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  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ - أبريل / نيسان٢٧جنيف، 

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
   من االتفاقية١٩ املادة مبوجب

  املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب

  نيكاراغوا
 ٨٧٤ و٨٧٢ يف جلـستيها  (CAT/C/NIC/1) لنيكـاراغوا  نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقريـر األويل        - ١

 ٨٩٠ها  ، واعتمدت يف جلستي   874)و CAT/C/SR.872 انظر (٢٠٠٩مايو  / أيار ١أبريل و / نيسان ٣٠املعقودتني يومي   
  .891) و(CAT/C/SR.890الواردة أدناه تامية  املالحظات اخل،٢٠٠٩مايو / أيار١٣ املعقودتني يف ،٨٩١و

   مقدمة- ألف 

.  لنيكاراغوا ولكنها تعرب عن أسفها للتأخر احلاصل يف تقدميهترحب اللجنة مع االرتياح بالتقرير األويل     - ٢
الكفء، وتشكره علـى الـردود   نيكاراغوا وفد ثمر الذي أقيم مع وتعرب اللجنة عن اغتباطها باحلوار البناء وامل  

وتشكر اللجنة أيضاً الدولـة الطـرف علـى املعلومـات           . الصرحية والدقيقة اليت قدمها على األسئلة املطروحة      
  . اليت قدمتها  اإلضافية

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

  على الربوتوكـول االختيـاري     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٦تثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها يف          - ٣
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مما يؤكد                با امللحق

  .عزم الدولة الطرف على مكافحة هذه املمارسة واستئصاهلا
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 حقوق  التفاقية الدولية حلماية   على ا  ٢٠٠٥وترحب اللجنة مع االرتياح بتصديق الدولة الطرف يف عام            - ٤
 على اتفاقية حقوق األشخاص ٢٠٠٧ديسمرب /مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وبتصديقها يف كانون األول

  .ذوي اإلعاقة

، ٢٠٠٤وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلنشائها للتحالف الوطين ملكافحة االجتار باألشخاص يف عام                - ٥
 املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب          كذلك إىل الربوتوكول   ٢٠٠٤وعلى انضمامها يف عام     

  .الوطنية والرامي إىل منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

 سـيما   النظام السجون، و  وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتحسني أداء              - ٦
، وهو يتـضمن    ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١١ املتعلق بنظام السجون وإنفاذ العقوبات يف        ٤٧٣اعتماد القانون رقم    

  .القواعد املتعلقة بتنفيذ العقوبات وتطبيق تدابري تقييد احلرية، واليت تقوم على مبادئ التأهيل واإلدماج االجتماعي

  . جراءات اجلنائية، وهو خطوة أوىل حنو حتسني إقامة العدلوحتيط اللجنة علماً مع املوافقة باعتماد قانون اإل  - ٧

 ٤ اعتمدتـه اجلمعيـة الوطنيـة يف         الذيوترحب اللجنة مع التقدير بالقانون املتعلق حبماية الالجئني،           - ٨
  . ولقي دعم مجيع األحزاب السياسية٢٠٠٨يونيه /حزيران

 الـيت يـشمل  ، ٢٠٠٦ملكلفة بالسجون يف عام وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتعيني املدعية اخلاصة ا        - ٩
  .يف خمتلف أماكن االحتجازالسجناء مراقبة معاملة يف  دورها

   دواعي القلق والتوصيات- جيم 

  تعريف التعذيب وجترميه

، يتضمن يف   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٩تالحظ اللجنة أن قانون العقوبات اجلديد، والذي دخل حيز النفاذ يف              - ١٠
بيد أهنـا   .  تصنيفاً وكذلك تعريفاً صرحياً للتعذيب     ،"رائم ضد اإلنسانية  اجل "، املعنون ه الثاين  من فصل  ٤٨٦املادة  

تالحظ مع القلق أن تعريف التعذيب الوارد يف قانون العقوبات ال يتوافق متاماً مع التعريف املقدم للمادة األوىل من 
ا موظف من املوظفني العامني أو أي شخص آخر    وذلك لكونه ال ينص صراحة على اجلرائم اليت يرتكبه         ،االتفاقية

وتشعر اللجنة أيضاً بـالقلق     . يتصرف بصفة رمسية أو بتحريض من جهة رمسية أو مبوافقة صرحية أو ضمنية منها             
لكون قانون العقوبات العسكري ال جيّرم التعذيب ولكنه ينص فقط على إساءة اسـتعمال الـسلطة والـضرب                  

  )٤ و١املادتان . (ملتهممصلحة اأكثر خيدم معيار  تطبيق يعينواجلرح، مما قد 

ملادة األوىل مـن   الوارد يف ا  ينبغي للدولة الطرف اعتماد تعريف للتعذيب يتوافق متام التوافق مع التعريف            
وينبغي هلا أيضاً مراجعة قـانون      . االتفاقية، وضمان أن يغطي هذا التعريف كل العناصر املكونة للتعذيب         

  .  من االتفاقية٤مع أحكام املادة األوىل واملادة يتفق  ينص على جرمية التعذيب وجلعلهالعقوبات العسكري 
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  االلتزام بإجراء حتقيق واحلق يف التظلم

مرتكيب أعمال التعذيب وسوء املعاملة، وهـو       حبق   وعقوبات   مالحقاتتالحظ اللجنة بقلق عدم وجود        - ١١
جنة أيضاً بالقلق من أنه وعلى الرغم من ارتفاع عدد الشكاوى           وتشعر الل . اإلفالت من العقاب  تشبيهه ب ميكن    ما

 من التحقيقات املفتوحة يف القضايا املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنـسان            يف املائة  ٦٨اليت رفعها املواطنون، اعتربت     
هبدف إقامة  مة  النيابة العا إىل   منها فقط     يف املائة  ٤غري مقبولة وأحيل    حتقيقات   واملنسوبة إىل موظفني لدى الدولة    

ويف هذا الشأن، تـرى اللجنـة أن        . جنائية، وذلك وفقاً للمعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف        عوى  د
  )١٣ و١٢املادتان . (ميكن أن يشكل عقبة أمام تطبيق االتفاقيةللجزاءات اجلنائية الغياب شبه التام 

كـل الـشكاوى    تحقيق برتاهة وبدون إبطاء يف      للينبغي للدولة الطرف اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية        
املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وضمان أن متكن                

بغية مكافحة إفالت مـرتكيب االنتـهاكات        عال ومعاقبتهم فهذه التحقيقات من مالحقة مقتريف هذه األ      
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل بيانات           . اجلسيمة لالتفاقية من العقاب   

إحصائية مفصلة ومصنفة، حسب اجلرمية واألصل العرقي ونوع اجلنس، عن الشكاوى املتعلقة بأعمـال              
يعزى ارتكاهبا إىل موظفني من قوات األمن، وكذلك عن التحقيقـات الـيت             اليت  عاملة  املتعذيب وسوء   ال

. ها، واحملاكمات اليت مت إجراؤها، واألحكام والعقوبات التأديبية اليت صدرت يف كـل قـضية              أمكن فتح 
   .ا إىل الضحايامويتعني أيضاً تقدمي معلومات عن التعويض أو اجلرب اللذين أمكن هلا تقدميه

  املراقبة املستقلة

ر واليت تشري إىل أنه بإمكان مكتب      من التقري  ٨٦ و ٨٣حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة يف الفقرتني          - ١٢
بيد أهنـا   . املدعي العام حلقوق اإلنسان وكذلك قضاة تنفيذ األحكام القضائية إجراء تفتيش يف أماكن االحتجاز             

تشعر بالقلق إزاء ما تلقته من معلومات تشري إىل أن عمليات تفتيش أماكن االحتجاز ال تتم بالقدر الكـايف وأن         
  )٢املادة . ( إىل هذه األماكنالوصولة تالقي صعوبات يف املنظمات غري احلكومي

، وحتثها  السجناءحتث اللجنة الدولة الطرف على إقامة نظام فعال ملراقبة ظروف االحتجاز ومعاملة             
بوجه خاص على توسيع نطاق والية مكتب املدعي العام املكلف بالسجون لتمكينه مـن احلـضور                

جون العسكرية، ومستشفيات األمراض النفسية، وكذلك علـى        مراكز احتجاز املهاجرين، والس     إىل
وترغب اللجنة يف أن يتضمن التقرير املقبل       . املنظمات غري احلكومية إىل هذه األماكن     وصول  تيسري  

   .متابعة هذه الشكاوىمعلومات عن عدد الزيارات والشكاوى اليت قدمها احملتجزون و

  لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والضمانات األساسية منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ا

 ٣٤لفقرة  حسب ما جاء يف ا     ،نهإ العملي، حيث    التطبيقتشعر اللجنة بالقلق إزاء إعمال حق الدفاع يف           - ١٣
يهم بالتايل وعلحمامٍ خاص دمات خب لالستعانةمن التقرير، فإن معظم احملتجزين ال ميلكون اإلمكانيات املالية الالزمة 

 من الدولة، ويبدو أن عدد حماميي املـساعدة القـضائية           يتلقى أجره قضائية   مساعدة   أن يلتمسوا خدمات حمامي   
  )١٦ و٢الفقرتان  (.كاٍف  غري
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إعمال حق الدفاع لكل شخص حمروم مـن                 
 القضائية أو احملاميني الذين تعّينهم احملكمة ورفع مستوى مـؤهالهتم،           حريته وزيادة عدد حماميي املساعدة    

وكذلك تدعو اللجنة الدولة    . ووضع آليات قضائية تتيح استئناف احلكم يف حالة عدم وجود دفاع كافٍ           
  ").donados("الطرف إىل أن تويل على سبيل األولوية اهتماماً بقضايا احملتجزين املتروكني دون رعاية 

   العدلإقامة

. الدولة الطرف  يفإقامة العدلتالحظ اللجنة بقلق أن املعلومات املقدمة تكشف عن أوجه قصور يف نظام   - ١٤
املؤسسات العامة للسلطة القضائية، ومها امليزتان الضروريتان لضمان واستقاللية وتفيد بعض االدعاءات بقلة نزاهة 

هلياكـل  متحّيـز  عن خمالفات يف تعيني القضاة، واستخدام      ومات   كما تكشف املعل   .التطبيق الفعال ملبدأ املساواة   
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التـأخر       . لفساد يف أوساط القضاة وموظفي الشرطة     االسلطة القضائية واستشراء    

نيـة  من املدة القانو  لفترة أطول   احلاصل يف إقامة العدل، مما يؤدي يف بعض األحيان إىل متديد احلبس االحتياطي              
  )١٣ و٢املادتان . (احملددة بثالثة أشهر، وإىل التأخر يف حبث حالة احملتجزين

ختصيص   بضمان سيما  الينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري الالزمة إلصالح اخللل يف نظام إقامة العدل، و            
خذ أيضاً تـدابري    وينبغي هلا أن تت   . مبالغ كافية من املوارد ومبواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة الفساد         

. لضمان استقالل القضاء استقالالً تاماً، طبقاً للمعايري الدولية ذات الصلة، ولسد النقص يف عدد القضاة              
 تسهر علـى  وينبغي هلا كذلك ضمان أن تكون إجراءات االحتجاز مطابقة لقواعد احملاكمة العادلة، وأن              

  .أالّ تتجاوز إجراءات احملاكمة أجالً معقوالًاحترام املدة القانونية لالحتجاز على النحو الواجب، و

  العنف ضد املرأة

 مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف ضد النساء والقضاء عليه،             حتيط اللجنة علماً    - ١٥
امي ظاهرة قتل  يف البلد وإزاء تن إزاء انتشار مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتياتغري أهنا ال تزال تشعر بالقلق

.  العنف العائلي والعنـف اجلنـسي      سيما  الالنساء خالل السنوات األخرية يف سياق العنف املوجه ضد املرأة، و          
وتالحظ اللجنة بقلق القدر غري الكايف من الفرص املتاحة أمام الضحايا للجوء إىل القضاء، ونقـص املعلومـات                  

يف حاالت العنف ضد املرأة، وكذلك انعدام الوسـائل الكفيلـة    املتعلقة باألحكام الصادرة والعقوبات املفروضة      
  )١٦املادة  (.بتقييم فعالية التدابري املعتمدة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

حتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية العتماد تدابري شاملة ملكافحة العنف ضـد املـرأة                
لة الطرف إىل ضمان تنفيذ األحكام التشريعية املتعلقة بالعنف ضد املرأة           وتدعو الدو . والقضاء عليه 

وحتث اللجنة الدولة الطرف    . دون حتفظ، وإحالة اجلناة على العدالة وفرض العقوبات املناسبة عليهم         
. على ضمان وصول مجيع ضحايا العنف إىل وسائل فورية لالنتصاف واحلماية واملساعدة القـضائية             

تتناول املسائل املتعلقة بالعنف اجلنـساين     لدولة الطرف بتنظيم أنشطة تدريب دائمة     وتوصي كذلك ا  
 العاملون منهم يف حمافظـات      سيما  ال موظفي قوات حفظ النظام، و     تستهدفوالعنف ضد األطفال    

واستناداً إىل املالحظات اخلتامية اليت أبـدهتا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء             . الشرطة اخلاصة بالنساء  
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والـيت اعتمـدت يف     ) CEDAW/C/NIC/CO/6( تقرير نيكـاراغوا     بشأنتمييز ضد املرأة    ال  على
ستراتيجية وطنية موحدة   ا، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إىل اعتماد وتنفيذ          ٢٠٠٧فرباير  /شباط

 عناصرستراتيجية اء والفتيات، على أن تشمل هذه االومتعددة اجلوانب للقضاء على العنف ضد النس
وكذلك تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـورد يف تقريرهـا   . وتثقيفية ومالية واجتماعية  قانونية  

الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابري املعتمدة واآلثار النامجة عنها، وأن تقدم بصفة خاصـة               
بيانات عن عدد وطبيعة قضايا العنف ضد املرأة املبلغ عنها، وعن األحكام اليت صـدرت وأنـواع                 

   .العقوبات اليت فُرضت، وكذلك عما قُدم للضحايا من مساعدات وتعويضات

 من قانون ١٤٥ إىل ١٤٣ يف املواد من املنصوص عليهوتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء احلظر العام لإلجهاض   - ١٦
 يعـرض   عندماارم أو   اعتداء جنسي أو سفاح حم    احلمل نتيجة   وذلك حىت يف احلاالت اليت يكون فيها        العقوبات،  

وحيرم هذا احلظر الفئات    .  مباشرة بالعنف اجلنساين   صلةاملرأة للخطر، يف حاالت كثرياً ما تكون هلا         احلمل حياة   
، فيتحول هذا الوضع إىل إجهاد حقهناملعنية من النساء من كل فرصة للتخلص من سطوة االنتهاكات املرتكبة يف 

نفـسية كـالقلق    اضـطرابات   املدى البعيد يف حدوث     شديد من النوع الناجم عن الصدمات وقد يتسبب على          
وكذلك تالحظ اللجنة بقلق أن املرأة اليت تطلب إجراء إجهاض لألسباب الواردة أعاله عرضة للعقوبة . واالكتئاب

 للقانون الذي جييز اإلجهاض العالجي يف مثل ٢٠٠٦وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء إلغاء الربملان يف عام . اجلنائية
انعدام  ه الظروف، وإزاء ما مت تسجيله، منذ تطبيق هذا احلظر العام، من وفيات عديدة للنساء احلوامل بسبب                هذ

التدخل الطيب الذي كان يف مقدوره إنقاذ حياهتن، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للعديد من قواعـد آداب مهنـة          
 من قانون   ١٤٩ و ١٤٨يكونوا مبوجب املادتني    وكذلك تالحظ اللجنة بقلق أن املوظفني الطبيني ميكن أن          . الطب

  )١٦املادة . (العقوبات عرضة للتحقيق واملتابعة يف حالة إجرائهم لعمليات اإلجهاض العالجي

حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف تشريعاهتا املتعلقة باإلجهاض، كما أوصـت بـذلك               
وق اإلنسان، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       املالحظات اخلتامية األخرية الصادرة عن جملس حق      

ضد املرأة، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحتثها على دراسـة إمكانيـة وضـع               
استثناءات للحظر العام املفروض على اإلجهاض، يف حاالت اإلجهاض ألسباب عالجية أو حـاالت              

ووفقاً للمبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، يتعني       . ارماحلمل الناجتة عن االغتصاب أو سفاح احمل      
على الدولة الطرف أن تكفل العالج الفوري وغري مشروط لألشخاص الذي يسعون إىل احلصول على 

وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان عدم فرض عقوبات جنائية على املهنـيني      . الرعاية الطبية العاجلة  
  .ئهم ملسؤولياهتم املهنيةالطبيني فيما يتعلق بأدا

  محاية األطفال من التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

تؤيد اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية املتعلقة مبنع العنف املرتيل والعنف اجلنسي، غري أهنا تشعر بالقلق                  - ١٧
يف راسخة  ميثالن ظاهرة ثابتة و،طفالاأل وإساءة معاملة لكون العنف املرتيل، مبا يف ذلك العنف ذو الطابع اجلنسي

  )١٦املادة . (الدولة الطرف
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حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة إساءة معاملة األطفال يف األسرة 
وتعزيز اآلليات القائمة ملكافحة مجيع أشـكال العنـف أو األذى أو الـضرر أو إسـاءة املعاملـة                   

غريها من مراكـز الرعايـة      و، ويف املدرسة ويف املؤسسات       يف األسرة  بصفة خاصة واالستغالل،    أو
  .االجتماعية األخرى، سواء منها تلك اليت تعىن بالتعليم أو بالرعاية القضائية

  املعارضة السياسية واملدافعون عن حقوق اإلنسان

ا، هناك حاالت تعرض فيها املدافعون عن حقوق اإلنسان،         تالحظ اللجنة بقلق أنه وفقاً للمعلومات املقدمة إليه         -١٨
كما تالحظ اللجنـة بقلـق مـا        .  النساء اللوايت يدافعن عن حقوق املرأة، ملضايقات منتظمة وهتديدات بالقتل          سيما الو

اقع مـن  تعرضت له نساء يناضلن إلعمال حقوق اإلجناب من حتقيقات جنائية، وما تسببه القيود املفروضة حبكم األمر الو           
  )١٦ و١٢ و٢املواد . (نظمات املدافعني عن حقوق اإلنسانمل بالنسبة تكوين اجلمعياتحرية يف ق احلتعطيل إلعمال 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لوضع حد ملا يتعرض له املدافعون عـن حقـوق        
، مما يشتبه يف أنه أعمـال مـضايقة          النساء اللوايت يناضلن إلعمال حقوق املرأة      سيما  الاإلنسان، و 

  .حسب األصولمعاقبة اجلناة يف هذه القضايا، ومنتظمة وهتديد بالقتل، وبفتح حتقيقات 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل القمع العنيف الذي تواجه به املظاهرات اليت تنظمهـا             - ١٩
بعض قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلـك دوريـات   بل ِق احلكومية من ممثلو املنظمات غري  ينظمها  املعارضة السياسية و  

ال إىل تكرار وقوعها فعويؤدي عدم تسليط جزاءات على هذه األ  . الدفاع الذايت اليت تدعمها الدولة على ما يبدو       
  )١٦ و١٢ و٢املواد . (وقد يوحي مبوافقة السلطات عليها بصورة ضمنية

 فعالة ملكافحة ومنع أعمال العنـف الـيت ترتكـب يف إطـار     ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابري    
املظاهرات السلمية ضد أعضاء املعارضة السياسية واملتعاطفني معهم وممثلي املنظمات غري احلكومية،            

فعـال  وينبغي هلا أيضاً ضمان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة بشأن هذه األ          . وضمان محاية املتظاهرين  
   .صولحسب األ هامعاقبة مرتكبيو

  االحتجاز التعسفي

 عنـها يف تقريـره بـشأن االحتجـاز التعـسفي            اليت أعـرب  تشاطر الدولة فريق العمل أوجه القلق         - ٢٠
)A/HRC/4/40/Add.3 (     سجالت واضحة ومنهجية تسمح مبعرفة تواريخ دخول       لواملتعلقة بافتقار مراكز الشرطة

  )١٦ و١١ و٢املواد ( .عنهم قُّدموا إليها، واملسؤولني ، والدوائر والسلطات اليت بدقة وبيقنيوخروج احملتجزين

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري إلدخال حتسينات جوهرية على نظام الـسجالت يف مراكـز                
 حالة كل : وينبغي أن تسمح هذه السجالت مبعرفة دقيقة جبملة من األمور من بينها ما يلي             . الشرطة
ال، واملوظف املكلف باالحتجاز، ويوم وساعة إخطـار النيابـة          مبا يف ذلك يوم وساعة االعتق     متهم،  

العامة باالحتجاز، وكذلك أقاربه وحماميه، ويوم وساعة مثوله أمام أحد القضاة، ويوم وساعة خروجه 
  .ُيعهد إليها بهمن مركز الشرطة والسلطة اليت 
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  ظروف االحتجاز

لق حبالة االكتظاظ وظروف االحتجاز السيئة يف أماكن        تشعر اللجنة بالقلق إزاء املشكلة اخلطرية اليت تتع         - ٢١
 يبعثوخلصت اللجنة إىل أن الوضع . احلرمان من احلرية، وهي عوامل من شأهنا أن تلحق أضراراً بصحة احملتجزين

 فيما يتعلق بالظروف السائدة     سيما  ال، و  املتمتعة باحلكم الذايت   حمليط األطلسي اعلى القلق بوجه خاص يف مناطق       
  )١٦املادة . ( تيبيتابا وبلوفيلدزسجينيف 

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابري فورية للحد من االكتظاظ يف الـسجون ولتحـسني اهلياكـل             
األساسية واألوضاع الصحية، وينبغي هلا توفري املرافق واملوظفني وموارد امليزانية الضرورية لـضمان             

  .لدولية الدنياتوافق ظروف االحتجاز يف البلد مع املعايري ا

وحتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة أثناء احلوار الذي دار مع الدولة الطرف بشأن ظـروف اعتقـال      - ٢٢
النساء واألحداث وتكشف عما أفادت به من عدم وجود سجون منفصلة للنساء واألحداث يف بعـض املنـاطق        

 بذلتها الدولة الطرف إلجياد حلول عمليـة هلـذه          وتقر اللجنة باجلهود اليت   . بسبب حالة االكتظاظ يف السجون    
 ويف إطار منـع     ،املشكلة، كتطبيق أنظمة توقيت خمتلفة أو استخدام أجنحة منفصلة يف املرافق املشتركة غري أهنا             

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة، تذكّر بوجوب فصل النـساء عـن                 
وتؤكد اللجنة على األمهية اليت .  األحداث يف مرافق مستقلة متاماً عن املرافق اليت يوضع فيها الكبارالرجال ووضع

  )١٦املادة . (تطبيق االتفاقية وجود هيئة مراقبة مستقلة ختصص هلا املوارد البشرية واملالية الكافيةليكتسيها بالنسبة 

 مؤسسات منفصلة، وأن حترص على وجه       ينبغي للدولة الطرف أن تضمن سجن النساء والرجال يف        
وينبغي هلا أيضاً ضمان تلقي حـراس       . اخلصوص على فصل السجناء األحداث عن السجناء الكبار       

السجون املعّينني حلراسة النساء واألحداث تدريباً يتيح هلم التصرف بالقدر الالزم من الوعي والقدرة 
  .  بتعزيز إجراءات الرقابة املستقلة للسجونكما توصي اللجنة الدولة الطرف. على تكييف سلوكهم

  التدريب

تالحظ اللجنة أن مدة وجودة التدريب الذي حيصل عليه موظفو السجون والشرطة ال يزاالن غري كافيني لضمان   -٢٣
املون التأهيل الكايف واملتعدد االختصاصات يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي العدالة والشرطة، وخباصة للموظفني الذين يتع         

 منـع   املوفّر يف جمال  وتشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب       . مع األطفال واملراهقني وكذلك النساء ضحايا العنف املرتيل       
وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لقلة املعلومات املقدمة بشأن متابعة            . التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة    

اجلاري تنفيذها وانعدام املعلومات بشأن نتائج التدريب املتاح جلميع املوظفني املختصني وبـشأن             وتقييم برامج التدريب    
  )١٠املادة . ( املعاملةوسوء هذه الربامج يف خفض عدد حاالت التعذيب جدوى

  :ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري التالية
ومتعدد االختصاصات يف جمال    تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لضمان توفري تدريب كاٍف           )أ(  

حقوق اإلنسان، يقتضى على وجه اخلصوص أن تتضمن برامج التدريب املهين املتاح ألفراد قـوات               
الشرطة وموظفي السجون معلومات كاملة بشأن حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
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ئم جلميع املوظفني ميكنهم من تعلم كيفية الكـشف عـن            تدريب خاص ومال   توفري  )ب(  
وتوصي اللجنة بإدراج دليل التقصي الفعال بشأن التعذيب وغريه         .  املعاملة وسوءعالمات التعذيب   

كجزء ال يتجزأ ) بروتوكول اسطنبول(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  من تدريب األطباء؛

ع وتطبيق منهاج لتقييم فعالية برامج التدريب والتعليم وأثرها يف خفض عـدد             وض  )ج(  
   املعاملة؛وسوءحاالت التعذيب والعنف 

 اجلنسانية ووضعه موضع التنفيذ، وضمان تـدريب        الفوارقتصميم تدريب خاص يف جمال        )د(
  .موظفي املراكز املعنية باملراهقني

  إدارة شؤون قضاء األحداث

، مبا يف سن إدارة شؤون قضاء األحداثة بالقلق إزاء نقص املوارد املالية والبشرية املخصصة حلتشعر اللجن  - ٢٤
وهي قلقة أيضاً إزاء الثغرات املوجـودة يف جمـال          . ذلك تنفيذ القانون املتعلق باألطفال واملراهقني تنفيذاً مناسباً       

.  سنة من احلرية   ١٨ن األشخاص دون سن     الدفاع واملالحقات ووضع وتنفيذ تدابري أو عقوبات بديلة عن حرما         
 سنة، وإزاء تردي ظروف     ١٨كما تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود أماكن احتجاز خاصة باجلاحنني دون سن              

  )١٦املادة . ( يف مراكز الشرطةسيما  الاالحتجاز، و

 قواعـد   وغريها مـن  مع االتفاقيةمتطابقاً كلياًتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث        
قواعد األمم املتحدة النموذجية     ة جمموع سيما ال، و شؤون قضاء األحداث  بإدارة   ذات الصلة األمم املتحدة   

ألحداث احملرومني مـن    ماية ا ، وقواعد األمم املتحدة حل    )قواعد بيجني (الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      
كـذلك   و ،تصل باألطفال يف إطار نظام العدالة اجلنائيـة       حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل امل      

 النظـر يف التقريـر      عند) CRC/C/15/Add.265  الوثيقة انظر(التوصيات اليت وضعتها جلنة حقوق الطفل       
  :، بصفة خاصة، مبا يلي بالقيام، توصي اللجنة الدولة الطرفشأنويف هذا ال. األخري للدولة الطرف

نفيذ القانون املتعلق باألطفال واملراهقني يف مجيع األقاليم،        تكثيف اجلهود من أجل ت      )أ(
بطرق من بينها إنشاء حماكم خمتصة بقضاء األحداث يف مجيع أرجاء البلد، وختصيص ما يكفي مـن                 

  املوارد هلذا الغرض؛
  ؛ عاما١٨ًاختاذ مجيع التدابري الضرورية إلنشاء مرافق احتجاز مستقلة لألشخاص دون سن   )ب(
 يف  سـيما   ال سنة، و  ١٨ني ظروف احتجاز األحداث الذين تقل أعمارهم عن         حتس  )ج(

  مراكز الشرطة، وذلك بطرق من بينها على وجه اخلصوص االمتثال للمعايري الدولية؛
 موظفون مكلفون بإنفاذ    اليت يرتكبها التحقيق يف أية حالة من حاالت إساءة املعاملة           )د(

  ظروف راعيت ة مستقل آلية، وإنشاء   بعة مرتكبيها ومعاقبتهم  ومتاس السجون،   االقانون، مبن فيهم حر   
  ؛ األطفال ومبتابعتهاالشكاوى الواردة منبتلقي  ا، وتكون مكلفةاألطفال ويسهل عليهم الوصول إليه
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نظام قضاء األحـداث     يف إطار    العمل على أن يظل األطفال احملرومون من حريتهم         )ه(
  ؛أبنائهماحتجاز أماكن  بباءل إبالغ اآل من خالسيما  العلى اتصال دائم بأسرهم، 

  تدريب موظفي السجون بشأن حقوق األطفال واحتياجاهتم اخلاصة؛  )و(

  اجلرب، مبا يف ذلك احلق يف إعادة التأهيل والتعويض
تالحظ اللجنة بقلق عدم تضمن تقرير الدولة الطرف ملعلومات بشأن اإلعمال امللموس حلـق ضـحايا                  - ٢٥

 مبا يف ذلك احلصول على أقصى قدر ممكن من وسائل إعادة التأهيل والتعويض العادل والكايف                التعذيب يف اجلرب،  
القـضائية  مشفوعة باألحكام   ، وتالحظ بوجه خاص عدم وجود بيانات عن احلاالت امللموسة           على نفقة الدولة  
  )١٤املادة . (واإلدارية الصادرة

االتفاقية، على ضمان حق مجيع ضحايا أعمال العنف         من   ١٤ينبغي للدولة الطرف أن حترص، وفقاً للمادة        
بوّد يف هذا الشأن،    . يف االستفادة من اجلرب والتعويض وإعادة التأهيل سواء يف القانون أو يف الواقع العملي             

   : التاليةمعلومات مفصلة عن اجلوانب أن يتضمن التقرير الدوري املقبل للدولة الطرف اللجنة
هبا لضمان إعادة تأهيل وتعويض ضحايا التعذيب وأسرهم، مع         اإلجراءات املعمول     )أ(

توضيح ما إذا كانت هذه اإلجراءات متيسرة فقط للمواطنني النيكاراغويني أم أهنـا متاحـة أيـضاً     
  ؛ مثل الالجئني من السكان أخرىجملموعات
  عذيب؛وصف مفصل لربامج إعادة التأهيل املطبقة على املستوى الوطين لفائدة ضحايا الت  )ب(
 مـشفوعة باألحكـام  أمثلة عن حاالت ملموسة للتعويض وإعادة التأهيل، تكـون            )ج(

  . املعتمدةدارية اإلقضائية وال

  مجع البيانات

ولعدم  االتفاقية جوانبتأسف اللجنة لعدم متكن الدولة الطرف من تقدمي بيانات إحصائية خبصوص بعض   - ٢٦
). أو الفئة العرقية/على سبيل املثال حسب السن ونوع اجلنس و(مالئم لإلحصاءات املقدمة مفّصل تصنيف وجود 

وأثناء احلوار اجلاري، حصل هذا األمر بالنسبة إىل البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك حـاالت                    
 االغتصاب والتحرش اجلنسي، وبالتحقيقات املتعلقة بالشكاوى املتوقعة عن التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة             

  . املهينة، وحاالت التعويض وإعادة التأهيل وغريها وأالالإنسانية  وأالعقوبة القاسية   أو

على السلطات املختصة، وكذلك اللجنة، أن تكون ينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري الالزمة لكفالة 
ليها مبوجـب   جبميع هذه العناصر لتقييم مدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات املفروضة ع          علم تام   
بيانات مفصلة ومصنفة، املقبل ن تقريرها الدوري وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تضمِّ. االتفاقية

  . من هذه املالحظات اخلتامية٢٤ و٢٢ و١٤ و١١ و١٠على النحو املطلوب يف الفقرات 

  .األشخاص من االختفاء القسريوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع   -٢٧
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما ستتخذه مـن      - ٢٨
مجيع التدابري املالئمة   اختاذ  وتوصي الدولة الطرف ب   . تدابري لالمتثال للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية       

 من خالل إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان للنظر فيها واختاذ ما يلزم مـن               سيما  اللتنفيذ هذه التوصيات، و   
وتَشجَّع الدولة الطرف كذلك على أن تنشر جبميع اللغات الوطنية التقارير اليت تقدمها إىل اللجنة               . تدابري بشأهنا 

وسائط اإلعالم واملنظمـات غـري      فضالً عن املالحظات اخلتامية عن طريق املواقع الرمسية على شبكة اإلنترنت و           
كما تشجَّع الدولة الطرف على تعميم تقاريرها الدورية على املنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن . احلكومية

  .حقوق اإلنسان العاملة يف البلد قبل تقدميها إىل اللجنة

 الوثيقة األساسية  املتعلقة بإعدادليماتبإتباع التع وثيقتها األساسية إىل تقدميوتدعو اللجنة الدولة الطرف   - ٢٩
يف املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير، وفقاً لتوصيات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات            الواردة   ،املشتركة
  ).HRI/GEN/2/Rev.5(قوق اإلنسان دولية حل

 متابعتها لتوصيات اللجنة    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم هلا يف غضون سنة معلومات بشأن              - ٣٠
  . أعاله١٧ و١٥ و١٤ و١١ و١٠يف الفقرات الواردة 

  .٢٠١٣مايو / أيار١٥والدولة الطرف مدعوة إىل موافاة اللجنة بتقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه   - ٣١

 -  -  -  -  - 


