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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  من ضروب املعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  مناهضة التعذيبة نجل
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٩-١

 مـن   ١٩املادة   النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب           
  االتفاقية

  ت اخلتامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظا    

  إكوادور    
نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري اجلامع للتقارير الرابـع واخلـامس               -١

 CAT/C/SR.965( ٩٦٦ و٩٦٥ يف جلــستيها (CAT/C/ECU/4-6)والــسادس إلكــوادور 
 ٩٧٨يها  ، واعتمدت يف جلست   ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٩ و ٨، املعقودتني يف    )SR.966و
  . االستنتاجات والتوصيات التالية)SR.979 وCAT/C/SR.978( ٩٧٩و

  املقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي إكوادور تقريرها الدوري اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس             -٢

  .(CAT/C/ECU/Q/4)والسادس رداً على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة قبل تقدمي التقارير 
تقارير التقدمي  لتعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف هذا اإلجراء اجلديد           و  -٣
وتعرب اللجنة عن شكرها أيـضاً      . دورية، الذي ييسر التعاون بني الدولة الطرف واللجنة       ال

 تقريرها معلومات عن خمتلف التدابري اليت اختذهتا استجابةً لدواعي       نيللدولة الطرف على تضم   
، وكذلك  (CAT/C/ECU/CO/3)  السابقة عربت عنها اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية     القلق اليت أ  

 املوجهة من مقرِّرة اللجنـة املعنيـة   ٢٠٠٩مايو / أيار١١على ردودها على الرسالة املؤرخة  
  .مبتابعة املالحظات اخلتامية

 
 CAT/C/ECU/CO/4-6  األمم املتحدة

 
  Distr.: Restricted 

20 January 2011 
Arabic 
Original: Spanish 



CAT/C/ECU/CO/4-6 

GE.11-40390 2 

ولة كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح واملفتوح الذي أجرته مع وفد الد              -٤
  .الطرف وللمعلومات التكميلية اليت قدمها الوفد خالل النظر يف التقرير

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
أنه منذ النظر يف التقرير الدوري الثالث للدولـة الطـرف،           ارتياح  تالحظ اللجنة ب    -٥

  :صدقت هذه األخرية على الصكوك الدولية التالية
قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      الربوتوكول االختياري امللحق باتفا     )أ(  

  ؛)٢٠١٠يوليه / متوز٢٠(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
 تشرين  ٢٠ (االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         )ب(  
  ؛)٢٠٠٩أكتوبر /األول

 ٣(يـاري   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االخت          )ج(  
  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان

وحتيط اللجنة علماً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملراجعة تشريعاهتا بغية تنفيـذ               -٦
  :توصيات اللجنة وحتسني عملية تنفيذ االتفاقيات، وتشمل هذه اجلهود ما يلي

 تـشرين   ٢٠دخول الدستور اجلديد جلمهورية إكوادور حيز النفـاذ يف            )أ(  
أساساً، اإلطار العام حلماية    ) احلقوق(يرسي، يف الباب الثاين منه      وهو  ،  ٢٠٠٨بر  أكتو/األول

 املتعلقة بوجوب اإلنفـاذ املباشـر       ٣-١١حقوق اإلنسان اليت ُيعزَّز احترامها مبوجب املادة        
. والفوري للحقوق والضمانات املقررة يف الدستور ويف الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان           

  :لجنة باألحكام املتعلقة مبا يليوبوجه خاص، ترحب ال
حظر التعذيب، واالختفاء القسري، وضروب املعاملة والعقوبـة القاسـية           '١'

  ؛)٦٦ من املادة ٣ من الفقرة )ج(الفقرة الفرعية (والالإنسانية واملهينة 
جواز قبول ما ُيقّدم من أدلة يتم احلصول عليها على حنـو ينتـهك              عدم   '٢'

  ؛)٧٦املادة  من ٤الفقرة (األساسية احلقوق 
إدماج إجراءات قانونية جديدة حلماية حقوق اإلنسان من قبيل إجـراءات            '٣'

، وإجراءات  )٨٩املادة  (أمام احملكمة   ، وأوامر اإلحضار    )٨٨املادة  (احلماية  
  ؛)٩٤املادة (احلماية اخلاصة 

مقاضاة أفراد القوات املسلحة وأفراد الشرطة الوطنية من جانب الـسلطة            '٤'
  ؛)١٦٠ املادة(القضائية 



CAT/C/ECU/CO/4-6 

3 GE.11-40390 

إنشاء مكتب أمني املظامل بوصفه هيئةً مستقلة عن السلطة القضائية مكلفة            '٥'
بضمان تقدمي املساعدة القانونية اجملانية إىل األشخاص غري القادرين ماديـاً           

  .على توكيل حمام
)  احملكمة الدستورية  املسماة اليوم (الدستورية  اهليئـة القضائية   صدور قرار     )ب(  

ـ   حتتالذي ُنشر يف اجلريدة الرمسية TC-٢٠٠٥-٠٠٠٢رقم    ٢٣ بتـاريخ  S-٣٨٢رقم ال
 ، والذي ُيعلن عدم دستورية إجراء االحتجاز على ذمة احملاكمة         ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
  ؛ملدة غري حمّددة

 الذي ُنـشر يف     TC-٢٠٠٧-٠٠٤٢صدور قرار احملكمة الدستورية رقم        )ج(  
، والذي يعلن عدم دستورية املـادتني       ٢٠٠٨ليه  يو/ متوز ١بتاريخ   ٣٧١اجلريدة الرمسية رقم    

احملاكم العـسكرية   املدنيني أمام    من قانون األمن القومي اللتني جتيزان مقاضاة         ١٤٧ و ١٤٥
على أفعال ارُتكبت خالل حاالت الطوارئ؛ وإصدار احملكمة الدستورية اجلديـدة احلكـم             

 كانون ٢بتاريخ ، ٤٧٩ة رقم  الذي ُنشر يف اجلريدة الرمسيSI –CC-٠٨-٠٠١التأويلي رقم 
احملاكم العسكرية والشُرطية السابقة مل تعد قائمة مع  " والذي يؤكد أن     ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  ".٢٠٠٨بدء نفاذ دستور عام 
كما ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعديل سياساهتا وإجراءاهتـا              -٧

بـصفة  اللجنة  وترحب  . ماية حلقوق اإلنسان  هبدف تنفيذ االتفاقية وضمان قدر أكرب من احل       
  :خاصة مبا يلي

وهي السياسة  ،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨اعتماد سياسة اللجوء اإلكوادورية يف        )أ(  
اليت تتعهد فيها الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن كل من االتفاقية املتعلقة بوضـع               

، وإعـالن   ١٩٦٧حق هبا الـصادر عـام       ، والربوتوكول املل  ١٩٥١الالجئني الصادرة عام    
  ؛٢٠٠٤، وإعالن وخطة عمل املكسيك الصادرين عام ١٩٨٤كرتاخينا الصادر عام 

اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشـخاص، واالجتـار غـري القـانوين              )ب(  
باملهاجرين، واالستغالل اجلنسي واملهين وغريه من أشكال االستغالل، وبغاء املرأة واألطفال           

هـي اخلطـة الـيت      و راهقني، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واحنراف القاصرين       وامل
  ؛٢٠٠٦اعُتمدت يف عام 

الذي صدر ، ٢-٢٠٠٥القانون رقم (اعتماد القانون املعدِّل للقانون اجلنائي   )ج(  
الـذي جيـّرم االسـتغالل      و) ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٣بتاريخ   ٤٥اجلريدة الرمسية رقم    يف  

  ي للقاصرين ويعاقب عليه؛اجلنس
الـذي  ،  ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٧نشر التقرير النهائي للجنة احلقيقة، يف         )د(  
 بشأن ما وقع يف إكوادور مـن انتـهاكات حلقـوق            يتجرنتائج التحقيقات اليت أُ   يتضمن  

  . ١٩٨٨ وعام ١٩٨٤اإلنسان، وبصورة رئيسية خالل الفترة ما بني عام 
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قبال الدولة الطرف عشرات اآلالف من الالجئني وملتمسي        وتالحظ اللجنة برضا است     -٨
وتقّدر الدولة الطرف عدد    . ن من الرتاع املسلح يف بالدهم     و فار يوناللجوء، ومعظمهم كولومب  

 شخص،  ١٣٥ ٠٠٠األشخاص املوجودين يف أراضيها الذين هم حباجة إىل محاية دولية بنحو            
  . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ حىت شخص ٤٥ ٠٠٠ألكثر من لالجئ وقد َمنحت وضع ا

إىل ودائمة  دعوة مفتوحة   قد وجهت   كما تالحظ اللجنة بامتنان أن الدولة الطرف          -٩
ومنـذ أن   . مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان          

سبعة من مقرري    هذه األخرية نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السابق إلكوادور، استقبلت         
  .ته العاملةاجمللس اخلاصني وأفرق

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  

  تعريف التعذيب، وجرمية التعذيب    
 حيظر، مبوجـب الفقـرة      ٢٠٠٨أن دستور عام    تالحظ  على الرغم من أن اللجنة        -١٠

 املعاملـة   ضـروب أعمال التعذيب وغريه من      منه،   ٦٦ من املادة    ٣ من الفقرة    )ج(الفرعية  
تعرب عن أسفها ألن فعل التعذيب مل ُيجّرم حىت         فإهنا  والعقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة،     

  ).٤ و١املادتان ( من االتفاقية ١يف املادة الوارد اآلن يف القانون اجلنائي للدولة وفقاً لتعريفه 
يتعني على   بأنه   )١٤، الفقرة   CAT/C/ECU/CO/3(كرر اللجنة توصيتها السابقة     ت  

الدولة الطرف أن ُتجّرم فعل التعذيب يف قوانينها الداخلية وأن تعتمد تعريفاً للتعـذيب              
ويتعني على الدولة الطرف أيضاً أن      .  من االتفاقية  ١يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة       

ملعاقبة على هذا الفعل اجلرمي بعقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار مدى خطورتـه،             اتضمن  
  من االتفاقية٤ من املادة ٢وفقاً للمنصوص عليه يف الفقرة 

  اإلجراءات القانونية األساسية الواجبةضمانات     
ترحب اللجنة بالتدابري اليت تعتمدها الدولة الطرف من أجل كفالة احترام اإلجراءات        -١١

 قواعد ال تشملو.  من الدستور  ٧٧القانونية األساسية الواجبة وفقاً للمنصوص عليه يف املادة         
حام، وإجراء فحـص طـيب،      مبفوراً  الستعانة  اليت اعتمدهتا الدولة الطرف حق احملتجزين يف ا       
، وحقهم يف إعالمهم حبقـوقهم حلظـة   تارونهواالتصال بأي من أقربائهم أو بأي شخص خي    

. احتجازهم، فضالً عن حقهم يف املثول أمام قاض خالل املدة املنصوص عليها يف القـانون              
تقريرهـا  يف  ة الطـرف    ـالدوله  ـما ذكرت ذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن        ويف ه 

الشخص، قبل إيداعه يف أي     هذا  يف حالة احتجاز أي شخص، ُيعرض       "أنه  من  ) ٨٥الفقرة  (
مركز احتجاز أو زنزانة يف خمفر الشرطة، على الطبيب املناوب أو من حيل حمله يف أي مركز                 

وحتيط اللجنة علماً مبا أشار إليه وفد       ".  الوطنية أو النيابة العامة    صحي قد يكون تابعاً للشرطة    
    ).١١ و٢املادتان (الدولة الطرف بشأن قلة عدد خرباء الطب الشرعي املستقلني 
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لدى الشرطة حقهم يف    احملتجزين  يتعني على الدولة الطرف أن تكفل لألشخاص          
  . إجراء فحص طيب مستقل

  املدافعني عن حقوق اإلنسانغريهم من ومحاية األطباء الشرعيني     
ونيو رامرييث إّريرا   طتعرب اللجنة عن امتعاضها وأشد إدانتها ملقتل الدكتور خريمان أن           -١٢
، وهو أحد خرباء الطب الشرعي املتخصصني يف التحقيق يف حـاالت            ٢٠١٠يوليه  / متوز ٦يف  

، فقد تلقّى الدكتور رامرييـث      ووفقاً للمعلومات الواردة  . التعذيب واإلعدام بإجراءات موجزة   
االجتمـاعي  إعادة التأهيل   إّريرا هتديدات عقب توثيقه حاالت تعذيب وإساءة معاملة يف مركز           

ـ تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر احلماية الكافية ألعـضاء            كما  . يف كيبيدو  شبكة ال
يعملون علـى   ان الذين   رباء الطب الشرعي وكذلك لسائر املدافعني عن حقوق اإلنس        الوطنية خل 
  .)١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (التعذيب واإلفالت من العقاب يف إكوادور مكافحة 
  :لدولة الطرف القيام مبا يليينبغي ل  
أن ُتعلم اللجنة بنتائج التحقيقات اليت أُجريت بشأن مقتـل الـدكتور              )أ(  

  القضية؛اإلعالن عن سري اإلجراءات يف هذه رامرييث إّريرا مبجرد 
، مبا جيرونه من    يستطيعونأن تعتمد برناجماً يهدف إىل محاية املهنيني الذين           )ب(  

  . حتقيقات، توضيح وقائع ما ُيّدعى حدوثه من حاالت تعذيب وإساءة معاملة

  عدم اإلعادة القسرية وإمكانية اإلفادة من إجراءات جلوء عادلة وسريعة    
طرف من أجل االستجابة استجابة كافية      ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة ال        -١٣

 ٨انظـر الفقـرة     (عدد األشخاص احملتاجني إىل محاية دولية املوجودين يف أراضـيها           لتزايد  
، الـيت  ‘التسجيل املوّسـع ‘وترحب اللجنة، بصفة خاصة، بتنفيذ مبادرات كمبادرة   ). أعاله

ادة السريعة  ـإمكانية اإلف املناطق احلدودية   بعد  أتاحت لعشرات اآلالف من الكولومبيني يف أ      
وم التنفيذي  ـبيد أن اللجنة تشري بقلق إىل مضمون املرس       . لالجئمن إجراءات حتديد وضع ا    

، الذي ينص على ضـرورة أن يقـدم   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣، املؤرخ ١٤٧١رقم  
ية املواطنون الكولومبيون، كشرٍط مسبق لدخوهلم األراضي اإلكوادورية، صحيفة سوابق جنائ   

 من جهاز أمن الدولة، وهو وكالة االستخبارات التابعة للـسلطة           اًصادر‘ ياً جنائ الًسج‘أو  
 م، فضالً عن العديد مـن املنظمـات       ـوقد أشار مكتب أمني املظال    . التنفيذية يف كولومبيا  

، ١٥٢٢الدولية، إىل الطابع التمييزي هلذا الشرط، فُعّدل جزئياً مبوجب املرسوم التنفيذي رقم     
القاصرين، والالجـئني   "، الذي يستثين من هذا الشرط       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٧ؤرخ  امل

املعترف هبم قانوناً يف إكوادور، وأفراد األطقم اجلوية، والسلطات احلكوميـة أو سـلطات              
إلـزام  وترى اللجنـة أن     ". املقاطعات، واملوظفني الدبلوماسيني، وأعضاء املنظمات الدولية     

استيفاء هذا الشرط هو أمر من شأنه أن جيعل الكثريين ممن هم حباجـة إىل               ملتمسي اللجوء ب  
  ).٣املادة (لتعريض أمنهم للخطر محاية دولية مضطرين 
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بالنظر إىل زيادة أعداد ملتمسي اللجوء يف إكوادور زيادة هائلة خالل السنوات              
  :األخرية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

 من جهود بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون أن تواصل ما تبذله  )أ(  
  الالجئني من أجل حتديد هوية الالجئني وملتمسي اللجوء ومحايتهم؛

 التشريعات النافذة يف مسأليت اللجوء واهلجرة       وافقأن تبحث يف مدى ت      )ب(  
يتعني كما  .  مبدأ عدم التمييز   ال سيما مع قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان ومبادئه، و       

اليت ينبغي تقدميها   " صحيفة السوابق اجلنائية  "على الدولة الطرف أن تنظر يف إلغاء شرط         
مع طلبات اللجوء، فهو يف رأي اللجنة ال حيترم مبدأي السرية وعدم اإلعادة القسرية يف               

  .ما يتعلق حبقوق الالجئني

  اإلساءة لالجئني وملتمسي اللجوء وإعادهتم قسراً    
احلدود الشمالية مع كولومبيـا نتيجـة   عند نة بقلق بالغ تدهور الوضع  تالحظ اللج   -١٤

البلد اجملاور ووجود مجاعات تكّرس نشاطها للجرمية املنظمة،        هذا  الداخلي املندلع يف     الرتاع
ومع أن اللجنة تدرك حجم     . ا دفع الدولة الطرف إىل تكثيف وجودها العسكري يف املنطقة         مم

ني علي الدولة الطرف التصدي هلا حفاظاً على النظـام العـام يف     الصعوبات اخلطرية اليت يتع   
قلقاً بالغاً يساورها بشأن ما ورد إليها من معلومات عن اسـتمرار            فإن  احملافظات احلدودية،   

 الالجـئني وملتمـسي     ال سيما أعمال اإلساءة والعنف اليت يتعرض هلا السكان املدنيون، و        
اعات مسلحة غري قانونية وأفراٍد من قوات األمـن         اللجوء كولومبيي اجلنسية، من جانب مج     

  ).١٦ واملادة ١٠ واملادة ٣-١املواد  (ة والكولومبيةاإلكوادوري
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
للسكان املـدنيني يف     كفالة السالمة البدنية  لأن تتخذ ما يلزم من تدابري         )أ(  

الالجئون وملتمـسو اللجـوء     ن فيهم    مب مع كولومبيا، اليت تقع على احلدود     احملافظات  
  اخلاضعون لواليتها؛

أن تضمن التحقيق يف ما ارُتكب يف هذه املنطقة من جرائم قتل وإساءة               )ب(  
  ومقاضاة مرتكبيها؛

فـراد القـوات    أل برامج التدريب اإللزامي املـستمر       نفيذأن تواصل ت    )ج(  
واهلجرة، مع إيالء األولويـة     يف جماالت حقوق اإلنسان واللجوء      األمن  املسلحة وقوات   

ألفراد الشرطة واألفراد العسكريني الذين يؤدون مهامهم يف املناطق احلدودية أو الـذين             
  من املقرر إرساهلم إليها؛

أن ُتجري مراجعة دورية لدليل حقوق اإلنسان والتنقل البشري اخلاص            )د(  
  .األمنبأفراد القوات املسلحة وقوات 
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ـ   تما تلقته من وثائق بشأن ما       وفرة  ق بالغ   وتالحظ اللجنة بقل    -١٥  اتتعرض له الالجئ
 اللجوء من إساءة واعتداءات جنسية ُيّدعى أن مرتكبيها أفراد من قـوات أمـن               اتوملتمس

، فتيـات فقد تلقت اللجنة معلومات عـن نـساء و        . الدولة والقوات املسلحة اإلكوادورية   
جربن على املعاشـرة اجلنـسية    أو ُييتعرضن للتحرش اجلنسي    اجلنسية، ات كولومبي نمعظمه

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل حاالت إعادة قسرية مللتمـسي            .حتت التهديد بالطرد  
 وإىل تعـرض أحـدهم للطـرد        ٢٠١٠يونيـه   /جلوء كولومبيني حدثت مؤخراً يف حزيران     

لـذي   قبل أن يصدر قرار بشأن الطعن ا       ٢٠١٠أكتوبر  /يف تشرين األول   بإجراءات موجزة 
  ).١٦ واملادة ٤-١املواد (تقّدم به 
  :لدولة الطرف القيام مبا يليينبغي ل  
أن تكفل التحقيق الكامل يف االعتداءات املرتكبة حبق الجئني وملتمسي            )أ(  
  الفتيات؛ النساء وال سيماجلوء، و
أن تضمن عدم إفالت مرتكيب هذه األفعال من العقـاب وأن ُتحـدد               )ب(  

 ة واملدنية واإلدارية املترتبة على ذلك؛املسؤوليات اجلنائي

األشخاص اخلاضعني لواليتها   معاملة  أن تتخذ ما يلزم من تدابري لضمان          )ج(  
 حصوهلم على مراجعة    ال سيما معاملة عادلة يف مجيع مراحل إجراءات التماس اللجوء، و        

  فعالة ونزيهة ومستقلة لقرارات الطرد أو اإلعادة القسرية أو اإلبعاد؛ 
) يف سلطات الشرطة يف احملافظات    (أن تضمن امتثال املسؤولني اإلداريني        )د(  

وقادة أجهزة شرطة اهلجرة يف احملافظات للربوتوكول املعمول به يف إجراءات اإلبعـاد،             
 يف حالة خمالفتـهم الربوتوكـول، العقوبـات         صدر حبقهم، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وأن ت    

  ؛ناسبةامل
من تدابري تشريعية أو أي تدابري ذات طبيعـة أخـرى           أن تتخذ ما يلزم       )ه(  

  لتيسري إدماج الالجئني وملتمسي اللجوء يف اجملتمع؛
أن تعزز ما تنظمه من محالت توعية بشأن الرتاع املنـدلع يف كولومبيـا              )و(  

أيـضاً تـدابري    تخذ  ووضع األشخاص الذين يصلون إىل إكوادور التماساً للجوء، وأن ت         
  .األجانبمواقف كره التمييزية أو ملواقف لقضاء على اللتوعية تسهم يف ا

  اإلفالت من العقاب على جرائم التعذيب وإساءة املعاملة    
تالحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للمعلومات اليت قدمتها الدولة الطـرف يف تقريرهـا                -١٦

 إىل قـضاة    ، مل ُتِحل وحدة الشؤون الداخلية التابعة للشرطة الوطنية        )١٨١الفقرة  (الدوري  
حباالت إساءة معاملـة  تتعلق  بالغاً ٢٩٩ بالغاً من أصل ٥٩احملاكم العادية والشُرطية سوى   

 ٢٠٠٥مـايو   /يف الفترة ما بني أيـار     إليها  ، قُدمت   مزعومةأو تعذيب أو اعتداءات جسدية      



CAT/C/ECU/CO/4-6 

GE.11-40390 8 

عالوةً على ذلك، يشري التقرير الدوري للدولـة الطـرف   و. ٢٠٠٨ديسمرب /وكانون األول 
أحكـام   ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٣يف الفترة بني عام     مل تصدر   "إىل أنه   ) ١٦٦-١٦٤ت  الفقرا(

الدعاوى املتعلقة جبرائم التعدي على احلريـة الشخـصية وجـرائم           إال يف دعويني من     إدانة  
 وفقاً للمعلومات املقدمة من وفد الدولة الطـرف، مل           ألنه كما يساور اللجنة قلق   ". التعذيب

يف إطار نظام السجون يف الدولة الطـرف        سوى مخسة بالغات حمددة     ُتقدم خالل هذا العام     
وترى اللجنة أن هذه    . األحداثاحتجاز  عن حاالت إساءة معاملة، حدثت كلها يف مراكز         

البيانات متناقضة مع ما تلقته من مصادر أخرى من معلومات متكررة ووثائق كثرية بـشأن               
ويف الوقـت نفـسه،     . ومني من حريتهم  حاالت تعذيب وإساءة معاملة تتعلق بأشخاص حمر      

 ٩ الـصادر عـن وزارة الداخليـة يف          ١٤٣٥الوزاري رقم   املرسوم  اللجنة باهتمام   الحظ  ت
مفادهـا  وحدة الشؤون الداخلية    يتضمن تعليمات موجهة إىل     ، الذي   ٢٠١٠يونيه  /حزيران

ع القضايا املتعلقة   حىت لو انقضت املدة الزمنية احملددة إلجراء التحقيقات، ُيعاد فتح مجي          "بأنه  
بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت َيثبت فيها أهنا قد أُغلقت أو ُحفظت دون التحقيق فيها حتقيقاً 

مسؤوليات وجود  أو القضايا اليت تتكشف فيها عناصر جديدة قد تفضي إىل حتديد            /مناسباً و 
ة هذه القـضايا إىل  وإحالعلى عاتق أفراٍد من الشرطة،    أن تقع   مدنية وجنائية وإدارية ُيحتمل     

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد " (السلطات املختصة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ضمان التحقيق يف مجيع بالغات التعـذيب أو        املناسبة ل تدابري  الأن تتخذ     )أ(  

وبصفة خاصة، أن تضمن تويل هيئة مستقلة، غري تابعة   . إساءة املعاملة حتقيقاً عاجالً ونزيهاً    
  ة الشرطة، إجراء هذه التحقيقات؛ لسلط

نظام الشكاوى الداخلي املتاح للسجناء وتنظر يف       فعالية  أن تراجع مدى      )ب(  
  جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم؛تتاح مسألة إنشاء آلية شكاوى مستقلة 

أن تقاضي على النحو الواجب من ُيّدعى ارتكاهبم أفعال تعذيب وإساءة             )ج(  
دى خطورة ـات تتناسب وم ـيف حالة ثبوت التهمة عليهم، عقوب     ل هبم،   أن ُترت معاملة، و 

  ما ارتكبوه من أفعال؛
االعتبار هلم  أن تقدم للضحايا تعويضات مناسبة، وتوجه جهودها حنو رد            )د(  

  .على أكمل وجٍه ممكن

  جلنة احلقيقة    
مـن  ) د (رة الفرعية انظر الفق (إىل التقرير النهائي للجنة احلقيقة      ارتياح  تشري اللجنة ب    -١٧

سيما إىل ما خلصت إليه من استنتاجات وما قدمته من توصيات عقب             ، وال )أعاله ٧الفقرة  
 ١٩٨٤حالة انتهاك حلقوق اإلنسان حدثت يف إكوادور يف الفترة من عام             ١١٨التحقيق يف   

 ة، وقد بلغ إمجايل الضحايا املتعـّرف      ـالعديد منها انتهاكات مجاعي   كان  ،  ٢٠٠٨إىل عام   
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 شخصاً قد ُحرموا حريتهم بصورة      ٢٦٩أن  إىل  التقرير النهائي   خيلص  و.  ضحية ٤٥٦عليهم  
 شخـصاً  ١٧ شخصاً لعنف جنسي؛ ووقع      ٨٦ شخصاً؛ وتعرض    ٣٦٥غري قانونية؛ وُعذب    

 شخـصاً  ٢٦ شخصاً بإجراءات موجزة؛ بينما وقـع      ٦٨الختفاء القسري؛ وأُعدم    لضحايا  
 قدمت جلنة احلقيقة، بدعم     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨  ويف". قتلالالشروع يف   "آخرين ضحايا   

، ٢٠٠٧مايو / أيار٣ املؤرخ ٣٠٥ من املرسوم التنفيذي رقم    ٦من أمني املظامل وعمالً باملادة      
مشروع قانون تعـويض    "إنشاء آليات متابعة لتنفيذ التوصيات الواردة يف        يدعو إىل   مقترحاً  

ات خطرية حلقـوق اإلنـسان      ـ من انتهاك  الضحايا واملقاضاة على ما ارُتكب يف إكوادور      
 / كـانون األول ٣١ إىل  ١٩٨٣أكتوبر  / تشرين األول  ٤وجرائم ضد اإلنسانية يف الفترة من       

كما تشري اللجنة إىل إنشاء النيابة العامة للدولة وحدة متخصصة للبّت يف            ". ٢٠٠٨ديسمرب  
حلقيقة، بوصف ذلـك     حالة اليت حققت فيها جلنة ا      ١١٨حاالت االنتهاكات البالغ عددها     

  ). ١٦ و١٤ و١٢ و٤ و٢املواد  (مرتكيب هذه االنتهاكاتخطوة سابقة ملقاضاة 
  :تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات وافية عن ما يلي  
 الـواردة يف    ١١٥لتوصيات البالغ عـددها     لالدولة الطرف   استجابة    )أ(  

االعتبـار  اء الضحايا، ورد حقوقهم، ورد      التقرير النهائي للجنة احلقيقة يف ما يتعلق بإرض       
  وتعويضهم، وضمان عدم تكرر االنتهاكات؛هلم، 

للجمعيـة  نتيجة البحث الذي أجرته جلنة العدالة وهيكل الدولة التابعة            )ب(  
اعتماد مشروع قانون تعويض الضحايا الـذي       الوطنية، ونتيجة املداوالت الالحقة بشأن      

  اقترحته جلنة احلقيقة؛
جة التحقيقات والدعاوى اجلنائية، مبا يف ذلك األحكام الصادرة، اليت          نتي  )ج(  

  . قد تسفر عنها املعلومات اليت أحالتها جلنة احلقيقة إىل النيابة العامة للدولة

  ر وممارسة العنف اجلنسي ضدهمّصالعنف ضد األطفال وإيذاء القُ    
مات الواردة إليهـا عـن     املعلوطابق  تعرب اللجنة عن عميق جزعها حيال غزارة وت         -١٨

ر يف املؤسـسات التعليميـة يف       ّصحجم مشكلة اإليذاء والعنف اجلنسي اليت يتعرض هلا القُ        
فبالرغم من أن اللجنة حتيط علماً بوجود خطة القضاء على األفعال اجلرمية اجلنسية             . إكوادور

مؤسسيةً تجابةً  مل تستجب حىت اآلن اس    هنا ترى أن الدولة الطرف      فإالتعليمية،  ؤسسات  يف امل 
 يتعرضون له مـن     ّماا يسهم يف تفضيل الضحايا عادة عدم اإلبالغ ع        مناسبة هلذه املسألة، مم   

ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء املعلومات الواردة إليها عن حاالٍت تعرَّف فيهـا           . إيذاء
ع اللجنـة   ويف هذا الصدد، تتاب   . الضحايا على املعتدين عليهم من بني أعضاء هيئة التدريس        

، اليت قبلت جلنة البلدان األمريكية      باوال غومثان ضد إكوادوار   قضية  باهتمام اإلجراءات املتعلقة ب   
 بعد أن   )٧٦/١٨التقرير رقم    (٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٧يف  النظر فيها   حلقوق اإلنسان   

 ٨ و ٥ و ٤للمـواد   املّدعون واملتعلقة بوقوع انتهاكات     نظرت يف الشكوى اليت قدمها إليها       



CAT/C/ECU/CO/4-6 

GE.11-40390 10 

لكـون  ويساور اللجنة قلق أيضاً     .  من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     ٢٥ و ٢٤ و ١٩و
  ). ١٦ و٤ و٢ و١املواد  (مشروعةممارسة العقوبة البدنية يف املرتل 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف، نظراً خلطورة األفعال املبلّغ عنها، على القيام مبا يلي  
القضاء على أفعال اإليذاء والعنف اجلنسي      ل  من أج أن تكثف جهودها      )أ(  

  ؛ يف املدارسرّصاليت يتعرض هلا القُ
ومقاضـاة  لتحقيق يف هذه األفعـال،      لأن تتخذ كل ما يلزم من تدابري          )ب(  
  ، ومعاقبتهم؛مرتكبيها
ارسـة  أن تضمن توفر سبل االنتصاف من أجل القضاء على تأّصـل مم             )ج(  

  ر يف املؤسسات التعليمية؛ّصاإليذاء والعنف اجلنسي ضد القُ
أن تنشئ آليات لتقدمي الشكاوى ُتتاح للضحايا وأقربائهم يف املؤسسات            )د(  

  التعليمية وغريها من املؤسسات؛
أن تعزز تنظيم برامج توعية وتدريب مستمر بـشأن هـذا املوضـوع               )ه(  

  تستهدف أعضاء هيئات التدريس؛ 
على خدمات الرعاية   و كامل   على حن أن تكفل للضحايا إمكانية احلصول        )و(  

الصحية املتخصصة يف جمايل تنظيم األسرة والوقاية مـن األمـراض املنقولـة جنـسياً               
عالوةً على ذلك، يتعني على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها الراميـة            و. وتشخيصها

إعادة إىل جرب الضرر الواقع على الضحايا، مبا يف ذلك تقدمي تعويضات عادلة ومناسبة، و             
  على أكمل وجه ممكن؛أهيلهم ت

على مشاركة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك       شتمل  أن تنشئ آلية مشاورات ت      )ز(  
  جمالس آباء الطالب؛

  .أن حتظر ممارسة العقوبة البدنية لألطفال يف املنازل حظراً صرحياً  )ح(  

  اإلعدام الغوغائي وأعمال جلان الدفاع عن الفالحني    
لجنة حتيط علماً باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف اليت          على الرغم من أن ال      -١٩

       " جلان الـدفاع عـن الفالحـني       "بتوضح أن دولة إكوادور ال تروج عمل اللجان املسماة          
عن مشاركة  وال حتميها وال تدعمها، غري أن قلقاً يساورها بشأن ما ورد إليها من معلومات               

فاظ على األمن يف املناطق الريفية وارتكاب بعض أعضائها         مشاركةً نشطة يف احل   هذه اللجان   
وتدين اللجنة حاالت اإلعدام الغوغائي اليت حدثت مؤخراً يف حمافظات بيتشينشا،       . انتهاكات

  ).١٦ و٢املادتان (ولوس رّيوس، وغواياس، وأسواي، وكوتوباكسي، وتشيمبوراسو 
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  :لدولة الطرف القيام مبا يليينبغي ل  
تحسني أمن املواطن يف املناطق الريفية،      لذ كل ما يلزم من تدابري       أن تتخ   )أ(  

  ؛البلدمع ضمان وجود قوات أمن الدولة وأجهزهتا يف شىت أحناء 
أن تضمن التحقيق يف ما يقع من حوادث وتقدمي املسؤولني عن وقوعها              )ب(  
  .إىل العدالة

  نظام العدالة لدى الشعوب األصلية    
باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن إعداد مسودة مـشروع          حتيط اللجنة علماً      -٢٠

احملاكم العادية الذي   نظام  حماكم الشعوب األصلية و   نظام  القانون املتعلق بالتنسيق والتعاون بني      
لعدم توفر معلومـات    بيد أن اللجنة قلقة     . ، مبدأ الرقابة الدستورية   ١٩ و ٤يتضمن، يف مادتيه    

وال يف ردود الوفد عـن كيفيـة تـسوية تنـازع      ري للدولة الطرف    كافية ال يف التقرير الدو    
  ).١٦ و٢املادتان (العادي ونظريه لدى الشعوب األصلية االختصاص القضائي بني نظام العدالة 

تنازع االختصاص الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابري ضماناً لتسوية ينبغي للدولة   
باتباع اإلجراءات  وذلك  ى الشعوب األصلية    العادي ونظريه لد  القضائي بني نظام العدالة     

املنصوص عليها يف القانون، مع كفالة احترام احلقوق واحلريات األساسية، مبا يف ذلـك              
  .ضروب املعاملة والعقوبة القاسية والالإنسانية واملهينةغريه حظر التعذيب و

  التدريب    
 ٨٢ مـن    تاالفقر(ة الطرف   ـحتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة يف تقرير الدول         -٢١
بشأن ما تنظمه من برامج تدريب ألفراد الشرطة الوطنية، لكنها تعرب عن أسـفها    ) ٨٨إىل  

لنقص املعلومات املتاحة بشأن تقييم هذه الربامج ومدى كفاءهتا يف احلد من حاالت التعذيب              
لجنة الدائمة املعنية   إىل أن ال  ) ٢٠٦الفقرة  (وتشري الدولة الطرف يف تقريرها      . وإساءة املعاملة 

، قد نفـذت،    عديلهابتقييم اخلطط التنفيذية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف إكوادور ومتابعتها وت         
، ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٧فرباير /بالتعاون مع منظمات دولية غري حكومية، يف الفترة من شباط

ناهضة التعـذيب،   ووفقاً للمعلومات الواردة إىل جلنة م     . مشروعاً لتنفيذ بروتوكول اسطنبول   
وطورته وضعته  ضحايا التعذيب، وقد    إلعادة تأهيل   املشروع تابع للمجلس الدويل     فإن هذا   
الكامل لضحايا التعذيب بتمويل من االحتاد األورويب، وقـد حظـَي           إعادة التأهيل   مؤسسة  

  ). ١٠املادة (املشروع بدعم اللجنة الدائمة للتقييم 
  :ليلدولة الطرف القيام مبا يينبغي ل  
أن تواصل استحداث برامج تدريب هتدف إىل ضمان دراية املـوظفني             )أ(  

 أفراد الشرطة وغريهم من املسؤولني عن حفظ النظام، درايـةً           ال سيما كافة، و العموميني  
  تامة بأحكام االتفاقية، وعدم التسامح مع املخالفني هلا والتحقيق معهم ومقاضاهتم؛
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 من برامج تدريبية وتثقيفية ومدى تأثريها       ضعهأن تقّيم مدى كفاءة ما ت       )ب(  
  حاالت التعذيب وإساءة املعاملة؛يف احلد من 

أن تواصل دعمها ألنشطة التدريب املتعلقة باسـتخدام دليـل كفـاءة              )ج(  
التحقيق والتوثيق يف حاالت التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو              

  ). اسطنبولبرتوكول(الالإنسانية أو املهينة 

  أحوال االحتجاز    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن اخنفاض عدد السجناء              -٢٢

مـشكلة اكتظـاظ    حلـل   اخنفاضاً ملحوظاً، فضالً عن ما اختذته الدولة الطرف من تدابري           
تنفيـذ  السجون، من بينها إقرار نظام جديد حلساب استحقاقات السجناء بتعديل قـانون             

 ٢ ٢٢٨اليت مشلت ، ٢٠٠٨كما حتيط اللجنة علماً بأحكام العفو الصادرة يف عام . العقوبات
شخصاً حمروماً من احلرية بتهمة حيازة كميات قليلة من املواد املخدرة واملؤثرات العقليـة،              

 ٢٠٠٦وتالحظ اللجنة أيضاً أنه منذ عام       .  سجيناً بلغ مرضهم مرحلته النهائية     ١٣فضالً عن   
ُرصدت خمصصات إضافية يف امليزانية لبناء املنشآت العقابية ومراكـز االحتجـاز املؤقـت              

زالت قلقة بشأن ارتفاع مستويات اإلشغال املـسجلة       غري أن اللجنة ما   . هيزهاوتوسيعها وجت 
يف معظم مراكز االحتجاز، ويعزى ذلك بصفة رئيسية لبطء سري الدعاوى القضائية، وتكرر             

تـردي أحـوال النظافـة    عن ن قلقها إزاء استمرار ما يردها من بالغات        اللجنة اإلعراب ع  
خدمات الرعاية الصحية، ونقص األغذية ومياه      كفاية  العاملني، وعدم   أعداد  الصحية، ونقص   

  ).١١املادة (الشرب 
  :دولة الطرف القيام مبا يليينبغي لل  
سجون، تكثف ما تبذله من جهود يف سبيل التخفيف من اكتظاظ ال           أن  )أ(  

 باللجوء إىل اعتماد تدابري بديلة عن عقوبة السجن، كي تبلغ اهلـدف الـذي               ال سيما و
   شهراً؛١٨غضون حددته وهو حل مشكلة اكتظاظ السجون يف 

أن تواصل تنفيذ األعمال املقررة لتحسني اهلياكل األساسية للـسجون            )ب(  
  وتوسيعها؛
اً وعدد موظفي السجون    زيادة مستوى التوظيف عموم   لأن تعتمد تدابري      )ج(  
  خصوصاً؛
أن تعزز املوارد اخلاصة خبدمات الرعاية الصحية املتاحـة يف املنـشآت              )د(  

  .الرعاية الطبية املقدمة للسجناءخدمات العقابية وتضمن جودة 
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  املساعدة القانونية اجملانية    
شـخاص  اللجنة األثر اإلجيايب لعمل مكتب أمني املظامل يف خفض عـدد األ           تالحظ    -٢٣

. ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٣١يف   شخص   ٥٠١رهن احلبس االحتياطي، الذي بلغ      املوجودين  
تتوفر ملكتب أمني املظامل مـن املـوارد        " من الدستور،    ١٩١ووفقاً للمنصوص عليه يف املادة      

  ).١١ و٢املادتان " (البشرية واملادية وظروف العمل ما يعادل نصيب النيابة العامة للدولة منها
ولة الطرف أن ترصد ملكتب أمني املظامل املوارد البشرية واملالية واملادية           لدينبغي ل   

  .الالزمة لتحقيق أهدافه بغية توسيع نطاق عمله ورفع مستوى كفاءة نظامه

  جرب الضرر، مبا يف ذلك تقدمي التعويضات ورد االعتبار    
، الذي ُتسند   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٩، املؤرخ   ١٣١٧حتيط اللجنة علماً باملرسوم رقم        -٢٤

تنسيق تنفيذ ما ينشأ عن نظـام البلـدان         "إىل وزارة العدل وحقوق اإلنسان مبوجبه مسؤولية        
األمريكية حلقوق اإلنسان والنظام العاملي حلقوق اإلنسان من أحكام وتدابري احترازية وتـدابري             

ؤ الدولـة   إال أن اللجنة تعرب عن أسفها لتبـاط       ". مؤقتة واتفاقات ودية وتوصيات وقرارات    
الطرف يف تنفيذ ما أُبرم من اتفاقات ودية واعُتمد من قرارات يف إطار نظام البلدان األمريكيـة               
حلقوق اإلنسان تنفيذاً كامالً، فضالً عن نقص املعلومات املتعلقة مبا ُيقدم لضحايا انتـهاكات              

  .ار هلماالعتبحقوق اإلنسان من تعويضات وجربٍ للضرر الواقع عليهم، مبا يف ذلك رد 
لدولة الطرف أن تضمن اختاذ التدابري املالئمة من أجل جرب الضرر الواقع            ينبغي ل   

على ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك تقدمي تعويضات عادلة ومناسـبة، ورد              
   . على أكمل وجه ممكن هلمعتبارالا

قبـل بيانـات    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري امل            
إحصائية ومعلومات وافية عن احلاالت اليت حصل فيها الضحايا على جربٍ كامل ملا حلـق               
هبم من ضرر، مبا يف ذلك التحقيق مع املسؤولني عـن االنتـهاكات املرتكبـة حبقهـم                 

  .االعتبار هلمومعاقبتهم، وتقدمي تعويضات للضحايا، ورد 

  ةالربوتوكول االختياري وآلية املنع الوطني    
حتيط اللجنة علماً باإلجراءات القانونية والدستورية اليت ستفضي إىل إنشاء أو حتديد              -٢٥

اآللية الوطنية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               
  .لربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقيةلاملهينة وفقاً 

ة وضمان توفر   ـع الوطني ـبعملية حتديد آلية املن   دولة الطرف اإلسراع    ينبغي لل   
  .البلدواليتها باستقاللية وكفاءة يف مجيع أحناء ألداء ما يلزم هذه اآللية من موارد 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات             -٢٦
اللتزامات املتعهَّد هبـا    ل اخلارج   يفرابطة  القوات املسلحة اإلكوادورية امل   امتثال  عن مدى   

  .مبوجب االتفاقية
وُتحثُّ الدولة الطرف على نشر التقرير الذي قدمته إىل اللجنـة واملالحظـات               -٢٧

اخلتامية للجنة على نطاق واسع عرب املواقع الشبكية الرمسية ووسائط اإلعالم واملنظمات            
  .غري احلكومية

  تقدم إليها، خالل مدة عام، معلومات عن       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       -٢٨
 ه من هـذ   ٢٢ و ١٨ و ١٥ و ١٤ و ١٢توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات      استجابتها ل 

  .الوثيقة
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل وفقـاً للمبـادئ               -٢٩

رير املتعلقـة بتنفيـذ   لتقالالتوجيهية املقررة ومراعاة احلد األقصى لعدد الصفحات املقرر     
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقـة أساسـية   .  صفحة٤٠االتفاقية وهو   

 وفقاً لشروط إعداد الوثائق األساسية املشتركة املقـررة يف املبـادئ التوجيهيـة              وحدةم
، الـيت   (HRI/GEN/2/Rev.6)املنسقة لتقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان         

مراعاة احلد  اعُتمدت يف اجتماع هيئات املعاهدات املشترك بني اللجان، كما تدعوها إىل            
ويشكّل التقرير املتعلـق بتنفيـذ    .  صفحة ٨٠ذا النوع من الوثائق وهو      هلاألقصى املقرر   

، التقرير الذي يتعني على الدولة الطـرف        وحدةاالتفاقية، إىل جانب الوثيقة األساسية امل     
  .  من االتفاقية١٩ورية وفقاً للمادة تقدميه بصورة د

موعـد   ا الدوري الـسابع يف    ـة الطرف أيضاً إىل تقدمي تقريره     ـوتُُدعى الدول   -٣٠
  .٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩أقصاه 

        


