اإلجراءات القضائية، جيب أن يستجوب ضـابط شـرطة            ٢٤ من الفصل    ٨ومبوجب القسم     - ٥٩
وتفهم )) ٨(٢٤ما يسمى االستجواب (الشرطة ان أي شخص تقبض عليه أو وكيل نيابة عامة بأسرع ما يف اإلمك

وخالل الزيارات إىل مراكز الشرطة،     . اللجنة الفرعية أن هذا هو االستجواب األول الذي جتريه الشرطة للشخص          
 أبلغ الوفد بأنه قبل أن تبدأ الشرطة هذا االستجواب، يسأل الشخص املقبوض عليه عما إذا كان يرغب يف حضور

حد أويف . ويف حالة اإلجياب، يتوقف االستجواب إىل أن يتمكن مستشار الدفاع من احلضور      . مستشار دفاع معه  
مراكز الشرطة اليت زارها الوفد، أبلغ بأنه يف الواقع العملي إذا مل يكن لدى املشتبه به مستشار دفاع، فإنه جيوز                    

كما الحظ  . وقيف كيما ميكن تعيني مستشار دفاع عام      للشرطة أن تتصل بوكيل النيابة العامة الستصدار قرار ت        
بعض احملتجزين الذين التقتهم اللجنة الفرعية أن االستجواب األول يؤجل إىل أن يتمكن مستشار الـدفاع مـن                  

  . احلضور، غري أن بعض احملتجزين زعموا أن هذا ال حيدث قبل مضي عدة أيام

 الرغم من أن مجيع املشتبه هبم يتمتعون اآلن فيما يبدو، مبوجب  وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق من أنه على  - ٦٠
التشريعات النافذة، بإمكانية االستعانة على قدم املساواة مبحام من بداية احلرمان من احلرية، فإن األشخاص الذين 

 للمتطلبات املنصوص يعتمدون على نظام الدفاع العام ال ميكنهم يف الواقع العملي التمتع هبذا قبل االستيفاء الدقيق
 مـن  ١٨وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلخطار الرمسي عن شخص كمشتبه به وفقاً للقـسم           ). أ(٣عليها يف القسم    

ومبوجب ) ٨(٢٤ من مدونة اإلجراءات القضائية ال حيدث بالضرورة يف بداية ما يسمى االستجواب              ٢٣الفصل  
 وكيل النيابة العامة القرار احملتمل بالتوقيف بعد أن يتم           من املدونة السالفة الذكر يتخذ     ٢٤ من الفصل    ٨القسم  

على الرغم  (وال يغري احلكم اجلديد بشأن إمكانية حضور حمام يف التحقيقات األولية هذا االفتراض              . االستجواب
  ، كما أن مجيـع األشـخاص قـد         )من املتطلبات من املؤهالت الفنية للمحامي مماثلة لتلك اليت ملستشار الدفاع          

  . يستفيدون من هذه املساعدة، على سبيل املثال، ألسباب ماليةال

ومتثل االستعانة مبحام، من زاوية الوقاية، ضمانة هامة ضد سوء املعاملة وهي مفهوم أوسع نطاقاً من جمرد   - ٦١
  ذلك أن حضور حمام استجواب الشرطة للشخص املعـين         . تقدمي املساعدة القانونية إلعداد الدفاع عن الشخص      

ال مينع الشرطة من اللجوء إىل سوء املعاملة أو غريها من اإلساءات خالل التحقيق فحسب ولكنه ميكن أن ميثل أيضاً 
ن كلتا احلالتني تـضعف الثقـة   إمحاية لضباط الشرطة يف حالة مواجهتهم مزاعم ال أساس هلا بسوء املعاملة، حيث         

ص األساسي يف مساعدة احملروم من احلرية على ممارسة حقوقه،          وباإلضافة إىل ذلك، فإن احملامي هو الشخ      . املتبادلة
                                                      

 ال تتطابق بصورة تامة مع العبارات       ٢١من الفصل   ) أ(٣ليزية للقسم   كالحظت اللجنة الفرعية أن الترمجة اإلن      )٣(
وبالنظر على أن كلمـة     ". احملبوس احتياطياً "وليس  " احملتجز"صطلح  ترمجت إىل امل  " häktad"األصلية هلذا القسم، ذلك أن الكلمة       

 .تشري بصفة عامة إىل شخص حمروم من احلرية، فإن الترمجة على ما هي عليه اآلن ميكن أن تتسبب يف سوء تفسري" احملتجز"
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وفضالً عن ذلك، فإن التأخري يف االستعانة مبستشار دفاع أمـر           . مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل آليات الشكاوى       
يجـة  ، بالنظر إىل أن املعلومات اليت تعطى يف كثري من األحيان يف االستجواب األول ذات أمهية حامسـة يف نت                   يئس

وتشدد اللجنة الفرعية على أن مجيع احملرومني من حريتهم ينبغي هلم التمتع على قدم املـساواة                . اإلجراءات اجلنائية 
 ويف أبكر مرحلة ممكنة من احلرمان من احلرية، ويفضل أن يكون احملـامي موجـوداً بالفعـل يف                   باالستعانة مبحامٍ 

للجنة الفرعية بأن تكفل السلطات متتع مجيع األشـخاص         ويف ضوء ما سلف، توصي ا     . استجواب الشرطة األول  
وينبغي أن . على قدم املساواة باالستعانة مبستشار دفاع ليس يف القانون فحسب ولكن يف املمارسة العملية أيضاً        

  .تتخذ خطوات لتحديد هذا احلق يف وجود مستشار دفاع عام يف أبكر مرحلة ممكنة من احلرمان من احلرية

  ة احلصول على اخلدمة الطبيةإمكاني  )د(  

ال تشتمل التشريعات السويدية على حكم قانوين حمدد بشأن حصول الشخص املودع لدى الشرطة على                 - ٦٢
 احلكم، فإن الذي يقرر منح الشخص املعين إمكانية نقله إىل مستشفى            اوبالنظر إىل عدم وجود هذ    . اخلدمة الطبية 

  .أو عرضه على طبيب هو الضابط املسؤول

غري أن الوفد أبلغ، يف املواقع اليت زارها بأن املساعدة الطبية تقدم يف الواقع العملي يف مجيـع حـاالت                      - ٦٣
وأشار الضباط املسؤولون يف خمتلف مراكز الشرطة اليت زارها الوفد إىل أنه إذا كان الشخص               . االحتياج الواضح 

اض مرض أو عالمات إصابة أو كان يف حالة سكر الذي قبضت الشرطة عليه أو أودعته يف خمفرها تظهر عليه أعر
ميكن أن تسبب مشاكل صحية، فإن الشرطة تقتاد هذا الشخص إىل مستشفى عام، كما ميكن لألشخاص الذين                 

وأبلغ الوفد، يف مركز شرطة سولنا، بأنه ميكن أيضاً استدعاء          . تودعهم الشرطة لديها رؤية طبيب حسب الطلب      
  .ت الطلب وحيضر خالل ساعةطبيب للحضور؛ وأن الطبيب حت

واستنتج الوفد، من املناقشات مع الضباط املسؤولني يف مواقع االحتجاز واملقابالت مـع احملتجـزين أن                  - ٦٤
غري أن اللجنة الفرعية تأسف لتقييم طلبات العرض        . احلصول على خدمات طبية ليست مشكلة يف الواقع العملي        

ومن األمهية مبكان من زاوية منع سـوء املعاملـة، أن   . شرطة املسؤولعلى طبيب وتركها من مث لتقدير ضابط ال    
  وهـذا  . تكون واجبات ضابط الشرطة إزاء األشخاص الذين حتت مسؤوليتهم مقررة بصورة واضحة يف القانون             

ال يتيح لألشخاص احملرومني من حريتهم ممارسة حقوقهم على الوجه الصحيح فحسب، ولكنه يستبعد أيضاً خطر 
وتشدد اللجنة الفرعية على أنه ال ينبغي أن . تعمل بعض ضباط الشرطة سلطتهم التقديرية بطريقة تقييدية    أن يس 

يفحص ضابط الشرطة طلبات العرض على األطباء وتوصي بأن احلق يف احلصول على خدمة طبية جيـب أن                  
األشخاص الذين جيـربون    تكون مقررة بصورة ثابتة يف حكم قانوين حمدد وأنه ينبغي أن يبلغ بصورة منتظمة               

  .على البقاء لدى الشرطة هبذا احلق منذ بداية االحتجاز

  تسجيل االحتجاز  )ه(  

وتدرج هبا معلومات تفصيلية بشأن كامل الفترة اليت ُيمضيها الشخص  حيتفظ بالسجالت بصورة منتظمة  - ٦٥
 بتسجيل حاالت االحتجاز، يف الفصل وترد مناقشة تفصيلية بصورة أوسع للقضايا املتعلقة. املعين يف حجز الشرطة

  .‘٣‘)أ (ثالثاً باء
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  االستنتاجات  )و(  

وختاماً، ترغب . وردت توصيات اللجنة الفرعية بشأن الضمانات األساسية يف األقسام ذات الصلة أعاله           - ٦٦
 القانون اللجنة الفرعية يف أن تشدد على أنه ينبغي أن تكون الضمانات األساسية منصوص عليها بصورة رمسية يف           

وال ينبغي أن يعتمد تطبيق هذه الضمانات األساسية علـى          . مع حتديد مجيع االستثناءات احملتملة بصورة واضحة      
  . جمرد حسن نية وفهم املوظفني

  مزاعم سوء املعاملة - ٢

 من مدونة اإلجراءات القضائية احلصول باإلكراه على اعتراف أو بيان له ٢٣ من الفصل ١٢حيظر القسم   - ٦٧
  آثار خاصة باستخدام معلومات مغلوطة أو وعود أو تلميحات باحلصول علـى ميـزة خاصـة أو التهديـدات                   

  .أو استخدام القوة أو اإلخضاع لالستجواب لفترة زمنية غري معقولة خالل االستجواب

 حال القبض   وترحب اللجنة الفرعية حبقيقة أن الوفد مل ترد إليه أية مزاعم بسوء املعاملة من قبل الشرطة                 - ٦٨
ومل تكن هناك مزاعم بسوء املعاملة من قبل املوظفني خالل فتـرة            . على األشخاص املعنيني أو خالل استجواهبم     

تباع ضباط الشرطة واحملققني واحلراس فهماً صحيحاً       اوأشار احملتجزون بصفة عامة إىل      . احلبس االحتياطي أيضاً  
  .لشكاوى باستخدام املوظفني لغة خشنة يف بعض مراكز الشرطةومهنياً، وكان االستثناء الوحيد عدد قليل من ا

  األوضاع املادية - ٣

 ٩٦ لدى الشرطة ملـدة أقـصاها        أبلغ الوفد بأن األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرمية جيوز حبسهم احتياطياً            - ٦٩
  .س الشخص احتياطياًساعة من حلظة القبض عليهم، وهو ما يطابق الوقت الذي جيب أن تبت فيه احملكمة بضرورة حب

 الذي يقع حتت مـسؤولية دائـرة الـسجون واملراقبـة            مرفق االحتجاز الشرطي يف كرونوبرغ    يوجد    - ٧٠
(Kriminalvården)             وهنـاك   ).٣:٧الوحدة  ( وليس الشرطة يف نفس اجملمع الذي يوجد فيه سجن احلبس االحتياطي

زاً بصورة أساسية من الزنازين املوجودة يف سـجن احلـبس           ثالثة أنواع من الزنازين يف هذه الوحدة مجيعها أكثر جتهي         
اليت يودع فيها األشـخاص     ) م٢× م  ٣,٩٦(والزنازين األكثر جتهيزاً هي ما تسمى زنازين اإلفاقة         . االحتياطي نفسه 

 (Lag om omhändertagande av berusade personer m.m., LOB)مبوجب قانون تدخل الشرطة ضد الـسكارى  
ومن املهم أن . ية قابلة للغسيل تفرش على األرض وستائر معدنية متحركة على الشبابيك وصنبور مياهحيث توجد حش

  .هذه الزنازين مستوفية ملعايري النظافة الصحية اجليدة والتهوية املناسبة وهبا إمكانية لدخول الضوء الطبيعي

وفهمت اللجنة الفرعية أن .  وحشية للنوموالنوع الثاين من الزنازين هو من نفس السعة ولكنه جمهز مبنصة  - ٧١
 من قبل الشرطة مبوجب (omhändertagen)هذه الزنازين ميكن أن تستخدم إلعاشة احملتجزين واحملبوسني احتياطياً 

والنوافذ مغطاة بقضبان وزجاج وستائر .  من قانون الشرطة والسكارى إذا كانت حالتهم تسمح بذلك١١القسم 
ن ذات سعة معقولة وتوفر أوضاع جيدة بالنظر إىل أن املقصود منها أن حيبس فيها حمتجـز                 وهذه الزنازي . معدنية

  . واحد لليلة واحدة
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، وهو جمهز أيضاً حبشية على األرض فقط )م٢,٨× م ٣,٨٩(والنوع الثالث من الزنازين أكرب إىل حد ما   - ٧٢
نة الفرعية أن هذه الزنازين تـستخدم       وفهمت اللج . وله باب مزدوج، الباب اخلارجي معدين والداخلي زجاجي       

  .للموضوعني حتت املراقبة أو الذين خيشى من تعريضهم أمن احملتجزين اآلخرين أو موظفي السجن للخطر

وباإلضافة إىل ذلك، كان هناك ثالثة      .  زنزانة مشغولة  ٢٠ زنزانة من أصل     ١٨ويف وقت الزيارة، كانت       - ٧٣
  . يف وحدات احلبس االحتياطيأشخاص حمتجزين كانوا فيما يظهر مودعني

جمهزة مبنصة وِحـشية ووسـادة      ) م٣,٤× م  ٢,٤( زنزانة   ١٧ فإنه يشتمل على     مركز سجن سولنا  أما    - ٧٤
وباإلضافة إىل ذلك، يوجد . للنوم وطاولة مثبتة وكرسي ومرفق إصحاح مستقل متاماً به حوض ومرحاض         ) خمدة(

هزة حبشيات وصنبور مياه واثنتان جمهزتان بسرير، ولكن بدون جم) م٣,٤× م ٢,٤(مخسة مما يسمى زنازين اإلفاقة 
وكانت الزنازين مقبولة النظافة والتهوية واإلضاءة وهلا نوافذ ضخمة مغطاة بالقضبان والزجاج . طاولة أو كرسي

املقصود وكانت الزنازين أيضاً ذات سعة معقولة وتوفر أوضاعاً جيدة بالنظر إىل أن             . والستائر املعدنية املتحركة  
  . زنزانة مشغولة١٧ويف وقت الزيارة، كانت تسعة زنازين من أصل . منها أن حيبس فيها حمتجز واحد لليلة واحدة

 كان به مثانية زنازين جمهزة بسرير وحشية وطاولة         مرفق احتجاز الشرطة يف أوبساال بالنكاهوست     ويف    - ٧٥
زنازين مستخدمة إلعاشة شخص واحد فقط يف وكانت ال. وكرسي وهبا نافذة وملحق هبا مرحاض وحوض غسيل

كما كانت الزنازين معقولة السعة وتوفر أوضاعاً جيدة بالنظر إىل أن املقصود منها إعاشة حمتجـز                . كل زنزانة 
. وكان هناك أيضاً سبعة مما تسمى زنازين اإلفاقة جمهزة حبشية على األرض وصـنبور ميـاه               . واحد لليلة واحدة  

العاملون يف املرفق، فإن هذه الزنازين أيضاً تستخدم إلعاشة شخص واحد، غري أنـه يف               وحسبما ذكر املوظفون    
ولكن املوظفني ذكروا فيما بعد أن هذا مل حيدث         . حاالت استثنائية جيوز حبس أكثر من شخص يف نفس الزنزانة         

  . زنزانة مشغولة١٥ من أصل ٥ويف وقت الزيارة كانت . مطلقاً

 أن حمتجزاً التقاه الوفد زعم أنه أمضى مخسة أيام بعد القبض عليـه يف إحـدى                 والحظ الوفد مع القلق     - ٧٦
وتوصي اللجنة بعدم استخدام زنازين اإلفاقة يف حبس األشخاص لفترات أطول من الوقـت              . زنازين اإلفاقة 

الذي جيوز أن حيبس فيه األشخاص لدى الشرطة مبوجب قرار تدخل الشرطة ضد السكارى، أي ملدة أقصاها               
  .اين ساعات يف األحوال العاديةمث

ويوجد .  هو مركز الشرطة الوحيد يف استكهومل الذي ميكن أن توضع فيه النساء يف احلجز             ومركز شرطة سودرمامل    -٧٧
به عشر زنازين جمهزة مبنصة وحشية ووسادة للنوم وطاولة ثابتة وبه نافذة ومرفق إصحاح مستقل متاماً به مرحاض وحوض                   

وهذه الزنازين ذات سعة معقولة وحسنة النظافة والتهوية واإلضاءة وتوفر أوضـاعاً            . معدة لإلشغال الفردي  غسيل والزنازين   
ويوجد أيضاً عشرة مما يسمى زنازين اإلفاقة جمهـزة         . جيدة بالنظر إىل أن املقصود منها هو إعاشة حمتجز واحد لليلة واحدة           

  .مبنصة نوم

.  زنزانة مشغولة، منها زنزانتان مـشغولتان بنـساء        ٢٠ن أصل    زنزانة م  ١٣ويف وقت الزيارة، كانت       - ٧٨
. وكانت النساء مودعات يف نفس الوحدة كالرجال، ويف وقت الزيارة كان يوجد حـارس واحـد يف اخلدمـة       

  .وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات وجود حارسة يف حالة وجود حمتجزات يف خمفر الشرطة
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ونوبرغ املخصص للحبس االحتياطي، وعليه فإنه ال يوجد به مرفـق            ملحق بسجن كر   ومركز شرطة نورمامل    - ٧٩
حيث حيتفظ فيها باألشخاص، على     ) م٢,٣× م  ١,٨(غري أنه يوجد به ست زنازين للحبس        . مستقل إليداع احملبوسني  

وللزنازين حائط زجاجي، وهي جيدة اإلضاءة عن طريق ضوء اصـطناعي وتكييـف             . سبيل املثال، رهن التحقيقات   
ن هذه الزنازين ال تستخدم إال لفترات زمنيـة      إوقيل للوفد   . وهي جمهزة بأريكة خشبية، وبطاطني عند الطلب      . ءللهوا

  . سجن أوبساال بالنكاهوستوتستخدم زنازين حبس مماثلة يف . قصرية جداً ال تتجاوز بضع ساعات

 ذات مستوى جيد بصفة عامة وخلصت اللجنة الفرعية إىل أن األوضاع املادية ألماكن احلبس االحتياطي          - ٨٠
والزنازين ذات سعة كافية وجيدة اإلضاءة والتهوية والنظافـة         . بالنظر إىل قصر فترة اإلقامة يف منشآت الشرطة       

بصفة عامة غري انه ال توفر للمحتجزين، يف منشآت الشرطة اليت زارها الوفد إمكانية ممارسة الرياضة يف اهلـواء                   
 بأن تكفل ممارسة الرياضة يف اهلواء الطلق جلميع احملتجزين الذين يبقون يف خمافر وتوصي اللجنة الفرعية. الطلق

  . ساعة٢٤الشرطة ألكثر من 

  إمكانية توفري ترمجة شفوية - ٤

كان لدى اللجنة الفرعية بعض أوجه القلق املسبقة بشأن إمكانية توفري ترمجة شفوية خـالل اسـتجواب                   - ٨١
ن ممثلي وزارة العدل بينوا للوفد، خالل الزيارة، أن السلطات تعترب توفري الترمجة             غري أ . الشرطة ومداوالت احملكمة  
" جيب" الواردة يف الفقرة ذات الصلة يف القانون ترمجتها هي "skall"أن كلمة  ، بالنظر إىلالشفوية الضرورية التزاماً

  .طلب خاص لتوفري مترجم حبكم القانونوباإلضافة إىل ذلك، فإن الشخص املعين ال حيتاج إىل تقدمي ". جيوز"وليس 

غري أن الوفد الحظ أنه كان لدى نقابة احملامني السويدية بعض الشواغل بشأن تفعيـل هـذا احلـق يف                 - ٨٢
وحسب املعلومات املقدمة من النقابة، يف تقرير حديث من اجمللـس الـوطين ملنـع اجلرميـة                 . املمارسة العملية 

(Brottsförebyggande rådet)فوية مناسبة ميثل أحد األسباب الرئيسية لعدم متتع األفراد ـة شـ االفتقار إىل ترمج، فإن
  . من أصول أجنبية باحلقوق اإلجرائية على قدم املساواة مع غريهم

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه ينبغي أن توفر لكل شخص ال يفهم اللغة السويدية مساعدة مترجم جمانيـة يف       - ٨٣
أمام الشرطة أو الذي تستجوبه الشرطة، أو تستمع إليها احملكمة أو يرغب يت يديل فيها الشخص بأقواله  المجيع احلاالت

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات خطوات تكفل إمكانية توفري ترمجـة       . يف االتصال مبحاميه بصدد قضيته    
  .شفوية يف املمارسة العملية

   سجون احلبس االحتياطي-  باء

ا لوحظ يف فصل املقدمة أعاله، استهدف الوفد يف زيارته تقييم نظام احملبوسني احتياطياً املقيـدة                حسبم  - ٨٤
وهلذا السبب التقـى احملبوسـني   . حريتهم، وأنه استعرض أيضاً بعض القضايا األخرى املتصلة باحلبس االحتياطي       

  .)٤(ديةاحتياطياً مبفردهم الذين كانوا، يف وقت الزيارة خاضعني إلجراءات تقيي

                                                      

 .ال تشري كلمة حمتجز إال إىل هذه الفئة من األشخاص) ب(يف الفقرة  )٤(



CAT/OP/SWE/1 
Page 20 

 

  الضمانات األساسية - ١

  االستعانة مبحامٍ  )أ(  

أجاب بنعم مجيع احملتجزين الذين التقاهم الوفد وسأهلم عما إذا كانت قد توفرت هلم إمكانية االستعانة                  - ٨٥
، وذكروا أهنم متتعوا بإمكانية االتصال مبحامييهم بدون قيود ومتكنوا من إجراء مناقشات معهـم بـصورة                 مبحامٍ
  . وانطبق هذا على قدم املساواة على احملامني اخلاصني ومستشاري الدفاع العامني.سرية

  املعلومات بشأن احلقوق وبشأن القواعد املنطبقة يف احلبس االحتياطي  )ب(  

 (Kriminalvårdens föreskrifter och من الئحـة احلـبس االحتيـاطي   ١٢فصل  من ال٥مبوجب القسم   - ٨٦

allmänna råd för behandling i häkte, KVFS 2007:1(احملتجز لدى وصوله بأمور منها حقوقه  ، فإنه ينبغي إبالغ
 على أن ١٤وينص القسم . غري انه ال حيدد بصورة واضحة ما تشتمل عليه هذه احلقوق. وواجباته يف احلبس االحتياطي

ويف مرفق احلبس االحتياطي    .  االحتياطي تقدم إىل احملتجز معلومات بشأن أمور منها القواعد املنطبقة والنظام يف احلبس           
 ١٤يف أوبساال ساالغاتن، قدم إىل الوفد مثال لصحيفة املعلومات، اليت تتيح للمحتجزين املعلومات اليت يقتضيها القسم 

وبعض املعلومات العملية اليت تتعلق، على سبيل املثال، بالزيـارات وإمكانيـة العـرض علـى ممـرض أو طبيـب                     
(Klientinformation – Information för anhålna och häktade, Häktet Uppsala Salagatan) . ،ويف كرونوبرغ

ألصق بكل زنزانة بيان مكتوب يصف بعض القواعد األساسية، كما أظهر أحد احملتجزين أمام الوفد بيان معلومـات                  
  . (Information och ordningsregler vid häktet)يصف القواعد بقدر أكرب من التفاصيل 

   من احملتجزين الذين التقاهم الوفد يف سجين أوبساال وكرونوبرغ ادعوا أهنـم مل حيـصلوا                غري أن عدداً    - ٨٧
. إال على موجز قصري أو حىت ادعى بعضهم أنه مل حيصل على معلومات بشأن القواعد املنطبقة أو بشأن حقوقهم                  

ق هو أن يبدأ تطبيقها لدى الوصول، ويبلغ احملتجزون ويف رأي اللجنة الفرعية أن شرط املمارسة الصحيحة للحقو
وتوصي اللجنة الفرعية بأنه وفقاً للتشريعات النافـذة، تقـدم   . فوراً حبقوقهم والقواعد املنطبقة والنظام القائم  

وينبغي أن  . للمحتجزين بصورة منتظمة معلومات بشأن حقوقهم والقواعد املنطبقة ونظام احلبس االحتياطي          
 وميكن استعمال الوثيقة املوجودة يف سجن .لومات بلغة احملتجز اليت يفترض ألسباب مقبولة أنه يفهمهاتوفر املع

  . أوبساال ساالغاتن كمثال

  تسجيل احملتجزين  )ج(  

أوىل الوفد، خالل زياراته إىل مرافق احلبس االحتياطي، اهتمامه أيضاً إىل حفظ الـسجالت وتـسجيل                  - ٨٨
ملعلومات املتصلة باحملتجز يف حاسوب، تتراوح بني املعلومات الشخـصية واإلجـراءات            وختزن مجيع ا  . احملتجزين

كما حيتفظ بصحيفة يف ملف كل حمتجز يسجل فيها كل . التقييدية وبني القرارات املتعلقة بالزيارات إىل الشكاوى
تقييدية عنه وإمكانية أن مبا يف ذلك الشكاوى احملتملة والوقت الذي ترفع فيه اإلجراءات ال(شيء يتصل بالشخص 

  ).يتصل احملتجز املقيدة حريته بأشخاص معينني واستخدام اإلجراءات التقييدية ألسباب أمنية وما إىل ذلك



CAT/OP/SWE/1 
Page 21 

والحظ الوفد أن السجالت حمتفظ هبا بطريقة منتظمة وأهنا حتتوي على معلومات تفصيلية بشأن حالة كل   - ٨٩
والحظ أن حق االطالع وقراءة البيانات فقط مكفول للمحتجز على أساس أن هذا ضـروري               . حمبوس احتياطياً 

  .ومن حق احملتجز أن يرى مجيع املعلومات املدرجة بشأنه يف النظام. ألداء موظفي السجون لواجباهتم الرمسية

ومـات مـسجل يف     وعلى الرغم من أن نظام التسجيل نفسه حموسب، فإن الوفد علم أن كثرياً من املعل                - ٩٠
وعلى سبيل املثال فإن املوظفني العاملني يف مكتب        . أشكال ورقية خمتلفة قدمت إىل السجن لدى وصول احملتجز        

التسجيل يف إحدى املنشآت اليت زارها الوفد كان من رأيهم أن النظام املستخدم اآلن غري عملي وأشـاروا إىل                   
لتسجيل سائر الفترة اليت يقضيها الشخص حمتجزاً من        ضرورة وجود نظام تسجيل مركزي مصمم بصورة حمددة         

وهذا يعـين مـن     . وقت توقيفه أو حىت من وقت إلقاء القبض عليه إىل الوقت الذي يغادر فيه الشخص السجن               
الناحية املثالية أن تتوفر للشرطة ووكالء النيابة العامة واحملاكم وموظفي السجون واإلصالحيات إمكانية الوصول              

. وحد وأن يكون بوسعهم احلصول على املعلومات املتصلة مبجاالت مسؤولياهتم كل حسب اختصاصه            إىل نظام م  
  . وفهم الوفد أنه كان هناك أيضاً قدر من النقاش بني السلطات بشأن احلاجة إىل وضع نظام تسجيل كهذا

:  منع سوء املعاملةومن رأي اللجنة الفرعية أن وجود نظام تسجيل مركزي يوفر مزايا متعددة تساهم يف              - ٩١
ذلك أن املعلومات بشأن قضية فردية جيب إدخاهلا فقط يف نظام واحد ومستكمل مما مينع إمكانية ازدواج العمل                  

كما يصبح من السهل الوصول إىل . وتداخل املعلومات، فضالً عن خطر تضارب املعلومات يف السجالت املختلفة
 تكون هناك حاجة بعد ذلك إىل نقل املعلومات يف أشكال خطيـة،             مجيع املعلومات ذات الصلة فوراً، ومن مث ال       

ملعلومات اوباإلضافة إىل ذلك، فإن وجود مجيع       . وهي ممارسة غري موثوق هبا تتيح جماالت لألخطاء عن غري قصد          
  ذات الصلة بصورة يسهل الوصول إليها جيعل من األيسر على السلطات أن تشرف على فترة حبس كل حمتجـز                   

ويف ضوء ما سلف،    .  شكوى حمتملة، فضالً عن ممارسة احملتجز حق رؤية املعلومات املسجلة بشأن حالته            أو حبث 
توصي اللجنة بأن تدرس السلطات إمكانية إنشاء نظام سجالت مركزي تتوفر فيه إمكانية وصـول مجيـع                 

ة الوصول إىل النظام اليت     وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل قضايا محاية البيانات وإمكاني        . أصحاب املصلحة إليه  
  .متنح باالستناد إىل جماالت مسؤولية كل سلطة وواجبات موظفيها

  الفحص الطيب لدى الوصول  )د(  

 من الئحة احلبس االحتياطي، جيب أن توفر للمحتجز فرصة أن يراه ممرض ٢ من الفصل ٧مبوجب القسم   - ٩٢
ن هناك حاجة إىل كشف طـيب، جيـب أن تتـوفر            وإذا ظهر عند الفحص أ    . بأسرع ما يف اإلمكان بعد دخوله     

ويف مجيع السجون اليت زارها الوفد، كان يوجد عملياً . للمحتجز إمكانية أن يفحصه طبيب بأسرع ما يف اإلمكان
  . ممرض يؤدي الفحص األويل للقادمني اجلدد

تجز بالفعل بصورة   وفهم الوفد أنه قبل أن يعرض احملتجز على ممرض، كان موظفو السجن قد سألوا احمل                - ٩٣
  . موجزة عن حالته الصحية لدى الوصول، وأنه جيوز أن يطلب منه أيضاً ملء استمارة عـن املـسائل الـصحية        

هنا إغري أن الوفد ظل غري متأكد مما إذا كانت هذه املمارسة معتادة أو . كما وفرت إىل الوفد نسخة من االستمارة
لفرعية من السلطات أن توضح ما إذا كان إجراء الفحص األويل وترجو اللجنة ا. جترى من حني إىل آخر فقط

  . املوجز بشأن املسائل الطبية يتم أو ال يتم بصورة روتينية من قبل موظفني غري طبيني
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 عن قلقه بشأن العدد (Kriminalvården)وأعرب الوفد، يف االجتماع مع دائرة السجون واملراقبة السويدية   - ٩٤
 ١١وحسب اإلحصائيات، حدثت . ٢٠٠٧نتحار يف سجون احلبس االحتياطي على مدى عام الكبري من حاالت اال   

وأبلغت دائرة .  يف وقت زيارة اللجنة الفرعية   ٢٠٠٨حالة من هذا النوع يف ذلك العام وحالة واحدة بالفعل يف عام             
الحتياطي، وعلى سبيل املثال    السجون واملراقبة الوفد بأهنا اختذت بعض اإلجراءات ملنع حاالت االنتحار يف احلبس ا            

كما قدمت تقارير بشأن مجيع حاالت االنتحار إىل اجمللـس          . وضعت يف العام املاضي أنظمة حمددة لتقييم األخطار       
  . وحسبما ذكرت الدائرة فقد أعدت استمارة استقصاء لتقييم خطر االنتحار. الوطين للصحة والرفاه

االحتياطي بأن الذين جيرون هذا التقييم ألخطار االنتحار هـم          وأبلغ الوفد، يف زيارات لسجون احلبس         - ٩٥
وإذا ظهر، باالستناد إىل التقييم، أن هناك خطـر انتحـار، فـإن             . املوظفون الذين يعدون التقييم لدى الدخول     

وباإلضافة إىل ذلك، أبلغ الضابط املسؤول عـن     .  دقيقة قبل أن يقيم حالته طبيب      ١٥الشخص املعين يراقب كل     
بعد استشارة طبيـب  (ون يف منطقة أوبساال الوفد بأن احملتجزين الذين يواجهون خطر االنتحار ال يودعون    السج

  . يف زنازين فردية ولكن مع حمتجز آخر) وإذا مسح بذلك وكيل النيابة العامة

 إلجراء  مدربني على الوجه الكايفريناقشات مع موظفي السجون، أهنم يرون أهنم غ املغري انه اتضح، من       - ٩٦
وعلى الرغم من أن املقابلة متت على انفراد، فقد أبلغ املوظفون وفد اللجنة الفرعيـة بـأن    . تقييم من هذا النوع   

 إىل حد كبري الوضع صعب بالنسبة للمحتجز وموظف السجن على السواء، وال سيما إذا كان املوظف أصغر سناً
 بشأن مسألة حساسة جداً وبدون تدريب كاف ميس كرامة    من احملتجز، وأهنم يرون أن توجيه أسئلة مباشرة جداً        

  .وهلذه األسباب، فإهنم يشكون أيضاً يف نتائج وجدوى هذه املقابلة. احملتجز

أنه ينبغي إجراء فحص طيب للمحتجزين اجلدد، وخباصة اخلاضعني إلجراءات تقييدية الفرعية وترى اللجنة   - ٩٧
، فإن اللجنة الفرعية تشدد علـى أنـه ينبغـي أن جتـرى مجيـع                وباإلضافة إىل ذلك  . على يد طبيب أو ممرض    

وال ينبغي أن تتاح للموظفني غري الطبيني إمكانيـة       . االستجوابات بشأن املسائل الصحية وفقاً ملبدأ السرية الطبية       
ـ                  ع اإلطالع على امللفات الطبية للمحتجزين وال ينبغي للموظفني غري املدربني تدريباً خاصـاً املـشاركة يف مج

  .املعلومات الطبية أو يف تقييم األخطار االنتحارية

وإذا أجـري  . وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات فحص مجيع احملتجزين طبياً لدى الوصول           - ٩٨
الفحص األويل على يد ممرض، فإنه ينبغي توفري الفرصة للمحتجزين لعرضهم على طبيب بأسرع ما يف اإلمكان 

  .بعد الوصول

 عن ذلك، فإن اللجنة الفرعية توصي بسؤال احملتجزين بشأن املسائل الصحية، مبا يف ذلـك                وفضالً  - ٩٩
فحص األخطار االنتحارية، على يد موظف مدرب على الوجه الكايف وأن حتترم السرية الطبية علـى وجـه                  

إىل خطـر   وينبغي تدريب موظفي االحتجاز على التعرف على أعراض التوتر اليت ميكن أن تتـصاعد               . الدقة
االنتحار؛ وإذا وصلت يف تقديرهم حالة احملتجز إىل مثل هذا اخلطر، فإنه ينبغي أن يسترعوا انتباه املوظفني إىل 

  . هذا اخلطر فوراً
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   مزاعم سوء املعاملة- ٢

وعلى خالف ذلك، . مل تصل إىل الوفد أية مزاعم بسوء املعاملة على يد املوظفني يف سجون احلبس االحتياطي    - ١٠٠
  . عن هنجهم االحترايف واإلنساينأعرب كثري من احملتجزين الذين التقاهم وفد اللجنة عن تقديرهم اللتزام املوظفني فضالً

   القيود- ٣

أوىل الوفد، خالل الزيارة اهتماماً إىل احلوار الطويل األمد بني السلطات السويدية وهيئات الرقابة الدولية   - ١٠١
 فرض النائب العام واحملاكم إجراءات تقييدية على تصرفات الـشخص احملبـوس             واإلقليمية األخرى بشأن قضية   

  . والحظ بصفة خاصة النقاش اجلاري بشأن هذه املسألة فيما بني السلطات السويدية. احتياطياً

 فإن النسب املئوية للمحبوسـني      (Kriminalvården)وحسبما ذكرته دائرة السجون واملراقبة السويدية         - ١٠٢
ووفقاً لتقديرات الدائرة، فإن النـسبة يف       . اً اخلاضعني إلجراءات تقييدية تتباين إىل حد كبري بني املناطق         احتياطي

 يف املائة، أما النسبة يف      ٤٠ يف املائة، ويف منطقة استكهومل إىل زهاء         ٧٠ -  يف املائة    ٦٠املنطقة الغريبة تصل إىل     
غري أن الدائرة شددت علـى أن هـذه        .  يف املائة تقريباً   ٣٠ -  يف املائة    ٢٠الشمال فهي أقل، حيث تتراوح بني       

  . النسب تقديرات فقط بالنظر إىل عدم وجود إحصائيات رمسية بشأن فرض اإلجراءات التقييدية

  اإلطار القانوين  )أ(  

 من املدونة السويدية لإلجراءات القضائية ٢٤من الفصل ) أ(٥ت حكومة املقاطعة، مبوجب القسم إذا قرر  - ١٠٣
(Rättegångsbalk)                احتجاز شخص، فإنه جيب يف الوقت نفسه، بناء على طلب أحد وكالء النيابة العامة، النظر 

ومبوجب القسم نفسه، فإنه ال جيوز هذا التقييد إال إذا          . فيما إذا كان ميكن تقييد اتصال احملتجز بالعامل اخلارجي        
وجيب أن تعيد احملكمة النظـر يف       . لتحقيق بطرق أخرى  كان هناك خطر أن يزيل املشتبه به األدلة، أو أن يعيق ا           

القرار بشأن اإلجراءات التقييدية مرة كل أسبوعني يف الوقت الذي تعقد فيه جلسة استماع جديدة بشأن احلبس                 
. وجيوز للشخص املعين أن يستأنف القرار العام الذي اختذته حمكمة املقاطعة بفرض اإلجراءات التقييدية. االحتياطي

  . أن ال ميكن استئناف قرار وكيل النيابة العامة بشأن التقييدات الفرديةغري

  ويستخدم ممثـل االدعـاء اسـتمارة حمـددة لطلـب اإلذن العـام بفـرض اإلجـراءات التقييديـة                      - ١٠٤
(Anvistningar angåenge gripen/anhållen/häktad)  اليت ينبغي، بعد التغيري الذي أدخل على التـشريعات يف 

ويقدم الطلب نفسه فضالً عن أسبابه شفوياً يف جلسة االستماع اليت . ، أن تشتمل على أسباب الطلب٢٠٠٥عام 
  وأبلغ الوفد يف اجتماع مع مكتب النيابة العامة احمللي يف استكهومل بـأن الطلـب               . ينظر فيها احلبس االحتياطي   

  . جود خطر أن يعيق الشخص التحقيقاتال يقتضي عادة أن يكون مدعوماً بأي دليل ملموس؛ وأنه يكفي لذلك و

وترد اإلجراءات التقييدية الفردية املسموح هبا يف قانون معاملة األشخاص احملتجزين أو احملبوسني احتياطياً   - ١٠٥
(Lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl) .   وتشتمل هذه اإلجراءات التقييدية علـى تقييـد

  . خرين والزيارات والرسائل واملكاملات اهلاتفية واالتصال بالصحف واإلذاعـة والتلفـزة          االختالط باحملتجزين اآل  
وال يقتضي األمر أن حيدد وكالء النيابة العامة يف جلسة احملكمة اإلجراءات التقييدية اليت يعتزمون تطبيقها؛ ويترك 
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عامة بشأن املعاملة يف سجون احلبس       من الفصل األول والتوجيهات ال     ٢ومبوجب القسم   . هذا لسلطتهم التقديرية  
، (Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för behandling i häkte, KVFS 2007:1)االحتياطي 

فإنه جيب أن يستعرض موظفو سجون احلبس االحتياطي اإلجراءات التقييدية الفردية اليت يقررها وكيل النيابـة                
  . شؤون الرتالءالعامة ويسجلوها يف نظام إدارة

وأبلغت وزارة العدل وفد اللجنة الفرعية بأهنا تنظر حالياً يف اقتراح أعده فريق عامل مبشروع قانون جديد   - ١٠٦
، وأن احلكومة تعتزم، (Ny häkteslag”, SOU 2006:17“)بشأن معاملة األشخاص احملتجزين واحملبوسني احتياطياً 

  .)٥(٢٠٠٨لدراسة، تقدمي مشروع القانون اجلديد إىل الربملان يف خريف عام استناداً إىل االقتراحات الواردة يف ا

يتعني على وكالء النيابة العامـة أن حيـددوا يف الطلـب          : والتغيريات الرئيسية املقترحة يف الدراسة هي       - ١٠٧
لى حدة؛ وأنـه    اإلجراءات التقييدية اليت يرغبون يف فرضها؛ وأنه ينبغي أن تبت احملكمة يف كل إجراء تقييدي ع               

وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت . سيكون هناك حق استئناف بصدد قرار حمكمة املقاطعة بشأن إجراءات تقييدية حمددة
 املوجهة إىل وكالء النيابة العامة،      ٢٠٠٨وزارة العدل وفد اللجنة بأن احلكومة طلبت، يف رسالتها السنوية لعام            

 وعدد حـاالت اإلجـراءات      ٢٠٠٨شخاص الذين حيتجزون يف عام      من مكاتب النيابة العامة أن حيصوا عدد األ       
وستتناول احلكومة بالوصف والتحليل، على أساس املعلومات الواردة، االختالفات األساسية . التقييدية اليت تفرض

  . بني خمتلف أجزاء البلد وستنعكس النتائج يف مشروع القانون اجلديد

  أسباب فرض اإلجراءات التقييدية  )ب(  

بالنظر إىل أن إجراءات احملاكم يف السويد جتري على أساس مبدأ الفورية، فإنه جيوز للمحاكم أن تستند                   - ١٠٨
وترى السلطات أنه هلذا السبب فإن اإلجراءات التقييدية . يف أحكامها على ما قدم شفوياً فقط يف جلسات احملكمة

به من إعاقة التحقيقات وذلك، على سبيل املثال،        تكون يف كثري من احلاالت ضرورية لضمان عدم متكن املشتبه           
  . مبحاولة التأثري على أقوال الشهود أو املتواطئني احملتملني معه

وتفهم اللجنة الفرعية أن اإلجراءات التقييدية ُترفع أحياناً خالل التحقيق يف الوقت الذي تكون فيه الشرطة قد   - ١٠٩
غري أن وكالء النيابة وكبار املـسؤولني       . ك، فإنه ميكن رفع القيود تدرجيياً     وباإلضافة إىل ذل  . مجعت أدلة مادية كافية   

 السواء أبلغوا اللجنة الفرعية بأن احملبوسني احتياطياً تفرض علـيهم بعـض             ىالعاملني يف سجون احلبس االحتياطي عل     
طق احملكمة بقرارها، بالنظر إىل     اإلجراءات التقييدية يف كثري من األحيان حىت الشروع يف إجراءات احملاكمة، أو حىت تن             
  . أنه ميكن أن يعترب حىت هذا الوقت أن هناك خطر حماولة املشتبه به اإلضرار بالتحقيقات

  احلقائق اليت مت الوصول إليها  )ج(  

فهم وفد اللجنة الفرعية، من مناقشاته مع السلطات ومقابالته مع احملتجزين أن القضاة ال يعترضون عادة         - ١١٠
يم وكيل النيابة العامة للحاجة إىل فرض إجراءات تقييدية؛ وعندما يكون هناك أسباب حلبس شخص ما                على تقي 

                                                      

 عند حبث التقرير الدوري اخلامس للسويد إىل جلنـة مناهـضة التعـذيب              أشار رئيس وفد السويد،    )٥(
(CAT/C/SWE/5)إىل أن تقدمي هذا املشروع سيتم خالل فترة عام٢٠٠٨مايو / يف أيار . 
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وأبلغ الوفد يف االجتماع مع     . احتياطياً، فإن طلب فرض إجراءات تقييدية املرفق عادة ما يقبل بدون مالحظات           
  . اإلجراءات التقييدية نادرةمكتب النيابة العامة احمللي يف استكهومل، بأن الشكاوى ضد قرارات فرض 

أيضاً، يف االجتماع مع مكتب النيابة العامة احمللي يف استكهومل، بأن السلطات تدرك             أبلغ  غري أن الوفد      - ١١١
وأبلغ وفد اللجنة الفرعية أن مثة حماولـة        . احلاجة إىل التصدي للنهج الروتيين لطلبات فرض اإلجراءات التقييدية        

أن يراجع قاض جديد دائماً احلاجـة إىل  : ل يف ممارسة جديدة تطبق يف منطقة استكهومل    لعالج هذه الظاهرة تتمث   
ومن هنا فإنه يتعني على وكيل النيابة العامة أن يدعم . استمرار احلبس االحتياطي وأن يبت يف اإلجراءات التقييدية

  . الطلب باألدلة يف كل حالة مراجعة

 يف املائة يف    ٥٠ يف املائة من احملتجزين املودعني يف كرونوبرغ و        ٤٧ن  ويف وقت زيارة اللجنة الفرعية، كا       - ١١٢
وعلم وفد  .  يف املائة يف أوبساال بالنكاهوسيت، على التوايل، خاضعني إلجراءات تقييدية          ٣٠أوبساال ساالغاتن و  

ملقابالت مـع   اللجنة الفرعية، من املناقشات مع السلطات واملوظفني العاملني يف سجون احلبس االحتياطي ومن ا             
احملتجزين أنفسهم، أن أكثر اإلجراءات التقييدية املطبقة شيوعاً تتعلق باالختالط باحملتجزين اآلخرين والزيـارات              

  .والرسائل واملكاملات اهلاتفية

. وأبلغ الوفد بأنه ال توجد إحصائيات رمسية بشأن الفترات اليت ميضيها نزالء سجون احلبس االحتيـاطي      - ١١٣
لى سبيل املثال، ذكر الضابط املسؤول يف سجن احلبس االحتياطي يف كرونوبرغ، أن أطول فترة حيبس                غري أنه، ع  

فيها الشخص هناك هي ثالث سنوات، ولكن احملتجز عادة ما حيبس هناك، حسب تقديره، ملدة سنة كحد أقصى، 
اع مع مكتب النيابة العامة احمللي يف    وأبلغ وفد اللجنة، يف االجتم    . أما املتوسط فيتراوح بني ثالثة إىل أربعة شهور       

استكهومل أنه إذا بقي شخص يف احلبس االحتياطي لفترة أطول من ثالثة إىل أربع أسابيع، فإن القيود احملتملة ترفع 
وينطبق هذا بصفة خاصة على قيود إمكانية الوصول إىل الصحف أو اجملالت أو التلفاز أو اإلذاعة؛            . عادة تدرجيياً 

وأكد هذا املوظفـون العـاملون يف سـجون احلـبس     . ات تقييدية أخرى تستمر عادة لفترات أطول      ومثة إجراء 
  .االحتياطي واحملتجزون أنفسهم

وذكر معظم احملتجزين الذين التقاهم وفد اللجنة أهنم ال يعطون معلومات كثرية عن فرض اإلجـراءات                  - ١١٤
  هنـم  إوقالوا، بصفة خاصة . نيات الطعن على قرار احملكمة التقييدية ويبقون على غري علم بأسباهبا فضالً عن إمكا        

وفيما بعد، الحظ وفد اللجنة أنه، على األقل يف أمثلة القرارات . ال يفهمون أسباب تقييد اتصاالهتم بأفراد أسرهم
سـباب   اليت ذكرها املوظفون إىل الوفد، أنه ال يوجد تسجيل أل          (Protokoll)املتعلقة باستمرار احلبس االحتياطي     

استمرار فرض اإلجراءات التقييدية، وال توجد أي معلومات بشأن اإلجراءات التقييدية الفردية، بالنظر إىل أن هذه 
  . املسألة يبت فيها وكيل نيابة عامة فيما بعد

وباإلضافة إىل ذلك، ذكر معظم احملتجزين الذين التقاهم الوفد أنه سيكون موضع تقديرهم أن تكـون                  - ١١٥
انية تواصل أكرب مع املوظفني؛ كما أعرب املوظفون عن أسفهم لعدم توفر الوقت تقريباً للتحدث مـع                 هناك إمك 

وباإلضافة إىل املوظفني، يعمل عدد من األشخاص من خارج سجون          . احملتجزين، ويعزى ذلك إىل تقص املوظفني     
 استقبال زيارات من قسيس أو ممثل ذلك أنه جيوز للمحتجزين، على سبيل املثال،. احلبس االحتياطي مع احملتجزين

ديانة أخرى أو متطوع من الصليب األمحر السويدي، أو ما يسمى احملفِّز النفسي الذي يساعد احملتجزين الـذين                  
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وكانت هذه الزيارات، على الرغم من مزاعم عدم كفاية تواترها وعدم كفاية . يعانون من مشاكل تعاطي العقاقري
  . زين الذين التقاهم وفد اللجنةعددها، موضع تقدير احملتج

ويف مجيع سجون احلبس االحتياطي، فإنه فضالً عن توفر إمكانية ملمارسة التمرينات الرياضية يف اهلـواء                  - ١١٦
. الطلق ملدة ساعة يومياً فإنه ميكن هلم استخدام مرافق التمرينات البدنية مرتني إىل ثالث مرات كل أسبوع عادة                 

اتن ميكن للمحتجزين أيضاً دخول غرفة للتلفاز تتوفر فيها ألعاب الفيديو ملدة ساعة كل ويف سجن أوبساال ساالغ 
غري أن اللجنة الفرعية تالحظ مع القلق أن العديد من . عدة أيام، بالنظر إىل أنه ليست مجيع الزنازين جمهزة بتلفاز

لعملي ال حتترم دائماً مسألة إتاحة ساعة       احملتجزين الذين التقاهم الوفد يف سجن كرونوبرغ زعموا أنه يف الواقع ا           
 دقيقة وساعة، حسب توافر عـدد املـوظفني         ٢٠كاملة للتمارين الرياضية يف اهلواء الطلق، ولكنها تتراوح بني          

  . لإلشراف عليهم

 وعليه، فإن تطبيق اإلجراءات التقييدية يعين أن احملتجزين ميكن أن جيدوا أنفسهم معزولني يف زنازينهم إىل  - ١١٧
 ساعة يف اليوم، عادة بدون أنشطة أخرى غري إمكانية طلب كتب من املكتبة العامة وقراءة ٢٣ أو ٢٢ما يصل إىل 

، إذا كانت إمكانية الوصول إىل هذه األنشطة )يف كرونوبرغ وبالنكاهوسيت(الصحف واجملالت ومشاهدة التلفاز 
احداً ممن قابلتهم اللجنة أفاد بتوفر إمكانية حـصوله         وتالحظ اللجنة الفرعية مع األسف أن حمتجزاً و       . غري مقيدة 

  . على عمل أثناء احلبس االحتياطي

ويسعى املوظفون العاملون يف سجون احلبس االحتياطي، فيما يظهر، إىل التخفيف علـى األشـخاص                 - ١١٨
للمحتجزين، علـى   وأبلغ الوفد بأنه ميكن أن توفر       . احملتجزين اخلاضعني إلجراءات تقييدية حسب السبل املتاحة      

سبيل املثال، إمكانية أن يطلبوا من وكيل النيابة العامة رفع القيود مؤقتاً ومنحهم اإلذن باالتصال هاتفياً بشخص                 
معني أو السماح لشخص معني بزيارهتم أو االختالط ببعض احملتجزين اآلخرين اخلاضـعني لـنفس اإلجـراءات                 

وعلى سبيل املثال، ذكر املوظفون يف سجن أوبساال . ح أو عدم منح اإلذنمث يقرر وكيل النيابة العامة من. التقييدية
وحيدث هذا . ساالغاتن أهنم يفعلون هذا بصفة خاصة مع من ال يكونون يف حالة صحية بدنية جيدة ومع األحداث

 يف اجتماع وأكدت هذه املمارسة. يف كثري من األحيان نسبياً، كما قدم إىل الوفد استمارة تستخدم يف هذا الشأن
ن املوظفني اتصلوا بوكيل    إوباإلضافة إىل ذلك، قال بعض احملتجزين       . مع مكتب النيابة العامة احمللي يف استكهومل      

غري . النيابة العامة، وُسمح هلم على أثر ذلك، باستقبال زيارات أو بإجراء مكاملات هاتفية مع أحد أفراد األسرة                
  .  أطول مما ينبغياء يتطلب وقتاًأن بعض احملتجزين زعموا أن هذا اإلجر

 واملوظفون يف سجن كرونوبرغ    (Kriminalvården)وفضالً عن ذلك، أبلغ ممثلو دائرة السجون واملراقبة           - ١١٩
وفد اللجنة أنه حينما ترفع القيود يسعى املوظفون إىل نقل احملتجزين إىل سجن آخر حيث ميكنهم فيـه التمتـع                    

 الوفد أبلغ أيضاً بأنه من الصعب فعل هذا يف الواقع العملي، بالنظر إىل أن الكثري                غري أن . بأوضاع أكثر انفتاحاً  
وأضيف أنه ميكن للمحتجز أن يطلب البقاء يف سجن معـني           . من سجون احلبس االحتياطي تعمل بكامل طاقتها      

  . ية أو إجراءات احملاكمةألسباب أسرية أو غريها وأن النقل أحياناً ال يكون ممكناً ألسباب تتعلق بالتحقيقات األول

وتكّون لدى وفد اللجنة رأي بأن دائرة السجون واملراقبة واملوظفني العاملني يف سجون احلبس االحتياطي   - ١٢٠
اليت زارها الوفد مشغولون بالتطبيق الروتيين لإلجراءات التقييدية واآلثار احملتملة للعـزل الطويـل املـدة علـى          
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ن طبيب األمراض العقلية الذي يعمل يف سجن أوبساال سـاالغاتن أشـار إىل أن               كما الحظ الوفد أ   . احملتجزين
األشخاص احملتجزين اخلاضعني إلجراءات تقييدية لفترات زمنية طويلة عادة ما تظهر عليهم بعض أعراض املشاكل 

نتاجات بشأن املرحلة غري أنه أكد أنه ال ميكن له أن يستخلص أية است. العقلية، وأكثرها شيوعاً االكتئاب أو القلق
كما ذكر  . اليت ميكن أن تظهر فيها هذه املشاكل، إذا حدثت، بالنظر إىل أن ذلك يعتمد على خلفية الفرد املعين                 

طبيب األمراض النفسية الذي يعمل يف سجن كرونوبرغ أن األشخاص احملتجزين اخلاضعني إلجراءات تقييديـة               
كل عقلية، ولكنه ذكر أيضاً أنه مل يوجد بعد دليل علمي علـى  ميكن أن يواجهوا زيادة خطر ظهور أعراض مشا  

  . تأثري اإلجراءات التقييدية على الصحة العقلية للمحتجزين

  االستنتاجات والتوصيات  )د(  

تتفهم اللجنة الفرعية أنه ال ميكن تفادي فرض إجراءات تقييدية يف بعض احلاالت ألسباب مشروعة تتعلق   - ١٢١
 الوفد يشدد على أنه ال جيب أن تستخدم اإلجراءات التقييدية بطريقة روتينية ولكن بوصفها         غري أن . بالتحقيقات
وينبغي أن يستند فرض اإلجراءات التقييدية دائماً إىل أسس ملموسة منصوص عليها يف القانون وأهنـا                . االستثناء

عية بصورة متأنية التوصيات    كما درست اللجنة الفر   . ينبغي أن تكون فردية ومتناسبة مع كل حالة موضع حبث         
با ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بشأن ممارسة فرض            واليت قدمتها اللجنة التابعة جمللس أور     

وبالنظر إىل أن احلكومة السويدية تـدرس حاليـاً       . اإلجراءات التقييدية، وتشاطرها يف آرائها بشأن هذه القضية       
بية ال تظهر مجيعها يف التشريعات النافذة، فإن بعض         و تغيري تشريعي، وأن توصيات اللجنة األور      احلاجة إىل إجراء  

  . توصيات اللجنة الفرعية الواردة أدناه مماثلة للتوصيات اليت وضعتها تلك اهليئة التعاهدية اإلقليمية

 .ىل إجراء تغـيري تـشريعي     وترحب اللجنة الفرعية باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لدراسة احلاجة إ           - ١٢٢
  :وتوصي اللجنة الفرعية بأن

وينبغي أن توصف . تنفذ السلطات خطط استعراض التشريعات املتعلقة باإلجراءات التقييدية  •
  أسباب فرض كل إجراء تقييدي بصورة واضحة يف القانون؛

ا يكون هـذا    عندمإال  تذكري وكالء النيابة العامة بأن اإلذن بفرض قيود ال ينبغي أن يطلب               •
  قيقة ملصلحة التحقيقات اجلنائية؛ضرورياً بصورة د

عندما يطلب وكيل النيابة العامة إىل احملكمة البت يف القيود، فإنه ينبغي أن يلتزم بتحديـد                  •
وينبغـي أن تبـت حمـاكم       . القيود الفردية املطلوبة، وأن يقدم أسباباً لكل إجراء تقييدي        

   من جمرد إعطاء إذن عام بفرضها؛ية حمددة بدالًاملقاطعات يف فرض إجراءات تقييد
عندما تبت احملكمة يف فرض قيود يف حالة فردية، فإنه ينبغي أن تزن ضرورة فـرض اإلجـراء                    •

  قات يف مقابل ظروف الفرد املعين؛التقييدي وخطورة الضرر املزعوم الذي ميكن أن يلحق بالتحقي
رار احلبس االحتياطي، ينبغي النظر يف ضرورة يف سياق كل مراجعة جتري كل أسبوعني الستم  •

وينبغي رفع القيـود فـور زوال       . استمرار فرض اإلجراءات التقييدية بوصفه بنداً منفصالً      
  أسباب فرضها؛



CAT/OP/SWE/1 
Page 28 

 

  ينبغي أن خيضع القرار بفرض إجراءات تقييدية حمددة لالستئناف؛   •
اب فرضـها، فـضالً عـن       ينبغي إبالغ احملتجزين خطياً بشكل اإلجراءات التقييدية وأسب         •

  . إمكانيات الطعن على قرار احملكمة

وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي تطبيق القواعد املتصلة باإلجراءات التقييدية بصورة موحدة يف سائر أرجاء   - ١٢٣
الفتقار وباإلضافة إىل ذلك، فإن ا. البلد وأنه ينبغي استخدام اإلجراءات التقييدية كوسيلة استثنائية وليس كقاعدة

يف الوقت احلايل إىل بيانات جتمع بصورة منتظمة بشأن اإلجراءات التقييدية وتأثرياهتا جتعل البحث الدقيق هلـذه                 
ومن شأن مجع اإلحصائيات الرمسية بصورة منتظمة أن ميكن السلطات من حتليل تطبيق القواعد . الظاهرة غري ممكن

ومن أجل ضمان تطبيق التشريعات املتصلة بفرض اإلجراءات . ملناطقاملتصلة باإلجراءات التقييدية وتباينها بني ا
  :التقييدية بصورة موحدة ومناسبة، فإن اللجنة الفرعية توصي بأن

توضع مبادئ توجيهية واضحة لقضاة حماكم املقاطعات ووكالء النيابة العامة بشأن تطبيـق               •
  اإلجراءات التقييدية؛ 

يـدة بـشأن    والقضاة تدريب على القواعـد واملمارسـة اجل       أن يوفر لوكالء النيابة العامة        •
  اإلجراءات التقييدية؛ 

ينبغي أن ميارس رؤساء مكاتب النيابة العامة احمللية إشرافاً دقيقـاً علـى طلبـات فـرض                   •
  اليت يقدمها كل وكيل نيابة عامة؛اإلجراءات التقييدية 

  استخدام اإلجراءات التقييديـة    االضطالع بصورة منتظمة جبمع اإلحصائيات الرمسية بشأن          •
مبا يف ذلك عدد احملتجزين اخلاضعني هلا ونوع اإلجراءات التقييديـة املفروضـة والتوزيـع               

وينبغي حتليـل هـذه     . اإلقليمي والفترة الزمنية للمحتجزين اخلاضعني لإلجراءات التقييدية      
  .اإلحصائيات وإتاحتها إىل مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

 اللجنة الفرعية معلومات بشأن نتيجة حتليل املعلومات اليت تقدمها مكاتب النيابة العامة بشأن وتطلب  - ١٢٤
 وبشأن عدد األشخاص احملتجزين اخلاضعني إلجـراءات تقييديـة،          ٢٠٠٨عدد األشخاص احملتجزين يف عام      

   .وبشأن أية مشاريع قوانني تستهدف مراجعة نظام فرض اإلجراءات التقييدية

نظر إىل أن هناك حاالت يكون فيها فرض اإلجراءات التقييدية ضرورياً، فإنه ينبغي إيالء اهتمام خاص                وبال  - ١٢٥
وترى اللجنة الفرعية أن املشكلة الرئيسية يف هذا        . إىل النظام الذي يتمتع به احملتجزون اخلاضعون إلجراءات تقييدية        

ارج الزنزانة، مبا يف ذلك ممارسة التمرينات الرياضية يف         أي حمدودية الوقت الذي ميضيه احملتجز خ      : الصدد هي العزلة  
كما أنـه مـن     . اهلواء الطلق واالتصال بالعامل اخلارجي، وعدم توفر الوقت تقريباً لتحدث املوظفني مع احملتجزين            

إىل وباإلضافة إىل ذلك، فـإن االفتقـار        . الصعب توفري أنشطة تعليمية أو عملية أو غريها هلذه الفئة من األشخاص           
املعلومات بشأن التقدم احملرز يف عمليات التحقيقات فضالً عن أسباب فرض إجراءات تقييدية ميكن أن يؤثر بصورة                 

وتالحظ اللجنة الفرعية أن هذه الشواغل تـشاطرها فيهـا دائـرة الـسجون واملراقبـة                . سلبية على رفاه احملتجز   
(kriminalvården)لعاملني يف سجون احلبس االحتياطي اليت زارها الوفد فضالً عن كبار املسؤولني واملوظفني ا .  
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يف نطـاق أنظمـة   " من التوجيه العام "٣ من الفصل ١وعلى الرغم من وجود إشارات، مبوجب القسم      - ١٢٦
 إىل ممارسة التفاوض مع وكيل النيابة (besök) ٤ من الفصل ٦ والقسم (gemensam vistelse)احلبس االحتياطي 
ع املؤقت لإلجراءات التقييدية يف حالة فردية، فإنه يبدو أن هناك ممارسة خمصصة يطبقها املوظفون العامة بشأن الرف

ومن رأي اللجنة الفرعية أن تطبيق      . العاملون يف سجون احلبس االحتياطي بدالً من اإلجراء اإلداري املقرر رمسياً          
مباشرة برفاه احملتجزين احملبوسني اخلاضـعني      هذه املمارسات اليت تستهدف ختفيف آثار العزلة اليت تتصل بصورة           

  .إلجراءات تقييدية ال ينبغي أن تعتمد على جمرد حسن نية وتفهم املوظف

والبقاء لفترات زمنية طويلة حتت اإلجراءات التقييدية يف سجون احلبس االحتياطي، مع احلد من االتصال   - ١٢٧
جزين اآلخرين قد ال يكون ضاراً بالصحة النفسية للمحتجزين         بالعامل اخلارجي وخباصة إمكانية االختالط مع احملت      

ويف بعض احلاالت ميكن أن يصل هذا إىل . املعنيني فحسب، ولكنه يؤثر أيضاً على إدارة وتنظيم احلياة يف السجون
جنـة  ومن أجل منع التأثريات السلبية للعزلة لفترات طويلة، توصي الل         . مستوى املعاملة الالإنسانية أو املهينة    

  :الفرعية مبا يلي

النص بصورة أكثر حزماً يف القانون أو األنظمة على ممارسة مناقشة وكيل النيابة العامـة يف                  •
  رفع اإلجراءات التقييدية مؤقتاً يف كل حالة فردية؛

ع احملتجزين للتعرف على    متوفري التدريب جلميع املوظفني العاملني الذين على اتصال مباشر            •
  تر الناجتة عن العزل؛ملة للتواألعراض احملت

منح احملتجزين فرصاً أكرب الستخدام املرافق املتاحة للعمل والتمرينات الرياضية وغريها من              •
وينبغي اعتبار فتـرة الـساعة الواحـدة املتاحـة ألداء           . األنشطة داخل أو خارج الزنزانة    

ن جلميع احملتجزين، مبا يف ذلك      التمرينات الرياضية يف اهلواء الطلق يومياً احلد األدىن املضمو        
  وسني اخلاضعني إلجراءات تقييدية؛احملب

زيادة الفرص املتاحة للمحتجزين للتحدث مع املتطوعني من اخلارج وموظفي السجن فضالً              •
  . عن االختالط مع عدد حمدود من احملتجزين اآلخرين

   األوضاع املادية- ٤

 سجون احلبس االحتياطي اليت زارها الوفد ذات مستوى جيد إىل كانت حالة جتهيز الزنازين املوجودة يف     - ١٢٨
حد كبري يف مجيع املنشآت اليت زارها، وخباصة يف السجن اجلديد يف أوبساال، حيث كانت الزنازين مزودة مبرافق             

ايري أما مرافق اإلصحاح املنفصلة فقد كانت أيضاً يف حالة جيدة من حيث التجهيز ومستوفية ملع. إصحاح متكاملة
وكانت الزنازين واسعة ونظيفة وجيدة التهوية واإلضاءة مبا فيه الكفاية؛ وكانت الزنازين . النظافة الصحية اجليدة

غري أن مرافق أداء التمرينات الرياضية يف اهلـواء         . يف سجن كرونوبرغ وسجن بالنكاهوسيت جمهزة أيضاً بتلفاز       
تقييدية، يف مجيع سجون احلبس االحتياطي اليت زارها الوفـد،          الطلق املتاحة للمحتجزين اخلاضعني لإلجراءات ال     

  . كانت صغرية نوعاً ما، وبدون أي معدات وذات طابع قمعي
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وجيب إيالء اهتمام خاص إىل مرافق أداء التمرينات الرياضية يف اهلواء الطلق، بالنظر إىل أن هذا بالنسبة                   - ١٢٩
  . و الوقت الوحيد الـذي ميكـن أن ميـضوه خـارج الزنـازين             ملعظم احملتجزين اخلاضعني إلجراءات تقييدية ه     

وتوصي اللجنة الفرعية بتوسيع مرافق اهلواء الطلق املتاحة للمحتجزين اخلاضعني إلجراءات تقييدية وتـوفري              
  . فرص كافية هلم ملمارسة الرياضة البدنية

   مسائل أخرى- ٥

  النظام يف سجون احلبس االحتياطي  )أ(  

ت مع كبار املسؤولني العاملني يف سجون احلبس االحتياطي اليت زارها الوفد، أشاروا إىل أن العدد                خالل املناقشا   -١٣٠
الكبري من األشخاص اخلاضعني إلجراءات تقييدية واملستوى املنخفض للتوظيف يف السجون جيعالن من الصعب علـيهم                

ويف هـذا   . تجزين الذين ال خيضعون إلجراءات تقييديـة      تنظيم األعمال الروتينية اليومية وتطبيق نظام أقل تقييداً على احمل         
 ٣الصدد تشري اللجنة الفرعية بصفة خاصة إىل األحكام الصرحية املتعلقة باحلق يف االختالط مع اآلخرين مبوجب القـسم                   

  . من أنظمة احلبس االحتياطي ٣من الفصل  ١من قانون معاملة األشخاص احملبوسني احتياطياً واحملتجزين، والقسم 

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه بسبب ضيق املساحة يتعذر إعاشة األشخاص اخلاضعني إلجراءات تقييديـة يف                 - ١٣١
كمـا أن   . وحدات منفصلة عن احملتجزين غري اخلاضعني إلجراءات تقييدية؛ غري أنه يفصل بينهم بالقدر املمكن             

.  أيضاً يف كثري من األحيان يف نفس الوحدات        احملتجزين من الرجال والنساء اخلاضعني إلجراءات تقييدية حيبسون       
كما أن هذا االفتقـار إىل      . وقد لوحظ هذا يف الواقع العملي يف مجيع سجون احلبس االحتياطي اليت زارها الوفد             

. املساحة ساهم يف زيادة اإلجراءات التقييدية يف سجون احلبس االحتياطي وخباصة يف كرونوبرغ، عن احلد الالزم
، سـوف   ٢٠١٠ة الفرعية أن السلطات تبين سجناً جديداً يف سولينتونا، من املقرر افتتاحه يف عام               وتفهم اللجن 

وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات ذات الصلة للمسجونني احتياطيـاً غـري            . خيفف من وطأة احلالة القائمة    
ن يتمتعوا بذلك يف املمارسة     اخلاضعني إلجراءات تقييدية والذين ميكن أن يتحقق بشأهنم نظام أكثر انفتاحاً، أ           

وهلذه الغاية تشجع اللجنة الفرعية السلطات على أن ختصص املساحة املتاحة بطريقة تكفل عدم إقامة . العملية
احملتجزين غري اخلاضعني إلجراءات تقييدية يف نفس الوحدات اليت يكون احملبوسـني فيهـا مـن اخلاضـعني                  

  .إلجراءات تقييدية

   يف سجون احلبس االحتياطيالرعاية الصحية  )ب(  

 من أنظمة احلبس االحتياطي، جيب إخطار املوظفني الطبـيني والـضابط   ٢ من الفصل ٧مبوجب القسم     - ١٣٢
ويف احلاالت احلادة توفر للمحتجز الرعاية      . املسؤول بدون تأخري إذا ظهرت على احملتجز أعراض مرض أو إصابة          

قبة وفد اللجنة بأنه ال توجد مستشفيات يف السجون يف السويد وأنه عند وأبلغت دائرة السجون واملرا. الطبية فوراً
وتوفر السجون رعاية عيادات خارجية وهناك ممرضون يعملون يف . االقتضاء، ينقل احملتجزون إىل مستشفيات عامة

  .هذه املؤسسات، ولكن ال يعمل فيها أطباء متفرغون

ة أوبساال وفد اللجنة بأن ممرضاً يعمل يف سـجن احلـبس            وأبلغ الضابط املسؤول عن السجون يف منطق        - ١٣٣
االحتياطي من الساعة الثامنة صباحاً إىل الرابعة مساء على أساس يومي ويعمل طبيب أمراض نفـسية وعقليـة                  
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وخالل عطالت . وممارس عام ملدة ساعتني كل أسبوع يف سجن ساالغاتن وثالث ساعات يف سجن بالنكاهوسيت
كما يطبق نظـام مماثـل يف   . وحني احلاجة، ينقل السجني إىل مستشفى عام. ان حتت الطلبهناية األسبوع يكون 
  .سجن كرونوبرغ

ويف مجيع سجون احلبس االحتياطي اليت زارها الوفد، يتعني أن يقدم السجني طلباً إذا رغب يف أن يعرض   - ١٣٤
واملمـرض  . ملتعلقة بالقواعد املنطبقةكما أن هذه املعلومات مدرجة يف صحيفة املعلومات ا. على ممرض أو طبيب 

ويوجـد يف الـسجون موظفـون       . خمول بصرف األدوية األساسية كما أنه يصرف األدوية اليت يصفها الطبيب          
  .غري أن اجلرعات الفردية يعدها املمرض أو الطبيب سلفاً. مسؤولون عن صرف األدوية خالل العطالت األسبوعية

مرضة اليت تعمل يف سجن ساالغاتن أنه يف حالة حتويل حمتجز من سجن إىل              وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت امل      - ١٣٥
وحسبما ذكرته، فإن   . آخر، فإن ملفه الطيب يدرج يف املستندات، ويف حالة قدوم نزيل جديد، يفتح له ملف جديد               

ار فريوس نقـص    امللف الطيب للمحتجز حيتوي على معلومات بشأن تارخيه الطيب والرغبة احملتملة يف أن خيضع الختب              
  . وااللتهاب الكبدي ومعلومات عن فحص خطر االنتحار) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية

واستنتج وفد اللجنة، من املقابالت مع احملتجزين، أن العرض على طبيب بناء على طلب ليس مشكلة يف                   - ١٣٦
 بعض احملتجزين الذين التقتهم زعموا أن هناك حاالت تأخري يف غري أن اللجنة تالحظ مع القلق أن   . الواقع العملي 

وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات تلبية طلبات العـرض علـى           . العرض على طبيب أو النقل إىل املستشفى      
   .موظفي الرعاية الصحية بدون تأخري

أو نفسية، فـإن الوفـد   وفيما يتعلق برعاية األشخاص الذين حيتاجون إىل مساعدة طبيب أمراض عقلية           - ١٣٧
الحظ مع القلق أن موظفي السجون اليت زارها الوفد زعموا أن لدى مستشفيات األمراض العقلية والنفسية بصفة 
خاصة نزعة إىل إعادة احملتجزين إىل سجون احلبس االحتياطي، على حني أهنم ال يزالون حيتاجون، يف رأيهم، إىل                  

وترى اللجنة الفرعية أن هذه املمارسة ميكن أن تعرض للخطر صحة           . سجونعناية طبية أدق مما ميكن أن توفره ال       
  وسالمة احملتجز، فضالً عن أن موظفي السجون الذين مل يتلقوا تدريباً طبياً ويتحملون مسؤولية الرعايـة فإنـه                  

حيتاجون إىل وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات عدم إعادة احملتجزين الذين . ال ينبغي هلم أن يقدموها
عناية طبية يف مستشفى إىل السجن قبل التأكد من أن حالتهم الصحية تناظر مستوى الرعايـة الـيت ميكـن         

  . للسجن أن يوفرها

  التوظيف  )ج(  

والحظ وفد اللجنة أن املوظفني العاملني يف سجون احلبس االحتياطي اليت زارها يهتمون، فيما يظهـر،                  - ١٣٨
ويسهم االجتاه االحترايف للموظفني إىل حد كـبري يف إدارة          . كون مسؤولياهتم جتاههم  باحتياجات احملتجزين ويدر  

ويالحظ وفد اللجنة   . الشؤون الروتينية اليومية يف السجون وأن املناخ العام جيد يف مجيع املؤسسات اليت زاروها             
  .  إىل حد بعيد عن املوظفنيمع االرتياح أن كثرياً من احملتجزين الذين التقاهم الوفد تكلموا بصورة إجيابية
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غري أن اللجنة تالحظ مع القلق أن عدداً من كبار املسؤولني بينوا أن اخنفاض عدد املوظفني وصـل إىل                     - ١٣٩
وحسبما ذكروا، فإن هذا االخنفاض أدى إىل جعل النظام أكثـر  . احلد الذي يؤثر على العمل اليومي يف السجون   

  .تترتب على هذه احلالة آثار على نوعية عملهمتقييداً وأمين االجتاه؛ وخيشون أن 

وال يقتصر التأثري املباشر ملستوى التوظيف على سالمة وأمن احملتجزين واملوظفني على السواء فحـسب،      - ١٤٠
كما . ولكنه يؤثر أيضاً على إمكانيات اضطالع املوظفني بتنظيم العمل اليومي وعلى النظام يف املؤسسة يف جمملها 

التوظيف الكافية متنع حاالت اإلهناك بني املوظفني وتتيح هلم ممارسة كامل قدراهتم االحترافية بدالً              أن مستويات   
وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات وجود مستويات        . من التركيز فقط على األعمال الروتينية اليومية      

تجزين فحسب ولكن تكفي أيـضاً  توظيف مناسبة يف مجيع األوقات، ال تكفي لتوفري إشراف مناسب على احمل         
  .لتنظيم العمل اليومي بطريقة تليب احتياجات احملتجزين واملوظفني على السواء

وعلى سبيل املثـال ذكـرت      . كما تعرب اللجنة الفرعية عن القلق من مزاعم التغيري السريع للموظفني            - ١٤١
لكثري " وظيفة انتقالية" بس االحتياطي ميثلالضابط املسؤول عن السجون يف منطقة أوبساال أن العمل يف سجون احل

من الطالب، وإن من الصعوبة مبكان توظيف أشخاص ذوي خربة عملية أطـول للعمـل يف سـجون احلـبس                    
وحسبما ذكرت، فإن املهنة حتتاج أيضاً إىل أن تكون أكثر توازناً بني اجلنـسني، ذلـك أن معظـم        . االحتياطي

وتشاطر اللجنة الفرعية كبار    .  الوظائف وحيصلون عليها هم من النساء      األشخاص الذين يتقدمون بطلبات هلذه    
املسؤولني أوجه القلق اليت أعربوا عنها وتوصي بأن تكفل السلطات املختصة استمرارية املوظفني وتدريبـهم               

   .على الوجه املناسب لالضطالع جبميع الواجبات املتصلة هبذا العمل املضين

  لبات املعلومات موجز التوصيات وط-  رابعاً
   آلية الوقاية الوطنية-  ألف

ترغب اللجنة الفرعية يف أن تشري إىل بعض املبادئ التوجيهية بشأن بعض السمات األساسـية آلليـات                   - ١٤٢
  : الوقاية الوطنية وتوصي بأن تأخذ احلكومة هذه السمات يف احلسبان عند إعادة النظر يف قرارها

آلية الوقاية الوطنية بصورة واضحة وحمددة يف التـشريعات         جيب أن تدرج صالحية وسلطات        )أ(  
وجيب أن يظهر هذا يف النص التعريف العام ألماكن احلرمان مـن احلريـة              . الوطنية كنص دستوري أو تشريعي    

  ؛حسبما هو مبني يف الربوتوكول االختياري
ة وشفافة، تشمل اجملتمع    ينبغي أن توضع آلية الوقاية الوطنية من خالل عملية إنشاء عامة وشامل             )ب(  

املدين والقوى الفاعلة األخرى املعنية مبنع التعذيب؛ وعندما ينظر يف تسمية هيئة قائمة كآلية وقاية وطنية، فإنـه                  
  ؛ينبغي أن تكون املسألة مفتوحة للنقاش، مبا يف ذلك أمام اجملتمع املدين

عملياً، من خالل عملية اختيار شفافة وتعيني       ينبغي تعزيز استقاللية آلية الوقاية الوطنية، نظرياً و         )ج(  
  ؛األعضاء حبيث يكونون مستقلني وال يشغلون مناصب ميكن أن تؤدي إىل قضايا تنازع االختصاصات
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اخلربة والدراية العملية الالزمتني بينبغي أن يكون اختيار األعضاء مستنداً إىل معايري معلنة تتصل         )د(  
  ؛بعملها بصورة فعالة وحياديةالضطالع آلية الوقاية الوطنية 

ينبغي أن تكون عضوية آلية الوقاية الوطنية متوازنة بني اجلنسني وأن تشتمل على متثيل مناسب                 )ه(  
  ؛للمجموعات اإلثنية واألقليات والشعوب األصلية

 جيب أن تتخذ الدولة التدابري الضرورية لضمان أن تتوفر يف األعضاء اخلرباء يف آليـة الوقايـة                  )و(  
  ؛وينبغي توفري التدريب إىل آليات الوقاية الوطنية. الوطنية القدرات واملعرفة املهنية الالزمة

 من ٣ينبغي توفري املوارد الكافية إىل ما تضطلع به آليات الوقاية الوطنية من أعمال حمددة وفقاًُ للفقرة   )ز(  
 ؛امليزانية واملوارد البشرية من الربوتوكول االختياري وينبغي أن تعزز، من زاوييت ١٨املادة 

  ؛ينبغي أن يغطي برنامج عمل آليات الوقاية الوطنية مجيع األماكن القائمة واحملتملة للحرمان من احلرية  )ح(  
ينبغي أن تكفل دورية زيارات آليات الوقاية الوطنية املراقبة الفعالة هلذه األماكن فيما يتعلـق                 )ط(  

  ؛بضمانات منع سوء التعذيب
نبغي تطوير واستعراض طرائق عمل آليات الوقاية الوطنية بغية حتديد املمارسة اجليدة والثغرات             ي  )ي(  

  ؛املوجودة يف الوقاية بصورة فعالة
ينبغي أن تشجع الدول آليات الوقاية الوطنية على تقدمي تقارير بشأن زياراهتا حبيث تشتمل على   )ك(  

 املوجودة يف الوقاية إىل املؤسسات املعنية فضالً عن تقدمي توصيات تغذية مرتدة بشأن املمارسات اجليدة والثغرات 
  ؛إىل السلطات املسؤولة بشأن حتسني املمارسات والسياسات العامة والقانون

ينبغي أن ُتقيم آليات الوقاية الوطنية والسلطات حواراً مستمراً على أساس التوصيات بـإجراء                )ل(  
   مـن   ٢٢واإلجراءات املتخذة استجابات هلذه التوصـيات، وفقـاً للمـادة           تغيريات، اليت تقدم بعد الزيارات      

  ؛الربوتوكول االختياري
  ؛ من الربوتوكول االختياري٢٣جيب أن ينشر التقرير السنوي آلليات الوقاية الوطنية وفقاًُ للمادة   )م(  
 مع تعزيز اجلوانب الرمسية ينبغي أن ينظر يف تطوير آليات الوقاية الوطنية بوصفه التزاماًَ مستمراً،  )ن(  

  .وطرائق العمل وهتذيبها وحتسينها بصورة مستمرة

  وتدعو اللجنة الفرعية السلطات إىل أن تأخذ يف احلسبان آراء اللجنة الفرعية الـيت أعربـت عنـها يف                     - ١٤٣
ية الوطنية ، وترجو من احلكومة أن تقدم معلومات عن أية تطورات جديدة بشأن آليات الوقا٤١ إىل ٣٧الفقرات 

  .خالل ستة شهور

  الشرطة-  باء

وتشدد اللجنة الفرعية على واجب السلطات السويدية ضمان أن يعرف مجيع األشخاص اجملربين علـى                 - ١٤٤
البقاء لدى الشرطة حقوقهم األساسية فضالً عن مجيع احلقوق اإلجرائية ذات الصلة اليت ميكن أن ميارسها هؤالء                 
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كما تشدد اللجنة الفرعية على التزام الشرطة باملساعدة يف ممارسة مجيع . ن اإلجراءاتاألشخاص يف هذه املرحلة م
  .هذه احلقوق منذ اللحظة األوىل للحرمان من احلرية

وتوصي اللجنة الفرعية بإكمال صحيفة املعلومات اليت تندرج فيها حقوق األشخاص اجملربين على البقاء                - ١٤٥
وينبغـي اإلبـالغ بـاحلقوق شـفوياًَ        .  وتوزيعها على مجيع مراكز الشرطة     لدى الشرطة بأسرع ما يف اإلمكان     

 ومن خالل ترمجة شفوية لألشخاص الذين ليست لديهم معرفة كافية           نلألشخاص الذين ال يعرفون كيف يقرأو     
قت وترغب اللجنة الفرعية يف تلقي نسخة من هذه الصحيفة وتأكيداً، يف الو. بأية لغات تكون الصيغة مكتوبة هبا

  .املناسب، بأن هذه الصحيفة متاحة ومعمول هبا يف مجيع مراكز الشرطة

وتوصي اللجنة الفرعية السلطات السويدية بأن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان تطبيق هـذا احلكـم                 - ١٤٦
وينبغي أن يكون اإلخطار بأسرع ما يف اإلمكان بعد إلقاء القبض علـى الـشخص               . اجلديد بصورة فّعالة عملياً   

وتشدد اللجنة على أنه    . ملعين، وإنه ينبغي إبالغ األشخاص الذين تقبض عليهم الشرطة هبذا احلق بصورة منتظمة            ا
  ينبغي تقييد إمكانية تأخري اإلخطار؛ وأن مثل هذا التأخري ينبغي أن يكون دائماً متناسـباً وال يكـون أطـول                    

  .مما تقتضيه الضرورة بصورة صارمة

ية هبذا احلكم اجلديد وتوصي بأن تتخذ السلطات السويدية اخلطوات الـضرورية            وترحب اللجنة الفرع    - ١٤٧
لضمان تطبيقه فعلياً وعملياً أيضاًُ، وأن يبلغ مجيع األشخاص الذين جيربون على البقاء لدى الشرطة هبـذا احلـق       

  .بصورة منتظمة

ام منذ اللحظة األوىل للحرمان     نه يتيح اآلن حضور حم    إوترحب اللجنة الفرعية هبذا احلكم اجلديد حيث          - ١٤٨
كما يظهـر أيـضاًَ حقيقـة أن        . من احلرية وينطبق على مجيع األشخاص الذين جيربون على البقاء لدى الشرطة           

. الشخص الذي يديل بأقواله أمام الشرطة ال يكون بالضرورة مشتبهاً به ولكن جيوز أن يصبح كذلك فيما بعـد                  
ات السويدية اخلطوات الضرورية لضمان تطبيق هذا احلكم اجلديد فعلياً          وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلط     

  .وعملياً وإبالغ األشخاص الذين جيربون على البقاء لدى الشرطة هبذا احلق بصورة منتظمة

توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات متتع مجيع األشخاص على قدم املساواة باالستعانة مبستـشار                 - ١٤٩
وينبغي أن تتخذ خطوات لتحديد هذا احلـق يف         . لقانون فحسب ولكن يف املمارسة العملية أيضاً      دفاع ليس يف ا   

  .وجود مستشار دفاع عام يف أبكر مرحلة ممكنة من احلرمان من احلرية

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه ال ينبغي أن يفحص ضابط الشرطة طلبات العرض على األطباء وتوصي                  - ١٥٠
ول على خدمة طبية جيب أن تكون مقررة بصورة ثابتة يف حكم قانوين حمدد وأنه ينبغي أن يبلغ بأن احلق يف احلص 

  . بصورة منتظمة األشخاص الذين جيربون على البقاء لدى الشرطة هبذا احلق منذ بداية االحتجاز

ذي جيوز أن وتوصي اللجنة بعدم استخدام زنازين اإلفاقة يف حبس األشخاص لفترات أطول من الوقت ال  - ١٥١
حيبس فيه األشخاص لدى الشرطة مبوجب قرار تدخل الشرطة ضد السكارى، أي ملدة أقصاها مثاين سـاعات يف       

  .األحوال العادية
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  .وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات وجود حارسة يف حالة وجود حمتجزات يف خمفر الشرطة  - ١٥٢

 اهلواء الطلق جلميع احملتجزين الذين يبقون يف خمافر         وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل ممارسة الرياضة يف         - ١٥٣
  . ساعة٢٤الشرطة ألكثر من 

  .وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات خطوات تكفل إمكانية توفري ترمجة شفوية يف املمارسة العملية  - ١٥٤

  سجون احلبس االحتياطي-  جيم

ذة، تقدم للمحتجزين بصورة منتظمة معلومات بشأن       وتوصي اللجنة الفرعية بأنه وفقاً للتشريعات الناف        - ١٥٥
وينبغي أن توفر املعلومات بلغة احملتجز اليت يفترض ألسباب         . حقوقهم والقواعد املنطبقة ونظام احلبس االحتياطي     

  .مقبولة أنه يفهمها

 مجيع وتوصي اللجنة بأن تدرس السلطات إمكانية إنشاء نظام سجالت مركزي تتوفر فيه إمكانية وصول  - ١٥٦
وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل قضايا محاية البيانات وإمكانية الوصول إىل النظام اليت متنح              . أصحاب املصلحة إليه  

  .باالستناد إىل جماالت مسؤولية كل سلطة وواجبات موظفيها

ـ                  - ١٥٧ سائل وترجو اللجنة الفرعية من السلطات أن توضح ما إذا كان إجراء الفحص األويل املوجز بشأن امل
  .الطبية يتم أو ال يتم بصورة روتينية من قبل موظفني غري طبيني

وإذا أجـري   . وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات فحص مجيع احملتجزين طبياً لدى الوصـول              - ١٥٨
الفحص األويل على يد ممرض، فإنه ينبغي توفري الفرصة للمحتجزين لعرضهم على طبيب بأسرع ما يف اإلمكـان       

  .لوصولبعد ا

وتوصي اللجنة الفرعية بسؤال احملتجزين بشأن املسائل الصحية، مبا يف ذلك فحص األخطار االنتحارية،                - ١٥٩
وينبغي تـدريب مـوظفي     . على يد موظف مدرب على الوجه الكايف وأن حتترم السرية الطبية على وجه الدقة             

 خطر االنتحار؛ وإذا وصلت يف تقديرهم حالة االحتجاز على التعرف على أعراض التوتر اليت ميكن أن تتصاعد إىل
  .  املوظفني إىل هذا اخلطر فوراًاحملتجز إىل مثل هذا اخلطر، فإنه ينبغي أن يسترعوا انتباه

  :وتوصي اللجنة الفرعية بأن  - ١٦٠

وينبغي أن توصـف    . تنفذ السلطات خطط استعراض التشريعات املتعلقة باإلجراءات التقييدية         •
  إجراء تقييدي بصورة واضحة يف القانون؛أسباب فرض كل 

تذكري وكالء النيابة العامة بأن اإلذن بفرض قيود ال ينبغي أن يطلب إىل عندما يكـون هـذا                    •
  ضرورياً بصورة دقيقة ملصلحة التحقيقات اجلنائية؛
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 القيود  عندما يطلب وكيل النيابة العامة إىل احملكمة البت يف القيود، فإنه ينبغي أن يلتزم بتحديد                •
وينبغي أن تبت حماكم املقاطعات يف فرض . الفردية املطلوبة، وأن يقدم أسباباً لكل إجراء تقييدي

   من جمرد إعطاء إذن عام بفرضها؛إجراءات تقييدية حمددة بدالً
عندما تبت احملكمة يف فرض قيود يف حالة فردية، فإنه ينبغي أن تزن ضرورة فرض اإلجراء التقييدي                   •

  قات يف مقابل ظروف الفرد املعين؛لضرر املزعوم الذي ميكن أن يلحق بالتحقيوخطورة ا
يف سياق كل مراجعة جتري كل أسبوعني الستمرار احلبس االحتياطي، ينبغي النظر يف ضـرورة       •

  وينبغـي رفـع القيـود فـور زوال         . استمرار فرض اإلجراءات التقييدية بوصفه بنداً منفصالً      
  أسباب فرضها؛

  ن خيضع القرار بفرض إجراءات تقييدية حمددة لالستئناف؛ ينبغي أ  •
ينبغي إبالغ احملتجزين خطياً بشكل اإلجراءات التقييدية وأسباب فرضها، فضالً عن إمكانيات              •

  . الطعن على قرار احملكمة

 ومن أجل ضمان تطبيق التشريعات املتصلة بفرض اإلجراءات التقييدية بصورة موحدة ومناسـبة، فـإن           - ١٦١
  :اللجنة الفرعية توصي بأن

توضع مبادئ توجيهية واضحة لقضاة حماكم املقاطعات ووكالء النيابة العامة بـشأن تطبيـق                •
  اإلجراءات التقييدية؛ 

  يـدة بـشأن    أن يوفر لوكالء النيابة العامة والقضاة تدريب علـى القواعـد واملمارسـة اجل               •
  اإلجراءات التقييدية؛ 

مكاتب النيابة العامة احمللية إشرافاً دقيقاً على طلبات فرض اإلجـراءات  ينبغي أن ميارس رؤساء      •
  اليت يقدمها كل وكيل نيابة عامة؛التقييدية 

االضطالع بصورة منتظمة جبمع اإلحصائيات الرمسية بشأن استخدام اإلجراءات التقييدية مبا يف              •
فروضة والتوزيع اإلقليمي والفترة  ذلك عدد احملتجزين اخلاضعني هلا ونوع اإلجراءات التقييدية امل        

وينبغي حتليل هذه اإلحصائيات وإتاحتها إىل . الزمنية للمحتجزين اخلاضعني لإلجراءات التقييدية    
  .مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

وتطلب اللجنة الفرعية معلومات بشأن نتيجة حتليل املعلومات اليت تقدمها مكاتب النيابة العامة بـشأن                 - ١٦٢
 وبشأن عدد األشخاص احملتجزين اخلاضعني إلجراءات تقييدية، وبشأن         ٢٠٠٨ألشخاص احملتجزين يف عام     عدد ا 

  . أية مشاريع قوانني تستهدف مراجعة نظام فرض اإلجراءات التقييدية

  :وتوصي اللجنة الفرعية مبا يلي  - ١٦٣

 النيابة العامة يف رفع     النص بصورة أكثر حزماً يف القانون أو األنظمة على ممارسة مناقشة وكيل             •
  اإلجراءات التقييدية مؤقتاً يف كل حالة فردية؛
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ع احملتجزين للتعـرف علـى      متوفري التدريب جلميع املوظفني العاملني الذين على اتصال مباشر            •
  تملة للتوتر الناجتة عن العزل؛األعراض احمل

لتمرينات الرياضية وغريهـا مـن      منح احملتجزين فرصاً أكرب الستخدام املرافق املتاحة للعمل وا          •
وينبغي اعتبار فترة الساعة الواحدة املتاحة ألداء التمرينـات         . األنشطة داخل أو خارج الزنزانة    

وسـني  الرياضية يف اهلواء الطلق يومياً احلد األدىن املضمون جلميع احملتجزين، مبا يف ذلـك احملب              
  اخلاضعني إلجراءات تقييدية؛

للمحتجزين للتحدث مع املتطوعني من اخلارج وموظفي السجن فضالً عن          زيادة الفرص املتاحة      •
  .االختالط مع عدد حمدود من احملتجزين اآلخرين

وتوصي اللجنة الفرعية بتوسيع مرافق اهلواء الطلق املتاحة للمحتجزين اخلاضعني إلجراءات تقييدية وتوفري   - ١٦٤
  . فرص كافية هلم ملمارسة الرياضة البدنية

وصي اللجنة بأن تكفل السلطات ذات الصلة للمسجونني احتياطياً غري اخلاضعني إلجراءات تقييديـة              وت  - ١٦٥
وهلذه الغايـة تـشجع   . والذين ميكن أن يتحقق بشأهنم نظام أكثر انفتاحاً، أن يتمتعوا بذلك يف املمارسة العملية   

م إقامة احملتجـزين غـري اخلاضـعني        اللجنة الفرعية السلطات على أن ختصص املساحة املتاحة بطريقة تكفل عد          
  .إلجراءات تقييدية يف نفس الوحدات اليت يكون احملبوسني فيها من اخلاضعني إلجراءات تقييدية

  . وتوصي اللجنة بأن تكفل السلطات تلبية طلبات العرض على موظفي الرعاية الصحية بدون تأخري  - ١٦٦

إعادة احملتجزين الذين حيتاجون إىل عنايـة طبيـة يف          وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات عدم          - ١٦٧
  . مستشفى إىل السجن قبل التأكد من أن حالتهم الصحية تناظر مستوى الرعاية اليت ميكن للسجن أن يوفرها

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات وجود مستويات توظيف مناسبة يف مجيع األوقات، ال تكفي             - ١٦٨
 على احملتجزين فحسب ولكن تكفي أيضاً لتنظيم العمل اليومي بطريقة تلـيب احتياجـات    لتوفري إشراف مناسب  

  .احملتجزين واملوظفني على السواء

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات املختصة استمرارية املوظفني وتدريبهم على الوجه املناسب               - ١٦٩
   .بات املتصلة هبذا العمل املضينلالضطالع جبميع الواج
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  املرفق األول

  قائمة املسؤولني وغريهم الذين اجتمع هبم الوفد
   السلطات الوطنية- ألف 

  وزارة اخلارجية

  املدير العام للشؤون القانونية    هنريك إيرونكرونا- السيد كارل 
  نائب املدير العام  السيد بوسي هيدبرغ
  نائب املدير  السيد كالس نيمان 

  وزارة العدل

  لعدلسكرتري وزارة ا  السيد ماغنوس غرانر
  نائب املدير العام  السيد آري سوبيال

  مع مشاركة ممثلني من الشعب التالية

  شعبة السياسة اجلنائية
  شعبة القضايا الشرطية والنظام العام والسالمة العامة

  شعبة قانون اإلجراءات وشؤون احملاكم
  شعبة شؤون النيابة العامة
  شعبة إدارة شؤون اهلجرة

  هلجرةشعبة قانون ا
  شعبة سياسة اهلجرة واللجوء

  وزارة الصحة والشؤون االجتماعية 

  املدير العام للشؤون القانونية  السيد بيورن رويتر ستاند
  نائب املدير، شعبة اخلدمة االجتماعية   السيدة أجنيال أوست
  ر مكتب، شعبة الرعاية االجتماعيةمدي  السيد دانييل زيتربريغ

  مكتب، وحدة تنسيق سياسات الطفولةر مدي  السيد ميهائيل ستويكان
  املدير القانوين، املكتب الوطين للرعاية املؤسسية  السيدة آسا هارد آف سيغرستاد
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  جملس الشرطة الوطين

  نائب املدير العام  رالف هدن السيد
  املدير العام للشؤون القانونية  لوتا غوستافسون السيدة
   التنميةرئيس شعبة  كنيث هومل السيد
  رئيس شعبة منع اجلرمية  ينا تيسكل السيدة
  س شعبة التحقيقات واالدعاء العامرئي  تومي سوندلني السيد

  القائم بأعمال رئيس شعبة التنسيق الدويل  غونار جونسون -  السيد الرس

  مكتب النيابة العامة احمللي يف استكهومل

  يس النيابة العامةرئيس الشعبة، رئ  السيدة كريستني سكارب
  نائب رئيس النيابة العامة  كفستالسيد بر ليند

  وكيل نيابة باملقاطعة  السيدة إيفا فيين
  وكيل نيابة باملقاطعة  السيدة كارين ليندكفست 

  وكيل نيابة باملقاطعة  السيدة سيلفيا إنغولف شدوتر
  وكيل نيابة باملقاطعة  السيدة إليزابث كندبلوم

  إدارة السجون واملراقبة

   املدير العام  السيد الرس نيلني
  نائب املدير العام  السيد أولف جونسون
  رئيس منطقة استكهومل  السيدة إنغا ميلغرين

  رئيس منطقة اجلنوب  السيدة مونيكا كلنغستروم
  رئيس منطقة الغرب  السيد لينارت باملغرين
  رئيس منطقة وسط البالد  السيدة غونيال ترينت 

  رئيس منطقة الشرق  السيد كرستر كارلسون
  رئيس منطقة الشمال  دكفستالسيد سيفانيت لين

  رئيس األمن  السيد كريستر إيزاكسون
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  أمني املظامل لشؤون األطفال

  أمني مظامل  السيدة لينا نايربغ

   آليات الوقاية الوطنية-  باء

  مكتب أمناء املظامل الربملانيني 

  كبري أمناء املظامل الربملانيني  السيد ماتس ميلني
   برملاينأمني مظامل  السيدة سيسيليا نوردنفلت
  أمني مظامل برملاين  السيدة كريستينا أندريه

  أمني مظامل برملاين   غونار أكسربغر- السيد هانس 

  مكتب قاضي القضاة 

  القائم بأعمال قاضي القضاة  السيد هاكان روستاند

   املنظمات غري احلكومية-  جيم

  الصليب األمحر السويدي
  نقابة احملامني السويدية 
  ةجلنة هلسنكي السويدي
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  املرفق الثاين

  قائمة أماكن احلرمان من احلرية اليت زارها وفد اللجنة
   الشرطة-  ألف

  مرافق احتجاز الشرطة

 ، الذي تديره دائرة السجون واملراقبة )استكهومل(كرونوبرغ   •

  مراكز الشرطة

 )استكهومل(نورمامل   •

 )استكهومل(سيدرمامل   •

 )منطقة استكهومل(سولنا   •

 ) كاهوستبالن(أوبساال   •

   دائرة اإلصالحيات-  باء

  منشآت السجون

 )كرونوبرغ هاكتت، استكهومل(سجن كرونوبرغ للحبس االحتياطي   •

 ) أوبساال هاكتت بالنكاهوسيت(سجن أوبساال للحبس االحتياطي   •

  ) أوبساال هاكتت ساالغاتن(سجن أوبساال للحبس االحتياطي   •

 -  -  -  -  - 


