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

الالإنسانية أو املهينة بعد بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من             
وبدأت اللجنة الفرعية عملها يف     . أو الالإنسانية أو املهينة   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية      

  .٢٠٠٧فرباير /شباط
ويستهدف الربوتوكول االختياري إنشاء نظام زيارات منتظمة تقوم هبا هيئات دولية             -٢

ووطنية مستقلة إىل األماكن اليت يودع هبا األشخاص احملرومون من حريتهم، بغية منع ممارسة              
. )١(التعذيب وأي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة              

 لإلشارة إىل أي شكل من أشكال املعاملة "سوء املعاملة"دم هذا التقرير املصطلح العام     ويستخ
وينبغي أن يفسر هذا املصطلح بأوسـع معانيـه،         . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

  .حبيث يشمل مجلة أمور منها االحتجاز يف ظروف مادية غري مناسبة
 على جانبني رئيسيني، مها حتديداً زيارة أماكن احلرمان         ويشتمل عمل اللجنة الفرعية     -٣

من احلرية، وإسداء النصح للدول األطراف بشأن تطوير وعمل اهليئات اليت ُتكلف بـإجراء              
وتركز اللجنة الفرعيـة علـى      .  اآلليات الوطنية للوقاية   -زيارات منتظمة إىل هذه األماكن      

وف فعلياً على األوضاع والعوامل اليت تؤدي إىل        فمهمتها األساسية هي الوق   : اجلوانب العملية 
  .خماطر التعذيب أو سوء املعاملة وحتديد التدابري العملية ملنع وقوع مثل هذه االنتهاكات

 من الربوتوكول االختياري على أن تتعاون اللجنة        ١١من املادة   ) ج(وتنص الفقرة     -٤
 ال املتحدة وآلياهتا ذات الصلة فـض الفرعية، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات األمم 

مجيـع  عن املؤسسات أو املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية اليت تعمل على تعزيز محايـة              
ووضعت اللجنة الفرعية يف احلسبان، خالل زيارة هندوراس،        . األشخاص من املعاملة السيئة   

والفريق  )٢( مناهضة التعذيب  مجيع املعلومات املتاحة من مصادر األمم املتحدة، ال سيما جلنة         
  . ، ومن هيئات الرصد الوطنية واإلقليمية)٣(العامل املعين باالحتجاز التعسفي

وبالتصديق على الربوتوكول االختياري، تلتزم الدولة الطرف بأن تـسمح للجنـة              -٥
 الفرعية بزيارة أية أماكن خاضعة لواليتها القضائية ورقابتها يوجد أو حيتمل أن يوجـد هبـا     

إيعـاز منـها أو     بأشخاص حمرومون من حريتهم، إما مبوجب أمر صدر عن سلطة عامة أو             

__________ 

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

 ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٤املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقريـر األويل هلنـدوراس،             )٢(
)CAT/C/HND/CO/1.( 

 ).A/HRC/4/40/Add.4 (٢٠٠٦دوراس، تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن زيارته إىل هن )٣(
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كما تتعهد الدول األطـراف   . )٤()"أماكن االحتجاز " بُيشار إليها الحقاً    ( مبوافقتها أو علمها  
بأن توفر للجنة الفرعية ملنع التعذيب إمكانية احلصول بدون قيود على مجيع املعلومات املتعلقة             

األشخاص احملرومني من حريتهم وعـدد أمـاكن االحتجـاز ومواقعهـا وظـروف           بعدد  
كما تلتزم بأن تتيح للجنة الفرعية ملنع التعذيب إمكانية إجراء مقابالت خاصة            . )٥(االحتجاز

وتكون للجنة الفرعية ملنـع التعـذيب       . )٦(بدون شهود مع األشخاص احملرومني من حريتهم      
  . )٧( يف زيارهتا واألشخاص الذين ترغب يف مقابلتهمحرية اختيار األماكن اليت ترغب

ويتضمن هذا التقرير عن أول زيارة تقوم هبا اللجنة الفرعيـة ملنـع التعـذيب إىل                  -٦
هندوراس استنتاجات ومالحظات اللجنة الفرعية وتوصياهتا بشأن حتسني األوضاع من أجل           

وتـسترشد اللجنـة   . ملعاملةتوفري احلماية لألشخاص املعرضني ألي شكل من أشكال سوء ا     
ية واملوضوعية، شمولالفرعية ملنع التعذيب يف عملها مببادئ السرية والرتاهة وعدم االنتقائية وال       

وُيعد التقرير جزءا من احلوار اجلاري      .  من الربوتوكول االختياري   ٢ من املادة    ٣وفقاً للفقرة   
عذيب وغريه من ضروب املعاملـة      بني اللجنة الفرعية وسلطات هندوراس الرامية إىل منع الت        

  .)٨(وسيحتفظ التقرير بطابعه السري ويعود قرار نشره إىل سلطات هندوراس. السيئة
والعمل الوقائي الذي تقوم به الدولة ملنع ممارسة التعذيب وإساءة املعاملة ضـروري               -٧

. يـة يف مجيع احلاالت، بصرف النظر عن مدى تكرار هذه االنتهاكات يف املمارسـة الفعل             
وينبغي أن يكون هذا العمل شامال وعلى نطاق واسع لكي يغطي مجيع أشكال االنتهاكات              

وما يربر هذا العمل حالة الضعف اليت يعيـشها         . اليت تطال األشخاص احملرومني من حريتهم     
بشكل خاص األشخاص الذين حتتجزهم الدولة، واليت تنطوي أصال على خمـاطر التعـرض              

ومـن  .  جانب السلطات متس سالمة الشخص احملتجز وكرامتـه        لتجاوزات وانتهاكات من  
الوسائل األساسية ملنع التعذيب وإساءة املعاملة القيام بإنشاء آليات رصد وتوفري التـدريب             
والتوعية على وجه اخلصوص ملوظفي الدولة الذين يتعاملون بشكل مباشر مـع األشـخاص      

  . احملرومني من حريتهم
 الغرض من الزيارات اليت تقوم هبا اللجنة الفرعية هو دراسة           ويف هذا السياق، يكون     -٨

نظام السجون واهليئات العامة األخرى اليت لديها سلطات احتجاز األشخاص، وذلك هبدف            
حتديد ما إذا كانت هناك أي ثغرات فيما يتصل بتوفري احلماية لألشخاص املعنيني والقيـام،               

وتعتمد اللجنة الفرعية هنجا شـامال  .  لتعزيز النظامعند االقتضاء، بتحديد الضمانات املطلوبة 
__________ 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                  )٤(
 .٤ من املادة ١٢ و١الالإنسانية أو املهينة، الفقرتان 

 .١٤من املادة ) ب(و) أ(١املرجع السابق، الفقرة  )٥(

 .١٤ من املادة) د(١ع السابق، الفقرة املرج )٦(

 .١٤من املادة ) ه(١املرجع السابق، الفقرة  )٧(

 .١٦ من املادة ٢املرجع السابق، الفقرة  )٨(
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وتسعى اللجنة الفرعية من خالل دراسة أمثلة املمارسات اجليدة والسيئة إىل املساعدة            . للوقاية
يف محاية حياة األشخاص احملتجزين لدى الدولة ومحاية سالمتهم البدنية والعقليـة وضـمان              

 على احتماالت تعرضهم النتهاكات أو تقلـيص        معاملتهم بصورة إنسانية وكرمية، والقضاء    
  . هذه االحتماالت إىل احلد األدىن

ويرتبط منع التعذيب وإساءة املعاملة باحترام حقوق اإلنسان األساسـية األخـرى              -٩
وزيـارات اللجنـة    . لألشخاص احملرومني من حريتهم، بصرف النظر عن شكل االحتجاز        

ل االختياري تركز على حتديد العوامل اليت قد تساهم         الفرعية للبلدان األطراف يف الربوتوكو    
وخالفا للقيام بالتحقق فقط من     . يف وجود، أو جتنب، األوضاع اليت تؤدي إىل إساءة املعاملة         

وقوع أو عدم وقوع التعذيب وإساءة املعاملة، فإن اهلدف النهائي للجنة الفرعية هو التكهن              
ارها يف املستقبل عن طريق تشجيع الدول على        بإمكانية حدوث مثل هذه األفعال ومنع تكر      

  . حتسني نظام احلماية لديها

  مقدمة    
 من الربوتوكول االختياري، قامت اللجنـة الفرعيـة ملنـع           ١١ و ١وفقاً للمادتني     -١٠

        / أيلـول  ٢٣ إىل   ١٣التعذيب بالزيارة الدوريـة األوىل إىل هنـدوراس يف الفتـرة مـن              
  .٢٠٠٩سبتمرب 

السيد ماريو لـويس    : وفد يتألف من أعضاء اللجنة الفرعية التالية أمساؤهم       وكان ال   -١١
، والسيد هانز درامنسكي بيترسن، والسيد ميغيل سار إغـوينيس          )رئيس الوفد (كوريوالنو  

  .  والسيد وايلدر تيلر سوتو
وساعد أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب كل من السيدة كارمن روسـا رويـدا                -١٢

 والسيدة نعومي باريتا شاغويا، والسيد بابلو سواريس والسيد إنريك مارتينيـل،            كاستانون،
  .ومجيعهم من موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

ونظرت اللجنة الفرعية خالل الزيارة يف مسائل تتعلق مبعاملة األشخاص احملرومني من              -١٣
ويف . وسيغالبا، ويف سجن سان بيـدرو سـوال  حريتهم يف سجن ماركو أوريليو سوتو، يف تيغ 

، وخمفـر الـشرطة يف      ٣ و ١تيغوسيغالبا، قامت اللجنة الفرعية بزيارة مركزي االحتجاز رقم         
أما . مقاطعة مانشني، وخمفر الشرطة يف مقاطعة كندي، ورئاسة اإلدارة الوطنية للتحقيق اجلنائي           

 يف  ٥جنة الفرعية مركز االحتجاز رقـم       يف سان بيدرو سوال واملناطق اجملاورة، فقد زارت الل        
     .كما زارت مركز ريناثيندو لألحداث يف تيغوسيغالبا. ٣-٤كولوما ومركز االحتجاز 

وباإلضافة إىل زيارة أماكن احلرمان من احلرية، أجرت اللجنة الفرعية لقاءات مـع               -١٤
عـام، وال سـيما مـع     مسؤولني يف السلطة القضائية مشلت احملكمة العليا؛ وديوان املدعي ال         

املدعني العامني املعنيني حبقوق اإلنسان يف تيغوسيغالبا وسان بيدرو؛ ومع مسؤولني يف وزارة             
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اخلارجية، مبن فيهم املدير العام للشؤون اخلاصة، ومع مـسؤولني يف وزارة الـدفاع ووزارة               
اإلنسان وممثله  كما اجتمعت باملفّوض الوطين حلقوق      . األمن، مبن فيهم املفتش العام للشرطة     

  . اإلقليمي يف سان بيدرو سوال
وعقدت اللجنة الفرعية عددا من االجتماعات مع أشخاص حمرومني من حريتـهم،              -١٥

  .مبن فيهم ضحايا التعذيب أو إساءة املعاملة
ويف هناية الزيارة قدمت اللجنة الفرعية استنتاجاهتا الـسرية األوليـة إىل سـلطات                -١٦

. ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٣تقدمي تعليقاهتا عليها حبلـول      هندوراس وطلبت منها    
وتعرب اللجنة الفرعية عن امتناهنا لديوان املدعي العـام ووزارة األمـن ووزارة اخلارجيـة               

  .واملفوض الوطين حلقوق اإلنسان ملا قدموه من تعليقات مت إدراجها يف هذا التقرير
 ١٦طريق هذا التقرير الذي أُعد وفقاً للفقرة        وحتيل اللجنة الفرعية إىل هندوراس، عن         -١٧

من الربوتوكول االختياري، املالحظات والتوصيات الناجتة عن زيارة اللجنة فيما يتعلق مبعاملـة   
األشخاص احملرومني من حريتهم، بغية حتسني محاية هؤالء األشخاص من التعـذيب وإسـاءة              

ار بني اللجنة الفرعية وسلطات هنـدوراس       ويشكل تقرير الزيارة جزءا مهما من احلو      . املعاملة
 مـن الربوتوكـول     ١٦ من املادة    ٢وإعماالً للفقرة   . فيما يتصل مبنع التعذيب وإساءة املعاملة     

  . االختياري، يكون هذا التقرير سريا ما مل تطلب أو تقرر سلطات هندوراس نشره

ــلطات    - أوالً   ــاون س ــارة وتع ــسياسي للزي ــاعي وال ــسياق االجتم            ال
  الدولة الطرف

 ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ١٢بعثت اللجنة الفرعية برسالة إىل الدولة الطرف مؤرخة           -١٨
وأبلغت اللجنة الفرعيـة    . ٢٠٠٩أبلغتها فيها برغبتها يف القيام بزيارة إىل هندوراس يف عام           

ترة بعثة هندوراس الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف بأن الزيارة ستكون خالل الف             
كمـا طلبـت   . ، وطلبت تعاون البعثة يف إمتام الزيارة٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ إىل   ١٣من  

اللجنة، وفقاً للممارسة املعهودة، مجلة أمور منها منح أعضاء وفد اللجنة تصديقا ميكنهم من              
الوصول إىل مجيع املنشآت اليت قد يوجد فيها أشخاص حمرومون من حريتهم، وتعيني موظفي 

  . مان االتصال والتنسيق بصورة مالئمة بني أعضاء الوفد والسلطات يف هندوراساتصال لض
 أكـدت   ،٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨وعقب األحداث اليت وقعت يف هندوراس يوم          -١٩

. اللجنة رغبتها يف زيارة هندوراس خالل الفترة اليت مت حتديدها وكررت طلب التعاون معها             
بلد، رأت اللجنة الفرعية أن عملها يف جمال منع التعذيب          ونظرا للوضع الذي كان سائدا يف ال      

، أبلغت البعثة الدائمة يف     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٧ويف  . وإساءة املعاملة قد اكتسى أمهية خاصة     
وأبدت هندوراس تعوهنا مع اآلليات الدولية حلقوق       . جنيف اللجنة الفرعية برغبتها يف التعاون     
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 دعوة دائمة للمقررين اخلاصـني التـابعني   ٢٠٠٩ليه يو/ متوز٢٤اإلنسان عندما وجهت يف   
  .جمللس حقوق اإلنسان لزيارة البلد

لسلطات احلاكمة  وكانت اللجنة الفرعية مدركة متاماً للحوار املكثف بشأن شرعية ا           -٢٠
ومع ذلك، ودون الدخول يف حتليل هذه املسألة السياسية إىل          . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨ بعد

نة الفرعية أن من الضروري خماطبة السلطات اليت لديها مسؤولية مباشرة           حد بعيد، رأت اللج   
عن كفالة االحترام الفعال حلق احملتجزين يف املعاملة الالئقة، بصرف النظر عـن مالبـسات               

وأصبحت هذه احلاجة ملحة بشكل أكرب عندما بدأت اللجنة الفرعيـة تتلقـى             . احتجازهم
يونيه وبعده عن وقوع العديد من حاالت التعذيب وإساءة         /األخبار اعتباراً من أواخر حزيران    

وبالنظر . املعاملة بسبب املظاهرات اليت اندلعت احتجاجاً على اإلطاحة باحلكومة الدستورية         
إىل وضع حكومة األمر الواقع خالل فترة الزيارة، مل تقابل اللجنة الفرعية الرئيس أو أحدا من     

  .ن مت تعيينهموزرائه أو من كبار املسؤولني الذي
ومراعاة لفداحة األزمة السياسية واالجتماعية اليت كانت تعصف هبنـدوراس وقـت              -٢١

الزيارة، قررت اللجنة الفرعية التركيز على مسألة منع ممارسة التعذيب وإساءة املعاملة بـسبب              
ا حركة االحتجاج، وتلقت العديد من إفادات الشهود املتعلقة بأحداث تدخل يف نطاق واليته            

    .ويتناول هذا التقرير الكثري من األحداث املذكورة. ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨وقعت بعد يوم 
وعالوة على ذلك، شهدت اللجنة الفرعية نفسها وقوع أعمال عنف أثنـاء قمـع                -٢٢

وكان وفد اللجنة الفرعيـة يف      . املظاهرات اليت كانت تطالب باستعادة احلكومة الدستورية      
، وهو اليوم الذي عاد فيه الرئيس زياليا إىل الـبالد           ٢٠٠٩ول سبتمرب    أيل ٢١هندوراس يف   

وفُرض حظر التجول يف ذلك اليوم ابتداًء من الساعة الرابعة مساًء           . وجلأ إىل سفارة الربازيل   
ولذا، مل يتمكن أعضاء وفد اللجنة من مغادرة البلد يف اليوم األخري مـن             . وأُغلقت املطارات 

سبتمرب، ومتكنوا من املغادرة يف اليوم التايل براً حتت حراسة الشرطة           /يلول أ ٢٢الزيارة املوافق   
  .نظرا الستمرار إغالق املطارات وفرض حظر التجول

ويف حني تعرب اللجنة الفرعية عن أسفها إزاء الظروف اليت سادت خالل اليـومني               -٢٣
طات هنـدوراس الـيت   األخريين من زيارة وفدها إىل هندوراس، فإهنا تعرب عن امتناهنا لسل       

فممثلي خمتلف اهليئات الذين طلبـت منـهم اللجنـة حـضور            . عملت على تيسري الزيارة   
وأُتيح الوصول  . االجتماعات اليت عقدهتا استجابوا بعد إشعار قصري للغاية يف بعض األحيان          

إىل أماكن االحتجاز على وجه السرعة ودون عوائق، كما أبدى املسؤولون يف األماكن اليت              
وتود اللجنة أيضا اإلشارة إىل أهنا متكنت       . ت زيارهتا استعدادهم للتعاون مع اللجنة الفرعية      مت

من الوصول دون قيود إىل احملتجزين الذين طلبت إجراء مقابالت خاصة معهم، كما متكنت              
  . من االطالع على التقارير والسجالت اليت طلبتها

 املنظمات غري احلكومية الذين قابلتهم على       وتود اللجنة الفرعية توجيه الشكر ملمثلي       -٢٤
املعلومات الكاملة والقّيمة اليت قدموها، مما أسهم بشكل كبري يف كفالـة حتقيـق أهـداف                
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كما تعرب باملثل عن امتناهنا لألشخاص الذين أجرت معهم مقابالت، سواء أكانوا            . الزيارة
م مع اللجنة وموافقتهم على اطالع      حمرومني من حريتهم أم ال، لإلفادات اليت قدموها وتعاوهن        

  . اللجنة على جتارهبم املتعلقة بالتعرض للتعذيب وإساءة املعاملة
وأخرياً، تعرب اللجنة الفرعية عن امتناهنا العميق لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف               -٢٥

  . هندوراس ملا قدمه من دعم جوهري إلجناح الزيارة

ها اللجنة الفرعية عن ممارسة التعـذيب وإسـاءة         املعلومات اليت تلقت    - ثانياً  
  املعاملة يف هندوراس

مجعت اللجنة قدرا كبريا من املعلومات عن ممارسة التعذيب وإسـاءة املعاملـة يف                -٢٦
وقدمت هذه املعلومات منظمات غري حكومية وحمامون، وضحايا ال يزال بعضهم           . هندوراس

   وا أهنم تعرضوا ملمارسات من هذا القبيـل،        رهن االحتجاز وآخرون مت إخالء سبيلهم ذكر      
وهذه األفعال كانت حتدث عادة وقت االعتقـال        . ال سيما على أيدي أفراد الشرطة الوقائية      

وكان . وأثناء ترحيل األشخاص إىل خمافر الشرطة أو خالل الساعات القليلة األوىل لالحتجاز    
ؤالء األشخاص، هو احلـصول علـى       الغرض من التعذيب وإساءة املعاملة، وفقاً إلفادات ه       

معلومات ميكن استخدامها يف التحقيقات املتعلقة باالعتداءات، مع أهنا كانت جمرد عقوبة ملن            
  . ُيشتبه يف تورطهم يف بعض االعتداءات

مركز منع ومعاجلـة    "وتتضمن قاعدة بيانات إحدى املنظمات غري احلكومية وهي           -٢٧
 حالة تعذيب وإساءة معاملة وقعت ٢٢٧، "(CPTRT)م وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وذويه   

، والشرطة الوقائيـة  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ و ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦يف الفترة بني    
وهناك دراسة أجرهتا هذه املنظمـة،      . هي اهليئة اليت يرد ذكرها بشكل معتاد يف هذا الصدد         

ات قامت هبا إىل تسعة سـجون يف   شخصاً خالل زيار  ٢١٣استنادا إىل مقابالت أجرهتا مع      
 يف املائة من األشخاص ادعوا التعرض لإليـذاء         ٦١شرق املنطقة الوسطى من البلد، تبّين أن        

وتربر الشرطة استخدام العنف بإدعاء أن احملتجـزين كـانوا يف      . البدين قبل إيداعهم السجن   
خدمة تتمثـل عمومـاً يف      واألساليب املست . حالة ُسكر أو قاوموا االعتقال أو حاولوا الفرار       

  . الركل أو الضرب بالعصي أو أي شيء متاح يف أماكن االحتجاز أو خمافر الشرطة
 ١٢وقدم املدعي اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف سان بيدرو سوال إىل اللجنة الفرعية                -٢٨

وما يتصل به   تتعلق بالتعذيب٢٠٠٩ و٢٠٠٨ عامي نسخة من شكاوى عرضها على احملاكم
 ٢٨عتداءات، وقد تضمنت شكوى ختـص ثالثـة أشـخاص جـرى احتجـازهم يف          من ا 
 وتعذيبهم على أيدي أفراد اإلدارة الوطنية للتحقيق اجلنائي أثناء التحقيق يف            ٢٠٠٩فرباير  /شباط

وتوضح الشكوى أن احملتجزين ُعِصبت أعينهم بأقمصتهم وأُخـذوا  . قضية تتعلق بسرقة أسلحة  
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للضرب بالعصي ووضعت رؤوسهم داخـل أكيـاس مـن          إىل مكان جمهول حيث تعرضوا      
  .وقد مات أحد احملتجزين اختناقاً وأُخذت اجلثة إىل مكان جمهول. البالستيك مليئة بالغازات

 كـانون   ٢٢وهناك شكوى أخرى تتعلق برجل شاب وصديقته جرى اعتقاهلما يف             -٢٩
ئق ثبوتيـة وبـسبب      يف كولوما، كورتيس، بزعم أهنما ال حيمالن وثـا         ٢٠٠٨يناير  /الثاين

وأُخذ االثنـان إىل    . "١٨"عالمات وشم على جسم الرجل الشاب تشري إىل عصابة مسماة           
مث شاهدته صديقته وأشخاص آخرون يف اليوم التايل وعليه آثار          . قسم االحتجاز يف كولوما   

وأُخذ الحقا من زنزانته إىل مكتب الضابط املسؤول حيث طلب منه طبع            . التعرض للضرب 
على سجل السجن إلثبات أنه قد أُطلق سراحه، مث أخذه اثنان من احلراس بسيارة إىل               بصمته  

 ٢٩ويف  . وعندما جاء أفراد أسرته للسؤال عنه أُخربوا بأنه قد أُطلق سـراحه           . مكان جمهول 
 تعرفت األسرة على جثته يف مشرحة الطب الشرعي يف مقاطعـة            ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

  .إإليكوتيو، كولوما
وذكر العديد من احملتجزين يف عهدة الشرطة الذين قابلتهم اللجنة الفرعيـة أهنـم                -٣٠

 عامـاً يف    ١٧وقابل أعضاء وفد اللجنة شاباً يبلغ من العمر         . تعرضوا للضرب أثناء اعتقاهلم   
 يف كومايغوال، تيغوسيغالبا، وقد أطلعهم على آثار الضرب بالعصي          ٣مركز االحتجاز رقم    

نه اعُتِقل يف اليوم السابق مع صديق له بواسطة اثنني من أفـراد الـشرطة          على ظهره، وقال إ   
وذكر أهنما قد أمضيا ذلك اليوم يف بيع الصحف وكان حبوزهتما مبلغ من             . اهتمومها بالسرقة 

وعثر أعضاء الوفد يف مرات عديدة على قاصرين حمتجزين يف عهـدة            . املال أخذه الشرطيان  
  . عاما١٧ً و١٥الشرطة تتراوح أعمارهم بني 

وقال أحد احملتجزين الذين قابلهم أعضاء الوفد يف اإلدارة الوطنية للتحقيق اجلنائي يف          -٣١
وذكر آخر أن رجال الشرطة رشوا عينيه بغـاز         . تيغوسيغالبا إنه تعرض للركل أثناء اعتقاله     

ن االحتجاز  وقال كثريون إن احملتجزين ُتكبل أياديهم وأرجلهم أثناء نقلهم إىل أماك          . الفلفل
  . أو احملاكم وقد ال ُتزال هذه القيود حىت أثناء املثول أمام القاضي

واحملتجزون الذين أجرت اللجنة الفرعية مقابالت معهم مل يقدم أي منهم شـكوى               -٣٢
تتعلق بتعرضه للتعذيب أو إساءة املعاملة، مع أن بعضهم كان بإمكانه أن يفعل ذلك أثنـاء                

 العام أو يف احملاكم، بيد أهنم مل ُيقِدموا على ذلك خشية التعرض             اجللسات يف مكتب املدعي   
وأخرب بعض احملتجزين اللجنة الفرعية بأن . لالنتقام أو نظرا لعدم فعالية سبل االنتصاف املتاحة

ويف هذا الـصدد، تـشدد      . حمامييهم نصحوهم بعدم تبليغ القضاة بتعرضهم إلساءة املعاملة       
 اختاذ خطوات تكفل محاية األشخاص الذين يبلغون عن تعرضهم          اللجنة الفرعية على ضرورة   

  .)٩(للتعذيب أو إساءة املعاملة من التعرض لالنتقام

__________ 

 .اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )٩(
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ويف سجن الوالية يف سان بيدرو سوال، مجعت اللجنة الفرعية إفادات متسقة مـن                -٣٣
اجلنائي ثالثة أشخاص ادعوا أهنم تعرضوا للتعذيب على أيدي أفراد اإلدارة الوطنية للتحقيق             

وقالوا إن رجال الشرطة اعتقلوا اثنني منـهم مـن أحـد الـشوارع          . قبل إيداعهم السجن  
، البراديرا، حيث تعرضا للضرب العنيف لـساعات،        ٢وأخذومها إىل مركز االحتجاز رقم      

وُيزعم أن هذه احلادثة وقعت قبل أسابيع قليلة        . وكان الضرب أحيانا مبضارب كرة البسبول     
  . لجنة الفرعيةمن زيارة وفد ال

أما الشخص الثالث الذي أُجريت معه مقابلة فقال إنه اعُتقل خالل األسبوع السابق               -٣٤
وكانت آثـار التعـرض     . بواسطة أفراد اإلدارة الوطنية للتحقيق اجلنائي وأُخذ إىل البراديرا        

وبّين الفحص  . للضرب ظاهرة على خمتلف أجزاء جسم هذا السجني وقت زيارة وفد اللجنة           
الطيب الذي أجرته اللجنة الفرعية أنه تعرض لرتيف حتت ملتحمة العني اليمىن وكان شاحب              

وكانت على ردفه األميـن آثـار      . املظهر ومصاب جبرح تسبب يف تضخم شفته من الداخل        
حروق داكنة اللون، وعلى فخذه األيسر ورم دموي يبدو بألوان متعددة وميتـد يف خطـني                

ن اجلزء الداخلي من ساقيه مصاب جبروح غري منتظمة الشكل          متوازيني بشكل متقطع، وكا   
طوهلا عدة سنتيمترات ومقشرة جزئيا وكان الصديد خيرج من رجله اليمىن، وكانت الرجل             
اليمىن بكاملها ملتهبة من الركبة إىل كاحل القدم ولوهنا أسود ُمْزَرق، وهناك كدمة بلـون               

لجنة الفرعية إىل أن هذه اآلثار تدل على       وخلصت ال . أخضر ضارب إىل الزرقة حتت الكاحل     
واإلصابات املوجـودة   . التعرض لألذى وتتسق مع نوع العالجات اليت تلقاها هذا الشخص         

على الفخذ تشري بشدة إىل اجلروح اليت ميكن أن تسببها األداة اليت قال احملتجز إنه تعـرض                 
  . للضرب هبا

عرضوا لصعقات كهربائية على اخلصيتني،     وذكر هؤالء احملتجزون الثالثة أيضا أهنم ت        -٣٥
. وكان أفراد الشرطة يقومون بربط أنشوطة حول عنق احملتجز ويشدوهنا بشكل تدرجيي خلنقه

 الذي يتمثل يف تعليق     "الطائرة العمودية "وقالوا أيضا إهنم تعرضوا ألسلوب التعذيب املسمى        
وادعـوا أن   . كل تدرجيي الشخص من أطرافه مع ربط ميزان على خصيتيه وزيادة وزنه بش          

  . تعرضهم هلذه األساليب أجربهم على التوقيع على وثائق مل يتمكنوا من قراءهتا
وأثناء زيارة مرافق اإلدارة الوطنية للتحقيق اجلنائي الحظ أعضاء وفد اللجنة الفرعية              -٣٦

 ١,٥وجود قطعة خشبية داخل أحد احلمامات شبيهة مبضرب كرة البسبول طوهلا حـوايل              
  . سنتيمترا٣٠ سنتيمترات وهلا مقدمة أسطوانية طوهلا ٧را وعرضها مت
ومن منظور توفري احلماية، من الضروري االعتراف بوجود خطر ممارسة التعذيب أو              -٣٧

وعلى نفـس املنـوال،   . إساءة املعاملة خالل االعتقال والتحقيق واالحتجاز بواسطة الشرطة 
اح حبدوثها مهما كانت الظـروف وأن اجلنـاة         جيب توضيح أن هذه األفعال ال ميكن السم       

  .سيعاقبون، األمر الذي يستبعد بالتايل إمكانية اإلفالت من العقاب
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  : ونظرا ملا ذُكر آنفاً، توصي اللجنة الفرعية مبا يلي  -٣٨
ينبغي أن يتلقى رجال الشرطة تعليمات واضحة وصارمة بشكل دوري فيمـا             •

ة أشكال التعذيب وإساءة املعاملة، كما ينبغي       يتعلق باملنع املطلق واإللزامي لكاف    
إدراج هذا املنع يف مثل هذه القواعد أو التعليمات العامة اليت تصدر بشأن مهام     

 .)١٠(وواجبات رجال الشرطة

 من اتفاقية مناهضة التعذيب،     ١٦ و ١٢عمالً بالتزامات الدولة مبوجب املادتني       •
اك أسباب معقولـة تـدعو إىل       ينبغي إجراء حتقيق فوري ونزيه عندما تكون هن       
وجيب إجراء هذا التحقيق حىت     . االعتقاد بوقوع حالة تعذيب أو إساءة معاملة      

 .إذا مل ُتقّدم شكوى رمسية

ينبغي جلميع خمافر ووحدات الشرطة يف البلد إتاحة وتقدمي املعلومات للجمهور            •
   تعلقـة بشأن منع التعذيب وإساءة املعاملة وكيفية ومكان تقدمي الـشكاوى امل          

 . هبذه األفعال

توخياً لوضع حد لإلفالت من العقاب، فإن رجال الشرطة الذين ال يرتـدون              •
الزي الرمسي، ألسباب وجيهة، أثناء القيام مبهام ُشرطية ينبغي أن ُيعرفوا أنفسهم 

. باالسم واللقب والرتبة عند توقيف وترحيل األشخاص احملرومني من حريتهم         
 تدّون يف السجالت املناسبة هوية رجـال الـشرطة          وكقاعدة عامة، ينبغي أن   

 . املسؤولني عن تنفيذ احلرمان من احلرية أو حراسة أشخاص حمرومني من احلرية

وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز تدابري احلماية مـن              -٣٩
وينبغي أن . لةالتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة، كجزء من السياسة الشاملة للدو

تشمل هذه التدابري تنظيم محالت توعية شاملة يف هذا اجملال ومحالت إعالميـة تتنـاول               
  . كيفية ومكان التبليغ عن احلاالت

قب أحداث  التعذيب وإساءة املعاملة يف سياق مظاهرات االحتجاج ع         - ثالثاً  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨
ة معلومات وافية عن املعاملة اليت تعرض هلـا         تلقت اللجنة الفرعية قبل وأثناء الزيار       -٤٠

وتلقت اللجنة الفرعية يف بعـض      . املشاركون يف املظاهرات أو الذين كانوا على مقربة منها        
األحيان إفادات شفهية من الضحايا، وهناك الكثري من احلاالت اليت مت وصـفها يف وثـائق                

__________ 

ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو          من   إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه        )١٠(
 كـانون   ٩املـؤرخ   ) ٣٠-د(٣٤٥٢، الذي وافقت عليه اجلمعية العامة يف قرارهـا          إنسانية أو املهينة  الال
   .٥، املادة ١٩٧٥ديسمرب /الثاين
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د من األحـداث خـالل      وقد وقعت العدي  . خطية ورد معظمها من منظمات غري حكومية      
املسريات واملظاهرات اليت جرت يف العديد من أجزاء البلد وقامت الشرطة واجليش بتفريقها             

، سـجلت   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١٥يونيه و / حزيران ٢٨ويف الفترة بني    . بالعنف
 حالة تعرض فيهـا     ١٣٣ "جلنة أسر احملتجزين واملختفني يف هندوراس     "املنظمة غري احلكومية    

 حالة إصـابة    ٤٥٣ حالة إصابة بالغة؛ و    ٢١الضحايا ملعاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة؛ و       
وأشارت هذه املنظمة يف مذكرة مؤرخة      .  إصابة بأسلحة غري تقليدية    ٢١١بسبب الضرب؛ و  

 إىل أن متوسط حاالت التعذيب اليت اطلعت عليها يف الفترة           ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢
وارتفع هذا الرقم   .  حالة يف الشهر   ٢,٥ بلغ   ٢٠٠٩لنصف األول من عام      وا ٢٠٠٧بني عام   

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨ بعد شهر من أحداث ١١٨,٧٥إىل 
واألساليب األكثر شيوعاً اليت استخدمت لتفريق املظاهرات مشلت استخدام الغـاز             -٤١

تخدام عصي  املسيل للدموع وأسلحة نارية والضرب العشوائي على أي جزء من اجلسم باس           
خشبية أو بنادق، إضافة إىل االعتقاالت اجلماعية ونقل املعتقلني إىل خمـافر الـشرطة أو إىل                
أماكن أخرى خالف مراكز االحتجاز مثل املالعب الرياضية أو املنتزهات العامة؛ وصاحب            

وتعرض كثري من النـساء املعـتقالت       . ذلك كله التحرش بصورة مستمرة والشتم والتهديد      
ء اجلنسي وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بالعديد من حاالت االغتصاب اليت ارتكبـها             لإليذا

  .)١١(رجال الشرطة
 )١٢(وكان سبب اعتقال األشخاص يف معظم احلاالت هو عدم احترام حظر التجول  - ٤٢

أو قانون الشرطة والعالقات االجتماعية املنسجمة، مث ُيطلق سراحهم بعد ساعات قليلـة             
وكان آخرون ُيعتقلون وتوجه إليهم . امات وبعد تدوين املعلومات الشخصيةدون توجيه اهت

اهتامات من قبيل التحريض على العنف أو تنظيم مظاهرات غري مـشروعة أو اإلضـرار                
وكان ُيطلق سراحهم يف بعض األحيان بعد املثول أمام حمكمة واحلكم بعـدم          . باملمتلكات

ت اليت تقوم هبا منظمات حقوق اإلنسان أو مكتب         قانونية االحتجاز، أو استجابة لإلجراءا    
وخالفاً للقـوانني   . املدعي العام، وال يتم تدوين مجيع حاالت االعتقال يف مضابط الشرطة          

الواجبة التطبيق، ال ُيطلع احملتجزون على حقوقهم وال ُيسمح هلم يف كثري مـن األحيـان                

__________ 

 .٥٥انظر الفقرة  )١١(

إجراء حظر التجول اختذه الرئيس حبكم األمر الواقع عدة مرات يف سياق تعليق احلقوق املكفولة مبوجـب                  )١٢(
علن فرض حظر التجول يف بعض املرات عن طريق أجهزة اإلعالم فقط وقبل             و أُ .  من الدستور  ١٨٧املادة  

 ٢١وبالتايل، فإن فرض حظر التجول كان اعتبـارا مـن           . أيام من صدور املرسوم املتصل بتعليق احلقوق      
 الذي قّيد مجلة أمور منها احلق يف حرية التنقـل           ٢٠٠٩-٠١٦-، أما املرسوم رقم م    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

ع وأمر باحتجاز كل من يتجول خارج األوقات احملددة لذلك، فلم يدخل حيز النفـاذ إال يف                 وحرية التجم 
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٦
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 يتلقى املصابون رعاية طبيـة يف       وال .)١٣(باالتصال بذويهم، حىت إذا كانوا من القاصرين      
 االحتجاز، كما أن الشرطة ال توافق على نقل املصابني لتلقي العالج يف املستشفيات              أماكن

  .إال يف احلاالت اخلطرية
وأدت تلك األحداث إىل مقتل وإصابة عدد من األشـخاص بـسبب اسـتخدام                -٤٣

اء العديد من األشخاص الـذين      وعالوة على ذلك، مت التبليغ عن اختف       .)١٤(األسلحة النارية 
  .احُتجِزوا أثناء املظاهرات

وتناول املدعي اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف مذكرة وجهها إىل وزيـر األمـن                -٤٤
يونيـه  / حزيران ٢٨ االعتقاالت اليت جرت خالل أحداث       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١١مؤرخة  
 الشرطة مل تطبق بشكل عام      وذكر أن املسؤولني يف مكتب املدعي العام وجدوا أن        . ٢٠٠٩

كما أطلع  . )١٥( من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٢٨٢قواعد االعتقال املنصوص عليها يف املادة       
املدعي اخلاص اللجنة الفرعية على هذه التجاوزات، وأشار إىل أن املرسوم املتعلق بتقييد حرية      

  .وجب املرسوم غري قانونيةالتنقل ال يتسق مع أحكام الدستور، وذلك يعين أن االعتقاالت مب
وفيما يتعلق حباالت االعتقال اجلماعي، كانت املنظمات العاملة يف جمـال حقـوق               -٤٥

اإلنسان تقوم عادة بزيارة أماكن االحتجاز للوقوف على أوضاع احملتجزين، غري أن ضـباط              
أبلغت هذه كما . الشرطة املسؤولني ال يرحبون دائما هبذه الزيارات وال يعملون على تيسريها

يف شكل حمادثات هاتفية من جهـات       (املنظمات اللجنة الفرعية بالتهديدات اليت توجه إليها        
جمهولة، وتشويش األنظمة اإللكترونية، ومتابعة موظفيها يف الشوارع، ومراقبـة املكاتـب            

  ). واملساكن وما إىل ذلك
د كبري يف اهليئات املعنية     جلنة الفرعية أن الضحايا وممثليهم ال يثقون إىل ح        والحظت ال   -٤٦

. حبماية حقوق اإلنسان، وال سيما مكتب املدعي العام ومكتب املفوض الوطين حلقوق اإلنسان            

__________ 

، الذي صدر بعد زيارة وفد اللجنـة،        ٢٠٠٩-٠١٦- من املرسوم رقم م    ٤تالحظ اللجنة الفرعية أن املادة       )١٣(
خالل فترات منـع التجـول أو       ُيحتجز مبوجب هذا املرسوم كل من يتجول        ": تشتمل على احلكم التايل   

األشخاص الذين تشتبه الشرطة أو السلطات العسكرية يف أهنم أحلقوا الضرر بأشـخاص أو ممتلكـات، أو                 
ويتم إطالع أي حمتجز    . األشخاص الذين يتجمعون لغرض ارتكاب جرمية أو الذين يعرضون حياهتم للخطر          

ء البلد بسجالت تبّين هوية أي شخص جـرى         على حقوقه وحتتفظ خمافر أو وحدات الشرطة يف مجيع أحنا         
اعتقاله وأسباب االعتقال ووقته ووقت الوصول إىل خمفر الشرطة ومغادرته واحلالة البدنية للمحتجز، وذلك              

 ".جتنباً لتقدمي شكاوى يف املستقبل ُيدعى فيها التعرض للتعذيب

جلنـة أسـر احملتجـزين      "كومية  ، تذكر املنظمة غري احل    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يف تقرير مؤرخ     )١٤(
وقدم مركز التحقيق بشأن    . يونيه/ حزيران ٢٢ سبع حاالت ُيعتقد أهنا وقعت منذ        "واملختفني يف هندوراس  

 يف كوماياغويال ُيعتقـد أن      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠حقوق اإلنسان وتعزيزها معلومات عن وفاة شخص يف         
يوليـه  / متـوز  ٥األحداث يف مطار تونكـونتني يف       الشرطة أطلقت عليه النار، وعن شاب آخر تويف أثناء          

 .، بعد أن تعرض على ما يبدو إلطالق النار عليه من ِقبل رجال اجليش٢٠٠٩

 .١١٧انظر الفقرة  )١٥(
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ويبدو أن هذا السلوك سببه يف األساس اخلوف من التعرض لعمليات انتقام ألن كبار املسؤولني               
فضل كثري مـن الـضحايا      وي. يف هذه اهليئات قد احنازوا بشكل علين إىل حكومة األمر الواقع          

كما تلقت اللجنة الفرعية شكاوى مفادهـا أن هـذه          . تبليغ املنظمات غري احلكومية حباالهتم    
وتالحـظ  . اهليئات ال تقوم باستمرار بزيارة أماكن االحتجاز للوقوف على أوضاع احملتجزين          

ان يف هندوراس يف    اللجنة الفرعية أيضا أن الذكريات املتعلقة باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنس         
املاضي، وخباصة خالل مثانينات القرن املاضي ال تزال تلقي بظالل ثقيلة على الضمري اجلماعي              

  . للشعب، مع التخوف من تكرار أمناط العنف بصورة مماثلة ملا حدث
وعلمت اللجنة الفرعية مـن املـدعي       . وهناك العديد من األحداث املماثلة ملا ذكر        -٤٧

نسان يف تيغوسيغالبا أنه ال توجد سجالت رمسية وأن األرقام املتداولة بشأن            املعين حبقوق اإل  
ومن أجل استجالء   . األشخاص احملتجزين مصدرها معلومات مجعتها منظمات غري حكومية       

األوضاع، اختارت اللجنة الفرعية بعض احلاالت اليت أحاطت علماً هبا من بني احلاالت اليت              
  . عرضت عليها

 عاماً، كانت حبلى    ٢٦لجنة الفرعية إفادة خطية من سيدة تبلغ من العمر          وتلقت ال   -٤٨
يف ذلك الوقت، تعرضت لالعتقال بواسطة فرقة كوبرا اخلاصة من مرتهلا يف سان بيدرو سوال 

وأثنـاء ترحيـل    . ، وقد مت اعتقاهلا مع امرأة أخرى وسبعة رجال        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩يف  
 يف مقاطعة الغوارديا التابع لإلدارة الوطنية للتحقيق اجلنائي،       ٤اجملموعة إىل خمفر الشرطة رقم      

وعنـد  . كان رجال الشرطة حيرقون أيدي الرجال وآذاهنم وباطن أقدامهم بأعقاب السجائر          
الوصول إىل خمفر الشرطة تعرض الرجال للضرب وهم ممددين على األرض ووجـوههم إىل              

وتعرض أحـد الرجـال للـصعق       . راألسفل وتعرضوا مرة أخرى للحرق بأعقاب السجائ      
ويف اليوم التايل، وأثناء املثول أمام القاضي، طلب احملامي         . بالكهرباء على بطنه وأذنيه ولسانه    

العام إجراء فحص طيب ألحد الرجال بواسطة وحدة الطب الشرعي ألنه كان يعـاين مـن                
  . لة سيئةنزيف، ومل ُيسأل أي من احملتجزين اآلخرين عما إذا كان قد تعرض ملعام

، نظمت العديد من اجلمعيات االجتماعيـة التابعـة         ٢٠٠٩يوليه  / حزيران ٣٠ويف    -٤٩
ملنظمة مقاومة االنقالب وقرويون من مقاطعيت كومايوغا والباز مظـاهرة يف كويـستا دي              

 من رجال الشرطة الوقائية وكتيبة املهندسـني        ٢٠٠فحضر  . الفريجن، يف مقاطعة كومايوغا   
. ة سيغواتيبيكيه وقاموا بتفريق املظاهرة واعتدوا على العديد من املتظـاهرين    املوجودة يف مدين  

وقـد أُصـيب    . وجرى اعتقال حوايل مائة شخص وأخذهم إىل خمفر الشرطة يف كومايوغا          
وتلقت اللجنة الفرعية معلومات مفـصلة  . الكثريون منهم وأُخذوا إىل مستشفى سانتا ترييسا   

 عاماً لكسر   ٥٣وتعرض أحد الرجال يبلغ من العمر       . منهم ٣٠عن اإلصابات اليت تعرض هلا      
 عاماً إلصابات يف الرأس؛ وتعـرض  ٣٥يف ذراعه األيسر؛ وتعرض رجل آخر يبلغ من العمر       

ووضعت جمموعـة مـن     .  عاما إلصابات مركبة وكسر يف املعصم      ٤٠ثالث يبلغ من العمر     
اوية مشاهبة للقنابل املسيلة    األشخاص يف شاحنة مغلقة قذف رجال الشرطة داخلها مواد كيم         
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 عاماً لكسور يف يده اليـسرى       ٥٣وتعرض رجل يبلغ من العمر      . للدموع أدت إىل اختناقهم   
  .وكتفه األمين

 يف سـان إغناسـيو، يف      ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٣وجرى اعتقال أحد الرجال يف        -٥٠
بة الدورية تيغوسيغالبا، بواسطة رجل شرطة يرتدي مالبس مدنية أجربه على الصعود إىل مرك          

 حيث تعرض للضرب واإلهانة واحلرق بأعقاب الـسجائر         ٧وأُخذ إىل مركز االحتجاز رقم      
وبّين الفحص الطيب الذي أجرتـه  . خالل استجوابه بشأن املظاهرات اليت وقعت يف أوكوتال  

منظمة غري حكومية أن هذا الشخص أُصيب حبروق مركبة من الدرجـة األوىل يف الـصدر                
لضرب على الرأس واملعصم وباطن القدمني، باإلضافة إىل إصابات نامجة عن اوالذراع األيسر 
  .والفخذ األمين

 بالقرب من الكـونغرس، يف      حاشدة، خالل مسرية    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ويف   -٥١
 شخصاً، مبـن فـيهم      ٢٦ الشرطة الوقائية وفرقة كوبرا واجليش       اعتقلتمدينة تيغوسيغالبا،   

مبىن الكـونغرس، علـى     من   يف البداية إىل الطابق السفلي        هؤالء األشخاص  وأُخذ .قاصران
 كوبرا، وهو لـيس مكـان       ة إىل مقر فرق    بعد ذلك  وُنقلوا .مرأى ومسمع النواب واملوظفني   

منظمـات حقـوق    مـن   إحلاح  ب مخس ساعات هناك، و    أن قضوا وبعد   . به اًاحتجاز معترف 
 كانوا يعانون من إصـابات   من أولئك الذين١١اإلنسان، نقل الصليب األمحر يف هندوراس       

إىل املستـشفى   ) عظام مكسرة، وضربات يف الرأس ويف أجزاء أخرى مـن اجلـسم           (بالغة  
، صباحاً الثانية    الساعة  وعند حوايل  ؛ أُعيدوا إىل مقر كوبرا    ،وبعد ساعة من الوقت    .التعليمي
يف أي  مل ُيخربوا   و. ٧، املعروفة أيضاً باسم كور       يف املدينة  ١ة رقم   شعب إىل ال  من هناك  ُنقلوا

م أي فرصة لالتصال مبحام     هل ُتتل عليهم حقوقهم، ومل ُتعط       كما مل  اعتقاهلم،بأسباب  وقت  
 منهم هتمة التحريض    ١٣ املدعي العام الذي وجه إىل       إىلويف اليوم التايل، قُدموا      .أو بأسرهم 

وُنقل أحد   .على العصيان، والتظاهر بشكل غري قانوين، والتسبب يف أضرار مادية، والسرقة          
وتلقت  . دالء من املاء البارد    ُسكبت عليهم عند وصوهلم   عشر منهم إىل سجن الدولة، حيث       

، وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان، تعرضـت أيـضاً          املعتقالت إحدى   إفادةاللجنة الفرعية   
  .للضرب وكان ال بد من معاجلتها يف املستشفى التعليمي

 - مواطن كولـوميب  وهو   إىل مقر كوبرا     وه اجلنود وأخذ  اعتقله شخص آخر    هناكو -٥٢
 ١٢ املظـاهرة يف     تفريـق  صدفة بالقرب من مكـان        يوجد فرتويلي مهنته عامل حريف كان    

إىل إحـدى   ،   وصوله إىل الثكنة   لدى أخذوه، موقال ألعضاء اللجنة الفرعية إهن     .أغسطس/آب
 على أجزاء   وهضرب توقيع اعتراف،    وإلرغامه على  . عن مشاركته يف املظاهرات    وسألوهالغرف  

        . بالـصدمات الكهربائيـة وبقطـع إصـبعه        وههّددو يف ركبتيه،    وهخمتلفة من جسمه، وركل   
املعين  املدعي العام  وعلمت اللجنة الفرعية من    .ومل يتوقفوا عن ضربه إال عندما وقع على الورقة        

ية مكتب املدعي   والل خضوعهن الرجل، رغم    أقوق اإلنسان، الذي أطلق حتقيقاً يف القضية،        حب
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العام، أُخذ من مكان االحتجاز إىل الفندق الذي كان يقيم فيه وفُّتشت غرفته دون إذن مـن                 
  .وعالوة على ذلك، اتُّخذت إجراءات ضده ملشاركته يف مظاهرة غري قانونية .املدعي العام

  حزب التوحيد الدميقراطي تعرض    من أحد نواب  وتلقت اللجنة الفرعية أيضاً شهادة       -٥٣
 وكان ال بد أن ُتجرى له       أغسطس/آب ١٢للضرب على يد الشرطة واجلنود خالل مسرية        

  .هظام مكسرة يف إحدى يدي ثالثة عملعاجلةعملية جراحية 
 ٣٠ مـن أكثـر مـن        مؤلفةوتلقت اللجنة الفرعية شهادة تتعلق باحتجاز جمموعة         -٥٤

 الكيلوميترو يف    كانوا يشاركون يف مظاهرة على جسر      ٢٠٠٩أغسطس  /ب آ ١٤شخصاً يف   
وتفيد التقارير بأن قوات موحدة للشرطة  . جبهة مقاومة االنقالبنظمتها تشولوما، كورتيس

 صـباحاً   احلادية عشرة الوقائية وفرقة كوبرا واجليش بدأت تبعد املتظاهرين يف حوايل الساعة           
 ،رفون بعنف تظاهرين مل يكونوا يتص   باستخدام الغاز املسيل للدموع وغاز الفلفل، رغم أن امل        

 ُضربوا باهلراوات وُركلوا وُهّددوا باالختفـاء أو        اعُتقلواتفيد التقارير بأن أولئك الذين      كما  
اهلواتف (شولوما، حيث صودرت أغراضهم الشخصية     ت الشرطة يف    مركزوأُخذوا إىل    .املوت

و أن ويبـد  .ومل ُيسمح هلم باالتصال بأسـرهم )  ذلكإىلاخللوية واملفاتيح والنظارات، وما 
 بعد حوايل مخس ساعات، بعد      موأُفرج عنه  . الشرطة أثناء وجودهم يف مركز   بعضهم ُضربوا   

لـف بتنفيـذ   كإحضار أمام احملكمة وُعّين قـاض م   طلب إلصدار أمر     ، نيابة عنهم  ،مأن قُدِّ 
  أي أسـاس قـانوين  عـدم وجـود  وأمر القاضي باإلفراج عنهم فوراً بـدعوى      .األحكام

 عن سلطة خمتصة، وعدم تالوة حقـوقهم علـيهم،          باالعتقالمر   أ عدم صدور (الحتجازهم  
وكان ال بد من أخذ بعض احملتجزين إىل املستشفى          ).وعدم بدء أي إجراءات قضائية ضدهم     

برصاصـة أطلقتـها      األيـسر  هيف فخذ  وأُصيب متظاهر واحد على األقل     .ملعاجلة إصاباهتم 
ن أولئك الذين احُتجـزوا وُضـربوا        م  على األقل  وكان اثنان  . عظم الفخذ  كسرت ف الشرطة،
  ). عاما١٦ً عاماً وسن اآلخر ١٥سن أحدمها (قاصرين 

 مكـان معـزول يف الريـف       خالل أحداث تـشولوما إىل       اعُتقلتوأُخذت امرأة    -٥٥
وبعد ذلك تركوهـا     .واغتصبها أربعة من الشرطة وأوجلوا أيضاً هراوة يف عضوها التناسلي         

قوق اإلنـسان يف    املعين حب  من جانب مكتب املدعي العام       القضية قيد التحقيق   وهذه. هناك
بـني   أيـضاً    كانـت الة امرأة أخرى،    حبللجنة الفرعية أيضاً    ا وأُخربت .سان بيدرو سوال  

ومل تتمكن أسرهتا من     . من أفراد الشرطة الوقائية    اثنني يف قبضة ، ُرئيت آلخر مرة     املتظاهرين
 عندما تلقت اللجنة الفرعية     يف عداد املفقودين  ل  وكانت ما تزا   .العثور عليها منذ ذلك احلني    

  .بياناً من احملامني الذين قدموا نيابة عنها طلباً إلصدار أمر باإلحضار أمام احملكمة
،  الشرطة يف تـشولوما    مركز، زارت اللجنة الفرعية     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨ويف   -٥٦

حتجاز، رغم ورود    يف سجل اال   ُتدرج مل   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤والحظت أن اعتقاالت    
  . يف سجل املهام إليهاإشارة عاجلة
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 يف  ،، عينت حمكمة االستئناف يف سان بيدرو سـوال        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣ويف   -٥٧
 مدافعاً عاماً من سان بيدرو سوال قاضياً مكلفـاً          ،إجراءات أمر اإلحضار أمام احملكمة    إطار  

 يف ١مه، إىل مركز الشرطة رقـم     وذهب هذا القاضي، يف إطار ممارسته ملها      . بتنفيذ األحكام 
.  شخصاً اعُتقلوا وُضربوا ملشاركتهم يف املظـاهرات       ٢٩مقاطعة المبريا، حيث كان يوجد      

وعندما أصر على ذلك، مسكه شرطي خبناقـه  . وقد ُمنع يف البداية من دخول مركز الشرطة      
 لـه   وتدافعه عدد من رجال الشرطة ولطموه وشتموه ووجهـوا        . وأخذه إىل داخل املكتب   

  .وعندما احتج، ّمحل أحد رجال الشرطة مسدسه ووجهه إىل صدره. مالحظات فظة
وتلقت اللجنة الفرعية أيضاً معلومات بشأن أشخاص عوملوا معاملة سيئة بعـد أن               -٥٨

وأعطى املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان يف سان بيـدرو          . اعُتقلوا النتهاكهم حظر التجول   
إىل اللجنة الفرعية نسخة من طلب موجه إىل احملكمة اجلنائية لسان           سوال، على سبيل املثال،     

يوليـه  / متوز ٣ يف   ٢٠/٢٢بيدرو سوال فيما يتعلق بشاب اعتقلته الشرطة يف حوايل الساعة           
 وأخذته إىل مركز الشرطة يف سان خوسي ديل بوكريون، حيـث كـان ُيفتـرض                ٢٠٠٩

خرج ثانية، وضربه عدد من رجال الـشرطة        وُوضع يف زنزانة مث أُ    . احتجازه حىت اليوم التايل   
وأُخذ بعدئذ إىل مركز الشرطة يف ريفريا       . ببنادقهم بشكل متكرر على الوجه والصدر والبطن      

ها، وطُلب إىل رجـال الـشرطة       عليهرينانديز، اليت رفضت استالمه بسبب احلالة اليت كان         
يف املستشفى، أُخذ ثانية إىل     وبعد أن عوجل    . الذين ضربوه أن يأخذوه إىل املستشفى بأنفسهم      

وقرر املدعي العام أن . مركز الشرطة يف سان خوسي ديل بوكريون وأُفرج عنه يف اليوم التايل     
سـتة  على أيدي   ضرر بدين   قد أدت إىل حدوث     للسلطة و هي إساءة استغالل    هذه األعمال   

  . الشرطةأفرادمن 
ام األفـراد    تلقتها بشأن اسـتخد    ويساور اللجنة الفرعية القلق إزاء االدعاءات اليت        -٥٩

 القـانون   فرض ،)الشرطة الوقائية وفرقة كوبرا   (وا إىل جانب الشرطة     تولالعسكريني، الذين   
وتلقت اللجنة الفرعية ادعاءات بـشأن      . والنظام خالل األحداث املقترنة باألزمة الدستورية     

اد العـسكريني يف    حاالت اعتداء وحاالت خطرية لالستخدام املفرط للقوة من جانب األفر         
 جسر سان بيدرو سوال     إجالء املتظاهرين من  مثالً يف تشولوما عند     ( بعض املظاهرات    تفريق

ويف مناسبات أخرى، ُيدعى أن األفراد العسكريني الـذين         ). ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤يف  
زودوا املراكز باجلند خالل حظر التجول أغلقوا الطرقات اليت كان ميكـن أن يـستخدمها               

  .ون للحصول على املساعدة اإلنسانيةاملتظاهر
ولئن كان من املسموح به استخدام األفراد العسكريني للمحافظة علـى القـانون               -٦٠

والنظام يف بعض الظروف مبوجب التشريعات الوطنية، فإن اللجنة الفرعية ترى أن ذلك من              
راد العـسكريون   وليس األف . غري املستصوب متاماً وينبغي أن ُيخصص حلاالت استثنائية جداً        

عـادة أن يقتـصر     وينبغـي   . مدربني وال جمهزين للقيام مبهام احملافظة على القانون والنظام        
ظروف اليت تدعو فيها صـدامات شـبيهة بـاحلرب إىل           على ال استخدام القوات العسكرية    
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. استخدام قوة قصوى من نوع يكون املهنيون العسكريون وحدهم مدربني على اسـتخدامه            
 املظاهرات، وينبغـي هلـم      تفريقيون أفراداً مناسبني للسيطرة على احلشود أو        وليس العسكر 

وعالوة على ذلك، فإذا قررت الدولة اختاذ اخلطـوة         .  احملتجزين قطعاً أال يؤدوا مهام حراسة    
 والـسيطرة علـى   القصوى املتمثلة يف إشراك قواهتا املسلحة يف احملافظة على القانون والنظام            

ليها أن تكفل عمل القوات املعنية وفقاً للمعايري الدوليـة الـيت تـنظم              االضطرابات، فإن ع  
  .استخدام القوة وسلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

 القوات املـسلحة يف     إشراكتوصي اللجنة الفرعية الدولة مبضاعفة جهودها ملنع          -٦١
 سـوء املعاملـة     احملافظة على القانون والنظام كجزء من برنامج أوسع يهدف إىل منـع           

 إىل إشـراك اجلـيش يف       القصوى الضرورة   تستدعيوعندما  . واالستخدام املفرط للقوة  
احملافظة على القانون والنظام، ينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة لتدريب كـل اجملموعـات             
العسكرية لكفالة اتساق أعماهلا مع احترام حقوق اإلنسان واستخدام القوة اسـتخداماً            

صي أيضاً الشرطة، وأي قوة أمنية أو عسكرية أخرى ُتستخدم إلعادة النظام            وتو. ناسباًتم
العام يف حالة اضطراب مدين، بأن تستخدم املعدات واألدوات املناسبة إلعادة النظام بأقل             

  .خطر ممكن على السالمة البدنية والعقلية لألفراد
للجنة الفرعية، أن هذه    والحظ مكتب املدعي العام، يف رده على املالحظات األولية            -٦٢

  .التوصية معقولة كأساس لربنامج أوسع ملنع خطر االستخدام املفرط للقوة
جرامية،  أنه مشاركة مجاعات إ    ابدادات مزعجة بشأن ما     وتلقت اللجنة الفرعية شه    -٦٣

زيارة اليت أجرهتا   الوخالل   .يف أحد أحداث القمع السياسي    ،  )١٦()العصابات (املاراسخاصة  
كان هنـاك   ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥لفرعية مبناسبة احتفاالت يوم االستقالل يف       اللجنة ا 

وقرر قادة جمموعة    .، أحدمها من جانب املعارضة واآلخر من جانب احلكومة        حفالن مقرران 
عندما كانت احلافالت اليت اسُتؤجرت     و . املعارضة ذائعة الصيت تقدمي عرض يف حفل     طالبية  

  أتـوا  املـارا  يشتبه يف أهنم أعضاء      ممن يبدو أن جمموعة  للمغادرة،  للموسيقيني الشبان تستعد    
وحاولـت   . احلكومة احلفل الذي نظمته   على الذهاب إىل املكان الذي أُقيم فيه         وهموأرغم

 ضرباً مربحـاً   املزعومني ضربوا ثالثة منهم      املاراجمموعة من األساتذة التدخل ولكن أعضاء       
وتفيد التقارير بأن هذا     .ات رأهتا اللجنة الفرعية بنفسها    إصابهلم  بالعصي واحلجارة، مسببني    

احلدث جرى على مرأى من ضباط الشرطة، الذين يبدو أهنم ساعدوا يف وقت الحق يف نقل                
 استخدام اجلماعات اإلجراميـة     ويثري .املارافهم املشتكون على أهنم أعضاء      األفراد الذين عرّ  
 بـل  ،ملمارسات غري قانونية يف حد ذاهتا فحسب      وليست هذه ا   .قلقاً شديداً هلذه األغراض   

__________ 

 علـى أهنـا     املاراأو  " العصابة املدمرة  "املتجانسة من قانون الشرطة والعالقات االجتماعية       ٩يعرف الفصل    )١٦(
 عاماً والذين يقاتلون بعضهم أو يهامجون أشخاصـاً         ١٨ و ١٢سنهم بني   مجاعة من املراهقني الذين يتراوح      

 ).٩٠املادة (آخرين، أو يلحقون ضرراً بامللكية العامة أو اخلاصة، أو يرتكبون أعماالً ختل بالنظام العام 
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؛ وقد أسفرت يف املاضي عـن أمنـاط مأسـاوية مـن           ميكن بسهولة أن خترج عن السيطرة     
  .انتهاكات حقوق اإلنسان

 صحة  يف مكتب املدعي العام يف رده على املالحظات األولية للجنة الفرعية            شككو -٦٤
 من أجـل  لتقدمي دعوى وجيهاًناك سبباً   غري أن املكتب الحظ أن ه      .هذا الوصف لألحداث  

  .إثبات ما حدث حقاً، ومن مث قُبلت التوصية
حتث اللجنة الفرعية مكتب املدعي العام على إجراء حتقيق شامل يف هذا احلدث،              -٦٥

تعليمات واضحة لتلك الوحدات املعنيـة بـأن        بإصدار  وتوصي كبار مسؤويل الشرطة     
  .ل يف أية ظروفممارسات مثل تلك املوصوفة ال ُتقب

علمت اللجنة الفرعية من السلطات اليت اجتمعت هبا أن املشاركني يف املظـاهرات               -٦٦
 فرداً من   ٢٤وتلقت اللجنة الفرعية قائمة مكونة من       . سببوا إصابات ألفراد اجليش والشرطة    

 ٤أفراد القوات املسلحة الذين أُصيبوا خالل املظاهرات اليت جرت يف مطار تونكـونتني يف               
  .٢٠٠٩يوليه /متوز
، ُنفذت يف تيغوسيغالبا عمليات اعتقال عديدة ذات        ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٢ويف    -٦٧

. صلة باملظاهرات املنظمة مبناسبة عودة الرئيس زياليا إىل البلد وحظر التجول الذي فُـرض             
عمليـات  ل الشرطة واجلـيش     تنفيذ يةكيفمن رؤية    أعضاء اللجنة الفرعية من فندقهم       ومتكن

وأُخذ العديد ممن أُلقي عليهم القبض إىل       . العتقال، مع استخدام مفرط للقوة ضد املتظاهرين      ا
وزارت اللجنة الفرعية امللعب يف ذلك اليوم وأخربها ضابط . ملعب البيسبول تشوتشي سوسا

 عامـاً،   ١٧ و ١٤ أشخاص، مبن فيهم قصَّر يتراوح سنهم بـني          ١٠٩الشرطة املسؤول بأن    
 اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، وأُفرج عنهم ابتداء من الساعة احلاديـة             أُخذوا إىل هناك  

 بالتـسبب يف أضـرار      ٤٢واتُّهم سبعة وستون منهم بانتهاك حظر التجول و       . عشرة صباحاً 
وكان ). أُحيل اثنان من هؤالء إىل مكتب املدعي العام بشبهة ارتكاب جرمية(للملكية اخلاصة 

   خدام امللعب هو العدد الكبري من االعتقاالت، ولكن األشـخاص          السبب الذي أُعطي الست   
ووصف ممثلو مكتـب املـدعي العـام،        . مل ُيحتجزوا إال للمدة الالزمة للتأكد من هويتهم       

ومكتب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية الذين كانوا يف عني املكان             
  .ن امللعب مكان غري مناسب لالحتجازاالعتقاالت على أهنا غري قانونية أل

وأشار كثري من أولئك الذين اعُتقلوا إىل أهنم ُضربوا بالعصي واهلـراوات وكانـت                -٦٨
وعلى سبيل املثال،   . وأُخذ ثالثة منهم إىل املستشفى بإصابات خطرية      . تظهر عليهم العالمات  

وقد ُربطت أيدي اثنني    . ظاهرةفحصت اللجنة الفرعية ثالثة أفراد قالوا إهنم اعُتقلوا خالل امل         
وبـدت  . مث ُضربا مراراً وتكراراً باهلراوات    . منهم وراء ظهريهما وأُمرا باجلثو على ركبتيهما      

 سنتمتراً على منط خطوط     ٣٠-١٥ بطول سنتمترات   ٣على أحدمها مخسة جروح حجمها      
رية  جـروح كـب    على ظهره كانت  و. ، دون متزيق للبشرة   متفاوتةمتوازية وبدرجات محرة    

 جروح سطحية ذات أشكال خمتلفة ويضرب لوهنا        ١٠وكان هناك أيضاً أكثر من      . متداخلة
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وبدا على الشخص الثاين منط خطوط متوازية على الرقبة حجمهـا سـنتمتران             . إىل احلمرة 
وعلى اليد اليمىن، قريبـاً     .  سنتمتراً، مع حافّات تضرب إىل احلمرة ودون نتوءات        ١٢ بطول

.  سـنتمتراً  ١٤ بطـول  سنتمتر   ١,٥ت هناك إصابة مشاهبة، حجمها      من عظم العضد، كان   
قـسيمة تـبني     مصورة فيديو، ومل تعطه أي       منه حقيبة هبا  وأبلغ الرجل أن الشرطة صادرت      

وأشار الشخص الثالث إىل أنه مل يقاوم عملية االعتقال ولكنه تعرض مع ذلك مـراراً               . ذلك
 رقبته ويده اليمىن إصابتان يف شكل خطوط        وكان على . وتكراراً للضرب باهلراوات والركل   

 سـنتمتراً،   ١٢ بطول سنتمترات وسنتمتران    ٥ بطول سنتمترات   ٣متوازية منطية حجمهما    
 ٥ بطـول وكانت على ظهره خدشة حجمهـا سـنتمتران         . كلتامها محراوان عند احلافات   

ة أن هـذه    ورأت اللجنة الفرعي  . سنتمترات، من دون مميزات خاصة ومغطاة بالقشرة جزئياً       
  .اإلصابات متسقة مع االدعاءات

وبينما كانت اللجنة الفرعية يف امللعب، وصلت سيارة إسعاف تنقل طبيباً شـرعياً              -٦٩
وعندما اقترب منه أحد أعضاء اللجنة الفرعية، قال إنه  . على الفورغادرخرج لبضع دقائق مث 

 القبيل هذالب منه أي شيء من ومل ُيط .جاء لفحص املصابني إذا طلب منه املدعي العام ذلك   
وقال ممثل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، الذي كان         .لذلك مل يستطع أن جيري أية فحوص      

توصي اللجنة الفرعية بتوسيع و . يف هذه احلالةأي شيء، إنه ال يستطيع أن يفعل       أيضاً هناك
 طيب شرعي عند    سلطات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان للسماح هلا باألمر بإجراء فحص         

  .االشتباه بالتعذيب أو سوء املعاملة
وبدا األطباء واملمرضات   . وزارت اللجنة الفرعية املستشفى التعليمي يف اليوم نفسه         -٧٠

غري مرتاحني للزيارة ورفض معظمهم إجراء مقابلة، مبن فـيهم الطبيـب املـسؤول عـن                
 شخـصاً   ١٥وقال إنه عـاجل     . ووافق أحد األطباء على إعطاء بعض املعلومات      . املستشفى

وكانت عليهم آثار   يف الرأس، وإصابات أخرى،     تعرضوا خالل أحداث ذلك اليوم إلصابات       
بشكل اللجنة الفرعية   ب ممرضة   اتصلتو.  مجيعهم إىل بيوهتم   قد عاد هؤالء  و. التعرض للضرب 

، وأظهـرت قائمـة باألمسـاء        شخـصاً  ٢٠يف الواقع   عدد املصابني كان    لتقول إن   سري  
وكان أحـدهم قـد     .  عاماً ٦٢ و ١٩وكانوا كلهم رجاالً يتراوح سنهم بني       . صاباتواإل

  .وأيد طبيب آخر يف وقت الحق املعلومات اليت قدمتها املمرضة. أُصيب برصاصة يف القدم
 أمساء املرضى الـذين     كانتو. والحظت اللجنة الفرعية أنه مل تكن هناك سجالت         -٧١

على ورقة عادية، مع تشخيص أويل ووصف مقتضب        تب  ُتكيصلون إىل املستشفى التعليمي     
   ، ثالث منـها    إصاباتوتضمنت ورقة التسجيل اخلاصة بذلك اليوم ست        . للعالج املطلوب 

  .يف الرأس
وبينما كانت اللجنة الفرعية يف املستشفى التعليمي، وصـل شخـصان مـصابان               -٧٢

ه؛ وقد قال رفيقه للجنة الفرعية      وكان األول شاباً يف حوايل العشرين من عمر       . بطلقات نارية 
إهنما كانا، يف الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم، يشاركان يف مظاهرة يف كولونيا بيدريغال؛         
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 مـن مـسافة  ومل حيدث خالل املظاهرة أي شيء، إىل أن أطلقت الشرطة النار على الشاب         
 سنتمتر ٠,٥حوايل والحظت اللجنة الفرعية أن الرجل املصاب كان به جرح حجمه         . مترين

والشخص الذي أُجريت   . وكسر كامل يف الركبة اليسرى، مما كان متسقاً مع وصف الوقائع          
  .للجنة الفرعية عبويت رصاص كان قد التقطهما يف مسرح األحداثعرض على امعه املقابلة 

  يف ألتو دي إين ميديو عندما مرتفقال رفاقه إهنم كانواوأما الرجل املصاب اآلخر،  -٧٣
 الذين كـانوا يرتـدون     جمموعة من رجال الشرطة امللثمني       ، شاحنات صغرية   منت  على ،هبم

 الغازات املسيلة للدموع على املتظاهرين، وأطلقت عليهم النـار          ويقومون برش بذالت متويه   
 ٠,٥والحظت اللجنة الفرعية جرحاً حجمه حـوايل         . تقريباً  متراً ٢٠ من مسافة اخللف  من  

وكانت الضحية يف حالة     . الضلع العاشر تقريباً، مما يطابق وصف الوقائع       على ارتفاع سنتمتر  
توصـي  و .حرجة، مع ضغط دم منخفض جداً، ومل تكن حظوظ بقائه على قيد احلياة جيدة   

اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن جتري حتقيقاً شامالً وفورياً ونزيهاً يف األحداث املـشار              
  .٧٠ و٦٩إليها يف الفقرتني 

قـوق اإلنـسان    املعين حب ويوجد يف املستشفى التعليمي مكتبا كل من املدعي العام           -٧٤
 هذين املكتبني قد يردع     جتاوروترى اللجنة الفرعية أن      .ة اجلنائي ات للتحقيق ة الوطني واملديرية

  .الناس عن اإلبالغ عن التعذيب أو سوء املعاملة

  وسوء املعاملةاإلطار القانوين واملؤسسي ملنع التعذيب  -رابعاً  

  تعريف التعذيب يف القانون اجلنائي هلندوراس  -ألف  
 ١٩٩٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ املؤرخ   ٣٦-١٩١أضاف املرسوم التشريعي رقم      -٧٥

 نيسؤولامل أو   نيوظفامل كلألف، اليت تدين جبرمية التعذيب       -٢٠٩إىل القانون اجلنائي املادة     
الـذين  ملؤسسات اجلنائية أو مراكز محاية األحداث،        موظفو أو مسؤولو ا    هم في ن، مب نيعامال

 انتزاع اعتراف أو معلومات من أي       بطريقة تشكل إساءة استخدام للوظيفة هبدف      ونيتصرف
 الشخص  تعريض أي عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، و         لىعاقبة الشخص ع  ملشخص أو   

الظروف، معاناة بدنيـة أو     لظروف أو إجراءات تسبب، بطبيعتها أو مدهتا أو غري ذلك من            
عقلية أو قمع أو إضعاف وعي الشخص أو قدراته على التمييز أو على اختاذ القـرارات، أو                 

وينص القانون عالوة على ذلـك علـى     . به أي شكل آخر من أشكال الضرر العقلي        تلحق
  العقوبات املنصوص عليها للمسؤولني العامني بالثلث عندما يرتكب جرمية التعـذيب         ختفيض

  .أشخاص عاديون
 ١٠لسجن ملدة تتراوح بـني      با أي شخص يثبت ارتكابه ألفعال التعذيب        يعاقبو  -٧٦

 ٥ عاماً عندما يكون التعذيب قد تسبب يف ضرر خطري، أو ملدة تتـراوح بـني                 ١٥أعوام و 
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.  أعوام فيما عدا ذلك، ويكون غري مؤهل لشغل منصب عام خالل ضعف مدة السجن              ١٠و
 بأي عقوبات سارية على اإلصابات أو األضرار املسببة حلياة الضحايا           وال متس هذه األحكام   

  .أو أشخاص آخرين أو سالمتهم البدنية أو صحتهم أو حريتهم اجلنسية أو ملكيتهم
       / أيـار ١٤وأعربت جلنة مناهضة التعذيب يف مالحظاهتـا اخلتاميـة املعتمـدة يف             -٧٧

يل هلندوراس، عن القلق التايل فيما يتعلق باملـادة         بعد النظر يف التقرير األو    ،  )١٧(٢٠٠٩مايو  
بالقلق ألن التشريعات الوطنية مل تواَؤم بعد بشكل كامل مـع           ] اللجنة[تشعر  " :ألف-٢٠٩

ألف من القانون اجلنائي اهلندوراسي ختويف الضحية أو         - ٢٠٩االتفاقية، إذ ال تذكر املادة      
ييز بوصفه القصد من ممارسة التعذيب أو   شخص آخر أو قسرمها، وال أي نوع من أنواع التم         

وهي كذلك ال تنص على أحكام جترم التعذيب الذي ُيمارَس بتحريض مـن              .السبب وراءه 
وتالحـظ   . أو من شخص آخر يتصرف بصفة رمسيـة        موظف عمومي أو مبوافقته أو رضاه     

تفاقية، بتعديل   من اال  ١اللجنة أيضاً أن القانون اجلنائي اهلندوراسي يسمح، يف انتهاك للمادة           
وتالحظ اللجنة أن جرائم القسر والتمييز وسـوء         .العقوبة حسب ما ُيتكّبد من أمل أو معاناة       

املعاملة حمظورة يف مواد أخرى من القانون اجلنائي؛ غري أهنا تعرب عن قلقها إزاء اخـتالف                
ف بأن توائم وأوصت اللجنة الدولة الطر ."العقوبات املنصوص عليها فيما يتعلق بتلك اجلرائم   

  . من االتفاقية١احلكم مع املادة 
تشري اللجنة إىل أن التباين بني تعريف التعذيب الوارد يف القانون اجلنائي وذلك               -٧٨

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             ١الوارد يف املادة    
وهي يف هـذه    . فالت من العقاب  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ينشئ دائرة مفرغة لإل        

  .احلالة توصي باالعتماد املبكر للتدابري التشريعية الالزمة لتصحيح ذلك التباين

  السياق املؤسسي -باء  
يساور القلق العديد من مؤسسات الدولة واجملتمع املدين يف هندوراس بشأن قـضايا           -٧٩

راءات املوحدة هلذه اهليئـات مل      غري أن اللجنة الفرعية حتققت من أن اإلج       . حقوق اإلنسان 
وأدت هذه احلالة، باإلضـافة إىل      . حتقق األثر املنشود املتمثل يف منع التعذيب وسوء املعاملة        

نواحي القصور اخلطرية اليت الحظتها اللجنة الفرعية يف املمارسات اليومية اليت تنتهك املعايري             
  . التدابري الوقائية شديد يف قصورالوطنية والدولية حلقوق اإلنسان، إىل 

وليس بوسع اللجنة الفرعية إال أن تالحظ أن انقطاع االستمرارية املؤسسية الذي حدث               -٨٠
.  يف جمال اهتمامهـا    القائم أصالً  الضعف املؤسسي    أدى إىل تفاقم   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨يف  

حي القصور   شأن نوا  اوقد أصبحت مشاكل الغموض واإلهبام والضعف القانوين أكثر حدة، شأهن         
 اليت تشمل الشرطة، والقوات املسلحة، ومكتب املدعي العام، ونظـام           -يف املمارسات املؤسسية    

__________ 

)١٧( CAT/C/HND/CO/1. 
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أدى إىل  ممـا  -قوق اإلنـسان  املعين حبالدفاع العام، والسلطة القضائية، ومكتب املفوض الوطين   
الـضعف  ويسر هـذا    .  قدرة كل من املؤسسات العامة واخلاصة على الدفاع عن املواطنني          تدين

املؤسسي القمع غري القانوين لالحتجاج السياسي واالجتماعي على سلطات األمر الواقع خـالل             
وتوفر سيادة القانون دون شك أفضل إطار ملنع التعذيب وغريه من ضروب            . زيارة اللجنة الفرعية  

  .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة منعاً فعاالً
لجنة الفرعية يف هذا السياق تفاقماً ملموساً يف العيوب النظاميـة، الـيت             وتالحظ ال   -٨١

لذلك، فإهنا تدعو السلطات املعنية إىل اعتماد تدابري        . تعكسها املمارسات التعسفية االعتيادية   
 - النظامية أو املمارسات غري التجاوزاتومن شأن جمموعة من . وقائية على مستويات خمتلفة  

 أن جتعل الـسكان ضـعفاء       -خطرية جداً عندما ُينظر إليها كالً على حدة         اليت قد ال تبدو     
بشكل مقلق، ال سيما جتاه الشرطة الوقائية أو حمققي الشرطة، عندما ُتمارس بشكل متزامن              

  .أو تراكمي أو مستمر
والكثري من الصعوبات احلالية، مبـا     . ومن الضروري إنشاء هيكل متني ملنع التعذيب        -٨٢

نظامية أو موروثـة مـن   هي ممارسات رسات املؤدية إىل التعذيب أو سوء املعاملة،   فيها املما 
ويف بعض احلاالت، تكشف هذه املمارسات عـن اسـتمرار اجلنـوح يف بعـض               . املاضي

 الدفاع عـن الكرامـة      هي حيوية   املتعلقة مبهمة سؤولية  املمؤسسات الدولة إىل التخلي عن      
وفـوق كـل    . اع االستمرارية املؤسسية سابقة الذكر    اإلنسانية، وهو جنوح تفاقم منذ انقط     

شيء، هناك حاجة ماسة إىل إدخال معايري سلوك جديدة يف املمارسات الّشَرطية والقـضائية      
واإلدارية بدالً من الرتعة التسلطية الراسخة، وهو إرث ما زال، حسبما الحظتـه اللجنـة               

ولذلك الغـرض،   . ني من حريتهم  الفرعية، يؤثر بشكل ملحوظ يف معاملة األشخاص احملروم       
اختاذ تـدابري   على أعلى املستويات     معاجلة الوضع القائم أن تكفل الدولة الطرف         تستوجب
  . ذات املسؤولية يف هذا الصددنفيذية خمتلف املستويات التتشملوقائية، 

أهنا ترفض التعـذيب    ب عالنية   تصرحتوصي اللجنة الفرعية السلطات العليا بأن        -٨٣
  .القضاء عليه وبتنفيذ نظام وقائي وطينوتلتزم ب

يف تعليقاته على املالحظـات األوليـة       على هذه التوصية    وافق مكتب املدعي العام       -٨٤
وأشار أيضاً إىل أن نواحي القصور النظامية ليست من خطأ دولة هندوراس،            . للجنة الفرعية 

ا وحتسينها، وإىل أنه ينبغي حل بل هي ناجتة عن املشاكل يف التعليم والثقافة اليت ميكن معاجلته      
  .مشكلة عدم وجود تدابري وقائية بواسطة صكوك مالئمة

واقترحت وزارة األمن من جهتها وضع استراتيجية وطنية للتثقيف ضد التعذيب، من              -٨٥
والحظت الوزارة أن جمتمع هندوراس، أُسـس       . خالل التعليم الرمسي وغري الرمسي على السواء      

ال ميكـن     عدم التسامح والتفوق الذكوري واملمارسات العنيفة الـيت        من جوانب عديدة على   
وقد أصبحت هذه   .  ببساطة بتصرحيات صادرة عن مسؤولني كبار      القضاء عليها مكافحتها أو   

التصرحيات شيئاً مألوفاً يتخذ شكل خطب وتشريعات وتصديق على معاهدات، ولكن هـذه             
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.  تدابري أخرى أكثر فعالية لتغيري جمتمع هندوراس       ويتطلب األمر حالياً  . العادات ما زالت سائدة   
واملسؤولون احلكوميون هم أوالً مواطنون وثانياً مسؤولون حكوميـون، وهـم يرتعـون إىل              

  .ت هلم يف البيت واملدرسة والعملنالتصرف وفقاً للقيم والعادات اليت لُقِّ
ـ     بالعملتوصي اللجنة الفرعية السلطات      -٨٦ ع اسـتراتيجية    مع اجملتمع املدين لوض

  .مهما كان نوعها ، اجملتمع مبنع استخدام العنف حلل الرتاعاتفئات مجيع لتوعية

  مكتب املدعي العام  
الحظت اللجنة نواحي قصور خطرية من جانب مكتب املدعي العام املعين حبقـوق               -٨٧

توجيه هتم  لتحقيق بشأن القضايا و   ما يتعلق با  اإلنسان يف تيغوسيغالبا ويف سان بيدرو سوال في       
وأخرب هذان املكتبان اللجنة الفرعية بأهنما     .  من جانب الشرطة   التجاوزاتالتعذيب وغريه من    

غري خمتصني الختاذ إجراءات بشأن مجيع قضايا سوء املعاملة املعروضة عليهما، مثالً عند زيارة      
عام املعـين   وأشار املدعي ال  .  التحقيقات إال عندما يتلقيان شكاوى     تبدأمرافق السجون، وال    

يف مكتبه، باإلضافة إىل    فقط   مدعني عامني    ٧ وجودحبقوق اإلنسان يف سان بيدرو سوال إىل        
فقـط   حمقـق واحـد   ووجوداملنسق املسؤول عن كامل املنطقة الشمالية الشرقية من البلد،    

  . قضية٦٠٠للقضايا املعلقة اليت يزيد عددها عن 
 املـدعون   يظل ال   حىت هيئة حمققني خاصني     ويرى املدعون العامون أن هناك حاجة إىل       -٨٨

وقد أُنشئت هيئة حتقيقية للمدعني العامني       . على قوة الشرطة للقيام بعملهم     كليةالعامون يعتمدون   
والصعوبات اليت يواجههـا    . )١٨(ولكنها لسوء احلظ ُوضعت حتت سلطة الشرطة قبل بضعة أعوام         

حقيق بشأن قضايا االعتداءات من جانب الـشرطة  قوق اإلنسان يف الت املعنيون حب املدعون العامون   
لمدعني العـامني وحيـث     اخلاصة ل كاتب  هذه امل هبا مثل   ال توجد   اليت  يف مناطق البلد    تتضاعف  

من السهل على املدعي العام     ليس  ومن الواضح أنه     .ني العادي ني العام نيلمدعتعطي الصالحيات ل  
  .على أساس يومي إجراءات قضائية ضد ضابط شرطة يعمل معه بدأأن ي
ويزيد من أثر افتقار املدعني العامني إىل قدرات حتقيقية مستقلة جوانـب الـضعف                -٨٩

ويثري هذان العامالن معاً عدداً ال ُيحصى من قضايا التعـذيب           . املؤسسي املختلفة املالحظة  
ذ  من جانب الشرطة اليت ال ُيبلغ عنها ألن الضحايا خيـافون، إ         التجاوزاتوغريه من أشكال    

وقد ذكر هذه   . يعرفون أن اجلاين أو زمالءه هم الذين سيسجلون الشكوى وحيققون بشأهنا          
 الشكاوى العديد من اجلهات اليت مت االتصال        حيول دون تقدمي  احلالة على أهنا رادع رئيسي      

هبا، مبا فيها الضحايا، ومنظمات اجملتمع املدين، واملدعون العامون، واملـدافعون العـامون،             
 يف ٩٠وأشارت بعض تلك املصادر إىل أن . ، وأعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانوالقضاة

وذكرت أيضاً حاالت ختويـف املـدعني العـامني         . املائة من املشتكني يتعرضون للتخويف    
__________ 

 تكـون ملحقـة   بشأن إنشاء وكالة للتحقيق التقين  جملس النواب هناك حالياً مشروع قانون معروض على        )١٨(
 .مبكتب املدعي العام
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بسبب تستر  التعرف على هوية اجلناة  صعبوباإلضافة إىل ذلك، ي   . املسؤولني عن التحقيقات  
لذلك، فمن الصعب جداً احلصول على إدانة يف قـضايا    . بعضال بعضهم   على الشرطة   رجال

  .حقوق اإلنسان
أيضاً  تيغوسيغالبايف   حبقوق اإلنسان    ة املعني ة اخلاص ية املدع وعلمت اللجنة الفرعية من     -٩٠

أن مرحلة اإلجراءات اجلنائية السابقة للمقاضاة غامضة وغري حمـددة بوضـوح يف قـانون               
  .ه ينبغي تعديل القانون جلعله أكثر شفافيةورأت أن. اإلجراءات اجلنائية

أوصت اللجنة الفرعية الدولة يف مالحظاهتا األولية بأن تزود مكتب املدعي العام              -٩١
بقدراته التحقيقية اخلاصة لتمكينه من تصحيح حالة اإلفالت من العقاب القائمة من خالل 

، ينبغي إعطـاء املـدعني      وحىت وقت إنشاء هذه اهليئة    . حتقيقات مستقلة وفورية وشاملة   
  .العامني املعنيني حبقوق اإلنسان العدد الذي حيتاجونه من احملللني لتعزيز قدراهتم التحليلية

  لتدوين يف مكتب املدعي العام   وأوصت اللجنة الفرعية أيضاً بإنشاء سجل للشكاوى          -٩٢
  .نية أو املهينةقضايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا

رفض مكتب املدعي العام يف تعليقاته على املالحظات األولية نقد اللجنة الفرعيـة             و  -٩٣
إذا أُخذ يف االعتبار عدم الشرطة، أفراد وأشار إىل أن   . للعمل التحقيقي الذي تقوم به الشرطة     

العقـود  يفوق بكثري ما كان عليه احلـال يف          أظهروا مستوى من املهنية       قد ،كفاية عددهم 
 برنـامج   وضعوأشار أيضاً إىل أن مكتب املدعي العام مفتوح للجميع ويسعى إىل            . السابقة

وجيـب  . لشهود والضحايا يف هذه القضايا وغريها من قضايا اجلرمية املنظمة         اماية  خاص حل 
  .االعتراف بأن عبء عمل الشرطة الوطنية يتجاوز قدراهتا بكثري، نظراً لألحداث األخرية

بت وزارة األمن بدورها، يف تعليقاهتا على املالحظات األولية للجنة الفرعيـة،            وأعر  -٩٤
وقالت الوزارة  . كتب املدعي العام  مل تابعةعن معارضتها للتوصية املتعلقة بإنشاء هيئة حتقيقية        

إن نواحي القصور يف التحقيق اجلنائي ال تتعلق مبسألة ما إذا كان لدى مكتب املدعي العـام              
قدرة املدعي العام على االضطالع     ) أ: (خلاصة أم ال، بل بعوامل أخرى مثل      قيقية ا هيئته التح 

توفر أو عدم توفر املعـدات واملـوارد        ) ب(بدور قيادي كمدير تقين وقانوين يف حتقيق ما؛         
وباإلضـافة إىل  . كفاءة ومهنية املسؤولني املعنـيني   ) ج(؛  فعاللتقنية والعلمية إلجراء حتقيق     ا

 الفكرة القائلة بأن ضابط شرطة ال ميكنه أن حيقق مع ضابط آخـر يعـادل                ذلك، فإن قبول  
أفال ميكن لطبيـب شـرعي أن       . القول بأنه ال ميكن لعضو أي جمموعة مهنية أن يقّيم زميالً          

يعطي رأي خبري بشأن املمارسة املهنية لطبيب شرعي آخر؟ وأفال ميكن ملدع مـن مكتـب                
يل؟ والقضية ال تتعلق مبهنة الشخص، وإمنـا بروحـه          املدعي العام أن يبدأ إجراءات ضد زم      

  .املهنية والقيادية، وااللتزام الذي يقدمه لعمله
فينبغـي أن ُيـزود     . تكرر اللجنة الفرعية توصياهتا املتعلقة مبكتب املدعي العام         -٩٥

. بالوسائل الالزمة إلجراء حتقيقات فورية ومستقلة بشأن شكاوى التعذيب اليت يتلقاهـا           
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 أن ُتتخذ التدابري الالزمة لكفالة إجراء هذه التحقيقات وفقاً للمبادئ احملـددة يف              وينبغي
الفصل الثالث من دليل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو             

  ).بروتوكول إسطنبول(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  السلطة القضائية    
ملعلومات الواردة بشأن استخدام التعذيب وسوء املعاملة، مـن امللفـت           نظراً لكمية ا   -٩٦

ويبني التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف        .للنظر مدى قلة القضايا اليت يصدر فيها حكم       
إىل جلنة مناهضة التعذيب أنه، وفقاً لإلحصاءات اليت قدمتها السلطة القضائية عن الفترة بـني               

أربعـة منـها    كانت  رمية التعذيب، و  تتعلق جب  أحكام   ٧، صدرت   ٢٠٠٧يوليه  / ومتوز ٢٠٠٣
أحكام بالسجن ملدة   (وأسفرت قضيتان من القضايا الثالث املتبقية عن إدانات          .رفضاً للدعوى 

ومـا زال القـرار   )  عاماً يف القضية األخرى١٢ أعوام و  ٦ أعوام يف إحدى القضيتني، و     ٥ و ٤
  .)١٩( القضية الثالثةالنهائي معلقاً بانتظار االستئناف يف

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بثالث قضايا حكم القضاة يف سان بيدرو سـوال يف               -٩٧
 من شغل وظيفة    همكل منها على ضباط شرطة بالسجن ملدة أربعة أعوام ومثانية أشهر ومنع           

  .جرمييت االحتجاز غري املشروع والتعذيبارتكاهبم   بسببعامة،
 بإنشاء سجل مركزي يف احملكمة العليا لتـسجيل قـضايا            الفرعية توصي اللجنة  -٩٨

التعذيب وغريه من أشكال العنف املؤسسي املعرفة على أهنا جرائم، مع إعطـاء تـاريخ               
احلدث وموقعه احملتمل، وأمساء املؤسسات، والضحايا واجلناة احملتملني، واملرحلـة الـيت            

  . ونتائج كل قضية،بلغتها اإلجراءات، واحملاكم املعنية
 أن مـن    الفرعيـة اقترحت وزارة األمن يف تعليقاهتا على املالحظات األولية للجنة           -٩٩

   املمكن االحتفاظ بالسجل املركزي يف احملكمة العليا، ولكن ينبغـي تقامسـه مـع مجيـع               
  .املسؤولني العدليني

   العاماميمكتب احمل  
 التعذيب وسوء املعاملـة مـن       إن املساعدة القانونية املهنية احلرة آلية تسهم يف منع          -١٠٠

ومن الضروري يف اإلجـراءات     . خالل ممارسة اإلجراءات القانونية الواجبة وحقوق الدفاع      
 العام واالدعاء العام ووضع احملامياجلنائية احلضورية كفالة التكافؤ الفعلي لوسائل الدفاع بني        

  .قواعد إجرائية للمرافعة
املفروضة على امليزانية ومالك املوظفني اليت يـرزح        وأُخربت اللجنة الفرعية بالقيود       -١٠١

جنة الفرعيـة إن علـى   فعلى سبيل املثال، قال مسؤولو املكتب لل.  العام احملاميحتتها مكتب   
وترى اللجنة الفرعيـة أن هـذا       .  قضية ٧٠٠ ما متوسطه    التعامل مع  العامني   امنيبعض احمل 

__________ 

)١٩( CAT/C/HND/CO/1 ٩٣-٩١، الفقرات. 
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. فعال عن األشخاص احملرومني من حريتهم     احلجم املفرط من القضايا ال يتالءم مع الدفاع ال        
وتأكد هذا الرأي يف العديد من املقابالت مع أشخاص حمرومني من حريتهم، ومع خمتلـف               

وال يزور املدافعون العامون احملتجزين يف الغالبية العظمى        . السلطات، ومع ممثلي اجملتمع املدين    
معهم مقابلة أهنم مل حيظـوا مبـا        من مراكز الشرطة، وادعى معظم احملتجزين الذين أُجريت         

  .يكفي من الوقت للتشاور مع مدافعهم قبل املثول أمام احملكمة
وقال معظم السجناء الذين أُجريت معهم مقابلة إهنم مل يكونوا على علم حبالة قضاياهم،                -١٠٢

عهـم  وقال مجيع أولئك الذين أُجريـت م      . ومل يتحدثوا إىل مدافعيهم العامني منذ أشهر أو أعوام        
  .مقابلة إن مدافعيهم العامني مل يدخلوا مباين السجون قط ملراقبة ظروف االحتجاز

 العام للجنة الفرعية إن جمرد حضور املدافعني يف مراكز          اميوقال املدير الوطين ملكتب احمل      -١٠٣
الشرطة قد خفض حدوث االعتداء على احملتجزين، مما يعين أن هلذا احلضور من دون شك أثـراً                 

غري أنه صحيح أيضاً أن ضباط الشرطة غالباً ما ال يفهمون الغاية من             . ابياً وينبغي احلفاظ عليه   إجي
وال تقع هذه   . وجود مدافعني عامني يف مراكز الشرطة، ومن الشائع أن حتدث اعتداءات كالمية           

ه ومن جهة أخرى فإن األساس القانوين للحضور الـدائم أو شـب           . األحداث يف املراكز املتكاملة   
الدائم للمدافعني العامني يف مراكز الشرطة أساس هش ألن جمال اختصاصهم قضائي وال يـشمل               

ة، الذي  تجانساالحتجاز بسبب اجلرائم الثانوية أو مبوجب قانون الشرطة والعالقات االجتماعية امل          
   ن بكـل ورغم ذلك، قام املدافعون العـامو . ُيفضَّل أن تتعامل معه اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       

  .ما بوسعهم لكفالة احترام حقوق احملتجزين
ورغم هذه االدعاءات، تكّون لدى اللجنة الفرعية انطباع بأن حـضور املـدافعني               -١٠٤

     العامني، يف مراكز الشرطة القليلة اليت كان فيها حضور، كان شكلياً حبتـاً وأن املـدافعني                
ويضفي ذلك نوعاً من املشروعية على      . لقانونال يضطلعون حقاً بالدور التقين الذي يتطلبه ا       

وضع ال يستبعد سوء املعاملة والتعذيب وابتزاز األموال واملمتلكات من أشخاص حمتجـزين             
  .بشكل تعسفي ويف ظروف الإنسانية ومهينة

وأكد املدير الوطين ملكتب املدافعني العامني للجنة الفرعية أن معظم ضحايا التعذيب              -١٠٥
ويضع ذلك املدافعني يف موقـف      .  ال يودون تقدمي شكاوى خوفاً من االنتقام       وسوء املعاملة 

وترى اللجنة الفرعيـة    . صعب إذ ال ميكنهم اختاذ أي إجراءات قانونية دون موافقة موكليهم          
أنه سيكون من املمارسة اجليدة أن يكون ملكتب املدافعني العامني سجل مركزي للمعلومات             

سوء املعاملة، مبا فيها املعلومات املقدمة سرياً مـن املـوكِّلني إىل            املتعلقة بقضايا التعذيب و   
. مدافعيهم العامني، ويف هذه احلالة يوصى بإغفال التفاصيل اليت تكشف هويـة الـضحايا             

وستكون هذه املعلومات مفيدة يف طلب واعتماد تدابري وقائية مناسبة من خمتلف األنواع، مبا              
  .فيها التدابري العاجلة

هو لالحتجاز    اللحظة األوىل  اللجنة الفرعية أن احلق يف االستعانة مبحام من       ترى    -١٠٦
اللجنة الفرعية أن مكتـب احملـامي    وتؤكد  . املعاملةإساءة  ضمانة أساسية ملنع التعذيب و    
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 وبالنظر إىل الوضـع احلـايل   . من الناحيتني الوظيفية واملاليةكون مستقاليالعام ينبغي أن   
اللجنة الفرعية الدولة إىل تقدمي معلومات عن الكيفيـة الـيت           تدعو  ام،  ملكتب احملامي الع  

من ، يف إطار االستقالل املؤسسي، زيادة املوارد البشرية واملالية للمكتب لتمكينه       هبا تعتزم
ميـع األشـخاص    تقدمي مساعدة قانونية فعالة وشاملة وجمانية وجيدة التوقيت جل        ضمان  

  . احتجازهممن حلظة ابتداء ، إىل هذه املساعدةتاجون الذين حيواحملرومني من حريتهم 

  تكاملة املراكز امل    
املراكز املتكاملة كجزء من عملية تنفيذ نظام جديد للعدالة اجلنائية استنادا           انطلقت    -١٠٧

ن عن حقوق اإلنسان    ون واملدافع ون العام والشرطة واملدع تتمكن  هتامي، حىت   الإىل النموذج ا  
وزارت اللجنة الفرعية بعـض هـذه املراكـز،       . معامن العمل   ن  والشرعيوالقضاة واألطباء   

مـن الناحيـة   حتـسنا،  ، بدوأن هذه املراكز تعكس، على ما ب أنه على الرغم من    توالحظ
وسـلطة  حتقيـق   بوصفها جهة   تعزيز اإلشراف القضائي على الشرطة      فيما يتعلق ب   ،النظرية

شار إليه  داخل ما أ   جراها املسؤولون القضائيون  فإن اللقاءات اليومية اليت أ     توقيف واحتجاز، 
 يف تلك املؤسسةالسائدة  ةالثقاف، أدت، يف واقع األمر، إىل تغيري "الشرطةمرتل "باسم أحدهم 

ُيفتـرض أن  ي ذ والنيابة العامة الء عمل القضا، أضعف ذلكوعلى املدى الطويل . إىل حد ما  
األطبـاء الـشرعيني يف منـشأة       يؤدي عمل   ُيحتمل أن   وباملثل،  . الضمانات القانونية حيمي  

االستقاللية الـيت حيتاجوهنـا      يعرض   إال أن ذلك  ل النتائج،   يتعجإىل  مشتركة من هذا النوع     
فحوص ومن الواضح أن هذا الترتيب يشكل عائقا خطريا إلجراء          . كبريخلطر  للقيام بعملهم   
  . سريةطبية شاملة و

راكز هبا امل ليل عاجل للطريقة اليت تعمل      إجراء حت بضرورة  توصي اللجنة الفرعية      -١٠٨
ملؤسسات املعنيـة،  يف اتكاملة من الناحية العملية عن طريق التدقيق اخلارجي والداخلي         امل

اللجـوء إىل   الضمانات الالزمة ملنـع     لكفالة تطبيق   تدابري تشريعية وإدارية    اعتماد  هبدف  
  . التعذيب يف املمارسة العملية

اللجنـة  األولية الحظات امليف رده على ، هذه التوصيةعلى العام  وافق مكتب املدعي    و  -١٠٩
الداخلية واخلارجية  الرقابة  وبصرف النظر عن عمليات     إىل أنه،   وأشارت وزارة األمن،    . الفرعية

رفع مستوى مرافقها املاديـة،     بتكاملة  املراكز  ينبغي أن تقوم امل   اليت أوصت هبا اللجنة الفرعية،      
سن مما حي املوظفني املدربني تدريبا كافيا،     دارس الساعة عدد كاف من      أن يكون لديها على م    و

دراسة حول كيفية ضم موظفني من مؤسسات       أن جتري   احلاالت، و خمتلف  التعامل مع   طريقة  
  . اجلنائية مباشرة أو غري مباشرة يف اإلجراءاتمنخرطني بصورة أخرى 

   حلقوق اإلنسانة الوطنييةاملفوض    
دور ب هيئة مستقلة وقائمة بذاهتا،      ا حلقوق اإلنسان، بوصفه   ةالوطنية  تضطلع املفوضي   -١١٠

. ألشخاص احملرومني من حريتهم   فيما يتعلق با  املعاملة، خاصة   إساءة  حاسم يف منع التعذيب و    
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ـ  وردت إليها   كبري من االنتقادات اليت     الكم  ال من    مرتعجة اللجنة الفرعية بيد أن     هاأو الحظت
وعـالوة علـى   . ااملهام املنصوص عليها يف واليته تنفذ هبا املفوضية   يتفيما يتعلق بالطريقة ال   

كومة األمـر   حل ادعماليت أدىل هبا املفوض الوطين      املتكررة  العلنية  التصرحيات  يبدو أن   ذلك،  
ية اليت ال بـد مـن       احليادأضرت ب وهلذه املؤسسة   صداقية احليوية   املض  يقوأدت إىل ت  الواقع  

القاسية والالإنسانية  أو العقوبة   املعاملة  ضروب  لتعذيب وغريه من    ضحايا ا يها جتاه   احلفاظ عل 
  . منظمات اجملتمع املدينجتاه واملهينة و

اإلقليمي للمفوضية الوطنية حلقـوق     اللجنة الفرعية أن بعض أعضاء الوفد       وتالحظ    -١١١
ـ      كقضاة معنيني بإنفاذ     وظائفهمأداء  يف  جمتهدون   هتم زار نيلذ ا اإلنسان ام حـق املثـول أم

ها الشرطة ترتكباالتعذيب وغريه من االنتهاكات اليت    تتعلق ب خطرية  القضاء، ويف تناول قضايا     
 يف نياملختـص املدعني العامني   ، بالتعاون مع    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٨والقوات املسلحة بعد    
احلصول على الكثري من املعلومات     يف   اللجنة الفرعية     هؤالء ساعدكما  . جمال حقوق اإلنسان  

  . املهمةرمسية ال
تكثيـف  ) أ (:املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يلـي      توصي اللجنة الفرعية      -١١٢

 مـع   ة مباشر ت وينبغي أن تشمل الزيارات اتصاال     ؛زياراهتا املنتظمة إىل مراكز االحتجاز    
ونـوع  حياة احملتجزين    من أجل رصد ظروف      تفتيش ميداين للمباين  وعمليات  احملتجزين  
تتلقاهـا تتعلـق   االستجابة السريعة والفعالة أليـة شـكاوى       ) ب (؛يت يلقوهنا املعاملة ال 

واليتـها  بالـصارم   االلتـزام   ) ج (؛هينةاملالإنسانية أو   القاسية أو   العاملة  املتعذيب أو   بال
، وضمان الرقابة   تعلم هبا نتهاكات اليت   مكتب املدعي العام باال   إبالغ  يف  املتمثلة  القانونية  

  . تخذها السلطات القضائيةتت اليت الفعالة لإلجراءا
أن االنتقـادات    املفوض الوطين ذكر  للجنة الفرعية،   األولية  الحظات  املوتعليقا على     -١١٣

تجـاوزات  عن ال سياسيا  اجتماعية مستقطبة تدافع    املوجهة إىل املؤسسة جاءت من قطاعات       
ي جتاوزات اضطر   وهالرئيس السابق، خوسيه مانويل زياليا روزاليس،       اليت حصلت يف عهد     

  .  الدستوريةهلواجباتهو نفسه للتنديد هبا وإدانتها أثناء ممارسته القانونية 
انتقـاد  علـى   توصية اللجنة الفرعية، ولكن ليس      على  ووافق مكتب املدعي العام       -١١٤

  .  عن النظام الدستوريااملفوض، ألنه تصرف دفاع
ال ينبغـي أن     الوطنية حلقوق اإلنسان     املفوضيةوذكرت وزارة األمن يف تعليقاهتا أن         -١١٥

أيضا تنفيذ التدابري والتوصيات املنبثقة أن تضمن جيب بل عمليات التفتيش، عملها على تقصر  
  . الضحاياروف عيش أكانت تتعلق بأماكن االحتجاز أو ظعن عمليات التفتيش، سواء 

 بـشأن املفـوض   اصيتهكرر توتوتلقتها التعليقات اليت  باللجنة الفرعية علما    وحتيط    -١١٦
  . الوطين حلقوق اإلنسان
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  ت واملمارسات اليت تنظم االحتجازالتشريعا  - جيم  

   االحتجازينظم النظام القانوين الذي     
يف احلـبس   أو وضعه   ال جيوز احتجاز أي شخص      " من الدستور،    ٧١مبوجب املادة     -١١٧

وال جيوز أن يـستمر  . خمتصة ساعة دون أن ميثل أمام سلطة قانونية      ٢٤ألكثر من   االنفرادي  
 مـن قـانون     ٢٨٢املـادة   وتنص  . ستة أيام القضائي على ذمة التحقيق أكثر من       االحتجاز  

أي مراعاهتا عنـد اعتقـال      على الشرطة الوطنية    اليت جيب   على القواعد   اإلجراءات اجلنائية   
هـذه  وتـنص  . املعاملةإساءة بشكل فعلي التعذيب و هذه القواعد  كثري من مينع ال شخص، و 

ـ عن طريـق إبـراز      أنفسهم  بضباط الشرطة   يعرِّف  املادة على أن     ؛ اهتمشـار اهتم أو   بطاق
األسلحة إال يف حالة    أال يستخدموا   و يف حاالت الضرورة القصوى؛   القوة إال   يستخدموا   وأال

 ؛ثالثـة الطراف  األوجود خطر حقيقي وشيك على احلياة أو السالمة اجلسدية للموظف أو            
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو            ال  وا أعم رتكبوأال ي 
، وأال يـشجعوا عليهـا أو يـسمحوا         أو أثناء فترة االحتجـاز    أثناء عملية التوقيف     املهينة

أسـباب  بوعليهم أيضا إبالغ األشخاص احملتجزين، من بني أمـور أخـرى،            . باستخدامها
، مظـروفه باختيـارهم   آخر مـن    قارب أو أي شخص     قهم يف إبالغ أحد األ    حب، و توقيفهم

أي طبيب آخـر إذا     طبيب شرعي أو    يف الفحص الطيب على يد       يف االستعانة مبحام و    همقحبو
الشرعي يعين تأخريا خطريا يف احلصول على العالج، كي يقدم الطبيب           طبيب  كان انتظار ال  

 وإبالغ أقـارب    ،ذا لزم األمر  إخالل فترة التوقيف    العالج  يقدم  واحلالة اجلسدية   تقريرا عن   
 وتسجيل مكـان وتـاريخ      باملرفق الذي سيؤخذ إليه الشخص احملتجز؛      أصدقائهأو  احملتجز  

  . متاحا للعامةيف سجل خاص يكون ووقت التوقيف 
املعاملة، توصي اللجنة   إساءة  يف ضوء االدعاءات الواردة عن حاالت التعذيب و         -١١٨

لقواعـد املنـصوص    لثال الفعال من جانب الشرطة      اختاذ خطوات لضمان االمت   بالفرعية  
من  من قانون اإلجراءات اجلنائية، وذلك هبدف التقليل إىل أدىن حد          ٢٨٢عليها يف املادة    

  . املعاملةإساءة التعذيب وممارسة الظروف اليت ميكن أن تفضي إىل 
جـب   ساعة مبو  ٢٤ ملدة تصل إىل     يهااألشخاص لد أن حتتجز   وميكن للشرطة أيضا      -١١٩
هـذا  ويفرض  . ٢٠٠٢املتجانسة لعام   العالقات االجتماعية   والشرطة  قانون   من   ١٣١املادة  

، ختريبيـة لسلوك مثل التشرد، واالنتماء إىل عصابة  على بعض أنواع ا   القانون عقوبات إدارية    
   .)٢٠(وما إىل ذلكالعامة، يف األماكن والسكر 

__________ 

حتتجز الشرطة أي شخص جتده يف حالة سكر أو جتده يقـوم  " على أن ١٠١على سبيل املثال، تنص املادة   )٢٠(
بعمل خمل بالنظام يف الساحات أو الشوارع أو غريمها من األماكن العامة أو يقوم بعمل يف مكان عـام أو                    

  . باإلزعاج لطرف ثالث، وحيكم عليه قاض خمتص بغرامة ماليةخاص يتسبب
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ئعة احتجاز األشـخاص يف مراكـز       والحظت اللجنة الفرعية أن من املمارسات الشا        -١٢٠
إثـارة  "علـى أهنـا     جرائم مسجلة يف سجل الـشرطة       بسبب  الشرطة يف إطار هذا القانون،      

. وما إىل ذلـك ، "سكر " أو"أوراق هويةعدم حيازة "أو ،  "عنف مرتيل "أو  ،  "اضطرابات عامة 
داما القانون اسـتخ هذا استخدمت  يبدو أن السلطات ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٨عد أحداث   وب

 ةالـسياسي وقت تشوبه الصراعات    يف  احتجاز احملتجني   يف حماولة إلضفاء الشرعية على      مكثفا  
خرقـا  تـشكل   بكل املقاييس غـري دسـتورية و      ُتعترب  ، اليت   تاالعتقاالوهذه  . ةواالجتماعي

وال . وُتسجَّل فقط يف سجل مهام خمفر الشرطة      دث عدة مرات يف اليوم      حتللمعاهدات الدولية،   
إىل أيضا بل إنه يفتقر ،  فحسبإنسانية ومهينة الشرطة يف ظروف ال حتجاز يف مراكز    حيدث اال 

وحق متخصص   جلسة استماع أمام قاض، ودفاع       -أدىن شروط اإلجراءات القانونية الواجبة      
 أي ينظمـه    "التنظيمذايت  "اإلجراء  ، ف  وليس هناك ما يضمن الرقابة     -يف القضية   يف إعادة النظر    
  . واسع املعاملة على نطاقتسود فيه إساءة ذين يعملون يف مناخ رجال الشرطة ال

املسموح هبا  دة  كامل امل والحظت اللجنة الفرعية أيضا أن الشرطة متيل إىل استخدام            -١٢١
الشكل من أشكال التوقيف    إصرار واضح على استخدام هذا      أنه   ما يبدو  ساعة، في  ٢٤ وهي

، على سبيل املثال عـشية      املخلة بالسلم العام  تهاكات  ناالملعاقبة احملتجزين، أو كوسيلة ملنع      
مـن وقـت    بدء احلساب    ساعة، أو    ٢٤ل اأيضا جتاوز مدة    إنه من الشائع    بل  . االحتفاالت

  . التوقيفلشرطة بدال من وقت اوصول إىل مركز ال
لة  اللجنة الفرعية رسا   إىلقوق اإلنسان يف تيغوسيغالبا     حبعنية  العامة امل  ةاملدعيوقدمت    -١٢٢

ـ فيها   تأعربوإىل وزير األمن،    بعثت هبا    ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٩مؤرخة يف     إزاء اعن قلقه
، إجرائيـة معينـة  خمالفـات  إزاء والتوقيف عمليات يف ضباط الشرطة اليت يعتمدها  طريقة  ال

، املتجانسةالعالقات االجتماعية   قانون الشرطة و  العقوبات املنصوص عليها يف     تطبيق  وطريقة  
  .نصها وفيما يلي

أيام التدريب،  خالل   و االحتجازدورية ملراكز   التفتيش  الخالل حتقيقاتنا، وعمليات    "  -١٢٣
 لقانون الشرطة والعالقات االجتماعية    سيئة يف إجراءات االعتقال اخلاضعة       اتالحظنا ممارس 

مجاعية للمواطنني ألسباب مثل عدم إظهار وثائق اهلوية        تتمثل يف حاالت توقيف     ،  املتجانسة
الشرطة يف قانون   رائم يف القانون اجلنائي أو      أمران ال ُيعتربان من اجل     ومهاو التشرد املزعوم،    أ
 من الدستور، اليت    ٩٨انتهاكا صارخا للمادة    ذلك  يشكل  و.  املتجانسة االجتماعيةالعالقات  و

عن غري ناشئة  بسبب التزامات هأو سجنأو توقيفه ال جيوز احتجاز أي شخص 'تنص على أنه 
رية من الناحية   احلاحلق يف   فيها تقييد   قوائم احلاالت احملددة اليت ميكن      تذكر  و' ة أو جنحة  جرمي

قوق اإلنسان االنتـهاك املنـهجي   املعنية حب ة العامةمكتب املدعيكما الحظ (...). القانونية  
ـ قـضاة   ما دام   ملواطنني،  الواجب اتباعها عند احتجاز أو توقيف ا      ألصول القانونية   ل  صلحال
 مـن   ١٥٤اإلجراءات اإلدارية املنصوص عليها يف املـادة        اتباع   ونهملي تكملوزارابعون  الت

فـرض أي   "وجوب  ، اليت تنص على      املتجانسة رجال الشرطة والعالقات االجتماعية   قانون  
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صدر بعد النظر يف احلجج واألدلـة       علل ي مخطي  تدابري تصحيحية أو عقابية من خالل قرار        
عـدم  ويشكل  . "أمام حمكمة بلدية  استماع شفوية أو علنية      جلسة   قدمها اجلاين خالل  ياليت  

  اإلجراءات القانونية الواجبـة    اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون انتهاكا للحق يف        
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١٤ من الدستور، واملادة     ٩٠ملادة  مبقتضى ا 

يف ضوء ما سبق،    و(...). األمريكية حلقوق اإلنسان    دان  البل من اتفاقية    ٨والسياسية، واملادة   
التحقيقـات اجلنائيـة    دائرة  أرجو أن تعطى تعليمات فورية جلميع ضباط الشرطة الوقائية، و         

 ألحكـام   ،يف مجيـع األوقـات    لالمتثال الصارم، و  يف مجيع أحناء هندوراس     الصلح  وقضاة  
حتميلـهم  ذيرهم بأن من اجلائز     حتالدستور وملا سبق ذكره من صكوك حقوق اإلنسان، مع          

  ". ما مل يفعلوا ذلك ،املسؤولية وفقا ألحكام القانون اجلنائي
للجنة الفرعية فيما يتعلق    إىل ا عن قلقها   قوق اإلنسان   املدعية العامة املعنية حب    توأعرب  -١٢٤

ئيسية يف  وقالت إهنا تعتقد أن املشكلة الر     . املدخل الرئيسي لالحتجاز  ميثل  هبذا القانون، الذي    
كما مينح ". رذيلة"، أو "تشرد"السلوك بأنه توصيف هذا القانون هو أنه يعطي الشرطة سلطة   

 إىل كـبري    همتقـارير يقدمون   حكوميون   ونمسؤولوهم  صالحيات لقضاة الصلح    القانون  
  . االحتجازأي وسيلة ملعارضة وال ميلكون مفتشي الشرطة 

املتجانـسة،  الشرطة والعالقات االجتماعيـة     قانون   اللجنة الفرعية إىل أن   وختلص    -١٢٥
ضمن ت، من جانب اهليئات اليت جيب أن        أرسيا قبوال معلال ومعترفا به    واملمارسات املؤسسية   

أو تفسري  قبوهلا ل عتريها الغموض وااللتباس، أو     يلقواعد القانونية اليت    لاحترام حقوق اإلنسان،    
انتهاكات على أيدي الـشرطة الوقائيـة       وقوع  إىل  ذلك  ويؤدي  . تلك القواعد لمعني  تطبيق  

  . املعاملةإساءة التعذيب وممارسة يفضي إىل مما يف موقف ضعيف، جيعل احملتجزين و
للجنة الفرعية، اقترح مكتب املدعي العام تنفيـذ        األولية  الحظات  امليف رده على    و  -١٢٦

أيضا مكتـب   شمل  ُتوسَّع لت  على الفهم الصحيح للقانون وتطبيقه، وينبغي أن         برامج تدريب 
 ٢٨فيما يتعلق بتطبيق هذا القـانون علـى احلـاالت املرتبطـة بأحـداث               و .احملامي العام 

تأكيد اللجنة الفرعيـة،    هناك مبالغة يف    مكتب املدعي العام أن     رأى  ،  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
 بوجودكما رفض التلميح    . إلفالت من العقاب  لمناخ عام   وجود  يف الفقرة السابقة،    الوارد  

  . على احتجاز احملتجني" موافقة مشتركة بني املؤسسات"أو " اسة دولةسي"
 اللجنـة   املتجانسة، توصـي  االجتماعية  العالقات  الشرطة و قانون  وفيما يتعلق ب    -١٢٧

  :الفرعية مبا يلي
 مرتكبها لالحتجـاز    عرضاليت ت اجلرائم  تعريف  ل القانون لضمان    عدَُّيأن   •

ون اجلنـائي، وضـمان مراعـاة        وفقا للقان  االشرطة تعريفا صحيح  لدى  
 .األصول القانونية يف مجيع الظروف من دون استثناء
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ن والقضاة واحملـام  (سلطات الشرطة العليا والسلطات القضائية      أن ُتصدر    •
قوق حل مكتب املفوض الوطين     و مكتب املدعي العام وممثل    و، وممثل )نوالعام

 م جماالت اختـصاصه   ضرورية يف يروهنا  التدابري اليت   أوامر باختاذ   اإلنسان  
ممارسـة  االنتهاك الروتيين والواسع النطاق للحقوق األساسـية يف         لوقف  
  .لسلطاهتا الشرطة

رمسية يف مراكز الشرطة للتأكد من أهنا       السجالت  ال نظمئح ت أن توضع لوا   •
حتتوي على معلومات كاملة ومفصلة عن كل حالة من حاالت االحتجـاز   

  .الشرطة لدى
سجل مركزي قائم علـى احلاسـوب يف        ستعجال  أن ُينشأ على سبيل اال     •

توي على معلومات عن األشخاص احملتجـزين مبوجـب         حيوزارة األمن،   
تاريخ ووقت الوصول واملغادرة، وسبب االحتجاز      (القانون املذكور أعاله    

إمكانية إنتاج بيانـات    أن توفَّر   و) املشاركون يف العملية  وضباط الشرطة   
  .إحصائية موثوقة وشفافة

علـى  للجنة الفرعيـة،    األولية  الحظات  امليف رده على    ووافق مكتب املدعي العام،       -١٢٨
  . التوصيات هذه
 ١٩٩٨منذ عام ا تستخدم    ذكرت وزارة األمن أهن    ،وفيما يتعلق بتوصية إنشاء سجل      -١٢٩
. حلـاالت االحتجـاز  ، حيتفظ بسجالت تفـصيلية      NACMIS باسم   امعروفحاسوبيا   انظام

شـبكة  ملراكز الشرطة عـرب       إتاحته مكنمن امل صادية والتقنية، مل يكن     وبسبب القيود االقت  
  . هذه املعلومات يدويا يف املكتب الرئيسيمع ذلك، ُتسجَّل و. اإلنترنت
 أن إصالح قانون الشرطة خالل والية الرئيس         املفوض الوطين حلقوق اإلنسان    وذكر  -١٣٠

حصر السلطة املؤسسية   لياته األساسية، و  من مسؤو  الوطين لألمن الداخلي  اجمللس  د  زياليا جرَّ 
إمكانية ألن يدير مسؤولون من خارج قوة الشرطة        عن طريق إزالة أي     املطلقة يف يد الشرطة     

  . الرقابة اخلارجيةوقلَّص املديريات العامة، مديريتني على األقل من 

  القضاءأمام حق املثول     
 القضاءأمام   أو املثول الشخصي     اإلحضار من الدستور على ضمان      ١٨٢املادة  تنص    -١٣١

  :)٢١(على النحو التايل
طلـب  أن ي جيوز ألي شخص متضرر أو أي شخص يتصرف نيابة عنـه            "  

  : القضاء يف احلاالت التاليةأمام املثول 

__________ 

  .تستكمل أحكام قانون العدالة الدستورية هذا احلكم )٢١(
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بأي شكل من األشكال من التمتـع       منعه  أو احتجازه أو    توقيفه  عندما يتم     )١(
    على حنو غري قانوين؛باحلرية الفردية

خالل خالل فترة االحتجاز القانونية أو      يتعرض احملتجز أو السجني،     عندما    )٢(
ي شكل  ألقانوين أو   الاملعاملة واالبتزاز غري    إساءة  والتعذيب و لالعتداء  السجن  فترة  

حلفاظ اسالمته أو ضمان الالزمة لضايقة غري املأو احلرية من أشكال اإلكراه أو تقييد 
  ". على النظام يف السجن

ودون دون اشـتراط احلـصول علـى إذن         القضاء  أمام  ميكن اختاذ إجراء املثول     و  -١٣٢
غري التصال، يف أيام العمل أو      من وسائل ا  ، بأي وسيلة    وال خطيا شفويا  ال  ،  إجراءات شكلية 

  . جماينبشكل أيام العمل و
التزام لديهم والقضاء أمام املثول  استبعاد إجراء واملوظفني القضائينيجيوز للقضاة ال و  -١٣٣
  . سالمةالاختاذ خطوات فورية لوقف انتهاك احلرية الشخصية أو بمطلق 
كرمية العاملة  املساسية للحق يف احلرية الشخصية والسالمة البدنية و       األضمانة  الهذه  و  -١٣٤

أمر حيوي ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،   
وأكـدت  .  املكثـف السياسي واالجتماعيالصراع  حاالت الطوارئ أو حاالت  وخباصة يف 

بـساطة  اللجنة الفرعية أن القواعد الدستورية والتشريعية املعمول هبا يف هندوراس ال تعرقل             
غـري  االحتجـاز  أمام القضاء يف خمتلف أشكاله، سواء ملنع أو إهناء       حق املثول   تنفيذ  وسرعة  

  . يف ظروف االحتجازغري مربر قانونيا عاجلة أي تدهور القانوين أو التعسفي أو مل
أمام حق املثول   ، جهودا حممودة لتطبيق     التزاما مبا دعوا إليه   بعض القضاة،   بذل  وقد    -١٣٥

الـيت  حباالت املثول أمام القضاء     أحاطت اللجنة الفرعية علما     هكذا،  و. القضاء تطبيقا فعاال  
، اإلنفاذكمة االبتدائية وحمكمة االستئناف وقضاة احملجانب بطريقة بسيطة وسريعة من ُنفذت  

يف بعض األحيان عن طريق اهلاتف، وأدت إىل اإلفراج عن العديد من األشخاص             واليت متت   
  . ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٨ أحداثاحملتجزين بصورة غري قانونية بعد 

ـ إجراءات  مفادها أن    شكاوى   أيضااللجنة الفرعية   تلقت  ومع ذلك،     -١٣٦  أمـام   ولاملث
ة للغاية بشكل ال خيدم الغرض منها واملتمثل يف استبعاد أو وضـع حـد               بطيئكانت   القضاء

مل تطبق فيها سلطات الـسجون      احلاالت اليت   ب علما أيضا    توأحاط. غري القانوين عتقال  الل
  .)٢٢(األصولاالحتجاز تطبيقا يراعي شروع يف ظروف املوقف التدهور غري ب ا قضائياحكم

__________ 

  .١٩٦-١٩١انظر الفقرات  )٢٢(
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  :اللجنة الفرعية مبا يليتوصي   -١٣٧
أوامر اإلحـضار  السلطات العليا يف املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ      اختاذ    )أ(  

لخطوات الالزمة لضمان فعالية هذه الضمانات األساسية ضد التعـذيب أو       لأمام القضاء   
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ أو العقوبة املعاملة ضروب غريه من 
  يف حاالت الطـوارئ    يف إعمال حق املثول أمام القضاء     ية  فعالالضمان    )ب(  

  ؛ بصورة مطلقة هوعدم جواز تقييد
علـى سـبيل    ،  القـضاء أمـام   إنشاء سجل مركزي إلجراءات املثول        )ج(  

  حتت إشراف احملكمة العليا؛ االستعجال، 
االت التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة          حبسجل  إنشاء    )د(  

 حتـت   ، وذلـك  الإنسانية أو املهينة اليت عرضت على احملاكم يف هندوراس        القاسية أو ال  
  إشراف احملكمة العليا؛ 

 القضاة واملـدعني العـامني      - التدريب ملختلف اجلهات الفاعلة      توفري  )ه(  
  ؛  املنوه هبا من أجل نشر املمارسات اجليدة-واحملامني العامني 

اليت تعرقل حسن سري العمـل      يف املخالفات   إجراء حتقيق فوري وشامل       )و(  
 يقاضالذي تعرض له    ، مبا يف ذلك اهلجوم      القضاءأمام  احلق يف املثول    ضمان  ما يتعلق ب  في
 عندما كان يـشارك يف إجـراءات        ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٣نفاذ أومسار فاجاردو يف     اإل

  .  يف سان بدرو سوال١رقم لشرطة ايف مركز املثول أمام القضاء 
إشـراك  للجنة الفرعية،   األولية  الحظات  امليف تعليقاهتا على    من  واقترحت وزارة األ    -١٣٨

نظام إىل  منذ التحول   و إىل أنه،    توأشار. الشرطة الوطنية يف برامج التدريب املذكورة أعاله      
ثمر الكثري من املوارد يف تدريب القضاة واملدعني العامني واحملـامني العـامني،             التقاضي، استُ 

جـراءات  ارتكبت الشرطة، مع دخول اإل    ،  نتيجة لذلك و. ضباط الشرطة يس يف تدريب    ول
هي أخطاء مل يتم    تدريب، و بتحسني ال ديدة حيز التنفيذ، أخطاء كان ميكن جتنبها        اجلنائية  اجل

  . بعد سنوات عديدة من اخلربةجتاوزها إال 

  لشرطة يف عهدة احالة األشخاص احملرومني من حريتهم   - خامساً 
 من شعب الشرطة يف املدينة      ٣ و ١رقم  الشعبتني  الفرعية  اللجنة   ت زار ،يف تيغوسيغالبا   -١٣٩

يف و. الدائرة الوطنية للتحقيقات اجلنائية   مقر  مركز مقاطعة كينيدي و   وومركز مقاطعة ماينتشن    
شعبة رقم  الوشولوما   يف   ٥رقم  الشعبة  سان بدرو سوال واملناطق اجملاورة، زارت اللجنة الفرعية         

 خاصة،وخالل هذه الزيارات عقدت اللجنة الفرعية مقابالت        . دينة من ُشعب الشرطة يف امل     ٢
ُتسجَّل فيها اليت الدفاتر النظر يف   من  اللجنة الفرعية أيضا    ومتكنت  . فردية ومجاعية، مع احملتجزين   
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ومـن  حملتجـزين،   ااخلصوص سجل    على وجه ويف املؤسسات، مبا يف ذلك      اليومية  األحداث  
  . املبىن ، وزيارةالعاملنيوظفني ناقشة تسيري املؤسسات مع املم

عادة هذا املقر يف ال   ليس  و.  التابعة للشرطة  اللجنة الفرعية مقر فرقة كوبرا    كما زارت     -١٤٠
 ١٢بعد مظـاهرات يـوم      ا مت توقيفهم     متظاهر ٢٦احُتجز فيه    مع ذلك مكانا لالحتجاز، و  

  . الفرعية اللجنة هعندما زارتمل يكن يف املقر معتقلون و. )٢٣(٢٠٠٩أغسطس /آب
ظهر دليـل   إذا  و.  ساعة ٢٤وايل  حلالشرطة  عهدة   يف   يبقى احملتجزون بشكل عام،   و  -١٤١
ُينقلون إىل الدائرة الوطنية للتحقيقات اجلنائية للتحقيـق  وجود جرمية خالل هذه الفترة، على  
قلون ُينأو الدائرة يف مقر م يبقون االحتجاز السابق للمحاكمة، فإهنوعندما ُيعطى أمر ب . معهم

  .  سراحهمإطالقفقط خمالفة بسيطة، يتم تبني إذا كانت األدلة و. إىل السجن

  املعاملةإساءة  ضد التعذيب وةتسجيل االحتجاز كضمان    
بدائي اليت متت زيارهتا أن نظام السجل يف مراكز الشرطة إىل  اللجنة الفرعية   خلصت    -١٤٢

مما يزيـد مـن   ،  جزين وإطالق سراحهم  يتيح مراقبة كافية لوصول احملت    ال  و. وغري موثوق به  
الضابط املناوب أنشطة املوظفني    فيه   مهام يدون    سجلكما يوجد   . هشاشة وضع احملتجزين  

 احملتجـز على اسم وحيتوي هذا السجل . لمحتجزينل، وسجل  وخارجهلشرطةاداخل مركز   
 إحـدى احلـاالت   الحظت اللجنة الفرعية، يف     و. احتجازه وسبب   ته ومغادر هوقت وصول و

املهـام  ت يف سجل   جلُسشخصا، أن حاالت االحتجاز      ٣٠أكثر من   توقيف  ادث  املتعلقة حب 
بعد حتليل املعلومات الـيت مت احلـصول عليهـا يف           و. لكنها مل ُتسجل يف سجل احملتجزين     

 ضباط  أنإىل  السلطات، ومع املعتقلني أنفسهم، خلصت اللجنة الفرعية        خمتلف  املقابالت مع   
، وأن املعلومات اليت قدمها   يف بعض األحيان  السجالت   ا ُيعتقد، بتعديل  الشرطة قاموا، على م   

  . السجالتيف ذُكر مع ما من األحيان  يف كثري ال تتطابق احملتجزون
سجل عام للـشكاوى  اليت زارهتا اللجنة الفرعية     أي من مراكز الشرطة     ومل يكن يف      -١٤٣

  . أو سجل لزيارات األقارب أو احملامني أو هيئات الرصد
أحد احلرمان من احلرية هو     سليمة حلاالت   اللجنة الفرعية أن حفظ سجالت      وترى    -١٤٤

لإلعمال الفعال للحـق يف     املعاملة وشرط أساسي    إساءة  الضمانات األساسية ضد التعذيب و    
اإلجراءات القانونية الواجبة، مبا يف ذلك احلق يف الطعن يف مشروعية احلرمان مـن احلريـة                

  . أحد القضاةأمام يف املثول الفوري احملتجز حق  و) أمام القضاءاملثولاحلق يف (
ألمتعة الشخصية، الحظت اللجنة الفرعية ل بعض مراكز الشرطة سجاللدى  أن  مع  و  -١٤٥

أي شيء  فيه  سجل  ي، مل   ةكافيعن أمتعة احملتجزين غري     سجل  هذا ال أن املعلومات الواردة يف     

__________ 

  . أعاله٥١انظر الفقرة  )٢٣(
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أن ضباط الشرطة    معتقلني قابلتهم اللجنة الفرعية      ةعدوذكر  . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين منذ  
  . أمواهلم وأمتعتهم الشخصية األخرىاملشاركني يف توقيفهم سرقوا 

  : اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف مبا يليتوصي يف ضوء ما سبق،   -١٤٦
 مألسباب احملددة حلرماهن  يبّين أمساء املوقوفني وا   ضمان االحتفاظ بسجل      )أ(  

أمـرت  ، والسلطة اليت    االحتجازاالحتجاز، وطول فترة    والوقت الدقيق لبدء    احلرية،  من  
معلومات دقيقة عن مكـان     إىل جانب   املعنيني،  انون  ، وهوية موظفي إنفاذ الق    باالحتجاز

موظف آخر  أمام  أمام قاض أو    أول مثول للمحتجز    ، ووقت   احلراسةاالحتجاز، وسلسلة   
  ية؛ خمول قانونا مبمارسة سلطة قضائ

زيارات األقـارب واحملـامني     االحتفاظ بسجالت للشكاوى الواردة و      )ب(  
  ؛ للمحتجزينألمتعة الشخصية اوهيئات الرصد، و

   مستمرة؛استخدام السجل بطريقة مناسبة وعلى تدريب أفراد الشرطة   )ج(  
، من أجـل    إشرافا دقيقا نظام السجل   إشراف كبار الضباط على     ضمان    )د(  
  . احلرمان من احلرية بشكل منتظمب املعلومات ذات الصلة مجيعتسجيل ضمان 
باحلاجة إىل للجنة الفرعية، األولية الحظات امليف رده على وأقر مكتب املدعي العام،   -١٤٧

  . لرقابة الداخليةلنظام وإىل إنشاء نظام السجالت حتسني 

  احملتجزين عن حقوق معلومات    
أن ريتهم ممارسة حقوقهم على حنو فعال، جيـب         ن من ح  واألشخاص احملروم أراد  إذا    -١٤٨

بفعالية  قدرهتم على ممارستها     ، تتقلص الناس حقوقهم جهل  إذا  و.  ويفهموها ذه احلقوق يعلموا هب 
علومات عـن حقـوقهم     مباألشخاص احملرومني من حريتهم     لذلك، فإن تزويد    . تقليصا خطريا 

ووفقا جملموعة املبـادئ املتعلقـة   . ملةاملعاإساءة يشكل عنصرا أساسيا يف الوقاية من التعذيب و      
يتعني  ،)٢٤(حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

توقيفـه  حلظـة   على السلطة املسؤولة عن التوقيف أو االحتجاز أو السجن تزويد أي شخص             
كيفيـة  عـن   وقه  حقوعن  وشروح  علومات  مب أو بعدمها مباشرة،     ه أو سجن  هوعند بدء احتجاز  

  .حبقوقهم  على علمونوامل يكحمتجزين قابلت اللجنة الفرعية وقد . هااالستفادة من
امللصقات إتاحة  الدولة الطرف خطوات لضمان     تتخذ  اللجنة الفرعية بأن    توصي    -١٤٩

والكتيبات واملواد اإلعالمية األخرى اليت حتتوي على معلومات واضحة وبسيطة بـشأن            
وينبغي . رومني من حريتهم، يف مجيع أماكن االحتجاز التابعة للشرطة   حقوق األشخاص احمل  

هذه املواد صراحة حق احملتجزين يف السالمة اجلسدية والعقلية، واحلظر املطلـق            أن تبني   
ستخدام التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               ال

__________ 

  .١٣جمموعة املبادئ، املبدأ  )٢٤(
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إبالغ املعتقلني  على  تدريب ضباط الشرطة    بضرورة  ا  توصي اللجنة الفرعية أيض   و. املهينة
اللحظـة األوىل   احلقـوق منـذ     تلـك   قوقهم ومساعدهتم يف ممارسة     حببصورة منهجية   

مجيع احملتجزين كي يوقعوا    م إىل   سلَّمنوذج يُ ينبغي جتميع هذه املعلومات يف      و. الحتجازهم
  . بنسخة من هذا النموذجحيتفظ احملتجز وينبغي أن . عليه

  إلدانة ل ا أساساتعترافاستخدام االخطر     
 مـن   ٧للفقرة  لدولة الطرف التطبيق العملي     بأن تضمن ا  توصي اللجنة الفرعية      -١٥٠

أال يراعـي  بالتـايل  بأن تضمن  من قانون اإلجراءات اجلنائية و     ٢٠٠ واملادة   ١٠١ملادة  ا
ل انتهاكا لتلـك    شكبطريقة ت الشرطة أثناء االحتجاز،    حتصل عليها   البيانات اليت   القضاة  

. تهأو إدان بتجرمي مشتبه فيه    اختاذ تدابري مؤقتة أو     يتعلق ب  احكمعندما يصدرون   األحكام،  
عدم  أن تضمن  من اتفاقية مناهضة التعذيب، يتعني على الدولة الطرف          ١٥وفقا للمادة   و

ت، إال   كدليل يف أية إجراءا    ،لتعذيبنتيجة ل أنه مت اإلدالء هبا     يثبت  أية أقوال   االستشهاد ب 
  . ضد شخص متهم بارتكاب التعذيبذلك إذا كان 

   باالحتجازاحلق يف إبالغ طرف ثالث     
األقارب (إبالغ شخص من اختيارهم     بحق األشخاص احملرومني من حريتهم      يشكل    -١٥١

وفقا و. املعاملةإساءة   ضمانة أساسية ضد التعذيب و     بأهنم حمتجزون، ) اأو األصدقاء أو غريمه   
وباإلضافة إىل  . يف هندوراس دائما  هذا احلق   ال ُيحترم   ،   تلقتها اللجنة الفرعية   اليتللشهادات  

األشـخاص احملـرومني مـن      إلطعام  بالنظر إىل أن مراكز الشرطة ال متلك ميزانية         وذلك،  
احلق يف  يكتسي  الطعام أو املال،    زويدهم ب تيف  على أسرهم   يعتمدون بالتايل   الذين  وحريتهم،  

ألن ذلك جزء من العمليـة الواجبـة        تجاز أمهية خاصة، ليس فقط      االحبإبالغ طرف ثالث    
اللجنة الفرعيـة   وتوصي  .  للمحتجزين لبية االحتياجات األساسية  من باب ت  ، بل أيضا    قانونا

  . هلذا احلقالصارم أن تكفل االحترام بالسلطات يف هندوراس 

  ينالفحص الطيب للمحتجز    
يف مراكز الشرطة   حتجزين  فحوص طبية للم  أي  عدم إجراء   الحظت اللجنة الفرعية      -١٥٢

الفحـوص الطبيـة    فـإجراء   . اليت زارهتا وال يف مرافق الدائرة الوطنية للتحقيقات اجلنائيـة         
الوصـول إىل   ويعتمـد   . ال يندرج ضمن املمارسات الروتينية    هذه األماكن   للمحتجزين يف   

وقوف للـضرب   املعرض الشخص   يتطبيب على موقف ضباط الشرطة املعنيني، حىت عندما         
عيـادات الطـوارئ    (إىل العيادات   السجناء  الضباط  وعندما ينقل   . ضباط أنفسهم على يد ال  

  . نيأطباء عامُتجرى الفحوصات على يد ، )التابعة للسجون
النمـاذج  سطحية، وأن شكل    اليت ُتجرى   اللجنة الفرعية أن الفحوص الطبية      ورأت    -١٥٣

ُتجرى الفحوص الطبية املطلوبة بشكل     ال  يف العادة،   و. غري مكتمل اليت ُتمأل يف هذه احلاالت      
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 الذي مت احلصول    العالج) ١(وال تبني بشكل كاف     كافية  والفحوص اليت ُتجرى غري      .كامل
التفاصيل اليت  و،  ها وخصائص كاهناوماإلصابات  نوع  ) ٣(، أو   سبب اإلصابات ) ٢(أو  ،  عليه

ـ  أو شكاوى التعذيب،    حتديد مدى اتساق تقارير     يف  ميكن أن تستخدم ليس فقط       شكل مبا ي
شكاوى كاذبة ضـد الـشرطة      تقدمي  حليلولة دون   يف ا أداة مفيدة ملنع التعذيب، ولكن أيضا       

  . ياتسلوكتدعي التعرض هلذا النوع من ال
عدم حظت  ، حيث ال  مقر الشرطة يف مقاطعة ماينتشن    وزارت اللجنة الفرعية عيادة       -١٥٤

الذي كـان   الطبيب  وذكر  .  إىل هناك  الشرطةم  الذين تنقله سجل لألشخاص   أي  االحتفاظ ب 
 ا تعرضوا إلسـاءة املعاملـة     أشخاصيف بعض األحيان    لب  جت أن الشرطة    خالل الزيارة  امناوب
إسـاءة  عالمـات  بالسلطات املختصة إبالغ األطباء عن ميتنع ومع ذلك،  . ةنفسيال و ةسدياجل

الطبيـب  كما أبلغ . عواقب ألهنم خيشون ال   كذلكذلك، و يقضي ب املعاملة لعدم وجود قانون     
جبـروح يف   املـصابني    عددا أكرب من املعـتقلني       تعيادة عاجل الأن  باملناوب اللجنة الفرعية    

مكتب املـدعي    وأشار أيضا إىل أن   . ، بسبب املظاهرات  ٢٠٠٩أغسطس  /  وآب هيولي/متوز
أبـدا  مل يطلـب    لكـن   معلومات عن حاالت العنف املرتيل،      يف بعض األحيان    يطلب  العام  
  . لومات عن حاالت تعذيبمع

اللجنة الفرعية باعتماد التدابري املناسبة لضمان توافر عدد كـاف مـن            توصي    -١٥٥
ضمان ل، و املتكاملةيف املراكز   احملتجزين  مجيع احملتجزين، وليس فقط     معاينة  األطباء لضمان   

لعمل بشكل مستقل وتلقي التدريب يف فحـص احلـاالت احملتملـة            بالألطباء  السماح  
توصي اللجنة  و. ، وفقا ألحكام بروتوكول اسطنبول     وتسجيلها املعاملةإساءة  عذيب أو   للت

 إذا كان احملتجز    اسم الطبيب ونتائج الفحص على النحو الواجب      بتسجيل  الفرعية أيضا   
وينبغي استخدام بروتوكول اسطنبول كأداة لتحسني التقارير        .)٢٥(قد خضع لفحص طيب   

  . الطبية والنفسية وملنع التعذيب
قائال إن  للجنة الفرعية،   األولية  الحظات  امليف رده على    وعلق مكتب املدعي العام،       -١٥٦

هـذه  وينبغـي إيـالء     . احلالة املوصوفة تستحق التحقيق مبشاركة كلية الطب يف هندوراس        
، ومـع أن التعـذيب ال يـستخدم         توفري ميزانية كافية  بالتوصية االعتبار الواجب وتنفيذها     

بروتوكـول  مراعـاة   ، من املفيد     الدولة يف هندوراس يف أنشطتها القمعية      تنتهجهاكسياسة  
وأقر املكتب  .  من الدستور  ٦٨وضمان االمتثال ألحكام املادة     منع التعذيب   اسطنبول هبدف   

السلطة املختصة  يف أن يبلغوا    واجبهم  بضرورة حتسني نظام السجالت وزيادة وعي األطباء        ب
وعدم قيامهم بذلك قـد     . عملهمأثناء تأدية   اليت يالحظوهنا    ملةاحملتميع األعمال اإلجرامية    جب

 مـن   ٣٨٨املـادة    مـن    ٥مشمول بـالفقرة    سلوك األطباء   مسؤولية جنائية ألن    حيملهم  
  . اجلنائي القانون

__________ 

  .٢٦جمموعة املبادئ، املبدأ  )٢٥(
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  تقدمي الشكاوى والطعون احملتجزين من متكني نظام     
ها، وخباصـة يف   ا يلق بشأن املعاملة اليت  أو شكوى   يف تقدمي طلب    تجز  حق أي حم  إن    -١٥٧

املعاملة، إىل السلطات املسؤولة عن إدارة مكان االحتجـاز وإىل          إساءة  حاالت التعذيب أو    
السلطات املخولة صالحيات املراجعة أو اإلنـصاف،       إىل  السلطات األعلى، وعند الضرورة،     

 واوالحظت اللجنة الفرعية أن بعض الضحايا قـدم        .)٢٦(التعذيبضد  يشكل ضمانة أساسية    
  . للغايةقليل  املدعي العام، غري أن عدد هذه احلاالت إىلوى اشك
ن بالعمل يف مراكـز الـشرطة       ون املكلف واملوظفيوفر  اللجنة الفرعية بأن    توصي    -١٥٨

جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم عن احلق يف تقدمي طلـب أو شـكوى              معلومات  
والرد كل طلب أو شكوى على الفور       معاجلة  جيب  و. بشأن املعاملة اليت يلقوهنا يف احلجز     

احملتجـز  من دون تأخري ال مربر له، وجيب اختاذ خطوات للتأكد من أن الشخص              عليها  
  .)٢٧(تقدمي الشكوىيتعرض لألذى بسبب  ال

يف لحق يف تقدمي شكوى أو      إمكانية املمارسة العملية ل   السلطات  أن تضمن   ينبغي    -١٥٩
مبدأ السرية علـى النحـو      احترام  املعاملة، و اءة  إسبالتعذيب و األمر  يتعلق  عندما  الطعن  
مراقبـة  أفراد الشرطة يف إجراءات تقدمي الـشكاوى أو         أن يتدخل   ينبغي  ال  و. الواجب

حمتوى بوسعهم االطالع على    وجهة إىل السلطات املختصة، وجيب أال يكون        املالشكاوى  
معاجلـة   يتبعهـا ضـباط الـشرطة يف    قواعد  بوضع  توصي اللجنة الفرعية    و. الشكاوى

واجـب  وشكاوى إىل السلطات املختصة     الينبغي أن تغطي تقدمي     هي قواعد   الشكاوى، و 
   .لصوغ الشكاوىتوفري املواد الالزمة 

  ظروف العمل وتدريب موظفي الشرطة     
صعوبات ال الكثري من ضباط الشرطة الذين قابلتهم اللجنة الفرعية إهنم يعانون من             ق  -١٦٠

مقر الشرطة يف   يف  زارت اللجنة الفرعية،    وباإلضافة إىل ذلك،    . بهممالية بسبب اخنفاض روات   
  .  العملأثناءالظروف السيئة اليت يعيشون فيها الحظت الضباط ومقاطعة ماينتشن منامات 

ضباط الـشرطة تـساعد   اليت يعاين منها اللجنة الفرعية أن املصاعب املالية  ترى    -١٦١
. مالئمةضمان أن تكون    ظر يف مرتبات الشرطة ل    إعادة الن وصي ب فهي ت على الفساد، ولذا    

   .للقيام بعملهمباملعدات الالزمة ضباط الشرطة وينبغي أن تزود السلطات 
قتصر على  اتدريب،  من ال جداً  القليل  الشرطة تلقوا   أفراد   بأنبلغت اللجنة الفرعية    وأُ  -١٦٢

أن عددا من   الحظت  و. ئيةروج من املدرسة االبتدا   اخلفترة تتراوح بني ثالثة وستة أشهر بعد        

__________ 

  .٣٣ من املبدأ ١جمموعة املبادئ، الفقرة  )٢٦(
، وجمموعة  ١٣لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة              اتفاقية مناهضة ا   )٢٧(

  .٣٣ من املبدأ ٤املبادئ، الفقرة 
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املشاعر  "إناألفراد  أحد  وقال  . يف احلصول على التدريب املناسب    أعربوا عن رغبتهم    األفراد  
  ". اتعلم كيفية السيطرة عليهن وحنن حباجة إىل أن عدمي الفعالية؛وجتعلك مضللة 
ـ املـوظفني   الشرطة وغريهم من    بأن يتلقى أفراد    اللجنة الفرعية   توصي    -١٦٣ ني املكلف

على عمليـات   مراكز الشرطة وغريها من مراكز االحتجاز التدريب املناسب         بالعمل يف   
يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا      واحتجاز األشخاص احملرومني من حريتهم،      على  والتوقيف  

االسـتخدام  علـى   يف ذلك منع التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، و           
  . للسجالت السليم

  املعاملة إساءة  ملراقبة الشرطة كضمان ضد التعذيب ونظام    
لرقابـة  لإلشراف وا  هندوراس نظام فعال     ه ليس لدى  أنإىل  اللجنة الفرعية   خلصت    -١٦٤

األشخاص الشرطة يف معاملة    أفراد  يتبعها  الطريقة اليت   على  الداخلية على ظروف االحتجاز و    
إساءة  يشكل ضمانة أساسية ضد      ا كهذا ماللجنة الفرعية أن نظا   وترى  .  من حريتهم  نياحملروم

  .  هذا النظامالسلطات يف هندوراستنشئ وصي بأن تاملعاملة، ولذا 

  الظروف املادية     
الظروف تظل  من دون استثناء،    والحظت اللجنة الفرعية أنه يف مجيع احلاالت تقريبا           -١٦٥

عيدة كل البعـد عـن      ب الشرطة   اتاألشخاص احملرومني من حريتهم يف مقر     الحتجاز  املادية  
كثري اليف  و. يرثى هلا يف العادة   من حيث الصيانة والنظافة     الزنزانات  حالة  ف. الظروف املتوخاة 

معطلة وتنبعـث منـها روائـح    دورات املياه، أو تكون   من احلاالت ال يوجد ما يكفي من        
ينـام   مـن أي نـوع و    وأثاثفرش وبطانيات   يس هناك   لو. مياه جارية فيها  ، وليس   كريهة

  . ن دائما على األرضوملعتقلا
لعـدة أشـهر    يف تيغوسيغالبا، حيتجز املعتقلون     الدائرة الوطنية للتحقيقات اجلنائية     يف  و  -١٦٦

ال ُيـسمح  عدمية التهوية دون إضاءة طبيعية أو اصـطناعية، و   زنزانات  دون انقطاع أحيانا، يف     
ب اذهوال ُيسمح للمحتجزين بال    .املرحاض إىللذهاب  هلؤالء املعتقلني بترك هذه الزنزانات إال ل      

 ١٠كان هناك   ،   الدائرة وعندما زارت اللجنة الفرعية   . ترفيهيةأنشطة  ألي  وجود  وال  الفناء  إىل  
 يف  ٦زنزانة و  يف    حمتجزين ٤(مترا مربعا    ٢٠حوايل  زنزانتني تبلغ مساحة كل منها      يف  حمتجزين  

متـهمني  أفراد مـن الـشرطة      ثة  ثالبنفس املساحة تقريبا    ثالثة  وضمت زنزانة   ). زنزانة أخرى 
وشهرين على  أشهر  وثالثة  أشهر  مخسة  وكان قد مضى على احتجازهم فيها       بارتكاب جرائم،   

وكان اثنان  . ال تصلها أي إضاءة طبيعية    إضاءة اصطناعية ولكن    الزنزانة  هذه  تتوفر يف   و. التوايل
  . شمسضوء الالتعرض لمن املعتقلني يعانون من أمراض جلدية ناجتة عن عدم 

على سبيل املثال،   ف. االكتظاظمشكلة  املذكورة أعاله   وعادة ما تضاف إىل الظروف        -١٦٧
 ١٨وجدت فيهـا    ،   من شعب الشرطة يف املدينة     ٣الشعبة رقم   عندما زارت اللجنة الفرعية     

يف زنزانـة   ُوضعوا مجيعا   ، و ربع والعشرين السابقة  خالل الساعات األ  حمتجزا أُحضروا إليها    
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وذكـرت  . مترا مربعا ١٨هي زنزانة تبلغ مساحتها حوايل     ة للرجال الكبار، و   واحدة خمصص 
 يف اليوم   ١٢٠ و ٧٠يتراوح بني   أن عدد احملتجزين يف عطالت هناية األسبوع        نفسها  الشرطة  

يف و. يف الباحة العدد اإلضايف من احملتجزين الذين ال تستوعبهم الزنازين يبقون          الواحد، وأن   
 مترا مربعا قـد     ٢٢الزنزانات اليت تبلغ مساحتها     اللجنة الفرعية أن    ، الحظت   مركز ماينتشن 

الزنزانات مظلمة للغاية وبدون هذه و.  معتقال يف وقت واحد    ٥٠ أو   ٤٠ما يصل إىل    تستقبل  
 . ال تطاقرائحة تنبعث منها سوى نافذة واحدة صغرية جدا، وليس يف كل منها هتوية، 

 الرجال والنـساء    ُيحتجزعادة ما   ه  أنباكن اليت زارهتا    األم يف   بلغت اللجنة الفرعية  وأُ  -١٦٨
احتجـاز  ومع ذلك، الحظت اللجنة الفرعية بعض حـاالت         .  يف مرافق منفصلة   واألطفال

ويف حاالت .  مع أشخاص بالغني سنة١٧وسنة  ١٥ما بني ين الذين تتراوح أعمارهم   صراالق
بعض مراكـز   يف  ن  وموظفوقال  ،  ها نفس الزنزانةالنساء واألطفال معا يف     احُتجزت  أخرى،  
 .زنزانات توافرعدم ل مكاتب نتيجة  يوضعون يفاألطفال،ُيحتجز  عندما  إنهالشرطة

 يف حالـة  ويبـدو    هجتديدمتّ   ا اللجنة الفرعية مكتب   رأت مانتشني  مقاطعة يف مركز و  -١٦٩
 ومـع ". مرصد العنف "وعلى بابه لوحة مكتوب عليها       ،أثاث وجتهيزات جديدة  وفيه   ممتازة

  علـى ا قادرواجوبضباط الشرطة الذين اسُتمل يكن املكتب مستعمال ومل يكن أي من       ذلك،  
 . الغاية من ذلك املكتبلجنة الفرعيةأن يشرح ل

لـدائرة الوطنيـة    اراكز الشرطة ومبـاين  مل بإجراء تفتيش توصي اللجنة الفرعية      -١٧٠
طـة، علـى سـبيل      للتحقيقات اجلنائية يف أقرب وقت ممكن من أجل صياغة وتنفيذ خ          

ق احل كفالة من مثة ىل حتسني أماكن االحتجاز يف املؤسسات القائمة، و       إاالستعجال، هتدف   
 واملرافـق   ، واملرافق الـصحية، واإلضـاءة     ،التهويةاإليواء، و  من حيث    ةالئقيف معاملة   

 متعدد التخصصات يتكون من      فريقٌ عمليةَ التفتيش  أن ُيجري وينبغي  . األساسية األخرى 
وينبغـي  . لشرطةل التابعة أماكن االحتجاز    بتفتيش خمتلف املؤسسات املختصة     عن ممثلني

املعايري الدنيا  راعاة   مب ال سيما فيما يتعلق   و على الفور،    الزنزاناتحتسني الظروف املادية يف     
 . لكل حمتجزوحجم اهلواء واإلضاءة والتهوية األرضية  املساحةمن حيث

ن يف مراكـز    ي األشخاص احملتجز   بتمكني ا أمكن، توصي اللجنة الفرعية، حيثم   و  -١٧١
 ملمارسة متارين رياضية  خذ ما ال يقل عن ساعة واحدة         من أ   ساعة ٢٤الشرطة ألكثر من    

  .)٢٨(خارج زنزاناهتم مرة واحدة يف اليوم على األقل
عـدم   إىل    للجنة الفرعية، أشار   ةالحظات األولي امل العام على    املدعييف رد مكتب    و  -١٧٢

ال توجـد   و. هتا وإدار ها وتنظيم وجتهيزهابناء مراكز االحتجاز والسجون     ل اتخمططوجود  
 تقوم علـى    وكاالت التمويل الدولية  سياسة   خارجي، ألن    ال متويل امليزانية و من  اعتمادات  

__________ 

  .١، الفقرة ٢١لقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة ا )٢٨(
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كما ال يوجد تدريب حقيقي . وتشغيلهانح لبناء السجون   املقروض أو   التقدمي املعونة أو    عدم  
 .ة شؤوهنم وإدار على احملتجزيناإلشرافعن  سؤولنياملرين خاآلشخاص لأللحراس أو ل

الدائرة الوطنية للتحقيقات اجلنائية،  مراكز الشرطة ومباينباقتراح تفتيش  وفيما يتعلق     -١٧٣
 جتميع فريق متعدد التخصصات يضم ممثلني عن مجيع املؤسسات          إنه ينبغي وزارة األمن   قالت  
. حتجاز املؤقت لألشخاص الذين ينتظـرون احملاكمـة  تحسني الظروف يف أماكن اال    باملعنية  

هتيئة وحتسني بيئة وظروف عيش احملتجزين وأفراد الشرطة علـى           العمل على   لفريق  لوينبغي  
   .حد سواء

  ومياه الشربءالغذا    

 الدائرة الوطنية للتحقيقات اجلنائية  مراكز االحتجاز التابعة للشرطة أو مرافقال تقدم  -١٧٤

وجيـب أن يعتمـد     .  قد يبقون هناك لعدة شهور     ن الذي ياه شرب للمحتجزين   أو م  غذاءأي  
العاملني تكليف  أو  للحصول على الطعام    قارب  األن من حريتهم إما على      واألشخاص احملروم 

ـ ن الذين ال يستطيعون احلصول على الغذاء        واحملتجزو. شراء الطعام هلم  ب يف هذه املرافق   أي ب
فادت أو.  قوهتم للحصول على الرتالء اآلخرين   على سخاء   يا  كليعتمدون   من هاتني الوسيلتني  

 .اءغذللميزانية ليست هلا ن مراكز االحتجاز أالشرطة 

 لتوفري يزانيةاملكافية من     الدولة الطرف موارد   ختصصتوصي اللجنة الفرعية بأن       -١٧٥
ـ مغذ طعمةشراء أ للمحتجزين وأن تضمن، عن طريق آليات الرقابة الضرورية،         الغذاء   ة ي

توصي اللجنة  و. ةالئقادها وتقدميها بصورة    عدإوة  فعالصورة  يع الرتالء ب  مج وتوزيعها على 
 الشرب  مياه من   ينما ال يقل عن لتر    احلرية  األشخاص احملرومني من    بإعطاء  الفرعية أيضا   

 . وبشكل منتظمان يومياباجمل

ـ  الفرعيـة  للجنة   ةالحظات األولي امل العام يف رده على      املدعيأشار مكتب   و  -١٧٦ ه  إىل أن
 .وافق على هذه التوصيةم

 الصحة    

مـن بـني    أي من مراكز الشرطة اليت زارهتا اللجنة الفرعيـة طبيـب     وجد يف  ي ال  -١٧٧
قـد  و. لـشرطة للسلطة التقديرية لرجال اوالوصول إىل طبيب أمر صعب وخيضع       . موظفيها

وجـود   يف حالـة   الفرعية رئإىل عيادات الطوا  ُينقلون   بأن احملتجزين اللجنة الفرعية   خربت  أُ
 .مشاكل صحية

 يبلغ  رجلمع   اللجنة الفرعية    دثتسان بيدرو سوال، حت   مدينة   يف   ٢رقم  الشعبة  ويف    -١٧٨
ـ   و. وضعه القانوين خبصوص   انتظر توضيح ي عاما   ٧٣ من العمر            ان يف املستـشفى    قال إنه ك

،  أيام وهو جالس على كرسي٤ يوما بعد إجراء عملية جراحية، ومنذ عودته أمضى     ٢٤ملدة  
لجنـة  وأطلع ال  األمل    يعاين من  نهأ أضافو. طبيب أي   حصهيف   ومل إىل آخر  قل من مكتب  وُن
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. احلصول على الدواء  لكنه مل يتمكن من     وعطيت له يف املستشفى     وصفة طبية أُ  على  الفرعية  
 هأخذم  لعد طبية   تعقيدات  وقوع  من هخوف بسبب   الشديدالكرب   يف حالة من     احملتجزوكان  

  .األدوية املوصوفة له
عن قلقها من أن حصول احملتجزين على الرعاية الطبية قـرار            اللجنة الفرعية    وتعرب  -١٧٩

 ، بأنه للجنة الفرعية ار  ذكّوت. أي تدريب طيب  دون أن يكونوا قد تلقوا      أفراد الشرطة   يتخذه  
 الرعايـة   ونتجزحملجيب أن يتلقى األشخاص ا    شيا مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان،       امت

               أنـه بتوصي اللجنـة الفرعيـة       و .)٢٩( إىل ذلك   كلما دعت احلاجة    جمانا الطبية والعالج 
مراض احملتجزين، ينبغي أ الشرطة على التدريب الطيب الالزم لتشخيص و موظفمل حيصل ما

  . الطبيبطلب زيارةبحمتجز ي أللى الفور ع يسمحواأن هلم 

 وضع األشخاص احملرومني من حريتهم يف السجون  - سادساً

  التنفيذ دور قضاة   - ألف  
علـى إنـشاء    ٢٠٠٢قانون اإلجراءات اجلنائية الذي دخل حيز النفاذ يف عام       نّص    -١٨٠

هداف األ واحترام،  لقواعد اليت حتكم نظام السجون    ا تطبيقسالمة  تنفيذ يضمن   مكتب قاضي   
 من القـانون،    ٣٨٢وفقا للمادة   و.  تطبيقا صارما  اكماحمل أحكاموتطبيق   للحكم،   ةالدستوري
 :لألحكام بالسجنضمان االمتثال من أجل املسؤوليات التالية ب  التنفيذقضاةيضطلع 

            الـصادرة  القـرارات  األحكام الـواردة يف      لتنفيذاختاذ القرارات الالزمة      )١(  
 عن احملاكم؛

ن ومـنح   والسجناء املـدان   يقدمها   اليتإلفراج املشروط    يف طلبات ا   البت  )٢(  
 لغاءات الالزمة؛اإل

 املؤسسة  إنكار سلطات بالشكاوى املقدمة من السجناء فيما يتعلق       معاجلة    )٣(  
 ؛ من مزايا السجن مبا يقدمهقهم يف التمتعحلية املعن

 الشكاوى املقدمة من السجناء فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية؛معاجلة   )٤(  

 متصنيفهب من السجناء ضد القرارات املتعلقة       الطعن املقدمة  باتالبت يف طل    )٥(  
فرق التقنية  تعدها ال على أساس الدراسات اليت     ا  ـأو تقليصه ة العالج   رـبتمديد فت األويل و 

 ؛ والسجونيف 

__________ 

 من أشكال االحتجاز أو السجن،      جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل          )٢٩(
  .٢٤املبدأ 
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التعامل بالشكل املناسب مع الشكاوى املقدمة من السجناء فيمـا يتعلـق              )٦(  
حقوقهم األساسية  تهم، بالقدر الذي يؤثر فيه ذلك على        معاملطريقة   و إدارته و السجن بنظام

 .السجنواملزايا املتاحة يف قوق احلأو 

 على أن قضاة التنفيـذ      ١٩١املادة  تنص  لمحاكمة،  ل السابقفيما يتعلق باالحتجاز    و  -١٨١
الذي قد يكون يف الـسجن ولكـن        (كان االحتجاز   مب يرتبطحقوق احملتجزين فيما    يكفلون  
ال جيـب أن    (عاملتهم  مب و )ز السجناء املدانني  احتجا متاما عن أماكن     فصالكون من يجيب أن   

أن االحتجاز الـسابق    وإذا تبني   ).  حكم بالسجن  شكلاالحتجاز السابق للمحاكمة    يتخذ  
تصدر هـذه   احملكمة بذلك على الفور، و     التنفيذ   قاضيُيخطر  ،  طبيعة حكمٍ اختذ  للمحاكمة  

ـ  ٦٠املـادة   تقضي  خري،  يف األ و.  ساعة ٢٤غضون  قرارا بشأن هذه املسألة يف      األخرية   أن ب
االحتجاز السابق للمحاكمة وتنفيذ    إجراءات   التحقق من أن     يةمسؤول يتحملون   قضاة التنفيذ 

 . تتم وفقا للقانون والقرارات القضائيةاإلجراءات ووقفاحلكم 

وسـان   الباغيوسغتييتني  القضائالدائرتني   يفقضاة التنفيذ   بواجتمعت اللجنة الفرعية      -١٨٢
      هـذه   تـشمل مهـامهم و   عن العقبات اليت يواجهوهنا يف ممارسة        ثوا حتد نبدرو سوال الذي  

 :يلي العقبات ما

االبتدائية وحمكمـة إصـدار      احملكمة  قبل  احلكم من   نص  شهادة إرسالالتأخر يف    •
التأخر يف تقـدمي  إضافة إىل  احلكم بسرعة، تنفيذشكل عقبة أمام وهو ما ي،  احلكم
 التنفيذ لتمكني قاضي    اإلخطار أساسي هذا  و. الحتجاز السابق للمحاكمة  اار  إخط
 .الحتجاز السابق للمحاكمةأن يبقى فيها احملتجز يف انبغي الفترة اليت يحتديد من 

فترات االحتجاز السابق للمحاكمة تـوفر بيانـات        من   عدم وجود آليات حتققٍ    •
عندما يتم جتاوز فترة    طة التدخل    سل لقضاة التنفيذ أيضا أن تكون    ينبغي  و. موثوقة

          خطـار ال ينبغي أن يقتصر األمـر فقـط علـى إ          االحتجاز السابق للمحاكمة و   
 .االبتدائية احملكمة

 . للمعتقلنياملخولة السجن مزاياالتأخر يف منح  •

 .احلبس االحتياطيالذين هم رهن عدم الفصل بني السجناء املدانني و •

فيما خيص حـاالت    معلومات يف الوقت املناسب     لل سلطات السجون    عدم تقدمي  •
 .لتحويالوالدخول واإلفراج 

) احلواسيب، وآالت النسخ واملركبات    (املتوفرةاللوجستية   املعداتتوافر  حمدودية   •
 احلالةعلومات عن   املول إىل   ـة للوص ـ كافي ةـحاسوبيج  ـبرامود  ـوعدم وج 
 .حتجزينلمل ةاإلجرائي

ـ     ،   احملاكم لسجون ونظام انظام   بني يعدم وجود ربط شبك    • سمح وهو ما قـد ي
 .األحكام لتنفيذ  أفضلرصدب
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ن يو علمـاء الـنفس واألخـصائ      سـيما  العدم وجود موظفني متخصصني، و     •
احملتجـزين  طلبات  بشأن   تدخل ال ، أخرى  أمور ضمن،  همالذين ميكن  نواالجتماعي

 .نونيةالقااملتعلقة باستحقاقاهتم 

 .عدم وجود موظفني مساعدين •

 قـضاة   ٥، ال يوجد سـوى      ، مثال الباغوسيغفي سجن تي  ف. ضاة التنفيذ ققلة عدد    •
 . سجني٢ ٥٠٠حلوايل 

 . فيما يتعلق بنظام السجونمبا فيه الكفايةلقضاة عدم تدريب ا •

  أغلبيـة  فـإن ولـذلك   . عدم وجود أي سياسة مؤسسية حقيقية لنظام السجون        •
 .خلربة املطلوبةملهارات وايفتقرون إىل ااملوظفني املعينني يف مناصب رئيسية 

 ، وذلك بـسبب   السجونبني قضاة التنفيذ وسلطات      املعلوماتتبادل  كفاية  عدم   •
  .عدم اكتراث هذه األخرية

 . السجناء شؤونتنسيقاملختارين لالفساد بني موظفي السجون واألشخاص انتشار  •

 سلطات  ضمان تأثريهم كما ينبغي على     الدعم املؤسسي لقضاة التنفيذ ل     تقدميعدم   •
 . عندما تنتهك حقوق السجناءنالسجو

 . أفضلات وتقدمي خدمالسجونتحسني أوضاع ب السجونعدم التزام موظفي  •

أربعـة  حاليا  يوجد  و.  منهم ة الواجبات املطلوب  علىتدريب حراس السجون    عدم   •
 .نو خدمة السج جمال لديهم خلفية مهنية يفالذينالسجون  حراسفقط من 

 شكاوى السجناء لقرارات القضاة بشأن    المتثال  ل السجونسلطات  عدم اكتراث    •
 .انتهاك حقوقهمب املتعلقة

 يتذرعون السجون كثريا ما     العاملني يف خدمات   إىل أن     كذلك قضاة التنفيذ وأشار    -١٨٣
 هـذا   وهنملقضاة ال يشاطر   بيد أن ا   .احملتجزيننتهاكات حقوق   الكمربر  ميزانية  وجود  بعدم  

وأشاروا إىل مـشاكل    . تحسني الوضع يف السجون   إرادة سياسية ل  ال توجد    ه أن رونالرأي وي 
علـى    بذلك لباطي ظلرغم أن القاضي     بروغريسو سجنيف   حمددة، مثل عدم تعيني طبيب    

جملس النواب  لو صدق   أن الوضع سيتحسن    ب على ثقة    وقضاة التنفيذ . مدى السنتني املاضيتني  
 .حالياًعليه نظام السجون املعروض ب  املتعلقمشروع القانونعلى 

 :اللجنة الفرعية الدولة الطرف مبا يليتوصي فيما يتعلق بقضاة التنفيذ، و  -١٨٤

اليت يقوم هبا حاليـا     للمهام   مناسبا ا قانوني اأساستضع   إصالحات   إجراء  )أ(  
االحتجاز السابق للمحاكمة، وال سيما   الذين هم رهن    ألشخاص   فيما خيص ا   قضاة التنفيذ 

ويف هـذا الـصدد،     . الحتجاز السابق للمحاكمة  للفترات القصوى   ليف ضمان االمتثال    
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قضاة إخطار من واحملاكم االبتدائية لقضاة ان ميكِّ ، وجه االستعجالوضع نظام، علىينبغي 
 والقيود املفروضة . وبأحكامهماالحتجاز السابق للمحاكمة    بشأن  قراراهتم  بالتنفيذ فورا   

يف بـالتحقيق   ة التنفيـذ    قـضا قيـام   دون  حتول   على الوصول إىل هذه املعلومات       حاليا
عدم ، مثل التأخر املفرط بسبب       التطبيق االنتهاكات احملتملة لإلجراءات القانونية الواجبة    

 يف إغفـال    هم، أو حتقـيق    بأي إجـراء   أو القضاة  احملامني العامني  و أ  العامني النواب قيام
مني العـامني   طلبات احملا  و ؛ العام جللسة استماع أولية    النائبطلب   (األساسيةاإلجراءات  

احلد من شأنه املساعدة يف      نظام اتصال مناسب  فوجود  ). وما إىل ذلك   اإلجراءات   وقفب
  والفساد؛ةالتعسفياألفعال  الضمانات القانونية، واحلد من واحتراممن اكتظاظ السجون، 

 حلـاالت   ظ إدارة السجن بسجالت موثوقة    احتفااختاذ خطوات لضمان      )ب(  
 يف الوقت املناسب؛ هبا قضاة التنفيذ اإلفراج وإخطاروالدخول 

الـدعم   خبدمات   قضاة التنفيذ تزويد  لضمان   الضروريةطوات  اخلاختاذ    )ج(  
كاتبهم، مغادرة القضاء مل   من احلفاظ على وجود موظفني عند        مدة الالزمة لتمكينه  املساِع

خـصياً  املرات اليت يقومون فيها ش     عددزيادة   من   موسائل النقل الالزمة لتمكينه   توفري  و
 ؛ وحتسني نوعية هذه العمليات لسجونل عمليات تفتيشب

الدعم الـالزم مـن      على    قضاة التنفيذ  حصولاختاذ خطوات لضمان      )د(  
المتثـال الكامـل   من أجل كفالة ا  ني االجتماعي ني واألخصائي األطباء النفسانيني األطباء و 

          قـرارات مناسـبة   ذ  اختـا ، مبا يف ذلك مسألة       باملوضوع للواليات القضائية ذات الصلة   
 .رومني من حريتهماحملشخاص باأل  املرتبطةباألحداثفيما يتعلق 

 إىل  تيف تعليق وزارة األمن على املالحظات األوليـة للجنـة الفرعيـة، أشـار             و  -١٨٥
، جلنة العدالة اجلنائية املشتركة بني املؤسسات     لرقابة تتألف من أعضاء     لجلنة دائمة   استحداث  

تنفيذ اإلجـراءات الـيت تكفـل       لتوصيات، و اللمالحظات و ل أولوية قصوى     إلعطاء وذلك
حاالت تتناول  لتشريعات احلالية اليت    لتجميع خالصة   ل، و  وفق األصول املرعية   احملاكمة العادلة 
  . من هذا النوع

 ن وسجمؤسسات ال يف بالوضعاإلجراءات القضائية فيما يتعلق   - باء  

 تناولت   اليت السلطات القضائية  مستوياتأعلى  على   الوضع يف السجون معروف      إن  -١٨٦
ـ   ا بشأن سبل االنتصاف     هذه املسألة يف عدد من املناسبات يف أحكامه         تغااملطلوبـة، وص

 إصالحاتإىل إجراء  ن  وسلطات السج ب  األمر وقد دفع هذا  . هذا الصدد يف   توصيات واضحة 
 إىل كافيةفقد كانت غري  لترحيب،أن هذه اإلصالحات حظيت بارغم و. وصفها أدناهيأيت س

          لكـل مـن    تطلب إجـراء إصـالح شـامل         اليت ت  جذور املشكلة تصل إىل   ومل  حد كبري   
 .املؤسسات واملواقف
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نسخة  تلقت اللجنة    ،ئهارئيس احملكمة العليا وأعضا   بوخالل اجتماع اللجنة الفرعية       -١٨٧
إعمال  بشأن التماس    ٢٠٠٦ ربسبتم/أيلول ٤من القرار الذي أصدرته الدائرة الدستورية يف        

 قـوق اإلنـسان باسـم     حب املعين مكتب املدعي العام     قدمه احلق يف املثول أمام القضاء الذي     
ن أاحملكمـة   وجـدت   ،  ميداينبعد إجراء حتقيق    و. السجناء يف سجن ماركو أوريليو سوتو     

          ةتبلـغ القـدرة االسـتيعابي     [واالكتظـاظ   رة  وطتتسم باخل يعيشون يف ظروف    "السجناء  
أكثر أي  سجينا، ٣ ٢٤٥ وقت عملية التفتيش بلغ عددهم غري أن سجني،  ١ ٨٠٠قصوى  ال

 لتلبية احتياجاهتم اإلنـسانية     ائلوسهناك أي   كون  ت، دون أن    ]ةالقدرة االستيعابي من ضعف   
 الـصحي   الغذاءلى مياه الشرب أو     عصول بشكل منتظم     احل  وال ُتتاح هلم فرص    األساسية،

 رعاية طبيـة    ال ُتقدم هلم  ، و مراتب أو حىت    وال توجد أية أسّرة   ،  )غذياملتوازن و املتنوع و امل(
ة وال توجد فيها لطبيعي االتهويةإىل اإلضاءة واملهاجع تفتقر  و،) أو عالجية  كانت وقائية( فعالة

 هناكليس  ، و يةالترفيهاألنشطة   ملمارسة الرياضة أو     ساحاتال توجد   و؛  نظيفةمرافق صحية   
(...). عمل لتسهيل اندماجهم اإلجيايب يف اجملتمع       أية برامج   أو  عليمية أو تدريبية،     برامج ت  أية

الـضمانات  يفتقرون إىل    م ألهن يف حالة ضعف  الواضح أن السجناء    فمن  ألمن،  وفيما خيص ا  
 األمن يف الـسجن  توفري  عنقلة من املوظفني املسؤولنيالالعنف واإلصابات، وضد األساسية  

".  احلد األدىن من املعدات الـضرورية      يفتقرون إىل دريب املهين املناسب و   التمل حيصلوا على    
 وحتويلتطبيق عقوبات جنائية،    يف  هنج اختزايل   تباع  اأدى إىل   "هذا الوضع    أن   احملكمةوترى  

 األفراد احملرومني من حريتهم عن اجملتمـع      فصل  مبوجبه  ب الذي يتم     العقا إىلفهوم احلبس   م
ـ احلياة اإلنـسانية ال    ظروفيف أماكن تفتقر إىل     وحدهم  لمصريهم  ملواجهة   هموترك  ةكرمي

تكاد أن   إجراءات فورية لوضع حد للظروف اليت         أن تتخذ  حكومة هندوراس على  و(...). 
اجلـسدي والنفـسي    الرفاه   وتضعفاملعاملة القاسية والالإنسانية    تكون شكال من أشكال     

 وزارة  ه جيب علـى   صت احملكمة إىل أن   وخل". املوجودين حتت رعايتها  كل األفراد   لواملعنوي  
 . واحدجراءات لوقف هذه االنتهاكات يف غضون عامإن تتخذ  أاألمن

الـيت مت   ، نشرت وزارة األمن تقريرا يتضمن قائمة التدابري         ٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢يف  و  -١٨٨
 :وهي كما يلي اختاذها

 .ألمطارملاء ملنع تسرب مياه اواقيا من افأصبح سطح وحدة العزل إصالح مت  •

 عددواخنفض  . يف بعض املناطق  االكتظاظ  قل سجناء إىل سجون أخرى لتخفيف       ُن •
 . يف املائة٢٤,٦٥بتراجع بلغ  ، أي سجينا٢ ٧٦٣ إىل  سجينا٣ ٦٦٧ من الرتالء

 السجناء املصابني بأمراض عقلية      حلبس "العقرب"وحدة تعرف باسم    تصميم  أُعيد   •
  .فريوس نقص املناعة البشريةبو

 .نظام الصرف خزان تنقيه املياه ومتت صيانة •
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مبساعدة من   بصورة دورية بغرض التعقيم ومكافحة اآلفات     تنفذ عمليات التبخري     •
 .وزارة الصحة

 .ةكهربائيال باإلضاءة بعض املناطق تزويد •

وتعيني جهـة تقـوم     تلوث بيئي   حدوث  النفايات ملنع   لتصريف   إنشاء وحدة مت   •
  .هاتصريفمجع النفايات وخبدمات 

 . املطبخإىللذباب ة للحد من وصول ا معدنيع ستارةوضمت  •

 .مؤهلني أطباء ومساعدين طبينيبواسطة لعناية الطبية الدائمة ا تقدمي •

 نيثلـي  وعلـى امل   اإليدزبلسجناء املصابني بأمراض عقلية و    على ا مراتب   وزيعمت ت  •
 .اسنواألشخاص األكرب 

 .لسجون ا جمالمركز التدريب يف خرجييمن  شرطةرجل  مائة تعيني •

تصنيف السجناء املدانني والسجناء الذين ينتظرون احملاكمـة         تدرجييبشكل   جيرى •
 . وفقا للموارد املتاحة بعضهم عن بعضوفصل

التغيريات املناسـبة يف     وجيري إدخال    نووظفي السج ممؤهالت  استعراض  جرى   •
 . اإلدارة واألمنجمايل

 يف السجون األخرى يف     بغية ختفيف االكتظاظ   يف أوالنشو  سجن جديد جيرى بناء    •
 .البلدمجيع أحناء 

 .نيني يف السجون يف مجيع أحناء البلدتقلزيادة عدد املوظفني ال  مشروعوضعمت  •

 القـضاء الـذي     املثول أمام احلق يف   للجنة الفرعية قرار     احملكمة العليا كما قدمت     -١٨٩
ذ تدابري يف سجن    وزارة األمن اختا  طلبت فيه من     والذي   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٤ أصدرته يف 

ومن بني التـدابري املتخـذة      . الباغوسيغ يف تي  اختذتمماثلة لتلك اليت    تكون  سان بيدرو سوال    
 :لالمتثال للقرار، ذكرت سلطات السجن ما يلي

 .املياهباستمرار اإلمداد  لضمان اختاذ تدابريمت  •

  خزانات املياه لالستخدام الشخصي من     اءبنوتوسيع مرافق الصرف الصحي     جرى   •
 .قبل السجناء

عـصابات الـشباب    إىل خمتلف   نتمني  لسجناء امل ا لفصلُبنيت زنزانتان جديدتان     •
)maras( ،ُطفال الزوارألُبنيت ساحة لعب تصميم املطبخ وعيد وأ. 

 . السجنأجنحةحتسني النظام الكهربائي يف مجيع مت  •

 .للمرة األوىلالذين يدخلون السجن للسجناء زنزانة ُخصصت  •
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 .ظام الغذائيسني النحتمت  •

 .ةجديدومراتب أسرة ترتيبات لشراء  تخذُتا •

 وخمترب للكشف عـن  وجمهر نينقالتبعيادة الوزّودت . ممرضة جديدةتوظيف  جرى   •
 .إمدادات كافية من األدويةب وُزودتالعيادة يد أيضا طالء عأُ و؛حاالت السل

ضـع  وجيري و .  سجينا ١ ١٤١شمل  تتوسيع نطاق أنشطة التعليم والتدريب ل     مت   •
 .سجينا ٥٣٩  ما تبقى من السجناء البالغ عددهمخطة إلدماج

 .لسجناء والزوارا صناديق لشكاوىوضعت  •

 تفتـيش ال عمليات   بانتظاملكشف عن املعادن وجتري     لستة أجهزة يدوية    مت شراء    •
 .املخدرات واألسلحةعن 

 بشأن ة تقني يةدراسة استقصائ  عن   الجنة الفرعية تقرير  إىل ال احملكمة العليا   قدمت  كما    -١٩٠
 منها  مجلة أمور  إىل    االنتباه ت ولفت )٣٠(٢٠٠٧ أجريت يف    هم نزالء السجون وتصنيف   توصيف

 : نظام السجوناليت يتسم هباأوجه القصور واملخاطر التالية 

 ال يـتم فيهـا      "ناءسجالتخزين  لمرافق  "السجون هي   ف. ارتفاع معدل االكتظاظ   •
 محتياجـاهت ال حقيقـي    إدراك  وليس هناك أي   من األشكال  بأي شكل  همفيتصن

لعمليات فرز  ، وذلك بسبب االنعدام التام      ا أو جمموعة  فردباعتبارهم أ  موإمكانياهت
 .نيخصص من خدمات املتنونزالء السجوعدم استفادة  السجناء

 ال تكـون الـيت   الطابع املؤقت للقرارات والسياسات والربامج واملشاريع والتدابري     •
         املـوظفني،   تنقـل    معدلإضافة إىل ارتفاع    ،   تقييم ا ألي نتائجه ال ختضع  و دائمة

 .حراس السجونال سيما و

،  فيها  واسعة أجنحة ى عل ونيسيطر السجناءن  إذ إ سلطة داخل السجون،    الم  اعدان •
وهناك أعمال  . احملظورةواألغراض   إىل مزيد من العنف واالجتار يف املواد         ييؤدمما  

سـيطرة  ومثة  ،  متعددة األنواع ة  غري رمسي   يف شكل أسواق   داخل السجون جتارية  
 . يف السجونواألنشطة اإلنتاجية األخرىالورش على 

وسـائل  انعدام أبـسط    مع  الرتابة،  و  التكاسل غري اجملدي   جو من يسود السجون    •
           إنـزال العقوبـات، واسـتخدام      ويـاة كرميـة،      الـضرورية للتمتـع حب     الراحة

 .هااملخدرات وتعاطي

__________ 

، وترمـي   ٢٠٠٣ُتعد هذه الدراسة من بني املشاريع اليت أجنزهتا اللجنة بعد حدوث مذابح يف سجنني عام                 )٣٠(
  .  إصالح نظام السجون وإضفاء صبغة إنسانية عليهتعزيزالدراسة إىل 
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 ؛صيانة مرافق الـصرف الـصحي     وسوء  اإلضاءة والتهوية؛   وسوء  فة؛  النظاانعدام   •
مراقبـة  تنعدم أي   كاد  وت.  اآلفات وناقالت املرض   احلد األدىن من تدابري مكافحة    و

 واملمارسـات   ؛ وسوء التغذية  ؛للسجناء املصابني بأمراض معدية أو أمراض عقلية      
 .الصحية السيئة

 .للغاية ة حمدود املتاحةاليةاملبشرية والوارد امل •

نطوي على خماطر عالية، مما يؤدي إىل الفـساد والعنـف           يوجود نظام امتيازات     •
 . على الوضعلسيطرهتان ووفقدان سلطات السج

فـساد،  النتـشار ال    الذي تفسحه  الاجمل هبا و   العنف املرتبط  ومدى اجلرمية املنظمة  •
تـشكل  جيعلها   قدة املع  املالية اعامالهتومعالوة على أن التنظيم احملكم هلذه اجلرمية        

 .نو السج يفألمنعلى اهتديدا خطريا 

 نميـة تأمام  ن عائقا   والسجيف  تدريب مهين جلميع أفراد الشرطة       توفري   عدمشكل   •
ـ الكفاءة املهنية، وال    حصوهلم على   الستقرار و متتعهم با مهارات املوظفني و   سمح ي

 علـم اجلرميـة      واإلدارية أو أولئك الذين يعملون يف جماالت       هنية الفئة امل  وظفيمل
التخصص أو احلصول على    بوالقانون والعمل    والعمل االجتماعي والصحة والتعليم   

 .تدريب متخصص

يف سان بدرو سوال اللجنة الفرعية نسخة       قوق اإلنسان   حب املعين العام    املدعي وأعطى  -١٩١
 يف  إعمال احلق يف املثول أمام القـضاء الـذي قدمـه           التماس   بشأنمن قرار احملكمة العليا     

الطاقـة  ن  ما قاله، إ  وقال، يف مجلة    . نزالء سجن بويرتو كورتيس   باسم   ٢٠٠٦ مارس/آذار
لتفتـيش  أثناء إجراء ا   ناء سج ١٠٤ عددهم، ولكن كان    سجينا ٥٠  هي لسجناالستيعابية ل 

 وتبلغ خمصصات امليزانية     أثناء عملية التفتيش الثانية؛     سجناء ١٠٩وصل عددهم إىل    ، و األول
 جـراء   معرضة للفيضانات مـن   الزنزانات  ، وبعض   يوميا لكل سجني  بريات  مل ٨,٣٠اء  غذلل

العديد من السجناء ينامون على      فإن   ةبسبب عدم وجود ما يكفي من األسرّ      وتسرب املياه،   
 لعـدم   ةراالقـذ تكون مليئة ب  ئح كريهة و  وا ر باستمراراملراحيض  تصدر من   ، و املبتلةاألرض  

وميثل ؛  ة السجناء خطرا على صح  مما يشكل   لسجناء،   للعدد الكبري من ا     منها يكفيوجود ما   
 الرجـال والنـساء      ويودع ،للسجناءسالمة الفردية واجلماعية    ال على   كبرياخطرا   االكتظاظ

ن والسجناء  ووالسجناء املدان  ن بأمراض عقلية  ووالسجناء املصاب  تنافسةاملعصابات  الأعضاء  و
حادث  إىل وقوع    سلطةال انعدام األمن و   ، وأدى ها نفس  يف الزنزانات  الذين ينتظرون احملاكمة  

  .سجني أودى حبياة ٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين األول٢٧عنيف يف 
، والحـظ أن     املكلف بإعمال حق املثول أمام القضاء بتفتيش السجن         القاضي وقام  -١٩٢

 القيام بـالترميم؛   الشديد وعدم    االكتظاظالسجناء يعيشون يف ظروف غري إنسانية بسبب        "
 وجد ت  وال ا؛ الطبية أو األدوية فور    على الرعاية  لحصولل فرص وال توجد اف  والغذاء غري ك  



CAT/OP/HND/1 

GE.10-41106 52 

 ٥٠  مـا بـني  ة الذي تبلغ طاقته االستيعابي    للسجن األساسية لنقل السجناء، والبنية     مركبات
 ١١٨  البالغ عددهم  السجناءإليواء   احليز املكاين قدم ما يكفي من     ت، ال    سجينا ٦٠سجينا و 
عام يف غضون   أن تتخذ، وزارة األمنه يتعني علىأنإىل دستورية  الدائرة الوخلصت". سجينا
املياه الصاحلة للشرب ومرافق صـحية       ب مانتظبامداد السجن   إالتدابري الالزمة لضمان     ،واحد

الفصل بـني   و؛  ة والتهوية الطبيعي  اءةضواإل الكهرباءومبا يكفي من    كافية للنظافة الشخصية؛    
؛ الئقـة أسـرة  والغذاء الصحي؛ وتوفري ن ينتظرون احملاكمة؛ السجناء املدانني والسجناء الذي  

أسلحة مـن أي    إدخال  العالج الطيب والنفسي من قبل موظفني مؤهلني، وآليات فعالة ملنع           و
. املـوت صـابة أو    اإلمن أجل محاية السجناء من      وذلك   هناك،   صنعهانوع إىل السجن أو     

 عنف يف السجن هبدف   بسبب ال وفاة  ت ال حاال حتقيقا يف    ، دون تأخري   أيضا، وينبغي أن جتري  
 .على احملاكمعرضها 

املختص واملدعي العـام    التنفيذ  قاضي  كان  اللجنة الفرعية،   أجرهتا  لزيارة اليت   وأثناء ا   -١٩٣
 .االمتثال هلذا القراريسعيان إىل حلقوق اإلنسان 

إعمـال  ت  يف سان بدرو سوال أيضا طلبا     قوق اإلنسان   حب املعين العام    املدعي وقدم  -١٩٤
، وسـجن   )٢٠٠٧أبريل  /نيسان ١٠(سجن بروغريسو   فيما يتعلق ب   حق املثول أمام القضاء   

مركـز  و،  )٢٠٠٨أبريـل   /نيـسان  ٤(را  ا، وسجن سانتا بارب   )٢٠٠٨مايو  /أيار ٨(يورو  
أشار املـدعي   وفيما يتعلق بسجن يورو،     ). ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٥ (يصالحاإلكارمن  ال

ولكن عنـد إجـراء     ،  سجني ١٠٠  طاقته االستيعابية تبلغ   ىل أن  إ قوق اإلنسان املعين حب العام  
سـجينا يف    ٨٠ و نينادسجناء م  ١١٠ سجينا، منهم    ١٩٠ عدد السجناء فيه  التفتيش كان   

ـ هتديدا باستمرار شكل  ي مما،  هانفسالزنزانات  شارك  وكال الفئتني تت  . احملاكمة رانتظا سالمة ل
قـوق اإلنـسان    املعـين حب   ذكر النائب العام     ثال،على سبيل امل  و. الرتالء الفردية واجلماعية  

 نـزالء  عن مقتل ثالثة     اتأسفرو،  ٢٠٠٨ يف عام    األخرى و ٢٠٠٧يف عام   إحدامها  حادثتني،  
  .وجرح آخرين

 قال املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان إن      سجن بروغريسو،   ب املتعلقيف االلتماس   و  - ١٩٥
 ٣٩٦  عدد السجناء فيـه يـصل إىل       لكنسجينا و  ٢٦٠تبلغ  لسجن   ل ةالطاقة االستيعابي 

واستنادا ملا جـاء    . يف انتظار احملاكمة  سجينا   ٢٩٠، و اننيدسجناء م  ١٠٦نهم  سجينا، م 
مما يدفع ، قلة األسّرةالنتيجة املباشرة هي "على لسان املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان فإن 

ئح وارليت تصدر منها باستمرار املراحيض وقلة ا، املبتلةالنوم على األرض إىل عض السجناء ب
حيطّ من وة السجناء خطرا على صحوهو ما يشكل بوضوح ، ارةالقذتكون مليئة ب كريهة و 

را، أشار املدعي العام املختص يف حقـوق        اأما بالنسبة لسجن سانتا بارب    و". نوعية حياهتم 
اء فيـه   سجينا، غري أن عدد السجن     ١٥٠  السجن االستيعابية تصل إىل    درةـاإلنسان أن ق  

 . سجينا٣٦١يبلغ 
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 الدائرةاللجنة الفرعية باختاذ تدابري فعالة لالمتثال للقرارات الصادرة عن          توصي    -١٩٦
حتسني الظـروف املعيـشية جلميـع األشـخاص         فيما خيص   الدستورية يف احملكمة العليا     
  .احملتجزين يف سجون البلد

 مالحظات اللجنة الفرعية  - جيم  

        سـجن   و ،الباغوسـي غوريليو سوتو يف تي   لفرعية سجن ماركو أ   اللجنة ا  أعضاء   زار  -١٩٧
 الكبري  لحجملامل نظرا   تفتيش ك  من إجراء    واتمكنيمل  م  أهنمن  سان بدرو سوال على الرغم      

عدد كـبري مـن الـرتالء        أعضاء اللجنة مع     ، حتدث املؤسستني  كلتا يفو. هلاتني املؤسستني 
يف كـل مـرة   الـسلطات  وبدت  . يونن الطب ولراس والعام احل هم في نوموظفي السجون، مب  

 املؤسـستني أن الظروف القائمة يف كل من       إىل  وخلصت اللجنة الفرعية    . تعاونةمفتحة و نم
  منـها  أخرىمجلة أموراألمر ضمن هذا  تدعم  و. رق التزاماهتا الدولية  ختهندوراس  توضح أن   

  .الفقرات التاليةيف الواردة األدلة 

 كتظاظالا    

السجون مـشكلة  يف رتالء للجنة الفرعية مع القلق أن االكتظاظ الشديد    الحظت الل   -١٩٨
 يف سجن ماركو    نزيل ٢ ٦٠٠كان هناك   و. هتمازارنني اللذين   السجأجنحة  مزمنة يف بعض    
 ١ ٢٠٠طاقتـه االسـتيعابية ال تتعـدى    رغم أن اللجنة الفرعية    عندما زارته أوريليو سوتو   

ولكن عدد الـرتالء    ،  سجينا ٨٣٧سان بيدرو سوال     وتبلغ الطاقة االستيعابية لسجن   . سجني
أن اجلنـاح    اللجنة الفرعية كما تالحظ   . ا شخص ١ ٨٥٨ كان   لزيارةاحملتجزين هناك أثناء ا   

         وحـدة مـصممة    هو عبارة عـن     سجن ماركو أوريليو سوتو      الرتالء يف    تقييماملخصص ل 
 ١٢٨واحُتجز  . ا شخص ٥٥٠رة  لزياأثناء ا  ين فيها تجزكان عدد احمل   شخصا، و  ١٩٢يواء  إل

، كتظاظبسبب اال و. شخصا ٤٠  اليت تتسع ملا عدده    هذا اجلناح  يف إحدى زنزانات     شخصا
كثري من السجناء   الو أسرة كافية ال توجد    حىت للنوم، و   السجناء مكانا مشتركا  معظم  يتقاسم  

 وضـع راد ب يتم حتديد أماكن األف   زنزانات و ال  عدد قليل من   هناكو. اأرض يضطرون إىل النوم  
 .بطانياتالالءات وامل

 ستة نزالء يف زنزانـة      وجود سان بدرو سوال، الحظت اللجنة الفرعية     سجن  يف  و  -١٩٩
 أسـرة يف شكل   إىل وضع مراتبهم     مساحة كافية بسبب عدم وجود    واضطروا  صغرية جدا،   

" اضطرابات سـلوكية  "يعانون من   وأفاد موظفو السجن أن هؤالء السجناء       . متعددة الطوابق 
  .وهذا ما أكده السجناء. مبعزل عن بقية نزالء السجنفضلوا البقاء و

 عدم الفصل بـني      اللجنة  الحظت ،ا اللجنة الفرعية  مرهتا ز اللذين نني السج يف كال و  -٢٠٠
 .األشخاص املدانني والذين ينتظرون احملاكمة
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لة خذ التدابري الالزمة حلل مشك    بأن تت هندوراس   توصي اللجنة الفرعية سلطات     -٢٠١
االكتظاظ يف السجون، مبا يف ذلك احلد من طول فترة االحتجاز الـسابق للمحاكمـة،               

على وجـه   وينبغي،  .  للسجون األساسيةالسجن، وحتسني البنية    ب اتلعقوبلوإجياد بدائل   
         يسـرير فـرد   احلصول على    حق   السجناءميع  جل أن تكفل للدولة الطرف    اخلصوص،

 .)٣١(وما يكفي من الفراش

ن عدم الفصل بني السجناء املدانني والسجناء الـذين          أ اللجنة الفرعية وتالحظ    -٢٠٢
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ١٠ينتظرون احملاكمة يشكل انتهاكا للمادة      

ـ  احتجاز سلطات هندوراس التدابري الالزمة لضمان       تتخذوتوصي بأن   ،  والسياسية اتني  ه
  .ه نفساملرفق يف معزولةيف مرافق منفصلة أو يف أقسام  من السجناء الفئتني املختلفتني

 حفظ السجالت    

 مـع  وحتـدثت اللذين زارهتما سجنني اليف ت  اللجنة الفرعية نظام السجال    تفحص  -٢٠٣
 كليهمـا  ننيالسجوحيفظ املسؤولون يف    .  وصيانتها السجالتعن حفظ   ني   املسؤول وظفنيامل
أي ، إىل جانب    ةسار احل نوباتفحات ُتدون فيه    وهو عبارة عن دفتر مرقم الص     " سجل املهام "

. املنـاوب  املوظـف     عليـه  وقعيسجناء، و الوظفي السجن أو    مبمعلومات أخرى ذات صلة     
 ال ُيعتمد عليـه،   بدائي و  و عشوائينظام  والحظت اللجنة الفرعية أن نظام حفظ السجالت        

ـ   ، مما يزيد مـن       فعالة كافية وآلية مراقبة    معلومات يتيحوال            الـيت يعـاين    عف  ضحالـة ال
 .السجناءمنها 

يف شـكل   حاالت الـدخول    توصي اللجنة الفرعية بإنشاء نظام موحد لتسجيل          -٢٠٤
وأسـباب   هوية األشخاص احملتجزين   تورد فيه تفاصيل عن       جملد ومرقم الصفحات   سجل

طـالق   وإ مساعة دخوهل يوم و   تدوين كذلكينبغي   و قررت ذلك،  اعتقاهلم والسلطة اليت  
عليمـات حـول كيفيـة      تموظفو السجن   أن يتلقى    وينبغي   .)٣٢(هم بشكل واضح  سراح

توصي اللجنـة  و. حاالت الدخول املسجلةسجل، حبيث ال تترك فراغات بني الاستخدام  
هويـة اجلـاين     ُتدون فيه     بإنشاء نظام موحد لتسجيل اإلجراءات التأديبية       أيضا الفرعية

  .هبالذي أمر  اواملسؤول اومدهت عليه العقوبة املفروضةو

 إدارة السجن، والفساد، ونظام االمتيازات    

 إىلى   يف الـسجون أد    املعّيننيالحظت اللجنة الفرعية أن النقص يف عدد املوظفني           -٢٠٥
الذين هم سجناء   " معاوين املنسقني "و" املنسقني"حتت سيطرة     نظام حكم ذايت   االعتماد على 
كل جناح  ول. الرتالءالسلطات وبقية   بني  عامل   يف الت  الناطقني باسم السجناء   بدور   يضطلعون

__________ 

 .١٩، القاعدة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )٣١(

  .٧، القاعدة د النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءالقواع )٣٢(
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حتدثت اللجنة الفرعية مع املنسق العـام       و. منسق عام لكل سجن   ويوجد   معاون له منسق و 
 صلةنه  إوقال   لسجناءاباسم  " الناطق"صفته  نفسه ب قدم   الذي   ،لسجن ماركو أوريليو سوتو   

ونوعيـة   املنـسق يق هلذا   األنظهر  املالحظت اللجنة الفرعية    و.  وبني السلطات  موصل بينه 
ـ   اللجنة الفرعية وعلمت  . السجناء اآلخرين ما هو عليه حال     على نقيض    مالبسه  هادث بعد حت

 يف كل    وتوزيع األماكن   عن حفظ النظام   ون املسؤول م ه معاونيهمأن املنسقني و   مع السجناء 
 نالذيو اللجنة الفرعية،     حتدثت معهم  الذينهذا األمر بقبول موظفي السجن       وحيظى. جناح

 حتجز فيها أعـضاء  بعض األجنحة مثل تلك اليت يُ وادخليسبق هلم أن     مل   أهنم أيضا   أوضحوا
  .)maras(عصابات الشباب 

، ارهتازوالحظت اللجنة الفرعية إضفاء الطابع املؤسسي على الفساد يف املرافق اليت              -٢٠٦
ويبـدأ  . زمنيةفترات  إجراءات وخطوات و  تطبيق  شمل  معقد ي نظام  تباع  ا عن طريق    وذلك

ا وأصبح معقدا إىل     مؤسسي اطابعه أخذ   املرفق، ويبدو أن  إىل  حلظة وصول السجني    هذا النظام   
حمادثات مع عـدد كـبري مـن    إجراء  ، عن طريقوعلمت اللجنة الفرعية  . ينذر باخلطر حد  

 مهما كـان  بأية مزايا من أجل التمتع تمبرياالل دفع مبلغ كبري من مالسجناء، أنه جيب عليه   
تبعا للموقع واملساحة ومـستوى    املبلغوقد خيتلف   .  أو مكان للنوم   زنزانة، مبا يف ذلك     هاوعن

 بالنسبة لألمـاكن   ملبريا   ١ ٥٠٠إىل  ملبريا   ٧٠٠ ما بني    املكانسعر  ويتراوح  . الراحة املطلوبة 
  سجن يفتقييمال يف جناح ملبريا بالنسبة ملكان ٦ ٠٠٠إىل  ملبريا   ٥ ٠٠٠من  واألكثر تواضعا،   

كبـار  "بالنسبة ألمـاكن    بريا  مل ٢٥ ٠٠٠ إىل قد يصل املبلغ أحيانا   ماركو أوريليو سوتو، و   
تقييم فقط حىت يتم    الومن املفترض أن يظل السجناء يف جناح        .  يف هذا اجلناح   "الشخصيات

بعض السجناء من    متكنوقد  حممية  ُيعد منطقة   هذا اجلناح   ولكن  . حتديد اجلناح األنسب هلم   
وتوجد . زنزانات أكثر عنفا وخطورة   لكي ال يودعون يف      ون املال دفعيو لسنواتالبقاء هناك   

 إىل جانب أماكن فردية أخـرى       كتظة للغاية، امل" نازلامل"تقييم بعض املهاجع أو     الجناح  يف  
وتكـون  . منـسقني بصفتهم ن وملاعالعيش السجناء ي، حيث "كبار الشخصيات"    ل خمصصة

أجنحـة   يف بقية  احلالعليه ت عموما أفضل بشكل واضح مماهذه الزنزانايف الظروف املادية   
ـ املعدات اإللكترونية   واملرفق من حيث مقدار املساحة الفردية،                   .وفرية، ونوعيـة الطعـام    ال

،  فيها النشطإسهامها أو  عليهاتوجد دون موافقة سلطات السجن أن  ميكن هلذه احلاالت    ال  و
 يف   الـسائدة  لوجه اآلخر للظروف املعيشية غري اإلنسانية      ا تعكس أن هذه االمتيازات     ويتضح

 .أي مكان آخر يف السجن

قد انتشر نظام الفساد واالمتيازات املذكور أعاله يف مجيع جوانب احلياة اليومية يف             و  -٢٠٧
ـ   اهلواءمكيفات  وء  ذاغ وال واملراتبة  السجون، ويشمل احلصول على األسرّ      زاوأجهزة التلف

             الـيت الرسـوم األسـبوعية     مرارا وبدا اتفاقهم عليه، فإن      السجناء   ا قاله ملووفقا  . ذياعوامل
            ١٥  مـا بـني     تتـراوح   فيـه  تنظيف اجلناح واحلفاظ على النظام    من أجل   للمنسقني   دفعُت
 .ملبريا ٢٠ وبريامل
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 دورا  ؤدي ي اللجنة الفرعية إىل أن الفساد    ختلص  ملعلومات اليت وردت،    واستنادا إىل ا    -٢٠٨
يف  ونصبحي و كرهاالنظامهذا  يفالناس إذ يدخل . أساسيا يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة  

 ويـشمل   رمته ب االحتجازيعم الفساد نظام    و. سوء املعاملة ل زمرة املفسدين خوفا من التعرض    
تمييز ضـد   الينطوي على   و.  وموظفي السجون والسجناء والغرباء     فيه مجيع األطراف الفاعلة  

 نظامـا مـن     الفساد يرسـي   ويضعه يف موقف ضعف شديد، و      ينخرط فيه  أي شخص ال  
وُيرسـل  . لمعامالت املاليـة لجانب من جوانب احلياة اليومية خيضع فيها كل العالقات اليت  

 املـادي يف خطـر     هم حياهتم ورفاه   تكون فيها  ماكنأىل  يطيعون األوامر إ  السجناء الذين ال    
 واحلـق يف    ،واحلق يف مستوى معيشي الئق    ،  يف الصحة والغذاء  احلق  ب األمر ميس وهذا  . كبري

 الـشكاوى تعثر  و الصمتيضمن  الفساد  و.  خاص وجهاألسرة ب مع  التواصل مع اخلارج، و   
 مثل النظام الذي وقفـت عليـه        عقدامل و  التنظيم نظام الفساد احملكم  و. واإلفالت من العقاب  

 خروجوسيلة لل  يترك له أي      وال  فيه لدخول ا ملن ُيفرض عليه   أي خيار    يتركللجنة الفرعية ال    ا
 .ومن ال يدخل يف النظام فإنه يصبح ضحية له. منه

أن النظام القضائي،   وصلت إليها ب   االدعاءات اليت     بالقلق إزاء  وتشعر اللجنة الفرعية    -٢٠٩
ـ  ما يبـدو   ال تأبه، على     حلقوق اإلنسان ة   الوطني يةاملفوضوومكتب املدعي العام،     شكلة ، مب

 يف  دقيقـة  حتقيقات   إجراءويتضح ذلك من عدم وجود مراقبة وعدم        . هاهلجت  أهنا أوالفساد  
 وكـذلك  ونعض سلطات السج  فإن ب ومع ذلك،   .  مرارا وتكرارا  إثباتهالتبليغ عنه و   متّوضعٍ  

 الوطين حلقوق اإلنسان على بينة من       يةاملفوضو  القضائي ومكتب املدعي العام    اجلهازأعضاء  
تقويض على ساعد ي موقف ميكن أن ذا بصراحة ووضوح، وهن عنهاوتحدثيمشكلة الفساد و

 جدا مـن    يا مستوى عال  يستلزمان هانطاق مشكلة الفساد وعمق   و. النظاماملناعة املتأصلة هلذا    
ؤكد أنه ال ميكـن أن      تن  أاللجنة الفرعية   وتود  . هادفااللتزام السياسي لتنفيذ أي إصالح      

 .على السجونشرف ت الشرطة ظلتيكون هناك حل حقيقي إذا 

 اللجنـة   ن بيانات قال إ  ،املدعي العام على املالحظات األولية للجنة الفرعية       يف رد و  -٢١٠
طبقـا لإلجـراءات    لتحديد املـسؤولية  دقيقادعاءات تستحق إجراء حتقيق  تتضمن   الفرعية

 التـدابري    اختـذت  ،مكتب املدعي العام  ا فيها    مب ،مؤسسات الدولة أضاف أن   و. املعمول هبا 
قـال إن بعـض اخلروقـات       و. ذه احلاالت هب أُبلغت ضمن نطاق صالحياهتا عندما      الالزمة

 املدعي، فإن   وعلى أي حال   .ومن مثة ميكن معاجلتها   ،  مايل طابع إداري و   هي ذات املذكورة  
 .ذه املشكلةبعدم اكتراثها هباملؤسسات اهتام رفض يالعام 

علـى عـدم      تأكيدها اللجنة الفرعية  حلقوق اإلنسان ة   الوطني يةاملفوضوال تشاطر     -٢١١
  . بهالفساد واجلهلب االكتراث
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 :اللجنة الفرعية مبا يليتوصي   -٢١٢

 غايات وأهـداف     ذات ضع خطة شاملة  تن  وسجبشأن ال اعتماد سياسة     )أ(  
 يويـة احل على تنفيذ الواجبات واملهام      رة عن الشرطة وقاد   ة مستقل هيئةومراحل إلنشاء   

 ؛تحقيق أهدافهال

راس يف السجون إىل مستوى مناسب لـضمان احتـرام          احلادة عدد   زي  )ب(  
 سالمة مجيع السجناء؛

يـتم  ن  والـسج ني يف جمـال      متخصص وظفنيمب االستعاضة عن الشرطة    )ج(  
 لسجناء وموظفي الـسجون لميكن  ومبشرفني ومديرين   ، سليم  بشكل هموتدريباختيارهم  

 ؛التعرف على هويتهم

 رواتب كافية؛ هممنحس واملديرين واراحلو تدريب موظفي السجون  )د(  

نظام الذي يقضي بوجوب تطبيق     كفالة احترام مبدأ املساواة يف املعاملة،         )ه(  
 ألفـراد امتييز ضد أي اختالف يف املعاملة أو    أي  دون   مجيع السجناء على  السجون نفسه   

  أسباب أخرى؛ة أو أيديةماألسباب 

  الزنزانـات  مـنح  عن   ن هي املسؤولة  وسلطات السج تكون  ضمان أن     )و(  
 مـن   همما يكفـي   و  مكان الئق للنوم   احلصول على ة، حىت يتسىن جلميع السجناء      واألسّر
 اليت حتمـي احلـق يف       أسباب الراحة الترفيه واملرافق الصحية وغريها من      وسائل  و الغذاء

أن سلطات الـسجون    لوينبغي  .  للحصول عليها  معاملة كرمية، دون احلاجة إىل دفع مثن      
 ذا احلق؛ التمتع هبضمان وليةتتحمل مسؤ

 وصول اجملتمع املدين وممثلي وسائل اإلعـالم      فرص  اعتماد تدابري لتعزيز      )ز(  
 وسيلة لضمان الرقابة العامة؛إىل السجون باعتبار ذلك 

 املوظفني، واإلشراف على تطبيق   على   السجون محل النقود داخل     حظر  )ح(  
  و؛احلظرهذا 

الشخصية وأسباب م  السجناء يف ملفاهت   فيها  يوضع تسجيل األجنحة اليت    )ط(  
  .وضعهم يف تلك األجنحة

  الصحة    
فهو يساعد، يف   . يكتسي الفحص الطيب الذي ُيجرى لدى دخول السجن أمهية بالغة           -٢١٣

املقام األول، على منع التعذيب واملعاملة السيئة يف حاالت األشخاص القادمني من مراكـز              
لتأكد من وجود أية عالمات حمتملة تدل على حدوث سوء          الشرطة، وذلك بإتاحة الفرصة ل    

وُيتيح الفحص أيضاً فرصة لتقيـيم      . معاملة سابقة وتقدير الوقت الذي تكون قد حدثت فيه        
احتياجات السجناء الصحية والطبية من أجل إجراء فحوصات طوعية وتقدمي املشورة بشأن            
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ومات املتعلقة بالوقاية من هذه األمراض ومن     املعلتقدمي  األمراض املنقولة جنسياً، باإلضافة إىل      
وخلصت اللجنـة الفرعيـة، اسـتناداً إىل        .  ومن إدمان املخدرات   األمراض املعدية األخرى  

السجون الـيت زارهتـا ال جتـري        حوارها مع السجناء وموظفي السجون الطبيني، إىل أن         
  . )٣٣(إليهاوقت دخوهلم لسجناء لة يالفحوصات الطبية الروتين

توصي اللجنة الفرعية بأن يضطلع ممارسون طبيون بفحص مجيع السجناء لـدى              -٢١٤
وجيب أن ُيجرى الفحص وفقاً الستبيان موحـد ينبغـي أن يتـضمن،             . دخوهلم السجن 

وينبغـي  . مؤخراًتعرضوا هلا    عنف   فعالباإلضافة إىل األسئلة الصحية العامة، تقريراً عن أ       
بية شاملة، مبا يف ذلك فحص اجلسم فحصاً        طفحوصات  لممارس الطيب أيضاً أن ُيجري      ل

 أحد املرضى عالمات تدل على تعرضه ألعمال عنف، فإنه يـتعني         ت على فإذا بد . كامالً
ويتعني على كل  . مع نتائج الفحص الطيب   بيان األسباب   على الطبيب أن يقّيم مدى توافق       

بلغ الـسلطات   طبيب لديه سبب حيمله على االعتقاد بوقوع تعذيب أو سوء معاملة أن ي            
  . املختصة بذلك

ميكنهم االستفادة  املعتلني أو املرضى    أن مجيع   وأخرب موظفو السجون اللجنة الفرعية ب       -٢١٥
مـاركو  ومع ذلك، فقد أفاد عدد من نزالء سـجن          . جماناً من العيادة الطبية التابعة للسجن     

عدى الـثالثني كـل     و بأن عدد السجناء الذين ميكن هلم استشارة الطبيب ال يت          تأوريليو سو 
ويف سجن سان بيدرو سوال، الحظت      . أسبوع، واشتكوا من رداءة خدمات الرعاية املقدمة      

اللجنة الفرعية بقلق أن إجازة طبيب السجن قد استمرت ألكثر من شهر دون تعيني من حيل                
ة  ساعة يف األسبوع، وهي فتر     ١٥وباإلضافة إىل ذلك، فهذا الطبيب ال يعمل إالّ ملدة          . حمله  

 بتقدمي الرعاية حتـت     نيمرضويضطلع أربعة من امل   . غري كافية بالنظر إىل أعداد نزالء السجن      
غـري أن   . إشراف طبيب حيتفظ مبلف املريض دون أن يكون بإمكان املمرضني الوصول إليه           

مبدأ السرية ال حيظى باالحترام الدائم لكون املمرضني أنفسهم من السجناء، مما جيعل مـن               
وعالوة على ذلك، فاملمرضون الذين ال      . يتسم باحلياد واملهنية   سلوك   نتهاج ا الصعب عليهم 

يتولون، من حيث املبدأ، سوى رعاية احلاالت غري اخلطرية، جيدون أنفسهم جمربين يف بعض              
األحيان على التعامل مع أوضاع صحية غاية يف التعقيد حبكم أن الطبيب ال يعمل إالّ ثالث                

  . ساعات يف اليوم
ويف حالة األمراض أو اإلصابات اخلطرية اليت تستدعي عالجاً متخصـصاً، يطلـب      -٢١٦

الطبيب أو املمرض، يف حالة غياب الطبيب، ترخيصاً من رئيس حراس السجن بنقل السجني              
يت حصلت عليها اللجنة الفرعية، فإن هذا النظام        ـومات ال ـووفقاً للمعل . إىل مستشفى عام  

 بأنه ظل ينتظر لبضعة شهور       سان بيدرو سوال   أحد نزالء سجن  وأفاد  . ال يعمل بشكل دائم   
تتصرف بطريقـة   تنفيذ بأن املستشفيات    الوصّرح أحد قضاة    . كي ُتجرى له عملية جراحية    

__________ 

 .٢٤، القاعدة املرجع السابق )٣٤(
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يف بعض األحيان إزاء السجناء املشار إليهم، وأن مستشفى األمراض العصبية النفسية            متييزية  
  . قد رفض معاجلة البعض منهم

لجنة الفرعية أن حجم اإلمداد باألدوية غري كاف يف كال السجنني، وأن            وأكدت ال   -٢١٧
السجناء يضطرون يف معظم األحيان إىل دفع قيمة األدوية اليت ُتجلب هلم من صيدلية تقـع                

  .خارج املرفق
وتـشدد  . توصي اللجنة الفرعية باعتماد نظام منهجي وشامل للسجالت الطبية          -٢١٨

وتوصـي  ،  )٣٤(ء يف استشارة طبيب يف أي وقت وباجملان       على وجوب احترام حق السجنا    
استشارة ممارسني  من  كن السجناء   تموينبغي أن ي  . بوجوب اختاذ تدابري إلعمال هذا احلق     

   .برفض أو حجب طلباهتم آخرينأو سجناء السجن حراس قيام طبيني بشكل سري دون 
 اليوميـة   بيـب طتوصي اللجنة الفرعية كذلك السلطات بزيادة ساعات عمل ال          -٢١٩

وتوصي .  العام ارأيام األسبوع وعلى مد   طوال  حضور طبيب   يكفل  وإقامة نظام للمناوبني    
  . أيضاً بتدريب املمرضني، واحترام السرية الطبية، وتوظيف ممرضني من خارج السجون

تدعو اللجنة الفرعية السلطات إىل إقامة نظام لتخزين األدوية وتوصي بضرورة             -٢٢٠
  .فري األدوية حبيث تليب متطلبات الوصفات الطبيةتوسيع نطاق تو

اإليدز /وال توجد معلومات عن عدد السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية            -٢٢١
ويعاين عدد من السجناء، على ما يبدو، من اإلصابة بفريوس . أو السل يف السجون اليت زارهتا

 خوفاً مـن الـرفض      اإلفصاح عن ذلك  دم  اإليدز، غري أهنم يفضلون ع    /نقص املناعة البشرية  
يف اجلناح املخصص ألعضاء عـصابة  حمتجز  سجني شاب يبلغ عشرين عاماً    هناكو. والتمييز

 أن التشخيص قد أثبت أنه مصاب بفـريوس         ، ذكر سالفاتروشا ومير حبالة متقدمة من املرض     
 سوى عـالج  لق يتاإليدز، والتهاب الكبد، والسل وفقر الدم، ولكنه مل    /نقص املناعة البشرية  

، وُينقـل إىل  ٢٠٠٩يوليـه  /وأكد أيضاً أنه يالزم الفراش منذ شهر متـوز   . السل وفقر الدم  
  . املستشفى مرة كل أسبوعني الستشارة الطبيب وإجراء اختبارات الدم

توصي اللجنة الفرعية بضرورة حصول مجيع السجناء علـى فرصـة الكـشف            -٢٢٢
السل، باستخدام وحدات متنقلة لألشـعة الـسينية،        باألشعة السينية لتحديد اإلصابة ب    

وينبغـي الـسماح    . نتائج فحصهم إجيابية  تكون  وضرورة البدء بعالج األشخاص الذين      
لألشخاص الذين يتقامسون الزنزانة مع مصاب بالسل بإجراء كشف آخر باألشعة السينية            

تكرار وينبغي . ثة أشهربعد ثال) التحصنيبالنسبة لألشخاص الذي مل يتلقوا   (واختبار مانتو   
 بفـريوس   وفيما يتعلق . هذا اإلجراء بصورة دورية من أجل منع تفشي حاالت أخرى للمرض          

اإليدز، توصي اللجنة الفرعية بضرورة إتاحـة الفرصـة اجملانيـة           /نقص املناعة البشرية  
__________ 

؛ جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـكل            ٢٤، القاعدة   املرجع السابق  )٣٥(
 .٢٤من أشكال االحتجاز أو السجن، املبدأ 
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اط وينبغي أن حت  . والطوعية أمام مجيع السجناء إلجراء اختبار فريوس نقص املناعة البشرية         
هذه االختبارات بالسرية، وينبغي تقدمي املشورة يف الوقت نفسه، وال ينبغي إجراؤها إالّ             

  .)٣٥( عن علممبوافقة السجني
وأفاد مكتب املدعي العام يف رده على املالحظات األولية اليت أبدهتا اللجنة الفرعيـة       -٢٢٣

، إذ يتعني على اجلميـع       الطب كليةبأن التعاون، يف ظل هذه الظروف، ينبغي أن ُيلتمس من           
  . املسامهة يف تعزيز صحة األفراد واجملتمع واحلفاظ عليها

 األوضاع املادية     

زارت اللجنة الفرعية الزنزانات واملهاجع واألماكن العامة ومرافق الطبخ واالستحمام     -٢٢٤
. طلـوب املستوى امل دون  يف اثنني من السجون، والحظت أن الصيانة العامة هلذه املرافق هي            

 احلرارة، وال سيما بعضها شديدفمعظم األجنحة تفتقر إىل الضوء الطبيعي والتهوية املناسبة، و        
  .  درجة٣٥ درجة احلرارة يف بعض األحيان تجاوزيف سجن سان بيدرو سوال، حيث ت

وهو مبلـغ   ،  )٣٦( ملبريا يف اليوم   ١٣وال تتجاوز امليزانية املخصصة لكل سجني مبلغ          -٢٢٥
زم النظافـة  اونتيجة لذلك، ال توفر للرتالء أغطية وال لو   . ن استخدامه إالّ للطعام   زهيد ال ميك  

ويتوىل إدارة السجون شخص مدين من وزارة       . الصحية وال املواد اليت تقيهم الصراصري والبق      
 املوجـودة يف بعـض      تجهيزاتالوتعود ملكية   . األمن وهو غري تابع لرئيس حراس السجن      

وباملثـل،  . ثل ثالجات ووحدات تكييف هواء، إىل السجناء أنفسهم       ، م األجنحة والزنزانات 
فعلى سبيل املثال، أُبلغـت اللجنـة    . يضطلع السجناء جبزء من أعمال الصيانة داخل السجن       

 سـجني    قد طلبوا من كل    ماركو أوريليو سوتو  الفرعية بأن املنسق واملنسقني املساعدين يف سجن        
  .  يف حالة الرفضعاقبتهم مبواهددو ه،وحتسني مظهرقييم جناح الت ملبريا لطالء مبىن ٧٠دفع 
وبالنظر إىل عـدد الـسجناء      . احلةصيف السجون غري    ومعظم املراحيض املوجودة      -٢٢٦

  .  كاٍفحية غريرافق الصاملاملقيمني بالسجن، فقد خلصت اللجنة الفرعية إىل أن عدد 
ل للسجون من أجل تلبية  وعموماً، توصي اللجنة الفرعية بوضع وتعميم خطة عم         -٢٢٧

وعلى سبيل األولوية، ينبغي هلذه اخلطة أن تتضمن   . االحتياجات األساسية جلميع السجناء   
تنظيف وجتديـد   ل املادية ملرافق السجون اهلندوراسية، بغية وضع برامج         دراسة األوضاع 

  :خاص، ينبغي معاجلة القضايا التاليةوبوجه  .فقاصيانة هذه املرو

__________ 

الـسامية حلقـوق    املفّوضية/ز املتحدة ملكافحة اإليدبرنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم     انظر   )٣٦(
الـصيغة   (اإليدز وحقوق اإلنـسان   /فريوس نقص املناعة البشرية   بشأن  املبادئ التوجيهية الدولية    ،  اإلنسان

 WHO guidelines on HIV؛ وHR/PUB/06/9 (2006)، املبدأ التـوجيهي الرابـع،   )٢٠٠٦اجملمعة لعام 

infection and AIDS in prisons, UNAIDS.99.47/E(1999). 
 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١ يورو وفقاً ألسعار الصرف يوم ٠,٤٦٨ما يعادل  )٣٧(
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دة املخصصات املرصودة يف امليزانية للشخص الواحد، حبيث        ضرورة زيا   )أ(  
حيصل مجيع السجناء، مبن فيهم املوجودون يف احلبس االنفرادي، على أسـرة ومرتبـات       
ينامون عليها، وعدد كاٍف من األغطية اليت ُتحفظ بشكل مالئم وُتستبدل على حنو منتظم 

  لضمان نظافتها؛
الكايف من اهلواء واحلد األدىن من احليز       ضرورة ضمان التهوية واملقدار       )ب(  

  املكاين واإلضاءة وإمكانية احلصول على الضوء الطبيعي داخل الزنزانات واملهاجع؛
وصاحلة ألغراض النظافة   يف السجون    مرافق صحية كافية     ريضرورة توف   )ج(  

  . وتصريف النفايات،الشخصية وغسل املالبس

  الغذاء واحلصول على مياه الشرب    
استمعت اللجنة الفرعية يف كال السجنني إىل شكاوى أبداها السجناء على نطـاق    و  -٢٢٨

واسع إزاء كمية الطعام املقدم وجودته، وفوجئت لسماع رئيس حراس سجن بيدرو سـوال              
وأكد معظم السجناء عدم    . ومديره ومها يصرحان بعدم تلقيهما ألية شكاوى تتعلق بالطعام        

الث كعكات من التوريال، وملعقة واحدة من األرز وأخرى حصوهلم يف كل وجبة إالّ على ث     
وعرض بعض السجناء على اللجنة الفرعية حصة الطعـام         . من الفاصولياء اخلالية من التوابل    

  .القليلة اليت حصلوا عليها يف ذلك اليوم وهي موضوعة يف صحن بالستيكي صغري
لون علـى الـدجاج     ويف سجن سان بيدرو سوال، ذكر بعض السجناء أهنم حيـص            -٢٢٩

ذا الوضع  ـواللحوم احلمراء عدة مرات يف األسبوع، غري أن اللجنة الفرعية اكتشفت أن ه            
وينطبـق نظـام    . ال يشكل ممارسة معتادة يف السجن، وهو ال يسري إالّ على أفراد معينني            

اإلدارة الذاتية على الطعام أيضاً؛ حيث اعترف موظفو السجن بأن حصص الطعـام ُتـسلم               
وحسب بعض الروايات، فجـزء مـن       . ة إىل املنسقني الذين يتولون مسؤولية توزيعها      مباشر

  . الطعام ُيوزع وجزء آخر ُيباع للسجناء
، بنـاًء علـى     مرة كل أسبوع   maras""وُيسلّم الطعام نيئاً إىل أعضاء عصابة مارا          -٢٣٠

 أن  وأكـد الـسجناء   . طلبهم، على حسب ما ذكره مسؤول إدارة سجن سان بيدرو سوال          
األمر يسري على هذه املنوال، وأوضحوا أهنم يفضلون احلصول على طعام غري مطبوخ بسبب              

يف " سوق"ويعود سبب قيام    . عثورهم على قطع صغرية من الزجاج يف الوجبات املقدمة هلم         
. نوعيته ومذاقـه   ةحصص الطعام املقدم ورداء   قلة  سجن سان بيدرو سوال، إىل حد ما، إىل         

طريقة ُيوزع ب وأنه   ية الطعام يف كال السجنني غري مرض      نوعيةفرعية إىل أن    وخلصت اللجنة ال  
 غري صـاحلة    -  السجناء شرهبا وهي املياه اليت ي    -وعالوة على ذلك، فمياه احلنفيات      . مهينة

ويشتكي عدد من السجناء من أوجـاع       . للشرب وهي ال تتوافر يف بعض األجنحة إالّ ليالً        
  . ملياهاملعدة والرأس بسبب نوعية ا
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توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن ختصص موارد كافية يف امليزانية لتزويـد               -٢٣١
السجناء بالطعام واملاء املنقى، وتضمن، من خالل آليات الرصد املطلوبة، أن يكون الطعام             

. املشترى مغذياً وُمتاحاً جلميع السجناء بشكل فعال وأن جيري إعداده وتقدميه بطريقة الئقة            
وتود اللجنة الفرعية احلصول على معلومات مصنفة حبسب السجن عن امليزانية الـسنوية             

وتود اللجنة الفرعية أيضاً احلـصول علـى        . املخصصة للطعام ومياه الشرب يف السجون     
  .توضيحات بشأن التدابري املعتمدة لضمان االستخـدام الشفاف والفعال هلذه امليزانية

ام يف رده على املالحظات األولية اليت أبدهتا اللجنة الفرعية          وأكد مكتب املدعي الع     -٢٣٢
 املشار إليه على حممل لوضععلى ضرورة أن تأخذ السلطات املختصة يف إطار نظام السجون ا       

  .وينبغي على القضاة، يف ظل هذه الظروف، اختاذ إجراءات ذات طبيعة إدارية. اجلد

  موظفو السجون    
علومات عن النقص يف عدد مـوظفي الـسجون يف كـال            تلقت اللجنة الفرعية م     -٢٣٣

وأثارت قلق اللجنة الفرعية بوجه خـاص       . عدم إعدادهم وتدريبهم  السجنني، وكذلك عن    
  .املنسقني" لسلطة"التقارير اليت أفادت خبضوع موظفي السجن 

توصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد موظفي السجون من أجل ضمان األمـن الـشامل                -٢٣٤
 باإلضافة إىل سالمة املوظفني والسجناء على حد سواء من خماطر أعمال العنـف          للمرافق،

وأوصت اللجنة الفرعية كذلك بضرورة حصول املوظفني،       . اليت يرتكبها سجناء آخرون   
مبا ينسجم مع املعايري الدولية الدنيا، على رواتب كافية وعلى تدريب عام ومتخـصص              

  .)٣٧(يد قدراهتم على أداء هذا النوع من اخلدمةوإجراء اختبارات نظرية وتطبيقية لتحد
دورة عاليـة   تنظـيم   توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بالنظر يف إمكانيـة            -٢٣٥

املستوى لضباط السجون باعتبارها وسيلة لرفع مستوى املعايري املهنية يف أوساط موظفي            
 حاليـاً أنـه أداة   بجملس النواوقد يثبت قانون نظام السجون الذي ينظر فيه       . السجون

قيمة لتنظيم نظام السجون يف إطار من الشرعية والفعالية، ومن مث فاللجنة الفرعية توصي              
  .باعتماده وتنفيذه على الفور

  التأديب والعقوبة    
الحظت اللجنة الفرعية وجود فراغ قانوين فيما يتعلق بالعقوبـات املطبقـة علـى                -٢٣٦

وذكر عدد من الـسجناء     . فات تقتضي تدابري عقابية   ات اليت تشكل خمال   يالسجناء والسلوك 
أهنم تعرضوا لعقوبة الضرب على يد سجناء آخرين أو على يد موظفي السجن بأوامر مـن                

ويعاقب ". العقوبة"املنسقني، وأكدوا إشراف املنسق نفسه يف بعض األحيان على تنفيذ هذه            
مما يعين  " ثالثة أشهر يف املمر   "قضاء  أحياناً ب             تيغوسيغالباو يف   تماركو أوريليو سو  نزالء سجن   

__________ 

 .٤٧ و٤٦القواعد النموذجية الدنيا، القاعدتان  )٣٨(
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ويقيدون يف بعض األحيان على     . هذه الفترة من الوقت   طوال  املمرات  يف  النوم  إجبارهم على   
وميثل تعليق الزيارات   . احلواجز الشبكية أو يوضعون لعدة أيام أو أسابيع يف احلبس االنفرادي          

  .الزوجية أو األسرية شكالً آخر من أشكال العقوبة
ويف سجن سان بيدرو سوال، أُبلغت اللجنة الفرعية بأن سجناء عاديني يعرفون باسم        -٢٣٧

وأفاد موظفـو   . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦ اكتشافه يوم     قد حفروا نفقاً مت    "paisas"البايسا  
السجن بأهنم قدموا تقريراً إىل مكتب املدعي العام، وُرفعت دعوى ضد الـسجناء تتـضمن               

عوقبوا لعملية  تلك ا  وا األشخاص الذين تزعم   إن للتقارير الواردة، ف   ووفقاً. خمالفتني إضافيتني 
كما أفاد بعض السجناء بأن الـشرطة تـسرق         . باستخدام بعض األساليب املوضحة أعاله    

  . ممتلكاهتم لدى قيامها بعملياهتا
 مـن   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧ سجيناً فروا يوم     ١٨ت اللجنة الفرعية أيضاً أن      علمو  -٢٣٨

فُحرمـوا مـن    ". ١٨"ونتيجة لذلك، عوقب مجيع أعضاء عصابة       . درو سوال سجن سان بي  
والكهرباء، وُمنعوا من استخدام وحدات تكييف اهلـواء،        من احلصول على املاء     الزيارات و 

وهو ما ترتبت عليه عواقب وخيمة على السجناء نظراً الرتفاع درجـة احلـرارة داخـل                
الفنـاء  وُحظر عليهم أيضاً استخدام     . األحيان درجة يف بعض     ٣٥الزنزانات إىل ما يزيد عن      

  . من ضوء الشمسفُحرموا بالتايل الداخلي للجناح 
والحظت اللجنة الفرعية بوجه عام فصل بعض فئات األفراد عن الفئات األخـرى،            -٢٣٩

". خطريين للغاية "اص الذين ُيعتربون    ـض األشخ ـأو بع " maras"مثل أعضاء عصابة مارا     
مما يـشكل   د من السجناء ألشعة الشمس داخل اجملال الذي يعيشون فيه،           وال يتعرض العدي  

بالسجناء اآلخرين، وحيرمون من ظروف العيش الكرمي دون وجـود  مقارنة التمييز ضرباً من   
وترى اللجنة الفرعية ضرورة القيام على وجـه الـسرعة          . أساس قانوين ملثل هذه املعاملة    

  .سجناءبتوفري فناء داخلي هلذه الفئة من ال
حوافز للسجناء  تقدمي  وأعرب بعض الرتالء للجنة الفرعية عن عدم رضاهم عن عدم             -٢٤٠

  .الذين ُيظهرون سلوكاً حسناً
توصي اللجنة الفرعية بأن تضع مجيع السجون، وفقاً للقواعد النموذجية الـدنيا              -٢٤١

 ؛ خمالفة تأديبية  السلوك الذي يشكل  ) أ(: ملعاملة السجناء، لوائح تأديبية تنص على ما يلي       
السلطة املختصة بتقرير إنزال ) ج (؛أنواع ومدة العقوبات التأديبية اليت ميكن فرضها) ب(

وينبغي تطبيق كل التدابري العقابية وفقاً هلذه األحكام، وينبغي حصول          . )٣٨(هذه العقوبات 
 أن  احلـق يف  وتوصي اللجنة الفرعية مبنح مجيع السجناء       . مجيع السجناء على نسخة منها    

 رفع هـذا اإلجـراء إىل سـلطات أعلـى           يف قبل اختاذ اإلجراء التأدييب و     متسمع أقواهل 

__________ 

 .٢٩، القاعدة املرجع السابق )٣٩(
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وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً حبظر العقوبات اجلماعية، مبا يف ذلك تلك اليت            . )٣٩(ملراجعته
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٧فُرضت على السجناء نتيجة عملية الفرار اليت حدثت يوم 

  الثقافية والتعليميةفرص العمل واألنشطة     
الحظت اللجنة الفرعية قلة فرص العمل أو األنشطة الثقافية والتعليميـة يف كـال                -٢٤٢

، وتماركو أوريليو سو  ويف سجن   . ن معظم السجناء أميون   إالسجنني اللذين زارهتما، حيث     
 اشتكى سجني شاب من أن الرخصة املمنوحة له ملتابعة الدروس يف اجلامعة قد أُلغيـت دون               

وباإلضافة إىل ذلك، أعرب العديد من السجناء عن امتعاضهم من السماح هلم            . سبب واضح 
باستخدام املرافق الرياضية وكذلك استنشاق اهلواء النقي ملدة ال تزيد عن ساعتني يف األسبوع 

  . حيث يقضون الوقت املتبقي مسجونني داخل اجلناح املخصص هلم
جناء ال يستفيدون استفادة متساوية مـن فـرص         والحظت اللجنة الفرعية أن الس      -٢٤٣
لوحظ يف سجن سان بيدرو سوال أن هناك عدداً كبرياً من احملـالت الـيت تقـدم                 و. العمل

جمموعة كبرية ومتنوعة من البضائع واخلدمات، مبا فيها األغذية والسلع من كل نوع، وأفالم              
نظم تير السجن أن وزارة األمن      وذكر مد . الفيديو، واألشرطة، والتبغ، وقص الشعر والبليارد     

 نسخة من القواعد اليت تنص على وجوب دفع كل شـخص ميـارس              برز وأ ،هذه األنشطة 
وُيطلب .  هذه النسبة  مقدارذكر  ي ومل   -أعماالً جتارية داخل السجن لنسبة مئوية من األرباح         

رة يف ظل   وميكن لإلدا . تسجيل مجيع األرباح والنفقات يف دفتر للحسابات      أدارة السجن   من  
لـصيانة  "  اإلضـافية  األموال احلكومية "هذا النظام، وفقاً ملا أورده املدير، أن تستخدم هذه          

وعلى الرغم مما الحظته اللجنة الفرعية من وجود فعلي . السجن ودفع مصاريف نقل السجناء
ن إهذا النظـام، إذ     عدم شفافية   املرخص هلا، فإهنا تالحظ أيضاً      " األعمال التجارية "لسجل  

وعالوة . جتاري تبقى معايري غري واضحة    ملمارسة نشاط   املعايري املتبعة للحصول على ترخيص      
على ذلك، فهذا النظام يوسع من نطاق الفوارق يف ظروف املعيشة بني األشـخاص الـذين            

وفوق . ميتلكون وسائل اقتصادية كافية متكنهم من االستهالك واألشخاص الذين ال ميتلكوهنا          
 على دخول املخدرات إىل     "النشاط التجاري "مدى تأثري    الفرعية تتساءل عن     ذلك، فاللجنة 

  .  السجن السلع تأيت من خارجألنالسجن 
اإلنـاث  (توصي اللجنة الفرعية السلطات اهلندوراسية بضمان حق كل السجناء    -٢٤٤

سـبة   التمارين الرياضية املناةمارسمليوم الساعة على األقل يف يف احلصول على    ) والذكور
وتوصي كذلك بأن تتاح جلميع      .)٤٠(املعايري الدولية الدنيا  ، مبا ينسجم مع     يف اهلواء الطلق  

__________ 

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال االحتجـاز أو                  )٤٠(
 .٣٠ من املبدأ ٢السجن، الفقرة 

 .٢١القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة  )٤١(
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األنشطة ممارسة  لى فرص العمل و   عصول  السجناء، على قدم املساواة وباجملان، إمكانية احل      
  .)٤١( من الكتب الترفيهية والتثقيفيةمزودة بقدر كاٍف هلم مكتبة وأن ُتتاحالثقافية والرياضية، 

توصي اللجنة الفرعية كذلك مبراجعة وتنظيم نظام التراخيص املتعلق مبمارسـة             -٢٤٥
وجيب أن تتضمن املراجعة حتديد تأثريه على مدى متتـع          (النشاط التجاري داخل السجن     

  .بشكل تدرجيي" السوق"، وإغالق )السجناء حبقوقهم

  االتصال بالعامل اخلارجي    
اخلوف الذي يساورهم بسبب التهديد بتعليق      بة الفرعية   أبلغ عدد من السجناء اللجن      -٢٤٦

واشتكى بعضهم من عدم تلقيهم للزيارات لكون عائالهتم تعيش         . زيارات زوجاهتم وأسرهم  
يف مدن أخرى، وذكروا أهنم مل حيصلوا على أي رد على طلباهتم اليت تلتمس حتويلـهم إىل                 

لسجناء أن زوجات وصديقات بعض     وأفاد أحد ا  . السجون األخرى األقرب من حمل إقامتهم     
و تأوريليو سو موظفني رجال بتفتيشهن يف مدخل سجن ماركو        قيام  السجناء قد اشتكني من     

  .              تيغوسيغالبايف
والحظت اللجنة الفرعية حجز بعض فئات املساجني داخل األجنحة املخصصة هلـا            -٢٤٧

 أشـد الـسجناء    سجيناً مـن ٤٥واكتشفت احتجاز   . دون أي اتصال بباقي نزالء السجن     
  . خطورة يف زنزانة واحدة يف سجن سان بيدرو سوال وال ُيسمح هلم البتة باخلروج منها

توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان حـق مجيـع               -٢٤٨
والبقاء األشخاص احملرومني من حريتهم يف تلقي الزيارات ومراسلة أسرهم وأصدقائهم،           

وينبغي جتنب اختاذ أي تدبري مينع الزيارات الـيت خيـول           . )٤٢(بالعامل اخلارجي على اتصال   
وينبغي للدولة الطرف أن تبحث حالة كل سجني على حدة، وأن تتخذ،            . للسجناء تلقيها 

   .كلما كان ذلك ممكناً، الترتيبات الالزمة لتحويله إىل سجن يكون قريباً من حمل إقامة عائلته

  لرصداالفتقار إىل آليات ا
بعـض  بـأن   اللجنة الفرعيـة    قد أبلغوا   موظفي كال السجنني    أن  على الرغم من      -٢٤٩

إىل السجن على أساس يومي، فقـد       العامني واملدعني العامني حيضرون      امنيكاحملاملسؤولني  
أكد مجيع السجناء املستجوبني يف كال السجنني عدم تلقيهم، يف األجنحة املخصصة هلـم،              

موظفي املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان أو مـوظفي مكتـب          أو  يذ  لزيارات من قاضي تنف   
وعالوة على ذلك، اعترف موظفو سجن سان بيـدرو سـوال   . العام املعين حبقوق اإلنسان   املدعي  

باستمرار بقاء بعض الرتالء يف السجن على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم منذ بضع سـنوات                
__________ 

 . ٤٠، القاعدة املرجع السابق )٤٢(
جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال االحتجـاز أو                  )٤٣(

 .٩٢الدنيا، القاعدة ؛ والقواعد النموذجية ١٩ و١٥السجن، املبدآن 
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 ٢٣وذكر أحد السجناء أنه قضى      . من قضاة التنفيذ  خلت، وعللوا ذلك بعدم تلقيهم تعليمات       
  . سنة يف السجن ومل يصدر البتة حكم بشأنه

توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمـة لتعزيـز املكاتـب             -٢٥٠
املسؤولة عن ضمان احترام حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم حبيث تكون يف وضع             

 .واليتها على حنو فعال ومسؤولميكنها من االضطالع ب

كـل  لتوصي اللجنة الفرعية كذلك باإلسراع يف إجراء تقييم للوضع القـانوين              -٢٥١
وتوصي اللجنة  . سراح السجناء الذين استوفوا مدة عقوبتهم     قيام فوراً بإطالق    سجني وال 

ا حبيث تتيح الفرعية أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن املعلومات األساسية املتعلقة بالقضاي
تنفيذ االطالع على وضع كل شخص ينتظر احملاكمة، وفقـاً          اللسلطات السجن وقضاة    

  .للقوانني واألحكام القضائية ذات الصلة

             تيغوسيغالبايف سجن " املنطقة امليتة"ب أحداث ما ُيسمى     
 لـسجن مـاركو   ٢٠٠٩سجالت عـام  بعد االطالع على ت اللجنة الفرعية    علم  -٢٥٢

وجنمت وفاة أحد األشـخاص عـن       .  حالة وفاة  ١٢دوث  حب               تيغوسيغالبا  يف وتأوريليو سو 
. وهو حياول اهلـروب   " املنطقة امليتة "ناري أطلقته الشرطة عليه داخل ما يسمى        بعيار   تهإصاب

وتويف سجني آخر خالل إحدى االنتفاضات بسبب عيار ناري أطلقه عليه ضـابط شـرطة           
وُسجل حدوث ثالث حاالت وفاة يف      . ناريةأعرية  بثالثة آخرون   أُصيب  و. فأصابه يف الرأس  

ظروف غري واضحة حيث مل ُيشر إالّ إىل إطالق الشرطة للنار وإىل حـدوث انفجـار يف                 
وقـد كانـت    . وُتويف سجينان نتيجة إطالق النار عليهم من طرف سجناء آخرين         . السجن

أيضاً حالتا سجينني   وُسجلت  . مشددة احلراسة الضحية يف إحدى هاتني احلالتني داخل زنزانة        
وُعثر على أحد األشـخاص     . سجناء آخرين على يد   توفيا بسبب تعرضهما لطعنات سكني      

 من السجناء يف قائمة     اثننيوأدرجت وفاة   . معلقاً من رقبته، وُسجلت حالته على أهنا انتحار       
وخلصت اللجنة الفرعية إىل أن سـجل الوفيـات         ". ألسباب طبيعية "الوفيات اليت حدثت    

لعنف السائد داخل السجن، ويدل على ما تنطوي عليه ردود أفعال           امستوى  ارتفاع   يعكس
  . موظفي السجن من استخدام مفرط للقوة، مبا يف ذلك نريان األسلحة الفتاكة

، أشار موظفو الـسجن     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٨ سجيناً يوم    ١٨وفيما يتعلق هبروب      -٢٥٣
وذكر رئيس حراس   .  آخرين ١٧ جثث   لعثور على إىل إلقاء القبض على أحد الفارين، وإىل ا       

واستمعت اللجنة الفرعية أيضاً    . السجن أن مرتكيب هذه اجلرمية هم أعضاء يف عصابة منافسة         
 الـدائرة الوطنيـة     وكـالء  أكدوا أن مرتكيب اجلرمية هم مـن         الذينلرواية بعض السجناء    

  ). DNIC(للتحقيقات اجلنائية 
                                                         اللجنة الفرعية بأنه يف حالة مشاهدة أي سجني داخل            با         تيغوسيغال سجن   مديروأبلغ    -٢٥٤

                                                                            ، فالتعليمات الواضحة الصادرة للحراس تقضي باستخدام كل الوسائل ملنـع            "             املنطقة امليتة  "
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                                                                           والحظت اللجنة الفرعية عدم حيازة موظفي السجن ألعرية مطاطية ومـن مث فهـم           .      هروبه
   .                     يستخدمون الرصاص املعدين

  :ية مبا يليتوصي اللجنة الفرع  -٢٥٥
إجراء حتقيق دقيق لتحديد أسباب وظروف وفاة السجناء السبعة عـشر            •

، ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١٨املتورطني يف عملية اهلروب اليت حدثت يوم        
 .واإلصابات اليت تعرض هلا الشخص الذي أُلقي القبض عليه

بـأعرية مطاطيـة،    " املنطقة امليتة "ضرورة تزويد احلراس املكلفني مبراقبة       •
 .ورة مراعاة مبدأ استخدام القوة بالقدر املناسب يف مجيع األوقاتوضر

الـشرطة  رجال  ضرورة االحتفاظ بسجل جلميع احلوادث اليت يلجأ فيها          •
وينبغي أن يتـضمن هـذا      .  يف السجون إىل استخدام األسلحة     العاملون

، والظروف الـيت رافقـت      رجل الشرطة السجل املعلومات املتعلقة هبوية     
، والنتائج املترتبة علـى     )مبا يف ذلك التاريخ والوقت واملكان      (إطالق النار 

 .ذلك، وهوية املصابني أو القتلى، والتقارير الطبية ذات الصلة

 .  ضرورة تشديد التدابري اليت متنع حيازة السجناء لألسلحة •

  ا تشكل ضماناً ملنع التعذيب وسوء املعاملة  الشكاوى والطعون باعتبارمهتقدمي    
شكاوى أو  تقدمي  ن املعتاد بوجه عام أالّ يكون معظم السجناء على علم بإمكانية            م  -٢٥٦

واخلـوف  االستسالم العام عكس هذا السلوك وي. طعون يف حاالت التعذيب أو سوء املعاملة      
النتقام عند التبليغ عن سوء املعاملة، حيث ال ميكن للسجناء االتصال بـرئيس             التعرض ل من  

يق املنسقني أو احلراس، وهم على وجه التحديد األشخاص الذين          حراس السجن إالّ عن طر    
وبصرف النظر عن انعدام االتصال املنتظم وغـري املقيـد بـني            .  الشكاوى ضدهم  قدمقد ت 

للمراقبة الدقيقة من جانب اجلهـات      ، فإن انعدام اآلليات الالزمة       العامني امنياحملالسجناء و 
 .   املعاملةعن سوءالصعب التبليغ جيعل من احلكومية 

وتعترب اللجنة الفرعية أن حق السجناء وحمامييهم يف رفع التماسات وطعون خبصوص             -٢٥٧
املعاملة اليت يتلقوهنا إىل السلطات املسؤولة عن إدارة أماكن االحتجاز، وإىل السلطات األعلى        

 أساسـياً   وعند االقتضاء إىل السلطات املناسبة املخولة باملراجعة أو اإلنصاف، يشكل ضماناً          
 .  ضد التعذيب وسوء املعاملة

توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بضرورة وضع نظام فعال وسري ومستقل             -٢٥٨
االحتفاظ بسجل للشكاوى، وينبغي أن     لكل سجن   وينبغي  . للشكاوى يف مجيع السجون   

 هوية مقدم الشكوى، وطبيعة الـشكوى، واإلجـراء          هذا السجل معلومات عن    يتضمن
  .، ونتيجة الشكوىاملتخذ
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 النساء السجينات     

الحظت اللجنة الفرعية عدم فصل الرجال عن النساء يف سجن سان بيدرو سـوال                -٢٥٩
والحظت يسر العالقة بني السجناء والسجينات وحضور       . شكل النساء أقلية صغرية   تحيث  

 األحكام اليت   ومتتلك اللجنة الفرعية دالالت واضحة تستند إىل      . زنزانات النساء على  الرجال  
. أكدهتا مالحظاهتا اخلاصة وتفيد مبمارسة بعض النساء للدعارة يف السجنني اللذين زارهتمـا            

وذكر منسق  . ، ومنسق ثالث للنساء   رجالوهناك منسق عام جلميع السجناء، ومنسق آخر لل       
النساء أن عدم رغبة السجينات يف فصلهن عن السجناء الرجال ترجع إىل كوهنن يكـسنب               

وأكـد املنـسق لـدى      . العيش من املنتجات اليت يبعنها أثناء زيارهتن هلؤالء السجناء        لقمة  
استجواب اللجنة الفرعية له عدم تعرض النساء لتحرشات جنسية من الرجال نظراً الضطالع             

ت اللجنة الفرعية أن بعض النساء السجينات قـد         الحظو. املنسق العام باحملافظة على النظام    
  .ن كيفية الرد على أسئلتها، والحظت توجسهن إزاء بعض املواضيعتلقني تعليمات بشأ

توصي اللجنة الفرعية باختاذ التدابري الالزمة حلماية السجينات وبضرورة مراعاة            -٢٦٠
 . مبدأ الفصل بني النساء والرجال داخل السجون

لجنة الفرعية والحظ مكتب املدعي العام يف رده على املالحظات األولية اليت أبدهتا ال      -٢٦١
، وهو ما يستدعي التخطيط للعمـل الـالزم         مالئمةأن هذه التوصية تتطلب إقامة منشآت       

  .ومتويله وتنفيذه

  اآللية الوقائية الوطنية  - سابعاً  
. اعتماد قانون اآللية الوقائية الوطنية    تثين اللجنة الفرعية على العملية اليت أفضت إىل           -٢٦٢

ذجاً حيتذى نظراً ملا انطوت عليه من إشراك مفتوح وشـفاف            منو أهنا هذه العملية ب   وصفتو
وتنبغي اإلشارة بشكل خاص إىل الدور الذي تضطلع بـه          . وشامل ملختلف اجلهات الفاعلة   

. قوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املـدين     املعنيني حب اهليئة التشريعية ومكاتب املدعني العامني      
ية الوقائية الوطنية مبوجب القانون، كشرط مسبق       ويسر اللجنة الفرعية أن تالحظ إنشاء اآلل      

  .  لتحقيق استقرارها املؤسسي واستقالهلا الوظيفي
وُتعرب اللجنة الفرعية أيضاً عن رضاها عن املضمون احلايل لقانون اآللية الوقائيـة               -٢٦٣

مبـا يف   عظم املتطلبات الدنيا للربوتوكول االختياري،      نه يفي مب  إصيغته املعتمدة، إذ    بالوطنية  
آللية الوقائية من   عدالة تشكيل ا  ذلك اشتماله على تعريف واسع ملفهوم احلرمان من احلرية؛ و         

حيث التوازن بني اجلنسني ومتثيل اجملموعات اإلثنية واألقليات؛ والتزام السلطات بالتعاون مع            
ـ مبدأ وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل      . اآللية الوقائية  واطنني، التعاون املؤسسي ومشاركة امل

إنشاء جملس استشاري،   يف  وهو ما سينعكس يف عضوية داخل اللجنة الوطنية ملنع التعذيب و          
  . وتضم هاتان اهليئتان على السواء ممثلني عن اجملتمع املدين
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 املؤسـسية الراهنـة،   ةزماألوتأمل اللجنة الفرعية أن تتخذ هندوراس، مبجرد جتاوز         -٢٦٤
ائية الوطنية، وضمان استقالهلم الوظيفي الالزم عن طريـق         خطوات لتعيني أعضاء اآللية الوق    

تعيينهم من خالل عملية شفافة، ومنحهم االمتيازات واحلصانات اليت ينص عليها الربوتوكول   
 .  االختياري، وختصيص ميزانية هلم مبا يتناسب مع درجة تعقيد وأمهية وظائفهم

آلية من شأهنا أن    تفعيل  ىل  إاخلطوات  هذه  أن تؤدي   وتؤكد اللجنة الفرعية ثقتها يف        -٢٦٥
تضمن، وفقاً للشروط املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، الرقابة الضرورية والعاجلة           

ووفقاً للعديد من االدعاءات الواردة والكثري      . والفعالة واملستمرة لظروف احلرمان من احلرية     
هذا النوع من الرقابة سـيكون، يف        إنمن االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة الفرعية، ف       

 . والنوعيةالكم من حيث إىل حد كبري مثل هذه األحوال، غري كاف 

  ملخص التوصيات   -ثامناً   

  اإلطار القانوين واملؤسسي   -ألف   
توصي اللجنة الفرعية بأن تصرح أعلى السلطات عالنية برفضها للتعذيب والتزامها             -٢٦٦

  .قائي وطينبالقضاء عليه وبتنفيذ نظام و
وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بضرورة التعاون مع اجملتمع املدين علـى وضـع               -٢٦٧

استراتيجية ترمي إىل إذكاء الوعي على مجيع مستويات اجملتمع بشأن حظر استخدام العنـف              
  .يف خمتلف أنواع الرتاعات

  :وتوصي اللجنة الفرعية مبا يلي  -٢٦٨
 ودورية بشأن احلظـر     صارمةت واضحة و  الشرطة تعليما أفراد  ضرورة تلقي    •

 ينبغـي  و ،املطلق واإللزامي ألي شكل من أشكال التعذيب وسوء املعاملـة         
يف ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبـات           إدراج هذا احلظر    

 . أفراد الشرطةووظائف

 من  ١٦ و ١٢وفقاً لاللتزامات اليت تعهدت هبا الدولة الطرف مبوجب املادتني           •
قية مناهضة التعذيب، سيكون من الواجب إجراء حتقيق فوري وحمايد عند           اتفا

.  أفعال تعذيب أو سوء معاملة     وقوعوجود حجج مقبولة تدعو إىل االعتقاد ب      
 .ويتعني إجراء مثل هذا التحقيق حىت يف حالة عدم تقدمي شكوى رمسية بذلك

مات عـن   مجيع مراكز ووحدات الشرطة يف البلد معلو      ينبغي أن تتوفر لدى      •
تقدمي الشكاوى املتعلقـة    عن كيفية   حظر التعذيب وسوء املعاملة، وكذلك      

 .لجمهورلإتاحة هذه املعلومات وهبذه األفعال، 
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وبغية احلد من ظاهرة اإلفالت من العقاب، فإن ضباط الـشرطة الـذين ال               •
يرتدون الزي الرمسي، ألسباب وجيهة، أثناء أداء عملهم ُيلزمـون بتعريـف            

ر االسم الشخصي واالسم العائلي والرتبة ساعة اعتقاهلم ونقلهم         أنفسهم بذك 
وكقاعدة عامة، فمن الضروري أن تدون      . لألشخاص احملرومني من حريتهم   

يف السجالت املناسبة هوية ضباط الشرطة املسؤولني عن إنفاذ أحكام احلرمان      
 .من احلرية أو الضباط الذين يف عهدهتم أشخاص حمرومني من حريتهم

وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باحلفاظ على التدابري املتعلقة مبنـع التعـذيب        -٢٦٩
وغريه من ضروب سوء املعاملة وتعزيز هذه التدابري باعتبارها جزءاً مـن سياسـة الدولـة                

وينبغي أن تتضمن هذه التدابري محالت توعية واسعة النطاق بشأن هـذه املـسألة،              . الشاملة
  . أن سبل وأماكن اإلبالغ عن احلاالتومحالت إعالمية بش

من احتمال التعرض لالنتقـام     محاية األشخاص   تكفل  وينبغي للدولة اختاذ خطوات       -٢٧٠
  .شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء املعاملةبسبب قيامهم بتقدمي 

وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف مبضاعفة جهودها الرامية إىل منـع إشـراك               -٢٧١
برنامج موسع يهدف إىل منع سوء      ، وذلك يف إطار     ة يف حفظ القانون والنظام    القوات املسلح 

الضرورة القصوى إشراك اجليش يف حفظ      عندما تقتضي   و. املعاملة واالستخدام املفرط للقوة   
، ينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة  لتدريب مجيع اجملموعات العـسكرية علـى             القانون والنظام 

 تتخذها مع احترام حقوق اإلنسان واستخدام القوة بالقـدر          ضمان انسجام اإلجراءات اليت   
وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بضرورة استخدام الشرطة، أو أيـة قـوة أمنيـة أو               . املناسب

عسكرية أخرى مكلفة باستعادة األمن يف حالة االضطرابات املدنية، للمعـدات والوسـائل             
  . ن املخاطر على سالمة األفراد البدنية والعقليةاملالئمة من أجل استعادة النظام بأقل قدر ممكن م

وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بضرورة إجراء حتقيق دقيق وفوري وحمايد يف              -٢٧٢
  .٧٠ و٦٩األحداث املشار إليها يف الفقرتني 

والحظت اللجنة الفرعية أن التباين القائم بني التعريف الوارد للتعـذيب يف قـانون          -٢٧٣
 من اتفاقية مناهضة التعذيب حيدث ثغـرة يف جمـال           ١ والتعريف الوارد يف املادة      العقوبات

وعلى هذا النحو، توصي اللجنة الفرعية باعتماد التـدابري التـشريعية           . اإلفالت من العقاب  
  . الالزمة يف وقت مبكر من أجل إصالح هذا التباين

 جمال التقصي لتمكينه من     ملكتب النائب العام قدرات خاصة به يف      أن تكون   وينبغي    -٢٧٤
وحىت يتسىن إنشاء مثل هذه اهليئة، فإنه من الضروري . إجراء حتقيقات مستقلة وفورية ودقيقة

قوق اإلنسان العدد الكايف من احملللني من أجـل تعزيـز           املعنيني حب أن يتاح للمدعني العامني     
 بالوسائل الالزمة إلجراء     تزويد مكتب النائب العام    اًوينبغي عموم . قدراهتم يف جمال التقصي   

وينبغي إجراء عمليـات    . عمليات تقصي فورية ومستقلة للشكاوى الواردة بشأن التعذيب       
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ّ                                    دليل التقّصي والتوثيق الفعـالني للتعـذيب       التقصي هذه وفقاً للمبادئ الواردة يف الفصل الثالث من                    
  ).    نبول ط س إ         بروتوكول (    ينة                    أو الالإنسانية أو امله                                        وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية

وينبغي إنشاء سجل يف مكتب النائب العام ُتقيد فيه الشكاوى املتعلقـة حبـاالت                -٢٧٥
    .                       أو الالإنسانية أو املهينة                                        وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسيةالتعذيب 
وينبغي إنشاء سجل مركزي يف احملكمة العليا لتسجيل حاالت التعذيب وغريه مـن               -٢٧٦

تاريخ وقوع احلادث ومكانه احملتمل،     بيان  شكال العنف املؤسسي اليت حددت كجرائم، مع        أ
احملتملني، واملرحلة اليت وصلت إليها الدعوى، واحملاكم       اجلناة  واملؤسسات املعنية، والضحايا و   

  .املشاركة، ونتيجة كل حالة
 تنيتقالً من الناحي  مسالعام  امي  احملوتوصي اللجنة الفرعية بضرورة أن يكون مكتب          -٢٧٧

وتدعو اللجنة الفرعية الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات بشأن السبل الـيت            . املاليةوالوظيفية  
، لزيـادة   ةاملؤسسيمن الناحية   االستقالل واالعتماد على الذات     مع احملافظة على    ختطط هبا،   

فعالة و قانونية جمانية    املوارد البشرية واملالية للمكتب من أجل متكينه من ضمان تقدمي مساعدة          
 إىل كل من يطلبها من األشخاص احملرومني من حريتهم، اعتباراً التوقيت املناسبيف ووشاملة 

  . من حلظة احتجازهم
         املراكـز  وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة إجراء حتليل عاجل للطريقة اليت تعمل هبا              -٢٧٨

 بغيـة   ،      عنيـة            لمؤسسات امل  ل               ية والداخلية           اخلارج       لرقابة                                       املتكاملة يف الواقع العملي من خالل ا      
  .لضمانات املطلوبة ملنع التعذيبالفعلي لتطبيق تكفل الاعتماد تدابري تشريعية وإدارية 

) CONADEH(قوق اإلنسان   املعين حب وتوصي اللجنة الفرعية مكتب املفوض الوطين         -٢٧٩
  :مبا يلي

تـضمن الزيـارات    زيارات منتظمة إىل مراكز االحتجاز؛ وينبغي أن ت       القيام ب  •
 للمباين بغية رصد ظروف     يدايناتصاالً مباشراً باحملتجزين وعمليات تفتيش م     

 حبس احملتجزين ونوع املعاملة اليت يتلقوهنا

لتعذيب التعرض لاالستجابة بشكل فوري وفعال جلميع الشكاوى الواردة عن       •
                        أو الالإنسانية أو املهينة                              غريه من ضروب املعاملة القاسيةأو

ـ   تمثلة يف إبالغ     القانونية امل  تهثال بصرامة لوالي  االمت • العـام  دعي  مكتـب امل
وضمان الرقابة  باالنتهاكات اليت يكون مكتب املفوض الوطين على علم هبا،          

  .إلجراءات اليت تتخذها السلطات القضائيةعلى االفعالة 
قـوق  املعين حب وتوصي اللجنة الفرعية بتوسيع نطاق سلطات مكتب املفوض الوطين            -٢٨٠

 شرعي عند االشتباه يف وقوع      اإلنسان من أجل السماح له بإصدار أوامر بإجراء فحص طيب         
  . تعذيب أو سوء معاملة
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توصي اللجنة الفرعية   نسجمة،  وفيما يتعلق بقانون الشرطة والعالقات االجتماعية امل        -٢٨١
  :مبا يلي

ز من طـرف    تعديل القانون حبيث يضمن أن اجلرائم اليت ُتعّرض لالحتجا          )أ(  
تباع اإلجراءات القانونية الواجبة يف     االشرطة يتم تعريفها بدقة وفقاً للقانون اجلنائي ويضمن         

  كل الظروف دون استثناء؛
) احملامني العامني القضاة و (قيام سلطات الشرطة العليا والسلطات القضائية         )ب(  

قوق اإلنسان باألمر باختاذ    لعام وممثلي مكتب املفوض الوطين املعين حب      وممثلي مكتب املدعي ا   
 إليقاف املمارسات الروتينية والواسعة النطاق م، ضمن جماالت اختصاصه،ما يلزم من التدابري

  رطة اليت تنتهك احلقوق األساسية؛لسلطات الش
تضمن معلومات  تم السجالت الرمسية يف خمافر الشرطة       يتنظلإدخال لوائح     )ج(  

  الشرطة؛يف عهدة ز كاملة ومفصلة تتعلق بكل حالة احتجا
إنشاء سجل مركزي قائم على احلاسوب، على سبيل االستعجال، يف وزارة   )د(  

تاريخ (األمن يتضمن معلومات ختص األشخاص احملتجزين مبوجب القانون املشار إليه أعاله            
وإتاحة إمكانيـة   ) سبب االحتجاز وضباط الشرطة املشاركني    وووقت وصوهلم ومغادرهتم،    

  .إحصائية موثوقة وشفافةبيانات تقدمي 
  :توصي اللجنة الفرعية مبا يليحبق املثول أمام احملكمة، وفيما يتعلق   -٢٨٢

حق املثول أمام   أن تتخذ السلطات العليا يف املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ            )أ(  
لتعذيب وغريه من   للحماية من ا  فعالية هذا الضمان األساسي     لكفالة  خلطوات الواجبة   حمكمة ا 
  ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ضروب ا
يف تطبيق حق املثول أمام احملكمة وعدم القيام مطلقاً بتقييـده           ضمان فعالية     )ب(  

  حاالت الطوارئ؛
املثول سجل مركزي ألوامر    القيام فوراً، حتت رعاية احملكمة العليا، بإنشاء          )ج(  

  أمام احملكمة؛
التعذيب وغريه  شراف احملكمة العليا، يتضمن حاالت      إنشاء سجل، حتت إ     )د(  

  نظرت فيها احملاكم اهلندوراسية؛من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت 
ني اماحمل و ني العام ني القضاة واملدع  معإتاحة تدريب ملختلف اجلهات الفاعلة        )ه(  

  حظتها؛ العامني بغية نشر املمارسات اجليدة اليت متت مال
سـالمة تطبيـق    املخالفات اليت أعاقت    يف  ق عاجل وشامل    ـحتقيإجراء    )و(  

فاخاردو  مبا يف ذلك اهلجوم على قاضي التنفيذ السيد أومسار           ،أمام احملكمة ضمانة حق املثول    
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 بسان بـدرو سـوال      ١فر الشرطة رقم    يف خم عندما كان يتابع     ٢٠٠٩أغسطس  /أب ٣يف  
  . مام احملكمةإجراءات تتعلق حبق املثول أ

  :وفيما يتعلق بقضاة تنفيذ األحكام، توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف مبا يلي  -٢٨٣
هبـا   إدخال إصالحات تضع أساساً قانونياً مناسباً للواجبات اليت يـضطلع        )أ(  

االلتـزام  سيما ضـمان   حالياً قضاة تنفيذ األحكام فيما يتعلق باالحتجاز رهن احملاكمة، وال    
ويف هذا الصدد، ينبغي سن أحكام علـى        . حتجاز رهن احملاكمة   القصوى احملددة لال   بالفترة

من القيام بصورة فوريـة بإحالـة       لقضاة واحملاكم االبتدائية    الوضع نظام ميكن    وجه السرعة   
. ىل قضاة تنفيذ األحكـام    واألحكام الصادرة عنهم إ   هتم بشأن االحتجاز رهن احملاكمة      راراق

دون قيـام قـضاة تنفيـذ       حتول  ما خيص احلصول على هذه املعلومات       والقيود املوجودة في  
لإلجراءات الواجبة التطبيق، مثل التـأخر املفـرط        احملتملة  نتهاكات  االاألحكام بالتحقيق يف    

عدم التحقيق يف إغفـال     أو القضاة أو    ني العامني   اماحملالناجم عن تقاعس املدعني العامني أو       
احملـامني  متهيدية؛ طلبـات    عي العام إجراء جلسة استماع      طلب املد (اإلجراءات األساسية   

علـى  سيـساعد   نظام اتصال مناسب    جود  وو). العامني املتعلقة بوقف الدعوى، وغري ذلك     
الضمانات القانونيـة واحلـد مـن نطـاق اإلجـراءات           وتعزيز  اكتظاظ السجون   ختفيف  
  والفساد؛  التعسفية
سجالت موثوقة للـسجناء    تفظ ب حتاختاذ إجراءات تضمن أن إدارة السجن         )ب(  

  يف الوقت املناسب؛بذلك قضاة تنفيذ األحكام ، وتضمن تبليغ واملفرج عنهم
لتمكينهم مـن   تنفيذ األحكام   تكفل توفري مساعدين لقضاة     اختاذ إجراءات     )ج(  

 فضالً عن توفري وسائل النقل الالزمة لتمكينهم        ،يف املكاتب عند غياب القضاة    إبقاء موظفني   
  لسجون؛اليت يقومون هبا شخصياً لتفتيش ازيارات الة عدد ونوعية من زياد

اختاذ خطوات تضمن حصول قضاة تنفيذ األحكام على الدعم الالزم مـن              )د(  
للواليات  حمترفني وأخصائيني نفسانيني ومساعدين اجتماعيني لضمان االمتثال الكامل       أطباء  

رات املناسبة فيما يرتبط باحلوادث املتعلقـة  القضائية ذات الصلة، مبا يف ذلك قضية اختاذ القرا 
  .باألشخاص احملرومني من حريتهم

  حالة األشخاص احملرومني من حريتهم أثناء االحتجاز لدى الشرطة  - باء  
يف ضوء اإلدعاءات الواردة بشأن حاالت التعذيب وسوء املعاملة، توصي اللجنـة              -٢٨٤

 مـن  ٢٨٢لفعلي بالقواعد الواردة يف املـادة  االشرطة الفرعية باختاذ خطوات لضمان امتثال   
قانون اإلجراءات اجلنائية، بغية تقليل الظروف اليت ميكن أن تفضي إىل اسـتعمال التعـذيب    

  .وسوء املعاملة
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  : الفرعية الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة و  -٢٨٥
حتفاظ بسجل للسجناء يبّين على وجه الدقة أسباب حرماهنم         أن تضمن اال    )أ(  

من احلرية والوقت احملدد لبداية احتجازهم وطول مدة االحتجاز والسلطة اليت أمرت بالقبض             
مكـان االحتجـاز    عـن    مع إدراج معلومات دقيقة      ،وهوية املوظفني املعنيني بإنفاذ القانون    

خيـول لـه    قاض أو موظف    احملتجز ألول مرة أمام     وتسلسل عملية االحتجاز، ووقت مثول      
  ة قضائية؛القانون ممارسة سلط

االحتفاظ بسجالت الشكاوى الواردة وزيارات األقارب واحملامني وهيئات          )ب(  
  الرصد واألمتعة الشخصية لألشخاص احملتجزين؛ 

   السجالت بطريقة مناسبة ومتسقة؛ تدريب موظفي الشرطة على استخدام  )ج(  
على نظام السجالت من أجـل      كبار الضباط بصورة وثيقة     ضمان إشراف     )د(  

  .حلرمان من احلريةبااملعلومات ذات الصلة التسجيل املنهجي لكل ان ضم
توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باختاذ خطوات لضمان أن تكون امللـصقات            و  -٢٨٦

والكتيبات ومواد التوعية األخرى اليت حتتوي على معلومات واضحة وبسيطة بشأن حقـوق             
وجيـب أن   . ع أماكن االحتجاز لدى الشرطة    األشخاص احملرومني من حرياهتم متاحة يف مجي      

احلظر املطلق  ، وإىل   تشري هذه املواد بصراحة إىل حقوق احملتجزين يف السالمة البدنية والعقلية          
. الستعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنـسانية أو املهينـة              

ة على القيام بـصورة منهجيـة بـإبالغ         أفراد الشرط وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بتدريب      
وينبغي مجـع    .هذه احلقوق منذ بداية احتجازهم      ممارسة احملتجزين حبقوقهم ومساعدهتم يف   

وينبغي أن  . توزع على مجيع احملتجزين ويطلب منهم التوقيع عليها       هذه املعلومات يف استمارة     
  .حيتفظ احملتجز بنسخة من االستمارة

 مـن   ٧ة بأن تضمن الدولة الطرف التطبيق العملـي للفقـرة           وتوصي اللجنة الفرعي    -٢٨٧
 من قانون اإلجراءات اجلنائية ومن مث ضمان أن اإلفادات اليت تأخذها            ٢٠٠ واملادة   ١٠١ املادة

الشرطة أثناء االحتجاز، بطريقة تشكل انتهاكاً هلذه األحكام، ال يأخذها القضاة يف احلـساب              
 مـن اتفاقيـة     ١٥ووفقاً للمادة   . ؤقتة أو جترمي أو إدانة مشتبه فيه      يف قراراهتم املتعلقة بالتدابري امل    

مناهضة التعذيب، يتعني أن تضمن الدولة الطرف أن أي إفادة ثبت اإلدالء هبا نتيجة للتعـذيب   
  . التعذيب ال جيوز االستشهاد هبا كدليل يف أية إجراءات إال ضد شخص متهم مبمارسة

اد التدابري املناسبة لضمان توفر عدد كاف من األطباء         وتوصي اللجنة الفرعية باعتم     -٢٨٨
إلجراء الفحص الطيب لكافة احملتجزين حبيث ال يقتصر ذلك على املوجودين منهم يف املراكز              

وتدريبهم على فحـص وتـسجيل       وضمان السماح لألطباء بالعمل بطريقة مستقلة        املدجمة،
وتوصي اللجنـة   . اسطنبولكام بروتوكول   ، وفقاً ألح   احملتملة لتعذيب وسوء املعاملة  حاالت ا 

الطيب على النحو الواجب بعـد      لفحص   ا تسجيل اسم الطبيب ونتائج   بضرورة  الفرعية أيضاً   
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كأداة لتحسني التقارير   اسطنبول  وينبغي استعمال بروتوكول    . خضوع احملتجز للفحص الطيب   
  .الطبية والنفسية ومن أجل مكافحة التعذيب

يف خمافر الـشرطة إتاحـة      العاملني  أنه يتعني على املوظفني     بية  وتوصي اللجنة الفرع    -٢٨٩
املعلومات بشكل منتظم جلميع األشخاص احملرومني من احلرية بشأن احلق يف تقدمي طلب أو              

وجيب معاجلة كل طلب أو شـكوى بـسرعة         . شكوى فيما خيص معاملتهم أثناء االحتجاز     
وات تضمن عدم تعرض الشخص احملتجـز  دون تأخري ال مربر له وجيب اختاذ خط      والرد عليه   

  .للضرر نتيجة تقدميه للشكوى
 يتعلـق   ق يف تقدمي الشكوى أو الطعن فيما      كفالة إعمال احل  السلطات  على  ويتعني    -٢٩٠

وينبغـي عـدم    . مبدأ السرية على النحو الواجب    بالتعذيب أو سوء املعاملة، وكفالة احترام       
الـشكاوى املوجهـة إىل     حجـب   وى أو   لشرطة يف إجراءات تقدمي الشكا    تدخل رجال ا  

وتوصي اللجنـة الفرعيـة     . السلطات املختصة وال ينبغي أن يطلعوا على مضمون الشكاوى        
ـ باط الشرطة   بضرورة وضع قواعد لتجهيز الشكاوى من جانب ض        إحالـة  ذلـك   شمل  وي

  .املواد الالزمة لصياغة الشكاوىوتوفري الشكاوى إىل السلطات املختصة 
الشرطة من شـأهنا أن تفـضي إىل        رجال  نة الفرعية أن املصاعب املالية ل     وتعترب اللج   -٢٩١

وينبغي أن . بضرورة مراجعة أوضاعهم املالية جلعل مرتباهتم جمزيةالفساد، وبالتايل فإهنا توصي 
  . توفر السلطات املعدات الالزمة لعمل رجال الشرطة

لرجال الشرطة وعريهـم مـن      وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة توفري التدريب املالئم          -٢٩٢
املوظفني العاملني يف خمافر الشرطة ومراكز االحتجاز يف اجملاالت املتعلقة باعتقـال واحتجـاز              
األشخاص احملرومني من حريتهم ويف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك منع التعذيب وغريه من               

  .للسجالت الستخدام السليمضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتدريبهم على ا
لظـروف   وتوصي اللجنة الفرعية بوضع نظام فعال لإلشراف والرصـد الـداخلي            -٢٩٣

  .طة لألشخاص احملرومني من حريتهماالحتجاز وطريقة معاملة ضباط الشر
الوطنيـة  ومرافق اإلدارة   خمافر الشرطة   بدراسة األوضاع يف    وتوصي اللجنة الفرعية      -٢٩٤

ة بأسرع وقت ممكن قصد صياغة وتنفيذ خطة، على سبيل االسـتعجال،            للتحقيقات اجلنائي 
احلـق يف معاملـة   ضمان  ترمي إىل حتسني أماكن االحتجاز يف املؤسسات املوجودة وبالتايل          

حتسني ظروف التهوية واملرافق الصحية واإلنارة وغريها مـن           أي -الئقة من حيث اإلقامة     
فريق متعـدد التخصـصات      عملية هذه الدراسة     وينبغي أن جيري  . باب الراحة األساسية  أس

وينبغي . الشرطة بتفتيش أماكن االحتجاز لدى   املعنية  يتألف من ممثلني عن خمتلف املؤسسات       
 احلد األدىن سيما فيما يتعلق بتوفري   وال ، بشكل فوري  تداخل الزنزانا  حتسني الظروف املادية  

  .رةاملطلوب لكل حمتجز وزيادة التهوية واإلنااحليز يف 
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لألشـخاص احملتجـزين يف خمـافر       كلما أمكن،    ،وتوصي اللجنة الفرعية بالسماح     -٢٩٥
على األقـل  مبمارسة متارين رياضية ملدة ساعة واحدة يف اليوم   ساعة،   ٢٤الشرطة ألكثر من    

  .زنزاناهتم خارج
من امليزانيـة   وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بوجوب ختصيص موارد كافية            -٢٩٦
بواسطة آليات الرقابة الالزمة، أن األغذية املـشتراة        ، وأن تضمن،    الغذاء للمحتجزين   لتوفري

وتوصـي  . مغذية وأهنا توزع فعلياً على مجيع السجناء ويتم حتضريها وتقدميها بطريقة الئقة           
بشكل على األقل من املاء الصاحل للشرب، وذلك ِلْتَرين إعطاء احملتجزين اللجنة الفرعية أيضاً ب   

  .يومياً وباجملانظم منت
أن يتلقى  بضرورة  وتذكر اللجنة الفرعية، متشياً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان،            -٢٩٧

وتوصي اللجنة الفرعية   . األشخاص احملتجزون الرعاية واملعاجلة الطبية اجملانية حسب الضرورة       
 احملتجزين، فإنه   الطيب الالزم لتشخيص أمراض     موظفو الشرطة على التدريب    ما مل حيصل  أنه  

  .الطبيبهلم املوافقة فوراً على أي طلب يقدمه حمتجز ملقابلة ينبغي 

  حالة األشخاص احملرومني من حريتهم داخل السجون  -جيم   
باختاذ تدابري فعلية لالمتثال للقرارات الصادرة عـن الـدائرة          الفرعية  توصي اللجنة     -٢٩٨

 الظروف املعيشية جلميع األشخاص احملتجزين      الدستورية للمحكمة العليا فيما يتعلق بتحسني     
  .يف سجون البلد

باختاذ التدابري الالزمة إلجياد حـل ملـشكلة االكتظـاظ يف           الفرعية  توصي اللجنة   و  -٢٩٩
لعقوبات السجن بدائل لمحاكمة وإجياد  السابق ل السجون، مبا يف ذلك تقليص مدة االحتجاز        

اص، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حـق        وبشكل خ . وحتسني اهلياكل األساسية للسجون   
  .مجيع السجناء يف التمتع بسرير منفصل وفُرش كافية

الفصل بني السجناء املُـدانني والـسجناء الـذين         عدم  وتالحظ اللجنة الفرعية أن       -٣٠٠
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١٠ينتظرون احملاكمة تشكل انتهاكاً للمادة      

هذه الفئات من السجناء يف     الحتجاز  سلطات اهلندوراسية باختاذ تدابري     والسياسية وتوصي ال  
  .املرفق نفسهمرافق منفصلة أو داخل أجنحة منفصلة يف 

وتوصي اللجنة الفرعية بوضع نظام موحد داخل السجون لتسجيل حاالت دخـول            -٣٠١
احملتجزين يف شكل سجل جملد مرقم الصفحات، ُتسجل فيه بوضـوح هويـة األشـخاص               

ملسجونني وأسباب اعتقاهلم والسلطة اليت أمرت بذلك، باإلضافة إىل تاريخ ووقت دخـول             ا
ـ         . جناء ووقت اإلفراج عنهم   الس ة وينبغي إصدار تعليمات ملوظفي الـسجون بـشأن كيفي

وتوصـي اللجنـة   . يف السجلاملدونة  استعمال السجالت حبيث ال يتركون فراغاً بني البنود         
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يـة اجلـاين   يشمل تدوين هوحد لتسجيل اإلجراءات التأديبية بوضع نظام مو كذلك   الفرعية
  .والعقوبة املفروضة عليه ومدهتا والضابط الذي أمر هبا

  :دارة السجن، توصي اللجنة الفرعية مبا يليوفيما يتعلق بإ  -٣٠٢
حتدد األهداف واألغـراض    اعتماد سياسة عامة للسجن تضع خطة شاملة          )أ(  

ل أساسي مستقل عن الشرطة وقادر علـى تنفيـذ الواجبـات            هيكواملراحل املتعلقة بوضع    
  واملهمات اليت تعد حيوية لتحقيق مقاصده؛

ن إىل مستوى مناسب يضمن احتـرام سـالمة         وزيادة عدد حراس السج     )ب(  
  السجناء؛ كل

ـ    االستعاضة عن الشرطة مبوظفني خاصني      )ج(    رى اختيـارهم   بالـسجون جي
للسجناء ومـوظفي الـسجن     مشرفني وإداريني ميكن    وتوفري  وتدريبهم على النحو املناسب     

  التعرف عليهم؛ 
مبا يف ذلك احلراس واملديرون ومنحهم مرتبـات        السجون  تدريب موظفي     )د(  

دورة تدريبية رفيعة املـستوى     تنظيم  وتوصي اللجنة الفرعية الدولة بالنظر يف إمكانية        . جمزية
املعـروض  قانون نظام السجون، ما أن   ك. مبستواهم املهين الرتقاء  لكوسيلة  السجون  لضباط  

ضـمن إطـار مـن      السجون  يثبت فائدته كأداة قّيمة لتنظيم      حالياً على جملس النواب، قد      
  اعتماده وتنفيذه؛بسرعة الشرعية والفعالية، ولذلك توصي اللجنة الفرعية 

حترام مبدأ املساواة يف املعاملة، فيجب أن يكون نظـام الـسجون    ضمان ا   )ه(  
لنسبة جلميع السجناء دون اختالفات يف املعاملة أو متييز ضد األفراد ألسباب مالية أو          با واحداً

  أي أسباب أخرى؛
الزنزانـات  ختـصيص   عن   سلطات السجن هي املسؤولة   تكون  ضمان أن     )و(  

املرافق ومكان الئق للنوم وما يكفي من الغذاء والترفيه         حيصل كل سجني على     واَألِسرة لكي   
حلق يف التمتع مبعاملة الئقـة دون       مما يضمن ا  ن أسباب الراحة األساسية،     الصحية وغريها م  
  ضمان هذا احلق؛لية وينبغي لسلطات السجن حتمل مسؤو. ا هلاحلاجة إىل دفع مثن

اعتماد تدابري لتعزيز وصول ممثلي اجملتمع املدين وممثلي وسائط اإلعـالم إىل            )ز(  
  لضمان رقابة عامة؛السجون كوسيلة 

 واإلشـراف علـى تنفيـذ        املوظفني من محل األموال داخل املرفـق       منع  )ح(  
  احلظر؛  هذا

وحتديـد   ملفاهتم الشخصية يف  فيها السجناء   يوضع  تسجيل األجنحة اليت      )ط(  
  . وضعهم فيهاأسباب 
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وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقوم األطباء بإجراء فحص طيب جلميع الـسجناء عنـد               -٣٠٣
راء الفحص الطيب وفقاً الستبيان منوذجي يتضمن، باإلضـافة         وجيب إج . دخوهلم إىل السجن  

وكذلك . تعرضوا هلا مؤخراً  إىل أسئلة متعلقة باحلالة الصحية العامة، وصفاً ألي أعمال عنف           
اتـضح أن   وإذا  . مبا يف ذلك فحص بدين كامل     ينبغي أن يقوم الطبيب بفحص طيب شامل،        

الطبيب تقييم ما إذا كـان      على  ف، جيب   ألعمال عن تعرضه  عالمات تدل على    عليه  املريض  
يه سبب حيملـه علـى      لدوأي طبيب   . مع نتائج الفحص الطيب   بيان املريض لألسباب يتسق     

  .االعتقاد حبدوث أعمال تعذيب أو سوء معاملة، جيب عليه إبالغ السلطات املختصة
ـ  . وتوصي اللجنة الفرعية باعتماد نظام منهجي وشامل للسجل الطيب          -٣٠٤ ى وتؤكد عل

 وتوصي باختاذ خطوات    ،وجوب احترام حق السجناء يف استشارة الطبيب يف أي وقت جماناً          
بـصورة تراعـي    ويتعني أن يكون السجناء قادرين على استشارة األطباء         . لتنفيذ هذا احلق  

  . اخلصوصية ودون قيام حراس أو سجناء آخرين برفض أو حجب طلباهتم
بزيادة ساعات العمل اليوميـة للطبيـب       ات  السلطكذلك  وتوصي اللجنة الفرعية      -٣٠٥

. ووضع نظام من األطباء املناوبني يضمن وجود طبيب طوال أيام األسبوع على مدار الـسنة     
  . من اخلارجممرضني واحترام السرية الطبية وتوظيف املمرضني كما أهنا توصي بتدريب 

 وذلك من أجل تلبية     لتخزين األدوية  وتدعو اللجنة الفرعية السلطات إىل وضع نظام        -٣٠٦
باألشعة الكشف  فرصة  على  السجناء  حبصول مجيع   وتوصي أيضاً   . متطلبات الوصفات الطبية  

، وضرورة البـدء    وحدات األشعة السينية املتنقلة   لتحديد اإلصابة بالسل، باستخدام     السينية  
وينبغي أن يسمح للـسجناء الـذين       . بعالج األشخاص الذين تكون نتيجة فحصهم إجيابية      

مرة ثانية وإجراء   قيمون يف زنزانة مع سجني مصاب بالسل بإجراء الفحص باألشعة السينية            ي
وينبغي .  أشهر ةبعد ثالث ) بالنسبة لألشخاص الذين مل جير تلقيحهم ضد السل       (اختبار مانتو   

وفيما يتعلق بفـريوس نقـص املناعـة        . املرضتكرار هذا اإلجراء بشكل دوري ملنع تفشي        
توصي اللجنة الفرعية أن يتاح جلميع السجناء إجراء اختبار فريوس نقـص            اإليدز،  /البشرية

وينبغي أن تكون هذه االختبارات سرية ويتعني إسداء        . املناعة البشرية بشكل طوعي وباجملان    
  . إال مبوافقة السجني عن علمي إجراء هذه االختبارات نفسه، وال ينبغاملشورة يف الوقت 

 بوجوب وضع خطة عمل بشأن السجون وذلك من أجـل           توصي اللجنة الفرعية  و  -٣٠٧
وعلى سبيل األولوية، ينبغي أن يتـضمن       . ضمان تلبية االحتياجات األساسية جلميع السجناء     

لتنظيف وضع وتنفيذ برامج    السجون يف هندوراس بغية     مرافق  يف  ذلك تفتيش الظروف املادية     
  :مبا يليوبشكل خاص، ينبغي القيام . وصيانة هذه املرافقجتديد و

مبـن فـيهم    امليزانية حىت يتسىن جلميع الـسجناء،       من  خصصات  املزيادة    )أ(  
احلصول على أسرة ومراتب وتوفري ما يكفي من الفـرش          احلبس االنفرادي،   املوجودون يف   

  بانتظام لضمان نظافتها؛واحملافظة عليها بشكل سليم وتغيريها 
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د األدىن من احليـز األرضـي       ضمان هتوية الزنزانات واملنامات وتوفري احل       )ب(  
  للسجناء واإلنارة وضمان وصول الضوء الطبيعي إليها؛ 

تزويد السجون مبرافق صحية مناسبة وحبالـة جيـدة ألغـراض النظافـة              )ج(  
  .والتخلص من النفاياتالشخصية وغسل املالبس، 

لتزويـد  من امليزانية   وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن ختصص موارد كافية            -٣٠٨
تضمن، من خالل آليات الرصـد الالزمـة، أن األغذيـة         وأن  ملياه النقية   واالسجناء بالغذاء   

.  والئقة سليمةاملشتراة مغذية وتصل بالفعل إىل مجيع السجناء ويتم حتضريها وتقدميها بطريقة            
وية يزانية الـسن  مفصلة حبسب السجون، عن امل    وتود اللجنة الفرعية احلصول على معلومات،       

كما تود اللجنة الفرعية احلصول على توضيحات بـشأن         . ملخصصة لألغذية ومياه الشرب   ا
  .التدابري املعتمدة لضمان استعمال امليزانية بطريقة شفافة وفعالة

والحظت اللجنة الفرعية بصفة عامة، أن بعض اجملموعات من األفراد تتعرض للتمييز         -٣٠٩
يف لى ما يكفي من أشعة الـشمس املباشـرة          داخل السجون، وأن العديد منهم ال حيصل ع       

  .وترى اللجنة الفرعية وجوب توفري باحة هلؤالء األشخاص بشكل عاجل. إقامتهممكان 
وتوصي اللجنة الفرعية مجيع السجون بوضع لوائح تأديبية وفقاً للقواعد النموذجيـة        -٣١٠

ل خمالفـة تـستوجب     السلوك الذي يشك  ) أ: (الدنيا ملعاملة السجناء اليت تنص على حتديد      
بفرض هـذه    السلطة املختصة ) ج(نوع ومدة العقوبات الواجب فرضها؛ و     ) ب(التأديب؛  
نـسخة جلميـع    تطبيق أي تدابري تأديبية وفقاً لتلك اللوائح وينبغي مـنح   ويتعني. العقوبات
 وتوصي اللجنة الفرعية مبنح مجيع السجناء احلق يف أن ُتسمع أقواهلم قبـل اختـاذ                .السجناء

وتوصي اللجنـة أيـضاً     . إلجراء التأدييب وحق رفع هذا اإلجراء إىل سلطات أعلى ملراجعته         ا
بإلغاء العقوبات اجلماعية، مبا يف ذلك تلك املفروضة على السجناء نتيجة عملية الفرار الـيت               

  .)٤٣(٢٠٠٩يوليه / متوز١٧متت يف 
ة واحدة على األقـل     وتوصي اللجنة الفرعية باختاذ تدابري تضمن منح كل سجني ساع           -٣١١

وإضافة إىل ذلـك    . يومياً ملمارسته متارين رياضية يف اهلواء الطلق متشياً مع املعايري الدولية الدنيا           
توصي مبنح مجيع السجناء إمكانية احلصول على فرص عمل واالستفادة من األنشطة التعليميـة              

  .والترفيهية كفي من الكتب التثقيفيةوالثقافية على قدم املساواة وباجملان وتوفري مكتبة مزودة مبا ي
توصي اللجنة الفرعية كذلك مبراجعة وتنظيم نظام التراخيص املتعلـق مبمارسـة            و -٣١٢

وجيب أن تتضمن املراجعة حتديد تأثريه على مـدى متتـع           (النشاط التجاري داخل السجن     
  .بشكل تدرجيي" السوق"، وإغالق )السجناء حبقوقهم

ية الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان حـق مجيـع           توصي اللجنة الفرع  و  -٣١٣
األشخاص احملرومني من حريتهم يف تلقي الزيارات ومراسلة أسرهم وأصدقائهم، والبقاء على            

__________ 

 .٢٣٨ انظر الفقرة )٤٤(
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. وينبغي جتنب اختاذ أي تدبري مينع الزيارات اليت خيول للسجناء تلقيها. اتصال بالعامل اخلارجي
لة كل سجني على حدة، وأن تتخذ، كلما كان ذلـك           وينبغي للدولة الطرف أن تبحث حا     

   .ممكناً، الترتيبات الالزمة لتحويله إىل سجن يكون قريباً من حمل إقامة عائلته
توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز املكاتب املسؤولة           و  -٣١٤

يث تكون يف وضع ميكنها من      عن ضمان احترام حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم حب        
  .االضطالع بواليتها على حنو فعال ومسؤول

كل سجني  لتوصي اللجنة الفرعية كذلك باإلسراع يف إجراء تقييم للوضع القانوين           و  -٣١٥
وتوصي اللجنـة الفرعيـة   . سراح السجناء الذين استوفوا مدة عقوبتهموالقيام فوراً بإطالق   

 املعلومات األساسية املتعلقة بالقضايا حبيث تتيح لسلطات        أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن    
االطالع على وضع كل شخص ينتظر احملاكمـة، وفقـاً للقـوانني            التنفيذ   السجن وقضاة 

  .واألحكام القضائية ذات الصلة
يف سجن يتغوسيغالبا، توصي اللجنة الفرعيـة       " املنطقة امليتة "وفيما يتعلق مبا يسمى       -٣١٦
  : يلي مبا

إجراء حتقيق دقيق لتحديد أسباب وظروف وفاة السجناء الـسبعة عـشر              )أ(  
، واإلصابات اليت تعرض    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٨املتورطني يف عملية اهلروب اليت حدثت يوم        

  .هلا الشخص الذي أُلقي القبض عليه
بـأعرية مطاطيـة،    " املنطقة امليتـة  "ضرورة تزويد احلراس املكلفني مبراقبة       )ب(  

  .عاة مبدأ استخدام القوة بالقدر املناسب يف مجيع األوقاتوضرورة مرا
سجل جلميع احلوادث اليت يلجأ فيهـا     وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة االحتفاظ ب       - ٣١٧

وينبغي أن يتضمن هذا السجل     . يف السجون إىل استخدام األسلحة    العاملون  الشرطة  رجال  
مبـا يف ذلـك     (يت رافقت إطالق النار     والظروف ال رجل الشرطة،   املعلومات املتعلقة هبوية    
، والنتائج املترتبة على ذلك، وهوية املصابني أو القتلى، والتقارير          )التاريخ والوقت واملكان  

  .الطبية ذات الصلة
  ٠ تشديد التدابري اليت متنع حيازة السجناء لألسلحةوتوصي اللجنة الفرعية بضرورة  -٣١٨
رف بضرورة وضع نظام فعال وسري ومـستقل        توصي اللجنة الفرعية الدولة الط    و  -٣١٩

وينبغي االحتفاظ بسجل للشكاوى، وينبغي أن يتضمن هـذا         . للشكاوى يف مجيع السجون   
السجل معلومات عن هوية مقدم الـشكوى، وطبيعـة الـشكوى، واإلجـراء املتخـذ،               

  .الشكوى ونتيجة
الـسجينات وبـضرورة   توصي اللجنة الفرعية باختاذ التدابري الكافية حلماية النساء    و  -٣٢٠

  مراعاة مبدأ الفصل بني النساء والرجال داخل السجون
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  مرفق

  اخلارجية بشأن املالحظات األولية للجنة الفرعيةارة تعليقات وز    
عمالً بأحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب             

هينـة والـذي جـرى التـصديق عليـه يف           املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل       
 ٢١ إىل   ١٣ ، زارت اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب هندوراس مـن         ٢٠٠٦ أبريل/نيسان
 واجتمعت بكبار املسؤولني احلكـوميني وزارت أمـاكن االحتجـاز         ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  .تستيغوسيغالبا، وسان بدرو سوال وشولوما وكورواحلرمان من احلرية يف 
الزيارة يف إطار اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا          وجرت    
عدداً من املالحظات األوليـة الـيت       الزيارة  وأثارت  . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   يف سبيل   

  :وترد التعليقات طيه كما يلي. التعليق عليهاطُلب 

  احلالة السياسية واالجتماعية الراهنة  -١  
لفرعية أهنا على علم بالنقاش املتعلق بشرعية الـسلطات احلاكمـة           صرحت اللجنة ا    
 دون الدخول يف حتليل هذه املسألة، فإن السلطات احلالية مسؤولة عن ضمان االحترام ،ولكن

الفعلي حلقوق اإلنسان، بصرف النظر عن الظروف؛ وحنن نتفق متاماً بأن هذا هو واجـب                
يونيـه فاقمـت   /حزيران٢٨لجنة الفرعية أن أحداث وترى ال. الدولة يف إطار سيادة القانون  
توصيات هتدف إىل توسـيع نطـاق       قدمت عدة   وبالتايل  أصالً،  الضعف املؤسسي املوجود    

احملكمة العليا تسجل فيه حاالت ممارسة      يف  احلماية يف هذا الصدد، مثل إنشاء سجل مركزي         
  .أهنا جرميةعلى التعذيب اليت جرى تعريفها 

اليت ارتكبتـها  تجاوزات عند التصدي للعدد من األخطاء بوقوع اً  وحنن نعترف متام    
املمتلكات العامة واخلاصة، وهي ليـست نتيجـة لـسياسة          ومجاعات املعارضة ضد األفراد     

ولكن جاءت كنتيجة للرغبة يف احلفاظ علـى اسـتقرار          احلقوق األساسية،   منهجية النتهاك   
  .سكاهنا البالد وأمن

حتديداً بأن السلطات يسرت زيارة     لجنة الفرعية تعترف    ونالحظ بوجه خاص، أن ال      
وفد اللجنة وأتاحت الوصول دون عوائق إىل أماكن االحتجـاز، وقـد أعربـت اللجنـة                

 مـن   ٤الدوليـة مبوجـب املـادة       تقديرها هلذا األمر، مما يدل على الوفاء بالتزاماتنـا           عن
  .االختياري الربوتوكول



CAT/OP/HND/1 

GE.10-41106 82 

اهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو         اإلطار القانوين واملؤسسي ملن     -٢  
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف هندوراس

بوصفها طرفاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة    و  
ملنظومة األمم املتحـدة يف جمـال       القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ويف صكوك دولية أخرى          

اإلنسان ومنظومة البلدان األمريكية، حتدد هندوراس يف أحكام دستورها وتشريعات          حقوق  
عدم يف  ثانوية أخرى، أنه حيق لكل فرد التمتع بالسالمة اجلسدية والنفسية واملعنوية وله احلق              

  . للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعرض 
بـدأت  عية، يف هذا الفرع املوسع، توصيات فيما يتعلق حبـاالت   اللجنة الفر تقدم  و  

من أجل جتاوز أوجه القصور اليت ال تزال موجودة يف النظام املؤسـسي يف              معاجلتها مؤخراً   
وقد أحرزنا بعض التقدم يف هذا الصدد، من خالل صياغة واعتماد قوانني جديدة             . هذا اجملال 

ؤسسات تنظيمية ومن خـالل     محقوق اإلنسان وإنشاء    لتعزيز اعتماد تدابري متنع انتهاكات      
  .على الشرطة واجليشقيام السلطات املدنية بفرض رقابة أكثر فعالية 

بشأن املسائل  اليت قدمها أعضاء وفد اللجنة الفرعية       التوصيات  معظم  وحنن نعتقد أن      
عاملـة  ه مـن ضـروب امل     منع التعذيب وغري  فعالية  ضمان  لوضرورية  ممكنة عملياً   القضائية  
وذلك من أجل تتعلق باإلدارة وامليزانية، دراسات واعتماد تدابري إجراء  ، وبالتايل جيب    القاسية

  .تنفيذ التوصيات يف أقرب وقت ممكن
التوصيات اليت ركزت على عدد من اجلوانب اليت        هذه  ويف هذا السياق، فإننا نقدر        

النظر يف خمتلف    القضائية بتعجيل     وقامت األجهزة  ،تتسم بأمهية حيوية حلماية حقوق اإلنسان     
قُدمت باسم أشخاص حمرومني من حريتـهم،  املثول أمام احملكمة اليت     الطلبات املتعلقة مبسألة    

وليس لدينا معلومات موثوق هبا . مما جنم عنه يف معظم احلاالت اإلفراج عن هؤالء األشخاص
املنهجي خرية، إىل االستعمال    جلوء الشرطة واجليش، يف إطار األحداث السياسية األ       تشري إىل   

للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كآلية مؤسسية الستعادة             
   .القانون والنظام

مكتـب  يكـون   بال شك حادث معزول، و    فهو  القبيل  وقع أي فعل من هذا      وإذا    
 جنائياً على جرمية ممارسـة       حماسبة مرتكبيه  حسب األصول من أجل   قد أُبلغ به    املدعي العام   

  ).لفأ -٢٠٩القانون اجلنائي، املادة . (بالتعذي
، املنشور يف اجلريدة     هاء ٩٩-٩ئية، الوارد يف املرسوم رقم      وقانون اإلجراءات اجلنا    

لقيام الشرطة   على القواعد املنظمة     ٢٨٢، ينص يف املادة     ٢٠٠٠مايو  /أيار ٢٠الرمسية بتاريخ   
 ممارسة أو السماح مبمارسة التعذيب ٤تقال شخص ما ومينع يف الفقرة  الوطنية باحتجاز أو اع   

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أثنـاء االعتقـال أو               أو غريه   
وسائط   على عدم جواز عرض احملتجزين أمام ممثلي  ٥الفقرة  وينص يف   خالل فترة االحتجاز؛    
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يف  ة حقهم يف االحترام واملعاملة على أهنم أبرياء ومحاية حقهـم          اإلعالم وعلى ضرورة محاي   
  على وجوب إبالغ األشخاص املعتقلني أو احملتجـزين،        ٦ينص يف الفقرة     و احترام صورهتم؛ 

احلق يف  : طالعهم على حقوقهم  إبأوضح ما ميكن، وقت احتجازهم بأسباب اعتقاهلم وينبغي         
واحلق يف احلصول على املساعدة من حمـامٍ؛        إبالغ أحد األقارب أو شخص من اختيارهم؛        

واحلق يف التزام الصمت؛ واحلق يف عدم اإلدالء بشهادة ضد أنفسهم أو ضد زوجاهتم أو ضد         
رفاقهم أو ضد أقارب حىت الدرجة الرابعة من قرابة الدم أو الدرجة الثانية من قرابة النسب؛                

بيب آخر ميكن أن ُيبلغ عن    واحلق يف اخلضوع للفحص من قبل طبيب شرعي أو من طرف ط           
 وبشكل عام، كل حقوق األشخاص املتهمني       ؛حالتهم الصحية وتقدمي العالج عند الضرورة     

 من قانون اإلجراءات اجلنائية؛ واحلق يف إخبار أقـارهبم          ١٠١املادة   املنصوص عليها مبوجب  
ومعارفهم بوقت اعتقاهلم ومكان احتجازهم واحلق يف تسجيل مكـان وتـاريخ ووقـت              

 .حتجازهم يف سجل خاص يكون مبثابة وثيقة عامة، على النحو الذي أمر به وزير األمنا

هو جزء من الـسلطة القـضائية،       والعام،  احملامي  وباإلضافة إىل هذا، يقوم مكتب        
 ملنع التعـذيب    كوسيلةمبمارسة الرصد املتواصل واإلشراف على أماكن احتجاز األشخاص،         

املساعدة التقنية والقانونية   ، ويقدم   ية أو الالإنسانية أو املهينة    وغريه من ضروب املعاملة القاس    
للمحتجزين ويعمل على ضمان احترام الشرطة الوطنية ومراعاهتا حلقوق األشخاص احملرومني           

اليت دمات الطب الشرعي    مبحامني وخب مراكز االحتجاز املدجمة أيضاً     ويتم تزويد   . حريتهممن  
 إىل  ةباإلضاف. ام من أجل تسجيل احلالة الصحية للمحتجزين      ملحقة مبكتب املدعي الع   تكون  
سجل للمحتجزين يسجل فيه وقت دخـول األشـخاص         يوجد يف كل مركز مدمج      ذلك،  

  . احملرومني من حريتهم ووقت مغادرهتم، وإن كان ذلك ال يزال يتم خبط اليد
 مـن   ٣٥رة  وباإلشارة إىل الفق  ) القوات املسلحة (وفيما يتعلق بدور وزارة الدفاع        
االستعمال املفرط للقوة مـن طـرف       إزاء  اللجنة الفرعية عن قلقها     فيه  تعرب  الذي  التقرير  

جـسر شـولوما يف     تفريـق املتظـاهرين مـن       (األفراد العسكريني يف تفريق املظـاهرات       
، ووضع حواجز على الطرق ملنع وصول املـساعدة اإلنـسانية           )٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٤

احلفاظ على القانون والنظام يف سـياق       كان هدفها   وهي أعمال    واالعتقاالت،   ،للمتظاهرين
  . األزمة املؤسسية وحظر التجول

الدميقراطية يف أي بلد ال ميكن أن تـستمر         أن  القوات املسلحة اهلندوراسية    وتدرك    
احترام حقوق اإلنسان؛ وبعبارة أخرى، ال ميكن أن تكون         ومراعاة  جيش حمترف   بوجود   إال

ال ميكن أن تكون هناك دميقراطية      وا مل تكن القوات املسلحة للبلد حمترفة،        هناك دميقراطية م  
هذا الثالوث املؤلف من الدميقراطية والقوات املـسلحة        و. يف بلد تنتهك فيه حقوق اإلنسان     

.  على وحد التحديد   مييز القوات املسلحة للهندوراس   ما  احملترفة واحترام حقوق اإلنسان هو      
ن العمل يف مجيع األوقات ضمن اإلطار القانوين املنصوص عليـه يف           م واحترافية اجليش متكنه  

  .التشريعات احمللية واملعاهدات الدولية
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والقوات املسلحة هلندوراس مؤسسة وطنية دائمة ومهنية باألساس وغـري سياسـية              
وتعمل القوات املسلحة من أجل الـدفاع عـن الـسالمة           . وتابعة وجمردة من سلطة القرار    

 وسيادة اجلمهورية واحلفاظ على األمن ودعم الدستور ومبـادئ االقتـراع العـام              اإلقليمية
  .رئيس اجلمهوريةوتداول منصب 

جموعـة مـن املهـام      على القيـام مب   تدريب القوات املسلحة    جيري  ذا السبب   هلو  
وحبس احملتجزين على الطرق الدستورية، مبا يف ذلك السيطرة على املظاهرات وإقامة احلواجز     

 . املكفولة للمواطننينسان اإلاحترام حقوق والقيام يف املقام األول بمال معقول للقوة استعب

مشاركة القوات املسلحة يف هذا النوع من العمليات        وضح أن   تومن املهم أيضاً أن       
ونطلب بكل احتـرام    . لشرطة الوطنية، كما ينص عليه املرسوم التنفيذي      ادعم  تكون دائماً ل  

أفراد اجليش الذين تعرضوا أثناء أداء دعاءات الواردة من الإدراج التقارير وامن اللجنة الفرعية  
. ملتظاهرينعلى أيدي ا  نارية أو تعرضوا إلصابات خطرية وضربوا       واجبهم لإلصابة بطلقات    

يعتـربون   مصحوبة بصورهم الفوتوغرافية ألهنم أيضاً    املعنيني  األشخاص  تضم  وأرفقت قائمة   
  .قوقيتمتعون بذات احلبشراً 

للقوة يف املستقبل، فإن القوات املسلحة      التصدي ملزاعم االستخدام املفرط     ومن أجل     
املعنية إجراء حتقيقات بشأن هذه احلـاالت، وسـوف         من اهليئات   على استعداد ألن تطلب     

  . مع السلطات ذات الصلة قصد النظر يف توصيات اللجنة الفرعيةتنسق 
 املسؤولة عن رفع الدعاوى اجلنائية، ليس لديه        السلطة وهو   مكتب املدعي العام،  إن    

تعد مـن الناحيـة      ةالدائرة الوطنية للتحقيقات اجلنائي   ن  إ حيث   شرطية للتحقيق، حالياً هيئة   
. جزءاً من مكتب املدعي العـام     تنفيذية،  ألغراض  ، وتشكل،   اإلدارية جزءاً من وزارة األمن    

  إنشاء قوات شرطة خاصـة للتحقيـق       شكلة ويناقش حالياً  وجملس النواب على علم هبذه امل     
  .لحق مبكتب املدعي العامُت

  أماكن احلرمان من احلرية اليت مت زيارهتا  -٣  
مسؤولني آخرين يف   يف هذا الصدد، توافق وزارة األمن على أن تنفذ، باالشتراك مع              

سني مجيع توصيات اللجنة الفرعية فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة هتدف إىل حت           جمال العدالة،   
أماكن االحتجاز لدى الشرطة والسجون من أجل الوفاء باالحتياجات األساسية لألشخاص           

  .احملرومني من حرياهتم وضمان تنفيذ العقوبات أو االحتجاز بطريقة منصفة
 بـشأن   ٢٠٠٦يف عام    ، أصدرت احملكمة العليا أحكاماً    حمددةوفيما يتعلق بقضايا      

 اخلاص املعين حبقوق اإلنسان، يتعلق اثنان منها بأوامر         تطبيق مخسة أوامر مثول قدمها املدعي     
بالنيابة عن مجيع األطفال احملرومني من حريتهم يف مركز رناسيوندو ومراكـز            قُدمت  مثول  

التنفيذية والتشريعية صياغة وتنفيذ سياسة عامة      وقد طُلب فيها من اهليئتني      اعتقال إلكارمن،   
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 ولـئن كـان     .وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    ولكل منهما   الدستورية  للوالية  وفقاً  
، مل ُتنفذ بشكل كامل   التوصيات   صحيحاً أن هاتني اهليئتني ُمنحتا مدة سنة لتنفيذ احلكم وأن         

توسيع وحدتني من   ) أ: (يف اجملاالت التالية   نظراً حملدودية امليزانية املخصصة، فقد أحرز تقدم      
 اإلمداد مبياه الشرب؛    نيحتس) ج(للنوم؛  مراتب   و سرةتوفري أ ) ب(أجل احلد من االكتظاظ؛     

  .والفصول الدراسيةلورش التدريب توفري معدات ) ه(إصالح النظام الكهربائي؛ ) د(
متثـل  فإن اخلطوات املـذكورة أعـاله       بشكل تام،   تنفيذ التدابري   بالرغم من عدم    و  
ـ           حدوث   م ميزانيتـه   بعض التقدم؛ حيث زاد املعهد اهلندوراسي للطفل واألسرة مـن حج

  . للمراكز ، هبدف حتسني اهلياكل األساسية٢٠١٠ لعام

  اآللية الوطنية ملنع التعذيب  -٤  
أبدت احلكومة احلالية إرادهتا السياسية الواضحة واحملددة بعدم االعتـراض علـى              

  .التحقيقات والقبول بالنقد البناء
 القضائيني الذي مل    لعمل املوظفني وباملثل، هناك حاالت ناشئة عن اإلطار املؤسسي          

تكون قد ارتكبتها   تصحيح أي أخطاء    تضعه احلكومة احلالية، بيد أن عليها مراجعته من أجل          
  . سكاهنااملتعلقة بضمان استقرار البالد وسالمةممارسة مسؤولياهتا خالل 

واليت تؤثر على مجيع يعاين منها نظام احلرمان من احلرية بأكمله ونظراً للمشاكل اليت   
 والالمباالة واجلهل مـن     -هذا النظام    الشرطة والسجناء والعاملني خارج      -ات الفاعلة   اجله

مكتب املدعي العام ومكتب املفوض الوطين حلقوق اإلنـسان         يدرك  النظام القضائي،   جانب  
  .العمل دون تأخري إلجياد حلول هلذه املشاكلضرورة وموظفو العدالة 

لفرعية أثارت تساؤالت بشأن أوجه القصور      وباإلضافة إىل ذلك، ورغم أن اللجنة ا        
يف نظام محاية حقوق اإلنسان، فمن الواضح أن التعليقات اإلجيابية املتعلقة بإنشاء آلية وطنية              
ملنع التعذيب تضمن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص احملرومني من حرياهتم يف أماكن             

مـن أجـل ضـمان محايـة        ليـة    فعا االحتجاز، ستشجع الدولة على القيام بدور أكثـر       
  .األساسية احلريات

   ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

        
  


