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الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب وغـريه مـن
ضروب املعاملـة أو العقوبـة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغـريه مـن               
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة          

  ** *إىل مجهورية باراغواي

__________ 

   هذه الوثيقـة  مل حترَّروفقاً ملقرر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف دورهتا اخلامسة بشأن جتهيز تقارير زياراهتا،               *  
 .وائر الترمجة باألمم املتحدةقبل إرساهلا إىل د

 من املـادة    ١للفقرة  ، وفقاً   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٤التقرير بصورة سرية إىل الدولة الطرف يف        ا  ذهأحيل    **  
ـ       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤ويف  .  من الربوتوكول االختياري   ١٦ ي ذ، قامت الدولة الطرف بإبالغ القرار ال
 .وقع اإللكتروين لوزارة خارجية باراغوايشر التقرير على املته بنشر التقرير، وُنذاخت

 
 CAT/OP/PRY/1  األمم املتحدة

 
  Distr.: General 

7 June 2010 
Arabic 
Original: Spanish 



CAT/OP/PRY/1 

GE.10-42919 2 

  توياتاحمل
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٨-١  ............................................................مالحظات أولية     
  ٥  ١٦-٩  .....................................................................مقدمة     

  ٦  ٢٠-١٧  ......................................................تيسري الزيارة والتعاون  - أوالً  
 ٧  ٥٥-٢١  ........................................التعذيب وإساءة املعاملةمنع ضمانات   - ثانياً  

  ٧  ٢٩-٢٢  ....................................................السياق القانوين  - ألف     
 ٩  ٥٥-٣٠  ..................................................السياق املؤسسايت  -  باء     

 ١٦  ٥٨-٥٦  ........................................................لوطنيةاآللية الوقائية ا  - ثالثاً  

  ١٧  ٢٣٧-٥٩  .......................................وضع األشخاص احملرومني من حريتهم  - رابعاً  
 ١٧  ١٤٤-٥٩  ..............................................مراكز الشرطة الوطنية  - ألف     

  ٣٨  ٢١٨-١٤٥  ..........................................................السجون  -  باء     
  ٥٥  ٢٢٤-٢١٩  .................................مستشفى األمراض العصبية والنفسية  - جيم     
  ٥٦  ٢٢٦-٢٢٥  .................................................انعكاسات الزيارة  - دال     
  ٥٦  ٢٣٧-٢٢٧  .........................ة اليت قدمتها الدولة الطرفاملعلومات اإلضافي  -  هاء     

  ٥٩  ٣١٣-٢٣٨  ...........................ملخص التوصيات وطلبات احلصول على املعلومات  - خامساً  
  ٥٩  ٣١١-٢٣٨  .........................................................التوصيات  - ألف     
  ٧١  ٣١٣-٣١٢  .....................................طلبات احلصول على املعلومات  -  باء     

  املرفقات  
  ٧٣  ............................................قائمة بكبار املسؤولني وغريهم الذين التقاهم الوفد  - األول  
  ٧٦  ...........................................أماكن احلرمان من احلرية اليت زارهتا اللجنة الفرعية  - ثاينال  



CAT/OP/PRY/1 

3 GE.10-42919 

  مالحظات أولية    
أنشئت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               -١

بعد بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة        ) اللجنة الفرعية (الالإنسانية أو املهينة    
كـول  والربوت(يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             التعذ

  .٢٠٠٧فرباير /وبدأت اللجنة الفرعية عملها يف شباط. ٢٠٠٦ هيوني/يف حزيران) االختياري
إنشاء نظام زيارات منتظمة تقوم هبـا هيئـات         "ويستهدف الربوتوكول االختياري      -٢

، بغيـة   "ها األشخاص احملرومون من حريتهم    في إىل األماكن اليت يودع      دولية ووطنية مستقلة  
منع ممارسة التعذيب وأي شكل من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو                

لإلشارة إىل أي شكل مـن      "  املعاملة إساءة"ويستخدم هذا التقرير املصطلح العام      . )١(املهينة
وينبغي أن يفسر هذا املـصطلح      . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    أشكال املعاملة أو العقوبة     

ويشتمل .  مادية غري مناسبة   أوضاعبأوسع معانيه، حبيث يشمل مجلة أمور منها االحتجاز يف          
عمل اللجنة الفرعية على جانبني رئيسيني، مها حتديداً زيارة أماكن احلرمان مـن احلريـة،               

اف بشأن تطوير وعمل اهليئات اليت تكلف بإجراء زيـارات     لدول األطر إىل ا  شورةوإسداء امل 
وتركز اللجنة الفرعية علـى اجلوانـب   . الوطنيةالوقائية  اآلليات -منتظمة إىل هذه األماكن     

فمهمتها األساسية هي الوقوف فعلياً على األوضاع والعوامل اليت تؤدي إىل خمـاطر             : العملية
  .ري العملية ملنع وقوع مثل هذه االنتهاكاتالتعذيب أو سوء املعاملة وحتديد التداب

 من الربوتوكول االختياري على أن تتعاون اللجنة        ١١من املادة   ) ج(وتنص الفقرة     -٣
 الفرعية، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات األمم املتحدة وآلياهتا ذات الصلة فـضالً  

لى تعزيز محاية مجيع األشـخاص      عن املؤسسات أو املنظمات اإلقليمية والوطنية اليت تعمل ع        
وضعت اللجنة الفرعية يف احلسبان، خالل زيارهتا لباراغواي، مجيـع          قد  و. من إساءة املعاملة  

األمم املتحـدة   قرر  م ال سيما تقرير     -املعلومات املتاحة، من كل من مصادر األمم املتحدة         
  . قليمية األخرىهيئات الرصد الوطنية واإلمن  و- )٢(اخلاص املعين مبسألة التعذيب

وبالتصديق على الربوتوكول االختياري، تلتزم الدول األطراف بأن تسمح للجنـة             -٤
 يوجد أو حيتمل أن يوجد فيها       سيطرهتاالفرعية بزيارة أي أماكن خاضعة لواليتها القضائية و       

إيعاز منـها أو    ب وإمادر عن سلطة عامة     اأشخاص حمرومون من حريتهم، إما مبوجب أمر ص       
كما تتعهد الدول األطراف . )٣(")أماكن االحتجاز "ب فيما يلييشار إليها ( قتها أو علمها مبواف

__________ 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية               )١(
 .١أو املهينة، املادة 

انية أو  تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـس                 )٢(
 .A/HRC/7/3/Add.3املهينة، البعثة اليت قام هبا إىل باراغواي، 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية               )٣(
 .١٢ واملادة ٤ من املادة ١أو املهينة، الفقرة 
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بأن توفر للجنة الفرعية ملنع التعذيب إمكانية احلصول دون قيود على مجيع املعلومات املتعلقة              
بعدد األشخاص احملرومني من حريتهم يف أماكن االحتجاز، وعدد أماكن االحتجـاز هـذه          

 أوضـاع  باإلضافة إىل مجيع املعلومات املتعلقة مبعاملـة هـؤالء األشـخاص و            ومواقعها،
وعالوة على ذلك، تلتزم الدول األطراف بأن تسمح للجنـة الفرعيـة ملنـع          . )٤(احتجازهم

ويف . )٥(التعذيب بإجراء مقابالت خاصة دون شهود مع األشخاص احملرومني من حريتـهم           
يب حرية اختيار األماكن الـيت ترغـب يف زيارهتـا           هذا السياق، للجنة الفرعية ملنع التعذ     

  .)٦(واألشخاص الذين ترغب يف إجراء مقابالت معهم
ويعرض هذا التقرير عن أول زيارة للجنـة الفرعيـة إىل بـاراغواي اسـتنتاجات                 -٥

توصياهتا بشأن  مع   ،ومالحظات اللجنة الفرعية بشأن وضع األشخاص احملرومني من حريتهم        
 إساءةمن أجل توفري احلماية لألشخاص املعرضني ألي شكل من أشكال           حتسني هذا الوضع    

وتسترشد اللجنة الفرعية يف عملها مببادئ السرية والرتاهة وعدم االنتقائية والشمولية           . املعاملة
 ويشكل التقرير جـزءاً   .  من الربوتوكول االختياري   ٢ من املادة    ٣للفقرة   وفقاً   واملوضوعية،

الرامي إىل منع التعذيب وغريه من      و اللجنة الفرعية وسلطات باراغواي      من احلوار اجلاري بني   
 سـلطات إىل  نـشره   وسيحتفظ التقرير بطابعه السري ويعود قرار       .  املعاملة  إساءة ضروب
  .)٧(باراغواي

ممارسة التعذيب وإساءة املعاملة ضـروري      ملنع  والعمل الوقائي الذي تقوم به الدولة         -٦
وينبغـي أن يكـون     . النظر عن حدوث هذه االنتهاكات بالفعل     يف مجيع احلاالت، بصرف     

 لكي يغطي مجيع أشكال االنتهاكات اليت تطال األشـخاص        وشامالً نطاق هذا العمل واسعاً   
األشخاص  خاص بشكل يعيشها اليت وهذا العمل تربره حالة الضعف    . احملرومني من حريتهم  

وانتهاكات مـن   تعرض لتجاوزات   ال  على خطر  الذين حتتجزهم الدولة، واليت تنطوي أصالً     
ومن الوسائل األساسية ملنع    . س سالمة الشخص احملتجز وكرامته    مت ضدهم   جانب السلطات 

وظفي ملعلى وجه اخلصوص    توفري التدريب والتوعية    و التعذيب وإساءة املعاملة آليات الرصد    
  .يتهمالدولة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع األشخاص احملرومني من حر

وهبذه الطريقة، يكون الغرض من الزيارات اليت تقوم هبا اللجنة الفرعية هو دراسـة                -٧
نظام السجون واهليئات العامة األخرى اليت لديها سلطة احتجاز األشخاص، وذلك هبـدف             

__________ 

ذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع     )٤(
 .١٤من املادة ) ب(و) أ(١أو املهينة، الفقرة 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية               )٥(
 .١٤من املادة ) د(١أو املهينة، الفقرة 

الختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             الربوتوكول ا  )٦(
 .١٤من املادة ) ه(١أو املهينة، الفقرة 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية               )٧(
 .١٦ادة  من امل٢أو املهينة، الفقرة 
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 ، عند االقتـضاء،    فيما يتصل بتوفري احلماية لألشخاص املعنيني والقيام        القائمة حتديد الثغرات 
وتسعى .  شامالً  وقائياً وتعتمد اللجنة الفرعية هنجاً   . لتعزيز النظام الزمة   ال تحديد الضمانات ب

 يف محاية    إىل التأثري إجيابياً   ، من خالل دراسة أمثلة املمارسات اجليدة والسيئة       ،اللجنة الفرعية 
حياة األشخاص احملتجزين لدى الدولة ومحاية سالمتهم البدنية والعقلية ويف معاملتهم بصورة            

ية وكرمية، والقضاء على احتماالت تعرضهم النتهاكات أو تقليص هذه االحتمـاالت            إنسان
  . إىل احلد األدىن

على احترام حقوق اإلنسان األساسية األخرى      وإساءة املعاملة   ويتوقف منع التعذيب      -٨
.  االحتجـاز املفـروض علـيهم   شكللألشخاص احملرومني من حريتهم، بصرف النظر عن     

لفرعية للدول األطراف يف الربوتوكول االختياري تركز على حتديد العوامل          وزيارات اللجنة ا  
واهلـدف  . وضاع ميكن أن تؤدي إىل إساءة املعاملـة       أ، أو جتنب،    تسهم يف وجود  اليت قد   

النهائي للجنة الفرعية ال يقتصر على جمرد التحقق من حدوث التعذيب وإساءة املعاملة، بـل               
هذه األفعال واحليلولة دون حدوثها يف املـستقبل        مثل  دوث   ح التكهن بإمكانية  أيضاً   يشمل

 . نع التعذيب وإساءة املعاملةمب نظامها املتعلقحتسني على  الدول حثوذلك عن طريق 

  مقدمة    
 من الربوتوكول االختياري، قامت اللجنة الفرعية بزيارهتـا         ١١ و ١وفقاً للمادتني     -٩

 .٢٠٠٩مارس / آذار١٦ إىل االثنني ١٠ن الثالثاء ترة مالدورية األوىل إىل باراغواي يف الف

 ةتطور اآللي ب احلالة فيما يتعلق  ويف هذه الزيارة، ركزت اللجنة الفرعية اهتمامها على           -١٠
السجون  و وضع األشخاص احملرومني من حريتهم يف مرافق الشرطة الوطنية        والوقائية الوطنية   

 .سنسيونالنفسية الواقع يف أوومستشفى األمراض العصبية 

ماريو لويس كوريوالنو، : أمساؤهم التاليةوكان وفد اللجنة الفرعية يتألف من األعضاء          -١١
 ).رئيس الوفد( سوتو ، ووايلدر تيلرإغوينيسوهانز درامينسكي بيترسن، وميغيل سار 

وآنا )  اللجنة الفرعية  أمني( من باتريس جيليبري     مساعدة أعضاء اللجنة الفرعية     تلقىو  -١٢
  األمم املتحدة السامية وهرنان فاليس وجان لويس دومينغيز، وكلهم من أعضاء مفوضيةباتاال
 .ني شفوينيمترمجمن قوق اإلنسان، وحل

 يف معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم       ، خالل الزيارة  ،ونظرت اللجنة الفرعية    -١٣
كما زارت  . يميويف سجن بيدرو خوان كابايريو اإلقل     ) أسنسيون(يف سجن والية تاكومبو     

وليمبيـو  ) املقاطعة الوسـطى  ( مراكز شرطة يف أسنسيون وسان لوريرتو        ١٠اللجنة الفرعية   
مقاطعة (بيدرو خوان كابايريو    و) مقاطعة سان بيدرو  (إستانيسالو  وسان  ) املقاطعة الوسطى (

مستـشفى األمـراض العـصيبة       و ،)أسنسيون(لشرطة الوطنية   خلاصة ل االوحدة  ، و )أمامباي
 ).أسنسيون(ية النفسو
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 مـع سـلطات      لقاءات  اللجنة الفرعية  أجرتوإىل جانب زيارة أماكن االحتجاز،        -١٤
الـسلطة  ربملان و ال و اتوزارال وخمتلفة، مبا يف ذلك رئيس اجلمهورية، ووزير الداخلية، وممثل        

 . وأعضاء من اجملتمع املدينئية،قضاال

جاهتا السرية األوليـة إىل سـلطات       قدمت اللجنة الفرعية، يف ختام زيارهتا، استنتا      و  -١٥
 .باراغواي

 ١٦للفقرة   وفقاً   وحتيل اللجنة الفرعية إىل باراغواي، عن طريق هذا التقرير الذي أعد            -١٦
من الربوتوكول االختياري، املالحظات والتوصيات الناجتة عن زيارة اللجنة فيما يتعلق مبعاملـة   

ية هؤالء األشخاص من التعـذيب وإسـاءة        األشخاص احملرومني من حريتهم، بغية حتسني محا      
 يف احلوار بني اللجنة الفرعية وسلطات بـاراغواي          هاماً ويشكل تقرير الزيارة عنصراً   . املعاملة

 مـن الربوتوكـول     ١٦ من املـادة     ٢وإعماالً للفقرة   . خبصوص منع التعذيب وإساءة املعاملة    
 .سلطات باراغواي نشره ما مل تطلب أو تقرر االختياري، يكون هذا التقرير سرياً

  لزيارة والتعاونتيسري ا  -أوالً   
تعرب اللجنة الفرعية عن امتناهنا لسلطات باراغواي لتعاوهنا الثابت يف توفري الوثائق              -١٧

الوصـول إىل    دائماً   قد أتيح و. لزيارة نفسها يف تيسري ا  واملعلومات الالزمة لإلعداد للزيارة و    
، كما أبدى املسؤولون يف األماكن اليت متت زيارهتـا          وائق ودون ع  بسرعةأماكن االحتجاز   

تسجيل أهنا متكنـت مـن       أيضاً    الفرعية وتود اللجنة . استعدادهم للتعاون مع اللجنة الفرعية    
الوصول دون قيود إىل األشخاص احملرومني من حريتهم الذين أرادت إجراء مقابالت علـى              

  .  االطالع عليها والسجالت اليت طلبت التقاريراالطالع على كما متكنت من،  معهمانفراد
وكل السلطات الـيت أتيحـت      ملا أبداه املنسق احلكومي     وتعرب اللجنة عن امتناهنا       -١٨

 سلـساً وكان احلوار مع السلطات املعنية      .  من صراحة وانفتاح   اللجنة الفرعية فرصة مقابلتها   
جراها اثنان من أعضائها مـع      لمقابلة اليت أ  لاص  اخل تقديرهااللجنة الفرعية   بدي  وت. ومثمراً

 التزام بـاراغواي علـى أعلـى        ت أظهر واليترئيس اجلمهورية يف بداية زيارهتا لباراغواي،       
 .مستوى مبنع التعذيب وإساءة املعاملة

 قابلتـهم ثلي املنظمات غري احلكومية الذين      مم  إىل وتود اللجنة الفرعية توجيه الشكر      -١٩
 يف ضمان حتقيق الزيارة     ة كبري بدرجةيت قدموها، مما أسهم     على املعلومات الكاملة والقيمة ال    

لشهادات اليت أدىل هبا األشخاص الـذين أجريـت         ل عن امتناهنا    باملثلكما تعرب   . ألهدافها
 .ؤالء األشخاصه تعاونلمعهم مقابالت، والذين طلبوا عدم اإلفصاح عن هوياهتم، و

الذي قدمه برنامج األمـم     اللوجسيت  عم  لدل لبالغوتعرب اللجنة الفرعية عن امتناهنا ا       -٢٠
 .الزيارة إسهامه اجلوهري يف إجناح املتحدة اإلمنائي يف باراغواي، والذي أثبت
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 التعذيب وإساءة املعاملةمنع ضمانات   - ثانياً  

ني مبعاملـة   قلع من اإلطار القانوين واإلطار املؤسسي املت       اللجنة الفرعية كالً   فحصت  -٢١
 احتجازهم املادية والعملية، هبـدف      أوضاع حريتهم يف باراغواي و    األشخاص احملرومني من  

 اليت ميكن أن تشكل ضمانات لألشخاص احملرومني مـن احلريـة،            حوالحتديد العوامل واأل  
  حـدوث   خطـر  ، أو تزيد من   ، اليت من شأهنا أن تسفر عن      حوالباإلضافة إىل العوامل واأل   
 .التعذيب وإساءة املعاملة

  نوينالسياق القا  -ألف   

 حظر التعذيب والضمانات الدستورية: دستور باراغواي  -١  

 ١٣٧ومبوجب املادة   .  هو القانون األمسى يف اجلمهورية     ١٩٩٢دستور باراغواي لعام      -٢٢
منه، تأيت املعاهدات واالتفاقيات واالتفاقات الدولية اليت مت إقرارها والتـصديق عليهـا بعـد               

 للنظام القانوين الوطين، وتليها      متمماً بقية وتشكل جزءاً  الدستور مباشرة يف الترتيب حسب األس     
 .يف الترتيب التنازيل القوانني الوطنية وغريها من األحكام القانونية األدىن مرتبة

 ٥وحتظـر املـادة     . وينص الدستور على جمموعة كبرية من حقوق اإلنسان األساسية          -٢٣
انية أو املهينة وترسي مبدأ عدم قابلية التعـذيب،     التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس      

 . وكذلك اإلبادة اجلماعية واالختفاء القسري واخلطف والقتل لدوافع سياسية، للتقادم املسقط

 خمتلفة هتدف إىل منع التعذيب وإساءة املعاملـة أثنـاء           مواد أيضاً   ويتضمن الدستور   -٢٤
بشأن  (١٧؛ واملادة   )شأن االحتجاز والتوقيف  ب (١٢ املادة   التوقيف واالحتجاز، وهي حتديداً   

بشأن  (١٩؛ واملادة )بشأن القيود املفروضة على االستجواب     (١٨؛ واملادة   )احلقوق اإلجرائية 
بـشأن سـجن     (٢١؛ واملـادة    )بشأن اهلدف من العقوبات    (٢٠؛ واملادة   )السجن الوقائي 

أن ) املثول أمام القـضاء   احلق يف   بشأن   (١٣٣وعالوة على ذلك، تضمن املادة      ). األشخاص
نفسية أو  البدنية أو   ال  اإلساءة تعيد حمكمة ابتدائية النظر يف تقييد احلرية، يف حاالت من بينها          

وجيب أن تكون إجراءات املثول أمام القضاء سريعة،        . احملتجزالشخص  ضد  املوجهة  عنوية  امل
 علـى   ١٣٤ تنص املادة    ،باملثلو. م حبكم منصبه  قضاةها  ستهلوموجزة، وجمانية، وميكن أن ي    

 أمام قاض خمتص إذا رأى أنه       ،يةقضائاية ال احلمللحصول على    ،فرد يف تقدمي التماس   كل  حق  
 موظف رمسي أو    من جانب  غري مشروع بشكل واضح      تقصريمتأثر على حنو خطري بفعل أو       

ب  بسب،، أو إذا كان غري قادرمعرضة خلطر حمدقفرد آخر، أو إذا رأى أن حقوقه الدستورية 
 . االنتصاف من خالل القنوات القانونية العادية التماسعلى، الطابع امللح للمسألة

 مبوجب دستور باراغواي،     والضمانات املقررة  وبالرغم من وفرة احلقوق املعترف هبا       -٢٥
تعكـس  ال  تالحظ اللجنة الفرعية أن االنتهاكات املتكررة واخلطرية املسجلة يف هذا التقرير            
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أوجـه قـصور     أيضاً    تعكس وإمنا  فحسب  من املوظفني العامني   قلة إمهال    خاصة أو  ظروفاً
 مكتب  هاواضحة يف التشريعات ويف احلماية اليت متنحها احملاكم واملؤسسات األخرى، مبا في           

 .ولذلك ينظر إىل الوضع على أنه وضع تفتقر فيه احلقوق إىل ضمانات كافية. أمني املظامل

  باراغوايتعريف التعذيب يف تشريعات  -٢  

:  من القانون اجلنائي على أن     ٣٠٩تنص املادة   . ف التعذيب يف القانون اجلنائي    تعري  -٢٦
، خطري هبـا    بنية تدمري شخصية الضحية أو طرف ثالث أو إحلاق ضرر          - أي شخص يقوم  "

 غري مـشروع    فعل بتنفيذ   -عام  أو مبوافقة من موظف       عاماً ويف إطار عمله باعتباره موظفاً    
يعاقب بالسجن ملدة ، ة عقلية وخيمة  اأو يعرض الضحية ملعان    (...) بدنيةلسالمة ال ا(...) ضد  

 إال إذا كان اجلـاين       الفعل تعذيباً  يشكلهلذا التعريف، ال     ووفقاً   ".ال تقل عن مخس سنوات    
ـ  هو أمر من الصعب جـداً ينوي تدمري شخصية الضحية أو إحلاق ضرر خطري هبا، و        . هإثبات

واملقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة         ،)٨(جلنة مناهضة التعذيب   من كل   وكما الحظ من قبل   
بـالغ  هذا التعريف للتعذيب    إن  ف )١٠(وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    ،  )٩(التعذيب
 . وال يتوافق مع املعايري الدولية يف هذه املسألةالتقييد

 يثريها هذا القصور    وقد استطاعت اللجنة الفرعية التحقق من الصعوبات العملية، اليت          -٢٧
القانوين، يف املقابالت اليت أجرهتا مع احملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، الذين أكدوا للجنة              

ولـذلك يـضطر    ". توجيه اهتام بالتعذيب يعين ضمان إفالت اجلاين من العقـاب         "الفرعية أن   
 اإلبالغ عنها باعتبارهـا     املدافعون عن ضحايا األفعال اليت يغطيها التعريف الدويل للتعذيب إىل         

 مـن   ٣٠٧املادة  " (إحلاق أضرار بدنية أثناء ممارسة واجبات عامة      " إجرامية أخرى، مثل     أفعاالً
، أو اللجوء إىل اإلجراءات اإلدارية، بالنظر إىل صـعوبة االحتجـاج جبرميـة              )القانون اجلنائي 

هذا فـرض عقوبـات أخـف       ويستتبع  . ٣٠٩للمفهوم الوارد يف املادة      وفقاً   التعذيب املوازية 
تتراوح بني الغرامة واالحتجاز ملدة مخس سنوات للمعاقبة على اقتراف جرمية إحلاق أضـرار              (

، من االستفادة من مبـدأ      أي حال ، ومينع الضحية، على     )بدنية أثناء ممارسة مهام وظيفة عامة     
 .يبعدم القابلية للتقادم الذي ينص عليه القانون اجلنائي يف حالة جرمية التعذ

 قـانون   الـوارد يف   بني تعريـف التعـذيب       باينوتالحظ اللجنة الفرعية أن الت      -٢٨
 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب        ١ املادة   الوارد يف  هباراغواي اجلنائي وتعريف  

اتفاقية ": فيما يلي (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
__________ 

، A/55/44املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث لباراغواي املقدم إىل جلنة مناهضة التعـذيب،               )٨(
 ).ب(١٥٠الفقرة 

تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو                   )٩(
 .١٧، الفقرة A/HRC/7/3/Add.3ثة اليت قام هبا إىل باراغواي، املهينة، السيد مانفريد نوفاك، البع

)١٠( Inter-American Court of Human Rights. Case of Goiburú et al. v. Paraguay. Merits, Reparations 

and Costs. Judgement of 22 September 2006. Series No. 153, para. 92. 
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وتأسف اللجنـة الفرعيـة ألن      . )١١( ثغرة لإلفالت من العقاب    يوفر") لتعذيبمناهضة ا 
 للقانون اجلنائي مل يعدل تعريف جرمية التعـذيب، وتوصـي           الذي أجري مؤخراً  التنقيح  
لتدابري التشريعية الالزمة ملواءمة تشريعات باراغواي مـع املعاهـدات          ملبكر ل  ا باالعتماد

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١ املادة وبصفة خاصةالدولية بشأن التعذيب، 

 اللجنـة  أكـدت ت. ب يف القانون اجلنائي العـسكري     تعذي ال  جرمية  النص على  عدم  -٢٩
، بـالرغم مـن     )١٩٨٠ لسنة   ٨٤٣القانون رقم   (كري  القانون اجلنائي العس   الفرعية من أن  

من أي نص علـى     ما زال ال يتض   التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب،         
رمية يف  اجلهذه  بإدراج نص على    وتوصي اللجنة الفرعية بسد هذه الثغرة       . التعذيبجرمية  
  على ارتكاهبـا    عقوبات بالنص على  من اتفاقية مناهضة التعذيب و     ١لمادة  ل وفقاً   القانون

 .تتناسب مع خطورة اجلرمية

 السياق املؤسسايت  -باء   

قوق اإلنـسان  عىن حبسسات اجملتمع املدين اليت تهناك وفرة يف مؤسسات الدولة ومؤ    -٣٠
 املنـشود   تأثري ال حتققبيد أن اللجنة الفرعية الحظت أن جهودها املشتركة مل          . يف باراغواي 

الـضعف   مـواطن    ويعين هذا الوضع، باإلضافة إىل    . املتمثل يف منع التعذيب وإساءة املعاملة     
 مشاكل كبرية يف أن هناك، تظمةة الشائعة واملناملمارسب فيما يتعلقاخلطرية اليت وجدهتا اللجنة 

 .ضمان الوقاية

هناك ثالث جلان مشتركة بـني املؤسـسات يف         . ان املشتركة بني املؤسسات   اللج  -٣١
 لزيارة األماكن اليت يوجد، أو قد يوجد فيها، أشخاص حمرومـون مـن              نشئت أ ،باراغواي
 عن زيارة السجون، وزيارة ورصد      وهي اللجان املشتركة بني املؤسسات واملسؤولة     : حريتهم

وهذه اللجان مـشتركة    .  على التوايل  ،مراكز احتجاز األحداث، وزيارة الثكنات العسكرية     
واجملتمـع    عن كيانات الدولة واهليئات الدوليـة      مبعىن أهنا مشكلة من ممثلني    بني املؤسسات   

ستقل، مليم ومتويل غري رمسية، تفتقر إىل أساس قانوين س خمصصة  هي متثل مؤسسات    و. املدين
هذه اللجان ال تزور األشخاص احملتجزين      إن  وعالوة على ذلك، ف   . عملهامما حيد من نطاق     

 .يف مراكز الشرطة أو مستشفيات األمراض النفسية

، فإن اللجنة الفرعية ترى أن اللجان املعنيـة تـؤدي       ورغم القيود املذكورة آنفاً     -٣٢
م رقابية ختتص هبا حسب األصول السلطات العامة،         مبها ، حيث تضطلع أحياناً    قيماً دوراً
 الالزم   على ذلك توصي اللجنة الفرعية بأن متنحها الدولة الدعم املادي واللوجسيت           وبناًء

وتوصي . للقيام بزيارات منتظمة إىل األماكن اليت تؤوي األشخاص احملرومني من حريتهم          

__________ 

 .٩، الفقرة CAT/C/GC/2 تعذيب، للجنة مناهضة ال٢التعليق العام رقم  )١١(
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 يتم إنشاؤها، وظائف هذه     ية، عندما  اآللية الوقائية الوطن   اللجنة الفرعية كذلك بأن تضع    
  .اللجان وخرباهتا ومعارفها املكتسبة يف االعتبار

 الـيت  تعليقات املنتقـدة يساور اللجنة الفرعية القلق إزاء عدد ال    .  أمني املظامل  مكتب  -٣٣
.  بشأن الطريقة اليت يؤدي هبا مكتب أمني املظامل مهامه فيما يتعلق مبراكز االحتجـاز              تلقتها

 املكتـب  معاجلـة  عدم   خبصوصإزاء االدعاءات املتكررة     أيضاً    اللجنة الفرعية القلق   ويساور
ومكتب أمني املظامل، بصفته هيئة مستقلة وقائمة بذاهتا، مدعو إىل          . لشكاوى اليت تقدم إليه   ل

خاصة فيما يتعلـق    وبصفة   يف منع التعذيب وإساءة املعاملة،        شديد الفعالية  االضطالع بدور 
 مكتب أمـني     بأن يقوم  وبالتايل توصي اللجنة الفرعية   . رومني من حريتهم  باألشخاص احمل 
 :املظامل مبا يلي

 مع  - دقيقة   نباط تقنيات للقيام بأعمال تفتيش    إجراء زيارات منتظمة واست     )أ(  
 بغية التحقق   -التشديد على االتصال املباشر باحملتجزين واملعاينة املباشرة ألماكن االحتجاز          

 عيشية لألشخاص احملرومني من حريتهم وكيفية معاملتهم؛من األحوال امل

املعاجلة السريعة والفعالة للشكاوى اليت يتلقاهـا املكتـب خبـصوص             )ب(  
 انتهاكات حلقوق اإلنسان؛

االحتفاظ بقاعدة بيانات جلمع معلومات منهجية عن أنواع الـشكاوى            )ج(  
 املقدمة؛املتلقاة، ونتائج التحقيقات املضطلع هبا، والتوصيات 

االضطالع باختصاصاته القانونية عن طريق إبالغ مكتب املدعي العـام            )د(  
 .بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يكتشفها

لمعلومات اليت قدمتها السلطات، نظـام منـشأ        ل وفقاً   ال يوجد، . طة الوطنية الشر  -٣٤
 احتجـاز  وضـاع بأ فيما يتعلق  تنظيميةلإلشراف على الشرطة الوطنية وال توجد أي معايري         

األشخاص احملرومني من حريتهم أو معاملتهم يف مراكز شرطة البلد البالغ عددها أكثر مـن               
 الشرطة الذين أجرت اللجنـة الفرعيـة        كره موظفو مع ما ذ  ا متوافق   ذهو.  مركز ١ ٢٠٠

 الوقت أي   لكهنم مل يتلقوا حىت ذ    إمقابالت معهم أثناء زياراهتا ملراكز الشرطة، والذين قالوا         
 اللجنة الفرعية بأن إدارة النظام العـام واألمـن          جرى إبالغ و. يارة إشرافية من هذا القبيل    ز

    بيد أن اإلدارة ال متـارس،      . ملسألة ا هالتابعة للشرطة الوطنية جيب أن تكون هلا السلطة يف هذ         
 احتجاز  أوضاع فيما يتعلق ب   إشرافيةمهام   ال هي وال أي فرع آخر من فروع هذه املؤسسة،         

 .ألشخاص احملرومني من حريتهم أو معاملتهم يف مراكز الشرطةا

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم إدارة النظام العام واألمن أو دائرة مماثلة، إمـا                -٣٥
موجودة وإما يتعني إنشاؤها، باإلشراف املنتظم على أوضاع احتجاز األشخاص احملرومني           

ير مشفوعة بتوصيات للتحسني املتواصـل      من حريتهم يف مراكز الشرطة، وأن تقدم تقار       
 .أن تضمن املتابعة الصحيحة لتلك التوصيات أيضاً وينبغي. لتلك األوضاع
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أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف بـشأن عـدد           أيضاً   وتود اللجنة الفرعية    -٣٦
شكاوى التعذيب أو إساءة املعاملة اليت تلقتها الشرطة الوطنية ضد أفرادها يف السنوات             

، مبا يف ذلك التدابري التأديبية اليت       بالغاتخلمس األخرية، وبشأن الوضع احلايل لتلك ال      ا
 .مت اختاذها

ـ  رقابة ئيةالقضاالسلطة  وفر  تميكن أن   . ئيةاالقض السلطة  -٣٧  مـشروعية  علـى    ة فعال
تفـسري  ب اخلاصة اشخاص احملرومني من حريتهم من خالل وظيفته      األاالحتجاز وعلى وضع    

، وإجـراءات   واحلق يف املثول أمام القـضاء      فيما يتعلق باالستئناف،     اتصاصهالدستور واخ 
 والتدخالت اليت يقوم هبا قضاة تنفيذ       إلشرافية من خالل الزيارات ا    املراجعة القضائية، وأيضاً  

للمعلومات اليت مجعتها اللجنة الفرعية، فإن الزيارات السنوية اليت يقـوم         ووفقاً   .)١٢(األحكام
اختـصاصها هـي    دائرة  ة يف املناطق الواقعة يف      لعقابيكمة العليا إىل املؤسسات ا    هبا قضاة احمل  

 اللجنة الفرعية، يف الـسجنني اللـذين        تلقتو.  ويعلن عنها مسبقاً    رمسي ات طابع ذ أساساً
ليسوا علـى اتـصال    ئية القضاالسلطةسؤويل مزارهتما، ادعاءات متطابقة عديدة مفادها أن     

وتـشري  . نو الـسج   أوضاع من بالتحقق   يقومون شخصياً  الواقع، و  باحملتجزين يف امل   مباشر
 من دستور باراغواي تنص علـى أن        ٢٥٩ من املادة    ٨اللجنة الفرعية إىل أن الفقرة الفرعية       

 حمكمـة العـدل     صالحياتواجبات و من   وه"  مراكز االحتجاز والسجون   اإلشراف على "
 اإلشـراف علـى   وحـدة  أن تـضطلع  من املفروض    تالحظ اللجنة الفرعية أن   كما  . العليا

ذه الوالية الدستورية   هب ،١٩٩٦ لسنة   ٣٠نشأة مبوجب اتفاق احملكمة العليا رقم       امل ،السجون
املـوارد   أساس عدم كفايـة       على ،بيد أن الوحدة املعنية ال تبدو قادرة      . بالنيابة عن احملكمة  

 .مها على حنو كاملا القيام مبه، علىالبشرية واملالية

اللجنة الفرعية مبنح وحدة اإلشراف على السجون املوارد البشرية واملالية          وتوصي    -٣٨
، وبصفة خاصة مسؤولياهتا عـن  ٣٠الالزمة للقيام باملهام املوكلة إليها مبوجب االتفاق رقم       

وفيما يتعلق بالزيارات   . التفتيش على مراكز االحتجاز والسجون ومجع البيانات اإلحصائية       
 ة الفرعية، لكي تكون الزيارات أكثر فعالية، بأال يعلن عنها مـسبقاً    اإلشرافية، توصي اللجن  

وبأن ينصب التشديد على االتصال املباشر باألشخاص احملرومني من حريتهم، الذين ينبغـي    
 .، وبأن تتبع الزيارات بتوصياتأال يقوم موظفو السجون باختيارهم مسبقاً

ارير الفصلية الثالثة األخرية اليت يلزم       من التق  أن تتلقى نسخاً   أيضاً   وتود اللجنة   -٣٩
 من االتفـاق  ٢ السجون إىل احملكمة العليا مبوجب املادة        على أن تقدمها وحدة اإلشراف   

 .٣٠رقم 

__________ 

    تتحقق السلطة القضائية بصفة دوريـة      " على أن    ٢١٠/٧٠ من قانون نظام السجون رقم       ١٠٣تنص املادة    )١٢(
     مع املعايري املنصوص عليها يف هذا القانون ومع اللوائح الـصادرة بنـاء              مما إذا كان نظام السجون متوافقاً     

 ".على ذلك
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  ميثل خطوة إجيابية حنو الوفاء بالتزامـات       ٣٠وترى اللجنة الفرعية أن االتفاق رقم         -٤٠
ـ        ف ومع ذلك، .  فيما يتعلق بشؤون السجون    ئية القضا السلطة  ذإن من املمكـن تنظـيم تنفي

 يف  ذ يؤخ ،صوصيف هذا اخل  و.  أفضل من خالل التدابري التشريعية     على حنو العقوبات اجلنائية   
 .٢٠٠٤ عامالسجون يف و نظامي العقوبات إنشاء اللجنة الوطنية املعنية بإصالح االعتبار

علـى   حيتـوي     لقانون تنفيذ العقوبات    أولياً أصدرت اللجنة الوطنية مشروعاً   قد  و  -٤١
، مثل تعزيـز دور القاضـي    نويف السج إلضفاء الطابع اإلنساين على احلياة      إسهامات مهمة   

 يف الطعن، وإمكانية )juez de la ejecución de la condena(املسؤول عن رصد تنفيذ األحكام 
ن اإلجراءات التأديبية اليت تفرضها إدارات السجون، واقتضاء إنشاء مكتب للقضاة يف السجو           

 ذ تنفي  اليت من شأن اعتماد املشروع األويل لقانون       زاياوعلى الرغم من امل   . ومراكز االحتجاز 
 صالحياتقانون تنفيذ العقوبات هذا ال مينح القضاة املعنيني ال        نص   أن ميثلها، فإن     العقوبات

 احلقـوق   تنطـوي علـى    باألوضاع اليت     املتعلقة استنتاجاهتمالالزمة للتصرف على أساس     
 .رية لألشخاص احملرومني من حريتهمالدستو

يف تفسري دستور باراغواي فيما يتعلق      جهة االختصاص األخرية    واحملكمة العليا هي      -٤٢
أعرب القضاة املسؤولون عن رصد وتنفيذ األحكام وكـذلك         قد  و. )١٣(باحلقوق األساسية 

د مبـادئ   احملامون الذين أجرت اللجنة الفرعية مقابالت معهم عن قلقهم إزاء عدم وجـو            
 املسائل األساسية املتعلقة باإلجراءات القانونيـة       خبصوصتوجيهية صادرة عن احملكمة العليا      

 الشرطة، والظروف احمليطة باالعترافات     لدىالواجبة، مبا يف ذلك األسس القانونية لالحتجاز        
إمكانيـة   الـشرطة، و   لـدى  االحتجاز   مدةاليت تصدر عن املتهمني خارج نطاق القضاء، و       

 .حام أثناء فترة االحتجاز األوىلمب تصالاال

وتود اللجنة الفرعية أن تتلقى نسخة من توجيهات احملكمة العليا خبصوص حـق               -٤٣
 .األشخاص احملرومني من حريتهم يف اإلجراءات القانونية الواجبة

بدنيـة أو   اإلسـاءة ال  حاالت  " يف    احلق يف طلب املثول أمام القضاء      ويرد نص على    -٤٤
 حمـامني   ةأعلن عد قد  و. )١٤(" من حريتهم  اً قانون حرموافراد  أ ضد    املوجهة عنويةاملأو  نفسية  ال

نظر إىل عدم إجراء السلطات القضائية أي حتقيق مـستقل وإىل           بال غري فعال    السبيلأن هذا   
 القبيـل،   هـذا حالة من   وتتعلق  . ا الطلب ذالبت يف ه    اليت يتسم هبا   فرطاملتأخري  حاالت ال 

 سجينان أمام الغرفـة     بطلب للمثول أمام القضاء قدمه    ،  إليها لجنة الفرعية استرعي اهتمام ال  
ضـد   تعرضا لتهديـدات     ني السجين فإنهذا،  لطلب املثول    وطبقاً. اجلنائية يف احملكمة العليا   

ياهتما وسالمتهما البدنية أثناء وجودمها يف السجن، حيث وقعا ضحية هلجمات عنيفة، مبا             ح
 .ي على أيدي سجناء آخرينيف ذلك لتعذيب بدين ونفس

__________ 

 .١٣٢ دستور باراغواي، املادة )١٣(
 ).٣(١٣٣املرجع نفسه، املادة  )١٤(
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 وفقـاً   تقرير عن أوضاع السجن وحالة السجناء الـصحية       "وأمر الوزير املعين بإعداد       -٤٥
وعند تلقي التقرير، أصدرت الغرفة اجلنائية حكمهـا، الـذي          ". للسجالت الطبية ذات الصلة   

عت الغرفـة   ودف. استندت فيه إىل تقرير السلطات فقط، مع رفضها التماس املثول أمام القضاء           
للتقرير الذي قدمه طبيب السجن، أي عالمات تدل على          وفقاً   بأن السجينني مل تظهر عليهما،    

أن الغرفة اجلنائيـة حثـت      ومع  . حدوث اعتداء بدين عليهما، وبأن أوضاع االحتجاز جيدة       
 السلطات على اعتماد تدابري لضمان سالمة املتظلمني، فإن احلكم مل يعلن إال بعد ثالثة أشـهر               

 . القصد احلمائي الذي ينطوي عليه طلب املثول أمام القضاءعارض معمن النطق به، وهو ما يت

 يف املائة مـن     ٥أن  مفادها  طات باراغواي   لوتلقت اللجنة الفرعية معلومات من س       -٤٦
معت اللجنة الفرعية، أثناء زيارهتا     تواس. ة احملكوم عليهم هبا   عقوبالالسجناء قضوا بالفعل مدة     

. بة احملكوم عليهم هبـا    عقوال قضوا مدة    ادعوا أهنم سجناء  من  اكومبو، إىل شهادات    سجن ت ل
 الـسجناء   يـزود  نظام حاسـويب     ي اللجنة الفرعية بأنه كان يوجد يف املاض       وجرى إبالغ 

 .تقنيةشاكل م  بسببويبدو أن هذا النظام ال يعمل حالياً. قضاياهمعلومات عن وضع مب

 : يليوتوصي اللجنة الفرعية مبا  -٤٧

اختاذ اخلطوات الالزمة ملراجعة التشريعني املتعلقني باحلق يف املثول أمـام             )أ(  
القضاء واحلق يف احلماية القضائية، وحبث املشاكل اليت يثريها هذان الصكان القانونيان يف             
الواقع العملي، لضمان أن يكونا فعالني يف تلبية احتياجات األشـخاص احملـرومني مـن            

 حريتهم؛

      القيام، على سبيل األولوية، بالتحقق من الوضع احلـايل لإلجـراءات             )ب(  
فيما يتعلق بكل السجناء الذين يدعون أهنم قضوا مدد العقوبة احملكوم عليهم هبـا بغيـة                

 ا مت التأكد من صحة ادعاءاهتم؛ذ إضمان إمكانية إطالق سراحهم فوراً

املعلومات اخلـاص بوضـع     القيام، يف مجيع سجون البلد، بتشغيل نظام          )ج(  
  وإتاحته لريجع إليه السجناء بانتظام؛غري املبتوت فيها بعدالقضايا 
يف طرق لتبسيط القانون واإلجراءات القضائية بغية حتقيق إمكانية          النظر  )د(  

يساعد هذا على ن  ول. أن يرتكز نظام تنفيذ األحكام بشكل حصري على سلوك السجناء         
سيوفر ما يلزم من ضـمانات قانونيـة         أيضاً   سب ولكنه احلد من اكتظاظ السجون فح    

 .وسيقلل من احتماالت التعسف والفساد
 إىل الـبطء    وأثناء االجتماعات اليت عقدت مع السلطات، أشارت األخرية كـثرياً           -٤٨

واستطاعت اللجنة الفرعية   . الشديد الذي يتعامل به القضاء مع القضايا غري املبتوت فيها بعد          
حنـو  (ذه االدعاءات يف الواقع العملي، مع مراعاة النسبة املرتفعة للسجناء           أن تؤكد صحة ه   

 يف بعض األحيان ملدة تتجاوز      -الذين جيدون أنفسهم حمتجزين رهن احملاكمة       )  يف املائة  ٨٠
ويف هذا الصدد، تـود  .  دون أن يكونوا قد أدينوا، وبصحبة أشخاص مدانني    -عدة سنوات   
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أن حياكم يف غضون فترة   بتهمة جنائية أنه حيق للشخص احملتجز    اللجنة الفرعية أن تؤكد على    
وتالحظ اللجنة الفرعية، على وجـه  . )١٥(زمنية معقولة أو أن يطلق سراحه إىل حني حماكمته        

غواي حتدد املـدة القـصوى   ا من قانون اإلجراءات اجلنائية يف بار     ١٣٦اخلصوص، أن املادة    
 اللجنة الفرعية مشاكل نقص املـوارد وعـبء         وتدرك. لإلجراءات القضائية بثالث سنوات   
 نامجـة   ي، حيثما تكون حاالت التأخري هذه     بيد أنه ينبغ  . العمل املفرط اليت تؤثر على القضاء     

. )١٦(عن نقص يف املوارد، أن ختصص، قدر اإلمكان، موارد إضافية من امليزانية إلقامة العدل             
إضافية من امليزانيـة لتخصيـصها       موارد   ئية القضا مبنح السلطة وتوصي اللجنة الفرعية    

 .إقامة العدلاخلاصة ب مهمتها أن تؤدي، على حنو فعال،للمحاكم اجلنائية حىت تتمكن من 

وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بإجراء تعداد وطين النطاق لرتالء السجون بغيـة              -٤٩
ل حتديد عدد األشخاص احملتجزين رهن احملاكمة منذ أكثر من ثالث سنوات، مما يـشك             

 . للمدة القانونية القصوىانتهاكاً

 آليـة   اجملانيـة املساعدة القانونية املهنية    تعتقد اللجنة الفرعية أن     . املساعدة القانونية   -٥٠
 املعاملة من خالل ممارسة اإلجراءات القانونية الواجبة وحقوق         إساءةتسهم يف منع التعذيب و    

 التكـافؤ الفعلـي     ضمان ض املنازعات  لف اجلنائية جراءاتاإلومن الضروري يف    . )١٧(الدفاع
خربت أقد  و . العام  واالدعاء )املدافعني العامني (حمامي املساعدة القضائية    لوسائل الدفاع بني    

تب الدفاع  رزح حتتها مك  ياملوظفني اليت   مالك  اللجنة الفرعية بالقيود املفروضة على امليزانية و      
 املدافعني العـامني ن على بعض إة الفرعية جنفعلى سبيل املثال، قال مسؤولو املكتب لل      .العام

 وصل عدد   سيوداد ديل إسيت  ؛ ويف حالة املدافع العام يف        قضية ٣٠٠ ما متوسطه    التعامل مع 
 وترى اللجنة الفرعية أن هذا العدد املفرط من القضايا ال يـتالءم  . قضية ١ ٥٠٠القضايا إىل   

أكد هذا الرأي يف العديـد مـن        وت. مع الدفاع الفعال عن األشخاص احملرومني من حريتهم       
، الشرطة والسجون   سلطات خاص حمرومني من حريتهم، ومع     مع أش   اليت أجريت  املقابالت

 .ومع ممثلي اجملتمع املدين

 وضـع  على علـم ب    سوايل إهنم   توقال معظم السجناء الذين أجريت معهم مقابال        -٥١
 منقال مجيع    و .سنواتشهر أو    منذ أ  مع املدافعني العامني عنهم   مل يتحدثوا   إهنم  قضاياهم، و 

 لتحقق مـن مباين السجون لقط مل يدخلوا   عنهمني العامعنيفاد إن املتعهم مقابالجريت م أ
  . االحتجازأوضاع

__________ 

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو الـسجن،                 ) ١٥(
 .٣٨، املبدأ ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٤٣/١٧٣اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها 

،  يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القـضائية ويف حماكمـة عادلـة          احلق: ١٤، املادة   ٣٢التعليق العام رقم     )١٦(
CCPR/C/GC/32 ٢٧، الفقرة. 

، مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملـرمني، هافانـا،            تعلقة بدور احملامني  املساسية  األبادئ  امل )١٧(
 .٦، املبدأ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧أغسطس إىل / آب٢٧كوبا، 
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وترى اللجنة الفرعية أن احلق يف االستعانة مبحام منذ اللحظة األوىل لالحتجاز هـو                -٥٢
تب الدفاع العـام    لجنة الفرعية أن مك   وتؤكد ال . ضمانة أساسية ملنع التعذيب وإساءة املعاملة     

 ملكتـب    الوضع احلـايل   وبالنظر إىل  . من الناحيتني الوظيفية واملالية     مستقالً يكونينبغي أن   
،  هبا اللجنة الفرعية الدولة إىل تقدمي معلومات عن الكيفية اليت تعتزم         تدعو  ،  الدفاع العام 

وارد البشرية واملاليـة للمكتـب      املزيادة  ،   واالستقاللية  االستقالل املؤسسي   من يف إطار 
مجيـع األشـخاص    إىل   جمانية وفعالة وشـاملة   تقدمي مساعدة قانونية    ضمان  من  لتمكينه  

ويف . احتجازهممن حلظة    ابتداًء،  إىل هذه املساعدة   الذين حيتاجون    ،احملرومني من حريتهم  
املـدافعني  هذا اخلصوص، تطلب اللجنة الفرعية نسخة من مشروع القانون املتعلق بنظام            

  . معلومات عن وضع التقدم احملرز فيما يتعلق مبشروع القانون هذاالعامني، وأيضاً
ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على أن مكتب املدعي العـام          . مكتب املدعي العام    -٥٣

مسؤول عن إدارة التحقيقات يف مجيع األفعال اليت يعاقب عليها القـانون وعـن حتريـك                
وقد تلقت اللجنة الفرعية   . )١٨(ة العامة فيما يتعلق جبرائم مثل جرمية التعذيب       اإلجراءات اجلنائي 

قـضايا، تتـضمن    كتب املدعي العام معلومات خبصوص      من إدارة حقوق اإلنسان التابعة مل     
توى الوطين فيما بني عـامي  التحقيق يف جرائم ضد حقوق اإلنسان، تلقاها املكتب على املس    

 مـن   - يف املائـة     ١٦ أي   - قضية   ٢٣٠ومات، فإن   وحسب هذه املعل  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠
ومل .  قضية تضمنت إجراءات متعلقة جبرمية التعـذيب       ١ ٤٦٤القضايا املسجلة البالغ عددها     

يقدم مكتب املدعي العام معلومات عن وضع تلك اإلجراءات وال عن األحكـام الـيت مت                
وتـبني أن معظـم     ).  املائة  يف ٦٠(التوصل إليها خبصوص غالبية القضايا املتعلقة بالتعذيب        

ومل تسفر عن إدانة    . القضايا اليت أتيحت املعلومات اخلاصة بوضعها إما حفظت وإما رفضت         
 . قضية٢٣٠سوى قضية واحدة من القضايا البالغ عددها 

وترحب اللجنة الفرعية حبقيقة أن إدارة حقوق اإلنسان جتمع بيانات إحصائية عـن               -٥٤
بيد أن اللجنة الفرعية يساورها القلق إزاء       . تهاكات حلقوق اإلنسان  القضايا املتعلقة حبدوث ان   

ويساور اللجنة الفرعية . العدد الكبري للقضايا اليت ال تعرف فيها املرحلة اليت بلغتها اإلجراءات      
  قضية٢٣٠لكون قضية واحدة فقط من قضايا التعذيب املبلغ عنها والبالغ عددها        أيضاً   القلق

 .أسفرت عن إدانة

. دور مهم يتعني أن يقوم به يف منع التعذيب وإساءة املعاملة           أيضاً   وملكتب املدعي العام    -٥٥
      ، ١٥٦٢/٢٠٠٠رقـم   ) التنظـيم ( من قـانون     ٢٤فللمكتب سلطات إشرافية مبوجب املادة      

 الشرطة من احلالـة     اليت تنص على أن يتحقق مسؤولو االدعاء العام الذين يتوجهون إىل مراكز           
 مـن القـانون     ١٥، تنص املادة    وأخرياً. للمتهمني ومن األوضاع يف مكان االحتجاز     البدنية  

نفسه على أن يتعاون مكتب املدعي العام مع قاضي تنفيذ األحكام يف أداء مهمته املتمثلة يف                
رصد امتثال نظام السجون للقانون واالتساق مع األهداف الدستورية من العقـاب ومـع              

__________ 

 .٥٢ و١٨ و١٥ و١٤جراءات اجلنائية لباراغواي، املواد قانون اإل )١٨(
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جنة الفرعية معلومات عن الطريقة اليت يؤدي هبـا مكتـب           وتطلب الل . حقوق السجناء 
 فيما يتعلق بكل من مراكـز الـشرطة         يف الواقع العملي  املدعي العام وظيفته اإلشرافية     

وتود اللجنة الفرعية، على وجه اخلصوص، أن حتصل على معلومـات عـن             . والسجون
 هناك أي مبادئ توجيهية      إىل هذه املواقع، وما إذا كانت      ىجرُتتواتر الزيارات اليت    مدى  

 تقارير  جيري إعداد هبا هذه الزيارات، وما إذا كانتتمداخلية بشأن الكيفية اليت يتعني أن      
 تقـدم اجلهات اليت   حسب االقتضاء،   لك،  ذ وك  أثناء الزيارات  عن املالحظات اليت تبدى   

 .ذه الزيارات مكتب املدعي العام نتيجة هليقدمها هذه التقارير، وعدد الشكاوى اليت إليها

 قائية الوطنيةاآللية الو  - ثالثاً  

تعرب اللجنة الفرعية عن رضاها عن العملية اليت أدت إىل اعتماد مشروع التـشريع        -٥٦
وقد وصفت هذه العملية بأهنا منوذج للمشاركة املفتوحـة         . الذي أنشأ اآللية الوقائية الوطنية    

 أيضاً  واللجنة الفرعية راضية  . ب املصلحة والشفافة والشاملة جملموعة منوعة كبرية من أصحا      
عن احملتوى احلايل ملشروع قانون اآللية الوقائية الوطنية، الـذي يفـي باملتطلبـات الـدنيا                

 .لآللية الوقائية الوطنيةالوظيفي ، مبا يف ذلك االستقالل ربوتوكول االختياريلل

مـا زال يف    لقانون هذا    القلق ألن مشروع ا    ويف الوقت نفسه، يساور اللجنة الفرعية       -٥٧
. ٢٠٠٩يناير  /انتظار إقراره من جانب اللجنة التشريعية التابعة جمللس الشيوخ منذ كانون الثاين           

    بإعطـاء قـوة دافعـة      الفرعية  وقد تعهد رئيس اللجنة التشريعية يف اجتماع مع أعضاء اللجنة           
 يف هذا االجتـاه سـتتخذ يف         إىل أن اخلطوات األوىل    جديدة وسريعة للعملية التشريعية، مشرياً    

بيد أن اللجنة الفرعية مل تتلق حىت اآلن أي معلومات يف           . أبريل/النصف األول من شهر نيسان    
 .هذا الصدد

 مـن   ١٧للمـادة    وفقاً   وإنشاء آلية وقائية وطنية هو التزام دويل تتحمله باراغواي          -٥٨
لة الطرف، ويف املقام األول  وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعطي الدو      .لربوتوكول االختياري ا

السلطة التشريعية، األولوية الالزمة العتماد مشروع القانون هذا كيما يتسىن أن يصبح            
 يف  ، قانوناً لربوتوكول االختياري النص احلايل، أو مشروع قانون مماثل مستوف ملتطلبات ا        

ـ       ،  وتوصي اللجنة الفرعية كذلك   . أقرب وقت ممكن   اص كما أوصى من قبل املقـرر اخل
التعذيب، بسرعة ختصيص آلية وطنية مستقلة لديها املوارد الالزمة لـضمان            املعين مبسألة 

 .اإلشراف الفعال واملستمر على تنفيذ الشروط اليت حتكم احلرمان من احلرية
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  وضع األشخاص احملرومني من حريتهم  - اًرابع  

 مراكز الشرطة الوطنية  -ألف   

ل احملتجزين يف مراكز الشرطة العشرة اليت زارهتـا         اطلعت اللجنة الفرعية على سج      -٥٩
وأجرت مقابالت مع املفوضني والضباط املعينني لتلك املراكز، وكذلك مـع األشـخاص             

 .احملتجزين هناك

 فترة االحتجاز األوىل  -١  

         وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة     ) ٥-١٢املـادة   (للدسـتور    وفقاً   حيق للمحتجز،   -٦٠
 ساعة من توقيفه لكي يتسىن للقاضي       ٢٤أن ميثل أمام قاض خمتص يف غضون        ،  )٢٤٠املادة  (

ما إذا كان يـتعني     ان االحتجاز الوقائي مربراً أو      نفسها، ما إذا ك    أن يقرر، يف غضون الفترة    
. تطبيق تدابري بديلة أو ما إذا كان يتعني إصدار أمر بإطالق سراح املتهم لعدم كفاية األدلـة                

الشرطة الوطنية بإعالم مكتب املـدعي       أيضاً   )٢٣٩املادة  (ءات اجلنائية   ويلزم قانون اإلجرا  
ومتثل هذه اآلجـال القانونيـة      .  ساعات من التوقيف   ٦العام وقاض باالحتجاز يف غضون      

 .ضمانات مهمة ضد التعذيب وإساءة املعاملة

ال حيتجز أي شخص أو يتم توقيفـه دون أمـر           : "وينص الدستور الوطين على أن      -٦١
يب صادر عن سلطة خمتصة، باستثناء الذين يضبطون متلبسني جبرمية يعاقب عليها القانون             كتا

 من قانون اإلجراءات اجلنائية للشرطة أن       ٢٣٩ويف الوقت نفسه، جتيز املادة      ...".  بالسجن
 دون أمر قانوين يف حالة وجود أدلة كافية على ضلوع الشخص يف ارتكـاب          حتتجز شخصاً 

هذا احلكم   ويتجاوز.  القانون وينص على احتجاز مرتكبها رهن احملاكمة       جرمية يعاقب عليها  
 . ، فيما يبدو، ما هو منصوص عليه يف الدستور يف غري حاالت التلبسكثرياً

.  من القـانون نفـسه     ٢٤٢والشروط األساسية لالحتجاز الوقائي حمددة يف املادة          -٦٢
 ما ضالع يف    هناك دليل على أن شخصاً     أن الشرطة، حيثما يكون      وتوضح قراءة احلكمني معاً   

وجود احتمال حدوث هـروب أو      "ارتكاب جرمية، ميكنها أن تربر االحتجاز باإلشارة إىل         
وجتدر اإلشـارة إىل أن     ". عرقلة من جانب شخص مشتبه يف ارتكابه فعل حمدد قيد التحقيق          

اف قـضائي   هذا االحتجاز، بالرغم من حقيقة أنه ليس موضوع حالة تلبس، ال يوجد إشر            
مسبق عليه، حبيث تتمكن الشرطة من اختاذ قرار مببادرة منها مبا إذا كـان يـتعني حرمـان            

 .الشخص من حريته

وعندما حيتجز شخص هبذه الطريقة، يكون أمام الشرطة ست سـاعات إلبـالغ               -٦٣
وخالل هذا الوقت، حيتجز    . مكتب املدعي العام والقاضي املسؤول عن الضمانات اإلجرائية       
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 مع عدم وجود آليات داخلية للتحقق من -خص دون إشراف قضائي فعلي، ويضع ذلك الش
 . الفرد املعين يف حالة ضعف فيما يتعلق بالتعرض إلساءة املعاملة-مشروعية تصرف الشرطة 

من إمكانيات الدفاع املتاحة للمشتبه فيـه، وبـصفة          أيضاً   ويقلل االحتجاز الوقائي    -٦٤
 وال يستطيع أن يعتمد على حمامي دفاع أو على دعم           خص فقرياً خاصة عندما يكون هذا الش    
وهبذه الطريقة، ال يعرض ذلك االحتجاز الوقائي األشـخاص         . للحصول على أدلة يف صاحله    

 -  وتكـراراً  الحظته اللجنة الفرعية مراراً   ملا   وفقاً   -احملتجزين خلطر إساءة املعاملة فحسب      
 .شخاص الذين يسجنون دون إدانتهمعلى زيادة عدد األ أيضاً وإمنا يساعد

 دائمـاً   أن جترى " من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص على        ٢٨٢ويف حني أن املادة       -٦٥
التحقيقات اليت يضطلع هبا مكتب املدعي العام والشرطة الوطنية وشرطة التحقيقات اجلنائية            

ايل ال مينع عادة احلبس      يف املعتاد وبالت   ، فإن هذا اإلشراف ميارس الحقاً     "حتت إشراف قضائي  
 .رهن احملاكمة

 إىل الشهادات اليت    وبالرغم من هذه األحكام الصرحية يف قانون باراغواي، واستناداً          -٦٦
املتعلـق بـإبالغ      ما متتثل للشرط القانوين    تلقتها اللجنة الفرعية، فإن الشرطة الوطنية نادراً      

. اعات من احتجاز املشتبه فيـه    القاضي ومكتب املدعي العام يف غضون مهلة قدرها ست س         
ويف بعض األحيان، أكدت هذا الوضع الشرطة نفسها، اليت مل تتمكن من تقدمي أي مـربر                

وعالوة على ذلك، متكنت اللجنة الفرعية من       . منطقي لعدم االمتثال هذا لألحكام التشريعية     
ملدة الـيت   من خالل املقابالت والفحص الدقيق لسجالت مراكز الشرطة، من أن ا           التحقق،

، يف معظم احلـاالت، املـدة القانونيـة         يقضيها احملتجزون يف مراكز الشرطة تتجاوز كثرياً      
 .القصوى البالغة ست ساعات

ومن الواضح أن عدم االمتثال هلذه الضمانات اإلجرائية يـضع احملتجـزين يف حالـة          -٦٧
الفترة اليت يكون فيها خطر     ضعف، بالنظر إىل أن الفترة اليت تلي مباشرة احلرمان من احلرية هي             

والواقع أن اللجنة الفرعية تلقت ادعاءات      . التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة يف أعلى مستوى له       
أو إساءة املعاملـة أثنـاء      /عديدة ومتكررة من أشخاص حمتجزين قالوا إهنم تعرضوا للتعذيب و         

وتكرر اللجنة  . وىل الحتجازهم أو أثناء املراحل األ   /أو نقلهم إىل مراكز الشرطة، و     /توقيفهم، و 
الفرعية أن إبالغ مكتب املدعي العام والقاضي باالحتجاز دون تأخري، ووضع احملتجزين حتت             

 ساعة من توقيفهم، ضمانتان رئيسيتان ضد التعـذيب         ٢٤مسؤولية سلطة قضائية يف غضون      
الوطنية االمتثال   وبناء على ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن الشرطة           .وإساءة املعاملة 

التام لآلجال القانونية احملددة إلبالغ مكتب املدعي العام والقاضي بأي توقيـف ولوضـع              
 .الشخص املعين حتت تصرف السلطات القضائية، وهو ما جيب اإلشهاد به خطياً

وتوصي اللجنة الفرعية كذلك باختاذ التـدابري الالزمـة لتنقـيح تـشريعات               -٦٨
ية التخلص من أوضاع الضعف البالغ يف الساعات الـيت تعقـب            اإلجراءات اجلنائية بغ  

 . التوقيف مباشرة
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   ضد التعذيب وإساءة املعاملةةتسجيل االحتجاز كضمان  -٢  

 اللجنة الفرعية، على أساس املعلومات املستمدة من السجالت املقابلة ومـن            ختلص  -٦٩
 االحتجاز، كما هو موجود     املقابالت اليت أجريت مع موظفي الشرطة، إىل أن نظام تسجيل         

         يف الوقت احلايل، غري كاف وال يتيح الرصد الـصحيح لوصـول احملتجـزين ومغـادرهتم                
 .وال االمتثال للضمانات اإلجرائية

يف شكل دفتر مـرقم     " سجل وقائع "ولدى مجيع مراكز الشرطة اليت جرت زيارهتا          -٧٠
تلفة، ومواقع الدوريات، ووصول ومغادرة     الصفحات يدون فيه الضابط املناوب النوبات املخ      

ويـتغري حمتـوى ومـستوى    . املوظفني واحملتجزين، دون التمييز بني أنواع املعلومات املدونة   
تفاصيل الشروح املتعلقة بوصول ومغادرة احملتجزين حسب مركز الشرطة وحـىت حـسب             

موجزة عـن  الضابط املسؤول، حيث تقدم هذه الشروح يف معظم األحيان تفاصيل شخصية       
إدراج بيانـات أمـر      أيـضاً    ويف بعض احلاالت، يتم    .احملتجزين ووقت احتجازهم وسببه   

ولئن كانت الدفاتر متطابقة يف مجيع مراكز الشرطة، فقد تبني يف مناسبتني أن هناك            . التوقيف
 . صفحات ضائعة أو فراغات أو حمو بيانات

سجل للـشكاوى أو    للجنة الفرعية   اليت زارهتا ا  أي من مراكز الشرطة      يف   وال يوجد   -٧١
 وال يوجد يف أي مركز شرطة، باستثناء        . أو احملامني أو هيئات الرصد     سرةسجل لزيارات األ  

 . الشخصية أو سجل للمـستوصف     تسجل للمتعلقا ركز الشرطة النسائي يف أسنسيون،      م
طة للمعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل املقابالت اليت أجريـت مـع الـشر              ووفقاً  

  .واحملتجزين، ال جيرى فحص طيب للمحتجزين عند دخوهلم مركز الشرطة
، مع  زيارهتااجتمعت اللجنة الفرعية، يف مخسة مراكز من املراكز العشرة اليت متت            و  -٧٢

 . للجنة الفرعية بالغاًويسبب هذا قلقاً. حمتجزين مل يسجل دخوهلم

إحـدى  احلرمان من احلريـة هـو        السليم حلاالت  يلسجالتاللجنة الفرعية أن    وترى    -٧٣
للممارسة الفعالة للحقـوق    املعاملة وشرط أساسي    إساءة  الضمانات األساسية ضد التعذيب و    

اإلجراءات القانونية الواجبة، مبا يف ذلك احلق يف الطعن يف مشروعية احلرمان من احلرية              املتعلقة ب 
 .قاضأمام ثول الفوري حق الشخص احملتجز يف امل و)احلق يف طلب إصدار أمر اإلحضار(

 : مبا يلييف ضوء ما سبق، توصي اللجنة الفرعيةو  -٧٤

إنشاء نظام إلزامي لتسجيل األشخاص احملتجزين، يف شكل سجل جملـد     )أ(  
ومرقم الصفحات، منفصل عن سجل املهام، يتضمن أسباب احلرمان من احلرية، وموعد            

املسؤول عـن اإلذن بـه،       الشخصبدء االحتجاز بالضبط، واملدة اليت استغرقها، واسم        
وهوية موظفي إنفاذ القانون املعنيني، باإلضافة إىل معلومات دقيقة عن مكان االحتجـاز             

 ووقت مثول احملتجز للمرة األوىل أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى؛
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تسجيل احلاالت اليت جيرى فيها للمحتجزين فحص طيب، وهوية الطبيب            )ب(  
 ؛)١٩(املعين ونتائج الفحص

 واحملامني وهيئات الرصد،    سرة وزيارات األ  ،لشكاوى الواردة تسجيل ا   )ج(  
 حملتجزين؛اصة باخلا الشخصية تعلقاتوامل

 ؛ومتسق الئم معلى حنو الشرطة على استخدام السجل موظفيتدريب   )د(  

ضـمان  بغية  كبار الضباط على نظام السجل       الدقيق ل  شرافاإلضمان    )ه(  
 .احلرمان من احلريةباملعلومات ذات الصلة ميع جل  املنتظمتسجيلال

 معلومات عن حقوق احملتجزين  -٣  

 أن  لكي ميارس األشخاص احملرومون من حريتهم حقوقهم على حنو فعال، جيب أوالً             -٧٥
وإذا كان الناس جيهلون حقوقهم،     . جيري إبالغهم هبذه احلقوق وأن يفهموها على حنو فعال        

األشخاص احملـرومني مـن   تزويد ويشكل . ص بشكل خطري فإن قدرهتم على ممارستها تتناق    
 ووفقـاً   .املعاملـة إسـاءة    التعذيب و  ع من  يف  أساسياً علومات عن حقوقهم عنصراً   مبحريتهم  

جملموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـكل مـن أشـكال               
 التوقيـف أو االحتجـاز أو   السلطة املسؤولة عـن يتعني أن تقوم  ،  )٢٠(االحتجاز أو السجن  

 أو  ،ند بدء احتجازه أو سجنه    ع وأحلظة توقيفه   يف   ،تزويد أي شخص  على التوايل، ب   ،السجن
 وبشرح هلـذه احلقـوق   عن حقوقه وعن كيفية االستفادة منها       مباشرة، مبعلومات   ذلك بعد

 .ولكيفية االستفادة منها

ومن ناحية  .  إبالغهم حبقوقهم  وأجرت اللجنة الفرعية مقابالت مع حمتجزين مل يتم         -٧٦
    يون سنـس أخرى، فإن من دواعي سرورها أهنا الحظت أن مراكز الشرطة اليت زارهتـا يف أ              

بيـد  .  احملتجزين عن حقوق األشخاص    معلومات عليها الغوارانيةلغة  البتوجد فيها ملصقات    
 زارهتا اللجنة الفرعية    أن هذه امللصقات غري متوافرة باللغة اإلسبانية أو يف مراكز الشرطة اليت           

 .ونسيخارج أسن

وتقر اللجنة الفرعية بأن هذه مبادرة إجيابية وتوصي بأن تعد الدولـة الطـرف                -٧٧
ملصقات وكتيبات ومواد توعية أخرى، باللغتني الرمسيتني على السواء، تتضمن معلومات           

 أن وينبغـي . عن حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم مصاغة بلغة واضحة وبـسيطة        
توضع امللصقات يف مجيع األماكن اليت حيتجز فيها األشخاص احملرومون من حريتهم، لكي             

وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بتدريب الشرطة علـى إبـالغ          . تكون مرئية بالنسبة هلم   
__________ 

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن                )١٩(
 .٢٦، املبدأ )١٩٨٨(

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن                )٢٠(
 .١٢ املبدأ، )١٩٨٨(
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احملتجزين، على حنو منهجي، حبقوقهم بلغة يستطيعون فهمها وبـأن تـساعد الـشرطة              
وينبغي جتميع هذه املعلومـات يف      . قوق منذ بدء احتجازهم   احملتجزين يف ممارسة تلك احل    

 .منوذج يسلم إىل مجيع األشخاص احملتجزين ويوقعون عليه

  لإلدانةأساسكخطر استخدام االعترافات   -٤  

حيظر قانون اإلجراءات اجلنائية اخلاص بباراغواي على الشرطة أخـذ أقـوال مـن            -٧٨
ويلزمها بإبالغ مكتب املدعي العام والقاضي      ) ٩٠دة  املا(الشخص املشتبه فيه أثناء التحقيق      

 .يف غضون ست ساعات من بداية التوقيف) ٢٩٦املادة (

وقد تلقت اللجنة الفرعية ادعاءات متكررة ومتطابقة من أشخاص حمـرومني مـن               -٧٩
حريتهم خبصوص استخدام ضباط الشرطة ألشكال من التعذيب وإساءة املعاملـة، وبـصفة             

راحل األوىل لالحتجاز يف مراكز الشرطة، للحصول على اعترافات ومعلومات          خاصة أثناء امل  
لشهادات خمتلفة، تستخدم هذه االعترافات      ووفقاً   .أخرى متعلقة باالشتباه يف ارتكاب جرائم     

اليت يتم احلصول عليها عن طريق التعذيب وإساءة املعاملة كأدلة لتربير احلبس رهن احملاكمة،              
 . يضر باحلق يف الدفاع ويفضي إىل إدانات غري عادلة-كر من قبل  كما ذ-األمر الذي 

الغواصة "نه تعرض للمعاملة بطريقة     إوقال أحد القصر الذين أجريت معهم مقابالت          -٨٠
ثالث مرات يف ليلة احتجازه على أيدي       ) أي اخلنق باستخدام كيس من البالستيك     " (اجلافة

ا من املاء البارد على وجهه يف كل مرة مـن           عدد من رجال الشرطة، وقد أفرغ هؤالء كوب       
أنه شد شعره، وضرب بالركبة يف معدتـه         أيضاً   وذكر. املرات الثالث اليت أغمى عليه فيها     

وصدره، وتلقى ضربات يف القصبة اهلوائية ولكمات وركالت يف مجيـع أجـزاء جـسمه               
 قتل يدعي، أنه مل وصفعات على أذنيه ورقبته، وكل ذلك هبدف إرغامه على االعتراف جبرمية

وأضاف هذا القاصر أن األقوال اليت وقع . يرتكبها، بعد أن اعترف بالفعل بسرقة دراجة نارية
أنه يواجه  أيضاً وأعلن. عليها كانت باإلسبانية، وهي لغة ال يعرفها حيث إنه برازيلي اجلنسية          

 . اخلضوع حملاكمة على جرمية قتل على أساس األقوال املذكورة

" الغواصة اجلافـة  "ى قاصر آخر أجريت معه مقابلة أنه تعرض للمعاملة بطريقة           وادع  -٨١
وأنه وجهت إليه لكمات يف رأسه وتلقى ضربات يف مجيع أجزاء جـسمه إلجبـاره علـى          

 .الكشف عن مكان شيء مسروق وعلى االعتراف جبرائم أخرى يدعي أنه مل يرتكبها

خال ضمانات لإلجراءات القانونية    وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على إد        -٨٢
الواجبة لكي ال يتعرض احملتجزون يف عهدة الشرطة ألي نـوع مـن أنـواع الـضغط                 

. إلجبارهم على االعتراف بارتكاب جرائم أو للحصول على أدلة بطريقة غري مـشروعة            
وينبغي، بوجه خاص، أن تضمن الدولة الطرف أال يتعرض أي شخص جيري اسـتجوابه              
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هديد أو لطرق استجواب تضعف من قدرته على اختاذ القرارات أو احلكـم           للعنف أو للت  
 .)٢١(على األمور

وينبغي أن تكون أي أقوال يوقع عليها األشخاص احملتجزون مصاغة بلغة يعرفوهنا      -٨٣
 . ويفهموهنا

وترى اللجنة الفرعية أن إتاحة إمكانية أن ترتكز اإلدانة على أساس اعتراف فقط     -٨٤
فيه تفسح الطريق أمام حدوث انتهاكات حمتملة لإلجراءات، مبـا يف ذلـك             من املشتبه   

وللحمايـة مـن هـذه      . استخدام التعذيب وإساءة املعاملة للحصول على اعترافـات       
 ٩٠االنتهاكات، توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن الدولة الطرف التطبيق العملي للمادة            

اة األقوال اليت تأخذها الشرطة أثنـاء       من قانون اإلجراءات اجلنائية، لكي ال يضع القض       
 يف االعتبار عنـد البـت يف        - للحكم سالف الذكر     انتهاكاً بطريقة تشكل    -االحتجاز  

 ووفقاً  .التدابري املؤقتة ولكي ال تستخدم هذه األقوال لتجرمي أو إدانة شخص مشتبه فيه            
تضمن عدم الدفع   أن   ف الطر ة الدول يتعني على  من اتفاقية مناهضة التعذيب،      ١٥للمادة  
 ضـد   ، إال  إجراءات دليل يف أية   على أهنا  ، هبا نتيجة للتعذيب   ديلأهنا أ ثبت  ي أقوال، بأي

 . التعذيبارتكابشخص متهم ب

 باالحتجازاحلق يف إبالغ طرف ثالث   -٥  

أحـد  (إبالغ شخص من اختيارهم يف حق األشخاص احملرومني من حريتهم    يشكل  -٨٥
إسـاءة   ضد التعذيب و   ة أساسي ة ضمان ،باحتجازهم) ص آخر شخ أو    صديق  أو أفراد األسرة 

ويبدو أنه  )  من الدستور  ٢-١٢املادة  (وهلذا احلق، يف باراغواي، وضع دستوري       . )٢٢(املعاملة
 . يراعى بشكل عام يف الواقع العملي

وقال مجيع أفراد الشرطة الذين أجرت معهم اللجنة الفرعية مقابالت إن األشخاص              -٨٦
.  حريتهم يزودون هباتف إلجراء مكاملة حملية لدى وصوهلم إىل مركز الـشرطة            احملرومني من 

هنم يسمحون، يف بعض احلاالت، ألشخاص حمرومني مـن حريتـهم           إوقال رجال الشرطة    
ومل يدحض هذه التصرحيات    . باستخدام اهلواتف اخللوية اخلاصة هبم إلبالغ أسرهم بتوقيفهم       

، والذين أقروا بوجه عام بأنـه مت إبـالغ أسـرهم            احملتجزون الذين أجريت معهم مقابالت    
وكان بعض األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت قد أوقفوا يف منازهلم أو يف             . بتوقيفهم

 .حضور شخص معروف هلم قام بعد ذلك بإبالغ أسرهم

وبالنظر إىل أن مراكز الشرطة، كما قيل للجنة الفرعية، ليست لديها ميزانية إلطعام               -٨٧
      ص احملرومني من حريتهم، الذين يعتمدون بالتايل على أسرهم إلمـدادهم بالطعـام             األشخا
__________ 

، جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو الـسجن                ) ٢١(
 .٢١، املبدأ ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩املؤرخ  ٤٣/١٧٣ رقم ت مبوجب قرار اجلمعية العامةاليت اعتمد

 .١٣، الفقرة CAT/C/GC/2  للجنة مناهضة التعذيب،٢التعليق العام رقم  )٢٢(
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تجاز أمهيـة   االحباحلق يف إبالغ طرف ثالث      يكتسي  أو املال الالزم للحصول على الطعام،       
 .لبية االحتياجات األساسية  ت من كل من منظور اإلجراءات القانونية الواجبة ومنظور          خاصة،

 ترحب اللجنة الفرعية حبقيقة أن مواعيد الزيارة يف مراكز الشرطة مرنـة           ويف هذا اخلصوص،  
 . وبذلك متكن أسر األشخاص احملرومني من حريتهم من تزويدهم بالطعام، بشكل عام

  ضد التعذيب وإساءة املعاملةةاحلق يف احلصول على املساعدة القانونية كضمان  -٦  

 الشرطة على خدمات حمام ضـمانة       يشكل حصول األشخاص احملتجزين يف عهدة       -٨٨
 عن حماولـة    فمن شأن وجود حمام أن يثين ضباطاً      . )٢٣(أساسية ضد التعذيب وإساءة املعاملة    

 احلصول على معلومات من احملتجزين عن طريق اإلكراه والتهديد، وهو ما ميكن أن يفعلـوه              
 تـبلغهم   وللمحتجزين احلق يف احلصول على مساعدة حمام، وينبغـي أن         . ظروف أخرى يف  

. السلطة املختصة هبذا احلق بعيد توقيفهم وأن تضمن وجود سبل كافية لـديهم ملمارسـته              
وللمحتجز احلق يف التشاور مع حمام على انفراد منذ بدء احتجازه، وحيثما يكون احملتجـز               

 أو إساءة املعاملة تسهل هذه اإلمكانية اخلاصة باالستعانة خبدمات حمـام          /ضحية للتعذيب و  
 .)٢٤(إىل اآلليات املعنية بالشكاوى والوقايةالوصول 

 لشهادات متطابقة تلقتها اللجنة الفرعية من أشخاص أجرت معهم مقابالت،           ووفقاً  -٨٩
وباملثل، ادعـى معظـم     . ال يزور املدافعون العامون األشخاص احملتجزين يف مراكز الشرطة        

ثناء جلسات االستماع املعقودة يستطيعون التحدث مع املدافعني عنهم حىت أ احملتجزين أهنم ال 
ووجدت اللجنة الفرعية أن الوضع     . مع ممثلي مكتب املدعي العام أو عند مثوهلم أمام القاضي         

وتود اللجنـة   .  عندما يتوىل حمام خاص الدفاع عن الشخص احملروم من حريته          يكون خمتلفاً 
ـ              ؤدي إىل التعـذيب    الفرعية أن تكرر أهنا ترى أن من األساسي، لتجنب احلاالت اليت قد ت

وإساءة املعاملة، أن تضمن الدولة الطرف احلق يف أن حيضر حمام خاص أو مدافع عام منـذ                 
 .مراحل االحتجاز األوىل

وتكرر اللجنة الفرعية توصيتها للدولة الطرف خبصوص زيـادة املـوارد املاليـة               -٩٠
وتوصـي  . الوظيفيـة والبشرية ملكتب الدفاع العام، يف إطار من االستقالل واالسـتقاللية    

اللجنة الفرعية كذلك بأن يوقع مكتب الدفاع العام، فور ضمان استقالله، اتفاقـات مـع               
علـى   اجلامعات ونقابات احملامني ومنظمات اجملتمع املدين على النطاق الوطين لزيادة قدرته           

 .)٢٥(العمل

__________ 

 .١٣، الفقرة CAT/C/GC/2 للجنة مناهضة التعذيب، ٢التعليق العام رقم  )٢٣(
 ٢٧املبادئ األساسية املتعلقة بدور احملامني، مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،                )٢٤(

 .٧ ، املبدأ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧أغسطس إىل /آب
 ٢٧لقة بدور احملامني، مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،             املبادئ األساسية املتع   )٢٥(

 .٣، املبدأ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧أغسطس إىل /آب
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   املعاملةإساءة  ضد التعذيب وةكضمان الوصول إىل طبيب احلق يف  -٧  
يشكل الفحص الطيب والتسجيل الصحيح لإلصابات الـيت تلحـق باألشـخاص              -٩١

يب وإساءة املعاملة ويف مكافحة اإلفالت من       ذاحملرومني من حريتهم ضمانة مهمة يف منع التع       
ا أساءت الشرطة معاملة شخص حمروم من حريته، فسيكون من املفهوم أنه             ذوإ. )٢٦(العقاب

ا قرر أي شـخص     ذوإ. اء احتجازه لدى الشرطة   سيخشى إبالغ أي شخص مبا حدث له أثن       
يب أو إساءة املعاملة، فسيكون من املفيد له أن يلجـأ إىل           ذتقدمي شكوى متعلقة بتعرضه للتع    

طبيب بالنظر إىل أن املشاورات مع األطباء خصوصية بوجه عام وأن الطبيب، يف حالة إصابة               
د بوجود الضرر يف التقرير الشخص بضرر، سيكون يف وضع أفضل يتيح له أن يفحصه ويشه       

ومن منطلق وقائي، فإن احلقيقة اليت مؤداها أن احملتجزين يف مقار الـشرطة         . املتعلق بالفحص 
ـ  يفحصهم بصفة دورية طبيب على انفراد ميكن أن تثين املسؤولني عن اللجوء إىل              يبذالتع

د ويف سـرية، دون     ا الصدد، ينبغي إجراء الفحوص الطبية على انفرا       ذويف ه . وإساءة املعاملة 
  .وجود الشرطة إال يف حاالت الضرورة القصوى

والحظت اللجنة الفرعية أن ممارسة إجراء الفحوص الطبية للمحتجزين غري موجودة             -٩٢
بدت  ه املراكز، ادعى شخص حمتجز،    ذويف أحد ه  . يف مجيع مراكز الشرطة اليت متت زيارهتا      

ته بوحشية أثنـاء توقيفـه ويف مراحـل    عليه آثار ضربات وجروح حديثة، أن الشرطة ضرب     
إنه، عندما نقل إىل املستشفى بعد بضع ساعات ملعاجلة جروحه،           أيضاً   وقال. احتجازه األوىل 
 على أن يقول إن اجلروح نامجة       - اليت كانت موجودة أثناء الفحص الطيب        -أجربته الشرطة   

عهم على انفـراد، إن     ين جرى التشاور م   ذكر أفراد الشرطة، ال   ذو. عن سقوطه على األرض   
ه احلالة ضرورة إجراء فحص طـيب       ذوتربز ه . جروح الشخص احملتجز سببها شجار عائلي     

سري وعلى انفراد يف بداية االحتجاز، وهو ما كان سيفيد، لو وجـد، يف حتديـد سـبب                  
  .اجلروح واملسؤولية عنها

 حريتهم يف وتشري اللجنة الفرعية إىل ضرورة احترام حق األشخاص احملرومني من          -٩٣
  .)٢٧(ا احلقذ على ه قانونياًأن يفحصهم طبيب وتوصي بأن تورد الدولة الطرف نصاً

 جلميع األشخاص    منتظماً  طبياً وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بأن جتري فحصاً        -٩٤
احملتجزين يف أقرب وقت ممكن بعد دخوهلم مركز الشرطة، وبأن يشهد الطبيب باحلالـة              

ا الفحص الطيب   ذوينبغي أن جيرى ه   . ا الغرض ذ يف سجل ينشأ هل    الصحية للشخص املعين  
  .جماناً

__________ 

  .١٣، الفقرة CAT/C/GC/2يب، ذ للجنة مناهضة التع٢التعليق العام رقم  )٢٦(
 ١٧ املـؤرخ  ٣٤/١٦٩ اجلمعية العامة  القانون، اليت اعتمت مبوجب قرار    ذمدونة قواعد سلوك موظفي إنفا     )٢٧(

 .٦، املادة ١٩٧٩ديسمرب /كانون األول
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: ملبدأ السرية الطبية   وفقاً   بأن جترى الفحوص الطبية    أيضاً   وتوصي اللجنة الفرعية    -٩٥
ويف حاالت استثنائية،   . ينبغي أال حيضر أثناء الفحص أي شخص خبالف العاملني الطبيني         

لشخص احملتجز ألسباب صحية أو نفسية يـشكل        مثلما حيدث عندما يرى الطبيب أن ا      
 تدابري سالمة خاصة، مثل وضـع ضـابط   ذ على العاملني الطبيني، ميكن توخي اختا  خطراً

 ا القبيل، ينبغي أن يسجل الطبيب خطيـاً       ذويف احلاالت من ه   . شرطة على مسافة قريبة   
أن يبقى  ينبغي  ،  ه احلاالت ذوباستثناء ه . ا القرار وهوية ضابط الشرطة املوجود     ذأسباب ه 

  .ي جيرى فيه الفحصذ عن مسمع ومرأى املوجودين يف املكان الضباط الشرطة بعيداً
لك بأن يتضمن الفحص الطيب لكل شخص حمتجـز         ذوتوصي اللجنة الفرعية ك     -٩٦

، وجود أي شعور بالضيق أو أعـراض      ) ب(التاريخ الطيب للشخص؛    ) أ: (بيان وتسجيل 
ي يعتـرب   ذ تكبده أي أضرار، وهوية الشخص ال      ووصف من الشخص املفحوص لكيفية    

ا كـان   ذلك وصف ألي أضرار وبيان ملا إ      ذنتيجة الفحص البدين، مبا يف      ) ج(؛  مسؤوالً
ا ذالنتيجة اليت خلص إليها الطبيب فيما يتعلق مبـا إ         ) د(اجلسم بأكمله قد جرى فحصه؛      

تكون لـدى الطبيـب     وعندما  . كورة أعاله متسقة فيما بينها    ذكانت العناصر الثالثة امل   
يب وإساءة معاملة، فإنه ينبغي أن يدوهنا يف السجل         ذأسباب تدعوه إىل افتراض وجود تع     

  .املنشأ مبوجب الفقرات التالية
 خطـوات إلنـشاء سـجل وطـين     ذوتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باختا      -٩٧

أدىن، املعلومـات   يب وإساءة املعاملة، ينبغي أن يتـضمن،كحد        ذلالدعاءات املتعلقة بالتع  
     ؛)أو رقـم وثيقـة اهلويـة      /االسم واللقب و  (هوية الشخص املدعى أنه ضحية      ) أ: (التالية

ي وقعت فيـه األحـداث      ذاملكان ال ) ج(عمر الشخص املدعى أنه ضحية وجنسه؛       ) ب(
       لك املؤسسة احلكومية الـيت ينتمـون إليهـا؛        ذهوية اجلناة املزعومني، مبا يف      ) د(املدعاة؛  

املالبسات احمليطة بالتعـذيب وإسـاءة      ) و(يب وإساءة املعاملة؛    ذالظروف املتعلقة بالتع  ) ه(
ي فحص الشخص املدعى أنـه ضـحية؛        ذالنتائج اليت خلص إليها الطبيب ال     ) ز(املعاملة  

املعلومات املتعلقـة   ) ط(لربوتوكول اسطنبول؛    وفقاً   ي أجري ذنتيجة الفحص الطيب ال   )ح(
، لك نتيجتها، واألحكـام الـصادرة علـى املـسؤولني         ذجريت، مبا يف    بالتحقيقات اليت أ  

أن تبلغ اجلهات الفاعلة األخـرى، مثـل         أيضاً   وينبغي. والتعويضات املقدمة إىل الضحايا   
ـ مكتب املدعي العام وهيئات الرصد، السجل مبا تعرفه من حاالت االشـتباه يف ال              يب ذتع

دعى أنه ضحية موافقته فيما يتعلق باملعلومات       وينبغي أن يعطي الشخص امل    . وإساءة املعاملة 
  ). ب(و) أ(كورة يف الفقرتني الفرعيتني ذامل

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ الدولة الطرف نظام فحوص مستقلة، جيـري              -٩٨
مبوجبه أطباء شرعيون وأخصائيون نفسيون مؤهلون حتقيقات شاملة عندما تكون لـدى            

ا الشخص خضع   ذز أسباب تدعوه إىل افتراض أن ه      ي فحص الشخص احملتج   ذالطبيب ال 
  . يب وإساءة املعاملةذللتع
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   املعاملةإساءة  ضد التعذيب وةكضمان تقدمي الشكاوى أو الطعون  -٨  
 للمعلومات اليت قدمها إىل اللجنة الفرعية األشخاص احملتجـزون يف مراكـز             طبقاً  -٩٩

 املعنيني بشكوى خبصوص تعرضـهم      الشرطة اليت جرت زيارهتا، مل يتقدم أي من األشخاص        
 يب أثناء احتجازهم، إما ألهنم مل تكن لديهم معرفة بأن هلم احلـق يف   ذإلساءة املعاملة أو التع   

كما أنه ال يوجد يف أي مـن  . وإما ألهنم كانوا خيشون التعرض ألعمال انتقامية حمتملة     لكذ
كرها ذللبيانات اليت    وفقاً   مراكز الشرطة اليت متت زيارهتا سجل شكاوى وال يقوم الضباط،         

ين أجريت مقابالت معهم، بإبالغ األشخاص احملتجزين حبقهم يف تقـدمي           ذضباط الشرطة ال  
  .شكوى خبصوص طريقة معاملتهم

وتشري اللجنة الفرعية إىل أن حق أي شخص حمتجز يف تقـدمي التمـاس أو طعـن                   -١٠٠
ملعاملة، إىل السلطات املسؤولة    يب أو إساءة ا   ذخبصوص معاملته، وبصفة خاصة يف حالة التع      

عن إدارة مكان االحتجاز أو إىل السلطات األعلى أو، عند الضرورة، إىل سلطات الرقابة أو               
  .)٢٨(يبذالتع  القانون املعنية، يشكل ضمانة أساسية ضدذإنفا

وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقوم املوظفون املكلفون بالعمل يف مراكز الـشرطة،              -١٠١
هجي، بتوفري معلومات جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم عن احلـق يف            على حنو من  

وجيب معاجلة كل التماس أو طعـن       . تقدمي التماس أو طعن خبصوص معاملتهم يف احلجز       
على الفور والرد عليه من دون تأخري ال مربر له، كما جيب ضمان عدم تعرض األشخاص      

  .)٢٩(احملتجزين لألذى نتيجة لذلك
ي إمكانيـة املمارسـة     ابأن تضمن سلطات باراغو    أيضاً    اللجنة الفرعية  وتوصي  -١٠٢

 وإساءة املعاملـة وأن     ذيبالعملية للحق يف تقدمي شكوى أو طعن خبصوص التعرض للتع         
وجيب أال يتدخل موظفـو الـشرطة يف        . تضمن احترام مبدأ السرية على النحو الواجب      

وجهة إىل السلطات املختصة، كمـا      إجراءات تقدمي الشكاوى وأال يراقبوا الشكاوى امل      
وتوصى اللجنة الفرعيـة بوضـع      . جيب أال يتسىن هلم االطالع على حمتويات الشكاوى       

قواعد يتبعها ضباط الشرطة يف معاجلة الشكاوى، وتغطي تقدمي الشكاوى إىل السلطات            
  . املختصة وواجب توفري املواد الالزمة لصوغ الشكاوى

__________ 

ين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو الـسجن،          ذجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص ال       ) ٢٨(
         ،٣٣، املبـدأ  ١٩٨٨ديـسمرب  / كـانون األول ٩ املـؤرخ    ٤٣/١٧٣اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها       

 .١الفقرة 
؛ ١٣يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، املـادة                ذاتفاقية مناهضة التع   ) ٢٩(

ين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن،         ذوجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص ال      
      ، ٣٣، املبـدأ  ١٩٨٨ديـسمرب  / كـانون األول ٩ املـؤرخ    ٤٣/١٧٣اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها       

 .٤الفقرة 
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  في الشرطةظروف العمل وتدريب موظ  -٩  
 إهنم   وتكراراً  أجرت اللجنة الفرعية مقابالت معهم، مراراً      الذينقال ضباط الشرطة،      -١٠٣

يواجهون صعوبات مالية بسبب اخنفاض رواتبهم وإن الدولة الطرف ال تزودهم بـاألدوات             
يتهم وأسلحتهم  ذالالزمة لالضطالع بعملهم، مما يعين أن عليهم أن يشتروا زيهم الرمسي وأح           

  .اترهم، وأن يدفعوا مثن البرتين الالزم للقيام بدورياهتمودف
وترى اللجنة الفرعية أن املصاعب املالية اليت يعاين منها موظفو الشرطة تـساعد               -١٠٤

.  فهي توصي بإعادة النظر يف رواتب الشرطة لضمان أن تكون مالئمة           ذاعلى الفساد، ول  
  . موظفو الشرطة لالضطالع بعملهموجيب أن توفر السلطات املعدات اليت حيتاج إليها

وقالت السلطات احلكومية، اليت أجرت اللجنة الفرعية مقابالت معها، إن ضـباط              -١٠٥
 علـى   وبناًء. الشرطة يفتقرون إىل التدريب وإن بعضهم ال يتوافر هلم حىت التعليم األساسي           

افتقار ضباط الشرطة   يب، فإن   ذتقرير صادر عن مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين مبسألة التع         
إىل التدريب يف جمال تقنيات احلصول على األدلة يف التحقيقات اجلنائية يعين أهنم يعتمـدون               

 عن  وفضالً. )٣٠(يب وإساءة املعاملة  ذبشدة على االعترافات، مما يشجعهم على استخدام التع       
 مل يتلقـوا  ين أجريت معهم مقابالت، قالوا، هم أنفسهم، إهنمذلك، فإن ضباط الشرطة، ال ذ

  .أي تدريب على اإلطالق يف جمال التحفظ على احملتجزين
وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتلقى موظفو وضباط الشرطة املكلفون بالعمـل يف              -١٠٦

 يف جمـال حراسـة األشـخاص     مناسباًمراكز الشرطة ومراكز االحتجاز األخرى تدريباً  
 ق اإلنسان، ويف جمـال االسـتخدام       يف جمال حقو   احملرومني من حريتهم، يتضمن تدريباً    

  ).أعاله) د(و) ج(٧٤انظر الفقرة (السليم للسجالت 

   املعاملةإساءة التعذيب ونظام اإلشراف على الشرطة كضمانة ضد   -١٠  
 للمعلومات املتلقاة من سلطات الشرطة، ال يوجد لـدى بـاراغواي نظـام              طبقاً  -١٠٧

  .حملرومني من حريتهم ورصدهالإلشراف على أحوال احتجاز ومعاملة األشخاص ا
 لرصد أعمال الشرطة واإلشراف عليها يشكل        سليماً وترى اللجنة الفرعية أن نظاماً      -١٠٨

وعدم قيام كبار ضباط الشرطة بالرصد الواجب ملعاملـة         . ضمانة أساسية ضد إساءة املعاملة    
توصـي   ولـذلك . احملتجزين قد يشجع على إساءة املعاملة من جانب بعض ضباط الشرطة          

 لرصد أعمال الشرطة واإلشراف عليها  اللجنة الفرعية بأن تنشئ سلطات باراغواي نظاماً      
  .بشكل فعال من جانب كبار ضباط الشرطة

__________ 

يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو             ذتقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التع      )٣٠(
  .٦١، الفقرة A/HRC/7/3/Add.3املهينة، مانفريد نوفاك،، البعثة إىل باراغواي، 
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وال يعفى كبار ضباط الشرطة، حىت حيثما ال تكون إساءة املعاملة نامجة عن أمـر                 -١٠٩
ا ذة اليت يرتكبها مرؤوسوهم، إ أو إساءة املعامليبذالتع مباشر منهم، من املسؤولية عن أعمال    

ه األعمال حتدث أو أن من املرجح أهنا حتدث         ذكانوا يعرفون، أو كان ينبغي أن يعرفوا، أن ه        
وجيب التحقيق بشكل تام يف مسؤولية ضباط    . وا التدابري املعقولة والضرورية ملنعها    ذومل يتخ 

ص احملتجـزين،   يب أو إساءة معاملة ضـد األشـخا       ذيرتكبون أعمال تع   ينذالشرطة ال 
 هـذه  حيرضون أو يشجعون أو يوافقون علـى         ينذاللك يف مسؤولية كبار الضباط      ذوك

لك عن طريق اآلليات الداخلية لرصد أعمال الشرطة ومن     ذو األعمال أو يتغاضون عنها،   
  .)٣١(خالل سلطات االدعاء والقضاء املختصة على السواء

  األوضاع املادية  -١١  
ومني من حريتـهم حيتجـزون، دون أي   ة أن األشخاص احملرالحظت اللجنة الفرعي   -١١٠

 يف حالة مروعة    فالزنزانات عموماً . استثناء من الناحية العملية، يف أوضاع مادية بالغة السوء        
 ما تكون معطلة؛ ومياه اجملاري موجودة       واملرافق الصحية كثرياً  . وغري صحية إىل أبعد احلدود    

ويف بعض األماكن، قيل    . هذه الزنزانات ة يف كثري من     يف كل مكان والروائح الكريهة متفشي     
بيد أن احملتجزين، عنـدما     . للجنة الفرعية إن احملتجزين يستخدمون مراحيض موظفي الشرطة       

  .أجريت معهم مقابالت، قالوا كلهم إن هذا غري صحيح
 اًوعدد املراتب أقل كـثري    . ومثة نقص خطري يف كل من اإلضاءة والتهوية الطبيعيتني          -١١١
والحظـت  . ين يضطر كثريون منهم إىل النوم على األرض       ذ من أن يكفي احملتجزين، ال     جداً

وإمدادات املياه، يف نـصف     . اللجنة الفرعية أن املراتب املقدمة إىل بعض احملتجزين بالية جداً         
كر اللجنة الفرعية بوجوب أن تتوافر يف مجيع        ذوت. ، متقطعة يف أفضل األحوال    املرافق تقريباً 

 لزنزانات املعايري الصحية الدنيا، مع مراعاة الظروف املناخية، وبصفة خاصة فيمـا يتعلـق             ا
  .)٣٢(واملساحة األرضية الدنيا، واإلضاءة، والتهوية، باحملتوى احلجمي من اهلواء

  الزنزانات  )أ(  
 ٨ يف أسنسيون زنزانة واحدة، طوهلا متران وعرضها         ٣توجد يف مركز الشرطة رقم        -١١٢

. ، ويوجد يف هنايتها مرحاض، مفصول جبدار، ال يبدو أنه صـاحل لالسـتعمال             قريباًأمتار ت 
وتتـدىل األسـالك   . والنفايات منتشرة على األرضية وتنبعث رائحة بول ورطوبة عطنة قوية  

والتهوية غري كافية، ويدخل اهلـواء      . الكهربائية من السقف ولكن ال يوجد ضوء كهربائي       
فتحة  وللزنزانة. نة مبقادير غري كافية عرب ست فتحات صغرية جداً        والضوء الطبيعي إىل الزنزا   

__________ 

 .٢٦الفقرة ، ٢يب، التعليق العام رقم ذجلنة مناهضة التع )٣١(
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني،                ) ٣٢(

املؤرخ ) ٢٤-د( جيم   ٦٦٣، وأقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراريه       ١٩٥٥املعقود يف جنيف يف عام      
 .١٠، القاعدة ١٩٧٧مايو / أيار١٣املؤرخ ) ٦٢-د (٢٠٧٦ و١٩٥٧يوليه / متوز٣١
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ويف وقت الزيارة، كانت    . تسرب وضعت حتتها املرتبة الوحيدة، اليت أصبحت غارقة يف املاء         
 عـدد مـن     وقال موظفو الشرطة للجنة الفرعية إن الزنزانة يشغلها أحيانـاً         . الزنزانة خالية 

  .احملتجزين يصل إىل مخسة أشخاص
 أمتار  ٦ يف أسنسيون، يبلغ طول الزنزانة مترين وعرضها         ٥ويف مركز الشرطة رقم       -١١٣
ـ    . ، ويوجد فيها مرحاض، مفصول جبدار، مليء بالنفايات       تقريباً ارة ذوالزنزانة شـديدة الق

والتهوية غري كافية وتفتقر الزنزانـة إىل ضـوء طبيعـي أو            . وتنبعث منها رائحة بول قوية    
ويف وقت الزيارة، كان هناك شخص حمتجز يـشغل         . غطاة بكتابات واجلدران م . اصطناعي

  .الزنزانة مضت على وجوده فيها ساعتان
 ٦,٥ أمتار وعرضها    ٤ يف أسنسيون زنزانة طوهلا      ١٢وتوجد يف مركز الشرطة رقم        -١١٤

، كان يشغلها يف وقت الزيارة ثالثة حمتجزين قالوا إن ضابط شرطة أمرهم، بعـد               متر تقريباً 
والزنزانة تنبعث منها   . من وصول اللجنة الفرعية إىل مركز الشرطة، بتنظيف الزنزانة        حلظات  

  . واإلضاءة يف الزنزانة يشوهبا قصور. رائحة بول قوية، وال يوجد فيها مرحاض
بـني   وتوجد يف مركز الشرطة النسائي يف أسنسيون املرافق اليت حتظى بأفضل صيانة      -١١٥

ونظيفـة  )  أمتار تقريباً  ٥×٩ (والزنزانة واسعة نسبياً  . للجنة الفرعية مرافق املراكز اليت زارهتا ا    
وتوجد مساحة جماورة حتتوي علـى ثالثـة       . وجيدة التهوية ويوجد فيها ضوء طبيعي كاف      

كمـا توجـد يف     . مراحيض وأدشاش وأحواض غسيل نظيفة وجتري صيانتها على حنو جيد         
ويف وقت الزيارة، كانـت  . طاولة ومقاعدو) وإن مل تكن لكلها مراتب    (الزنزانة تسعة أسرة    

هناك امرأتان حمتجزتان يف الزنزانة، ولكن موظفي الشرطة أبلغوا اللجنة الفرعية أن الزنزانـة              
وقالت إحدى احملتجزات الالئي أجريت     .  امرأة ١٥تؤوي عادة حمتجزات يصل عددهن إىل       

ة يقدمون إلـيهن الطعـام       وإن موظفي الشرط   مقابالت معهن إهنن حيظني مبعاملة جيدة جداً      
  .واملاء والبطاطني والوسائد والصابون

 أمتار  ٤ يف أسنسيون زنزانة طوهلا متران وعرضها        ٢٠وتوجد يف مركز الشرطة رقم        -١١٦
والزنزانـة رطبـة    .  تقريبـاً   سنتيمتراً ٥٠ وعرضها    سنتيمتراً ٤٠يبلغ طوهلا    ةذ، هلا ناف  تقريباً

دران مغطاة بكتابات، وتظهر جبالء شبكات عناكب       واجل. وتنبعث منها رائحة بول واضحة    
ويف وقت الزيارة، مل يكن هناك أي أشخاص حمتجزين، ولكن ضباط الـشرطة             . وحشرات

وال توجد أي مـراحيض يف      . قالوا إن الزنزانة تؤوي عادة ثالثة أو أربعة أشخاص حمتجزين         
ضـان  امنـها مرح  (راحيض  وأبلغ موظفو الشرطة اللجنة الفرعية أنه توجد ثالثة م        . الزنزانة

  .مبكن للمحتجزين استخدامها) مزودان بدش
 متـر   ٣,٥ يف أسنسيون يبلـغ طوهلـا        ٩والزنزانة املوجودة يف مركز الشرطة رقم         -١١٧

       وتنبعث منها رائحة بول واضحة، وتوجد بقع بـراز علـى اجلـدران،        .  متر ٤,٥وعرضها  
 مل يكن هناك أي أشخاص حمتجـزين يف         ويف وقت الزيارة،  . وال يوجد مرحاض يف الزنزانة    
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كره موظفو الشرطة، يسمح للمحتجزين باستخدام مرحـاض مـوظفي      ذ ملا   وطبقاً. الزنزانة
  .لكذا طلبوا ذالشرطة إ
 يف سان لوريرتو، أجرت اللجنة الفرعية مقابالت مع سبعة ١ويف مركز الشرطة رقم   -١١٨

.  أمتار تقريبـاً   ٥ أمتار وعرضها    ٤وهلا  أشخاص حمتجزين، يتشاركون يف اإلقامة يف زنزانة ط       
ويف . ارة بوجه عام، وتوجد كتابات على جدراهنا، وهي سيئة التهويـة          ذوالزنزانة شديدة الق  

ويوجد يف الزنزانة مرحاض مفصول جبـدار،       . وقت الزيارة، كانت الزنزانة شديدة احلرارة     
ـ   وقال أحد احمل  . كره احملتجزون، صاحل لالستخدام   ذملا   وفقاً   وهو، ين أجريـت   ذتجـزين ال

 ٢٠ بضعة أيام عدد مـن احملتجـزين بلـغ           ذمقابالت معهم، إنه كان يوجد يف الزنزانة من       
، ويتعني على بقية احملتجـزين أن  وتوجد أربع مراتب على األرضية، كلها بالية جداً   . شخصاً

بيد أنه توجد، يف غرفة جماورة، أربع مراتـب غـري           . يناموا على األرض، يف وضع جلوس     
وقد حتدثت اللجنة الفرعية مع مفتش الشرطة املسؤول وطلبت منه أن يـسمح             . مستخدمة

ي ترك اللجنة الفرعيـة     ذورفض املفتش، ال  . ه املراتب ألسباب إنسانية   ذ ه ذللمحتجزين بأخ 
  .ا الطلب دون تقدمي أي تفسري معقولذتنتظر الرد أكثر من نصف ساعة، ه

يدرو خوان كابايريو زنزانة طوهلا متر وعرضها        يف ب  ٣وتوجد يف مركز الشرطة رقم        -١١٩
ويف وقت الزيارة، اليت جرت حوايل الـساعة        . ، تنبعث منها رائحة البول بقوة     متران تقريباً 

وقد قال إنـه نـام علـى    . ، كان يف الزنزانة شخص حمتجز قضى الليلة فيها العاشرة صباحاً 
يف الزنزانة مرحاض، والـشخص     كما ال يوجد    . األرض بسبب عدم وجود مرتبة يف الزنزانة      

 أيـضاً   وأرضية الزنزانة شبه مشبعة بالبلل، مما جيعل من األصعب        . احملتجز يتبول قبالة احلائط   
  .ويوجد على أرضية الزنزانة زجاج مهشم.  يستريح فيهعلى الشخص احملتجز أن جيد مكاناً

 أمتار  ٥يبلغ طوهلا     يف سان إستانيسالو   ٨والزنزانة املوجودة يف مركز الشرطة رقم         -١٢٠
للبيانات  ووفقاً   . حمتجزاً  شخصاً ١١، وكانت تؤوي يف وقت الزيارة        أمتار تقريباً  ٧وعرضها  

اليت استمعت إليها اللجنة الفرعية، فإنه حدث أن استوعبت الزنزانة نفسها حمتجزين وصـل              
وتوجد يف جدار الزنزانة ثالث فجوات صـغرية الغـرض منـها            .  شخصاً ٢٥عددهم إىل   

ستخدامها كمراحيض، ولكن واحدة منها فقط صاحلة لالستخدام وهي يف حالة غري صحية             ا
والزنزانة شديدة احلرارة، على الرغم من وجود مروحتني سقفيتني، والرائحة املنبعثة           . يرثى هلا 

رة وغـري كافيـة لكـي       ذوكانت املراتب وأغطية األسرة ق    . من املراحيض تصيب بالغثيان   
ورأت اللجنة الفرعية صراصري وكمية كـبرية مـن   . اكذحملتجزون آنيستخدمها األشخاص ا 

واألثاث الوحيد املوجود يف الزنزانة لوح خشيب طويل، موضوع علـى           . النفايات يف الزنزانة  
وعلى الـرغم مـن     . ع شجرة تستخدم كمقاعد   ذحوامل، يستخدم كمائدة، وأجزاء من ج     

ي يكـدس يف    ذخدم لتخزين اخلشب، ال   ضيق املساحة املتاحة للمحتجزين، فإن اخلزانة تست      
   .هناية الزنزانة ويشغل مساحة كبرية
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 يف ليمبيو أفـضل     ٩واألحوال يف الزنزانة الوحيدة املوجودة يف مركز الشرطة رقم            -١٢١
 من األحوال يف الزنزانات املوجودة يف مراكز الشرطة اليت متت زيارهتـا فيمـا يتعلـق          قليالً

، فإن الشخصني ) أمتار٣× متر١,٧(على الرغم من صغر الزنزانة و. بالتهوية والنظافة الصحية
. ين متت مقابلتهما قاال إن املرحاض والدش على السواء صاحلان لالسـتخدام           ذاحملتجزين الل 

وال توجد أي مقاعد أو أي نوع . وتوجد على األرض مرتبة يتشارك يف استخدامها احملتجزان
  .آخر من األثاث يف الزنزانة

 بني احلالة املادية ملرافق الـشرطة        كبرياً ه عام، الحظت اللجنة الفرعية اختالفاً     وبوج  -١٢٢
فمعظم مراكز الشرطة الـيت     . ككل واألحوال السائدة يف املساحات املخصصة للمحتجزين      

متت زيارهتا موجودة يف مباين بلديات يف ظل أحوال سليمة، واملقار متسعة ونظيفة بـشكل               
ومن الناحيـة  .  على الدوام، ولكنه الئق    جداً موظفني ليس واسعاً  واحليز املخصص لل  . مقبول

األخرى، فإن املساحات املخصصة لألشخاص احملتجزين تتسم على حنو ثابت بأهنـا أصـغر         
ويف الوقت نفـسه، فـإن    . رة ورطبة ومشبعة باملاء ويف حاجة واضحة إىل الترميم        ذكثريا وق 

 ٨ يف أسنسيون أو رقم ٩يف مركز الشرطة رقم (اللجنة الفرعية الحظت، يف مناسبات خمتلفة  
، أنه توجد مساحات متسعة وجيدة التهوية وغري رطبة )يف سان إستانيسالو، على سبيل املثال

  .تستخدم بالكامل ال جيري استخدامها أو ال
وأبلغ املوظفون العاملون يف مراكز الشرطة اليت متت زيارهتا اللجنة الفرعية أن القـصر                -١٢٣
زين ال يتشاركون يف اإلقامة يف الزنزانات مع الكبار ولكنهم حيتجزون يف املكاتب أو يف               احملتج

ومل تلتق اللجنة الفرعية يف زياراهتا ملراكز الشرطة بأي قصر، ولكن بعض            . أفنية مراكز الشرطة  
  .ين أجريت مقابالت معهم ادعوا أهنم تشاركوا يف اإلقامة يف زنزانة مع قصرذاحملتجزين ال

  اءذالغ  )ب(  
يتعني على األشخاص احملتجزين يف مجيع مراكز الشرطة اليت متت زيارهتا، باسـتثناء               -١٢٤

ائهم ذ يف ليمبيو، احلصول على غ     ٩مركز الشرطة النسائي يف أسنسيون ومركز الشرطة رقم         
بأن  وإما   -ملا الحظته اللجنة الفرعية أثناء زياراهتا ملراكز شرطة معينة           وفقاً   -إما من أسرهم    

         جـداً  ومسعت اللجنة ادعاءات مؤداها أن املوظفني كـثرياً       . يطلبوا من املوظفني شراءه هلم    
  .ه اخلدمةذ غواراين مقابل ه٥ ٠٠٠ما يطلبون احلصول على مبلغ يصل إىل 

 يف سان إستانيسالو، حيث يوضع األشخاص احملتجزون        ٨ويف مركز الشرطة رقم       -١٢٥
كد كل من احملتجزين والسلطات املسؤولة للجنة الفرعية أنه يتعني          ملدد تصل إىل عدة أشهر، أ     

كره الضابط املسؤول، فإن مركز الـشرطة       ذ ملا   وطبقاً. ائهمذعلى احملتجزين احلصول على غ    
  .ن حمكمةية األشخاص احملتجزين لشهور بأمر مذليست لديه ميزانية لتغ
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  احلصول على مياه الشرب  )ج(  
 على مياه الشرب، وجدت اللجنة أنه، باستثناء مركز الـشرطة  فيما يتعلق باحلصول   -١٢٦

النسائي يف أسنسيون، ال توجد يف أي من الزنزانات صنابري تتيح للمحتجزين احلصول بشكل        
ومن مث، فإن احلصول على مياه الشرب يتوقـف علـى الـضباط     . مباشر على مياه الشرب   
ن احملتجزين جيري تزويـدهم يف بعـض        والحظت اللجنة الفرعية أ   . املسؤولني عن احملتجزين  

معهم من أهنم، يف ين أجريت مقابالت ذواشتكى احملتجزون ال  . احلاالت بقنينة مياه يف الزنزانة    
  .ال حيصلون على مياه كافية للشربحاالت أخرى، 

  التمارين البدنية  )د(  
وقـات  ال ميكن، إال يف مراكز الشرطة اليت يسمح فيها بالتردد على املـراحيض أل               -١٢٧

ومل تتلق اللجنة الفرعية أي     . قصرية، أن يترك األشخاص احملتجزون الزنزانات أثناء احتجازهم       
معلومات من الشرطة عن الفرص املتاحة للمحتجزين ملمارسة التمارين البدنيـة واألنـشطة             

وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي، قدر اإلمكان، أن تتاح لألشخاص احملرومني مـن             . التروحيية
والحظت اللجنـة الفرعيـة أن   .  ساعة فرصة ممارسة التمارين البدنية ٢٤ريتهم ألكثر من    ح

معظم مراكز الشرطة اليت متت زيارهتا لديها مرافق مناسبة ملمارسة التمارين البدنيـة، مثـل               
  .احلدائق أو األفنية الواسعة

يـؤدي إىل   وترى اللجنة الفرعية أن ما حيول دون احلفاظ على كرامة الـسجناء و              -١٢٨
 وعلى ضوء .  ما يكون قلة النوايا احلسنة وضآلة املوارد املالية        إنسانية كثرياً  معاملتهم معاملة ال  

  :توصي اللجنة الفرعية مبا يليكره، ذما سبق 
إجراء دراسة يف أقرب وقت ممكن لألوضاع يف مراكز الـشرطة بغيـة               )أ(  

 أماكن االحتجاز يف املرافق القائمة،      التحقق من نوعية التحسينات اليت ميكن القيام هبا يف        
  بتكلفة زهيدة؛

ه الدراسة مبعرفة فريق متعدد التخصصات يتم اختيار أعـضائه          ذإجراء ه   )ب(  
  من خمتلف القطاعات املشاركة حىت اآلن يف زيارة السجون؛

، وبصفة خاصة فيمـا يتعلـق       حتسني األوضاع املادية يف الزنزانات فوراً       )ج(  
  واإلضاءة، والتهوية؛  الدنيا، واحملتوى احلجمي من اهلواء،باملساحة األرضية

ين ينبغـي أن    ذاء للمحتجزين، ال  ذتزويد مراكز الشرطة مبيزانية لشراء الغ       )د(  
ائية كافية للحفـاظ  ذائيتني حتتويان على قيمة غ   ذ على ما ال يقل عن وجبتني غ       حيصلوا يومياً 

  على صحتهم وقوهتم؛
ني من حريتهم مبا ال يقل عن لترين مـن ميـاه            تزويد األشخاص احملروم    )ه(  

  ؛ على حنو منتظم وجماناًالشرب يومياً
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متكني األشخاص احملرومني من حريتهم من الوصول بانتظام إىل املراحيض     )و(  
ين يتعني عليهم قضاء الليل يف احلجز بأسرة جمهـزة          ذالواألدشاش، مع تزويد األشخاص     

كما ينبغـي أن    . ز الشرطة بتنظيف الزنزانات بانتظام    وينبغي أن يقوم موظفو مرك    . مبراتب
تكون املرافق الصحية كافية لتمكني كل سجني من تلبية حاجته الطبيعية عنـد االقتـضاء               

  ؛)٣٣(وبطريقة نظيفة والئقة
 ٢٤إتاحة الفرصة لألشخاص احملتجزين يف مراكز الشرطة ألكثـر مـن              )ز(  

  .)٣٤(دنية ملدة ساعة على األقل خارج زنزاناهتملك، ملمارسة التمارين البذساعة، كلما تسىن 

  الصحة  -١٢  
. ال يوجد يف أي مركز من مراكز الشرطة اليت زارهتا اللجنة الفرعية طبيب موظف               -١٢٩

وجرى إبالغ اللجنة أن احملتجزين ينقلون إىل مستشفي قريب يف حالة وجود مشاكل صحية              
ين أجريت مقابالت معهم إن الوصول إىل      ذالوقال احملتجزون   ).  أعاله ٩٢انظر الفقرة   (لديهم  

 وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق   . طبيب مسألة استثنائية وال يسمح هبا إال يف احلاالت اخلطرية فقط          
ين ال يتوافر هلـم تـدريب       ذألن حصول احملتجزين على الرعاية الطبية يقرره موظفو الشرطة ال         

ري الدولية حلقوق اإلنـسان، جيـب أن حيـصل          للمعاي وفقاً   كر اللجنة الفرعية بأنه،   ذوت. طيب
 .)٣٥(لك، على رعاية طبية وعـالج طـيب جمانـاً         ذاألشخاص احملتجزون، كلما اقتضى األمر      

، ما مل يكونوا قد حصلوا على التدريب        وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقر موظفو الشرطة فوراً       
       ص حمتجـز لعرضـه     الطيب الالزم لتشخيص اعتالالت احملتجزين، أي طلب يتقدم به شخ         

  .على طبيب

  االحتجاز لفترات طويلة يف مراكز الشرطة  -١٣  
 يف سان إستانيسالو، حيث الحظت أن       ٨زارت اللجنة الفرعية مركز الشرطة رقم         -١٣٠

املمارسة الشائعة هي إبقاء األشخاص احملتجزين رهن االحتجاز لفترات تصل إىل عدة أشهر             
يف وقت الزيارة كانوا مودعني يف االحتجاز رهن احملاكمـة          وأن بعض األشخاص احملتجزين     

هذا، فإن مركز الشرطة ليست لديه ميزانية إلعالـة         وعلى الرغم من    . مبوجب أمر من حمكمة   
اء على  ذالغأو يتعني عليهم أن يعتمدوا للحصول على         يتهمذين تتوىل أسرهم تغ   ذاحملتجزين، ال 

وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء نقـص       . ازهمحسن نية موظفي الشرطة املسؤولني عن احتج      
املوظفني املؤهلني الالزمني حلراسة هؤالء احملتجزين لفترات طويلة، وهو مـا يعـين أن أفـراد                

__________ 

 .١٢قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة  )٣٣(
  .١-٢١قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة  )٣٤(
 مـن أشـكال االحتجـاز أو        ين يتعرضون ألي شكل   ذجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص ال       )٣٥(

، املبدآن  ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٤٣/١٧٣السجن، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها        
 . ٢٤قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة ؛ و١٩ و١٥
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الشرطة مضطرون إىل االضطالع بعمل هو يف الواقع من أعمال السجن، وال يتوافر هلم تدريب               
يف مراكز   أيضاً   للجنة الفرعية بأن هذا هو الوضع     وقد أبلغ أعضاء اجملتمع املدين ا     . على القيام به  

  .الشرطة األخرى
ووجدت اللجنة الفرعية، على أساس السجالت اليت فحصتها وأقـوال احملتجـزين              -١٣١

 يف سان إستانيسالو حيتجز بانتظـام       ٨ين أجريت معهم مقابالت، أن مركز الشرطة رقم         ذال
أنه ال توجد فيه بنية أساسية مالئمة أو أية         نساء لفترات تصل إىل عدة أشهر، على الرغم من          

وجرى إبالغ اللجنة الفرعية أن النساء احملتجزات يتم احتجـازهن يف           . ضابطات حلراستهن 
، وال يوجـد  ذ، خمصصة للزيارات، وليست فيها أية نواف   أمتار مربعة تقريباً   ٤غرفة مساحتها   

جزة يف مركـز    تمرأة حم اهناك  ويف وقت الزيارة، كانت     . فيها أي أثاث سوى طاولة ومقعد     
وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بنقل اإلنـاث  . الشرطة، ولكن احتجازها مل يسجل  

إىل مراكز شرطة توجد فيها ضابطات حلراستهن ومرافـق مناسـبة لـضمان              احملتجزات
 الدولـة الطـرف     ذكما توصي اللجنة الفرعية بأن تتخ     . كور احملتجزين ذفصلهن عن ال  
  .لالزمة لزيادة أعداد موظفات الشرطة يف مراكز الشرطةاخلطوات ا

 لتكـون   وزارت اللجنة الفرعية الوحدة اخلاصة للشرطة الوطنية، اليت أنشئت أصالً           -١٣٢
 للتدريب على أعمال شرطة مكافحة الشغب والشرطة الراكبة ولتدريب الكـالب،            مركزاً

وحتدث . ن فيهم ضباط شرطة سابقون    ولكنها، يف الواقع العملي، تستخدم حلراسة الرتالء، مب       
ين أجرت اللجنة الفرعية مقابالت معهم، عن عدم توافر ما يلـزم مـن              ذضباط الشرطة، ال  

ين يتعني  ذال أموال وتدريب لالضطالع بأعمال السجن، وعدم مناسبة املبىن حلراسة السجناء،         
      نظـام الـسجون،   وقالوا إن وزارة العدل والعمل، املسؤولة عن  . أن يشغلوا مهاجع الشرطة   

احملبوسني فيهـا،    اء وإعالة السجناء  ذال ختصص للوحدة اخلاصة أية ميزانية على اإلطالق لغ        
أو أن  ،  وهو ما يعين أن على السجناء أن يعتمدوا على أفراد أسـرهم لتزويـدهم بالطعـام               

وقال بعـض   . يعتمدوا على حسن نية ضباط الشرطة وإحساهنم إليهم بتقاسم طعامهم معهم          
ين ال يزورهم أحد، إن ضباط الشرطة يعطوهنم        ذين أجريت مقابالت معهم، وال    ذالسجناء ال 

فقط قطعيت بسكويت للغداء وقطعيت بسكويت للعشاء ويعطوهنم، يف بعض األحيان، شـاي           
إنه، بسبب حـادث هـروب وقـع     أيضاً وقال السجناء. املتة مع قطعيت بسكويت لإلفطار   

راحتهم اليومية يف اهلواء الطلق، ومل يعد يـسمح هلـم إال            ، أوقف منحهم فترات است    مؤخراً
  . يف املمر مع بقائهم حمبوسني يف زنزاناهتم بقية الوقتبقضاء ساعة واحدة يومياً

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه االستعجال، بإهنـاء              -١٣٣
 كما توصي اللجنة الفرعية بأن      .ممارسة االحتجاز لفترات طويلة يف مقار الشرطة الوطنية       

 األشخاص املوضوعون يف االحتجاز الوقائي رهن احملاكمة إىل سجون ميكن فيها           ينقل فوراً 
 الدولة الطرف التدابري املؤقتة ذه الغاية، ينبغي أن تتخ    ذوهل. فصلهم عن األشخاص املدانني   

  .الالزمة إليواء احملتجزين يف أوضاع متوافقة مع كرامة اإلنسان
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   وغريه من أشكال إساءة املعاملة يبذعللتادعاءات التعرض   -١٤  
ـ تلقت اللجنة الفرعية شهادات متنوعة من أشخاص قالوا إهنم تعرضوا للت            -١٣٤  أو  يبذع

 أثناء التوقيـف أو   ه األفعال عموماً  ذوحتدث ه  .إساءة املعاملة على يد ضباط الشرطة الوطنية      
ويف بعض األحيان   . اته، يف ساعات االحتجاز األوىل    ذالنقل إىل مركز الشرطة، أو يف املركز        

كره ذ ملا وطبقاً. ال يرتدي ضباط الشرطة املعنيون الزي الرمسي ولكنهم يرتدون مالبس مدنية          
 أو إساءة املعاملة هـو      يبذعتين أجريت معهم مقابالت، فإن الغرض من ال       ذاألشخاص، ال 

أو تقدمي معلومات عن أماكن وجود      احلصول على اعترافات، أو الوشاية بأشخاص آخرين،        
  .سلع يفترض أهنا مسروقة

كره احملتجزون عن التقنيـات     ذووجدت اللجنة الفرعية أنه يوجد اتساق معني يف ما            -١٣٥
 إن التقنيـات الـشائعة       وتكـراراً  فقد قالوا مـراراً   . يب أو إساءة املعاملة   ذعتاملستخدمة يف ال  

 يف  ي يكون مقروناً  ذ، ال ")الغواصة اجلافة "طريقة  (ة  االستخدام تتضمن اخلنق بأكياس بالستيكي    
نني ذبعض األحيان بالتجريد من املالبس، والضغط بشدة على القصبة اهلوائية، والضرب على األ           

ين أجريت مقابالت معهم الكيفيـة      ذكر أحد احملتجزين ال   ذو. ومؤخر العنق، وعصر اخلصيتني   
 حيـث أجـرباه   - وصفها بالتفصيل -الشرطة ه هبا ضابطا شرطة إىل غرفة يف مركز     ذاليت أخ 

وقـدر احملتجـز أن   .  أبيض اللون فوق رأسه بغية خنقه بالستيكياًعلى الركوع ووضعوا كيساً   
لك الوقت  ذحماولة اخلنق استغرقت ما بني دقيقة واحدة ودقيقة ونصف، وقال إنه اعتقد خالل              

وحدد احملتجز الشخصني   . يتيههدداه بعصر خص   أيضاً   وقال إهنما " أنه كان على وشك املوت    "
  .ه األفعال، ولو أهنما مل يكونا يف مركز الشرطة يف وقت املقابلةذاملسؤولني عن ه

 مماثلـة يف    يبذعتوقال شخص حمتجز آخر أجريت معه مقابلة إنه أخضع ألعمال             -١٣٦
وبالنظر إىل  . مركز شرطة آخر حيث حاول ضباط شرطة خنقه باستخدام أكياس بالستيكية          

احملتجز متكن من تفجري األكياس البالستيكية األربعة األوىل، فقد استخدم يف النهاية كيس             أن  
  .عصر خصيتيه بشدة بالغة لدرجة أنه شعر بأمل قاس يف بطنه أيضاً وجرى. أشد مسكاً

ـ تين أجريت معهم مقابالت إهنم أخـضعوا لل ذوقال كل القصر ال   -١٣٧  وإسـاءة  يبذع
كـروا  ذو. الحتجاز يف شىت مراكز الشرطة يف مجيع أحناء املنطقـة         املعاملة أثناء التوقيف وا   

لالدعاءات املتكررة من القصر املعنيني، فـإن        ووفقاً   .مجيعهم أن الشرطة ضربتهم يف الشارع     
. ضباط الشرطة جيوبون الشوارع بوجه عام يف سيارات خاصة، وهم يرتدون مالبس مدنيـة  

هم مقابالت، من مالبسهم وعوملـوا بطريقـة   ين أجريت معذوقد مت جتريد بعض القصر، ال  
  .يف الساعات األوىل الحتجازهم لدى الشرطة" الغواصة اجلافة"

وقالت إحدى النساء الالئي أجريت معهن مقابالت إن رجـل شـرطة أخـضعها       -١٣٨
وقد طلب منها رجل الشرطة أن متارس اجلنس        . إلساءة املعاملة أثناء احتجازها لدى الشرطة     

  .للحصول على معاملة أفضل، وضرهبا يف بطنها، وشد شعرها بعنفالفموي معه 



CAT/OP/PRY/1 

GE.10-42919 36 

ووصف حمتجزون كثريون أجريت معهم مقابالت الكيفية اليت ضربوا هبا على باطن              -١٣٩
ي حدث يف حالة أحد احملتجـزين باسـتخدام عـصي           ذ، وهو الضرب ال   )الفلقة(القدمني  
اليت بللت هبا الشرطة أرضية زنزانته      كر حمتجز آخر أجريت معه مقابلة الكيفية        ذو. البلياردو

 أمام باب الزنزانة، مل  معلقاًووجدت اللجنة الفرعية سلكاً. مث هددت بصعقه بسلك كهربائي    
  .يكن يبدو أن له أي غرض معني

به هو  ذي ع ذوقال شخص حمتجز لفترة طويلة، أجريت معه مقابلة، إن الشخص ال            -١٤٠
كريـات  ذهنـه   ذاهتا، مما يعيد إىل     ذك اللحظة   ي كان حيرس غرفته يف تل     ذنفسه الشخص ال  

وباإلضافة إىل أوضاع االحتجاز اليت يرثى هلا، املبينة أعاله، الحظت          . ي تكبده ذيب ال ذالتع
ففي أحد مراكز الشرطة . اللجنة أمثلة على أنواع أخرى من إساءة املعاملة من جانب الشرطة      

، على التقاط النفايات بيديه     ، وصل تواً   حمتجزاً اليت متت زيارهتا، كانت الشرطة جترب شخصاً      
ه ذوال ترى اللجنة الفرعية أي مربر لتصرف الشرطة هب        . من فناء املركز قبل أن يدخل زنزانته      

ا يشكل معاملـة    ذالطريقة مع شخص حمتجز؛ ويف رأي اللجنة الفرعية أن تصرف الشرطة ه           
رى مفوض الشرطة أن مـن      ويف مركز آخر من مراكز الشرطة اليت متت زيارهتا، ي         . تعسفية

ا اخلصوص، تـسترعي    ذويف ه . إىل احملتجزين " إصالحية"املقبول والطبيعي تسديد ضربات     
ا مع البيان الصادر عن سلطات الشرطة الوطنية، اليت         ذاللجنة الفرعية االهتمام إىل تعارض ه     

علـى  يب وإساءة املعاملة وأنه لن تكون هناك أيـة تغطيـة            ذأكدت أنه ال تسامح مع التع     
  .)٣٦(ين سيجري التحقيق معهم وسيوقفون عن العمل أثناء إجراء التحقيقذمرتكبيهما، ال

        يت معهم مقابالت، شـكاوى خبـصوص      ين أجر ذومل يقدم أي من احملتجزين، ال       -١٤١
ـ       ذيب أو إساءة معاملة، حىت إ     ذما سبق بيانه من تع     لك يف  ذا كان يف مقدور بعضهم القيام ب

 يف مكتب املدعي العام، وقالوا إهنم كانوا خيشون أن يتعرضوا ألعمال            اجللسات اليت عقدت  
ا اخلـصوص، تؤكـد     ذويف ه . اك كانت غري فعالة   ذانتقامية أو إن سبل االنتصاف املتاحة آن      

ـ       ذاللجنة الفرعية على أنه ينبغي اختا      ين يتقـدمون   ذ خطوات لضمان محاية األشـخاص، ال
  .)٣٧(لة، من األعمال االنتقامية احملتملةيب أو إساءة املعامذبشكوى تتعلق بالتع

ين أجريت معهـم    ذوترى اللجنة الفرعية أن بعض املمارسات املتعلقة باحملتجزين ال          -١٤٢
وعصر اخلصيتني، ليست جمرد حوادث منعزلة ولكنها       " الغواصة اجلافة "مقابالت، مثل طريقة    

وتشعر . عات االحتجاز األوىل  متثل ممارسة شائعة وراسخة تقوم هبا الشرطة الوطنية أثناء سا         

__________ 

لشرطة اجلاري التحقيق معهـم،  ، يوضع ضباط ا)٢٢٢/٩٣رقم ( من قانون تنظيم الشرطة     ٥١طبقاً للمادة    )٣٦(
  ".نذإجازة بإ"يف  أو اخلاضعون ألمر احتجاز أو احملتجزون على رهن احملاكمة، أو املدانون،

 .١٣يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة ذاتفاقية مناهضة التع )٣٧(
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ا الصدد، بالنظر إىل أن التقنيـات نفـسها         ذاللجنة الفرعية بقلق بالغ لوجود منط متبع يف ه        
  .)٣٨(وصفها أشخاص أجريت معهم مقابالت على حنو عشوائي يف أحناء خمتلفة من البلد

ـ             -١٤٣ ءة يب أو إسـا   ذومن املهم، من منظور املنع، التسليم بأنه يوجد خطر حدوث تع
ومن املنطلق نفسه، جيب توضيح     . معاملة أثناء التوقيف والتحقيق واالحتجاز من قبل الشرطة       

ا القبيل مهما كانـت الظـروف وأن مرتكبيهـا          ذأنه لن جيري التسامح مع األعمال من ه       
  .لك تستبعد أية إمكانية لإلفالت من العقابذسيعاقبون، وب

  : الفرعية مبا يليكره، توصي اللجنةذوبالنظر إىل ما سبق   -١٤٤
تزويد ضباط الشرطة بتعليمات واضحة وقاطعة ودورية بشأن احلظـر            )أ(  

ا احلظر يف   ذيب وإساءة املعاملة، وإدراج ه    ذاملطلق واإللزامي ألي شكل من أشكال التع      
قواعد أو تعليمات عامة مثل تلك اليت تصدر فيما يتعلق بواجبات ومهـام العـاملني يف                

  ؛)٣٩(الشرطة
 مـن  ١٦ و١٢اللتزامات الدولة الطرف مبوجب املـادتني   وفقاً   يام،الق  )ب(  

اتفاقية مناهضة التعذيب، بإجراء حتقيق فوري ونزيه حيثما يكون هناك سبب معقول يدعو 
وجيرى هذا التحقيق حىت يف حالة    . يب أو إساءة معاملة   ذإىل االعتقاد بأنه ارتكبت حالة تع     

  عدم تقدمي شكوى رمسية؛
ومات يف مجيع مراكز ووحدات الشرطة يف البلد، تكون متاحة وجود معل  )ج(  

ومرئية للجمهور، بشأن حظر التعذيب وإساءة املعاملة وكيفية تقدمي الشكاوى املتعلقـة            
  ا القبيل واجلهات اليت تقدم إليها؛ذه باألفعال من

ين ال يرتدون الزي الرمسي أثناء االضطالع مبهام ذإلزام ضباط الشرطة ال    )د(  
، بغية احلد من اإلفالت من العقاب، بأن يعرفوا         ")املالبس العادية "وهم يرتدون   (ية  شرط

. بأنفسهم باالسم واللقب والرتبة عند توقيف ونقل أشخاص حمـرومني مـن حريتـهم             
وكقاعدة عامة، ينبغي أن حتدد يف السجالت املالئمة هوية ضباط الشرطة املسؤولني عن             

  .ين يوجد يف عهدهتم أشخاص حمرومون من حريتهمذ احلرمان من احلرية أو الذإنفا

__________ 

 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو             يبذتقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التع      )٣٨(
 .٤٦ و٤٤، الفقرتان A/HRC/7/3/Add.3املهينة، مانفريد نوفاك،، البعثة إىل باراغواي، 

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو        من   إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه       : انظر )٣٩(
ديـسمرب  / كانون الثاين٨املؤرخ ) ٤٠-د(٣٤٥٢، الذي أقرته اجلمعية العامة يف قرارها   ةالالإنسانية أو املهين  

  .٥، املادة ١٩٧٥
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  السجون  - باء  
بيـدرو خـوان    سجن  وأسنسيون   يف   الوطينتاكومبو  سجن  زارت اللجنة الفرعية      -١٤٥
   . يف دائرة أمامباياإلقليميريو يكابا
ريو يبيدرو خوان كابا   على سجن     شامالً واستطاعت اللجنة الفرعية أن جتري تفتيشاً       -١٤٦

لك ذمتكنت من التوصل إىل صورة شاملة عن الوضع يف منشآت السجن، مبا يف              ، و اإلقليمي
، زارت اللجنة الفرعية معظـم      الوطينتاكومبو  سجن  ويف  . أجنحة األطفال والنساء والرجال   

ويف السجنني  . األجنحة، ولو أهنا مل تتمكن من إجراء تفتيش كامل بسبب كرب حجم املرفق            
ية مقابالت مع عدد كبري من الرتالء وموظفي السجنني، مبن  على السواء، أجرت اللجنة الفرع    
وخلصت اللجنة  . وكانت السلطات منفتحة ومتعاونة دائماً    . فيهم املديران والعاملون الطبيون   

بيدرو خوان  سجن  وأسنسيون   يف   الوطينتاكومبو  سجن  الفرعية إىل أن األوضاع القائمة يف       
الفقـرات  التأكيد يف هذا ويدعم . ق التزاماهتا الدولية تبني أن باراغواي ختر اإلقليميريو  يكابا
  . ضمن أمور أخرىالتالية

  االكتظاظ  -١  
 مشكلة مزمنة يف كل مـن     الحظت اللجنة الفرعية مع القلق أن االكتظاظ الشديد           -١٤٧

  . زارهتمااللذينالسجنني 
سـجن   يف    نزالء ٣ ٠٠٨ويف وقت الزيارة اليت قامت هبا اللجنة الفرعية كان هناك             -١٤٨

لك، ال توجـد    ذونتيجة ل .  نزيل ١ ٢٠٠، رغم أن طاقة السجن االستيعابية       الوطينتاكومبو  
 ٢٦٨وعلى سبيل املثال، فإن هنـاك       . ملعظم الرتالء أسرة ويضطرون إىل النوم على األرض       

، مل يودعوا بعد يف أي جناح       )pasilleros(، معروفني ومسجلني على أهنم نزالء املمرات        نزيالً
وقد أجرت اللجنة الفرعية مقابالت مع نـزالء        . مون يف اخلارج يف أفنية السجن وممراته      وينا

ـ      ذاملمرات ورأت األوضاع املزرية اليت يعيش فيها ه        ي هـو   ذا القطاع من نزالء السجن، ال
  .بسبب كونه أفقر قطاع أيضاً أضعف قطاع

 الـوطين تاكومبو   سجن وخالل اجتماع بناء عقد بني أعضاء اللجنة الفرعية ومدير          -١٤٩
خبطة لبناء جناح جديـد يف       يف هناية زيارة اللجنة الفرعية للسجن، أبلغ املدير اللجنة الفرعية         

 احلايل بأسرة Dاح ـ ولتزويد اجلن)ex sotano(دمي ـ باجلناح السفلي القاملوقع املعروف حالياً
مبو إىل سـجن    عن خطة لنقل بعض نزالء سجن تـاكو        أيضاً   وأعلن املدير . ومراتب إضافية 
وتوصي اللجنة .  سجينا١٣٥ً وسيتسع لسجناء عددهم ي سيبدأ تشغيله قريباًذإمبوسكادا، ال

، كما توصي   ذ هاتني اخلطتني  الفرعية سلطات باراغواي بأن تبقيها على علم بتطور وتنفي        
مها دون مزيد من التأخري بغية ضمان حق كل سجني يف احلصول على سرير مستقل     ذبتنفي
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وجيب أن تسعى الدولة الطرف إىل إجياد حل ملشكلة نزالء    . )٤٠(رير فردي كافية  وأغطية س 
  .املمرات فوراً

وتوصي اللجنة الفرعية بتوفري أسرة ومراتب مالئمة جلميع الرتالء، مبـن فـيهم               -١٥٠
  .السجناء احملتجزون يف احلبس االنفرادي

بيـدرو خـوان    سـجن   والحظت اللجنة الفرعية أن جناحي األطفال والنساء، يف           -١٥١
ين أجريـت  ذكره الرتالء ال  ذملا   ووفقاً   . اإلقليمي، مفصوالن عن جناح الرجال بسور      ريويكابا

بيد أن  . معهم مقابالت، فإن هاتني املنطقتني ال يدخلهما السجناء الكبار وال موظفو السجن           
 بـسبب   ، احتجز يف منطقة خمصصة للكبار ملدة شهر        أشار إىل أنه، رغم كونه قاصراً      شخصاً

لك، فإن اللجنة الفرعية الحظت، يف الـسجنني        ذوعالوة على   . عدم وجود بطاقة هوية معه    
ـ              ذالل ين ذين زارهتما، أن السجناء املدانني غري مفصولني عن احملتجزين رهـن احملاكمـة، ال

  . يف املائة من نزالء السجنني٨٠يشكلون حنو 
دانني عن السجناء احملتجـزين     وتالحظ اللجنة الفرعية أن عدم فصل السجناء امل         -١٥٢

 من العهد الدويل اخلـاص      ١٠ للمادة   رهن احملاكمة والكبار عن األطفال يشكل انتهاكاً      
باحلقوق املدنية والسياسية، وتوصي بأن تضمن سلطات بـاراغواي االحتفـاظ بفئـات            

  .)٤١(السجناء املختلفة يف مؤسسات خمتلفة أو قطاعات خمتلفة من املؤسسة نفسها

  م التسجيلنظا  -٢  
 الفرعية نظام التسجيل يف السجنني اللذين زارهتما وأجرت حمادثات           اللجنة فحصت  -١٥٣

  .مع موظفي السجنني املسؤولني عن حفظ السجالت وحتديثها
وهو يتألف من دفتر    ". سجل وقائع "ب  اإلقليميريو  يبيدرو خوان كابا  وحيتفظ سجن     -١٥٤

 معلومات أخرى ذات صلة خبصوص مـوظفي        مرقم الصفحات تدون فيه أمساء احلراس وأي      
االطـالع  من  أيضاً    ومتكنت اللجنة الفرعية   .السجن والرتالء، ويتضمن توقيع حراس السجن     
احملتجزين يف احلبس االنفرادي، ونوع     السجناء  على سجل العقوبات الذي حيتوي على أمساء        

  .ظاماجلرم، وتوقيع الضابط املسؤول؛ بيد أن مدة العقوبة ال تسجل بانت
 بسجل لزيارات أفراد األسر واملدافعني العامني ولكن        الوطينتاكومبو  سجن  وحيتفظ    -١٥٥

على سجل املخالفـات     أيضاً   واطلعت اللجنة الفرعية  . ال تدون فيه زيارات احملامني اخلاصني     
املوجبة للتأديب، بصفحاته املرقمة وما يتضمنه من توقيعات وبيانات بالعقوبـة املفروضـة             

  .وعدد السجناء احملتجزين يف احلبس االنفرادي) احلبس االنفرادي يف مجيع احلاالت(

__________ 

 . ١٩القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة  )٤٠(
 .٨القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة ؛ و)ج(٣٧اتفاقية حقوق الطفل، املادة  )٤١(
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وتوصي اللجنة الفرعية بإنشاء نظام موحد لتسجيل حاالت الدخول، يف شـكل              -١٥٦
 توقيفهموأسباب   هوية األشخاص احملتجزين   تبني فيه بوضوح     مرقم الصفحات  جملد   سجل

أن وينبغي  . )٤٢(طالق سراحهم  وإ م دخوهل تاريخ ووقت  وكذلك   أمرت به، والسلطة اليت   
ـ ي، حبيـث ال     التسج ال عليمات حول كيفية استخدام   تن  وموظفو السج يتلقى    ونترك

بإنشاء نظام موحد لتـسجيل      أيضاً   يةتوصي اللجنة الفرع  و. البيانات املدونة فراغات بني   
 اومدهت عليه   العقوبة املفروضة وهوية اجلاين   املخالفات املوجبة للتأديب، تبني فيه بوضوح       

  .هبا الذي أمر واملسؤول

  إدارة السجون، والفساد، ونظام االمتيازات  -٣  
 السجنني   الفرعية، من املقابالت اليت أجريت مع كثري من الرتالء يف           اللجنة الحظت  -١٥٧

  .على السواء، أنه جيب على السجناء دفع مبلغ مقابل التمتع بأي نوع من املزايا
  مؤسسياً ا طابعاً ذ، أخ الوطينتاكومبو  سجن  ويبدو أن الفساد ونظام االمتيازات، يف         -١٥٨

للبيانات اليت مت احلصول عليها مـن الـرتالء،          ووفقاً   .ينذر باخلطر وأصبحا معقدين إىل حد     
. قبل إرساهلم إىل أحـد األجنحـة      " اختيار"، خيضعون لعملية    تاكومبوور دخوهلم   فإهنم، ف 

ا كانوا يـودون أن     ذويسأل موظفو السجن الوافدين اجلدد، حىت يف مرحلة الدخول، عما إ          
، فإهنم ينقلـون    غواراينا كانوا مستعدين لدفع أكثر من مليون        ذإو". جناح جيد "يكونوا يف   

ا، فإنه جيري اصطحاهبم إىل غرفة احلراسة       ذوخبالف ه . ة أكرب مباشرة إىل جناح مريح بدرج    
ي يوجـد  ذ، حيث يناقش موظفو السجن مع السجناء مسألة حتديد املبلغ ال         ٦يف املركز رقم    

وبناء على ردهم، يرسلون إىل اجلنـاح       . لدى السجناء استعداد لدفعه مقابل النوم يف جناح       
وعند الوصول داخل   . )٤٣(غواراين ٥٠٠ ٠٠٠ و ٥٠ ٠٠٠املخصص هلم بتكلفة تتراوح بني      

ويلتـزم  . )capataz(اجلناح، يسلم حراس السجن الوافدين اجلدد إىل الرتيل املسؤول عن العنرب            
الوافدون اجلدد بدفع رسم لدخول اجلناح املعين، يقسم بني الرتيل املسؤول عن العنرب وحـراس        

اجلدد ملحة إىل احلصول على املبلغ      ، تكون حاجة الوافدين      تلك اللحظة فصاعداً   نذمو. السجن
  . الرسمهذاالالزم لسداد 

. الـوطين تـاكومبو   سـجن    يف" كبار الشخصيات "وزارت اللجنة الفرعية جناح       -١٥٩
 ه املؤسسة مـن حيـث املـساحة    ذ منها يف بقية أحناء ه     واألوضاع املادية هناك أفضل كثرياً    

ت اإللكترونية، ووجـود أشـخاص      املتاحة، وصالحية املراحيض لالستخدام، ووفرة املعدا     
ه األوضاع من   ذوال ميكن أن توجد ه    . ئية الوفرية ذاكثريين من خارج املركز، واإلمدادات الغ     

ا أن االمتيازات هي    ذويثبت ه . دون موافقة سلطات السجن أو مشاركتها بنشاط يف توفريها        
. آخـر يف املؤسـسة    الوجه املعاكس لألوضاع املعيشية غري اإلنسانية املوجودة يف أي مكان           

__________ 

 . ٧ الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة النموذجية القواعد )٤٢(
 . يورو تقريبا٠,٧ً غواراين يعادل ٥ ٠٠٠ا التقرير، كان مبلغ ذيف وقت اعتماد ه )٤٣(
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 سعر املساحة يف املهاجع األقل قتامـة،        وأوضاع السجن تشكل هتديدات وحوافز ترفع كثرياً      
  .لك يف القطاعات املتميزةذوك

 تعتربها سلطات الـسجن     الوطينتاكومبو  سجن  والتفاوتات يف األوضاع املادية يف        -١٦٠
. ه مدير السجن إىل احملكمة العليا     اهتا طبيعية، كما يتبني بوضوح من تقرير لرئيس األمن قدم         ذ

، مما يـوحي بـأن      "جيدين"يعتربان جناحني    Lira و Libertadويشري التقرير إىل أن اجلناحني      
  .سلطات السجن تسلم بوجود أنواع خمتلفة من األجنحة

، الوطينتاكومبو  سجن   لالدعاءات املتكررة واملتطابقة الصادرة عن الرتالء يف         ووفقاً  -١٦١
. املسؤول عن العنرب مقابل تنظيف اجلناح وترتيبـه       رسوم أسبوعية يتعني دفعها إىل        أيضاً هناك

 بدفع رسم الدخول أو االشتراكات األسبوعية املختلفة، فـإهنم          ويف حالة عدم قيام السجناء    
  .يطردون من اجلناح ويصبحون نزالء ممرات

 نواحي احليـاة اليوميـة يف      وقد امتد نظام الفساد واالمتيازات املبني أعاله إىل مجيع          -١٦٢
اء والدواء، وزيارة الطبيب أو حىت      ذلك احلصول على األسرة واملراتب والغ     ذالسجن، مبا يف    

كرها حمتجزون خمتلفون، فـإن احلـصول علـى         ذ للبيانات اليت    وطبقاً. احلصول على عمل  
 لدفع مقابل    يقتصر على من لديهم استعداد      وظيفة تقريباً  ١٠٠الوظائف املتاحة البالغ عددها     

  .للحصول على وظيفة وللحصول على األدوات الالزمة ألدائها
. يب وإساءة املعاملة  ذلك نتيجة التع  ذوترى اللجنة الفرعية أن الفساد هو سبب وك         -١٦٣

 ويصبحون يف زمرة املفسدين لتجنب      فاألشخاص يدخلون يف نظام الفساد واالمتيازات كرهاً      
 والفساد. يبذلنظام، فإهنم يتعرضون إلساءة املعاملة وحىت للتع   ا مل يسايروا ا   ذوإ. سوء املعاملة 

ومن الواضح  . يكفل الصمت ويؤدي إىل تعثر الشكاوى ويضمن اإلفالت من العقاب         أيضاً  
ال يتيح    الحظته اللجنة الفرعية   ذيأن من شأن نظام فساد حمكم التنظيم ومعقد مثل النظام ال          

أن  أيضاً   وترى اللجنة الفرعية  . ي سبيل للهروب منه   أي خيار فيما يتعلق بالدخول فيه وال أ       
  .)٤٤(الرواتب املنخفضة اليت يتقاضاها حراس السجنني تساعد على تفاقم الظاهرة

سلطات : ا اخلصوص، تود اللجنة الفرعية أن تسلط الضوء على جانب إجيايب       ذويف ه   -١٦٤
 وتبـدو مـصممة علـى    ،السجنني اجلديدة على دراية مبشكلة الفساد، وتتحدث عنها علناً    

لك، فإنه، بالنظر إىل    ذومع  . ا الصدد ذاته خطوة أوىل رئيسية يف ه     ذا يف حد    ذوه. مكافحتها
اتساع نطاق الفساد وشدة تغلغله، سيلزم وجود مستوى التزام سياسي مرتفع وتصميم على             

  .إجناز إصالح هادف وجتديد شامل ملوظفي السجنني
  :ي اللجنة الفرعية مبا يليكره، توصذوبالنظر إىل ما سبق   -١٦٥

__________ 

يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو        ذتقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التع      )٤٤(
 .٦٨، الفقرة A/HRC/7/3/Add.3، املهينة، مانفريد نوفاك،، البعثة إىل باراغواي



CAT/OP/PRY/1 

GE.10-42919 42 

قيام أعلى السلطات باعتماد سياسة حازمة وشفافة للسجون يف جمـال             )أ(  
  مكافحة الفساد؛

تدريب ضباط السجون واملوظفني اإلشرافيني ومديري السجون ودفـع           )ب(  
  رواتب كافية ملوظفي السجون؛

 وسائط اإلعالم   اعتماد تدابري لتعزيز إمكانية وصول اجملتمع املدين وممثلي         )ج(  
  وسيلة لضمان الرصد اخلارجي؛ لك ذإىل السجون باعتبار

  :االعتماد الفوري للتدابري التالية  )د(  
 رصد حتديد الزنزانات ومنح األسرة لضمان أن يكون جلميع الـسجناء           '١'

  مكان الئق للنوم دون إلزامهم بدفع مقابل للحصول عليه؛
ـ  ذإلشراف على إنفا  حظر محل املوظفني للنقود داخل املؤسسة، وا       '٢' ا ذ ه

  احلظر؛
ـ       '٣' ا التحديـد يف امللفـات      ذتسجيل األجنحة احملددة للرتالء وأسباب ه

  .الشخصية للرتالء
 لالدعاءات املتكررة واملتطابقة، فإن املخدرات منتشرة على نطـاق واسـع يف             ووفقاً  -١٦٦

ـ  (، وبصفة خاصة القنب والكوكايني ومشتقاته       الوطينتاكومبو  سجن   ). صويالكوكايني احل
ويدل توافر  .  يف املائة من الرتالء يتعاطون هذه املواد بانتظام        ٣٠ويقدر العاملون الطبيون أن حنو      

  .املخدرات على نطاق واسع مع عدد السكاكني الكبري يف السجن على احلاجة إىل تعزيز األمن
وتوصي اللجنة الفرعية بأن ال تكتفي سلطات السجن بتعزيز األمن ومكافحـة              -١٦٧
 متضافرة بغية منـع دخـول املخـدرات إىل         جهوداً أيضاً   لذفساد فحسب وإمنا أن تب    ال

ـ  السجن، وحتديد طرق وصوهلا، وشن محالت لثين الرتالء عن تعاطي          ويف . ه املـواد  ذه
الوقت نفسه، ينبغي أن تستحدث برامج لعالج األفراد من إدمان املخدرات وللعـالج             

  .املرتكز على إعادة اإلدماج يف األسر
 ٢٠ للمعلومات اليت حصلت عليها اللجنة الفرعية من السجالت الطبية، تويف            وطبقاً  -١٦٨
وكان تسعة منهم ضحايا جروح     . ٢٠٠٨ يف عام    الوطينتاكومبو  سجن   يف    حمتجزاً شخصاً

. ناجتة عن طعنات، كما كان اثنان من هؤالء التسعة حمتجزين يف جناح احلبس االنفـرادي              
 من كل أربعة أشخاص حمتجزين ميوت من         تقريباً  واحداً  أن شخصاً  ويقدر العاملون الطبيون  

 ووفقـاً   .جروح، تنجم بصفة رئيسية عن املشاجرات بني جمموعات احملتجـزين املتنافـسة           
 أثناء عملية تفتيش     سكني تقريباً  ٢ ٠٠٠للمعلومات اليت قدمها مدير السجن، متت مصادرة        

  .٢٠٠٨أجريت يف عام 
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 إىل مستوى  الوطينتاكومبو   رعية بزيادة عدد احلراس يف سجن     وتوصي اللجنة الف    -١٦٩
  .مالئم بغية ضمان األمن واحترام سالمة مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم

  الصحة  -٤  
ين زارهتما ال يضمنان للمحتجزين احلق يف       ذ الفرعية أن السجنني الل     اللجنة وجدت  -١٧٠

  .دنية والعقليةالتمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة الب
فهو يساعد، يف   .  دخول السجن أمهية بالغة    عندرى  يكتسي الفحص الطيب الذي جي    و  -١٧١

 األشخاص القادمني من مراكز     ةاملعاملة السيئة يف حال   إساءة  املقام األول، على منع التعذيب و     
ة  معامل إساءةلتأكد من وجود أية عالمات تدل على حدوث         إمكانية ا الشرطة، وذلك بإتاحة    

 لتقيـيم    جيدة فرصة أيضاً   تيح الفحص وي. حدثت فيه تكون  قد  سابقة وتقدير الوقت الذي     
 وتقدمي املشورة بشأن    ،إجراء فحوصات طوعية  احتياجاهتم الطبية، و   السجناء الصحية و   حالة

املعلومات املتعلقة بالوقاية   تقدمي  ، باإلضافة إىل    اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي     األمراض  
   . أو إدمان املخدراتمن األمراض املعديةغريها  األمراض ومن هذه
ـ  ملا أوردته مصادر حكومية، فإن الفحوص الطبية عند دخول السجن            وطبقاً  -١٧٢  رىجت

ا، فإن الفحص الطيب جيرى ذوخبالف ه.  بتوافر العاملني الطبينيباعتبارها مسألة روتينية، رهناً
سـجن  وقد أبلغ املوظفون العاملون يف عيادة       .  املعنية فور توافر العاملني الطبيني يف املؤسسة     

 اللجنة الفرعية أن ثالثة نزالء، يساعدون يف العيادة، يقومون، عند وصـول             الوطينتاكومبو  
وعندما . كرهاذسجني جديد، بتدوين امسه وبياناته الشخصية األخرى وأية مشاكل صحية ي          

بيد أن الـسجناء،  .  يف اليوم التايلطبيب السجن يفحصه ال تكون هناك مشكلة صحية، فإن  
وتشعر . ين أجريت معهم مقابالت، أنكروا أنه جيرى فحص طيب عند الوصول إىل املرفق            ذال

اللجنة الفرعية بالقلق ألن احلصول على الرعاية الطبية يتوقف على السلطة التقديرية للـرتالء              
فحص مجيع السجناء عنـد     وهي ترى أنه جيب أن يقوم طبيب ب       . ين يساعدون يف العيادة   ذال

  .)٤٥(لكذدخوهلم السجن أو يف أقرب وقت ممكن بعد 
وتوصي اللجنة الفرعية بأن يضطلع ممارسون طبيون بفحص مجيع السجناء عنـد              -١٧٣

وجيب أن جيرى الفحص على أساس استبيان عـام جيـب أن يغطـي،              . دخوهلم السجن 
وجيب أن جيري   . رضوا هلا مؤخراً  باإلضافة إىل األسئلة الصحية العامة، أي أعمال عنف تع        

وإذا .  كامالً ، مبا يف ذلك فحص اجلسم فحصاً       شامالً  طبياً فحصاً أيضاً   املمارسون الطبيون 
بدت على املرضى عالمات تدل على تعرضهم ألعمال عنف، فإنه جيب على املمارسـني              

دما تكـون   وعن.  مع نتائج الفحص الطيب    الطبيني تقدير ما إذا كان بيان األعمال متسقاً       
لدى املمارسني الطبيني أسباب حتمل على االعتقاد بوقوع تعذيب أو إساءة معاملة، فإنـه              

   .٩٧جيب عليهم إدراج هذه املعلومات يف السجل احملدد يف الفقرة 
__________ 

 . ٢٤القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة  )٤٥(
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 تستخدم، باإلضافة إىل العاملني     الوطينتاكومبو  سجن  كر أعاله، فإن عيادة     ذوكما    -١٧٤
ون يف توزيع األدوية املوصوفة وتنظـيم الـسجالت الطبيـة           الطبيني، ثالثة سجناء يساعد   

 ا القبيل إىل السجناء قد يكون مفيداً      ذوتسلم اللجنة الفرعية بأن إسناد مهام من ه       . للمرضى
والسرية . ندماجهم يف اجملتمع فيما بعد، بيد أهنا تشعر بالقلق ألنه يضر بالسرية الطبية            اإلعادة  

ـ  .  ووثيقة االرتباط باحلق يف اخلصوصية    بالغة األمهية لنيل ثقة املرضى     ي ذوالنظام احلـايل، ال
، املقابلة األولية قد يؤدي إىل حدوث انعدام ثقـة يف            طبياً مبوجبه جيري سجني، ليس ممارساً    

لك، فقـد تفقـد   ذ عن وفضالً. العيادة وقد يسفر عن قيام املرضى بتقدمي معلومات أقل دقة   
والتعرض ألعمال العنف قبل الوصول     ) مثل السل (ية  فرص مجع املعلومات عن األمراض احلال     

ا كان من الضروري أن     ذا النظام قد يضع الرتالء يف موقف صعب إ        ذكما أن ه  . إىل املؤسسة 
وتوصي اللجنـة الفرعيـة     . يرفضوا أن يقدموا أدوية إىل زمالئهم من الرتالء بسبب نقصها         

عدم السماح إال للعاملني الطبيني     باحلفاظ على السرية التامة للسجالت الطبية للسجناء وب       
  .باالطالع عليها

وبعد مقارنة طلبات احلصول على املعدات الطبية باإليصاالت املراجعة، الحظـت             -١٧٥
وتوصي . بيد أنه توجد أدوية أساسية كافية     . اللجنة الفرعية أن املعدات املتلقاة ال تليب الطلب       
ويف .  أجل تلبية متطلبات الوصفات الطبية     اللجنة الفرعية بزيادة اإلمدادات الدوائية من     

  . لألولوية فيما بني املرضىحالة وجود نقص يف األدوية، ينبغي أن حيدد األطباء ترتيباً
 اإلقليمـي   بيدرو خوان كابايريو  وتبني للجنة الفرعية أن الصيدلية املوجودة يف سجن           -١٧٦

ا ذه أن   موظفي السجن، أصبح واضحاً   وأثناء احملادثات اليت أجريت مع      .  باألدوية مزودة جيداً 
  .ليس الوضع املعتاد وأن األدوية وصلت قبل ثالثة أيام من زيارة اللجنة الفرعية

. وقال املوظفون يف السجنني على السواء إن الوصول إىل طبيب غري حمدود وجمـاين               -١٧٧
كومبو تـا سـجن   ففـي   . ا يف الشهادات اليت مت تلقيها من السجناء       ذبيد أنه جرى إنكار ه    

 غواراين مـن أجـل      ٥ ٠٠٠، حتدث الرتالء عن أنه يتعني عليهم دفع مبلغ يصل إىل            الوطين
 اإلقليمي، قال بعض الرتالء إهنـم عوقبـوا         بيدرو خوان كابايريو  سجن  ويف  . دخول العيادة 

ه مسألة تثري بـالغ     ذوه. بالضرب أو باحلبس االنفرادي جملرد أهنم طلبوا العرض على طبيب         
 ين يعانون من مشاكل صحيةذللجنة الفرعية، بالنظر إىل العدد الكبري من الرتالء الالقلق لدى ا  

وتؤكد اللجنة الفرعيـة    . واضحة، وبصفة خاصة فقدان الوزن والسعال واألمراض اجللدية       
وتوصـي  ،  )٤٦(ًعلى وجوب احترام حق السجناء يف العرض على طبيب يف أي وقت جمانا            

وينبغي أن يتمكن الـسجناء مـن التمـاس         . ا احلق ذهاخلطوات الالزمة إلعمال     ذباختا
أن يقوم احلراس أو الرتالء اآلخرون       احلصول على مساعدة طبية مهنية على انفراد ودون       

  .بعرقلة طلباهتم أو غربلتها
__________ 

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشـخاص       ؛ و ٢٤ ملعاملة السجناء، القاعدة     القواعد النموذجية الدنيا   )٤٦(
 . ٢٤ين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، املبدأ ذال
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        فني الطبـيني، رأت اللجنـة أنـه       وأثناء احملادثات اليت أجريت مع السلطات واملوظ        -١٧٨
د السجناء املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية يف سـجون    ال توجد معلومات عن عد    

تـاكومبو  ويف سـجن  . )٤٧(باراغواي أو أن املعلومات املتاحة غري صحيحة بشكل واضـح         
اإليدز والسل يف العيادة ويعطى /، جيري تشخيص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةالوطين
وحيصل مخسة أشـخاص،  . شراف أخصائينيللمبادئ التوجيهية الوطنية وحتت إ   وفقاً   العالج

ين مت تشخيص حالتهم على أهنم مصابون بفريوس نقص املناعة          ذمن بني األشخاص التسعة ال    
، حيث معدل اإلصابة باملرض أعلى      تاكومبووالسل مشكلة خطرية يف     . البشرية، على عالج  

كتشاف اإلصابة  جترى فحوص روتينية ال    وال.  من معدل اإلصابة بني سكان باراغواي      كثرياً
ا كان هناك أي    ذ اإلقليمي، ال تعرف السلطات ما إ      بيدرو خوان كابايريو  ويف سجن   . بالسل

 شـخص   ٢٠٠نزالء مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية بني نزالء السجن البالغ عددهم            
كره مدير  ذ ملا   وطبقاً. ويوجد شخصان حمتجزان مصابان بالسل وحيصالن على عالج       . تقريباً
  .ن، يعزل الرتالء املصابون بالسل ملدة أسبوعني يعادون بعدها إىل أجنحتهمالسج
وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة حصول مجيع السجناء على فرصـة الكـشف              -١٧٩

عليهم باألشعة السينية لتحديد اإلصابة بالسل، باستخدام وحدات متنقلة لألشعة السينية،    
وينبغـي الـسماح    . نتائج فحصهم إجيابية  وضرورة البدء بعالج األشخاص الذين تكون       

لألشخاص الذين يتقامسون زنزانة مع مصاب بالسل بإجراء كشف آخر باألشعة السينية            
تكرار وينبغي  . بعد ثالثة أشهر  ) بالنسبة للسجناء الذي مل يتلقوا التحصني     (واختبار مانتو   

 بفـريوس   ا يتعلق وفيم. هذا اإلجراء بصورة دورية من أجل منع تفشي حاالت أخرى للمرض          
اإليدز، توصي اللجنة الفرعية بوجوب أن جيرى جلميـع الـسجناء           /نقص املناعة البشرية  

وينبغي أن حتاط هذه االختبارات بالسرية، وأن تكون . اختبار فريوس نقص املناعة البشرية
  .)٤٨(مصحوبة بتقدمي املشورة وأال جترى إال بعد احلصول على موافقة السجناء املستنرية

سجن وجرى إبالغ اللجنة الفرعية بوجود خطط إلنشاء نظام للنهوض بالصحة يف              -١٨٠
وتطلب اللجنة الفرعية معلومات    . ا الغرض ذ حتت إشراف سجناء مدربني هل     الوطينتاكومبو  

عن أي تقدم حمرز فيما يتعلق بإنشاء هذا النظام، وبصفة خاصة بشأن مكافحة األمراض              
  .اإليدز والسل/ البشريةاملعدية مثل فريوس نقص املناعة

__________ 

 نـزالء   ١٠، على سبيل املثال، يوجـد       ٢٠٠٩مارس  /ذارلومات املقدمة من الدولة الطرف يف آ       للمع وفقاً )٤٧(
 ٣ ٠٠٠ذي يبلغ عدد نزالئه أكثر مـن      ، ال الوطينتاكومبو  سجن  مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية يف       

 .وقال موظفو عيادة تاكومبو إنه يوجد تسعة نزالء مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية. شخص
اإليدز وحقوق اإلنسان، الصيغة اجملمعة     /املبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       : انظر )٤٨(

، برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              ٤، املبدأ التوجيهي    ٢٠٠٦لعام  
 WHO guidelines on HIV infection؛ وHR/PUB/06/9 (2006)املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، /واإليدز

  .AIDS in prisons, UNAIDS/99.47/E (1999)و
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، الوطينتاكومبو   وي اإلعاقة العقلية يف سجن    ذوزارت اللجنة الفرعية جناح الرتالء        -١٨١
لك، الحظت اللجنة الفرعية أنه يلزم إصـالح   ذومع  . ي وجد أنه نظيف على حنو مقبول      ذال

ثنـاء  وأ. بعض األسرة وسقف اجلناح وأنه ال جيري تنظيم أي أنشطة على اإلطالق للمرضى            
املناقشات، أشار مدير السجن إىل املشكلة اليت يثريها عدم وجود أحكام قانونيـة واضـحة               

ي يتعارض مع القانون، واليت أسفرت يف عدة        ذوي اإلعاقة العقلية، األمر ال    ذخبصوص عالج   
. حاالت عن إحالة نزالء إىل مستشفى األمراض العصبية والنفسية مث إعادهتم إىل تـاكومبو             

إن املرفق ليس لديه ما يلزم من أخصائيني مهرة وأدوية مالئمة لرعاية الرتالء مـن       أيضاً وقال
  .ا النوعذه

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعتمد باراغواي تشريعات تضمن حقـوق املرضـى              -١٨٢
كمـا  .  عنهم أو الذين جيري عالجهم رغماً    /ذوي اإلعاقة العقلية احملرومني من حريتهم و      

ة بإحالة املرضى ذوي اإلعاقة العقلية احملرومني من حريتهم، يف أقرب           توصي اللجنة الفرعي  
 وتوصي اللجنة الفرعيـة   . )٤٩(وقت ممكن، إىل مؤسسات متخصصة خاضعة إلدارة طبية       

بإصالح أثاث وسقف جناح املرضى ذوي اإلعاقة العقلية يف سجن تاكومبو الوطين            أيضاً  
  .ى على املشاركة والراغبني فيهاوبتنظيم برامج أنشطة للقادرين من هؤالء املرض

  األوضاع املادية  -٥  
 كرامة ورفاه األشخاص احملرومني من حريتهم       تعززاملأوى والطعام والنظافة عوامل       -١٨٣

وعندما جتتمع األوضاع املادية دون املتوسطة مع مـستوى عـال مـن             . وموظفي السجن 
عمل يف الـسجن ويؤديـان إىل       الو ملعيشةا أوضاع   االكتظاظ، يكون لالثنني أثر سليب على     

زارت قد  و. توترات بني السجناء وبني السجناء من ناحية وموظفي السجن من ناحية أخرى           
اللجنة الفرعية الزنزانات واملهاجع واألماكن العامة ومرافق الطبخ ودورات املياه يف السجنني،            

األجنحة تفتقـر إىل  فمعظم . ووجدت أن حالتهما العامة يرثى هلا من حيث الصيانة والنظافة  
وخلصت اللجنة الفرعيـة إىل أن  . الضوء الطبيعي أو التهوية املناسبة، وهي شديدة االكتظاظ    

ـ و( مع التشريعات الوطنية     غري متوافقة  ننياألوضاع املادية يف السج    خاصـة قـانون    صفة  ب
 .واملعايري الدولية ذات الصلة)) ٢١٠/١٩٧٠رقم (السجون 

. سجن تاكومبو الوطين يف حالة سيئة بشكل خاص       رادي يف   وزنزانات احلبس االنف    -١٨٤
، وكان  تقريباً متر   ٢,٥ وعرضها متر   ٢,٥ يبلغ طول الزنزانة منها حنو    هناك ثالث زنزانات    و

 لالسـتخدام كمـا     وليس أي من احلمامات صاحلاً    . يف زنزانة منها  مكدسني  مخسة سجناء   
وتـؤدي  . ل السجناء إن فيها فئـران     وقا. اثنني منها من  ينبغي، وتتسرب املياه دون توقف      

وأجـرت  . احلرارة داخل الزنزانات إىل صعوبة التنفس     شدة  التهوية و سوء  الرائحة الكريهة و  
 الذين كـانوا حمتجـزين يف جنـاح احلـبس     اللجنة الفرعية لقاءات مع األحد عشر سجيناً 

__________ 

 . ٨٢القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة  )٤٩(
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وامر مـوظفي   االنفرادي ألسباب خمتلفة، مبا يف ذلك التشاجر مع سجناء آخرين، وعصيان أ           
وكان قد مضى على وجـود      . السجن، وحماولة اهلروب، وحيازة أسلحة بيضاء أو خمدرات       

، رغم أن لـوائح الـسجون وقـانون         أحد السجناء يف احلبس االنفرادي ثالثة أشهر تقريباً       
وأكـد  . حتدد املدة القصوى للحبس االنفرادي بثالثني يوماً      ) ٢١٠/١٩٧٠رقم  (السجون  

ن أجريت معهم مقابالت أن موظفي السجن يطلبون دفع مبلغ كبري مـن             مجيع السجناء الذي  
 الـسجناء   طبيب الـسجن  وينبغي أن يزور    .  احلبس االنفرادي  غادرة جناح املال كشرط مل  

 أن تكون هذه الزيارات     على أن يكون مفهوماً   ،  )٥٠(اًاحملتجزين يف احلبس االنفرادي يومي    
لسجناء احملتجـزين يف    ل يتسىنلك، ينبغي أن    وعالوة على ذ   .ملا فيه اخلري لصحة السجناء    
 .طلق اهلواء ال يفقضاء ساعة على األقل يومياً ساعة ١٢احلبس االنفرادي ألكثر من 

 من أفعـال  وتشري اللجنة الفرعية إىل أن احلبس االنفرادي املطول قد يعادل فعالً     -١٨٥
وتوصي  )٥١(سانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن         

بأن تقيد الدولة الطرف بشكل صارم استخدام احلبس االنفرادي كعقوبـة لألشـخاص             
وينبغي عدم استخدام احلبس االنفرادي يف حالـة القـصر أو           . )٥٢(احملرومني من حريتهم  

 .)٥٣(األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية

 إىل   أن يعيد فـوراً    مبو الوطين وبعد نقاش مع اللجنة الفرعية، قرر مدير سجن تاكو          -١٨٦
وضعوا يف جناح احلبس    قد   األحد عشر الذين كانوا       السجناء مثانية من نظام السجن العادي    

. الثالثة الباقني إىل زنزانات أفـضل     السجناء  نقل  أن ي االنفرادي الرتكاهبم خمالفات بسيطة و    
حبس انفرادي جديـدة،     زنزانات   خطط إلنشاء نسخة من   باللجنة الفرعية    أيضاً    املدير زودو

واكتشفت اللجنة الفرعية من خالل معلومات موجـودة يف         .  سيبدأ قريباً  تشييدهان  إوقال  
 بعد زيـارة    ةهنائيبصفة   العام أن زنزانات احلبس االنفرادي يف جناح الكاتراز أغلقت           الاجمل

 قى تأكيداً ق هذا اجلناح وتود أن تتل     غالإوترحب اللجنة الفرعية ب   . اللجنة الفرعية بأسبوع  
ضافة إىل معلومات عـن التقـدم احملـرز يف     باإل ،ق اجلناح هنائياً  غالإمن الدولة الطرف ب   

 . املقدر الفتتاح زنزانات احلبس االنفرادي اجلديدةتاريخاألشغال وال

. B1يف اجلنـاح    أسوأ األوضاع   توجد  ،  سجن بيدرو خوان كابايريو اإلقليمي    يف  و  -١٨٧
وباإلضـافة إىل   . توجد فيه تسربات مياه وهو مليء باحلـشرات        عن اكتظاظ املبىن،     ففضالً

.  من نوعية رديئة جداً    هيذلك، فاملطبخ الذي يعد فيه طعام السجناء قذر للغاية وأدوات الط          
__________ 

 .٣٢ القاعدة السجناء، ملعاملة الدنيا النموذجية القواعد )٥٠(
 .HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) ،٢٠ رقم العام التعليق اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة )٥١(
 ١٤ املـؤرخ  ٤٥/١١١ قرارها يف العامة اجلمعية وأعلنتها اعتمدهتا اليت السجناء، ملعاملة األساسية املبادئ )٥٢(

 .٧ املبدأ ،١٩٩٠ ديسمرب/األول كانون
 قرارهـا  يف العامـة  اجلمعية اعتمدهتا اليت حريتهم، من اجملردين األحداث محاية بشأن املتحدة األمم قواعد )٥٣(

 .٦٧ القاعدة ،١٩٩٠ ديسمرب/األول نكانو ١٤ املؤرخ ٤٥/١١٣
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 علـى   ي أوشك تـشييده   ذالأتيحت للجنة الفرعية فرصة زيارة مبىن السجن اجلديد،         قد  و
وتوصي اللجنـة   . الدنيا ألماكن إيواء السجناء   معايري الدولية   لل ببساطة   املستويفاالكتمال و 

 . أولوية قصوى إلغالق املرفق القائموإعطاء هذا املبىن إمتام تشييدالفرعية باإلسراع يف 

وتوصي اللجنة الفرعية، بوجه عام، بوضع ونشر خطة عمل بـشأن الـسجون               -١٨٨
وينبغـي أن   . هملضمان تلبية االحتياجات األساسية جلميع األشخاص احملرومني من حريت        

تتضمن هذه اخلطة، على سبيل األولوية، إجراء تفتيش على األوضـاع املاديـة ملرافـق               
وينبغي، علـى   . سجون باراغواي، بغية وضع وتنفيذ برامج للتنظيف والترميم والتجديد        

 :وجه اخلصوص، القيام مبا يلي

عليها، تزويد مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم بأسرة ومراتب للنوم           )أ(  
مع توفري ما يكفي من األغطية واحملافظة عليها وتغيريها بانتظام لضمان احلفـاظ علـى                

 نظافتها ؛

ضمان توافر التهوية، واحملتوى احلجمي الالزم من اهلـواء، واملـساحة             )ب(  
 األرضية الدنيا، واإلضاءة، وإمكانية الوصول إىل الضوء الطبيعي، يف الزنزانات واملهاجع؛

ويف حالة صاحلة لالستخدام وكافية   د السجون مبرافق صحية مالئمة    تزوي  )ج(  
  .ألغراض النظافة الشخصية، وغسل املالبس، وتصريف النفايات

 املرافق الصحية  )أ(  

ويف العديـد   . معظم املرافق الصحية اليت متت زيارهتا كانت غري صاحلة لالستخدام           -١٨٩
 رائحة كريهة انتشرت يف بعـض    إىل انبعاث  منها، كان الرباز والبول متراكمني، وأدى ذلك      

 يف السجون املعنيـة، فـإن       وجودينإىل عدد السجناء امل    نظربالو. األحيان يف اجلناح بأكمله   
 .مالئمةاللجنة الفرعية ترى أن املرافق الصحية احلالية غري 

 ex comedorو D) mixta bajaووجدت اللجنـة أن دورات امليـاه يف األجنحـة      -١٩٠
تفيض كانت املراحيض   :  يف سجن تاكومبو الوطين هي األسوأ على اإلطالق        )cuadriláteroو

؛ ومل تكن هناك أي هتوية على اإلطالق وكانت إمدادات           بالنفايات  ومسدودة مبا يف جوفها  
 اللجنة الفرعيـة يف الليـل،       اعندما زارهت ،  هذه املرافق كانت  و. املياه غري منتظمة أو متقطعة    

     ب، ويعين هذا أن الـسجناء      ا أبو  بال ملراحيضاو.  أي إضاءة كهربائية   مظلمة ومل تكن هناك   
، بـسبب    ال يستطيع الـسجناء    كما. ال يستطيعون استخدام املرافق يف إطار من اخلصوصية       

 .أن حيافظوا على نظافتهم كما ينبغينقص املياه، 

 يف األجنحة املذكورة     أن املرافق الصحية    للجنة الفرعية  ويف هناية الزيارة، أكد املدير      -١٩١
 مـن   وتود اللجنة الفرعية أن تتلقى تأكيـداً      . أعاله سيجري إصالحها يف غضون أسبوع     

وحتـث اللجنـة   . د بـه ملا وع  وفقاً   ،رةوكذ إصالح املرافق امل   الدولة الطرف بأنه مت فعالً    
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وعلـى إجـراء     )٥٤(الفرعية الدولة الطرف على زيادة العدد احلايل للمرافـق الـصحية          
ت عاجلة ومنتظمة جلميع دورات املياه التالفة وتنظيف املرافق بوجه عام يف مجيع             إصالحا

 .نوأجنحة السج

 غذاءال  )ب(  

 الغذاء،  نوعية خبصوص   رتالءالفرعية، يف كال السجنني، شكاوى من ال      اللجنة   تلقت  -١٩٢
 جودةموالفرعية املطابخ يف السجنني وكانت      اللجنة  وزارت  ". رذماء ق "ووصف الغذاء بأنه    

وخلصت اللجنة الفرعية إىل أن مستوى الطعام والطريقة اليت يقدم هبا . عند تقدمي وجبة املساء
ورأت اللجنة الفرعية، يف اجلناح املختلط يف سـجن  . غري مرضيني ومهينان يف بعض األحيان  

تاكومبو الوطين، كيف يقدم الطعام يف دورة املياه من أوعيـة قـذرة باسـتخدام قنينـات                
 يف ذلك اليوم بـسبب      أفضلن الطعام كان    إ زالءن عدةوقال  . عادة االستخدام كية م بالستي

ن وزهنم قل منذ جميئهم إء الذين أجريت معهم مقابالت رتال الجلوقال . زيارة اللجنة الفرعية
نه إ ةجريت معه مقابل  أوقال شخص   .  للطعام ويذتغ احملتوى ال  رداءة نوعية إىل السجن بسبب    

بيدرو خوان كابـايريو اإلقليمـي، رأت اللجنـة    ويف سجن .  القمامةمضطر ألن يأكل من 
مـع عـدم    ، و بشكل مروع  غري صحية    أوضاع  ظل  يف لرتالءالفرعية أن الطعام يعده أحد ا     

، حيث يستطيع مـن     نزالءويف كال السجنني، توجد منافذ يديرها       .  األدوات الالزمة  وجود
  .ة نوعي طعام أفضل شراء الالزمةمكانياتاإللديهم 
وتوصي اللجنة الفرعية بأن ختصص الدولة الطرف موارد كافية يف امليزانية لتزويد   -١٩٣

السجناء بالطعام وأن تضمن، عن طريق آليات الرصد الالزمة، أن يكون الطعام املشترى             
على مجيع الرتالء بشكل فعال وأن جيري إعداده وتقدميه بطريقة مناسبة             وأن يوزع  مغذياً
للجنة الفرعية احلصول على معلومات مصنفة حبسب السجن عن ميزانيـة          وتود ا . والئقة

احلـصول   أيضاً   وتود اللجنة الفرعية  . الغذاء السنوية املخصصة للمديرية العامة للسجون     
 .على توضيحات بشأن التدابري املعتمدة لضمان االستخـدام الشفاف والفعال للميزانية

 موظفو السجون  -٦  

ففـي  . فرعية وجود نقص يف املوظفني يف السجنني اللذين زارهتما         اللجنة ال  الحظت  -١٩٤
 ١٩٠ من ضباط السجن يف كل نوبة ملراقبة         ٨سجن بيدرو خوان كابايريو اإلقليمي، يوجد       

  من ضباط السجن يف كل نوبـة       ٣٠ويف سجن تاكومبو الوطين يوجد      . من السجناء الكبار  
ويف الوقت الذي أجريـت فيـه       . ني سج ٣ ٠٠٠ عن مراقبة أكثر من      يضطلعون باملسؤولية 

 ضـباط يف إجـازة      ٦ وكان،   عملهم ةنوب الثالثني يف    الضباط ضابطا من    ٢٤الزيارة، كان   
__________ 

 سجيناً؛ ويف احلاالت االستثنائية تكون      ٢٠تقدر منظمة الصحة العاملية أن النسبة املثالية هي مرحاض لكل            )٥٤(
 جلنـة  .Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons  سـجيناً مقبولـة  ٥٠نسبة مرحاض لكل 

 .٩٢، الصفحة ٢٠٠٥الصليب األمحر الدولية، 
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 وال تتطابق هذه األرقام مع األرقام اليت قدمتها املصادر الرمسية، والـيت           . مرضية أو يف عطلة   
 وفقاً ،هذا التباينر يفسو. كل نوبة يف تاكومبو ل  ضابطاً ٥٠ضباط جمموعهم   هلا خيصص   وفقاً  

هام أخرى داخل   مب يكلفونقيقة أن بعض املوظفني     حبلبيانات صادرة عن السلطات املختصة،      
 .هيكل الدولة

 من كل من سلطات السجون واملوظفني الـذين         مت احلصول عليها   ملعلومات   ووفقاً  -١٩٥
م أثنـاء   أجريت معهم مقابالت، يوجد نقص عام يف التدريب األويل للموظفني وتدريبـه           

مشروع منظم باالشتراك مع جلنـة    خبصوص  تلقت اللجنة الفرعية معلومات     قد  و. اخلدمة
 من ضباط اًالصليب األمحر الدولية لتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان خلمسني ضابط         

ـ     نطاق، وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على توسيع         السجون ا ذاملشاريع مـن ه
 . الفعليةع ضباط السجون املوجودين يف اخلدمةتشمل مجيحبيث القبيل 

وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد ضباط السجون بغية ضمان األمن الـشامل              -١٩٦
للمرافق وسالمة املوظفني أنفسهم وسالمة السجناء من أعمال العنف احملتمل ارتكاهبا من            

 مـع   ن، متـشياً  الفرعية كذلك بأن حيصل املوظفو    اللجنة  وتوصي  . جانب سجناء آخرين  
جمال مهـامهم العامـة    املعايري الدولية الدنيا، على رواتب كافية وعلى دورة تدريبية يف

واحملددة وأن يؤدوا اختبارات نظرية وعملية لتحديد مدى قدرهتم على أداء هذا النـوع              
 .)٥٥(من اخلدمة

 يف جمـال  وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنظر الدولة يف إمكانية إنشاء دورة دراسية    -١٩٧
  .اخلدمة يف السجون باعتبارها وسيلة لرفع مستوى املعايري املهنية بني موظفي السجون

 باالتأديب والعق  -٧  

باإلضافة إىل العقوبات املنصوص على فرضها للمعاقبة على األفعال املصنفة باعتبارها          -١٩٨
     قوبـات الـيت    لعل  األشخاص احملرومون من حريتهم    خيضعجرائم مبوجب قانون العقوبات،     
     :  مـن ه العقوبـات ذتألف هت ومن املمكن أن .٢١٠/١٧٠ينص عليها قانون السجون رقم    

 الـشخص ة  بس يف زنزان  احل) ج(؛   لالمتيازات  أو جزئي  فقدان كلي ) ب(؛  ارذ توجيه إن  )أ(
الوضـع يف    )ه(؛   يومـاً  ٣٠  تصل إىل  احلبس االنفرادي ملدة  ) د(وسائل الراحة؛    واحلد من 
وتالحظ اللجنـة  . نوع آخر مؤسسة من   النقل إىل   ) و(؛  أشد صرامة عاملة  ملت ختضع   جمموعا

      ينص على حتديد العقوبات الواجبة التطبيق، فإنـه       الفرعية أنه بالرغم من أن قانون السجون        
التأديب، وهو ما قد يـؤدي إىل       وجب  ال ينص على حتديد السلوك الذي يشكل خمالفة تست        

 .اتالعقوبتعسف يف تطبيق 

__________ 

 .٤٧و ٤٦ القاعدتان السجناء، ملعاملة الدنيا النموذجية قواعدال )٥٥(
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 اللجنة الفرعية بوجود     جرى إبالغ  وأثناء اجتماع مع مدير سجن تاكومبو الوطين،        -١٩٩
ملا ذكـره    ووفقاً   . املدير اإلداري  بسبب عدم وجود   مل تكن متاحة     ا عقوبات، بيد أهن   الئحة

هـي احلـبس    ثر من غريها    يتواتر األمر هبا أك   مدير سجن تاكومبو الوطين، فإن العقوبة اليت        
ملخالفات البسيطة  فيما يتعلق با   ٦ رقم   اسة يف املركز  يف غرفة احلر  دث   قد حي  يذال االنفرادي،

 اء البـدين ذاإليملخالفات اخلطرية، مثل القتل أو با فيما يتعلقأو يف جناح احلبس االنفرادي  /و
للسجناء  ملا يقضي به قانون السجون، حيتفظ بسجل       ووفقاً   .أو التشاجر مع موظفي السجن    

 حيتوي على صفحات مرقمـة ويتـضمن التوقيعـات        يف احلبس االنفرادي،   الذين حيتجزون 
 . املخالفات املرتكبةوتبني فيه الضرورية

لك معلومـات أكثـر     ذوتطلب اللجنة الفرعية نسخة من الئحة العقوبات وك         -٢٠٠
ومع عدم اإلخالل .  عن إجراءات فرض العقوبات والسلطة املسؤولة عن األمر هبا     تفصيالً

: وصي اللجنة الفرعية بأن تكون لدى مجيع السجون الئحة تأديبية تنص علـى            مبا سبق، ت  
أنواع ومدد العقوبات اليت    ) ب( تشكل خمالفة تستوجب التأديب؛      يتأنواع السلوك ال  ) أ(

وينبغي أن تطبق أي تدابري     . )٥٦(السلطة املختصة بفرض هذه العقوبات    ) ج(ميكن فرضها؛   
وتوصـي  .  ينبغي أن يكون لدى مجيع السجناء نسخة منها        الالئحة، اليت  هلذه وفقاً   تأديبية

اللجنة الفرعية مبنح مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم احلق يف االستماع إليهم قبـل              
  .)٥٧(هراجعت اإلجراء إىل سلطات أعلى ملااختاذ اإلجراء التأدييب ويف رفع هذ

  العمل واألنشطة الثقافية والتعليمية  -٨  
 الفرعية أن فرص العمل واألنشطة الثقافية والتعليمية يف الـسجنني           الحظت اللجنة   -٢٠١
  .ين زارهتما قليلة، إن وجدت على اإلطالقذالل

ويف سجن بيدرو خوان كابايريو اإلقليمي، وجدت اللجنة الفرعيـة أن الـسجينات               -٢٠٢
وتوجد جبـوار   .  يتألف من ركن للنوم ومرحاض ومطبخ      الست يتشاركن يف حيز صغري جداً     

ذا احليز غرفة شبه مفتوحة، يفصلها عنه حاجز سلكي، ميكن للسجينات دخوهلا بني السادسة              ه
وقيل للجنة الفرعية إن الغرفة تظل مغلقة يف ساعات اليوم األخـرى            .  والسادسة مساء  صباحاً

ويسمح للسجينات باخلروج إىل الفناء الستنشاق بعض اهلواء        . كتدبري أمين بعد هروب سجينة    
وقال كـل   .  ساعتني فقط كل أسبوع، وحيجزن بقية الوقت يف احليز املوصوف آنفاً           النقي ملدة 

  . سجينة٢٢الرتالء الذين أجريت معهم مقابالت إن احليز كانت تتشارك فيه فيما سبق 

__________ 

 .٢٩ القاعدة السجناء، ملعاملة الدنيا النموذجية القواعد )٥٦(
 أو االحتجـاز  أشـكال  مـن  شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص مجيع حبماية املتعلقة املبادئ جمموعة )٥٧(

 املبـدأ  ،١٩٨٨ ديسمرب/األول كانون ٩ املؤرخ ٤٣/١٧٣ قرارها يف العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت السجن،
٢-٣٠. 
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 الحظت اللجنة الفرعية أن القصر احملتجزين يف السجن نفسه حيـضرون دروسـاً            و  -٢٠٣
ل يوم، ويتسىن هلم اخلروج إىل اهلواء الطلق على أساس تعليمية ملدة ساعتني ونصف الساعة ك  
  . يومي وميارسون الرياضة مرة أسبوعياً

 وظيفـة   ١٠٠ويف سجن تاكومبو الوطين، أعطيت الوظائف املتاحة، البالغ عددها            -٢٠٤
ين كانوا علـى اسـتعداد      ذال)  شخص ٣ ٠٠٠من بني جمموع الرتالء البالغ      (، للرتالء   تقريباً

وفيما يتعلق باألنشطة   . ا التقرير ذ من ه  ١٦٢ملا مت بيانه يف الفقرة       وفقاً   املطلوبة،لدفع الرشوة   
 ٥٠٠التعليمية، أبلغ مدير سجن تاكومبو اللجنة الفرعية أن دورات دراسية بدأت من أجل              

 ١ ٥٠٠لك بثمانية أيام وأن من املأمول زيـادة العـدد إىل        ذسجني يف مدرسة السجن قبل      
  .سجني يف املستقبل

الـذكور  (وتوصي اللجنة الفرعية سلطات باراغواي بضمان حق كل السجناء            -٢٠٥
 الرياضة املناسبة يف اهلـواء      ةمارسمليوم  الساعة على األقل يف     يف احلصول على    ) واإلناث
وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تتاح جلميـع        . )٥٨(للمعايري الدولية الدنيا   وفقاً   ،الطلق

 وأن تتاح الثقافية،  على فرص العمل وممارسة األنشطة التعليمية و      السجناء إمكانية احلصول    
  .)٥٩(الترفيهيةو  التثقيفية من الكتبمزودة بعدد كاف هلم مكتبة

  االتصال بالعامل اخلارجي  -٩  
لألشخاص احملرومني من حريتهم احلق يف تلقي زيارات والتراسـل مـع أسـرهم                -٢٠٦

ومن شأن االتصال بالعامل اخلـارجي      . )٦٠(اخلارجيوأصدقائهم والبقاء على اتصال مع العامل       
لك، فإن االتصال   ذوباإلضافة إىل   . أن ييسر إعادة اندماجهم يف اجملتمع عند إطالق سراحهم        

  .يب أو إساءة املعاملةذبأشخاص من خارج السجن ميكن أن يوفر ضمانة ضد أعمال التع
ين أجريت  ذاألشخاص، ال وقد تلقت اللجنة الفرعية، بوجه عام، بضع شكاوى من            -٢٠٧

وتتعلق واحدة من أكثر ما يتواتر طرحـه        . معهم مقابالت، خبصوص نظام زيارات السجون     
وتتعلـق  . من الشكاوى باالفتقار إىل اخلصوصية أثناء الزيارات اليت يقوم هبا أفـراد األسـر           

  .ين تعيش أسرهم يف مدن أو بلدان أخرىذشكوى أخرى بانعدام الزيارات للسجناء ال
. ويف سجن بيدرو خوان كابيريو اإلقليمي يوجد هاتف عمومي غري صاحل للعمـل              -٢٠٨

ـ           ا ذوقال بعض السجناء إنه مل يتم إصالح اهلاتف على الرغم من الطلبـات املتكـررة يف ه

__________ 

 .٢١ القاعدة السجناء، ملعاملة الدنيا النموذجية  األمم املتحدةقواعد )٥٨(
 .٤٠ القاعدة السجناء، ملعاملة الدنيا النموذجية  األمم املتحدةقواعد )٥٩(
الحتجـاز أو   ين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال ا        ذجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص ال       )٦٠(

، املبدآن  ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٤٣/١٧٣السجن، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها        
 . ٩٢قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة ؛ و١٩ و١٥
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وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضمن سلطات السجون أن يكون يف كل سـجن            . اخلصوص
  .  لألشخاص احملرومني من حريتهم استخدامهماما ال يقل عن هاتفني صاحلني للعمل يتسىن

والحظت اللجنة الفرعية، يف السجنني على السواء، أن لدى بعض الرتالء أجهـزة               -٢٠٩
اهتا وبالتايل  ذون  جه األجهزة ال توفرها الس    ذبيد أن ه  . ياع لالستخدام الشخصي  ذتلفاز أو م  

  .فإهنا ليست متوافرة جلميع الرتالء
 الوطين، مت إبالغ اللجنة الفرعية بأن االجتماعات بني الـرتالء           ويف سجن تاكومبو    -٢١٠

  .ا الغرضذ، يف مكاتب خمصصة هلوحماميهم تعقد على انفراد

   املعاملة وإساءةالتعذيب االدعاءات املتعلقة ب  -١٠  

ين ذاستمعت اللجنة الفرعية إىل إفادات متكررة ومتوافقة من الرتالء يف السجنني الل             -٢١١
وتفضي املعلومات  . يب وإساءة املعاملة من جانب موظفي السجنني      ذ التعرض للتع  زارهتما عن 

املتلقاة باللجنة الفرعية إىل أن ختلص إىل أن موظفي السجنني يسيئون معاملة السجناء بشكل              
لك أثناء نومهم، بغية ختويفهم أو معاقبتهم، أو دون سبب واضح يف بعـض              ذروتيين، مبا يف    

 بيدرو خوان كابـايريو   سجن   املوجودون يف قسمي النساء والقصر يف        واحملتجزون. األحيان
ين قالوا إن موظفي السجن يعاملوهنم معاملة جيدة، باستثناء حـارس           ذاإلقليمي هم فقط ال   

 بيده أو هبراوته على سبيل العقاب، وحارسة يف         واحد يف قسم القصر، يضرب القصر أحياناً      
الرتيالت وهتديدهن هبراوهتا لتخويفهن، ولكنها مل      قسم النساء، تقوم على حنو متكرر بسب        

  . هتديداهتا حىت اآلنذتنف
ويف سجن تاكومبو الوطين، استمعت اللجنة إىل إفادات متكررة ومتطابقة عن قيام              -٢١٢

 ،teju ruguaiويقال إن استخدام . إما بقبضاهتمموظفي السجن بضرب الرتالء، إما هبراواهتم و
وتتمثل تقنية، مت إبالغ اللجنة بأهنا تستخدم النتزاع اعترافـات         . عوهو سوط من اجللد، شائ    

 واالنبطـاح   بالقتل أو جبرائم خطرية أخرى، يف أمر املشتبه فيهم بالتجرد من مالبسهم متاماً            
وقـال  . يتهم الثقيلة على أجسادهم إىل أن يعترف اجلاين جبرمه        ذ، مث ميشي احلراس بأح    أرضاً

جناح احلبس االنفرادي يف سجن تاكومبو إن أحـد احلـراس           سجني أجريت مقابلة معه يف      
وقال سجني آخر إنه، .  بليغاًوضع فوهة بندقية يف فمه ألنه حاول اهلروب، فجرح فمه جرحاً

 له على التبول على حائط، أجرب على الوقوف على رأسه وضرب على مؤخريت ساقيه               عقاباً
  .وأمخص قدميه

، استمعت اللجنة الفرعيـة إىل إفـادات        اإلقليمي ريويبيدرو خوان كابا  سجن   ويف  -٢١٣
 علـى وجـه   وحدد السجناء حارساً. متوافقة عن حاالت ضرب روتينية من جانب احلراس   

يب سابقة، باعتباره أشد    ذتعاخلصوص، كان قد نقل من سجن آخر بسبب ارتكابه أعمال           
  .  إىل ارتكاب أفعال إساءة املعاملةاحلراس ميالً
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إىل ادعاءات حبدوث انتهاكات ارتكبها نزالء ضـد         أيضاً   نة الفرعية واستمعت اللج   -٢١٤
. بعضهم البعض يف سجن تاكومبو الوطين، أمام احلراس، أو مبوافقتهم، يف بعـض األحيـان              

 تنـورة   وقال سجني إنه اغتصب ثالث مرات، من بينها مرة أجرب فيها على التجول مرتدياً             
استمعت اللجنة الفرعية إىل إفادات متوافقة عـن        و. قصرية، مث اغتصبته جمموعة من السجناء     

تواتر إجبار املتشبهني باجلنس اآلخر، احملتجزين يف تاكومبو، على أداء مـشاهد جنـسية يف               
وقد أبلغ عن وفـاة     . ين يدفعون مقابل املشاهدة   ذاألفنية أمام غريهم من الرتالء واحلراس، ال      

كر ذوت. يالج حارس مطرقة يف شرجه     بسبب إ  ٢٠٠٨أحد املتشبهني باجلنس اآلخر يف عام       
اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأهنا مسؤولة عن ضمان سالمة األشخاص احملتجـزين حتـت              

وتدين اللجنة الفرعية بشدة أعمال العنف اجلنسي اليت جرى بياهنا، واليت تشكل      . سلطتها
  .التعذيب من ضرباً
 على التدابري املتعلقـة مبنـع       الدولة الطرف على احلفاظ    وتشجع اللجنة الفرعية    -٢١٥

 من سياسة   التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة وتعزيز هذه التدابري باعتبارها جزءاً          
وينبغي أن يتضمن هذا العمل محالت توعية واسعة النطاق بـشأن     . شاملة تنتهجها الدولة  

. عن احلاالت منع التعذيب وإساءة املعاملة، ومحالت إعالمية بشأن سبل وأماكن اإلبالغ           
بأن تضطلع الدولة الطرف بتزويد موظفي السجون بتدريب         أيضاً   وتوصي اللجنة الفرعية  
  .يف جمال حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة الفرعية من الدولة الطرف إجراء حتقيق فوري ونزيـه يف مجيـع                -٢١٦
 للمـادتني   قاًتعذيب وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، طب        االدعاءات املتعلقة بال  

ـ      . التعذيب من اتفاقية مناهضة     ١٣ و ١٢ ذه االدعـاءات   ويف احلاالت اليت متس فيها ه
موظفني يف سجن، ينبغي إيقاف املوظفني املعنيني عن العمل طوال فترة احملاكمة، وفصلهم             

  .ذا ثبتت إدانتهممن اخلدمة إ

    املعاملةوإساءة التعذيب كضمانة ضد الشكاوى والطعون تقدمي  -١١  
من املعتاد بوجه عام أال يكون معظم احملتجزين على علم بإمكانية تقدمي شـكوى أو                 -٢١٧

ويعكس هذا املنحى العام االستسالم واخلوف من       . طعن يف حاالت التعذيب أو إساءة املعاملة      
التعرض لالنتقام إذا أبلغوا عن إساءة املعاملة، حيث إن أي اتصال مبدير السجن يكون، بوجـه                

. ن طريق احلراس، وهم على وجه التحديد األشخاص الذين قد تقدم الشكاوى ضدهم            عام، ع 
وبصرف النظر عن انعدام االتصال املنتظم وغري املقيد بني الرتالء واملدافعني العامني، فإن انعدام              

  .وجود اآلليات الالزمة للمراقبة العامة الدقيقة جيعل من الصعب التبليغ عن إساءة املعاملة

طعـون   وأ التماسـات    تقدميهم يف   تجزين وحمامي  اللجنة الفرعية أن حق احمل     رىوت  -٢١٨
خبصوص املعاملة اليت يتلقوهنا إىل السلطات املسؤولة عـن إدارة أمـاكن االحتجـاز، وإىل               

     عنية املخولة صالحيات املراجعـة      إىل السلطات امل   ،عند االقتضاء لك،  ذكالسلطات األعلى و  
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توصي اللجنة الفرعية   و . املعاملة إساءة ضد التعذيب و   انة أساسية أو اإلنصاف، يشكل ضم   
وينبغي .  للشكاوى يف مجيع السجون ومستقالًاً وسري فعاالً اًالدولة الطرف نظام  بأن تنشئ   

  هذا السجل معلومات عـن     االحتفاظ بسجل للشكاوى، وينبغي أن يتضمن     لكل سجن   
  .تخذ، ونتيجة الشكوىهوية مقدم الشكوى، وطبيعة الشكوى، واإلجراء امل

  مستشفى األمراض العصبية والنفسية  -جيم   
زارت اللجنة الفرعية مستشفى األمراض العصبية والنفسية يف أسنسيون بغية تقيـيم              -٢١٩

 ي كان متعاوناً  ذوأجرت اللجنة الفرعية مقابلة مع مدير املستشفى، ال       . األوضاع املادية هناك  
أحدمها للرجال  (وينقسم املستشفى إىل قسمني     . ع األوقات  لتقدمي املعلومات يف مجي    ومستعداً

وال يسمح للرجال بدخول قـسم النـساء، وموظفـو          . يفصل بينهما سور  ) واآلخر للنساء 
ويف القسمني علـى الـسواء، يتـسىن للمرضـى          . ه القاعدة ذ ه ذاملستشفى مكلفون بتنفي  

، مل  ٢٠٠٨ويف عـام    . قولواملريضات الوصول إىل احلدائق، اليت جتري صيانتها على حنو مع         
تكن هناك أي مراقبة حمليط املستشفى، ومتكن غرباء من دخول املستشفى حيـث أسـاءوا               

وتوجد اآلن مراقبة من الشرطة حمليط املستشفى بغية منـع دخـول            . معاملة بعض املريضات  
ار واالستعانة حبـراس    ذوهناك خطط لتركيب أجهزة إن    . لكذاألشخاص غري املسموح هلم ب    

  .قطاع اخلاص لضمان أمن حميط املستشفىمن ال
 وقعت حوادث عنـف جنـسي بـني املرضـى،       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عامي     -٢٢٠

للمعلومات اليت قـدمت   ووفقاً  .واستخدام غري مناسب للقوة من جانب موظفي املستشفى       
ه احلاالت أحيلت إىل مكتب أمني املظـامل وإىل منظمـة غـري        ذإىل اللجنة الفرعية، فإن ه    

  .، مل ترد أي بالغات عن حدوث عنف جنسي ضد املرضى٢٠٠٨ عام ذومن. حكومية
 ١٢ مرضـى و   ١٠وزارت اللجنة الفرعية كل العنابر، اليت يؤوي كل منها ما بـني               -٢٢١
. ، والحظت أن املهاجع بسيطة ولكنها نظيفة على حنو معقول وذات هتوية وضوء طبيعي        مريضاً

لى العنابر املختلفة على أساس معـايري طبيـة         واملرضى موزعون ع  . ولكل مريض سرير ومرتبة   
واملرضى الذين يعانون من مشاكل أشـد     . ودورات املياه نظيفة وصاحلة لالستخدام    . موضوعية

وميكن نقل املرضى   . خطورة هم فقط الذين يوضعون يف أماكن خاصة مبعزل عن بقية املرضى           
بني ساعات وأيام مـع تلقـيهم       املتسمني بالعنف إىل زنزانات حبس انفرادي ملدة تستغرق ما          

وال يوجد يف زنزانات احلبس االنفرادي أي أثاث، وتوجد فيها مراتـب            . العالج الطيب الالزم  
ل فيها ضئي وهي ذات هتوية مالئمة ولكن الضوء الطبيعي        . دش ومحام  أيضاً   ويوجد فيها . فقط
  .  هذه الزنزانات لرعاية األشخاص املوجودين يف ساعة يوميا٢٤ًوتوجد ممرضة ملدة . جداً
ويف وقت الزيارة، كان من الواضح أنه مل يكن هنـاك أي            . واجلو يف العنابر مريح     -٢٢٢

ـ        . مرضى خاضعني لتدابري تقييدية    ين ذوالعالج الطيب جماين، وتوجد برامج ملتابعة املرضى ال
     ين مضى وقت طويل على وجـودهم يف املؤسـسة          ذوبعض املرضى، ال  . يصرفون من املرفق  
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 يف جمموعات تتضمن كل جمموعة منها عشرة        ال توجد هلم أسر تتوىل أمرهم، يعيشون معاً       و
وقد جرى تعليم هؤالء املرضى الطهي وأداء مهام أساسية معينة لتلبية متطلبـات             . أشخاص

 وبعد فترة، أتيحت هلؤالء املرضى فرصة العيش يف جمتمع يواصلون فيه التمتـع         .احلياة اليومية 
  . الالزمباإلشراف الطيب

وعلى الرغم من أن اللجنة الفرعية الحظت توافر فصول للرسم والتصوير يف عنـابر     -٢٢٣
. معينة، فإن املشكلة الرئيسية للمؤسسة هي، على ما يبدو، عدم وجود أنـشطة للمرضـى              

ووجدت اللجنـة   .  يف املائة فقط من املرضى يف العالج الترفيهي        ١٥ و ١٠ويشارك ما بني    
البية العظمى من املرضى ال تنعم إال بقدر ضئيل من اخلصوصية أو ال تنعم بأية               الفرعية أن الغ  

وتناهـت إىل   . خصوصية على اإلطالق، وال يوجد لديها مكان حلفظ متعلقاهتا الشخـصية          
وخلصت اللجنـة  . ه املنشأةذمسامع اللجنة الفرعية ادعاءات خطرية فيما يتعلق بالوضع يف ه 

ظته بشكل مباشر، إىل أنه حدث حتسن كبري يف األوضـاع يف            الفرعية، مما متكنت من مالح    
  .اآلونة األخرية

وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة الفرص املتاحة للمرضى للمشاركة يف أنشطة إعادة   -٢٢٤
كما توصي اللجنة الفرعية بإعطاء مجيع املرضى خزانات يودعون فيها متعلقاهتم           . التأهيل

  .الشخصية

  ارةانعكاسات الزي  -دال   
ـ              -٢٢٥ ين ذتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء إمكان حدوث أعمال انتقامية ضد الرتالء ال

فقد قال احملتجزون يف بعض األحيان إهنم كانوا خيشون التحدث مع           . أجريت معهم مقابالت  
  .العواقب املمكنة وفد اللجنة الفرعية بسبب

ترهيب أو األعمال االنتقامية    وتؤكد اللجنة الفرعية على أن أي شكل من أشكال ال           -٢٢٦
 اللتزام الدولة الطرف بالتعـاون مـع        ضد األشخاص احملرومني من حريتهم يشكل انتهاكاً      

 من الربوتوكـول    ١٥ للمادة   وطبقاً. الربوتوكول االختياري أعمال اللجنة الفرعية مبوجب     
االختياري، تدعو اللجنة الفرعية سلطات باراغواي إىل ضمان عـدم حـدوث أعمـال         

وتطلب اللجنة الفرعية من الدولة الطرف تقـدمي معلومـات          . انتقامية بعد زيارة الوفد   
ين قدموا معلومـات إىل     ذمفصلة عما فعلته ملنع حدوث أعمال انتقامية ضد احملتجزين ال         

  .اللجنة الفرعية

  املعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف  -هاء   
البعثة الدائمة لباراغواي لدى    ، أرسلت   ٢٠٠٩ه  يوني/ حزيران ١٩كرة مؤرخة   ذيف م   -٢٢٧

وزارة العدل والعمل بـشأن    مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل اللجنة الفرعية معلومات من           
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  هتا الوزارة يف الفترة بني زيارة اللجنة الفرعية إىل باراغواي وتاريخ اعتمـاد            ذالتدابري اليت اخت  
  .ا التقريرذه

 ٢٣ املـؤرخ    ٢١٨/٠٩ والعمل، مبوجب قرارها رقـم       وقد أنشأت وزارة العدل     -٢٢٨
واللجنـة  .  املالحظات األولية للجنة الفرعية    ذ، جلنة خاصة لرصد وتنفي    ٢٠٠٩مارس  /ارذآ

مؤلفة من ستة من كبار املسؤولني يف الوزارة، ومكلفة بالتحقق املوقعي من صحة مالحظات              
  .ع استنتاجات ومقترحات للعملاللجنة الفرعية وتقدمي تقرير إىل وزارة العدل والعمل، م

وركز . ين قامت بالتفتيش عليهما اللجنة الفرعيةذوزارت اللجنة اخلاصة السجنني الل     -٢٢٩
الفـساد، والبنيـة    : عمل اللجنة اخلاصة، يف كل من السجنني، على ثالثة جماالت رئيـسية           

  .األساسية، وحقوق اإلنسان
قرير اللجنة اخلاصة املالحظات األوليـة      وفيما يتعلق بسجن تاكومبو الوطين، كرر ت        -٢٣٠

ويوصي التقرير بوضع سياسة إلعادة هيكلة نظـام        . للجنة الفرعية خبصوص مشكلة الفساد    
والشروط اليت حتكـم     إدارة السجون، حبيث يتضمن حتديد الوظائف والتوصيفات الوظيفية       

 أيضاً  صي التقرير ويو. تعيني موظفي السجون وترقيتهم، وحظر محل النقود يف مباين السجون         
بتحسني النظم املتعلقة باحلصول على الرعاية الصحية، واملعايري الـدنيا للـبىن األساسـية،              

  .اءذواحلصول على األدوية، وتوفري الغ
يف مجلة وخبصوص البىن األساسية يف سجن تاكومبو الوطين، الحظت اللجنة اخلاصة            -٢٣١
، املرافـق الـصحية    القصور يف خدمات     ، وأوجه الوضع اخلطري لالكتظاظ يف السجن    أمور  

وأوصت اللجنة اخلاصة مبجموعة من التدابري      . والتركيبات الكهربائية، ونظم طوارئ احلريق    
  . لتحسني أحوال البنية األساسية وترتيبات الوقاية من احلريق

وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمحتجزين يف سجن تاكومبو الوطين، أصدرت اللجنة             -٢٣٢
يب وإسـاءة   ذاء، وشروط االحتجاز الدنيا، والتع    ذ توصيات يف جماالت الصحة، والغ     اخلاصة

  :املعاملة، والتمييز، مع إيالء اهتمام خاص ملا يلي
قيام أطباء السجن بزيارات إلزامية لعنابر السجن، مع زيادة ساعات عملهم             )أ(  

  ؛ ساعة شهريا٣٢ًإىل 
هات خارجية، واقتنـاء أدوات     ية مع ج  ذالتعاقد على خدمات توريد األغ      )ب(  

  املائدة واملوائد والكراسي؛
 مرتبة، علـى وجـه االسـتعجال، مـن أجـل اجلنـاحني              ٥٠٠شراء    )ج(  

"cuadrilátero "و"mixta " باملبىنD؛  
  .يب وإساءة املعاملةذوضع نظم داخلية لتسجيل الشكاوى املتعلقة بالتع  )د(  
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، أصدرت اللجنة اخلاصة بوجه عام      مياإلقليريو  يبيدرو خوان كابا  سجن  وخبصوص    -٢٣٣
وفيما يتـصل بالنـساء     .  تاكومبو الوطين  التوصيات نفسها اليت أصدرهتا فيما يتعلق بسجن      

، أوصـت اللجنـة اخلاصـة       اإلقليمـي ريو  يبيدرو خوان كابا  سجن  والقصر احملتجزين يف    
يف األحـوال   باستحداث أنشطة تثقيفية وترفيهية وبالفصل بني فئات الرتالء املختلفة، وتكي         

ـ  الفئات حبيث يتسىن للنساء واملراهقني اخلروج من الزنزانة وقضاء الوقت هذهلاملعيشية   ي ذال
  .يريدون قضاءه خارجها، ريثما يتم نقلهم إىل السجن اجلديد

، فإن الدولة أبلغت اللجنة الفرعية، يف سياق اجتماع ملتابعة زيـارة اللجنـة              وأخرياً  -٢٣٤
 بني وزارة العدل والعمل ورئيس وفـد اللجنـة          ٢٠٠٩يونيه  /ران حزي ١٦الفرعية عقد يف    

 اجلديد واإلغالق التـايل للـسجن       اإلقليميريو  يبيدرو خوان كابا  سجن  الفرعية، أن افتتاح    
ويف االجتماع نفسه، جرى تأكيد اإلغالق النـهائي        .  يوماً ٦٠املوجود سيحدثان يف غضون     

 تاكومبو الوطين ونوقشت شىت     سجن ، يف "Alcatraz"جلناح احلبس االنفرادي، املعروف باسم      
وأكدت الدولة الطرف من جديد . اإلمكانيات املتعلقة بأنشطة متابعة توصيات اللجنة الفرعية      

  .استعدادها للتعاون والعمل مع اللجنة الفرعية
 مع بالغ االرتياح باملعلومات املقدمـة مـن الدولـة          وحتيط اللجنة الفرعية علماً     -٢٣٥

اإلقليمي اجلديد واإلغالق   ريو  يبيدرو خوان كابا  سجن  ص االفتتاح املرتقب ل   الطرف خبصو 
  .املقابل للسجن املوجود

لك بقيام وزارة العدل والعمل بإنشاء جلنة الرصـد         ذكوترحب اللجنة الفرعية      -٢٣٦
اخلاصة املسؤولة عن التحقق املوقعي من صحة املالحظات األولية للجنة الفرعية خبصوص            

وحتـث  . ندرجة يف نطاق اختصاص الوزارة وعن تقدمي توصيات لالمتثال هلـا          املسائل امل 
 اللجنة الفرعية الدولة الطرف على توسيع نطاق مهام اللجنة اخلاصـة حبيـث يـشمل              

  .هذا التقريرالتوصيات الواردة يف 

وأبلغت البعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب األمم املتحـدة يف جنيـف اللجنـة                -٢٣٧
، أن وزارة العدل والعمل قـررت،       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤كرهتا املؤرخة   ذ م الفرعية، يف 

، زيادة ساعات عمـل املـوظفني الطبـيني يف          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩مبوجب قرارها املؤرخ    
 وفرضت وجوب إعداد تقارير شهرية عن        ساعة أسبوعياً  ٤٠السجون إىل حد أقصى قدره      

ي يـوفر   ذمعلومات بشأن التدريب ال   يضاً   أ وقدمت الدولة الطرف  . الرعاية الصحية املقدمة  
. سعافات األولية وعلم النفس األساسي    اإللعدد من الرتالء يف سجن تاكومبو الوطين يف جمايل          

، جرى إبالغ اللجنة الفرعية باخلطة اليت مت وضعها لتسجيل مجيع الرتالء يف برنـامج               وأخرياً
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٧ من ها اعتباراًذأنشطة واليت سيجري تنفي
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  ملخص التوصيات وطلبات احلصول على املعلومات  -خامساً  

  التوصيات  -ألف   

  اإلطار القانوين    
 يف القانون اجلنائي لبـاراغواي،      ذيب الوارد بالنظر إىل التعريف احلايل جلرمية التع       -٢٣٨

 باإلسراع يف اعتماد التدابري التشريعية الالزمة ملواءمة تـشريعات        توصي اللجنة الفرعية    
 مـن اتفاقيـة     ١ذيب، وبصفة خاصة املـادة      التعباراغواي مع املعاهدات الدولية بشأن      

  .مناهضة التعذيب
مسألة عدم وجود تعريف جلرميـة التعـذيب        بأن تعالَج   وتوصي اللجنة الفرعية      -٢٣٩

 مـن   ١للمادة    وفقاً   إدراج التعذيب باعتباره جرمية جنائية يف قانون باراغواي اجلنائي،        ب
  .مناهضة التعذيب، وبالنص على عقوبات على ارتكاهبا تتناسب مع خطورة اجلرميةاتفاقية 

  اإلطار املؤسسي    

     توصي اللجنة الفرعية بأن متنح الدولة الطرف اللجان املشتركة بني املؤسـسات             -٢٤٠
ما يلزم من دعم مادي ولوجسيت للقيام بزياراهتا املنتظمة إىل األماكن اليت تؤوي األشخاص              

بأن تضع اآللية الوقائيـة الوطنيـة،       لك  ذوتوصي اللجنة الفرعية ك   . رومني من حريتهم  احمل
   .عندما يتم إنشاؤها، وظائف هذه اللجان وخرباهتا ومعارفها املكتسبة يف االعتبار

ـ             -٢٤١        ا املكتـب  ذوفيما يتعلق مبكتب أمني املظامل، توصي اللجنة الفرعية بأن يقوم ه
 :مبا يلي

 مع  - زيارات منتظمة واستنباط تقنيات للقيام بأعمال تفتيش دقيقة          إجراء  )أ(  
 بغية التحقق   -التشديد على االتصال املباشر باحملتجزين واملعاينة املباشرة ألماكن االحتجاز          

 من األحوال املعيشية لألشخاص احملرومني من حريتهم وكيفية معاملتهم؛

يت يتلقاهـا املكتـب خبـصوص       املعاجلة السريعة والفعالة للشكاوى ال      )ب(  
 انتهاكات حلقوق اإلنسان؛

االحتفاظ بقاعدة بيانات جلمع معلومات منهجية عن أنواع الـشكاوى            )ج(  
 املتلقاة، ونتائج التحقيقات املضطلع هبا، والتوصيات املقدمة؛

االضطالع باختصاصاته القانونية عن طريق إبالغ مكتب املدعي العـام            )د(  
 .نسان اليت يكتشفهابانتهاكات حقوق اإل



CAT/OP/PRY/1 

GE.10-42919 60 

توصي اللجنة الفرعية بأن تقوم إدارة النظام العام        فيما يتعلق بالشرطة الوطنية،     و  -٢٤٢
باإلشراف املنتظم على أوضـاع     ،  واألمن أو دائرة مماثلة، إما موجودة وإما يتعني إنشاؤها        

عة احتجاز األشخاص احملرومني من حريتهم يف مراكز الشرطة، وأن تقدم تقارير مـشفو            
أن تضمن املتابعة الـصحيحة      أيضاً   وينبغي. بتوصيات للتحسني املتواصل لتلك األوضاع    

  .لتلك التوصيات
توصي اللجنة الفرعية مبنح وحدة اإلشراف علـى        وفيما يتصل بالسلطة القضائية،       -٢٤٣

، ٣٠م  السجون املوارد البشرية واملالية الالزمة للقيام باملهام املوكلة إليها مبوجب االتفاق رق           
وبصفة خاصة مسؤولياهتا عن التفتيش على مراكز االحتجاز والسجون ومجـع البيانـات             

توصي اللجنة الفرعية، لكي تكـون الزيـارات   بزيارات التفتيش،  وفيما يتعلق   . اإلحصائية
 وبأن ينصب التشديد على االتصال املباشر باألشـخاص         أكثر فعالية، بأال يعلن عنها مسبقاً     

، وبأن تتبـع    يتهم، الذين ينبغي أال يقوم موظفو السجون باختيارهم مسبقاً        احملرومني من حر  
  .الزيارات بتوصيات

 :وتوصي اللجنة الفرعية مبا يلي  -٢٤٤

      اختاذ اخلطوات الالزمة ملراجعة التشريعني املـتعلقني بـاحلق يف املثـول             )أ(  
ريهـا هـذان الـصكان      أمام القضاء واحلق يف احلماية القضائية، وحبث املشاكل اليت يث         

القانونيان يف الواقع العملي، لضمان أن يكونا فعالني يف تلبيـة احتياجـات األشـخاص               
 احملرومني من حريتهم؛

    القيام، على سبيل األولوية، بالتحقق من الوضع احلـايل لإلجـراءات            )ب(  
ـ              ا بغيـة   فيما يتعلق بكل السجناء الذين يدعون أهنم قضوا مدد العقوبة احملكوم عليهم هب

 ا مت التأكد من صحة ادعاءاهتم؛ذ إضمان إمكانية إطالق سراحهم فوراً

القيام، يف مجيع سجون البلد، بتشغيل نظام املعلومات اخلـاص بوضـع              )ج(  
  وإتاحته لريجع إليه السجناء بانتظام؛غري املبتوت فيها بعدالقضايا 
بغية حتقيق إمكانية   يف طرق لتبسيط القانون واإلجراءات القضائية        النظر  )د(  

ولن يساعد هذا على  . أن يرتكز نظام تنفيذ األحكام بشكل حصري على سلوك السجناء         
ما يلزم من ضـمانات قانونيـة        أيضاً   احلد من اكتظاظ السجون فحسب ولكنه سيوفر      

  .وسيقلل من احتماالت التعسف والفساد
فية مـن امليزانيـة     وتوصي اللجنة الفرعية مبنح السلطة القضائية مـوارد إضـا           -٢٤٥

لتخصيصها للمحاكم اجلنائية حىت تتمكن من أن تؤدي، على حنو فعال، مهمتها اخلاصـة           
 .بإقامة العدل
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وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بإجراء تعداد وطين النطاق لرتالء السجون بغيـة              -٢٤٦
حتديد عدد األشخاص احملتجزين رهن احملاكمة منذ أكثر من ثالث سنوات، مما يـشكل              

  . للمدة القانونية القصوىانتهاكاً

  اآللية الوقائية الوطنية    
توصي اللجنة الفرعية بأن تعطي الدولة الطـرف، ويف املقـام األول الـسلطة                -٢٤٧

التشريعية، األولوية الالزمة العتماد مشروع القانون املنشئ آللية وقائية وطنيـة كيمـا             
لربوتوكـول  اثل مستوف ملتطلبـات ا    يتسىن أن يصبح النص احلايل، أو مشروع قانون مم        

  .  يف أقرب وقت ممكنقانوناً ،االختياري
 كما أوصى من قبل املقرر اخلاص املعين مبـسألة        ،  وتوصي اللجنة الفرعية كذلك     -٢٤٨

التعذيب، بسرعة ختصيص آلية وطنية مستقلة لديها املوارد الالزمة لـضمان اإلشـراف             
  .حتكم احلرمان من احلريةالفعال واملستمر على تنفيذ الشروط اليت 

  وضع األشخاص احملرومني من حريتهم    
توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن الشرطة الوطنية االمتثال التام لآلجال القانونية             -٢٤٩

احملددة إلبالغ مكتب املدعي العام والقاضي بأي توقيف ولوضع الشخص املعـين حتـت        
 .ه خطياًتصرف السلطات القضائية، وهو ما جيب اإلشهاد ب

وتوصي اللجنة الفرعية باختاذ التدابري الالزمة لتنقـيح تـشريعات اإلجـراءات         -٢٥٠
   .اجلنائية بغية التخلص من أوضاع الضعف البالغ يف الساعات اليت تعقب التوقيف مباشرة

  :وفيما يتعلق بسجالت الشرطة، توصي اللجنة الفرعية مبا يلي  -٢٥١
األشخاص احملتجزين، يف شكل سجل جملـد  إنشاء نظام إلزامي لتسجيل    )أ(  

ومرقم الصفحات، منفصل عن سجل املهام، يتضمن أسباب احلرمان من احلرية، وموعد            
بدء االحتجاز بالضبط، واملدة اليت استغرقها، واسم الشخص املسؤول عـن اإلذن بـه،              

حتجـاز  وهوية موظفي إنفاذ القانون املعنيني، باإلضافة إىل معلومات دقيقة عن مكان اال           
 ووقت مثول احملتجز للمرة األوىل أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى؛

تسجيل احلاالت اليت جيرى فيها للمحتجزين فحص طيب، وهوية الطبيب            )ب(  
 املعين ونتائج الفحص؛

 واحملامني وهيئات الرصد،    سرة وزيارات األ  ،لشكاوى الواردة تسجيل ا   )ج(  
  الشخصية للمحتجزين؛تعلقاتوامل

 ؛ومتسق الئم معلى حنو الشرطة على استخدام السجل موظفيتدريب   )د(  
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ضـمان  بغية  كبار الضباط على نظام السجل       الدقيق ل  شرافاإلضمان    )ه(  
  .احلرمان من احلريةبميع املعلومات ذات الصلة جل  املنتظمتسجيلال

لـى  وينبغي إعداد ملصقات وكتيبات ومواد توعية أخرى، باللغتني الرمسيتني ع           -٢٥٢
السواء، تتضمن معلومات عن حقوق األشخاص احملرومني من حريتـهم مـصاغة بلغـة       

وينبغي أن توضع امللصقات يف مجيع األماكن اليت حيتجز فيها األشخاص          . واضحة وبسيطة 
وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بتـدريب      . لتسهل عليهم رؤيتها  احملرومون من حريتهم،    

حنو منهجي، حبقوقهم بلغة يستطيعون فهمها وبـأن        الشرطة على إبالغ احملتجزين، على      
وينبغي جتميع هذه   . تساعد الشرطة احملتجزين يف ممارسة تلك احلقوق منذ بدء احتجازهم         

 ويتعني على كل    .املعلومات يف منوذج يسلم إىل مجيع األشخاص احملتجزين ويوقعون عليه         
  .حمتجز االحتفاظ بنسخة من النموذج

عية الدولة الطرف على إدخال ضمانات لإلجراءات القانونية        وحتث اللجنة الفر    -٢٥٣
الواجبة لكي ال يتعرض احملتجزون يف عهدة الشرطة ألي نـوع مـن أنـواع الـضغط                 

. إلجبارهم على االعتراف بارتكاب جرائم أو للحصول على أدلة بطريقة غري مـشروعة            
ي اسـتجوابه   وينبغي، بوجه خاص، أن تضمن الدولة الطرف أال يتعرض أي شخص جير           

للعنف أو للتهديد أو لطرق استجواب تضعف من قدرته على اختاذ القرارات أو احلكـم             
  .على األمور

وتذكر اللجنة الفرعية بأن أي أقوال يوقع عليها األشخاص احملتجزون ينبغي أن              -٢٥٤
   .تكون مصاغة بلغة يعرفوهنا ويفهموهنا

رعية بأن تضمن الدولـة الطـرف       وللحماية من االنتهاكات، توصي اللجنة الف       -٢٥٥
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، لكي ال يضع القضاة األقـوال           ٩٠التطبيق العملي للمادة    

يف  - للحكم سالف الذكر     انتهاكاً  بطريقة تشكل  -اليت تأخذها الشرطة أثناء االحتجاز      
 أو إدانـة    االعتبار عند البت يف التدابري املؤقتة ولكي ال تستخدم هذه األقوال لتجـرمي            

ـ  يتعني علـى   من اتفاقية مناهضة التعذيب،      ١٥للمادة   ووفقاً   .شخص مشتبه فيه    ة الدول
 علـى أهنـا    ، هبا نتيجة للتعذيب   ديلأهنا أ ثبت  ي أقوال، أن تضمن عدم الدفع بأي     فالطر

  . التعذيبارتكاب ضد شخص متهم ب، إال إجراءاتدليل يف أية
دولة الطرف بزيادة املوارد املالية والبـشرية       وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم ال       -٢٥٦

وتوصـي اللجنـة    . ملكتب الدفاع العام، يف إطار من االستقالل واالستقاللية الوظيفيـة         
الفرعية كذلك بأن يوقع مكتب الدفاع العام، فور ضمان استقالله، اتفاقات مع اجلامعات  

  . لزيادة قدرته على العملونقابات احملامني ومنظمات اجملتمع املدين على النطاق الوطين

وتشري اللجنة الفرعية إىل ضرورة احترام حق األشخاص احملرومني من حريتهم يف           -٢٥٧
  .ا احلقذ على ه قانونياًأن يفحصهم طبيب وتوصي بأن تورد الدولة الطرف نصاً
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 جلميع األشخاص    منتظماً  طبياً وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بأن جتري فحصاً        -٢٥٨
تجزين يف أقرب وقت ممكن بعد دخوهلم مركز الشرطة، وبأن يشهد الطبيب باحلالـة              احمل

ـ     . ا الغرض ذالصحية للشخص املعين يف سجل ينشأ هل            ا الفحـص   ذوينبغي أن جيـرى ه
  .الطيب جماناً

: ملبدأ السرية الطبية   وفقاً   بأن جترى الفحوص الطبية    أيضاً   وتوصي اللجنة الفرعية    -٢٥٩
ويف حاالت استثنائية،   .  أثناء الفحص أي شخص خبالف العاملني الطبيني       ينبغي أال حيضر  

مثلما حيدث عندما يرى الطبيب أن الشخص احملتجز ألسباب صحية أو نفسية يـشكل              
 تدابري سالمة خاصة، مثل وضـع ضـابط   ذ على العاملني الطبيني، ميكن توخي اختا  خطراً

 بيل، ينبغي أن يسجل الطبيب خطيـاً      ا الق ذويف احلاالت من ه   . شرطة على مسافة قريبة   
ه احلاالت، ينبغي أن يبقى     ذوباستثناء ه . ا القرار وهوية ضابط الشرطة املوجود     ذأسباب ه 

  .ي جيرى فيه الفحصذ عن مسمع ومرأى املوجودين يف املكان الضباط الشرطة بعيداً
لك بأن يتضمن الفحص الطيب لكل شخص حمتجـز         ذوتوصي اللجنة الفرعية ك     -٢٦٠
ووصف من ،  وجود أي شعور بالضيق أو أعراض     ) ب(التاريخ الطيب للشخص؛    ) أ: (انبي

     ؛ ي يعتـرب مـسؤوالً    ذالشخص املفحوص لكيفية تكبده أي أضرار، وهوية الشخص ال        
ا كـان اجلـسم     ذلك وصف ألي أضرار وبيان ملا إ      ذنتيجة الفحص البدين، مبا يف      ) ج(

ا كانـت   ذلص إليها الطبيب فيما يتعلق مبا إ      النتيجة اليت خ  ) د(بأكمله قد جرى فحصه؛     
وعندما تكون لدى الطبيـب أسـباب       . كورة أعاله متسقة فيما بينها    ذالعناصر الثالثة امل  

يب وإساءة معاملة، فإنه ينبغي أن يدوهنا يف السجل املنـشأ           ذتدعوه إىل افتراض وجود تع    
  .مبوجب الفقرات التالية

 خطوات إلنـشاء سـجل وطـين        ذطرف باختا وتوصي اللجنة الفرعية الدولة ال      -٢٦١
يب وإساءة املعاملة، ينبغي أن يتـضمن،كحد أدىن، املعلومـات   ذلالدعاءات املتعلقة بالتع  

     ؛)أو رقم وثيقـة اهلويـة     /االسم واللقب و  (هوية الشخص املدعى أنه ضحية      ) أ: (التالية
 األحـداث   ي وقعت فيه  ذاملكان ال ) ج(عمر الشخص املدعى أنه ضحية وجنسه؛       ) ب(

      لك املؤسسة احلكومية اليت ينتمـون إليهـا؛       ذهوية اجلناة املزعومني، مبا يف      ) د(املدعاة؛  
املالبسات احمليطة بالتعـذيب    ) و(إساءة املعاملة؛   واألساليب املستخدمة يف التعذيب     ) ه(

ي فحص الشخص املـدعى أنـه       ذالنتائج اليت خلص إليها الطبيب ال     ) ز(وإساءة املعاملة؛   
املعلومات ) ط(لربوتوكول اسطنبول؛    وفقاً   ي أجري ذنتيجة الفحص الطيب ال    )ح(ضحية؛  

 ، املسؤولني  واألحكام الصادرة على   لك نتيجتها، ذاملتعلقة بالتحقيقات اليت أجريت، مبا يف       
أن تبلغ اجلهات الفاعلة األخرى، مثـل        أيضاً   وينبغي. والتعويضات املقدمة إىل الضحايا   

ـ ام وهيئات الرصد، السجل مبا تعرفه من حاالت االشتباه يف ال          مكتب املدعي الع   يب ذتع
وينبغي أن يعطي الشخص املدعى أنه ضـحية موافقتـه فيمـا يتعلـق              . وإساءة املعاملة 
  ).ب(و) أ(كورة يف الفقرتني الفرعيتني ذباملعلومات امل
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ي وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ الدولة الطرف نظام فحوص مستقلة، جيـر             -٢٦٢
مبوجبه أطباء شرعيون وأخصائيون نفسيون مؤهلون حتقيقات شاملة عندما تكون لـدى            

ا الشخص خضع   ذي فحص الشخص احملتجز أسباب تدعوه إىل افتراض أن ه         ذالطبيب ال 
   .يب وإساءة املعاملةذللتع
وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقوم املوظفون املكلفون بالعمل يف مراكز الـشرطة،              -٢٦٣

منهجي، بتوفري معلومات جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم عن احلـق يف            على حنو   
وجيب معاجلة كل التماس أو طعـن       . تقدمي التماس أو طعن خبصوص معاملتهم يف احلجز       

على الفور والرد عليه من دون تأخري ال مربر له، كما جيب ضمان عدم تعرض األشخاص      
  .احملتجزين لألذى نتيجة لذلك

ي إمكانيـة املمارسـة     ابأن تضمن سلطات باراغو    أيضاً   اللجنة الفرعية وتوصي    -٢٦٤
 وإساءة املعاملـة وأن     ذيبالعملية للحق يف تقدمي شكوى أو طعن خبصوص التعرض للتع         

وجيب أال يتدخل موظفـو الـشرطة يف        . تضمن احترام مبدأ السرية على النحو الواجب      
وجهة إىل السلطات املختصة، كمـا      إجراءات تقدمي الشكاوى وأال يراقبوا الشكاوى امل      
وتوصى اللجنة الفرعيـة بوضـع      . جيب أال يتسىن هلم االطالع على حمتويات الشكاوى       

قواعد يتبعها ضباط الشرطة يف معاجلة الشكاوى، وتغطي تقدمي الشكاوى إىل السلطات            
   .املختصة وواجب توفري املواد الالزمة لصوغ الشكاوى

. إعادة النظر يف رواتب الشرطة لضمان أن تكون مالئمةوتوصي اللجنة الفرعية ب     -٢٦٥
   .وجيب أن توفر السلطات املعدات اليت حيتاج إليها موظفو الشرطة لالضطالع بعملهم

وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتلقى موظفو وضباط الشرطة املكلفون بالعمـل يف              -٢٦٦
جمـال حراسـة األشـخاص     يف  مناسباًمراكز الشرطة ومراكز االحتجاز األخرى تدريباً  

 يف جمال حقوق اإلنسان، ويف جمـال االسـتخدام          احملرومني من حريتهم، يتضمن تدريباً    
  .السليم للسجالت

 لرصد أعمال الشرطة    توصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ سلطات باراغواي نظاماً       و  -٢٦٧
  .واإلشراف عليها بشكل فعال من جانب كبار ضباط الشرطة

ين يرتكبـون أعمـال     ذشكل تام يف مسؤولية ضباط الشرطة ال      وجيب التحقيق ب    -٢٦٨
لك يف مسؤولية كبار الـضباط      ذيب أو إساءة معاملة ضد األشخاص احملتجزين، وك       ذتع
لك عن  ذو ه األعمال أو يتغاضون عنها،    ذين حيرضون أو يشجعون أو يوافقون على ه       ذال

دعـاء والقـضاء    طريق اآلليات الداخلية لرصد أعمال الشرطة ومن خالل سلطات اال         
  .املختصة على السواء
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وتوصي اللجنة الفرعية بإجراء دراسة يف أقرب وقت ممكن لألوضاع يف مراكـز        -٢٦٩
الشرطة بغية التحقق من نوعية التحسينات اليت ميكن القيام هبا يف أماكن االحتجـاز يف               

  :املرافق القائمة، بتكلفة زهيدة
يق متعدد التخصصات يتم اختيـار      ه الدراسة مبعرفة فر   ذينبغي إجراء ه    )أ(  

  أعضائه من خمتلف القطاعات املشاركة حىت اآلن يف زيارة السجون؛
ـ   ذينبغي تزويد مراكز الشرطة مبيزانية لشراء الغ        )ب(   ين ذاء للمحتجزين، ال

ائيـة  ذائيتني حتتويان على قيمـة غ     ذ على ما ال يقل عن وجبتني غ       ينبغي أن حيصلوا يومياً   
  حتهم وقوهتم؛كافية للحفاظ على ص

، وبصفة خاصة فيما يتعلق     ينبغي حتسني األوضاع املادية يف الزنزانات فوراً        )ج(  
  واإلضاءة، والتهوية؛  باملساحة األرضية الدنيا، واحملتوى احلجمي من اهلواء،

تزويد األشخاص احملرومني من حريتهم مبا ال يقل عن لترين مـن            ينبغي    )د(  
  ؛نتظم وجماناً على حنو ممياه الشرب يومياً

ينبغي متكني األشخاص احملرومني من حريتهم من الوصول بانتظـام إىل             )ه(  
ين يتعني عليهم قضاء الليـل يف احلجـز         ذالاملراحيض واألدشاش، مع تزويد األشخاص      

. وينبغي أن يقوم موظفو مركز الشرطة بتنظيف الزنزانات بانتظـام         . بأسرة جمهزة مبراتب  
افق الصحية كافية لتمكني كل سجني من تلبية حاجته الطبيعيـة           كما ينبغي أن تكون املر    

  .عند االقتضاء وبطريقة نظيفة والئقة
وتوصي اللجنة الفرعية بإتاحة الفرصة لألشخاص احملتجزين يف مراكز الـشرطة             -٢٧٠

لك، ملمارسة التمارين البدنية ملدة ساعة على األقـل         ذ ساعة، كلما تسىن     ٢٤ألكثر من   
  .مخارج زنزاناهت

، ما مل يكونوا قد حـصلوا       وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقر موظفو الشرطة فوراً         -٢٧١
على التدريب الطيب الالزم لتشخيص اعتالالت احملتجزين، أي طلب يتقدم به شـخص             

  . حمتجز لعرضه على طبيب
إىل مراكز شرطة توجـد فيهـا        وتوصي اللجنة الفرعية بنقل اإلناث احملتجزات       -٢٧٢

  .كور احملتجزينذراستهن ومرافق مناسبة لضمان فصلهن عن الضابطات حل
 الدولة الطرف اخلطوات الالزمة لزيادة أعداد       ذوتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخ      -٢٧٣

  .موظفات الشرطة يف مراكز الشرطة
وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه االستعجال، بإهنـاء              -٢٧٤

كما توصي اللجنة الفرعية بأن     . رات طويلة يف مقار الشرطة الوطنية     ممارسة االحتجاز لفت  
 األشخاص املوضوعون يف االحتجاز الوقائي رهن احملاكمة إىل سجون ميكن فيها           ينقل فوراً 
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 الدولة الطرف التدابري املؤقتة ذه الغاية، ينبغي أن تتخ    ذوهل. فصلهم عن األشخاص املدانني   
  . أوضاع متوافقة مع كرامة اإلنسانالالزمة إليواء احملتجزين يف 

 تزويد ضباط الشرطة بتعليمات واضحة وقاطعة ودورية بشأن احلظر املطلق           ينبغيو  -٢٧٥
ا احلظر يف قواعد أو     ذيب وإساءة املعاملة، وإدراج ه    ذواإللزامي ألي شكل من أشكال التع     

  .يف الشرطةتعليمات عامة مثل تلك اليت تصدر فيما يتعلق بواجبات ومهام العاملني 
 مـن اتفاقيـة     ١٦ و ١٢اللتزامات الدولة مبوجب املادتني      وفقاً   وينبغي القيام،   -٢٧٦

مناهضة التعذيب، بإجراء حتقيق فوري ونزيه حيثما يكون هناك سبب معقول يـدعو إىل              
وجيرى هذا التحقيق حىت يف حالـة       . يب أو إساءة معاملة   ذاالعتقاد بأنه ارتكبت حالة تع    

  .رمسيةعدم تقدمي شكوى 
وينبغي أن تكون لدى مجيع مراكز ووحدات الشرطة يف البلد معلومات، متاحة              -٢٧٧

 الشكاوى املتعلقـة    ومرئية للجمهور، بشأن حظر التعذيب وإساءة املعاملة وكيفية تقدمي        
  ا القبيل واجلهات اليت تقدم إليها؛ذهباألفعال من 

ي الرمسي أثناء االضطالع مبهام     ين ال يرتدون الز   ذوينبغي إلزام ضباط الشرطة ال      -٢٧٨
، بغية احلد من اإلفالت من العقاب، بأن يعرفوا         ")املالبس العادية "وهم يرتدون   (شرطية  

. بأنفسهم باالسم واللقب والرتبة عند توقيف ونقل أشخاص حمـرومني مـن حريتـهم             
عن وكقاعدة عامة، ينبغي أن حتدد يف السجالت املالئمة هوية ضباط الشرطة املسؤولني             

  .ين يوجد يف عهدهتم أشخاص حمرومون من حريتهمذ احلرمان من احلرية أو الذإنفا

  السجون    
 دون مزيـد مـن      ١٤٩بتنفيذ األعمال املبينة يف الفقرة      توصي اللجنة الفرعية      -٢٧٩
  .التأخري
وتوصي اللجنة الفرعية بتوفري أسرة ومراتب مالئمة جلميع الرتالء، مبـن فـيهم               -٢٨٠

  .تجزون يف احلبس االنفراديالسجناء احمل
وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضمن سلطات باراغواي االحتفاظ بفئات السجناء            -٢٨١

يف ) النـساء /السجناء رهن احملاكمة، الرجال   /األطفال، السجناء املدانون  /كبارال(املختلفة  
  .مؤسسات خمتلفة أو قطاعات خمتلفة من املؤسسة نفسها

 بإنشاء نظام موحد لتسجيل حاالت الدخول، يف شـكل          وتوصي اللجنة الفرعية    -٢٨٢
 توقيفهموأسباب   هوية األشخاص احملتجزين   تبني فيه بوضوح      جملد مرقم الصفحات   سجل

أن  وينبغـي    .طالق سـراحهم   وإ م دخوهل تاريخ ووقت  وكذلك   أمرت به، والسلطة اليت   
ـ تي، حبيـث ال     التسج ال عليمات حول كيفية استخدام   تن  وموظفو السج يتلقى    ونرك

  . البيانات املدونةفراغات بني 
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املخالفـات املوجبـة    بإنشاء نظام موحد لتسجيل      أيضاً   توصي اللجنة الفرعية  و  -٢٨٣
 الـذي   واملسؤول اومدهت عليه   العقوبة املفروضة وهوية اجلاين   للتأديب، تبني فيه بوضوح     

  .هباأمر 
  :يوفيما يتعلق مبشكلة الفساد، توصي اللجنة الفرعية مبا يل  -٢٨٤

قيام أعلى السلطات باعتماد سياسة حازمة وشفافة للسجون يف جمـال             )أ(  
  مكافحة الفساد؛

تدريب ضباط السجون واملوظفني اإلشرافيني ومديري السجون ودفـع           )ب(  
  رواتب كافية ملوظفي السجون؛

اعتماد تدابري لتعزيز إمكانية وصول اجملتمع املدين وممثلي وسائط اإلعالم            )ج(  
  وسيلة لضمان الرصد اخلارجي؛لك  ذون باعتبارإىل السج
  :االعتماد الفوري للتدابري التالية  )د(  

ة لضمان أن يكون جلميع الـسجناء       رصد حتديد الزنزانات ومنح األسر     '١'
  مكان الئق للنوم دون إلزامهم بدفع مقابل للحصول عليه؛

ـ  ذحظر محل املوظفني للنقود داخل املؤسسة، واإلشراف على إنفا         '٢' ا ذ ه
  ظر؛احل

ـ       '٣' ا التحديـد يف امللفـات      ذتسجيل األجنحة احملددة للرتالء وأسباب ه
  .الشخصية للرتالء

وتوصي اللجنة الفرعية بأن ال تكتفي سلطات السجن بتعزيز األمن ومكافحـة              -٢٨٥
 متضافرة بغية منـع دخـول املخـدرات إىل         جهوداً أيضاً   لذالفساد فحسب وإمنا أن تب    

ـ  ن محالت لثين الرتالء عن تعاطي     السجن، وحتديد طرق وصوهلا، وش     ويف . ه املـواد  ذه
الوقت نفسه، ينبغي أن تستحدث برامج لعالج األفراد من إدمان املخدرات وللعـالج             

  .املرتكز على إعادة اإلدماج يف األسر
 إىل مستوى الوطينتاكومبو  عدد احلراس يف سجن     وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة       -٢٨٦

  .حترام سالمة مجيع األشخاص احملرومني من حريتهممالئم بغية ضمان األمن وا
وتوصي اللجنة الفرعية بأن يضطلع ممارسون طبيون بفحص مجيع السجناء عنـد              -٢٨٧

وجيب أن جيرى الفحص على أساس استبيان عـام جيـب أن يغطـي،              . دخوهلم السجن 
ب أن جيري   وجي. باإلضافة إىل األسئلة الصحية العامة، أي أعمال عنف تعرضوا هلا مؤخراً          

وإذا .  كامالً ، مبا يف ذلك فحص اجلسم فحصاً       شامالً  طبياً فحصاً أيضاً   املمارسون الطبيون 
بدت على املرضى عالمات تدل على تعرضهم ألعمال عنف، فإنه جيب على املمارسـني              

وعندما تكـون   .  مع نتائج الفحص الطيب    الطبيني تقدير ما إذا كان بيان األعمال متسقاً       
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م على االعتقاد بوقوع تعذيب أو إساءة معاملة، فإنه         هني الطبيني أسباب حتمل   لدى املمارس 
   .٩٧جيب عليهم إدراج هذه املعلومات يف السجل احملدد يف الفقرة 

وتوصي اللجنة الفرعية باحلفاظ على السرية التامة للسجالت الطبية للـسجناء             -٢٨٨
   .وبعدم السماح إال للعاملني الطبيني باالطالع عليها

وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة اإلمدادات الدوائية من أجـل تلبيـة متطلبـات               -٢٨٩
 لألولوية  ويف حالة وجود نقص يف األدوية، ينبغي أن حيدد األطباء ترتيباً          . الوصفات الطبية 
  . فيما بني املرضى

وتؤكد اللجنة الفرعية على وجوب احترام حق السجناء يف العرض على طبيب              -٢٩٠
وينبغي أن يتمكن   . ، وتوصي باختاذ اخلطوات الالزمة إلعمال هذا احلق       قت جماناً يف أي و  

أن يقوم احلراس  السجناء من التماس احلصول على مساعدة طبية مهنية على انفراد ودون
  .أو الرتالء اآلخرون بعرقلة طلباهتم أو غربلتها

 الكـشف   وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة حصول مجيع السجناء على فرصـة           -٢٩١
عليهم باألشعة السينية لتحديد اإلصابة بالسل، باستخدام وحدات متنقلة لألشعة السينية،    

وينبغـي الـسماح    . وضرورة البدء بعالج األشخاص الذين تكون نتائج فحصهم إجيابية        
لألشخاص الذين يتقامسون زنزانة مع مصاب بالسل بإجراء كشف آخر باألشعة السينية            

تكرار وينبغي  . بعد ثالثة أشهر  )  مل يتلقوا التحصني   نسبة للسجناء الذي  بالن(واختبار مانتو   
 بفـريوس   وفيما يتعلق . هذا اإلجراء بصورة دورية من أجل منع تفشي حاالت أخرى للمرض          

اإليدز، توصي اللجنة الفرعية بوجوب أن جيرى جلميـع الـسجناء           /نقص املناعة البشرية  
بغي أن حتاط هذه االختبارات بالسرية، وأن تكون وين. اختبار فريوس نقص املناعة البشرية

  . مصحوبة بتقدمي املشورة وأال جترى إال بعد احلصول على موافقة السجناء املستنرية
وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعتمد باراغواي تشريعات تضمن حقـوق املرضـى              -٢٩٢

كمـا  .  عنهم رغماًأو الذين جيري عالجهم     /ذوي اإلعاقة العقلية احملرومني من حريتهم و      
توصي اللجنة الفرعية بإحالة املرضى ذوي اإلعاقة العقلية احملرومني من حريتهم، يف أقرب             

  .وقت ممكن، إىل مؤسسات متخصصة خاضعة إلدارة طبية
وتوصي اللجنة الفرعية بإصالح أثاث وسقف جناح املرضى ذوي اإلعاقة العقلية             -٢٩٣

 أنشطة للقادرين من هؤالء املرضى على املشاركة يف سجن تاكومبو الوطين وبتنظيم برامج
  .والراغبني فيها

      بس االنفرادي لشخص حمتجـز ينبغـي       وتشري اللجنة الفرعية إىل أن األمر باحل        -٢٩٤
أال يصدر إال على أساس شهادة طبية تثبت، بعد إجراء فحص طيب دقيق هلذا الشخص، أنه                

ىل ذلك، ينبغي أن يزور طبيب السجن الـسجناء         وباإلضافة إ . قادر على حتمل هذه العقوبة    
ملا فيه    أن تكون هذه الزيارات    ، على أن يكون مفهوماً    احملتجزين يف احلبس االنفرادي يومياً    
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 للسجناء احملتجزين يف احلـبس      يتسىن، ينبغي أن    ذلكوعالوة على   . اخلري لصحة السجناء  
  . يف اهلواء الطلقاً ساعة قضاء ساعة على األقل يومي١٢االنفرادي ألكثر من 

 من أفعـال  وتشري اللجنة الفرعية إىل أن احلبس االنفرادي املطول قد يعادل فعالً     -٢٩٥
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتوصـي              
بأن تقيد الدولة الطرف بشكل صارم استخدام احلبس االنفرادي كعقوبـة لألشـخاص             

وينبغي عدم استخدام احلبس االنفـرادي يف حالـة القـصر أو            . رومني من حريتهم  احمل
  .األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية

سجن بيدرو خوان  املبىن اجلديد لوتوصي اللجنة الفرعية باإلسراع يف إمتام تشييد      -٢٩٦
   .كابايريو وإعطاء أولوية قصوى إلغالق املرفق القائم

 بوجه عام، بوضع ونشر خطة عمل بـشأن الـسجون           وتوصي اللجنة الفرعية،    -٢٩٧
وينبغـي أن   . لضمان تلبية االحتياجات األساسية جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم        

تتضمن هذه اخلطة، على سبيل األولوية، إجراء تفتيش على األوضـاع املاديـة ملرافـق               
 وينبغي، علـى    .سجون باراغواي، بغية وضع وتنفيذ برامج للتنظيف والترميم والتجديد        

 :وجه اخلصوص، القيام مبا يلي

تزويد مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم بأسرة ومراتب للنوم عليها،           )أ(  
مع توفري ما يكفي من األغطية واحملافظة عليها وتغيريها بانتظام لضمان احلفـاظ علـى                

 ؛هانظافت

 واملـساحة   ضمان توافر التهوية، واحملتوى احلجمي الالزم من اهلـواء،          )ب(  
 األرضية الدنيا، واإلضاءة، وإمكانية الوصول إىل الضوء الطبيعي، يف الزنزانات واملهاجع؛

ويف حالة صاحلة لالستخدام وكافية   تزويد السجون مبرافق صحية مالئمة      )ج(  
  .ألغراض النظافة الشخصية، وغسل املالبس، وتصريف النفايات

على زيادة العدد احلايل للمرافق الـصحية       وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف        -٢٩٨
وعلى إجراء إصالحات عاجلة ومنتظمة جلميع دورات املياه التالفة وتنظيف املرافق بوجه            

  .نوعام يف مجيع أجنحة السج
وتوصي اللجنة الفرعية بأن ختصص الدولة الطرف موارد كافية يف امليزانية لتزويد   -٢٩٩

 الطعام املشترى   ق آليات الرصد الالزمة، أن يكون     السجناء بالطعام وأن تضمن، عن طري     
      على مجيع الرتالء بشكل فعال وأن جيري إعـداده وتقدميـه بطريقـة             وأن يوزع    مغذياً

   .مناسبة والئقة
وفيما يتعلق باملعلومات املتعلقة باملشروع اخلاص بالتـدريب يف جمـال حقـوق               -٣٠٠

تشجع اللجنة الفرعية الدولة    ،  األمحر الدولية نظم باالشتراك مع جلنة الصليب      املاإلنسان،  
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 الـسجون   ا القبيل حبيث تشمل مجيع ضـباط      ذ توسيع نطاق املشاريع من ه     الطرف على 
   .املوجودين يف اخلدمة الفعلية

وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد ضباط السجون بغية ضمان األمن الـشامل              -٣٠١
سجناء من أعمال العنف احملتمل ارتكاهبا من       للمرافق وسالمة املوظفني أنفسهم وسالمة ال     

 مـع   نة الفرعية كذلك بأن حيصل املوظفون، متـشياً       اللجوتوصي  . جانب سجناء آخرين  
جمال مهـامهم العامـة      املعايري الدولية الدنيا، على رواتب كافية وعلى دورة تدريبية يف         

ى أداء هذا النـوع     واحملددة وأن يؤدوا اختبارات نظرية وعملية لتحديد مدى قدرهتم عل         
  .من اخلدمة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنظر الدولة يف إمكانية إنشاء دورة دراسية يف جمـال      -٣٠٢
  .اخلدمة يف السجون باعتبارها وسيلة لرفع مستوى املعايري املهنية بني موظفي السجون

: لىية تنص ع  توصي اللجنة الفرعية بأن تكون لدى مجيع السجون الئحة تأديب         و  -٣٠٣
أنواع ومدد العقوبات اليت    ) ب(يت تشكل خمالفة تستوجب التأديب؛      أنواع السلوك ال  ) أ(

وينبغي أن تطبق أي تـدابري      . السلطة املختصة بفرض هذه العقوبات    ) ج(ميكن فرضها؛   
وتوصـي  . الالئحة، اليت ينبغي أن يكون لدى مجيع السجناء نسخة منها          هلذه وفقاً   تأديبية

نح مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم احلق يف االستماع إليهم قبـل            اللجنة الفرعية مب  
  .هراجعت اإلجراء إىل سلطات أعلى ملااختاذ اإلجراء التأدييب ويف رفع هذ

الـذكور  (وتوصي اللجنة الفرعية سلطات باراغواي بضمان حق كل السجناء            -٣٠٤
لرياضة املناسبة يف اهلـواء      ا ةمارسمليوم  الساعة على األقل يف     يف احلصول على    ) واإلناث
  .للمعايري الدولية الدنيا وفقاً ،الطلق
وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تتاح جلميع السجناء إمكانية احلصول علـى              -٣٠٥

 من  مزودة بعدد كاف   هلم مكتبة  وأن تتاح الثقافية،  فرص العمل وممارسة األنشطة التعليمية و     
  . الترفيهيةو  التثقيفيةالكتب
     توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن سلطات السجون أن يكون يف كـل سـجن              و  -٣٠٦

  . ما ال يقل عن هاتفني صاحلني للعمل يتسىن لألشخاص احملرومني من حريتهم استخدامهما
وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على احلفاظ على التدابري املتعلقـة مبنـع              -٣٠٧

 من سياسة   لة وتعزيز هذه التدابري باعتبارها جزءاً     التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعام     
وينبغي أن يتضمن هذا العمل محالت توعية واسعة النطاق بـشأن     . شاملة تنتهجها الدولة  

. منع التعذيب وإساءة املعاملة، ومحالت إعالمية بشأن سبل وأماكن اإلبالغ عن احلاالت           
بتزويد موظفي السجون بتدريب    بأن تضطلع الدولة الطرف      أيضاً   وتوصي اللجنة الفرعية  
  . يف جمال حقوق اإلنسان
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وتطلب اللجنة الفرعية من الدولة الطرف إجراء حتقيق فـوري ونزيـه يف مجيـع                 -٣٠٨
 ١٢ للمادتني   تعذيب وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، طبقاً        االدعاءات املتعلقة بال  

ذه االدعاءات موظفني يف    يت متس فيها ه   ويف احلاالت ال  . التعذيب من اتفاقية مناهضة     ١٣و
سجن، ينبغي إيقاف املوظفني املعنيني عن العمل طوال فترة احملاكمة، وفصلهم من اخلدمـة              

   .ذا ثبتت إدانتهمإ
  ومـستقالً  وسـرياً  فعاالً وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً         -٣٠٩

حتفاظ بسجل للشكاوى، وينبغي أن     وينبغي لكل سجن اال   . للشكاوى يف مجيع السجون   
 هوية مقدم الشكوى، وطبيعة الـشكوى، واإلجـراء          هذا السجل معلومات عن    يتضمن

  .املتخذ، ونتيجة الشكوى

  مستشفى األمراض العصبية والنفسية    
توصي اللجنة الفرعية بزيادة الفرص املتاحة للمرضى للمشاركة يف أنشطة إعادة             -٣١٠
  . التأهيل
بإعطاء مجيع املرضى خزانات يودعون فيها متعلقاهتم  أيضاً لجنة الفرعيةوتوصي ال  -٣١١

 .الشخصية

  طلبات احلصول على املعلومات  -باء   
 : يلي ما الطرف بشأنةتود اللجنة الفرعية أن تتلقى معلومات من الدول  -٣١٢

عدد شكاوى التعذيب أو إساءة املعاملة اليت تلقتها الشرطة الوطنية ضد             )أ(  
 لتدابري، مبا يف ذلك ا    بالغاتاخلمس األخرية، والوضع احلايل لتلك ال     وات   يف السن  هافرادأ

  التأديبية اليت مت اختاذها؛
  احملددة اليت تعتزم هبا، يف إطـار مـن االسـتقالل املؤسـسي             طريقةال  )ب(  

  العام لتمكينه من ضمان تقدمي     الدفاع املوارد البشرية واملالية ملكتب      زيادة،  واالستقاللية
 الـذين   ،يع األشخاص احملرومني من حريتهم    إىل مج مساعدة قانونية جمانية وفعالة وشاملة      

  من حلظة احتجازهم؛حيتاجون إىل هذه املساعدة، ابتداًء

يف الواقـع   الطريقة اليت يؤدي هبا مكتب املدعي العام وظيفته اإلشرافية            )ج(  
 اللجنة الفرعية، على وجـه      وتود.  فيما يتعلق بكل من مراكز الشرطة والسجون       العملي

 إىل هـذه  يتم القيام هباتواتر الزيارات اليت مدى اخلصوص، أن حتصل على معلومات عن  
 هبا تتماملواقع، وما إذا كانت هناك أي مبادئ توجيهية داخلية بشأن الكيفية اليت يتعني أن 

أثناء الزيارات   تقارير عن املالحظات اليت تبدى        جيري إعداد  هذه الزيارات، وما إذا كان    
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 هذه التقارير، وعدد الشكاوى الـيت        إليها  تقدم اجلهات اليت حسب االقتضاء،   كذلك،  و
   مكتب املدعي العام نتيجة هلذه الزيارات؛يقدمها

  ؛ ١٤٩ األعمال املشار إليها يف الفقرة هذتطور وتنفيذ ه  )د(  
ناء حتت إشـراف الـسج    التقدم احملرز يف إنشاء نظام للنهوض بالصحة          )ه(  

 وبصفة خاصة بشأن مكافحة األمراض املعدية مثل فريوس نقـص           ،)١٨٠انظر الفقرة   (
  اإليدز والسل؛ /املناعة البشرية

  جلناح احلبس االنفرادي يف سجن تـاكومبو الـوطين         نهائيال اإلغالق  )و(  
  ؛التقدم احملرز يف األشغال والتاريخ املقدر الفتتاح زنزانات احلبس االنفرادي اجلديدةو

 وفقاً  ،١٩٠ إصالح املرافق املشار إليها يف الفقرة        ا كان قد مت فعالً    ذما إ   )ز(  
   ؛ اللجنة الفرعيةملا وعدت به

مـصنفة  ،  ميزانية الغذاء السنوية املخصصة للمديرية العامة للـسجون         )ح(  
احلصول على توضـيحات بـشأن التـدابري         أيضاً   وتود اللجنة الفرعية  . حبسب السجن 

  ؛الشفاف والفعال للميزانيةاالستخدام املعتمدة لضمان 
ذين قـدموا   ما مت القيام به ملنع حدوث أعمال انتقامية ضد احملتجزين ال            )ط(  

  .معلومات إىل اللجنة الفرعية
  :وتود اللجنة الفرعية أن تتلقى نسخة من  -٣١٣

 التقارير الفصلية الثالثة األخرية اليت يلزم أن تقدمها وحدة اإلشـراف            )أ(  
  ؛٣٠ من االتفاق رقم ٢جون إىل احملكمة العليا مبوجب املادة  السعلى

توجيهات احملكمة العليا خبصوص حق األشخاص احملرومني من حريتـهم            )ب(  
  ؛يف اإلجراءات القانونية الواجبة

مشروع القانون املتعلق بنظام املدافعني العامني، مع معلومات عن وضع            )ج(  
  القانون هذا؛التقدم احملرز فيما يتعلق مبشروع 

 عن إجراءات فـرض     لك معلومات أكثر تفصيالً   ذالئحة العقوبات وك    )د(  
  .العقوبات والسلطة املسؤولة عن األمر هبا
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  املرفق األول

  ين التقاهم الوفدذقائمة بكبار املسؤولني وغريهم ال    

  السلطات الوطنية  -ألف   
  فرناندو أرميندو لوغو منديس، رئيس اجلمهورية

  لداخليةوزارة ا    
  رافائيل فيليزوال، الوزير

  إلفيو سيغوفيا شابارو، نائب الوزير للشؤون السياسية
  إدغار سريفني

  وزارة اخلارجية    
  خورخي الرا كاسترو، نائب الوزير

  تريومي ماتسو دي كالفريول، إدارة حقوق اإلنسان
  هيوغو شابارو غونزاليز، إدارة حقوق اإلنسان

  ماريا إينيس بنيتيز

  ة العدل والعملوزار    
  هومربتو بالسكو غافيالن، نائب الوزير

  أولغا ماريا بالنكو، إدارة الشؤون اجلنائية
  إيريس روجاس ريكالدي، مديرة حقوق اإلنسان

  وزارة الصحة    
  نستور غرياال، مدير مستشفى أسنسيون لألمراض العصبية والنفسية

  غالديس غونزاليز روداس، املستشارة القانونية للوزارة

  الشرطة الوطنية    
  سانشيز. املفوض العام سلستينو ر
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  السلطة القضائية    
  نوري مونتيل، مديرة حقوق اإلنسان، حمكمة العدل العليا

  نيللي أوبريغون، وحدة اإلشراف على السجون، حمكمة العدل العليا
  حمامي الدفاع اجلنائي، وزارة الدفاع العامسيلفا موريل دي أسيفيدو، نائبة 

   ذاريا النيس، قاضية التنفيآنا م

  مكتب املدعي العام    
  ألكاراز، نائب املدعي العام ماركو أنطونيو
  سيلفانا أوتازو

  السلطة التشريعية    
    دواريت مانزوين، جلنة جملس الشيوخ املعنيـة بالتـشريع والتـدوين           . د. السناتور مارسيلو أ  

  والعدل والعمل 
   جلنة حقوق اإلنسان يف جملس الشيوخآنا ماريا مندوزا دي آشا،السناتور 

  النائبة فافيوال أوفييدو، جلنة حقوق اإلنسان يف جملس النواب
  ماريا ليز غارسيا دي أرنولد، جملس النواب

  مكتب أمني املظامل    
  ا بايز مونغيس، أمني املظاملمانويل ماري

  هيليم أملادا ألكاراز
  جوديث رولون

  هيئات األمم املتحدة  -باء   
  و جيمينيز دي لويس، منسق األمم املتحدة املقيملوريرت

  ليبريتاد غوتيرييز، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  أندريا سيد، منظمة األمم املتحدة للطفولة
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  اجملتمع املدين  -جيم   
  التعسفي سوليداد فيالغرا، عضو سابق يف فريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز

Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar Obligatorio (AFAVISEM)  
Centro de Estudios Judiciales  

Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY)  
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)  

Rondas) منظمة غري حكومية(  
Raíces) منظمة غري حكومية(  
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  املرفق الثاين

  أماكن احلرمان من احلرية اليت زارهتا اللجنة الفرعية    

  مرافق الشرطة الوطنية    
  )أسنسيون (دائرة الشرطة يف حاضرة أسنسيون

  ٣مركز الشرطة رقم   
  ٥مركز الشرطة رقم   
  ٩مركز الشرطة رقم   
  ١٢مركز الشرطة رقم   
  ٢٠مركز الشرطة رقم   
  رطة اخلاصة للنساءوحدة الش  

  دائرة شرطة املقاطعة الوسطى
  ، سان لوريرتو١مركز الشرطة رقم   
  ، ليمبيو٩مركز الشرطة رقم   

  دائرة شرطة مقاطعة أمامباي
  ، باريو أوبريرو، بيدرو خوان كابايريو٣مركز الشرطة رقم   

  دائرة شرطة مقاطعة سان بيدرو
  ، سان إستانيسالو٨مركز الشرطة رقم   
  اص للشرطة الوطنيةالفرع اخل

  السجون    
  سجن تاكومبو الوطين

  سجن بيدرو خوان كابايريو اإلقليمي

  مستشفى أسنسيون لألمراض العصبية والنفسية    
        


