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تفاقيـةالربوتوكول االختياري ال
مـن مناهضة التعذيب وغـريه   
القاسية ضروب املعاملة أو العقوبة  

 نةأو الالإنسانية أو املهي

  اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

ردود مجهورية باراغواي على التوصيات وطلبات احلصول     
ع التعذيب ـعلى املعلومات، اليت أوردهتا اللجنة الفرعية ملن

لعقوبة القاسية أو الالإنسانية وغريه من ضروب املعاملة أو ا
 أو املهينة يف تقريرها عن الزيارة الدورية األوىل إىل باراغواي

(CAT/OP/PRY/R.1)* ** ***  

__________ 

  .ميكن االطالع على مرفقات هذه الوثيقة يف أمانة اللجنة الفرعية  *  
 .رر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدةمل حت  **  
 عن قرارها نشر التقرير وتعليقاته ووضعها على املوقـع          ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٤أعلنت الدولة الطرف يف       ***  

 مـن  ١٦ مـن املـادة   ٢وتصدر هذه الوثيقة وفقاً للفقرة . اإللكتروين لوزارة الشؤون اخلارجية لباراغواي  
  .وتوكول االختياريالرب
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ميع التوصيات واملالحظات اليت أبدهتا اللجنة      جب بعنايةحتيط حكومة باراغواي علما       -١
نسانية أو املهينة، اليت أنشئت     الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب العقوبة القاسية أو الالإ         

املعاملة أو العقوبة    وفقا للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        
 يف الفتـرة    هبا اللجنة الفرعيـة   قامت  اليت  زيارة  الالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف أعقاب        

هـذه الفرصـة إلبـداء      تغتنم حكومة بـاراغواي     و. ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٦ إىل   ١٠ من
  .التالية التعليقات

  التوصيات  - أوالً  

  ٢٣٩ و٢٣٨ الفقرتان    
تعـديل   قـانون ل مشروعتفيد بأنه جيرى اآلن النظر يف  حكومة باراغواي أن   يسعد  -٢

إدراج  إىل   ويهدف هـذا التعـديل    ). ٨٤٣/١٩٨٠القانون رقم   (القانون اجلنائي العسكري    
ا يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           التعاريف القانونية املنصوص عليه   

 - ١٩٨٠ عام   ن القانون احلايل يعود إىل    أ إىل   اًنظر -العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        أو
  .املوضوع بشأن هذا هذا التشريع مع املعاهدات الدوليةمواءمة من أجل 

  ٢٤١ و٢٤٠الفقرتان     
  .التقدم احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات على النحو التايلوصف مكتب أمني املظامل   -٣
الـيت   ألشخاص احملرومني من حريتـهم    اإدارة  عن طريق    -مكتب أمني املظامل    قام    -٤

إعادة هيكلة هذا املكتب وتعـيني      ب - ويل إىل مكتب الرصد األ    مايو/ منذ شهر أيار   أُسندت
 الـيت   اتخلـدم وتشمل ا . اإلنسان هبدف ضمان االحترام الكامل حلقوق       وأمنيمدير دائم   

لعدالـة  انظام  ل لألشخاص احملرومني من حريتهم الرصد الروتيين        ويلمكتب الرصد األ  يقدمها  
. األشـخاص اليت يقدمها هؤالء    الشكاوى والتقارير   و) القضائية والسجون السلطة  (اجلنائية  

كتـب أمـني    مأنـش ومن أجل إلقاء نظرة عامة على حالة التعذيب يف سجون باراغواي، أ       
لجنـة  الومنظمات اجملتمع املـدين،      لدولةل  التابعة يئاتخمتلف اهل ثلي  بالتعاون مع مم  املظامل،  

. املراهقني احملرومني من حريتهم   بزيارات والرصد فيما يتعلق     للقيام بال املشتركة بني الوكاالت    
وف  الظـر  تفقـد  هذه اللجنة مجيع مراكز احتجاز األحداث يف باراغواي من أجل            تزارو

. حاالت تعذيب أو سـوء معاملـة      ما ميكن أن يقع هناك من       املعيشية للسجناء والكشف ع   
مـع   مقابالت شخصية    اءجرإ يتم مبوجبه  باستخدام بروتوكول     كلها هذه البيانات ُجمعت  و

شكاوى السجناء،  بفيما يتعلق   ، مع احلرص على السرية التامة       املراهقني احملرومني من حريتهم   
  .بالتعذيب تعلقةوال سيما تلك امل
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غري أنـه  التعذيب يف مراكز احتجاز البالغني،     حاالت  حتقيق متعمق يف    ُيجر بعد   مل  و  -٥
مكتـب   وتلقى. عدد من شكاوى التعذيب من قبل السجناء أنفسهم       قُّدم  ،  ٢٠٠٩ عام   يف

 أحاهلا إىل مكتب املدعي العام وأجرى يف وقت الحق التـدقيق     و املظامل هذه االدعاءات  أمني  
أعمـال التعـذيب يف مراكـز    عن أيضا وجرى التبليغ . ، حسب اإلجراء املتبعل حالةيف ك 

واملتمثـل يف   مكتب أمني املظامل اإلجراء نفسه يف التعامل مع هذه احلاالت،           اتبع  الشرطة، و 
جراء مقابلة مـع    إل  يف مركز االحتجاز املعين    مثلني عن مكتب أمني املظامل    ملتنظيم اجتماع   

 املختـصة   اهليئة الشكوى إىل    من مث إحالة  وتعذيب  ال آثاري ظهرت عليه    الذاحملتجز  الشخص  
  .تمكن من إجراء حتقيق يف املسألةتحىت 
 بالوضـع رصد النظام عن طريق إرسال طلبات للحصول على تقـارير متعلقـة             وُي  -٦

الوضـع  شري إىل   ي جدولوتقدم هذه التقارير يف شكل      . سجونخمتلف ال  يف   للرتالء القضائي
حصل على موعد    دفاع ومن    ي ومن ليس له حمام     دفاع يحمام، ويبني من له     لرتالء ل القضائي

 واسم احملكمـة الـيت    ومن مل حيصل عليه،حمدد لتقدمي طلب احلصول على اإلفراج املشروط 
حسب تدقيق  بإجراء ال مكتب أمني املظامل    يقوم   هذه البيانات،    واستنادا إىل . الدعوىيف  تنظر  

عدم  بعض املخالفات، مثل     تنطوي على تلك اليت   سيما   ال، و جناءايا الس  يف قض  اإلجراء املتبع 
  .السجنيباحلكم الصادر على تقدمي إخطار رمسي عدم  دفاع أو يتعيني حمام

ختلـف  مكتب أمني املظامل أيضا معلومات عن االحتياجـات األساسـية مل          وجيمع    -٧
مـع   لقـاءات    ويلصد األ ة مكتب الر   مدير ت، عقد ةحتقيق هذه الغاي  وسعيا إىل   . لسجونا
ة اليت يعاين منها    ختلفاملنقص  ن حتدثا عن أوجه ال    ياللذ بوين باستور، و تاكومبو   سجين ديريم
  .تلبية احتياجات الرتالءان مما يصعب  السجنانهذ
وزارة العدل والعمل توفري إمدادات كافية من أجـل         من  وطلب مكتب أمني املظامل       -٨

  . احتراما كامالية اإلنسانهمحقوقاية محضمان تلبية احتياجات الرتالء و
أو لـشكاوى   لاإلجراءات الرئيسية اليت اختذها مكتب أمني املظامل استجابة         وتشمل    -٩

االحتجاز سلطات مركز إىل طلب فوري تقدمي انتهاكات حقوق اإلنسان االدعاءات املتعلقة ب
ـ  ، أو إيفاد مدير أو      رتقري إلعداد   حداثاألفيه   وقعت   الذي  إىل ويلب الرصـد األ   أمني مكت
إحالة أية ، وومالحظة حالته اجلسدية الشخص، تسجيل أقوال من أجل املعين االحتجاز مركز
  .السلطة املختصة للتحقيق فيهاإىل   ُيكشف عنهالحقوقلانتهاك حالة 
صاحب الشخصي ل سم  الاتتضمن   اليت    القضايا، سجل كل اإلجراءات يف ملفات    وُت  -١٠

حـتفظ  وُي.  املتخذة واإلجراءاتاملبلغ عنها   املسألة   عن   معلوماتىل  إضافة إ ،  ولقبهالشكوى  
  .هااملعلومات نفسيتضمن   إلكتروين احتياطيلفمبأيضا 
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يئـة  إىل اهل أوال مث ُتحـال     إىل مكتب أمني املظامل      املقدمة   لشكاوىوُتسجل مجيع ا    -١١
مكتب أمني املظامل    وبعد ذلك يضطلع  . لتحقيق يف احلوادث املزعومة   ا سلطة   اليت هلا املختصة  

  .اإلجراءات القانونية املتبعةاحترام يضمن و رقايبدور ب

  ٢٤٢الفقرة     
 ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلول ١٦ املؤرخ ٥٤٢القرار رقم   مبوجب  أنشأت اإلدارة احلالية      -١٢
اللـوائح   حاليا   وُتدرس.  حقوق اإلنسان وذلك هبدف تعزيز سياسات حقوق اإلنسان        إدارة

 قـسماً تخطـيط و  قـسما لل   يلتنظيما خمططهاشمل  يوغية املوافقة عليها،    لإلدارة ب  التشغيلية
حيتجز حيث   ملراكز الشرطة    األساسيةمهام القسم تفقد البنية     ومن  . لتقييمل اعمليات وقسم لل

والغرض . األشخاص وتقييمها من حيث الشروط املنصوص عليها يف املعايري اإلنسانية الدولية          
 الوطنيـة  تنظـيم الـشرطة   من قانون ٣فقا ألحكام املادة هنا هو حتسني ظروف السجناء و   

  . اجلنائيةاإلجراءات وقانون ، ومبا يتفق مع الدستور، والقانون اجلنائي٢٢٢/٩٣ رقم
 مكتب قائد الشرطة الوطنية مع اللجنة الدولية للصليب األمحر يف إطار اتفاق             ويعمل  -١٣

على النحو املطبق   نسان واملبادئ اإلنسانية،    قوق اإل حلعايري الدولية   املتعاون يهدف إىل إدماج     
يف إجـراءات الـشرطة     و موظفيه،   ية لفائدة تدريبالوالتثقيفية    الربامج الشرطة، يف مهام  على  

  . أيضاواللوائح الداخلية
، أنشأت السلطة التنفيذية    هاتعزيز حقوق اإلنسان واحترام   بومتشيا مع التزام احلكومة       -١٤

 ، مديرية حقـوق اإلنـسان     ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٥ ملؤرخا ١٨١١مبوجب املرسوم رقم    
تعزيز حقـوق اإلنـسان      إىل    املديرية وهتدف. لشؤون السياسية اكتب نائب وزير    مب امللحقة
تعزيز احلوار والتعـاون بـني      ب تكليفها باإلضافة إىل    ،بهاَعوُش داخل وزارة الداخلية     تهاومحاي

  إىل جانب  ومؤسسات الدولة ووسائل اإلعالم،   منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية      
  . باألمن العام وحقوق اإلنسانةتعلقم مواضيع بشأن،  اآلخرينأصحاب املصلحة

قوات  حنو صياغة سياسات الدولة بشأن إنفاذ القانون ودور  كذلك اجلهودتجهُوو  -١٥
وتنص . جلنائيةاملسائل ا بشأن  سياسة الدولة   ل ة جوانب خمتلف  يشمل ، الذي الشرطة يف اجملتمع  

حبث علمي يف أسباب السلوك اإلجرامي وفعالية العقوبات املختلفة         إجراء   على   ة األخري ههذ
استخدام العقوبات والتدابري   عرب  مكافحة اجلرمية    الرامية إىل    كون مبثابة أساس جلهود الدولة    يل

  .الوقائية وغريها من الوسائل
جوانب أن رغم  ا من الناحية اإلنسانية الشرطة تقدما كبري  ات قو حققتخري،  يف األ و  -١٦

ومنذ إنشاء الـشرطة الوطنيـة يف       .  بعد تنفيذا كامال ديدة مل تنفذ    اجلتوجيهات  الكثرية من   
ضـمان  و العـصر،    ةواكب من أجل م   تغريت ومهامها صالحيات الشرطة    ظلت،  ١٩٩٢ عام
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شـرطة  قـوات   قمع إىل   للشرطة  من قوات    والتحول ،احترام حقوق مجيع سكان باراغواي    
  . أكربحمليأفضل وحضور جتماعي ا  تضطلع بدوروقايةلل

  ٢٤٣الفقرة     
شري إىل أن زيارات السجون، وال سيما تلك املوجودة يف    تتود حكومة باراغواي أن       -١٧

ة مباشر وحدة مراقبة السجونو موظف، يتصل   أسبوعويف كل   . ُيعلن عنها مسبقا    ال العاصمة،
عرب دم طلب   وقد قُ .  هؤالء الرتالء مسبقا    السجن و موظف تاروال خي  الذكور واإلناث،    بالرتالء

  .ملوارد البشرية واملاليةمن االقنوات املناسبة لزيادة املخصصات 

  ٢٤٥الفقرة     
  .اإلدالء مبا يليفيما يتعلق هبذه النقطة، نود   -١٨
ـ إىل الحكومة املركزية   ليزانية العامة   امل يف املائة من     ٣,٢خصص ما جمموعه    ُي  -١٩  سلطةل

 واحملاكم االنتخابية، ومكتب املدعي العام، وجملـس        ،القضائية اليت تتألف من احملكمة العليا     
  . القضاةمقاضاة وحمكمة ،القضاء
        للـسنة املاليـة    املعتمـدة حكومـة املركزيـة الوطنيـة       لليزانية العامـة    وتبلغ امل   -٢٠

ومخسمائة واثنان وأربعون   مخسة عشر ترليونا     (ايغواران ١٥ ٥٤٢ ٨٦٩ ٠٣٥ ١٢٠ احلالية
  .)اغواراني وتسعة وستون مليونا ومخسة وثالثون ألفا ومائة وعشرون ةمليارا ومثامنائ

      املبلغ املخصص  الوصف
امليزانيــة العامــة الوطنيــة 

  ٢٠٠٩ )احلكومة املركزية(
  مالحظة  ٪٤٦,٥٤  ياغواران ١٥ ٥٤٢ ٨٦٩ ٠٣٥ ١٢٠

احملكمـة  (السلطة القضائية   
  )العليا

  )*(  ٪٣,٢٠  ياغواران ٤٩٧ ٨٤٠ ٠١٥ ٣٥٦

  .٢٠٠٩النسبة من امليزانية العامة الوطنية لعام   )*(  
 يف ٦,٣٨ ناهزلمحاكم اجلنائية ما ي لامليزانية املخصصة   من  حملكمة العليا   وتبلغ حصة ا    -٢١

واحد وثالثون مليارا وسبعمائة وأربعة وسبعون  (اتغواراني ٣١ ٧٧٤ ١٨٢ ٤٠٩ي املائة، أ
  ).اتغواراني ئة واثنان ومثانون ألفا وأربعمائة وتسعةمليونا وما

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨ميزانية احملكمة العليا للفترة     الزيادة بالنسبة املئوية يف      مالحظةوميكن    -٢٢
  .يف اجلدول التايل
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  ةالنسبة املئوي  الزيادة  املبلغ املخصص  ةالسنة املالي
٣٧٣ ٣٩٧ ٠٤٧ ٠٣٢  ٢٠٠٧  -  -  
١٦  ٦١ ٤٥٩ ٩٤٩ ٩٠٩  ٤٣٤ ٨٥٦ ٩٩٦ ٩٤١  ٢٠٠٨  
١٤  ٦٢ ٩٨٣ ٠١٨ ٤١٥  ٤٩٧ ٨٤٠ ٠١٥ ٣٥٦  ٢٠٠٩  

  .املاضيةالسنة  استنادا إىل يف كل حالة النسبة املئويةبزيادة ُحسبت ال: مالحظة 
ميزانية لذكر أن   امن اجلدير ب  اجلنائية،   احملاكم    رواتب قضاة  اتخصصمبوفيما يتعلق    -٢٣
 .٢٠٠٦  مقارنة بعام  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  الفترة يف يف املائة    ٢٢  الشخصية زادت بنسبة   دماتاخل

  .املالية احلاليةللسنة ة بسبالن املوافقة على أي زيادة متتومل 
ـ  الوطين الكونغرس إىل املقدم   ٢٠١٠  لعام حملكمة العليا  ا  ميزانية  مشروع يفو  -٢٤ دم ، قُ

.  للسلطة القـضائية   األساسيةخصصات  امل يف املائة يف     ٢٥ زيادة بنسبة    طلب للحصول على  
  .يزال الطلب قيد النظر الو

  ٢٥١الفقرة     
 كتب قائد الشرطة الوطنية   مل ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٠املؤرخ   ١٧٦القرار رقم   ينص    -٢٥
  : ما يليلىع

 عن سجل   منفصاليكون  صفحات،  الإنشاء نظام للتسجيل اإللزامي يف سجل مرقم          -٢٦
 ووقـت بـدء     ،رمان من احلرية   القانونية للح  ينبغي أن يتضمن األسباب   ، و  له وموازياًاملهام  

، وأمساء   به ذناإل  عن سؤولواسم الشخص امل  كم استغرق من الوقت،     و،   بالتحديد االحتجاز
معلومات دقيقة عن مكان االحتجاز، والوقـت الـذي         إىل جانب   ،  نينفاذ املعني موظفي اإل 

مثل الذي   والتاريخذلك،   للقيام ب  السلطات املختصة، ووسائل االتصال املستخدمة    لغت فيه   بأُ
  ).مكتب املدعي العام(ألول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى احملتجز  فيه
 الطبية لألشخاص احملرومني من     اتلفحوصعن ا سجل  ال يف   وتسجيل بيانات واضحة    -٢٧

 اتحريتهم، مبا يف ذلك نوع الرعاية املقدمة، واسم الطبيب املعين وأي نتـائج أو تشخيـص            
  .أثناء الفحصأجريت 

لزيارات، سواء مـن    وا ؛لشكاوى الواردة عن ا سجل  ال يف   وتسجيل بيانات واضحة    -٢٨
 سلطة قـضائية     أعضاء  أو اإلشرافية،أعضاء اهليئات    احملامني، أو أو  األسرة أو غريهم،    أفراد  
  .ينتجزاحملألمتعة الشخصية لألشخاص اجرد عن  و؛خمتصة
ـ    ال موظفية تدريب   ي الشرطة مسؤول  مراكزرؤساء  ويتوىل    -٢٩  يهمشرطة واإلشراف عل

  .قانونيةبصورة  واستخدامها بشكل سليملسجالت ملء الضمان 
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  ٢٥٢الفقرة     
ملصقات ومـواد دعائيـة أخـرى        أعدت إدارة املطبوعات التابعة للشرطة الوطنية       -٣٠

ـ اللغتني الرمسيتني، ووُ  ببعت  وطُ. األشخاص احملرومني من حريتهم    موضوعخبصوص    تزع
  .البلد يف مجيع أحناء على مجيع مراكز الشرطة

ط اضب ل حقوق اإلنسان عن   جملس النواب دليال    وضع ،من أجل دعم عمل الشرطة    و  -٣١
  . الشرطة الضباط وضباط الصف يف نسخ من هذا الكتيب على مجيعتزعوُو. الشرطة
 ودورات  يف تنظيم مناسـبات   مكتب قائد الشرطة الوطنية ووزارة الداخلية       اشترك  و  -٣٢

موضوع حقوق اإلنسان من حيـث       بشأن   وم واحد مدهتا ي  ات دراسية وحلقات عمل وحلق  
  .جال إنفاذ القانونمبصلتها 
لتـدريب  اتفاقا   مكتب قائد الشرطة الوطنية واللجنة الدولية للصليب األمحر          وأبرم  -٣٣

 ضـابطا   ٧٧: لتـدريب ا موظفا   ٨٧ أهنى إىل غاية اآلن،  ( .املدربني يف جمال حقوق اإلنسان    
املناهج الدراسية جلميـع    يف   التدريب يف جمال حقوق اإلنسان       ُيدمجوس) ط صف ا ضب ١٠و

  .عهد العايل لتعليم الشرطةبامل امللحقة املهنية التقنية اليت تقدمها معاهد التدريب الدورات

  ٢٦٣الفقرة     
 "لـشكاوى سجل ل "توفري   مجيع مراكز الشرطة      يطلب من  تعميملصياغة  خطط  مثة    -٣٤

 نوع املعاملة اليت    عنؤالء األشخاص تقدمي شكوى     من مث ميكن هل   و. نتجزي أمساء احمل  تدون فيه 
ي نوع آخر من الـشكاوى       إضافة إىل أ   ، هبا لسلطاتا إبالغأو  /لشرطة و ا يف مركز    تلقوها

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان

  ٢٦٦الفقرة     
العديد من الدورات يف جمال     تنظيم   مواصلة   ٢٠١٠عام  خالل  تعتزم قوات الشرطة      -٣٥

على أساس أحكام القانون الوضعي احمللي ذات الـصلة حبقـوق           وحتديثها   اإلنسان،   حقوق
اسـتخدام  بـشأن   و األشخاص احملرومني من حريتهم   وإدراج مواد بشأن احتجاز     اإلنسان،  

  .سليمبشكل لسجالت ا

  ٢٦٧الفقرة     
 مهام كبار   ٢٢٢/٩٣ الوطنية رقم    تنظيم الشرطة   قانون  من ١٣٢-١٢٨املواد  حتدد    -٣٦
 واإلشـراف علـيهم   الشرطة  املرؤوسني من موظفي    تنظيم  ب فيما يتعلق    مضباط وصالحياهت ال
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سن سري عمـل    يضر حب ، عند الضرورة، يف حاالت سوء السلوك الذي         تهم ومعاقب هموتفتيش
  . احمللي الوضعيالقانونمبوجب الشرطة أو لوائح  وذلك مبوجب ، الشرطةاتقو

  ٢٦٨الفقرة     
  واإلشـراف   بـالتحقيق  ةاملكلفالشعبة  داخلية للشرطة الوطنية     الشؤون ال  ُتعد إدارة   -٣٧

املخالف للقواعد الـيت  سلوك حاالت الميع القضائية جبشرطة ال ومديرية   الشرطة وإبالغ قائد 
.  املناسبة يف كل حالة على حـدة       ات العقوب تطبيقلكي يتسىن    ،لشرطةا فيها مسؤولو تورط  

ة الوطنية إدارة حقوق اإلنسان من أجل ضمان         مكتب قائد الشرط   أنشأوباإلضافة إىل ذلك،    
  . دولة باراغواي عليهادقتاصو تعوقّاليت واثيق واتفاقات حقوق اإلنسان ملاالمتثال الكامل 

  ٢٦٩الفقرة     
جلنة مشتركة بني الوكاالت تتألف من ممثلني عن وزارة الداخلية، ومكتـب    أُنشئت    -٣٨

من أجل  ،ملرأةا املعنية بشؤون واألمانة ،)ق اإلنسانإدارة حقو(أمني املظامل، والشرطة الوطنية     
، ومدى   يف ظروف زنزانات االحتجاز     هذه اللجنة املشتركة   وستحقق. رصد مراكز الشرطة  

مناسبة،  ة وأسرّ أفرشة ، وتوافر الوصول بشكل منتظم إىل املراحيض    سبل  فر مياه الشرب، و   اتو
  . األساسيةالرتالءوذلك لضمان تلبية احتياجات 

  ٢٧٠لفقرة ا    
 جبميع جوانـب معاملـة األشـخاص        متعلقةوضعت اللجنة املذكورة أعاله تدابري        -٣٩
 ساعة، مع التركيز بصفة خاصة علـى        ٢٤ أو احملرومني من حريتهم ملدة تزيد عن         ينتجزاحمل

  . والغذاء والراحةوعلى مرافق املراحيضالعتقال، زنزانات اوضعهم يف 

  ٢٧١الفقرة     
املوقوفني األشخاص  فحص   الشرطة من أجل     موظفو االي الذي يتبعه ح   اإلجراءيتمثل    -٤٠

ـ ابتـداء مـن وقـت         عليهم ظهرصحي قد ي  اضطراب  أي   بسببأو احملتجزين    فهم يوقت
أطباء من مركز حاالت الطوارئ     من طرف   شامل للسجني   يف إجراء فحص     ،احتجازهم أو

من أحد  أطباء  أو  )  يف العاصمة  جراءاتباإلالشرطة   قيام   يف حالة (أو مستشفى الشرطة    الطبية  
  ).جراءات يف مناطق البلد الداخليةباإلالشرطة قيام يف حالة (املراكز الصحية 
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  ٢٧٢الفقرة     
حتجز ُت أو   ا القبض  عليه  ُيلقى أي امرأة  أن   دليل إجراءات الشرطة صراحة على    ينص    -٤١

 يف  الذكورسؤولنيامل يف الشرطة تفاديا الرتكاب     تمن قبل مسؤوال  تها  وحراسينبغي محايتها   
  الوحيد الغرضو. ااحتجازه  أو االشرطة خمالفات إجرائية أو جتاوزات أثناء إلقاء القبض عليه        

 على النحو البدنية وغريها من حقوق اإلنسان      ة النساء   حلفاظ على سالم  امن هذه القاعدة هو     
  .نصوص عليه يف القانونامل

  ٢٧٣الفقرة     
 النساء يف صفوف قـوات      تبل، قُ ١٩٩٢لوطنية يف عام    بالتزامن مع إنشاء الشرطة ا      -٤٢

إنشاء الـشرطة   منذ  ،   املوظفات ت، أد وعلى غرار ذلك  . صفوضباط  ضباط   بصفة   الشرطة
 بعمليات تفتيش   مناحلراسة وق و والرصد   مهام االحتجاز ،  ٢٠٠٦تخصصة يف عام    امل ةاحلضري

  .لمعايري املعمول هباوفقا ل اجملرمنياملعتقلني أو 

  ٢٧٥الفقرة     
 الشرطة تعليمات وافية عن االتفاقات والقوانني وغريها من الـصكوك    يتلقى موظفو   -٤٣

 وأسـوء املعاملـة،      وأ ،عمال التعـذيب  واليت ختص أ  اليت صدقت عليها حكومة باراغواي      
بدعم من  تقدم الشرطة الوطنية،    و.  عليها عاقبةامل أو منع انتهاكات القانون و     ،العقوبة القاسية 
حقوق اإلنسان جلميـع  بشأن  تدريبية وحلقات دراسية    وبرامج  خرى، دورات   املؤسسات األ 

  . الشرطةموظفي

  ٢٧٦الفقرة     
حقـوق   املختصة بانتهاكات  املقاضاة   عدد من اهليئات احلكومية، مثل وحدة     أُّسس    -٤٤

دعـاءات  ال مجيـع ا   ما خيـص   في ة ونزيه ةسريععمليات متابعة وحتقيقات    جراء  إلاإلنسان،  
 من أحكام اتفاقية مناهـضة      ا حكم  خرق  الشرطة اتاليت تفيد بأن أحد أفراد قو     التقارير   أو

قـانون  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو أي               
 التعذيب وسـوء    بأعمال الشكاوى املتعلقة    لتلقينة خاصة   جللسلطة التشريعية   ول.  صلة يذ

 خمتلفـة    اجتماعيـة  جمموعـات وهناك أيضا   . تها ومتابع هاالقاسية ورصد املعاملة أو العقوبة    
خمصصة ملراقبة احلاالت اليت تنطوي على ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية              

  .تهاومتابعواإلبالغ عنها املهينة  أو
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  ٢٧٧الفقرة     
دعائيـة أخـرى    ملصقات ومـواد     أعدت إدارة املطبوعات التابعة للشرطة الوطنية       -٤٥

ـ اللغتني الرمسيتني، ووُ  ببعت  وطُ. األشخاص احملرومني من حريتهم    موضوعخبصوص    تزع
معلومات للجمهور بشأن حظـر    أُتيحت  كما  . البلدعلى مجيع مراكز الشرطة يف مجيع أحناء        

اجلهات الـيت   عال و فذه األ املتعلقة هب شكاوى  الكيفية تقدمي   وبشأن  التعذيب وسوء املعاملة،    
  .ليهاتقدم إ
ط اضب ل حقوق اإلنسان عن   جملس النواب دليال    وضع ،من أجل دعم عمل الشرطة    و  -٤٦

  . الشرطة الضباط وضباط الصف يف نسخ من هذا الكتيب على مجيعتزعوُو. الشرطة

  ٢٧٨الفقرة     
 ،الشرطةيف  صف  وضباط ال ضباط  لل) غري الرمسي أي  " (املدين " الزي كونيجيب أن     -٤٧

 هماحتجـاز  وأاملشتبه فـيهم    اعتقال  عمليات  ب قومونرطة الذين ي  وغريهم من موظفي الش   
مل حيأن   و اإلجراء املتبع  حسب   اًمعتمد،  الشرطةيؤدون غريها من مهام      أو    عليهم القبض أو
 يهارتـد يينبغي أن    اليت   شاراتال و  الزي  الشرطة نوع  اتلوائح قو وتصف  .  املالئمة شاراتال
عليه عاقب  الواردة يف ميثاق الشرطة ُيللوائحي خرق  أو.  الوظيفية مضباط ونطاق مسؤولياهت  ال

 املتعلق هبذا املوضوع   على أساس التقرير      القضائية  مديرية الشرطة   من خالل  من قبل املؤسسة  
  . الشؤون الداخلية للشرطة الوطنيةالذي تعده إدارة

  ٢٧٩الفقرة     
 ١٣٢ا عـدده   ويتسع هذا السجن مل    عما قريب،  ، يف العمل  امبوسكاداسجن  سيبدأ    -٤٨

 ون احملكوم عليهماملداناألشخاص  وسينقل حينذاك. ثالثة أشخاصتؤوي  زنزانات يف  شخصاً
  .امبوسكاداسجن ىل إالوطين تاكومبو حاليا يف سجن الذين حيتجزون 

 ex sótanoوأدخلت حتسينات على جناح . البلد  مجيع سجونتدد، ُج٢٠٠٩يف عام و  -٤٩
سـجن   يف   )الباحة الرئيـسية   (cuadruláteroقسم   دال، و  احاجلنو،  ) السفلي سابقاً  اجلناح(

  . وصف هذه التحسينات يف هذا التقريرويرد. الوطينتاكومبو 
 ١٨٧على النحو املبني يف الفقرة      اإلقليمي اجلديد   ريو  يبيدرو خوان كابا  سجن   ُجهزو  -٥٠

،  هكتـاراً ١١ قطعة أرض تبلغ مساحتها علىديد اجلسجن الويقع . من تقرير اللجنة الفرعية 
 ٣٠٠وايل ح ةته االستيعابيقدروتبلغ  زنزانات ١٠٣ تضمضم منشأة مركزية وثالثة أجنحة يو

  .)ريويكابابيدرو خوان سجن  إىل الرتالءقرص فيديو يظهر نقل : ١انظر املرفق  (نزيل
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  ٢٨١الفقرة     
  يف اجلـزء األمـامي     الرتيالت وتوضع.  واألجنحة األقسام حسبفصل السجناء   وُي  -٥١

ن من حريتـهم  ون احملروم واملراهقويوضع  .  مادي بواسطة فاصل  عن الرتالء  نفصلُيوللسجن  
واجلـدير  . البـالغني الرتالء   عن   منفصلريو يف جناح    ي بيدرو خوان كابا   احملتجزون يف سجن  

  إىل مرفق تعليمي قريـب يف      ننقالسيحاليا يف هذا السجن      احملتجزين   نأن املراهقيْ باإلشارة  
  .األساسية أفضل من حيث املساحة والبنية اروفظديد اجلسجن ويوفر ال. يونكونسبسمدينة 
لـسجن   يضم لقطات ل   قرص رقمي متعدد االستعماالت    كمرفق هلذا التقرير  ويرد    -٥٢

  .حتسينات أخرىتبّين ، إىل جانب صور هاجلديد قبل افتتاحه وبعد

  ٢٨٣ و٢٨٢الفقرتان     
كانون  ١١املؤرخ   ٢القرار رقم    مبوجب   ،نائب وزير العدل وحقوق اإلنسان    طلب    -٥٣
ملؤسسات السجون بترقيم وتوقيـع كـل       أمانة املديرية العامة    أن تقوم    ،٢٠١٠يناير  /الثاين

رافـق اإلصـالحية    امللسجون و  ا زيارات سجالتوكل   اجلديدةث  احدسجالت ودفاتر األ  
  .العملوسلطة وزارة العدل ل اخلاضعة للنساء
جري  هناية ذلك الشهر، أُ    وإىل ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٧نني  االثيوم   ويف الفترة من    -٥٤

  .يف مجيع سجون باراغوايللرتالء تعداد عام 
ـ مجع البيانات عن هو واهلدف من هذا التعداد    -٥٥ للـتمكن مـن   البلـد  يف سجون ال
لخطط واملشاريع الرامية إىل إجراء إصالح شـامل        لمصدر معلومات   ك بعد ذلك    هاستخدما

وزارة العدل والعمل اآلن صورة واضحة عن خصائص األشـخاص          ولدى  . لنظام السجون 
. القضائيووضعهم   الشخصية   ماحملتجزين، مبا يف ذلك وضعهم االجتماعي والثقايف، وبياناهت       

 الفئة العمريـة،    للسجناء حسب العدد اإلمجايل   : البيانات التالية يف مرفقات هذه الوثيقة     وترد  
السجن ونـوع   واحلالة الزوجية،    للسجناء حسب    العدد اإلمجايل ونوع اجلنس؛   و ،والسجن

حسب املستوى  للسجناء  العدد اإلمجايل   و ؛العدد اإلمجايل للسجناء حسب اجلنسية    اجلنس؛ و 
فئة أعمـار   ونوع اجلنس   حسب  مصنفاً  ،  ما أُكمل من دورات تعليمية    أو   أو املؤهل    التعليمي
تعليمية أُكملـت   أو دورة    لمؤهأو  تعليمية  مرحلة   أعلىحسب  املستوى التعليمي   و ؛مخسية
 اإلفـراج عنـهم،    مهين بعد  لسجناء الذين يرغبون يف احلصول على تدريب      ا ونسبة   ؛بنجاح

 وعدد األشخاص الذين يعانون من بعـض أنـواع          ؛فئة أعمار مخسية   و اجلنسحسب نوع   
فئة أعمار  و، حسب نوع اجلنس     ا طبي ا وعدد األشخاص الذين يتلقون عالج     ؛األمراض املعدية 

 وعدد األشخاص الذين يعملون داخـل       ؛وثائق هوية لديهم  نسبة األشخاص الذين    و ؛يةمخس
، حـسب   ةف ثالث اطرأأو  /الذين حيصلون على املساعدة من أقارهبم و      الرتالء   وعدد   ؛السجن

فئة وزيارات، حسب نوع اجلنس     يتلقون   الذين   الرتالء وعدد   ؛فئة أعمار مخسية  ونوع اجلنس   
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ركـز  الـرتالء حـسب امل     وعدد   ون؛صراأطفال ق ء الذين لديهم    الرتال وعدد   ؛أعمار مخسية 
أسرهم حاليا، حـسب فئـة أعمـار        كانوا يقيمون فيه أو تقيم فيه        ذيالقانوين للمسكن ال  

، ون أم ال  صـر اأطفـال ق  سواء أكان لـديهم     ميلكون منازهلم   الرتالء الذين    وعدد   ؛مخسية
، حـسب فئـة     نيرمني املعاود اجمل وعدد   ؛بنجاح تعليمية أُكملت دورة  /مؤهلأعلى   حسب
  .مخسية أعمار
 من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل مـن أجـل   لٍيموبتوجيري تنفيذ هذا املشروع    -٥٦

 ومساعدة من أكثر    ؛ تقنية من املديرية العامة لإلحصاء والتعداد       ومساعدةٍ ؛)AECID(التنمية  
أسونـسيون  يف  عة الوطنيـة    اميف اجل  طالب من كلية احلقوق والعلوم االجتماعية        ٢٠٠من  
إدارة  من    وتعاونٍ ؛الذين مجعوا البيانات من كل سجن يف باراغواي       ولتابعة هلا،   املؤسسات ا و

، بالتزامن مع التعـداد،     عن السجناء   بيانات تللشرطة الوطنية، اليت مجع   حتديد اهلوية التابعة    
 مـن   ومـساعدةٍ ؛البلدستعمل إلصدار وثيقة هوية أي مواطن يف  ملباستخدام اإلجراء نفسه ا   

اليت تعهدت بتوفري مجيع البيانات اإلجرائية املتعلقة بالقضايا اجلنائيـة الـيت             السلطة القضائية 
لنسب املئويـة علـى أسـاس       ا حبسابوتقوم احلكومة حاليا    . تورط فيها هؤالء األشخاص   

  .ةمعاجملالبيانات 

  ٢٨٤الفقرة     
 / آذار ٢٣ املـؤرخ    ٢١٨/٠٩ رقـم     القـرار  مبقتضىأنشأت وزارة العدل والعمل       -٥٧

. ها جلنة خاصة ملتابعة مالحظات وتوصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وتنفيذ   ٢٠٠٩ مارس
مـن  قت، يف املوقـع،     حتقّقد  و.  وزارة العدل والعمل   يفوتتألف اللجنة من كبار املسؤولني      

  .تقريرها إىل وزير العدل والعملقدمت و تعليقات اللجنة الفرعية
: هـي يركز التقرير الذي قدمته هذه اللجنة اخلاصة على ثالثة جماالت رئيـسية             و  -٥٨

تاكومبو أجرت اللجنة عملها امليداين يف سجن       و.  وحقوق اإلنسان  ،الفساد، والبنية األساسية  
اقترحت تدابري   استنتاجات و  تومن مث صاغ  . ريو اإلقليمي يبيدرو خوان كابا  وسجن  الوطين  

  .ئي للجنة الفرعية ملنع التعذيبدرجت يف التقرير النهاأُ
 نظـام   تنظيموضع سياسة إلعادة    : التدابري املقترحة ما يلي   تشمل  ويف جمال الفساد،      -٥٩

صـياغة  و؛  )كتيب املـسؤوليات  واهليكل التنظيمي   (وهيكل تنظيمي جديد     إدارة السجون 
 جون الـس  موظفي مصلحة الختيار   وتصميم عملية    ؛ يف نظام السجون   ية الوظيف التوصيفات

؛ ها وتنفيـذ  هاواقتراح السجون   موظفي مصلحة  عملية لترقية    ، وتصميم ها وتنفيذ هااقتراحو
 داخل  محل النقود ومنع املوظفني من    مها؛   وتنفيذ ني العمليت اتني ه تنظيمتصميم خطة إلعادة    و

 ني العليا مـسؤول   اتالسلطأفراد  جعل معظم   ون واإلشراف على تطبيق احلظر؛      و السج مباين
سجني مكان الئق للنوم    يكون لكل   ة من أجل ضمان أن       واألسرّ ع الزنزانات توزيعن رصد   

  . للحصول عليه إىل دفع مثناالضطراردون 
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ويدعو التقرير أيضا إىل إدخال حتسينات على احلد األدىن من الظروف املادية ونظم               -٦٠
  .ءالرعاية الصحية واألدوية والغذا

نائـب    للتعاون الدويل من أجل التنمية وضع      بدعم من خرباء من الوكالة اإلسبانية     و  -٦١
 إصـالح  مـن عمليـة   اًزءية باعتبارها جوزير العدل وحقوق اإلنسان مخس ورقات توجيه    

وتتنـاول هـذه    . بغية املوافقة عليه وتنفيذه   املقترح  اإلصالح  دراسة  وجيري حاليا   . السجون
 وترميم السجون   ةديداجلن  وسجالتقدمي خدمات استشارية بشأن بناء      ) ١: (ما يلي الورقات  
تقدمي املساعدة التقنية ) ٤ (؛تدريب املوارد البشرية  ) ٣(توظيف املوارد البشرية؛    ) ٢(القائمة؛  

تـصميم نظـام للتـدخل      لتقدمي املساعدة التقنيـة     ) ٥(تصميم نظام صحي يف السجون؛      ل
  . الوثيقة أعاله يف مرفق هذهة املذكورية التوجيهالورقاتوميكن االطالع على . العالج أو

  ٢٨٦الفقرة     
العدد   أن بالذكر يردمن اجل لسجون،  ملختلف ا  املوارد البشرية املخصصة     فيما خيص   -٦٢

مـا   ٢٠٠٨أغـسطس   /آب ١٥ بلـغ يف     اإلمجايل لألشخاص احملـرومني مـن حريتـهم       
موظفني  ٨٠٥(موظفا  ٩٨٩ لعدد اإلمجايل للموظفنيوصل ا، يف حني شخصا ٥ ٨٩٣ عدده

  . نزالء٦ واحد لكل موظفأي ما نسبته  ،)اًتعاقدم اً موظف١٨٤ودائمني 
عـدد األشـخاص احملـرومني مـن     بلـغ  ، ٢٠٠٩نـوفمرب  /الثـاين ويف تشرين    -٦٣

  دائمـاً  موظفاً ٩٣٧(موظفا   ١ ١٦٠  إىل  عدد املوظفني  وصل، و شخصا ٦ ٢٥٢ حريتهم
  . نزالء٥كل ل  واحد موظفتهنسبأي ما  ،)اًتعاقدم اً موظف٢٢٣و

  ٢٩٥ إىل ٢٨٧ ت منالفقرا    
ـ / املؤرخ متـوز   ٩قرار وزارة العدل والعمل رقم      ينص    -٦٤  DGRRHH (٢٠٠٩ هيولي

املهن الطبية  أصحاب  قدمها   ينبغي أن ي   على أحكام متعلقة باخلدمات اليت    ) ١٥٧/٢٠٠٩ رقم
لعمل يف وحـدات    عّينون ل  الذين يُ  ن،ختلف ختصصاهت مبوغريهم من األخصائيني واملمرضات     

األطفال اليت  ، ودور    واملرافق التعليمية للجناة املراهقني    للنساء،صالحية  رافق اإل امل، و ونالسج
وينص القرار على زيـادة سـاعات العمـل ملـدة           . ختضع إلشراف وزارة العدل والعمل    

خدمات الرعايـة    ساعة يف األسبوع، حسب احلاجة، وتقدمي تقارير شهرية عن           ٤٠ أقصاها
  .ا مسؤوليتهحتتالواقعة وحدات ال اليت تقدمها الصحية

 شراء األدوية على أساس ٢٠١٠-٢٠٠٩  للفترةميزانية وزارة العدل والعملوتغطي   -٦٥
واستندت تقديرات امليزانية لـشراء     . الرتالء يف املائة من     ٦٥ ات اليت أجريت على   التشخيص

 طـرح ري حاليا عملية    جتو. معت يف وقت سابق   طبية للسنة احلالية على بيانات جُ     اللوازم  ال
  . بشأن املناقصات العامة٢٠٥١ءات، وفقا ألحكام القانون رقم العطا
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، ونظـرا خلطـر     H1N1نفلـونزا   إلاعن وباء   عندما أعلنت منظمة الصحة العاملية      و  -٦٦
بروتوكـول  ، وُوضـع    األدوية الالزمة لعالج هذا املرض    اشُتريت  العدوى داخل السجون،    

ـ  مل   ورغم ذلـك،  . احاالت املشتبه فيه   بالنسبة لل  فذعالج ونُ وال يةلوقال يف هنايـة  ، صشّخُت
 هبذا  وفيات ذات صلة  ُتسجل بذلك أية    مل  و،  H1N1نفلونزا  إلا أية حالة من فريوس      املطاف،
  ).وزارة العدل والعمل: ٢انظر املرفق  (الفريوس

ن هلـذا   ونزالء مدرب يره  د ي الوطينتاكومبو  يف سجن   للنهوض بالصحة   ضع نظام   وُو  -٦٧
ـ لتنمية القدرات ا  يف دورة   ُسجلوا   نزيال ٨٣ىل   التدريب إ  وقُدم. الغرض  مشلـت  صيةلشخ

ـ        .علم النفس أسس  اإلسعافات األولية األساسية و     يف  دورة وبدأت املرحلـة األوىل مـن ال
التـدريب  شاركوا يف الذين   وحصل الرتالء ،  ٢٠٠٩ هيولي/متوز ٢٩أبريل وانتهت يف    /نيسان
  .إمتام الدورةشهادات على 
آخرين نزالء   اليت مشلت    صية،لشختنمية القدرات ا  لثانية من دورة     املرحلة ا  وتعمقت  -٦٨
. علـم الـنفس   أسس  اإلسعافات األولية األساسية و   مواصفاهتم، يف   اختيارهم على أساس    متّ  
إىل  النهوض بالصحة نظام  هدف  يو. ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول انتهت املرحلة الثانية يف     و

 ونقل املعرفـة    ،العالج الطيب التماس   الرتالء على التشخيص املبكر لألمراض، وتشجيع      تعزيز
املعارف من ثقة السجناء بأنفسهم بعد إكماهلم       ب هذه   ا اكتس سوف يعزز و. الطبية األساسية 
  .تمعيف اجمليسهل إعادة إدماجهم س مما ملدة عقوبتهم،

 باراغواي للتعامل مع حاالت السل بني     القطرية يف   آلية التنسيق   مبادرة  نفت  ُصقد  و  -٦٩
دوالر  ٣ ٩٠٠ ٠٠٠ منحة بقيمـة      على ت وحصل ٢  الفئة ضمن اقتراحات نزالء السجون   

ملرضـى  ُيرصد ا ، املشروعويف إطار.  التاسعة للتمويل تهمن الصندوق العاملي يف جول    أمريكي  
 الـضعيفة ، ألن أجهزهتم املناعية      صارماً  رصداً اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   املصابون ب 

  ).العملووزارة العدل : ٢انظر املرفق (رض السل إصابتهم مباحتمال زيد من ت

  ٢٩٦الفقرة     
، يه أمر الـوزارة   زير العدل والعمل اجلديد وكبار مساعد     من تويل و  بعد عام واحد      -٧٠

 اجلديـد   إلقليمياريو  يبيدرو خوان كابا  من بناء وجتهيز سجن     بنجاح املرحلة األوىل    انتهت  
 gallinero ما يطلق عليه، لألسف   غالق  وجاء إ .  عاما ١٢دة  بقت أشغاله غري مكتملة مل     الذي

يف  لطي صفحة من اإلخفاقـات     مقرا لسجن أمامباي،      ملدة طويلة  كانالذي  ،  )قن الدجاج (
  .حقوق اإلنسانجمال 
يف بناء املرحلـة     ا غواراني ٢ ٣٦٦ ٧١٠ ٩٥٠ ستثمارالحكومة باراغواي   وختطط    -٧١

تشمل هذه  و. ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٧يف  العمل    بعد أن بدأ   الثانية من مرافق السجن   
،  عمـل  ورشاتوومكان لالستقبال،   ،  اتزيارمكان لل مطبخ، و وستوصف،  ماألعمال بناء   
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 من القـدرة   مما يرفع     شخص، ١٠٠ ةالذي تبلغ قدرته االستيعابي    باء   للجناحالطابق الثاين   و
  . سجينا٣٨٠ للسجن إىل اإلمجالية ةاالستيعابي

ـ  هكتارا، و  ١١ تبلغ مساحتها  قطعة أرض  علىديد  اجلجن  سالويقع    -٧٢ ضم منـشأة   ي
ـ  ةهتا االستيعابي قدرتبلغ   زنزانات ١٠٣و أجنحة   ٣ومركزية   انظـر   (نزيـل  ٣٠٠وايل   ح
  .)ريويبيدرو خوان كاباسجن  إىل الرتالءقرص فيديو يظهر نقل : ١ املرفق
 اجلـزء األمـامي      يف الرتيالت وتوضع.  واألجنحة األقسام حسبفصل السجناء   وُي  -٧٣

ن من حريتـهم  ون احملروم واملراهقويوضع  .  مادي بواسطة فاصل  عن الرتالء  نفصلُيوللسجن  
واجلـدير  . البـالغني الرتالء   عن   منفصلريو يف جناح    ي بيدرو خوان كابا   احملتجزون يف سجن  

  يف  إىل مرفق تعليمي قريـب     ننقالسي يف هذا السجن     حالياً احملتجزين   نأن املراهقيْ باإلشارة  
  .األساسية أفضل من حيث املساحة والبنية اروفظديد اجلسجن ويوفر ال. كونسبسيونمدينة 

  ٢٩٧الفقرة     
 ٢٢ ١٧٦ ٤٤٣ ٨٥٩ اسـتثمرت مـا جمموعـه        بأهناوزارة العدل والعمل    وتفيد    -٧٤

  :يف املرافق التعليمية والسجون، على النحو التايل اغواراني
  ٥٨٥ ٣٤٦ ٠٠٠  سجن كونسبسيون اإلقليمي
  ٢٥٠ ٥٨٨ ٨٦٠  سجن سان بيدرو اإلقليمي 

  ٤٦١ ٧٤٥ ٧١٦   أنتيغوا اإلقليميامبوسكاداسجن 
  ٢٢٣ ٤٩١ ١٥٠  سجن فياريكا اإلقليمي

  ٤٠٦ ٠٦٠ ٣٥٠  سجن العقيد أوفييدو اإلقليمي
  ٧ ٤٨٣ ٣٢٥ ٦٣٩  س اإلقليميسجن ميسيونِ

  ٦٤٩ ٦٣٥ ٨٢١  اإلقليميإنكارناسيون سجن 
  ٩٩ ٩٩١ ٤٢٦   اإلقليمي سيوداد ديل إسيتسجن

  ٥١٠ ٨٥٥ ٥٧٠   سيوداد ديل إسيتاملركز التعليمي
   ٩٥٣ ٧٣٨ ٤٤٠  للنساءكاسا ديل بوين باستور املرفق اإلصالحي 

  ٤١١ ٠٢٥ ٨٤١   فريجن فاطمةالتعليمياملركز 
  ٢٦٧ ٥٠٨ ٣٦٣  اوتوغي إاملركز التربوي

  ١٣٤ ٧٢٢ ٨٩٩  املركز التربوي اسبريانزا
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ــام و  -٧٥ ــايل االســ ، ٢٠٠٩يف ع ــغ إمج ــجنبل ــاكومبوتثمارات يف س   ت
. ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلـول  ١يف  وبدأت التحسينات   . ا غواراني ٢ ٤٧١ ٦٩٦ ٨٣٤ الوطين

تلميع األرضيات، وإصالح سقف املـستوصف،      وواجهة،  ال ترميم    اخلاصة عمالاألومشلت  
، وتركيـب   اجملـاري  الصحية، وتركيب شبكة      املرافق حلمامات، وتركيب جتهيزات   ا وطالء
  وتركيـب  ، اجلدران، وإصالح أجنحة السجون    يف األسالك الكهربائية    ديدومتمياه،  للخزان  

التحـسينات،  مـن    يف املائـة     ٣٥ ما نسبته    قد اكتملت حىت اآلن   و. لوحة التبادل اهلاتفي  
 إلكماهلـا   عمل  يوم ١٢٠هلة  قد ُحددت م  و. ها مجيعاً وسيستمر العمل حىت يتم االنتهاء من     

  ).ملوزارة العدل والع: ٢انظر املرفق (
 حتت مسؤولية وزارة العدل والعمل      اليت تقع  العامة   األساسيةومشلت حتسينات البنية      -٧٦

، على  هاوحتسينوجتديدها   تهاخرى وصيان األرافق  امل و اإلصالحيةتوسيع السجون واملؤسسات    
  .وزارة العدل والعمل: ٢النحو احملدد يف الوثيقة املقدمة يف املرفق 

  ٢٩٩الفقرة     
 وجبات الطعام لألشـخاص     لتوفري،  ٢٠١٠ السنة املالية    يزانية املخصصة يف  املتبلغ    -٧٧

قسم هـذا   وُي. ا غواراني ١٩ ٥٩٨ ٩٤٨ ٠٨٤ سجون البلد خمتلف  احملرومني من حريتهم يف     
 وزارة  :٢ يف املرفـق     امليزانيةوميكن االطالع على مشروع     . صالحيةحسب املرافق اإل  املبلغ  

حلوم البقـر واألطعمـة     ( التقرير وصف للمنتجات الغذائية      ذاهبرفق أيضا   ُيو. العدل والعمل 
 وزارة العـدل والعمـل يف       اليت اقتنتـها  ) لتلفا السريعةواألطعمة املعلبة واملنتجات     اجملففة
  .سجون البلد ملختلف ٢٠٠٩ عام

  ٣٠١الفقرة     
 ٨٠٥(موظفا   ٩٨٩ لعدد اإلمجايل للموظفني  ، وصل ا  ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٥يف    -٧٨

 ١٥ ويف   . نزالء ٦ واحد لكل    موظفأي ما نسبته     ،)اتعاقدم ا موظف ١٨٤ومني  موظفني دائ 
 ٩٣٧(موظفـا    ١ ١٦٠ إىل   لعدد اإلمجايل للمـوظفني   ارتفع ا  ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين 
انظـر   ( نـزالء  ٥ واحد لكـل     موظفأي أن هناك     ،)اتعاقدم ا موظف ٢٢٣وموظفا دائما   

  ).وزارة العدل والعمل: ٢ املرفق
احلـد األدىن احلـايل       مجيع املوظفني الذين يعملون يف نظام السجون       حالياً ويتلقى  -٧٩

 مكافآت أخرى باإلضافة    ونلقيت، على الرغم من أن بعض املسؤولني        يساسأراتب  كلألجور  
  ).انظر املرفق(إىل احلد األدىن القانوين 
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  ٣٠٣الفقرة     
 على  ٩٩/٢٠٠١قم  والقرار ر ) ٢١٠/٧٠رقم  ( من قانون السجون     ٢٨املادة  تنص    -٨٠

 واملرافـق  نـزالء الـسجون      تنظم اليت   اللوائح  هذا القرار  حيددوتطبيق العقوبات التأديبية،    
حسب اإلجـراء املتبـع      األدلة    تقدمي ندإال ع خذ التدابري التأديبية    تُتال  و. اإلصالحية يف البلد  

ال ضـد   م  بيـة أ   لتحديد ما إذا كان ينبغي اختاذ إجـراءات تأدي         املداوالت اليت ُتجرى   أثناء
  .الشخص املعين

الفصل الرابع مـن قـانون الـسجون رقـم          ، ينص   فيما يتعلق بالتدابري التأديبية   و  -٨١
  : على ما يلي)٢١٠/٧٠(

فقدان كلي  ) ب (؛إنذارتوجيه  ) أ: ( فيما يلي  اإلجراءات التأديبية تتمثل   -٢٨املادة  "  
 واحلد من وسائل  الشخصةحلبس يف زنزانا) ج(لمزايا القانونية املكتسبة؛ لأو جزئي 

 االحتجاز مـع    )  ه (؛ يوما ٣٠احلبس االنفرادي ملدة تصل إىل       )د (؛الراحة اإلضافية 
  .نوع آخرمن نقل إىل مؤسسة ال) و (؛ أكثر صرامةعاملةجمموعات ختضع مل

ة ن للتدابري التأديبية املنصوص عليها يف الفقر      واألشخاص اخلاضع يتلقى   -٢٩املادة  "  
السجن، مؤسسة   من قبل مسؤول كبري يف       ةدوريزيارة   )  ه(أو  ) د( وأ) ج (الفرعية

  .قسيس، عند الطلب، وطبيبو
  إىل واسـتناداً  السجن،   مؤسسة يف    مرة ول ارتكاب خمالفة أل    يف حالة  -٣٠ املادة"  
تطبيق التـدابري   ب يأمر عندما  جيوز له أيضا،   مدير السجن  فإن،  للرتيلسلوك السابق   ال

علـق   أن ي  ،٢٨ املـادة من  ) د(أو  ) ج(و  أ) ب(ة الفرعية   فقراملنصوص عليها يف ال   
 مدير  اليت حددها  يف غضون الفترة الزمنية      أخرىرتيل خمالفة   ارتكب ال إذا  و. تنفيذها

 تنفيـذه لق   عُ ذي العقاب ال  الرتيل لكل من  السجن يف كل حالة على حدة، خيضع        
  .ديدةاجللمخالفة ل املناسبةلعقوبة لشروط وب
مـرقم  و يكون جملدا إلجراءات التأديبية    ل سجل ب  يف كل سجن   حتفظ يُ -٣١املادة  "  
وأسـباب   الترتيب الزمين العقوبات املفروضة،      حسب ُتدون فيه   وُموقّعا صفحاتال

  .شروطامل هاتطبيقها أو تعليقو فرضها،
 وتطبيقهـا  وأسباب فرضهالعقوبات املفروضة،   ل  سجل درجُيوباإلضافة إىل ذلك،    "  

من ) و(و) د(و) ج (ات يف الفقر  احملددةيف احلاالت   و. للرتالء يف امللفات الشخصية  
  .القاضي املسؤول عن القضية، ُيبلغ ٢٨املادة 

إال بعد استنفاد الوسائل    تقييد احلركة    أو   البدنيةجيوز استخدام القوة     ال   -٣٢ املادة"  
، ك وجود هتديد أو عندما يشكل السلو       وعند الرتيل أو الرتالء   للسيطرة على األخرى  

األشـخاص  ببالغ إحلاق ضرر بينذر  حمدقاً  جمموعة، خطراًمفرد أسلوك  كان  أسواء  



CAT/OP/PRY/1/Add.1 

GE.10-42937 18 

مـديرا  بصفته  يعمل  ا بأمر من الشخص الذي      حصروجيوز استخدامها   . أو األشياء 
  .إىل ذلكاحلاجة تدعو ملؤسسة السجن، عندما 

فيهـا  رب  لظروف االستثنائية اليت تعت   يف ا دمة  اخليقتصر استخدام أسلحة     -٣٣ املادة"  
 على حيـاة مـسؤولني      حمدق خطر   يكون هناك ضرورية ألغراض الوقاية أو عندما      

  ."تهم أو سالمتهمصح على وأ أو أطراف ثالثة نزالء أو
 الذي  ٩٩/٢٠٠١، والقرار رقم    ٢١٠/٧٠ رقم    السجون قانونوُيرفق هبذه الوثيقة      -٨٢

 وترفق هبـا أيـضا هـذه        البلد، اإلصالحية يف    واملرافقرتالء السجون   ل مةنِظ امل يضع اللوائح 
  .انفسه اللوائح

  ٣٠٥الفقرة     
وقعت الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية ووزارة الشؤون اخلارجيـة              -٨٣

ووزارة العدل والعمل على اتفاق تعاون مشترك بني الوكاالت بغرض تنفيذ برنامج التنميـة              
  . الثقافية يف مراكز السجون

يوليـه إىل كـانون     /مـن متـوز   (ا املشروع على مدى سـتة أشـهر         وسُينفذ هذ   -٨٤
املرفق، ، وسريكز على أربعة جماالت، ميكن احلصول على تفاصيلها يف )٢٠١٠ ديسمرب/األول
العـروض  ) ٤(املكتبـات؛   ) ٣( البصرية؛   -املوارد السمعية   ) ٢(التربية الثقافية؛   ) ١: (وهي

  .الثقافية احلية
كابايريو اإلقليمـي اجلديـد جناحـاً للنـساء يتـسع           ويضم سجن بيدرو خوان       -٨٥

ويـشتمل علـى    . ويستضيف هذا اجلناح حىت اآلن سجينتني اثنتني      .  سجينة ٢٥ الستقبال
مساحة للغسيل تتميز باتساعها وانفصاهلا عن املرافق اليت تؤوي السجناء من الذكور جبـدار              

  . كل يوممزدوج، مما يتيح لرتيالت السجن قضاء بعض الوقت يف اخلارج 

  ٣٠٦الفقرة     
األيام املخصصة للزيارات يف مجيع السجون واملرافق اإلصالحية اخلاصة بالنساء هي             -٨٦

  . الثالثاء، واخلميس، والسبت، واألحد
وقد أقام سجن تاكومبو الوطين أكشاكاً للهاتف، وهي متصلة بثالثة خطوط هاتفية              -٨٧

  . ومتاحة لرتالء السجن
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  ٣٠٩  إىل٣٠٧الفقرات من     
ويف األشـهر   . دعاءات التعرض للتعذيب وسوء املعاملـة     أُجريت حتقيقات بشأن ا     -٨٨

، اسُتلمت شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء املعاملة يف مراكـز          ٢٠٠٩الثمانية األوىل من عام     
  .السجون التعليم امللحقة باملديرية العامة املعنية باجملرمني املراهقني ومراكز

شكاوى املقدمة من األشخاص الذين يدعون أهنم تعرضوا لـسوء         وقد أُدرجت يف ال     -٨٩
وقُـدمت  . املعاملة أمساء املوظفني املناوبني حينها وتاريخ ووقت حدوث التجاوزات املزعومة         

ُرفعت قائمة املوظفني إىل    و. هذه الشكاوى إىل السلطات من أجل إجراء حتقيق جنائي بشأهنا         
ومل يتسن حـىت    . وتسليط العقوبات على مستحقيها   السلطات العليا من أجل التحقيق فيها       

  . اآلن إهناء التحقيقات األولية
وقد تسىن االنتهاء من . وقد ُشرع يف إجراء عدد من التحقيقات اإلدارية يف السجون       -٩٠

وال تزال  . أحد هذه التحقيقات وقُدم تقرير بشأنه إىل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان           
  . العامة التحقيقات األخرى قيد املتابعة يف وزارة الدولة للخدمة

حلقوق اإلنسان، التابعة لوزارة العدل والعمل، تقـدمي دورات         وُتزمع املديرية العامة      -٩١
وسـتغطي هـذه   . تدريبية ملوظفي اخلدمة العامة املعينني للعمل بالسجون يف مجيع أحناء البلد     

الدورات حتديداً الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           
  .ة أو املهينة، والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءأو العقوبة القاسية أو الالإنساني

  ٣١٠الفقرة     
  : ُتتاح للمرضى يف الوقت احلايل أنشطة إعادة التأهيل التالية  -٩٢

 العالج الترفيهي •

 العالج املهين •

 األنشطة الترفيهية يف األماكن املغلقة •

 التوظيف الرمسي املدعوم مع إتاحة فرصة العمل حتت اإلشراف  •

  املشاركة يف أنشطة عمل غري رمسية يف املستشفى •
وعلى الرغم من تضاعف النسبة املئوية للمرضى املشاركني يف هذه األنشطة بشكل              -٩٣

 يف املائة اليت أوردها تقرير اللجنة الفرعية، فال يزال هذا اجملـال             ١٥-١٠فعلي مقارنة بنسبة    
ومن . عليه باستمرار حتسينات تدرجيية   يشكل أحد التحديات، وميثل ميداناً يتطلب أن ُتدخل         

سيما املتعلقة منـها بالترفيـه يف    املقرر أن يشهد العام احلايل توسع نطاق هذه األنشطة، وال         
  . األماكن املغلقة
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 على شراء رفوف ختزين مزودة بصناديق فرديـة لكـل           ٢٠١٠وتنص ميزانية عام      -٩٤
  .٢٠١٠مارس /فرباير وآذار/ شباطاملرضى، وسيجرى شراء هذه الرفوف وتركيبها يف شهري

  ٣١١الفقرة     
 على شراء خزانات فردية لكل املرضى، وسيجرى شـراء          ٢٠١٠تنص ميزانية عام      -٩٥

  .٢٠١٠مارس /فرباير وآذار/هذه اخلزانات وتركيبها يف شهري شباط

 طلبات احلصول على املعلومات  -ثانياً   

  )أ(٣١٢الفقرة     
، أنشأت الشرطة الوطنية    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٦رخ   املؤ ٥٤٢مبقتضى القرار رقم      -٩٦

وجتري دراسة اللوائح التشغيلية بغية املوافقة عليها، وينص املخطـط          . إدارة حقوق اإلنسان  
وستتضمن وظـائف هـذا     . التنظيمي لإلدارة على إنشاء قسم للتخطيط والعمليات والتقييم       

ة يف مراكز الـشرطة واالضـطالع       القسم فحص وتقييم البنية األساسية للزنزانات املوجود      
  . باإلخالء بعمليات التفتيش يف احلاالت اليت تصدر فيها احملاكم أوامر

وحتقق الشرطة الوطنية، من خالل دائرة الشؤون الداخلية، يف احلوادث اليت تنطوي              -٩٧
ـ  مبا يف ذلك    على أي سلوك سيء وغري مشروع يصدر عن موظفي الشرطة،            وادث كل احل

  .نواملدني التعذيب أو املعاملة القاسية أو العقوبات اليت يتعرض هلا أعمالذات الصلة ب
سـوف  فإهنا    التحقيقات اليت جتريها،   مجيع الشؤون الداخلية ومبجرد أن تنهي دائرة       -٩٨
ومـن مث   . العام للشرطة   القائد توصلت إليها إىل مكتب      عن النتائج اليت    مفصالً قدم تقريراً ت

 تنطـوي علـى مـربر    ما إذا كانت احلاالت،  حتليله هلذا التقرير  إىل سيقرر املكتب، استناداً  
 د مـن أفـرا     فرد  الختاذ إجراءات تأديبية ضد أي     قضاء الشرطة إىل مديرية   يستدعي إحالتها   

تنظيم الـشرطة   ن   للوائح وقانو  وفقاً لشرطة املتورطني يف أعمال التعذيب أو املعاملة القاسية       ا
يف الـشرطة    ضد أفـراد يت تتخذها مديرية عدالة الشرطةتأديبية الوتندرج التدابري ال  . الوطنية

  .أو قضائي/ جنائي و فتح حتقيقالعادية يف حالة  احملاكمإطار العقوبات اليت تصدرها

  )ب(٣١٢الفقرة     
، ٢٠١٠ يزانية عام يف م ،  أنه طلب العام  ي  مكتب احملام أبلغ  فيما يتعلق هبذه النقطة،       -٩٩

لتغطية تكـاليف التمثيـل    األجور، وختصيص اعتماد أكرب، ورفع عالدفاي زيادة عدد حمام
 وختصيص قسائم   ،األثاثزيادة   و  هيكلية، حتسيناتإدخال  املركبات، و زيادة عدد   القانوين، و 
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مل يكـن مـن     و .، وزيادة عدد املوظفني   حمامي املساعدة القضائية   ت سفر وقود لتغطية نفقا  
  .داتهذه الزيا  احلصول على، حىت اآلن،املمكن
 املـساعدة القانونيـة يف       احلـصول علـى    احلق يف ، كُرس   يف مجهورية باراغواي    -١٠٠

  :التالية الصكوك
بشأن الـضمانات   ( ١٧واملادة  ،  )١()لتوقيفحتجاز وا االبشأن  ( ١٢املادة    )أ(  
   ؛ من الدستور)اإلجرائية
  .)٢()١٢٨٦/٩٨القانون رقم ( من قانون اإلجراءات اجلنائية ٦املادة   )ب(  
ومن مث فاحلق يف احلصول على حمام هو حق مضمون منذ حلظة التوقيف، وقد يؤدي               -١٠١

  .عدم احترام هذا احلق إىل بطالن اإلجراءات
وقد أبلغ مكتب احملامي العام املديرية املذكورة، وفقاً حملاضر احملاكمات اليت أُجريت              -١٠٢
عامني املعنيـة باملـسائل اجلنائيـة        يف مجيع أحناء البلد، بتويل مكاتب احملامني ال        ٢٠٠٧عام  
  . قضية٢٦ ٥٥٦ مبعاجلة ٢٠٠٨واضطلعت هذه املكاتب يف عام .  قضية٢٦ ٦١٥ معاجلة
 تـشرين   ٢٠ينـاير إىل    /كـانون الثـاين    ١ قضية من    ٢٧ ٦٥٤وتسنت معاجلة     -١٠٣
مون وبلغ عدد حمامي الدفاع املكلفني باملسائل اجلنائية، مبن فيهم احملـا          . ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين

  . حماميا٥١ًاملثبتون واملعينون على حد سواء، 
 حمامياً،  ١٨، بلغ عدد حمامي الدفاع املكلفني باإلجراءات اجلنائية         ٢٠٠٨يف عام    •

 .مبن فيهم احملامون املثبتون واملعينون على حد سواء

وبلغ جمموع احملـامني العـامني      . ، ُعني حماميان من حمامي الدفاع     ٢٠٠٩يف عام    •
 حمامياً من هـؤالء مبكتـب       ٩٤ حمامياً؛ وأُحلق    ١٩٢مجيع أحناء البلد    املعينني يف   

__________ 

لكل شـخص يوقَـف   "على أن ) بشأن االحتجاز والتوقيف ( ١٢تنص املادة   : دستور مجهورية باراغواي   ) ١(
 واحلـصول علـى حمـام    يف التزام الصمت هقيبلغ حبو ذلك سببوقت توقيفه، عن ، يبلغ) ١: (يف أناحلق 
يتواصل حبريـة، إال  ) ٣ ... (على املوظف املسؤول عرض مذكرة توقيف؛    جيب   التوقيف، ويف وقت    .خيتاره

 .يف احلبس االنفـرادي شخص ال  باحتجازسلطة قضائية خمتصة  أمر منعندما يصدر، يف ظروف استثنائية،
دة املنصوص عليها    مدته يف كل األحوال امل     تجاوزت ، الذي ال جيوز أن    الشخص يف احلبس االنفرادي   مركز  و

  على خدمات متـرجم، إذا لـزم  حيصل) ٤( احملامني؛ بأحدمن االتصال   الشخص هذانعمييف القانون، ال 
 التـدابري  هلـذا القاضـي باختـاذ   من أجل السماح   ساعة٢٤ أمام قاض خمتص يف غضون ميثل) ٥(؛ األمر

 ".املناسبة القانونية
ملثل هذا   الدولة   توفر[...] " على أن    )بشأن الضمانات اإلجرائية  ( ١٧ من املادة    ٦تنص الفقرة   

 ...." اجملان إذا مل يكن بإمكانه دفع أتعاب احملامي؛الشخص حمامياً ب
حرمة احلـق يف احلـصول   بشأن () ١٢٨٦/٩٨القانون رقم ( من قانون اإلجراءات اجلنائية      ٦تنص املادة    )٢(

 وال جيوز التفريط يف هذا احلـق،      ...  ال جيوز املساس حبق املتهم يف احلصول على حمام        : " بأن )على دفاع 
   ".             الشروع فيهاظةحل     منبدءاً          لإلجراءات                 احلق البطالن املطلق     هلذا            كل انتهاك          يترتب على و
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 منهم كمحامني عـامني يف      ١٠احملامي العام للتكفل باإلجراءات اجلنائية وعمل       
 . منصباً شاغرا٤١ًويوجد حالياً . إجراءات جنائية تشمل أحداثاً

حـامني  ، فقد بلغ عدد الوظائف املطلوب ختصيصها للم       ٢٠١٠وفيما يتعلق بعام     •
  .)٣( وظيفة جديدة٥٦العامني 

 مـادة حتـدد     ٩٩وقدم مكتب احملامي العام إىل الكونغرس مشروع قانون يتضمن            -١٠٤
ويكرس مشروع القانون أيضاً استقالل املكتب واكتفاءه ذاتياً      . طبيعة املكتب وموقعه ومهمته   

ديد األولويـات،  كما يضع مبادئ حمددة حتكم الدفاع العام، مثل حت     . ويعني نطاق مسؤوليته  
ووحدة العمليات، والنظر، على سبيل األولوية، إىل مصاحل الشخص الذي جتري مساعدته،            

وتنص . والسرية، والتدخل التكميلي، واالضطالع باالختصاص التبعي، وتقدمي اخلدمات جماناًً
ـ     : " من مشروع هذا القانون على ما يلي       ١١املادة   امي يلتزم املوظفون امللحقون مبكتب احمل

                                           مببادئ املرونة والتخصص والعمـل اجلمـاعي       العام، دون متييز هرمي، أثناء أدائهم ملهامهم        
                                                                             فيما يتعلق باإلجراءات، ويتقامسون املسؤولية فيما يتعلق بنتـائج إدارة                             واملسؤولية الشخصية 

ّ  قد قُّدم و. )٤( "                                         حلقوا به، وذلك من أجل حتسني مستوى الكفاءة               ُ   املكتب الذي أُ           هـذا         مشروع    ُ
         جملـس              ليقـدم إىل     ق                     وسحب يف وقت الح     ،                               جملس الشيوخ منذ ثالث سنوات       إىل      انون   ق  ال

وقد وردت بالفعل توصيات بشأن مشروع هذا القانون من اللجان املعنية جبوانـب             .       النواب
تلحق نسخة من مـشروع القـرار       . (التشريع وحقوق اإلنسان والدستور والعدالة والعمل     

  .)مكتب احملامي العام: ٤باملرفق 
، ٣١٤٠، ُخّصص ملكتب احملامي العام، مبقتـضى القـانون رقـم    ٢٠٠٧ويف عام     -١٠٥
ويف الـسنة   .  غوارانيا من امليزانية العامـة للمحكمـة العليـا         ٢٧ ٩٧٣ ٧١٧ ٠٨٨ مبلغ

ــة ــم   ٢٠٠٨ املالي ــانون رق ــضى الق ــا، مبقت ــة العلي ــصت احملكم ، ٣٤٠٩، خص
، ُخّصص للمكتب ٢٠٠٩يف عام و.  غوارانيا ملكتب احملامي العام٣٢ ٣٥٢ ٧٨٥ ٩٤٨ مبلغ

  .)٥( غوارانيات٤٢ ٥٦١ ٨٥٣ ٢٠٤مبلغ 
عمـل مكتـب    ) CODEHUPY(وأبرز تقرير منسق حقوق اإلنسان يف باراغواي          -١٠٦

من اجلدير أن ُيشار إىل أن مكتب احملامي العام ميثل، باعتباره شعبة من             : "احملامي العام بقوله  
وهناك الكثري من األشخاص الذي نذروا أنفسهم       . شعب السلطة القضائية، أمل نظام العدالة     

__________ 

 إىل مديرية حقوق اإلنـسان التابعـة        ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠تقرير قدمه مكتب أمني املظامل يف        )٣(
 .للمحكمة العليا

 .١١ و٣ و٢ و١مشروع قانون تنظيم وزارة الدفاع العام، املواد  )٤(
ميزانيـة   مديريـة  وللميزانية املديرية العامة .ارة الدولة لشؤون اإلدارة املالية وكيل وزوزارة املالية، مكتب )٥(

 . العليا احملكمة
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               احملامي العـام    به    وُيلفت االنتباه بوجه خاص إىل العمل الذي يضطلع        )٦(..." من أجل جناحه  
   .         اجلنائية             املكلف باملسائل                       األول ونائب احملامي العام 

  )ج(٣١٢الفقرة     
ـ            -١٠٧ ام يف حتريـك    يتمثل الدور الرئيسي املخول مبوجب الدستور ملكتب املـدعي الع

ومتثل هذه املؤسسة اجملتمع أمام اهليئات القضائية التابعة        . الدعوى العمومية يف املسائل اجلنائية    
  :وهو يضطلع بالواجبات التالية. )٧(للدولة

 كفالة احترام احلقوق والضمانات الدستورية •

ماعي  حتريك الدعوى العمومية يف املسائل اجلنائية للدفاع عن اإلرث العام واالجت           •
 والبيئة وغريها من املصاحل الواسعة النطاق، باإلضافة إىل حقوق الشعوب األصلية

مباشرة اإلجراءات اجلنائية يف القضايا اليت ال ُيشترط فيها من الطرف املعين تقدمي              •
طلب لتنفيذ هذه اإلجراءات أو مواصلتها، دون املساس بالقضايا اليت ينظر فيهـا             

 .القانون ظيفتهما، على النحو الذي حيددهالقاضي أو احملكمة حبكم و

مجع املعلومات من املوظفني العموميني حىت يـتمكن مـن أداء واجباتـه علـى                •
 وجه أحسن

 )٨(االضطالع بأية واجبات أو صالحيات حيددها القانون •

وأنشأ مكتب املدعي العام، متاشياً مع سياسته املؤسساتية الرامية إىل احترام حقـوق               -١٠٨
ويتمثل اهلدف العام   . محايتها، مديرية حقوق اإلنسان كشعبة من الشعب التابعة له        اإلنسان و 

هلذه املديرية يف تناول مسائل حقوق اإلنسان يف القضايا أو األوضاع اليت تندرج يف نطـاق                
سلطة مكتب املدعي العام، سواء أتعلقت خبطر حمدق أم بانتهاك فعلي هلذه احلقـوق مـن                

و أشخاص آخرين يعملون بالتنسيق معهم، وبذل جهود وقائية يف          جانب موظفني عموميني أ   
وتشمل واجبات املديرية متثيل املؤسسة يف جمال حقوق اإلنسان على املستويني . )٩(هذا الصدد 

، حسب االقتضاء،                           نائب املدعي العام املعني     الوطين والدويل حينما خيول هلا النائب العام، أو       
                            بالقـضايا الـيت تتـضمن            تـصل            فيمـا ي           املسؤولني        ارات               ومعاجلة استفس هلذه الصالحية،   

  .      اإلنسان     حقوق

__________ 

 .١٧٣، الصفحة Derechos Humanos en Paraguay 2008انظر  )٦(
 .٢٦٦دستور مجهورية باراغواي، املادة  )٧(
 .٢٦٨دستور مجهورية باراغواي، املادة  )٨(
 . ملكتب املدعي العامدليل عمليات مديرية حقوق اإلنسان التابعة )٩(
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وعلى الرغم مما تقدم، فقد طلبت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب معلومات عن الكيفية               -١٠٩
. اليت يؤدي هبا مكتب املدعي العام وظائفه اإلشرافية فيما يتعلق مبراكز الشرطة والـسجون             

 العام ال ُيؤدي زيارات دورية ملراكز الشرطة والسجون         ومن اجلدير بالذكر أن مكتب املدعي     
بل هو يعمل، بدال من ذلك، على حتريك اإلجراءات اجلنائية، سواء           . باعتبارها إجراًء وقائياً  

أكان ذلك بناًء على طلب من الضحية أم مببادرة خاصة منه، يف القضايا اليت تتضمن جرائم                
وهذا يعين أنـه    .  إخطار رمسي يبلغه بوقوع جرمية     مستوجبة للعقوبة واليت حيصل بشأهنا على     

يتدخل عند اطالعه على املزاعم اليت تفيد حبدوث فعل مستوجب للعقوبة، أو تدعي أن هذا               
الفعل على وشك الوقوع، مبا يف ذلك األفعال املستوجبة للعقوبة واملتـضمنة النتـهاكات              

سؤولية التحقيق يف األفعـال  وهو ميتلك وحدات مقاضاة متخصصة تتوىل م   . حلقوق اإلنسان 
  . اليت تعرض عليه

وفيما يتعلق بتفتيش السجون ومراكز الشرطة واإلشراف عليها، باعتبار أن هـذين              -١١٠
اإلجراءين يشكالن جزءاً من سياسة باراغواي ملنع ارتكاب األفعـال املـستوجبة للعقوبـة              

دستورها، منـصب أمـني     واملنتهكة حلقوق اإلنسان، فقد أنشأت دولة باراغواي، مبقتضى         
      توجيه  ومفوض برملاين تتمثل وظائفه يف ضمان حقوق اإلنسان،         "املظامل، والذي يعرف بأنه     

ويف مجيـع الظـروف،     .            مصاحل اجملتمع    ة         ومحاي            عامة الناس                               أو التقارير الواردة من           دعاوى  ال
 املظـامل   وتتمثل واجبات أمني  . )١٠("يضطلع أمني املظامل بأداء وظائف قضائية أو تنفيذية        ال

  :)١١(فيما يلي
تلقي التقارير والشكاوى والدعاوى املتعلقة بانتهاكات حقـوق اإلنـسان        )١(  

  وغريها من األفعال املماثلة والتحقيق فيها على النحو الذي حيدده الدستور والقانون؛
طلب املعلومات الالزمة ألداء الواجبات املنوطة به على حنو فعـال، مـن               )٢(  

ويكتـسي تـوفري    . لف املستويات، مبا يف ذلك الشرطة وقوات األمـن        السلطات على خمت  
وحيق له الوصول إىل األماكن اليت ارتكبـت فيهـا هـذه            . املعلومات املطلوبة طابعاً إلزامياً   

  وجيوز ألمني املظامل أيضاً أن يتصرف مببادرة خاصة منه؛. األفعال
تتعـارض مـع مبـادئ      فرض الرقابة علناً على األفعال أو التصرفات اليت           )٣(  
  اإلنسان؛ حقوق

  إبالغ غرفيت الكونغرس سنوياً باألنشطة اليت يضطلع هبا؛  )٤(  
جتميع وإصدار تقارير بشأن جوانب حقوق اإلنسان اليت يرى أهنا تتطلـب             )٥(  

  اهتماماً فورياً من اجلمهور؛
 .االضطالع بأية وظائف وصالحيات أخرى حيددها القانون  )٦(  

__________ 

 .٢٧٦دستور مجهورية باراغواي، املادة  )١٠(
 .٢٧٩املرجع نفسه، املادة  )١١(
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ووفقاً لقـانون اإلجـراءات     .  باراغواي أيضاً منصب قاضي التنفيذ     وأنشأت دولة   -١١١
 : ، يضطلع قضاة التنفيذ جبملة واجبات من بينها ما يلي١٩٩٨اجلنائية الصادر يف عام 

رصد االمتثال لنظام السجون ومدى احترام األهداف الدستورية املتوخـاة            )١(  
ون مع احتمال اسـتدعاء الـسجناء أو        من العقوبة؛ واختاذ الترتيبات الالزمة لتفتيش السج      

  موظفي دائرة السجون للمثول أمامهم ألغراض الرقابة والرصد؛
قبل اإلفراج عن أحد السجناء، تسعى السلطة املعنية، قدر اإلمكـان، إىل              )٢(  

  حل كل مشكلة تعترض السجني مباشرة بعد إطالق سراحه؛
 للسجناء قبل وبعد اإلفـراج  العمل مع اهليئات املسؤولة عن تقدمي املساعدة    )٣(  

  .)١٢(عنهم من أجل ضمان قدرهتا على تزويد السجناء باملساعدة والدعم املالئمني
وباختصار، فمكتب املدعي العام ميتلك السلطة القانونية والدستورية الـيت ختولـه              -١١٢

  .امتابعة ما يطلع عليه من أفعال مستوجبة للعقوبة مبوجب قانون العقوبات والتحقيق فيه
وميتلك املكتب وحدات مقاضاة متخصصة يف جماالت حمددة ويعمل مع مـساعدين          -١١٣

  .قضائيني آخرين، وذلك من أجل أن يتمكن من أداء واجباته
ومع ذلك، فاألهداف احملددة اليت طلبت اللجنة الفرعية تقدمي معلومات بشأهنا هـي        -١١٤

قانونية املخولة ألمني املظامل وقضاة     أهداف تتسم بطبيعة محائية وتندرج ضمن الصالحيات ال       
  .التنفيذ امللحقني بالسلطة القضائية

  )د(٣١٢الفقرة     
 جتديد مجيع   ٢٠٠٩، نود أن نشري إىل أنه قد تسىن يف عام           ١٤٩فيما يتعلق بالفقرة      -١١٥

 exومن اجلدير يف هذا الصدد اإلشارة إىل التحسينات اليت أدخلت على جنـاح  . السجون

sótano) اح السفلي القدمي  اجلن(     واجلناح دال والقسم ،cuadrulátero)   يف) الباحة الرئيـسية 
  . وورد يف هذا التقرير وصف هلذه التحسينات. سجن تاكومبو الوطين

  )ه(٣١٢الفقرة     
 هلـذا   ندربومُوضع يف سجن تاكومبو الوطين نظام للنهوض بالصحة يديره سجناء             -١١٦
اً التحقوا بدورة لتنمية القدرات الشخـصية مشلـت          سجين ٨٣وقُدم التدريب إىل    . الغرض

وبدأت املرحلة األوىل من هذه الـدورة يف        . اإلسعافات األولية األساسية وأسس علم النفس     
وحصل السجناء الذين شاركوا فيها علـى       . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩أبريل وانتهت يف    /نيسان

 . شهادات إمتام الدورة
__________ 

 .٤٩٢قانون اإلجراءات اجلنائية، املادة  )١٢(
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 اليت مشلـت سـجناء      ،الشخصيةتنمية القدرات   دورة  ملرحلة الثانية من    وتعمقت ا   -١١٧
.  مواصفاهتم، يف اإلسعافات األولية األساسية وأسس علم الـنفس  على أساساختريواآخرين  

ويهدف نظام النهوض بالصحة إىل     . ٢٠٠٩ديسمرب  /وانتهت املرحلة الثانية يف كانون األول     
 العالج الطيب ونقل املعرفـة  ماسعلى التالسجناء  التشخيص املبكر لألمراض، وتشجيعتعزيز 

السجناء بأنفسهم بعد  ثقة من  اكتساب هذه املعارف يف الواقعسوف يعززو. الطبية األساسية
 . إعادة إدماجهم يف اجملتمعمما يسهلإكماهلم ملدة عقوبتهم، 

لتعامل مع حاالت السل    القطرية لباراغواي يف جمال ا    آلية التنسيق    وقد صنفت مبادرة    -١١٨
 التاسعةجولته   الصندوق العاملي يف     ت من وحصل ٢ضمن اقتراحات الفئة    نزالء السجون   بني  

 املرضىبرصد   املشروع   قضيوي.  دوالر أمريكي  ٣ ٩٠٠ ٠٠٠ منحة مقدارها    للتمويل على 
 رصداً صارماً ألن أجهزهتم املناعية الضعيفة تزيد        اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   ب املصابني

  ).وزارة العمل والعدل: ٢انظر املرفق (هم مبرض السل من احتمال إصابت

  )و(٣١٢الفقرة     
" الكاتراز"أُغلق جناح احلبس االحتياطي يف سجن تاكومبو الوطين، املعروف باسم             -١١٩

وتسىن جتهيزه وإدخال حتسينات هيكلية عليه يف فتـرة         . ستكمال عمليات جتديده  امن أجل   
التهوية  وتوفري    نوافذ كبرية،  الة احلمامات، وتركيب  دامت عدة أسابيع، ومشل ذلك حتسني ح      

ونتيجة لذلك فقد أصبحت الزنزانـات جمهـزة اآلن         . غطيةاأل والوسائد و  رتباتاملواملناسبة  
  ). وزارة العدل والعمل: ٢انظر املرفق (جتهيزاً مناسباً لتستخدم للحبس االنفرادي 

  )ز(٣١٢الفقرة     
وجبات الطعـام لألشـخاص     لتوفري   ٢٠١٠لسنة املالية   تبلغ امليزانية املخصصة يف ا      -١٢٠

. غوارانيـا  ١٩ ٥٩٨ ٩٤٨ ٠٨٤البلد ما جمموعه    سجون  خمتلف  احملرومني من حريتهم يف     
طالع على مشروع امليزانية املتعلـق      وميكن اال . ا املبلغ حسب املرافق اإلصالحية    ذويقُّسم ه 

  .وزارة العدل والعمل: ٢بذلك يف املرفق 
 واألطعمة اجملففـة،  ،حلوم البقر(الغذائية  ذا التقرير وصف للمنتجاتهب ضاًأيوأرفق   -١٢١

 ٢٠٠٩اليت اشترهتا وزارة العدل والعمل يف عام        ) تلفالة  سريعالواألطعمة املعلبة واملنتجات    
  .لسجون خمتلفة يف البلد
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  نسخ أُحيلت إىل اللجنة الفرعية  -ثانياً   

  )أ(٣١٣الفقرة     
يل تلخيصاً ملا قُدم حملكمة العدل العليا بشأن األنشطة اليت اضطلعت     يعرض املوجز التا    -١٢٢

  :هبا وحدة مراقبة السجون
 السجون ملختلف جريت اليت أاليت حددت عقب الزيارات الرئيسية املشاكل  )أ(  

  :، هي على النحو التايل يف البالدرافق اإلصالحيةوامل
ر الوحدة يف القضايا بنـاًء      وتنظ. ميثل العدد الكبري للمحاكمات مشكلة مطروحة      •

دعم اجلهود اليت يبـذهلا احملـامي   وت على طلب من السجناء، وترصد احملاكمات،     
يف أسرع وقت ممكن، وفقـاً لقـانون    اإلجراءات القضائية مباشرةلضمان  العام

ومن الضروري أن يقدم مكتب احملـامي العـام املـساعدة           . اإلجراءات اجلنائية 
 .م قدرهتم على االستعانة مبحامٍللسجناء الذين يثبتون عد

وال ُيقدم ما يكفي    عدد قليل من فرص العمل،      وال يتوفر يف السجون إالّ      
للسجون   عدم وجود سياساتعن شأ أوجه القصور هذهتنو. من التدريب املهين

القوة العاملة، ومن قلة االهتمام الذي       ضمان إعادة إدماج السجناء يف       هتدف إىل 
  .السجناء جمال تشغيلالستثمار يف  ليبديه القطاع اخلاص

ومن مث فقد رأت وحدة املراقبة أنه من املالئم العمـل يف شـراكة مـع                
الربملان، من خالل املكتب التشريعي للنائب ديونيزيو أورتيغا، خبصوص مبادرتني          

وتتعلق املبادرة األوىل بتقدمي مشروع قـانون       . تكتسيان درجة عالية من األمهية    
ويقترح . ز عمالة األفراد الذين خالفوا القانون وأمتوا مدة عقوبتهم        يرمي إىل تعزي  

  . سابقني حوافز ضريبية للشركات اليت توظف سجناءمشروع القانون تقدمي 
مـدى العـام      بنجاح على  ذي تسىن االضطالع به    ال خرالنشاط اآل أما  

 زالءنصنعها  معرض ملنتجات احلرف اليدوية اليت      ، وهو    معرض احلرية  هواملاضي ف 
وقد أطلق هذا املعـرض مببـادرة       . بوين باستور سجون تاكومبو، وإسبريانزا، و   

 مباشرة من عدد من السجناء، وبفضل تعاون حمكمة تنفيذ األحكام اجلنائيـة يف            
  .  إزاسيو كويفاس، وهي اهليئة اليت يرأسها السيدأسونسيون

، أُنـشئت   ل وحقوق اإلنسان  بناء على مبادرة من مكتب نائب وزير العد         )ب(  
 ،عفوالذين قد يستفيدون من ال     للمرشحني   مة األولية  القائ جلنة مشتركة بني الوكاالت ملعاينة    

إحدى اجلهـات   هي    السجون ة اإلشراف على  حدوو. تها ودراس تهامراقبو اإلشراف عليها و
 دراسة شاملة  هذه، وهي العملية اليت تتطلب إجراء عملية الفرزوهتدف . يف هذه اللجنةاملمثلة
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ـ  إىل القائمة قبل تقدمي     والسجالت املتعلقة بالسجني    السلوكية للتقييماتومستفيضة   ة  احملكم
 الدسـتور والتـشريعات      اليت ينص عليها   تطلباتامللشروط و لالعليا، ضمان االمتثال الصارم     

  التفاصيل صحةالتأكد من  كل السجون يف باراغواي من أجلتسنت زيارة وقد .هبا املعمول
 سوابقه  من ملفالتحقق وعقوبته،  ما ال يقل عن نصف مدةأهنى ملف كل سجني  يفالواردة
 فريق مـن علمـاء الـنفس    اضطلع أيضاً و.تتعلق حبسن أو سوء سلوكه     وأية تقارير    العدلية

 كل سـجني،  مبقابلة العاملني يف إحدى اجلامعات اخلاصة،ساتذة األ هم منومجيع املتطوعني،
 الذي قد يتاح له عنـد  يدعم األسرال وبشأن حالته النفسيةلجنة لا إىل مكتوباً  تقريراواوقدم
  . ثالثة أسابيعالبيانات والتقارير  جتميعواستغرقت عملية . يف اجملتمعإدماجه إعادة

ـ  الب أحناءالزيارات يف أسونسيون وبقية  مجيع هذه أداء منوبعد االنتهاء   ُوضـع   ،دل
وأُعدت قائمة هنائية بأمساء الـسجناء       نوين،تقييم هنائي يتناول ملف كل سجني ووضعه القا       

إىل  ا وفحصتها اللجنـة وقدمت القائمة النهائية اليت أعدهت. املؤهلني لالستفادة من عفو رئاسي
  . بغرض تقييمهااحملكمة العليا  رئيس القضاة يف اليت أحالتها بدورها إىلوزارة العدل والعمل

املـشتركة بـني    ة   اللجن ءووحدة اإلشراف على السجون هي أحد أعضا        )ج(  
احملـرومني   املراهقنيب املتعلقةالرصد إجراءات  ووهي اجلهة املكلفة بأداء الزيارات ،الوكاالت
راكـز  م ٢٠٠٩سبتمرب  /وأيلولس  أغسط/ آب  يف شهري   أعضاء اللجنة  وقد زار . من احلرية 
ولـُشعب   للمجـرمني املـراهقني   ة   الرعاية االجتماعي   توفري تشرف عليها دائرة   اليت   التعليم

ز وظروف عـيش   تلك املراكاألوضاع يف بغية مراقبة ومعاينة يف السجون اإلقليمية   األحداث
  .يف مجيع أحناء الدولةمن حريتهم الشباب احملرومني 

 معلومات بشأن املـسائل     يتضمن  تقريراً  بناًء على تلك الزيارات    اللجنةوقد أعدت     
إجراءات الـشرطة، والوصـول إىل      (ول املرعية   ق واحملاكمة العادلة وفق األص    حلقوا: التالية

 ، واإلضاءة ،الغذاء(، والشواغل املادية    ) بالقضاة واحملامني واملدعني العامني    ، واالتصال قضاءال
واملعايري ، واالكتظاظ، فرش النوم و، وامللبس، والصرف الصحي،والتهوية، والنظافة الشخصية

والتعذيب وسوء املعاملـة    لدى التوقيف،   عاملة  التعذيب وسوء امل  (املعاملة  و ،) للسكن العامة
 ،) واملراقبة والتدابري األمنية، واستخدام القـوة      ،االنفراديس  أثناء االحتجاز، واستخدام احلب   

الرعاية الصحية للسجناء الذين يعانون توفري الطبية، و احلصول على الرعاية(واخلدمات الطبية 
، والتعلـيم  )والعاملون يف القطاع الطيب ،ملعديةوالعالج من األمراض ا من اضطرابات نفسية،

 التـدريب املهـين   و ،كـز ابرامج التعليم النظامي داخل املر    (واخلدمات الترفيهية   ب  والتدري
مع العامل اخلارجي الصالت نشطة و، واأل)التدرب املهنية أو برامج/ ووالتدريب على املهارات

الترفيهيـة،    واألنـشطة ،يف اهلواء الطلقاضة  فترات التدريب، وممارسة الريالتعليم أو برامج(
  ).والدين، واألنشطة اإلبداعية داخل اجملتمع
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  )ب(٣١٣الفقرة     
املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا احملكمـة العليـا     يف ضوءعند النظر يف هذه املسألة،  -١٢٣

ذات  لتـشريعات  ا تتضمن،   أوالً :، فإنه ينبغي مراعاة ما يلي     العادلةة  لتوفري ضمانات احملاكم  
لتطبيق الـصحيح   ، وتقع مسؤولية ا   تقريرال بشأن املسائل املشار إليها يف        أحكاماً حمددة  الصلة

، أثناء جلساهتا العامة  احملكمة العليا،   تكرس  ،   ثانياً على عاتق احملكمة وحدها؛   هلذه التعليمات   
  :ي يلمن قبيل ما، تفاقاتقواعد من خالل إصدار االضع تاملبادئ التوجيهية و

 للتعامل مع   ظاماً ن ٢٠٠٠فرباير  /شباط ٢١ املؤرخ ١٥٤االتفاق رقم   أنشأ    )أ(  
مجيع األوقات مـن    يف   احملكمة اجلنائية    ي قاض  استدعاء مبوجبهجيري    حبيث احلاالت الطارئة 

  .)١٣(املتهم  احلقوق الدستورية والقواعد اإلجرائية املعتمدة حلماية احترامأجل ضمان
 / متـوز  ٥ املـؤرخ  ٢٢٢ليا مبوجـب االتفـاق رقـم        احملكمة الع أقرت    )ب(  

إلشراف على  ة با نفاذ نظام العدالة اجلنائية املتعلق    إل املبادئ التوجيهية اإلجرائية     ،٢٠٠١ يوليه
الدسـاتري والقـانون الـدويل      ب  مبوج يف جمال نظام السجون     املكرسة احلقوق والضمانات 

 هذه املبادئ التوجيهية على وتنص. ائمب جراملدانني أو املتهمني بارتكا  لصاحلموالقانون العا
 اإلسـراع بتنفيـذ    و ، ومبادئ املساواة يف املعاملة    الكرامة اإلنسانية،  احلق يف    وجوب مراعاة 

  .)١٤(األوقات يف مجيع اإلجراءات
الغرفة اجلنائية يف احملكمـة  كمة، فإن أمام احمل وفيما يتعلق باحلق الدستوري يف املثول  -١٢٤
، حيث فقدت أحد أعضائها، وهو الدكتور ويلـدو  وضع سياسي غري عادياً بمتر حالي العليا  

ومن املتعني أن يصدر قرار االستخالف عن فـروع أخـرى يف             . له لٌريانزي، ومل ُيعني بدي   
 على حملكمة،طلبات املثول أمام ا معاجلةوترية   أن يتسبب هذا الوضع يف بطءميكنو. احلكومة

اجلنائية يف  قد تلقت الغرفةو .ذلك فاديقصارى جهدها لت تبذلالرغم من أن الغرفة اجلنائية 
وأصدرت  ،مثول أمام القضاء   لل التماساً ٧١  حىت هذه اللحظة من العام اجلاري      احملكمة العليا 

  . أحكاماً بشأهنا يف أسرع اآلجال
توجيهات احملكمة العليا بشأن هذه املسألة، فمن اجلدير باإلشـارة أن           وفيما يتعلق ب    -١٢٥

احملكمة العليا تعقد بصفة منتظمة حلقات عمل تدريبية للقضاة وقضاة احملاكم اجلزئية بغيـة              
  .توحيد املعايري املستخدمة ألغراض التطبيق الصحيح للقواعد اإلجرائية الرامية إىل محاية املتهم

 منـه علـى     ٢ الذي تنص املادة     ٢٩٨/٠٥وقد أصدرت احملكمة العليا القرار رقم         -١٢٦
  . اركة مجيع موظفي احملاكم واإلدارات يف الدورات اليت ُيستدعون إليهاوجوب مش

__________ 

 =http://www.csj.gov.py/par97017/reglamentaciones/modulos/detalle.asp?codigo_acordانظر  )١٣(
502&tipo=Acordada. 

 =http://www.csj.gov.py/par97017/reglamentaciones/modulos/detalle.asp?codigo_acordانظر  )١٤(
560&tipo=Acordada. 
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 ٣٤ و٢٨وباإلضافة إىل األنشطة الرامية إىل حتسني مستوى التدريب، فإن املـادتني           -١٢٧
من الفصل الرابع من مدونة سـلوك اجلهـاز القـضائي يف بـاراغواي تغطيـان جمـال                  

  .والتدريب املعرفة
تستند احلاجة إىل املعرفة والتـدريب  : " هذا الفصل على ما يلي من٢٨وتنص املادة    -١٢٨

املتواصل إىل حق املتهم واجملتمع ككل يف أن تتاح هلما خدمة ذات جودة عاليـة يف جمـال                  
  ". العدل إقامة
  :وقد اختذت احملكمة العليا اإلجراءات التالية يف هذا اجملال من خالل دوائرها املختلفة  -١٢٩

ة حقوق اإلنسان التابعة للمحكمة دورات تدريبيـة متنوعـة    أجرت مديري   )أ(  
وُوفّـر  . لكل من القضاة وموظفي احملاكم من خمتلف الدوائر القضائية املوجـودة يف البلـد             

حقوق الشعوب األصلية   :  بشأن املواضيع التالية   ٢٠٠٩ و )١٥(٢٠٠٦التدريب يف الفترة بني     
هقني يف املواد اإلباحية؛ والعنـف املـرتيل        وحقوق اإلنسان، وجترمي استخدام األطفال واملرا     

واجلنساين والصحة العقلية وحقوق اإلنسان، ومنع االجتار باألشخاص والعمل القسري مـع            
التركيز على مسائل حقوق اإلنسان، وإمكانية الوصـول إىل القـضاء، والعنـف املـرتيل               

احللقة الدراسية الدولية وقد استضافت باراغواي أيضاً حلقات دراسية دولية، مثل   . واجلنساين
اجتماع أمريكا الالتينية الثالـث للحكومـات   بشأن نظام العدالة وحقوق اإلنسان للمرأة، و  

وقد حررت مديرية حقوق اإلنسان ونشرت مواد دراسية        . احمللية يف أقاليم الشعوب األصلية    
 هيئـة   بشأن حقوق الشعوب وحقوق اإلنسان يف باراغواي، وذلك بالتعاون مع ممثلني عن           

وخرباء مستقلني يف إطار التنسيق مع      ) CAPI(التنسيق املعنية بتقرير املصري للشعوب األصلية       
  احملكمة العليا؛

مسؤولية تدريب القـضاة    ) CIEJ(يتوىل املركز الدويل للدراسات القضائية        )ب(  
 ٢٠٠٧م وقد عقـد يف عـا  . يف مجيع احملاكم والدوائر القضائية املنتشرة يف كامل أحناء البلد     

حلقات عمل بشأن التدابري الوقائية الشخصية ودورة دراسية يف إطار حلقة عمـل بـشأن               
 كمـا نظـم يف عـام     .            من البلد                           يف أسونسيون وأماكن أخرى   االحتجاز السابق للمحاكمة    

             القضايا اليت             تناولت                  تجديد املعلومات  ل        ودورات   تدريباً ملدة يوم واحد      ٤٥ أكثر من    ٢٠٠٨
  ؛)١٦(وأوجه االستدالل القضائي، التعديالت على قانون العقوبات       راهقني،             ل األطفال وامل   تشم

وسيقدم املركز الدويل للدراسات القضائية، بدعم من مديرية حقوق اإلنسان، تدريباً   
يتناول موضوع الصحة العقلية وحقوق اإلنسان كجزء من عملية تنفيذ التوصـيات الـيت              

بشأن التدابري الوقائيـة املتخـذة      ) IACHR(إلنسان  وضعتها جلنة البلدان األمريكية حلقوق ا     
ويزمع املركز أيضاً تقدمي تدريب بشأن املواضيع اليت        . داخل مستشفى الطب النفسي العصيب    

__________ 

 .٣٧ و٣٦، الصفحتان Informe de Gestión/2006انظر  )١٥(
 .٢٥، الصفحة Informe de Gestión/2007، وInforme de Gestión/2008انظر  )١٦(
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تتضمن حقوق األطفال واملراهقني يف إطار التوصيات اليت وضعتها جلنة البلدان األمريكيـة             
  ؛ كريستينا أغوايو وآخرونحلقوق اإلنسان بشأن قضية 

 متحف العدالة واملوقع اجلديـد ملركـز الوثـائق          ٢٠٠٧وأُنشئ يف عام      )ج(  
 كجزء  - واملعروف باسم أرشيف الرعب      -واألرشيف املتعلق بالدفاع عن حقوق اإلنسان       

، وقد دعا هذا املـشروع    ١٩٩٣املنشأ يف عام    ) CONMEMORIA(من مشروع كومنيموريا    
بالدفاع عن حقوق اإلنسان إىل موقع جديد وتعزيز        إىل نقل مركز الوثائق واألرشيف املتعلق       

ويكمن الغرض الذي أُقيم من أجله املتحـف يف تعزيـز واسـتعادة    . هذا املركز واألرشيف  
الذاكرة التارخيية لألمة خالل فترة الديكتاتورية، مع التركيز على حقوق اإلنـسان وعلـى              

. عمال هذه احلقوق واحترامها   النضال الذي خاضته أجيال من الباراغوايني من أجل ضمان إ         
  ؛)١٧(وهو يشكل أيضاً فضاًء تعليمياً وثقافياً

ويتلقى متحف العدالة الكثري من الطلبات اليت تلـتمس احلـصول علـى بيانـات              
احملاكمات فيما يتعلق بقضايا التعذيب، أو انتهاك حرمة املراسالت، أو التحقيقـات الـيت              

وتلقى .  طلبا٦ً ١٥٣ ما جمموعه ٢٠٠٩تحف يف عام أجريت يف فترة الديكتاتورية؛ وتلقى امل
 جمموعـة مـن طـالب       ١٢ جمموعة من طالب املرحلة الثانويـة، و       ٦٩أيضاً زيارات من    

 ٦ جمموعات من املؤسسات األجنبية، وجمموعة واحدة من إدارة الـشرطة، و           ٥اجلامعات، و 
 شخصاً  ١٢ة و  شخصاً يف كل جمموعة وطني     ٣٠جمموعات أخرى، حبيث بلغ معدل الزائرين       

، ٢٠٠٩وفيما يتعلق باألنشطة الثقافية اليت اضطلع هبا املتحف يف عام           . يف كل جمموعة دولية   
 Relatos de"و" Tortura, Represión y Constitución"فقد تسىن نشر كتب على غرار كتـايب  

Torturas"             وعرض وثائق، وعقد مؤمترات وحلقات دراسية وتنظيم أفرقة نقـاش وحـوار ،
كما عملت إدارة متحف العدالة على إعداد أنشطة وتقدمي عروض شىت من . ة للطالب موجه

أجل إذكاء الوعي باملسائل اليت تتضمن حقوق اإلنسان ونشرها واستعادة الذاكرة التارخييـة             
  ؛)١٨(املتعلقة هبا
التدريب يف اخلـارج للقـضاة    تشجيععلى مكتب الشؤون الدولية يعمل   )د(  

 الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل مـن       خالل املنح الدراسية اليت تقدمها    وموظفي احملاكم من    
عية اضـي املو  جماالت التركيـز  اختيارمبسؤوليةهذا املكتب ويضطلع ). AECID(أجل التنمية 

الدعم  امج التدريب نيابة عن املرشحني احملتملني وتقدميتقدمي طلبات االلتحاق برب أو للتدريب
  الضرورية؛اذ الترتيبات املؤسسي الالزم الخت

تدريب املوظفني من مجيع اإلدارات     مبسؤولية  مديرية املوارد البشرية    تضطلع    )ه(  
 ت،يف خمتلف اجملاال  عدد من الدورات التدريبيةوظفني للمأُتيح وقد . القضائيةللسلطةالتابعة 

__________ 

 .٣٤ ، الصفحةInforme de Gestión/2008انظر  )١٧(
 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول-يناير /، كانون الثاينInforme de Gestión del Museo de la Justiceaانظر  )١٨(
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الشفافية تعزيز و ،أداء احملاكم حتسنييرمي إىل جزءا من برنامج شكلت عمل اليت مثل حلقة ال
 وبناء توافـق    ،واجتماعات املائدة املستديرة األوىل والثانية للحوار     ،  والوصول إىل املعلومات  

  .)١٩(املدنية  اإلطار التشريعي اجلديد للخدمةبشأناآلراء 

  يها علواإلشرافملراقبة السجون داخل البلد نفذها اجلهاز القضائي إجراءات أخرى     

 قضاة احملكمة العليا زيارات، يؤدي نظام السجونعلى القضائي يف ظل سلطة اجلهاز   -١٣٠
 يف إطار الدور الذي يضطلعون به كمـشرفني علـى           لسجون يف دوائرهم القضائية املعنية    ل

 للمساعدة يف الرد على أسـئلة الـسجناء   أحداثاً خاصة احملكمة العليا  نظمتوقد  . السجون
، ٢٠٠٧يف عـام    و . آلت إليه قضاياهم   وشواغلهم وتوجيهها، وإطالعهم على الوضع الذي     

  .)٢٠(٢٠٠٨ يف عام  خاصة أحداث٨وُنظمت د، للسجون خمتلفة يف البة  زيار١٣أُجريت 
راقبـة  ماجلنائية  م تنفيذ األحكام     حملاك ، فإن القانون خيول   ٢٢٢ووفقا لالتفاقية رقم      -١٣١

إصدار  و جونموظفي الس  استدعاء   وباستطاعتها ،نظام السجون من خالل جوالت التفتيش     
وبإمكـان   .مبوجب هذا النظام  ة  نشأ العامة والفردية حلماية احلقوق والضمانات امل      القرارات

عن السابق للمحاكمة طلب احلماية من احملاكم   قيد االحتجازالذين هم أو املداننياألشخاص 
  .طرق تقدمي التماس هلذا الغرض

 السجناء تدابري متطرفـة، مثـل       ا يتخذ فيه   احلاالت اليت  ،ستمرحنو م  على   ،رصدُتو  -١٣٢
تصدي هلـا بـسرعة،     ال ب نو وأطباء شرعي  متخصصونكلف قضاة   ُيو. اإلضراب عن الطعام  

  . الذي آلت إليه قضايا األشخاص املتهمنيوحتديد الوضع 
إالّ إذا دعت الضرورة الـيت يفرضـها   كل شهر،   السجون مرة  ويزور قضاة التنفيذ    -١٣٣

 تفتيش دون إشعار مـسبق    ال وجترى عمليات    .زيارة خاصة  وضع شديد اخلطورة إىل إجراء    
حمكمة تنفيـذ    اليت اضطلعت هبا  السجون  بشأن زيارات   احملكمة العليا   تقرير  : ٥انظر املرفق   (

  )).CERESO (رصد العام ملركز التأهيل اخلاصاألحكام اجلنائية يف إنكارناسيون يف جمال ال
 أعضاء الغرفـة اجلنائيـة      برفقة هاألول من  جيري ا   من الزيارات   آخران وهناك نوعان   -١٣٤

التخطيط، مع  بغرض   ويؤدى نوع الثاين طابعاً رمسياً   ليتخذ ا  يف حني    ،محكمة العليا للالتابعة  
. قانون العقوبـات املعلومات عن  الفنية والثقافية والرياضية ونشرلألنشطة  ،سلطات السجن

  :عما يليوقد أسفرت هذه اجلهود 
ـ  للـسجناء يف الب    وأول مهرجان موسيقي  ،   يف تاكومبو  "ةأيام اخلميس الثقافي  " •  ،دل

 للمسابقة النهائية اليت ستعقد يف      تمهيديةالر   السجناء يف عملية االختيا     يشارك حيث

__________ 

 .٥٦، الصفحة Informe de Gestión/2007 و؛٥٣ الصفحة ؛Informe de Gestión/2008انظر  )١٩(
 .٢١، الصفحة Informe de Gestión/2007 و؛٤١، الصفحة Informe de Gestión/2008انظر  )٢٠(
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 ،احلدثبالسجناء   إبالغاملقاطعات من أجل رحالت إىل كل نظمتوقد . العاصمة
 . السجونداخل ملراقبة األوضاع  الفرصة هذه من نفسه،يف الوقتاالستفادة، و

 من أجل بيع منتجات احلـرف       راسةاحلت   للسجناء مبغادرة السجن حت    الترخيص •
التشجيع على إعـادة     هو   والقصد من وراء ذلك    .أنفسهمصنعوها ب اليدوية اليت   

املنتجـات يف   وتباع هذه. ساعدة أسرهم يسمح هلم مبوتوفري دخل كبريتأهيلهم 
 . سلفاًمواقع حمددة

روات، األوىل يف إمبوسكادا والثانية يف غراجنا كوي بواجو         إقامة حديقتني للخض   •
 وقـد   .دواجن واألرانب مزرعة لتربية ال  مساك البلطي و  ألمزرعة  يف أسونسيون، و  

 .املبادرات ترتيب كل هذهب اضطلعت حماكم تنفيذ األحكام اجلنائية

 ويضم هذا  يعانون من أمراض عقلية،       الذين للسجناءبناء جناح يف سجن تاكومبو       •
 ، سقفية مراوحو ، محامات "وجوب التجهيز "ئ من خالل مبادرة     اجلناح الذي أنش  

 ).٣ الصور يف املرفق انظر ( شخصا٢٥٠ًويستوعب 

وتتمتع مكاتب احملامني العامني لدى حماكم تنفيذ األحكام اجلنائية بصالحيات خيوهلا             -١٣٥
 الفصل املتعلق   يف ٥٠١إىل   ٤٩٠وتنظم مهام هذه املكاتب عن طريق املواد من         . هلا القانون 

الدفاع خالل مرحلـة     دوراليت تتناول    ٤٩١املادة  حتديداً   و ،اجلنائية  قانون اإلجراءات  بإنفاذ
التعليـق املـشروط    (١٩ة  املادعن طريق    أيضاً تنظم هذه املهام     ،وبوجه عام  .تنفيذ العقوبة 
مـن  ) اإلفراج املشروط ( ٥١ املادةو) يف ظل الرقابة  تأجيل احلكم    (٤٤، واملادة   )لإلجراءات

 من قانون اإلجراءات    ١١١ إىل   ٩٨ املواد من  و ٦ ة املاد  عن طريق  ، وكذلك قانون العقوبات 
  .٢٠٠١ يوليه/متوز ٥ املؤرخة ٢٢٢رقم  تفاقيةاالاجلنائية و
وبوجه عام، فإن الزيارات اليت يقوم هبا ممثلو مكاتب احملامني العامني لدى حمـاكم                -١٣٦

ائية إىل مراكز االحتجاز، سواء أكانت للكبار أم للقاصرين أم للنساء، هي            تنفيذ األحكام اجلن  
زيارات تتم مرة كل شهر، ما عدا تلك اليت حتدث يف احلاالت االستثنائية، عنـدما تـدعو                 
احلاجة امللحة إىل التحدث مع سجني بعينه، أو طلب تنظيم اتصال أسرى، أو طلب وثـائق،      

عام يف كل زيارة على سجل الزوار، ويتعني عليه تقدمي استمارة ويوقع احملامي ال. إىل غري ذلك
وتسلم هـذه االسـتمارة إىل      . تشري إىل تاريخ الزيارة، واسم السجني الذي يتلقاها وتوقيعه        

  . رئيس اإلدارة القضائية للسجن
وتتوقف طريقة التعامل مع الشكاوى املتعلقة بسوء املعاملة على درجـة خطـورة               -١٣٧

إجراء مقابلة مع رئيس املؤسسة أو توجيه مذكرة أو بالغ شفوي إىل قاضي             (قدمة  املزاعم امل 
وتتعلق أكثر الدعاوى شيوعاً بالشكوى من عدم احلصول على عالج          ). التنفيذ املعين بالقضية  

للمشاكل الصحية، وانعدام األدوية املناسبة، وبالطلبات اليت يقدمها الـسجناء مـن أجـل              
  . يف البلد مما يتيح هلم االقتراب من أماكن إقامة أسرهمحتويلهم إىل سجون أخرى 
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ويشهد عدد القضايا املطروحة أمام مكاتب احملامني العام لدى حماكم تنفيذ األحكام              -١٣٨
اجلنائية تغرياً مستمراً، وهو يتوقف على عدد الوافدين إىل السجون أو على عدد الـسجناء                

ب من مكاتب احملـامني العـامني لديـه، يف          الذين يقضون مدة عقوبتهم، غري أن كل مكت       
وبالنظر إىل وجود أربعة مكاتب للمحامني العامني       .  ملف من ملفات القضايا    ٣٠٠املتوسط،  
  . ملف تقريباً ١ ٢٠٠ة، فإن جمموع ملفات القضايا يبلغ يف العاصم

  )ج(٣١٣الفقرة     
 أبلغ مكتب احملـامي     وقد. يرفق مشروع القانون، على النحو املطلوب، هبذه الوثيقة         -١٣٩

العام عن إحراز بعض التقدم، بالنظر إىل حصول مشروع القانون يف الوقت احلـايل علـى                
نريـك سـليم    إوقد أكد املتحدث باسم غرفة النواب، الـسيد         . موافقة ثالث جلان فرعية   

بوزاركيس، للوزيرة أليسيا بوشيتا ولكبري حمامي الدفاع، الدكتور يوري، بأنـه سـينظر يف              
ع هذا القانون يف جلسة عامة تعقد يف غضون األيام القليلة األوىل اليت تلي انعقاد دورة                مشرو
  .٢٠١٠عام 

  )د(٣١٣الفقرة     
  .أدرجت وزارة العدل والعمل اللوائح املطلوبة يف مرفق هبذه الوثيقة  -١٤٠

        
  


