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  مناهضة التعذيبة نجل
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- أبريل/ نيسان٢٧جنيف، 

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
   من االتفاقية١٩املادة مبوجب 

  املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب

  هندوراس
 ٨٨٢ و ٨٨٠ يف جلستيها    (CAT/C/HND/1)هلندوراس  األويل  نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير         - ١

CAT/C/SR.880) و (SR.882     ٨٩٣، واعتمـدت يف جلـستها       ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٧ و ٦ املعقودتني يـومي 
(CAT/C/SR.893)االستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه . 

  ة مقدم- ألف 

ملا أبدته من صـراحة ووضـوح يف         هلندوراس وتثين على الدولة الطرف       يلترحب اللجنة بتقدمي التقرير األوّ      - ٢
   وهي تالحظ بارتيـاح .  سنوات١٠ مدة بيد أن اللجنة تأسف لتأخر تقدمي التقرير األويل     . لتنفيذ االتفاقية فيها  تقييمها  

  .ما بذله وفد الدولة الطرف املتعدد القطاعات من جهود بّناءة إلتاحة معلومات وشروح إضافية أثناء احلوار

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

  :ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية  - ٣

ـ            )أ(   د الـدويل   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعه
  ؛)٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

  ؛)٢٠٠٨أبريل / نيسان١(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   )ب(  
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عليـه املكمِّـل    بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة            )ج(  
  ؛)٢٠٠٨أبريل / نيسان١(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              )د(  
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار٢٣(أو الالإنسانية أو املهينة 

  ؛)٢٠٠٥أغسطس /آب ٩(وق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم اتفاقية محاية حق  )ه(  
  ؛)٢٠٠٢ه يولي/ متوز١(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   )و(  
  ؛)٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   )ز(  
  ).٢٠٠٢أغسطس / آب١٤مايو و/ أيار١٨(ل الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطف  )ح(  

  .وترحب اللجنة بكون عقوبة اإلعدام ال ُتستخدم يف الدولة الطرف  - ٤

دعوات إىل عدة آليات من آليـات اإلجـراءات         هت  ّجووتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد          - ٥
  . الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفياخلاصة، كالفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي و

وتالحظ اللجنة بارتياح ما تبذله الدولة الطرف من جهود متواصلة إلصـالح تـشريعاهتا وسياسـاهتا                  - ٦
  وإجراءاهتا من أجل ضمان محاية أفضل حلقوق اإلنسان، وخباصة احلق يف عدم التعـرض للتعـذيب وللمعاملـة                  

  :سيما ية أو املهينة، الأو العقوبة القاسية أو الالإنسان

  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٨يف ملنع التعذيب اعتماد قانون اآللية الوطنية   )أ(  
 وأنـشأ نظامـاً     ٢٠٠٢اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد الذي دخل حيز النفاذ يف عام              )ب(  

  .وعامةيقوم على أساس استماع جلسات شفهية جديداً من اإلجراءات 

  القلق الرئيسية والتوصيات دواعي –جيم 

  تعريف التعذيب

ـ               - ٧    يف يمع أن اللجنة تالحظ جترمي التعذيب مبوجب تعديل أُدخـل علـى القـانون اجلنـائي اهلندوراس
  ر ، فإهنا تشعر بالقلق ألن التشريعات الوطنية مل تواَءم بعد بشكل كامل مـع االتفاقيـة، إذ ال تـذكُ                   ١٩٩٦عام  

اجلنائي اهلندوراسي ختويف الضحية أو شخص آخر أو قسرمها، وال أي نـوع مـن               ألف من القانون     - ٢٠٩املادة  
وهي كذلك ال تنص على أحكام جترم التعذيب        . أنواع التمييز بوصفه القصد من ممارسة التعذيب أو السبب وراءه         

حظ وتال. أو من شخص آخر يتصرف بصفة رمسية      أو مبوافقته أو رضاه     الذي ُيماَرس بتحريض من موظف عمومي       
  حـسب   من االتفاقية، بتعـديل العقوبـة        ١اللجنة أيضاً أن القانون اجلنائي اهلندوراسي يسمح، يف انتهاٍك للمادة           

وتالحظ اللجنة أن جرائم القسر والتمييز وسوء املعاملة حمظورة يف مواد أخـرى مـن               . أو معاناة ما ُيتكّبد من أمل     
  ).١املادة (اختالف العقوبات املنصوص عليها فيما يتعلق بتلك اجلرائم القانون اجلنائي؛ غري أهنا تعرب عن قلقها إزاء 
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 ألف  - ٢٠٩تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التزامها مبراجعة تعريف التعذيب الوارد يف املادة              
 من االتفاقية بـشكل     ١املذكور مع املادة    القانوين  من القانون اجلنائي اهلندوراسي وتوصي مبواءمة النص        

  . ال تسقط بالتقادمضمن تطابقه التام معها، كما توصي بأن جتعل الدولةُ الطرف التعذيب جرميةًي

 ألف مـن القـانون اجلنـائي        - ٢٠٩ أن تعريف التعذيب الوارد يف املادة        كذلكبقلق  وتالحظ اللجنة     - ٨
 القانون العـسكري     من ٢١٨اهلندوراسي ال يشمل أفراد القوات املسلحة بصفتهم موظفني عموميني وأن املادة            

  ).١املادة (بكثري شّدة تتضمن تعريفاً موازياً للتعذيب غري أهنا تنص على عقوبات أقل 

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أي تشريع مواز يتعلق بتجرمي التعذيب وأن توائم العقوبات على جرمية 
 ١ وفق ما تنص عليه املادة التعذيب اليت يرتكبها موظفون عموميون، مبن فيهم أفراد القوات املسلحة،

  .من االتفاقية

  الضمانات األساسية

تالحظ اللجنة أن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد ينص على ضمانات أساسية من مجلتها احلق يف عدم                  - ٩
زيادة طفيفـة يف عـدد حمـاميي        ويف حني أن اللجنة تالحظ      . التعرض لسوء املعاملة أو التعذيب أثناء االحتجاز      

وطرح مشروع قانون لتعزيز استقالهلم، فإهنا تشعر بالقلق لعدم كفاية عددهم يف ضوء ارتفاع              عدة القضائية   املسا
القلق أيضاً ألن الشرطة نفسها هي من حيقق يف ادعاءات سـوء املعاملـة              اللجنة  ويساور  . الطلب على خدماهتم  

خاِلفة للقانون اليت ُيدَّعى أن الشرطة قـد        والتعذيب ولعدم وجود آلية إشراف مستقلة وخارجية تعىن باألفعال امل         
وَتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وخاصة عناصر الشرطة الوقائيـة،              . ارتكبتها

، كإعالم الشخص احملتجز سريعاً بسبب توقيفـه        كثرياً ما خيرقون الضمانات القانونية األساسية يف الواقع العملي        
 االتصال مبحام ويف اخلضوع لفحص طيب على يد طبيب مستقل خالل األربع وعشرين ساعة األوىل بعد               وحبقه يف 

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العراقيل اليت تعترض املهنيني الطبيني يف أداء            . االحتجاز وحبقه يف االتصال بأسرته    
 اإلبالغ عّما ميكن أن حيدث من تعذيب وغريه واجباهتم ومنها قلة الفرص املتاحة لدخول أماكن االحتجاز بغرض      

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية، مبا يف ذلك تطبيق املبادئ التوجيهية املقبولة دولياً                  
  ).١١ و٢املادتان (املتبعة يف ذلك اإلبالغ 

عى فة للقانون اليت ُيدّ   فعال املخالِ ألاعىن ب ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنشاء آلية إشراف مستقلة تُ         
ضمن، يف الواقع العملي، إخبـار مجيـع   للدولة الطرف أن ت وينبغي  . أن موظفي الدولة قد ارتكبوها    

كـل  إخضاع  أن تضمن   وحبقهم يف االتصال مبحام وبأفراد أسرهم و      سريعاً بسبب توقيفهم    احملتجزين  
 أن تتخذ تدابري أيضاً وينبغي للدولة الطرف . ساعة على احتجازه٢٤ قبل انقضاء  لفحص طيبحمتجز

ا يف أداء واجباهتم وهبـدف      إزالة مجيع العراقيل اليت تعترض املهنيني الطبيني التابعني هل        هبدف  عاجلة  
 يف اإلبالغ املنهجي عن اكتشاف حـاالت        يوناملهنكي يتبعها أولئك    وضع مبادئ توجيهية مالئمة ل    

  .لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ا
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  استقالل السلطة القضائية

 السلطة القـضائية  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إنشاء الدولة الطرف هيئة مستقلة لضمان استقالل                - ١٠
  ).١٢ و٢املادتان (واإلشراف على تعيني القضاة وترقيتهم وعلى تنظيم مهنة القضاء 

 أن تضمن استقالل السلطة القضائية استقالالً تاماً على حنو يتماشى واملبـادئ             ينبغي للدولة الطرف  
 املـؤرخ كـانون     ٤٠/١٤٦قـرار اجلمعيـة العامـة       (األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية      

وأن تنشئ هيئة مستقلة لضمان استقالل السلطة القضائية ولإلشراف على          ) ١٩٨٥ديسمرب  /األول
  . وعلى تنظيم املهنةتعيني القضاة وترقيتهم

  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

  مع أن اللجنة ترحب بالدعوة اليت وجهتها الدولة الطرف إىل الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري                   - ١١
ـ              ٢٠٠٧أو غري الطوعي يف عام         سري ، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم تقدمي جرب كامل لضحايا حاالت االختفاء الق

، وإزاء قصور التحقيق والعقاب ١٩٨٢أو غري الطوعي وألسرهم اليت حدثت يف ظل حكومات مستبدة سابقة قبل عام 
وهي تأسف أيضاً لكون الدولة الطرف مل تنـشئ جلنـة للحقيقـة             . والتعويض فيما يتعلق بتلك اجلرائم بصفة عامة      

رود تقارير عن وقوع حاالت جديـدة مـن االختفـاء           وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء و        . واملصاحلة
وتعرب اللجنة عن أسـفها كـذلك ألن القـانون اجلنـائي            . القسري وغري الطوعي، مبا فيها حاالت اختفاء أطفال       

  ).١٦ و٤ و٢املواد (اهلندوراسي ال يتضمن أي نص حمدد يعاقب على جرمية االختفاء القسري أو غري الطوعي 

العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وهـي تـشعر            فريق  تكرر اللجنة توصيات ال   
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري سريعة . بالقلق ألن تلك التوصيات مل تنفذ بشكل كامل

لضمان إحراز تقدم يف البحث عن األشخاص املفقودين ولوضع برنامج شامل للجرب والتعويض لصاحل 
م وملنع حدوث حاالت جديدة من االختفاء القسري أو غري الطوعي ولتعديل القانون الضحايا وأُسره

  .اجلنائي اهلندوراسي على حنو جيعله يتماشى واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  حاالت القتل خارج نطاق القضاء، مبا يف ذلك قتل األطفال

خل املعهد اهلندوراسي للطفل واألسرة بغرض التحقيق يف وفيات حتيط اللجنة علماً بإنشاء وحدة خاصة دا  - ١٢
أطفال جراء العنف وإنشاء مكتب أمني مظامل خاص باألطفال على مستوى كل بلدية مكلف مبعاجلة حاالت سوء 

بيد أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء استمرار ورود تقارير عن ارتفاع عـدد              . معاملة األطفال واالعتداء عليهم   
سيما حاالت قتل أطفال وأفـراد يف الـسلطة القـضائية، وإزاء ورود              ت القتل خارج نطاق القضاء، وال     حاال

وتشعر اللجنـة  . معلومات تفيد بأن بعض ضحايا القتل خارج نطاق القضاء قد ُعذبوا، على ما يبدو، قبل قتلهم   
  ).١٦ و١٢ و٢املواد (وادث عدم إجراء حتقيقات فعالة ومستفيضة ونزيهة يف تلك احلمن بقلق شديد أيضاً 
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قتـل  اصـة   وخبالقتل خارج نطاق القضاء،     حاالت  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة ملنع         
أن تضمن إجراء حتقيقات مستفيضة ونزيهـة يف        كما ينبغي هلا     السلطة القضائية،    فراد من أو األطفال

 عـن تلـك   ني املـسؤول قةالحمقتل خارج نطاق القضاء بصورة منهجية، و   حاالت  وقوع  ادعاءات  
بيانات مفصلة لوتوصي اللجنة أيضاً جبمع منهجي . هبم ل العقوبة املناسبةانزإقضائياً بسرعة واحلاالت 

  .عن مجيع حوادث العنف، مبا يف ذلك العنف ضد األطفال

  االجتار باألشخاص

ساء واألطفال عن طريق حظر االجتـار  تقر اللجنة مبا بذلته الدولة الطرف من جهود بغية التصدي لالجتار بالن            - ١٣
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء      . ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري مبوجب القانون اجلنائي وقانون مكافحة االجتار         

استمرار ورود تقارير عن حدوث االجتار بالنساء واألطفال على الصعيد الداخلي وعرب احلدود ألغـراض االسـتغالل              
القانونية ال تسري على االجتار ألسباب أخرى عـدا         األحكام   استغاللية أخرى وهي تأسف لكون       اجلنسي وألغراض 

  ).١٦ و١٠ و٢املواد (األغراض اجلنسية ولعدم التحقيق كما ينبغي مع موظفني ُيشتبه يف قيامهم بأنشطة اجتار 

  الجتـار باألشـخاص    ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مالحقة اجملرمني قضائياً ومعاقبتهم على جرمية ا           
وينبغي للدولة  . كما ينبغي هلا أن تعدل القانون اجلنائي لكي يشمل مجيع أغراض االجتار االستغاللية            

ضـحايا  ساعدة  كافية مل الطرف أن تواصل شن محالت توعية على الصعيد الوطين وأن تقّدم برامج             
ني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي     وأن جتري تدريباً لفائدة املوظف    االجتار وتعافيهم وإعادة إدماجهم     

دائرة اهلجرة وشرطة احلدود بشأن أسباب االجتار وأشكال أخرى من االستغالل ونتائجها ومعـدل              
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من اجلهود اللتماس التعاون الـدويل              . حدوثها

  .قصد بغرض منع االجتارواإلقليمي والثنائي مع بلدان املنشأ والعبور وامل

  االحتجاز قبل احملاكمة

مع أن اللجنة تالحظ التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد املتمثل                  - ١٤
  الذي تتلخص واليته يف)juez de ejecución" (قاضي التنفيذ"يف إلغاء االحتجاز اإللزامي قبل احملاكمة وإنشاء منصب 

 تشعر بقلق شديد إزاء ورود تقارير عن تواتر سوء املعاملة والتعـذيب             ارصد قانونية االحتجاز على ذمة التحقيق، فإهن      
  واإلفراط يف استخدام القوة عند إلقاء القبض إىل جانب أفعال ابتزاز يقوم هبا املوظفون املكلفـون بإنفـاذ القـوانني،                    

، مدةً مطولةً يف إطار االحتجاز قبـل        وكبارتفاع أعداد احملتجزين، من أطفال      كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ار      
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تنوع أوجه االستثناء من القاعدة العامة السارية على مدة االحتجاز قبـل             . احملاكمة
  ).١٦ و١١ و٢املواد (وهي تأسف لقلة استخدام بدائل عن احلبس يف الواقع العملي . احملاكمة

رسالة واضحة ال لُبس فيها إىل مـوظفي إنفـاذ          لتوجيه  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة        
مفادها أن التعذيب وسوء املعاملة واإلفراط يف اسـتخدام القـوة          املستويات والرتب   القوانني جبميع   

 استخدام القوة إال عندما واالبتزاز أفعال غري مقبولة، وأن تضمن عدم جلوء موظفي إنفاذ القوانني إىل
وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تتخذ تدابري . حتتم الضرورة ذلك ويف حدود ما يتطلبه أداء واجباهتم



CAT/C/HND/CO/1 
Page 6 

 

، من أجل تقصري مدة االحتجاز على ذمة )jueces de ejecución" (قضاة التنفيذ"مناسبة لزيادة عدد 
. مدة االحتجاز قبل توجيـه التـهم       تنظمه ومن    واحلد من االستثناء من القاعدة العامة اليت      التحقيق  

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيذ بدائل عن احلرمان من احلرية من مجلتـها اإلخـضاع                 
  .ختبار والوساطة واخلدمة اجملتمعية واحلكم بعقوبات مع وقف التنفيذلال

  التدريب

دمتها الدولة الطرف بشأن برامج ودورات التدريب       تالحظ اللجنة، مع التقدير، املعلومات املفصلة اليت ق         - ١٥
املوجهة ملوظفي إنفاذ القوانني وموظفي القضاء والسجون واملتخصصني يف الرعاية الصحية واألخصائيني النفسانيني 

غري أن اللجنة تأسف لقلة املعلومات املتعلقة برصد وتقييم برامج التدريب تلك ولقلة املعلومات املتاحة               . وغريهم
  ).١٠املادة (أن ما حققته برامج التدريب يف ختفيض عدد حوادث التعذيب وسوء املعاملة بش

ينبغي للدولة الطرف أن تضع كذلك برامج تثقيفية كي تضمن إدراك مجيع املوظفني، مبن فيهم موظفو 
كي تضمن  إدراكاً تاماً، و   إنفاذ القوانني وموظفو السجون، ألحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري       

وينبغي أن يتلقى مجيع املـوظفني      . بشأن أي خروق والتحقيق فيها ومالحقة املنتهكني      التسامح  عدم  
وتوصي اللجنة جبعل   . التعذيب وسوء املعاملة  عالمات  املعنيني تدريباً معيناً على كيفية التعرف على        

ب املعاملة أو العقوبة القاسية الدليل املتعلق بالتحقيق والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضرو
. جزءاً ال يتجزأ من التدريب الذي يقـدم لألطبـاء         )  اسطنبول بروتوكول(أو الالإنسانية أو املهينة     

فعاليـة بـرامج    مـدى   وتنفذ منهجيـة لتقيـيم      تضع  وإضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن        
  .املعاملةالتثقيف تلك وأثرها يف احلد من حاالت التعذيب وسوء /التدريب

  ظروف االحتجاز

ترحب اللجنة برصد أماكن االحتجاز من خالل زيارات منتظمة تقوم هبا وزارة الشؤون العامـة مبعيـة         - ١٦
وهي ترحب كذلك بقرارات احملكمة العليا بـشأن        . أعضاء يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ويف اجملتمع املدين        

غري أن اللجنة تـشعر  . لدولة الطرف يف سبيل تنفيذ توصيات احملكمةمخسة طلبات إحضار وباجلهود اليت بذلتها ا   
وهـي تأسـف   . بقلق شديد إزاء ورود تقارير عن ارتفاع عدد الوفيات أثناء االحتجاز اليت مل يتم التحقيق فيها              

  .نظام سجون مزود مبوظفني مهنيني ومستقل عن الشرطة الوطنيةلعدم وجود كذلك 

ق على الفور وبصورة مستفيضة ونزيهة يف مجيع حوادث الوفـاة أثنـاء             ينبغي للدولة الطرف أن حتق    
وينبغي كذلك للدولـة الطـرف أن تـضطلع         . ألسر الضحايا الكايف  االحتجاز وأن تقدم التعويض     

  .باإلصالحات الضرورية إلنشاء نظام سجون مستقل

جون وعدم توفر املاء الصاحل     القلق إزاء تردي ظروف االحتجاز، مبا يف ذلك اكتظاظ الس         اللجنة  ويساور    - ١٧
للشرب يف بعض األحيان ونقص األغذية وتردي ظروف اإلصحاح إىل جانب عدم الفصل بني املتهمني واملدانني                

  . يف املناطق الريفية كما يف زنازين االحتجـاز يف مراكـز الـشرطة   والكبار وبني النساء والرجال وبني األطفال      
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القلق إزاء حدوث العنف بني السجناء وإزاء عدم توفر بيانات إحصائية مفصلة وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة ب
حسب مؤشرات ذات صلة بغية تسهيل حتديد األسباب اجلذرية ووضع استراتيجيات ملنع تلك األحداث واحلد من 

  ).١٦ و١١املادتان (وقوعها 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

ظاظ يف السجون بوسائل منها تطبيق تدابري بديلة عـن          مواصلة جهودها لتخفيف االكت     )أ(  
  احلبس وزيادة خمصصات امليزانية لتطوير وجتديد اهليكل األساسي للسجون وغريه من مرافق االحتجاز؛

  اختاذ تدابري فعالة منها ختصيص موارد من امليزانية لتحسني ظروف العيش يف مجيـع                )ب(  
  مرافق االحتجاز؛

يع أماكن االحتجاز بني املدانني واملسجونني على ذمة التحقيـق          ضمان الفصل يف مج     )ج(  
  ؛والكباروبني الرجال والنساء وبني األطفال 

اءها ررصد وتوثيق حوادث العنف بني السجناء بغية الكشف عن األسباب اجلذرية و  )د(  
  ت ووضع استراتيجيات وقائية مناسبة وتزويد اللجنة ببيانات عنها تكون مفصلة حـسب مؤشـرا             

  ذات صلة؛
  .ضمان تطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت اعتمدهتا األمم املتحدة  )ه(  

  األشخاص ذوو العاهات أو األمراض العقلية احملرومون من حريتهم

تالحظ اللجنة بقلق أن اثنني فقط من مراكز االحتجاز جمهزان مبستشفيني غـري أنـه ال قـدرة هلـذين             - ١٨
وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود نظام      . يني على االعتناء بأشخاص يعانون من عاهات أو أمراض عقلية         املستشف

  ).١٦ و١١املادتان (فّعال إلحالتهم إىل خمتصني والنعدام سياسة لتوفري الرعاية هلم يف النظام املدين 

قـدمي خـدمات    دمات الصحية يف أماكن االحتجاز حبيث تشمل ت       ينبغي للدولة الطرف أن تعزز اخل     
وهي توصي كذلك بأن تنـشئ      . لألشخاص ذوي العاهات أو األمراض العقلية احملرومني من حريتهم        

  .من أجل إشراك مؤسسات أو مهنيي الرعاية الصحيةفّعاالً وعملياً الدولة الطرف نظام إحالة 

  "ةقانوني غري الاجلمعيات"

 من القانون اجلنائي املتعلق ٣٣٢شأن تغيري نص املادة تالحظ اللجنة املناقشات اجلارية يف الدولة الطرف ب  - ١٩
غـري  مجعيات  "من ُيشتبه يف انتمائه إىل      غري أهنا تشعر بالقلق بسبب إمكانية اعتقال        ". غري القانونية باجلمعيات  "

يضاً وهي تشعر بالقلق أ. لوضعه يف احلبس االحتياطيدون أمر بإلقاء القبض عليه وبسبب الطابع اإللزامي " قانونية
 "maras"سبانية اإل، املسماة باللغة " غري القانونيةاجلمعيات"بسبب السياسة االجتماعية القمعية املتبعة يف مكافحة 

، وهي سياسة ال تراعي األسباب اجلذرية للظاهرة مراعاة كافية وقد جتّرم أطفاالً وشباباً بسبب               "pandillas"أو  
  ).١٦ و١١املادتان (مظهرهم فقط 
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 من قانوهنا اجلنائي وأن تضمن توفري ضمانات قانونيـة          ٣٣٢ولة الطرف أن تراجع املادة      ينبغي للد 
وهي توصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف       . جلميع األشخاص رهن االعتقال أو االحتجاز دون متييز       

بغية كـشف أسـباهبا اجلذريـة ووضـع         "  غري القانونية  اجلمعيات"خبطوات لرصد وتوثيق ظاهرة     
  . وقائية مناسبةاستراتيجيات

  اإلفالت من العقاب وعدم إجراء حتقيقات فورية ومستفيضة ونزيهة

ـ    ، وهي ظاهرة    اإلفالت من العقاب  تفشي ظاهرة   تالحظ اللجنة بقلق      - ٢٠  أحـد   اتقّر الدولة نفسها بكوهن
ـ  عدم وجود   وهي تشعر بالقلق خصوصاً إزاء      . األسباب الرئيسية وراء فشلها يف اجتثاث التعذيب       ستقلة هيئة م

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن عـدة قـضايا ختـص             . للتحقيق يف ادعاءات سوء املعاملة والتعذيب     
ادعاءات خطرية ضد أفراد من الشرطة الوطنية ال تزال يف مرحلة التحقيق ومل ُيعَرض املتهمون فيها على العدالـة           

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق .  مهامهميف مزاولةبصورة فعلية وإزاء تقارير عن استمرار أولئك املتهمني 
إزاء قتل ناشطَْين يف جمال محاية البيئة وفرار القتلة من السجن بعد احلكم عليهم وإزاء عدم التحقيق مع احملرِّضني                   

  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (على تلك اجلرمية وعدم إدانتهم 

  : عة ملكافحة اإلفالت من العقاب بوسائل منهاحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري سري

ضمان إجراء حتقيقات فورية ومستفيضة ونزيهة وفّعالة يف مجيع ادعاءات التعـرض              )أ(  
وينبغي، على وجه اخلصوص، أالّ ُتجرى تلك       . للتعذيب وسوء املعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانني       

وفيما يتعلـق بالـدعاوى     . من ِقبل هيئة مستقلة   التحقيقات من ِقبل الشرطة أو حتت سلطتها وإّنما         
أن ُيفصل املشتبه فيه املزعوم     كقاعدة عامة   الظاهرة الوجاهة املتصلة بالتعذيب وسوء املعاملة، ينبغي        

هناك خطر بـأن  من وظيفته مؤقتاً أو أن ُيعيَّن يف وظيفة أخرى أثناء عملية التحقيق، خاصة إذا كان               
  يعرقل سري التحقيق؛

إىل العدالة وفرض عقوبات مناسبة على من تتم إدانتهم بغية وضع حد الفاعلني مي تقد  )ب(  
  تفاقية من العقاب؛هنائي إلفالت موظفي إنفاذ القوانني املسؤولني عن انتهاكات حتظرها اال

ضمان التحقيق مع احملرضني على قتل الناشطَْين يف جمال محاية البيئة واحلكم عليهم               )ج(  
وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف إجراء حتقيق مستفيض يف . ا يتم التعّرف عليهموفقاً لذلك حامل

بصورة عامة،   و فرار القتلة املدانني من السجن وضمان إمضائهم املدة احملكوم عليهما هبا يف السجن،            
  . تكرر حاالت الفراراختاذ تدابري ملنع 

  العنف ضد املرأة

مبتابعة حاالت إنشاء اللجنة املشتركة بني املعاهد املعنية  ب٢٠٠٦ف يف عام قيام الدولة الطرتالحظ اللجنة   - ٢١
. وحدة التحقيق اخلاصة داخل مكتب املدعي العام بغرض التحقيق يف وفّيات النساء الناجتة عن العنفوقتل اإلناث 

ن اللجنة تشعر بقلق شديد بيد أ. وتالحظ اللجنة أيضاً إنشاء وحدة معنية باملسائل اجلنسانية داخل الشرطة الوطنية
إزاء استشراء أشكال عديدة من العنف ضد النساء والفتيات، ومنها االعتداء اجلنسي والعنف املرتيل وقتل اإلناث، 

  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (وإزاء عدم إجراء حتقيقات مستفيضة يف معدل حدوث العنف ضد املرأة 
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مان اختاذ تدابري محاية عاجلة وفعالة من أجل منع         ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من اجلهود لض        
العنف ضد النساء واألطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي والعنف املرتيل              
وقتل اإلناث، كما ينبغي هلا أن تشّن محالت توعية واسعة النطاق وأن تقدم التدريب يف جمال العنف                 

) القضاة واحملامون وموظفو إنفاذ القوانني واألخصائيون االجتماعيون(ني ضد النساء والفتيات للموظف
  .الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا وللجمهور الواسع كذلك

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير عن تفتيش عورات النساء عند دخوهلن مكاناً من أمـاكن                   - ٢٢
ليات التفتيش تلك من ِقبل أشخاص غري مؤهلني ومنهم موظفـون مل            االحتجاز، وخاصة إزاء احتمال إجراء عم     

  ).١٦املادة (يتلقوا أي تدريب طيب 

أن تشكل معاملة قاسية أو مهينة وعلى أنه ميكن تشّدد اللجنة على أن عمليات تفتيش عورات النساء 
ب              ل مهنيني طبـيني    ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري لضمان عدم إجرائها إالّ عند الضرورة من ِق
  .مدربني ومع توخي أكرب قدر من العناية حفاظاً على كرامة املرأة اليت يتم تفتيشها

  التعويض وإعادة التأهيل

إلعمال حقوق ضحايا التعذيب وسوء املعاملة يف احلصول على         حمّدد  برنامج  لعدم وجود   تأسف اللجنة     - ٢٣
معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب وسوء املعاملة الذين ر فالعدم تو وتأسف اللجنة أيضاً    .  كافيني جرب وتعويض 

ميكن أن يكونوا قد حصلوا على تعويضات وبشأن املبالغ احملكوم بدفعها يف تلك القـضايا إىل جانـب انعـدام                    
  املقدمة إىل أولئك الضحايا ومن مجلتها إعـادة التأهيـل الطـيب             أخرى من املساعدة  املتعلقة بأشكال   علومات  امل

  ).١٤ و١٢املادتان (فسي واالجتماعي أو الن

  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي

تعزيز جهودها فيما يتعلق باجلرب والتعويض وإعادة التأهيل من أجل تقدمي تعـويض               )أ(  
  ة القاسية أو الالإنـسانية  بلضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقووكافيني  وجرب عادلني   
  يف ذلك توفري وسائل إلعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛أو املهينة مبا 

  .ملساعدة ضحايا التعذيب وسوء املعاملةحمّدد وضع برنامج   )ب(  

مالحقة من يتحملون املسؤولية اجلنائية عن جرائم ضد احلاالت اليت جرى فيها     تشعر اللجنة بالقلق ألن     و  - ٢٤
  قد ارُتكبت أثناء حكم النظام االستبدادي الـذي سـاد حـىت            اإلنسانية، مبا فيها أفعال تعذيب ميكن أن تكون         

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات بشأن اجلرب وإعادة . تكن كافية، واحلكم عليهم مل ١٩٨٢عام 
  ).١٤ و١٢املادتان (التأهيل وغري ذلك من التدابري املقدمة للضحايا 

الطرف يف الوفاء بالتزاماهتا مبنع التعذيب وسوء املعاملـة         ترى اللجنة أن من أسباب إخفاق الدولة        
وينبغـي  . للضحايا، مبا يف ذلك إعادة التأهيل     كاٍف  مبوجب االتفاقية عدُم املالحقة وعدم تقدمي جرب        

للدولة الطرف أن تضمن إجراء حتقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة يف مجيع تلك األفعال، وأن تالحق               
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ات مالئمة تتناسب مع خطورة أفعاهلم، وأن تقّدم اجلرب للضحايا بوسائل منها       وتعاقب مرتكبيها بعقوب  
  .اختاذ تدابري إلعادة التأهيل والقيام خبطوات ملنع اإلفالت من العقاب

  املدافعون عن حقوق اإلنسان والناشطون يف جمال محاية البيئة والناشطون السياسيون

 اعتماد تدابري محاية مؤقتة بناء على طلب مدافعني عن حقوق           على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أنه مت         - ٢٥
اإلنسان وناشطني يف جمال محاية البيئة وناشطني سياسيني يّدعون أهنم يف خطر، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ورود 

 يف جمال   تقارير عن استمرار أفعال املضايقة واالضطهاد اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان والناشطون             
وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنـسان،       التهديد والقتل   محاية البيئة وغريهم من الناشطني السياسيني، مبا فيها         

  ).١٦املادة (وتفيد التقارير أنه ال ُيعاقَب على تلك األفعال 

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابري فّعالة من أجل منع تعرض املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                  
. لناشطني يف جمال محاية البيئة وغريهم من الناشطني السياسيني ملزيد من العنف ومن أجل محايتهم منهوا

وينبغي للدولة الطرف، فضالً عن ذلك، أن تضمن التحقيق الفوري واملستفيض والفّعـال يف تلـك                
  .األفعال وإنزال العقوبة املناسبة مبرتكبيها

  مجع البيانات

بيانات شاملة ومفصلة بشأن فر العدم تو أنه مت تقدمي بعض اإلحصاءات، فإهنا تأسف مع أن اللجنة تالحظ  - ٢٦
الشكاوى والتحقيقات واملالحقات واإلدانات يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة اليت يكون موظفو إنفاذ القوانني              

حـصاءات  اإلضاً النعـدام    وتأسف اللجنة أي  . طرفاً فيها، ويف قضايا االجتار باألشخاص والعنف املرتيل واجلنسي        
  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (بالعنف بني السجناء املتعلقة 

البيانات اإلحصائية ذات الصلة بغية رصد تنفيذ كل ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً فعاالً جلمع   
االتفاقية على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالشكاوى والتحقيقـات واملالحقـات              

دانات يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة ويف العنف بني السجناء ويف االجتار باألشخاص ويف العنف واإل
وتقّر اللجنة مبا جلمع البيانات الشخصية من آثار على السرية وهي تشدد على أنه              . املرتيل واجلنسي 

  .ما ُيجمع من بياناتينبغي اختاذ تدابري مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحدة الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان                - ٢٧
اليت ليست طرفاً فيها بعد، وهي الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول               

اخلـاص  الـدويل   ربوتوكول االختياري للعهد    االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وال         
  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات إعداد الوثيقة األساسية املوّحدة                - ٢٨
ملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ووردت يف الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أقرهتا هيئات ا
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   ٢٢ و ٢١املـادتني   اإلعالنيني املنصوص عليهمـا يف      وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إصدار           - ٢٩
  .من االتفاقية

 املالحظـات   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر التقرير الذي قدمته إىل اللجنة باإلضـافة إىل                - ٣٠
  .اخلتامية للجنة على نطاق واسع بواسطة املواقع الشبكية الرمسية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتيح هلا، يف غضون عام واحد، معلومات بشأن استجابتها لتوصيات   - ٣١
  .عاله أ١٩ و١٨ و١٤ و١٣ و١١ و٩اللجنة الواردة يف الفقرات 

  .٢٠١٣مايو / أيار١٥يف موعد أقصاه والدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي تقريرها الدوري الثاين   - ٣٢

 -  -  -  -  - 


