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  مالحظات أولية    

نة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو            نشئت اللج أُ  -١
 بعد بدء نفاذ    ")اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   "املشار إليها فيما يلي باسم       (الالإنسانية أو املهينة  

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
 يف  )١(")الربوتوكـول االختيـاري   "املشار إليه فيما يلـي باسـم         (الإنسانية أو املهينة  أو ال 

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

 زيارات منتظمة تقـوم هبـا        قوامه إنشاء نظام "هو  هدف الربوتوكول االختياري    و  -٢
 ، بغية منع)٢("ها األشخاص من حريتهم إىل األماكن اليت ُيحرم فية مستقلةهيئات دولية ووطني

 مبعناه العام ويشمل التعذيب وغريه مـن        ستخدم يُ " املعاملة إساءة" واملصطلح   .إساءة املعاملة 
 بأوسع معانيـه،    هريفسوينبغي ت . إنسانية أو املهينة  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال     ضروب  
األوضاع املادية غري املناسـبة الـيت         إساءة املعاملة النامجة عن    منهامجلة أمور   تضمن  حبيث ي 

: يف عملها إىل دعامتني    ملنع التعذيب    وتستند اللجنة الفرعية   .تكتنف احلرمان من احلرية   
زيارة أماكن احلرمان من احلرية لبحث املمارسات اجلارية ومسات النظم القائمة بغيـة             

ة يف احلماية والضمانات الـيت يلـزم تـدعيمها؛           مواضع وجود الثغرات الكامن    حتديد
اهليئات اليت تسميها الدول األطراف لالضطالع بالزيارات واملساعدة يف إنشاء وتشغيل 

وتركز اللجنة الفرعية ملنع التعذيب على اجلوانب . ، أي اآلليات الوقائية الوطنيةاملنتظمة
  . عملية ملنع إساءة املعاملةالعملية، أي على ما حيدث فعلياً وما يلزم من حتسينات

بأن تسمح بزيـارات    ملزمة   الدولة الطرف    تكونومبوجب الربوتوكول االختياري،      -٣
 يوجـد أو    سـيطرهتا  خاضعة لواليتها أو  تقوم هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل أية أماكن          

 عامة   سلطة صادر عن أشخاص حمرومون من حريتهم، إما مبوجب أمر        فيها  حيتمل أن يوجد    
بأن توفر للجنة   ملزمة  الدول األطراف   تكون   كما   .)٣(هابرضاإيعاز منها أو مبوافقتها أو      ب وإما
دون قيود على مجيع املعلومات املتعلقة باألشـخاص        ية ملنع التعذيب إمكانية احلصول      الفرع

احملرومني من حريتهم ومجيع املعلومات اليت تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص فـضالً عـن               
ـ        . )٤(ظروف احتجازهم  ذيب إمكانيـة إجـراء     كما تلتزم بأن تتيح للجنة الفرعية ملنع التع
وللجنة الفرعية  . )٥( مع األشخاص احملرومني من حريتهم     ، شهود  وجود دونمقابالت خاصة،   

األماكن اليت ترغـب يف زيارهتـا واألشـخاص الـذين ترغـب يف      أن ختتار  ملنع التعذيب   
__________ 

)١( A/RES/57/199 ،٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٩. 
 .١الربوتوكول االختياري، املادة  )٢(
 .)أ(١٢ و٤الربوتوكول االختياري، املادتان  )٣(
 ).ب(و) أ(١، الفقرة ١٤و) ب(١٢الربوتوكول االختياري، املادتان  )٤(
 ).د(١، الفقرة ١٤ االختياري، املادة الربوتوكول )٥(
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 للربوتوكـول   وفقـاً يـة الوطنيـة،     ئليـات الوقا   مماثلة إىل اآل   وُتمنح سلطات . )٦(مقابلتهم
 وعدم  لرتاهةوتسترشد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف عملها مببادئ السرية وا          .)٧(االختياري

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

الدوام أن تكـون     على    حتدث عملياً أم ال حتدث، يلزم      إساءة املعاملة وسواء كانت     - ٤
 ويشمل أي شكل من أشكال      ونطاق العمل الوقائي واسع   .  املعاملة إساءةالدول متيقظة ملنع    

ألشخاص احملرومني من حريتهم وهي إساءة، إن مل يوضع حد هلـا، ميكـن أن               اإلساءة إىل ا  
والنهج الوقائي  .  أو ال إنسانية أو مهينة     تتحول إىل تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية       تتزايد و 

وعند فحص األمثلة على املمارسة احلسنة واملمارسة       . للجنة الفرعية ملنع التعذيب هنج تطلعي     
عتماد على ضروب احلماية    السيئة على حد سواء، تسعى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل اال          

  . نها إىل أدىن حد اإلساءة أو التقليل ماحتماالت واىل إزالة القائمة

إنسانية أو املهينة   ومنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال            -٥
 من حريتهم بأي شكل مـن       احملرومنيألشخاص  لقوق اإلنسان األساسية    ينبثق عن احترام ح   

ة ملنـع    اللجنة الفرعي  تقوم هبا الزيارات اليت   تركز  و.  يتعرضون له  قدأشكال االحتجاز الذي    
 احلاالت املؤديـة    حدوث  تسهم يف  قدالتعذيب إىل الدول األطراف على حتديد العوامل اليت         

وهبذا .  املعاملة حدوث أو تكرار إساءة   بغية تقدمي توصيات ملنع     ،  ها أو متنع  ،إساءة املعاملة إىل  
ثبـت أو    وعوضاً عن أن يكون الغرض النهائي للجنة الفرعية ملنع التعذيب هو جمرد الت             ،املعىن

توقـع ارتكـاب     ينبغي أن يتمثل هذا الغـرض يف         ،التحقق مما إذا كان التعذيب قد حدث      
 بتحسني نظام عمل الضمانات الرامية       األطراف  من خالل إقناع الدول    التعذيب ومنع حدوثه  

  . املعاملةإساءةمنع مجيع أشكال إىل 

  مقدمة    

اللجنـة الفرعيـة ملنـع      رت  زا من الربوتوكول االختياري،     ١١ و ١ للمادتني   وفقاً  -٦
  .٢٠٠٨ مايو/ أيار٢٦مايو إىل يوم االثنني / أيار١٧ يوم السبت  يف الفترة منبننالتعذيب 

وحبث وفد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، يف زيارته األوىل هذه إىل بنن، حالة التقدم                -٧
مايـة األشـخاص    احملرز يف إنشاء اآللية الوقائية الوطنية وركز على الوضع فيما يتعلـق حب            

  .احملرومني من حريتهم من إساءة املعاملة يف مرافق الشرطة ومراكز الدرك والسجون

السيدة سيلفيا كاسايل   : أعضاء اللجنة الفرعية التالية أمساؤهم    وكان الوفد يتألف من       -٨
 والـسيد   زبيغينيو السوتـشيك،   والسيد،  نسكي بيترسن يالسيد هانز درام  ، و )رئيسة الوفد (

__________ 

 ).ه(١، الفقرة ١٤الختياري، املادة الربوتوكول ا )٦(
 .٢٠ و١٩الربوتوكول االختياري، املادتان  )٧(
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 من الربوتوكول االختياري، رافق     ١٣ من املادة    ٣وعمالً بالفقرة   . دو توريس بورسو  ليوبول
  . الوفد اخلبري الدكتور جوناثان بينون

 السيد باتريس جيليـربت      أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب كل من       ةساعدوقام مب   -٩
لـسيدة نـوزي    رينـو، وا   - ، والسيدة إستيل أسـكيو    )أمني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب    (

، باإلضافة إىل   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     راماموجنيسوا، وهم من موظفي     
  .ثالثة مترمجني شفويني

واضطلع الوفد، خالل زيارته إىل بنن، باستعراض معاملة األشـخاص احملـرومني مـن             -١٠
خاص احملرومني مـن    حريتهم وأبدى مالحظات وأجرى مقابالت على انفراد مع املوظفني واألش         

  .)٨(مخسة خمافر شرطة، ومخسة مراكز درك، وثالثة سجون: حريتهم يف مؤسسات شىت وهي

وباإلضافة إىل زيارة أماكن احلرمان من احلرية، أجرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب              - ١١
 ، مبن يف ذلك حماورون من الوزارات والقضاء واالدعاء العام،         مناقشات مع السلطات العامة   

 عامة عن اإلطار القانوين املتعلق بإقامة العدل        احلصول على صورة  وأعضاء اجملتمع املدين بغية     
واجتمع  .)٩(اجلنائي وأماكن احلرمان من احلرية والكيفية اليت يعمل هبا النظام على الصعيد العملي            

قـصر العـدل يف     كما زار الوفد    . الوفد مبمثلي احملكمة العليا واحملكمة الدستورية يف جلسة عامة        
  . حريتهمأبومي وحتدث مع مدعيه العام بغية مناقشة معاملة القضاء لألشخاص احملرومني من

.  الزيارة  خبصوص بنن الزيارة قدم الوفد مالحظاته األولية إىل سلطات          هذه ويف هناية   -١٢
قـر اللجنـة    وُت. )١٠(وهذه املالحظات األولية، شأهنا شأن تقرير الزيارة، ذات طابع سـري          

الـيت  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧خة   الشفوية املؤر  الفرعية ملنع التعذيب بتلقيها املذكرة    
ونظرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف هذه       . أُرفقت هبا الردود األولية لبنن على مالحظاهتا      

  .ردود وأدرجت توضيحاً بشأن عدد من املسائل يف هذا التقريرال

بنن، الـذي  للجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل  املتعلق بأول زيارة    يل  التقرير التا يعرض  و  -١٣
جنـة   استنتاجات الوفد ومالحظـات الل      االختياري،  من الربوتوكول  ١٦ للمادة   وفقاً أُعد

 بغيـة معاملة األشخاص احملرومني من حريتـهم،       الفرعية ملنع التعذيب وتوصياهتا خبصوص      
والتقرير .  املعاملة إساءةخاص من مجيع أشكال     ئك األش حبماية أول  تعلق فيما ي  الوضعحتسني  

 الرامي إىل بنن وسلطات  ملنع التعذيب  يف احلوار بني اللجنة الفرعية     مهماملتعلق بالزيارة عنصر    
والتقريـر  . منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   

  .)١١( نشرهلطات بنن حيث املبدأ، إىل أن تطلب سسري، من

__________ 

 .ا، انظر املرفق األوللالطالع على قائمة كاملة بأماكن احلرمان من احلرية اليت متت زيارهت )٨(
 .جتمع هبم الوفد يف املرفق الثاينميكن االطالع على قائمة كاملة باملسؤولني وغريهم من األشخاص الذين ا )٩(
 .٢، الفقرة ١٦الربوتوكول االختياري، املادة  )١٠(
 .املرجع نفسه )١١(
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 زيارات مستقلة، يعمل بكامل  املعاملة وجود نظامإلساءةومن العوامل احلامسة املانعة   -١٤
وهلـذا الـسبب،   . من حريتهمحيرم فيها أشخاص األماكن اليت ميكن أن    لرصد مجيع    طاقته،

  . بننوطنية يف الية ئوقااللية إنشاء اآل من التقرير ملناقشة القسم األوليكرس 

 من منظور   بننالزيارة اإلطار القانوين واملؤسسي يف       تقرير    من القسم الثاين ويتناول    -١٥
عذيب قد تنشأ عن االفتقار إىل إطـار  واألوضاع اليت هتيئ األجواء القتراف الت   . منع التعذيب 

  وهذه الـضمانات   .مالئم يضمن حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم      قانوين ومؤسسي   
 تقع هذه املهمة على عاتق هيئات أخرى        - حماكمة وفق األصول القانونية      ُتعترب ضمانات  ال

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة   بقدر ما ُتعترب وسائل ملنع -يف األمم املتحدة   
  .أو الالإنسانية أو املهينةالقاسية 

الفعلـي   الوضع ملنع التعذيب يف األقسام الالحقة من التقرير         وتبحث اللجنة الفرعية    -١٦
 على ضوء تلك الضمانات وإمكانية احلصول       شىت املواقع لألشخاص احملرومني من حريتهم يف      

أو /إذا ما وضـعت و     أن من شأهنا،    الفرعية ملنع التعذيب   عليها، وهي ضمانات ترى اللجنة    
ألشخاص احملرومني خطر حدوث إساءة معاملة ل من أن تقلل على النحو املالئم،    صوهنا جرى
 بتوصيات بشأن التغيريات الالزمة لتحسني       ملنع التعذيب  وتتقدم اللجنة الفرعية  . حريتهممن  

وعلى صعيد   يف جمال القانون  وحتسني نظام متماسك من الضمانات      وضمان وضع   األوضاع  
  .املمارسة العملية

   اآللية الوقائية الوطنيةإنشاء  - أوالً  
قبل الزيارة، مبعلومات عن التطورات حىت      جرى تزويد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،         -١٧

وترحـب  . ذلك الوقت يف إنشاء اآللية الوقائية الوطنية، وهي املرصد الوطين ملنع التعـذيب            
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب حبقيقة أنه كان هناك تشاور حتضريي مفتوح مع اجملتمع املـدين               

وهتنئ . ٢٠٠٧أغسطس /آب يف بشأن هذه املسألة، متخض عن وضع مسودة مشروع تشريع   
نة الفرعية ملنع التعذيب مجيع املشاركني يف حتقيق هذه اخلطوة األوىل اهلامة على طريـق               اللج

وتأسف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ألهنـا،       . إرساء اآللية الوقائية الوطنية على أساس قانوين      
 أثناء زيارهتـا إىل     على الرغم من طلبها عقد اجتماعات مع أعضاء الفريق العامل املخصص          

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن اجملتمع املدين ال يبدو أنـه علـى             . بنن، مل تتمكن من مقابلتهم    
وترى اللجنة الفرعية ملنـع     . دراية مبشروع التشريع أو أنه يشارك يف وضعه يف هذه املرحلة          

لوطنية، بغية ضمان التعذيب أن من املهم مواصلة تشجيع احلوار العام خبصوص اآللية الوقائية ا     
 يف عمليـة اعتمـاد      - مبادئ الصراحة والشفافية والشمولية واالسـتقاللية        -اتباع املبادئ   

 ملا أُشري إليه يف الربوتوكول االختياري، كيمـا         وفقاًالتشريع وإنشاء اآللية الوقائية الوطنية،      
  .حتظى اآللية الوقائية الوطنية بثقة اجلماهري بوجه عام
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جنة الفرعية ملنع التعذيب موافاهتا مبعلومات عن اخلطـوات املتخـذة         وتطلب الل   -١٨
للتشجيع على إجراء حوار عام يف هذه املرحلة الالحقة خبصوص اعتماد التشريع املتعلق             

  .باآللية الوقائية الوطنية وخبصوص إنشاء هذه اآللية

وقت الزيـارة   وقد فحصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مشروع التشريع املقدم يف             -١٩
وبعد الزيارة، طلبت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مزيداً        . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٣واملؤرخ  

وقدمت حكومة بنن معلومات حمَدثة يف      . من املعلومات بشأن عملية اعتماد مشروع التشريع      
، وجرى تزويد اللجنة الفرعية ملنـع  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧مذكرهتا الشفوية املؤرخة   

وتـرى   .)١٢(٢٠٠٨ديسمرب  /لتعذيب بنسخة من مشروع التشريع املعَدل يف كانون األول        ا
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن مشروع التشريع حيتوي على أحكام تنطوي علـى إمكانيـة               
إرساء أساس متني لآللية الوقائية الوطنية ومتوافقة عموماً مع املبادئ التوجيهية األولية بشأن             

 الوقائية الوطنية، اليت قدمتها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف تقريرها الـسنوي             إنشاء اآلليات 
وحتيط اللجنة الفرعية ملنع التعذيب علماً مع االرتياح، علـى     . )١٣(٢٠٠٨مايو  /األول يف أيار  

  : وجه اخلصوص، بالعناصر التالية

قد ُيحـرم،    النطاق لألماكن اليت ُيحرم، أو       يتضمن مشروع التشريع تعريفاً واسع     •
الربوتوكـول  تهم، وهو تعريف متوافـق مـع أحكـام          فيها األشخاص من حري   

  االختياري؛

متوافقة مع تلـك    وقائية الوطنية بصالحيات وصول      اآللية ال   مشروع التشريع  زودي •
  املتوخاة يف الربوتوكول االختياري؛

هيئة "و" ة ماليةاستقاللي "ذات(ى أهنا مستقلة مالياً آللية الوقائية الوطنية موصوفة علا •
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو        هتدف إىل منع التعذيب وغريه من        مستقلة
  ؛))٣ و١املادتان " (يف أماكن االحتجازسانية أو املهينة، وال سيما الالإن

 تدابري انتقامية ضد أي شخص قد يكون قـدم       / جزاءات جد حظر صريح لفرض أي    يو •
  علومات إىل اآللية الوقائية الوطنية؛ م - منظمة قد تكون قدمت  أو أي-

املـستويني   الدولية على    يرد نص على التعاون بني اآللية الوقائية الوطنية واهليئات         •
  العاملي واإلقليمي؛

  .على الرئيسعد عرضه ب لية الوقائية الوطنية إصدار تقرير سنويعلى اآل يتعني •

__________ 

، ٢٠٠٨سمرب  دي/ كانون األول  ٢٣لالطالع على نص مشروع التشريع، كما قدمته السلطات إلكترونياً يف            )١٢(
 .انظر املرفق الثالث

 .انظر املرفق الرابع )١٣(
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ؤلفة من مخسة أشخاص، ترحب اللجنة      وفيما يتعلق بعضوية اآللية الوقائية الوطنية امل        -٢٠
الفرعية ملنع التعذيب حبقيقة أنه جيري إيالء اهتمام للشرط الذي يقضي بوجـوب التنـوع               
اجلنساين ألعضاء اآللية الوقائية الوطنية وللشرط الذي يقضي بأن تكون لدى األعضاء خربة             

ة ملنع التعذيب علمـاً     وحتيط اللجنة الفرعي  . مناسبة يف جمال إقامة العدل على وجه اخلصوص       
كذلك بأن األعضاء سيعينون مبرسوم وزاري بناء على اقتراح من وزير العـدل وحقـوق               

كما حتيط اللجنة الفرعية ملنع التعذيب علماً بتنقيح أُجري للنص السابق مفـاده أن              .اإلنسان
ر يتناىف مع   ممارسة أي عمل ميكن أن ميس استقاللية ونزاهة عضو يف اآللية الوقائية الوطنية أم             

ويتضمن مشروع التشريع املنقح اآلن حكماً يقضي بعدم أهلية         . عضوية اآللية الوقائية الوطنية   
أي شخص يشغل وظيفة عامة، أو ميارس أي نشاط سياسي أو مهين، أو يشغل أي منصب                

واللجنة الفرعية ملنع التعذيب يساورها القلـق       . باالنتخاب، لعضوية اآللية الوقائية الوطنية    
إزاء استبعاد أي شخص ميارس عمالً مهنياً وتوصي بإعادة النظر يف هذا املشروع املـنقح         
بالنظر إىل أنه سيبدو أنه يستبعد أي مهين قانوين أو طيب ممارس من عضوية اآللية الوقائية                

توصي اللجنة الفرعية ملنع    ولضمان استقاللية ونزاهة أعضاء اآللية الوقائية الوطنية،        . الوطنية
 بأن ينص مشروع القانون على أن عضوية اآللية الوقائية الوطنية تتناىف مـع أي               تعذيبال

وحتيط اللجنة الفرعية ملنع التعذيب علماً بأن       . عمل آخر ميكن أن ميس استقالليتها ونزاهتها      
مشروع التشريع ينص على إنشاء فريق اختيار مؤلف من مهنيني كبار يف اجملالني القـانوين               

واللجنة الفرعية ملنع التعذيب على ثقة من أن عضوية         . من ممثالً للمجتمع املدين   والطيب ويتض 
وتوصي اللجنة  .  هذا التنوع  أيضاًاآللية الوقائية الوطنية املؤلفة من مخسة أشخاص ستجسد         

  .الفرعية ملنع التعذيب بإعطاء أولوية لضم مهين طيب إىل اآللية الوقائية الوطنية

 تشعر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بالقلق       نية اآللية الوقائية الوطنية،   وفيما يتعلق مبيزا    -٢١
ألن بعض األحكام السابقة اليت تقضي بأن تقوم اآللية الوقائية الوطنيـة بـاإلدارة املـستقلة     

. مليزانيتها وتقدمي تقاريرها املالية إىل دائرة احملاسبة يف احملكمة العليا أُسقطت من التشريع املنقح    
  .ي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإعادة العمل هبذه األحكاموتوص

 مـن مـشروع     ١٩وتشعر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بقلق خاص ألن املادة            -٢٢
  تشري إىل أن مرسوماً    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥القانون الذي قدمته السلطات يف      

 un décret pris en Conseil des“(ق عمل اآللية الوقائيـة الوطنيـة   وزارياً سيحدد طرائ

Ministres déterminera les modalités de fonctionnement de l’Observatoire” .(  وتوصـي
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتحديد طرائق عمل اآللية الوقائية الوطنية حتديداً واضحاً يف             

الحقة، إال إذا كانـت     مشروع قانون اآللية الوقائية الوطنية وعدم ترك حتديدها ملراسيم          
  . موضوع تشاور وحوار عامني واسعي النطاقأيضاًهذه املراسيم 

واللجنة الفرعية ملنع التعذيب تناولت بالبحث مدى التقدم احملرز يف اعتماد مشروع              -٢٣
 املتلقاة من الـسلطات أن  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧التشريع وتفهم من الرسالة املؤرخة      

ثته واعتمدته اللجنة الوطنية للتشريع وتدوين القـوانني أثنـاء دورهتـا            مشروع التشريع حب  



CAT/OP/BEN/1 

9 GE.11-41697 

كما أبلغت السلطات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣االستثنائية يف   
بأن اخلطوة التالية يف عملية االعتماد ستكون إحالة املشروع إىل رئيس الدولة كيما تبحثـه               

للجنة الفرعية ملنع التعذيب أن مشروع التشريع قيد النظـر متهيـداً            وترى ا . اجلمعية الوطنية 
وتطلب اللجنة الفرعية   . توصي بإمتام العملية بأسرع ما ميكن     العتماده منذ بعض الوقت، و    

ملنع التعذيب موافاهتا، إذا أُدخل مزيد من التعديل على مشروع التشريع أثنـاء عمليـة               
بغي أن تكون أي تعديالت جوهرية ملـشروع        وين. االعتماد، بنسخة من أي نص معدل     
  .التشريع موضوع مزيد من التشاور

واآللية الوقائية الوطنية، باعتبارها هيئة تكمل على الصعيد الوطين عمل اللجنـة              -٢٤
استمرار احلوار مع الـسلطات  الفرعية ملنع التعذيب، تشغل موقعاً متقدماً يتيح هلا ضمان     

وهلذه الغاية، ينبغي أن تقـدم اآلليـة        . قة مبنع إساءة املعاملة   الوطنية بشأن القضايا املتعل   
الوقائية الوطنية توصيات إىل السلطات املختصة هبدف حتسني معاملة األشخاص احملرومني           
من حريتهم، مبا يف ذلك حتسني أوضاعهم، ومنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو              

وينبغي لآللية الوقائية الوطنية، عند قيامها بذلك،  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
أن تويل االهتمام الواجب ملعايري األمم املتحدة ذات الصلة وللتوصيات املقدمة من اللجنة             

وعالوة على ذلك، فإن أحد اجلوانب الرئيسية لعمل اآللية الوقائية          . الفرعية ملنع التعذيب  
ة الفرعية ملنع التعذيب وتيسري تبادل املعلومـات  الوطنية هو إقامة اتصال مباشر مع اللجن 

  .بغية متابعة االمتثال لتوصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

وتتطلع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل إجراء مزيد من املناقشات خبصوص مجيـع               -٢٥
ئية الوطنية  جوانب عمل اآللية الوقائية الوطنية من خالل حوار مع السلطات ومع اآللية الوقا            

  .بالتوازي مع تطور هذا العمل

  الضمانات الرمسية ضد إساءة املعاملة  - ثانياً  
نظرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف عناصر اإلطار القانوين اليت تنطـوي علـى                -٢٦

إمكانية توفري ضمانات لألشخاص احملرومني من حريتهم والعناصر احملتمـل أن تـسهم يف              
  . ة املعاملةالتعريض خلطر إساء

   واملدوناتة األساسيات التشريع-اإلطار القانوين   -ألف   

  دستور بنن واحملكمة الدستورية  -١  
 هو القانون األمسى للدولة،     ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١١دستور بنن الصادر يف       -٢٧

 ١٤٧وفضالً عن هذا، فإن املادة      . والباب الثاين من الدستور مكرس حلقوق الفرد وواجباته       
تكون للمعاهدات أو االتفاقات املصدق عليها حسب األصـول         "من الدستور تنص على أن      
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وعلى وجه اخلصوص، فإن املبادئ     ". القانونية، عند صدورها، سلطة أعلى من سلطة القوانني       
املنصوص عليها يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب أُدرجت يف الباب الثاين مـن              

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       على ذلك، فإن النص الكامل ال      وعالوة. الدستور
   / آذار ١٢، اليت صدقت بـنن عليهـا يف         املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٥، ُنشر يف اجلريدة الرمسية املؤرخة ١٩٩٢مارس 

مناً حلقوق اإلنسان املكفولة للمحتجزين، تنص وفيما يتعلق بدور القضاء باعتباره ضا     -٢٨
 على أن متارس احملكمة الدستورية أعلى سـلطة قـضائية للدولـة يف املـسائل                ١١٤املادة  

وتبت احملكمة يف مدى دستورية القوانني وتتوىل املسؤولية عن ضـمان حقـوق             . الدستورية
ن احملكمة البت يف مـدى      وجيوز ألي مواطن أن يطلب م     . الفرد األساسية واحلريات املدنية   

دستورية القوانني إما بشكل مباشر وإما عن طريق اإلجراء اخلاص املتمثل يف الـدفع بعـدم                
  .الدستورية يف قضية تنظرها حمكمة وتتعلق هبذا املواطن

  التدوين القانوين جلرمية التعذيب  -٢  
لسوء املعاملة أو ال ُيعَرض أي فرد للتعذيب أو " من الدستور على أن ١٨تنص املادة    -٢٩

وال حيق ألي فرد منع شخص حمتجز أو متهم مـن           . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    للمعاملة  
 تأديبيـة إذا مل يكـن       وال جيوز احتجاز أي فرد يف مؤسسة      . أن يفحصه طبيب من اختياره    

ان ال جيوز احتجاز أي فرد أكثر من مث       كما  . خاضعاً ألحكام قانون عقوبات ساري املفعول     
وال جيـوز مـد املهلـة إال يف       . وأربعني ساعة إال بقرار من القاضي الذي جيب عرضه عليه         

".  ال تتجاوز فترة تزيد على مثانية أيـام        ص عليها يف القانون وحبيث    ظروف استثنائية منصو  
وأي فرد أو موظف يف الدولة يقوم، أثناء ممارسة مهامه، بارتكاب أعمال تعذيب أو مبعاملة               

 للقـانون  وفقاًإنسانية أو مهينة، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أوامر، ُيعاقَب           القاسية أو   
  ). من الدستور١٩املادة (

وتدرك اللجنة الفرعيـة ملنـع      . وال يوجد تعريف رمسي للتعذيب يف تشريعات بنن         -٣٠
. التعذيب أن احملكمة الدستورية حاولت سد هذه الفجوة بتقدمي تعريف واسـع للتعـذيب             

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب على دراية بأنه جيري اختاذ خطوات إلدراج تعريف التعـذيب              و
 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ولتعريف التعذيب على أنه جرميـة يف الـصيغة              ١ للمادة   وفقاً

بيد أن اللجنة الفرعيـة     . النهائية ملشروع القانون اجلنائي املعروض حالياً على اجلمعية الوطنية        
ع التعذيب تالحظ أن نص مشروع القانون اجلنائي املقدم من الدولة الطرف ال حيتوي على            ملن

كما تالحظ أن الربملـان نـاقش      . تعريف للتعذيب وال ينص على بيان حمدد جلرمية التعذيب        
وتؤيد اللجنة  . مشروع القانون اجلنائي ومشروع قانون اإلجراءات اجلنائية ملدة ست سنوات         

وتطلب من الدولـة الطـرف       )١٤(تعذيب توصيات جلنة مناهضة التعذيب    الفرعية ملنع ال  
__________ 

 .٢٨، الفقرة ٢٠٠٧، CAT/C/BEN/CO/2املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب،  )١٤(
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إشراك املنظمات غري احلكومية واخلرباء األكادمييني يف تنقـيح التـشريعات الوطنيـة،             
مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية بغية مواءمتـهما        مشروع القانون اجلنائي و    وبالتحديد

بغي أن تتخذ سلطات بنن مجيـع التـدابري         وين. مع األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية     
  .القانون هذين يف أقرب وقت ممكنالالزمة العتماد مشروعي 

  نظم الشكاوى، والرصد، واملساعدة القانونية - ؤسسياإلطار امل  - باء  

   والرصد املتعلقة بالشرطة والدركعمليات معاجلة الشكاوى  -١  
من القـانون   ) واملواد اليت تليها   (١١٤ادة  تالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن امل        -٣١

اجلنائي تنص على عدد من اجلرائم يف احلاالت اليت يرتكب فيها موظفون عـامون أفعـاالً                
وعلى وجه اخلصوص، فإن    . تتسبب يف مجلة أمور منها حرمان أشخاص آخرين من حريتهم         

املوظفني العامني الذين    من القانون اجلنائي تنص على أن موظفي اخلدمة املدنية و          ١١٩املادة  
جيري إبالغهم بادعاء حبدوث احتجاز غري قانوين وتعسفي، والذين ال يتناولون االدعاء مـع              
رؤسائهم، يتحملون املسؤولية عن األضرار النامجة عن ذلك ويتعرضـون لتجريـدهم مـن              

لتعذيب أنه  وأخرياً، تالحظ اللجنة الفرعية ملنع ا      .)١٥()dégradation civique(حقوقهم املدنية   
 من القانون اجلنائي، التوصل إىل ثبوت إدانة موظفي اخلدمة املدنية           ١٨٦ للمادة   وفقاًميكن،  

وتطلب اللجنـة الفرعيـة ملنـع      . واملوظفني العامني باستخدام القوة دون أسباب مشروعة      
اجلزاءات /التعذيب مزيداً من املعلومات عن هذه اجلرائم وإحصاءات عن عدد الشكاوى          

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦بناء على أحكام القانون اجلنـائي هـذه خـالل األعـوام              ضةاملفرو
  .٢٠٠٨و

 وزارة الداخليـة    ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٣ املؤرخ   ٣٩٤-٢٠٠٤ويعطي املرسوم رقم      -٣٢
ولوزارة الداخليـة، كيمـا     . واألمن واإلدارة اإلقليمية اختصاص ضمان النظام العام واألمن       

فتيش العام على قوات األمـن، التابعـة مباشـرة          تؤدي مهمتها، صالحيات خاصة مثل الت     
 للمرسوم رقـم    وفقاً الدفاع،   وباملثل، فإن لوزارة  . للوزارة، واإلدارة العامة للشرطة الوطنية    

  .، اختصاص الرقابة على أعمال الدرك٢٠٠٥مايو / أيار٦ املؤرخ ٢٤٩-٢٠٠٥

 واملفتشية العامة) للدرك(نية املفتشية التق واملفتشية العامة للشرطةومت إبالغ الوفد بأن   -٣٣
، "األخالقية واملعنوية " تضطلع كلها بأنشطة رقابة، مبا يف ذلك تلقي الشكاوى           لقوات األمن 

 أيـضاً وجرى  . أي االدعاءات املتعلقة بارتكاب املوظفني للفساد أو االبتزاز، والتحقيق فيها         

__________ 

املوظفون العامون املسؤولون عن أعمال الشرطة اإلدارية أو القضائية الذين يرفضون أو يهملون االنصياع              " )١٥(
ز غري قانونية أو تعسفية، إما يف مؤسسات احتجاز وإما يف أماكن            لطلب قانوين لإلبالغ عن حاالت احتجا     

ن مـسؤولية    ويتحملو ، يتعرضون لفقدان حقوقهم املدنية    أخرى، والذين ال يثبتون أهنم أبلغوا هبا سلطة عليا        
 ".[...] دفع تعويض عن األضرار
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 الرقابة، إدارة الشرطةالً، متارس أو. إبالغ الوفد بأنه يوجد نوعان من الرقابة الداخلية للشرطة     
ثانياً، ميكن لوزير الداخلية    . مدير عام الشرطة  مبا يف ذلك القيام بزيارات، بناء على أوامر من          

وتود اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تتلقـى مزيـداً مـن            . نفسه أن يأمر بإجراء تفتيش    
 هذه اهليئـات؛ وعـدد       فيما يتعلق بوالية   ٢٠٠٨-٢٠٠٦املعلومات اليت تغطي الفترة     

الشكاوى املتلقاة سنوياً؛ وعدد الشكاوى املعاجلة سنوياً وبيان اجلرائم املشمولة هبا وحتديد    
األشخاص املتهمني بارتكاهبا؛ ونتيجة كل هذه الشكاوى، مبا يف ذلك اجلزاءات املفروضة            

  .على املوظفني املسؤولني عن حدوثها

الذي قدمه مسؤول  ،)١٦(٢٠٠٥وزارة العدل لعام وطبقا للتقرير اإلحصائي السنوي ل  -٣٤
 Direction des Affaires(االتصال إىل الوفد أثناء الزيارة، فإن إدارة القضايا املدنية واجلنائيـة  

Civiles et Pénales ( التابعة لوزارة العدل معهود إليها بتلقي الشكاوى املتعلقة بإساءة املعاملة
  وفقـاً وعلى وجه اخلصوص، فقد جرى،     . ظام االحتجاز من جانب قوات األمن واستغالل ن     

مارسة العنف  ، تقدمي ثالث شكاوى تتعلق مب     ٢٠٠٥ملا أورده التقرير اإلحصائي السنوي لعام       
وتطلـب اللجنـة   . (violences exercées par les forces de l’ordre)من جانب قوات األمن 

ئية عن هذه األنشطة خالل الـسنوات       الفرعية ملنع التعذيب مزيداً من املعلومات اإلحصا      
    .الثالث املاضية، ومزيداً من التفاصيل عن نتائج تلك الشكاوى

  هيئات رصد السجون، والشكاوى  -٢  

  الرصد  )أ(  
تدرك اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن هناك عدة هيئات تتضمن مسؤوليتها رصـد               -٣٥

يف األقسام التالية املتعلقـة بالرقابـة       السجون، وسيجري تناول بعض هذه اهليئات باملناقشة        
وعلى سبيل املثال، فإن الوفد، يف االجتماعات اليت ُعقدت مع ممثلي احملكمة العليا،             . القضائية

علم أن احملكمة العليا أجرت تفتيشاً على مجيع السجون يف بنن وقدمت تقارير عن زيـارات            
  .تعذيب نسخاً من تقارير التفتيش هذهوتطلب اللجنة الفرعية ملنع ال. التفتيش إىل احلكومة

ومديرية إدارة السجون واملساعدة االجتماعية هي اإلدارة املكلفـة، داخـل وزارة              -٣٦
وتتمثل مهمتها يف ضمان ضبط وتنظيم      . العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، بإدارة السجون     

 املساعدات الالزمة إىل ومراقبة العقوبات املختلفة، وضمان إدارة العاملني واملعدات بغية تقدمي        
وإحدى مهامهـا هـي زيـارة       . األشخاص من مجيع األعمار املعنيني باإلجراءات القضائية      

وتأسف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب لعدم تزويدها بأي تقـارير مهـام            . السجون بانتظام 
خبصوص هذه الزيارات وتطلب موافاهتا بأي معلومات أخرى تغطي الـسنوات الـثالث      

ة فيما يتعلق بالزيارات اليت أجرهتا مديرية إدارة السجون واملـساعدة االجتماعيـة    املاضي

__________ 

 .، وزارة العدل، مسؤول العالقات مع املؤسسات٢٠٠٥احلولية اإلحصائية،  )١٦(



CAT/OP/BEN/1 

13 GE.11-41697 

والتوصيات اليت قدمتها لتحسني معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم، مبـا يف ذلـك             
  .حتسني أوضاعهم

الـسجون واملـساعدة     واللجنة الفرعية ملنع التعذيب على علم بأن مديريـة إدارة           -٣٧
 بتلقي تقارير الزيارات اليت جتريها جلان الرقابـة علـى الـسجون             أيضاًفة  مكلاالجتماعية  

)Commissions de surveillance des prisons(  مـن قـانون   ٥٧٨، املنشأة مبوجب املـادة 
بـشأن  ١٩٧٣سبتمرب  / أيلول ١٥ املؤرخ   ٢٩٣-٧٣ من املرسوم رقم     ٨٠ادة  اإلجراءات اجلنائية وامل  

). Décret No. 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire (إدارة السجون
، الذي قدمه مسؤول االتـصال      ٢٠٠٥وطبقاً للتقرير اإلحصائي السنوي لوزارة العدل لعام        

وتطلـب اللجنـة    . ٢٠٠٥ زيارات يف عام     ١٠إىل الوفد أثناء الزيارة، أجرت هذه اللجان        
للجان، ومعلومات عن أية متابعـة أُجريـت        الفرعية ملنع التعذيب نسخاً من تقارير بعثات ا       

وتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب      . نتيجة هلذه الزيارات اليت مت القيام هبا إىل السجون        
 أن توضح السلطات ما إذا كانت الزيارات حتدث على أساس متواصل وأن تقـدم               أيضاً

  .٢٠٠٥معلومات عن أية زيارات أُجريت بعد عام 

) Direction des Droits de l’Homme(ذلك، فإن إدارة حقوق اإلنسان وباإلضافة إىل   -٣٨
التابعة لوزارة العدل مكلفة بضمان مراعاة املعايري الدنيا لألمم املتحـدة بـشأن االحتجـاز               

وميكن أن تأخذ هذه الزيارات طابع رد فعـل         . وبإجراء زيارات دورية إىل أماكن االحتجاز     
التشجيع على مراعاة   (أو طابعاً وقائياً على حد سواء       ) نسانبعد تبليغ عن انتهاك حلقوق اإل     (

وتود اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تعرب عن شكرها         ). القواعد املتعلقة بأوضاع االحتجاز   
وهي . ملسؤول االتصال على تزويدها بثالثة تقارير عن زيارات أجرهتا إدارة حقوق اإلنسان           

 توصية بوجـوب منحهـا   ، يف أحد هذه التقارير،  سان أصدرت تالحظ أن إدارة حقوق اإلن    
وتطلب اللجنة الفرعيـة     .)١٧(املوارد الالزمة للقيام بزيارات غري معلنة إىل أماكن االحتجاز        

ملنع التعذيب تزويدها مبعلومات عن املوارد املخصصة لألعمال الوقائيـة إلدارة حقـوق             
 أُجريت منذ   يارات اليت مجيع تقارير الز   من ، وبنسخ ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧اإلنسان يف عامي    

كما تطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب موافاهتا بتعليقات السلطات علـى           . ٢٠٠٦عام  
  .التوصية املتعلقة بتكليف إدارة حقوق اإلنسان بإجراء زيارات غري معلنة

، أجرت املفتشية العامة للخـدمات      ٢٠٠٥ للتقرير اإلحصائي السنوي لعام      وفقاًو  -٣٩
وتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب      . ٢٠٠٥ زيارة للسجون يف عام      ٢٠ أيضاًالقضائية  

موافاهتا بنسخ من أي تقارير خاصة هبذه الزيارات وأي توصيات مقدمة ومبعلومات عـن              
  .أي إجراءات اُتخذت عقب هذه الزيارات

__________ 

 .٢٠٠٦مارس /ر عن زيارة أماكن احلرمان من احلرية يف منطقيت أوميه وبالتو، آذارتقري )١٧(
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ويدرك الوفد أن إدارات أخرى تابعة لوزارة العدل مكلفة، باملثل، بزيـارة أمـاكن        -٤٠
وتطلب ). من بينها، على سبيل املثال، إدارة احلماية القضائية لألطفال والشباب         (حتجاز  اال

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب موافاهتا بنسخ من أي تقارير خاصة بزيارات من هذا القبيل              
أُجريت خالل السنوات الثالث املاضية وأي توصـيات مقدمـة ومبعلومـات عـن أي         

  .لزياراتإجراءات اُتخذت عقب هذه ا

  الشكاوى  )ب(  
أبرزت املناقشات اليت أُجريت مع ممثلي وزارة العدل أنه ال يوجد إطار رمسي لتلقي                -٤١

بيد أنه حيق ألي شخص حمتجـز أن يتوجـه          . الشكاوى املتعلقة بإساءة املعاملة يف السجون     
وفضالً . بشكواه إىل مدير السجن مباشرة أو أن يشكو من خالل اإلجراءات القضائية العادية           

عن هذا، فقد أوضحت السلطات أنه ميكن تسجيل الشكاوى يف سجل وقائع مفرزة شرطة              
، اليت تقـوم بـدورها      السجون واملساعدة االجتماعية   السجون، امللزمة بإبالغ مديرية إدارة    

     ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة الفرعيـة ملنـع التعـذيب أن           . بإبالغ وزارة العدل باملسألة   
 من القانون اجلنائي تنص على أن رؤساء أمن السجون الذين يقومـون، ضـمن             ١٢٠املادة  

أمور أخرى، باالحتفاظ مبحتجز دون أمر قانوين أو يرفضون عرض حمتجز علـى ضـابط               
شرطة، جيوز اعتبارهم مدانني باحتجاز تعسفي وميكن احلكم عليهم بالـسجن ملـدة سـتة            

 عن مضمون   يب تزويدها مبزيد من املعلومات    وتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذ     .)١٨(أشهر
 ما إذا كان من املمكن أن تنطبق إذا، على سبيل املثال، طلب حمتجز              هذه اجلرمية وتأكيد  

وتطلب اللجنة الفرعية ملنع . عرضه على قاض ومل تقم سلطات السجن بتلبية الطلب فوراً      
ضايا ُرفعت مبوجب هـذا     مآل أية ق  / تزويدها مبعلومات إحصائية عن نتائج     أيضاًالتعذيب  

  .٢٠٠٥احلكم من أحكام القانون اجلنائي منذ عام 
 ملا أورده   وفقاًوتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن إدارة حقوق اإلنسان تتوىل،             -٤٢

، التحقيق يف الشكاوى املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،         ٢٠٠٥التقرير اإلحصائي السنوي لعام     
تعذيب موافاهتا مبزيد من املعلومات عـن هـذه الواليـة،           وتطلب اللجنة الفرعية ملنع ال    

مآل هذه  /وتفاصيل عن الشكاوى اليت جرى التحقيق فيها، ومعلومات إحصائية عن نتائج          
  .الشكاوى، وبصفة خاصة أية شكوى أسفرت عنها زيارة إىل مكان احتجاز

__________ 

العاملون يف مراكز احلبس االحتياطي أو سجون اإلقامة القصرية أو مرافق االحتجاز أو الـسجون الـذين                  )١٨(
يودعون سجيناً دون أمر أو قرار قضائي، أو األشخاص الذين، دون أمر حكومي مؤقت، حيتجزون شخصاً                
أو يرفضون عرض الشخص على ضابط الشرطة أو على الشخص الذي ينقل أوامره، دون أن يكون لديهم                 
أمر مانع من مدع عام أو قاض، واألشخاص الذين يرفضون عرض سجالت االحتجاز على ضابط شرطة،                

وبغرامـة  وسنتني يعتربون مدانني باحتجاز تعسفي، وخيضعون ملعاقبتهم بالسجن ملدة تتراوح بني ستة أشهر       
 ". فرنك٤٨ ٠٠٠و ٤ ٠٠٠تتراوح بني 
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اضعة إلشراف  وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن مجيع إدارات وزارة العدل خ            -٤٣
املفتشية العامة للخدمات القضائية، وهي هيئة إشرافية داخلية خاضعة إلشراف وزير العـدل             

، فإن املفتشية العامة للخـدمات      ٢٠٠٥وطبقاً ملا أورده التقرير اإلحصائي السنوي لعام        . مباشرة
وفيمـا  ). ٢٠٠٥  يف عام  ١١٨(القضائية تقوم، ضمن أمور أخرى، بتلقي الشكاوى من األفراد          

وسيكون موضـع   . ٢٠٠٥يتعلق بالشكاوى املتلقاة، مت التحقيق يف ست منها فعالً يف عام            
املفتشية  عن والية  ترحيب من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تتلقى مزيداً من املعلومات          

    بشأن الشكاوى، وأنواع الشكاوى اليت حققت فيهـا منـذ           العامة للخدمات القضائية  
  .مآل هذه الشكاوى/علومات إحصائية عن نتائج، وم٢٠٠٥عام 

وبوجه أعم، تطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب معلومات عـن اجلوانـب العمليـة                -٤٤
للوصول إىل خمتلف آليات معاجلة الشكاوى اليت جرى بياهنا، والسبل اليت تكفل هبا الـسلطات             

   .يات معاجلة الشكاوىإبالغ األشخاص احملرومني من حريتهم حبقوقهم مبوجب خمتلف آل

  رقابة من جانب املدعني العامنيال  -٣  
تالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن هناك عدداً من األحكام يف القانون اجلنـائي                -٤٥

 من  ١٢فبموجب املادة   . وقانون اإلجراءات اجلنائية يتعلق بالرقابة من جانب املدعني العامني        
. مهام الشرطة القضائية موظفون بتوجيه من املدعي العـام        قانون اإلجراءات اجلنائية، يؤدي     

إلشراف املدعي العام يف حمكمة االسـتئناف،       "، ختضع الشرطة القضائية     ١٣ومبقتضى املادة   
 ٢٢وباإلضافة إىل ذلك، ختول املـادة  ). Chambre d’Accusation" (حتت مراقبة غرفة االهتام

.  سلطة تلقي الـشكاوى    (Procureur) للجمهورية   من قانون اإلجراءات اجلنائية املدعي العام     
 من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،        ٣٨ من املادة    ٢ والفقرة   ٣٤ من املادة    ٤ للفقرة   وفقاًو

للمدعي العام أو قاضي اإلجراءات سلطة مباشرة على القوات العامة من أجل محاية احملتجزين        
  . الذين يشتكون من إساءة املعاملة

 ٢٩٣-٧٣ من املرسوم رقم     ٧٨ أن املادة    أيضاًة الفرعية ملنع التعذيب     وتالحظ اللجن   -٤٦
تنص على أن يقوم قضاة التحقيق واملدعون العامون بزيارة السجون على حنو منتظم للتحقق              

وتأسف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ألنه مل يـتم         . من مشروعية احتجاز كل شخص حمتجز     
ام املدعني العامني الرقابية هذه، وأي أنشطة رقابية مـن          بأي تفاصيل عملية خبصوص مه    تزويدها  

وتطلب اللجنـة الفرعيـة ملنـع    . هذا القبيل جرى االضطالع هبا، وأية نتائج مت احلصول عليها  
ـ        تزويدها مبزيد من املعلومات عن ممارسة      التعذيب شروعية املدعني العامني يف رصد مـدى م

 فيمـا   ٢٠٠٨-٢٠٠٥ائية تغطي الفتـرة     علومات إحص ، ومب االحتجاز ويف تلقي الشكاوى   
   .مآل هذه الشكاوى/يتعلق بنتائج
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  الرقابة القضائية  -٤  
علم أعضاء الوفد، يف اجتماعاهتم مع احملكمة الدستورية ومـع ممثلـي وزارة الداخليـة           -٤٧

 ١٢٠ة   للماد وفقاًتتلقى االدعاءات املتعلقة بإساءة املعاملة،      احملكمة الدستورية   ووزارة الدفاع، أن    
غري أن الوفد مل يتمكن من احلصول على إحصاءات خبصوص القـضايا الـيت              . من الدستور 

وتطلـب اللجنـة    . أو مت الفصل فيها يف نظام العدالة اجلنائية       /أُحيلت إىل هذه املؤسسات و    
الفرعية ملنع التعذيب تزويدها مبزيد من املعلومات عن عدد الشكاوى املرفوعـة سـنوياً              

لثالث املاضية أمام احملكمة الدستورية فيما يتعلق مبعاملـة األشـخاص           خالل السنوات ا  
مبا يف ذلك مدة االحتجاز وأوضاع االحتجاز وادعاءات حـدوث       (احملرومني من حريتهم    

   .مآل هذه الشكاوى/ونتائج) إساءة معاملة من جانب املوظفني أثناء فترات االحتجاز

رئـيس غرفـة االهتـام       اجلنائية، فـإن      من قانون اإلجراءات   ١٩٩وطبقاً للمادة     -٤٨
)Chambre d’accusation (            له والية تتمثل يف زيارة أماكن االحتجاز كلمـا رأى ضـرورة

لذلك، والقيام بزيارات إىل السجون مرة على األقل كل ثالثة أشهر للتحقـق مـن وضـع          
ميكن االطـالع علـى     وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه       . احملتجزين قيد االحتجاز الوقائي   

وتأسف اللجنة الفرعيـة ملنـع      ). ٦٧٤املادة  (أحكام مماثلة يف مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية        
التعذيب ألنه مل يتم تزويدها بأي تفاصيل أخرى بشأن العمل الوقائي لرئيس غرفة االهتام، أو بأي                

 الفرعية ملنـع التعـذيب      وتطلب اللجنة . تقارير قد تكون متوافرة عن الزيارات من هذا القبيل        
  .٢٠٠٥ عام تزويدها بتقارير رئيس غرفة االهتام عن زياراهتا الفصلية للسجون منذ

 ١٨٣ ، طبقاً للمـادتني   (Chambre d’accusation)غرفة االهتام   وباإلضافة إىل ذلك، فإن       -٤٩
 ُتعرض   من قانون اإلجراءات اجلنائية، متارس رقابة قضائية على مجيع اإلجراءات اليت           ٢٠١و

. القـضائية سكريني وضباط وكبار ضباط الشرطة      عليها، وعلى أعمال املوظفني املدنيني والع     
 من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه ميكن لرئيس غرفـة          ٢٠٠ويف هذا الصدد، تنص املادة      

يف ) inculpé(االهتام اللجوء إىل الغرفة لكي تبت فيما إذا كان ينبغي أن يبقى شخص متـهم          
وعالوة على ذلك، فإنه جيوز للمحكمة الدستورية، حيثما يشكو شخص          . حتجاز الوقائي اال

 احملكمة الدستورية وختلص احملكمة إىل أنه جرى ارتكاب فعل من أفعال التعذيب،              إىل ضحية
وجيوز للمدعي العام أو رئيس غرفة االهتام عرض شـكوى علـى         . أن تلجأ إىل غرفة االهتام    

لقي شكوى، تستهل غرفة االهتام حتقيقاً وتستمع إىل املـدعي العـام            وعقب ت . غرفة االهتام 
وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن بنن أبلغت جلنة  . وضابط الشرطة القضائية املشتبه فيه    

القضائية عن العمل   مناهضة التعذيب أنه، عمالً هبذه القواعد، مت إيقاف بعض ضباط الشرطة            
وقـد  . حاالت أخرى، توجيه مالحظات إىل الضباط املخطئني      يف بعض احلاالت وجرى، يف      

وتطلب اللجنـة الفرعيـة ملنـع        .)١٩(أُجريت التحقيقات عقب تلقي شكاوى من الضحايا      

__________ 

)١٩( CAT/C/BEN/Q/2/Add.1 ،١٢٩-١٢٠، الفقرات ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧. 
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التعذيب موافاهتا مبزيد من املعلومات وأمثلة ملموسة عن هـذه التحقيقـات واجلـزاءات              
  . ٢٠٠٨-٢٠٠٥املفروضة على الضباط املخطئني خالل السنوات 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه جيب على املدعي العام، عندما            ٥٥١وتنص املادة     -٥٠
 علـى الغرفـة     دون تأخري، ُيشتبه يف أن ضابط شرطة قضائية ارتكب جرمية، أن يعرض املسألة،            

وتطلب اللجنـة  . تصدر حكماً يف غضون مثانية أيام اليت يتعني عليها أن     للمحكمة العليا القضائية  
فرعية ملنع التعذيب موافاهتا مبزيد من املعلومات وأمثلة ملموسة عن التحقيقات مـن هـذا               ال

   .٢٠٠٨-٢٠٠٥ضباط املخطئني خالل السنوات القبيل واجلزاءات املفروضة على ال

  من جانب املنظمات غري احلكوميةالرصد   -٥  
نـات عامـة    تالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن الدولة الطرف أصدرت إعال           -٥١

بيـد أن   . مفادها أهنا تعتزم منح املنظمات غري احلكومية إذناً دائماً بدخول أماكن االحتجاز           
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أُبلغت أن هذا اإلذن مل ُيمنح يف الواقع العملي وأن املنظمات غري                

. وناحلكومية تواجه عوائق عندما حتاول زيارة أماكن االحتجاز، وبـصفة خاصـة الـسج             
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تضع السلطات معايري واضـحة وموضـوعية             
الختيار املنظمات غري احلكومية اليت يتعني منحها احلق يف زيارة أماكن االحتجـاز، وأن              

   .تنظر يف منح هذه املنظمات غري احلكومية إذناً دائماً بالزيارة

   القانونيةاملعونة/يل القانوينالنص على التمث  -٦  
يسمح باحلق يف    تالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن قانون اإلجراءات اجلنائية ال           -٥٢

  ). أدناه٨٣ الفقرة أيضاًانظر (االستعانة مبحام أثناء االحتجاز 

وينص مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية على االستعانة مبحام منذ بداية التحقيـق              -٥٣
وتـرى   .)٢٠(ام معتمد حسب األصول مجيع جلسات االستجواب   وجيوز أن حيضر حم   . األويل

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن احلق يف حضور حمام منذ بداية التحقيق اجلنائي يـشكل               
وهي ترحب بالتغيري املقترح إدخالـه علـى        . وسيلة مهمة ملنع التعذيب وإساءة املعاملة     

يفية اليت تعتزم هبا بنن كفالة ضمان       التشريع وتطلب تزويدها مبزيد من املعلومات عن الك       
االستعانة مبحام جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم، مبن فيهم األشخاص غري القادرين 

   .على حتمل تكاليف االستعانة مبحام

 من قانون اإلجراءات اجلنائية الساري حالياً علـى أنـه ميكـن             ٢٤٠وتنص املادة     -٥٤
 إذا رفض املتهم اختيار حمـام؛       (Cour d’Assises)جلنايات  للمحكمة تعيني حمام أمام حمكمة ا     

 مـن قـانون اإلجـراءات       ٣٨٦املادة  (وأن املتهم ميكن أن ميثله حمام أمام احملكمة االبتدائية          
؛ وأن املتهم ميكن أن ميثله حمام يف مجيع اإلجراءات          )٤٧٦املادة  (وحمكمة االستئناف   ) اجلنائية
__________ 

)٢٠( CAT/C/BEN/Q/2/Add.1 ،١٠٧-١٠٥، الفقرات ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧. 
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 أنه جيب على    الحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب    وت). ٩٩ و ٩٨املادتان  (أمام قاضي التحقيق    
خـالل   إبالغ الشخص احملتجز حبقه يف االستعانة مبحام         (juge d’instruction)قاضي التحقيق   

وتطلـب اللجنـة    . ) من قانون اإلجراءات اجلنائيـة     ٩٨املادة  (اجللسة األوىل أمام القاضي     
  . فعالً بإخطار مجيع احملتجزين هبذا احلقالفرعية ملنع التعذيب تأكيد قيام القاضي

، تالحظ اللجة الفرعية ملنع التعذيب أنـه ال توجـد            باملعونة القانونية  وفيما يتعلق   -٥٥
وتوصي اللجنة الفرعيـة ملنـع      . أحكام يف قانون بنن تنص على تقدمي معونة قانونية جمانية         

م موارد كافية علـى     التعذيب بأن تضمن بنن حصول مجيع األشخاص الذين ليست لديه         
  .مساعدة قانونية

  وضع األشخاص احملرومني من حريتهم  - ثالثاً  

  يف مراكز الدرك ومرافق الشرطة  -ألف   
تضطلع الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، باملسؤولية األساسية عن إنفـاذ القـانون              -٥٦

ع، الوظيفة نفـسها يف     ويؤدي الدرك، التابع لوزارة الدفا    . وحفظ النظام يف املناطق احلضرية    
وجرى إبالغ الوفد بأن الشرطة والدرك، يف أوقات السلم، يؤديان أساسـاً            . املناطق الريفية 

والحظ الوفد أن الشرطة والدرك علـى       . الوظائف نفسها اليت تضطلع هبا الشرطة القضائية      
  .ويلالسواء حيرمان، يف الواقع العملي، األشخاص من حريتهم أثناء مرحلة التحقيق األ

  مدة االحتجاز األويل  -١  
إىل األجـل    )  أعـاله  ٢٩انظر الفقـرة    (أشارت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب آنفاً         -٥٧

 ساعة الذي ينص الدستور على وجوب عدم جتاوزه قبل عرض شخص            ٤٨الدستوري البالغ   
 ٤٨قـصاها   حمتجز على قاض وإىل األحكام القانونية املتعلقة بتمديد االحتجاز األويل لفترة أ           

.  أيام ٨وبصفة استثنائية لفترة ال تزيد على       )  ساعة ٩٦ما جمموعه   (ساعة مبعرفة املدعي العام     
  .وتشكل هذه، من حيث املبدأ، ضمانات مهمة ضد إساءة املعاملة

وعلى سبيل املثال، فإن الوفد التقى      . واملمارسة الفعلية خمتلفة عن األحكام القانونية       -٥٨
حتجاز يف يوم مجعة وظلوا حمتجزين حىت يوم االثـنني دون أن يـتم   بأشخاص وضعوا يف اال  

وحتدث الوفد مع موظفني يف مرافق شرطة ودرك أكدوا هذا الوضـع            . عرضهم على حمكمة  
  .وأوضحوا أن التأخري الذي يتجاوز األجل القانوين سببه أيام ومواعيد عمل احملاكم

ة يف القانون، بعد احلرمـان مـن        والعرض على حمكمة يف غضون فترة زمنية، حمدد         -٥٩
وتوصي اللجنة  . احلرية يشكل إحدى الضمانات األساسية لألشخاص احملرومني من حريتهم        

بوجوب حتقيق وجود نظام جللسات احملاكم، متوافق مع مـا هـو             الفرعية ملنع التعذيب  
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األويل قبـل     ساعة لالحتجاز  ٤٨منصوص عليه يف القانون من حتديد فترة قصوى قدرها          
  . العرض على احملكمة، يتيح مراعاة هذا األجل القانوين يف الواقع العملي

وأورد ضباط يف مركز الدرك اإلقليمي يف غودومي أنه جيوز طلب متديد احتجـاز                -٦٠
  وأكدوا أن التمديد ميكـن أن يكـون         ؛ تقريباً القضية جاهزة  إذا كانت   ساعة ٢٤أويل ملدة   

شخاص املوجودين يف االحتجاز األويل جتري عـادة         ساعة، ولكنهم ذكروا أن األ     ٤٨حىت  
ومل يتسن التحقـق    .  ساعة ٧٢ و ٤٨إحالتهم من مركز الدرك بعد فترة إمجالية تتراوح بني          

بأي قدر من اليقني، يف خمافر الشرطة ومراكز الدرك اليت متت زيارهتا، مما إذا كان األشخاص           
ر إىل أن فحص السجالت أظهر وجود       ُيعَرضون على قاض يف غضون األجل القانوين، بالنظ       

    ).انظر أدناه(أوجه قصور خمتلفة يف مسك السجالت 

  حتجاز كضمانة ضد إساءة املعاملةتسجيل اال  -٢  
اليت  (procès verbal) من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن املضبطة         ٥٢تنص املادة     -٦١

تفاصـيل ومـدة    : ومات التاليـة  يعدها ضباط الشرطة القضائية ينبغي أن حتتوي على املعل        
االستجوابات، وتاريخ وتوقيت بداية االحتجاز، وتاريخ وتوقيت هناية االحتجاز، وأسـباب           

وممارسة مسك السجالت اخلاصة باالحتجاز األويل شديدة التفاوت بني خمتلـف        . االحتجاز
    :ا ما يليوتضمنت أوجه القصور اليت جرى حتديده. مواقع إنفاذ القانون اليت متت زيارهتا

األشخاص احملرومني من حريتهم، الـذي      عدم دقة تسجيل تاريخ وتوقيت وصول        •
وعلى سبيل املثـال،    . يقوم به موظفو إنفاذ القانون يف خمفر شرطة أو مركز درك          

 أن شخصاً، كان الوفد قد شاهده       )كوتونو(خمفر شرطة دانتوكبا    الحظ الوفد، يف    
، جرى تسجيله  ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٨ يوم   ٥٠/١٧حمتجزاً لدى الشرطة يف الساعة      

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩أنه وصل يوم يف السجل على 

فـإن  سبيل املثال،   وعلى  . جوهرية، مثل عمر الشخص احملتجز     بيانات   عدم تسجيل  •
 مل تبني أعمار احملتجزين، ومل يكـن هنـاك          غودوميالسجالت يف مركز الدرك يف      

فإنه مل يتـسن، بـالنظر إىل عـدم         وعالوة على ذلك،    . سجل مستقل للمحتجزين  
الدرك، التأكد من املـدة     /تسجيل ساعة وتاريخ بداية وهناية االحتجاز لدى الشرطة       

ومل تبني أكثرية السجالت ما إذا كان قد        . اإلمجالية هلذا االحتجاز يف حاالت كثرية     
جرى عرض شخص على قاض لتجديد االحتجاز أو موعد العرض يف حالة حدوثه،             

  . قد جرت مراعاة األجل القانوين إىل تعذر التحقق مما إذا كانتوهو ما أدى

وعلـى سـبيل    .  السجالت يفالتسجيل الَبعدي لتفاصيل االحتجاز لدى الشرطة        •
، الذي كان شكله     أن السجل  ،يف بوهيكون  الدرك مركزاملثال، الحظ الوفد، يف     

وظفـون أن   مقبوالً من حيث املبدأ، مل تدون فيه بيانات لعدة أشـهر؛ وذكـر امل             
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املمارسة املعتادة هي نقل املعلومات من صفحات السجل اليومي إىل هذا السجل             
يف تاريخ الحق، على الرغم من إلزام األشخاص احملرومني من حريتهم بالتوقيع أو             

  .ضع بصماهتم سلفاً يف سجل فارغو

ففي سجل االحتجـاز،    . الشرطةعدم وجود نظام موحد لتسجيل االحتجاز لدى         •
يف املنـشآت    بأنه دفتر موحد يقَدم إىل مجيع        غودوميوصفه أفراد الدرك يف     الذي  

وفد وجـد أن هـذا      بيد أن ال  .  مت تسجيل معلومات أساسية معينة     مجيع أرجاء البلد،  
 على حنو منهجي ومتسق يف مجيع منشآت إنفاذ القانون اليت متـت    السجل ال ُيستخدم  

خدمة لتسجيل االحتجاز األويل، مبـا يف       واطلع الوفد على وسائل خمتلفة مست     . زيارهتا
  نوفو - يف بورتو خمفر شرطة دودجي    يف  " سجل وقائع "ذلك صحيفة تسجيل يومي و    

وال تسجل فيهما ساعة بداية االحتجـاز وال   فيهما تاريخ بداية االحتجاز  يسجل(
خمفـر  يف " سـجل مناوبـة  "؛ و)أي تفاصيل بشأن وقت مغادرة مكان االحتجاز      

ال  تاريخ وساعة بداية االحتجاز ولكـن     يسجل فيه   ( كوتونو   يف الشرطة املركزي 
مركـز  يف   "سجل مـضابط  "؛ و )يسجل فيه أي متديد يف عطالت هناية األسبوع       

  ).يتضمن تفاصيل احلالة(الدرك يف زوغبودومي 

فقد الحظ الوفد أنه ال توجد ممارسة عامـة         . املصادرةعدم وجود سجل للمواد      •
خصية اليت يصادرها موظفو إنفـاذ القـانون مـن          تتعلق بتسجيل املمتلكات الش   

  .األشخاص احملرومني من حريتهم

وغين عن البيان أنه تعذرت على كبار املوظفني، يف ظل عدم مسك السجالت على                -٦٢
  .حنو صحيح، ممارسة الرقابة الفعالة على استخدام ومدة االحتجاز لدى الشرطة أو الدرك

عذيب أن التسجيل الصحيح للحرمان من احلرية يشكل        وترى اللجنة الفرعية ملنع الت      -٦٣
إحدى الضمانات األساسية ضد إساءة املعاملة، ومتطلباً أساسياً للممارسة الفعلية للحقـوق            
املتعلقة مبراعاة األصول القانونية الواجبة، مثل احلق يف الطعن يف مشروعية احلرمان من احلرية              

  . الفوري للشخص احملتجز على قاضوالعرض

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تضع مرافق الشرطة ومراكز الدرك يف              -٦٤
سجالً قياسياً وموحداً للتدوين احليين والشامل جلميع املعلومات األساسية         مجيع أرجاء بنن    

املتعلقة حبرمان أي فرد من حريته وأن يتم تدريب العاملني على استخدام هذا الـسجل               
ما توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن يتـضمن الـسجل           ك. بشكل مالئم ومتسق  

، واملـدة الـيت اسـتغرقها،       ، وتاريخ وتوقيت بدايته بالتحديد    أسباب احلرمان من احلرية   
والشخص املسؤول عن اإلذن به وهوية موظفي إنفاذ القانون املعنيني، ومعلومات دقيقـة           

ذي مثل فيه الشخص ألول مرة عن مكان احتجاز الشخص خالل تلك الفترة، واملوعد ال     



CAT/OP/BEN/1 

21 GE.11-41697 

وأخرياً، توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بـأن   .)٢١(أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى 
سجالت والتـصديق  يقوم كل مدير من مديري هذه املنشآت برصد مجيع القيودات يف ال        

  .عليها بالتوقيع

أخطر من ذلك   عدم وجود نظام تسجيل صحيح، واجه الوفد مشكلة         وباإلضافة إىل     -٦٥
مل يكن هناك على اإلطالق، فيما يتعلق ببعض األشخاص احملتجـزين مـن جانـب               : أيضاً

  .وكاالت إنفاذ القانون، أي سجل رمسي الحتجازهم

، بشخـصني   مركز الدرك يف زوغبودومي   وعلى سبيل املثال، فإن الوفد التقى، يف          -٦٦
تالس أموال من صاحب عمل بغية      اشتراكهما يف اخ   اإلبالغ عن  احتجزمها أفراد الدرك بعد   

ومل تكن املؤسسة اليت ادعت حـدوث االخـتالس، الـذي           . إجياد عمل جتاري خاص هبما    
ويف الوقت نفـسه، كانـت      . اعترف به االثنان بسهولة، قد قررت بعد رفع شكوى رمسية         

 وعنـدما زار  . املؤسسة تسعى إىل أن يرد إليها االثنان أمواهلا من عائدات عملهما املـستمر            
الوفد املركز يف عطلة هناية األسبوع، كان االثنان حمتجزين يف زنزانة االحتجـاز يف انتظـار              

وال تتخذ اللجنة   . اإلفراج عنهما وتسليمهما إىل املؤسسة صاحبة العمل كيما يردا الدين إليها          
ألنه الفرعية ملنع التعذيب أي موقف بشأن النهج التصاحلي ملعاجلة اجلرم، ولكنها تشعر بالقلق   

مل يكن هناك أي سجل رمسي يشري إىل أن أفراد الدرك يف زوغبودومي كـانوا حيتجـزون                 
  .ريتهماشخصني حمرومني من ح

 لـشؤون   ةبوهيكون اإلقليمي  دركمفرزة  ومن ناحية ثانية، فإن كويهو، نائب قائد          -٦٧
يف قائمة  ، أبلغ الوفد بأن األشخاص املستدعني الستقاء املعلومات منهم ال يدرجون            البحوث

إنفاذ القـانون   وأي شخص جمرب على البقاء لدى وكاالت        . احملتجزين وال يف أي سجل آخر     
وليست له حرية املغادرة هو شخص حمروم من حريته؛ وجيب أن جيري بـشكل منـهجي                

  .تسجيل هذا احلرمان

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تتخذ السلطات خطوات فورية لضمان             -٦٨
ل رمسي يتضمن تفاصيل احلرمان من احلرية فيما يتعلق جبميع األشخاص، بغض          وجود سج 

  .النظر عن وضعهم القانوين، اجملربين على البقاء لدى وكاالت إنفاذ القانون

  حلقوق كضمانة ضد إساءة املعاملةاإلعالم با  -٣  
مـن  الحظ الوفد، من املناقشات اليت أُجريت، أن مسألة احلقوق ال تشكل جـزءاً                -٦٩

وتكََون لدى الوفد، من مناقشاته مع مـوظفي        . احلديث املعتاد خبصوص عملية إنفاذ القانون     
إنفاذ القانون واألشخاص احملرومني من حريتهم، رأي مؤداه أنه ال توجد ممارسـة منهجيـة               

خمفـر شـرطة    وأكد هذا موظفون، يف     . إلعالم األشخاص احملرومني من حريتهم حبقوقهم     
__________ 

انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجـاز أو                 )٢١(
 .١٢، املبدأ )١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩ (A/RES/43//173ن، السج
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    ، أشاروا إىل أن إعالم األشخاص احملرومني من حريتهم حبقـوقهم           املثال  على سبيل  توكباندا
  . من ممارستهمال يشكل جزءاً

ولكي ميارس األشخاص   . وتقدمي املعلومات عن احلقوق ضمانة مهمة ضد إساءة املعاملة          -٧٠
  .هااحملرومون من احلرية حقوقهم فعالً، جيب أوالً أن جيري إعالمهم هبذه احلقوق وأن يفهمو

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتعديل التشريعات حبيث تنص بوضوح على    -٧١
حقوق األشخاص احملرومني من احلرية، وعلى حق هؤالء األشخاص يف إخطارهم حبقوقهم            

  .ابتداء من اللحظة اليت يبدأ فيها حرماهنم من احلرية

وظفي إنفاذ القانون علـى      بتدريب م  أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        -٧٢
إعالم األشخاص احملرومني من حريتهم حبقوقهم، مبا يف ذلك اإلعالم شفوياً باللغات اليت             
يتحدث هبا هؤالء األشخاص عادة، واملساعدة يف ممارسة مجيع هذه احلقوق منـذ حلظـة               

  . بداية احلرمان من احلرية

  ة اخلطر املترتب على االعتماد على االعتراف لإلدان  -٤  
ال يوجد نص تشريعي يف بنن حيظر استخدام األدلة اليت يتم احلـصول عليهـا حتـت                   -٧٣

وقد ناقش الوفد مع عدة حماورين إمكانية إصدار إدانات، مبوجب قانون بنن، باالستناد             . التعذيب
 يتعلق باالعتمـاد   وفيما. إىل االعترافات فقط، واعُترب ذلك بوجه عام ممارسة إشكالية من املاضي          

من قانون اإلجراءات   ) واملواد اليت تليها   (٣٩٧لى االعترافات إلصدار إدانات، تنص املادة       ع
اجلنائية على أنه جيب تقييم االعترافات، شأهنا يف ذلك شأن كل األدلة األخـرى، حـسب                

  .تقدير احملكمة وأنه جيوز إثبات اإلدانة بأي نوع من األدلة

أن موظفي إنفاذ القانون طلبـوا منـهم        وذكر عدة أشخاص حمرومني من حريتهم         -٧٤
ووقع بعـض الـذين     . التوقيع على بيان خبصوص القضية أثناء وجودهم يف االحتجاز األويل         

. يعرفون القراءة من غري أن يقرأوا الوثيقة؛ ووقع شخص بعد القراءة؛ ورفض شخص أن يوقـع               
 يذكر أحد أن    لكتابة، ولكن مل  ووقع آخرون ببصمة اإلهبام بالنظر إىل أهنم ال يعرفون القراءة أو ا           

 أنه رفض   خمفر شرطة دانتوكبا  وعالوة على ذلك، ذكر شخص حمتجز يف        . البيان ُتلي عليهم  
وأوضح أنه ُضرب ضرباً مربحاً، وقـال للوفـد         . إعطاء بيان يقر فيه بتورطه يف عملية سطو       

  . زاع اعترافويف اعتقاده أن اهلدف من إساءة املعاملة هو انت". لكنين مل أعترف"صراحة 

ويف هذا السياق، ينبغي التذكري بأن الضمانة اليت توفرها مشاركة حمـام ال تنطبـق يف                  -٧٥
  .االحتجاز األويل، بالنظر إىل أن معظم الناس يف بنن ال ينتفعون باالستعانة مبحام يف هذه املرحلة

تجـزين  وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بعدم ممارسة أي ضغط إلرغام احمل            -٧٦
بـأن يكـون احملتجـزون    صي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   كما تو . على االعتراف جبرم  

قادرين على معرفة وفهم ما يتضمنه البيان قبل التوقيع عليه وذلك، على سبيل املثـال،               
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وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب      . بتزويدهم بالبيان كيما يقرأونه أو بتالوته عليهم      
  .ات يف مراجعة التشريعات بغية ضمان احلق يف التزام الصمتبأن تنظر السلط

اإلدانة اجلنائية باالسـتناد فقـط إىل        وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن إمكانية        -٧٧
 بعض األفراد الرتكاب جتاوزات يف العملية من خالل حماولة انتزاع           أماماعتراف تفتح الباب    

 وهذا السلوك غري مقبول     .خاص احملرومني من حريتهم   اعترافات عن طريق إساءة معاملة األش     
 تود اللجنة   ، ويف هذا الصدد   .على اإلطالق وميكن أن يبلغ، يف بعض احلاالت، حد التعذيب         

ـ     حظر استغالل     على تسليط الضوء   ملنع التعذيب  الفرعية سجون حالة الشخص احملتجز أو امل
 طريقة أخرى أو   مه على جترمي نفسه بأي    استغالالً غري الئق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغا        

أي شـخص   على الشهادة ضد أي شخص آخر، وعلى املبدأ القائل بأنه ينبغي أال ُيَعـَرض               
حمتجز أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو ألساليب استجواب تنال من قدرته علـى اختـاذ      

 التحقيـق    أن عـذيب ملنع الت اللجنة الفرعية   ترى   و .)٢٢(القرارات أو من حكمه على األمور     
 حيث  اجلنائي املرتكز على األدلة وليس على االعترافات يشكل إحدى الضمانات األساسية          

 بالتـايل  ال معىن له وحيـد  أمراًإنه جيعل اللجوء إىل انتزاع االعترافات بواسطة إساءة املعاملة        
   .هم لدى الشرطةشخاص أثناء احتجازخطر حدوث إساءة معاملة لأل من ة كبريدرجةب

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تقوم السلطات مبراجعـة التـشريعات              -٧٨
كما . املتعلقة باالعترافات بغية استبعاد إمكانية حدوث إدانات على أساس االعتراف فقط

توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن يشدد تدريب الشرطة يف جمال أساليب التحقيـق      
    .األدلة للوصول إىل املشتبه فيه وليس العكسعلى ضرورة االنطالق من 

   إساءة املعاملةإخطار األسرة باحلرمان من احلرية كضمانة ضد  -٥  
أبلغ موظفو الشرطة والدرك الوفد بأهنم، بطبيعة احلال، يبلغـون أسـر احملتجـزين                -٧٩

رف مكان وأفاد كثريون من احملتجزين الذين أُجريت مقابالت معهم بأن أسرهم تع       . بتوقيفهم
وجودهم ألهنم اعُتقلوا إما يف البيت وإما حبضور أحد األصدقاء أو املعارف، الـذي اتـصل           

وأفاد عدد قليل جداً من األشخاص الذين أُجريت مقابالت معهم بأن           . بأسرهم عقب ذلك  
وعلى العكس من هذا، أشار عديدون      . أفراد الشرطة أو الدرك أخطروا أسرهم باحتجازهم      

ذين أُجريت مقابالت معهم إىل أهنم مل يتمكنوا من إخطار أسرهم، علـى             من األشخاص ال  
  .الرغم من طلباهتم املتكررة

ويف ظل عدم وجود ميزانية لتقدمي الغذاء إىل األشخاص احملتجزين لدى الـشرطة أو             -٨٠
ومـن مث، فـإن     . ، يتعني على احملتجزين االعتماد على أسرهم لتغذيتهم       )انظر أدناه (الدرك  
باحلقوق املتعلقة مبراعاة األصول القانونية     ر باالحتجاز مهم ليس فقط فيما يتصل        اإلخطا
__________ 

كما هو وارد يف جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال          )٢٢(
 .٢١املبدأ ) ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩(، A/RES/43//173 ،االحتجاز أو السجن
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ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة     .  لتلبية أبسط احتياجاهتم األساسية    أيضاًالواجبة وإمنا   
الفرعية ملنع التعذيب أن معظم األماكن اليت متت زيارهتا ُتعَرض فيها إعالنـات عـن               

ديدة املرونة من الناحية العملية، بغية متكني احملتجزين من تلقي          مواعيد الزيارة، تبدو ش   
  .زيارات وبالتايل أغذية

ويشكل احلق يف إخطار شخص خارج املكان الذي يوجد فيه الـشخص احملتجـز                 -٨١
حبرمانه من احلرية ضمانة مهمة ضد إساءة املعاملة؛ فاألشخاص، الذين قد يلجأون يف حالـة         

        ة املعاملة، ميكن أن تردعهم معرفتهم أن شخـصاً خـارج املكـان             عدم اإلخطار إىل إساء   
وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع    . مت إخطاره وقد يكون يقظاً يف اهتمامه بسالمة الشخص احملتجز         

التعذيب أن هذا احلق بالغ األمهية يف الوضع احلايل الذي ال تتوافر فيه معونة قانونية يف املرحلة   
  . ز لدى الشرطةاألوىل لالحتجا

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بالنص يف القانون على احلـق يف إخطـار                -٨٢
. األسرة أو أي شخص آخر ذي صلة خارج مكان االحتجاز حبرمان الشخص من حريته             

كما توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإدراج احلق يف اإلخطار باالحتجاز يف اإلشـعار              
خاص احملرومني من احلرية وإبالغ هؤالء األشخاص هبذا احلق ودعوهتم        املوحد حبقوق األش  

وينبغي تدريب العاملني يف الشرطة والدرك      . إىل بيان اسم الشخص الذي يودون إخطاره      
    .على إبالغ احملتجزين هبذا احلق على النحو املناسب وتنفيذ اإلخطار

  لة مبحام كضمانة ضد إساءة املعامإمكانية االستعانة  -٦  
 بإمكانية االستعانة مبحـام   جرى إبالغ الوفد بعدم وجود أي نص تشريعي يقضي            -٨٣

وأكد موظفو الشرطة والدرك أن األشخاص ال يكون هلم عادة . خالل مرحلة التحقيق األويل 
حمام يف مرحلة االحتجاز األويل وأنه ال ُيسمح للمحامني حبـضور االسـتجواب الرمسـي               

كما أكد احملتجزون الذين أجرى الوفد مقـابالت        . از األويل للشخص املوجود قيد االحتج   
معهم يف أقسام الشرطة ومراكز الدرك أنه مل يتم إبالغهم باحلق يف االتصال مبحام ومل يـتم                 

   .تزويدهم بأي مساعدة قانونية جمانية
خمفر شـرطة   ويف هذا الصدد، الحظ الوفد أنه يوجد يف مكتب مفوض الشرطة يف               -٨٤

 ١٠ حمامياً مسجلني يف بـنن و      ١٣٦عالن ملصق على اجلدار يتضمن قائمة تضم        إدانتوكبا  
وفيما يتعلق بضمان إمكانية االستعانة مبحام منذ بداية  .)avocats stagiaires(حمامني متدربني 

التحقيق األويل، على النحو املتوخى يف مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية الذي ينص علـى              
تود اللجنة الفرعية ملنع التعذيب احلصول على معلومـات عـن           م،   مساعدة من حما   توفري

الكيفية اليت تعتزم هبا السلطات زيادة عدد احملامني األكفاء ونوع التدريب الذي سـيوفَر           
  .للمحامني فيما يتعلق خبصائص عمل الشرطة والدرك
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إسـاءة  ومن وجهة نظر وقائية، ُتعترب إمكانية االستعانة مبحام ضمانة مهمة ضـد               -٨٥
. املعاملة وهي مفهوم أوسع من توفري املساعدة القانونية لغرض وحيد هو الدفاع عن الشخص

 مينع الشرطة والدرك من اللجوء إىل إسـاءة   أثناء االستجواب ليس من شأنه أن فحضور حمام 
 أن يشكل محاية لضباط الشرطة أيضاًاملعاملة أو غريها من االنتهاكات فحسب وإمنا من شأنه 

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن     . درك يف حالة مواجهتهم ادعاءات ال أساس هلا بإساءة املعاملة         وال
     احملامي هو الشخص الرئيسي الذي يساعد الشخص احملروم من حريته يف ممارسـة حقوقـه،       

وتوصي اللجنة الفرعيـة ملنـع      . مبا يف ذلك احلق يف الوصول إىل آليات معاجلة الشكاوى         
ريتـهم  يتمتع، على قدم املساواة، مجيع األشخاص احملرومني من ح        التعذيب بوجوب أن    

يف أبكر مرحلة ممكنة من مراحل احلرمان من احلرية، مبا يف ذلك            بإمكانية االستعانة مبحام    
وعلى ضوء ما ذُكر آنفاً، توصي اللجنة      . يف أول استجواب جيريه أفراد الشرطة أو الدرك       

طات متتع مجيع األشخاص على قدم املساواة بإمكانية        الفرعية ملنع التعذيب بأن تكفل السل     
وينبغـي  .  يف املمارسة العملية   أيضاًاالستعانة مبحامي دفاع ليس يف القانون فحسب وإمنا         

اختاذ اخلطوات الالزمة ملد نطاق احلق يف االستعانة مبحامي دفاع عام حبيث يشمل املرحلة              
  .(garde à vue)األوىل للحرمان من احلرية 

نفـذت مـشروعاً    " رابطة احلقوقيات يف بنن   "وعلم الوفد أن املنظمة غري احلكومية         -٨٦
لتقدمي املعونة القانونية إىل السجناء على مدى األعوام الثالثة املاضية، ولكن املشروع انتـهى              

ويف حالة عدم وجود عدد كاف من احملامني املعتمدين، ونظام معونة قانونية كامـل              . اآلن
حل احلرمان من احلرية، توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بـأن تقـوم             يغطي مجيع مرا  

السلطات، كتدبري مؤقت، مبنح احملتجزين احلق يف أن حيضر خالل استجواهبم يف مرحلـة           
  .االحتجاز األويل طرف ثالث حيظى بثقتهم

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن جيري بانتظام إعالم مجيع األشـخاص              -٨٧
رومني من حريتهم من قبل الشرطة، منذ بداية هذا احلرمان، حبقهم يف االستعانة مبحام              احمل

أو طرف ثالث آخر يثقون فيه، وتزويدهم بالوسائل الالزمة للتشاور على انفراد مع حمام              
  .أو طرف ثالث آخر يثقون فيه

 وإلعمال احلق يف االستعانة مبحام يف الواقع العملي، جيـب أن تكـون لـدى                -٨٨
وتوصي اللجنة الفرعيـة ملنـع      . احملتجزين الوسائل الالزمة للحصول على خدمات حمام      

التعذيب بأن تراجع السلطات القانون والنظام املتعلقني بتقدمي املـساعدة القانونيـة إىل             
املشتبه فيهم واملتهمني يف إجراءات العدالة اجلنائية بغية توفري املعونة القانونية لألشـخاص    

   .قيد االحتجاز األويل لدى الشرطة والدركاملوجودين 
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   طبيب كضمانة ضد إساءة املعاملةإمكانية الوصول إىل  -٧  
 من دستور بنن تنص على حق       ١٨ترحب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب حبقيقة أن املادة           -٨٩

 مـن   ٥٢مجيع األشخاص احملرومني من احلرية يف الوصول إىل طبيب من اختيارهم، وأن املادة              
املدعي العام ميكنه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلـب           قانون اإلجراءات اجلنائية تنص على أن       

    غري أن هذا النص، علـى     . من أسرة احملتجز، أن يأمر بأن يفحص طبيب احملتجز أثناء احتجازه          
تقـى  ما يبدو، موجود نظرياً أكثر مما هو موجود يف الواقع العملي، ومل يكن احملتجزون الذين ال      

والحظ الوفد وجود حمتجزين كانوا يف حاجة إىل عالج طـيب           . هبم الوفد على دراية هبذا احلق     
وذلك، على سبيل املثال، ألن أفراد اجلمهور الذين أحضروهم إىل مركز الـدرك ضـربوهم،               

  .ولكنهم إما مل يطلبوا العرض على طبيب وإما مل توفر هلم إمكانية الوصول إىل طبيب
 قال إنـه مل يطلـب       خمفر شرطة دانتوكبا  ى ذلك، فإن رجالً حمتجزاً يف       وعالوة عل   -٩٠

العرض على طبيب رغم أنه ُضرب؛ وقال إنه يرى أن املسؤولني، حىت لو كان قـد طلـب                  
وشاركه هذا الرأي كثريون من احملتجزين      . العرض على طبيب، مل يكونوا سيفعلون أي شيء       

 الوفد هذا الرجل، أوصى الوفـد املفـوض         وبعد أن فحص أطباء   . الذين حتدث الوفد معهم   
بعرض الرجل على طبيب بالنظر إىل ما يبدو عليه من إهناك وما يعانيه من آالم وما يظهر عليه 

وأكدت زيارة متابعة قام هبا     . من عالمات الضرب والكسر احملتمل وجوده يف املعصم األيسر        
 حتـت حراسـة     ٣٠/٧ة يف الساعة    الوفد يف صباح اليوم التايل أنه ُنقل إىل مستشفى الشرط         

  .ضابطني شاركا يف الضرب املدعى حدوثه
وإذا حدثت إساءة معاملة من جانب الشرطة أو الدرك لشخص حمروم من حريتـه،             -٩١

فإن من املفهوم أن هذا الشخص قد خيشى، طوال الفترة اليت يظل فيها موجـودا يف قبـضة                  
ا أراد الشخص فعالً أن يـشكو مـن         وإذ. الشرطة أو الدرك، إبالغ أي شخص آخر بذلك       

إساءة املعاملة، فإن من املمكن أن يكون طبيب خياراً حمتمالً بالنظر إىل أن املشاورات مـع                
األطباء ينبغي أن تكون على انفراد وأن الطبيب، إذا كانت قد أُحدثت إصابات، يكـون يف                

تيين مـن جانـب     ومن املنظور الوقائي، فإن الفحص الرو     . أفضل وضع لفحصها وتسجيلها   
طبيب لألشخاص احملرومني من احلرية أثناء وجودهم يف االحتجاز، يف حالة حدوثـه، قـد               

وفيما يتعلق بشخص . يكون له تأثري رادع على أي فرد قد يرتع إىل اللجوء إىل إساءة املعاملة  
حمروم من احلرية على يد الشرطة أو الدرك، فإن وصوله إىل طبيب لفحـصه دون حـضور                 

  .  ن الشرطة يشكل بالتايل ضمانة مهمة ضد إساءة املعاملةموظف م
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تقوم السلطات بإدخال ممارسة الفحص             -٩٢

الطيب املنتظم جلميع األشخاص احملتجزين لدى الشرطة أو الدرك عند وصوهلم، وأن جيري    
ى اعتالل الصحة أو على وجود      تسجيل التاريخ الطيب لكل حمتجز وأية عالمات تدل عل        

وباإلضافة إىل ذلك، ُتذكر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأنه ينبغي إيالء االحترام . إصابات
وتوصي اللجنة الفرعية ملنـع     . الواجب للحق يف العرض على طبيب عندما ُيطلب ذلك        
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 حيـضر هـذه      ملبدأ السرية الطبية، وأال    وفقاً بأن ُتجرى الفحوص الطبية      أيضاًالتعذيب  
 أن حيـافظ الطبيـب القـائم        أيضاًويتعني  . الفحوص أشخاص غري طبيني ما عدا املريض      

  بالفحص على سرية نتائج الفحص الطيب وأي مالحظات خاصة به، وأال ُيكـشف عـن              
   ويف احلاالت  . قيد االحتجاز هذه النتائج واملالحظات لألشخاص الذين حيتفظون باملريض        

     ب بالنقل إىل عيادة أو مستشفى للعالج، ال يلزم إبالغ الـسلطات            اليت يوصي فيها الطبي   
  .إال بأقل معلومات ضرورية خبصوص سبب النقل

، باإلضافة إىل الفحص الطـيب الـصحيح         لإلصابات صحيحال ويشكل التسجيل   -٩٣
لألشخاص احملرومني من حريتهم، ضمانة مهمة تسهم يف منع إساءة املعاملـة ومكافحـة              

ومن املمكن إىل حد بعيد أن حيقق فحص مجيع األشخاص احملتجـزين      . ن العقاب اإلفالت م 
والتسجيل الشامل لإلصابات ردع األشخاص الذين قد يلجأون يف غري ذلك من احلـاالت              

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن يقوم الطبيب الـذي جيـري         . إىل إساءة املعاملة  
رومني من احلرية على يد الشرطة والـدرك بتـسجيل        فحصاً طبياً منتظماً لألشخاص احمل    

التـاريخ الطـيب،     )أ(مبـا فيهـا     مجيع املعلومات األساسية املتعلقة بالفحص الطـيب،        
نتيجـة الفحـص    و )ج(،  يورده الشخص اجلاري فحصه خبصوص أي عنف       وما )ب(

ان قد جـرى فحـص اجلـسم         وصف ألي إصابات وبيان ما إذا ك       البدين، مبا يف ذلك   
والنتيجة اليت خيلص إليها الطبيب فيما يتعلق مبدى االتساق بـني البنـود              )د(،  بأكمله

  .الثالثة األوىل
ومثة مسألة أخرى أظهرهتا املقابالت اليت أُجريت مع احملتجزين والعاملني يف الشرطة              -٩٤

فقد ذُكر أن أكثرية خمـافر      . والدرك هي الوسيلة املتاحة لنقل الشخص املعتقل إىل مستشفى        
وباإلضافة إىل . شرطة ومراكز الدرك ليست لديها مركبة لنقل احملتجزين إىل أقرب مستشفىال

، يلزم علـى الـشخص     ذلك فإنه، على الرغم من أن العالج يف املستشفى ميكن توفريه جماناً           
ويف احلاالت من هذا القبيل، ينطـوي الوصـول إىل          . احملتجز دفع مثن أي أدوية توصف له      

 على دفع مثن الدواء،     الرعاية الطبية، إذا مل يكن الشخص احملتجز قادراً       طبيب واحلصول على    
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتوفري املوارد الالزمة        . على مشكلة يف الواقع العملي    

لنقل احملتجزين، مبا يف ذلك نقلهم إىل املستشفيات، وبتخصيص املوارد الالزمة لـشراء             
  .محتجزيناألدوية وتوفري العالج لل

  اإلجراءات املتعلقة بالشكاوى  -٨  
حتدث الوفد مع عدد من األشخاص احملرومني من حريتهم عن إمكانية الشكوى من               -٩٥

ورأى كثريون أنه ال جدوى من حماولة الشكوى من إسـاءة           . إساءة املعاملة أثناء االحتجاز   
  .السوءاملعاملة البدنية أو إساءة املعاملة يف شكل إجياد أوضاع بالغة 
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وإحدى الضمانات األساسية ضد إساءة املعاملة هي حق الشخص احملتجز أو مـن               -٩٦
غريه من  وأالتعذيب ميثله يف تقدمي طلب أو شكوى خبصوص معاملته، وبصفة خاصة يف حالة 

السلطات املسؤولة عـن إدارة مكـان       ، إىل   ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
 السلطات األعلى وكذلك، عند االقتضاء، إىل السلطات املعنيـة املخولـة            ىلاالحتجاز أو إ  

  .)٢٣(صالحيات املراجعة أو اإلنصاف
سبق أن ناقشت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب خمتلف اآلليات املوجودة لتلقـي            وقد    -٩٧

ـ         ).  باء أعاله  - انظر القسم ثانياً  (الشكاوى   ع ويف هذا الصدد، تشدد اللجنـة الفرعيـة ملن
التعذيب على أن الشكاوى املقدمة ضد الشرطة والدرك ينبغي أن حتقق فيها وتتابعها هيئات              

وال يكفي جمرد وجود آليات ملعاجلة الشكاوى؛ فهذه اآلليات         . مستقلة عن الشرطة أو الدرك    
جيب أن تكون، وجيب أن ُينظر إليها على أهنا، مستقلة ونزيهة، وينبغي أن توفر ضـمانات                

  .احلزم والسرعةللفعالية و
ويندرج عرض بيانات دقيقة خبصوص الشكاوى من إساءة املعاملة مـن جانـب               -٩٨

بيـد أن   . الشرطة أو الدرك ومآل هذه الشكاوى يف إطار الواجب املتعلق باملساءلة العامـة            
السلطات اليت التقت بالوفد أوضحت أن الطريقة الوحيدة ملعرفة تطورات هذه الدعاوى هي             

هيئة تقوم على حنو منـتظم جبمـع        كمة الدستورية، بالنظر إىل أنه ليست هناك        االتصال باحمل 
 أعمال وحـشية مـن      اإلحصاءات عن املالحقات املتعلقة بالدعاوى اخلاصة بادعاء حدوث       

ومن مث، فإن من غري املمكن ألي من السلطات بيان أو رصد مدى . جانب الشرطة أو الدرك
ملعاملة ومدى ما تسفر عنه من اكتشاف خمالفات وتوقيـع          متابعة الشكاوى املتعلقة بإساءة ا    

 إحصاءات ذيب بأن جيري على حنو متواصل مجعوتوصي اللجنة الفرعية ملنع التع. جزاءات
خبصوص التحقيقات أو املالحقات أو اإلجراءات التأديبية واالحتفاظ هبا، وتبويب هـذه            

 والنتائج يف الدعاوى املنطوية على      اإلحصاءات بغية إتاحة الرقابة الدقيقة على اإلجراءات      
وتطلب اللجنة الفرعيـة ملنـع      . ادعاء حدوث إساءة معاملة من جانب الشرطة والدرك       

   .التعذيب إبقاءها على علم بأي تطور يف هذا الصدد

  هيئات الرصد باعتبارها ضمانة ضد إساءة املعاملة  -٩  
إنفاذ القانون اليت متت زيارهتا     الحظ الوفد أنه ال يوجد عادة سجل منتظم يف مرافق             -٩٩

     د وعند مطالبة املوظفني ببيان تاريخ آخر زيارة قام هبا مدع عـام، كـثرياً              ألية زيارات رص  
  .ما انتابتهم احلرية يف أن يتذكروا أو يستعيدوا ذكرى مناسبة حدثت منذ وقت طويل

 يأتون مرتني أو ثالث  لعامني املدعني ا   أن مركز الدرك يف غودومي   وأبلغ العاملون يف      -١٠٠
 للتحقق من كيفية تنفيذ االحتجاز األويل ويقدمون مالحظـاهتم الـشفوية أو              سنوياً مرات

__________ 

مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجـاز أو           انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية       )٢٣(
 .٣٣، املبدأ )١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩ (A/RES/43//173السجن، 
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 إىل التفتيش الشهري الـذي      أيضاًوأشاروا  . اخلطية إىل املسؤولني يف األماكن اليت جتري زيارهتا       
 - ة حقوق اإلنسان  رابط -جتريه القيادة العسكرية وذكروا أن رئيس منظمة غري حكومية حملية           

  .قام بزيارة
 نوفو، ذكر العاملون يف البدايـة أن املـدعني   - ، يف بورتو خمفر شرطة دودجي  ويف    -١٠١

ولكن تبني أنه حدثت زيارة واحدة فقط من هذا القبيل خالل . العامني يرصدون عملهم فعالً  
زيـارات رصـد    وقال العاملون هناك إنه ال ُتجرى أي        . سنيت عمل كبري الضباط يف املخفر     

  . ُتجرى أية زيارات من جانب املنظمات غري احلكومية داخلي وإنه ال
، ذكر العاملون أن آخر زيارة رصد حـدثت         خمفر الشرطة املركزي يف كوتونو    ويف    -١٠٢
ومشل .  شهور وكانت زيارة تفتيش مشترك قامت هبا وزارة الداخلية ووزارة العدل           ١٠منذ  

ومل يتلق املخفر تقريراً عـن      .  األويل وأوضاعه والتصحح   التحقق السجالت ومدة االحتجاز   
 -خمفر الشرطة املركزي يف بورتو      وآخر زيارة إىل    . التفتيش، ولكن أُعطيت توصيات فورية    

مركز الـدرك يف  ويف .  وقام هبا وفد من الشرطة     ٢٠٠٧نوفمرب  / كانت يف تشرين الثاين    نوفو
 ٢٠٠٨مـايو  /أيـار ٨ية زارت املركز يف ، أظهر سجل االحتجاز أن القيادة العسكر     سيهويه

بيد أن األحوال املادية يف مركز الدرك كان من شأهنا يف . وعلقت بعدم وجود أي شيء تبلغه 
أدناه، أن تستلزم تعليقات ) أ(١١- من القسم جيم١١٧مبني يف الفقرة  ملا هو وفقاًحد ذاهتا، 
  . وتوصيات

اة وأعضاء احملكمة الدستورية ميكنـهم، مـن        وأبلغ ممثلو وزارة الدفاع الوفد أن القض        -١٠٣
ولكن يبدو أنه ال توجـد نظـم        . الناحية النظرية، إجراء زيارات غري معلنة إىل مراكز الدرك        

الدرك ومكتب املدعي العام، علـى التـوايل، بـإجراء      /داخلية وخارجية لقيام قيادات الشرطة    
ملوجودة يف مرافق إنفاذ القـانون،      ولن توفر حالة السجالت ا    . عمليات حتقق منتظمة غري معلنة    

يف حالة القيام بزيارات رصد من هذا القبيل، أي أساس متني لالستناد إليه يف تقيـيم مـدى                  
مشروعية االحتجاز أو مراعاة اآلجال القانونية؛ غري أن أوضاع االحتجاز ستكون واضحة ألي             

نـة الفرعيـة ملنـع    وتوصي اللج. مفتش يدخل الزنزانات ويتحدث مع األشخاص احملتجزين     
التعذيب بأن تنشئ دوائر إنفاذ القانون نظاماً داخلياً للرصد املنتظم لالحتجاز األويل يغطي             

وينبغي أن يؤدي هذا النظام عملـه       . كالً من النواحي القانونية واألوضاع املادية لالحتجاز      
  .ا يتم إنشاؤهابالتوازي مع الرصد الذي يتعني أن تضطلع به اآللية الوقائية الوطنية، حامل

ومع إنشاء اآللية الوقائية الوطنية، تتوقع اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب وضـع               -١٠٤
برنامج استباقي ومنتظم إلجراء زيارات مستقلة إىل مرافق الشرطة والدرك لكفالة جودة            
أداء الضمانات ضد إساءة املعاملة يف الواقع العملي؛ وينبغي أن تتضمن هذه الزيـارات              

تظمة، مبا يف ذلك الزيارات غري املعلنة، إىل خمافر الشرطة ومراكـز الـدرك إجـراء                املن
   .مقابالت على انفراد مع احملتجزين ومناقشات مع العاملني
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  األطفال املراهقون احملرومون من حريتهم  -١٠  
 وأبلـغ . بعدد قليل من األطفال املراهقني املوجودين يف االحتجاز األويل         الوفد   التقى  -١٠٥

العاملون الوفد أن األطفال ميكن استجواهبم وميكنهم اإلدالء ببيانات دون حـضور أحـد              
وال توجد مرافق احتجاز خاصة لألطفال يف مؤسسات        . الوالدين أو شخص بالغ موثوق به     

وأكد العاملون أن األطفال ُيحتَجزون مع الكبار، مع أنه أُفيد          . إنفاذ القانون اليت متت زيارهتا    
 ال يودعن عادة يف زنزانات االحتجاز، إال إذا كانت هناك مسألة أمنيـة معينـة                بأن النساء 

  .تستدعي ذلك
، قابل الوفد حمتجزاً مراهقاً دون سـن الثامنـة   مفوضية شرطة كوتونو املركزية ويف    -١٠٦

. عشرة من النيجر مل تكن لديه القدرة على التخاطب بشكل مناسب مع أفـراد الـشرطة               
، كان موجوداً يف إحدى زنزانات االحتجاز مع أشخاص كبار منذ اليوم            وعندما قابله الوفد  

وذُكـر يف   . وثبت أن من املستحيل معرفة املدة اليت قضاها يف االحتجاز من السجل           . السابق
وقد صودر اهلاتف النقال اخلاص باحملتجز املراهق ومل يتمكن من          .  سنة ١٢السجل أن عمره    

ذكر رقم هاتف أخيه إلبالغه باالحتجاز ومل يسمح لـه          ومل يتمكن من ت   . االتصال بأسرته 
وأخرياً، ُسمح  . باسترداد هاتفه النقال إال بعد توسط الوفد، لكي يتوصل إىل رقم هاتف أخيه            

له بأن يقوم، حتت إشراف الشرطة، مبهاتفة أخيه، الذي اختذ ما يلزم من ترتيبات للحـضور                
أنه جرى بعد ذلك إطالق سراح احملتجز املراهق        ومت إبالغ الوفد ب   . إىل خمفر الشرطة املركزي   

  .وتسليمه إىل أخيه يف اليوم التايل
، حتدث الوفد مع حمتجز مراهق كان قد أُحضر إىل خمفر    الدرك يف سيهويه   مركزويف    -١٠٧

الشرطة يف مساء اليوم السابق؛ وذكر أنه مل حيصل على أي ماء أو غذاء منـذ إيداعـه يف                   
وتـرى  . خلف ظهره طوال الليل حىت وقت مبكر يف صباح ذلك اليوم          الزنزانة وقُيدت يداه    

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن هذا التقييد حلركة حمتجز مراهق، مع تقييد يديه طوال الليـل                
وينبغي عدم تقييد   . إنسانيتني ومهينتني  واحتجازه يف زنزانة مغلقة، يشكل معاملة وعقوبة ال       

كما ينبغـي إجـراء     .  هناك سبب أمين خطري يربر ذلك      يدي أي شخص حمتجز إذا مل يكن      
تسجيل كامل ألي تقييد لليدين أو استخدام لقيود أخرى يف السجل ذي الصلة مـع إدراج                

  .السبب األمين للتقييد ومدته
 إن أحد أفراد الدرك هدده وإنه جرى إبالغه بأنه، علـى            أيضاًوقال احملتجز املراهق      -١٠٨

. يف وقت الحق يف ذلك اليوم، سُيـضَرب أوالً لتلقينـه درسـاً            الرغم من أنه سيفرج عنه      
وينبغي بذل كـل جهـد      . واألطفال يف نظام العدالة اجلنائية معرضون للخطر بشكل خاص        

ممكن لتفادي حرمان األطفال من احلرية ولضمان عدم استخدام االحتجاز األويل إال كمالذ             
رومني من حريتهم ينبغـي أن تـسري        والضمانات السارية على مجيع األشخاص احمل     . أخري

  .باألحرى على األطفال
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   :وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات اخلطوات الالزمة لضمان  -١٠٩
  أال يودع األطفال يف االحتجاز األويل إال كمالذ أخري؛ •

  أن ُيحتجز األطفال مبعزل عن الكبار؛ •
  سهل فهمها؛ أن ُتشرح لألطفال حقوقهم على حنو تام وواضح بطريقة ي •
   موثوق به باحتجاز الطفل املعين؛ أحد األقارب أو شخصفوراً إبالغ أن جيري •
  ُيخَضع أي طفل لالستجواب يف ظل عدم حضور شخص كبري موثوق به؛ أال •
  . ُيخَضع أي طفل ألي قيد أثناء وجوده يف زنزانة احتجاز أال •

  األوضاع املادية يف مراكز الدرك ومرافق الشرطة  -١١  
أن األوضاع املادية تتراوح بني األوضاع املقبولة واألوضاع املزريـة،           الوفد   الحظ  -١١٠

اليت تنجم عن عدم توافر خدمات الصرف الصحي، والظالم التام يف بعض الزنزانات، وشدة              
  .ندرة األدواش، وعدم وجود أي نوع من مستلزمات النوم، وعدم تقدمي غذاء إىل احملتجزين

  الزنزانات  )أ(  
. ، زنزانتا احتجاز  مفرزة الدرك اإلقليمية يف غودومي     ،سرية الدرك يف كوتومو   لدى    -١١١

 للتذبـذب يف   أشخاص ولكن، تبعا١٠ًوقد جرى إبالغ الوفد بأن الطاقة االستيعابية العادية      
 ٢٠أعداد األشخاص احملتجزين، ميكن أن تستوعب كل زنزانة عدداً من احملتجزين يصل إىل              

)  أمتـار ٣ x أمتـار  ٥ x أمتار ٣( متراً مربعاً   ١٥ملبلطة األوىل مساحتها    والزنزانة ا . شخصاً
وقذرة ومظلمة جداً، بالنظر إىل أن أداة اإلضاءة االصطناعية الوحيدة مكسورة وأن هنـاك              

    )متر من أرضية الزنزانة    ٢,٥تراً، على ارتفاع     سنتيم ٨٠ x سنتيمتراً   ٤٠حنو  (فتحة مسدودة   
والزنزانة رطبة وتفوح منـها     . ويدخل منها قدر قليل جداً من اهلواء      ال يدخل منها أي ضوء      

ويوضع دلو يف ركن من الزنزانة ألغراض التصريف الصحي، وال يوجد ماء يف             . رائحة البول 
وتتيح دخول مزيد من اهلواء     )  متراً مربعاً  ٢٠حنو  (والزنزانة املبلطة الثانية أكرب قليالً      . الزنزانة

لسائدة فيها هي رائحة    ، والرائحة ا  أيضاًوالزنزانة قذرة   .  اجلدار البعيد  الطبيعي من فتحات يف   
. ال يوجد فيها أي أثاث على اإلطالق، فيما عدا دلـو للتـصريف الـصحي               البول، كما 

والنـساء  . واألشخاص املوجودون مضطرون إىل النوم على األرض يف هـاتني الزنـزانتني           
وهذه الغرفة غري موَصَدة،    . ة متفرعة من مكتب   احملتجزات يف مركز الدرك موَدعات يف غرف      

ويدخلها ضوء وهواء طبيعيان، وحتتوي على قطع أثاث مكتيب خمتلفة، ولكن ال يوجد فيهـا               
  .وال يوجد أي مرحاض يف هذه الغرفة. سرير أو أفرشة نوم من أجل احملتجزين

انتان كبريتان  زنز) مفوضية شرطة دانتوكبا  (يف كوتونو   خمفر شرطة دانتوكبا    ولدى    -١١٢
تقعان على جانيب ردهـة االسـتقبال       )  متر ٣,٦  أمتار وارتفاعهما  ٣ x أمتار   ٣مقاسهما  (
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وإحدى الزنزانتني ذات واجهة من قضبان ممتدة من األرض إىل الـسقف وبـاب              . املفتوحة
مدمج، ويوضع الشخص احملروم من احلرية يف هذه الزنزانة حبيث يكون مرئياً بشكل تام ألي               

والزنزانة األخرى ال توجد فيها أي نافذة، باستثناء مصراع         .  اجلمهور يدخل املخفر   فرد من 
ال يكون هنـاك أي ضـوء علـى         وعندما ُيغلَق املصراع،    . ملصمتمعدين صغري يف الباب ا    

 يوجد  وال. ٣٠/٢١ درجة مئوية يف الساعة      ٣٠اإلطالق يف الزنزانة، وتبلغ احلرارة يف الزنزانة        
وُيـضطر  . ق يف أي من الزنزانتني، فيما عدا دلو للتصريف الـصحي          أي أثاث على اإلطال   

وقد اشتكى األشـخاص الـذين      . األشخاص احملتجزون يف الزنزانتني إىل النوم على األرض       
  .أجرى الوفد مقابالت معهم من البعوض ومن قذارة الزنزانتني

د شـاه ) مفوضية شرطة دودجـي   ( نوفو   - دودجي يف بورتو    خمفر شرطة   ويف    -١١٣
 ٣,٤ x متر   ١,٩ وجد هناك زنزانتان، مقاس إحدامها    وت. الوفد أفضل األوضاع املقبولة   

وتتوافر . متر ٢,٨ متر وارتفاعها    ٣,٦ xمتر   ٢,٩ متر، ومقاس األخرى     ٢,٨متر وارتفاعها   
وتوجـد  . وال توجد إضاءة اصطناعية يف الليل. للزنزانتني على السواء إضاءة وهتوية طبيعيتان     

والزنزانتان . ن بايب الزنزانتني املصمتني نافذة معدنية صغرية ذات ضلفة إلغالقهايف كل باب م
ويف . نظيفتان؛ ويوجد مرحاض جبوار الزنزانتني يتسىن للمحتجزين دخوله حبرية أثناء النـهار     

الليل، ُيحبس احملتجزون يف الزنزانتني ويتعني عليهم املناداة على ضـابط شـرطة إذا أرادوا               
 درجة مئوية يف إحدى الزنزانتني      ٣٢ تكون احلرارة    ٤٠/١٢ويف الساعة   . رحاضاستخدام امل 

وال يوجد أي أثاث يف الزنزانتني وُيضطر األشخاص احملتجزون         . ٧٤مع عامل رطوبة مقداره     
  . فيهما إىل النوم على األرض

جد تو)  نوفو املركزية-مفوضية بورتو ( نوفو -خمفر الشرطة املركزي يف بورتو     ويف    -١١٤
ورأى الوفد امرأة حمتجزة لدى الشرطة ومعهـا        . زنزانتان، إحدامها للرجال واألخرى للنساء    

والزنزانة كبرية وهلا ثالثة جدران مـصمتة وجـدار   .  أشهر٨طفلها العاري البالغ من العمر   
وتفوح من الزنزانـة    . رابع مكون من قضبان ممتدة من األرض إىل السقف، مع باب مدمج           

وأوضحت املرأة أنه ال يوجد دلو للتـصريف الـصحي يف           . از شديدة جداً  رائحة بول وبر  
الزنزانة، حيث إن الشرطة ذكرت أهنا ستسمح خبروج املرأة الستعمال املرحاض؛ بيد أهنـا              

وليست لدى املرأة أية    . تنادي على الشطة ليالً بال جدوى وأن طفلها يتربز يف ركن الزنزانة           
. ب يطن يف الزنزانة، وقد لدغ البعوض الطفل مرات عديـدة          والذبا. وسيلة لتنظيف الزنزانة  

 أيـضاً أى الوفد   ور. ويف الصباح حيضر أفراد الشرطة ويأخذوهنا إىل املرحاض اجملاور للزنزانة         
. كان مخسة أشخاص حمتجزين فيهـا     ) متر ٢,٧ متر وارتفاعها    ٤,٤ xأمتار   ٥(زنزانة ثانية   

والزنزانة مظلمـة   . فيها ركن جمهز مبرحاض ودش    وهذه الزنزانة مزودة مبياه جارية ويوجد       
  . وتنبعث منها روائح كريهة

ذات واجهة من    توجد زنزانة احتجاز صغرية      مركز الدرك يف زوغبودومي    ويف  -١١٥
غرفـة  /، وتطل الزنزانة على املكتب الرئيسي     ) متر ٢,٦ متر وارتفاعها    ٢,٤ xمتران   (قضبان
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ثاث، وكان هناك شخصان حمتجزان ينامان فيها طوال        وال يوجد يف الزنزانة أي أ     . االستقبال
 على املقعد    لعدد املوظفني، اجللوس   وذكر الضابط املناوب أن احملتجزين ميكنهما، تبعاً      . الليل

املوجود يف املكتب أثناء النهار إىل أن جتري دعوهتما للعمل وميكن إخراجهما من الزنزانـة               
. هذا، يتعني عليهما استعمال دلو يف الزنزانـة      ويف حالة عدم حدوث     . للذهاب إىل املرحاض  

كمـا  . وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد أي مرحاض للمحتجزين أو للعاملني يف مركز الدرك 
وزنزانة النساء غري مستخدمة حالياً كزنزانة ولكنها مـستخدمة         . ال جيري توفري مياه جارية    

ة ولكن ُيسمح هلن باجللوس خارج املبىن ال ُيحتجزن يف الزنزانوذُكر أن النساء   . ة ختزين كغرف
  . خالل النهار وينمن يف مكاتب مغلقة يف الليل

، يتألف قسم االحتجاز يف مفرزة البحوث       يف بوهيكون  مفرزة الدرك اإلقليمية  ويف    -١١٦
 محام، ولو أنه ال يوجـد  أيضاًويوجد . من أربع زنزانات فردية وزنزانتني مشتركتني كبريتني    

     ومقـاس الزنزانـات    . ي ألن املنشأة ظلت عدة شهور بال ميـاه جاريـة          مرحاض دفق مائ  
 أمتار، ويوجد للزنزانة باب معدين مصمت       ٣ ارتفاع مقداره    x متر   ٠,٨ x متر   ٣,٨الفردية  

وال يوجد أي أثاث أو مستلزمات نوم يف الزنزانات، واألرضـية املبلطـة             . ذو نافذة شبكية  
 يبدو أن أي من جتهيزات اإلضاءة االصـطناعية صـاحل   وال. تكسوها طبقة مسيكة من الغبار 

ومقاس كل زنزانـة مـن      . ويوجد دلو صغري يف الزنزانات ُيستخدم كمرحاض      . لالستعمال
وأحد اجلدران يتكون بشكل .  متر٣,٧ متر وارتفاعها ٣,٨ x متر ٣,٨الزنزانتني املشتركتني   

وتتيح نافذة  . ا مرئية متاماً من الرواق    كامل من شبكة معدنية كبرية وبالتايل فإن الزنزانة كله        
، واشـتكى   "متفاوتـة "وقد أُبلغ أن إمدادات الكهرباء      . ضيقة دخول بعض الضوء الطبيعي    

.  غبار كثيف  أيضاًواألرضية املبلطة يكسوها    . احملتجزون من عدم وجود كهرباء يف الزنزانات      
 كل من الغبار والنفاية علـى       واحلمامان يف حالة مزرية وال توجد فيهما مياه جارية ويتناثر         

 ملا ذكره أفراد الدرك، فإن احملتجزين يتسىن هلـم  وفقاًو. أرضيتهما كما يتناثران يف املراحيض  
 ملـا ذكـروه،    وفقـاً  بأدواش، ولكن احملتجـزين،      أيضاًاستعمال هذين احلمامني، املزودين     

  . يستعملون زجاجات ماء قدمية للتبول فيها وتفريغها يف املراحيض
) مفوضية شرطة كوتونو املركزية   (خمفر شرطة كوتونو املركزي     وزنزانة الرجال يف      -١١٧

وتنبعث منها روائح كريهة وتتوافر هلا إضاءة رديئـة مـن           )  متر ٩,٨٣ x متر   ٩,٦(كبرية  
 درجة مئوية،   ٣٠,٥ تبلغ احلرارة يف الزنزانة      ٠٠/٢٠ويف الساعة   . أنبوب إضاءة نيون واحد   

 .)٢٤( درجـة مئويـة    ٣٧، وهو ما يعطي مؤشر حرارة مقداره        ٧٠ه  مع عامل رطوبة مقدار   
وزنزانة النساء أصغر   . ويوجد مرحاض واحد ودش خلف جدار منخفض يف مؤخرة الزنزانة         

ويوجد يف الزنزانة دش صـاحل      . ومظلمة وتفوح منها رائحة البول    )  متر ٩,٨٣ x متر   ٥,٥(
املاء، كما توجد نوافذ بالقرب من باب       لالستعمال تستطيع املرأة احملتجزة أن حتصل منه على         

__________ 

مؤشر احلرارة مقياس لدرجة اإلحساس باحلرارة اليت يشعر هبا جسم اإلنسان بفعل التأثري املشترك للحـرارة               )٢٤(
 .والرطوبة
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واملرحاض الوحيد املتوافر تسده النفايات منذ بعض الوقت، كما تغطي أكوام مـن             . الزنزانة
  درجـة  ٢٩,٧وتبلغ احلرارة   . النفايات، مبا فيها شوك مسك قدمي، أجزاًء من أرضية الزنزانة         

البعـوض، واالفتقـار إىل     وقد اشتكى احملتجزون من     . ٥٣مئوية، مع عامل رطوبة مقداره      
  .التصحح، والسخونة يف الزنزانتني بسبب السقف الصفيح املعرض للشمس

 مظلمة، ورطبة على حنو ثقيل الوطأة،       مفرزة الدرك يف سيهويه   والزنزانة الوحيدة يف      -١١٨
وجدران الزنزانة سوداء بفعل الرطوبة والقـذارة والعفـن،         . وتنبعث منها رائحة بول قوية    

 ١,٩٤ x متر ٤,١٥ومقاس الزنزانة .  مستلزمات نومقذرة، وال يوجد أي أثاث أوواألرضية 
 متر، وتوجد فيها نافذة ضيقة مسيجة بقضبان وتطـل علـى الـشارع       ٢,٧متر وارتفاعها   

وقد مت سد النافذة الكبرية األصلية، ونتيجة لذلك ال يدخل إىل الزنزانة سوى قـدر               . اجملاور
وُتستخدم بئر صغرية أمام املبىن   . وال توجد كهرباء يف الزنزانة    . ضئيل جداً من الضوء الطبيعي    

وال يتسىن للمحتجزين احلصول على املاء، وال ميكن استعمال املرحاض          . للحصول على املاء  
  .بالنظر إىل عدم وجود مياه جارية

 ٣,٢مقاس إحـدامها    ( قذرتان   دائرة أواندو  مفوضيةكلتا الزنزانتني املوجودتني يف     و  -١١٩
ويوجـد مرحـاض ودش جبـوار     ).  متر ١,٧٥ x أمتار   ٣ متر ومقاس األخرى     ٢,٢ xمتر  

والطريقة الوحيدة  . الزنزانتني؛ ويف حني أن الدش نظيف نسبياً، فإن املرحاض شديد القذارة          
اليت ميكن هبا للمحتجزين احلصول على املاء هي أن يطلبوا إخراجهم من الزنـزانتني لكـي                

  . املوجود يف املرحاضيستخدموا صنبور املياه 

  الغذاء  )ب(  
التقى الوفد مبمثلي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، الذين أوضحوا له أنه ال يوجـد                -١٢٠

وقـد  . قيد االحتجازحالياً اعتماد خمصص يف امليزانية لتوزيع الغذاء على األشخاص املودعني           
 أكده ضباط الشرطة والدرك،      ملا وفقاًأقروا بأن األشخاص احملرومني من حريتهم يعتمدون،        

  . على أسرهم وأصدقائهم للحصول على الغذاء

وقد ذُكر أن ضباط الشرطة والدرك يقومون، يف حالة عدم وجود أسرة أو أصدقاء،                -١٢١
يف الواقـع   بيد أن الوفد منا إىل علمه أن احملتجـزين،          . بتقدمي الغذاء إىل األشخاص احملتجزين    

ن على أي غذاء طوال مدة بقائهم يف خمافر الـشرطة ومراكـز             ال حيصلو العملي، كثرياً ما    
ن آخر مرة قال إفر الشرطة يف دودجي   خموعلى سبيل املثال، فإن الشخص احملتجز يف        . الدرك

تناول فيها الطعام كانت يف صباح اليوم السابق وأوضح أن احملتجزين ال ميكنهم احلـصول               
وقد عرضت الشرطة أن ختطـر      .  أحضرته أسرهتم  على غذاء إال إذا طلبوه ودفعوا مثنه أو إذا        

أسرته، ولكنه ليس لديه أفراد أسرة مباشرون ورقم اهلاتف الوحيد املوجود معه غري صـاحل               
  .وقال إنه ال توجد معه نقود لشراء غذاء. لالستعمال
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 نوفو أهنا   -وذكرت املرأة احملتجزة لدى الشرطة يف خمفر الشرطة املركزي يف بورتو              -١٢٢
 بعض األرز يف وقت مبكر من صباح اليوم السابق الحتجازها، وأن الطفل املوجـود               أكلت

         . والطفـل يرضـع رضـاعة طبيعيـة       . معها يف الزنزانة تناول بعض الثريد يف الوقت نفسه        
وقالت . وال ميكنها، وهي حمتجزة لدى الشرطة، أن تشتري الثريد، ولذلك تعطي الطفل املاء            

ويف الوقت الذي كان فيـه      .  نقود وتأمل أن حتصل على نقود من أسرهتا        إهنا ال توجد معها   
  .الوفد يغادر، وصل أخو املرأة ملساعدهتا

 إنه مل يزَود بأي غذاء أو ماء        مركز الدرك يف سيهويه   وقال املراهق الذكر احملتجز يف        -١٢٣
  .منذ وصوله إىل مركز الدرك يف مساء اليوم السابق

 عن مشكلة الفساد فيما يتعلق باحلصول على الغذاء         أيضاًون  وتكلم حمتجزون كثري    -١٢٤
الحظ الوفد أن   : وليس من الصعب إدراك نطاق االنتهاك     . أثناء الوجود يف االحتجاز األويل    

أشخاصاً ُيحضرون نقوداً إىل خمفر الشرطة، كما يف خمفر شرطة دانتوكبا على سبيل املثـال،               
  .وال جيري تسجيل هذه العملية

، أبلغت السلطات اللجنـة     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧وجب رسالة مؤرخة    ومب  -١٢٥
باإلضافة إىل التضامن القائم اجملسد يف األماكن اليت ُيحتجز فيها          "الفرعية ملنع التعذيب بأنه،     

أشخاص، والذي مبوجبه يتقاسم احملتجزون الغذاء الذي حيضره أفراد أسر بعض احملتجـزين،             
ماكن بصناديق مصاريف نثرية، يف حدود املوارد املتاحة، لسد هـذه           ُيتوخى تزويد هذه األ   

اقتـراح   وتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تزويدها مبزيد من املعلومات عن         ". الفجوة
 توفري صناديق مصاريف نثرية يف األماكن اليت ُيحرم فيهـا األشـخاص مـن               السلطات
ملنع التعذيب بوضع ميزانية حمددة لتوفري      ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الفرعية       . حريتهم

الغذاء لألشخاص املوجودين يف االحتجاز األويل وإدارهتا بعناية لضمان وصول الغذاء إىل            
وإذا متكن أفراد األسر من إحضار غذاء من أجل أقارهبم احملتجـزين،            . األشخاص املعنيني 
زات، وتـسجيلها حـسب      جيب مراقبتها بدقة، ملنع حدوث جتاو      أيضاًفإن هذه العملية    

   .األصول وعلى حنو فوري يف سجل

  املاء واإلصحاح   )ج(  
  فيما يتعلق بتوفري املاء، من أجل الشرب واإلصحاح على السواء، الحظ الوفد أنـه                -١٢٦

ال توجد صنابري مياه يف أي زنزانات، وأن املاء جيري بالتايل احلصول عليه بشكل متقطع إن                
وتـوفر  .  احلصول عليه يتوقف بالتايل على موظفي إنفاذ القـانون         توافر على اإلطالق، وأن   

األدواش املوجودة يف زنزانتني يف خمفر شرطة كوتونو املركزي املاء للمحتجزين، ولكن يتعني             
، قال شخص حمتجز إنه     خمفر شرطة دانتوكبا  ويف  . أن تكون لديهم زجاجات جلمع املاء فيها      

 نوفـو،   -تو  يف بور فر شرطة دودجي    خمويف  . ند وصوله كان هناك ماء بالفعل يف الزنزانة ع      
ومبوجب رسـالة   . قال الشخص احملتجز إنه مل يطلب احلصول على ماء ألنه خيشى أن يطلبه            
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، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بـأن         ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧مؤرخة  
 أيضاًوذكرت السلطات   . احملتجزونخمافر الشرطة جيري تزويدها مبياه الشرب لكي يستعملها         

أنه جيري اختاذ تدابري أخرى لضمان حتسني إمكانية حصول احملتجزين علـى امليـاه دون أن                
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بـأن جيـري تزويـد       . ُيضطروا إىل مغادرة زنزاناهتم   

ون مقابل، ومـن    احملتجزين على حنو منتظم مبا ال يقل عن لترين من مياه الشرب يومياً د             
وجيب توفري إمكانية الوصول    . غري أن يتوقف هذا على طلب فعلي من الشخص احملتجز         

وينبغـي أن يقـوم   . بانتظام إىل املراحيض واحلمامات لألشخاص احملرومني من حريتـهم        
وجيب تسليك املراحيض . العاملون يف أقسام وزنزانات االحتجاز بكنسها وغسلها بانتظام      

  .وتنظيفها متاماً

وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق على وجه التحديد مبركز الدرك يف بوهيكون،              -١٢٧
من احملتم اختاذ إجراءات فورية إلصالح وضع اإلمداد باملياه من أجل كل من املـوظفني               

ويف ظل عدم وجود إمداد     . العاملني يف مركز الدرك واألشخاص املودعني قيد االحتجاز       
 لتـر   ٥٠٠بيب، ينبغي تركيب صهريج مياه مرتفع ال تقل سعته عن         باملياه من خالل األنا   

  .وملء هذا الصهريج على حنو منتظم باستخدام شاحنة مياه

وال متنح أي منشأة من املنشآت اليت متت زيارهتا احملتجزين أية إمكانيـة ملمارسـة                 -١٢٨
جزين مغادرة الزنزانـة    واحلالة الوحيدة اليت يستطيع فيها بعض احملت      . الرياضة يف اهلواء الطلق   

متاحة يف املنشآت القليلة اليت ميكن فيها للمحتجزين الذهاب إىل املرحـاض أو اسـتعمال               
 وتوصـي اللجنـة     .وخبالف ذلك، يبقى احملتجزون يف الزنزانة طوال فترة االحتجاز        . الدش

 الفرعية ملنع التعذيب بأن ُتتاح، قدر اإلمكان، لألشخاص املودعني يف االحتجـاز لـدى             
  .  ساعة ممارسة الرياضة يف اهلواء الطلق كل يوم٢٤الشرطة ألكثر من 

 ٩٦وتدرك اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن مدة االحتجاز األويل تبلغ، بوجه عـام،         -١٢٩
وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه ينبغي، بصرف النظر عن قـصر            . ساعة أو أقل يف بنن    

مبتطلبات صحية وتصححية دنيا فيما يتعلق جبميع األشـخاص         مدة االحتجاز األويل، الوفاء     
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بوجوب تزويد أي شخص يودعه موظفو           . احملتجزين

كحد أدىن فراش للنوم، ه، مبا يف ذلك إنفاذ القانون يف االحتجاز األويل مبكان نظيف يشغل  
 من غـذاء ومـاء شـرب لتلبيـة          وبإمكانية الوصول إىل وسائل اإلصحاح، ومبا يلزم      

وينبغي أن تتوافر للزنزانـة إضـاءة وهتويـة طبيعيتـان           . الضرورات األساسية للحياة  
   .واصطناعيتان

  خاص احملتجزين لدى الشرطة والدركالرعاية الصحية لألش  -١٢  
. ال يوجد أي موظفي رعاية صحية يف خمافر الشرطة ومراكز الدرك اليت متت زيارهتا               -١٣٠
، ذكر العاملون أن الدواء، على الرغم من أن استشارة          يف كوتونو  ر الشرطة املركزي  خمفويف  
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. قسم الطوارئ يف املستشفى جمانية، ليس جمانياً وأن هناك حاجة بالتايل إىل ميزانية لألدويـة              
ومن الناحية النظرية، يقوم املوظف املسؤول، عند تلقي طلب للعرض على طبيب، بـإبالغ              

لطلب، ويقوم مدير املنشأة بدوره بإبالغ املدعي العام، املناطة به املسؤولية عن            مدير املنشأة با  
ويف املمارسة العمليـة، رفـض املوظفـون        . أي نقل ألشخاص حمتجزين إىل املرافق الطبية      

املسؤولون، على الرغم من أن بعض احملتجزين الذين قابلهم الوفد طلبوا العالج الطيب، مجيع              
 بالرغم من أهنم أوضـحوا أنـه ميكـن، يف           - إىل ذلك، فإن املوظفني      وباإلضافة. الطلبات

 على  أيضاً سلطوا الضوء    -احلاالت العاجلة، االتصال باملدعي العام يف عطلة هناية األسبوع          
  .  أن هناك نقصاً خطرياً يف التعاون بني وزارة العدل ووزارة الصحة

  . يشكل يف حد ذاته إسـاءة معاملـة       وعدم توفري الرعاية الصحية الكافية ميكن أن          -١٣١
بإحالة حالتني   املركزيكوتونو شرطةخمفر وعلى سبيل املثال، فإن الوفد أوصى رئيس شرطة     

       وحبلول هناية اليوم التايل، عاد الوفـد إىل خمفـر الـشرطة            . طبيتني إىل املستشفى لتقييمهما   
، ذكر العاملون   خمفر شرطة دانتوكبا  ويف  . ومل تكن أي من احلالتني قد أُرسلت إىل املستشفى        

أنه ميكن نقل أي شخص موجود يف االحتجاز، إذا مرض، إىل العيادة القريبة أو إىل مستشفى       
وبعد فحص طيب ألحد احملتجزين، أوصى الوفد الضابط بنقـل          .  كيلومترات ٥يقع على بعد    

 عدد كـاف مـن      وُرفضت هذه التوصية حبجة أنه ال يوجد      . احملتجز إىل مستشفى أو عيادة    
وبعد أن كرر الوفد طلبه، ُنقـل       . املوظفني إلجراء النقل وأن زوجة احملتجز ستجلب األدوية       

 مـن   ١٨وُتذكر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن املادة        . احملتجز إىل املستشفى يف اليوم التايل     
بون توصي بنقل مجيع احملتجزين الذين يطل     الدستور تضمن احلصول على خدمات طبيب، و      

احلصول على عالج طيب، أو حيتاجون بوضوح إىل عناية طبية عاجلة، إىل مستـشفى أو               
عيادة دون تأخري، وبصفة خاصة عندما ال يوجد يف مرافق الشرطة والـدرك موظفـون               
لديهم املؤهالت الطبية الالزمة لتقييم االحتياجات الصحية لألشخاص احملـرومني مـن            

ووزارة ) عـن الـشرطة   (ام اتفاق بني وزارة الداخلية      وينبغي التفاوض على إبر   . احلرية
ووزارة الصحة لتزويد احملتجزين برعاية وأدوية جمانيـة يف حـاالت           ) عن الدرك (الدفاع  

ويف حالة عدم حدوث هذا، ينبغـي أن     . الطوارئ، وإلجراء فحص طيب هلم عند وصوهلم      
  .  زينتوضع، داخل الوزارات املعنية، ميزانية للرعاية الطبية للمحتج

 القيود استخدام  -١٣  

قالت امرأة حمتجزة، كما قال مراهق حمتجز، إهنما كُبال باألغالل واألصفاد أثنـاء               -١٣٢
وترى اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب أن        . وجودمها يف زنزانتيهما، مبا يف ذلك طوال الليل       

حبذر شديد، وأن   استخدام القيود لتقييد األشخاص احملرومني من حريتهم ينبغي أن مياَرس           
ُيسَّجل بشكل منهجي، مع بيان اسم الضابط الذي اختذ قرار استخدام القيود، والسبب             

وينبغي أال يتعـرض  . األمين احملدد الذي أدى إىل اختاذ ذلك القرار، ومدة تقييد الشخص      
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 من حريتهم، للتقييد أثناء وجـودهم يف        نفاذ القانون إموظفو  األشخاص، الذين حيرمهم    
  . االحتجاززنزانات

  ادعاءات إساءة املعاملة والنتائج اليت تنطوي على األدلة الداعمة  -١٤  
بشكل عام، تناهت إىل مسامع الوفد بضعة ادعاءات خبصوص ارتكاب الشرطة أو              -١٣٣

بيد أنه جـرت اإلشـارة إىل   . الدرك إساءة معاملة بدنية ضد أشخاص حمرومني من حريتهم        
: ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦ظات األولية اليت قُدمت إىل سلطات بنن يف         احلالتني التاليتني يف املالح   

رك دال مفرزةويف  ) كوتونو(معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم يف خمفر شرطة دانتوكبا          
  . بوهيكوناإلقليمية يف

وكانت هناك حالتان منفصلتان لشخصني أسيئت معاملتهما بدنياً يف مركز شـرطة             -١٣٤
   إسـاءة املعاملـة األول يف      سجل ادعـاء   وعلى سبيل املثال، فإن الوفد       ).كوتونو(دانتوكبا  
وقد أخـرب   . ، وسجله جمدداً يف صباح اليوم التايل      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠يوم   ٠٠/٢١ الساعة

الثالثـاء  / القبض عليه أثناء ليلة االثـنني      احملتجز الوفد أنه أُحضِّر إىل خمفر الشرطة بعد إلقاء        
وأفاد احملتجز  . رمية سطو؛ وأنه رفض االعتراف بأنه ارتكب أية جرمية        لالشتباه يف ارتكابه ج   

وكان هناك أربعة ضباط؛    . بأنه ُضرب يف الساعات األوىل من صباح الثالثاء يف فناء الشرطة          
ووصف احملتجز  . وضربه ضابط شرطة آخر بعصا رفيعة     " جبالز"وضربه أحد ضباط الشرطة     

جللد الصلد واملزودة يف أحد طرفيها بسيور من اجللـد،          للوفد بالتفصيل العصا املصنوعة من ا     
  ". اجلالز"اليت أمساها 

 ويف  مه األمين ومرفقه وساعده األيـسرين     وكانت بالرجل إصابات واضحة يف معص       -١٣٥
وقام اخلـبري الطـيب   . جانبه السفلي ويف ساقيه، وكانت بعض هذه اإلصابات ال تزال ترتف      

ابات ذات األشكال الالفتة للنظر يف أمكان كثرية مـن      للوفد بفحص الرجل، ورأى أن اإلص     
وكانت اإلصابات متوافقة متاماً مع رواية      . جسده موجودة، على ما يبدو، منذ يوم أو يومني        

  ".جالز"الرجل عن ضربه بأداة رفيعة وطويلة كعصا أو 
مع أداتني وكان وصف الرجل لألداتني املستعملتني يف إساءة املعاملة متطابقاً بالضبط   -١٣٦

والحظ الوفد أن أحد الضباط املناوبني كـان        . الحظ الوفد وجودمها يف مقر خمفر الشرطة      
علـى  " جالز" على   أيضاًوعثر الوفد   . حيمل عصا رفيعة، وصفها هو بأهنا ملك شخصي له        

ويف البداية، حـاول موظفـو   . األرض أسفل مكتب االستقبال الواقع خارج الزنزانة مباشرة   
بأنه دليل جنائي ُحرِّز لتقدميه يف قـضية جنائيـة؛ ومل           " اجلالز" تعليل وجود    خمفـر الشرطة 

يتوافق هذا التعليل غري املقنع مع ما ذكره كبري الضباط بشأن إجراءات توثيق وتوسيم وحفظ               
األشياء اليت تأخذها الشرطة كأدلة، وهي إجراءات حتقق الوفد من تطبيقها علـى األشـياء               

  . أدلة يف خمفر الشرطةاألخرى احملتفظ هبا ك
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وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأال ُيسمح بأن يوجد يف مقار الـشرطة أي              -١٣٧
شيء ال يكون جزءاً من العتاد املعتاد الذي ُيَزَود به موظفو إنفاذ القانون مـا مل يـصدر                  

. بدقة، مبا يف ذلك األسباب،       الضباط وما مل ُتَسَجل التفاصيل     بذلك إذن صريح من كبري    
كما توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإدراج مجيع األشياء احملََرَزة باعتبارها أدلـة يف              

  .قوائم، وتوسيمها وحفظها بطريقة آمنة، فور استالمها يف مقار إنفاذ القانون
يف مكـان   " اجلـالز "وأوصى الوفد املفوض إدوارد باباتوندجي كونفو بأن ُيحفظ           -١٣٨
مرة ثانيـة يف    " اجلالز"وم التايل، عندما عاد الوفد بأكمله، لوحظ وجود         ويف صباح الي  . آمن

وشاهد اثنان من أعضاء الوفد فرد أمن مدين، كان واقفـاً يف            . منطقة االستقبال يف خمفر الشرطة    
 يعلق  ومل. يف اجليب الكبري يف سرواله وخيرجه من خمفر الشرطة        " اجلالز"منطقة االستقبال، يضع    

وأوضح املفوض أن الرجل يعمل لدى شركة أمن خاصة         . خربه الوفد بذلك  املفوض عندما أ  
  .كانت، يف املاضي، توفر خدمات األمن للسوق اجملاور

ورفض ضابطا الشرطة املناوبان يف زيارة الوفد األوىل وزياراته الالحقة ذكر امسيهما              -١٣٩
وهـذان الـضابطان    . وقد أُبدي هذا الرفض ومل يتم التراجع عنه يف وجود املفوض          . للوفد

موجهة إليهما ادعاءات خطرية بإساءة معاملة؛ وأثناء نوبتهما، كان حبوزة أحدمها سـالح،             
عرفه هو بأنه مملوك له شخصياً، يتوافق على حنو الفت للنظر مع اإلصابات الـيت الحظهـا                 

  ".اجلالز"وكان اآلخر جالساً خلف املكتب الذي ُوجد عنده . الوفد
ن وجهة النظر الوقائية، أن يكون واضحاً أنه ال توجد أيـة إمكانيـة              ومن املهم، م    -١٤٠

. لإلفالت من العقاب إذا أساء موظفو إنفاذ القانون معاملة أشخاص قيد االحتجاز لـديهم             
 مـوظفي   إلزام مجيع صي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ب     وبغية احلد من اإلفالت من العقاب، تو      

حديد هويتهم بوضوح، مثل شارة حتمل االسم أو وسـيلة          إنفاذ القانون بارتداء وسيلة لت    
  .أخرى لتحديد اهلوية، أثناء أدائهم ملهامهم

. مركز درك بوهيكون  ويتعلق ادعاء إساءة املعاملة الثاين بشخصني كانا حمتجزين يف            -١٤١
، دخل، حسبما ذُكر، حنو أربعة من أفراد الدرك من ذوي الرتب            ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ففي  

الزنزانة وبدأوا يف ضرب أحـد احملتجـزين هبـراوات وبعـصا خـشبية مـسطحة                الدنيا  
)“parmatoire” (   والحظ الوفد، أثناء   .  سنتيمترات ١٠ سنتيمتراً وعرضها حنو     ٥٠طوهلا حنو

الزيارة، وجود عصا، مشاهبة للعصا املوصوفة، خـارج الزنزانـة مباشـرة يف مركـز درك         
رغم على اجللوس على أرض الزنزانة، بينما أمسك أحـد   بأنه أُأيضاًوأفاد احملتجز  . بوهيكون

وأُرغم على فتح كفيه ورفعهمـا      . أفراد الدرك بساقيه وضربه آخر على أمخص قدميه هبراوة        
 الوقوف يف    إنه أُرغم على   أيضاًوقال للوفد   . إىل أعلى، وُضرب عدة مرات على كفيه بالعصا       

وأظهر فحص طـيب  .  على ردفيه بالعصاراعيه فوق رأسه، مث ُضرِب    مواجهة احلائط مع مد ذ    
وأفاد حمتجز ثـان    . أُجري للمحتجز وجود إصابات متوافقة مع الضرب املربح الذي وصفه         

وخلـص  . بأنه ُضرب على ظهره وكتفيه هبراوة، وكان مصاباً بكدمات يف الظهر والكتفني           
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 مـع الرضـح     الفحص الطيب الذي أجراه الوفد إىل أن الكدمات اليت لوحظت متوافقة متاماً           
  .الكليل الذي حتدثه أداة أسطوانية مثل هراوة

، ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢٦وطلب الوفد، يف املالحظات األولية اليت قُدمت إىل السلطات يف             -١٤٢
دانتوكبا أن تفتح السلطات حتقيقاً يف معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم يف خمفر شرطة              

 اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب رسـالة إىل     وبعد ذلك، وجهت  . مركز درك بوهيكون  ويف  
السلطات طلبت فيها أن تقدم السلطات معلومات عن اإلجراءات اليت اُتخذت لتنفيذ هـذا              

  .الطلب وعن نتائج التحقيقات
، بتقـدمي   ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٧وردت السلطات، يف رسالة مؤرخة        -١٤٣

الـدوائر املختـصة التحقيـق يف معاملـة         طُلب على الفور إىل     : "معلومات أولية كما يلي   
 يف أماكن أخرى أيضاً فقط يف املكانني املذكورين، بل األشخاص احملرومني من حريتهم، ليس

وبينت هذه التحقيقات أن ضيق املقار ونقص املـوارد املاليـة يف            . كثرية يف مجيع أحناء البلد    
اجلهود اليت تبذهلا سلطات    مفعول املخافر واملراكز وقلة عدد املوظفني يف بعض األماكن تبطل        

بيد أنـه جـرى   . بنن يف سبيل معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم بطريقة أكثر إنسانية        
 بالفعل اختاذ تدابري معينة إلنشاء جلنة ستستعرض هذه التحديات املختلفة وستقترح حلـوالً            

ضيحات عن الدوائر اليت    وتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تو     ". عاجلة مالئمة ملعاجلتها  
أجرت التحقيقات وتأكيد استقالل هذه الدوائر عن خمافر الشرطة ومراكز الدرك الـيت             

ويشري رد السلطات إىل وجود معوقات مادية ُتبطل مفعول جهودها،          . خضعت للتحقيق 
 وتؤكد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من       .ومن أمثلتها عدم وجود ميزانية ونقص املوظفني      

 وفيما يتعلق باألوضاع    . أن نقص املوارد ال ميكن أبداً أن يكون سبباً إلساءة املعاملة           جديد
املادية، تالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب حدوث تطور إجيايب متثل يف إنشاء جلنة، وتود              

وأخرياً، تؤكد اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب شـواغلها   . أن تبقى على علم بنتائج عملها 
توصي بإجراء حتقيق مستقل يف معاملة األشخاص احملتجزين من قبل العـاملني يف      جمدداً، و 

   .مركز درك بوهيكونخمفر شرطة دانتوكبا و
 اليت تنطوي علـى      األخرى والنتائجوُتظهر هذه األمثلة املتعلقة بادعاءات التعذيب         -١٤٤

راث خبطر ممارسة الشرطة     واليت توصل إليها الوفد أنه ال يوجد جمال لعدم االكت          األدلة الداعمة 
وهناك حاجة إىل توخي مزيد من احلذر       . والدرك للتعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة       

ومن املهم،  . خالل املراحل األوىل للتوقيف والتحقيق اللذين يقوم هبما أفراد الشرطة والدرك          
عاملة أثنـاء   من منظور وقائي، االعتراف خبطر حدوث التعذيب وغريه من ضروب إساءة امل           

التوقيف وضمان منع حدوث انتهاكات من هذا القبيل عن طريق التعريف بأنـه سـيجري               
وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن إنـشاء هيئـة مـستقلة معنيـة             . التصدي هلا بصرامة  

بالشكاوى من الشرطة والدرك فرصة جوهرية لدعم الرسالة املوجهـة إىل مـوظفي إنفـاذ       
  .  املعاملة لن متر دون عقابالقانون بأن إساءة
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وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تذكر السلطات مجيع موظفي الـشرطة           -١٤٥
والدرك على كل املستويات حبظر ممارسة التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة ضد             

 بـأن يـشدد     أيـضاً وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      . األشخاص احملتجزين لديهم  
ريب يف جمال أساليب التحقيق على ضرورة احترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حق              التد

املشتبه فيه أو املتهم يف التزام الصمت، وعلى اشتراط االنطالق من األدلة للوصـول إىل               
ومن وجهة نظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، وعلى ضوء التزامات الـدول            . املشتبه فيه 

 اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن هذه السلطات ملزمة قانوناً،          من ١٦ و ١٢مبوجب املادتني   
حىت يف حالة عدم وجود شكوى رمسية، بإجراء حتقيق عنـدما تتلقـى معلومـات ذات                
مصداقية، من أي مصدر، مفادها أنه رمبا تكون حدثت إساءة معاملة ألشخاص حمرومني             

  .من حريتهم

  يف السجون  - باء  

 د منهاالكتظاظ واستراتيجية احل  -١  

 -أكـربو   وكانت زيارة سجن    . )٢٥(زار الوفد ثالثة سجون من سجون بنن التسعة         -١٤٦
  زيارة مركزة، بينما كانت الزيارتان اللتان مت القيـام هبمـا إىل سـجن              )٢٦( املدين ميسرييتيه

  .   زيارتني كاملتني)٢٧( املدين أبوميسجن وكوتونو املدين
ب أن معدل األشخاص احملتجزين يف سجون بنن        وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذي      -١٤٧

، ) نسمة تقريباً  ٧ ٩٠٠ ٠٠٠عدد السكان   ( من سكان بنن     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٧٧يبلغ حنو   
وتؤكد البيانات الرمسية أن   . ٢ ٦٧٥بينما يبلغ العدد الرمسي لألماكن املتاحة يف السجون حنو          

زال يف طـور اسـتقبال       اجلديد الذي مـا      ميسرييتيه -سجون بنن، باستثناء سجن أكربو      
ويثري هذا، من   .  شديدة االكتظاظ، وأن بعض أجنحتها مزدمحة للغاية نتيجة لذلك         السجناء،

وجهة نظر منع إساءة املعاملة، شواغل جدية، حيث إن الضغط الواقع على األوضاع املاديـة         
م يفاقم  والنظام واخلدمات يتزايد مع تزايد معدل االزدحام؛ وعالوة على ذلك، فإن االزدحا           

التوترات الكامنة يف أوضاع االحتجاز، مما يؤثر سلباً على العالقات فيما بني السجناء وبـني              
  .السجناء وموظفي السجون

__________ 

 . سجينا٦ً ١٤٠ءات اليت قدمها مسؤول االتصال قبل زيارة الوفد، جمموع احملتجزين فيها، حسب اإلحصا )٢٥(
 سجيناً ذكراً، مجيعهم صدرت ضـدهم أحكـام،   ١٨٧، كان عدد احملتجزين فيه ٢٠٠٨مايو / أيار ٢١يف   )٢٦(

 . سجني١ ٠٠٠حسب ما أوردته سلطات السجن، وتبلغ سعته القصوى الرمسية 
زين، حسب ما أوردته سلطات الـسجن، وتبلـغ          حمتج ١ ١٠٥، كان يوجد فيه     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢يف   )٢٧(

 . حمتجز يف األساس٢٠٠سعته اإلمجالية القصوى 
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 سجيناً، ٢ ٢٥٧ أفاد املدير بأن جمموع السجناء ،)٢٨( كوتونوسجنويف وقت زيارة      -١٤٨
ن الرجـال   وكـا .  سجيناً صدرت ضدهم أحكام، بينما كان أغلبهم متـهمني         ١٨٠منهم  

يشكلون الغالبية العظمى من السجناء، وكانت هناك جمموعة صغرية من املـراهقني احملتجـزين              
 ١٦  مراهقات حمتجزات؛ وكان من الـسجناء    ٧ امرأة، بينهن    ١١٨الذكور؛ وكان من السجناء     

تتـراوح  ( رَضع أو أطفال صغار    ١٠ أيضاًسجيناً ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام؛ وكان هناك        
يعيشون مع أمهاهتم يف السجن ومل يرد أي ذكر هلـم           )  شهراً ٢٤ أشهر و  ١٠م بني   أعماره

وذُكـر أن الـسجن ُبـين       . على اإلطالق يف اإلحصاءات الرمسية وال يف اعتمادات امليزانية        
وأكد مدير سجن كوتونو عدم وجود أية     .  سجني، وجرى توسيعه فيما بعد     ٤٠٠ليستوعب  

  .معايري لإلشهاد بسعة السجون

وكـان  .  سجناء ١ ١٠٥، يف وقت الزيارة، كانوا      أبومي سجنوقد أُفيد بأن نزالء       -١٤٩
 حمتجزاً ذكراً مراهقاً كـانوا حمتجـزين يف وحـدة           ٢٢ سجيناً ذكراً، بينهم     ١ ٠٣٥هناك  

منفصلة؛ وكانت مجيع السجينات حمتجزات يف جزأين يف وحدة منفصلة خمصصة للنـساء،             
 رَضع وأطفال صغار تتراوح أعمارهم بـني        ١٠افة إىل   وكانت بينهن أربع مراهقات، باإلض    

 سـجني، وأنـه   ٢٠٠ ليستوعب ١٩٥٠وذُكر أن السجن ُبين يف عام       .  سنوات ٤و يوماً   ٣٠
وحسب ما ذكـره املـدير      .  سجيناً يف كلٍ منها    ٢٠يتضمن عشرة مبان مصممة الستيعاب      

مع الـداخلي للـسجن     ن اجمل ونتيجة لذلك، فإ  . احلايل، فإن مستوى اإلشغال هذا مل حيترم أبداً       
وال يتوافر للمحتجزين سوى حيز صغري ملمارسة الرياضة خارج املبـاين الـيت       شديد االزدحام 

  .ينامون فيها
وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن السلطات تنوي نقل مجيع السجناء احملكوم              -١٥٠

، ميسرييتيه -أكربو   يف   ٢٠٠٧ نوفمرب/عليهم إىل السجن اجلديد الذي افُتتح يف تشرين الثاين        
 أيضاًوقد مسع الوفد . لكي ُتستخدم السجون الثمانية األخرى لسجناء احلبس االحتياطي فقط

ويف هذا الـصدد،    . ميسرييتيه -عن خطط لبناء مزيد من السجون على غرار سجن أكربو           
بيد . تجزٍ حم ١ ٠٠٠أشار مدير سجن أبومي إىل موقع ُحدِّد بالفعل لبناء سجن جديد يسع             

أن بناء السجون لن يشكل وحده، وينبغي أال ُينظر إليه على أنه يشكل وحـده، احلـل                 
  .الوحيد لالزدحام احلايل

وأبلغ ممثلو وزارة العدل الوفد بأنه جري اختاذ عدد من اخلطوات ملعاجلة االزدحام،               -١٥١
اصـة فيمـا يتعلـق      مبا يف ذلك إجراء مناقشات بشأن التدابري البديلة لالحتجاز، وبصفة خ          

باحملتجزين املراهقني؛ واستخدام العفو الرئاسي السنوي؛ واستهالل أنشطة إلعـادة التأهيـل         
االجتماعي بغية تقليص عدد معاودي اإلجرام؛ ووضع مشروع قانون بشأن العمل اجملتمعـي         

وتشجع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بنن على جهودها يف هذا الـصدد،            . كبديل لالحتجاز 

__________ 

 . سجيناً حسب ما أوردته سلطات السجن٢ ١٧٥، كان عدد احملتجزين فيه ٢٠٠٨مايو / أيار١٩يف يوم  )٢٨(
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ينبغي  من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص على أن االحتجاز الوقائي           ١١٨تالحظ أن املادة    و
  . تدبرياً استثنائياًأن يكون

وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه مل توَّفر أية معلومات بشأن إمكانية اإلفراج               -١٥٢
ج بكفالة، فقد تظل هناك،     ومع أن احملاكم قد متنح اإلفرا     . بكفالة كبديل للحبس االحتياطي   

واشتكى عدد . على الرغم من ذلك، عقبات مالية حتول دون اإلفراج بكفالة يف الواقع العملي
وقـد  . من احملتجزين يف السجون من املبالغ الطائلة اليت يفرضها القضاة على سبيل الكفالـة             

وتطلـب  . طييكون هذا عامالً يساعد على زيادة األشخاص احملتجزين يف احلبس االحتيـا           
ما إذا كان من املمكن مراعاة الوضـع املـايل    معلومات عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 

للفرد يف حتديد املبلغ الواجب دفعه ككفالة والكيفية اليت ميكن هبا القيام بذلك، وعـدد               
، وعدد األشخاص الذين مل يتسن هلم       ٢٠٠٧ األشخاص الذين أُفرج عنهم بكفالة يف عام      

 بكفالة، بسبب عدم قـدرهتم       الرغم من منحهم حق اإلفراج عنهم      ج عنهم، على  أن ُيفرَ 
وتدعو اللجنة الفرعية ملنع التعذيب السلطات إىل ضمان مراعاة  . على دفع املبلغ املطلوب   

املبدأ الذي يقضي بأن يكون إطالق السراح بكفالة هو القاعدة واحلبس االحتياطي هـو              
   .آجال قانونية للشروع يف احملاكمةاالستثناء وإىل النظر يف حتديد 

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تعتمد السلطات اسـتراتيجية متـسقة              -١٥٣
  :لتقليل عدد نزالء السجون من خالل جمموعة من التدابري، مبا يف ذلك

استعراض شامل للعقبات اليت تعترض سبيل اإلجراءات اجلنائية أمام  إجراء  )أ(  
  ر القضائية بغية حتديد أوجه النقص يف املوارد واألسباب اهليكلية للتأخريات؛خمتلف الدوائ

زيادة االتصال والتعاون بني احملاكم والسجون للتقليل إىل أدىن حد من             )ب( 
التأخريات اليت حتدث يف إرسال األحكام واألوامر، وبصفة خاصة أوامر اإلفراج، بغيـة             

   احملاكم أوامرها بذلك؛ضمان اإلفراج عن األشخاص حاملا تصدر
       لألمـر   وفقـاً استخدام تدابري غري احتجازية فيما يتعلق باألطفـال،           )ج(  

   القَُصر؛ املتعلق باحلكم يف اجلرائم اليت يرتكبها١٩٨٩يوليه / متوز١٠ املؤرخ ٢٣-٦٩رقم 
االستعاضة عن احتجاز األشخاص املتهمني بارتكاب خمالفـات بـسيطة      )د(  

أو بفرض غرامات عليهم تكون متناسبة      ) مثل اإلفراج بكفالة  (بري أخرى   بإخضاعهم لتدا 
  مع إمكانياهتم املالية؛

خفض عدد األشخاص احملتجزين يف احلبس االحتياطي من خالل إعمال            )ه(  
 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة      ١٢٠ للمادة   وفقاً) liberté provisoire(اإلفراج املشروط   

   من قانون اإلجراءات اجلنائية؛٣٥٨واملادة ، )بكفالة أو دون كفالة(

احترام اآلجال القانونية لتناول القضايا، املنـصوص عليهـا يف قـانون              )و(  
  اإلجراءات اجلنائية؛
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اإلفراج عن مجيع سجناء احلبس االحتياطي الذين قضوا يف احلجز بالفعل             )ز(  
كاب اجلرمية اليت هم  مدة أطول من مدة عقوبة السجن القصوى اليت ميكن فرضها عن ارت           

  متهمون بارتكاهبا؛
تقليل عدد الرتالء، احملكوم عليهم، من خالل فرض عقوبات جمتمعيـة             )ح(  

  وجرب الضرر ورد احلق؛
 مـن قـانون     ٥٧٤ للمادة   وفقاً اجلزئي االحتجاز نظامزيادة استخدام     )ط(  

  اإلجراءات اجلنائية؛
 ٥٨٠ للمادة وفقاً (liberté conditionelle)زيادة إعمال اإلفراج املشروط   )ي(  

اإلفراج املشروط عن املستوفني ملعايري تقييم املخاطر مـن         (قانون اإلجراءات اجلنائية     من
  ؛)السجناء الصادرة ضدهم أحكام

ختفيف كل أحكام اإلعدام كيما تكون هناك إمكانيـة إلعـادة النظـر           )ك(  
   .وإطالق السراح يف خامتة املطاف

  حتياطي احلبس االسجناء  )أ(  
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، جيوز احتجـاز سـجناء احلـبس            ٥٧٠ للمادة   وفقاً  -١٥٤

بيد أنه  . االحتياطي يف بنن يف السجون اليت يقضي فيها السجناء احملكوم عليهم مدد عقوباهتم            
ينبغي أن ُيحتجز سجناء احلبس االحتياطي بشكل منفصل عن السجناء احملكوم علـيهم وأن              

 أيضاً ٢٩٣-٧٣ من املرسوم رقم     ١٥وتنص املادة   .  إن أمكن، يف زنزانات فردية     ُيحتجزوا،
وكما سُيبَين بالتفـصيل    . املتهمني والسجناء احملكوم عليهم   / على الفصل بني املدعى عليهم    

فيما يلي، مل يكن هناك أي فصل من هذا القبيل يف السجنني اللذين أجرى الوفد زيـارتني                 
  .كاملتني إليهما

من مجيع السجناء كانوا      يف املائة  ٨١أظهرت اإلحصاءات اليت قدمتها السلطات أن       و  -١٥٥
 لإلحصاءات اليت قدمتها سلطات سجن كوتونـو إىل         وفقاًو. حمتجزين قيد احلبس االحتياطي   

 فقط من جمموع نزالء السجن صـدرت أحكـام           يف املائة  ٨,٧٥الوفد يف وقت الزيارة، فإن      
 من السجناء الكبار مل تصدر بعد أحكـام   املائة٨٠ان أكثر من    ويف سجن أبومي، ك   . بإدانتهم
والحظ الوفد أنه ال ُيحتفظ بإحصاءات تفصيلية خبصوص احملتجزين املراهقني، ومـن            . بإدانتهم

  .عدد احملكوم عليهم أو احملبوسني حبساً احتياطياً منهمفمن املستحيل على السلطات معرفة مث 
ويف سـجن   .  إهنم حمبوسون حبساً احتياطياً منذ سـنوات       وقابل الوفد سجناء قالوا     -١٥٦

أبومي، أظهر فحص السجالت أن عدداً كبرياً من سجناء احلبس االحتيـاطي موجـود يف               
 للسجالت اليت فُحصت، فإن شخصاً حمتجزاً كان موجوداً أثناء          وفقاًو. السجن منذ سنوات  

واختار . ١٩٩٣أكتوبر  /رين األول  تش ٢٢الزيارة ظل حمبوساً يف السجن حبساً احتياطياً منذ         
الوفد بشكل عشوائي اثنني من سجناء احلبس االحتياطي ظال حمبوسني يف السجن منذ أكثر              
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 سنوات وشهر، وهو مسجل على هـذا        ٤وأفاد أحدمها بأنه مسجون منذ      .  سنوات ٣من  
أي األساس، وأفاد اآلخر بأنه موجود يف سجن أبومي منذ سبع سنوات؛ وقال إنه مل حيضر                

وطلب الوفد من املوظفني املسؤولني عن الوثائق يف السجن أن يعثروا           . جلسة منذ أربع سنوات   
  . امللفاتعلى قضية السجني يف امللفات، ولكنهم مل يتمكنوا من العثور على أي ذكر له يف

وأفاد بعض سجناء احلبس االحتياطي يف سجن أبومي بأنه طُلب منهم أن يوقعـوا                -١٥٧
 فيها إطالق سراحهم، بدالً من عرضهم على احملكمة لتمديد فترة احتجازهم؛            وثيقة يطلبون 

وعلى حد علم اللجنة    ". مرفوض"وأُخذت هذه الوثيقة إىل احملكمة وأُعيدت وعليها التأشرية         
الفرعية ملنع التعذيب، فإنه ال توجد يف القانون أحكام تقضي بالبت يف مسألة متديد االحتجاز    

وتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب     . ي بناء على طلب موجه يف رسالة      يف احلبس االحتياط  
 فاملثول أمـام    .إىل السلطات تأكيد أن هذا اإلجراء، كما هو ُمبَين، ال يتوافق مع القانون            

حمكمة للحصول منها على قرار فيما يتعلق باستمرار احلرمان من احلرية ضمانة هامة ضـد               
الفرعية ملنع التعذيب مبثول السجناء أمام احملاكم يف مجيـع          وتوصي اللجنة   . إساءة املعاملة 

  .احلاالت املماثلة
ويساهم طول فترات االحتجاز رهن احملاكمة يف ازدحام الـسجون، ممـا ُيفـاقم                -١٥٨

املشاكل القائمة فيما يتصل بأوضاع االحتجاز وبالعالقات بني السجناء واملوظفني؛ ويضيف           
ومن وجهة نظر منع إساءة املعاملة، فإن هذا يثري شواغل          . احملاكم إىل العبء الواقع على      أيضاً

 .جدية فيما يتعلق بنظام تظهر عليه بالفعل عالمات اإلجهاد

وتلقى الوفد تقارير تفيد بأن كثريين من سجناء احلبس االحتياطي حمبوسون لفترات              -١٥٩
ا إذا أدينـوا بارتكـاب   تتجاوز كثرياً مدة عقوبة السجن القصوى اليت ميكن احلكم عليهم هب 

ومن الواضـح   . وال يتوافق هذا الوضع مع سيادة القانون      . اجلرائم اليت هم متهمون بارتكاهبا    
أنه ميكن الدفع بأن سجناء احلبس االحتياطي، الذين يتعني افتراض براءهتم، ينبغي أال يكونوا              

م ُيَتَهم سجناء احلبس    يف وضع أسوأ من وضع السجناء احملكوم عليهم بعقوبات إلدانتهم جبرائ          
السجناء احملكوم عليهم ميكن النظر يف اإلفراج التقديري : االحتياطي بارتكاب جرائم مماثلة هلا   

وال ميكن أن يكون هناك أي مربر الحتجاز سجناء احلـبس           . عنهم من خالل إجراء قضائي    
كاب اجلرمية اليت   االحتياطي بعد انقضاء املدة املعادلة ألقصى مدة عقوبة ميكن فرضها عن ارت           

ومت إبالغ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأنه كان هناك، فيما سـبق،            . هم متهمون بارتكاهبا  
 لتحديد مجيع سجناء احلبس االحتياطي الذين هم يف هذا الوضع،           )٢٩(برنامج جترييب ابتكاري  

  . بغية الترتيب لإلفراج الفوري عنهم
 بإنشاء نظام دائم للمراجعة املنتظمة للوقت       وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      -١٦٠

يف احلبس االحتياطي بغية اإلفراج من االحتجاز عن مجيـع           الذي يقضيه السجناء يف بنن    
__________ 

 : املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي )٢٩(

(http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=102011). 
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الذين قضوا يف احلجز مدة أطول من مدة العقوبة القصوى اليت ميكن فرضها عن ارتكاب               
   .اجلرمية اليت هم متهمون بارتكاهبا

عدم وجود سجالت واضحة وشاملة جيعل من الصعب التأكد         ويف هذا الصدد، فإن       -١٦١
ويبدو أن فقدان أثر    . بأي قدر من اليقني من املدة اليت قضاها أي حمتجز يف احلبس االحتياطي            

السجناء أو عدم وجود معلومات عن وضعهم اجلنائي سبب متكـرر لبقـائهم يف احلـبس                
  .االحتياطي لفترات أطول مما ينبغي

  السجالت  )ب(  
يتمثل حتد كبري يواجه سلطات السجون، كما ذُكر أعاله، يف االحتفاظ بسجالت              -١٦٢

 من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن حيتفظ كل سـجن           ٥٧٥وتنص املادة   . دقيقة ومناسبة 
، ُيسَجل فيه أمر التوقيف اخلاص بكل حمتجز واحلكم الصادر ضده وتـاريخ             بسجل احتجاز 
 يـنص علـى أن حيـتفظ        ٢٩٣-٧٣ فإن املرسوم رقم     وعالوة على ذلك،  . إطالق سراحه 

، يف حني أن الوضع يف الواقع     )٣٠(املسجلون العاملون يف السجون بقائمة طويلة من السجالت       
  .شديد االختالف عن هذا

ويف سجن كوتونو، ُعرض على الوفد، باإلضافة إىل بعـض الـسجالت الورقيـة                -١٦٣
حداث الرئيسية فيما يتعلق بكل حمتجز، وهو       املذكورة أعاله، نظام حاسويب يسجل مجيع األ      

وقد أتـاح النظـام     . نظام واف، إال فيما يتعلق مبوعد الوصول إىل السجن وموعد مغادرته          
احلاسويب للوفد البحث باستخدام األمساء ومتكن الوفد من التحقق من تطابق املعلومات مـع              

رعية ملنع التعـذيب بقاعـدة      وترحب اللجنة الف  . املعلومات املوجودة يف السجالت الورقية    
 من معرفة املدة    (greffe)البيانات احملوسبة هذه املوجودة يف سجن كوتونو واليت متكن املسجل           

بيد أن كوتونو هو السجن الوحيـد الـذي       ). انظر أدناه (اليت قضاها كل حمتجز يف السجن       
 وتوصـي   .يوجد فيه نظام من هذا القبيل، وإن كان ذلك يف نسق برنامج إكسل أساسـي              

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتزويد مجيع السجون يف بنن حباسوب واحد علـى األقـل،        
وبإنشاء قاعدة بيانات وطنية قياسية متكن السلطات من تتبع كل حمتجز، ومبـد نطـاق               

وينبغي .  احملاكم وكذلك السلطات املركزية على املستوى الوزاري       أيضاًتوافرها ليشمل   
 البيانات احلاسوبية القدرة على ولدى نظم. خدمني على تدريب مالئمأن حيصل مجيع املست

إعطاء إشارة كلما مت بلوغ أجل قانوين؛ وهذه أداة ذات أمهية حمتملة يف منع قضاء مـدد          
  .طويلة يف االحتجاز السابق للمحاكمة

__________ 

 السجناء املدعى عليهم والسجناء احملكوم عليهم؛ وسجل أوامر         سجالت احتجاز تتضمن، على سبيل املثال،      )٣٠(
 registre de)؛ وسجل املتعلقات اليت حيضرها احملتجزون معهـم  (registre des mandats de dépôt)احلبس 

prise en charge des effets) ؛ وسجل الفحوص الطبية(registre des visites médicales) ؛ وسجل اجلزاءات
 registre)احملتجزين؛ وسجل احلبس االنفـرادي ؛ وسجل (registre des punitions disciplinaires)التأديبية 

des mises au secret)؛ وسجل الزيارات (registre des visites). 
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ويف سجن أبومي، ما زالت السجالت ُتحفظ، بشكل حـصري، علـى الـورق،               -١٦٤
وال وجود على اإلطالق لبعض السجالت      . ود فجوات وتناقضات عديدة   والحظ الوفد وج  

وقـد فحـص الوفـد      . اخلاصة بفترات معينة، بينما توجد سجالت أخرى مل يتم حتديثها         
 والحظ أنه، يف حني ظل بعض احملتجزين املتهمني بارتكاب          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤سجالت عامي   

، مت بالفعل احلكم على غريهم، ممـن        جرائم سرقة صغرية يف انتظار احملاكمة منذ تلك الفترة        
  .ارتكبوا جرائم أخطر يف وقت أحدث، واإلفراج عنهم

ومثة مسألة سلط الضوء عليها املسجالن يف سجين كوتونو وأبومي على السواء هي               -١٦٥
قد ُتحـال،   : ما ال ُيحيل املعلومات، مبا يف ذلك أوامر إطالق السراح          كثرياً   العدل قصرأن  

، قضية إىل مكتب، ولكن إن مل تصل املعلومات اخلاصة هبا إىل السجن أبداً              على سبيل املثال  
وبالنظر إىل أن احملتجزين    . فإن ملف احملتجز يكون قد فُقد بالنسبة جلميع املقاصد واألغراض         

، فإنه كثرياً مـا يـصعب       (mandate de dépôt)ال تكون لديهم سوى نسخة من أمر احلبس         
ويزيد عدم وجود هاتف يف سـجن  . جراءات اليت بلغتها القضية  التوصل إىل معرفة مرحلة اإل    

وقد أُبلغ الوفد بأن وزارة العـدل       .  من صعوبة تلقي املعلومات من قصر العدل       أيضاًأبومي  
طلبت مؤخراً من املسجل يف سجن أبومي أن ُيرسل إليها قائمة بالسجناء احملكـوم علـيهم                

ومن شبه املـستحيل،    . )liberté conditionelle(الذين سيصبحون مؤهلني لإلفراج املشروط      
  .على ضوء الشواغل اليت ُسلط الضوء عليها أعاله، أن تكون تلك القائمة شاملة

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، كضمان أساسي لكـل مـن الـسجناء               -١٦٦
وهو ما يبدو أنه الوضع يف مراكز       (وموظفي السجون، بأن تتبع السجالت نسقاً موحداً        

تـاريخ  : وينبغي إدراج املعلومات األساسية التالية، كحد أدىن، وحتديثها يوميـاً       ). الدرك
وموعد وصول كل حمتجز إىل السجن بالضبط؛ واألسباب القانونية للحرمان من احلريـة             
والسلطة اليت أمرت باالحتجاز؛ وأي زيارة طبية صدر أمر بإجرائها أو طُلب إجراؤهـا؛              

وعودة ) حلضور جلسة حمكمة على سبيل املثال     ( من االحتجاز    وتاريخ وموعد أي إخراج   
إىل مكان االحتجاز؛ وتاريخ وموعد النقل إىل مكان احتجاز آخر أو اإلفراج، والـسلطة          
اليت أمرت هبذا النقل أو اإلفراج؛ ومعلومات عن هوية احملتجز، مبا يف ذلك توقيع احملتجز               

 وينبغي أن تسجل السجون أي حوادث       .وتوقيع الشخص املسؤول عن أي نقل أو إفراج       
تقع يف السجن وأي إجراءات يتم اختاذها، مبا يف ذلك استخدام القيـود أو التقييـدات                

 وجود سجل جلميع اإلجراءات واجلزاءات التأديبية، مبا يف ذلـك           أيضاًاألخرى؛ وينبغي   
اصـة  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن حتتفظ السجون بقوائم جـرد خ          . العزل أو الفصل  

باملمتلكات الشخصية للسجناء، اليت يتعني حفظها يف أماكن آمنة، وأن تـضمن تقـدمي              
  .إيصال استالم إىل كل حمتجز عند وصوله
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  إدارة السجون  -٢  
 ملعظم يتيححرية حركة    نظامالحظ الوفد أنه يوجد، يف السجون الثالثة اليت زارها،            -١٦٧

ق السجن الداخلية، وغالبية هـؤالء الـسجناء        التحرك حبرية خالل النهار يف مناط     السجناء  
وأثناء النـهار، خيـرج     . ُيحبسون يف الليل فقط يف أماكن النوم الضيقة جداً يف مباين اإلقامة           

وهذا الوضع  . معظم السجناء من هذه األماكن حيث ينشغلون يف الباحة بأمور احلياة اليومية           
  . األخري جانب إجيايب للحياة داخل السجن

ويوفر أفـراد   .  جيري العمل به داخل السجن     ذاتية إدارة نظامحظ الوفد وجود    وال  -١٦٨
الدرك املوجودون يف املنطقة الواقعة حول السجن من اخلارج ويف اجلزء الـداخلي اجملـاور               
مباشرة جلدران السجن اخلارجية، أي اجلزء املوجود قبل املدخل املؤدي إىل قلـب منطقـة               

. وداخل املقر، يوجد سجن داخل الـسجن      . من حمليط السجن  السجن الداخلية، قدراً من األ    
ويف السجن الداخلي، تتحكم قيادة السجناء يف شؤون احلياة؛ ولوحظ أن موظفي الـسجن              

  .يبدون مترددين يف الدخول إىل هذه املنطقة
هنـا  ية من جانب السجناء إجيابية، إذ إومن حيث املبدأ، ميكن أن تكون اإلدارة الذات       -١٦٩

بتعزيز اإلحساس باملسؤولية اجلماعية والفردية وتـوفري جمـال         معها فوائد فيما يتعلق     جتلب  
بيـد أن اإلدارة    . للتركيز على االستخدام اإلجيايب للوقت الذي يقضيه السجناء يف الـسجن          

الذاتية، يف غياب رقابة من سلطات السجن، ميكن أن تتحول بسهولة إىل قـانون الغـاب،                
وذكر الوفد أن وزارة . السلطة ضد األضعف بشكل تعسفي)  األغىنأو(حيث ميارس األقوى    

العدل نفسها اعترفت بوجود نزعة إىل إساءة استخدام السلطة فيما بني احملتجزين املشاركني             
  .يف اإلدارة الذاتية

هناك رئيس لكـل مـبىن     : ويف سجن كوتونو، شرح مدير السجن النظام كما يلي          -١٧٠
(chef bâtiment)يقوم بالتفتيش بالنداء يف وقت إغالق األبواب، وجلنة أعـضاؤها  ، ومراقب 

ويف . جمتمع السجناء، وتقوم هذه اللجنة مبعاجلة أية مشكلة حتدث يف أي مـبىن            " قدامى"هم  
 ورئـيس خلـدمات     )ُيعىن باملراحيض  ()chef pot( رئيس خلدمات املراحيض     أيضاًكل مبىن   
وهناك صندوق يدفع كـل     ). قات استعمال الُدش  يقوم بتوزيع بطا   ()chef douche(األدواش  

سجني رمساً فيه، حىت تتسىن مساعدة السجناء الفقراء أو السجناء الذين ليس هلم أحد خارج               
مـسؤول أمـام    ) chef cour general(ورئيس كل احملتجزين    . ماد عليه السجن ميكنهم االعت  

. يد ال تتدخل فيه إدارة السجن     ووصف املدير هذا النظام بأنه نظام ج      .  واملدير احلراس رئيس
 أنه يقوم بتعيني احملتجزين الالزمني للقيام هبذه األدوار املختلفة بناء علـى            أيضاًوأوضح املدير   

ويرتدي احملتجزون املعينون رداًء سروالياً مميزاً أخضر اللون،        . توصيات من احملتجزين اآلخرين   
املسجل واملمرضات، ويتولون املـسؤولية     ويؤدون مهاماً خمتلفة عديدة، مبا يف ذلك مساعدة         

  .عن التصحح يف الزنزانات
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ويف سجين كوتونو وأبومي، رأى الوفد أدلة على أن نظام اإلدارة الذاتية يتسبب يف                -١٧١
ومتس هذه املشكلة جل    . حدوث أوجه ال مساواة كبرية وانتهاكات شديدة حلقوق اإلنسان        

د من حيصل على مكان ينام فيه وعلـى طعـام           جماالت احلياة يف السجن وتنطوي على حتدي      
وشراب؛ ومن ُتفرض قيود إضافية على حريته أو يعاقَب؛ ومن يعمل ولصاحل من؛ ومن جيين               

وأفاد العديد من السجناء بأهنم مضطرون لدفع       . أكرب قدر من الفوائد على حساب اآلخرين      
طيع دفع الرسم الـذي     نقود نظري تلقي زيارات من اخلارج، وادعى حمتجزون أن من ال يست           

يضطر إىل القيام بأعمـال روتينيـة       ) انظر أدناه (ُيفَرض على احملتجزين اجلدد عند وصوهلم       
. إىل أن يستطيع مجع النقود الالزمـة لدفعـه        ) أعمال مرهقة مثل تنظيف املباين واملراحيض     (

 هـذه،   والحظ الوفد وجود درجة من اإلذعان أو االستسالم يف مواجهة حالة عدم املساواة            
  .على الرغم من إعراب بعض السجناء عن شعورهم القوي بالظلم

بيد أن الوفد ليس أمامه سوى أن خيلص إىل أن موظفي الـسجن علـى خمتلـف                   -١٧٢
وعلى سبيل  . املستويات يشاركون يف اإلدارة اجلائرة للعمليات اليت تنظم احلياة داخل السجن          

دون القيـام بأيـة      زوار ويضعوهنا يف جيوهبم      داً من املثال، رأى الوفد موظفني يأخذون نقو     
وأفاد العديد من السجناء الذين أُجريت معهم مقابالت كل         . حماولة لتوثيق تقدمي هذه النقود    

 ٥ ٠٠٠على حدة بأن السعر الساري على الوافدين اجلدد للحصول على مكان للنوم هـو               
اجلماعـة املاليـة     فرنكات    فرنك من  ٢ ٠٠٠(اجلماعة املالية األفريقية    فرنك من فرنكات    

وعالوة على ذلك، قال حمتجزون ). للمكان الواحد يف جناح النساء يف سجن أبومياألفريقية 
يف سجن أبومي إهنم ُيضطرون إىل دفع مبلغ إضايف مقابل النوم يف اخلارج أو البقاء يف اخلارج     

لوفد أن هذا جزء من نظام      وبدا ل . حىت اإلغالق النهائي لألبواب أو مقابل اإلحلاق مببىن معني        
أوسع نطاقاً، يستفيد فيه املوظفون وكذلك األعضاء القيـاديون يف قيـادة الـسجناء مـن                

  . املعامالت اليومية يف احلياة داخل السجن
وأبلغ مدير سجن كوتونو الوفد بأن سلطات السجن وضعت، هبدف وقف االبتزاز،        -١٧٣

عمل من أجل الزوار، لتمكينهم، إذا أرادوا، مـن         صندوقي هبات يف الباحة الداخلية اليت ُتست      
وُتقَسم اهلبات بعد ذلك بني احملتجزين القائمني       . التربع للمحتجزين الذين يسهلون الزيارات    

وعلى الرغم من هذا املسعى، أبلغ ممثلو وزارة العدل الوفد بأن الفساد ال يزال              . مبهام احلراسة 
ى من أفراد أسر أُرغموا على دفع نقـود لكـي           واسع االنتشار، وبأن الوزارة تلقت شكاو     

  .يتمكنوا من الوصول إيل شخص حمتجز أثناء ساعات الزيارة
. ، يف الوقت الراهن، أقل إثارة للمشاكل      ه ميسرييتي - أكربو   سجنوبدت احلالة يف      -١٧٤

 ومسع الوفد أنه ال ُتدفع أموال نظري تلبية الضرورات األساسية كاحلصول على مكان للنوم أو              
ومـع نقـل    . بيد أن هذا قد يكون نامجاً عن معدل اإلشغال احلايل املنخفض          . تلقي زيارات 

مزيد من احملتجزين من سجون أخرى، ومع امتالء السجن، قد يتكرر ذات االستغالل لنظام              
  .مل تتخذ سلطات السجن إجراءات مبكرة وحامسة اإلدارة الذاتية ما
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يب بأن تفرض إدارة السجون رقابة دقيقة على        وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذ      -١٧٥
وينبغـي أن تتخـذ الـسلطات       . أو الفساد /نظام اإلدارة الذاتية من أجل منع االستغالل و       

وينبغي أال يكون الـسجناء، يف  . خطوات فورية لضمان سيطرهتا الفعالة والتامة على السجون  
  .  زمالئهم السجناءعلىأي ظرف من الظروف، مسؤولني عن حتديد وفرض عقوبات تأديبية 

  الفحص الطيب عند الدخول كضمانة ضد إساءة املعاملة  -٣  
إن إجراء فحص يف السجن لألشخاص القادمني من أماكن االحتجاز لدى الشرطة              -١٧٦

ووقت دخول . أو الدرك أمر ذو أمهية أساسية ملنع إساءة املعاملة على أيدي الشرطة أو الدرك   
. ما إذا كانت قد حدثت إساءة معاملـة        أية إصابات وتقييم     امسة الكتشاف السجن حلظة ح  

ولذلك اهتم الوفد باملمارسة املتعلقة بالفحص الطيب عند الدخول وبإجراءات اإلبالغ عـن             
ويف هذا الصدد، أحاط الوفد علماً بتأكيد       . حاالت إساءة املعاملة املمكنة على أيدي الشرطة      

 السجون جيرون فحصاً طبياً للمحتجـزين عنـد         وزارة العدل أن مقدمي الرعاية الصحية يف      
  .٢٩٣-٧٣ من املرسوم رقم ٦٢ ملا هو منصوص عليه يف املادة وفقاًوصوهلم، 

، حتدث كبري األطباء عن الفحص عند الوصـول إىل الـسجن            كوتونو سجنويف    -١٧٧
وقد فحص الوفد سجالت الفحوص الطبية، اليت، على الرغم من    . هبدف اكتشاف اإلصابات  

وأكدت املقابالت اليت أجريت . ا شديدة اإلجياز، تتضمن مجيع املعلومات األساسية الالزمة     أهن
مع احملتجزين أهنم ُعرضوا على أخصائيي الرعاية الصحية املهنيني، ولو أن ذلك مل حيدث يف                

  .بعض احلاالت قبل مرور عدة ساعات أو حىت أيام على وصوهلم
، خلص الوفد إىل أن الوصول ن أبوميسج سجناء يف ومن املقابالت اليت أُجريت مع  -١٧٨

إىل طبيب ينطوي على مشكلة يف الواقع العملي، على الرغم من وجود ممرضـة مناوبـة يف                 
وال ُيجرى فحص طيب عند الوصول إىل السجن، وأشار سـجناء كـثريون             . العيادة الطبية 

. ى طبيب عند وصـوهلم أُجريت معهم مقابالت إىل أهنم مل تتح هلم فرصة لعرض أنفسهم عل  
وتوصي اللجنة الفرعيـة    . ه ميسرييتي - أكربو سجنوينطبق الشيء نفسه على احملتجزين يف       

بع فيه النظـام    ملنع التعذيب بإجراء فحص طيب جلميع احملتجزين لدى دخوهلم السجن، ُيتَ          
  . األساسي القائم يف سجن كوتونو

طات بإدخـال ممارسـة     وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تقوم الـسل         •
ي بالتايل إيالء االحتـرام     الطيب املنتظم جلميع السجناء اجلدد وبأن جير       الفحص
و عضو يف فريق العاملني     أ( حلقهم يف أن ُيعرضوا على ممرضة أو طبيب          الواجب
 أيـضاً نع التعـذيب    وتوصي اللجنة الفرعية مل   .  عندما يطلبون ذلك   )الصحيني

رية الطبيـة؛    ملبدأ الس  وفقاًلسجالت الطبية،    الطبية، وحفظ ا   بإجراء الفحوص 
  . الفحوص الطبية أشخاص غري طبيني ما عدا املريضوينبغي أال حيضر هذه
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تضمن الفحص الطيب الذي ُيجـرى      وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن ي       •
دخول السجن فحصاً شامالً مبا فيه الكفاية للكشف عن أيـة إصـابات             عند  

 موجودة من قبل قد تتطلب عالجاً جديداً أو مواصلة      وللكشف عن أي أمراض   
 بتعديل التقرير الطيب املوحد للتشجيع على التسجيل        أيضاًوتوصي  . عالج جار 

 :وينبغي أن تشتمل اسـتمارة الفحـص الطـيب علـى          . الكامل ألية إصابات  
ص اجلاري فحصه خبصوص أي عنف،      وما يورده الشخ   )ب(التاريخ الطيب،    )أ(
ان لفحص البدين، مبا يف ذلك وصف ألي إصابات وبيان ما إذا ك           ونتيجة ا  )ج(

والنتيجة اليت خيلص إليها الطبيـب فيمـا         )د(قد جرى فحص اجلسم بأكمله،      
  . يتعلق مبدى االتساق بني البنود الثالثة األوىل

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب كذلك بوضع إجراءات، مع إيالء االعتبار            •
طبية وموافقة الفرد، إلبالغ وزارة العدل وحقوق اإلنـسان         الواجب للسرية ال  

إساءة املعاملة املزعومة اليت يوثقهـا األطبـاء أو         /مباشرة جبميع حاالت العنف   
  .غريهم من أعضاء فريق العاملني الصحيني

  األوضاع املادية  -٤  

  اإلقامة  )أ(  
ع  وهتدمها إىل أوضا   ، يؤدي االكتظاظ مع شدة ِقدم املباين      وأبومي كوتونويف سجين     -١٧٩

وعـالوة  .  اعترف به املوظفون املسؤولون عن هاتني املؤسستني ملاوفقاًاحتجاز بالغة السوء،  
 مطبق عملياً، بالنظر إىل شدة اعتماد        بني النساء والرجال غري    على ذلك، فإن الفصل النظري    

 الحظ الوفد   وعالوة على ذلك،  . النساء على احملتجزين الذكور للحصول على خدمات معينة       
 ملا ينص عليه وفقاًأنه، على الرغم من فصل احملتجزين املراهقني الذكور عن احملتجزين الكبار،           

  .القانون، فإن احملتجزات املراهقات يعشن مع احملتجزات الكبريات
ُتغلَـق  وتكون األوضاع سيئة بشكل خاص يف وحدات اإلقامة يف الليل، عنـدما               -١٨٠

). بالتزامن مع غياب ضوء النـهار     ( ملدة اثنيت عشرة ساعة متواصلة        السجناء الزنزانات على 
 احملتجزين  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣ورأى أعضاء الوفد بأعينهم يف زيارة ليلية لسجن أبومي يوم           

وهم جمربون على النوم وجسم كل منهم متالمس بشكل ثابت مع ما ال يقل عن جـسمي                 
ن بعض احملتجزين من الرقـود للخلـود إىل         ويؤدى االزدحام إىل عدم متك    . سجينني آخرين 

النوم، بل إهنم ُيضطرون إىل الوقوف أو اجللوس طوال الساعات االثنيت عشرة اليت ُتغلق فيها               
 سجني ووجـد    ١٠٠وقاس الوفد احلرارة يف أحد املهاجع اليت تؤوي حنو          . الزنزانات عليهم 

 ويعادل هذا مؤشـر     .٣٠/٢٣ يف الساعة    ٧٢ درجة مئوية مع عامل رطوبة مقداره        ٣٦أهنا  
 القبيل إىل إجهاد    اوتؤدي درجات احلرارة من هذ    .  درجة مئوية  ٥٤ و ٥١حرارة يتراوح بني    

      واحملتجزون مضطرون إىل استعمال دلو بالستيكي غري مغطى حيـث إنـه            . حراري شديد 
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رائحـة  وجو املهجع حار ورطب وُمَشَبع ب     . ال توجد أي مراحيض يف الزنزانات املغلقة ليالً       
  . عرق بشري كريهة

 سجيناً ينامون خارج املباين املغلقة يف الباحـة يف          ١٥٠ أن حنو    أيضاًوالحظ الوفد     -١٨١
  . سجن أبومي، وهذا امتياز قيل إن السجناء يدفعون مقابل احلصول عليه

، كان أحد احملتجزين املراهقني نائماً      أبومي سجنويف وحدة احملتجزين املراهقني يف        -١٨٢
 الظلة الشجرية يف فناء الوحدة، بينما كان احملتجزون الواحد والعشرون اآلخرون نائمني            حتت

وليست يف  ).  متر ٣,٢ متر وارتفاع سقفها     ٤,٧٤ x متر   ٣,٤٨مقاسها  (يف الغرفة الوحيدة    
الغرفة نافذة وال توجد فيها هتوية عندما يكون الباب مغلقاً، وتوجد مروحة سقف لتحريك              

وأكد احملتجزون املراهقون أن الباب ُيغلَق عليهم طوال الليل ابتداء مـن            . غرفةاهلواء داخل ال  
 وينام بعض احملتجزين املراهقني على املقاعد الستة املوجودة يف الغرفة ولكن            .٠٠/١٨الساعة  

وقطعة األثاث األخرى الوحيدة يف الغرفة تلفاز صغري ُمقـَدم          . معظمهم ينامون على األرض   
   .من اليونيسيف

وحىت عندما تكون التجهيزات املادية شديدة السوء، فإن من املمكن جعل تأثريهـا               -١٨٣
وعلى سبيل املثال، ينظر بوضـوح      . على السجناء أقل حدة حسب الطريقة اليت ُتستخَدم هبا        

إىل النوم يف فناء وحدة احملتجزين املراهقني باعتباره امتيازاً، على الرغم من املشكلة احملتملـة               
ويوجد حيز يف الفناء يكفي لينام فيـه مجيـع احملتجـزين            .  بسبب وجود البعوض   احلدوث

  .املراهقني، ولكن هذا اخليار ال ُيستخَدم
ويبدو جناح النساء يف سجن أبومي شديد االكتظاظ، وُتحـبس احملتجـزات لـيالً يف             -١٨٤

 ٧  واآلخر مقاسـه    أمتار وهو خمصص الثنتني وثالثني امرأة،      ٤ x أمتار   ٤مبنيني، أحدمها مقاسه    
وتنام مجيع النساء علـى األرض فـوق        .  أمتار وهو خمصص لثالث وثالثني امرأة      ٤ xأمتار  

 على فناء مغطـى تـستخدمه     أيضاًويشتمل اجلناح   .  نساء ٤ أو   ٣أفرشة، تتقاسم كل منها     
وعلى ضوء احلرارة اخلانقة وأوضاع االكتظاظ الـشديد يف         . النساء يف طهي وختزين الطعام    

يني، ينبغي أن تنظر إدارة السجون يف السماح ملزيد من السجينات باملبيت خارج املبنيني،              املبن
  .كما يفعل بعض احملتجزين الرجال واملراهقني الذكور يف جناحيهما

، مفصول عن جناح الرجال حيث يتعني على املرء         كوتونو سجنوجناح النساء، يف      -١٨٥
وحيرس الباب حمتجز ذكر يرتـدي زيـاً        . النساءاملرور عرب باب معدين مغلق لدخول جناح        

ويف الواقع العملي، الحظ الوفد أن احملتجز القائم باحلراسة وغريه مـن            . رمسياً أخضر اللون  
. دخلوا، عدة مرات، جناح النساء دون سـابق إنـذار         ) مبن يف ذلك رئيس املفرزة    (الرجال  

 أنثى، وأطفاهلن الرَضع والـصغار      ٦٠وهناك أربعة مبان تنام فيها احملتجزات، ولكن تنام حنو          
وأفـادت  . ومجيع احملتجزات املراهقات، يف اخلارج لعدم وجود مكان كاف للنوم يف الداخل   

. حمتجزات بأنه ال توجد أية أماكن متاحة للشراء يف أي من املباين األربعة بسبب االكتظاظ              
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صة بالنسبة للنساء الاليت    واألوضاع يف اخلارج بالغة الصعوبة وغري صحية للغاية، وبصفة خا         
  . معهن أطفال رَضع أو بالنسبة للنساء احلوامل

وتزيد من تعقد الوضع يف أجنحة النساء يف السجون اليت زارها الوفـد حقيقـة أن                 -١٨٦
احملتجزات املراهقات يودعن مع نساء كبريات، كما هو حال الرَضع واألطفال حـىت سـن               

وعدم وجود نص يقضي بالتمييز بني الفئات       .  السجون الرابعة الذين يعيشون مع أمهاهتم يف     
  الـدنيا  واعـد األمـم املتحـدة     من ق ) د(٨اعدة  قاملختلفة من السجينات هو انتهاك لل     

   .النموذجية ملعاملة السجناء
ويف سجن كوتونو حيظى بعض السجناء الذكور بأوضاع إقامة أفضل من األوضاع              -١٨٧

، الذي يعكس مصدر التربعات     "روتاري" حيمل االسم    ويقيم يف مبىن  . اليت حيظى هبا غريهم   
وأشار املدير إىل وجود ثالثة سجناء ذوي مكانة اجتماعية         . املقدمة من أجله، سجناء مميزون    

وبإمكان السجناء املودعون يف الروتاري اخلروج من الـسجن         . رفيعة، مبن يف ذلك سفريان    
 أن يناقش مع الوفد كيفية قيامه بإحلـاق         وكان املسجل متردداً يف   . وهم يرتدون سواراً أمنياً   

وبعض الوحدات يف سجن كوتونو شـديدة       . احملتجزين اجلدد بالوحدات املختلفة يف السجن     
االزدحام، ووصف السجناء ظروف النوم فيها، وهي ظروف تشبه الظروف اليت الحظهـا             

  ).انظر أعاله(الوفد يف سجن أبومي 
 حمتجـزاً  ٦٠الذكور يف سجن كوتونو، يتقاسـم حنـو    ويف وحدة احملتجزين املراهقني       -١٨٨

ونتيجة لذلك، ينام نصف    .  سريراً مبيتاً  ١٥زنزانة واحدة و  )  عاماً ١٨ و ١٢تتراوح أعمارهم بني    (
: وادعى احملتجزون املراهقون الذكور أن الفصل عن الكبار شبه معـدوم          . احملتجزين على األرض  

  . إىل وحدة القَُصر الستخدام املراحيضعلى سبيل املثال، يأيت حمتجزون ذكور كبار 
أو  أفضل بكثري من الوضع يف سـجن أبـومي           ه ميسرييتي - أكربو   سجنوالوضع يف     -١٨٩

بيد أن املدير أبلغ الوفد بأن السجن مل يتسلم بعـد      . عدد السجناء  بسبب صغر    سجن كوتونو، 
  .باشرة فوق أفرشةأية أسرة أو مراتب للمباين، ومن مث فإن السجناء ينامون على األرض م

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتحسني األوضاع املادية يف مجيع سـجون              -١٩٠
  :بنن بغية توفري

لكل احملتجـزين، وفقـاً     ) لى األقل فراش ع (مكان للراحة ومستلزمات للنوم      •
  ؛)٣١(٢٩٣-٧٣ من املرسوم رقم ٥٩ للمادة

  إضاءة وهتوية طبيعيتني يف الزنزانات؛ •
   يف مباين اإلقامة الستدعاء املوظفني عند الضرورة؛نظام اتصال •

__________ 

 ".مصنوعة من القطنفيما يتعلق مبستلزمات النوم، يتم تزويدهم بفراش وبطانية " )٣١(
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ضمان تيسر املاء   (جمموعة مرافق خارجية تتوافر فيها معايري التصحح والصحة          •
 ووسائل اإلصحاح واألدواش وجتهيزات غسيل املالبـس واملرافـق املالئمـة          

  ).للتخلص من النفايات
ضاع األوضـاع املاديـة يف      وبوجه أعم، توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإخ         -١٩١

  .السجون ملراجعة عاجلة، مبا يف ذلك استخدام احليز املتاح حالياً وبرامج الترميم والتجديد
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تضمن السلطات الوجود الدائم لتدابري             -١٩٢

تـدابري  وينبغي أن تتضمن هذه ال    . للحد من االزدحام وللتخفيف من تأثريات االكتظاظ      
كفالة تكافؤ فرص احلصول على كل اخلدمات املذكورة أعاله جلميع احملتجزين بـصرف             

  . ملبدأ عدم التمييزوفقاًالنظر عن مواردهم الشخصية، 
وأخرياً، ينبغي أن تضمن السلطات الفصل الفعلـي بـني احملتجـزين الكبـار                -١٩٣

ملراهقات الاليت ال تربطهن هبن     واملراهقني، مبا يف ذلك الفصل بني احملتجزات الكبريات وا        
  .صلة قرابة

  الغذاء  )ب(  
 فرنكاً  ٢٩٠و   اليومي ه  ةيغذائ املبلغ املخصص يف امليزانية لكل سجني لتغطية      أُفيد بأن     -١٩٤

وجرى، يف االجتماعات مع املسؤولني الوزاريني، تأكيد       . املالية األفريقية من فرنكات اجلماعة    
وأكـد  . صص يف امليزانية املركزية على مستوى وزارة العدل       توفري اعتماد للغذاء من خالل خم     

بيـد أن املبلـغ   . موظفو السجون اليت زارها الوفد أن ميزانية الغذاء ال تديرها السجون ذاهتـا          
املخصص بالفعل لكل سجني مل يصدر به تأكيد رمسي، وطلبت اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب               

  / تـشرين الثـاين    ٧ويف رسالة مؤرخة    .  مث بعد الزيارة   إعالمها به وذلك يف احملادثات النهائية     
      ، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تكلفـة الوجبـة تتـراوح              ٢٠٠٨نوفمرب  

 فرنكاً من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية لكل حمتجز، وأن امليزانية السنوية            ٣٥٠ و ٢٥٠بني  
 فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة        ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تبلغ  املقدرة لتوفري الغذاء للمحتجزين     

وجيري اختاذ تدابري لزيادة هذه امليزانية من أجل توفري وجبـتني سـاخنتني يوميـاً               . األفريقية
 ٦ ٠٠٠ويف هذا الصدد، واستناداً إىل عدد رمسي لرتالء الـسجون يبلـغ حنـو               . للمحتجزين

.  فرنكاً من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية      ٢٣٠حمتجز، تبلغ التكلفة اليومية للمحتجز الواحد       
وتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل السلطات تزويدها مبعلومات أدق بـشأن املبلـغ              

  .لتغطية غذائه اليومي، واخلطط املوضوعة لزيادته  لكل سجنياملخصص يف امليزانية

د املتعلقة بتوفري الغذاء طوال     ويف سجن كوتونو، أوضح املدير أن الوزارة أبرمت العقو          -١٩٥
العام مع موردين خمتلفني وذلك، بوجه عام، على أساس مورد واحد لكل يـوم مـن أيـام                  

وباملثل، أفاد املدير، يف سجن أبومي بقيام متعاقد خمتلف يف كل يوم من أيام األسبوع               . األسبوع
وذكـر  . لوجبات الغذائيـة  وحيضر املتعاقدون مع املوظفني لتوزيع ا     . بتوفري وجبة مطهية حمددة   
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املدير وجود مشكلة فيما يتعلق باملساواة يف احلصص الغذائية، ولكنه رأى أن هذه مسألة يتعني               
 ملا ذكره املسجل يف سجن وفقاًو. أن يبت فيها كبري السجناء املسؤول عن الغذاء يف كل وحدة      

 احملتجزين إىل الوزارة،    أبومي، فإن سلطات السجن ترسل، على أساس يومي، بياناً حمدثاً بعدد          
اليت حتيل هذه املعلومات إىل مورد األغذية الذي يوجد مقره يف كوتونو، والذي يقوم بعد ذلك                

وتطلب اللجنة الفرعيـة ملنـع      . بإحالة املعلومات إىل املوزعني التابعني له يف مجيع أحناء البلد         
ص املرصود يف امليزانية لتوفري     زيد من املعلومات بشأن ما إذا كان املخص       مب التعذيب موافاهتا 

، إذا  أيضاًالغذاء لكل سجني يتضمن اعتمادات خمصصة لدفع مستحقات موردي األغذية و          
وتود اللجنة  . كان األمر كذلك، بشأن النسبة اليت تذهب من املخصص إىل موردي األغذية           

وردي األغذيـة    موافاهتا مبعلومات عن عقود الشراء املمنوحة مل       أيضاًالفرعية ملنع التعذيب    
اخلارجيني، وبصفة خاصة فيما يتعلق مبراقبة جودة األغذية املوردة وبأية عمليات تفتـيش             

  .جتريها وزارة العدل على موردي األغذية اخلارجيني
وعلى سبيل املثال، وصف مراهقون ذكور      . وتدير قيادة السجناء نظام شراء الغذاء       -١٩٦

 ٢٦معون هبا مواردهم يف وحدهتم، الـيت تـضم          حمتجزون يف أحد السجون الكيفية اليت جي      
 حمتجزاً، لتوفري الغذاء لكل حمتجز؛ وهم يتلقون نقوداً من الزوار، ولكنهم يتشاركون مجيعـاً             

وقد متت تسمية أحد الـسجناء ليكـون الـسكرتري          . فيها إذا مل يكن هناك زوار ألحدهم      
يذهب أحد الـسجناء إلحـضار      املسؤول عن الغذاء، الذي يقرر ما يقَدم وكيفية تقامسه؛ و         

رئيـسي  وتذهب مساعدتا   . املخصصات الغذائية لوحدة احملتجزين املراهقني الذكور بأكملها      
من احملتجزين الذكور، وتقومان بعـد      أبومي إلحضار املخصصات الغذائية      يف سجن    املبنيني

  .ذلك بتوزيعها بني النساء يف املبنيني
ذية أو األطعمة املطهية املتاحة لكل سجني مـن         والحظ الوفد أن متوسط قيمة األغ       -١٩٧

ومن املستحيل تفادي اسـتنتاج أن      .  املذكورة الفرد حصةخالل هذه العملية يقل كثرياً عن       
بعض األفراد، سواء يف دائرة السجن أو يف قيادة السجناء أو يف كلتيهما، جينون مكاسـب                

هي أنه يبـدو أن لـبعض الـسجناء      والنتيجة الطبيعية هلذا    . شخصية من عملية توفري الغذاء    
  .واملوظفني مصلحة اقتصادية يف أن تظل أعداد نزالء السجون مرتفعة

ويقدم أغذية إضافية باعة جتاريون يأتون من األسواق احمللية إىل السجون ويبيعـون               -١٩٨
. ناء أطعمـة مطهيـة    أغذية للسجناء الذين يشتروهنا ويطهوهنا ألنفسهم، كما يبيعون للسج        

وعالوة على ذلك، قال سجناء للوفد إهنم يعتمدون بشدة على أقربائهم لتكملـة حـصتهم               
. الغذائية ولتزويدهم بالنقود الالزمة لشراء مزيد من الطعام يف أماكن التسوق يف الـسجون             

ويف هذا الصدد، الحظ الوفد أن أسعار األغذية املتاحة يف أماكن التسوق يف الـسجون أو                
لدى الباعة القادمني من خارج السجون أعلى بشكل ملحوظ من أسعار األغذيـة خـارج               

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بضبط األسعار حبيث تتساوى تقريباً مـع            . السجون
  .أسعار املنتجات الغذائية املتاحة خارج السجون
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 ليس فقط من أسرهم     ويف سجن أبومي، توفَر األغذية للمحتجزين املراهقني الذكور         -١٩٩
وتـوفر  . في من خالل برنامج األغذية العاملي التـابع لليونيـس  أيضاًخارج السجن، ولكن  

. اليونيسيف املواد اخلام الالزمة للطهي ويقوم احملتجزون املراهقون بطهي الطعـام لوحـدهتم    
م وتقـدم   وعندما يقل خمزون املواد اخلام، يقوم احملتجزون املراهقون بإعداد قائمة مبـا يلـز             

 أهنن تلقني مؤخراً أغذية     أيضاًوقد أكدت النساء احملتجزات     . اليونيسيف مزيداً من اإلمدادات   
  .من اليونيسيف من أجل احملتجزات املراهقات وأطفال النساء احملتجزات الرَضع والصغار

بيد أن الرَضع واألطفال الصغار الذين يعيشون مع أمهاهتم يف السجون لـيس هلـم               -٢٠٠
 غذائي، وتضطر السجينات الاليت معهن رَضع أو أطفال صغار إىل اقتسام حصصهن             خمصص

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تقوم سلطات السجون         . الغذائية معهم إلطعامهم  
ووزارة العدل فوراً بإجراء إحصاء لعدد الرَضع واألطفال الصغار الذين يعيـشون مـع              

يليـة كافيـة علـى      ة ضمان توزيع حصة غذائيـة تكم      أمهاهتم يف مجيع سجون بنن، بغي     
  . ال تزال كثريات منهن يرضعن أطفاهلن رضاعة طبيعيةاألمهات، الاليت

وهناك مشكلة خاصة فيما يتعلق بتوفري الغذاء للسجناء حديثي الوصـول إىل سـجن                -٢٠١
حتجازه لدى  وقال سجني من هؤالء، أُجريت معه مقابلة، إنه وصل مساء االثنني، بعد ا            . كوتونو

الشرطة منذ يوم اجلمعة دون أن يتناول أي طعام سوى بعض اخلبز أعطاه له أخوه أثناء مثوله أمام                  
يوم الثالثاء مل يكن قد حصل بعد علـى          ٤٥/١١ احملكمة؛ وعندما أُجريت معه مقابلة يف الساعة      

مقابلة ظهر  وروى سجني آخر من سجناء احلبس االحتياطي، أُجريت معه          . أي طعام آخر ليأكله   
جرى توقيفه يوم اخلميس السابق، وكان ذلك آخر يوم تناول فيه طعامـاً؛             : الثالثاء، رواية مماثلة  

  .٠٠/١٥وقد قيل له إنه سيحصل على بعض الطعام من السجن يف الساعة 
ونشأت مشكلة خاصة فيما يتعلق بالسجناء احملكوم عليهم باإلعدام واحملتجـزين يف              -٢٠٢

 أفاد هؤالء بأنه أُسندت إىل اثنني من احملتجزين املراهقني الذكور مهمـة             وقد. سجن كوتونو 
وفضالً عن احلقيقة اليت مفادها أن ذلك يشكل انتـهاكاً لقاعـدة            . شراء الغذاء وإعداده هلم   

الفصل بني احملتجزين املراهقني واحملتجزين الكبار، فإن السجناء احملكوم عليهم باإلعدام تندر            
  .ة حصوهلم على غذاء مكمل للحصة اليومية اليت يوفرها هلم السجنأو تنعدم إمكاني

ه، يتمثل التحدي الرئيسي للسجناء يف تكملة حصتهم         ميسرييتي -أكربو  ويف سجن     -٢٠٣
وهم يشكون من عدم متكنهم من الوصول إىل الباعة املوجـودين خـارج             . الغذائية اليومية 

وعالوة على ذلك، فإن السجناء املنقولني   ). دةالذي يبعد قليالً عن البل    (السجن بسبب موقعه    
ه، مثل أبومي وكاندي، مل يعـد بإمكـاهنم          ميسرييتي -أكربو  من سجون بعيدة عن سجن      

ونتيجة لذلك، بدأ بعض السجناء يف      . االعتماد على أسرهم لتكملة حصتهم الغذائية اليومية      
ا ذكره املـدير، أن يـصل        مل وفقاًزراعة أرض داخل جممع السجن، مل يكن املقصود أصالً،          

 أن أحد املدنيني يدير متجراً داخل السجن، ولكن مل يكن           أيضاًوالحظ الوفد   . السجناء إليها 
  .واضحاً كم من السجناء لديهم القدرة املالية على شراء الغذاء منه
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وتعترب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تزويد كل سجني مبا يكفي من طعـام لتلبيـة                  -٢٠٤
واحلصة الغذائية اليومية اليت توفرها وزارة العدل تنطـوي         . ه التغذوية شرطاً أساسياً   احتياجات

وعلى وجه  .  واملعادن تعلى نقص خطري فيما يتعلق باالحتياجات الدنيا من الطاقة والفيتامينا         
 فقـط    يف املائة  ٧٥ يف املائة و   ٤٥فر، على ما يبدو، ما بني       اخلصوص، فإن احلصة الغذائية تو    

تياجات اليومية من الطاقة، وتتسم، يف معظم األيام، بنقص يف الـربوتني والـدهون              من االح 
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع    .  واحلديد والكالسيوم واليود   الريبوفالفنيوفيتاميين ألف وجيم و   

التعذيب بأن جيري يف كل سجن توفري الغذاء جلميع السجناء على أساس غري متييـزي،               
 ذلك بدقة، لضمان تلبية املخصصات الغذائيـة لالحتياجـات   وأن ترصد إدارة السجون  

  .ند احملتجزين يف السجوالتغذوية لألفرا
، أبلغت السلطات اللجنـة     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ومبوجب رسالة مؤرخة      -٢٠٥

الفرعية ملنع التعذيب أنه مت عقد دورة لتوعية موردي األغذية يف وزارة العـدل والتـشريع                
وأُجريت كذلك زيارات إىل السجون، أسفرت عن توافر سجل رقـايب           . انوحقوق اإلنس 

حالياً تدون فيه تعليقات ممثل عن احملتجزين وتعليقات املدير والعاملني الصحيني واملـسجل             
ليمـات بـرفض    وعالوة على ذلك، تلقى املـديرون تع      . خبصوص نوعية وكمية الوجبات   

  .الوجبات غري املرضية

  والتصحح املاء  )ج(  
حد بعيد على مواجهة مستوى االكتظاظ يف السجون        إىل  املرافق الصحية غري قادرة       -٢٠٦

. ويثري اإلمداد باملياه الالزمة لالغتسال مشاكل يف أوقات معينة من اليـوم           . اليت زارها الوفد  
ويضطر السجناء إىل االستحمام واالغتسال، بل والتبول، على مرأى من اجلميع، وهذا انتهاك 

  . كل سجني يف اخلصوصية فيما يتعلق باحلياة الشخصيةواضح حلق
 سيئة بشكل   أبومي سجنوفيما يتصل بتوفري املياه، فإن األوضاع املتعلقة بالنساء يف            -٢٠٧
وقد قُطعت إمدادات صنابري املياه يف جناح النساء، وتضطر النساء، من أجل مـلء              . خاص

اح الرجال قبل إخراج الرجـال   إىل دخول جنأوعية خمتلفة مبياه عذبة لتلبية احتياجات اليوم،  
 ٣٠يزال هناك حنو  وسني داخل املباين أو بعد حبسهم داخلها، ولكن ذلك حيدث بينما ال احملب

وتعيد غالبية النساء استخدام املياه القذرة لغسل األواين وحملاولة احلفاظ على           . رجالً يف الباحة  
 أن أوعية املياه العديدة تؤدي إىل تفاقم شـدة          ضاًأيويعين هذا   . ن أثناء النهار  انتعاش أجسامه 

وتكرر اإلعراب عن هذه الشواغل يف جناح       . االكتظاظ املوجودة بالفعل داخل جناح النساء     
الرجال حيث جيري طوال اليوم استخدام الصنبورين املوجودين فيه مللء صهريج التخـزين             

جن ال تزودهن مبنتجات تنظيف      من أن سلطات الس    أيضاًواشتكت النساء   . وأوعية السجناء 
كافية للحفاظ على نظافة جناحهن، وبصفة خاصة بالنظر إىل أن مواقد احلطب تنبعث منها              

  .رمادمقادير كبرية من الدخان األسود وال
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موصل بشبكة إمداد البلدة باملياه وال يوجد صهريج ختزين رئيسي           كوتونو سجنو  -٢٠٨
 إىل ختزين املياه يف أوعية مـن أجـل          أيضاًجناء  ونتيجة لذلك، يضطر الس   . يف مقر السجن  

االستعمال اليومي، حيث يقومون مبلء هذه األوعية باستخدام خمتلف الصنابري املوجـودة يف             
ة سائد بني السجناء حسب املبىن الذي ينـامون         اويبدو أن عدم املساو   . مجيع أرجاء السجن  

مكنوا من استخدام صنابري املياه، مبا يف      وقال بعض السجناء إنه يتعني عليهم دفع نقود ليت        . فيه
ويف املباين شديدة االزدحام بشكل خاص، يتعني على احملتجـزين       . ذلك من أجل االستحمام   

ويف هذا الـصدد، فـإن عـدد األدواش         . دفع نقود نظري استخدام املراحيض املوجودة فيها      
وهم يتبولـون يف    واملراحيض غري كاف على اإلطالق لرتالء السجن، وقد شوهد السجناء           

ويف جناح النساء، يوجد دشـان وصـنبوران، يف حالـة صـاحلة             . قنوات اجملارير مباشرة  
وتوصـي  .  حمتجزة؛ واشتكت احملتجزات من انقطاع املياه يومياً       ١٣٦لالستعمال، من أجل    

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن حتقق سلطات السجن زيادة كبرية يف عدد املـراحيض              
  .وينبغي أن يكون إمداد جناح النساء باملياه متواصالً. )٣٢(كل وحدةواألدواش يف 

 أكثر معولية مـن اإلمـداد   ه ميسرييتي- أكربو سجنوقد ذُكر أن اإلمداد باملياه يف    -٢٠٩
وأفاد السجناء بأنه يتسىن هلم احلصول جماناً على امليـاه يف           . باملياه يف سجين أبومي وكوتونو    

سواء، والوصول جماناً إىل املراحيض واألدواش يف مجيع أرجـاء          الباحات واملهاجع على حد     
بيد أن الوفد الحظ أن مياه اجملارير تتسرب من األنابيب يف مجيع أرجاء الـسجن،               . السجن

  .ولفت انتباهه أن املباين، على الرغم من أهنا حديثة نسبياً، قذرة ومتهالكة بالفعل
ملاديـة  واألوضاع ا .  لرفاه السجناء واملوظفني   وتوفري أوضاع الئقة أمر مهم بالنسبة       -٢١٠

وتؤثر تأثريا ضاراً على كل من حييا أو يعمل يف السجن؛ وهي تسهم السيئة يفاقمها االزدحام    
يف التوترات اليت يشهدها االحتجاز ويف تردي العالقات فيما بني السجناء من ناحية وبـني               

 . ه من خطر حدوث إساءة املعاملةالسجناء واملوظفني من ناحية أخرى، مما يزيد بدور

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تضمن الـسلطات إمكانيـة وصـول               -٢١١
السجناء على حنو كاف إىل املرافق الصحية وتزويدهم مبا يكفيهم مـن ميـاه للـشرب                

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن جيـري علـى سـبيل           . واالغتسال واإلصحاح 
  :كحد أدىناالستعجال و

ا، وحرقهـا   مجع النفايات ووضعها يف حاويات إمسنتية ال ميكن للجرذان دخوهل          •
  بانتظام ملنع تفشي اجلرذان؛

  جتهيز كل دلو يستخدم كمرحاض داخل املباين بغطاء؛ •
__________ 

                                                                  كمعيار أدىن أن تتوافر للناس أعداد كافية من املراحيض، قريبة             "   سفري "                             هذا الصدد، حيدد املشروع       يف  )  ٣٢ (
                                                                                                     مبا يكفي من حمل إقامتهم، كيما يتسىن هلم الوصول إليها بسرعة وأمان وعلى حنو مقبول يف أي وقت                  

   .     ً                          شخصاً، ملستخدمي كل مرحـاض       ٢٠     الغ                                            ويتمثل مؤشر رئيسي يف العدد األقصى، الب        .     ً       ً   هناراً أو ليالً  
/french,lang/43/84/view/content/org.sphereproject.www://http)   املوقع باللغة الفرنسية                     .(   
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توفري قفازات مطاطية، كحد أدىن، للسجناء الذين يقومـون بتفريـغ الـدالء              •
  .ن مهمة تنظيف املراحيضاملرحاضية يومياً، وللسجناء الذين يؤدو

  الرعاية الصحية يف السجن  -٥  
 من دستور بنن تنص على حـق        ١٨ترحب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب حبقيقة أن املادة           -٢١٢

 ٢٩٣-٧٣وينص املرسـوم رقـم      . مجيع األشخاص احملرومني من احلرية يف الوصول إىل طبيب        
     بيب لعالجهم، وعلى أن يكـون كـل         على أن احملتجزين هلم احلق يف عرضهم على ط         أيضاً

وقد اكتشف الوفد   . ما يصفه الطبيب من عالج جمانياً، إال يف حالة العالج داخل املستشفى           
وهذا اكتشاف  . أن الرعاية الصحية يف السجون يتم، من حيث املبدأ، توفريها للسجناء جماناً           

 فرنك ١٠٠(أوالً شراء بطاقة رعاية    أن احملتجزين يتعني عليهم      أيضاًبيد أن الوفد علم     . إجيايب
قبل حتديد أول موعد هلم ألغراض الرعاية الـصحية،         ) من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية    

  .بالنسبة لبعض احملتجزين الفقراءوهذا املبلغ قد يكون باهظاً 
وأبلغ حمتجزون الوفد أن طلبات العرض على املمرضة ُتقَبل يف الغالبية العظمى مـن                -٢١٣

بيد أن اللجنة الحظت عدم قيام املمرضة مبتابعة السجناء احملبوسني يف الزنزانـات             . احلاالت
وتواجه احملتجزات العقبة اإلضافية املتمثلة يف أنه يتعني عليهن التوجـه بطلـب إىل              . التأديبية

 مـن ) détenu chargé des affaires sociales(احملتجز الذكر املسؤول عن الشؤون االجتماعية 
وحتدث الوفد إىل نساء معهن رَضع صغار جداً مل خيـضعن  . أجل عرض أنفسهن على املمرضة    

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبراجعة سبل       . هن وال أطفاهلن لفحص طيب منذ الوالدة      
  . السجنالرعاية الصحية وغريها من أنواع الرعاية اليت ُتقَدم للرضع وصغار األطفال يف

جناء الذين من الواضح أهنم ضعفاء جداً مل يطلبوا العرض على املمرضـة     وبعض الس   -٢١٤
ويف هذا الصدد، ذُكر أنه ال جيري جتديـد         . القتناعهم بأهنم لن حيصلوا على أية أدوية جمانية       

ومـن مث فـإن     . إمدادات األدوية، املتاحة يف مركز الرعاية الصحية يف السجن، عند نفادها          
لدوائية فحسب، والسجناء جمربون على شراء األدوية ألنفسهم،        املمرضات يكتنب الوصفات ا   

وأُبلغ الوفد أن الوضع فيما يتعلق باإلمداد باألدوية تفـاقم          . إذا كانوا قادرين على دفع مثنها     
. منذ انتقال املسؤولية عن الرعاية الصحية يف السجون من وزارة الصحة إىل وزارة العـدل              

 ميزانية حمددة حمسوبة آلحاد السجون يف بنن، ولكـن          وأوضحت وزارة العدل أنه ال توجد     
وتوصي اللجنـة الفرعيـة ملنـع    . امليزانية اإلمجالية توضع على أساس عدد السجناء الفعلي  

التعذيب بأن تقوم السلطات بإعادة النظر يف نظام إمداد السجون باألدوية، وبصفة خاصة        
وينبغي . ء املصابني باألمراض الشائعة   من أجل ضمان تقدمي األدوية جماناً إىل مجيع السجنا        

إعادة إقامة الصالت بشكل أوثق بني وزارة الصحة ووزارة العدل هبدف توفري مـستوى              
رعاية صحية أكثر إنصافاً للسجناء، وبصفة خاصة وضع قائمة موحدة باألدوية ونظـام             

 .مشتريات موحد جلميع السجون
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عدد االستـشارات الطبيـة رأي      ويف سجين أبومي وكوتونو، عززت شدة ضآلة          -٢١٥
وتتضمن املؤشرات الدالـة  . السجناء الذي مؤداه أنه ال فائدة من طلب العرض على املمرضة         

إفادات الـسجناء،  : على أن نظام الرعاية الصحية يف السجون ال يعمل على حنو جيد ما يلي     
ن أبومي يف   وقلة عدد االستشارات الطبية اليومية، وعدم وجود موظفي رعاية صحية يف سج           

العطالت األسبوعية والعطالت الرمسية، وحقيقة أن حنو نصف احملتجزين الذين ماتوا خـالل             
ويف هذا الصدد، توصي    . السنوات الثالث األخرية ماتوا يف السجن، ومل ميوتوا يف مستشفى         

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بوضع إجراءات قضائية للنظر، على أساس التقارير الطبية،            
 اإلفراج املبكر عن السجناء، الذين ُيكتشف أهنم مصابون بأمراض ميئوس منـها، أو              يف

  .نقلهم إىل منازهلم أو إىل مستشفيات
 مظلمـة وقـذرة،   أبومي سجنوفيما يتعلق باألوضاع املادية، فإن العيادة الطبية يف    -٢١٦

ل علـى أن هنـاك      ويعطي مظهر غرفها االنطباع بأهنا ال ُتستخَدم، وال يوجد داخلها ما يد           
 اجلديد توجد عيادة طبية كبرية      ه ميسرييتي - أكربو سجنويف  . مرضى ُيعالَجون فيها بالفعل   

مبنية خصيصاَ يف جممع السجن الداخلي، ويف هذه العيادة أربع غرف كبرية مزودة مبناضـد               
ـ            . وكراس وأحواض وأسرة   ة بيد أن هذه العيادة الطبية ال ُتستخَدم، بـالنظر إىل أن املمرض

الوحيدة املعينة يف هذا السجن طلبت نقلها من اجملمع الداخلي إىل مكتب أصغر كثرياً داخل               
ويف سجن كوتونو، ُتستخَدم الغرف ولكن خمازن األدوية، كما ذُكر          . املبىن املخصص للزوار  

 . أعاله، خالية إىل حد بعيد من األدوية

سلطات اإلجـراءات الالزمـة   وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تتخذ ال      -٢١٧
لضمان جاهزية خدمات الرعاية الصحية يف السجون للعمل بكامل طاقتها يف كل سجن،             

وينبغي أن يكون هنـاك  . من حيث توافر ما يكفي من موظفني ومقار وجتهيزات ومعدات  
   .إشراف مالئم على الصيدلية وتوزيع األدوية بغية ضمان وجود إمداد متواصل باألدوية

  تدريب موظفي الرعاية الصحية  )أ(  
أحاط الوفد علماً حبقيقة أن موظفي الرعاية الصحية يف السجون مل يتلقوا تـدريباً                -٢١٨

حمدداً يتعلق بالرعاية الصحية يف السجون، مبا يف ذلك التصحح ومكافحة األوبئة، وحقـوق              
وتونو توجد فيه   وعلى سبيل املثال، فإن سجن ك     . اإلنسان والتوثيق الطيب الشرعي لإلصابات    

زنزانة خاصة للمصابني بأمراض معدية ولكنها، يف الواقع، تظل مفتوحة وميكن أن يدخلـها              
والحظ الوفد، يف السجون الثالثة اليت زارها، وجود مرضى كـثريين           . غريهم من احملتجزين  

لديهم عالمات واضحة تدل على أنه توجد لديهم مشاكل طبية، مبا يف ذلك حاالت أمراض               
ة عديدة ميكن عزوها إىل مستوى االزدحام املرتفع ورداءة التصحح واخنفاض إمكانيـة             جلدي

وتوصي اللجنة الفرعية ملنـع     . احلصول على الرعاية الصحية وعدم وجود أي تدابري وقائية        
التعذيب بزيادة التشديد على تدابري الرعاية الصحية الوقائية، مثل تقليل أمـاكن تكـاثر    

النفايات على حنو روتيين، والعالج اجلموعي حلـاالت اإلصـابة   البعوض، والتخلص من   
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ويف هذا الصدد، توصـي اللجنـة       . باجلرب، باإلضافة إىل تدابري تصححية أشد صرامة      
الفرعية ملنع التعذيب بأن تضع وزارة العدل ووزارة الصحة برناجماً تدريبياً حمدداً جلميـع              

أثناء شغلهم لوظائف، يف السجون، بغية      موظفي الرعاية الصحية قبل إحلاقهم بوظائف، و      
ضمان جودة ومالءمة برامج الرعاية الصحية والوقاية الصحية الـيت ينفـذها املهنيـون              

  .العاملون يف جمال الرعاية الصحية

 تنص على   ٢٩٣-٧٣ من املرسوم رقم     ٦٢وتالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن املادة          -٢١٩
ة عن احلالة الصحية يف السجون يف منطقة عمله، ويزور السجون مـرة             أن يتوىل كبري أطباء املسؤولي    

وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تنفيذ هـذا الـنص        . كل أسبوعني على األقل ويقدم توصيات     
ميكن أن يكون تدبرياً مهماً يف ضمان حتسني األحوال الصحية يف السجون، الذي مـن شـأنه أن                  

وتطلب اللجنة الفرعيـة ملنـع التعـذيب    .  اإلصابة ببعض األمراض   يؤدي بدوره إىل احلد من خطر     
موافاهتا بنسخ من أي تقارير وتوصيات خاصة هبذه الزيارات فيما يتعلق بالسنوات الثالث املاضـية               

  .وتوصي بأن تضمن السلطات تنفيذ هذا احلكم القانوين يف الواقع العملي

  السجالت الطبية  )ب(  
     بيـد أنـه    . َجل الفحص الطيب األويل يف دفتر بطريقة مقبولة       يف سجن كوتونو، ُيسَ     -٢٢٠

ال يوجد تسجيل حمدد لإلصابات وال ُتَسَجل مجيع حاالت النقل إىل املستشفيات للعالج يف              
، حتـتفظ املمرضـة بـبعض        ميـسرييتيه  -أكربو  ويف سجن   . دفتر التسجيل اخلاص بذلك   

تخدم يف إعدادها استمارات من وزارة      اإلحصاءات األساسية بشأن األمراض يف السجن، تس      
وتوصي اللجنـة الفرعيـة ملنـع       . اإلدارة اإلقليمية للصحة  الصحة حتصل عليها عن طريق      

التعذيب بأن ترسي وزارة العدل ممارسة الفحوص األولية وتـسجيل إحـصاءات عـن              
وستمكن . األمراض يف مجيع السجون يف بنن، وتزود كل مهين صحي باستمارات مالئمة           

ويف .  وزارة العدل من حتديد األدوية اليت ينبغي إمداد السجون هبـا           أيضاً املعلومات   هذه
هذا الصدد، توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بوضع قائمة موحدة باألدوية اجلنيـسة             

وينبغي أن جيري، على أساس قائمة األدوية الالزمـة، وضـع ميزانيـة      . جلميع السجون 
  .  ك التدابري الوقائية، باالستناد إىل عدد نزالء السجون الفعليللرعاية الصحية، مبا يف ذل

  معدالت الوفيات والسجالت  )ج(  
يف سجن كوتونو، أُبلغ الوفد باجلهود اليت يبذهلا املدير خلفض معدل الوفيات عـن                -٢٢١

طريق إجراء فحوص للكشف عن العالمات الدالة على سوء التغذية؛ ولوحظ وجود أعراض،      
أو غري قادرين علـى     /القدمني، تبني أن السجناء كانوا يعانون من سوء التغذية و         مثل تورم   
. والوفيات يف السجن أو املستشفى مسجلة بعد حـدوثها يف دفتـر تـسجيل             . الرقود ليالً 

وحمتويات دفتر التسجيل مطابقة متاماً لقائمة الوفيات أثناء االحتجاز اليت قدمتها السلطات إىل      
ب الوفيات طائفة واسعة النطاق من األمراض العادية، بينما جنمت حالتا           ومشلت أسبا . الوفد
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إحدامها سببتها إصابات مت تكبدها أثناء حماولة هروب واألخـرى          : وفاة عن التعرض للعنف   
ومل حيدد بوضوح أي من دفتر التسجيل أو القائمة املقدمـة مـن             . جنمت عن إساءة معاملة   

زيـد  مبوتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب موافاهتا       . ةالسلطات املسؤول عن إساءة املعامل    
 تفاصـيل الخاصة  صفة  ، وب أثناء االحتجاز بسبب إساءة املعاملة    من املعلومات عن الوفاة     

  . أو تأديبية/عقابية وأي جزاءات و أو تأديبية إجراءات جنائية بأي حتقيق أو املتعلقة

 بالوفاة أثناء االحتجاز ال تـبني عمـر          أن اإلحصاءات املتعلقة   أيضاًوالحظ الوفد     -٢٢٢
وباإلضافة إىل ذلك، فإن عدم اليقني فيما يتعلق بدقة التشخيص جيعـل االسـتنتاج              . املتويف
ومع ذلك، فإن من الواضح من اإلحصاءات أن نصف الوفيات تقريبـاً حـدث يف               . صعباً

الجها بالتدخل السجن، وأن معظمه جنم عن أمراض عادية، مبا يف ذلك حاالت كان ينبغي ع            
وعلى سبيل املثال، فإن السجناء احملكوم عليهم باإلعدام واحملبوسني يف . اجلراحي يف املستشفى

وقد  .٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢سجن كوتونو أبلغوا الوفد أن سجيناً تويف يف الزنزانة يوم           
ات السجني  وم.  بصفة عاجلة، وجاءت املمرضة وغادرت     استدعوا املمرضة يف اليوم السابق    
  .يف الزنزانة يف صباح اليوم التايل

 ميسرييتيه بأي سجالت للوفيات يف السجن، ومل        -أكربو  وال حتتفظ املمرضة يف سجن        -٢٢٣
وتوصي اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب       . ُتقََدم إىل الوفد أي سجالت وفيات يف سجن أبومي        

  .از ولإلخطار هبا وتسجيلهابوضع نظام للتحقيق يف كل حالة وفاة حتدث أثناء االحتج

  السجناء احملكوم عليهم باإلعدام  )د(  
يف سجن كوتونو، أظهر السجناء احملكوم عليهم باإلعدام مستندات تبني مشكالهتم             -٢٢٤

عندما تكون لدى أحد هؤالء السجناء مشكلة صـحية،         : يف احلصول على الرعاية الصحية    
وتتشاور املمرضة مع الـسجني عـرب       . رضةيتعني عليه تسجيل امسه لطلب العرض على املم       

ولذلك ال ميكن هلؤالء السجناء أن تفحـصهم        . قضبان باب الزنزانة وال تدخل الزنزانة أبداً      
 بأن ُتجرى املـشاورات     وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب    . املمرضة فحصاً طبياً مناسباً   

  .انةالطبية يف مكان مالئم وأال ُتجرى أبداً عرب قضبان باب زنز

واشتكى السجناء احملكوم عليهم باإلعدام من أهنم، باإلضافة إىل عدم فحصهم على              -٢٢٥
واثنان من الـسجناء    .  احلصول على الرعاية من األخصائيني     أيضاًحنو مناسب، ال يتسىن هلم      

كفيفان، وقد قاال إهنما فقدا بصرمها أثناء وجودمها يف السجن ومل ُتقَدم هلما رعاية مـن أي               
وأظهر سجني آخر دفتر الرعاية الصحية اخلاص به، الذي يطلب فيه إجراء فحص             . ئيأخصا

له باألشعة السينية بسبب شعوره بأمل متواصل يف البطن ميتد إىل الظهر والـورك األيـسر؛                
  . ولوحظ أن الدفتر ال يتضمن أي رد على هذا الطلب الذي يلح السجني عليه

لق حبدوث تأخر يف احلـصول علـى خـدمات          وذكر السجناء مشكلة إضافية تتع      -٢٢٦
ومـن  . واطلع الوفد على دفتر يتضمن قائمة بطلبات السجناء العرض على املمرضة  . املمرضة
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 تبني  وعلى سبيل املثال،  ؛  الواضح أنه حيدث تأخر لوقت طويل قبل أن تقوم املمرضة بالزيارة          
 ٢٦املمرضة ابتداء من    من الدفتر أن سجناء بلغ جمموعهم تسعة أشخاص طلبوا العرض على            

تأخر مدتـه   (، وهو اليوم الذي جاءت فيه املمرضة        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧فرباير حىت   /شباط
 أن سجناء بلغ جمموعهم تسعة أشخاص       أيضاًواألسوأ من هذا    ). تسعة أيام منذ الطلب األول    
ي ، وهو اليـوم الـذ     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢أبريل حىت   / نيسان ٨طلبوا رعاية طبية ابتداء من      

وتعني على السجني الذي قدم الطلب األول أن ينتظر أكثر مـن            . جاءت فيه املمرضة أخرياً   
ولكل سجني، بصرف النظر عن وضعه،      . وهذا الوضع غري مقبول   . شهر حىت يرى املمرضة   

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب بـأن تتخـذ          . احلق يف تلقي الرعاية الصحية فوراً     
ة لضمان أن يتسىن لكل سجني يطلب العرض على مـوظفي           السلطات اخلطوات الالزم  

  . الرعاية الصحية حتقيق طلبه دون تأخري

  إمكانية احلصول على الرعاية يف املستشفيات  )ه(  
يبدو أن موظفني غري طبيني يفحصون طلبات النقل إىل املستشفيات، حيث إنه يتعني             -٢٢٧

 وفقاً املدعي العام مث وزير العدل، وهذا إجراء،  أن ُيقََدم الطلب إىل املدير وأن يوافق عليه أوالً        
وتوصي اللجنة  . ملا ذكره مدير سجن كوتونو، ميكن أن يستغرق ما بني ثالثة أيام وأسبوع            

الفرعية ملنع التعذيب بعدم إشراك موظفني غري طبيني يف فرز الطلبات املقدمة من السجناء              
ية يف السجن بالنقل إىل مستشفى،      وإذا أوصى موظفو الرعاية الصح    . للعرض على طبيب  

  .ينبغي أن تقوم سلطات السجن والسلطات القضائية ببساطة بإقرار طلب النقل

وباإلضافة إىل ذلك، جرى إبالغ الوفد أن النقل، ما مل يكن السجني قادراً على دفع            -٢٢٨
لجنـة  وتوصـي ال  . تكاليف العالج يف املستشفى ومثن األدوية الالحقة، قد ال حيدث أبداً          

الفرعية ملنع التعذيب بأن جيري، حاملا يتم النقل إىل املستشفى، توفري الرعايـة الـصحية               
  .والعالج جماناً للمحتجزين

  املوظفون  -٦  
املوظفون يف السجون اليت متت زيارهتا يوفرهم مركز الدرك، ومن بينهم املدير الذي               -٢٢٩

للعمـل يف   " أهل" أفراد الدرك بأهنم     ويف سجن أبومي، وصف املدير    . يتبع القيادة العسكرية  
السجون، ولكنه أكد أنه ليس لديهم تدريب مصمم خصيصاً الحتجاز ورعاية األشـخاص             

وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن التدريب يف جمال إنفاذ القانون           . احملرومني من حريتهم  
 ملنع التعـذيب بـأن      وتوصي اللجنة الفرعية  . ليس إعداداً مالئماً للعمل يف نطاق السجون      

تنشئ السلطات برناجماً خاصاً لتدريب مجيع موظفي االحتجاز، ينبغي أن يشمل حقـوق             
احملتجزين، وأن تنشئ دائرة مستقلة ملوظفي السجون من مجيع املستويات مع تزويـدهم             

  .بتدريب مكيف خصيصاً مع مهامهم
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لذين قام الوفد بزيـارة      غري كافية على اإلطالق يف السجنني ال       مستويات التوظيف و  -٢٣٠
  .كاملة إىل كل منهما

 موظفاً من مديرين وحراس     ٢١ويف سجن كوتونو، يتألف املوظفون البالغ عددهم          -٢٣١
ويعمـل املوظفـون    ). إحداهن كبرية ممرضات  (مبن يف ذلك امرأتان وكذلك أربع ممرضات        

 ٣٠ إىل ذلـك، فـإن       وباإلضافة. بصفة رئيسية يف املنطقة اجملاورة جلدران السجن اخلارجية       
وهم . موظفاً عسكرياً ملحقني بالعمل يف السجن يضطلعون باملسؤولية عن أمن حميط السجن           

يعززون قدرة موظفي السجن بقيامهم مبرافقة من خيرجون من السجن للحصول على الرعاية             
الطبية أو للخضوع إلجراءات قضائية وباملساعدة يف إجراء عمليات تفتيش كاملة حبثـاً عـن               

 ١ ٠٠٠ويرى مدير سجن كوتونو أنه إذا احتجز السجن         . خمدرات أو أسلحة أو هواتف نقالة     
 موظفات، فـإن    ١٠ موظف، مبن فيهم     ١٠٠ سجيناً وإذا كان فيه      ٢ ٢٥٧سجني بدالً من    

  .السجن ميكن إدارته دون استخدام نظام الرقابة باالستعانة بالسجناء

 ضباط كبار، مبن    ٤موظفي السجن يتألفون من     ويف سجن أبومي، أبلغ مدير السجن أن          -٢٣٢
.  سجناء، باإلضافة إىل ممرضة واحـدة      ١ ١٠٥ أفراد درك الحتجاز ورعاية      ٥فيهم هو نفسه، و   

املخصصني حلراسة حميط السجن ال يشاركون يف       )  يف أي وقت   ٨(وأُبلغ أن املوظفني العسكريني     
  . أفراد الدرك العاملني يف السجنأعمال النقل أو املرافقة، وهي أعمال ُتعَتَبر من مهام

 موظفني من مركز الـدرك      ٩، أبلغ املدير أنه يوجد       ميسرييتيه -أكربو  سجن  ويف    -٢٣٣
ومن املتوقع أن توفر القيادة العسكرية  .  أفراد درك إضافيني ألداء املهام األمنية      ١٠عالوة على   

غري كاف للسجن الذي كـان      وقال املدير إنه يشعر فعالً بأن هذا        . جنوداً بعد فترة وجيزة   
 شخصاً يف وقت الزيارة؛ ويضطلع نظام اإلدارة الذاتية مبهام أساسية مثل نـداء              ١٨٧حيتجز  

ومن غري الواضح للجنـة     . األمساء وحفظ مفاتيح احلجرات املختلفة يف مجيع أرجاء السجن        
 الدولية لرواندا   الفرعية ملنع التعذيب كيف سيؤثر وصول السجناء املدانني من احملكمة اجلنائية          

  . ومستوى التوظيف فيه ميسرييتيه-أكربو سجن على تنظيم 

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإعادة النظر يف أعداد موظفي السجون بغية        -٢٣٤
كفالة أن يكون عدد املوظفني يف كل سجن كافياً لضمان سالمة احملتجـزين والعـاملني               

تماد على إشراك السجناء يف أداء املهام األساسية        داخل السجن دون االضطرار إىل االع     
  .اخلاصة بإدارة السجن

وتنشأ مسألة أخرى مثرية للقلق عن االفتقار إىل املوارد الالزمة ألداء مهام جوهرية،               -٢٣٥
. وقد ذُكر أن سجن أبومي ليست لديه أية مركبات هلذا الغـرض           . من بينها نقل احملتجزين   
جزين مشياً على األقدام؛ والنيابة العامـة قريبـة، ولكـن حمكمـة             ويرافق أفراد الدرك احملت   

 إىل أن بعض السجناء     أيضاًوأشار مدير السجن    . االستئناف تقع يف اجلانب املقابل من البلدة      
يرفضون الذهاب إىل قصر العدل مشياً على األقدام، ولذلك يتعني على الـسجن اسـتئجار               
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 قدرة موظفي السجون على أداء دورهـم        أيضاًتقلص  ومهام املرافقة   . وسيلة نقل على نفقته   
  . يف السجون اليت متت زيارهتا

ففي السجون الثالثة كلها، لـوحظ أن أفـراد         . ونشر املوظفني مصدر قلق رئيسي      -٢٣٦
الدرك يقضون جزءاً كبرياً من وقت عملهم يف املنطقة الواقعة بـني اجلـدارين اخلـارجي                

وأثناء النهار، يسيطر على اجلـزء      .  داخل السجن نفسه   والداخلي، أي أهنم ال يوجدون فعالً     
الداخلي من السجن السجناء الذين يتنقلون بني اجلدران الداخلية، مع وجود موظفي السجن             

وعندما قرر الوفد القيام بزيارة ليلية إىل سجن أبومي، تـبني بوضـوح أن              . يف أحيان كثرية  
فـاجلزء  . غالق األبواب ظاهرة نادرة للغاية    دخول اجلزء الداخلي من السجن يف الليل بعد إ        

  .ظور على املوظفني عملياً دخولهالداخلي من السجن حم

  االنضباط والفصل واستخدام القوة والقيود : األمن والسيطرة  -٧  
تالحظ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن املـصدر الرئيـسي للمعلومـات املتعلقـة                -٢٣٧

إىل القانون اجلنائي وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة اللـذين          باالنضباط واجلزاءات، باإلضافة    
 بشأن تنظـيم    ٢٩٣-٧٣م داخل السجن، هو املرسوم رقم       سيطبقان يف حالة ارتكاب جرائ    

وقد أكد مديرو السجون اليت متت زيارهتا أن السجون ليست لديها قواعد داخلية             . السجون
تتضمن اجلزاءات احلرمان من احلقوق     وطبقاً للمرسوم، ميكن أن     . إضافية إىل جانب املرسوم   

يف الزيارة والتدخني والتراسل مع العامل اخلارجي وتلقي الغذاء من اخلارج، ويكون احلرمان              
وباإلضافة إىل ذلك، ميكـن أن تتـضمن        . من كل هذه احلقوق ملدة ال تتجاوز شهراً واحداً        
. زاءات األخرى املفروضة فيها    لكل اجل  أيضاًاجلزاءات اإليداع يف زنزانة مع التحمل التلقائي        

 املدعي العام وجيوز للمدير أن يفرض اإليداع يف زنزانة ملدة ال تتجاوز مثانية أيام، يف حني أن                
 يومـاً   ٤٥ يوماً ووزير العدل ميكنه أن يأمر باإليداع ملـدة           ٣٠أن يأمر باإليداع ملدة     ميكنه  

جلزاءات ينبغي، طبقاً للمرسوم،    وكل هذه ا   .وكذلك، يف ظروف استثنائية، ملدة ثالثة أشهر      
  . بياهنا بالتفصيل يف سجل اجلزاءات

  التدابري التأديبية  )أ(  
، أوضح املدير أن مفرزة شرطة السجن ستكون مـسؤولة عـن            سجن كوتونو يف    -٢٣٨

 مسؤوالً عـن أي     رئيس احلراس التحقيق يف أية جرائم ُترتكَب داخل السجن، بينما سيكون          
 أنه توجد زنزانتان يف مفرزة شرطة السجن، إحدامها ُتـستخَدم        أيضاًوذكر  . جزاءات تأديبية 

ووجـد الوفـد أن   . لتنفيذ اجلزاءات التأديبية وميكن أن ُيحتَجز فيها سجينان يف وقت واحد   
 متر وأهنا تتـضمن جـزءاً       ٣,٤  متر وارتفاع سقفها   ١,٩٦ x متر   ٢,٤مقاس هذه الزنزانة    

لزنزانة نافذة صغرية مرتفعة وباب مـصمت يوجـد         ول.  متر ٠,٩ x متر   ١,٨إضافياً مقاسه   
. ويوجد يف ركن اجلزء اإلضايف برميل معدين الستعماله كمرحـاض         . أعاله مصباح إضاءة  

ومساحة هذه الزنزانـة متـران مربعـان        .  زنزانة تأديبية يف جناح النساء     أيضاًورأى الوفد   
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وتوجد فيهـا نافـذة     . روال يوجد فيها مرحاض أو ماء جا      )  أمتار ٣وارتفاع سقفها حنو    (
وكان املفتـاح   . صغرية، كما يوجد فيها باب معدين مصمت كان مغلقاً عندما وصل الوفد           

  .لدى رئيس الدرك

وقال املدير إن السجناء يف الزنزانة التأديبية، مثل كل السجناء اآلخرين، حيـصلون               -٢٣٩
ء مـن األقـارب يف      على وجبة غذائية واحدة يومياً وأنه ميكن احلصول على تكملة للغـذا           

وذكرت احملتجزات أنه قلما تودع نساء يف الزنزانة التأديبية وأن هذا، عندما حيدث،             . اخلارج
  . يكون لفترة أقصاها بضعة أيام فقط

 عن نظام اإلدارة الذاتية الذي يطبقه السجناء، وأوضح أنه ميكـن      أيضاًوتكلم املدير     -٢٤٠
سائل الثانوية، ولكن ال ميكنهم فرض أي جـزاءات         للسجناء إصدار تنبيهات فيما يتعلق بامل     

وإذا كانت احلالة خطرية على حنو يربر فرض عقوبة تأديبية، فإن املسألة حتـال إىل                . تأديبية
وذكر مدير سجن كوتونو أن احملتجزين ال جيري إبالغهـم عنـد وصـوهلم              . إدارة السجن 

  . املطبقة يف السجنبالقواعد الداخلية

، أفاد املدير بأن العقوبات الرمسية تتضمن احلرمان مـن حريـة            مي سجن أبو   ويف  -٢٤١
وأفـادت  . واإليداع يف إحدى الزنزانتني التأديبيتني    ) احلبس يف غرفة  (التجول داخل السجن    

احملتجزات بأن من املمكن أن يأمر قائد املفرزة أو املدير بالتقييد باألصفاد كعقاب، وأن آخر               
 كجزاء تأدييب علـى     ٢٠٠٧نوفمرب  /اد كانت يف تشرين الثاين    مرة قُيدت فيها امرأة باألصف    

  . وأفاد احملتجزون حبدوث حاالت حبس يف زنزانة تأديبية وتقييد باألصفاد. شجار

وشعر الوفد بقلق إزاء ما تناهى إىل علمه من أن نظام اإلدارة الذاتية الذي يطبقـه                  -٢٤٢
، عقوبات يفرضها الـسجناء     بدو،السجناء داخل سجين كوتونو وأبومي يتضمن، على ما ي

غـري   نقواعد جمتمع الـسج   انتهكوا   املسؤولون عن تنفيذه، على السجناء الذين ُيعتَبر أهنم       
ووصف السجناء الذين أُجريت مقابالت معهم اإلجـراء العـادي لإليـداع يف             . املكتوبة

راء يطبقه أفراد   وأوضحوا أن اإلج  . الزنزانات التأديبية بأنه يبدأ بضرب يعقبه حبس يف زنزانة        
فيما يتعلق، على سبيل املثال، بالسجناء الذين حياولون اهلروب، أو يطبقه كبري السجناء،             الدرك  

وأفاد السجناء بأنه جيري يف بعـض األحيـان   . الذي يعطيه أفراد الدرك مفتاح الزنزانة التأديبية   
(entraves)تقييد السجناء املوجودين يف الزنزانات التأديبية باألصفاد        

وقال السجناء إهنـم     ؛)٣٣(
 عـن حـدوث     أيضاًوأبلغ بعض احملتجزين    . يعتقدون أن هذا يتطلب إذناً من إدارة السجون       

  . حاالت جرى فيها تكبيل أيدي سجناء إىل شجرة يف الفناء الرئيسي لفترات طويلة

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بعدم استخدام أي سجني، أو إعطائه سلطة،        -٢٤٣
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب     . داء عمل يف السجن ينطوي على أي صفة تأديبية        أل

__________ 

انظر .  يتعلق بالزنزانات التأديبية فقط    لوحظ أن األصفاد ُتستعَمل يف سجن كوتونو، وأن هذا االستعمال ال           )٣٣(
 .بشأن القيود) ج(القسم الفرعي 
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 بوقف استخدام األصفاد وبعدم تطبيق قيود على الـسجناء أثنـاء وجـودهم يف               أيضاً
  .الزنزانات التأديبية

، الحظ الوفد وجود جمموعتني من الزنزانات التأديبية         ميسرييتيه -أكربو  سجن  ويف    -٢٤٤
ومساحة كل زنزانة متران مربعان ويتسرب إليها بعض اهلـواء       ).  زنزانة ٢٤ جمموعهما   يبلغ(

وكل زنزانة جمهزة مببولة وصـنبور، غـري        . والضوء الطبيعيني عرب فتحات جمهزة يف اجلدران      
 ملا ذكره املدير ورئيس املفـرزة،       وفقاًو. صاحلني لالستعمال، وتتوافر فيها إضاءة اصطناعية     

تجزين، الذين يرتكبون جرائم بسيطة، يف هذه الزنزانات ملدة تتـراوح بـني             ميكن إيداع احمل  
، الوقائعوعند فحص سجل    . وُتحفَظ مفاتيح الزنزانات لدى الدرك    . ساعة واحدة ومثانية أيام   

الذي ظهر أن بعض اجلزاءات ُتَسَجل فيه، اتضح أنه ال جيري بيان وقت دخول الزنزانـات                
ها، مما يتعذر معه التحقق من املدة اليت يقضيها السجناء يف هـذه  التأديبية أو وقت اخلروج من 

 بأن الوافدين اجلـدد إىل الـسجن جيـري    املساعد أولوقد أفاد كل من املدير و    . الزنزانات
بيد أن املقابالت اليت أُجريـت مـع احملتجـزين    . إبالغهم بالقواعد واجلزاءات توخياً للردع    
  .أظهرت أن بعضهم ال يعرفون القواعد

ال يوجد سجل رمسي للجزاءات يف أي سجن من السجون اليت متت  ووجد الوفد أنه  -٢٤٥
، أبلغت السلطات اللجنـة     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ومبوجب رسالة مؤرخة    . زيارهتا

الفرعية ملنع التعذيب بأن املسجلني يفرضون جزاءات تأديبية على احملتجزين الذين يزعجـون             
وتـشدد اللجنـة    . وأنه ال تتوافر إحصاءات خبصوص هذه الشكاوى      غريهم من احملتجزين    

الفرعية ملنع التعذيب على أنه ينبغي أن ُتَسَجل مجيع اإلجراءات املتعلقة باجلزاءات بدقة،             
   .مع بيان التفاصيل اخلاصة بأسباب توقيع العقوبة وتارخيها وطبيعتها ومدهتا واإلذن هبا

لتعذيب بأن تأذن إدارة السجون جبميع اإلجراءات       وتوصي اللجنة الفرعية ملنع ا      -٢٤٦
التأديبية وتنفذها عن طريق تطبيق قواعد تأديبية موضوعة وُمَسَجلة حسب األصول، وبأنه 

وينبغي عدم تطبيق العزل التأدييب على القَُصر       . ينبغي إبالغ مجيع احملتجزين هبذه القواعد     
وحيتفظ احملتجزون املودعـون يف     .  عقلية وال على احملتجزين املصابني بأمراض    ) املراهقني(

الزنزانات التأديبية بذات احلق، املكفول لغريهم من احملتجزين، يف احلصول على الرعايـة            
. الصحية، وقد يلزم أن يوليهم مجيع املوظفني مزيداً من اليقظة فيما يتعلق حبالتهم الصحية             

ى وجه التحديد السجون الـيت      ، فيما خيص عل   أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      
 ساعة،  ١٢متت زيارهتا، بأن ُيتاح للمحتجزين، عند إيداعهم يف زنزانة تأديبية ألكثر من             

فحوصـاً  قضاء ساعة يومياً يف اهلواء الطلق وأن جيري موظفو الرعاية الصحية يف السجن              
غي أن يتصرف،   يومية لصحتهم يف الزنزانة التأديبية، على أن يكون مفهوماً أن الطبيب ينب           

  .كما هو احلال على الدوام، مبا يكفل املصاحل الفضلى لصحة السجني
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 ضمن  العقاب البدين وشعر الوفد بقلق بالغ إزاء ما تناهى إىل علمه من أنه جرى إدراج                -٢٤٧
ويف سجن أبـومي، أفـاد احملتجـزون        . العقوبات اليت يفرضها سجناء على غريهم من السجناء       

  .على الكفنيام سجناء بضرب غريهم من السجناء ميكن أن يتضمن قيالذكور بأن العقاب 

ويف سجن أبومي، تكلم حىت احملتجزون املراهقون الذكور املودعـون يف وحـدة                -٢٤٨
منفصلة صراحة عن عدد الضربات بعصا خشبية اليت يتلقاها احملتجزون الذكور عقاباً هلم على 

) رئيس األمـن (راهق املنتخب من قبل غريه رئيساً   واحملتجز امل . أنواع خمتلفة من سوء السلوك    
  : وقد شرح العملية.هو أهم حمتجز وينام حتت الظلة الشجرية يف الفناء

ه على يديه بعصا خشبية طوهلـا  إذا مل يتبع أحد احملتجزين املراهقني القواعد، يضرب       •
 أربع ضربات عن املخالفة أول مرة وعشر ضربات يف حالة تكـرار           : سنتيمتراً ٣٧

  املخالفة؛

تجزين املراهقني  يف حالة حدوث شجار بني اثنني من احملتجزين، يستمع رئيس احمل           •
 يتلقى عشر ضربات    منهما؛ وُيضَرب االثنان، ولكن أشدمها استحقاقاً للوم      إىل كل   

  مخس ضربات؛واآلخر يتلقى 
ـ   مل يقم احملتجزون املراهقون حىت هذا التاريخ بإحالة أية مسألة تأ           • دير، ديبية إىل امل

  ؛ يبيةهم أنفسهم بتسوية كل املسائل التأدولكنهم قاموا 
  .مل يودع أي حمتجز مراهق أبداً يف زنزانة تأديبية •
وهم ال يرون أن هناك أي خطأ يتعلق باستخدام العقاب البدين، الذي جيسد الثقافة                -٢٤٩

  .العامة املوجودة يف السجن

 عقاب بدين غري مقبول ويشكل عقوبة       وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن أي        -٢٥٠
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بالنص على حظر العقاب البدين          . إنسانية ومهينة  ال

  .يف القانون وبعدم السماح أبداً مبمارسة العقاب البدين من أي نوع يف الواقع العملي

.  ذلك الشخص  والدولة، عندما حترم شخصاً من احلرية، تصبح مسؤولة عن سالمة           -٢٥١
ويشكل عـدم  . ويتضمن هذا االلتزام محاية ذلك الشخص من غريه من األشخاص احملتجزين     

توفري هذه احلماية إخالالً بواجب العناية، حىت على الرغم من أن السيطرة على العنف فيمـا               
  . بني السجناء قد تكون بالغة الصعوبة

  األسلحة واستخدام القوة  )ب(  
. فاد املدير بأن العسكريني ال يدخلون اجلزء الداخلي من السجن         ، أ سجن أبومي يف    -٢٥٢

وكـان  . أما أفراد الدرك، فيدخلون هذا اجلزء، وقد شوهدوا يفعلون ذلك حاملني بنـادق            
احلارس املناوب يف مكتب استقبال الزوار، الواقع خارج البوابة الداخلية مباشرة، جالساً ومعه 

  .بندقيته على كتفه
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، أفاد املدير بأنه ميكن إشراك املوظفني العـسكريني امللحقـني           وتونوسجن ك ويف    -٢٥٣
وحيمل املدير كذلك سالحاً معه يف مجيع األوقات، وهـذه مـسألة      . بالسجن يف التدخالت  

وهذه املمارسة ال تساعد على إقامة عالقات إجيابية بني         . مثرية للقلق فيما يتعلق بأمن السالح     
غري . فضل أال حيمل موظفو االحتجاز أي أسلحة على اإلطالق        ومن األ . املوظفني واحملتجزين 

توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأال ُتحمـل        أنه إذا رئي أنه ال غىن عن قيامهم بذلك،          
  .األسلحة حبيث تكون ظاهرة للعيان

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األسلحة جيري ختزينها يف مكتب املدير، وهو ليس املكـان                -٢٥٤
، طلب الوفد رؤيـة   ميسرييتيه-أكربو سجن ويف .  إليداع األسلحة فيه داخل السجن   املناسب

  .مَّن إال بعد عشرين دقيقةومل تعثر سلطات السجن على املفاتيح وتفتح الباب املؤ. غرفة األسلحة

وينبغي أال حيمل موظفو السجن أسلحة فتاكة يف حميط السجن إال يف حـاالت                 -٢٥٥
ة الفرعية ملنع التعذيب بأن ُيحظَر على األشخاص الـذين هلـم            وتوصي اللجن . الطوارئ

اتصال بالسجناء أن حيملوا، على حنو ظاهر، أسلحة أخرى، مبا يف ذلـك اهلـراوات، يف               
  .حميط السجن، إال إذا كانت الزمة ألغراض السالمة واألمن بغية التصدي حلادث معني

  القيود  )ج(  
مقيدين ( عدد من السجناء املقيدين باألصفاد       ، الحظ الوفد وجود   سجن كوتونو يف    -٢٥٦

 وفقـاً و). من الكاحل بقيود معدنية يربطها معاً قضيب معدين جامـد خلـف الكواحـل             
وعنـد  .  سـجيناً  ١٧ و ١١للمعلومات املقدمة، تراوح عدد السجناء املقيدين باألصـفاد بـني           
ن مـشاكل خاصـة تتعلـق       االستفسار، قال السجناء للوفد إن السجناء املقيدين باألصفاد يثريو        

ومل يتمكن  . وقد قرر السجناء املكلفون بالسيطرة تقييدهم     . بالسيطرة، فقد حاول بعضهم اهلروب    
 من وسـائل    الوفد من التوصل إىل أي سجل رمسي خاص باستخدام وسيلة التقييد هذه أو غريها             

  .التقييد، مع أن املمارسة موجودة بوضوح

إىل أن القيود ال ُتسَتخَدم يف السجن، بـالنظر إىل أن           ، أشار املدير    سجن أبومي ويف    -٢٥٧
، ُتقََيد يـداه    "خطراً"وقال إنه إذا اعُترب أحد السجناء       ". موجودون يف السجن فعالً   "السجناء  

  .الصطحابه إىل احملكمة وُتفَك األغالل يف قاعة احملكمة

أال جيـري،   اً كعقاب وب   ُتسَتخَدم القيود أبد   وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأال       -٢٥٨
.  آمنة أخرى  من حيث املبدأ، إخضاع السجناء هلا عندما يكونون يف زنزانة أو يف أماكن إقامة             

وينبغي أن تكون كل استخدامات القيود موضوع عملية موثقة ومربرة بعناية ُتجرى حتت             
توصي و. سلطة وسيطرة إدارة السجون، مع مراعاة الضمانات اإلجرائية يف مجيع احلاالت       

   . حبظر استخدام األصفاد والسالسل واألغاللأيضاًاللجنة الفرعية ملنع التعذيب 
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  األمن والسيطرة  )د(  
 فرداً، ملحقـون بالعمـل يف       ٢٨، يوجد أفراد عسكريون، جمموعهم      سجن كوتونو يف    -٢٥٩

ويوجد أفراد درك عند بوابة الدخول ويف الباحـة اخلارجيـة           . أمن حميط السجن  السجن لضمان   
يراقبون السجناء اخلمسة والثمانني املسؤولني عن األمن، الذين يعملون يف إطار أفرقة يتألف كـل          

وأوضح املدير أهنم يتحققـون     .  سجيناً ويرتدون رداًء سروالياً مميزاً أخضر اللون       ١٢منها من حنو    
 .من هوية األشخاص الزائرين واملغادرين وأن من املفترض أن مينعوا حدوث حـاالت هـروب              

  ).، قُتل فيها سجني بنريان عسكرية٢٠٠٧يناير /حدثت حالة هروب واحدة يف كانون الثاين(

ويف ). منعدم تقريبـاً  (ويف سجن أبومي، الحظ الوفد أن أمن حميط السجن حمدود             -٢٦٠
بعض األوقات، مل يكن هناك عند وصول الوفد، مبا يف ذلك أثناء الليل، أي شـخص عنـد    

. مل يكن هناك، يف بعض األحيان، أي حارس خارج اجلدار الـداخلي       البوابة اخلارجية، كما    
     ، وصل الوفد ومل جيد أي حارس عند البوابـة اخلارجيـة            )٤٠/١٤يف الساعة   (وذات مرة   

وال أي حراس يف اخلدمة ميكن رؤيتهم يف املنطقة الواقعة بني اجلدارين الداخلي واخلـارجي؛               
ة سجناء يقطعون اخلشب يف املنطقة الواقعة بـني         وكان األشخاص الوحيدون املرئيون بضع    

وبدا أن األمن اخلارجي مل يكن ُينفَذ على حنو مالئم أو مل يكن . اجلدارين الداخلي واخلارجي  
وكانـت لـدى    . يعتمد على حراسة حميط السجن وإمنا كان خيضع للرقابة عليه من الداخل           

 العاملني يف السجن على اختاذ      الوفد حتفظات جدية خبصوص األمن اخلارجي وخبصوص قدرة       
  . إجراءات فعالة ومالئمة يف حالة وقوع طارئ، مثل حريق

 ميسرييتيه، أبلغ املدير الوفد أن وزير الدفاع مل يكن قد أرسـل      -سجن أكربو   ويف    - ٢٦١
والسجن يعتمد على عشرة أفراد درك      . بعد عسكريني للمساعدة يف حفظ أمن حميط السجن       

وفضالً عن هذا، فإن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، كما ذُكر أعاله،           . لتأمني السجن بأكمله  
تشعر بالقلق إزاء نقص الوعي والتدريب لدى أفراد الدرك هؤالء فيما يتعلق بالوصـول إىل               

  .غرفة األسلحة، وبصفة خاصة يف حالة وقوع طارئ

رجي للـسجون   وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإعادة النظر يف األمن اخلا           -٢٦٢
  :بغية ضمان أن

جيري تأمني حميط السجن مبعرفة إدارة السجن وليس مبعرفة سجناء ميارسـون             •
  رقابة داخلية؛

  .يتسىن اختاذ إجراءات فعالة ومالئمة يف حالة وقوع طارئ •
وبدا أن هذا النظام ينفذه إىل حد بعيد، إن . الرقابة الداخلية نظام   أيضاًوالحظ الوفد     -٢٦٣

منها /لسجينة، ُيطلب منه/وعندما يكون هناك زائر لسجني. ل حصري، السجناءمل يكن بشك  
. الواقعة وراء البوابة الداخلية مباشرة مغادرة اجلزء الداخلي من السجن لتلقي الزيارة يف الغرفة

وعند وصول الزائر، يعطي    . ويف سجن كوتونو، حيرس هذه الغرفة أفراد درك حيملون بنادق         
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السجني لعضو يف قيادة السجناء، ويقتاد هذا العضو السجني من داخـل            هؤالء احلراس اسم    
ويطرق السجناء القياديون   . السجن إىل الباب الواقع بني منطقيت السجن الداخلية واخلارجية        

املعهود إليهم هبذه املهمة الباب الداخلي وينادون باالسم السجني الذي اقتيد إىل هذا املكان،              
بيـد  . ويبدو أن العملية تؤدى بسالسة   . يالً لتمكني السجني من املرور    وعندئذ ُيفتح الباب قل   

  . أن من اجلدير بالذكر أن احلراس ال يعملون وراء الباب

واللجنة . وكان من الواضح أن السلطات تنازلت للسجناء عن الرقابة على السجون            -٢٦٤
وتـرى  . وتونو وأبـومي الفرعية ملنع التعذيب تشعر ببالغ القلق إزاء هذا الوضع يف سجين ك       

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه جيب على السلطات وإدارة السجون عـدم التخلـي عـن                
،  األساسية للحياة  ضروراتالمسؤوليتها عن ما جيري داخل السجون، سواء كان هذا توفري           

، مبا  مثل الغذاء وماء الشرب واملتطلبات الصحية والتصححية الدنيا، أو فرض التدابري الرقابية           
. وهذه املسائل من اختصاص السلطات وجيب أن تظل كذلك        . يف ذلك القيود أو العقوبات    

وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن الرقابة الفعلية على أي مكان يوجد فيه أشـخاص               
حمرومون من حريتهم من جانب السلطات العامة مسألة من اختصاص الدولة وجيـب أن              

  .تظل كذلك

لجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تقوم السلطات فوراً باختاذ اخلطـوات           وتوصي ال   -٢٦٥
الالزمة إلنشاء نظام تضطلع مبوجبه بالرقابة الفعلية والتامة على السجون بغيـة كفالـة              
قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باحتجاز ورعاية األشخاص احملرومني من حريتهم على 

   .يد الدولة

  األنشطة  -٨  
، ٠٠/٧ ُينظَم اليوم يف سجن كوتونو حول الوقت الذي ُيقضى يف الزنزانة؛ ففي الساعة              -٢٦٦

، ُتفـتح   ٣٠/٧ُتفتح قليالً أبواب الوحدات، الواحد تلو اآلخر، لتفتيش الغرف؛ ويف الساعة            
كيما تبدأ  ) ما عدا زنزانة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام      (أبواب مجيع أماكن إقامة السجناء      

 ٠٠/١٨  أو ٣٠/١٧وُتغلَق الزنزانات على معظم السجناء يف الساعة        . شطة الروتينية اليومية  األن
ومن مث، فإن األغلبية العظمى من السجناء يقضون أكثر من اثنيت عشرة ساعة ليالً يف               . تقريباً

  .زنزانات مغلقة

 هـذا  وتتعلق االسـتثناءات يف . ويف سجن أبومي، يسود نظام غلق الزنزانات نفسه     -٢٦٧
  .الصدد بالسجناء املتميزين ذوي املهام اليت تتيح هلم النوم خارج الزنزانات يف باحة السجن

والحظ الوفد وجود نظام يتيح ملعظم السجناء حرية احلركة خالل النهار يف املناطق               -٢٦٨
فخالل النهار، يكون معظم السجناء خارج الزنزانات يف باحة الـسجن           . الداخلية للسجون 

واالسـتقاللية  . ويشكل هذا مسة إجيابية حمتملة للحياة يف السجن       . ن نشاطهم اليومي  ميارسو
النسبية اليت ينعم هبا السجناء يف املناطق الداخلية للسجون تشكل كذلك مسة إجيابية من حيث    
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وميكـن أن تتـيح هـذه       . املبدأ، بشرط أن تكون هناك رقابة كافية ملنع وقوع جتـاوزات          
 مرور الوقت، الذي يقضيه السجني يف االحتجاز، على حنو أقل مشقة وأن    االستقاللية النسبية 

: والواقع أن األنشطة يف السجن تركز على تلبية ضرورات احلياة         . حتقق تنمية األنشطة البناءة   
احلصول على الغذاء وماء الشرب، واحلصول على املاء الالزم لالغتسال وغـسل املالبـس،           

    .والتوصل إىل مكان للنوم فيه

  األنشطة والتثقيف لفائدة احملتجزين الكبار   )أ(  
وهنـا، ينخـرط   . السوق يف السجن حمور تركيز رئيسي للنشاط يف سجن كوتونو         -٢٦٩

السجناء يف أنشطة خمتلفة متصلة باحلياة اليومية، مبا يف ذلك بيع املواد الغذائية وجتهيز األغذية               
وقد أبلغ املـدير الوفـد أنـه يتـسىن          . للطهي والطهي وغسل املالبس وصنع أشياء مفيدة      

للمحتجزين االلتحاق حبلقات عمل خمتلفة تعقدها منظمات غري حكومية، مثـل الـدورات             
وأبلـغ  . قبال على حضور حلقات العمل منخفض     ريبية بشأن تصفيف الشعر، ولكن اإل     التد
تبة املوجودة يف    كتاب؛ وقام الوفد بزيارة قصرية إىل املك       ٨٠٠ أنه يوجد يف املكتبة حنو       أيضاً

وقد جرى جتديدها بفضل التربعـات      .  باعتباره كنيسة  أيضاًمبىن قريب من السوق يستخدم      
  .املقدمة من املنظمات غري احلكومية

والحظ الوفد أن بعض السجناء الكبار، يف السجون اليت زارها، ال يعرفون القراءة               -٢٧٠
ماً باحلقيقة اإلجيابية اليت مؤداها أنه جيـري        وحتيط اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عل     . أو الكتابة 

توصي بأن تتخذ السلطات اخلطوات الالزمة لتوفري التعليم        توفري التعليم للسجناء الشبان و    
األساسي على األقل للسجينات الشابات وملن ال يعرفون القراءة والكتابة من الكبار من             

  . السجناء والسجينات

، برنامج دورات   ٢٠٠٧ر إن الوزارة استهلت، يف عام       ويف سجن أبومي، قال املدي      -٢٧١
تدريبية للسجناء يف إطار حلقات العمل؛ وتشمل أعمال التدريب حتضري الغاري واخلـردل             

 إيرادات، ولو أن احملتجزين أشاروا إىل أهنم مل حيصلوا          أيضاًوحقق هذا العمل    . والفطائر واخلبز 
ظ الوفد أنه يوجد خـارج اجلـدار الـداخلي      والح. بعد على أي من اإليرادات اليت حققوها      

 يبـدو، غـري     للسجن مبىن حديث مت تشييده باستخدام مصادر متويل خارجية، وهو، على ما           
والداخلي للسجن ُتستخَدم يف قطع اخلشب      ة الواقعة بني اجلدارين اخلارجي      واملنطق. ُمستخَدم

  .وتوفر عمالً لعدد صغري من السجناء

ويـصنع  . سرييتيه، ال توجد أي أنشطة متاحة للمحتجـزين        مي -سجن أكربو   ويف    -٢٧٢
حمتجزون مواد خمتلفة لبيعها إىل غريهم من احملتجزين، ويزرعون اخلضروات يف الباحة الرئيسية 

وقد أجرى املدير استقصاًء للمحتجزين ووجه رسالة خطيـة         . لتكملة احلصة الغذائية اليومية   
لب جتهيزات وموارد لتنظيم عدد من األنـشطة،      لط ٢٠٠٨أبريل  /إىل وزارة العدل يف نيسان    

  . اللغاتتصفيف الشعر وعلم احلاسوب وفصول مثل اخلياطة و
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وتؤدي برامج األنشطة املوضوعة من أجل السجناء دوراً مهماً يف رفـاه وسـالمة                -٢٧٣
فالتعطل القسري يزيد من التوترات يف مؤسسات االحتجاز وميكـن أن           . السجناء واملوظفني 

 عواقب خطرية على صحة ورفاه األشخاص احملرومني من حريتهم وعلـى إعـادة              تكون له 
وفرض التعطل التام املفـرط لفتـرة       . اندماجهم يف اجملتمع يف املستقبل عند إطالق سراحهم       

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ببذل كل اجلهود املمكنـة       . طويلة مسألة غري إنسانية   
. مجيع السجناء، مبن فيهم السجناء احملكوم عليهم باإلعدام       لتوفري برامج وأنشطة من أجل      

سـجن   ويف هذا الصدد ترحب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بالنهج االستباقي لسلطات          
، وتوصي بتخصيص اعتمادات يف امليزانية لتـوفري أنـشطة يف كـل              ميسرييتيه -أكربو  

   .السجون يف مجيع أرجاء بنن

  زين املراهقنياألنشطة لفائدة احملتج  )ب(  
، الحظ الوفد وجود سقيفة خرسانية مستديرة يف جناح القُـَصر،           سجن كوتونو يف    -٢٧٤

وأوضح احملتجزون املراهقون الـذكور أن املدرسـني        . ذُكر أهنا ُتستخدم ألغراض التدريس    
 تعلمهم أيضاًيعطون يف بعض األحيان دروساً يف القراءة والدين، وأن املنظمات غري احلكومية        

  .ارات أخرى مثل تصفيف الشعرمه

والحظ الوفد أن التثقيف يف سجن أبومي يقتصر على فصول للمحتجزين املراهقني              -٢٧٥
، برنامج تعليم أساسي هلم باللغة الفرنسية؛ ٢٠٠٠وقد استهلت اليونيسيف، يف عام   . الذكور

كان يـساعده   وكان هذا أصالً برناجماً يتوىل إدارته سجني أُطلق سراحه منذ ذلك احلني؛ و            
 سنة مازال قيد احلبس االحتياطي ويتوىل اآلن إدارة الفصول مقابـل            ١٩سجني آخر عمره    

.  فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية تدفعه اليونيـسيف         ٥ ٠٠٠راتب شهري قدره    
وال تتـوافر   .  اللوازم التعليمية مثل السبورة والكتب وأقالم الرصاص       أيضاًوتوفر اليونيسيف   

ويف هذا الصدد، توصـي     . ل تعليمية للمحتجزات املراهقات يف أي منشأة زارها الوفد        فصو
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتنظيم فصول مماثلة للمحتجزات املراهقات املودعـات يف            
  .أجنحة النساء يف مجيع أرجاء بنن وألطفال احملتجزات عند بلوغهم سن التعليم اإللزامي

وجد آلتا خياطة ومواد لصنع القمصان على طاولتني حتت الظلـة           ويف سجن أبومي، ت     -٢٧٦
وقيل للوفـد إن سـجناء كبـاراً        . الشجرية املوجودة يف فناء وحدة احملتجزين املراهقني الذكور       

. ٠٠/١٨  إىل الساعة  ٠٠/١٦يقومون بتعليم اخلياطة وإن الدروس ُتعطى يف الصباح ومن الساعة           
 عمل مماثلة مـن     يب بأن توفر السلطات أنشطة وحلقات     وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذ    

أجل احملتجزين املراهقني، الذكور واإلناث على السواء، يف مجيع السجون بغيـة تيـسري              
  .إعادة اندماجهم يف اجملتمع عند إطالق سراحهم
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  األنشطة لفائدة لسجينات  )ج(  
ياً عن السجناء الرجـال     األنشطة املتعلقة بالنساء حمدودة ألن النساء منفصالت نظر         -٢٧٧

ومثة صعوبة تواجههـا    . وبالتايل تقل إمكانية وصوهلن إىل املرافق اجلماعية مثل سوق السجن         
النساء هي عدم إمكانية الوصول إىل األنشطة اليت يضطلع هبا الرجال يف منطقـة الـسوق يف                 

 يتسىن  الو. وُيسمح لبعض النساء بالعمل يف السوق يف سجن كوتونو لكسب النقود          . السجن
ملعظمهن الوصول إىل السوق حىت لشراء الغذاء، وبالتايل فإهنن يعتمـدن علـى احملتجـزين               

وتريد النساء احملتجزات يف سجن أبومي أن يتسىن هلن         . الذكور لشراء اإلمدادات الغذائية هلن    
بـدو،  وهن، على ما ي. أداء األنشطة اليت ميكن للرجال، يف املقام األول، االضطالع هبا حالياً  

ال يتاح هلن، على قدم املساواة مع احملتجزين من الذكور، االلتحاق بالـدورات التدريبيـة               
وحلقات العمل اليت يتم توفريها لبعض السجناء الذكور وال بالفصول التعليمية اليت جيـري              

وأعربت نساء كثريات عن رغبتهن يف السماح هلـن         . توفريها للمحتجزين املراهقني الذكور   
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتوفري أنـشطة        . ة يف حلقات العمل املختلفة    باملشارك

  .وفصول تعليمية للنساء احملتجزات

أي نقود لشراء ما يلزم من غذاء لتكملة احملتجزات املراهقات وال توجد لدى   -٢٧٨
غذية احلصة الغذائية اليومية، وبالتايل يتزايد احتمال تعرضهن خلطر اإلصابة بسوء الت

وقد حتدث الوفد مع بعض احملتجزات املراهقات الالئي أصبحن بالفعل . وباألمراض
  .  مستعبدات عملياً للمحتجزات األكرب سناً من أجل احلصول على مزيد من الغذاء

الذين يعيشون يف أجنحة بالرَضع وصغار األطفال ونشأ قلق خاص فيما يتعلق   -٢٧٩
     و أن األطفال حىت سن الرابعة ُيسمح بوجودهم وقد أفاد مدير سجن كوتون. النساء

    بيد أن ميزانية السجن ال يؤخذ فيها هؤالء األطفال يف احلسبان، . مع أمهاهتم احملتجزات
ونتيجة لذلك، يتعني تقسيم احلصة الغذائية اليومية . فيما يتعلق بتوفري أماكن النوم أو الغذاء
وتوجد يف جناح النساء غرفة للعب مهداة . حملتجزاتالضئيلة من أجل إطعام أطفال هؤالء ا

من منظمة غري حكومية، ولكن مل يكن هناك، أثناء زيارة الوفد، أي شخص يستخدم 
  .الغرفة، اليت توجد فيها بضع لعب أطفال

   :وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا يلي  -٢٨٠
  توسيع أجنحة النساء من أجل معاجلة اكتظاظها الشديد؛ •

 االعتبار يف احلسابات الرمسية     وضع الرَضع واألطفال أبناء وبنات احملتجزات يف       •
من أجل تزويد أجنحة النساء مبساحات كافية ملعيشتهم ومبا يكفيهم من غـذاء    

  وماء؛ 
ات مبـا يكفـيهم مـن مالبـس         تزويد الرَضع واألطفال أبناء وبنات احملتجز      •

  ثل سرير هزاز؛ وصابون ومناشف ومكان نوم خاص هبم، موحفاضات 



CAT/OP/BEN/1 

75 GE.11-41697 

اة مع الرجال واملـراهقني     منح النساء واملراهقات احملتجزات، على قدم املساو       •
قات العمل اليت تـنظم داخـل       احملتجزين، إمكانية الوصول إىل األنشطة وحل     

  وإىل أنشطة حمددة مهيأة خصيصاً لتلبية احتياجاهتن؛السجن 
 ت وأطفـال النـساء    هقاوجوب أن يتسىن، كحد أدىن، جلميع احملتجزات املرا        •

  . احملتجزات البالغني سن الدراسة االلتحاق بالفصول التعليمية

  االتصال بالعامل اخلارجي  -٩  
تعزيز الروابط األسرية   ُيشكل اإلبقاء على االتصال بالعامل اخلارجي، وبصفة خاصة           -٢٨١

نـسبة إلعـادة   وغريها من الروابط الوجدانية، عنصراً مهماً يف رعاية احملتجزين وحامسـاً بال       
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن     . يف اجملتمع دون عودهتم إىل اإلجرام     اندماج السجناء فيما بعد     

تكون القدرة على التواصل مع األسرة واألصدقاء ضمانة ضد إسـاءة املعاملـة، تـرتع إىل                
  .االزدهار يف أشد البيئات انغالقاً

ليس بينهم السجناء   ( سجيناً   ٢ ٢٤١ لسجناء عددهم     يف سجن كوتونو   هاتفانويوجد    -٢٨٢
 سجناء،  ١ ١٠٥ وهاتف واحد يف سجن أبومي للسجناء البالغ عددهم       ) احملكوم عليهم باإلعدام  

ويستطيع السجناء الذين لديهم نقـود      . وهذه اهلواتف تراقبها وتدير تشغيلها قيادة السجناء      
. ات اهلاتفية ألغـراض أمنيـة      املكامل وُتراقَب.  ملا ذُكر  وفقاًشراء بطاقة هاتفية، بسعر باهظ      

وباإلضافة إىل ذلك، فإن اهلواتف النقالة ُتصاَدر منذ حماولة حديثة للهروب من سجن كوتونو           
ومن الواضح أن عدد اهلواتف غري كاف لعـدد         . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٤وقعت يف   

 السلطات  ، أبلغت ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ومبوجب رسالة مؤرخة    . احملتجزين الكبري 
.  ال يستطيعون االتصال بأسـرهم      بأن احملتجزين اشتكوا من أهنم     اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   

وأُذن للمديرين، يف السجون اليت قُدمت فيها هذه الشكاوى، بتركيب هواتف عامة لتمكني             
  .السجناء من االتصال بأسرهم

 للزياراتن الربنامج الزمين     ملا ذكره مدير سجن كوتونو، فإن السجناء ينظمو        وفقاًو  -٢٨٣
   ويف سجن أبومي، ذكر السجناء أنـه . وتفتيش السجناء، حتت إشراف اثنني من أفراد الدرك    

يتعني عليهم دفع مقابل لتلقي زيارة، ولكن وقت الزيارة املخصص لكل سجني قصري جـداً          ال  
ما شاهده   ذا سبب ويفسر ه . وُيضطر زوار السجني إىل دفع مبلغ مقابل احلصول على وقت إضايف          

  .الوفد من قيام الزوار بدفع مبلغ نقدي لفرد الدرك املناوب يف مكتب استقبال الزوار

بأن تكون القواعد اخلاصة بأوقات الزيـارة   وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        -٢٨٤
وينبغي أن جيري   . ومدة الزيارات واضحة مع تعليق بيان خطي هبا عند مدخل كل سجن           

الزيارات وأن تراقب السلطات نظام الزيارة لضمان االمتثال للقواعد وعدم          تسجيل كل   
وينبغي إبالغ مجيـع  . تقاضي أي من العاملني أو احملتجزين أية رشاوى فيما يتعلق بالزيارة         

. احملتجزين بالقواعد شفوياً، وبياهنا خطياً يف ملصقات وكراسات يف مجيع أرجاء الـسجن          
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تجزين، مبن يف ذلك السجناء احملكوم عليهم باإلعدام، إمكانية         وينبغي أن تتوافر جلميع احمل    
   .تلقي زيارات أسرية

  ادعاءات إساءة املعاملة البدنية والنتائج اليت تنطوي على األدلة الداعمة  -١٠  
استمع الوفد، بوجه عام، إىل بضعة ادعاءات متعلقة حبدوث إساءة معاملـة بدنيـة                -٢٨٥

لسجون، غري ادعاءات السجناء الذين حاولوا اهلروب أو الذين         للسجناء على أيدي موظفي ا    
     وعلق مدير سجن أبومي على ذلك فعالً بقولـه إنـه          . اعُترب أهنم يشكلون خطراً على األمن     

، حيث إن "نوعاً من التعذيب"ال يوجد أي تعذيب بدين يف السجن، ولكن االزدحام ُيحدث     
، ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٧ رسالة مؤرخة    ومبوجب. السجناء ال ميكنهم النوم جيداً    

العقاب البدين ال حيدث يف السجون إال بني      "أبلغت السلطات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن        
السجناء وال تشهده سلطات السجون، ولكن، على الرغم من ذلك وبغية منع هذا النوع من               

ون؛ وتوظيف عـاملني متخصـصني   توعية املوظفني العاملني يف السج: العقاب، من املتوخى  
ملراقبة السجون؛ وتقليص عدد السجناء حبيث يتناسب مع عدد العاملني املكلفني مبراقبتـهم؛             
ومعاقبة العاملني واحملتجزين الذين ميارسون العقاب البدين؛ وتعزيز اآلليات القائمة للـسماح            

  . للمحتجزين بتقدمي شكاوى ضد إساءة املعاملة من هذا القبيل

واستمع الوفد إىل ادعاءات عديدة خبصوص حدوث إساءة معاملة يف شكل عنـف               -٢٨٦
انظـر  (فيما بني السجناء يف سياق نظام اإلدارة الذاتية املعمول به يف سجين كوتونو وأبومي               

وأبلغ عدة سجناء الوفد أهنم خيشون التعرض للعنـف مـن           ).  أدناه ٧ - باء - القسم ثالثاً 
 وجود توترات بني جمموعات معينة من الـسجناء تتعلـق غالبـاً             وأُشري إىل . سجناء آخرين 

باملخدرات املوجودة يف السجن واالحتكاكات بني السجناء البننيني وبعض الـسجناء مـن             
  .الرعايا األجانب، وبصفة خاصة من الدول اجملاورة

.  من احلرية، تغدو مسؤولة عن سالمة ذلـك الـشخص          اً دولة شخص   حترم وحني  -٢٨٧
 وعدم تـوافر    .ذا االلتزام محاية ذلك الشخص من غريه من األشخاص احملتجزين          ه تضمنوي

هذه احلماية يشكل إخالالً بواجب العناية على الرغم من أن التصدي للعنف فيما بني السجناء               
ال يسيطرون علـى     وبالنظر إىل أن العاملني يف السجنني على السواء        .قد يكون بالغ الصعوبة   
 فإهنم غري قادرين على ضمان سالمة السجناء من العنف فيمـا بـني         األوضاع يف السجنني،  

ويقتضي هذا أن تضع اإلدارة سياسة واضحة بشأن التصدي للعنف فيمـا بـني              . السجناء
السجناء وأن يكون العاملون مدربني تدريباً مالئماً وجمهزين للعمل يف إطار االتصال الوثيـق       

بوادر الرتاع قبل تصاعده وأن يتخذوا اإلجراءات     مع السجناء، وأن يكونوا يقظني الكتشاف       
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تضع سـلطات الـسجون           . املناسبة عند اللزوم  

سياستها بشأن التصدي للعنف فيما بني السجناء، مبا يف ذلك حتقيق زيادة كبرية يف أعداد           
قـات إجيابيـة فيمـا بـني        العاملني وتنفيذ تدريب للعاملني يركز على إقامة وصون عال        

  .  هنج األمن الدينامي للعمل يف السجون: السجناء، وبني العاملني والسجناء
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 بأن جتري السلطات مراجعة أساسـية       أيضاًوتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        -٢٨٨
لتسيري العمل يف السجون بغية ضمان سيطرة إدارة السجن وقدرهتا على كفالة سـالمة              

   . املوجودين فيه، مبا يف ذلك محايتهم من العنف فيما بني السجناءمجيع األشخاص

  السجناء احملكوم عليهم باإلعدام   -١١  
سجن كوتونو هو السجن الوحيد بني السجون اليت زارها الوفد الذي ُيودع فيـه                -٢٨٩

.  سجيناً من هذه الفئـة     ١٦وكان هناك، يف وقت الزيارة،      . سجناء حمكوم عليهم باإلعدام   
كر مدير السجن أن السجناء الستة عشر مودعون معاً يف وحدة بـالقرب مـن مـدخل        وذ

ووصف مدير السجن هؤالء السجناء بأهنم يـشكلون        . وقد تبني أهنا زنزانة واحدة    . السجن
ووصفهم املدير بأهنم مدللون أكثر     . خماطر شديدة، بالنظر إىل أنه ليس لديهم شيء خيسرونه        

واكتشف الوفد أن احلالة ليست كـذلك يف        . قون معاملة تفضيلية  من بقية السجناء ألهنم يتل    
  .الواقع العملي

ويعيش السجناء الستة عشر احملكوم عليهم باإلعدام يف زنزانة صغرية مغلقـة تبلـغ                -٢٩٠
والزنزانة ال يوجد فيهـا هـواء       .  أمتار مربعة وهلا باب يفضي إىل رواق ضيق        ١٠مساحتها  

والزنزانة رديئة اإلضاءة، مما أثر، حسبما . من غرفة ختزين جماورةوجوها حار ومبتالة بالفئران 
والسجناء مودعون خلف باب مغلق وال يتلقون أية زيـارات          . ذُكر، على بصر ثالثة سجناء    

 دقيقة للحالقة، وهذا هو الوقـت     ١٥وُيسمح هلم مبغادرة الزنزانة مرة كل شهر ملدة         . أسرية
وقد دخل أحد أعضاء الوفد   .  ال ميكن رؤيتها من الزنزانة     الوحيد الذي يرون فيه السماء، اليت     

وقال السجناء إن هذه أول مرة دخل فيهـا         . الزنزانة ملقابلة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام     
 وهـذا   ).١٩٩٨يوليه  /وصل أقدم سجني يف متوز    ( سنوات   ١٠أي شخص الزنزانة خالل     

  .إنسانية الالوضع إهانة لكرامة اإلنسان ويشكل عقوبة قاسية و

وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتوفري أماكن بديلة إلقامة السجناء احملكوم             -٢٩١
عليهم باإلعدام، كيما يتسىن هلم التوصل إىل أوضاع مالئمة، مبا يف ذلك حيـز للنـوم،                
وبإعادة النظر على وجه االستعجال يف النظام والقيود املطبقة على هؤالء السجناء بغيـة              

نهم من قضاء وقت خارج الزنزانة كل يوم، مبا يف ذلك ساعة ملمارسة الرياضـة يف                متكي
  .اهلواء الطلق

، أبلغت السلطات اللجنـة     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ومبوجب رسالة مؤرخة      -٢٩٢
ال يوجد حالياً أي تدبري معمول به ملنح السجناء احملكوم علـيهم            "الفرعية ملنع التعذيب أنه     

      مكانية ممارسة الرياضة يف اهلواء الطلق ملدة ساعة يومياً، بـالنظر إىل أن زنزانتـهم              باإلعدام إ 
بيد أن السجناء احملكوم عليهم باإلعدام يغادرون زنزانتـهم مـرة   . ال تطل على باحة خاصة   

وُتجرى حالياً مشاورات لتحديد الكيفية الـيت       ". محام مشس "شهرياً من أجل احلالقة وأخذ      
  ."لحكومة حتسني هذا الوضع أو اختاذ قرار يف هذا االجتاهميكن هبا ل
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فعندما أصر عـضو يف     . والوضع احلايل للسجناء احملكوم عليهم باإلعدام غري مأمون         -٢٩٣
الوفد على دخول الزنزانة للتحدث معهم على انفراد، استغرق األمر بعض الوقت من العاملني    

مل يتمكن العاملون من بيان الكيفية اليت سيقومون        و. للعثور على مفاتيح أقفال الباب األربعة     
 وتوصـي اللجنـة     .لوقت املناسب يف حالة حدوث حريـق      هبا بإجالء هؤالء السجناء يف ا     

 ما دامت الزنزانة املودع فيها السجناء احملكـوم         ة ملنع التعذيب بوجوب أن جيري،     الفرعي
 أن يكون من املمكن فتح الباب       عليهم باإلعدام ُتسَتَخَدم، اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان      

  .دون صعوبة يف حالة وقوع طارئ

نتيجة لتركيب   شهراً   ١٤ منذ   أحواهلموقد وصف السجناء الكيفية اليت حتسنت هبا          -٢٩٤
مرحاض جمهز بوسيلة دفق مائي يف غرفة ختزين سابقة جماورة، جرى إدماجهـا باعتبارهـا               

ل الدلو املوجود يف ركن الزنزانة والـذي        وقد حل هذا املرحاض حم    . وحدة ملحقة بالزنزانة  
ومع أنه مت تركيب دش منذ سنة،       . كانوا فيما سبق يستخدمونه ويفرغونه عرب قضبان الباب       

ومنذ ستة أشهر، ركب املدير     . فإن إمدادات املياه، حسبما ذُكر، كثرياً ما تنقطع أثناء النهار         
  .اجلديد مروحة سقف

م بالغ الرتابة؛ ويوفر جهاز تلفزيون مشترك، أُهدي         نظا ظام استخدام وقت اليوم   نو  -٢٩٥
وقد قال السجناء إهنم يقضون معظم وقتهم       . عن طريق سجينة، قدراً من الترويح عن النفس       

يف القراءة أو الصالة؛ وكلهم يعتنقون الدين اإلسالمي، وذكروا أن اإلمام أتى مرتني يف عشر               
م يقضون اليوم يف النوم بالتناوب ألن مـن  كما أهن . سنوات، مع أن راهبة تأيت كل يوم أحد       
وأوضحوا الكيفية اليت يستلقون هبـا علـى أرض         . الصعب عليهم أن يناموا كلهم يف الليل      

  .الزنزانة يف الليل؛ وهم ُيحشرون معاً مثل السردين احملشور يف علبة

 ووضع هؤالء السجناء، احملتجزون لسنوات عديدة دون توقع أي احتمال إلطـالق             -٢٩٦
سراحهم، ينطوي على خطر حدوث آثار نفسية ضارة خطرية ومشاكل صحة عقلية وحتطم             

وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن سجن أشخاص يف ظل          . الشخصية يف خامتة املطاف   
  .إنسانياً أوضاع من هذا القبيل لسنوات بال انقطاع ُيشكل إجراًء قاسياً وال

.  ال يعرفون مرحلة اإلجراءات اليت بلغتها قضيتهم       وأبلغ السجناء الوفد أن معظمهم      -٢٩٧
وذكروا أن اثنني منهم فقط أيدت احملكمة العليا احلكم الصادر ضدمها، يف حني أن اآلخرين               

وترى اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب أن       . مازالوا ينتظرون نتيجة طلبات االستئناف املختلفة     
لسجناء احملكوم عليهم باإلعدام، إمكانيـة      من املهم أن تتاح جلميع السجناء، مبن فيهم ا        

  . االتصال مبحاميهم وبأسرهم

وتدرك اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن السلطات فرضت وقفاً اختياريـاً لعقوبـة               -٢٩٨
. ١٩٨٦اإلعدام وأن التقارير أوردت أنه مل حيدث تنفيذ أي أحكام باإلعـدام منـذ عـام                 

لسلطات على اختاذ اخلطوة التالية بإلغاء عقوبة اإلعدام        وتشجع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ا     
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتخفيف كل أحكام        . يف القانون ويف املمارسة العملية    
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اإلعدام إىل أحكام بالسجن املؤبد كيما تكون هناك إمكانية إلعادة النظر وإطالق السراح  
   .يف خامتة املطاف

، ومع مراعاة األحوال املادية البالغة السوء وطول املدة الـيت           ويف مجيع الظروف    -٢٩٩
خضع فيها بعض السجناء هلذه األحوال، ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن الوضـع              

   .الذي يوجد فيه هؤالء السجناء يبلغ حد املعاملة القاسية والالإنسانية

  إجراءات معاجلة الشكاوى والرصد  -١٢  
السجون، إن املفتش العـام يقـوم       رصد  كوتونو، عندما سئل عن     قال مدير سجن      -٣٠٠

بزيارات إما للتحقيق يف شكوى وإما إلجراء تفتيشات روتينية؛ وكانت آخر زيارة قام هبا يف               
وتقوم إدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل بزيارات؛ وعندما طُلب منـه            . ٢٠٠٧عام  

 وزيارة أخرى يف ٢٠٠٧إنه أُجريت زيارة يف عام بإحلاح ذكر تواريخ أحدث الزيارات، قال  
 أن منظمات غري حكومية، مثل منظمة العفـو الدوليـة، تقـوم             أيضاًوذكر  . ٢٠٠٨عام  

وأشـار  . بزيارات؛ وقال إهنا تقوم بزيارات معلنة بعد احلصول على إذن من وزارة العـدل             
جلنة الرقابة علـى     وأن   املسجل يف سجن أبومي إىل أن املدعي العام زار السجن مرة واحدة،           

وباإلضافة إىل ذلـك،  .  بزيارة، ولكن ال تتوافر أي تقارير عن الزيارتني  أيضاًقامت  السجون  
     فحص السجالت املوجـودة يف سـجن أبـومي     للخدمات القضائية نائب املفتش العام فإن  
Tipp-Ex، وأوصى باحلد من تواتر استخدام السائل        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٣يف  

ال توجد  و .)٣٤(
وفيمـا يتعلـق بالرصـد      . سجالت خطية يف سجن كوتونو خبصوص الرصد من أي نوع         

بزيارة السجن يف يوم اجلمعة السابق      )  داخل القيادة العسكرية   من(الداخلي، قام رئيس املدير     
وتوصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن جيري، بعد كل       . ملعرفة الكيفية اليت ُينظَم هبا األمن     

   .إىل سجن، إعداد تقرير تفصيلي خطي وتقدميه إىل سلطات السجن ووزارة العدلزيارة 

 شكاوىوأشار عدة سجناء متت مقابلتهم يف سجين كوتونو وأبومي إىل أهنم أرسلوا    -٣٠١
  .خطية إىل وزير العدل يشتكون فيها من األوضاع ولكنهم مل يتلقوا أي رد

 إحدى الضمانات األساسية ضد إساءة املعاملة       وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن       -٣٠٢
 أو حماميه يف تقدمي طلب أو شكوى خبصوص معاملته، وال سيما            سجونهي حق الشخص امل   
غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إىل السلطات           يف حالة التعذيب أو     

لى وكذلك، عنـد االقتـضاء، إىل       املسؤولة عن إدارة مكان االحتجاز أو إىل السلطات األع        
وتوصي اللجنة الفرعية ملنـع      .)٣٥(السلطات املعنية املخولة صالحيات املراجعة أو اإلنصاف      

  .التعذيب بأن تكفل السلطات وجود نظام شكاوى عامل فعال وسري ومستقل
__________ 

 .ستخدم حلجب األخطاء يف مستند خطيعالمة جتارية لسائل تصحيح ُي )٣٤(
انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجـاز أو                 )٣٥(

 .٣٣، املبدأ )١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩ (A/RES/43//173السجن، 
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  التعاون  - رابعاً  

  تيسري الزيارة  -ألف   
وعلى . لسلطات بذلت جهوداً لتيسري الزيارة    تسلم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن ا        -٣٠٣

وجه اخلصوص، مت تزويد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بوثائق خمتلفة طُلبت قبل الزيارة، مبا يف               
ويف . ذلك نصوص قانونية وبعض اإلحصاءات ومعلومات عن عناوين منشآت إنفاذ القانون          

القائمة الرمسية اخلاصة مبخافر الشرطة،     هذا الصدد، تشري اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل أن          
مفوضـية شـرطة    (اليت مت تقدميها إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، تضمنت زوغبـودومي            

؛ بيد أن موظفي إنفاذ القانون احملليني أبلغوا الوفد أن مفوضية الشرطة هذه مل يكـن                )الناحية
  .هلا وجود يف أي وقت من األوقات

  الوصول  - باء  
  .ه الوفد عدداً من املشاكل فيما يتعلق بالوصولواج  -٣٠٤

عدم تلقي إذن بالزيارة من وزارة الـدفاع        تتمثل يف    مشكلة أساسية     هناك وكانت  -٣٠٥
ونتيجة لذلك، ُرفض   . ، أي قبل يومني من سفر الوفد      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٤حىت يوم السبت    

 -بورتو  يف   ومفرزة البحوث مفرزة الدرك اإلقليمية    وصول الوفد إىل زنزانات االحتجاز يف       
بيد أن وفد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب متكن من الوصول إىل زنزانات االحتجـاز يف               . نوفو

وقد . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٨مركز الدرك اإلقليمي يف غودومي عندما قام بزيارة غري معلنة يف            
 رغم ما ذُكر من أنه      تسىن الوصول إىل الزنزانات بسبب وجود القائد فاليت كريسوستوم الذي،         

 مل يتلق أي معلومات خبصوص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، تفهم الوضع وأقر بـااللتزام بتيـسري            
  .مهمة الوفد

ونشأت مشكلة أخرى عن عدم كفاية املعلومات األساسية اليت أبلغتها الـسلطات              -٣٠٦
. ن على مجيع املـستويات    عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وواليتها إىل موظفي إنفاذ القانو         

خمفـر  وعلى سبيل املثال، فقد ُرفض وصول الوفد إىل األشخاص احملرومني من حريتـهم يف          
، بالنظر إىل أن الوفد مل حيصل على إذن         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٨ يف كوتونو يف     شرطة دانتوكبا 

أخرياً وبعد تدخل مسؤول االتصال، حتقق      . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩من وزارة الداخلية إال يف      
ويشكل رفض الوصول يف بادئ األمر انتهاكاً . ٢٠٠٨مايو / أيار٢١ و ٢٠الوصول إليهم يف    

لاللتزام مبنح للجنة الفرعية ملنع التعذيب إمكانية الوصول إىل أي مكان جيري فيه احلرمان من               
وعندما حتدث الوفد بعد ذلك على انفراد مع األشخاص         . احلرية وإىل أي شخص حمتجز فيه     

تجزين يف دانتوكبا، جرى إبالغه حباالت إساءة معاملة خطرية؛ ومتكن الوفد من توثيق أدلة احمل
طبية شديدة االتساق مع تلك االدعاءات ووجد أسلحة متوافقة بشكل بالغ الوضـوح مـع        
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وميكن بسهولة تفسري ما حدث يف الزيارة األوىل ملخفر الشرطة من           . اإلصابات اليت لوحظت  
ال بشكل سري بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واألشخاص احملتجزين          رفض السماح باالتص  

  .على أنه حماولة إلخفاء األدلة على إساءة املعاملة

، لقي الوفد مقاومة يف بادئ األمر فيما يتعلـق بالوصـول إىل             سجن كوتونو ويف    -٣٠٧
الء السجناء إال عـرب     وأُبلغ الوفد أنه ال ميكنه االتصال هبؤ      . السجناء احملكوم عليهم باإلعدام   

إجراء مقابلة عرب باب ذي قضبان  وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن. قضبان باب الزنزانة
. وأصر الوفد على حقه يف االتصال املباشـر       . مسألة ميكن أن يعتربها السجناء معاملة مهينة      

زانـة الـيت    وبعد مشاورات مع إدارة السجن، اُتخذت ترتيبات لدخول عضو من الوفد الزن           
ومتت املقابلة داخل الزنزانـة يف      .  سجيناً حمكوماً عليهم باإلعدام    ١٦يتشارك يف اإلقامة فيها     

  .شكل مقابلة مجاعية

أول حماولة من اللجنة     ، لدواعي األمن،  ، رفضت سلطات السجن   سجن أبومي ويف    -٣٠٨
د أي حراس أمن عنـد      وعندما وصل الوفد، مل يشه     .الفرعية ملنع التعذيب للقيام بزيارة ليلية     

وبعد مشاورات مع مدير السجن، . البوابة اخلارجية وشهد حارساً واحداً عند البوابة الداخلية   
اُتفق على اختاذ ترتيبات لتعزيز األمن يف مساء اليوم التايل كيما يتمكن وفد اللجنة الفرعيـة ملنـع          

اء اليوم التايل وتدخل مـسؤول      وبعد عمليات تأخري أولية يف مس     . التعذيب من زيارة السجن ليالً    
  .٠٠/٢٣االتصال، متكن الوفد يف النهاية من دخول السجن لزيارة الزنزانات يف الساعة 

ويف هذه الزيارة األوىل اليت قامت هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل بنن، مل تكـن                 -٣٠٩
لرغم من التوضيحات   السلطات على دراية بأساليب عمل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب على ا          

واللجنة الفرعية ملنع التعذيب على ثقة من أن األشخاص الذين يتصرفون باسـم             . التمهيدية
الدولة سيكونون، يف الزيارات الالحقة، أفضل استعداداً لتيسري سرعة دخول وفـد اللجنـة              

ي وقت  الفرعية ملنع التعذيب ألداء عمله، مبا يف ذلك يف حالة عدم وجود إشعار مسبق ويف أ               
  . من النهار أو الليل

  تبعات الزيارة  - جيم  
يساور اللجنة الفرعية ملنع التعذيب قلق شديد خبصوص إمكانية حدوث تبعـات يف               -٣١٠

  .أعقاب الزيارة

وقد أعرب األشخاص احملرومون من احلرية يف املواقع املختلفة عن خـشيتهم مـن                -٣١١
 إن أشخاصاً كثريين حمرومني من حريتهم جـرى         وقيل للوفد . االنتقام ألهنم حتدثوا مع الوفد    

  . من التحدث بصراحة مع وفد اللجنة الفرعية ملنع التعذيبأيضاًحتذيرهم 

وأي أعمال ترهيب أو تبعات يتعرض هلا األشخاص احملرومون من حريتـهم غـري                -٣١٢
رعية ملنـع   مقبولة وختل بالتزام الدولة مبوجب الربوتوكول االختياري بالتعاون مع اللجنة الف          
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 من الربوتوكـول االختيـاري      ١٥وحتتج اللجنة الفرعية ملنع التعذيب باملادة       . التعذيب
وتدعو سلطات بنن إىل ضمان عدم حدوث أعمال انتقامية نتيجة لزيارة اللجنة الفرعية ملنـع               

. ٢٠٠٨ مـايو / أيار ٢٦وقد أُثريت هذه املسألة أثناء عرض املالحظات األولية يف          . التعذيب
ب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل السلطات تزويدها مبعلومـات تفـصيلية عـن              وتطل

  .اخلطوات اليت اختذهتا لضمان عدم تعرض أي شخص لتبعات بعد الزيارة

 ردودها/احلوار مع السلطات وتعليقاهتا  - دال  

كانت االجتماعات مع املسؤولني بالغة الفائدة يف فهم إطار نظام احلرمـان مـن                -٣١٣
وتود اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تزجي الشكر إىل الوزارات واملؤسسات علـى             . يةاحلر

  .املعلومات القيمة اليت قدمتها

ويف هناية الزيارة، عرض الوفد مالحظاته األولية على سلطات بنن يف إطـار مـن                 -٣١٤
 حتلت هبا عند    وتعرب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عن امتناهنا للسلطات للروح اليت         . السرية

وقد طلبت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل السلطات تقدمي تعليقات          . تلقي مالحظات الوفد  
تتضمن معلومات عن اخلطوات اليت مت اختاذها أو اجلاري اختاذها لتناول املسائل املطروحة يف              

ىل الـسلطات   وباإلضافة إىل ذلك، أرسلت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إ        . املالحظات األولية 
 طلبت فيهمـا تقـدمي      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤يونيه و / حزيران ١٠خطابني مؤرخني   

كان من املمكـن أو     معلومات حمَدثة عن أية خطوة اُتخذت منذ الزيارة بشأن مسائل معينة            
وتتضمن هذه املـسائل التـدابري الـيت اختـذهتا         . املفروض تناوهلا يف األسابيع التالية للزيارة     

طات فيما يتعلق مبعاملة احملتجزين يف خمفر شرطة دانتوكبا ومركز الدرك يف بوهيكـون؛              السل
والتدابري املتخذة خبصوص تقدمي الغذاء واملاء إىل األشخاص احملتجزين لدى الشرطة والدرك؛            
والتدابري املتخذة إللغاء العقاب البدين يف السجون؛ والتدابري املتخذة فيما يتعلـق بالـسجناء              

  .كوم عليهم باإلعداماحمل

، أحالت السلطات   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ومبوجب مذكرة شفوية مؤرخة       -٣١٥
وتعرب اللجنة الفرعية ملنـع     . بعض الردود األولية وجرى عرض هذه الردود يف هذا التقرير         

 اإليضاحتكرر طلبها احلصول على مزيد من       التعذيب عن تقديرها للردود األولية املقدمة و      
  .أن املسائل اليت مل ُتقَدم تفاصيل كافية خبصوصهابش

وتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل السلطات موافاهتا، يف غـضون شـهر               -٣١٦
واحد، مبعلومات عن اإلجراءات املتخذة لتوفري أماكن بديلة مقبولة إلقامـة الـسجناء             

ة زيارة اللجنة الفرعية ملنـع      احملكوم عليهم باإلعدام، استجابة للتوصية اليت قُدمت يف هناي        
كما تطلب اللجنة الفرعيـة ملنـع التعـذيب         . ٢٩١التعذيب وأُعيد تأكيدها يف الفقرة      

موافاهتا، يف غضون ستة أشهر، برد خطي كامل على تقرير الزيارة هذا وبصفة خاصـة               
. على االستنتاجات والتوصيات، وطلبات احلصول على معلومات إضافية، الواردة فيـه          
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األشهر الستة هذه تتيح الوقت الالزم، على أقل تقدير، لإلجناز العملـي لـبعض              ومدة  
. اخلطوات املزمع اختاذها أو اجلاري تنفيذها والستهالل برنامج العمل األطـول أجـالً            

وتتطلع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل مواصلة التعاون مع سـلطات بـنن يف الوفـاء                
شـخاص  نات املتعلقة مبنع مجيع أشكال إساءة معاملة األ       بااللتزام املشترك بتحسني الضما   

  .احملرومني من احلرية

  ملخص التوصيات وطلبات املعلومات  - خامساً 

  التوصيات  -ألف   

  اآللية الوقائية الوطنية  -١  
  :توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن  -٣١٧

ـ            )أ(   ضوية اآلليـة   يعاد النظر يف استبعاد أي شخص ميارس عمالً مهنياً من ع
  الوقائية الوطنية حيث إنه سيبدو استبعاداً ملهين قانوين أو طيب ممارس؛ 

ينص مشروع قانون اآللية الوقائية الوطنية على أن عضوية اآللية الوقائيـة              )ب(  
   الوطنية تتناىف مع أي عمل آخر ميكن أن ميس استقالليتها ونزاهتها؛

  لية الوقائية الوطنية؛ ُتعطى أولوية لضم مهين طيب إىل اآل  )ج(  

يعاد العمل باألحكام اليت تقضي بأن تقوم اآللية الوقائية الوطنية بـاإلدارة              )د(  
  دائرة احملاسبة يف احملكمة العليا؛املستقلة مليزانيتها وتقدمي تقاريرها املالية إىل 

ُتحدد طرائق عمل اآللية الوقائية الوطنية بوضوح يف مشروع قانون اآلليـة              )ه(  
  موضوع أيضاًالوقائية الوطنية، وال ُيترك حتديدها ملراسيم الحقة إال إذا كانت هذه املراسيم             

  ؛تشاور وحوار عامني واسعي النطاق
. إمتام عملية اعتماد مشروع قانون اآللية الوقائية الوطنية بأسرع ما ميكـن             )و(  

   التشاور؛وينبغي أن تكون أي تعديالت جوهرية ملشروع التشريع موضوع مزيد من

تقدم اآللية الوقائية الوطنية توصيات إىل السلطات املختصة هبدف حتـسني             )ز(  
وغريه معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك حتسني أوضاعهم، ومنع التعذيب             

، وينبغي لآللية الوقائية الوطنية   . من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         
عند قيامها بذلك، إيالء االهتمام الواجب ملعايري األمم املتحـدة ذات الـصلة وللتوصـيات     

وعالوة على ذلك، فإن أحد اجلوانب الرئيسية لعمل        . املقدمة من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب     
ل اآللية الوقائية الوطنية هو إقامة اتصال مباشر مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وتيسري تبـاد              

   .املعلومات بغية متابعة االمتثال لتوصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
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  اإلطار القانوين واملؤسسي  -٢  
  :توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن  -٣١٨

تشرك الدولة الطرف املنظمات غري احلكومية واخلرباء األكادمييني يف تنقيح           )أ(  
انون اجلنائي ومشروع قانون اإلجراءات اجلنائيـة    التشريعات الوطنية، وبالتحديد مشروع الق    

وينبغي أن تتخذ سلطات بنن مجيع      . بغية مواءمتهما مع األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية       
 التدابري الالزمة العتماد مشروعي القانونني هذين يف أقرب وقت ممكن؛ 

حلكومية تضع السلطات معايري واضحة وموضوعية الختيار املنظمات غري ا          )ب(  
اليت يتعني منحها احلق يف زيارة أماكن االحتجاز، وتنظر يف منح تلك املنظمات غري احلكومية    

  إذناً دائماً بالزيارة؛
تضمن بنن إمكانية أن حيصل على مساعدة قانونية مجيع األشخاص الـذين        )ج(  

   .ليست لديهم موارد كافية

  احلرمان من احلرية على يد الشرطة والدرك  -٣  
  :توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن  -٣١٩

حتقيق وجود نظام جللسات احملاكم، متوافق مع ما هو منصوص عليه           جيري   )أ(  
 قبـل العـرض علـى        األويل  ساعة لالحتجاز  ٤٨يف القانون من حتديد فترة قصوى قدرها        

  ؛احملكمة، يتيح مراعاة هذا األجل القانوين يف الواقع العملي
سـجالً قياسـياً   الشرطة ومراكز الدرك يف مجيع أرجاء بـنن        تضع مرافق     )ب(  

وموحداً للتدوين احليين والشامل جلميع املعلومات األساسية املتعلقة حبرمان أي فـرد مـن              
   مالئم ومتسق؛ ويتم تدريب العاملني على استخدام هذا السجل بشكل ،حريته

، وتـاريخ  يـة  أسباب احلرمان مـن احلر   القياسي واملوحد  يتضمن السجل   )ج(  
، واملدة اليت استغرقها، والشخص املسؤول عن اإلذن بـه وهويـة            وتوقيت بدايته بالتحديد  

 احتجاز الشخص خـالل تلـك       موظفي إنفاذ القانون املعنيني، ومعلومات دقيقة عن مكان       
  ؛واملوعد الذي مثل فيه الشخص ألول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرىالفترة، 

ر من مديري املنشآت برصد مجيع القيودات يف الـسجالت          يقوم كل مدي    )د(  
  ؛ والتصديق عليها بالتوقيع

خطوات فورية لضمان وجود سجل رمسي يتضمن تفاصيل         تتخذ السلطات   )ه(  
وين، اجملـربين   احلرمان من احلرية فيما يتعلق جبميع األشخاص، بغض النظر عن وضعهم القان           

    ؛إنفاذ القانونعلى البقاء لدى وكاالت 
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تعديل التشريعات حبيث تنص بوضوح على حقـوق األشـخاص          جيري    )و(  
 وعلى حق هؤالء األشخاص يف إخطارهم حبقوقهم ابتداء من اللحظـة            احلرية،احملرومني من   

  احلرية؛ اليت يبدأ فيها حرماهنم من 

إنفاذ القانون على إعالم األشخاص احملرومني مـن        جيري تدريب موظفي      )ز(  
، مبا يف ذلك اإلعالم شفوياً باللغات اليت يتحدث هبا هـؤالء األشـخاص              حريتهم حبقوقهم 

  ؛ عادة، واملساعدة يف ممارسة مجيع هذه احلقوق منذ حلظة بداية احلرمان من احلرية

   غام احملتجزين على االعتراف جبرم؛أي ضغط إلرال ُيماَرس   )ح(  

بيان قبل التوقيـع   درين على معرفة وفهم ما يتضمنه أي  يكون احملتجزون قا    )ط(  
   ن كيما يقرأونه أو بتالوته عليهم؛عليه وذلك، على سبيل املثال، بتزويدهم بالبيا

  ؛ التشريعات بغية ضمان احلق يف التزام الصمتمراجعةتنظر السلطات يف   )ي(  
 التشريعات املتعلقة باالعترافات بغية اسـتبعاد إمكانيـة         تراجع السلطات   )ك(  

   تراف فقط؛ االعحدوث إدانات على أساس

ق من  يشدد تدريب الشرطة يف جمال أساليب التحقيق على ضرورة االنطال           )ل(  
  ؛  ه وليس العكساألدلة للوصول إىل املشتبه في

النص يف القانون على احلق يف إخطار األسرة أو أي شخص آخر جيري   )م(  
  ؛ذي صلة خارج مكان االحتجاز حبرمان الشخص من حريته

ج احلق يف اإلخطار باالحتجاز يف اإلشـعار املوحـد حبقـوق            إدراجيري    )ن(  
األشخاص احملرومني من احلرية وإبالغ هؤالء األشخاص هبذا احلق ودعوهتم إىل بيان اسـم              

وينبغي تدريب العاملني يف الشرطة والدرك علـى إبـالغ          . الشخص الذي يودون إخطاره   
     ؛اراحملتجزين هبذا احلق على النحو املناسب وتنفيذ اإلخط

تكفل السلطات متتع مجيع األشخاص على قدم املساواة بإمكانية االستعانة            )س(  
وينبغي اختاذ اخلطوات   .  يف املمارسة العملية   أيضاًمبحامي دفاع ليس يف القانون فحسب وإمنا        

الالزمة ملد نطاق احلق يف االستعانة مبحامي دفاع عام حبيث يشمل املرحلة األوىل للحرمـان               
  ؛ يةمن احلر

تقوم السلطات، كتدبري مؤقت، مبنح احملتجزين احلق يف أن حيضر خـالل              )ع(  
، يف حالة عدم وجود عدد كاف من احملامني املعتمدين          استجواهبم يف مرحلة االحتجاز األويل    

  ؛ طرف ثالث حيظى بثقتهمونظام معونة قانونية كامل يغطي مجيع مراحل احلرمان من احلرية،
إعالم مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم من قبل الشرطة،   جيري بانتظام     )ف(  

منذ بداية هذا احلرمان، حبقهم يف االستعانة مبحام أو طرف ثالث آخر يثقون فيه، وتزويدهم               
  ؛ يثقون فيه آخربالوسائل الالزمة للتشاور على انفراد مع حمام أو طرف ثالث
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قدمي املـساعدة القانونيـة إىل      تراجع السلطات القانون والنظام املتعلقني بت       )ص(  
املشتبه فيهم واملتهمني يف إجراءات العدالة اجلنائية بغية توفري املعونة القانونيـة لألشـخاص              

  ؛ املوجودين قيد االحتجاز األويل لدى الشرطة والدرك

تقوم السلطات بإدخال ممارسة الفحص الطيب املنتظم جلميـع األشـخاص             )ق(  
الدرك عند وصوهلم، وأن جيري تسجيل التاريخ الطيب لكل حمتجز          احملتجزين لدى الشرطة أو     

   اعتالل الصحة أو على وجود إصابات؛وأية عالمات تدل على 

ال حيضر هذه الفحـوص   ملبدأ السرية الطبية، ووفقاًية ُتجرى الفحوص الطب    )ر(  
  علـى   أن حيافظ الطبيب القائم بـالفحص      أيضاًويتعني  . أشخاص غري طبيني ما عدا املريض     

 نتائج الفحص الطيب وأي مالحظات خاصة به، وأال ُيكـشف عـن هـذه النتـائج                 سرية
ويف احلاالت اليت يوصي فيها   . قيد االحتجاز واملالحظات لألشخاص الذين حيتفظون باملريض      

، ال يلزم إبالغ السلطات إال بأقل معلومـات          للعالج  إىل عيادة أو مستشفى    لنقلالطبيب با 
  ؛لنقلضرورية خبصوص سبب ا

 لألشخاص احملـرومني مـن      يقوم الطبيب الذي جيري فحصاً طبياً منتظماً        )ش(  
   احلرية على يد الشرطة والدرك بتسجيل مجيع املعلومات األساسية املتعلقة بالفحص الطـيب،            

ص اجلاري فحصه خبـصوص أي عنـف،        وما يورده الشخ   )ب(التاريخ الطيب،    )أ(مبا فيها   
ان قد جـرى    وبيان ما إذا ك    وصف ألي إصابات      مبا يف ذلك   ونتيجة الفحص البدين،   )ج(

والنتيجة اليت خيلص إليها الطبيب فيما يتعلق مبدى االتساق بـني            )د(فحص اجلسم بأكمله،    
  ؛ البنود الثالثة األوىل

توفري املوارد الالزمة لنقل احملتجـزين، مبـا يف ذلـك نقلـهم إىل              جيري    )ت(  
  ؛  زمة لشراء األدوية وتوفري العالج للمحتجزينختصيص املوارد الالفيات، واملستش

حتقق يف الشكاوى املقدمة ضد الشرطة والدرك وتتابعها هيئات مستقلة عن             )ث(  
  الشرطة أو الدرك؛

إحصاءات خبصوص التحقيقات أو املالحقات     ري على حنو متواصل مجع      جي  )خ(  
ات بغية إتاحة الرقابة الدقيقـة      أو اإلجراءات التأديبية واالحتفاظ هبا، وتبويب هذه اإلحصاء       

ة معاملة من جانـب     على اإلجراءات والنتائج يف الدعاوى املنطوية على ادعاء حدوث إساء         
  الشرطة والدرك؛

تنشئ دوائر إنفاذ القانون نظاماً داخلياً للرصد املنـتظم لالحتجـاز األويل              )ذ(  
 وينبغي أن يؤدي هذا النظـام       .يغطي كالً من النواحي القانونية واألوضاع املادية لالحتجاز       

  ؛ عمله بالتوازي مع الرصد الذي يتعني أن تضطلع به اآللية الوقائية الوطنية، حاملا يتم إنشاؤها

  : تتخذ السلطات اخلطوات الالزمة لضمان  )ض(  
  أال يودع األطفال يف االحتجاز األويل إال كمالذ أخري؛ •
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  ُيحتجز األطفال مبعزل عن الكبار؛أن  •
  لألطفال حقوقهم على حنو تام وواضح بطريقة يسهل فهمها؛ أن ُتشرح  •
 أحد األقارب أو شخص موثوق به باحتجاز الطفل      فوراً إبالغ  أن جيري  •

   املعين؛ 
ع أي طفل لالستجواب يف ظل عدم حضور شـخص كـبري            ُيخَض أال •

  موثوق به؛
  .  أثناء وجوده يف زنزانة احتجازقيدع أي طفل ألي ُيخَض أال •

ع ميزانية حمددة لتوفري الغذاء لألشخاص املوجودين يف االحتجاز         وضجيري    )غ(  
وإذا متكن أفراد األسر من     . األويل وإدارهتا بعناية لضمان وصول الغذاء إىل األشخاص املعنيني        

 جيب مراقبتها بدقـة، ملنـع       أيضاًإحضار غذاء من أجل أقارهبم احملتجزين، فإن هذه العملية          
  ؛ب األصول وعلى حنو فوري يف سجلحدوث جتاوزات، وتسجيلها حس

جيري تزويد احملتجزين على حنو منتظم مبا ال يقل عن لترين من مياه الشرب                )ظ(  
وجيـب  .  فعلي من الشخص احملتجـز  يتوقف هذا على طلب، ومن غري أنيومياً دون مقابل  

. تـهم  إمكانية الوصول بانتظام إىل املراحيض واحلمامات لألشخاص احملرومني من حري          ريتوف
وجيـب  . وينبغي أن يقوم العاملون يف أقسام وزنزانات االحتجاز بكنسها وغسلها بانتظـام           

  ؛ تسليك املراحيض وتنظيفها متاماً

 باملياهمركز الدرك يف بوهيكون     مداد  إلصالح وضع إ  إجراءات فورية   ُتتخذ    )أأ(  
ويف .  االحتجاز كز الدرك واألشخاص املودعني قيد    يف مر من أجل كل من املوظفني العاملني       

ظل عدم وجود إمداد باملياه من خالل األنابيب، ينبغي تركيب صهريج مياه مرتفع ال تقـل                
  ؛  لتر وملء هذا الصهريج على حنو منتظم باستخدام شاحنة مياه٥٠٠سعته عن

لألشخاص املودعني يف االحتجاز لدى الشرطة ألكثر       ُتتاح، قدر اإلمكان،      )بب(  
  ؛ ياضة يف اهلواء الطلق كل يوم ساعة ممارسة الر٢٤من 

 إنفاذ القانون يف االحتجـاز األويل     جيري تزويد أي شخص يودعه موظفو         )جج(  
كحد أدىن فراش للنوم، وبإمكانية الوصـول إىل وسـائل          مبكان نظيف يشغله، مبا يف ذلك       

وينبغـي أن   .  األساسية للحيـاة   ضروراتاإلصحاح، ومبا يلزم من غذاء وماء شرب لتلبية ال        
    ؛نفر للزنزانة إضاءة وهتوية طبيعيتان واصطناعيتاتوات

نقل مجيع احملتجزين الذين يطلبون احلصول علـى عـالج طـيب، أو              جيري  )هه(  
حيتاجون بوضوح إىل عناية طبية عاجلة، إىل مستشفى أو عيادة دون تأخري، وبـصفة خاصـة                

الطبيـة الالزمـة لتقيـيم      عندما ال يوجد يف مرافق الشرطة والدرك موظفون لديهم املؤهالت           
وينبغي التفاوض على إبرام اتفاق بـني       . من احلرية  االحتياجات الصحية لألشخاص احملرومني   
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ووزارة الصحة لتزويـد احملتجـزين      ) عن الدرك (ووزارة الدفاع   ) عن الشرطة (وزارة الداخلية   
 ويف حالـة    .برعاية وأدوية جمانية يف حاالت الطوارئ، وإلجراء فحص طيب هلم عند وصوهلم           

  ؛ عدم حدوث هذا، ينبغي أن توضع، داخل الوزارات املعنية، ميزانية للرعاية الطبية للمحتجزين

، األشخاص احملرومني من حريتهم   مياَرس حبذر شديد استخدام القيود لتقييد         )وو(  
وُيَسَجل بشكل منهجي، مع بيان اسم الضابط الذي اختذ قرار استخدام القيود، والـسبب              

وينبغـي أال يتعـرض     . احملدد الذي أدى إىل اختاذ ذلك القرار، ومدة تقييد الشخص         األمين  
ثنـاء وجـودهم يف      من حريتهم، للتقييـد أ     نفاذ القانون إ وظفوماألشخاص، الذين حيرمهم    

  زنزانات االحتجاز؛ 
ال ُيسمح بأن يوجد يف مقار الشرطة أي شيء ال يكون جزءاً من العتـاد                 )زز(  

  َود به موظفو إنفاذ القانون ما مل يصدر بذلك إذن صريح من كبري الـضباط               املعتاد الذي ُيزَ  
   ؛، مبا يف ذلك األسباب، بدقةل التفاصيلوما مل ُتَسَج

إدراج مجيع األشياء احملََرَزة باعتبارها أدلـة يف قـوائم، وتوسـيمها            جيري    )حح(  
  إنفاذ القانون؛وحفظها بطريقة آمنة، فور استالمها يف مقار 

إلزام مجيع موظفي إنفاذ القانون بارتداء وسـيلة لتحديـد هويتـهم            يتم    )طط(  
  ؛بوضوح، مثل شارة حتمل االسم أو وسيلة أخرى لتحديد اهلوية، أثناء أدائهم ملهامهم

 حتقيق مستقل يف معاملة األشخاص احملتجزين من قبل العـاملني يف            ُيجرى  )يي(  
  ؛مركز درك بوهيكونخمفر شرطة دانتوكبا و

تذكر السلطات مجيع موظفي الشرطة والدرك على كل املستويات حبظـر             )كك(  
  املة ضد األشخاص احملتجزين لديهم؛ممارسة التعذيب وغريه من ضروب إساءة املع

يشدد التدريب يف جمال أساليب التحقيق على ضـرورة احتـرام حقـوق          )لل(  
ن مت، وعلى اشتراط االنطالق م    اإلنسان، مبا يف ذلك حق املشتبه فيه أو املتهم يف التزام الص           

   األدلة للوصول إىل املشتبه فيه؛

  احلرمان من احلرية يف السجون  -٤  

  قضايا العدالة اجلنائية    
  :توصي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن  -٣٢٠

مراعاة املبدأ الذي يقضي بأن يكون إطـالق الـسراح           تضمن السلطات  )أ(  
آجال قانونية للشروع يف  يف حتديد وتنظرطي هو االستثناء  بكفالة هو القاعدة واحلبس االحتيا    

  احملاكمة؛
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تعتمد السلطات استراتيجية متسقة لتقليل عدد نزالء السجون من خـالل             )ب(  
  :جمموعة من التدابري، مبا يف ذلك

 استعراض شامل للعقبات اليت تعترض سبيل اإلجراءات اجلنائية أمام         إجراء •
ية حتديد أوجه النقص يف املـوارد واألسـباب         خمتلف الدوائر القضائية بغ   

  اهليكلية للتأخريات؛
زيادة االتصال والتعاون بني احملاكم والسجون للتقليل إىل أدىن حـد مـن             •

ـ           ر التأخريات اليت حتدث يف إرسال األحكام واألوامر، وبصفة خاصة أوام
 اإلفراج عن األشخاص حاملا تصدر احملاكم أوامرهـا         اإلفراج، بغية ضمان  

  ذلك؛ب
-٦٩ لألمر رقم    وفقاًاستخدام تدابري غري احتجازية فيما يتعلق باألطفال،         •

م يف اجلرائم اليت يرتكبـها       املتعلق باحلك  ١٩٨٩يوليه  / متوز ١٠ املؤرخ   ٢٣
  ر؛القُصَّ

االستعاضة عن احتجاز األشخاص املتهمني بارتكاب خمالفـات بـسيطة           •
رض غرامات عليهم   بفأو  ) مثل اإلفراج بكفالة  (بإخضاعهم لتدابري أخرى    

 إمكانياهتم املالية؛ تكون متناسبة مع

خفض عدد األشخاص احملتجزين يف احلبس االحتياطي من خالل إعمـال            •
 مـن قـانون     ١٢٠ للمـادة    وفقاً) liberté provisoire(اإلفراج املشروط   

 مـن قـانون     ٣٥٨، واملـادة    )بكفالة أو دون كفالة   (اإلجراءات اجلنائية   
  ة؛اإلجراءات اجلنائي

احترام اآلجال القانونية لتناول القـضايا، املنـصوص عليهـا يف قـانون              •
  اإلجراءات اجلنائية؛

اإلفراج عن مجيع سجناء احلبس االحتياطي الذين قضوا يف احلجز بالفعـل             •
أطول من مدة عقوبة السجن القصوى اليت ميكن فرضها عن ارتكاب            مدة

  هم متهمون بارتكاهبا؛اجلرمية اليت 
الرتالء، احملكوم عليهم، من خالل فرض عقوبات جمتمعية وجرب         تقليل عدد    •

  الضرر ورد احلق؛
 مـن قـانون     ٥٧٤ للمـادة    وفقاً اجلزئي االحتجاز نظامزيادة استخدام    •

  اإلجراءات اجلنائية؛
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 ٥٨٠ للمـادة    وفقاً (liberté conditionelle)زيادة إعمال اإلفراج املشروط      •
اج املشروط عن املستوفني ملعايري تقييم      اإلفر(قانون اإلجراءات اجلنائية     من

  ؛)املخاطر من السجناء الصادرة ضدهم أحكام
ختفيف كل أحكام اإلعدام كيما تكون هناك إمكانية إلعادة النظر وإطالق            •

 .السراح يف خامتة املطاف

ميثل سجناء احلبس االحتياطي، يف مجيع حاالت طلب متديد االحتجـاز يف          )ج(  
  ام حمكمة؛ احلبس االحتياطي، أم

 للوقت الذي يقضيه الـسجناء يف       إنشاء نظام دائم للمراجعة املنتظمة    جيري    )د(  
يف احلبس االحتياطي بغية اإلفراج من االحتجاز عن مجيع الذين قضوا يف احلجـز مـدة    ننب

أطول من مدة العقوبة القصوى اليت ميكن فرضها عن ارتكاب اجلرمية الـيت هـم متـهمون           
   .بارتكاهبا

  ت السجونسجال    
إنـشاء  يف بنن حباسوب واحد على األقـل، و       تزويد مجيع السجون    جيري    )أ(  

مد نطاق توافرها ليـشمل  كن السلطات من تتبع كل حمتجز، و     قاعدة بيانات وطنية قياسية مت    
مجيـع  وينبغي أن حيـصل     .  احملاكم وكذلك السلطات املركزية على املستوى الوزاري       أيضاً

  ئم؛املستخدمني على تدريب مال
وينبغي إدراج املعلومات األساسية التاليـة،      . تتبع السجالت نسقاً موحداً     )ب(  

تاريخ وموعد وصول كل حمتجز إىل السجن بالضبط؛ واألسباب : كحد أدىن، وحتديثها يومياً   
القانونية للحرمان من احلرية والسلطة اليت أمرت باالحتجاز؛ وأي زيارة طبية صـدر أمـر               

حلضور جلسة حمكمة   (جراؤها؛ وتاريخ وموعد أي إخراج من االحتجاز        بإجرائها أو طُلب إ   
وعودة إىل مكان االحتجاز؛ وتاريخ وموعد النقل إىل مكان احتجاز آخر           ) على سبيل املثال  

أو اإلفراج، والسلطة اليت أمرت هبذا النقل أو اإلفراج؛ ومعلومات عن هوية احملتجز، مبـا يف                
وينبغـي أن تـسجل   . ص املسؤول عن أي نقل أو إفـراج ذلك توقيع احملتجز وتوقيع الشخ   

السجون أي حوادث تقع يف السجن وأي إجراءات يتم اختاذها، مبا يف ذلك استخدام القيود               
 وجود سجل جلميع اإلجراءات واجلزاءات التأديبية، مبـا         أيضاًأو التقييدات األخرى؛ وينبغي     

 أن حتتفظ السجون بقوائم جرد خاصة       وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي   . يف ذلك العزل أو الفصل    
 يتعني حفظها يف أماكن آمنة، وأن تضمن تقدمي إيصال          اليتباملمتلكات الشخصية للسجناء،    
  استالم إىل كل حمتجز عند وصوله؛

تفرض إدارة السجون رقابة دقيقة على نظام اإلدارة الذاتية من أجل منـع               )ج(  
سلطات خطوات فورية لضمان سيطرهتا الفعالـة       وينبغي أن تتخذ ال   . أو الفساد /االستغالل و 
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وينبغي أال يكون السجناء، يف أي ظرف من الظروف، مسؤولني عن           . والتامة على السجون  
  .ات تأديبية على زمالئهم السجناءحتديد وفرض عقوب

  الفحص الطيب يف السجن    
ـ   بفحص طيب جلميع احملتجزين لدى دخوهلم السجن، ُيتَ        ُيجرى  )أ(   م اع فيه النظ

   األساسي القائم يف سجن كوتونو؛

الطيب املنتظم جلميع السجناء اجلدد      تقوم السلطات بإدخال ممارسة الفحص      )ب(  
أو عـضو  (وجيري بالتايل إيالء االحترام الواجب حلقهم يف أن ُيعرضوا على ممرضة أو طبيب           

  ؛عندما يطلبون ذلك) يف فريق العاملني الصحيني
 ملبـدأ الـسرية     وفقاًحفظ السجالت الطبية،    ُت و  الطبية، ُتجرى الفحوص   )ج(  

  ة أشخاص غري طبيني ما عدا املريض؛الطبية؛ وينبغي أال حيضر هذه الفحوص الطبي
     يتضمن الفحص الطيب الذي ُيجرى عند دخول السجن فحـصاً شـامالً              )د(  

مبا فيه الكفاية للكشف عن أية إصابات وللكشف عن أي أمراض موجودة من قبـل قـد                 
   الجاً جديداً أو مواصلة عالج جار؛تطلب عت

. ل التقرير الطيب املوحد للتشجيع على التسجيل الكامل ألية إصـابات          عَدُي  )ه(  
ص وما يورده الشخ   )ب(التاريخ الطيب،    )أ (:وينبغي أن تشتمل استمارة الفحص الطيب على      

صـف ألي   ونتيجة الفحص البدين، مبا يف ذلك و       )ج(اجلاري فحصه خبصوص أي عنف،      
والنتيجة اليت خيلـص إليهـا    )د(ان قد جرى فحص اجلسم بأكمله، إصابات وبيان ما إذا ك 

  تساق بني البنود الثالثة األوىل؛ الطبيب فيما يتعلق مبدى اال
وضع إجراءات، مع إيالء االعتبار الواجب للسرية الطبية وموافقة الفـرد،           ت  )و(  

إساءة املعاملة املزعومـة    / جبميع حاالت العنف   إلبالغ وزارة العدل وحقوق اإلنسان مباشرة     
  .اليت يوثقها األطباء أو غريهم من أعضاء فريق العاملني الصحيني

  األوضاع يف السجون    
  :األوضاع املادية يف مجيع سجون بنن بغية توفري جيري حتسني  )أ(  

 وفقـاً لكل احملتجزين،   ) لى األقل فراش ع (مكان للراحة ومستلزمات للنوم      •
  ؛ ٢٩٣-٧٣من املرسوم رقم  ٥٩ ةللماد

  إضاءة وهتوية طبيعيتني يف الزنزانات؛ •
  نظام اتصال يف مباين اإلقامة الستدعاء املوظفني عند الضرورة؛ •
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ضمان تيـسر  (التصحح والصحة جمموعة مرافق خارجية تتوافر فيها معايري     •
 ةووسائل اإلصحاح واألدواش وجتهيزات غسيل املالبس واملرافق املالئماملاء  

  ؛)نفاياتللتخلص من ال
إخضاع األوضاع املادية يف السجون ملراجعة عاجلة، مبـا يف ذلـك        جيري    )ب(  

   حالياً وبرامج الترميم والتجديد؛استخدام احليز املتاح
تضمن السلطات الوجود الدائم لتدابري للحد من االزدحام وللتخفيف مـن      )ج(  

بري كفالة تكافؤ فرص احلصول علـى كـل   وينبغي أن تتضمن هذه التدا  .  االكتظاظ اتتأثري
 ملبـدأ   وفقاًلشخصية،  اخلدمات املذكورة أعاله جلميع احملتجزين بصرف النظر عن مواردهم ا         

  عدم التمييز؛
تضمن السلطات الفصل الفعلي بني احملتجزين الكبار واملراهقني، مبا يف ذلك      )د(  

  بطهن هبن صلة قرابة؛ الاليت ال ترالفصل بني احملتجزات الكبريات واملراهقات
ـ        جيري    )ه(   ات الغذائيـة   ضبط األسعار حبيث تتساوى تقريباً مع أسعار املنتج

  املتاحة خارج السجون؛
تقوم سلطات السجون ووزارة العدل فوراً بإجراء إحـصاء لعـدد الرَضـع               )و(  

ذائية واألطفال الصغار الذين يعيشون مع أمهاهتم يف مجيع سجون بنن، بغية ضمان توزيع حصة غ              
  تكميلية كافية على األمهات، الاليت ال تزال كثريات منهن يرضعن أطفاهلن رضاعة طبيعية؛

 السجناء على أساس غري متييـزي،       جيري يف كل سجن توفري الغذاء جلميع        )ز(  
ترصد إدارة السجون ذلك بدقة، لضمان تلبية املخصصات الغذائية لالحتياجات التغذويـة            و

  السجون؛د احملتجزين يف لألفرا
حتقق سلطات السجن زيادة كبرية يف عدد املـراحيض واألدواش يف كـل           )ح(  
  ؛ النساء باملياه متواصالًةحمجيع أجنوينبغي أن يكون إمداد . وحدة

تضمن السلطات إمكانية وصول السجناء على حنـو كـاف إىل املرافـق               )ط(  
وتوصـي اللجنـة    . احالصحية وتزويدهم مبا يكفيهم من مياه للشرب واالغتسال واإلصح        
  :الفرعية ملنع التعذيب بأن جيري على سبيل االستعجال وكحد أدىن

ـ            • ا، مجع النفايات ووضعها يف حاويات إمسنتية ال ميكن للجـرذان دخوهل
  بانتظام ملنع تفشي اجلرذان؛وحرقها

 جتهيز كل دلو يستخدم كمرحاض داخل املباين بغطاء؛ •

اء الذين يقومون بتفريغ الـدالء      توفري قفازات مطاطية، كحد أدىن، للسجن      •
  .املرحاضية يومياً، وللسجناء الذين يؤدون مهمة تنظيف املراحيض
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  الرعاية الصحية يف السجون    
م مراجعة سبل الرعاية الصحية وغريها من أنواع الرعاية الـيت ُتقـدَ           جتري    )أ(  

  للرضع وصغار األطفال يف السجن؛
م إمداد السجون باألدويـة، وبـصفة       تقوم السلطات بإعادة النظر يف نظا       )ب(  

. خاصة من أجل ضمان تقدمي األدوية جماناً إىل مجيع السجناء املصابني بـاألمراض الـشائعة             
وينبغي إعادة إقامة الصالت بشكل أوثق بني وزارة الصحة ووزارة العـدل هبـدف تـوفري          

األدويـة  مستوى رعاية صحية أكثر إنصافاً للسجناء، وبصفة خاصة وضع قائمة موحـدة ب            
  ونظام مشتريات موحد جلميع السجون؛

وضع إجراءات قضائية للنظر، على أساس التقارير الطبية، يف اإلفراج املبكر   ت  )ج(  
لهم إىل منازهلم أو إىل     عن السجناء، الذين ُيكتشف أهنم مصابون بأمراض ميئوس منها، أو نق          

  مستشفيات؛
زيـة خـدمات الرعايـة      ان جاه تتخذ السلطات اإلجراءات الالزمة لضم      )د(  

، من حيث توافر ما يكفـي مـن          يف كل سجن   لسجون للعمل بكامل طاقتها   الصحية يف ا  
وينبغي أن يكون هناك إشراف مالئم علـى الـصيدلية          . موظفني ومقار وجتهيزات ومعدات   

  ضمان وجود إمداد متواصل باألدوية؛وتوزيع األدوية بغية 
لصحية الوقائية، مثل تقليل أماكن تكاثر      تدابري الرعاية ا   التشديد على    يزداد  )ه(  
، والتخلص من النفايات على حنو روتيين، والعالج اجلمـوعي حلـاالت اإلصـابة              البعوض

   صرامة؛باجلرب، باإلضافة إىل تدابري تصححية أشد

تضع وزارة العدل ووزارة الصحة برناجماً تدريبياً حمدداً جلميـع مـوظفي              )و(  
 بوظائف، وأثناء شغلهم لوظائف، يف السجون، بغيـة ضـمان           الرعاية الصحية قبل إحلاقهم   

جودة ومالءمة برامج الرعاية الصحية والوقاية الصحية اليت ينفذها املهنيون العاملون يف جمال             
  ؛ الرعاية الصحية

   يف الواقع العملي؛ ٢٩٣-٧٣ من املرسوم رقم ٦٢فيذ املادة تضمن السلطات تن  )ز(  

رسة الفحوص األولية وتسجيل إحـصاءات عـن        ترسي وزارة العدل مما     )ح(  
  ؛األمراض يف مجيع السجون يف بنن، وتزود كل مهين صحي باستمارات مالئمة

وينبغي أن جيـري،    . وضع قائمة موحدة باألدوية اجلنيسة جلميع السجون      ت  )ط(  
قائية،  الو على أساس قائمة األدوية الالزمة، وضع ميزانية للرعاية الصحية، مبا يف ذلك التدابري            

  ؛  الفعلي السجوننزالءباالستناد إىل عدد 

وضع نظام للتحقيق يف كل حالة وفاة حتدث أثناء االحتجاز ولإلخطار هبا            ي  )ي(  
   ؛وتسجيلها
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 عرب قضبان بـاب     ال ُتجرى أبداً   مكان مالئم و   ُتجرى املشاورات الطبية يف     )ك(  
  ؛اإلعدام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالسجناء احملكوم عليهم بزنزانة

تتخذ السلطات اخلطوات الالزمة لضمان أن يتسىن لكل سـجني يطلـب              )ل(  
السجناء احملكـوم   ، مبن يف ذلك     العرض على موظفي الرعاية الصحية حتقيق طلبه دون تأخري        

   عليهم باإلعدام؛

إشراك موظفني غري طبيني يف فرز الطلبات املقدمة من الـسجناء            ال جيري   )م(  
إذا أوصى موظفو الرعاية الصحية يف السجن بالنقـل إىل مستـشفى،    و. للعرض على طبيب  

  ؛ بإقرار طلب النقل ببساطة سلطات السجن والسلطات القضائيةتقومينبغي أن 
جيري، حاملا يتم النقل إىل املستشفى، توفري الرعاية الصحية والعالج جمانـاً              )ن(  

  . للمحتجزين

  املسائل األخرى املتعلقة بالسجون    
نشئ السلطات برناجماً خاصاً لتدريب مجيع موظفي االحتجاز، ينبغـي أن           ت  )أ(  

يشمل حقوق احملتجزين، وتنشئ دائرة مستقلة ملوظفي السجون من مجيع املـستويات مـع              
  ؛تزويدهم بتدريب مكيف خصيصاً مع مهامهم

يعاد النظر يف أعداد موظفي السجون بغية كفالة أن يكون عدد املوظفني يف            )ب(  
 كافياً لضمان سالمة احملتجزين والعاملني داخـل الـسجن دون االضـطرار إىل              كل سجن 

  ؛ االعتماد على إشراك السجناء يف أداء املهام األساسية اخلاصة بإدارة السجن

 سلطة، ألداء عمل يف السجن ينطوي على ُيعطى أي سجني، أو ُيستخدمال   )ج(  
  ؛أي صفة تأديبية

تطبق قيود على السجناء أثناء وجـودهم يف        يوقف استخدام األصفاد وال       )د(  
  ؛ الزنزانات التأديبية

ُتَسَجل مجيع اإلجراءات املتعلقة باجلزاءات بدقة، مع بيان التفاصيل اخلاصة            )ه(  
  ؛وطبيعتها ومدهتا واإلذن هباوتارخيها  توقيع العقوبة أسبابب

طريق تطبيـق   ن جبميع اإلجراءات التأديبية وتنفذها عن       و تأذن إدارة السج    )و(  
. قواعد تأديبية موضوعة وُمَسَجلة حسب األصول، وينبغي إبالغ مجيع احملتجزين هبذه القواعد 

وال على احملتجزين املصابني بأمراض     ) املراهقني(وينبغي عدم تطبيق العزل التأدييب على القَُصر        
احلـق، املكفـول    حيتفظ احملتجزون املودعون يف الزنزانات التأديبية بذات        ينبغي أن   و. عقلية

لغريهم من احملتجزين، يف احلصول على الرعاية الصحية، وقد يلزم أن يوليهم مجيع املـوظفني          
  ؛  من اليقظة فيما يتعلق حبالتهم الصحيةمزيداً
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حديد السجون اليت متت زيارهتا، متكـني       فيما خيص على وجه الت    جيري،     )ز(  
قضاء ساعة يومياً يف اهلواء من  ساعة، ١٢ر من حملتجزين، عند إيداعهم يف زنزانة تأديبية ألكثا

فحوصاً يوميـة لـصحتهم يف الزنزانـة         جري موظفو الرعاية الصحية يف السجن      ويُ ،الطلق
   على الـدوام،  كما هو احلال    التأديبية، على أن يكون مفهوماً أن الطبيب ينبغي أن يتصرف،           

  ؛ مبا يكفل املصاحل الفضلى لصحة السجني

 أبداً مبمارسة العقاب    ال ُيسمح حظر العقاب البدين يف القانون و     نص على   ُي  )ح(  
  ؛  يف الواقع العملي من أي نوعالبدين

  ؛ال ُتحمل األسلحة حبيث تكون ظاهرة للعيان  )ط(  
إال يف حـاالت    ال حيمل موظفو السجن أسلحة فتاكة يف حميط الـسجن             )ي(  
  الطوارئ؛

السجناء أن حيملوا، علـى حنـو       ُيحظَر على األشخاص الذين هلم اتصال ب        )ك(  
ظاهر، أسلحة أخرى، مبا يف ذلك اهلراوات، يف حميط السجن، إال إذا كانت الزمة ألغراض               

  ؛السالمة واألمن بغية التصدي حلادث معني
ال جيري، من حيـث املبـدأ، إخـضاع         ُتسَتخَدم القيود أبداً كعقاب و    ال    )ل(  

وينبغي أن تكون كـل     .  آمنة أخرى   إقامة ماكنالسجناء هلا عندما يكونون يف زنزانة أو يف أ        
استخدامات القيود موضوع عملية موثقة ومربرة بعناية ُتجرى حتت سلطة وسـيطرة إدارة             

  ؛ن، مع مراعاة الضمانات اإلجرائية يف مجيع احلاالتوالسج
  ؛حظر استخدام األصفاد والسالسل واألغاللُي  )م(  
  :ن بغية ضمان أنعاد النظر يف األمن اخلارجي للسجوُي  )ن(  

 مبعرفة إدارة السجن وليس مبعرفة سجناء ميارسون لسجنيط اجيري تأمني حم •
  داخلية؛رقابة 

  .يتسىن اختاذ إجراءات فعالة ومالئمة يف حالة وقوع طارئ •
تقوم السلطات فوراً باختاذ اخلطوات الالزمة إلنشاء نظام تضطلع مبوجبـه             )س(  

ن بغية كفالة قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باحتجاز         بالرقابة الفعلية والتامة على السجو    
  ؛ ورعاية األشخاص احملرومني من حريتهم على يد الدولة

تتخذ السلطات اخلطوات الالزمة لتوفري التعليم األساسـي علـى األقـل              )ع(  
  ؛تللسجينات الشابات وملن ال يعرفون القراءة والكتابة من الكبار من السجناء والسجينا

ل كل اجلهود املمكنة لتوفري برامج وأنشطة من أجل مجيع السجناء، مبن            بذَُت  )ف(  
   السجناء احملكوم عليهم باإلعدام؛فيهم
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   ُتَخَصص اعتمادات يف امليزانية لتوفري أنشطة يف كل الـسجون يف مجيـع               )ص(  
  أرجاء بنن؛

أجنحة النساء يف   للمحتجزات املراهقات املودعات يف     ُتَنظَم فصول تعليمية      )ق(  
  ؛ مجيع أرجاء بنن وألطفال احملتجزات عند بلوغهم سن التعليم اإللزامي

وفر السلطات أنشطة وحلقات عمل من أجل احملتجزين املراهقني، الذكور          ُت  )ر(  
واإلناث على السواء، يف مجيع السجون بغية تيسري إعادة اندماجهم يف اجملتمع عند إطـالق               

  ؛ سراحهم

  ؛ أنشطة وفصول تعليمية للنساء احملتجزاتر ُتوفَ  )ش(  

  :ء واملراهقات احملتجزات والرَضعفيما يتعلق بالنسا  )ت(  

  ا الشديد؛ع أجنحة النساء من أجل معاجلة اكتظاظهُتوَس •
ع الرَضع واألطفال أبناء وبنات احملتجزات يف االعتبار يف احلـسابات           وَضُي •

عيشتهم ومبا يكفيهم افية ملأجل تزويد أجنحة النساء مبساحات كمن الرمسية 
  من غذاء وماء؛

ات مبا يكفـيهم مـن مالبـس        د الرَضع واألطفال أبناء وبنات احملتجز     ُيزَو •
   سرير هزاز؛وصابون ومناشف ومكان نوم خاص هبم، مثل وحفاضات 

 املـساواة مـع الرجـال       ح النساء واملراهقات احملتجزات، على قـدم      مَنُت •
قات العمل الـيت    لوصول إىل األنشطة وحل   إمكانية ا ،  احملتجزينواملراهقني  

  ؛وإىل أنشطة حمددة مهيأة خصيصا لتلبية احتياجاهتنتنظم داخل السجن 
طفال النساء احملتجـزات   جلميع احملتجزات املراهقات وأ، كحد أدىن،  يتسىن •

  . سن الدراسة االلتحاق بالفصول التعليميةالبالغني 

 مع تعليـق    واضحةومدة الزيارات   تكون القواعد اخلاصة بأوقات الزيارة        )ث(  
وينبغي أن جيري تسجيل كل الزيارات وأن تراقـب         . بيان خطي هبا عند مدخل كل سجن      

السلطات نظام الزيارة لضمان االمتثال للقواعد وعدم تقاضي أي من العاملني أو احملتجـزين              
ياً، وبياهنا خطياً   وينبغي إبالغ مجيع احملتجزين بالقواعد شفو     . أية رشاوى فيما يتعلق بالزيارة    

وينبغي أن تتوافر جلميع احملتجزين، مبـن يف        . يف ملصقات وكراسات يف مجيع أرجاء السجن      
  ؛ذلك السجناء احملكوم عليهم باإلعدام، إمكانية تلقي زيارات أسرية

تضع سلطات السجون سياستها بشأن التصدي للعنف فيما بني السجناء،            )خ(  
 يف أعداد العاملني وتنفيذ تدريب للعاملني يركز علـى إقامـة            مبا يف ذلك حتقيق زيادة كبرية     

     ؛وصون عالقات إجيابية فيما بني السجناء، وبني العاملني والسجناء
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جتري السلطات مراجعة أساسية لتسيري العمل يف السجون بغيـة ضـمان              )ذ(  
مبا يف ذلك   سيطرة إدارة السجن وقدرهتا على كفالة سالمة مجيع األشخاص املوجودين فيه،            

  ؛محايتهم من العنف فيما بني السجناء
ر أماكن بديلة إلقامة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام، كيما يتسىن هلم           وفَُت  )ض(  

 النظر على وجه االسـتعجال يف       حيز للنوم، وُيعاد  التوصل إىل أوضاع مالئمة، مبا يف ذلك        
هم من قضاء وقت خارج الزنزانة كـل        النظام والقيود املطبقة على هؤالء السجناء بغية متكين       

  ؛يوم، مبا يف ذلك ساعة ملمارسة الرياضة يف اهلواء الطلق
 جيري، ما دامت الزنزانة املودع فيها السجناء احملكوم علـيهم باإلعـدام             )غ(  
الباب يكون من املمكن فتح     ، اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان أن        يف سجن كوتونو   ُتسَتَخَدم

  ؛ وقوع طارئدون صعوبة يف حالة
تاح جلميع السجناء، مبن فيهم السجناء احملكوم عليهم باإلعدام، إمكانيـة           ُت  )ظ(  

  ؛االتصال مبحاميهم وبأسرهم
كل أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن املؤبد كيما تكون هنـاك            ُتَخفَف  )أأ(  

  ؛إمكانية إلعادة النظر وإطالق السراح يف خامتة املطاف
ارة إىل سجن، إعداد تقرير تفصيلي خطي وتقدميـه إىل          جيري، بعد كل زي     )بب(  

  ؛سلطات السجن ووزارة العدل
  . وجود نظام شكاوى عامل فعال وسري ومستقلتكفل السلطات  )جج(  

  طلبات املعلومات  - باء  

  اآللية الوقائية الوطنية  -١  
  :تطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -٣٢١

تشجيع على إجراء حوار عام يف هذه املرحلة        عن اخلطوات املتخذة لل   معلومات    )أ(  
  الالحقة خبصوص اعتماد التشريع املتعلق باآللية الوقائية الوطنية وخبصوص إنشاء هذه اآللية؛

ا، إذا أُدخل مزيد من التعديل على مشروع التشريع أثنـاء عمليـة             موافاهت  )ب(  
    . االعتماد، بنسخة من أي نص معدل

  ؤسسياإلطار القانوين وامل  -٢  
  :تطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -٣٢٢
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) واملواد اليت تليهـا    (١١٤معلومات عن اجلرائم املنصوص عليها يف املواد         )أ(  
اجلزاءات املفروضة بنـاء    / من القانون اجلنائي وإحصاءات عن عدد الشكاوى       ١٨٦ و ١١٩و

  ؛ ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦على أحكام القانون اجلنائي هذه خالل األعوام 

 فيما يتعلق بواليـة     ٢٠٠٨-٢٠٠٦املعلومات اليت تغطي الفترة     مزيداً من     )ب(  
عدد ؛ و  الشرطة  وإدارة املفتشية العامة لقوات األمن   و املفتشية التقنية واملفتشية العامة للشرطة    

الشكاوى املتلقاة سنوياً؛ وعدد الشكاوى املعاجلة سنوياً وبيان اجلرائم املشمولة هبا وحتديـد             
ملتهمني بارتكاهبا؛ ونتيجة كل هذه الشكاوى، مبا يف ذلك اجلزاءات املفروضـة            األشخاص ا 

  ؛ على املوظفني املسؤولني عن حدوثها

معلومات إحصائية عن األنشطة اليت اضطلعت هبا خالل السنوات الثالث             )ج(  
التابعـة  ) Direction des Affaires Civiles et Pénales(املاضية إدارة القضايا املدنية واجلنائيـة  

لوزارة العدل فيما يتصل بواليتها اخلاصة بتلقي الشكاوى املتعلقة بإساءة املعاملة من جانـب         
قوات األمن واستغالل نظام االحتجاز، ومزيداً من التفاصيل عن نتـائج هـذه الـشكاوى               

، بشأن الـشكاوى الـثالث   ٢٠٠٥وبصفة خاصة، وطبقاً للتقرير اإلحصائي السنوي لعام     (
  ؛)صوص ممارسة العنف من جانب قوات األمناملقدمة خب
نسخاً من أي تقارير تفتيش صادرة بناء على زيارات من اهليئـات الـيت                )د(  

  ؛)مبا فيها احملكمة العليا(تتضمن مسؤوليتها رصد السجون 
يتعلـق  مزيداً من املعلومات اليت تغطي السنوات الثالث املاضـية فيمـا              )ه(  

 إدارة السجون واملساعدة االجتماعية والتوصيات اليت قدمتـها         ية مدير بالزيارات اليت أجرهتا  
  ؛ لتحسني معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك حتسني أوضاعهم

 Commissions de(نسخاً من تقارير بعثات جلان الرقابة علـى الـسجون     )و(  

surveillance des prisons(جة هلذه الزيارات الـيت مت  ، ومعلومات عن أية متابعة أُجريت نتي
 أن توضح السلطات ما إذا      أيضاًوتطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      . القيام هبا إىل السجون   

كانت الزيارات حتدث على أساس متواصل وأن تقدم معلومات عن أية زيارات أُجريت بعد              
  ؛ ٢٠٠٥عام 

 قوق اإلنـسان  عن املوارد املخصصة لألعمال الوقائية إلدارة ح      معلومات    )ز(  
)Direction des Droits de l’Homme(    ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ يف عـامي     ، التابعة لوزارة العـدل ،
كما تطلب اللجنة الفرعيـة     . ٢٠٠٦ من مجيع تقارير الزيارات اليت أُجريت منذ عام          اًنسخو

موافاهتا بتعليقات السلطات على التوصية املتعلقة بتكليف إدارة حقوق اإلنسان           ملنع التعذيب 
  ؛بإجراء زيارات غري معلنة

نسخاً من أي تقارير زيارات أصدرهتا املفتشية العامة للخدمات القضائية،            )ح(  
  ؛أي إجراءات اُتخذت عقب هذه الزياراتوأي توصيات مقدمة، ومعلومات عن 

نسخاً من أي تقارير زيارات قامت هبا إدارات أخرى تابعة لوزارة العـدل              )ط(  
من بينها، على سبيل املثال، إدارة احلماية القضائية لألطفال         (حتجاز  مكلفة بزيارة أماكن اال   
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علومـات عـن أي     ، وم  وأي توصيات مقدمـة    ، خالل السنوات الثالث املاضية    )والشباب
  ؛إجراءات اُتخذت عقب هذه الزيارات

 من القـانون    ١٢٠ اجلرمية املنصوص عليها يف املادة       علومات عن مضمون  م  )ي(  
ا إذا كان من املمكن أن تنطبق إذا، على سبيل املثال، طلب حمتجز عرضه               وتأكيد م  اجلنائي،

 التعذيب  وتطلب اللجنة الفرعية ملنع   . ب فوراً على قاض ومل تقم سلطات السجن بتلبية الطل       
 ُرفعت مبوجب هذا احلكم مـن        أية قضايا  مآل/ تزويدها مبعلومات إحصائية عن نتائج     أيضاً

  ؛ ٢٠٠٥ أحكام القانون اجلنائي منذ عام

مزيداً من املعلومات عن والية إدارة حقوق اإلنسان بـشأن التحقيـق يف               )ك(  
وتفاصيل عن الشكاوى اليت جـرى التحقيـق فيهـا،           الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان،   

مآل هذه الشكاوى، وبصفة خاصة أية شكوى أسفرت عنها         /ومعلومات إحصائية عن نتائج   
  ؛زيارة إىل مكان احتجاز

داً من املعلومات عن والية املفتشية العامة للخدمات القـضائية بـشأن            مزي  )ل(  
، ومعلومات إحصائية عـن     ٢٠٠٥الشكاوى، وأنواع الشكاوى اليت حققت فيها منذ عام         

  ؛مآل هذه الشكاوى/نتائج
اجلوانب العملية للوصول إىل خمتلـف آليـات        معلومات، بوجه أعم، عن       )م(  

، والسبل اليت تكفل هبا الـسلطات إبـالغ األشـخاص           معاجلة الشكاوى اليت جرى بياهنا    
  ؛ احملرومني من حريتهم حبقوقهم مبوجب خمتلف آليات معاجلة الشكاوى

مزيداً من املعلومات عن ممارسة املدعني العامني يف رصد مدى مـشروعية              )ن(  
 فيما يتعلق   ٢٠٠٨-٢٠٠٥علومات إحصائية تغطي الفترة     ، وم شكاوىاالحتجاز ويف تلقي ال   

    ؛مآل هذه الشكاوى/نتائجب

علومات عن عدد الشكاوى املرفوعة سنوياً خالل السنوات الثالث املاضية         م  )س(  
مبا يف ذلك مدة    (أمام احملكمة الدستورية فيما يتعلق مبعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم           

ء االحتجاز وأوضاع االحتجاز وادعاءات حدوث إساءة معاملة من جانب املـوظفني أثنـا            
    ؛مآل هذه الشكاوى/ونتائج) فترات االحتجاز

زياراهتا عن   (Chambre d’accusation) تزويدها بتقارير رئيس غرفة االهتام   )ع(  
  ؛ ٢٠٠٥ من القانون اجلنائي ومنذ عام ١٩٩الفصلية للسجون، املضطلع هبا طبقاً للمادة 

اءات املفروضـة   مزيداً من املعلومات وأمثلة ملموسة عن التحقيقات واجلز         )ف(  
 من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ٢٠١ و ٢٠٠ و ١٨٣على الضباط املخطئني، طبقاً للمواد      

  ؛٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل السنوات واإلجراءات ذات الصلة، أمام غرفة االهتام 
مزيداً من املعلومات وأمثلة ملموسة عن التحقيقات واجلزاءات املفروضـة            )ص(  

        مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، خـالل           ٥٥١دة   طبقاً للما  على الضباط املخطئني،  
  ؛٢٠٠٨-٢٠٠٥السنوات 
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الكيفية اليت تعتزم هبا بنن كفالة ضمان االستعانة مبحام جلميع           معلومات عن   )ق(  
األشخاص احملرومني من حريتهم، مبن فيهم األشخاص غري القادرين على حتمـل تكـاليف              

إلجراءات اجلنائية، الذي ينص على االسـتعانة       مشروع قانون ا   ، على ضوء  االستعانة مبحام 
  مبحام منذ بداية التحقيق األويل؛

تأكيد أن حق الشخص احملتجز يف أن يبلغه قاضـي التحقيـق حبقـه يف                 )ر(  
)  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٩٨املادة  (االستعانة مبحام خالل اجللسة األوىل أمام القاضي        

    .حملتجزين بهيقوم القاضي فعالً بإخطار مجيع ا

  الشرطة والدرك  -٣  
  :تطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -٣٢٣

معلومات عن الكيفية اليت تعتزم هبا السلطات زيادة عدد احملـامني األكفـاء               )أ(  
 ونوع التدريب الذي سيوفَر للمحامني فيما يتعلق خبصائص عمل الشرطة والدرك، على ضـوء       

   الذي ينص على االستعانة مبحام منذ بداية التحقيق األويل؛مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية،

ري على حنـو    جي إبقاءها على علم بأي تطور بشأن توصيتها الداعية إىل أن           )ب(  
إحصاءات خبصوص التحقيقات أو املالحقات أو اإلجراءات التأديبية واالحتفاظ متواصل مجع 

قيقة على اإلجراءات والنتائج يف الدعاوى      هبا، وتبويب هذه اإلحصاءات بغية إتاحة الرقابة الد       
  ة معاملة من جانب الشرطة والدرك؛املنطوية على ادعاء حدوث إساء

عن اقتراح السلطات توفري صناديق مصاريف نثرية يف         مزيداً من املعلومات    )ج(  
توفري الغذاء لألشخاص املوجودين    من أجل    يت ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم،     األماكن ال 

  الحتجاز األويل؛ يف ا

اليت أجرت التحقيقات يف االدعاءات املتعلقة بإساءة       توضيحات عن الدوائر      )د(  
املعاملة يف خمفر شرطة دانتوكبا ويف مركز درك بوهيكون وتأكيد استقالل هذه الدوائر عـن        

  خمفر الشرطة ومركز الدرك اللذين خضعا للتحقيق؛

 أُنـشئت السـتعراض التحـديات       معلومات عن نتائج أعمال اللجنة اليت       )ه(  
املختلفة يف بنن فيما يتعلق مبعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم بطريقة أكثـر إنـسانية               

  .والقتراح حلول عاجلة مالئمة ملعاجلتها

  السجون  -٤  
  :تطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -٣٢٤

فرد يف حتديـد    ما إذا كان من املمكن مراعاة الوضع املايل لل        معلومات عن     )أ(  
الذين أُفرج ن هبا القيام بذلك، وعدد األشخاص  املبلغ الواجب دفعه ككفالة والكيفية اليت ميك      

، وعدد األشخاص الذين مل يتسن هلم أن ُيفَرج عنـهم، علـى             ٢٠٠٧ عنهم بكفالة يف عام   
  م قدرهتم على دفع املبلغ املطلوب؛بكفالة، بسبب عدالرغم من منحهم حق اإلفراج عنهم 
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تأكيد أن اإلجراء الذي ذكره بعض سجناء احلبس االحتياطي يف سـجن              )ب(  
طُلب منهم أن يوقعوا وثيقة يطلبون فيها إطالق سـراحهم، بـدالً مـن    ومفاده أنه  (أبومي  

  ال يتوافق مع القانون؛) عرضهم على احملكمة لتمديد فترة احتجازهم

 املخصص يف امليزانيـة    املبلغتزويدها مبعلومات أدق بشأن     قيام السلطات ب    )ج(  
  اليومي، واخلطط املوضوعة لزيادته؛ ئهغذاغطية  لتلكل سجني

 من املعلومات بشأن ما إذا كان املخصص املرصود يف امليزانية لتوفري            اًزيدم  )د(  
، إذا  أيـضاً الغذاء لكل سجني يتضمن اعتمادات خمصصة لدفع مستحقات موردي األغذية و          

وتود اللجنة  . اليت تذهب من املخصص إىل موردي األغذية      كان األمر كذلك، بشأن النسبة      
 موافاهتا مبعلومات عن عقود الشراء املمنوحة ملـوردي األغذيـة           أيضاًالفرعية ملنع التعذيب    

اخلارجيني، وبصفة خاصة فيما يتعلق مبراقبة جودة األغذية املوردة وبأية عمليـات تفتـيش              
  ارجيني؛عدل على موردي األغذية اخلجتريها وزارة ال

 من  ٦٢ نسخاً من أي تقارير وتوصيات خاصة بزيارات مَنفَذَة عمالً باملادة           )ه(  
   فيما يتعلق بالسنوات الثالث املاضية؛ ٢٩٣-٧٣املرسوم رقم 

أثناء االحتجاز بسبب إساءة    مزيداً من املعلومات عن حاالت الوفاة احلادثة          )و(  
، وبصفة خاصة التفاصيل املتعلقة بـأي       ونو واملدونة يف سجل الوفيات يف سجن كوت       املعاملة

  . أو تأديبية/حتقيق أو إجراءات جنائية أو تأديبية وأي جزاءات عقابية و

  التعاون  -٥  
  :تطلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -٣٢٥

 لضمان عـدم تعـرض أي       معلومات تفصيلية عن اخلطوات اليت اُتخذت       )أ(  
  ؛شخص لتبعات بعد الزيارة

 بشأن املسائل اليت مل ُتقَدم تفاصيل كافية خبصوصها رداً          اإليضاحن  مزيداً م   )ب(  
  ية واملذكرات الشفوية الالحقة؛على املالحظات األول

 مبعلومات عن اإلجـراءات     ، يف غضون شهر واحد    ،وافاهتامبالسلطات  قيام    )ج(  
ستجابة للتوصية  املتخذة لتوفري أماكن بديلة مقبولة إلقامة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام، ا          

  هذا التقرير؛  ويفمت يف هناية زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب داليت قُ

تقرير  ستة أشهر، برد خطي كامل على         يف غضون  ،وافاهتامبالسلطات  قيام    )د(  
 وطلبات احلصول على معلومـات  ،وبصفة خاصة على االستنتاجات والتوصيات   هذا  الزيارة  
  .  فيه الواردة ،إضافية
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  اترفقامل

  املرفق األول

  قائمة أماكن احلرمان من احلرية اليت زارها الوفد    

  مرافق الشرطة  -أوالً   

  خمافر الشرطة  -ألف   
  مفوضية كوتونو املركزية

   نوفو املركزية-مفوضية بورتو 
  مفوضية شرطة دانتوكبا
  مفوضية شرطة دودجي
  مفوضية دائرة أواندو

  مراكز الدرك  -باء   
  مفرزة الدرك اإلقليمية يف غودومي - ويف كوتونسرية الدرك 

  مفرزة الدرك يف زوغبودومي
   نوفو -املفرزة اإلقليمية ومفرزة البحوث يف بورتو 

  املفرزة اإلقليمية ومفرزة البحوث يف بوهيكون 
  مفرزة الدرك اإلقليمية يف سيهويه

  السجون  -ثانياً   
  سجن كوتونو املدين

   ميسرييتيه املدين-سجن أكربو 
   سجن أبومي املدين

  املؤسسات األخرى  - ثالثاً  
  قصر العدل يف أبومي
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  لثايناملرفق ا

  قائمة املسؤولني وغريهم من األشخاص الذين اجتمع هبم الوفد    

  السلطات الوطنية  -أوالً   

  لدولة لشؤون الدفاع الوطيناوزارة     
 (Ministère d’Etat Chargé de la Défense Nationale)  

  ممثل الوزارة    أدجيل. ك. وزير جمساعد ال

  وزارة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان    
)Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme(  

  مدير ديوان الوزارة   أكبومي.هالسيد 
  األمني العام   كوكويد.هلسيد ا

 Direction des Droits(إدارة حقوق اإلنسان   زينكيب. السيدة م

de l’Homme(  
 Direction des Droit de(إدارة حقوق اإلنسان   إدون. السيدة أُ

l’Homme(  
إدارة احلماية القضائية لألطفـال والـشباب         دادجو. هالسيد 

)Direction de la Protection Judiciaire de 

l’Enfance et de la Jeunesse (  
ـ       أالمنينو. السيد ب األطفـال   ىمدير املركز الوطين للحفاظ عل

 Centre National de Sauvegarde( واملراهقني

de l’Enfance et de l’Adolescence (  
االجتماعيـة  مديرية إدارة السجون واملساعدة       فاالنا. هالسيدة 

)Direction de l’Administration Pénitentiaire 

et de l’Assistance Sociale(  

ملساعدة االجتماعيـة   مديرية إدارة السجون وا     أدتيبا. السيد إ
)Direction de l’Administration Pénitentiaire 

et de l’Assistance Sociale(  
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 Brigade de Protection(وحدة محاية القَُصر    غاين. السيد غ

des Mineurs(  
 Direction des(إدارة القضايا املدنية واجلنائية   غاهنو. د. السيد د

Affaires Civiles et Pénales(  
 Inspection( ملفتشية العامة للخدمات القضائيةا   زاكاري ألو-توسونون .السيدة د

Générale des Services de la Justice (  

 الداخلية واألمن العاموزارة     
(Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique)  

 Compagnie(ممثل عن وحدة األمن اجلمهوري   أغونتشو. السيد أ

Républicaine de Sécurité(  
    CTJممثل عن مفوضية   فاساسي. أ. السيد س
 ممثل عن املفتشية العامـة للـشرطة الوطنيـة           السيسي.السيد أ

)Inspection Générale de la Police Nationale(  

  ارجية والتكامل األفريقي والفرانكفونية وشؤون البننيني املوجودين خارج البلدوزارة اخل    
(Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et 

des Béninois de l’Extérieur)  

  دائرة السجون يف بنن    
 ميـسرييتيه   -أكربو   سجن   (Régisseur)مدير    أودوه. النقيب إ

  املدين 
 - أكربوسجن  ،  (Guardien - chef)رئيس األمن     أغبانيهون. ب. السيد ك

  ميسرييتيه املدين
 -أكـربو   سجن  قائد مفرزة شرطة السجن،       أييلو. هملساعد أول ا

  ميسرييتيه املدين
، سـجن  (Régisseur interim)املدير املؤقـت    ناهوم. السيد ب

  كوتونو املدين
  كوتونو املدين سجن (Régisseur)مدير   السيد هونكيب

  دينأبومي امل سجن (Régisseur)مدير   هوندونونغبو. السيد ل
   نوفو املدين-بورتو  سجن (Régisseur)مدير   أهوانيجينو. السيد ب
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  قائد مفرزة شرطة السجون  ماما تور. العميد إ

  قوات شرطة بنن    
 Commissariat) خمفر شرطة كوتونو املركزي  غبيها. السيد ب

Central de Cotonou)  
 Commissariat) خمفر شرطة كوتونو املركزي  أغبو. السيد ف

Central de Cotonou)  
  مفوضية شرطة دانتوكبا   كونفو. ب.املقدم إ

  مسؤولو الدرك يف بنن    
  قائد مفرزة الدرك يف بوهيكون  ديفيز. هالسيد 

نائب قائد مفرزة درك بوهيكـون لـشؤون           هو-السيد كوي 
  البحوث

  نائب قائد مفرزة الدرك يف سيهويه  أكالوين. السيد ل
  عامة للدرك الوطيناإلدارة ال  أسافيدو. إ. العقيد أ

  نائب قائد سرية كوتونو  أغاسومون. املالزم أول د
  مركز الدرك يف زوغبودومي  تيلال. ف. السيد إ

  قائد مركز الدرك يف غودومي   كريسوستومي. السيد ف

  السلطات األخرى    
  املدعي العام يف أبومي  

  قاضي احملكمة العليا  أدوسو. السيد ف
 (Chambre d’Accusation)االهتام  رئيسة غرفة     مونغبو. السيدة ف

  استئناف كوتونويف حمكمة 
 -جامعة أبومي   /كلية احلقوق والعلوم السياسية     موتشو. السيد إ

  كااليف
  )  Barreau du Bénin(نقابة احملامني يف بنن   فوفونو كبونو. السيد إ
، )Barreau du Bénin(نقابة احملامني يف بـنن     أدويت-إغويه . السيدة إ

اللجنة املعنية مبتابعة إنشاء اآللية الوقائية       مقررة
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 Comité de suivi pour la mise en( الوطنيـة 

place du MNP(  
  قاضية حتقيق، حمكمة كوتونو االبتدائية  ميديغان حرم فاسينوي .السيدة م
ة األوىل، حمكمـة     الدائر ممثل قضائي وقاض يف     شايب موكا. السيد ج

  االبتدائيةكوتونو 
تحليـل  رئيس قـسم اإلحـصاء يف إدارة ال         ودهرينوب. السيد أ

 Chef de(وزارة االقتصاد واملاليـة  /االقتصادي

Service des Statistiques à la DEA/MFE(  
أستاذ الطب النفسي، مركز استشفاء  هيوبرت         توغنودي. السيد م

   ماغا اجلامعي الوطين يف كوتونو كوتوكو
انيـة يف وزارة االقتـصاد       للميز اإلدارة العامة   أوتيامي. س. أ. السيد ب

  واملالية

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ثانياً  
  قيمةاملمثلة املقيمة، املنسقة امل  غاسانا. السيدة إ
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بنن  إمام. ل. السيد أ
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بنن  بوغنون. السيدة أ
  أمنضابط   أويدراوغو .السيد ن

  املنظمات غري احلكومية  - ثالثاً  
  منظمة العفو الدولية، بنن

   بنن-اجلماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب 
  رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان

  رابطة احلقوقيات يف بنن
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  لثالثاملرفق ا

  مشروع تشريع بشأن اآللية الوقائية الوطنية    

ات وعمل املرصد الوطين    مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم وصالحي         
وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو            ملنع التعذيب   

  الالإنسانية أو املهينة

  الباب األول    
  أحكام عامة

  الفصل األول    
املرصد الوطين ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

  ئيسياإلنشاء واملقر الر: أو املهينة

  ١املادة     
يوجد مرصد وطين، أنشئ يف مجهورية بنن، ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة               

  ").املرصد"ُيشار إليه فيما يلي باسم (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  .ويتمتع املرصد بالشخصية القانونية واالستقالل املايل  

  ٢املادة     
بيد أنه جيوز نقله إىل أي مكان آخر يف اإلقليم          . للمرصد يف كوتونو  يكون املقر الرئيسي      

  .الوطين مبوجب مرسوم يصدره جملس الوزراء بناء على تقرير من املرصد مدعوم باحلجج

  ثاينالفصل ال    
  الغرض من املرصد 

  ٣املادة     
وبة املرصد هيئة مستقلة الغرض منها منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العق              

  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبصفة خاصة يف أماكن االحتجاز
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  الباب الثاين    
  تكوين عضوية املرصد وتعيني أعضائه وإهناء عضويتهم

  الفصل األول    
  وتعيني أعضائه املرصد تكوين عضوية 

  ٤املادة     
 اختيارهم من   ُيكون املرصد من مخسة أعضاء، منهم اثنان على األقل من النساء، يتم             

  :بني األشخاص املستوفني للشروط التالية
  أن يكونوا من مواطين بنن •
   سنة٣٠أال يقل عمرهم عن  •
  أن يكونوا حائزين حلقوقهم املدنية والسياسية •
  أن يتصفوا حبسن اخللق •
  :أن تكون لديهم اخلربة الالزمة •

ـ نية ال تقل عن مخس سنوات يف        يف جمال حقوق اإلنسان، أو خربة مه       • ة إقام
  الشرطةجلنائي أو إدارة السجون أو العدل، وبصفة خاصة يف القانون ا

  يف خمتلف اجملاالت ذات الصلة مبعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم •
 سنة وحائزين حلقـوقهم  ٣٠وجيب أن يكونوا من مواطين بنن وال يقل عمرهم عن          

  .املدنية والسياسية

  ٥املادة     
رسة أية وظيفة عامة أو نشاط سياسي أو مهين أو مهام            عضوية املرصد مع مما    تتناىف  

  .منصب ُيشغل باالنتخاب

  ٦املادة     
يقوم بتسمية أعضاء املرصد، بعد صدور دعوة من وزير العدل إىل تقـدمي طلبـات          

  :العضوية، فريق اختيار مؤلف من األعضاء التايل بياهنم
  عضو من اللجنة القانونية للجمعية الوطنية؛  )أ(  
  عضو من احملكمة الدستورية؛  )ب(  
  موظف قضائي؛  )ج(  
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  ممثل جمللس نقابة احملامني؛  )د(  
  ممثل لنقابة األطباء؛  )ه(  
  ممثل لرئيس اجلمهورية؛  )و(  
  .ممثل للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  )ز(  
ناء ممثل رئيس اجلمهورية،    ويقوم بتسمية كل عضو من أعضاء فريق االختيار، باستث          
  .نظراؤه

  ٧املادة     
يتم تعيني أعضاء املرصد، الذين جتري تسميتهم على هذا النحو، مبوجب مرسـوم               

  .يصدره جملس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل وحقوق اإلنسان

  لثاينالفصل ا    
  املرصد مدة عضوية أعضاء 

  ٨املادة     
  .س سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةيَعني أعضاء املرصد ملدة مخ  
بيد أن مدة عضوية األعضاء الثالثة الذين مت تعيينهم للمرة األوىل تنتهي عند انقضاء                

  . ثالث سنوات ومدة عضوية العضوين اآلخرين تنتهي عند انقضاء مخس سنوات
ثـة،  وبعد سنة من التعيني األول، يقوم أمني عام املرصد باختيار أمساء األعضاء الثال              

 للشروط املنصوص عليها يف  وفقاًويتم تعيني بدالئهم . املشار إليهم يف الفقرة السابقة، بالقرعة
  .  من هذا القانون٧ و٦ و٥ و٤املواد 

  ٩املادة     
  .يعار للمرصد أي موظف عام يتم تعيينه عضواً فيه  

  ١٠املادة     
  :يل أمام احملكمة العليايقسم أعضاء املرصد، قبل توليهم مهام عضويتهم، القسم التا  
وأمانـة وأن أؤديهـا برتاهـة طبقـاً         أقسم أن أباشر مهامي بإخالص      "    

  ". للقانون
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   لثالثالفصل ا    
  املرصد انتهاء العضوية يف 

  ١١املادة     
تنتهي العضوية يف املرصد بالوفاة أو االستقالة، أو فقدان الوالية يف حالة ارتكـاب                

  . ملا تنص عليه أحكام النظام الداخلي للمرصدوفقاًلقانون، انتهاك خطري ألحكام هذا ا
ويقر خبطورة سوء السلوك صراحة أعضاء املرصد وذلـك بأغلبيـة بـسيطة مـن           

  .ويف هذه احلالة، يتم الفصل تلقائياً. األعضاء اآلخرين غري مرتكبيه

  ١٢املادة     
عنه بعـضو    ُيستعاض   يف حالة فقدان عضو يف املرصد واليته أو استقالته أو وفاته،            

  . يوما٣٠ًجديد يف غضون 
  . من هذا القانون٦ و٥ و٤ للمواد وفقاًوُيعَين العضو اجلديد   

  الباب الثالث    
  صالحيات املرصد وتنظيمه وعمله

  الفصل األول    
  املرصد صالحيات 

  ١٣املادة     
  :ُيخَول املرصد الصالحيات التالية  
اً أو غـري معلنـة إىل مجيـع أمـاكن     إجراء زيارات دورية أو مقررة سلف      )أ(  
  االحتجاز؛
حبث حالة األشخاص احملرومني من حريتهم يف هذه األماكن بغية القيـام،              )ب(  

من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو           عند االقتضاء، بتعزيز محايتهم     
  الالإنسانية أو املهينة؛

  :ليالقيام، يف نطاق صالحياته، مبا ي  )ج(  
  إصدار آراء وتقدمي توصيات إىل السلطات املختصة •
لقائمـة أو مـشاريع     تقدمي مقترحات ومالحظات خبصوص التشريعات ا      •

  التشريعات
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  .التعاون، يف إطار أنشطته، مع اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية  )د(  

  ١٤املادة     
يوجد نن أو سيطرهتا ُيفهم أن أماكن االحتجاز تعين أماكن خاضعة لوالية مجهورية ب           

 سـلطة   صادر عن أشخاص حمرومون من حريتهم، إما مبوجب أمر        فيها  أو حيتمل أن يوجد     
  .هابرضاإيعاز منها أو مبوافقتها أو ب وإماعامة 

   ١٥املادة     
  :ُيفهم أن احلرمان من احلرية يعين  
  أي شكل من أشكال االحتجاز؛  -١  
  أي شكل من أشكال السجن؛  -٢  
  . يف مكان احتجاز عام أو خاصإيداع شخص  -٣  

  ثاينالفصل ال    
  التنظيم

  ١٦املادة     
  .تكون للمرصد أمانة عامة يرأسها أمني عام  
وحيدد النظام الداخلي للمرصد قواعد توظيف األمني العام وغريه مـن املـوظفني               

  .وأجورهم وتنظيم األمانة العامة وعملها

  ١٧املادة     
  .لك، أن يستعني خبرباء ألداء مهام حمددةجيوز للمرصد، إذا رأى ضرورة لذ  
ويعمل هؤالء اخلرباء بناء على تعليمات املرصد وحتت مسؤوليته، وجيب أن تكـون               

ويـرتبط  . لديهم دراية وخربات حمددة فيما يتعلق باملسائل املندرجة يف نطاق والية املرصـد   
  .اخلرباء واملترمجون الشفويون بالتزام مبراعاة السرية

  ثالثلالفصل ا    
  العمل

  ١٨املادة     
  .تكون جلسات املرصد سرية  
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  .يشكل ثالثة أمخاس أعضائه نصاباً قانونياً  
  .ُتَتَخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين  

  ١٩املادة     
   .حيدد مرسوم يصدره جملس الوزراء اإلجراءات اليت حتكم عمل املرصد  

  الباب الرابع    
  ملرصد امتيازات وحصانات أعضاء ا

  الفصل األول    
  االمتيازات

  ٢٠املادة     
  : ما يليُيتاح للمرصد  
  دخول مجيع أماكن االحتجاز واالتصال جبميع احملتجزين فيها؛  -١  
احلصول على املعلومات املتعلقة مبعاملة األشخاص احملرومني من حريتـهم            -٢  

  وبأوضاع احتجازهم؛
  .هاحلصول على مجيع املعلومات املفيدة لعمل  -٣  
وجيري املرصد مقابالت خاصة، دون وجود شهود، مع األشخاص احملرومني مـن              

حريتهم، إما بشكل مباشر وإما باالستعانة مبترجم شفوي، ومع أي شخص آخـر يعتقـد               
  .املرصد أنه قد يقدم معلومات ذات صلة يف هذا الصدد

لـذين يـود    وجيوز للمرصد أن خيتار حبرية األماكن اليت يود زيارهتا واألشخاص ا            
  .مقابلتهم
وتوفَر احلماية للمعلومات اليت جيمعها املصدر؛ وال ُتنشر أي معلومات شخصية دون              

  .موافقة صرحية من الشخص املعين

  ٢١املادة     
يقدم املرصد، بعد كل زيارة، توصيات إىل السلطات املختصة هبدف حتسني معاملة              

يب وغريه من ضـروب املعاملـة أو        وأوضاع األشخاص احملرومني من حريتهم ومنع التعذ      
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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  ٢٢املادة     
تلتزم السلطات املختصة أو املؤسسات اليت جتري زيارهتا بالنظر يف توصيات املرصد              

  . يوماً، يف حوار بشأن التدابري املمكنة لتنفيذها٣٠ومتابعتها والدخول، يف غضون 

  ٢٣املادة     
 للمرصد أن يقرر إصدار بيان عـام إذا مل تتعـاون الـسلطات املختـصة أو                 جيوز  

  .املؤسسات اليت جرت زيارهتا أو مل تتابع التوصيات اليت أُرسلت إليها حسب األصول

  ٢٤املادة     
يقدم املرصد تقريراً سنوياً إىل رئيس اجلمهورية ويرسل نسخة منه إىل رئيس اجلمعية               
  .الوطنية

   .لتقرير بعد ذلكوينشر املرصد ا  
   ثاينالفصل ال    

  احلصانات

  ٢٥املادة     
ال جيوز أن خيضع أعضاء املرصد ألي شكل من أشكال التحقيـق أو اإلجـراءات                 

القضائية أو االحتجاز أو احملاكمة فيما يتعلق باآلراء املعرب عنـها أثنـاء أداء مهـامهم أو                 
  .خبصوص أداء مهامهم

  .حلصانة عن األعضاءواملرصد وحده هو املختص برفع ا  

  ٢٦املادة     
ليس ألي سلطة عامة أو موظف عام األمر بأي جزاء ضد أي شخص أو منظمة، أو               

تطبيقه أو السماح به أو التغاضي عنه، بسبب قيام ذلك الشخص أو تلك املنظمـة بـإبالغ                 
وجيـوز، حـسب    .  للقـانون  وفقاًاملرصد بأي معلومات ما دامت هذه املعلومات قُدمت         

  .ضاء، أن تتحمل السلطة املسؤوليةاالقت

   الباب اخلامس    
  موارد املرصد وإدارته املالية

  ٢٧املادة     
  : موارد املرصد منتتألف  
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زات، اململوكـة للدولـة     املخصصات األولية املكَونة من املباين واألثاث والتجهي       •
 مبلغه مرسوم يصدره  حتت تصرف املرصد، والتمويل األويل الذي حيدد        واملوضوعة  

  بناء على اقتراح من وزير العدلجملس الوزراء 
ـ         • ذه االعتمـادات يف    االعتمادات السنوية اليت ختصصها الدولة للمرصد؛ وحتدد ه

  بناء على اقتراح من وزير العدلقانون املالية 
  . للتشريعات الساريةوفقاًوجيوز للمرصد تلقي هبات ووصايا   

  ٢٨املادة     
الالئحة املالية للمرصـد وإجـراءات توظيـف        يضع مرسوم يصدره جملس الوزراء        

   .مسؤول احملاسبة

   الباب السادس    
  أحكام ختامية

  ٢٩املادة     
حيكم النظام الداخلي أية مسألة غري مشمولة هبذا القانون، مبا يف ذلك اعتماد شعار                

  .أو عالمة مميزة ومحل بطاقات اهلوية املهنية

  ٣٠املادة     
  .رضة السابقةُتلغى مجيع األحكام املتعا  

  ٣١املادة     
  .يوضع هذا القانون موضع التنفيذ باعتباره قانوناً من قوانني الدولة  

  ُحرر يف كوتونو، يف
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  لرابعاملرفق ا

  مبادئ توجيهية أولية إلنشاء آليات وقائية وطنية    
 ملنـع   تيسرياً للحوار مع اآلليات الوقائية الوطنية بوجه عام، تود اللجنـة الفرعيـة              

 اإلشارة إىل بعض املبادئ التوجيهية األولية فيما يتعلق بعملية إنشاء هذه اآلليـات،              يبالتعذ
عض السمات الرئيـسية لتلـك   عن طريق إقامة هيئات جديدة أو تطوير اهليئات القائمة، وبب        

  :كما يلي،اآلليات
 ينبغي أن ترد والية اآللية الوقائية الوطنية وصالحياهتا بشكل واضح وحمدد            )١(  

وجيب أن يتجلى يف هذا النص التعريـف  . التشريعات الوطنية كنص دستوري أو تشريعي  يف  
  الواسع ألماكن احلرمان من احلرية حسبما ورد يف الربوتوكول االختياري؛

 شـاملة  علنيـة و    إنشاء  عملية من خالل ينبغي إنشاء اآللية الوقائية الوطنية        )٢(  
 يف منع التعذيب؛    املنخرطةمن اجلهات الفاعلة     اجملتمع املدين وغريه     تضمن مشاركة وشفافة ت 

 لنقاشوحني ُينظر يف تسمية هيئة قائمة كآلية وقائية وطنية، ينبغي أن تكون املسألة مفتوحة               
   اجملتمع املدين؛يشارك فيه
 الفعلية واملتصورة على السواء،     ،ينبغي تعزيز استقاللية اآللية الوقائية الوطنية       )٣(  

ميكـن أن يـثري    ختيار وتعيني أعضاء مستقلني وال يشغلون منصباً         ال شفافةمن خالل عملية    
  ؛مسائل تضارب يف املصاحل

املتعلقة باخلربة والدرايـة     املعايري املعلنة    إىلينبغي أن يستند اختيار األعضاء        )٤(  
   لتنفيذ عمل اآللية الوقائية الوطنية بفعالية ونزاهة؛العملية الالزمتني

 ذاتية الوطنية متوازنة بني اجلنـسني و      ئلية الوقا اآلضوية  ينبغي أن تكون ع     )٥(  
جيب أن تتخـذ    و. ني األصلي جلماعات السكان ألقليات و لللمجموعات اإلثنية و  كاف  متثيل  

القـدرات  اخلـرباء   ألعضاء اآللية الوقائية الوطنية     فر  االدولة التدابري الضرورية لضمان أن تتو     
  لآلليات الوقائية الوطنية؛ التدريب وينبغي توفري.  املهنية الالزمةفارواملع

     وفقـاً نبغي توفري موارد كافية للعمل احملدد لآلليات الوقائيـة الوطنيـة            ي  )٦(  
ختصيصها بشكل حصري فيمـا     من الربوتوكول االختياري؛ وينبغي     ١٨ملادة   من ا  ٣لفقرة  ل

  وارد امليزانية واملوارد البشرية على السواء؛يتعلق مب
 برنامج عمل اآلليات الوقائية الوطنية مجيع األماكن احملتملة         غطيينبغي أن ي    )٧(  
  للحرمان من احلرية؛والفعلية 
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 هلـذه   الفعـال لرصد الوطنية ااآللية الوقائيةينبغي أن تكفل دورية زيارات      )٨(  
  ؛املعاملة إساءةاألماكن فيما يتعلق بضمانات منع 

وطنية ومراجعتها هبدف حتديد    ينبغي وضع أساليب عمل لآلليات الوقائية ال        )٩(  
  املمارسات اجليدة والثغرات يف احلماية حتديداً فعاالً؛

 تقـارير عـن     تقدميينبغي أن تشجع الدول اآلليات الوقائية الوطنية على           )١٠(  
الزيارات مشفوعة بتعليقات على املمارسات اجليدة والثغرات يف احلمايـة إىل املؤسـسات             

التحـسينات يف املمارسـات     بـشأن    إىل السلطات املسؤولة     ياتاملعنية، وعلى توجيه توص   
  والسياسات والقوانني؛

حواراً متواصالً اسـتناداً    والسلطات  ينبغي أن تقيم اآلليات الوقائية الوطنية         )١١(  
، وإىل اإلجراءات املتخذة لالسـتجابة  تقدم بعد الزيارات اليت  ،تغيرياتإجراء  بإىل التوصيات   
    من الربوتوكول االختياري؛٢٢ للمادة وفقاً ،هلذه التوصيات

 مـن   ٢٣ للمادة   وفقاًإصدار التقرير السنوي لآلليات الوقائية الوطنية       جيب    )١٢(  
  الربوتوكول االختياري؛

ـ  اًينبغي اعتبار تطوير اآلليات الوقائية الوطنية التزام        )١٣(    مـع تعزيـز     ستمراً، م
  .ى حنو مطردعل وصقل أساليب العمل وحتسينها الرمسيةاجلوانب 

        


