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  مالحظات أولية    

العقوبة القاسية أو    وأعاملة  أُنِشئت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب امل          -1
الالإنسانية أو املهينة بعد بدء سريان الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه            

. 2006يونيـه   /من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف حزيـران            
  .2007فرباير /وبدأت اللجنة عملها يف شباط

كول االختياري هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع هبـا           وهدف الربوتو   -2
هيئات مستقلة دولية ووطنية لألماكن اليت ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم وذلك بغية منع              

ويستند عمل  . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
زيارة أماكن احلرمان من احلرية واملساعدة على إقامة وتشغيل         : اللجنة الفرعية على دعامتني   

وتركـز  .  اآلليات الوقائية الوطنيـة    -زيارات منتظمة   لقيام ب هيئات تعينها الدول األطراف ل    
اللجنة الفرعية على التعرف، يف املوقع، على األوضاع والعوامل اليت فيها مصدر خطر لوقوع              

ية أو مهينة يف البلد الذي تزوره اللجنة الفرعية، والتعرف          تعذيب أو معاملة قاسية أو الإنسان     
على التحسينات العملية اليت يتطلبها األمر من أجل منع مثل هـذه االنتـهاكات وتقـدمي                

  .االستنتاجات والتوصيات هلذا الغرض

 من الربوتوكول االختياري على أن اللجنة الفرعيـة         ،)ج(، الفقرة   11وتنص املادة     -3
ض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات األمم املتحدة وآلياهتا ذات الصلة، فضالً             تتعاون، لغر 

 على أن اللجنـة     31وتنص املادة   . عن املؤسسات أو املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية      
الفرعية جيب أن تتشاور وتتعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقيات إقليمية من أجل تفادي              

ت وضع ،ومن أجل الزيارة احلالية   . ز الفعال ألهداف الربوتوكول االختياري    االزدواج والتعزي 
اللجنة الفرعية يف اعتبارها مجيع تقارير وتوصيات اهليئات األخرى لتعزيز ومحايـة حقـوق              
اإلنسان اليت سبق هلا أن زارت املكسيك، مبا يف ذلك هيئات من منظومة األمـم املتحـدة                 

  .ومنظومة البلدان األمريكية

 على الدولة الطرف أن تسمح بزيارات اللجنـة         ،ومبوجب الربوتوكول االختياري    -4
هـا أشـخاص    فيسيطرهتا ويوجـد     ختضع ل  وأواليتها  دخل يف نطاق    الفرعية ألي أماكن ت   

حمرومون من حريتهم إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء علـى إيعـاز منـها أو                   
 األطراف أيضاً بأن تتيح للجنة الفرعية وصوالً غـري          كما تتعهد الدول  . مبوافقتها أو سكوهتا  

وفضالً عـن مجيـع    املعلومات اليت تتعلق بعدد األشخاص احملرومني من حريتهم  ميعمقيد جل 
كما أهنا ملزمة بأن تتـيح      . املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهم      

ويكون .  من حريتهم، دون وجود شهود     للجنة الفرعية إجراء مقابالت خاصة مع احملرومني      
للجنة الفرعية حرية اختيار األماكن اليت ترغب يف زيارهتا واألشـخاص الـذين ترغـب يف             

  . سلطات مماثلة لآلليات الوقائية الوطنية، وفقاً للربوتوكول االختياريإعطاءوجيب . مقابلتهم
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 16ُوضع وفقاً للمـادة       قد وهذا التقرير عن أول زيارة للجنة الفرعية إىل ملكسيك          -5
الوفـد  اليت خلـص إليهـا      ستنتاجات  النتائج وا المن الربوتوكول االختياري، وهو يتضمن      

ومالحظات اللجنة الفرعية وتوصياهتا بشأن منع التعذيب واملعاملة القاسية للمحرومني مـن            
ووفقـاً  . حريتهم، هبدف تعزيز محاية هؤالء األشخاص من أي شكل من أشكال التعـسف            

 تسترشد اللجنة الفرعية مببـادئ الـسرية        ،، من الربوتوكول االختياري   3، الفقرة   2ادة  للم
وهذا التقرير هو جزء من احلوار بني وفـد         . والرتاهة وعدم االنتقائية والشمولية واملوضوعية    

اللجنة الفرعية والسلطات املكسيكية هبدف منع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو              
وسيظل هذا التقرير سرياً إىل أن تقـرر الـسلطات          . أو الالإنسانية أو املهينة   العقوبة القاسية   

، مـن الربوتوكـول     2، الفقرة   16، على النحو املنصوص عليه يف املادة        تعميمهاملكسيكية  
  .االختياري

نطاق جهود أي دولة ملنع التعذيب واملعاملة القاسية هو نطاق واسع وجيب أن             إن  و  -6
بوجه خاص بسبب وقوعهم حتت     يعيشون أوضاعاً ضعيفة    تناول أشخاصاً   يكون شامالً ألنه ي   

ووضع السيطرة هذا ينطوي على خطر التجاوز يف استعمال السلطة          . سيطرة الدولة ورقابتها  
وتعتـرب آليـات    . أو التعسف يف استعماهلا مما قد ينتهك حق احملتجزين يف السالمة والكرامة           

وظفي الدولة الذين حيتك هبم احملرومون من حريتـهم         الرصد، وخصوصاً التدريب والتوعية مل    
اللجنة اليت تقوم هبا    والزيارات  . ألول مرة، من األدوات األساسية ملنع التعذيب وسوء املعاملة        

الفرعية هي وسيلة لفحص ممارسات وخصائص وقدرات نظام السجون وغريه من الوكاالت            
ثغرات احلماية وحتديد الضمانات املطلوبة     احلكومية اليت هلا سلطة االحتجاز، والتعرف على        

والغرض من تقرير اللجنة الفرعية، مـع       .  شامالً ياً وقائ اً اللجنة الفرعية أسلوب   طبقوت. لتقويتها
املمارسات، هو تعزيز ضمان احلياة والـسالمة       وأسوأ  ن أفضل   عما يتضمنه من فحص أمثلة      

وأعمال . ة لألشخاص الذين حتتجزهم الدولة    البدنية والعقلية وضمان املعاملة الكرمية واإلنساني     
، اليت تؤدي إىل انتهاكات هذه      عٍ عن الفعل  أو بامتنا لٍ  املوظفني احلكوميني، سواء كانت بفع    

  .احلقوق األساسية تنتج عنها مسؤولية دولية

منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو            تتمحور مسألة   و  -7
هينة حول احترام حقوق اإلنسان األساسية وكرامة احملرومني من حريتـهم،           الالإنسانية أو امل  

وتتركز زيارات اللجنة الفرعية إىل الدول األطـراف يف         . بصرف النظر عن شكل احتجازهم    
 أو منـع  يف ظهور،   الربوتوكول االختياري على التعرف على العوامل اليت ميكن أن تساهم،           

التعذيب أو سوء املعاملة، حبيث تقدم توصيات هتدف إىل         ، األوضاع اليت قد تؤدي إىل       ظهور
 يأيف  واهلدف النهائي للجنة الفرعية ليس جمرد التحقيق        . منع وقوع هذه األفعال أو تكرارها     

هو استباق وقوع هذه األعمـال      بل  ،   أو التحقق من وقوعها    أعمال تعذيب أو سوء معاملة    
  .لديهااملوجودة  نظم الضمانات ومنعها يف املستقبل وذلك بإقناع الدول بتحسني
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  مقدمة    

 زارت اللجنة الفرعية املكسيك     ، من الربوتوكول االختياري   11 و 1وفقاً للمادتني     -8
  .2008سبتمرب / أيلول12أغسطس إىل يوم اجلمعة / آب27من يوم األربعاء يف الفترة 

 Victor Rodríguez Rescia :وكان الوفد يتألف من أعضاء اللجنة الفرعية التالية أمساؤهم  -9
 Hans Draminsky Petersen وMarija Definis-Gojanović وMario Luis Coriolanoو) رئيس الوفـد (
   .Zbigniew Lasocik وZdenĕk Hajekو

 Sandra del Pino و Patrice Gillibertوكان يساعد وفد اللجنة الفرعية كـل مـن     -10
نة الفرعية؛ مع اثنني من املترمجني الـشفويني  ، وهم من موظفي أمانة اللجChristel Mobechو

  . حلقوق اإلنسانة األمم املتحدة السامييةغري املوظفني؛ وأحد موظفي األمن من مفوض

لدولة الطرف ركز الوفـد     إىل ا اللجنة الفرعية   اليت تقوم هبا    ويف هذه الزيارة األوىل       -11
 معاملـة   إسـاءة قاية من تعـذيب و    على عمل اآللية الوقائية الوطنية واألوضاع اخلاصة بالو       

احملرومني من حريتهم يف مراكز الشرطة، ويف السجون، ومرافق االحتجاز التابعة للنيابة العامة             
، ومرافق التحقيـق أو املرافـق       )النائب العام االحتادي ويف الواليات وأعضاء النيابة العامة       (

طفال واملـراهقني ومستـشفيات     ، ومراكز احتجاز األ   (arraigo)السابقة على توجيه االهتام     
عدم ازدواج اجلهود، مل يزر الوفد أي مراكـز         توخياً ل وألسباب لوجستية، و  . العالج النفسي 

من جانب املقـرر اخلـاص      موضع تقييم    وقت قريب    ذ كانت من  فهذهاحتجاز للمهاجرين،   
   1.ذا املوضوعاملعين هبلألمم املتحدة 

للقيام ب وسوء املعاملة وجود نظام متطور متاماً ومن العناصر الضرورية يف منع التعذي  -12
وهلـذا  . زيارات تفتيش مستقلة جلميع األماكن اليت ميكن أن ُيحرم فيها الناس من حريتهم            ب

 األول من التقرير حتليل تطور اآللية الوقائيـة الوطنيـة يف املكـسيك              فرع يتناول ال  ،السبب
  .أن تؤدي وظائفهاية هذه اآللا حىت تستطيع توفرهوالضمانات اليت جيب 

 الثاين من التقرير اإلطار القانوين يف املكسيك مـن منظـور منـع              الفرعويتناول    -13
فعدم وجود إطار قانوين واف يضمن حقوق احملرومني من حريتهم رمبا يؤدي إىل             . التعذيب

وغالبـاً مـا تكـون هـذه        . أعمال تعذيب ومعاملة قاسية   وقوع  ظهور أوضاع تفضي إىل     
 العادلة وغريهـا مـن حقـوق        أصول احملاكمة  يراعتمتصلة بضمانات قانونية    الضمانات  

اإلنسان، مثل احلق يف احلرية وحظر االحتجاز التعسفي، وكالمها يقع ضمن اختـصاصات             
ولكنها ميكن أيضاً أن تكون مفيدة للجنة الفرعيـة إذ إهنـا            . أجهزة أخرى يف األمم املتحدة    

فإن النظر فيها قـد     بالتايل   التعذيب وسوء املعاملة، و     تؤثر يف أوضاع قد تفضي إىل      ميكن أن 
  .يكون مفيداً من أجل منع مثل هذه األعمال

__________ 
  .2008مارس / آذار15 إىل 9زيارة املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين،   1
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 تنظر اللجنة الفرعية يف الوضع اخلاص باحملرومني من         ، التالية من التقرير   الفروعويف    -14
حريتهم يف خمتلف األوساط وذلك يف ضوء الضمانات اليت تعتقد اللجنة الفرعيـة أهنـا إذا                

وستضع اللجنـة الفرعيـة     .  معاملة احملتجزين  ةءاسإطُبقت تطبيقاً سليماً ستقلل من احتمال       
بالتغيريات اليت ميكن إدخاهلا من أجل حتسني األوضاع اليت شوهدت وضمان           تتعلق  توصيات  

  . القانونية والعمليةتنيتطور نظام متناسق للضمانات من الناحي

الوفد أن ينتقـي    قد كان على     ف ، حجم املكسيك  ونظراً لقصر مدة الزيارة والتساع      -15
ويقدم التقرير االستنتاجات والتوصيات    . انتقاًء نوعياً الواليات وأماكن االحتجاز اليت يزورها      

هذه النتائج ميكن أن تنطبق أيضاً ماً بأن األماكن اليت زارها الوفد بالفعل، علبإال تعلق اليت ال ت
 زيارهتا، وقد تكون مفيـدة بوجـه خـاص          تتسن على أماكن أخرى أو واليات أخرى مل      

منع التعذيب وغريه مـن  : للسلطات الوطنية يف بلوغ أهداف الربوتوكول االختياري وغاياته       
وقد زارت اللجنة الفرعية املنطقة     . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    أو العقوبة   ضروب املعاملة   

قـد اسـتند    و. يون اجلديدة وأواكساكا  االحتادية وكالً من واليات مكسيكو وخاليسكو ول      
عتقالت حتليل أويل من جانب أمانة اللجنة الفرعية لألحوال يف السجون وامل          إىل  معيار االنتقاء   

  .وغريها من مرافق االحتجاز أو احلبس يف البلد

 الوفد معاملة األشخاص احملرومني مـن حريتـهم يف          ، عاين وأثناء زيارة مكسيكو    -16
علماً باالستنتاجات وأجرى مقـابالت شخـصية مـع         حاط  سات، وأ خمتلف أنواع املؤس  

 من مرافق الشرطة والقضاء، ويف سبعة سجون، ويف سجن حريب، ويف اثنني            12احملتجزين يف   
  .األحداث واثنني من مستشفيات الصحة النفسيةاحتجاز من مرافق 

 مع السلطات    أجرى الوفد اتصاالت   ،وباإلضافة إىل زيارة أماكن االحتجاز واحلبس       -17
نظـام  لإلطار القانوين واملؤسسي    لالعامة وأعضاء اجملتمع املدين من أجل احلصول على صورة          

من املؤسسات اليت هلا سلطة إبقاء األشخاص يف        ذلك  العدالة اجلنائية، ونظام السجون وغري      
لوطنية مع أعضاء اآللية الوقائية الوطنية، ومع اللجنة ا       أجرى الوفد مقابالت    وكذلك  . احلبس

  .حلقوق اإلنسان وجلان حقوق اإلنسان يف خمتلف الواليات اليت زارها

.  قدم الوفد مالحظاته األولية إىل السلطات املكـسيكية شـفوياً          ،ويف ختام الزيارة    -18
 تظل املالحظات األولية سرية هي والتقريـر        ، من الربوتوكول االختياري   16ووفقاً للمادة   

  .احلايل

جنة بالتحليل منوذج شفافية املعلومات واإلطالع عليها الذي طبقتـه          وقد تناولت الل    -19
 اتاملكسيك على املستوى الوطين، وهو يعترب يف نظر اللجنة الفرعية مثاالً علـى التـشريع              

فهذه اآللية هي ذات طبيعة عامة،      .  هبا يف أماكن أخرى من العامل      االقتداءواملمارسة اليت جيب    
امليزانيـة    احلصول على املعلومات اإلحصائية ومعلومات عن      وتكفل للمحرومني من حريتهم   

واتفاقاً مع سياسة الـشفافية ووفقـاً       .  أو السجن  ركز االحتجاز وغريها مما يتصل بوضع م    
هـذا  بتعمـيم    توصي اللجنة الفرعية املكسيك      ، من الربوتوكول االختياري   16للمادة  
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  يف وال شك ). السويد وملديف (عية   مثلما فعلت بلدان أخرى زارهتا اللجنة الفر       ،التقرير
آلية إضافية أخرى ملنع التعذيب وسوء املعاملة وذلـك       مبثابة  كون  يهذا التقرير س  نشر  أن  

توصياته على نطاق واسع، سواء كانت موجهـة إىل مؤسـسات احتاديـة أو إىل               بتعميم  
ىل جلـان   مؤسسات يف الواليات، أو إىل اآللية الوقائية الوطنية، أو بصفة غري مباشـرة إ             

  .حقوق اإلنسان وجلان اجملتمع املدين

  تيسري الزيارة والتعاون  -أوالً   

 على  تشكر اللجنة الفرعية السلطات االحتادية وسلطات الواليات والسلطات احمللية          -20
فقد حصل الوفد علـى     .  الوفد الذي زار البلد    الوثيق مع سعة الصدر والتعاون    ما أبدته من    

وعقد أعضاء الوفـد اجتماعـات      . رورية لبلوغ أهداف الزيارة   معلومات ووثائق كانت ض   
 اتوواجه الوفد بعض الصعوب   . مع خمتلف السلطات اليت أبدت رغبة كبرية يف التعاون        مفيدة  

 التحقيق أو االحتجاز الـسابق      رهنيف دخول بعض مناطق االحتجاز، وخصوصاً االحتجاز        
مكتب النائب العام املساعد يف املنطقة      (دي   على املستوى االحتا   (arraigo)على توجيه االهتام    

وذلك أساساً بسبب مشاكل االتـصاالت      ) يف خاليسكو (وعلى مستوى الواليات    ) االحتادية
 الـصعوبات بفـضل   تلـك أمكن التغلب على إال أنه . اليت أخرت الدخول إىل تلك املرافق     

  . االتصالبل جهاتالتعاون من ق

 االتـصال   جهاتن تقديرها لكل مساعدة قدمتها      وتود اللجنة الفرعية أن تعرب ع       -21
كما تـود اللجنـة     .  الزيارة مت االتصال هبا أثناء   الوطنية ويف الواليات ومجيع السلطات اليت       

الفرعية أيضاً أن تشكر اآللية الوقائية الوطنية وجلان حقوق اإلنسان يف خمتلف الواليات ملـا               
  .والوثائق اليت قدمتها أثناء الزيارةأبدته من اهتمام بالزيارة، وجلميع املعلومات 

ـ    ا قدمه هلا من      مل هاواللجنة الفرعية تعرب عن شكر      -22 ألمـم  ا يةدعم ملكتـب مفوض
 هـذا املكتـب      موظفي وقد كان تعاون فريق   .  حلقوق اإلنسان يف املكسيك     السامية املتحدة

  .حامساً يف جناح الزيارة

حة ومفيدة جداً مع خمتلف قطاعات      وقد أجرى أعضاء اللجنة الفرعية حوارات مفتو        -23
اجملتمع املكسيكي، مبا يف ذلك ممثلو املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، الذين حـصلت              

هـا  ءمنهم اللجنة الفرعية على قدر كبري من املعلومات الواقعية والتحليلية، قبل الزيارة وأثنا            
  .اف الزيارةوبعد انتهائها، وكان كل ذلك عظيم الفائدة يف بلوغ أهد
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  اآللية الوقائية الوطنية  -ثانياً   

  السياق القانوين وعملية التعيني  -ألف   

. 2005أبريـل   / نيـسان  21دقت املكسيك على الربوتوكول االختيـاري يف        ّص  -24
وقد .  مما يعين وجود حتديات كبرية يف تطبيق الربوتوكول االختياري         ،واملكسيك دولة احتادية  
 حلقوق اإلنسان يف املكسيك، بالتعاون مع وزارة اخلارجيـة          يةلسام ا يةأجرى مكتب املفوض  

منظمة دولية غري حكومية هي رابطة منع التعذيب،        قدمتها  استشارية  ومستفيداً من خدمات    
ولكن هذه العمليـة مل     . عملية تشاور ملدة أكثر من عامني بشأن إقامة اآللية الوقائية الوطنية          

  .حتقق النتائج املرجوة

 قبلت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان دعوة حكومـة         ،2007يوليه  / متوز 11 ويف  -25
 اعتمد اجمللس االستـشاري     ،ذلكبناًء على   و. املكسيك ألن تصبح هي اآللية الوقائية الوطنية      

 التفتيش العام    قسم  من والية اللجنة، للنص على أن يكون       21للجنة املذكورة تعديالً للمادة     
ـ   ومن أجل   . يق األعمال اخلاصة باآللية الوقائية الوطنية     الثالث مسؤوالً عن تنس    ذا الوفـاء هب

التفتيش العام الثالث على تقوية جهازه بفضل إنـشاء مديريـة           قسم   عمل   ،االلتزام الدويل 
  .مسؤولة عن اإلشراف على التزامات اآللية الوقائية الوطنية

أن عملها خيـضع التفـاق      كما  .  مرسوم وجبنت اآللية الوقائية الوطنية مب    ّيوقد عُ   -26
تعاوين بني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ووزارات اخلارجية، والدفاع، والبحرية، واألمـن            

وأبرمت اآللية الوقائية الوطنية اتفاقـات      . العام، والصحة، ومكتب النائب العام للجمهورية     
لزيـارات  تعاون مع جلان حقوق اإلنسان يف عدة واليات من أجل حتسني آليات تنظـيم ا              

  .للواليات

  التقييم  -باء   

  معهـم   مع ممثلي اآللية الوقائية الوطنية، وتبادل       مقابالت  الوفد ، أجرى أثناء الزيارة   -27
املعلومات عن أساليب العمل وتنظيم الزيارات وعن زيارات اآللية الوقائية الوطنية حىت ذلك             

 وتناول الوفد بالتحليـل مجيـع       .التاريخ إىل أماكن االحتجاز، وتقارير أنشطتها وتوصياهتا      
وقدمت اللجنـة   . التقارير اليت قدمتها اآللية الوقائية الوطنية، اليت كانت مدخالً قيماً للزيارة          

  .مالحظاهتا األولية إىل اآللية الوقائية الوطنيةبصورة رمسية وسرية الفرعية 

ائل الـذي بذلتـه يف      وترى اللجنة الفرعية أن عمل اآللية الوقائية الوطنية واجلهد اهل           -28
 عتزمكما أهنا تالحظ أن التدابري واألنشطة اليت ت       .  التقدير انالزمن القصري منذ إنشائها يستحق    

هذه اآللية تنفيذها يف املستقبل، وخصوصاً التوقيع على اتفاقات مؤسسية إضافية مـع بقيـة               
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م ممثلـي    وإمكان تشكيل جملس استشاري يض     ،جلان حقوق اإلنسان على مستوى الواليات     
  .اجملتمع املدين وأفراداً من املطلعني على عملية منع التعذيب

وقد مسع وفد اللجنة الفرعية من مجيع األطراف املشتركة أن عملية إقامـة اآلليـة                 -29
الوقائية الوطنية يف املكسيك مل تكن عملية سهلة وأهنا ولَّدت بعض سوء الفهم لدى خمتلـف      

وتفهم اللجنة الفرعية أن والية منـع       . يف مناقشات إنشائها  أصحاب املصلحة الذين اشتركوا     
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال ميكن النظر        أو العقوبة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      

إليها على أهنا عمل وحدات منفصلة هلا مسؤوليات متميزة بل باعتبارها مهمة مشتركة بـني        
ضم كثرياً من أصحاب الشأن ذوي املصاحل املتباينـة         عدة مؤسسات وعدة وكاالت، وأهنا ت     
وتشجع اللجنة الفرعية مجيع مؤسـسات احلكومـة        . ولكن مع وجود هدف مشترك واحد     

ومنظمات اجملتمع املدين املشتركة يف هذا األمر على جتميع جهودها من أجل تقوية الكفـاح               
 وبفضل التعـاون    ،منهاضد التعذيب وذلك بفضل العمل الوقائي، يف جماالت مسؤولية كل           

  .بني خمتلف املؤسسات

  التوصيات  -جيم   

جيب تقوية اآللية الوقائية الوطنية حبيث تعمل مجيع املؤسسات ومنظمات اجملتمع             -30
وينبغي للدولة أن   . املدين ووكاالت التعاون بتآزر فيما بينها حنو بلوغ هدف منع التعذيب          

لقانوين الضروري وباملوارد البـشرية واملاديـة وأن        د اآللية الوقائية الوطنية باإلطار ا     تزّو
 دورهـا   أداءبد منها من أجل      ؤسسة اليت ال  املتضمن هلا اهلوية الذاتية واالستقالل وصفة       

ويشمل ذلك استخدام مزيـد مـن املـوظفني         . الربوتوكول االختياري يه  ينص عل الذي  
قضايا املتعلقة بالشعوب   أطباء الصحة النفسية والبدنية، وخرباء ال     (متعددي التخصصات   

؛ ومراجعـة   )األصلية وباألطفال واملراهقني وحبقوق النساء واملسائل اجلنسانية وغري ذلك        
وحتديث كتب األدلة وبروتوكوالت الزيارات واإلجراءات، مبا يف ذلك منهجيات تقييم           

ب مؤشرات التقدم يف منع التعذيب؛ مع خطة مستمرة للتدريب وزيادة الوعي مبنع التعذي            
وأما عن استدامة املؤسـسة     . بني املوظفني الذين حيتك هبم احملرومون من احلرية ألول مرة         

واستقالهلا فإن اللجنة الفرعية حتث على وضع تشريع لتدعيم وتقوية املرسوم األصـلي             
فمن شأن ذلك أن يوفر إطاراً أقوى ملنـع التعـذيب،           . الذي أنشأ اآللية الوقائية الوطنية    

 تبني أدوار خمتلف املؤسسات ضمن جماالت مسؤولية كل منها، مـن            بوضع خطة وطنية  
أجل وضع جدول أعمال يتضمن تعهدات حمددة إىل جانب الرصد والتقييم الـدوري،              
وتنظيم زيارات ألماكن االحتجاز تكون أيضاً وسيلة لرصد التقدم يف منع التعذيب وسوء             

  .املعاملة

 بداية لعملية   تقائية الوطنية يف املكسيك كان     إذ تعي أن إقامة اآللية الو      ،واللجنة  -31
 حتث على اختاذ خطوات أخرى لتقوية تلك اآللية وضمان          ،تطبيق الربوتوكول االختياري  
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استدامتها، بفضل جدول أعماهلا اخلاص هبا وتقاريرها اليت تصدرها، مستقلة عن األنشطة            
  .نية حلقوق اإلنسانالتفتيش العام الثالث يف إطار اللجنة الوطقسم اليت يؤديها 

وحتث اللجنة الفرعية احلكومة االحتادية وحكومات خمتلـف الواليـات علـى              -32
الوقائيـة الوطنيـة ولتوصـياهتا يف      اآللية  ن  عاالمتثال للتوصيات اليت صدرت حىت اآلن       

كما أن على الدولة الطرف التزاماً دولياً بأن تفعل ذلك، كما جاء يف املـادتني               . املستقبل
تقوم السلطات املختصة يف    " من الربوتوكول االختياري اللتني تنصان على أن         23 و 22

الدولة الطرف املعنية ببحث التوصيات الصادرة عن اآللية الوقائية الوطنية، وتـدخل يف             
تتعهد الدول األطراف يف    "وعلى أن   ) 22املادة  " (حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة     

" يع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنيـة        هذا الربوتوكول بنشر وتوز   
  ).23املادة (

  ضمانات منع التعذيب وسوء املعاملة  -ثالثاً   

فحص وفد اللجنة الفرعية كالً من العناصر واألوضاع اليت ميكن أن توفر ضمانات               -33
 ،وأثناء ذلك . ملةللمحرومني من حريتهم أو اليت ميكن أن تزيد من خطر التعذيب وسوء املعا            

يف البلـد بـشأن منـع التعـذيب         القائم   اإلطار القانوين واملؤسسي     اعتبارهالوفد يف   وضع  
  .والظروف واملمارسات املادية يف األماكن اليت زارها

  اإلطار القانوين  -ألف   

قت عليها املكسيك مسؤولية الدول تقرر معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية اليت صدّ     -34
السالمة البدنية والعقلية للمحرومني من حريتهم والتزاماً بتكييف التشريع الداخلي          عن محاية   

  .بلوغ تلك الغايةتوافق مع مبا ي

وتالحظ اللجنة الفرعية أن التشريع األويل والثانوي الذي يـضع تعريفـاً جلرميـة                -35
ـ    ،ويف هذا الصدد  . التعذيب ال يتفق بالكامل مع املعايري الدولية       ة الفرعيـة إىل     تـشري اللجن

 وتود أن تعرب للدولة الطرف عن قلقها من         2التوصيات اليت أصدرهتا جلنة مناهضة التعذيب     
  .عدم تنفيذ تلك التوصيات حىت اآلن

وتود اللجنة الفرعية تذكري الدولة الطرف بأن وضع تعريف سليم جلرمية التعـذيب،             -36
فيجب أن تنص مجيـع     . وقائياًدوراً   مبا يتفق مع املعاهدات الدولية يف هذا املوضوع، يؤدي        

تعـذيب أو سـوء     نطوي على   التشريعات احمللية املنطبقة على ضرورة التحقيق يف أي فعل ي         
معاملة، وتوجيه االهتام وإنزال العقاب بصرف النظر عن مكان وقوع الفعل وعن شـكله أو               

__________ 
2  CAT/C/MEX/CO/4 11، الفقرة.  
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 أن تتناسب    فإن شدة العقوبات على مثل هذه األعمال جيب        ،وإىل جانب ذلك  . الغرض منه 
وال جيب النظر إىل هذه األفعال على أهنا جرائم عادية، خصوصاً وأهنـا             . مع جسامة اجلرمية  

الدولة اليت من املفترض   من قبل   حتجاز  ال ا رهنتقع يف الغالب يف ظروف يكون فيها الضحايا         
  .أن حتمي حق الناس يف السالمة البدنية والعقلية

تعتقد اللجنة الفرعيـة أن مـن       ،   دقيق للجرمية  وباإلضافة إىل ضرورة وضع تعريف      -37
اإلفالت مؤداها أنه ال ميكن     املطلوب وجود سياسة وممارسة واضحتني من أجل توجيه رسالة          

من العقاب وبأن أعمال التعذيب وسوء املعاملة لن تكون موضع تسامح أبداً يف أي ظـرف                
  .من الظروف أو يف أي وضع من األوضاع

أن طريقة تطبيق القوانني وتفسريها من جانب رجال        كذلك  فرعية  تعتقد اللجنة ال  و  -38
وهلذا فإن املمارسات اليت تصل إىل      . القضاء تؤدي دوراً حامساً يف مكافحة التعذيب ويف منعه        

  .حد التعذيب أو سوء املعاملة ال جيب أن تعترب من اجلرائم العادية

ة الطرف يقع عليها عبء إثبـات أن   فإن الدول،التقييم القضائي لألدلةيتعلق ب ا  فيمو  -39
وال جيب أن يكون على الـضحايا إثبـات         . وكالئها ومؤسساهتا مل يرتكبوا أعمال تعذيب     

قد خضعوا لظروف جتعل من الصعب إثبـات        يكونون  وقوع التعذيب، خصوصاً وأهنم رمبا      
 يكون ضحايا التعذيب حمتجزين يف أماكن مغلقة دون إمكـان           ،ففي معظم احلاالت  : ذلك

يضاف إىل ذلك، كما سيأيت فيما بعد، أنه لـيس مـن            و. احلصول على املساعدة القانونية   
 يففإمكان إثبات ذلك أو عدم إمكانه يعتمد،        . تعذيبالالسهل دائماً إثبات ارتكاب أعمال      
  .مجلة أمور، على األساليب املستعملة

ـ           -40 اذ التـدابري   وتوصي اللجنة الفرعية توصية قوية بإصدار التشريع املناسب واخت
اإلدارية وغريها من التدابري الالزمة لتوفيق التشريع األويل والثانوي مع املعاهدات الدولية      
اخلاصة بالتعذيب وخصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو              

 واملعاقبة  ، واتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب      أو املهينة  العقوبة القاسية أو الالإنسانية   
 فإن االتفاقية األخرية توفر أكرب محايـة حلقـوق          ،واتفاقاً مع مبدأ مصلحة اإلنسان    . عليه

ويـشمل  . األفراد يف السياق اإلقليمي للبلدان األمريكية الذي تعترب املكسيك جزءاً منه          
ذلك فرض عقوبات متناسبة مع جسامة اجلرم، حبيث ال يكون التعذيب يف نفس مستوى              

وجيب أن تكون مراجعة التشريع على هذا النحو مـصحوبة          . رب أو اجلرح  جرائم الض 
 فيمـا خيـص   بتدريب واف وبرامج زيادة الوعي بني رجال القضاء والشرطة والسجون           

الطريقة السليمة لتصنيف اإلدعاءات حبدوث تعذيب والتحقيق فيها حبيث ال تؤدي عملية            
  .التحقيق إىل تصنيف التعذيب على أنه جرمية بسيطة

ومن الضروري أن تنفذ حكومة املكسيك مجيـع التـدابري اإلداريـة والتـشريعية                -41
 وخصوصاً علـى   - من أجل ضمان التنفيذ الفعال على مجيع املستويات          الضروريةوالقضائية  

 جلميع القواعد الدولية اليت وافقت املكـسيك علـى          -مستوى الدولة ومستويات البلديات     
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 وتوفر سبل االنتصاف من الضرر الذي ينتج عن ارتكاب مثل           اعتمادها، وأن حتقق وتعاقب   
  .هذه األفعال، وأن تطبق أوسع وأمشل تعريف دويل للتعذيب

وعلى وجه اخلصوص، وضمن إطار التحقيق كجزء من اإلجـراءات اجلنائيـة يف               -42
ـ حيتجز األشخاص املتهمني    ) النيابة العامة (املكسيك، الحظ الوفد أن جهاز االهتام        اب بارتك

وهـذا  . جنائية ملدد زمنية طويلة، جيري خالهلا يف العادة استجواهبم وأخـذ أقـواهلم            أفعال  
املعايري الدولية، اليت تنص على أن أقوال املتهم جيـب          فقط  اإلجراء وهذه املمارسة ال خيالفان      

 من االتفاقيـة األمريكيـة      5، الفقرة   7انظر املادة   (أن تؤخذ بواسطة سلطة قضائية خمتصة       
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        14 واملادة   ،3فقرة  ال ،9قوق اإلنسان واملادة    حل

 بل إهنما ينطويان أيضاً على خطر ارتكاب أعمال تعذيب أو معاملة قاسـية أو               ،)والسياسية
أصول الإنسانية أو مهينة من أجل احلصول على املعلومات أو األدلة أو األقوال بطريقة ختالف 

ونظـراً ألن   . العادلة وتضر بالسالمة البدنية والعقلية لألشخاص املعنيني      القانونية  ات  اإلجراء
مكتب النائب العام ليس هيئة قضائية، ولكن خصوصاً ألنه هو سلطة توجيه االهتام، جتتمـع               
هنا ظروف جتعل املتهمني يواجهون خطر إخضاعهم ألعمال من العنف البدين أو النفـساين              

حواسهم ووضعهم يف حالة عصبية تدفعهم إىل اإلدالء بأقوال جتّرمهم أو هبدف إضعاف قدرة    
جتّرم آخرين ويكون يف ذلك انتهاك لكل من الضمانات الدستورية األساسية واملعايري املستقرة      

وتعتقد اللجنة الفرعيـة   . قت عليها الدولة الطرف   مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان اليت صدّ     
 جيب أن يكون هنـاك فـصل وظيفـي          ،ذيب أو سوء املعاملة   أنه من أجل إبعاد خطر التع     

وتالحظ اللجنة الفرعية أن    . ومؤسسي بني التحقيق وتوجيه االهتام واملسؤولية أثناء االحتجاز       
اإلصالح الدستوري األخري لنظام العدالة اجلنائية، الذي جيري تنفيذه اآلن، يقضي بأن أقوال             

 فإن اللجنة الفرعية حتث     ،ومع ذلك . ئية خمتصة املتهمني جيب أن تؤخذ بواسطة سلطة قضا      
 أوضاع قد حيدث فيها تعذيب أو نشوءعلى اإلسراع بعملية اإلصالح ملنع   الدولة الطرف   

سوء معاملة أثناء إدخال هذا التغيري اخلاص بأقوال املتهمني يف مجيع القـوانني االحتاديـة               
  .وقوانني الواليات وتطبيقه يف البلد بأكمله

   املكسيك واإلصالح الدستوريدستور  -1  

 هبدف حتويل نظـام العدالـة   2008ل دستور مجهورية املكسيك االحتادية عام    ُعّد  -43
وينطـوي هـذا التعـديل      . اجلنائية من نظام التحقيق إىل النظام االهتامي بإجراءات شفوية        

دولـة  الدستوري على جوانب إجيابية ميكن أن متنع ممارسة التعذيب وسـوء املعاملـة يف ال              
  :وتود اللجنة الفرعية أن تسلط الضوء على اإلصالحات التالية. الطرف

  ).16املادة ( حمضر باالحتجاز تسجيلجيب فوراً   ●

  ).17املادة  (ةاحلكوميالقانوين جيب تقوية خدمات الدفاع   ●
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ضور قاض، وال جيوز له تفويض أي شخص آخـر          حبجيب عقد مجيع اجللسات       ●
  ).، الفقرة ألف، القسم الثاين20املادة (تقدمي األدلة 

من أجل إصدار احلكم، ال جيوز النظر إال يف األدلة اليت ظهرت أثناء جلـسات                 ●
احملاكمة، مما يعين أن أسلوب التحقيق املبدئي، حيث حتصل النيابة العامة علـى             

، 20املـادة   (األدلة وتضع هلا تقييماً وتدخلها يف اإلجراءات، ميكن اسـتبعاده           
  ).ف، القسم الثالثالفقرة أل

  ).، الفقرة ألف، القسم الرابع20املادة (جيب تقدمي األدلة يف جلسة علنية   ●

أي أدلة تأيت بوسائل تنتهك احلقوق األساسية، مبا يف ذلك التعذيب، ال تكـون                ●
  ).، الفقرة ألف، القسم التاسع20املادة (مقبولة 

  ).ء، القسم األول، الفقرة با20املادة (االعتراف بقرينة الرباءة   ●

، 20املـادة   (جرمية يف اإلدالء بأقواله أو التزام الـصمت         ارتكاب  حق املتهم ب    ●
  ).الفقرة باء، القسم الثاين

، 20املادة  (جرمية  ارتكاب  حق التزام الصمت ال ميكن أن يستعمل ضد املتهم ب           ●
  ).الفقرة باء، القسم الثاين

 مساعدة حمام ال ُتقبـل كـدليل        االعترافات املأخوذة من شخص مل حيصل على        ●
 ).، الفقرة باء، القسم الثاين20املادة (

فور إلقاء القبض، وعند املثول أمام النيابة أو القاضي، جيب إبالغ األشـخاص               ●
  ).، الفقرة باء، القسم الثالث20املادة (حبقوقهم 

ام جرائم يف احلصول على خدمات فعالة من حم       ارتكاب  االعتراف حبق املتهمني ب     ●
  ).، الفقرة باء، القسم الثامن20املادة (

تسيري مؤسسات األمن العام جيب أن يكون حمكوماً باحترام حقوق اإلنسان اليت              ●
  ).21املادة (يعترف هبا الدستور 

، واالستعاضة عن مفهوم إعـادة      )21املادة  (إنشاء نظام قاضي تنفيذ األحكام        ●
 االجتماعي وتوسيع حقوق الـسجناء      االندماجالتأهيل االجتماعي مبفهوم إعادة     

باإلضـافة إىل   و). 18املادة  (لتشمل محاية صحتهم وممارسة األنشطة الرياضية       
 تالحظ اللجنة الفرعية أن اللجنة القضائية يف اجمللس التشريعي قد وافقت            ،ذلك

ن تنفيذ العقوبات اجلنائية على املستوى االحتادي، وكان        بشأعلى مشروع قانون    
أبريل /عند انتهاء دورته يف نيسانهيئته مل اع مطروحاً على اجمللس بكهذا املشرو

2009.  
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 فهناك بعض جوانب اإلصالح الدستوري اليت تثري قلق اللجنة الفرعيـة            ،ومع ذلك   -44
ألهنا ختلق أوضاعاً من الضعف واحتمال وقوع التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو              

إعادة النظر يف اجلوانب التالية من جوانب اإلصـالح الدسـتوري           وتوصي اللجنة ب  . املهينة
 عالقتـها مبنـع   من حيـث ث متعمق يف التقرير احلايل   حب ستكون موضع    وهذه -وتعديلها  
  :التعذيب

ممارسـة   arraigo التحقيق وقبل توجيه االهتام      رهنأصبحت ممارسة االحتجاز      ●
املادة (شتراك يف اجلرمية املنظمة معترفاً هبا يف الدستور يف حاالت اهتام شخص باال

  .3انظر فيما بعد القسم اخلاص هبذه املمارسة). 16

 وغامض وال يأخـذ، إال بقـدر        فضفاضالتعريف الدستوري للجرمية املنظمة       ●
حمدود، بالتعريف الذي جاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب            

  .الوطنية

خلـصائص  إىل ا اً يف بعض اجلرائم، دون النظـر        إلزامي احلبس االحتياطي أصبح    ●
  ). من الدستور19املادة (النوعية للحالة 

زالت هلا الـسلطة أيـضاً يف احتجـاز         ما  اجلهة اليت حتقق يف املسؤولية اجلنائية         ●
  .املتهمني أثناء فترة ما قبل احملاكمة

 بقدر  وقفولة الطرف يت  وتعتقد اللجنة الفرعية أن جناح اإلصالح الدستوري يف الد          -45
تـوفري  كبري على اعتمادات امليزانية وختصيص موارد كافية لتطبيقه تطبيقاً فعاالً، إىل جانب             

التدريب وزيادة الوعي ملواجهة املقاومة املصاحبة ألي عملية تغيري، وخصوصاً فيما يتعلـق             
وينبغي لعمليـات   . باملؤسسات واملمارسات واملفاهيم اليت حتتاج إىل تعديل أو إعادة تعريف         

الرباءة، واالسـتبعاد الفعلـي للتحقيـق املبـدئي         افتراض  زيادة الوعي هذه أن تقوي مبدأ       
احلكومي، وتقليـل   القانوين  والسلطات احلالية للنيابة العامة يف هذا اخلصوص، ودعم الدفاع          

  . مرحلة تنفيذ العقوبةيشملحاالت احلبس االحتياطي وتوسيع نطاق الضمانات العادلة ل

وقد الحظت اللجنة الفرعية أن اإلصالح الدستوري أدخل ضمانات أقـوى أثنـاء               -46
وعلى ذلك فإن اللجنة الفرعية حتث الدولة الطرف على تشجيع          . مرحلة التحقيق اجلنائي  

اجملالس التشريعية يف الواليات على وضع قواعد لتطبيق اإلصالح من أجـل ضـمان أن               
طات االهتام، هي اليت تستمع إىل أقوال احملتجـزين         تكون السلطات القضائية، وليس سل    

كذلك توصي اللجنة الفرعية، باإلضافة إىل الرقابـة        . املتهمني بأي نوع من أنواع اجلرائم     
باستئصال مجيـع   والتوعية فيما يتعلق     التدريب   وفريالرمسية على منع التعذيب، بضرورة ت     

أو املهينة أثناء التحقيق أو يف أي وقـت         أشكال التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية       
وحتث اللجنة الفرعية الدولـة     . آخر حني يكون هناك أشخاص حتت سلطة النيابة العامة        

__________ 
  .2. جيم. القسم الرابع  3
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الطرف على اإلسراع بعملية اإلصالح الدستوري مبا يتفق مع االقتراحات املذكورة هنـا             
  .يف هذا اخلصوصاحملرز وتطلب منها أن تبلغ اللجنة الفرعية بالتقدم 

   الوالياتاتتشريع االحتاد وتشريع  -2  

 1986استعيض عن القانون االحتادي ملنع التعذيب واملعاقبة عليه الذي صدر عـام           -47
، وُعدل آلخـر    1991 عام    صدر يف  ن منع التعذيب واملعاقبة عليه    بشأبقانون احتادي جديد    

يفـاً جلرميـة     تعر 3وتضع املـادة    . وهدف هذا القانون هو منع التعذيب     . 1994مرة عام   
  :يلي التعذيب كما

 مرتكباً جلرمية التعذيب، أثناء أداء وظائفه الرمسية، إذا سبب          ومييعترب املوظف العم  "  
أملاً قاسياً أو معاناة قاسية، بدنية أو عقلية، لشخص ما من أجل احلصول على معلومـات أو                 

عقاب عن فعل   شخص آخر، أو إيقاع     أي  اعتراف من الشخص الواقع حتت التعذيب أو من         
  .علهفعل شيء أو االمتناع عن فارتكبه هذا الشخص أو يشتبه يف أنه ارتكبه، أو إرغامه على 

وال يعترب تعذيباً االنزعاج أو املعاناة الناشئة عن أعمال قانونية أو داخلة بطبيعتـها              "  
  ."فيها أو ناشئة عنها عرضاً، أو ناشئة عن فعل شرعي من أفعال السلطة

ي القانون أي شخص من املسؤولية عن جرمية التعذيب، كما أنه ال يسمح             وال يعف   -48
ويعترف للمحتجزين  . ألي شخص بأن حيتج بأمر رئيسه أو أي سلطة أخرى لتربير التعذيب           

باحلق يف العرض على الطبيب الشرعي، الذي يكون عليه أن يصدر الشهادة املطلوبة وأن يبلغ      
وينص القانون علـى أن أي اعتـراف أو         . ث تعذيب السلطة املختصة بأي دالئل على حدو     

معلومات ناجتة عن التعذيب ال تكون مقبولة كدليل؛ وينطبق نفس املبدأ على االعترافات أمام 
سلطة من الشرطة أو النيابة أو أمام السلطة القضائية دون وجود مدافع أو حمام أو أي ممثـل                  

كما أنه يـنص علـى      . ان ضرورياً آخر مرخص له من جانب املتهم، ومترجم شفوي إذا ك         
التزام كل من يرتكب جرمية التعذيب بتحمل املصاريف وجرب الضرر وتعويض الـضحايا أو              

وأخرياً يشترط على مجيع املوظفني العموميني الذين يعلمون أثناء ممارسـة           . أصحاب احلقوق 
  .وظائفهم عن وقوع أفعال تعذيب باإلبالغ عنها فوراً

من مدونة اإلجراءات اجلنائية االحتادية على أن التعذيب جرميـة           194وتنص املادة     -49
  .خطرية

 من قانون العقوبات االحتـادي فـإن املـوظفني          225 و 215ومبوجب املادتني     -50
العموميني الذين يرغمون متهماً على اإلدالء بأقوال باستعمال احلبس اإلنفرادي أو التهديد أو             

  .ال السلطة أو جرمية يف حق العدالةالتعذيب يرتكبون جرمية إساءة استعم

وينص القانون العام املنشئ ألساس تنسيق النظام الوطين لألمن العام على أن أعضاء               -51
وكاالت إنفاذ القوانني عليهم واجب االمتناع يف مجيع األوقات ويف مجيع الظروف عن إتيان              
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و الالإنسانية أو املهينـة، أو      أفعال تعذيب أو غريها من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أ          
  .السماح هبذه األعمال أو السكوت عنها

وينص قانون تنظيم النيابة العامة للجمهورية على أن أعضاء النيابة العامة، ورجـال               -52
شرطة التحقيق االحتادية واخلرباء فيها عليهم واجب منع اإلتيان بأعمال تعـذيب بـدين أو               

عاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، أو            نفساين أو غري ذلك من ضروب امل      
كما أن هذا القانون يفرض واجب اإلبالغ عن هذه األفعال          . السماح هبا أو السكوت عنها    

  .فوراً

وينص القانون االحتادي اخلاص بالدفاع احلكومي على أن أي شكوى مقدمة مـن               -53
من نزالء يف مركز احتجـاز أو يف سـجن       املدافعني احلكوميني أو من أشخاص حمتجزين أو        

بوقوع تعذيب أو معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو أي انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان               
من جانب موظف عام جيب اإلبالغ عنها للنيابة العامة، وللسلطة املـسؤولة عـن مكـان                

  .االحتجاز أو السجن وألجهزة حقوق اإلنسان، على النحو املناسب

وينص تعريف االعتراف القضائي يف مدونة القضاء العسكري على أن االعترافات ال              -54
  .ميكن احلصول عليها باحلبس اإلنفرادي أو بالتخويف أو التعذيب

وعلى مستوى الواليات تنص قوانني مجيع الواليات املكسيكية واملنطقة االحتاديـة             -55
 تشريع خاص مبنع التعـذيب واملعاقبـة      ويف أربع عشرة والية هناك    . على أن التعذيب جرمية   

كمـا أن   . وجتّرم والية غرييرو التعذيب مبوجب قانوهنا اخلاص بأجهزة حقوق اإلنسان         . عليه
  .بقية الواليات الست عشرة واملنطقة االحتادية جتّرم التعذيب يف قوانني عقوباهتا

 عليه تأثري كـبري يف      وقد كان العتماد القانون االحتادي بشأن منع التعذيب واملعاقبة          -56
والواقع أن القانون   . تعريف جرمية التعذيب بواسطة اجملالس التشريعية على مستوى الواليات        

االحتادي أصبح هو املرجع التشريعي الرئيسي لصياغة التشريعات على مـستوى الواليـات             
ى املستوى  وهلذا فمن املهم النظر يف بعض جوانب تعريف هذه اجلرمية عل          . واملستويات احمللية 

االحتادي يف ضوء التعريف الذي جاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ويف اتفاقيـة               
  .البلدان األمريكية يف هذا اخلصوص

ومن الناحية املعيارية الحظت اللجنة الفرعية بعض االختالفات بني القوانني االحتادية             -57
ضافة إىل ذلك هناك عناصر من كل مـن         وباإل. وقوانني الواليات خبصوص تعريف التعذيب    

اتفاقية األمم املتحدة واتفاقية البلدان األمريكية اخلاصة باملفهوم وباملنع الفعال للتعذيب مـن             
ففيمـا  . خالل جترميه كان جيب إدراجها يف التشريع األويل والثانوي على املستويني االثنني           

الدولية من خالل إصالحات قانونيـة وإداريـة   يتعلق بالتزام توفيق التشريع احمللي مع املعايري      
وغريها من التدابري، ال يغيب عن الذهن أن مفهوم التعذيب يشمل أي عمل إرادي بإحداث               
أمل بدين أو عقلي مبعىن أوسع وال يقتصر فقط على أوضاع التحقيق أو االسـتجواب، وأن                
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ويف مجيع احلاالت جيب أن     . العقوبة املفروضة جيب أن تكون متناسبة مع جسامة هذه اجلرمية         
. يشمل التعريف أيضاً التعذيب الذي يرتكبه أفراد عاديون يتصرفون برضا الدولة أو بسكوهتا            

قوية باختاذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها مـن         وتوصي اللجنة الفرعية توصية     
كمـا  .  بالتعـذيب  أجل التوفيق بني التشريع األويل والثانوي واملعاهدات الدولية اخلاصة        

توصي اللجنة الفرعية بإدخال عقوبات تتناسب مع جسامة هذه اجلرمية حبيث ال تكـون              
وجيب أن يكـون    . على نفس مستوى عقوبة الضرب أو اجلرح أو ما مياثلها من اجلرائم           

تعديل التشريع على هذا النحو مصحوباً بربامج كافية للتدريب وزيادة الوعي بني رجال             
ة والسجون ملعرفة الطريقة السليمة لتصنيف اإلدعاءات بوقوع التعذيب         القضاء والشرط 

. والتحقيق فيها حبيث ال تؤدي عملية التحقيق إىل وصف التعذيب بأنه جرميـة بـسيطة              
وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على أن تراعي استنتاجات وتوصيات جلنة مناهضة            

  .التعذيب فيما يتعلق بتشريعها الداخلي

  تطبيق القانون وتفسريه  -3  

تعّرف الوفد، يف املقابالت مع موظفي املؤسسات وغريهم من الشخـصيات أثنـاء      -58
الزيارة، على بعض نواحي الضعف يف الطريقة اليت يعمـل هبـا املـسؤولون القـضائيون،                
وخصوصاً يف مكاتب النيابة االحتادية ونيابات الواليات واملدافعني احلكـوميني، يف تطبيـق             

سري قواعد اإلجراءات السليمة اخلاصة باحلق يف الدفاع، وبالتايل يف األوضاع اليت تكون             وتف
ويف هذا التقرير ستأيت أمثلة، مع إشارة إىل األوضاع اليت  . فيها سالمة املتهمني معرضة للخطر    

اللجنة الفرعية الدولة الطرف على تـشجيع اجملـالس         وحتث  . الحظها الوفد أثناء زيارته   
ة يف الواليات على وضع اإلطار التنظيمي لتطبيق اإلصالحات اجلاري إدخاهلـا            التشريعي

اآلن من أجل ضمان أن تكون أقوال املتهمني بأي جرمية جنائية قـد أُخـذت بواسـطة                 
كمـا أن اللجنـة الفرعيـة     . السلطات القضائية املختصة وليس بواسطة سلطات االهتام      

 نظام العدالة اجلنائيـة، بإدخـال عنـصر         توصي، إىل جانب اإلصالح اجلاري إدخاله يف      
للتدريب وزيادة الوعي، وتنفيذ هذا العنصر، على أن حيتوي على مسائل تتعلـق حبـق               
الدفاع واإلجراءات السليمة بوصفها وسيلة ملنع التعذيب وسوء معاملة املتهمني واملدانني           

 الطرف على اإلسراع    احملرومني من حريتهم، والوقاية منهما، وحتث اللجنة الفرعية الدولة        
بعملية اإلصالح الدستوري وفقاً للمقترحات الواردة هنا وتطلب منها أن تبلغ اللجنـة             

  .الفرعية بالتقدم يف هذا اخلصوص

وأثناء الزيارة الحظ أعضاء الوفد أن تطبيق وتفسري األحكـام القانونيـة اخلاصـة                -59
اليت ميكن أن تؤثر يف السالمة البدنية       بضمانات اإلجراءات السليمة يف جمال التحقيق اجلنائي،        

. والعقلية للمتهمني، كانت تقييدية وليست يف مصلحة األشخاص اليت ميكن أن يتأثروا هبـا             
كمـا  . وكان هذا ظاهراً يف أفعال وممارسات ختل بقرينة الرباءة وتتدخل يف آليات الـدفاع             

  .طفال واملراهقنيلوحظ نفس الشيء يف طريقة تقييم األدلة فيما يتعلق حبقوق األ



CAT/OP/MEX/1 

GE.10-42726    (EXT) 18 

ونظراً لغيـاب   . ومن أمثلة ذلك، أن الوفد رأى أحداثاً يف سجون تتبع النيابة العامة             -60
 وهذه كان   -الوثائق وباعتراف األحداث بأهنم قاصرون، ونظراً لعدم وجود شهادات ميالد           

ـ        -ميكن احلصول عليها بدون صعوبة كبرية        ذي  فإن سلطات النيابة العامة طلبت التسنني ال
جاء مفتقراً إىل الدقة بدرجة كبرية وذكر أعماراً يصل فيها معدل اخلطأ إىل ثالث سنوات أو                

أفضل مصلحة  "كما الحظ الوفد أيضاً، خالفاً ملبدأ       ). 18(أكثر أو أقل بالنسبة لسن الرشد       
أن األعمار كان ُيفترض فيها بصفة عامة أهنا أعلى من املـدى املمكـن وكـان                " األحداث
وعلى ذلك كانوا يودعون يف مرافق احتجاز البالغني، مع مـا           . أن األحداث بالغون  املفترض  

وقد أتيحت الفرصة للوفد أثناء الزيارة للمناقشة يف هذا األمر          . ينطوي عليه ذلك من أخطار    
الـسن  (مع األطباء واألخصائيني يف هذا اجملال الذين اعترفوا بأن هذا النوع مـن األدلـة                

العتماد عليه إال نادراً وأنه يف الواقع خمالف ملصلحة األشـخاص الـذين             ال ميكن ا  ) املتوسط
وتود اللجنة الفرعية أن تسجل قلقها من هذا الوضع، الـذي سـيأيت             . ُيفترض أهنم أحداث  

  .احلديث عنه بالتفصيل يف القسم اخلاص باألحداث احملرومني من حريتهم

مها وقلب عبء اإلثبـات مبـا       وهناك أوضاع أخرى تدل على تفسري األدلة وتقيي         -61
خيالف مبدأ العدالة السليمة، وهذا يضع احملتجزين يف وضع ضعيف بدون دفاع وخيالف مبدأ              

ويف هذا التقرير سترد    . الرباءة، وكل ذلك يثري خطر التعذيب وسوء معاملة هؤالء األشخاص         
  .أمثلة عن هذه األوضاع كما الحظها الوفد أثناء الزيارة

 اللجنة الفرعية من عدة مصادر أن إفالت من يرتكبون التعسف مـن             وقد مسع وفد    -62
وكمـا  . العقاب هو عنصر رئيسي يف استمرار استعمال التعذيب وسائر أنواع سوء املعاملة           

سبق قوله فإن اللجنة الفرعية تود أن تؤكد أمهية أن تضع الدولة الطرف سياسة ترسل رسالة                
 الذي جيب إدانته جبميع الوسائل اإلدارية والتأديبيـة         واضحة ومباشرة بالتنديد هبذا السلوك،    

  .واجلنائية

 رمبا تؤدي إىل نـزع أي       -وهناك قضية أخرى متصلة بذلك الحظها أعضاء الوفد           -63
 وهي عدم وجود خرباء مستقلني يف التحقيق وتوثيـق عمليـات            -دفاع من يد ضحاياها     

وكانت النيابة العامة   . خلصم واحلكم التعذيب، ونتيجة ذلك أن خرباء احلكومة يصبحون هم ا        
 بطريقة تعترف باخلرباء كشهود، مما ينفي االستقالل الواجب يف          4تطبق بروتوكول اسطنبول  

  .هذه الشهادة اليت جيب أن تقتصر على خربة حبث بطبيعتها ال أقوال شهود

__________ 
  .انظر القسم اخلاص بتطبيق بروتوكول اسطنبول  4
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  اإلطار املؤسسي  -باء   

  جلان حقوق اإلنسان الوطنية واحمللية  -1  

د اجتماعات مع ممثلي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنـة الوطنيـة            عقد الوف   -64
حلقوق اإلنسان يف املنطقة االحتادية وجلان حقوق اإلنسان يف واليات خاليـسكو وليـون              

وحصل أعضاء الوفد على معلومات عن اختصاصات هذه األجهـزة          . اجلديدة وأواكساكا 
أن ينظروا يف املمارسات اجلارية ويف املـشاكل        واإلطار القانوين الذي تعمل فيه واستطاعوا       

  .احملتملة اليت تعّرف عليها ممثلو هذه املنظمات يف جماالت عمل كل منها

وتود اللجنة الفرعية أن تشري إىل أن انطباع أعضاء الوفد مل يكن جيداً بـسبب أن                  -65
ية ليون اجلديدة   الوفد كان قد طلب موعداً مقدماً ولكن موظفي جلنة حقوق اإلنسان يف وال            

الذين استقبلوا الوفد مل يقدموا له أي معلومات وال أي وثائق ميكن أن تكون مفيدة للغرض                
كما أن أعضاء الوفد اندهشوا من أن موظفي        . الذي من أجله ُنظمت الزيارة وال هلذا التقرير       

  .فرعيةجلنة حقوق اإلنسان يف والية ليون اجلديدة مل يكن لديهم علم بوالية اللجنة ال

وتدرك اللجنة الفرعية الدور املهم الذي تؤديه جلنة حقوق اإلنسان الوطنية وجلـان               -66
كما أن اللجنة الفرعيـة     . الواليات يف منع التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

 هـذا   ترى أيضاً، من أجل حتقيق املنع، أن الزيارات إىل أماكن االحتجاز وتوفري التدريب يف             
وقد قيل للوفد إن جلـان      . اجملال مها أداتان ذات قيمة عظيمة الستكمال بقية اجلهود الوقائية         

الواليات، بناء على إيعاز من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ترصد ظروف االحتجاز علـى              
 وليس يف هذه القواعد ما يتصل حبالة اإلدارة اليت        . أساس مصفوفة تتألف من سبعة قواعد دنيا      

. شوهدت يف بعض السجون، وهو أمر سيكون موضع مزيد من البحث يف هـذا التقريـر               
 بإدارة السجون هبدف ضـمان أن تتـوافر         قاعدة خاصة وتوصي اللجنة الفرعية باعتماد     

عنها، وجتنب أوضاع   للسلطات الشرعية الرقابة على ما حيدث يف هذه املرافق واملسؤولية           
  .طر حدوث تعذيب ومعاملة قاسية والإنسانيةاحلكم الذايت بواسطة السجناء وخ

وعندما التقى أعضاء الوفد مع موظفي جلنة حقوق اإلنسان يف واليـة خاليـسكو                -67
أُبلغوا بأن مكتب النائب العام يف الوالية مل يقبل متاماً التوصيات اليت وضعتها اللجنة بـشأن                

وتعتقد اللجنـة   . طريقة مرضية التعذيب وأن هذه التوصيات، عندما كانت مقبولة، مل تنفذ ب         
الفرعية أن ذلك من شأنه أن ييسر ارتكاب أعمال تعذيب من جانب وكالة التحقيـق وأن                

وميكن ضرب مثلني عن    . يؤدي إىل أوضاع إفالت موظفني ارتكبوا هذه األعمال من العقاب         
د رفض  فق: توصيات حديثة من تلك اللجنة مل يقبل مكتب النائب العام أن ينفذمها بالكامل            

أن يفتح حتقيقات مبدئية وإجراءات إدارية ضد املوظفني العموميني املشتبه يف أهنم ارتكبـوا              
أعمال تعذيب، كما أنه أعاد رفضه إنصاف ضحايا التعذيب ورفض مرة أخرى وضع منوذج              
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تقرير فين من الطب الشرعي يستعمل، حبسب أحكام بروتوكـول اسـطنبول، يف فحـص               
وتتفق اللجنة الفرعية مـع رأي جلنـة        . أهنم كانوا ضحية تعذيب   األشخاص الذين يدعون ب   

حقوق اإلنسان يف خاليسكو بأن هذا يعترب إمهاالً كبرياً بل إنه يـسّهل ارتكـاب أعمـال                 
التعذيب يف الدولة الطرف، ويساهم أيضاً يف إفالت هذه األعمال من العقـاب، وتـود أن                

  .ب املعاهدات اليت صدقت عليهاتذكّر الدولة الطرف بالتزاماهتا الدولية مبوج

الفرعية املكسيك على إرغام مجيـع الـسلطات        ويف ضوء ما تقدم حتث اللجنة         -68
االحتادية وسلطات الواليات على االمتثال بالكامل للتوصيات العامـة واخلاصـة الـيت             
أصدرهتا خمتلف جلان حقوق اإلنسان يف الواليات فيمـا يتعلـق بالـشكاوى الفرديـة               

 العامة اليت ميكن أن تؤدي إىل أعمال تعذيب أو إىل معاملة قاسية أو الإنسانية               وباألوضاع
أو مهينة وللتوصيات اليت هتدف إىل إهناء حاالت اإلفالت من العقاب من جانب مرتكيب              

  .هذه األعمال

  خدمات الدفاع احلكومية  -2  

ان من جانب وكالة    ترى اللجنة الفرعية أن خدمات الدفاع احلكومية اليت ُتقَدم باجمل           -69
هلا استقالل وظيفي واستقالل يف امليزانية وموارد بشرية ومادية كافية هي بال شـك آليـة                
ضرورية ومناسبة ملنع التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة بفضل ممارسة حق الدفاع 

 استطاع الوفد أن    وقد. واتباع اإلجراءات السليمة يف الوقت املطلوب وبطريقة فعالة وشاملة        
يتأكد من وجود أنواع املدافعني احلكوميني، حبسب ما إذا كانت اجلرمية تدخل حتت الوالية              

فعلى املستوى االحتادي تبني للوفد أن عدد املدافعني        . االحتادية أو تقع يف اختصاص الواليات     
رات أفضل واملوارد   احلكوميني ليس كافياً لتوفري تغطية كافية على املستوى الوطين ولكن اخليا          

ومع ذلك فيحتـاج    . أكثر لتمكني املدافعني من أداء واجباهتم مما هو عليه احلال يف الواليات           
األمر إىل مزيد من الدعم من الدولة لتقوية خدمات الدفاع احلكومي ولوضعها علـى قـدم                

  .املساواة مع خدمات النيابة العامة من حيث القدرة واملوارد

عامل املعين باالحتجاز التعسفي قد الحظ نواحي الـنقص يف نظـام      وكان الفريق ال    -70
 وتأسـف اللجنـة     2002.5الدفاع احلكومي وذلك يف تقريره عن زيارته للمكسيك عام          

الفرعية ألن معظم نواحي النقص هذه ال زالت ظاهرة يف مكاتب املـدافعني احلكـوميني يف             
  .الدولة الطرف

 متثيلهم بواسطة مدافع حكومي مؤهـل، أثنـاء         والحظ الوفد أن حق املتهمني يف       -71
والحظ أعضاء الوفد يف    . التحقيق االبتدائي وأثناء احملاكمة، مل يكن حمترماً يف مجيع احلاالت         

املقابالت اليت أجروها أثناء الزيارة أن املتهمني مل يكونوا يف بعض احلاالت يعلمون حىت مبن               
__________ 

أكتوبر إىل  / تشرين األول  27(ق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن زيارته إىل املكسيك          تقرير الفري   5
  .56 إىل 52، الفقرات E/CN.4/2003/8/Add.3، )2002نوفمرب / تشرين الثاين10
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 تغيري هذا الوضع مع إصالح نظام العدالة اجلنائية         وتأمل اللجنة الفرعية يف   . سينظر يف قضيتهم  
ويف مجيع احلاالت، ولكن على األخص على مستوى الواليات،         . وإدخال احملاكمات الشفوية  

تدعو احلاجة إىل استخدام وتدريب عدد كاف من املدافعني العامني املؤهلني إذا أريد حلـق               
  .مال على الورق فحسبالدفاع أن يكون حقاً حقيقياً وفعاالً وليس جمرد آ

والحظ الوفد أن املدافعني احلكوميني املتوافرين للمتهمني أثناء الثماين وأربعني ساعة             -72
األوىل من االحتجاز من جانب النيابة العامة يعملون يف مكاتب صغرية يف نفس أماكن النيابة               

ومن الواضـح   .  به ويعتمدون على ميزانية مكتب النائب العام وعلى موارده إذ إهنم ملحقون          
  .أن هذا الوضع يضعف استقالل نظام الدفاع احلكومي وما مييزه عن غريه

وتعتقد اللجنة الفرعية أن قيود احلصول على خدمات حمام تعتمد على ما إذا كـان                 -73
فإذا كان احملرومـون مـن حريتـهم ال         . احلق يف استشارة احملامي ميكن فعالً ممارسته أم ال        

وا مقابل خدمات حمام وإذا كان املدافع احلكومي املخصص لقـضيتهم ال            يستطيعون أن يدفع  
تتوافر له الظروف املادية الضرورية واالستقالل الالزم، فإن هذا احلق وقيمته يف منع التعذيب              

  .وسوء املعاملة يكون جمرد حق نظري أو افتراضي

لة الطرف تعترب   ووجد الوفد نواحي نقص خطرية يف نظام الدفاع احلكومي يف الدو            -74
فاملدافعون . عقبة أمام منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            

احلكوميون خيضعون لضغط عمل كبري بصفة عامة ومرتباهتم ضئيلة جداً باملقارنة مع مرتبات             
كايف لألفراد الذين   وهذا الوضع يستدعي التساؤل عن احلق يف الدفاع ال        . أعضاء النيابة العامة  

ال تتوافر هلم املوارد املالية الكافية والذين ُيضطرون إىل أن يعهدوا بوضعهم القانوين إىل مدافع               
كما أنه يزيد من أخطار تعرض الفقراء للتعذيب وسوء املعاملة ألن من احملتمل أال              . حكومي

اهتم بسوء املعاملـة    يكون لديهم حمام يدافع عنهم بصورة كافية ويساعدهم على عرض ادعاء          
وترحب اللجنة الفرعية بتقوية نظـام الـدفاع        . ومتابعة اإلجراءات اجلنائية اليت يتعرضون هلا     

ولكـن  ). 17املـادة  (احلكومي املقرر كجزء من اإلصالح الدستوري لنظام العدالة اجلنائية   
اإلسراع توصي اللجنة الفرعية بالسري يف اخلطوات اليت تعجل هبذه العمليات حىت ميكن             

  . معظم الضعفاء املتهمنيوضع، وهو مبعاجلة وضع من ال دفاع هلم

والحظ أعضاء الوفد يف والية أواكساكا مثالً أن مكتب املدافع احلكومي يفتقر إىل               -75
االستقالل وليس له ميزانية مستقلة، وأن عدد املدافعني من الشعوب األصلية أو اخلـرباء يف               

كاف لرعاية مصاحل املقبوض عليهم يف جرائم جنائية من تلـك           قانون الشعوب األصلية غري     
  .الشعوب أو لتوفري الدفاع الكايف

ويف أواكساكا ال يتوافر يف مكتب املدافع احلكومي، رغم أنه يقـع ضـمن وزارة                 -76
شؤون الشعوب األصلية، عدد كاف من املدافعني من الشعوب األصلية أو اخلرباء يف قـانون               

ا يكفي لرعاية مصاحل أبناء هذه الشعوب احملرومني من حريتهم أو لترتيب            الشعوب األصلية مب  
، أو لعرض النواحي الثقافية عرضاً مناسباً أو تقدمي "خطأ يرجع إىل الثقافة  "الدفاع على أساس    
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كمـا أن نقـص عـدد       ). العادات واملمارسات (حجج متأصلة يف قانون الشعوب األصلية       
حدثون نفس لغة موكليهم، إىل جانب عدم استخدام متـرمجني          املدافعني احلكوميني الذين يت   

شفويني، خيلق خطراً عاجالً بأال يعرف أبناء الشعوب األصلية حقوقهم أو سبب احتجازهم،             
وباإلضافة إىل ذلك فـإن اهلويـة االثنيـة    . بل أيضاً خطر إخضاعهم لتعسف بدين أو عقلي 

وقـد  . م، ميكن أن يصيبها ضرر كـبري      والثقافية هلؤالء الناس، وهي جزء أساسي من حياهت       
أتيحت للوفد فرصة مقابلة أشخاص من الشعوب األصلية كانوا حمتجزين والحظ خطـورة             

  .املوقف الذي يواجه أغلبيتهم

ويتفاقم الوضع اخلطري للسكان األصليني عند احلكم عليهم دون أن يتـوافر هلـم                -77
وقد . دون أنفسهم فيها يف وضع أضعف     الدفاع القانوين الكايف وعند إيداعهم يف سجون جي       

الحظ أعضاء الوفد أن كثرياً من السكان األصليني الذين يقضون مدة العقوبة تعلموا احلديث              
باإلسبانية ألول مرة بعد دخول السجن، وكانوا يف أغلب احلاالت يتخلـون عـن لغـاهتم                

الفرعية أهنم مل يعرفوا أبداً   وقال عدد من أبناء الشعوب األصلية الذين قابلتهم اللجنة          . األصلية
أسباب القبض عليهم ومل يستطيعوا االتصال بأي شخص يستطيع أن يشرح هلم سبب القبض 

وقال آخرون إهنم يف وقت القبض عليهم أُجربوا على التوقيع على وثيقة مل يفهموها،              . عليهم
م مل تتوافر هلم فرصـة      وقالوا أيضاً إهن  . واعترفوا فيها بارتكاب جرمية مل يرتكبوها يف الواقع       

للحديث عن أي جانب من جوانب إلقاء القبض عليهم مع حمام ألهنم مل يكن يف استطاعتهم                
  .التفاهم بنفس اللغة

والحظ أعضاء الوفد فارقاً واضحاً يف ختصيص املوارد البشرية واملادية بني النيابـة               -78
الت مع احملتجـزين أُجريـت دون       كما أهنم الحظوا أن املقاب    . العامة واملدافعني احلكوميني  

فكانت اجللسات تدور   . السرية الالزمة ودون تنظيم جلسات يف احملكمة ودون حضور قاض         
وكمثال على االختالفـات  . واحملتجزون خلف القضبان مع وجود رجال الشرطة على مقربة   

ني كانـت   الواضحة يف البنية األساسية بني مكتب النيابة العامة ومكاتب املدافعني احلكـومي           
هناك سبع حماكم لكل منها ثالثة كتبة خلدمتها ولكن كان هناك ستة مدافعون حكوميـون               

وعلى العكـس   . فقط، دون أن يكون لديهم موظفون يدعموهنم أو تتوافر لديهم احلواسيب          
 من مكاتب النيابة كانت حتصل على دعم من سبعة كتبة، مع            14من ذلك الحظ الوفد أن      

  .وجود احلواسيب

اللجنة الفرعية أن تنظر الدولة الطرف يف نظام الدفاع احلكومي لـديها            وتوصي    -79
وأن تزيل العوائق اليت تعوق عمل املدافعني احلكوميني حبيث تتـوافر للمحـرومني مـن               
حريتهم فرصة حقيقية الستشارة مدافع حكومي من حلظة القبض عليهم وملمارسة حقهم            

وتوصي اللجنة الفرعية   .  تعذيب أو سوء معاملة    يف الدفاع مبا مينع أو يكشف أي حاالت       
بأن تعمل الدولة الطرف على حتسني الكمية والنوعية يف اخلدمات اليت يقدمها املدافعون             
احلكوميون، وعلى وجه اخلصوص أن تضمن هلم إمكان مزاولة عملـهم يف إطـار مـن                
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توصي بتطوير قاعدة   كما أن اللجنة الفرعية     . االستقالل وباعتبارهم مؤسسة قائمة بذاهتا    
بيانات نظام الدفاع احلكومي من أجل االحتفاظ بسجالت عن حاالت التعذيب وغريها            
من حاالت املعاملة الالإنسانية اليت أبلغ عنها موكلو املدافعني احلكوميني أو ذكروها هلـم       

  .بطريقة سرية

إنسانية أو املهينة   وتعتقد اللجنة الفرعية أن من أفضل طرق منع التعذيب واملعاملة الال            -80
ملن ميكن أن يقع ضحية هلا هو إجياد خدمة مستقلة من املدافعني احلكوميني هبـا مـدافعون                 

ويوجد تشريع بإنـشاء    . مؤهلون يعملون على قدم املساواة مع القضاة وأعضاء النيابة العامة         
ومل .  العملي مثل هذه اخلدمة يف والية أواكساكا ولكن الوفد رأى أنه ليس مطبقاً يف الواقع             

. ينفذ ما يكفي لتحقيق املساواة يف املرتبات بني املدافعني احلكوميني وأعضاء النيابة العامـة             
وينبغي للدولة أن تقيم التوازن بني اخلدمات اليت يقدمها أعضاء النيابة العامة لضحايا اجلرائم              

  .وخدمات الدفاع عمن قد يقعون ضحية للتعذيب واملعاملة القاسية

سر اللجنة الفرعية أن تالحظ أن هناك خططاً لتقوية نظام الدفاع احلكـومي يف              وي  -81
وتعتقد اللجنة الفرعية أنه من أجل ضمان حدوث هذا التغيري          . سياق إصالح العدالة اجلنائية   

بالفعل وعدم بقاء هذه املبادرة مسجلة على الورق فقط جيب على خمتلف الواليات تعجيـل               
اإلسراع هبا، وأن تؤدي عمالً عاجالً الستبعاد االختالالت املوجودة عملية تقوية املؤسسات و

اآلن يف خدمات النيابة العامة والفوارق اليت ليست يف صاحل احملتجزين الذين هلـم احلـق يف                 
  .افتراض براءهتم إىل حني ثبوت اجلرم أثناء احملاكمة

 24كوميني ملدة   وينبغي اختاذ خطوات لضمان وجود عدد كاف من املدافعني احل           -82
ساعة يف اليوم لالستجابة بطريقة فعالة ومستقلة ويف الوقت املطلوب ولتقدمي املـساعدة             

  . النيابة العامةيدالقانونية ملن حيتاجون إليها منذ حلظة القبض عليهم أو وضعهم حتت 

   العام وتطبيق بروتوكول اسطنبولالنائبمكتب   -جيم   

السلطات املكسيكية بروتوكول اسطنبول كجزء من      ترحب اللجنة الفرعية بتطبيق       -83
ولكن، فيما يتعلق باستعمال هذا الصك، وخـصوصاً        . جهودها لوقف اإلفالت من العقاب    

انعكاسات طريقة تطبيقه، تود اللجنة الفرعية أن تذكّر الدولة الطـرف بـأن بروتوكـول               
والحظ .  منع وقوعها  اسطنبول كان مقصوداً منه ليس جمرد توثيق حاالت التعذيب بل أيضاً          

الوفد أثناء زيارته أن معظم الواليات املكسيكية هي يف سـبيلها إىل تطبيـق بروتوكـول                
ولكن يف معظم الواليات اليت زارها ليست هناك خربة كافية أو معلومات كافيـة              . اسطنبول

  .عن تلك اآللية

لجنة الفرعيـة   وأثناء االجتماعات مع السلطات املكسيكية قُدمت معلومات لوفد ال          -84
عن اجلهود اليت ُتبذل وعن التقدم يف تطبيق بروتوكول اسطنبول، بتشجيع من مكتب النائب              
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ووفقاً للمعلومات اليت قدمتها الـسلطات االحتاديـة مل يطبـق هـذا             . العام وحتت قيادته  
وتعتقد اللجنة الفرعية أن التطبيـق الفعلـي والـشامل          . الربوتوكول إال يف ثالث واليات    

وكول اسطنبول، باإلضافة إىل أنه أداة مفيدة إلثبات حدوث حاالت تعذيب أو عـدم              لربوت
وإذا كانت اللجنة الفرعية ترحب بـاجلهود الـيت         . حدوثها، فإنه أيضاً مينع وقوع التعذيب     

ُبذلت حىت اآلن فإهنا لذلك تشجع الواليات على السري يف اخلطوات الالزمة لضمان التطبيق              
  .الكامل للربوتوكول

ورغم التقدم يف هذا اجملال فقد الحظ وفد اللجنة الفرعية يف الواليات اليت جيـري                 -85
  .فيها تطبيق بروتوكول اسطنبول عدم بلوغ األهداف اليت ُوضع من أجلها هذا الربوتوكول

وهناك أسباب عديدة لعدم تطبيق هذا الربوتوكول تطبيقاً فعاالً، منها عدم كفايـة               -86
وقد الحظ أعضاء الوفد أن املوظفني املهنـيني، رغـم          . أو املدرَّبني / و املوظفني املتخصصني 

رغبتهم يف تطبيق الربوتوكول بطريقة فعالة، كانوا يفتقرون يف الغالـب إىل معرفـة كافيـة                
ومن رأي اللجنة الفرعية أن بروتوكول اسطنبول يوفر املبادئ التوجيهية للتحقيق           . مبحتوياته

تعذيب وسوء املعاملة وتوثيق هذه احلاالت، وأن اتباع هذه املبادئ          بطريقة فعالة يف حاالت ال    
التوجيهية بطريقة سليمة سيساعد خرباء الطب الشرعي على تقييم العالقة بني االستنتاجات            
الطبية واإلدعاءات حبدوث تعسف وإبالغ تقييمهم للوضع للكيانات املسؤولة عن توجيـه             

  .االهتام جبرائم جنائية

وفد أن بروتوكول اسطنبول كان يف كثري من احلـاالت ال يـستعمل يف              والحظ ال   -87
غرضه احلقيقي بوصفه صكاً إلثبات التعذيب، بل كان يستعمل كتهديد ضـد األشـخاص              

وبذلك . أي من يقدمون شكوى من حدوث تعذيب      : الذين يهدف الربوتوكول إىل محايتهم    
 تبني النتائج الطبية والنفسانية األساليب اليت       ينتهي األمر باهتامهم باإلدالء ببيانات كاذبة إذا مل       

وهذا األمر موضع قلق خاص لدى اللجنة الفرعية بسبب الوضـع           . استخدمت يف التعذيب  
الضعيف لألشخاص الذين يبلغون عن حاالت التعذيب، وهو وضع يتفاقم بسبب خوفهم من            

ينبغي أن يعتمد على هذه     وهلذا فإن إثبات التعذيب ال ميكن وال        . االنتقام إذا قدموا شكوى   
يضاف إىل ذلك أن كثرياً من الضحايا ال تبدو عليهم آثار بدنية واضحة، حىت              . النتائج فقط 

فوجود أعراض بدنية ميكن أن تثبت وقوع التعذيب يعتمـد علـى            . يف حالة التعذيب البدين   
فحوص الطبيـة   وتعتقد اللجنة الفرعية أن ال    . عوامل كثرية، منها احلالة النفسية لدى الضحية      

ميكـن حتويـل    وال. اليت جترى وفقاً لربوتوكول اسطنبول نادراً ما تكفي إلثبات التعـذيب    
شكاوى التعذيب أو سوء املعاملة أو استخدامها ضد الشاكيني، أو اسـتعمال رأي الطـب               
  .الشرعي الصادر وفقاً لربوتوكول اسطنبول الهتام هؤالء األشخاص بتوجيه هتم ال أساس هلا

أثناء املقابالت اليت أجراها الوفد يف مجيع الواليات اليت زارها الحظ أنه مل يكـن               و  -88
وتعتقد اللجنـة   . هناك شكاوى من التعذيب يف السنوات األخرية أو كان عددها قليالً جداً           

. ييم املـشكل تقييمـاً حقيقيـاً   الفرعية أن عدد شكاوى التعذيب ليس مؤشراً موثوقاً به لتق       



CAT/OP/MEX/1 

25 GE.10-42726    (EXT) 

فال بد من االعتراف    . بأن حاالت التعذيب تناقصت جملرد قلة عدد الشكاوى       ميكن القول    وال
بأن تعقد إجراءات تقدمي الشكاوى، واخلوف من االنتقام ميكن أن يقلال بدرجة كبرية مـن               

فمثالً ليس لدى كثري من ضحايا التعذيب قدرة        ). مما خيفي عددها احلقيقي   (عدد الشكاوى،   
عامل مع البريوقراطية أو للدخول يف إجراءات طويلة، مبا يف ذلك           االحتمال العقلية الالزمة للت   

كما أن عدم الثقة يف نظام الشكاوى يؤثر تـأثرياً سـلبياً يف   . مقابالت قد تستغرق عدة أيام 
وإذا مل يستطع الفحص الطيب النفساين أن يثبت وجود حالة تعذيب           . عدد الشكاوى املقدمة  

 بالقذف يف حق رجال الـشرطة أو مـوظفي إنفـاذ            فإن الشاكي ميكن أن يتعرض الهتامه     
وتعتقد اللجنة الفرعية أن هذه األوضاع اليت يصبح فيها الضحايا بدون دفاع متامـاً         . القوانني

هي أوضاع غري مقبولة على اإلطالق وتعتقد أن الدولة الطرف عليها أن تتأكد من أن مـن                 
ال سوء املعاملة تتوافر هلم احلرية     يدعون أهنم كانوا ضحايا تعذيب أو أي شكل آخر من أشك          

  .الكاملة لإلبالغ عن هذه احلاالت دون خوف من االنتقام بعد ذلك

وتود اللجنة الفرعية التذكري بأن مبدأ بروتوكول اسطنبول هو تقييم درجة التناسق              -89
التعذيب بني سوابق التعذيب أو املعاملة السيئة، واحلالة الصحية واألعراض أثناء فترة اإلدعاء ب            

ولكن حالة التعـذيب ال ميكـن       . أو سوء املعاملة وبعدها، ونتائج الفحص الطيب والنفساين       
  .إال فيما ندر توثيقها على أساس هذه العناصر وحدها،

ويود الوفد أيضاً أن يالحظ أمهية التمييز بني أطباء يعملون يف مرافق هبا أشـخاص                 -90
  .وفقاً لربوتوكول اسطنبولحمرومون من حريتهم وخرباء جيرون الفحوص 

كذلك يود أعضاء الوفد أن يعربوا عن قلقهم من الشهادة الـسرية الـيت يقـدمها                  -91
املوظفون الطبيون العاملون يف مكتب النائب العام الذي كان به أشخاص حمرومـون مـن               

قـد  ف. حريتهم، الذي قالوا إن التقارير الطبية غالباً ما ال تعكس حقيقة نتائج فحص املريض             
قالوا للوفد إهنم كثرياً ما كانون يغريون التقارير الطبية بناء على أوامر صرحية مـن مكتـب                 

وتعتقد اللجنة الفرعية أن هذه األوضاع غري مقبولة على اإلطـالق وتـود أن              . النائب العام 
تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بأن تكون اآلراء الطبية يف هذه املؤسسات صادرة مع ضـمان               

  .تقالل الكاملاالس

حتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف، أوالً على توزيـع حمتـوى بروتوكـول             و  -92
اسطنبول ومعلومات عن أفضل ممارسات لتطبيقه توزيعاً واسع النطـاق بـني املهنـيني              

وباإلضافة إىل ذلك حتث اللجنة الفرعية الدولة الطـرف      . املسؤولني عن أماكن االحتجاز   
ملمارسة احلالية وبرامج التدريب هبدف ضمان إصدار التقارير الطبية         على إعادة النظر يف ا    

والنفسانية وفقاً لربوتوكول اسطنبول ولألغراض املقـصودة أصـالً كمـا جـاءت يف              
. الربوتوكول نفسه وعدم استعماهلا كأساس للزعم بأن الضحايا قدموا بالغات كاذبـة            

بول بضمان عمل حتقيقات مستقلة     وتوصي اللجنة الفرعية بتقوية تطبيق بروتوكول اسطن      
وسريعة ووافية والتأكد من أن املهنيني الذين يبدون آراء طبية ونفسانية ينتمون إىل معاهد              
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الطب الشرعي ومستقلون بشكل واضح، والسماح بتقدمي شهادة اخلـرباء املـستقلة يف           
  .وعمراحل اإلجراءات القانونية ذات الصلة وفقاً ملعايري نظر القضاء يف املوض

  التدريب كآلية ملنع التعذيب  -دال   

تدرك اللجنة الفرعية متام اإلدراك أن منع التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو               -93
املهينة ضروري لضمان التدريب السليم والتوعية حبقوق اإلنسان وبـاإلجراءات الـسليمة            

احتكاك مبن قـد يقعـون ضـحايا        والضمانات القانونية لدى املوظفني الرمسيني الذين هلم        
  .للتعذيب

وأثناء الزيارة عقد الوفد اجتماعاً يف مكسيكو سييت مع سـلطات بلديـة ليـون                 -94
وغواناخواتو للحصول على معلومات مباشرة عن برامج ودورات تدريب الـشرطة الـيت              
وضعت على الفيديو وأذيعت على نطاق واسع على اإلنترنت، حيث يظهر رجال الـشرطة              

  ".التدريب"تلك البلدية وهم خيضعون ملعاملة الإنسانية ومهينة كجزء من من 

ومل يقتنع الوفد باإليضاحات اليت قدمها رجال السلطات البلدية من هاتني الواليتني،              -95
ومع ذلك فإن اللجنة الفرعيـة      . الذين قالوا إن األحداث املذكورة هي جمرد متارين حماكاة        

يف جربة السلبية حلث الدولة الطرف على مضاعفة جهودهـا          تود أن تستفيد من هذه الت     
وينبغي أن يكون تدريب الـشرطة ذا اجتـاه         . تقدمي تدريب مناسب كآلية ملنع التعذيب     

كما أن اللجنة الفرعية حتث السلطات على إعادة النظر يف مجيع برامج ودورات             . وقائي
واعد حقـوق اإلنـسان،     تدريب الشرطة على مجيع املستويات حىت تتفق مع مبادئ وق         

وتضمن سريها على أسلوب حقوق اإلنسان باستمرار، وخصوصاً أن تكون موجهة حنـو             
  .منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  أوضاع احملرومني من حريتهم  -رابعاً   

  اإلحصاءات والوضع الفعلي: شكاوى التعذيب  -ألف   

اء الوفد فرصة االستماع إىل معلومات واحلصول عليها مـن خمتلـف   أتيحت ألعض   -96
ودلـت هـذه    . السلطات االحتادية وسلطات الواليات بشأن شكاوى التعذيب األخـرية        

وكان من األسباب اليت ذُكرت لتفسري هذه       . املعلومات على اجتاه يف تناقص هذه الشكاوى      
الداخلية واخلارجية يف أماكن االحتجاز،     الظاهرة تطبيق بروتوكول اسطنبول، وزيادة الرقابة       

ولكن، كما سبق   . ووضع أجهزة تصوير يف مرافق االحتجاز، وبذل جهود يف جمال التدريب          
قوله، تعتقد اللجنة الفرعية أن عدد شكاوى التعذيب ليس مؤشراً موثوقاً به عن العدد الفعلي               

  .للحاالت، وذلك ألسباب عديدة
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ت، فإن الشهادات اليت استمع إليها الوفـد، مسحـت          وبصرف النظر عن اإلحصاءا     -97
ألعضائه باالنتهاء إىل أن العدد الفعلي حلاالت التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو              

. الالإنسانية أو املهينة ال يتفق مع عدد الشكاوى املقدمة للجان حقوق اإلنسان وللنيابة العامة             
بني الـشكاوى املقدمـة عـن تلـك اجلـرائم           كما الحظ أعضاء الوفد عدم وجود صلة        

العوائق : ومن التفسريات املمكنة هلذا الوضع.واالستنتاجات اليت وصلت إليها تلك التحقيقات
التنظيمية والتفسريية والعملية أمام تلقي هذه الشكاوى والبدء يف حتقيقات أولية؛ عدم صحة             

تصنف على أهنا جرح أو إساءة اسـتعمال        التصنيف األويل للوقائع املبلغ عنها، اليت غالباً ما         
السلطة أو غري ذلك من األوصاف اليت ختفي احلقيقة عند بدء التحقيق يف شكاوى التعذيب؛               
إخفاء أرقام حاالت التعذيب أو عدم التأكد منها مما يرجع إىل ميل الضحايا إىل عدم اإلبالغ                

ائي؛ سوء اسـتعمال اآلراء     عن التعذيب بسبب اخلوف أو بسبب عدم ثقتهم يف النظام القض          
الطبية والنفسانية الصادرة تطبيقاً لربوتوكول اسطنبول كدليل على كذب االهتامـات إذا مل             
ينجح الشاكي يف إثبات التعذيب؛ بطء التحقيقات وعدم فعاليتها مما يؤخر عمل فحـوص              

آلراء الطبية  بواسطة خرباء يف وقت سريع؛ عدم كفاية األساليب وعدم كفاية األداء يف إبداء ا             
والنفسانية مبا يتفق مع بروتوكول اسطنبول؛ عدم ميل رجال النيابة العامة إىل العلم حبـاالت               

  .التعذيب واملالحقة فوراً

اللجنة الفرعية أن تنظم الدولة الطرف محالت توعية واسعة النطاق عن           وتوصي    -98
ومكان اإلبالغ عنها، وأن    منع التعذيب، لتقدمي املعلومات عن كيفية اإلبالغ عن احلاالت          

ختطو خطوات لتحسني تصنيف حاالت التعذيب وأن توفر التدريب على التحقيق فيهـا             
كما توصي اللجنة الفرعية . ويف غريها من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ومات بوضع قاعدة بيانات على املستوى الوطين مع معلومات متقاطعة من أجل تنظيم املعل         
عن األعمال اليت تدل على التعذيب أو سوء املعاملة وذلك باستعمال املعلومات املباشرة             
املذكورة يف الشكاوى املقدمة إىل النيابة العامة وإىل وكاالت إنفاذ القوانني وجلان حقوق             

وهذه التقارير األخرية جيب، حبسب     . اإلنسان يف الواليات ومن التقارير الطبية والنفسانية      
لتوصية التالية، أن تتضمن مساحة تبني مصدر اإلصابات كما أبلغ عنها الشخص املعين،             ا

  .وجيب أن تعترب أساساً سليماً لتقدمي الشكوى

وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على اختاذ التدابري وتقويتها ملنع أعمـال              -99
أن تكون هذه التدابري جزءاً من      وجيب  . التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

سياسة حكومية على املستوى الوطين، مع التوصية بوضع سجل مركزي للبالغات عـن             
حاالت التعذيب وغريها من حاالت املعاملة الالإنسانية يتضمن، على األقل، معلومـات            
عن التاريخ واملكان واألسلوب والطرق اليت اسُتخدمت يف ارتكـاب هـذه األعمـال              

  .ة ومعلومات عن الضحايا واملتهمني بارتكاب هذه األفعالاملزعوم
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  أماكن االحتجاز اليت زارهتا البعثةمراكز و  -باء   

  الشرطة الوقائية  -1  

. فحص الوفد أحوال سجون البلديات يف خمتلف الواليات أثناء زيارته للمكـسيك             -100
لفات إدارية تنص   وهذه املؤسسات هي أول سلطة حيتك هبا األشخاص عند احتجازهم ملخا          

وتود اللجنة الفرعية أن تبدي املالحظات التالية عن انطباعات     . عليها لوائح البلدية أو أوامرها    
  .الوفد من أماكن االحتجاز هذه

  جترمي الفقر  )أ(  
تفهم اللجنة الفرعية وحتترم احلق السيادي للدول يف معاقبة األشخاص الذين أدينـوا       -101

 زيارة أعضاء الوفد للدولة الطـرف الحظـوا أن أبـسط أنـواع              ولكن أثناء . بعد حماكمة 
املخالفات اإلدارية، اليت ميكن يف العادة حلها بدفع غرامة، كانت تؤدي إىل أن األشـخاص               
الذين ال يستطيعون أن يدفعوا الغرامة يوضعون يف الغالب يف احتجاز مؤقت ملدة قد تصل إىل                

تجزين كانوا فقراء للغاية وال يستطيعون دفـع        كذلك الحظ الوفد أن معظم احمل     .  ساعة 36
. وعدم قدرة املخالفني الفقراء على الدفع تعرضهم خلطر التعسف واملعاملة القاسية          . الغرامات

يف حالة املخالفات اإلداريـة، إذ إن األشـخاص         " جترمياً للفقر "والحظ الوفد بقلق أن هناك      
طلوبة ال حيتجزون، حبسب الشهادات اليت مسعها   الذين لديهم القدرة املالية على دفع الغرامة امل       

  .الوفد

وقد مسع أعضاء الوفد ادعاءات يف معظم الواليات اليت زاروها عن أن من املمكـن                 -102
جتنب السجن أو دفع الغرامات القانونية املقررة وذلك بدفع مبلغ معني من املال للشرطة عند               

األوضاع ميكن أن تؤدي إىل ممارسات فاسدة من وتعتقد اللجنة الفرعية أن هذه  . إلقاء القبض 
وقد أتيحت للوفد فرصة لسماع شهادات      ". مكافأة"جانب الشرطة من أجل احلصول على       

مثالً إلقاء القبض يف حالة ُسكر      (عديدة عن أوضاع ارتكب فيها أفراد خمالفات إدارية عادية          
هم رمسياً إذا كانوا قد دفعـوا       دون القبض علي  ) أو تناول املشروبات الكحولية يف ميدان عام      

وترى اللجنة الفرعية أن    . للشرطة مبلغاً معيناً من املال عند إمساكهم وهم يرتكبون املخالفة         
اللجنة الفرعية، من أجل استبعاد احتمال االحتجـاز        وتوصي  .هذه املمارسات غري مقبولة   

ون احلرمان من احلرية هو     غري الضروري واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أن يك         
  .آخر حل يف حاالت العقوبات اإلدارية أو املخالفات البسيطة

والحظ الوفد يف مراكز الشرطة اليت زارها أن معظم احملتجـزين مل تكـن لـديهم                  -103
ويف مجيع الواليات   . ممتلكات أو أموال كما الحظ عدم انتظام سجالت ممتلكات احملتجزين         

ء الوفد إىل ادعاءات من أشخاص كثريين حمرومني من حريتهم وكان           اليت زارها استمع أعضا   
رجال الشرطة أو موظفو إنفاذ القوانني قد جردوهم من أمواهلم ومتـاعهم وقـت القـبض           
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ففي والية أواكساكا مثالً الحظ أعضاء الوفد، وفقاً لسجالت االحتجـاز لـدى              . عليهم
وبـسؤال  . ون إىل املرفق وليس لديهم مال      يف املائة من احملتجزين كانوا يصل      93الشرطة، أن   

األشخاص الذي ادعوا أن ممتلكاهتم انتزعت منهم بواسطة رجال الشرطة أفادوا يف كثري من              
وترى اللجنـة أن هـذا      . احلاالت أيضاً بأهنم وقعوا ضحية لشكل من أشكال سوء املعاملة         

م احترام احملتجـزين    تعسف يف استعمال السلطة ويبدو أنه واسع النطاق، وهو ال يعكس عد           
فحسب بل ميكن أن يؤدي إىل أشكال أخرى من سوء املعاملة، مبا يف ذلك التعسف البـدين                 

وعلم الوفد بادعاءات حاالت احتجاز دون أساس، حيـث         . ورمبا حىت االحتجاز التحكمي   
كانت الشرطة تسرق األموال وسائر املمتلكات من احملتجزين لغرض واحد هو احلصول على             

وعلم أعضاء الوفد أن هذه     . ستكمال املرتبات الضئيلة اليت حيصل عليها رجال الشرطة       مال ال 
ممارسة شائعة يف بعض الواليات إذ إن الشرطة تلتقط أشخاصاً دون أي سبب وتنقلـهم يف                
سياراهتا إىل أرض خالية أو أماكن منعزلة أخرى وتسلبهم ممتلكاهتم، وهتددهم بإيـداعهم يف              

الفرعية بـأن تنظـر الدولـة    وتوصي اللجنة .  مقاومة مث تفرج عنهم    السجن إذا أبدوا أي   
الطرف يف إمكان زيادة مرتبات رجال الشرطة حبيث يستطيعون إعالة أنفسهم بكرامـة،             
دون اللجوء إىل هذه األنواع من املمارسات، اليت تعترب تعـسفاً واضـحاً يف اسـتعمال                

وباإلضافة إىل ذلـك    . لالإنسانية أو املهينة  السلطة وتؤدي إىل احتمال املعاملة القاسية أو ا       
توصي اللجنة الفرعية بوضع سياسة صارمة لإلشراف على رجال الشرطة تتناول أشكال            

وينبغي أن حيمل رجال الشرطة إشارات واضحة على        . السلوك اليت أُبلغت للجنة الفرعية    
  .مالبسهم الرمسية وجيب منعهم من محل نقود أثناء اخلدمة

بلغ الوفد بأن بعض رجال الشرطة يف مكسيكو سييت حصلوا على تعـويض             وقد أُ   -104
ومن رأي اللجنة الفرعية أن أسلوب مكافأة هذا الـسلوك  . مايل عن كل حالة قبض ينفذوهنا  

قد يؤدي إىل االحتجاز التعسفي وغري الشرعي من جانب بعض رجال الشرطة، مما يزيد من               
ن أجل احلصول على اعترافات تؤيد أو تثبت كفاءة         احتمال خضوع احملتجزين ملعاملة سيئة م     

وتطلب اللجنة الفرعية أن تقدم السلطات املكسيكية معلومات تفـصيلية عـن            . الشرطة
املمارسات اجلارية اليت تشجع على إلقاء القبض من جانب رجال الشرطة وحتث الدولـة           

  .الطرف على إزالة هذه املمارسات إذا كانت ال تزال قائمة

  م اتباع اإلجراءات السليمةعد  )ب(  
الحظ الوفد أيضاً عند وقوع هذا النوع من االحتجاز أن األفراد املعنيني ال تـسمع                 -105

أقواهلم بطريقة سليمة وال تتاح هلم أي فرصة ملمارسة حقهم يف الدفاع، إذ إن مهمة قاضـي             
ية للمتـهمني   البلدية هي ببساطة فرض غرامات وفترات احتجاز، دون أن تتوافر فرصة حقيق           

  .ملمارسة حقهم يف الدفاع عن أنفسهم

كـذلك  . وقد قابل أعضاء الوفد كثرياً من احملتجزين الذين مل يبلغهم أحد حبقوقهم             -106
وتود اللجنة الفرعية أن تـشري إىل       . أُبلغ الوفد بأن أقارب احملتجزين مل يبلغوا حبالة االحتجاز        
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ل من هذا التقرير بشأن عدم وجود ضـمانات         التعليقات والتوصيات اليت ستأيت يف قسم تا      
التباع اإلجراءات السليمة، مبا يف ذلك احلق يف خدمات حمام، وحق احملتجـزين يف إبـالغ                
أقارهبم باحتجازهم وباحلصول على إشعار بأن أقارهبم قد أُبلغوا، وحقهم يف إبالغهم بسائر             

ة يف القسم التايل بـشأن هـذه        وتنطبق تعليقات اللجنة الفرعية وتوصياهتا الوارد     . حقوقهم
  .املسائل على األوضاع اليت الحظها الوفد عند زيارة سجون البلدية

لتمريـر  " غرفـة للـصحافة   "والحظ الوفد أن وزارة األمن يف والية خاليسكو هبا            -107
وليست هذه هـي    . األشخاص احملتجزين بزعم ارتكاب خمالفات إدارية أمام أجهزة اإلعالم        

فتفيد اإلدعاءات اليت تلقاها الوفد أهنا ممارسة يستخدمها كل من الشرطة           . دةاملمارسة الوحي 
.  أخبار من أجزاء أخرى مـن البلـد        حبسبوقد الحظ الوفد أوضاعاً مماثلة      . والنيابة العامة 

وهذه املمارسة ليست جمرد انتهاك صارخ لإلجراءات السليمة وملبدأ قرينة الرباءة بل إهنا تعترب              
وكان . للمحتجزين بفرض عقوبة عليهم غري مقررة يف القانون وبدون حماكمة         معاملة مهينة   

بعض األشخاص الذين حتدث معهم الوفد قد وقعوا ضحية هلذه املمارسة وشرحوا أهنم بعـد      
  .ذلك أصبحوا موضع متييز شديد جداً من جانب قطاعات عديدة يف اجملتمع

  تقارير عن سوء املعاملة  )ج(  
احلصول على شهادات واستعراض املعلومات األخرى تقابل أعـضاء         باإلضافة إىل     -108

الوفد مع أشخاص كثريين ألقي القبض عليهم كما استمعوا إىل ادعاءات بوقوع معاملة قاسية         
وأُبلغ الوفد يف مجيع الواليات اليت زارها بأن هذه املمارسات          . والإنسانية من رجال الشرطة   

لعادة يف أرض خالية أو يف أماكن نائية، ولكن بعـضها           التعسفية من جانب الشرطة تقع يف ا      
  .حيدث يف مركز الشرطة نفسه

وأُبلغ . كذلك استمع الوفد إىل أقوال حمتجزين أسيئت معاملتهم يف مرافق االحتجاز            -109
أعضاء الوفد ببعض التقنيات وتود اللجنة الفرعية أن تربز أن استخدام الغاز لـشل حركـة                

وقد مسع أعضاء الوفد من أشخاص عديدين       .  ومعاناة ال ضرورة هلا    األشخاص يؤدي إىل أمل   
  .حمتجزين يف مونتريي بأن هذه املمارسات شائعة

وادعى عدد كبري من النساء الاليت قابلهن الوفد أهنن خضعن ملعاملة سيئة والإنسانية               -110
فمـثالً يف   . شرطةمن الشرطة، خصوصاً أثناء إلقاء القبض عليهن أو أثناء نقلهن إىل مراكز ال            

خاليسكو مسع أعضاء الوفد من نساء كثريات أن أشيع أنواع التعسف من جانب الـشرطة               
ويف بعض احلاالت تأكدت هذه املزاعم      . تتضمن الصفع والركل والضرب واإلساءة باأللفاظ     

من جانب مديري السجون، الذين أبلغوا أعضاء الوفد سراً بأن كثرياً من النساء جـئن إىل                
لسجون وعليهن عالمات ضربات عديدة وإصابات واضحة يف أجـزاء خمتلفـة مـن              هذه ا 
  .اجلسم
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  أحوال اإليواء  )د(  
وجد الوفد أن أحوال إيواء األشخاص احملرومني من حريتهم كانت سيئة للغايـة،               -111

فالغرف يف مراكز الشرطة اليت زارها الوفد ليـست معـدة           . وذلك بدون أي استثناء تقريباً    
ففي املكتب  . كثر من عدة ساعات، وإن كانت األحوال ختتلف من مكان إىل مكان           لإليواء أ 

واحـدة  :  التابع للنائب العام املساعد يف غواداالخرا وجد الوفد نوعني من الغرف           14رقم  
 متر مربع، وأخرى أكرب بعض الشيء ألربعة أشخاص هبا سرير           4.5لشخصني مقاسها حنو    

وأثناء الزيارة وجد   . مكان لقضاء احلاجة وحوض للغسيل    أو سريران من األمسنت املسلح، و     
وال حتصل الغرف إال على ضوء بسيط من الشمس من خالل        . الوفد أن حالتها كانت مقبولة    

وأما عن التهوية فكان تكييف اهلواء يعمل باستمرار وكانت درجات احلرارة منخفضة            . املمر
حلرارة كانت منخفضة جداً بل إهنا كانت       وقال احملتجزون الذين استجوهبم الوفد إن ا      . جداً

  .تنخفض أكثر أثناء الليل وهو ما تأكد منه أعضاء الوفد أثناء الزيارة

ويف نفس املرفق أُبلغ أعضاء الوفد بأن احملتجزين ال تعطى هلم أغطية الستعماهلا أثناء                -112
ويف .  أثنـاء الليـل    الليل، وأفاد عدد من احملتجزين بأن من املعتاد ختفيض درجة احلرارة حىت           

معظم مرافق االحتجاز اليت زارها الوفد مل يكن احملتجزون حيصلون علـى ورق صـحي أو                
 التـابع   14ويف املكتب رقم    . صابون، بل يف كثري من احلاالت مل يكن لديهم ماء للشرب          

للنائب العام املساعد يف غواداالخرا، خاليسكو مثالً، كان موضع املـراحيض يف مواجهـة              
يضاف إىل ذلك أن املزاعم اليت   . ن الغرفة، وبذلك ال تتوافر أي خصوصية عند استعماهلا        قضبا

وكانـت أمـاكن    . مسعها الوفد تفيد أن قسم احتجاز النساء ال يشرف عليه إال رجال فقط            
االحتجاز بصفة عامة غري صحية ومزدمحة ومكتظة ومل يكن هناك إمدادات غذائية كافية أو              

والحظ الوفد يف مجيع الواليات اليت زارها أن أعضاء األسرة هـم يف             . ميكن االعتماد عليها  
وهـذه  . العادة الذين يقدمون األغذية للمحتجزين وذلك لعدم وجـود ميزانيـة لألغذيـة            

األوضاع، حيث ال توفر الدولة األغذية جلميع األشخاص احملتجزين حتت سـلطتها، تعتـرب              
  .معاملة قاسية والإنسانية ومهينة

 غرفة لالحتجاز، منها    11 مركز شرطة البلدية يف آالمي يف مونتريي كان هناك           ويف  -113
وكان بعض هذه الغرف فارغاً يف حني أن الغرف األخـرى كانـت             . واحدة فقط للنساء  

وكان بكل منها مقاعد من احلجر على طول احلوائط ومرحاض داخل الغرفة بدون             . مكتظة
د بعدم وجود حشيات أو أغطية أثناء الليـل وإن          وقال احملتجزون للوف  . أي إمدادات صحية  

وكان النور الطبيعي   . كان الوفد الحظ أن إحدى الغرف كانت تستخدم يف ختزين األغطية          
وكان هبذا املرفق غرفة حلفظ املمتلكات واملتعلقات الشخـصية         . والتهوية يف الغرف كافيني   

لزيارة، وغرفة لألحداث   للمحتجزين، ومكتب لتسجيل وصوهلم، ومكتب للطبيب، وغرفة ل       
به أربـع مرشـات     ) للجنسني(وأماكن مشتركة تتألف من مطعم به مناضد ومقاعد ومحام          

ورأى أعضاء الوفد أن حالة النظافة والصيانة يف هذا املرفـق ال            . لالغتسال وعدة مراحيض  
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إن وقد قيل هلم إن الطعام يقدم مرتني يف اليوم، وقـال احملتجـزون              . ميكن أن تعترب مرضية   
والحظ أعضاء الوفد وجود عدم كبري من الصراصري        . الطعام مل يكن كافياً ومن نوعية سيئة      

  .يف املطعم

بأن تعيد الدولة النظر يف املمارسة الواسـعة االنتـشار          وتوصي اللجنة الفرعية      -114
بعرض احملتجزين علناً على أجهزة اإلعالم قبل احلكم عليهم أو قبل إبالغهـم حبقـوقهم               

 خدمات حمام هلم، وإلغاء هذه املمارسة ألن هذا النوع من تعريض احملتجزين لـن               وتوفري
  .يؤدي فحسب إىل التمييز ضدهم، بل يعترب أيضاً معاملة قاسية والإنسانية ومهينة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تدخل الدولة التدريب وزيادة الوعي مبنع التعـذيب              -115
بوا أفعال إساءة استعمال السلطة أثناء عملية إلقـاء         لرجال الشرطة الذين حيتمل أن يرتك     

كما أهنا توصي، عندما يكون من الضروري السيطرة على أشخاص ذوي سلوك            . القبض
عنيف، باستعمال أدوات وأساليب تتجنب إحداث آثار عكسية على الـشخص وعـدم       

ـ             ة واالسـتعمال   اللجوء إىل القوة إال بالقدر الالزم بالضبط ومبا تربره املبـادئ القانوني
وتوصي اللجنة الفرعية بأن تـدعم الدولـة        . املتناسب للقوة وحبسب ظروف كل حالة     

الطرف تدابري الرقابة ملنع أي تعسف من جانب رجال الشرطة عند إلقاء القبض على أي               
كما أهنا حتث الدولة على اختاذ التدابري الضرورية حىت ال ُيضطر احملتجـزون إىل              . شخص

فية لرجال إنفاذ القوانني لتجنب إخضاعهم الحتجاز غري ضـروري يف           دفع غرامات تعس  
  .مراكز الشرطة

وتوصي اللجنة الفرعية باختاذ التدابري التالية لتحسني أحوال اإليواء يف مرافـق              -116
  :االحتجاز لدى الشرطة ويف البلديات

جيب أن تكون مجيع الغرف يف مراكز الشرطة نظيفة وذات حجـم معقـول                ●
  ؛دد األشخاص احملتجزينحبسب ع

  ؛جيب أن تكون اإلنارة والتهوية كافية  ●

جيب تزويد احملتجزين حبشيات وأغطية عنـدما يقـضون الليـل يف مرفـق                ●
  ؛االحتجاز

  ؛جيب توفري مستلزمات النظافة الشخصية الضرورية للمحتجزين  ●

ام جيب أن يتاح ماء الشرب للمحتجزين وجيب إعطائهم قدراً كافياً من الطع             ●
  ؛من نوعية مقبولة

 ساعة جيب أن تتاح هلم الفرصة للتريض ملدة ساعة          24احملتجزون ألكثر من      ●
  ؛كل يوم
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املسؤولون عن حراسة احملتجزين جيب أن يكونوا من الرجال ومـن النـساء               ●
  .وجيب ختصيص حارسات من النساء ألماكن احتجاز النساء

  مكتب النائب العام والشرطة القضائية  -2  

  مقدمة  )أ(  
النائب العام ومكاتبه وشرطة التحقيق القضائية مها من أجهزة االهتام وهلما احتجاز              -117

ونظراً ألن هذه   . املتهمني جبرائم جنائية لفترة زمنية حمددة من أجل استجواهبم وأخذ أقواهلم          
الوحدات ليست سلطات قضائية مستقلة، ونظراً بصفة خاصة ألهنا أجهزة اهتـام، تتجمـع              

ف تضع املتهمني أمام خطر إخضاعهم ألعمال عنف بدنية أو نفسانية هبدف تقليل قدرة              ظرو
  .حواسهم وإفقادهم متاسك األعصاب مما يدفعهم إىل اإلدالء بأقوال تدينهم

  سجالت االحتجاز  )ب(  
تود اللجنة الفرعية أن تذّكر الدولة الطرف بأن مسك سجالت موثوق هبـا عـن                 -118

ن حريتهم هو واحد من الضمانات األساسية ضد سوء املعاملة كما أنه        األشخاص احملرومني م  
شرط أساسي ملمارسة ضمانات اإلجراءات السليمة مثل احلق يف الطعن بعـدم مـشروعية              

وعـدم  .  وحق احملتجزين يف أن يعرضوا على قاض بدون إبطـاء (habeas corpus)االحتجاز 
وقد . د من خطر إخضاعه لسوء املعاملة     تسجيل حرمان شخص من حريته تسجيالً سليماً يزي       

الحظ الوفد يف كثري من السجون اليت زارها والتابعة للنيابة العامة عدم وجود سجالت وافية               
بأن تتضمن سجالت اإلدخـال     وتوصي اللجنة الفرعية    . بإدخال احملتجزين واإلفراج عنهم   

كـان االحتجـاز،    إىل أماكن االحتجاز سبب ذلك؛ وساعة وصول احملتجز بالضبط إىل م          
ومدة احلرمان من احلرية؛ واجلهة اليت أمرت باحتجاز الشخص وأمساء املسؤولني عن تنفيذ 
ذلك، ومعلومات دقيقة عن مكان االحتجاز، وتاريخ مثول الشخص احملتجز ألول مـرة             

  6.أمام سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى

ك التابعة للنيابة العامة، الحـظ      ويف مراكز االحتجاز اليت زارهتا البعثة وخصوصاً تل         -119
أن تضع النيابة العامـة     وتوصي اللجنة الفرعية ب   . الوفد أن السجالت ليست موجودة دائماً     

 سلسلة احتجاز احملتجزين، على أن تكـون الـسجالت موحـدة             خطوات نظاماً لتوثيق 
عين إلدخال املعلومات الضرورية فوراً وبصورة كاملة، عن احلرمان من حرية الشخص امل           

وعن األشخاص املسؤولني عن هذا احملتجز يف مجيع األوقات، إىل جانب معلومات عـن              
وبـذلك يـستطيع    . األطباء املسؤولني عن اإلشهاد بالسالمة البدينة والعقلية للشخص       

املوظفون املسؤولون واألشخاص املعنيون أن حيصلوا على تلك املعلومات، وذلك طبعاً مع        
__________ 

 املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجـاز أو               جمموعة  6
  .12السجن، املبدأ 
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وجيب توقيع أحد الضباط على مجيع      . لشخص احملتجز وكرامته  احترام احلق يف خصوصية ا    
  .القيود يف هذا السجل مث توقيع ضابط أعلى منه رتبة

  املعلومات عن حقوق احملرومني من حريتهم  )ج(  
حىت يستطيع احملرومون من حريتهم ممارسة حقوقهم بطريقة فعالة جيب أوالً وقبـل               -120

رماهنم من احلرية وجيب أن يكـون يف وسـعهم أن   كل شيء إبالغهم حبقوقهم منذ حلظة ح      
فإذا كان الناس ال يعرفون ما هي حقوقهم فإن قدرهتم على ممارسـتها             . يفهموا هذه احلقوق  

وحق احملرومني من حريتهم يف العلم حبقوقهم هو عنـصر          . بطريقة فعالة تتأثر بدرجة كبرية    
عية أن االلتزام بإبالغ احملتجـزين      وترى اللجنة الفر  . أساسي يف منع التعذيب وسوء املعاملة     

  .حبقوقهم هو ضمانة مهمة وشرط ملمارسة احلقوق بصورة سليمة

وقد تقابل أعضاء الوفد مع أشخاص كثريين زعموا أن أحداً مل يـبلغهم حبقـوقهم                 -121
ولكن الوفد الحظ مع ذلك يف بعض سجون النيابـة          . وقت إلقاء القبض عليهم أو بعد ذلك      

ها أن هناك ملصقات مبعلومات وبيانات عن حقوق املتهمني جبرائم جنائية، مبا            العامة اليت زار  
يف ذلك معلومات عن حظر التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واحلـق يف                
احلصول على خدمات حمام حكومي لألشخاص الذي ليست لديهم موارد ماليـة كافيـة،              

ري ذلك من احلقوق، اليت إذا كانت حتتـرم بالفعـل، تـوفر             واحلق يف االتصال بالعائلة وغ    
  .ضمانات ملنع التعذيب وسوء املعاملة

وتؤكد اللجنة الفرعية أن من واجب السلطات املكـسيكية أن تـضمن جلميـع                -122
احملتجزين إعالمهم حبقوقهم األساسية وجبميع احلقوق اخلاصة بسري األمور بطريقة سليمة يف            

كما أن اللجنة الفرعية تؤكد أن الشرطة عليها واجـب بـأن            . جراءاتهذه املرحلة من اإل   
  7.تسمح مبمارسة مجيع هذه احلقوق منذ حلظة حرمان الشخص من حريته

اللجنة الفرعية بزيادة نشر امللصقات وغريها من وسائل إذاعة املعلومات          وتوصي    -123
وجيـب أن   . ن حريتهم عن تلك الضمانات، مثل الكتيبات اليت تشرح حقوق احملرومني م         

وباإلضـافة إىل   . تكون هذه الكتيبات معروضة بشكل واضح يف مجيع أماكن االحتجـاز          
ذلك توصي اللجنة الفرعية بتعريف مجيع احملرومني مـن حريتـهم حبقـوقهم والـسعي               
للحصول على مساعدة من مترمجني شفويني من اللغات األصلية أو اللغات األجنبية عندما   

  .يكون ذلك ضرورياً

__________ 
  .13املرجع السابق، املبدأ   7
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  احلق يف إبالغ شخص ثالث  )د(  
ترى اللجنة الفرعية أن الشخص احملتجز دون أن يعلم أحد مبكان وجوده يتعـرض                -124

وال شك أن حق احملتجزين يف إبالغ شخص آخر         . بدرجة أكرب خلطر التعذيب وسوء املعاملة     
  .خيتارونه بعملية احتجازهم هو ضمانة أساسية ضد التعذيب وسوء املعاملة

وقد تقابل وفد اللجنة الفرعية مع حمتجزين مل تتح هلم الفرصة إلبـالغ عـائالهتم                 -125
وعدم معرفة أفراد العائلة مبكان احتجاز شخص يزيد من احتمال تعرض احملتجز            . باحتجازهم

فمثالً يف خاليسكو الحظ أعضاء الوفد أن احملتجزين مل يـسمح           . للتعذيب أو املعاملة القاسية   
احلاالت مبكاملة هاتفية ألهنم كانوا يريدون االتصال هباتف حممـول ولـيس            هلم يف كثري من     

ومسع أعضاء الوفد شهادة من شخص بأن شـقيقه         . وقد أيدت الشرطة هذا   . هباتف أرضي 
وقال هذا الشخص ألعـضاء     . احُتجز ولكن أحداً مل يبلغه مبكانه حىت فترة طويلة بعد ذلك          

وتوصي اللجنـة   . ة القاسية، مع نتائج بدنية خطرية     الوفد إن شقيقه تعرض للتعذيب واملعامل     
الفرعية بإدخال احلق يف إبالغ األصدقاء أو أفراد العائلة يف النص الذي يـبني حقـوق                
احملرومني من حريتهم، مع إبالغهم هبذا احلق وجعلهم يوقعون على منوذج يـبني اسـم               

 أن رجال الشرطة جيب     وتعتقد اللجنة الفرعية  . الشخص الذي يريدون إبالغه باحتجازهم    
أن حيصلوا على تدريب يف كيفية إبالغ احملتجزين حبقوقهم وكيفية إعمال هذا احلق بإبالغ 

  .الشخص املختار

  احلق يف خدمات حمام كضمانة ضد التعذيب وسوء املعاملة  )ه(  
ترى اللجنة الفرعية أن احلصول على خدمات حمام هو ضمانة مهمة ضـد خطـر                 -126

واحلصول على خدمات حمام هو مفهـوم       . املة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     التعذيب واملع 
فوجود حمام قد يقف حائالً أمام      . واسع جياوز توفري املساعدة القانونية ألغراض الدفاع فقط       

املوظفني الذين رمبا حياولون أن حيصلوا على املعلومات من احملتجزين بأسـاليب الـضغط أو               
وباملثل فإن وجود حمام أثناء االسـتجواب لـدى         . ك من أنواع التعسف   التهديد أو غري ذل   

ومـن  . الشرطة رمبا يوفر محاية لرجال الشرطة أنفسهم من اهتامهم بغري أساس بسوء املعاملة            
حق احملتجزين احلصول على خدمات حمام، وينبغي للسلطة املختصة أن تبلغهم هبذا احلق فور              

وتود اللجنة الفرعية أن تـذكّر الدولـة        . ممارسة هذا احلق  إلقاء القبض عليهم وتوفر وسائل      
الطرف بأن احملتجزين هلم احلق يف استشارة حمام دون وجود أحـد وذلـك منـذ بدايـة                  
احتجازهم، وإذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أو سوء املعاملة فإن الدفاع سيسهل سري اآلليات              

  .الضرورية لإلبالغ عن هذه األعمال

د عزل احملتجز عن االتصال مع العامل اخلـارجي زادت أخطـار تعرضـه         وكلما زا   -127
واحلق يف استشارة حمام هو وسيلة مهمة ملنع ظهور هذه األوضاع،           . للتعذيب وسوء املعاملة  

  .كما أنه ضمانة حلسن سري األمور
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وقد حصل الوفد على معلومات كبرية من جمموعة متنوعة مـن املـصادر ومـن                 -128
 منها أن كثرياً من املدافعني احلكوميني، وخصوصاً على املستوى احمللـي، ال             املقابالت وتبني 

 ساعة من االحتجاز؛ والواقع أن بعضهم مل        48يقدمون دفاعاً كافياً من الناحية الفنية يف أول         
يكن حىت حاضراً عندما كانت النيابة تستجوب املتهمني، رغم أهنم فيما بعد وقعـوا علـى                

والحظ أعضاء الوفد عدم وجود أي دفاع يف مثـل هـذه            .  حاضرين حماضر كما لو كانوا   
وتؤكد اللجنة الفرعية أن مجيع احملرومني من حريتهم جيب أن يتمتعوا حبق احلصول             . املواقف

أجل جتنب املواقف اليت ينشأ عنـها خطـر         ومن  . على خدمات حمام منذ بداية االحتجاز     
 أن من الضروري أن تضمن الدولة وجـود         التعذيب أو سوء املعاملة ترى اللجنة الفرعية      

حمام أو مدافع حكومي يف احلاالت اليت ال يستطيع فيها احملتجـزون أن يـدفعوا مقابـل                 
  .خدمات حمام

الفرعية بأن تتخذ الدولة اخلطوات الضرورية لضمان توافر عدد         وتوصي اللجنة     -129
قدمي املساعدة القانونيـة     ساعة يف اليوم من أجل ت      24كاف من املدافعني احلكوميني ملدة      

الفعالة ويف الوقت املناسب ملن حيتاجون إليها، من وقت إلقاء القـبض علـيهم وقبـل                
  .احتجازهم بواسطة النيابة العامة

  الفحوص الطبية  )و(  
يعترب الفحص الطيب ووضع سجل دقيق عن اإلصابات اليت عاىن منها احملرومون من               -130

  8.ب وسوء املعاملةحريتهم ضمانة مهمة ملنع التعذي

وترى اللجنة الفرعية أن الشرطة إذا كانت تسيئ معاملة احملتجزين فإهنم سيحجمون              -131
وينبغي للدولة الطـرف أن تـوفر جلميـع    . عن اإلبالغ عن سوء املعاملة وهم يف االحتجاز     

ـ  . احملتجزين فحصاً طبياً سليماً بأسرع ما ميكن بعد إدخاهلم إىل مكان االحتجـاز             رر وإذا ق
احملتجز أن يقدم شكوى عن التعذيب أو سوء املعاملة فيجب أن تتاح له الفرصة ملقابلة طبيب                
ألن االستشارات الطبية غالباً ما جتري يف العادة بصورة شخصية، وإذا كان الـشخص قـد                
عاىن من إصابات فإن الطبيب سيكون أفضل من يفحصه ويبدي رأيـاً إذا كانـت هـذه                 

وتعتقد اللجنة الفرعية أن ضمان فحص احملـرومني مـن          . عل أم ال  اإلصابات موجودة بالف  
حريتهم بواسطة طبيب، دون وجود أحد من رجال الشرطة، ميكن أن يثين املسؤولني عـن               

  .اللجوء إىل أعمال التعذيب أو سوء املعاملة

وتعتقد اللجنة الفرعية أن توفري خدمات طبيب سيكون ضمانة ضد سوء املعاملـة               -132
وينبغـي  . لالستجابة فوراً ألي مشكلة صحية أو مرض يعاين منه احملروم من حريته           ووسيلة  

للشرطة أن تضمن مرور مجيع احملتجزين بفحص طيب دخوهلم إىل مكان االحتجاز وينبغـي              
فإذا مل يكن هناك طبيب يف تلك . هلؤالء أن حيصلوا على خدمات طبيب عندما حيتاجون إليها  

__________ 
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 جانب ممرضة يف بداية األمر مث إعادة فحصه بواسطة الطبيب           اللحظة جيب فحص احملتجز من    
  .مىت أصبح ذلك ممكناً

كما توصي اللجنة الفرعية بإجراء الفحوص الطبية وفقاً ملبدأ السرية بـني الطبيـب              -133
ويف . فال جيب أن يكون أحد حاضراً أثناء الفحص سوى املوظفني الطبيني واملريض         : واملريض

ذا رأى الطبيب أن احملتجز شخص خطر، ميكن اختاذ بعض تدابري األمـن             حاالت استثنائية، إ  
وباستثناء هذه األحوال ال جيـب أن       . اخلاصة مثل وجود شرطي بالقرب من مكان الفحص       

يكون يف وسع رجال الشرطة االستماع إىل ما يدور يف مكان الفحـص الطـيب أو رؤيـاه                  
  .بالعني

ال جترى بطريقة منتظمـة يف مجيـع مراكـز          وقد الحظ الوفد أن الفحوص الطبية         -134
. وحىت عند إجرائها فإهنا مل تكن دائماً خالية من وجود أحد من رجـال الـشرطة              . الشرطة

كما أن أعضاء الوفـد الحظـوا أن اسـتمارة          . وجيب ذكر هذه الظروف يف التقرير الطيب      
 احملتجـز   الفحص الطيب ال حتتوي على مكان لذكر وجود عالمات عنف أو تسجيل معاملة            

بواسطة الشرطة، وليس هبا مكان لتقييم مصدر اإلصابات وتارخيها وال درجة التناسق بـني              
وتعتقد اللجنة الفرعية أن استمارة الفحـص       . تاريخ العنف واحلالة الصحية والنتائج السريرية     

  .الطيب املستخدمة يف الدولة الطرف جيب تعديلها لتاليف هذه النقائض

.  بعض األماكن اليت زارها أن الفحوص الطبية كانت خمتصرة جداً          والحظ الوفد يف    -135
فمثالً يف مكتب النيابة العامة يف ليون اجلديدة الحظ أحد األطباء يف الوفد أن احملتجزين الذين      

وهذه املمارسة ال . وصلوا من وقت قريب حصلوا على فحص طيب استغرق حنو دقيقة واحدة        
ة مع احملتجزين الذين ال تتاح هلم إال فرصة اإلجابة علـى            تسمح للطبيب بإقامة صلة حقيقي    

والنتيجة هي أن الطبيب الفاحص قد تفوته إصابات ليست ظاهرة          . بعض أسئلة عن صحتهم   
ومل . على الوجه أو اليدين، وأن احملتجز ليس لديه إال فرصة ضئيلة للشكوى من سوء املعاملة              

ي نوع من أنواع التعسف الذي تعرضوا لـه،         يكن يف وسع احملتجزين إبالغ املعلومات عن أ       
. ومن السهل على املوظفني الطبيني التغاضي عن إصابات ميكن أن تعترب خارجة عن املعتـاد              

والحظ الوفد أن هذه األوضاع هلا نتائج خطرية على احملتجزين الذين يريدون فيما بعـد أن                
ق ذكره فقد أُبلغ بعض     وكما سب . يقدموا شكوى من سوء معاملتهم بواسطة رجال الشرطة       

أعضاء الوفد بصورة سرية من جانب املوظفني الطبيني أن إجراء تقييم طيب حمايـد مل يكـن                 
ممكناً يف بعض احلاالت وأن املهنيني الطبيني تلقوا أوامر مبا جيب أن يـذكر أو ال يـذكر يف                   

رب عقبة حقيقيـة  وتود اللجنة الفرعية أن تسجل قلقها من هذا الوضع الذي يعت. التقرير الطيب 
  .أمام منع التعذيب

الفرعية السلطات املكسيكية على ضمان حيـاد عمـل املهنـيني           وحتث اللجنة     -136
وباإلضافة إىل ذلك فإهنا توصي بأن تضمن الدولة        . الطبيني املطلوب منهم تقدمي رأي خبري     

بغـي أن   فـال ين  : الطرف إجراء الفحوص الطبية وفقاً ملبدأ السرية بني الطبيب واملريض         
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ويف حاالت اسـتثنائية،    . يكون هناك أحد حاضراً أثناء الفحص باستثناء املوظفني الطبيني        
إذا رأى الطبيب أن احملتجز يعترب خطرياً، ميكن اختاذ تدابري أمن خاصة مثل وجود شرطي               

وباستثناء هذه األوضاع، ال ينبغي أن يكون هنـاك رجـال شـرطة             . بالقرب من املكان  
وتعتقد اللجنة الفرعية أن مجيع     . أو رؤية ما يدور يف مكان الفحص الطيب       يستطيعون مساع   

  .احملتجزين بواسطة الشرطة جيب فحصهم بواسطة طبيب يف أقرب فرصة

وتود اللجنة الفرعية أن تبدي بعض التعليقات على بعض األوضاع اليت رأى أعضاء               -137
 (arraigo)مسألة االحتجاز قبل توجيه االهتام فرغم أن . الوفد أهنا تثري القلق أثناء زيارهتم للبلد

سيأيت ذكرها يف قسم خاص يف هذا التقرير فإن الوفد الحظ يف مركز االحتجاز االحتادي يف                
مكسيكو سييت أن السجالت الطبية تفيد أن حنو نصف احملتجزين كانت هبم إصابات حديثة              

 خمتلف أجزاء اجلسم كما جاء      وكان عدد اإلصابات وتوزيعها على    . عند وصوهلم إىل املرفق   
يف السجالت الطبية يؤكد ما أدىل به معظم احملتجزين الذين قابلتهم البعثة إذ ذكـروا أهنـم                 
تعرضوا للضرب على أجزاء خمتلفة من اجلسم عند القبض عليهم مث استمر الضرب أثناء نقلهم 

 من قسوة الشرطة    وقد فحص وفد اللجنة الفرعية السجالت ووجد كثرياً       . إىل مركز الشرطة  
ومن رأي اللجنة الفرعيـة  . والتعسف مع احملتجزين من جانب املوظفني التابعني لقوة الشرطة       

أن عدم قدرة أطباء الفحص على التحقيق يف مصدر اإلصابات العديدة املوجودة يعترب نقيصة              
كون عائقـاً   كبرية يف اجلانب الوقائي يف الفحوص الطبية العادية يف الدولة الطرف وبالتايل ي            

  .أمام منع التعذيب

ورمبا يكون اختالف عدد اإلصابات اليت ذكرها األطباء يف مؤسسات خمتلفة يرجع              -138
إىل اختالفات يف منط التعسف، ولكنه قد يرجع أيضاً إىل اختالفات يف طريقـة األطبـاء يف                 

ن التطبيـق   والحظ الوفد، رغم جهود الدولة الطرف حىت اآلن، أ        . اإلبالغ عن هذه األمور   
  .الفعال لربوتوكول اسطنبول يف املكسيك يتطلب اهتماماً خاصاً

:  الفرعية بأن تشمل مجيع الفحوص الطبية للمحتجزين ما يلـي          اللجنةوتوصي    -139
) ب(السوابق الطبية ووصف أي أفعال عنف رمبا يكون قد خضع هلـا املفحـوص؛                )أ(

نتائج الفحص الطيب،    )ج(ي أعراض؛   سجل باحلالة الصحية احلالية، مبا يف ذلك وجود أ        
وخصوصاً وصف أي إصابات موجودة وبيان ما إذا كان جسم احملتجز قد خضع للفحص       

  .استنتاجات الطبيب بشأن تناسق العناصر الثالثة السابقة) د(بالكامل؛ 

  اإلبالغ عن التعذيب وسوء املعاملة  )ز(  
 األماكن ويف بعض األوقـات،      الحظ أعضاء الوفد أن احملتجزين يكونون، يف بعض         -140

فمثالً عند إلقاء القبض قـد تكـون بعـض          . أكثر تعرضاً ألعمال التعذيب أو سوء املعاملة      
األماكن بعيدة عن أعني اجلمهور وتكون ُعزلت بواسطة السلطات اليت هلا حق التحقيـق يف               

  .األفعال اجلنائية واهتام املشتبه يف أهنم مسؤولون عن ارتكاهبا
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 اللجنة الفرعية بتركيب أجهزة تصوير فيديو يف مرافق الشرطة ويف بعـض             وترحب  -141
ولكن هذه التدابري جيـب النظـر   . أماكن النيابة هبدف منع حاالت التعذيب أو سوء املعاملة   

إليها على أهنا جزء صغري من اجلهد املطلوب من أجل منع أي نوع من أنواع التعـذيب أو                  
ومعظم املزاعم اليت ذُكرت للوفـد      . أو الالإنسانية أو املهينة   غريه من ضروب املعاملة القاسية      

أثناء زيارته للدولة الطرف عن قسوة الشرطة يبدو أهنا حدثت يف الشوارع أو يف سـيارات                
ومعظم احملتجزين الذين ادعوا بأهنم تعرضـوا       . الشرطة أثناء نقل احملتجزين إىل مرافق الشرطة      

وأفـاد  . ه األعمال وقعت خارج مرافـق الـشرطة       لنوع من أنواع التعسف ذكروا أن هذ      
وقد تعّرف الوفد على مواقع تتفـق       . معظمهم أيضاً بأهنم كانوا معصويب العينني أثناء نقلهم       

بالضبط مع األوصاف اليت ذكرها األشخاص الذين قالوا إهنم كانوا ضحايا لبعض أشـكال              
وتوصـي اللجنـة    . ة يف غواداالخرا  العنف، مثل املرافق القدمية داخل مبىن جممع النيابة العام        

أن تزيد الدولة الطرف من تدابري مراقبة الشرطة للتأكد من أن يؤدي الـضباط              الفرعية  
الكبار مهامهم اإلشرافية وأن ميسكوا سجالت عن كيفية أداء العمل من جانب رجـال              

  .الشرطة املكلفني بعمليات إلقاء القبض

فد مسع شهادات من حمتجزين زعموا أهنم خضعوا ويف مجيع املؤسسات اليت زارها الو   -142
أو النفساين من جانب الشرطة وقت إلقاء القبض عليهم أو يف           /لبعض أنواع التعسف البدين و    
وتالحظ اللجنة الفرعية أن من بني مجيع تقارير التعسف اليت          . وقت ما من مرحلة احتجازهم    

ت من أشخاص حمتجزين قيد التحقيق أو استمع إليها الوفد أثناء الزيارة جاءت أخطر اإلدعاءا    
ويف مرفق االحتجاز للتحقيق حتت األمن املـشدد يف املنطقـة           . (arraigo)قبل توجيه االهتام    

االحتادية استمع الوفد إىل عدة روايات عن قسوة الشرطة أثناء إلقاء القبض أو أثناء النقل إىل                
 مسع أعضاء الوفـد     (arraigo)ب نظام   ويف املقابالت مع النساء احملتجزات مبوج     . هذا املرفق 

. إدعاءات مبعاملة قاسية والإنسانية، مبا يف ذلك التعسف اجلنسي من جانب رجال الـشرطة             
ويف حالة مرفق االحتجاز مبوجب هذا النظام يف غواداالخرا قال معظم احملتجـزين الـذين               

و الالإنـسانية أو    استجوهبم أعضاء الوفد إهنم خضعوا لشكل من أشكال املعاملة القاسـية أ           
وقد فحص أطباء الوفد كثرياً من احملتجزين وأثبتوا اإلصابات اليت          . املهينة من جانب الشرطة   

  .تتفق مع إدعاءات هؤالء األشخاص

وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على أن تدعم، بسرعة وبـصفة منتظمـة،               -143
 التعـسف يف اسـتعمال      وجيب التعامل مع حاالت   . اإلشراف على سلوك رجال الشرطة    

  .السلطة تعامالً صارماً

وحصل الوفد على أدلة كثرية ومتينة ومتناسقة من مجيع املصادر اليت تشاور معهـا                -144
ومن املقابالت، وعلى أساسها انتهى إىل أن احملتجزين يكونون يف أكثر حـاالت التعـرض               

 باعتبارهـا   –مكتب النيابة العامـة     للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف          
وقد .  ساعة من االحتجاز   48 وخصوصاً أثناء أول     –املسؤولة عن التحقيق األويل يف اجلرائم       
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تأكد هذا االستنتاج من إحصاءات الشكاوى املقدمة إىل جلان حقوق اإلنسان يف الواليات،             
 بـالقلق مـن أن قـانون        وتشعر اللجنة الفرعية  . ومن خمتلف التقارير اليت استعرضها الوفد     

اإلجراءات اجلنائية الساري اآلن جيعل األقوال اليت يديل هبا املتهم أمام النيابة دليالً أساسياً مما               
يؤدي إىل اللجوء إىل التهديد للحصول على اعترافات ومعلومات تتعلق بالتحقيق اجلنـائي             

  .تهمني بدنياً ونفسانياًواستخدام أساليب تنتهك السالمة الشخصية، مبا يف ذلك تعذيب امل

  مالحظات  )ح(  
الحظ أعضاء الوفد يف معظم مرافق االحتجاز اليت زاروها وجود حتسينات حديثة،              -145

وهو ما ترحب به اللجنة الفرعية باعتباره واحداً من االحتياجات األساسية لضمان ظـروف              
سف لعدم ختـصيص    ولكن اللجنة الفرعية تأ   . صحية للمحتجزين مع احملافظة على كرامتهم     

ميزانية يف مجيع مرافق االحتجاز إلطعام احملتجزين أثناء الفترة اليت نـص عليهـا القـانون،                
والنتيجة هي أن عائالت احملتجزين هي اليت تتحمل تلك املسؤولية إذا أتيحت للمحتجـزين              

يابة وقد الحظ الوفد هذا بوضوح يف مرفق االحتجاز التابع للن         . فرصة لالتصال مع عائالهتم   
حيث اعترفت السلطات نفسها بوجود هـذا       " غونزاليتو"العامة يف مونتريي املعروف باسم      

  .املشكل

ومع أن معظم مرافق االحتجاز مزودة بآالت تصوير، حبسب املعلومات اليت تلقاها              -146
الوفد أثناء الزيارة، فليس من الضروري أن تكون يف الغرف اليت قد تظهر فيها أوضاع ختـل                 

فقد اتفق كثري ممن حتدث معهم الوفـد علـى أن           . مة البدنية أو النفسانية للمحتجزين    بالسال
احملتجزين ينقلون كثرياً من مكان إىل مكان آخر، رمبا يف مركبات، وخيضعون لسوء املعاملة              

كما مسع األعضاء شهادات أشخاص قالوا إهنم نقلوا إىل مكاتب إداريـة بعـد              . أثناء نقلهم 
وقد ُدهش أعضاء الوفد من تـشابه       . هنم خضعوا للتعسف يف ذلك الوقت     ساعات وادعوا بأ  

أوصاف أساليب التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية من جانب أشخاص حتدثوا عـن              
وكان من األساليب املستعملة حماولة اخلنق بإدخال مـاء إىل          . هذه األفعال يف عدة واليات    

ك، ووضع قماش مبلل باملاء على الوجه مع إحـداث          األنف، وتغطية الوجه بأكياس بالستي    
صدمة كهربائية يف أجزاء أخرى من اجلسم، والضرب على اخلصيتني بعصا الباسبول املغطاة             

  .جزئياً بقماش وإبقاء الناس يف غرف ذات حرارة منخفضة دون أغطية

 آالمي،  وتود اللجنة الفرعية أن تسجل قلقها العميق إذ وجدت يف سجن البلدية يف              -147
 وهي حبسب شهادة األشخاص الذين قالوا إهنم كـانوا ضـحايا            –مونتريي عصا باسبول    

وهذه العصا، الـيت كانـت      . التعذيب، واحدة من أشيع األدوات استعماالً يف هذه األعمال        
عليها بقايا غبار، مل يكن عليها أي اسم وال كانت يف غرفة حفظ ممتلكات احملتجزين، بـل                 

وسأل أعضاء الوفد عدة مرات عن تفسري ذلك مـن األشـخاص            . كاتبكانت يف أحد امل   
ويف السجن نفسه مسع . املسؤولني عن املؤسسة وكانت اإلجابات اليت حصلوا عليها متعارضة       

أعضاء الوفد من عدد من احملتجزين أن أحد األشخاص تعرض للجلد يف الساعات األوىل من               
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وعلى أرضية تلـك    .  كانت خمصصة خلزن األغطية    الصباح يف اليوم السابق يف غرفة يبدو أهنا       
  .احلجرة شاهد أعضاء اللجنة الفرعية جوارب ملطخة ببقع

  السجون احلربية  -3  

وأثناء الزيارة استطاع األعضاء    .  يف املنطقة االحتادية   1زار الوفد السجن احلريب رقم        -148
وبذل موظفو  . الحتجاز هناك أن يطلعوا على البنية األساسية للمرفق وتقييم الظروف العامة ل         

هذا املرفق غاية جهدهم للتعاون مع وفد اللجنة الفرعية وكانوا على اسـتعداد لتقـدمي أي                
  .معلومات تفيد أغراض الزيارة

ويف . 840 نزيالً يف هذا املرفق الذي تبلـغ طاقتـه           441وأثناء الزيارة كان هناك       -149
وبصفة عامة  . خرى بروتستانتينية صغرية  السجن مكتبة وملعب للتنس وكنيسة كاثوليكية وأ      
  .رأى أعضاء الوفد أن حالة الصيانة جيدة يف هذا املرفق

وأما عن السجالت فقد وجد أعضاء الوفد أن العملية املتبعة أثنـاء اإلدخـال إىل                 -150
وباملثل الحظ أعضاء الوفد اإلجراء املتبـع فيمـا يتعلـق           . السجن تتفق مع املعايري املطلوبة    

  .رير الطبية وتبني له أهنا منتظمةبالتقا

ووفقاً ملا قاله نزالء السجن أثناء املقابالت وللمعلومات املتحصلة أثناء الزيارة كـان        -151
  .كما أن هناك فحوصاً طبية دورية. السجناء حيصلون على الرعاية الطبية عندما يطلبوهنا

. سجناء الذين تقابل معهم   ومل يتلق أعضاء الوفد أي شكوى من سوء املعاملة من ال            -152
واطلع الوفد على أحوال االحتجاز، مبا يف ذلك اجلزاءات التأديبية، ومل يالحظ أي خـروج               
على القواعد، ويرجع ذلك بقدر ما إىل أن السجناء احلربيني املوجودين يف املرفق على علـم                

  .باللوائح الداخلية، وأهنم حيترموهنا

جناء هلم الدخول إىل مرافق لقضاء أوقات يف التسلية         ومما سر الوفد أن يرى أن الس        -153
  .واألشياء اليت ينتجوهنا تعرض للبيع. مثل الرسم واألشغال اليدوية

فالسجناء حيصلون على   . ومسع أعضاء الوفد بعض الشكاوى من جودة الطعام املقدم          -154
ـ        . وجبات تطبخ طازجة كل يوم     م يتنـاولون   ولكن كثرياً ممن تقابل معهم الوفد أشاروا أهن

وتلقى أعضاء الوفد بعـض  . الطعام املقدم من عائالهتم أو الذي يشترونه من حانوت السجن  
  .الشكوى من أسعار األغذية يف هذا احلانوت

وأثناء الزيـارة   . وكانت السجينات موجودة يف مبىن مستقل يتألف من أربع شقق           -155
. جد الوفد أن ظروف االحتجاز مثاليةوو. 16 نساء يف هذه املنطقة اليت طاقتها 5كان هناك   

فكل شقة هبا غرفة نوم بسريرين؛ ومنضدة؛ وجهاز تلفزة صغري، وغرفة معيشة صغرية مؤثثة،              
وحتـيط  . ومنضدة للطعام ومطبخ صغري؛ ومحام مع مرشة استحمام ومعه حوض ومرحاض          

ميكن أن تشترك   واألنشطة اليت   . باملبىن حديقة كبرية هبا عشب وأزهار وملعب للكرة الطائرة        
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ومن املسموح هلن قضاء اليوم بأكمله خارج املبىن، مـع اإلغـالق          . فيها السجينات حمدودة  
وكان هناك اثنان من املدرسني املتطوعني يأتيان مرتني يف األسـبوع           . عليهن أثناء الليل فقط   

ومل تكن السجينات حتصل على أجر ولكن من املسموح هلـن           . لتعليم بعض احلرف اليدوية   
وليس هلن استعمال قاعة الرياضـة يف الـسجن لكـن           . يع املشغوالت اليدوية اليت ينتجنها    ب

وهلن احلق يف احلصول على الكتب اليت توافـق عليهـا إدارة            . يستطعن التريض يف احلديقة   
وكانت يف بعض األحيان تتاح هلم فرصة لالشـتراك يف          . السجن دون اجملالت أو الصحف    

  .الم يف سينما السجن مرتني يف األسبوعأنشطة التسلية ومشاهدة أف

  القسم الطيب    
 ساعة يف اليوم وهبا طبيب ممـارس عـام،          24الحظ الوفد أن عيادة السجن تعمل         -156

ويسري العمل بالتعاون مـع مستـشفى       . وطبيب أسنان، وأربع ممرضات، وسبعة من الفنيني      
أما الرعاية املتخصـصة    . رورةالقاعدة العسكرية القريبة، حيث ميكن إدخال املرضى عند الض        
جراحة العظام، األعـصاب،    (فتأيت من أطباء خارجيني يقدمون اخلدمات بانتظام يف العيادة          

  .أو يف مستشفى عام) أمراض النساء(أو يف املستشفى العسكري ) العيون

والحظ الوفد أن من الضروري     . ويتطلب النقل إىل املستشفى موافقة إدارة السجن        -157
وقيل ألعضاء الوفد   . مارة يوقع عليها بعد ذلك الطبيب واملوظف اإلداري املسؤول        ملء است 

  .إن إجراءات النقل ميكن أن تنتهي بسرعة كبرية يف احلاالت الطارئة

فلـيس مـن املـسموح      . وُسر الوفد ألن املوظفني الطبيني حيفظون أسرار املرضى         -158
. ى السجالت الطبية إال املوظفون الطبيون     للحراس احلضور أثناء الفحوص الطبية وال يطلع عل       

وكان الطبيب املسؤول قد تلقى تدريباً على حقوق اإلنسان وكانت لديـه معرفـة أيـضاً                
  .بربوتوكول اسطنبول

ومير مجيع السجناء بفحص طيب عند دخول السجن، وتستخدم هلذا الغرض استمارة              -159
الحظوا أن هذه االستمارة ليس هبا مكـان        ولكن أعضاء الوفد    . تتضمن املعايري الطبية العامة   

وهـذه االسـتمارة    . لتسجيل أي آثار التعرض ألفعال العنف أو اإلصابات من وقت قريب          
ولكن أعـضاء الوفـد     . تتطلب فحصاً تفصيلياً موضوعياً، مبا يف ذلك استخدام املخدرات        

مال العنف أو   الحظوا أن هذه االستمارة ال تتضمن مكاناً لتسجيل أي عالمات التعرض ألع           
  .اإلصابات من وقت قريب

وتتطلب االستمارة فحصاً موضوعياً تفصيلياً ميكن أن يتضمن فحـص اإلصـابات              -160
  .وفحص مجيع األجزاء اخلارجية من اجلسم

كذلك الحظ أعضاء الوفد أن هناك تقييماً نفسانياً منطياً جيري لتحديد ما إذا كان                -161
اك أيضاً فحوص لألسنان وتسجل مجيع نتائجها يف ملـف          وهن. السجني يعاين من االكتئاب   

وأوضح املوظفون الطبيون ألعضاء الوفد كيف أن حاالت اإلصابات الّرّضية تعرض           . املريض



CAT/OP/MEX/1 

43 GE.10-42726    (EXT) 

 فحوص جترى كل يوم علـى       5 استشارات و  10والحظ الوفد أن حنو     . على إدارة السجن  
  .السجناء اجلدد

سجناء، بعد وصوهلم إىل السجن احلريب،      وأوضح مديرو السجن ألعضاء الوفد أن ال        -162
بعد احلصول على    ميرون بفحص يومي بشأن استعمال املخدرات وذلك بواسطة حتليل البول         

٪ من حتليل البول يدل على استعمال املخدرات،        20وقيل للوفد إن حنو     . موافقة كتابية منهم  
  .ويف هذه احلاالت يقدم النصح للسجناء

وإذا كان هناك   . لوفد إن اختبار فريوس اإليدز هو أمر اختياري       وقيل أيضاً ألعضاء ا     -163
مصابون به فيعاجلون يف املستشفى، وفقاً لإلجراءات املعتادة، وحيالون إليها ويعـاجلون مـع              

  .االحتياطات الواجبة ضد خطر جرح أنفسهم أو إصابة آخرين بسبب تلوث الدم

ريب منظمة تنظيماً جيداً وهبـا معـدات        وتبني للوفد أن العيادة الطبية يف السجن احل         -164
ومع ذلك فإن اللجنة الفرعية توصـي بـأن تتـضمن           . جيدة، وموظفون طبيون ممتازون   

االستمارة املستعملة يف الفحص الطيب للسجناء اجلدد مساحة تبني تـاريخ أي تعـرض              
ئج األعراض الصحية والنتـا   / حديث للعنف وتضع تقييماً لتوافق هذا التاريخ مع احلالة        

  .املوضوعية للفحص

  السجون األخرى  -4  

يود الوفد أن يوضح أن املسؤولني عن مجيع السجون اليت زارها قدموا معلومـات                -165
وافية وأتاحوا االطالع على تلك املرافق من أجل متكني الوفد من أداء عمله دون صعوبات أو 

تأخري يف الوصول إىل بعض     وكانت املشاكل الوحيدة اليت واجهها الوفد هي ال       . عوائق كبرية 
ولكن أمكن حل هذه املشاكل بسهولة يف مجيع        . الذي كان طويالً يف بعض احلاالت      املرافق

ويود الوفد أن يعترف بأمهية عمل نقاط االتصال الوطنية ويف الواليات وبتعـاون             . احلاالت
  .مديري مجيع املؤسسات اليت زارها الوفد

عدم كفاية  :  الحظها الوفد أثناء زياراته للسجون هي      وكانت املشاكل الرئيسية اليت     -166
املوارد املادية مما أدى يف معظم احلاالت إىل االكتظاظ والتكدس؛ عدم انتظـام اإلشـراف               
القضائي على أحوال االحتجاز إىل جانب طول مدد األحكام، وحاالت النقل واجلـزاءات             

نقص العاملني يف إدارة املرافـق      املفروضة على السجناء؛ وقوع حاالت عنف بني السجناء؛         
وحاالت الرقابة اليت ميكن أن تنشأ عن ذلك؛ ويف حاالت كثرية احلكم الـذايت أو تقاسـم                 

  .احلكم بني السجناء

  حاالت احلكم الذايت أو تقاسم احلكم  )أ(  
أو " احلكم الـذايت  "الحظ أعضاء الوفد أثناء زياراهتم للسجون وجود أوضاع من            -167

وهذه املمارسات اليت يشار إليها على      .  يف كثري من احلاالت أو غياب الرقابة       "تقاسم احلكم "
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تثري خطر إخضاع كثري من احملرومني مـن حريتـهم          " نظام القائد "أو  " ترتيبات داخلية "أهنا  
يف كل مكان نوم أو غرف لعقاب وجلزاءات تأديبية وغريها من أنواع املضايقات             " "لرؤساء"

وعالوة .  معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو حىت على أهنا تعذيب           اليت قد تصنف على أهنا    
على ذلك ففي كثري من تلك املرافق جتري مجيع أنواع الصفقات التجارية، اليت تشمل دفـع                
مقابل لبعض أماكن النوم، ونظاماً كامالً من االمتيازات ال يتمتع به مجيع احملـرومني مـن                

ذين قابلهم الوفد كيف ُتدفع مدفوعات من أجل التمتع         وشرح بعض األشخاص ال   . حريتهم
  .ببعض احلقوق يف السجن

  نقص العاملني يف السجون  )ب(  
فعـدد  . الحظ أعضاء الوفد نقصاً ظاهراً يف املوظفني يف مجيع السجون اليت زاروها             -168

 احلراس ومسؤويل األقسام كان منخفضاً جداً يف معظم املرافق مما يعـين أن خمتلـف هـذه                
. اإلدارات مل تكن قادرة على ممارسة سلطتها دون إشراك السجناء يف حفظ األمن والنظـام              

الفرعية بأن تتخذ الدولة خطوات لزيادة موظفي السجون بدرجة كـبرية           وتوصي اللجنة   
حىت ميكن ضمان توافر عدد كاف من املوظفني حلفظ النظام يف الـسجون واإلشـراف               

  .خمتلف املؤسساتإشرافاً فعاالً يف مجيع أحناء 

  نقص املوارد املادية  )ج(  
ويشري هـذا   . كذلك الحظ الوفد نقص املوارد املادية يف معظم السجون اليت زارها            -169

وهذه مـشكلة   . االكتظاظ: النقص إىل عقبة رئيسية يف حتسني أحوال السجون يف املكسيك         
 وكانت أحوال معيشة كثري     .أن كثرياً من السجناء يعيشون يف أحوال متدهورة       نتيجتها  عاملية  

من السجناء يف الدولة الطرف صدمة ألعضاء الوفد الذي شاهدوا ألول مرة النتائج البـشعة               
فمثالً كان على معظم السجناء أن يدفعوا للحصول على اخلدمات األساسية مثل            . لالكتظاظ

  .االحتفاظ بسريرهم يف الغرفة، أو جملرد الدخول إىل منطقة بعينها

ب نقص املوارد املادية وندرهتا يضطر السجناء إىل العيش يف ظروف قاسية جداً وبسب  -170
ويصبح من املستحيل عليهم أداء األنشطة اليومية، فضالً عن األنشطة اليت ميكن أن تكـون               

  .مفيدة هلم مثل االستمرار يف دراساهتم أو االشتراك يف برامج التدريب

  السجالت  )د(  
 الحظ الوفد أن معظم املرافق اليت زارها مل تكن هبا سجالت            فيما يتعلق بالسجالت    -171

منظمة تتضمن معلومات عن دخول السجناء وأسباب سجنهم، بل وال البيانات اخلاصة هبم،             
. والعمل التأدييب املفروض عليهم أثناء السجن، ومدة اجلزاءات واسم املوظف الذي أمر هبـا             

وجيب مسك هـذه    . جيل دخول السجناء  اللجنة الفرعية بوضع نظام موحد لتس     وتوصي  
السجالت جلميع السجناء يف الدولة الطرف وذلك يف دفاتر تسجيل جملدة مـع تـرقيم               
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شخصية السجني، أسباب إدخاله والـسلطة      : وجيب أن يبني السجل بوضوح    . صفحاهتا
وجيب تعليم موظفي الـسجن كيفيـة       . املختصة، وتاريخ وساعة دخوله وإطالق سراحه     

وباإلضافة إىل  .  السجالت، وخصوصاً عدم ترك فراغات بني خمتلف القيود        استخدام هذه 
ذلك توصي اللجنة الفرعية بوضع نظام موحد لتسجيل األعمال التأديبية يبني شخـصية             

  9.املخالف واجلزاء التأدييب املفروض، ومدته، واسم اآلمر به

  الفحوص الطبية  )ه(  
ا أن هناك طبيباً جيري الفحوص الطبية وفقاً        الحظ الوفد يف مجيع السجون اليت زاره        -172

الستمارة تصدرها السلطات احلكومية وإن كان طول هذه االستمارة خيتلف من مكـان إىل              
ولكن ليس يف استمارات الفحوص الطبية اليت شاهدها الوفد مكان لوصـف معاملـة              . آخر

د كان غري كاف يف     وأما عن توفري األدوية فق    . السجني من جانب الشرطة وقت القبض عليه      
كثري من احلاالت ومل يكن السجناء حيصلون إال على تـذكرة طبيـة ويـشترون األدويـة                 

وهلذا السبب، إىل جانب نقص املال أو الدعم املايل من العائالت، مل يكن كثري من               . بأنفسهم
يف ويف بعض املرافق كان الطبيب يزور مجيع األقسام         . السجناء حيصلون على العالج املطلوب    

وتوصي اللجنة الفرعيـة    . كل يوم ولكن مل تكن هذه هي املمارسة املتبعة يف مجيع السجون           
وتـود أن تـذكّر     . بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ مثل هذا الرصد الطيب يف مجيع السجون           

فهذه الفحوص ليست مفيدة فقط     . الدولة الطرف بأمهية الفحوص الطبية ملن يدخلون السجن       
أعمال التعذيب وسوء معاملة األشخاص املنقولني من مرافق الشرطة بل جتعل           يف الوقاية ومنع    

من املمكن حتديد ما إذا كان السجني تبدو عليه مظاهر التعسف قبل ذلك وتقيـيم زمـن                 
كما أهنا فرصة طيبة لتقييم احلالة الصحية للسجناء واحتياجاهتم، وعمل االختبارات           . حدوثها

  . األمراض املنقولة جنسياً واملعلومات عن برامج الوقاية منهااملطلوبة، وتقدمي النصح بشأن

والحظ الوفد أن كثرياً من األطباء الذين يقدمون اخلدمات يف السجون مل يتلقـوا                -173
. كذلك الحظوا حاالت نقص يف سجالت الفحوص الطبيـة للـسجناء          . تدريباً متخصصاً 

.  عن حاالت وفـاة الـسجناء      ووجدوا أن السجون ليست لديها سجالت إحصائية حديثة       
. بتصميم استمارات لتسجيل مجيع الفحوص الطبيـة للـسجناء        وتوصي اللجنة الفرعية    

وجيب أن تتضمن هذه االستمارات مكاناً لوصف أي إصابات رّضية ولتقيـيم الطبيـب              
للتناسق بني احلالة الصحية اجلارية واألعراض، واالستنتاجات السريرية وتاريخ حـاالت           

جيب أن تتضمن االستمارة أيضاً تسجيالً لتاريخ األمـراض املعديـة لـدى             و. التعسف
السجني؛ وتاريخ وساعة الفحص؛ واسم السجني وعمره ورقم الغرفة؛ والتشخيص وغري           

كذلك توصي اللجنة الفرعية بأن تتخـذ الدولـة الطـرف           . ذلك من املعلومات املفيدة   
وسـجالت  ) يف كـل سـجن    (اخلطوات الالزمة لضمان وجود سجالت يف املؤسسات        

__________ 
  .7القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة   9
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تبني حاالت الوفاة، واسـم املتـوىف       ) لدى حكومة الوالية أو احلكومة االحتادية     (مركزية  
وعمره، ومكان الوفاة وسببها، ونتائج الفحص بعد الوفاة ومعلومات عن ظروف الوفـاة     

وباإلضافة إىل ذلك توصي اللجنة الفرعية بأن تزيـد الدولـة           . إذا مل تكن الوفاة طبيعية    
طرف من ميزانية السجون، مع ختصيص أموال كافية لتوفري املخدرات للسجناء الذين             ال

وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تنظم الدولة الطـرف دورات لألطبـاء            . حيتاجون إليها 
الذين يقدمون اخلدمات الطبية يف السجون، على أن تشمل موضوعات مثل األمـراض             

لشرعي مبا يف ذلك توثيق اإلصابات، إىل جانـب آداب          املعدية، األوبئة، النظافة والطب ا    
وجيب أن ُيطلب من األطباء االشتراك يف دورات متخصصة تشمل التدريب           . مهنة الطب 

على سياسة حقوق اإلنسان بصفة عامة والتزامات املوظفني الصحيني يف أماكن االحتجاز            
  .بصفة خاصة

  سجن سانتا ماريا إكسوتيل    

عية أن تبدي بعض التعليقات عن انطباعات الوفد يف السجن املذكور           تود اللجنة الفر    -174
. ففي هذا املرفق رأى أعضاء الوفد مثاالً واضحاً عن احلكـم الـذايت            . يف والية أواكساكا  

فأحوال معيشة السجناء ختتلف اختالفاً كبرياً، حبسب ما إذا كانوا يستطيعون أن يدفعوا املبلغ              
ففـي املنطقـة    . يقابل ويتحدث مع القادة يف هذا الـسجن       واستطاع الوفد أن    . املطلوب

وكانت عائالت السجناء تزورهم يومياً     . كانت األحوال مرحية بشكل غري عادي     " املمتازة"
وكان السجناء يطهون الطعام سوياً ويعملون بل يديرون أعماالً جتارية داخل املؤسسة كانت             

وزار الوفد مجيـع    ". عائلة كبرية "فد  وكانوا يف رأي أعضاء الو    . تسمح هلم بكسب عيشهم   
األقسام يف هذه املنطقة حيث كان رؤساء كل منطقة يعملون كمرشدين ويقدمون تفاصـيل   

وقد شرحوا أن رؤساء كل قسم ينتخبون بصورة دميقراطية من          . عن نوعية احلياة يف السجن    
 داخـل   وأكدوا أن كل واحد حياول أن حيافظ علـى االسـتقرار          . جانب السجناء أنفسهم  

. السجن وأن السجناء حيترمون بعضهم بعضاً ويسريون على القواعد املقررة يف داخل القسم            
كما أهنم أبرزوا أن اجلو السائد يف السجن هو جو إجيايب ودافئ وعائلي وأكدوا أمهية اإلبقاء                

والحظ أعضاء الوفد وجود عدد كبري من احلوانيت ومن املطاعم الصغرية يف الـسجن              . عليه
  . كانت األسعار أعلى مما هي عليه يف اخلارجحيث

ويف نفس هذا القسم من السجن أجرى الوفد مقابالت خاصة مع السجناء الـذين                -175
فكيف ُيحكم السجن وما الذي جيب أن يفعله السجناء إذا          : أبرزوا اجلانب اآلخر من الوضع    

وشرح بعض . ي ميزة أخرىأرادوا أن حيتفظوا مبكاهنم يف موقع معني للنوم أو احلصول على أ
السجناء أن عليهم أن يدفعوا مبلغاً من املال بصفة دورية لرؤساء األقسام، ويف كـثري مـن                 

وأفادوا بأهنم جمربون على االشتراك يف بعـض        . احلاالت كان دفع هذه املدفوعات أمراً صعباً      
وأمـا  . فضاألنشطة مثل الرقص أو املباريات، وكان عليهم أن يدفعوا وليس هلم حق الـر             

السجناء الذين ال يستطيعون توليد دخل يف هذه الظروف أو ال حيصلون على دعـم مـن                 
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 ساعة يف اليوم أو حىت أكثر من ذلـك يف           12 و 10اخلارج فكان عليهم أن يعملوا ما بني        
وتلقى الوفد شكاوى كثرية مـن      .  بيزو 80 إىل   60 احلصول على    بعض احلاالت من أجل   

وكان من الواضح متاماً أمام الوفـد يف هـذا   . نوعية األغذية وعدم توافر اإلمدادات الصحية    
املرفق أن السجناء الذين لديهم سلطة أكرب وامتيازات أكرب يستطيعون أن حيـّسنوا أحـوال               

  .رحياهتم على حساب السجناء األضعف واألفق

 يف نفس السجن وشعر بقلق كبري من سـوء األحـوال            19وزار الوفد القسم رقم       -176
فاألقسام ليس . وال يستطيع الوفد إال أن يصفها بأهنا الإنسانية ومهينة. املعيشية للسجناء هناك

والحظ الوفد أنه يف حالة حـدوث       . هبا هتوية ومجيع األماكن اليت هبا السجناء كانت مكتظة        
ن من الصعب إخالء هذه األماكن مما يصري خطراً كبرياً على حياة املوجودين يف              حريق سيكو 

وليس لديهم اتصال مع املنطقة     . ويعيش هؤالء يف ظروف االكتظاظ إىل أقصى حد       . الداخل
وطوال الزيارة  . ورأى أعضاء الوفد أن هناك عاملني خمتلفني يف داخل نفس السجن          ". املمتازة"

ر رؤساء األقسام املمتازة الذين حاولوا أن يكونوا موجـودين يف           الحظ أعضاء الوفد حضو   
وقيل ألعضاء الوفد بصورة سرية إن سـلطات        . 19مجيع املقابالت مع سجناء القسم رقم       

السجن تعلم بوضع احلكم الذايت هذا داخل السجن وأن كثرياً من القواعد الداخليـة اتفـق                
كما وجـد الوفـد أن      . ملصلحة الطرفني عليها الرؤساء من السجناء مع سلطات السجن،        

وتبادل أعضاء . موظفي السجن عددهم غري كاف لوقف أي نزاع ميكن أن يثور بني السجناء
الوفد اآلراء مع رؤساء السجناء الذين يتحكمون يف الوضع داخل السجن والذين أفادوا عند              

" املمتـازة "يف املنطقـة  سؤاهلم عن عدم تساوي األحوال املعيشية بني املنطقتني بأن السجناء       
يتبعون القواعد وحيترمون حقوق السجناء اآلخرين، وهو أمر مهم جداً، خصوصاً لإلبقـاء             

والحظ الوفد بقلق أن السجناء ذوي السلطة يـستطيعون         . على اجلو العائلي يف تلك املنطقة     
اليـة  ويف هذا السجن يف و    . حتسني أحواهلم املعيشية على حساب السجناء األضعف واألفقر       

 10أواكساكا كان السجناء يؤدون عمالً مقابل أجر ضعيف جداً وكان بعضهم يعمل من              
والحظت اللجنة الفرعية إجابة الدولة الطرف عن       .  ساعة يف اليوم مبقابل زهيد جداً      12إىل  

، وهـي   19املالحظات األولية للوفد بشأن هذا السجن، وخصوصاً ما يتعلق بالقسم رقـم             
طرف أن تقدم معلومات تفصيلية عن الوضع احلايل للسجناء الذين كانوا           تطلب من الدولة ال   

  .موجودين هناك أثناء زيارة الوفد

  سجن مولينو فلوريس    

وهناك سجن آخر الحظ فيه وفد اللجنة الفرعية النتائج السلبية لالكتظاظ هو سجن               -177
 سجيناً وكان به    780قته  وهذا املرفق طا  "). مولينيتو"املعروف أيضاً باسم    (مولينو فلوريس   

. وكانت أحوال معيشة كثري من السجناء يف هذا السجن مؤسفة فعالً          .  وقت الزيارة  1054
وأبدت سلطات السجن انفتاحاً كبرياً على احلوار مع أعضاء الوفـد يف مجيـع األوقـات                

 فمـثالً . واعترفت بأن االكتظاظ هو حقيقة ميكن أن تكون هلا نتائج مميتة يف بعض احلاالت             
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وقال هـذا   . تقابل أعضاء الوفد مع أحد السجناء الذي كان يف غرفة منفردة ألسباب األمن            
الشخص للوفد إنه كان على وشك االنتهاء من مدة العقوبة ولكن حصل حترش بينه وبـني                

وكانت النتيجة هي وفاة السجني     . سجني آخر ألن هذا األخري أراد أن يأخذ موقعه يف الغرفة          
وهذا مثال من أمثلة كثرية     . عد أن قضى مدة العقوبة يواجه هتمة القتل العمد        واآلن ب . اآلخر

. تدل على نتائج االكتظاظ واألمهية اليت يوليها احملرومون من حريتهم لالحتفـاظ مبكـاهنم             
ومـن  . فاالكتظاظ ليس جمرد معاملة الإنسانية ومهينة بل إنه ميكن أن يـؤدي إىل العنـف              

مل تطّلع على خطة للدولة الطرف ملواجهة هذا املوقـف بطريقـة        املؤسف أن اللجنة الفرعية     
واكتظاظ السجون، وما ينـشأ عنـه مـن         . منتظمة؛ بل بتدابري مؤقتة تفرضها قيود امليزانية      

نزاعات عنيفة بني احملرومني من حريتهم، يرتب مسؤولية الدولة، مبـا يف ذلـك املـسؤولية                
ري السالمة البدنية والعقلية، حىت إذا كانت هذه        الدولية، عن انتهاكات حقوق األفراد يف توف      

كما الحـظ   . االنتهاكات تأيت من جانب السجناء أنفسهم أو من جانب أشخاص آخرين          
الوفد أثناء زيارة هذا السجن أن نقص املوارد مينع التنمية البشرية واألسرية الفعالـة لـدى                

 يستطيع أن يبدأ دراسـته أو       فليست لديهم موارد مادية من أي نوع ومعظمهم ال        . السجناء
وقد تأثر أعضاء الوفد من معرفة واسعة لدى أحد السجناء بالقانون وبالوضـع             . يستمر فيها 

وهذا الشخص، الـذي    . القانوين الساري، مبا يف ذلك آخر األنباء عن التشريع يف املكسيك          
سته وذلـك   قدمته سلطات السجن على أنه مثايل، أوضح للوفد أنه مل يستطع أن يواصل درا             

وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن قلقها من أوضاع         . ببساطة لعدم توافر املوارد املالية الالزمة     
مثل هذا الوضع مما يعوق التنمية البشرية لدى األفراد وحيد من اخليارات املتاحـة أمـامهم                

  .لكسب عيشهم بعد إطالق سراحهم

  سجن أورينيت    

ويف يوم الزيارة   . يت زارها الوفد يف مكسيكو سييت     هو واحد من السجون األخرى ال       -178
٪ 200أي اكتظاظ بنسبة     (4766 سجيناً يف حني أن طاقته الرمسية هي         11 288كان به   
ويف هذا السجن كانت املشاكل الرئيسية اليت الحظها الوفد هي االكتظاظ الشديد            ). تقريباً

وأُبلغ الوفـد   . ة بني السجناء  ومن نتائج االكتظاظ حدوث مشاجرات يومي     . ونقص املوظفني 
بأن املخدرات تباع كثرياً يف السجن، ويف بعض احلاالت بواسـطة احلـراس الـذين إذا مل                 

وقيل ألعـضاء  . يشتركوا فعالً يف البيع حيصلون على نسبة من حصيلة البيع بواسطة السجناء           
ستقبال زوار جيب   فمثالً ال : الوفد أيضاً إن السجناء جيب عليهم أن يدفعوا لكل شيء تقريباً          

والحـظ  . وكانت األحوال الصحية سيئة جداً    .  بيزو 5 بيزو ولعمل مكاملة هاتفية      35دفع  
وقال عدد من السجناء الذين حتدث معهـم        . الوفد نقص النظافة الشخصية واملاء والكهرباء     

 الوفد بصفة سرية، ويف بعض احلاالت بكثري من اخلوف ألهنم كانوا خيشون من االنتقام، إن              
. التهديد والضرب مها من األحداث اليومية سواء من حراس السجن أو من السجناء اآلخرين             

وتفيد الدالئل اليت استمع إليها الوفد أن هناك مستوى عال من العنف يف السجن وأنه يتفاقم                
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والحظ الوفد مع القلق أن معظم من حتدث معهم كانوا مرعـوبني            . بسبب الفساد الداخلي  
  .بسبب احلديث معهم" سيعاقبون"ي بيان ألعضاء الوفد وقال بعضهم إهنم من اإلدالء بأ

 حارساً  140ووفقاً للمعلومات اليت قدمها موظفو السجن للوفد فإن السجن به حنو              -179
 شخصاً منـهم    68وكان بالعيادة   .  سجيناً 85يعملون يف نوبات، أي حارس واحد مقابل        

 فنيني  2 أخصائي اجتماعي و   1 أطباء نفسانيني و   2 أطباء أسنان و   3 ممرضة و  25 طبيباً و  26
 سريراً ولكن قيل ألعضاء الوفد إن عدد املصابني من 18ويف مستشفى السجن  .  إداريون 9و

 سجني كل   3000وتفحص العيادة حنو    .  أو أكثر  25السجناء يصل يف بعض األحيان إىل       
املعدية والوقاية منـها،    وحضر األطباء واملمرضات الدورات املطلوبة لعالج األمراض        . شهر

وأُبلغ الوفد بأن املوظفني الطبيني اكتـشفوا       . وخصوصاً االلتهاب الكبدي باء ومرض اإليدز     
  . مثاين حاالت من السل وبعض حاالت من اإلصابة بفريوس اإليدز2008عام 

وبالنسبة للفحوص الطبية فإن مجيع السجناء يفحصون عند دخـوهلم إىل الـسجن               -180
ص وصف اجلروح، ولكن دون تفاصيل عن التعرض من وقت قريب لـبعض             وتشمل الفحو 
وفحص أعضاء الوفد سجيناً حديثاً، يفيد سجله الطيب بأنه كان مصاباً بعـدة             . أنواع العنف 

وقال هذا الشخص للوفد بصورة سرية إنه ُضرب ضرباً شـديداً         . إصابات وقت القبض عليه   
ه مقيدتني، وذلك بواسطة رجال الشرطة الذين   على وجهه يوم إلقاء القبض عليه، وكانت يدا       

ووفقاً ألقواله فإنه اقتيد إىل مستـشفى       . ألقوا القبض عليه وطرحوه أرضاً واستمروا يف ضربه       
والحظ الوفد أن   . حيث كان التشخيص هو كسر يف األنف ولكنه مل حيصل على أي عالج            

 إىل السجن، ولكن دون     السجل الطيب هلذا الشخص ذكر بالفعل كسراً باألنف وقت دخوله         
  يف االنـسجة   وفحص الطبيب عضو الوفد هذا الشخص وأكد وجود احنراف        . وصف عالج 

يؤيد وصف عنف الشرطة الذي قاله السجني ويؤيد االستنتاجات املوصوفة يف سجله الطيب،             
وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق من أن املوظفني الطبيني يف السجن مل           . مبا فيها كسر يف األنف    

  .يبدوا أي اهتمام مبعاجلة الكسر أو متابعة حالة الصحة البدينة هلذا السجني

كذلك الحظ الوفد مع القلق عدم وجود سجالت خاصة بالضربات اليت حتدث يف               -181
 منـهم مـاتوا يف      35، وقيل إن    2007 سجيناً ماتوا عام     43وأُبلغ الوفد بأن    . هذا املرفق 

 من حاالت مـرض     7ة وفاة بسبب إصابات رّضية و      يف السجن، منها حال    8املستشفيات و 
وكان هناك تقييم حلاالت املوت من أطباء معهد الطب الشرعي لتقرير ما إذا كان من . املوت

ومل يكن موظفو السجن حيتفظون بشهادات وفاة، وأثناء        . الضروري عمل فحص بعد الوفاة    
وتوصي اللجنة الفرعيـة    . هاالزيارة مل يكن هناك سجالت وفاة يستطيع الوفد أن يطلع علي          

وجيب أن تتضمن هذه السجالت مكاناً لقيد مصدر اإلصابات       . إلكترونيةبوضع سجالت   
يف كل حالة، كما أن اللجنة الفرعية توصي بوضع سجالت حلـاالت الوفـاة وتـاريخ                

وجيب يف مجيع هذه السجالت بيان التاريخ والساعة؛ واسم الـسجني           . األمراض املعدية 
  . الغرفة، والتشخيص أو أي معلومات أخرى ذات صلةوعمره ورقم
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ويف هذا السجن استمع أعضاء الوفد إىل شهادة من عدة أشخاص قـالوا إن مـن                  -182
وتناول أعضاء  .  بيزو عند القبض على أي مشبوه      5000املعتاد مكافأة رجال الشرطة مببلغ      

. مل حيصلوا على أي رد مقنع     الوفد هذه املسألة يف اجتماعاهتم مع السلطات املكسيكية ولكن          
على مـا   " املكافأة"وأبلغت بعض السلطات أعضاء الوفد أن هناك اتفاقات لتقدمي نوع من            

 وباختـصار   –ولكن هذه االتفاقات تعتمد على إدارة كل مؤسسة         " حسن السلوك "أمسوه  
 وتعتقد  .فإهنم أشاروا إىل عدم وجود قاعدة عامة، بل ترتيبات خمتلفة حبسب املؤسسة املعنية            

. اللجنة الفرعية أن مثل هذه املمارسات غري مناسبة ورمبا تشجع على وقوع العنف والتعسف             
كما أهنا تعتقد أن ممارسات مكافأة رجال الشرطة على إلقاء القبض رمبا تـؤدي إىل إلقـاء                 
القبض بصورة حتكمية وتزيد من خطر إساءة معاملة احملتجزين من أجل انتزاع االعترافـات              

وتالحظ اللجنة الفرعية مع القلق اإلدعاءات اليت استمع        . يل على كفاءة رجال الشرطة    للتدل
اللجنـة الفرعيـة الدولـة      وحتث  . إليها أعضاء الوفد عن عنف الشرطة يف الدولة الطرف        

الطرف على تقدمي معلومات تفصيلية وحديثة عن املمارسات اجلارية بشأن مكافأة رجال            
كما أهنا توصي بوضع خطـة ذات أهـداف واضـحة           . ننيالشرطة وموظفي إنفاذ القوا   

وحمددة ملعاجلة هذا املشكل وحتث الدولة الطرف على تنظيم محالت توعية مباشرة علـى              
  .وجه السرعة هبدف منع هذا النوع من السلوك من جانب رجال الشرطة

 حىت  ويف هذا املرفق مسع أعضاء الوفد أيضاً من أحد السجناء أنه كذب بشأن عمره               -183
ميكن نقله إىل السجن ألنه مل يكن يستطيع أن يتحمل الضرب وسوء املعاملة اليت خضع هلـا                 

وكانت هذه املسألة موضع قلق عميـق مـن         . وأكد هذا الشخص أنه قاصر    . أثناء احتجازه 
حتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على حتـسني التحقـق مـن أعمـار     و. جانب الوفد 

  .جون للتأكد من عدم وضع القّصر مع البالغني أبداًاألشخاص الذين يدخلون الس

  سجون النساء  -5  

زار الوفد مركز الوقاية وإعادة تأهيل النساء وسجن والية خاليسكو وشعر الوفـد               -184
وهذا املشكل، إىل جانب نقص النظافـة وعـدم         . بالقلق من االكتظاظ يف هاتني املؤسستني     

تني املنشأتني ميكن أن يعتربا معاملة الإنـسانية        وجود أنشطة للسجينات خارج غرفهن يف ها      
  .ومهينة ومها خيالفان متاماً عدداً من القرارات واإلعالنات اخلاصة باحتياجات السجينات

ويف سجن والية تكسكوكو كان القسم املخصص للنساء يتألف من طابق واحد به               -185
 مـن   64يارة كان هنـاك     وأثناء الز .  غرف، وغرفتان للعمل وقطعة أرض حول املبىن       10

ووجد أعضاء الوفد أن األحوال املادية ُمرضية يف        . السجينات وطفالن يعيشان يف هذا املرفق     
واحد للنساء الاليت أدينت باجلرمية وآخر ملن ُحكـم         : وكان هناك قسمان  . جو من الدفء  

مل يع) سيدة(وكان هناك مسؤول وحيد     . عليهن، ولكن يف الواقع العملي كن يعشن سوياً       
.  سنوات األخرية  6وقالت ألعضاء الوفد حبدوث بعض التحسينات يف        .  ساعة يف اليوم   24

 فإن الوفد الحظ أن الغرف      – اليت تتألف أساساً من أسرَّة وّمحام        -ورغم ندرة املوارد املادية     
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وكان من املشاكل اليت الحظها الوفد      . كانت نظيفة وواسعة وهبا هتوية كافية ويدخلها النور       
أما األطفال الذين يعيـشون يف      .  مياه الشرب وعدم وجود مياه ساخنة على اإلطالق        نقص

ولـيس  . املرفق مع أمهاهتم فيحصلون على الفواكه واخلضر واللنب اجملفف واألدوية واألحذية          
واملكان . هناك مكان منفصل لألطفال وال حيصلون على أي معاملة خاصة من موظفي املرفق            

وكان من حق السجينات التحرك حبرية داخل       . د بأمكنة نوم أمهاهتم   الذي يعيشون فيه حمدو   
مثل األنـشطة التربويـة     (املبىن وخارجه أثناء النهار وميكن هلن أن يعملن يف بعض األنشطة            

  .ولكن ال حيصلن على أنشطة ترفيهية أو رياضية). والدينية

ق اخلاص بالنساء هو    وعمر املرف . كذلك زار الوفد سجن النساء يف والية خاليسكو         -186
 ولكن يف يوم زيارة الوفـد       256وطاقته الرمسية   .  متر مربع  25 000 عاماً ومساحته    25

واعترفت مديرة السجن بأن االكتظـاظ  .  قاصرات34 من السجينات، منهن 660كان به   
. وأوضحت أن الوضع يكون أسوأ يف الليل لعدم وجود أماكن كافية للنوم           . مشكل حقيقي 
 4وهنـاك   . ن السجينات ينمن على األرض يف غرف مكتظة اكتظاظاً شديداً         وعلى ذلك فإ  

وإىل جانب قاعات   . قاعات مجاعية للنوم توضع السجينات فيها على أساس وضعهن القانوين         
ميكن أن تتلقـى فيهـا      ) ُجددت من فترة قريبة   ( غرف   6النوم توجد يف السجن مساحة هبا       

هبـا  (، ومساحة ملدرسة    )جمهزة جيداً (دة طبية   السجينات زيارات األزواج، كما توجد وح     
جمهزة جتهيـزاً جيـداً     (، ومساحة للقاصرات    )مكتبة، وقاعة للمسرح ومساحة للحواسيب    

، وقاعة طعـام مـشتركة،      ) سنوات، تشبه روضة أطفال    3 شهور إىل    3لألطفال من سن    
وبعد . )حديث ونظيف (ومغسل، وورشة، ومساحة إلنتاج العجة، وغرفة للحياكة، ومطبخ         

فلم تكن هناك   . االنطباع اإلجيايب لدى أعضاء الوفد تأكد ذلك من املقابالت مع السجينات          
بـل  . واحدة ممن قابلهن الوفد تشكو من أي اختالل يف املعاملة من جانب موظفي السجن             

على العكس أكدن مجيعاً حمبتهن ملديرة السجن وهو أمر كان ظاهراً ألعضاء الوفـد أثنـاء                
كان من سرور أعضاء الوفد أن يالحظوا هذه العالقة املمتازة بـني الـسجينات              و. الزيارة

وكان املوظفون اإلداريون يف السجن متعاونني إىل أقصى حـد طـوال            . وموظفي السجن 
وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد أن حسن اإلدارة        . الزيارة، وكان اجلو مفتوحاً ودافئاً وتعاونياً     

سجن والسجينات أمر ضروري لسري عمل السجون ومراكـز         وحسن التفاعل بني موظفي ال    
وكان اجلانب الوحيد الذي شاهد الوفد نقصاً فيه يف هذا املرفق هو االكتظـاظ              . االحتجاز

ومع ذلك فإن الوفد شـعر      . وقلة عدد السجينات املشاركات يف األنشطة التربوية والتروحيية       
ف األنشطة اليت تؤديهـا الـسجينات       بشعور إجيايب كبري من دفء اجلو السائد بسبب خمتل        

  .وحلسن العالقة فيما بينهن

كذلك زار الوفد القسم املخصص للنساء يف السجن املركزي يف أواكساكا الـذي               -187
والسجينات ).  شهور 7 و 5 و 2وثالثة مواليد من عمر     ( سجينة وقت الزيارة     85كان يضم   

وج إال ألسباب معينـة ويف أوقـات   يف هذا املرفق تبقى خلف األبواب وال يسمح هلن باخلر  
وتلقى الوفد شكاوى عديدة من     . وهناك اثنتان من احلراس يف كل نوبة يف قسم النساء         . معينة
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ومـن  ) فليست كل سجينة هلا سرير خاص هبا وكان بعضهن ينام على األرض           (االكتظاظ  
حترافيـة،  نقص اال (، ومن اخلدمات الطبية     )نوعية سيئة وبعض األحيان به حشرات     (الطعام  

، ومن املعاملة التفضيلية للسجناء مـن الرجـال يف اسـتخدام املـساحات              )ونقص األدوية 
املخصصة لألنشطة الرياضية، ومن معاملة األطفال الذين ال حيصلون على غـذاء كـاف أو               

وأيدت مساعدة مدير قسم النساء معظم هذه الشكاوى كما أيـدهتا املالحظـات             . مناسب
والغرف صغرية جـداً حبيـث إن       . فظروف املعيشة سيئة للغاية   . فدالشخصية من أعضاء الو   

 متر للغرف لـشخص واحـد،       x 1.30 1.85(السجينات ال ميكن أن يتمددن بالكامل       
. وليس يف الغرف نوافذ وال هتوية وجتهيزها ضئيل للغايـة         ) وأكرب من ذلك بقليل لشخصني    

بتقليل وتوصي اللجنة الفرعية    . كما أن األحوال الصحية والنظافة كانت ضعيفة بصفة عامة        
كمـا  . مستوى شغل هذه املساحات وبتوفري منتجات النظافة األساسية جلميع السجينات         

أن اللجنة الفرعية توصي باختاذ اخلطوات الضرورية لزيادة األنشطة الترفيهية والتروحيية           
ل املاديـة،   وتوصي اللجنة الفرعية بإعادة النظر على وجه السرعة يف األحوا         . للسجينات

مبا يف ذلك برامج التجديد، كما أهنا توصي بأن تتأكد الدولة من عمل الترتيبات املناسبة               
  .للسجينات الاليت برفقتهن أطفال يف السجن وبذل اجلهود لتوظيف مزيد من املوظفني

 بشأن حقوق اإلنـسان يف إدارة القـضاء         2003ويدعو قرار اجلمعية العامة عام        -188
احلكومات واألجهزة الدولية واإلقليمية املعنية، ومؤسـسات حقـوق         ) 58/183القرار  (

اإلنسان الوطنية واملنظمات احلكومية إىل توجيه مزيد من االهتمام لقضية السجينات، مبا يف             
وتوصي اللجنة  . ذلك أطفاهلن، وذلك هبدف التعرف على املشاكل الرئيسية وسبل معاجلتها         

قترحات بسياسات هتدف إىل التأكد من القيام بعمـل         تضع الدولة الطرف م   الفرعية أن   
وترى اللجنة الفرعية أن معاملة النساء يف السجن       . ملعاجلة االحتياجات اخلاصة للسجينات   

جيب أن تستهدي ال بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت وضعتها األمم املتحدة         
 فحسب، بل أيضاً جبميـع صـكوك        وغري ذلك من اخلطوط التوجيهية اخلاصة بالسجون      

وإىل جانب القواعد الدولية جيب أيضاً أن متتثل الـدول          . حقوق اإلنسان الدولية املنطبقة   
  .للقواعد اإلقليمية ذات الصلة

والحظت اللجنة الفرعية إنشاء حماكم لتنفيذ األحكـام كجـزء مـن اإلصـالح                -189
النظام بطريقة سليمة وختـصيص مـوارد       وعند تطبيق هذا    . الدستوري لنظام العدالة اجلنائية   

كافية له يف امليزانية، ميكن أن يكون وسيلة ممتازة لتحسني اللجوء إىل القضاء أمام احملـرومني                
من احلرية وبالتايل يكون آلية إضافية ملنع التعذيب واملعاملة القاسية إذ إنه سيـسهل تقـدمي                

  .الشكاوى وإجراءاهتا

ن توفر املكسيك خمصصات كافية يف امليزانية وأن تقدم         اللجنة الفرعية بأ  وتوصي    -190
التدريب وزيادة الوعي لتمكني حماكم تنفيذ األحكام من العمل بصورة فعالـة يف البلـد               

 من الدستور املكسيكي وهي املادة اليت أنشأت تلك         21بأكمله مما سيكون تنفيذاً للمادة      
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مكان ختويل هذه احملاكم تنفيذ إجـراء       كما أن اللجنة الفرعية توصي بالنظر يف إ       . احملاكم
قانوين نظامي بشأن أحوال االحتجاز، ونقل السجناء، واستعراض اجلزاءات والعقوبـات           

  .اإلدارية ومددها

ونظراً ألن الدولة هي املسؤولة يف هناية األمر عن انتهاكات حقـوق اإلنـسان                -191
فرعية توصي باختـاذ العمـل      ألفراد عاديني موجودين يف أماكن االحتجاز فإن اللجنة ال        

الالزم يف كل مكان لالحتجاز، بعد عمل تقييم للوضع ولألخطار وللمالءمة، من أجـل              
استبعاد األوضاع اليت قد ينشأ منها خطر تعذيب أو املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو                

حوال ويف ضوء ما تقدم ومن أجل املنع توصي اللجنة الفرعية باستعراض فوري أل            . املهينة
 وما مياثله من املساحات يف سجن سانتا ماريا إكـسوتيل يف            19السجناء يف القسم رقم     

  .أواكساكا حيث يوجد اكتظاظ شديد

وتوصي اللجنة الفرعية بتوجيه اهتمام خاص ملشكل االكتظاظ واالزدحـام وأن             -192
 وحتـث اللجنـة  . تبذل الدولة الطرف كل جهد لتحسني أحوال احملرومني من حريتـهم    

الفرعية الدولة الطرف على وضع خطة عمل وحتديد أولويات ختصيص موارد امليزانيـة             
  .لتحسني مرافق االحتجاز يف البلد بأكمله

وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد املوظفني يف أماكن االحتجاز من أجل ضمان              -193
من احتمال  األمن بصفة عامة يف هذه األماكن ومن أجل محاية رجال السجون والسجناء             

وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتلقى العاملون يف       . األعمال العنيفة من جانب سجناء آخرين     
أماكن االحتجاز أجراً كافياً، مبا يتفق مع املعايري الدولية الدنيا، وأن حيصلوا على تدريب              

  .عام ومتخصص وأن ميروا باختبارات نظرية وعملية لتقييم قدرهتم على أداء واجباهتم

وتوصي اللجنة الفرعية بأن يكون يف مجيع مرافق االحتجاز لوائح تنظيمية تـنص             -194
طبيعة اجلزاءات التأديبيـة املفروضـة      ) ب(األعمال اليت تعترب خمالفات تأديبية؛      ) أ(على  

  .اسم الشخص املرخص له يف فرض مثل هذه العقوبات) ج(ومدهتا؛ 

وكول اسطنبول بضمان عمل حتقيقات     اللجنة الفرعية بتقوية تطبيق بروت    وتوصي    -195
مستقلة وسريعة ووافية والتأكد من أن املهنيني الذين يبدون آراًء طبية ونفسانية ينتمـون              
إىل معاهد الطب الشرعي ومستقلون بشكل واضح، والسماح بتقدمي شـهادة اخلـرباء             

  .ء يف املوضوعاملستقلة يف مراحل اإلجراءات القانونية ذات الصلة وفقاً ملعايري نظر القضا

وتوصي اللجنة الفرعية باختاذ العمل الالزم يف مجيع مرافق االحتجاز من أجـل               -196
استبعاد األوضاع اليت قد ينشأ منها خطر التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو               

وبوجه خاص، توصي اللجنة الفرعية باستعراض فوري ألحوال السجناء يف القسم           . املهينة
 وما مياثله من املساحات يف سجن سانتا ماريا إكسوتيل يف أواكساكا حيث يوجد 19رقم 

  .اكتظاظ شديد
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  .بتحسني نظم مسك السجالت يف السجونوتوصي اللجنة الفرعية   -197

  :ومن أجل حتسني األحوال املادية يف السجون، توصي اللجنة الفرعية مبا يلي  -198

اء جيب أن تكون هبا التهويـة والتدفئـة         مجيع الغرف املعدة الستخدام السجن      ●
القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء،        (الكافية، بالطريقة املناسبة    

  ؛)10 القاعدة

توفر جلميع الغرف املعدة الستخدام السجناء الـضوء الطبيعـي والتهويـة              ●
القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء،        (واإلضاءة الصناعية الكافية    

  ؛)11قاعدة ال

القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة      (جيب أن تكون املراحيض كافية والئقة         ●
  ؛)12السجناء، القاعدة 

القواعـد  ( توفري منشآت االستحمام واالغتسال مبرشـة االسـتحمام          جيب  ●
  ؛)13النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة 

القواعـد  (افة الضرورية    أن حيصل السجناء على أدوات الصحة والنظ       جيب  ●
  ؛)15النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة 

يزود كل سجني بسرير فردي ولوازم هلذا السرير خمصـصة لـه وكافيـة                ●
  ؛)19القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة (

 تزويد السجناء بالطعام من قيمة غذائية كافية جيدة النوعيـة وحـسنة             جيب  ●
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجناء،      (عداد، مع ماء صاحل للشرب      اإل

  .)20القاعدة 

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضع الدولة الطرف سياسة للسجون تكـون قويـة               -199
كما أهنا حتث الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات لزيادة         . وشفافة هبدف مكافحة الفساد   
  .لوك العاملني يف الشرطة ويف السجونعدد املوظفني املشرفني على س

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تدير سلطات السجون طريقـة ختـصيص الغـرف               -200
واألسرة مبا يضمن أن حيصل كل سجني على مكان الئق للنوم دون أن يضطر إىل دفـع                 

  .وينبغي أن تتحمل سلطات السجون املسؤولية عن إعمال هذا احلق. مقابل ذلك

أو يف  /لجنة الفرعية بأن تبني سلطات السجون يف سجالت املؤسسة و         وتوصي ال   -201
وينبغي . امللف الشخصي للسجني رقم احلجرة اليت ستخصص له وأسباب هذا التخصيص          

  .أن تكون لكل مؤسسة معايري وقواعد شفافة ومكتوبة بشأن ختصيص الغرف للسجناء
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  مستشفيات الصحة النفسية  -6  

لفرعية فرصة زيارة مرفقني لرعاية الصحة النفسية يف أواكساكا         أتيحت لوفد اللجنة ا     -202
ففي مستشفى الصحة النفسية يف كروز دل . من أجل تقييم األحوال املادية يف هذين املركزين

ويف وقت الزيارة كان املستـشفى      . سور وجد الوفد أن هناك حاجة ظاهرة إىل موارد مادية         
وكـان  . فد أن املستشفى به مهنيون مـدربون      والحظ الو . بصدد بناء بعض أجنحة جديدة    

ورغـم مالحظـة وجـود      . املوظفون متعاونني وراغبني دائماً يف احلوار مع أعضاء الوفـد         
احتياجات عديدة فإن هذا املستشفى كان به عدة ورش وحدائق يستطيع السجناء فيهـا أن               

  .ينخرطوا يف أنشطة خمتلفة

لبياً جداً يف املركز اآلخر لرعاية الـصحة  ولكن لألسف كان االنطباع لدى الوفد س     -203
فالظروف املادية يف هذا املرفـق كانـت        . النفسية وهو ملحق سجن زمياتالن يف أواكساكا      

فبعض املرضى كانوا يضطرون إىل النوم على األرض يف غرف مكتظة           . الإنسانية ومهينة متاماً  
والحظ الوفد بقلـق    . ن هناك وعدد موظفي املؤسسة غري كاف خلدمة احملتجزي      . وسيئة للغاية 

وقـد  . أن األمر يستدعي خطة جتديد هلذا املرفق لتوفري اخلدمات الدنيا املطلوبة للمحتجزين           
تعاون موظفو املستشفى تعاوناً كامالً مع وفد اللجنة الفرعية واعترفوا بعدم كفايـة البنيـة               

دم كفاية املوظفني لتلبية    كما أهنم أعربوا للوفد عن القلق من ع       . األساسية واخلدمات املقدمة  
والحظ الوفد أن املرضى ال تتوافر هلم مساحة كافية للنوم أو لعمل أي             . احتياجات السجناء 

وكانت أنشطتهم اليومية اليت الحظها الوفد تقتصر على قضاء الوقت يف الباحة الـيت              . نشاط
حوال النظافة  وكانت أ . مل تكن هبا حىت دكك للجلوس بل مقاعد قليلة وجهاز تلفزة صغري           

  .مؤسفة

وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر الدولة الطرف حبقوق السجناء يف جمال الصحة، الـيت                -204
والـيت وضـعتها    ) قانون ناشئ (جاءت يف القواعد واملبادئ اليت تعترب من قبيل القانون اللني           

  .الوكاالت املتخصصة يف األمم املتحدة

ملعيشة املرضى يف ملحق سجن زمياتالن الإنـسانية        ووجد الوفد أن األحوال املادية        -205
الفرعية أن هذا الوضع جيب تصحيحه فوراً، كما قـال الوفـد يف               اللجنة وترى. ومهينة

وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات الـضرورية          . مالحظاته األولية 
.  ظروف معيشية الئقـة    إلعادة هيكلة املرفق بأسرع ما ميكن مبا يضمن للمحتجزين هناك         

كما أن اللجنة الفرعية حتث الدولة الطرف، إذا مل تكن إعادة هيكلة املرفق ممكنة، علـى                
وقد أخذت اللجنة الفرعية علماً بإجابة الدولة الطرف عن         . نقل السجناء إىل موقع آخر    

املالحظات األولية للوفد بشأن الزيارة وتطلب من السلطات املختصة تقدمي معلومـات            
  .تفصيلية عن الوضع احلايل هلؤالء األشخاص
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  املفاهيم واملمارسات القانونية  -جيم   

  حالة التلبس وحالة التلبس املشاهبة  -1  

من املعترف به أن حالة التلبس هي أساس قانوين الحتجاز شخص ُضـبط أثنـاء                 -206
 من موقع اجلرمية، ارتكاب جرمية أو بعدها مباشرة، إذا كان ال يزال مرئياً وكان حياول اهلرب

  .أو إذا كانت هناك أسباب لالشتباه يف أن يف حوزته أشياًء مرتبطة جبرمية ارتكبت حديثاً

وتود اللجنة الفرعية أن تشري إىل املالحظات اليت أبداها الفريـق العامـل املعـين                 -207
. "حالـة التلـبس املـشاهبة     " بشأن مفهوم    10باالحتجاز التعسفي عند زيارته إىل املكسيك     

فبموجب هذا املفهوم ميكن إلقاء القبض على شخص ال أثناء ارتكاب اجلرمية أو بعدها فوراً               
 ساعة من ارتكاهبا وكانت هناك أشياء أو        72 إىل   48بل أيضاً إذا أمكن العثور عليه خالل        

وميكن إلقاء القبض بدون إذن قبض مبجـرد        . عالمات أو دالئل أخرى تشري إىل أنه ارتكبها       
وتنضم اللجنة الفرعية إىل الفريق العامل املعـين        . إىل شكاوى أو أقوال من الشهود     االستناد  

فافتراض التلبس هبذا الشكل فيه مبالغة من حيث الوقت الذي سينقضي           : باالحتجاز التعسفي 
  .كما أنه ال يتفق مع مبدأ قرينة الرباءة واشتراط وجود أمر قضائي إللقاء القبض

لفرعية من مصادر خمتلفة بأن مفهوم حالـة التلـبس املـشاهبة            وقد أُبلغت اللجنة ا     -208
يستخدم يف الواليات املكسيكية كأساس إللقاء القبض على جمموعات من النـاس متـهمني           
جبرمية جنائية دون أن يكونوا قد ُضبطوا بالفعل أثناء ارتكاب اجلرمية وبدون وجود أي أشياء               

 على نظام العدالة اجلنائية اليت أدخلها اإلصالح        وإذا كانت التعديالت  . تربطهم بتلك اجلرمية  
 قد استبعدت حالة التلبس املشاهبة فإن الوفد مسع من مصادر خمتلف            2008الدستوري عام   

أن هذا املفهوم ال يزال مطبقاً يف الدولة الطرف كوسيلة لتجـرمي االعتـراض االجتمـاعي                
اء ارتكاب اجلرمية وبدون أي دليل      واحتجاز جمموعات كبرية من الناس بدون اإلمساك هبم أثن        

على ارتكاب جرمية ما، ومن املؤكد أن ذلك حيدث بدون معرفة العناصر األساسية يف االهتام               
ووفقاً للمعلومات اليت حصل عليها الوفد أثناء زيارة        ). أداة ارتكاب اجلرمية واملكان والزمان    (

دم قدرة كثريين مـن املقبـوض       الدولة الطرف فإن الظلم يف عمليات القبض هذه يتفاقم لع         
  .عليهم دفع الكفالة الكبرية املفروضة، مما يؤدي إىل احتجاز ال ضرورة له

وقد أُبلغ الوفد بأن السلطات اليت تلقي القبض دون حاجة إىل إذن بالقبض ليـست                 -209
. ملزمة بتقدمي املقبوض عليه إىل القاضي؛ بل إن هؤالء األشخاص يقدمون إىل النيابة العامـة              

وتعتقد اللجنة الفرعية أن األشخاص يف مثل هذه األوضاع رمبا يواجهون أخطاراً حقيقيـة              
  .على سالمتهم البدنية والعقلية

__________ 
، E/CN.4/2003/8/Add.3تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن زيارتـه إىل املكـسيك،               10

  .39الفقرة 
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ومن رأي اللجنة الفرعية أن أي وضع يؤدي إىل احتجاز تعسفي أو غري شـرعي ال                  -210
ـ              وتعتقـد  . زينينطوي على جمرد انتهاك احلق يف احلرية بل أيضاً على معاملة قاسية للمحتج

اللجنة الفرعية أن إساءة استخدام هذه املفاهيم القانونية ليس إال دليالً على قدرة ضعيفة على               
التحقيق يف اجلرائم وتعتقد أن استعمال مفهوم حالة التلبس وحالة التلبس املشاهبة اسـتعماالً              

ية على التحقيق يف    متكرراً وغري سليم هو نتيجة نقص القدرة على املستويات االحتادية واحملل          
  .ومثل هذا االحتجاز غري الشرعي ميكن أن يؤدي إىل ممارسات قاسية. اجلرائم

بأن تدعم حكومة املكسيك القدرة الضرورية للتحقيـق        وتوصي اللجنة الفرعية      -211
يف اجلرائم على املستويني االحتادي واحمللي وأن متتنع عن ممارسات االحتجاز غري الشرعية             

اليت ال ميكن وصفها بأهنا حالة تلبس من أجل التخلص من شرط صدور أمر              يف احلاالت   
  .بالقبض يف حاالت التلبس

  2-  Arraigo 

  املفهوم  )أ(  
هذا املفهوم يعين االحتجاز للتحقيق أو قبل توجيه االهتام وهو مؤسسة مكـسيكية               -212

هلذا املفهوم هو أنه يتـيح      واألثر العملي   . جاء االعتراف هبا يف أول األمر يف التشريع الثانوي        
للنيابة العامة مزيداً من الوقت إلجراء التحقيقات ومجع األدلة اليت ستقدم إىل القاضي قبـل               

والحظ الوفد أن هذه املمارسـة،      . توجيه االهتام رمسياً إىل شخص ما بارتكاب جرمية جنائية        
 من احلرية، أصـبحت     اليت يقصد منها يف األساس أن تكون شكالً خمففاً من أشكال احلرمان           

يف املكسيك ممارسة تتغاضى عن اإلجراءات القانونية لفترات زمنية طويلة وتضع عقبات أمام             
بصرف النظر عـن     (arraigoالدفاع وأمام حتديد املركز القانوين للمحتجزين مبوجب نظام         

  ).الكلمة املستخدمة لوصف هذا الوضع

، رغـم حكـم     arraigoمن أن استخدام    وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن قلقها          -213
 يف والية تـشيواوا     arraigo بأن ممارسة    2005سبتمرب  /احملكمة العليا يف املكسيك يف أيلول     

وتود اللجنة الفرعيـة أن تـذكّر       . غري دستوري، قد أقره الدستور يف حاالت اجلرمية املنظمة        
 وآليات أخـرى يف     الدولة الطرف بأن هذه املمارسة كانت موضع تساؤل من جانب أجهزة          

األمم املتحدة مثل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي وجلنة منع التعذيب واملقرر اخلاص             
وقد أثريت املسألة   . املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

وأُدرجـت ضـمن    . أخرياً يف جملس حقوق اإلنسان كجزء من االستعراض الدوري الشامل         
التوصيات الثماين اليت مل تقبلها احلكومة املكسيكية يف ذلك الوقت ولكنها وافقت على النظر              

  11.فيها وتقدمي إجابة يف الوقت املناسب

__________ 
11  A/HRC/WG.6/L.13, para. 94, 2.  
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 من القانون االحتادي ملكافحة اجلرمية      12وتالحظ اللجنة الفرعية أنه مبوجب املادة         -214
لى طلب النيابة العامة، أن يأمر باحلبس مبوجـب          يكون للقاضي، بناء ع    1996املنظمة عام   

وهذه املمارسة تـضع    .  إذا كان الشخص متهماً باالشتراك يف اجلرمية املنظمة        arraigoنظام  
املشبوه حتت الرقابة املستمرة من جانب مكتب النيابة وهي هتدف إىل زيادة الوقت املتـاح               

. ه اعتبار الشخص مسؤوالً عن اجلرميـة      للنيابة إلجراء التحقيق األويل الذي ميكن على أساس       
وقد أُبلغت اللجنة الفرعية بأن اإلصالح جعل احلد األقصى الحتجـاز شـخص مبوجـب               

arraigo مكان مأمون" يوماً ويكون هؤالء األشخاص حمتجزين فيما يسمى 80 هو."  

  أصبحت مقتصرة على اجلرمية املنظمة ولكنـها       arraigoوتالحظ اللجنة الفرعية أن       -215
يف الدستور املكسيكي غامض وال يتفق مع التعريف الـذي    " اجلرمية املنظمة "ترى أن تعريف    

جاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود كما كانت هذه املسألة              
وتعتقـد اللجنـة    . موضع حبث من جملس حقوق اإلنسان أثناء االستعراض الدوري الشامل         

 التعريف الذي جاء يف الدستور، الذي ال حيدد مجيع العناصر الواردة يف تعريـف               الفرعية أن 
 إىل أوضـاع أخـرى أو إىل        arraigoاالتفاقية، حيتمل التفسري وميكن لذلك أن ميد نطـاق          

وعالوة على ذلك فإن اللجنـة الفرعيـة        . أشخاص آخرين ليست هلم عالقة باجلرمية املنظمة      
احلادي عشر للدستور، اخلاص بالعدالة اجلنائية واألمـن العـام،     تشعر بالقلق من أن التعديل      

فهذه املادة تنص على أنه إىل حني تطبيق نظام .  يف حالة اجلرائم اخلطريةarraigoيسمح بنظام 
 مما قد يستغرق حنو مثاين سـنوات حبـسب          -العدالة اجلنائية االهتامي اجلديد تطبيقاً كامالً       

وحتث اللجنة الفرعية   .  مسموحاً به يف اجلرائم اخلطرية     arraigo  يظل -اجلدول الزمين املقرر    
 مـن جانـب     arraigoالدولة الطرف على إعادة النظر يف التوصيات اليت أُبديت مبناسبة           

واتفاقاً مع التوصيات اليت قُدمت للدولـة       . خمتلف أجهزة األمم املتحدة اليت سبق ذكرها      
 فإهنـا اللجنة  لوالية  تفاقاً مع الطبيعة الوقائية     الطرف أثناء االستعراض الدوري الشامل وا     

 الذي يولّد أوضاعاً خترج عن نطاق الرقابـة         arraigoالطرف نظام    توصي أن تلغي الدولة   
  .القضائية مما خيلق خطر التعذيب وسوء املعاملة

 تتخذ أشكاالً خمتلفة على املستوى االحتـادي        arraigoوقد الحظ الوفد أن ممارسة        -216
وعلى ذلك فـإن احملتجـزين      . تلف الواليات وعدم وجود معيار موحد للجوء إليها       ويف خم 

فمثالً حيدث االحتجاز علـى     . مبوجب هذا النظام حيتجزون يف جمموعة من املواقف املختلفة        
استعمال مالبس خمتلفة األلوان، حبسب االهتام املوجه       (املستوى االحتادي يف بيئة أمن مشددة       

وأما على مستوى الواليات فقد وجـد الوفـد يف          ). إخل... يدة للغاية   إىل املتهم، ونظم شد   
 بطريقة أقل تقييداً للحرية، إذ إن معظـم         arraigoالواليات اليت زارها أن أواكساكا متارس       

والحظت اللجنـة أن اإلصـالح      . احملتجزين مبوجبها يبقون يف منازهلم طوال فترة االحتجاز       
 جيعل احلكومة االحتادية وحدها هي اليت هلا سلطة االحتجـاز           املتوقع لنظام العدالة القضائية   

  .arraigoمبوجب 
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   اليت زارهاarraigoمالحظات الوفد على بعض مرافق احتجاز   )ب(  
علـى  " أمـاكن مأمونـة  "زار الوفد عدة مرافق لالحتجاز قبل توجيه االهتام وعدة       -217

من األشخاص احملتجزين مبوجـب     املستوى االحتادي ومستوى الواليات وحتادث مع كثريين        
ووجد الوفد أن هذا الشكل من أشكال االحتجاز الذي ُيفترض          . هذا النظام يف وقت الزيارة    

 ألن  –فيه أنه أقل تقييداً للحرية، هو يف احلقيقة أكثر األشكال تقييداً حلريـة األشـخاص                
مكن احتجاز األشخاص   في. احملتجزين مبوجب هذا النظام مل ميروا مبرحلة التحقيق الرمسي بعد         

مبوجب هذا النظام احتجازاً فردياً تاماً حبيث ال تستطيع عائالهتم وال حماموهم أن حيـصلوا               
وهذه املواقف تسلب األشخاص مـن القـدرة علـى          . على معلومات عن مكان وجودهم    

بعض وقد حتدث الوفد مع . مواجهة أوضاع التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وأهم املالحظات اليت تود اللجنة     . احملتجزين مبوجب هذا النظام يف مجيع الواليات اليت زارها        

الفرعية أن تضعها أمام الدولة الطرف بشأن املرافق اليت زارها الوفد واملقابالت اليت أجراهـا               
  .ستأيت فيما يلي

  والية ليون اجلديدة    

يف هـذه   " غونزاليتو"العامة املعروف أيضاً باسم     زار الوفد مرفق االحتجاز يف النيابة         -218
وقال أحدهم،  . الوالية حيث استطاع األعضاء أن يتحدثوا مع احملتجزين مبوجب هذا النظام          

 يوماً وقت الزيـارة، لوفـد       12وهو موظف حتقيقات احتادي سابق كان يف االحتجاز ملدة          
ع على أمر بالقبض عليه، ومل حيصل       اللجنة الفرعية إنه مل يعرف أبداً سبب احتجازه، ومل يطل         

كما أنه قال للوفد إن حماميـه       . على مساعدة من حمام ومل يسمح له بعمل أي مكاملة هاتفية          
وأبلغ الوفد أنه كان ينام على األرض يف األيـام األوىل مـن             . علم حبالته من أجهزة اإلعالم    

 غرفة احتجاز هـذا     والحظ األعضاء أن  . احتجازه مث بعد ذلك أعطيت له بعض الوسادات       
كذلك قال هـذا الـشخص      . الشخص أثناء مقابلتهم معه كانت صغرية جداً وباردة جداً        

ألعضاء الوفد إنه رغم إصابته بالتهاب كلوي واألمل الشديد الذي يعاين منه مل حيصل علـى                
ي وقد ذكر للحراس أن الغرفة اليت حيتجز فيها باردة جداً لكنهم مل يوجهوا أ             . أي رعاية طبية  
ويف نفس املرفق أُبلغ الوفد بأن مجيع الغرف واحلجرات هبا مكربات صـوت             . اهتمام لذلك 

وقال شخص آخر من الذين قابلهم أعضاء الوفد إنه اضطر إىل احلديث مـع           . وآالت تصوير 
  .حماميه يف غرفة هبا آالت تصوير ومكربات صوت

وقد أيـد   . يف ذلك املرفق  كذلك الحظ الوفد عدم وجود ميزانية إلطعام احملتجزين           -219
 ميكن أن حيصلوا علـى      arraigoاملوظفون ذلك وشرحوا ألعضاء الوفد أن احملتجزين مبوجب         

وتفيد اإلدعاءات اليت قيلت    . الطعام من عائالهتم وأن املوظفني يقدمون هلم مياه من احلنفيات         
هتم يعيشون علـى    للوفد أن احملتجزين مبوجب هذا النظام ممن ال يزورهم أحد من أفراد عائال            

وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عـن       . الطعام الذي حيصل عليه حمتجزون آخرون من عائالهتم       
 يف ذلك املرفق وتعتـرب أنـه ال         arraigoقلقها من معاملة األشخاص احملتجزين مبوجب نظام        
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كمـا أن اللجنـة     . ميكن السماح بعدم تلبية االحتياجات األساسية مثل احلصول على طعام         
لفرعية تشعر بالقلق من عدم حصول بعض األشخاص على خدمات طبيب، حىت يف حاالت              ا

  .املرض

  مكسيكو سييت    

. كذلك زار الوفد املرفق الوطين للتحقيق الذي يتبع مكتب النائب العام يف املدينـة               -220
إذ كان على أعـضاء الوفـد أن        : وهو واحد من املرافق اليت واجه الوفد صعوبة يف دخوهلا         

  .تظروا حنو ساعتني رغم أهنم كانوا قد اتصلوا بنقطة االتصالين

 11 حمتجزاً، منهم 130ويوم زيارة الوفد كان به    .  شخصاً 350وطاقة هذا املرفق      -221
ومل يالحظ أعضاء الوفد أي مشاكل جدية فيما يتعلـق بـاحملتجزين انفراديـاً دون               . امرأة

من كانت مشددة للغاية، بل أشد مما هـي         ولكن ظروف األ  . االتصال بعائالهتم أو حماميهم   
 arraigoعليه ملن حكم عليهم بالفعل يف اجلرائم اليت يفترض أن احملتجزين مبوجـب نظـام                

، أي اجلرائم اليت من أجلها يرسل       )رغم عدم توجيه اهتام رمسي إىل أي واحد منهم        (ارتكبوها  
 arraigoتجـزين مبوجـب     والحظ أعضاء الوفد أن احمل    . السجناء إىل سجون متوسطة األمن    

. يسمح هلم بارتداء مالبسهم أو االحتفاظ باألدوية أو األشياء الشخصية اخلاصـة هبـم              ال
وأعرب مجيع احملتجـزين الـذين      . ويرجع ذلك إىل أسباب أمنية وفقاً ملا قاله موظفو املرفق         

صوير حتدث معهم الوفد يف ذلك املرفق عن خوفهم من التصنت إليهم بسبب وجود آالت الت              
ويف مناسبات عديدة طلب املستجَوبون بصراحة من       . ومكربات الصوت يف مجيع أحناء املبىن     

أعضاء الوفد االنتقال إىل مكان آخر حىت تكون احملادثة بعيدة عن أي جهاز تصوير أو مكرب                
وكان احملتجزون يكبلون باألغالل وتقيد أيديهم يف أي وقت ينتقلون فيـه داخـل              . صوت
 هناك تذكري دائماً ألعضاء الوفد بأمهية اختاذ أقصى احتياطات األمن بـسبب             وكان. املرفق

  .اخلطر الكبري الذي يثريه هؤالء الناس

ووجد الوفد أن أحوال النظافـة      .  حمتجزون يف كل غرفة    6 و 1وكان هناك ما بني       -222
جيدة وأهنـم   وأكد احملتجزون الذين استجوبوا أن أحوال النظافة        . والصيانة يف املرفق مقبولة   

  .يعاملون جيداً، وليس عندهم شكوى عن املؤسسة نفسها

وتفيد املعلومات يف السجالت الطبية يف املرفق أن حنو نصف احملتجزين كانت بـه                -223
 جرحاً يف مثانيـة أجـزاء مـن         17إصابات حديثة عند وصوهلم إىل املرفق، وكان املتوسط         

لطبيب الفاحص يف منشأ اإلصـابات العديـدة   وترى اللجنة الفرعية أن عدم حتقيق ا     . اجلسم
والقسم الطيب يف هذا املرفق     . يعترب نقصاً كبرياً يف الفحوص الطبية املعتادة للوقاية يف املكسيك         

وقيل ألعضاء الوفد إن احملتجزين يفحصهم      .  ساعة يف اليوم   24به ثالثة أطباء وممرضتان ملدة      
طيب يضع تقييما للحالة البدنية بصفة عامة، مبا يف         طبيب عند وصوهلم إىل املرفق وأن التقرير ال       

وأوضح الطبيب ألعضاء الوفد أن التقرير الطيب يشمل تقييمـاً الحتمـال            . ذلك آثار العنف  
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وجترى الفحوص الطبية مبوافقة الشخص املعين،      .  يوماً 14استمرار أي حالة طبية ألكثر من       
كذلك قيل للوفد إن الفحـوص الطبيـة        و. فإذا كان امرأة تكون هناك ممرضة حاضرة دائماً       

ويعمل أطباء أخصائيون كاستشاريني يف تلـك      . جترى بدون حضور أحد من رجال الشرطة      
ونظراً حلالة األمن املشددة فال بد من إذن خاص من إدارة املرفق حىت يـستطيع               . املؤسسات

وبـاً فإنـه    الطبيب إرسال أحد احملتجزين إىل مستشفى، ولكن عندما يكون هذا اإلذن مطل           
  .يصدر بسرعة بصفة عامة

واألرقام السابقة عن اإلصابات الّرّضية بني احملتجزين يف املرفق تؤكد ما قاله كـثري                -224
وقد وصـف مجيـع     . منهم عن انتشار العنف من جانب الشرطة وقت إلقاء القبض عليهم          
ك رجال الشرطة عنـد     احملتجزين يف املرفق الذين حتادث معهم الوفد منطاً متماثالً جداً لسلو          

وقال مجيعهم إهنم تعرضوا للضرب مراراً على أجزاء كثرية من اجلـسم أثنـاء              . إلقاء القبض 
ويود أعضاء الوفد أن يعربوا عن قلقهم من هـذه          . القبض عليهم ونقلهم إىل مركز الشرطة     

خاص الذين  البيانات اليت تثري قلقاً كبرياً بشأن العنف البدين والنفساين الذي يتعرض له األش            
وأفاد عديد ممن   . قابلهم الوفد أثناء القبض عليهم، والذين حتدثوا مجيعاً عن ممارسات متماثلة          

قابلهم الوفد إهنم تعرضوا لصدمات كهربائية يف أجزاء خمتلفة من اجلسم وشعر أعضاء الوفد              
بقلق كبري من شهادة امرأة قالت إهنا اغتصبت عدة مرات من جانب رجـال الـشرطة يف                 

وقالت إهنا قُبض عليها واقتيدت بالقوة إىل سيارة وطُلـب          . لساعات اليت تلت القبض عليها    ا
كان الزوج حمتجـزاً أيـضاً      (منها مراراً أن تقود من قبضوا عليها إىل مكان وجود زوجها            

؛ مث أُعِصبت عيناهـا أثنـاء نقلـها         ) يف نفس املرفق أثناء زيارة الوفد      arraigoمبوجب نظام   
وقالت هذه املرأة للوفد إهنا طلبـت       . انة بالقول والتعسف البدين ملدة ساعات     وتعرضت لإله 

. الرعاية الطبية عند وصوهلا إىل املرفق ألهنا كانت تعاين من أمل شديد يف أعضائها اجلنـسية               
وتبني من سجلها الطيب، الذي اطلع عليه أعضاء الوفد أثناء الزيـارة، وجـود التـهاب يف                 

والحظ أعضاء الوفد أن تلك املرأة كانت تبـدو         . بة بقوباء موضعية  األعضاء اجلنسية وإصا  
  .خائفة بدرجة كبرية طوال املقابلة معها

٪ هبم إصابات   49وكان منهم   .  حمتجزاً 70وقد اطلع الوفد على تقارير طبية ختص          -225
 17 حالة قيل إن اإلصابات حدثت أثناء القـبض؛ ويف           13ويف  . حديثة وقت دخول املرفق   

فمثالً يف ملف إحدى النساء مل تكن هنـاك  . مل يكن سبب اإلصابة مذكوراً يف امللفات حالة  
والحـظ  . أي إشارة إىل إصابات رغم ذكر وجود أربعة جروح يف أربع مناطق من جسمها             

 – حنو نصف العـدد      –الوفد أن عدد احملتجزين الذين كانت عليهم عالمات عنف حديث           
وح وتوزيعها على أجزاء خمتلفة من جسم احملتجزين يؤيد         وكان عدد اجلر  . كان مرتفعاً جداً  

ألعـضاء   بوضوح ما قالوه عن عنف الشرطة والتعسف الذي ذكره احملتجزون يف هذا املرفق            
وتالحظ اللجنة الفرعية بقلق أن العنف من الشرطة والتعسف مع احملتجزين بالطريقة             . الوفد

  .ة مها أمر شائع يف الواليات اليت زارها الوفداليت يتبعها رجال الشرطة التابعون لتلك املؤسس
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وقال مجيع احملتجزين الذين استجوبوا يف املرفق إن معاملتهم جيدة، وطعامهم جيـد               -226
ولكنهم أشاروا أيضاً أهنم يعيـشون يف       . وأحواهلم الصحية جيدة وأن الطعام والنظافة جيدة      

، عن املكان الذي سيقتادون إليـه       خوف دائم ألهنم ال يعرفون، وال تعطى هلم أي معلومات         
وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن قلقها من هذا الوضع الـذي            . arraigoبعد مغادرة مرفق    

  .يتميز بعدم االستقرار وانعدام األمن لدى هؤالء الناس

، مبا يف ذلك الرقابـة      وُدهش أعضاء الوفد لتدابري األمن املشددة للغاية يف هذا املرفق           -227
 املفروضة يف مجيع األوقات، وخصوصاً بالنظر إىل أن احملتجزين مل توجه هلم بعد أي               والقيود

  .هتمة جبرمية جنائية

واحملتجزون يف هذا املركز خيضعون لقيود على حريتهم أكرب بكثري من أي حمكـوم                -228
بل إن املطلوب من هؤالء احملتجزين االنصياع لبعض قواعد صارمة، مثل           . عليه يف أي سجن   

  .دم النظر إىل وجه اآلخرين أو التحديق يف األرض عند نقلهم إىل أي مكان خارج غرفهمع

  )خاليسكو(شارع كروز دل سور، غواداالخرا     

 يقع يف رقـم     arraigoكذلك زار الوفد مرتني مكاناً حيتجز فيه الناس مبوجب نظام             -229
ع مرافق االحتجـاز    ومن بني مجي  .  شارع كروز دل سور يف غواداالخرا، خاليسكو       2750
 اليت زارها الوفد ترك هذا املكان أسوأ انطباع سليب، رغم أن عدد احملتجزين              arraigoمبوجب  

ففي أول زيارة، بعد انتظار مدة ساعة تقريباً بدون ضرورة وقبل الـسماح             . فيه قليل نسبياً  
 مجيعهم إهنم   بالدخول، مل يستطع الوفد إجراء مقابالت مع أي واحد من احملتجزين، إذ قالوا            

رغم أن أعضاء الوفـد     " جيد وعلى ما يرام   "ال يريدون أن يتحدثوا مع الوفد ألن كل شيء          
وُدهش أعضاء الوفد مـن إصـرار       . الحظوا جواً من التوتر الشديد يف الغرفة اليت كانوا هبا         

املسؤولني عن املرفق على عدم إجراء مقابالت مع احملتجزين يف أي وقت ألن يف ذلك خطراً                
وأثناء تلك الزيارة األوىل كان هناك ضابط شرطة أو غريه من املسؤولني حاضـراً يف               . كبرياً

مجيع األوقات ولذلك مل يستطع الوفد أن يستجوب احملتجزين سراً، وال حىت مـن خـالل                
وأثناء وجود الوفد   . قضبان الغرف، وأن يسأل إذا كانوا يرغبون يف اإلدالء بأي بيانات سراً           

ان كان هناك دائماً رجال شرطة مسلحون تسليحاً كبرياً وغريهم من املـوظفني             يف هذا املك  
حاضرين دائماً، مث انضم إليهم بعد ذلك رجال من سلطات أخرى وصلوا بعد إبالغهم د من        

. الدور الذي يؤديه طبيب هذا املرفق، الذي جتاوز عمله املعتاد وكان يراقب الزيارة بأكملها             
ن هذا الطبيب يصر على أن يقترح على الوفد أن يزور فندقاً قريباً             فخالل أكثر من ساعة كا    

، بل إنه عرض أن يرتب نقل الوفد إىل الفندق وكان           arraigoيستخدم أيضاً كمرفق احتجاز     
الغرض من ذلك كله أال يستجوب الوفد االثنا عشر شخصاً الذين كانوا حمتجزين يف املرتل               

  .بشارع كروز دل سور
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 أكثر من ساعة يف احلديث مع الطبيب واحلراس، ومسـاعهم يؤكـدون             وبعد قضاء   -230
مراراً خطورة رؤية احملتجزين يف املرتل واحلديث معهم، استطاع أعضاء الوفـد أن يـزوروا               

وطوال الوقت الذي قضاه أعضاء الوفد يف املرتل كان لديهم إحساس بـأن احلـراس       . املرتل
قل هلم أحد يف أي وقت أثناء الزيارة أين يوجـد           ومل ي . يريدون أن يضغطوا عليهم للمغادرة    

. االثنا عشر حمتجزاً، وُترك أعضاء الوفد ليكتشفوا غرف املرتل بنفـسهم، دون أي إيـضاح   
وعلى . ويتألف املرتل من طابقني   . وكان يرافقهم شرطيون مدججني بالسالح طوال الزيارة      
. ملرتل إهنـا للنـساء احملتجـزات      الطابق األرضي كان هناك ّمحام وغرفة قال املسؤولون يف ا         

وكانت هناك بعض جمالت يف الغرفة وقال املسؤولون إهنا موجودة هناك منذ آخر مرة كانت               
لكن أثناء الوقت الذي قضاه أعضاء الوفد منتظرين يف اخلارج          . فيها نساء حمتجزات يف املرتل    

أيضاً نفـس تلـك     رأوا امرأة تصل والحظوا أن األشياء اليت كانت حتملها كانت تتضمن            
  .اجملالت

ويف مقدمة املرتل كانت هناك غرفة هبا جهاز تلفزة وسريران، وكان هبا اثنان مـن                 -231
وإىل يسار املدخل على الطابق األرضـي       . وكان هناك مرأب سيارات خال    . رجال الشرطة 

  .عشركان هناك ما يشبه غرفة معيشة ومطبخ وّمحام والغرفة اليت كان هبا احملتجزون االثنا 

وكان لدى أعضاء الوفد انطباع بأنه أثناء الوقت الذي قضوه يف االنتظار للـسماح                -232
وقد تأكد هذا الشك يف     . بدخول املرتل رمبا صدر إنذار للمحتجزين بعدم اإلبداء بأي أقوال         

اليوم التايل عندما عاد وفد اللجنة الفرعية إىل هذا املرتل واستطاع إجراء حديث مع االثنـا                
 إن  – وإن كان من الواضـح إهنـم متخوفـون           – حمتجزاً الذين قالوا بطريقة مفتوحة       عشر

احلراس أنذروهم يف اليوم السابق بعدم اإلدالء بأي بيانات ألعضاء الوفـد، وإال إذا فعلـوا                
  .فعليهم أن يقولوا إهنم يعاملون بطريقة حتترمهم وال يعانون من أي هتديد أو تعسف

وكان كثري من   . تياطات األمن كانت شديدة جداً هلؤالء الناس      والحظ الوفد أن اح     -233
عائالت احملتجزين ال يعلمون مكاهنم، ووفقاً للبيانات اليت قيلت ألعضاء الوفد سراً مل يكـن               

وقال بعض احملتجزين إن هناك قيوداً حىت على قدرهتم احملافظة على           . هلم حق االتصال مبحام   
  .نظافتهم الشخصية

ضع يربز قيمة وأمهية إبقاء جدول أعمال زيارة اللجنة الفرعية سرياً وضمان            وهذا الو   -234
وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر الدولة الطرف بأن مثل هذه          . عمل الزيارات دون إشعار سابق    

األوضاع من احلرمان من احلرية ختلق خطر التعذيب أو املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو                
  .املهينة

لزيارة الثانية، اليت حدثت يف اليوم التايل، كان من األسهل احلصول علـى إذن              ويف ا   -235
ويف . بدخول املرتل واسُتقبل الوفد مبزيد من االهتمام واالنفتاح عما كان يف الزيـارة األوىل             

املقابالت السرية مع احملتجزين يف املرتل تأكد الوفد من أن هؤالء الناس ال يعيشون فحسب               
. انية، بل إهنم أيضاً خاضعون لقيود كثرية فيما يتعلق بسالمتهم الشخـصية           يف ظروف الإنس  
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وكانوا مجيعاً حمتجزين سوياً يف     . ومل يكن هلم حق االتصال مبحام وال ُشرحت هلم حقوقهم         
وأثنـاء  . نفس الغرفة، وقال بعضهم للوفد إهنم عندما يطلبون أن يغتسلوا مل يكن ُيسمح هلم             

وقرر مجيع هؤالء أن يتحدثوا     . جزاً يف غرفة واحدة هبا أسرة معلقة       حمت 11الزيارة كان هناك    
وشـرحوا أن أعينـهم     . مع أعضاء الوفد وقالوا إهنم عوملوا معاملة سيئة بعد القبض عليهم          

اخلنق  (”la bolsa“ى ـبل إن بعضهم مر مبا يسم. هم قيِّدت أثناء االستجوابـُعصبت وأيدي
وكان مبعظمهم إصابات بدنية تؤيد اإلدعاءات اليت       . )بوضع كيس من البالستيك فوق الرأس     

وكانوا مجيعاً يف حالة من القلق الشديد، ومل يكن هناك باملرتل أي سـجالت              . قالوها للوفد 
وعندما طلب أعضاء الوفد رؤية السجالت اكتفى املسؤولون بكتابـة أمسـاء            . من أي نوع  

  .احملتجزين على ورقة

قلق من أن بعض اإلدعاءات اخلطرية عن التعسف اليت مسعها وتشعر اللجنة الفرعية بال  -236
وقد ُصـدم   . arraigoأعضاء الوفد أثناء زيارهتم جاءت من أشخاص حمتجزين مبوجب نظم           

الوفد صدمة حقيقية من مستوى عنف الشرطة الذي مسع عنه  أعضاء الوفد أثناء مقـابالهتم                
 الدولة الطرف بأن عليها التزاماً بضمان       وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر    . arraigoمع حمتجزي   

  .عدم إخضاع أي حمتجز لسوء املعاملة، بصرف النظر عن نوع االحتجاز

تذكّر السلطات املكسيكية بأن احملتجزين جيـب عنـد         وتود اللجنة الفرعية أن       -237
إدخاهلم إىل مكان االحتجاز إعالمهم بالكامل وشرح حقـوقهم وواجبـاهتم وشـروط             

  .جيب أن يعاملوا معاملة إنسانية حتترم كرامتهماحتجازهم، و

بـسبب نقـص     قد تؤدي إىل تعذيب      arraigo وترى اللجنة الفرعية أن ممارسة      -238
اإلشراف وبسبب ضعف احملتجزين مبوجب هذا النظام، ألن وضعهم القانوين غري واضح            

يـة باعتمـاد    وتوصي اللجنـة الفرع   . وبالتايل تتأثر قدرهتم على ممارسة حقهم يف الدفاع       
 إىل  arraigoالتدابري التشريعية واإلدارية وأي تدابري أخرى ضرورية حىت ال يؤدي نظـام             

  .خلق أوضاع قد تنتج عنها معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة

  أوضاع اجملموعات الضعيفة احملرومة من حريتها  -دال   

عات الوفد بـشأن وضـع      تود اللجنة الفرعية أن تبدي بعض التعليقات على انطبا          -239
وكما سبق القول فإن الوفد مل يـزر أي مراكـز           . اجملموعات الضعيفة احملرومة من حريتها    

احتجاز للمهاجرين ألسباب لوجستية وألنه أخذ يف حسبانه الزيارة األخرية من املقرر اخلاص             
  .بشأن هذا املوضوع

موعـات الـشعوب   واستجوب أعضاء الوفد أطفاالً ومراهقني ونساء وأعـضاء جم       -240
وإذا كانت املالحظات اليت سبق ذكرها عن أحوال االحتجاز تنطبـق           . األصلية أثناء الزيارة  

أيضاً على هذه اجملموعات الضعيفة فإن اللجنة الفرعية قررت أن ختصص هذا القـسم مـن                
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وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق    . التقرير لتلك اجملموعات وذلك بالضبط بسبب ضعف مركزهم       
 هذه اجملموعات قد تكون معّرضة بوجه خاص خلطر كبري من التعذيب واملعاملة القاسية              ألن

والالإنسانية وتوصي بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها لضمان احترام حقـوق هـؤالء              
  .األشخاص

  األطفال واملراهقون  -1  

أخذت اللجنة الفرعية علماً باإلصالح الدستوري احلـديث اخلـاص باألطفـال              -241
 وهي تدرك أن خمتلف الواليات تطبـق اتفاقيـة          2005واملراهقني، والذي بدأ تطبيقه عام      

وترحب اللجنة  . حقوق الطفل، يف إطار هذا اإلصالح، وأهنا تنشئ حماكم خاصة لألحداث          
الفرعية هبذه اجلهود اليت جيب أن تكون مصحوبة بتدريب، واألهم من ذلك، برفع الـوعي               

  .بيق والتفسري السليم للقانون وفقاً ملبدأ أفضل مصاحل الطفلباملعاملة السليمة والتط

ويعتقد أعضاء الوفـد أن مركـز       . وقد زار الوفد عدة أماكن الحتجاز القاصرين        -242
احتجاز األحداث أواكساكا هو مثال جيد على الطريقة الـسليمة إلدارة مرفـق خـاص               

 من جودة املرافـق ومـوظفي       فقد كان لدى أعضاء الوفد انطباع جيد جداً ال        . باألحداث
. املؤسسة فحسب، بل أيضاً من املعاملة الشاملة واإلنسانية لألحداث احملتجـزين يف املركـز        

وكان املوظفون مدربني وواعني مبعاملة األحداث احملرومني من حريتهم والحـظ الوفـد أن     
صرين املركز ينظم برامج وأنشطة خمصصة خصيصاً الحتياجات وقدرات كل واحد من القا           

احملتجزين وكانت هناك رعاية جيدة جداً هلم، وكانت األحوال املاديـة مثاليـة ويف وسـع               
األحداث أن ميارسوا جمموعة متنوعة من األنشطة الثقافية والتروحيية، وكان ذلـك مبعـث              

  .سرور كبري للوفد

 وتـود . واستجوب أعضاء الوفد عدداً من القاصرين، مما أكد انطباعهم عن املركز            -243
اللجنة الفرعية أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لدعم هذا املركز حىت ميكن اسـتدامته              

  .وأن تتأكد أيضاً من أنه سيكون منوذجاً لبقية أماكن احتجاز األحداث

وجد أعضاء الوفد نواحي ضـعف شـديدة يف         ولكن يف مراكز االحتجاز األخرى        -244
حتجاز املركزي التابع للنيابة العامـة يف       ففي مرفق اال  . وعي املوظفني باحتياجات األحداث   

خاليسكو استجوب أعضاء الوفد شخصاً يّدعي أنه قاصر وكان سيحال إىل القضاء اجلنائي             
وقيل للوفد إنه عندما يثور شك يف سـن         . العادي، وهلذا فإنه كان سريسل إىل سجن للكبار       

االختبارات الطبية ال جتري    والحظ الوفد أن هذه     . أحد احملتجزين توضع تقارير طبية لتسنينه     
اعترف أطباء املركز أنفسهم بأن متوسـط       (فبسبب عدم دقتها    . مبا فيه أفضل مصاحل للطفل    

فإهنا تضع األحداث يف وضع يضعف قدرهتم على الـدفاع          ) هامش اخلطأ هو ثالث سنوات    
يف وحتدث أعضاء الوفـد  . وتكون له آثار شديدة، مثل نقل احلدث إىل مرفق احتجاز الكبار    

هذه املسألة ومسائل أخرى مع املوظفني الطبيني التابعني للنيابة العامة وانتهى إىل أن هنـاك               
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وحتث اللجنـة الفرعيـة   . حاجة ملحة لتقوية الوعي بوضع األحداث احملرومني من حريتهم        
هود لضمان التطبيق الفعال للصكوك الدوليـة اخلاصـة         اجلالدولة الطرف على تكثيف     

  .قني اليت تكون املكسيك طرفاً فيهاباألطفال واملراه

ويف نفس املرفق كان هناك ثالثة أحداث حمتجزون مل يستطيعوا االتـصال هاتفيـاً                -245
وبسؤال مسؤويل املرفق قالوا إن     . بأعضاء عائالهتم وال حىت إبالغ عائالهتم مبكان وجودهم       

. ، من بني مجلة أمساء    "لليس من املمكن استعمال اهلاتف احملمو     "هذه الوضع له ما يربره ألن       
وباإلضافة إىل ذلك وجد أعضاء الوفد أن هؤالء األحداث الثالثة ال حيصلون علـى تغذيـة                

وقـال  . وكان ثالثتهم يف غرفة صغرية جداً مع بقايا طعام أعطي هلـم يف الـصباح             . سليمة
ـ  وتود. أحدهم ألعضاء الوفد إنه قلق جداً ألن عائلته ال تعرف أنه حمتجز يف املرفق              ة  اللجن

 بأن القواعد الدولية تفرض إبالغ اآلباء باحتجاز احلدث         الفرعية أن تذكّر الدولة الطرف    
  12.أو نقله إىل مكان آخر أو اإلفراج عنه أو مرضه أو حدوث حادث له أو وفاته

وكان مركز االحتجاز والتأهيل لألحداث هو الذي ترك أكرب انطباع سليب لـدى               -246
يع الوفد إال أن يصنِّف معاملة األحداث يف هذا املرفق على أهنا قاسية             وال يستط . أعضاء الوفد 

فهم مغلقون يف أماكن تشبه األقفاص طوال اليوم، وليس أمامهم فرصة . أو الإنسانية أو مهينة  
 دقيقة للخروج يف اليوم وليست      15وليس هلم إال    . لعمل أي نشاط بدين أو تربوي أو ثقايف       

 صباحاً ويتركـوهنم حـىت   5حب احلراس حشيات النوم الساعة ويس. هناك برامج لألنشطة  
. وليس هناك كراسي أو أثاث من أي نوع وال مكتبات أو كتب           . بدون مكان جيلسون فيه   

وإذا كانت أحوال هـذا     . وهلم أن يتلقوا زيارة من عائالهتم ملدة ساعة ونصف يف األسبوع          
 مقابالهتم مع احملتجزين كان هلا تـأثري        املرفق قد تركت انطباعاً قوياً لدى أعضاء الوفد فإن        

فقد قال هؤالء األحداث للوفد إن احلراس يذكروهنم دائماً باجلرائم أو املخالفات اليت             . أكرب
وقالوا أيضاً إن هناك معارك يوميـة       . أرسلوا بسببها إىل املركز وأهنم يتعرضون للتهديد يومياً       

 دائم وإهنم يتعرضون للضرب يف بعـض        بني احملتجزين وقال بعضهم إهنم يعيشون يف رعب       
احلاالت، ال من احلراس فحسب بل أيضاً من سجناء آخرين، وغالباً ما يكون مرجع ذلـك                

واعترف شـاب آخـر     . وأُبلغ الوفد بأن واحداً من األحداث انتحر يف املركز        . هو التمييز 
  .ضدهألعضاء الوفد بأنه كذب بشأن جنسيته وذلك خلوفه من متييز بقية الرتالء 

وفيما يتعلق بالفتيات احملرومات من احلرية، فقد شعر أعضاء الوفد بقلق عميق ممـا                -247
قالته واحدة منهن اليت شرحت أهنا أُجهضت أثناء الوالدة يف املركز مث بعد ذلك عانت مـن                 

وحبسب ما  . التهاب شديد ألهنا مل تنقل إىل املستشفى فوراً رغم أهنا كررت الطلب للحراس            
__________ 

؛ قواعد األمم املتحدة النموذجيـة      )ب (2، الفقرة   40واملادة  ) ج (37اتفاقية حقوق الطفل، املادة       12
؛ القواعد النموذجيـة    5-26 و 1-10، القاعدة   )قواعد بيجني (الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      

قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين مـن         ؛  44 و 37الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدتني     
  .57 و56حريتهم، القاعدتني 
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للوفد فإهنا عندما وصلت إىل املركز ألول مرة سألت احلراس أن يطلبوا عمل فحـص               قالته  
وشعر أعضاء الوفد بقلـق     . ولكن مل جير هذا الفحص أبداً     . ألهنا كانت تشك يف أهنا حامل     

وقيل لـه إن الرتيـالت ال       . حقيقي مما مسعوه من مجيع الفتيات الاليت قابلهن يف هذا املرفق          
وروت إحـداهن أن    . بأشيائهن الشخصية، وال حىت بصور عائالهتن     يسمح هلن باالحتفاظ    

  .احلراس أخذوا منها صورة أمها

ويود الوفد أن يعرب عن قلقه من أحوال احتجاز الفتيات القاصرات احملرومات من               -248
. وقد شاهد الوفد دالئل على معاملة قاسية والإنسانية ومهينـة         . احلرية يف املركز أثناء الزيارة    

ظ الوفد أن مركز احتجاز األحداث هو نقيض اإلصالح الدستوري املقرر إجـراؤه يف              والح
  .هذا اجملال

أن تتخذ الدولة الطرف اخلطوات اإلدارية فوراً وأن        وتوصي اللجنة الفرعية بقوة       -249
فاألحوال املاديـة يف    . تضع تقييماً عاجالً للموقف هبدف إعادة هيكلة تلك املؤسسة متاماً         

دارة هذا املركز حتتاج إىل تغيري كامل، مع إدخال جمموعة واسعة من األنـشطة              املركز وإ 
وإذا مل ميكن   . اليت جيب أن تكون موجودة من الناحية النظرية، ولكنها غري موجودة عمالً           

  .إعادة هيكلة هذه املؤسسة تقترح اللجنة الفرعية إغالقه

ة بأن القواعد الدنيا الدولية تفرض      وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر احلكومة املكسيكي        -250
أن األحداث احملرومني من حريتهم جيب أن يعاملوا بطريقة تقـّوي إحـساسهم بالكرامـة               
وباالحترام وتسّهل إعادة اندماجهم يف اجملتمع، وتكون مؤدية إىل حتقيق أفـضل مـصاحلهم              

 تـذكّر الدولـة      وباإلضافة إىل ذلك تود اللجنة الفرعية أن       13.وتراعي احتياجاهتم كأحداث  
الطرف بأن من الضروري احترام خصوصية األحداث الذين حتتجزهم الدولة بضرورة مسك            

  14.سجالت مأمونة وسرية

وحتدث الوفد مع رجال الشرطة من مكتب النيابة العامة، ومع أعضاء جلنة حقـوق                -251
يوليه / متوز 17ث  اإلنسان يف املنطقة االحتادية ومع أعضاء منظمات اجملتمع املدين بشأن أحدا          

 وحاالت الوفاة والتعذيب واالغتصاب والتعسف اجلنسي على األحداث الذين كانوا           2008
وتود . إغارة الشرطة عليه يف مكسيكو سييت أثناء News Divineيف امللهى الليلي نيوز ديفاين 

 الـيت   اللجنة الفرعية أن تبني أن التعذيب جيب منعه يف مجيع األماكن أو يف مجيع األوضـاع               
يكون فيها الضحايا حتت حراسة موظفي الدولة، مبا يف ذلك األماكن العامـة واخلاصـة أو                

ويف حالة هذه اإلغارة تعتقد اللجنة الفرعية أن هدف منع وقوع حوادث مماثلة    . وسائط النقل 
__________ 

؛ قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون قـضاء           37 و 3اتفاقية حقوق الطفل، املادتني       13
 مـن   ؛ قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين       5 و 1، القاعدتني   )قواعد بيجني (األحداث  

  .80 و79 و31 و14 و4 و1حريتهم، القواعد 
؛ قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا إلدارة        ‘7’) ب(2، الفقرة   40اتفاقية حقوق الطفل، املادة       14

  .1-21القاعدة ) قواعد بيجني(شؤون قضاء األحداث 
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يف املستقبل يقتضي عمل حتقيق جنائي ومدين وإداري واف حىت ميكن حتديـد املـسؤولية               
ى املسؤولني مباشرة بل أيضاً مسؤولية الدولة عن األعمال أو اإلمهال من جانـب              اجلنائية عل 

اللجنة الفرعية بأن تدرج الدولـة يف بـرامج         وتوصي  . املوظفني الرمسيني يف هذه اإلغارة    
تدريب موظفي إنفاذ القوانني استراتيجيات منع التعذيب واملعاملة القاسية أثناء عمليات           

ءها أشخاص من أماكن عامة أو خاصة وينقلون حتت احلراسة إىل           الشرطة اليت يؤخذ أثنا   
  .مراكز الشرطة

 من قواعد األمـم     24على مراعاة القاعدة    وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف        -252
، اليت تنص علـى     )قواعد بيجني (املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        

 مجيع مراحل اإلجراءات، مبا حيتاجون إليـه مـن          ُتبذل جهود لتزويد األحداث، يف    "أن  
مساعدة مثل املسكن أو التعليم أو التدريب املهين أو العمل أو أية مساعدة أخرى، مفيدة               

  ".أو عملية، بغية تيسري عملية إعادة تأهيلهم

وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد أمهية حصول املوظفني املسؤولني عن حراسة األحداث   -253
.  من قواعد بيجني12اف عليهم على تعليم وتدريب خاصني، كما جاء يف القاعدة           أو اإلشر 

توصي اللجنة الفرعية أن تتأكد الدولة املكسيكية من تقدمي التعليم وزيـادة            وعلى ذلك   
الوعي والتدريب الالزم للموظفني املسؤولني عن التعامل مع أحداث يقعون حتت حراسة            

  .الدولة بأي شكل من األشكال

وحتث اللجنة الفرعية الدولة املكسيكية على أن تضمن إبالغ آبـاء األحـداث               -254
  .احملتجزين حتت حراستها من خالل قنوات اتصال مناسبة بأماكن وجود أبنائهم

  الشعوب األصلية  -2  

أواكساكا هي الوالية اليت كان للوفد فيها أكرب اتصال مباشر مع السكان األصليني               -255
وكان االنطباع الشامل لدى الوفد هو أنه بصفة عامة ليس هناك كثري            . يتهماحملرومني من حر  

مما ُعمل لتمكني هؤالء الناس من التمتع باملعاملة التفاضلية والعمل اإلجيايب، ال من أجـل أن                
يعيشوا حياة كرمية وفقاً لنظرهتم إىل العامل بل لتلبية احتياجاهتم األساسية وعدم اقتالعهم من              

والحظ الوفد أن هؤالء األشخاص     . اهتم األصلية وعاداهتم وممارساهتم وطقوسهم    جذور جمتمع 
احملرومني من حريتهم من هذه الشعوب ليس يف مقدورهم معاجلة هذا الوضع، بـل جيـب                

ونتيجة هذا أهنم خيـضعون     . عليهم أيضاً أن يتكيفوا مع ظروف غريبة عن طريقة معيشتهم         
  .ري من احلاالت إىل معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينةلعقوبة مزدوجة، ميكن أن تؤدي يف كث

وأجرى الوفد مقابالت يف سجن فاليس سنترالس اإلقليمي يف أواكساكا ووجد أن              -256
معظم احملرومني من حريتهم من الشعوب األصلية مل حيصلوا وقت القـبض علـيهم علـى                

 إهنم مل يفهمـوا أبـداً       وقال بعضهم للوفد  . خدمات مترجم شفوي يتحدث لغتهم األصلية     
وقال معظم من حتدث معه الوفد من هؤالء السجناء إهنـم مل يكونـوا   . سبب القبض عليهم 
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وشرحوا للوفد كيف أُرغموا على التوقيع على ورقـة         . يعرفون اإلسبانية وقت القبض عليهم    
ت ما هو   اعترفوا فيها بارتكاب اجلرم الذي اهتموا به، ولكن بدون أن يفهموا يف معظم احلاال             

وكثري منهم تعلم التكلم باإلسبانية بعد دخول السجن حىت يستطيع التعامل مـع             . هذا اجلرم 
ومل حيصل أي واحد ممن تقابل الوفد معهم على مساعدة مـن متـرجم              . السجناء اآلخرين 

  .شفوي بلغته األصلية وقت القبض عليه

فاع احلكومي، إىل أن عدم   وقد سبق أن أشارت اللجنة الفرعية يف القسم اخلاص بالد           -257
وجود خدمات قانونية تفاضلية يف عامل العدالة اجلنائية يضع أبناء الشعوب األصلية أمام أكرب              
خطر للتعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الإنسانية أو املهينة، خصوصاً يف املراحل األوىل              

انية، وألهنم ال يفهمون نظام العدالة من التحقيق األويل، ألن كثرياً منهم ال يعرفون اللغة اإلسب        
  .اجلنائية وبسبب مجيع العوامل األخرى اليت حتول بينهم وبني فهم وضعهم القانوين

وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تبذل كل جهد ممكن لضمان مثـول               -258
ات أبناء الشعوب األصلية بطريقة تفاضلية أمام العدالة، خصوصاً يف مرحلـة اإلجـراء            

القانونية اليت يتعرضون فيها ألكرب خطر من غياب الدفاع واإلضرار بسالمتهم البدنيـة             
  .والعقلية

 من إعـالن األمـم      13وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر الدولة املكسيكية باملادة           -259
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بأن على الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان محاية              

ق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب األصلية لإلجراءات السياسية والقانونية          هذا احل 
واإلدارية، وضمان تفّهم وضعهم يف هذه اإلجراءات حىت لو استلزم ذلك توفري الترمجـة              

  .الشفوية أو وسائل أخرى مالئمة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تدعم الدولة الطرف وسائل االتصاالت املوجـودة             -260
خاص احملرومني من حريتهم من الشعوب األصلية، وأن توفر وسائل االتصال بواسطة لألش

وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من تطبيق       . مترمجني شفويني أو بأي وسيلة أخرى مناسبة      
أسلوب العمل اإلجيايب يف املؤسسات العقابية حىت يستطيع احملرومون من حريتـهم مـن              

ومن أجـل عـدم     . اهتم وممارساهتم إىل أقصى حد ممكن     الشعوب األصلية االحتفاظ بعاد   
مضاعفة خطر االقتالع من جذور أراضيهم األصلية وفصلهم عن عـائالهتم، الـذين ال              
تتوافر هلم وسائل لزيارهتم، يكون على الدولة أن تتأكد من إيداعهم أو إعادة إيداعهم يف               

  .أقرب سجن جملتمعاهتم األصلية

  النساء  -3  

ألماكن اليت زارها الوفد أتيحت لألعضاء فرصة مشاهدة األحوال املعيشية          يف مجيع ا    -261
واملشاكل الرئيسية اليت الحظها الوفد هي نفسها بالنـسبة         . للسجينات وتقييم تلك األحوال   
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ولكن تود اللجنة الفرعية أن تعلق على بعض األوضاع اليت شـاهدها            . للسجناء من الرجال  
  .أعضاء الوفد أثناء الزيارة

 كانـت   1فرأى الوفد أن األحوال يف سجن النساء احلريب يف املعسكر احلريب رقم               -262
. فالسجينات يف ذلك املرفق كان يف وسعهن أن يشاركن يف أنشطة ثقافية وتروحيية            . مرضية

وكانت املرافق اليت يعشن فيها مرضية والحظ الوفد أهنن كن يعاملن بكرامة مـن جانـب                
كس من ذلك الحظ الوفد أن األحوال يف قسم النساء يف السجن            وعلى الع . موظفي املؤسسة 

وتستذكر اللجنة الفرعية   . كانت سيئة جداً  ) سانتا ماريا إكسكوت  (املركزي يف أواكساكا    
تعليقاهتا السابقة عن هذا املرفق يف القسم املخصص للسجون، ولكنها تـود أن تـضيف أن                

ثن عن متييز جنـساين، ال مـن الـسجناء          أعضاء الوفد شعروا بالقلق من أن السجينات حتد       
  .الرجال بل أيضاً من موظفي السجن

وبصفة عامة وجد الوفد أن املناطق املخصصة للنساء يف مرافق االحتجاز اليت زارها               -263
  .كانت يف حالة أفضل مما هي عليه يف مناطق الرجال

املعاملـة يف مرافـق     وتعترب اإلدارة اجليدة عامالً رئيسياً يف منع التعـذيب وسـوء              -264
وتود اللجنة الفرعية أن تذكر مثال مركز الوقاية وإعادة تأهيل النساء يف خاليسكو . االحتجاز

حيث الحظ الوفد التزام جمموع موظفي املركز وتفانيهم مما كان حامساً يف حتقيـق النتـائج                
ذيه بقية املؤسسات اليت    وقد وجد الوفد أن املرفق يعترب مثاالً حتت       . اإلجيابية اليت أمكن حتقيقها   

فقد كان اجلو عائلياً، وكانت السجينات على عالقة طيبة مع          . هبا نساء حمرومات من احلرية    
املوظفني، وكان يف استطاعتهن االشتراك يف جمموعة واسعة من األنشطة شعر أعضاء الوفـد              

وكـان  .  عقوبة  االجتماعي للنساء الاليت يقضني مدة     االندماجأهنا ميكن أن تساهم يف إعادة       
من سرور الوفد أن يالحظ أن النساء احملتجزات يف هذا املرفق تتاح هلن فرصة العمل وحتسني                

  .حالتهن التربوية واملسامهة يف األنشطة الرياضية والدينية والثقافية والتروحيية

ويف نفس املرفق شعر أعضاء الوفد بالسرور لتوافر مرفق للتعليم املبكر لألطفال من               -265
  . سنوات، وكان مياثل رياض األطفال املوجودة يف اخلارج3 شهور إىل 6سن 

وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن القلق من األقوال اليت أدلت هبا بعض النساء الاليت          -266
قابلهن الوفد واليت جاء فيها أهنن تعرضن لسوء املعاملة من رجال الشرطة وقـت القـبض                

ة بقلق عميق من أن معظم اإلدعاءات الكبرية اليت مسعها أعضاء           وتشعر اللجنة الفرعي  . عليهن
فاألقوال اليت  . arraigoالوفد جاءت من نساء قُبض عليهن واحتجزن بعد ذلك مبوجب نظام            

مسعها الوفد من هؤالء النساء يف واليات خمتلفة تكشف عن منط قسوة من الشرطة يدعو إىل                
ويف مركز االحتجـاز    . ة أثناء املقابالت مع الوفد    وقد كانت هذه النسوة تبدو مرعوب     . القلق

 مسع أعضاء الوفد شهادة من سيدة قالت إهنا اغتصبت مـن            arraigoاالحتادي مبوجب نظام    
وحتث اللجنة الفرعية سلطات الدولـة  . عدة رجال شرطة يف الساعات التالية للقبض عليها     
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هينة من جانب رجال الشرطة     على التحقيق يف مجيع إدعاءات التعسف واملعاملة امل       الطرف  
  .وتؤكد واجب الدولة الطرف لضمان عدم إفالت هذا السلوك من العقاب

كذلك مسع الوفد أقوال نساء صديقات أو أعضاء العائلة الذين يزورون احملرومـات               -267
وتعتـرف  . من حريتهن يف سجون خمتلفة، وخصوصاً التفتيش الشخصي الذي خيضعن لـه           

الدولة عليها مسؤولية حفظ األمن الداخلي واخلارجي يف مرافق االحتجاز          اللجنة الفرعية بأن    
ولكن اللجنة الفرعية تود أن     . واإلشراف عليه، واحتمال أن حياول الناس إدخال مواد ممنوعة        

تقول إن تنفيذ أي عمليات تفتيش ال جيب أن ينتهك احلق يف الكرامة وعلى ذلك فإن تفتيش                 
وتوصي اللجنة الفرعية أن تنظر الدولة الطرف يف عمل         .  روتينياً املهبل جيب أال يكون أمراً    

تقييم حلاالت التعسف اليت قيل إن النساء كن يعانني منها كثرياً على أيدي رجال الشرطة               
كما أهنا توصي بأن تتخذ الدولة املكسيكية تدابري األمـن والرقابـة            . عند القبض عليهن  

  .صوصاً النساء، مبا يضمن هلن الكرامة واخلصوصيةاملناسبة فيما يتعلق بزوار السجن، وخ

  إلنصاففالت من العقاب وعدم اعدم التحقيق واإل  -هاء   

الحظ الوفد أن التحقيقات اجلنائية يف إدعاءات حدوث تعذيب أو سوء معاملـة ال                -268
إدانـة  تسري من جانب النيابة بالعناية الالزمة ويف الوقت املطلوب، وأهنا نادراً ما تؤدي إىل               

وتعتقد اللجنة الفرعية أن هذا الفشل يف التحقيق يؤدي إىل اإلفالت من            . الفاعل أو الفاعلني  
  .العقاب

كذلك تعتقد اللجنة الفرعية أن هذا النقص يف التحقيق يثبط مهـة الـضحايا عـن        -269
اإلبالغ عن التعسف الذي يدعون به ويؤدي إىل فقدان الثقة على نطاق واسـع يف النظـام                 

فعندما ال يبلِّغ الضحايا عن هذه الوقائع ال تكون أمـامهم فرصـة للـسعي إىل                . ضائيالق
االنتصاف، مبا يف ذلك معاجلة الضحايا وعائالهتم طبياً ونفسانياً واختاذ تدابري لضمان عـدم              

  .تكرار مثل هذه األفعال

بعـة  وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على إقامة آليات ووسائل رقابـة ملتا             -270
ضحايا وقائع التعذيب   إلنصاف  إدعاءات حدوث تعذيب، ووضع برنامج مساعدة قومي        

  .األعمالوتنظيم محلة وقاية هتدف إىل منع تكرار هذه 

  احلوار مع السلطات  -واو   

كانت االجتماعات اليت ُعقدت مع السلطات املكسيكية مفيدة جداً لتمكني الوفـد              -271
وتعرب اللجنة الفرعية من جديد عن شكرها ملختلف        . حلريةمن فهم إطار نظام احلرمان من ا      

  .الوزارات واملؤسسات على املعلومات القّيمة اليت قدموها قبل الزيارة وأثنائها وبعد انتهائها
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وتود اللجنة الفرعية أن تشري للدولة الطرف إىل أن هذا التقرير ليس تقريراً هنائياً وأنه         -272
لق اليت أراد الوفد أن يثريها بشأن األماكن والواليـات الـيت            ال يعكس إال نفس نواحي الق     

ومبراعاة َتعقُد وضع البلد وهيكله االحتادي وِقَصر مدة الزيارة، فقد حاول هذا التقرير             . زارها
أن يربز أهم االنطباعات الرئيسية لدى أعضاء الوفد وهي االنطباعات اليت كانـت موضـع               

  .اللجنة الفرعية ملنع التعذيبفحص ومناقشة هنا من منظور والية 

وقد انزعجت اللجنة الفرعية إذ علمت أن اضطرابات حدثت يف أعقاب الزيارة يف               -273
وتـود  . عدة أماكن من أماكن االحتجاز وكانت هلا نتائج مأساوية، منها فقدان حياة البشر            
النقص يف  اللجنة الفرعية أن تسجل قلقها من هذه األحداث، اليت تدل بوضوح على نواحي              

نظام السجون يف الدولة الطرف وأن تشري إىل احلاجة امللحة ألن تتناول الدولة املكـسيكية               
  .التوصيات اليت وضعتها اللجنة الفرعية هنا وأن تفعل ذلك بأسرع ما ميكن

 قـدمت الـسلطات     2009أبريـل   / نيسان 20ومبوجب مذكرة شفوية بتاريخ       -274
وترحب اللجنـة الفرعيـة هبـذه       . ظات األولية للوفد  املكسيكية بعض اإلجابات عن املالح    

اإلجابات وتكرر طلبها ملزيد من اإليضاحات لبعض القضايا اليت مل تكن املعلومـات عنـها               
  .كافية

وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات املكسيكية أن تقدم خالل ستة أشهر مـن               -275
رير وخصوصاً عن االسـتنتاجات     تسلم تقرير الزيارة رمسياً إجابة كاملة مكتوبة عن التق        

وتسمح مدة الستة أشهر هذه بفترة . والتوصيات وطلبات مزيد من املعلومات الواردة هنا     
زمنية لتحقيق بعضاً على األقل من اخلطوات املخططة أو اجلاري تنفيذها للبدء يف برنامج              

 املكسيكية يف   وتتطلع اللجنة الفرعية إىل استمرار التعاون مع السلطات       . عمل أطول أجالً  
إطار االلتزام املشترك لتحسني ضمانات منع مجيع أشكال سـوء املعاملـة لألشـخاص              

  .احملرومني من حريتهم

. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق أن يكون هناك انتقام من احملتجزين الذين قابلهم الوفد              -276
الفرعية بـسبب   ويف مناسبات كثرية كان احملتجزون حيجمون عن التحدث مع وفد اللجنة            

  .خوفهم من النتائج اليت قد تأيت بعد ذلك

وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر الدولة الطرف أن أي شكل من أشكال التخويف أو                -277
االنتقام من أشخاص حمرومني من حريتهم هو انتـهاك اللتزامهـا مبوجـب الربوتوكـول               

 من الربوتوكول   15فبموجب املادة   . االختياري من التزامها بالتعاون مع عمل اللجنة الفرعية       
االختياري هتيب اللجنة الفرعية بسلطات الدولة الطرف للتأكد من عدم إنزال أي عقوبـات              
بسبب الزيارة وتطلب معلومات تفصيلية عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للحيلولة دون             

 الصدد تشكر اللجنة الفرعية     ويف هذا . معاقبة احملتجزين الذين قدموا معلومات للجنة الفرعية      
 بشرح التدابري اليت اختـذهتا      2008نوفمرب  / تشرين الثاين  14الدولة الطرف لبالغها املؤرخ     
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السلطات املختصة يف خصوص شخص حتدث معه الوفد أثناء الزيارة وخضع بعـد ذلـك               
  .لتهديدات وعقوبات

  ملخص االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

 مـن الربوتوكـول     16الشفافية يف املكسيك ووفقـاً للمـادة        اتفاقاً مع سياسة      -278
االختياري، توصي اللجنة الفرعية أن تذيع املكسيك هذا التقرير، كما فعلت بلدان أخـرى              

وال شك أن إذاعة التقرير سيكون آلية إضافية ملنـع          ).السويد وملديف (زارهتا اللجنة الفرعية    
على نطاق واسع سواء كانت موجهة للحكومة       التعذيب وسوء املعاملة وذلك بنشر توصياته       

االحتادية أو ملؤسسات الواليات، أو لآللية الوقائية الوطنية، أو بصفة غري مباشرة إىل جلـان               
  .حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين

  اآللية الوقائية الوطنية  -ألف   

ومنظمات اجملتمع  جيب تقوية اآللية الوقائية الوطنية حبيث تعمل مجيع املؤسسات            -279
وينبغي للدولة أن   . املدين ووكاالت التعاون بتآزر فيما بينها حنو بلوغ هدف منع التعذيب          

تزود اآللية الوقائية الوطنية باإلطار القانوين الضروري وباملوارد البـشرية واملاديـة وأن             
يذ دورها  تضمن هلا اهلوية الذاتية واالستقالل وصفة مؤسسة اليت ال بد منها من أجل تنف             

ويشمل ذلك استخدام مزيد من املوظفني متعددي       . الذي جاء يف الربوتوكول االختياري    
أطباء الصحة النفسية والبدنية، وخرباء القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية،         (التخصصات  

؛ ومراجعة وحتديث   )وباألطفال واملراهقني، وحبقوق النساء واملسائل اجلنسانية وغري ذلك       
ة وبروتوكوالت الزيارات واإلجراءات، مبا يف ذلك منهجيات تقييم مؤشرات          كتب األدل 

التقدم يف منع التعذيب؛ مع خطة مستمرة للتدريب وزيادة الوعي مبنع التعـذيب بـني               
وأما عن استدامة املؤسـسات     . املوظفني الذين حيتك هبم ألول مرة احملرومون من احلرية        

لى وضع تشريع لتدعيم وتقوية املرسوم األصـلي        واستقالهلا فإن اللجنة الفرعية حتث ع     
فمن شأن ذلك أن يوفر إطاراً أقوى ملنـع التعـذيب،           . الذي أنشأ اآللية الوقائية الوطنية    

بوضع خطة وطنية تتعرف على أدوار خمتلف املؤسسات ضمن جماالت مسؤولية كل منها،            
تقييم الدوري،  من أجل وضع جدول أعمال يتضمن تعهدات حمددة إىل جانب الرصد وال           

وتنظيم زيارات ألماكن االحتجاز تكون أيضاً وسيلة لرصد التقدم يف منع التعذيب وسوء             
  .املعاملة

واللجنة إذ تعي أن إقامة اآللية الوقائية الوطنية يف املكسيك كان بداية لعمليـة                -280
ليـة  تطبيق الربوتوكول االختياري فإهنا حتث على اختاذ خطوات أخرى لتقوية تلـك اآل            
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وضمان استدامتها، بفضل جدول أعماهلا اخلاص هبا وتقاريرها اليت تصدرها، مستقلة عن            
  .األنشطة اليت يؤديها التفتيش العام الثالث ضمن إطار اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

وحتث اللجنة الوطنية احلكومة االحتادية وحكومات خمتلـف الواليـات علـى              -281
درت حىت اآلن من جانب اآللية الوقائية الوطنية ومع توصياهتا          االمتثال للتوصيات اليت ص   

كما أن على الدولة الطرف أيضاً التزاماً دولياً بأن تفعل ذلك، كما جاء يف املادتني . املقبلة
تقوم السلطات املختصة يف    " من الربوتوكول االختياري اللتني تنصان على أن         23 و 22

ت الصادرة عن اآللية الوقائية الوطنية، وتـدخل يف         الدولة الطرف املعنية ببحث التوصيا    
تتعهد الدول األطراف يف    "وعلى أن   ) 22املادة  " (حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة     

" هذا الربوتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنيـة           
  ).23املادة (

  عاملةضمانات منع التعذيب وسوء امل  -باء   

  اإلطار القانوين  -1  

توصي اللجنة الفرعية توصية قوية بإصدار التشريع املناسب واختـاذ التـدابري              -282
اإلدارية وغريها من التدابري الالزمة لتوفيق التشريع األويل والثانوي مع املعاهدات الدولية      

ملـة أو   اخلاصة بالتعذيب وخصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعا           
. العقوبة القاسية أو الالإنسانية، واتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبـة عليـه   

واتفاقاً مع مبدأ مصلحة اإلنسان فإن االتفاقية األخرية توفر أكرب محاية حلقوق األفراد يف              
ـ . السياق اإلقليمي للبلدان األمريكية الذي تعترب املكسيك جزءاً منه     رض ويشمل ذلك ف

عقوبات متناسبة مع جسامة اجلرم، حبيث ال يكون التعذيب يف نفس مـستوى جـرائم               
وجيب أن تكون مراجعة التشريع على هذا النحو مصحوبة بتـدريب           . الضرب أو اجلرح  

واف وبرامج زيادة الوعي بني رجال القضاء والشرطة والسجون عن الطريقة الـسليمة             
ق فيها حبيث ال تؤدي عمليـة التحقيـق إىل          لتصنيف اإلدعاءات حبدوث تعذيب والتحقي    

  .تصنيف التعذيب على أنه جرمية بسيطة

واتفاقاً مع مبدأ مصلحة اإلنسان فإن االتفاقية األخرية توفر أكرب محاية حلقـوق               -283
ويـشمل  . األفراد يف السياق اإلقليمي للبلدان األمريكية الذي تعترب املكسيك جزءاً منه          

 مع جسامة اجلرم، حبيث ال يكون التعذيب يف نفس مستوى           ذلك فرض عقوبات متناسبة   
وجيب أن تكون مراجعة التشريع على هذا النحو مـصحوبة          . جرائم الضرب أو اجلرح   

بتدريب واف وبرامج زيادة الوعي بني املوظفني القضائيني وموظفي الشرطة والـسجون            
ها حبيث ال تـؤدي     عن الطريقة السليمة لتصنيف اإلدعاءات حبدوث تعذيب والتحقيق في        

  .بسيطةعملية التحقيق إىل تصنيف التعذيب على أنه جرمية 
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وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على تشجيع اجملالس التشريعية يف الواليات             -284
على وضع قواعد لتطبيق اإلصالح من أجل ضمان أن تكون السلطات القضائية، وليس             

. ل احملتجزين املتهمني بأي نوع من أنواع اجلرائم       سلطات االهتام، هي اليت تستمع إىل أقوا      
كذلك توصي اللجنة الفرعية، باإلضافة إىل الرقابة الرمسية على منع التعذيب، بـضرورة             
تنفيذ التدريب على الوعي باستئصال مجيع أشـكال التعـذيب واملعاملـة القاسـية أو               

 يكون هناك أشخاص حتـت      الالإنسانية أو املهينة أثناء التحقيق أو يف أي وقت آخر حني          
وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على اإلسراع بعملية اإلصالح         . سلطة النيابة العامة  

الدستوري مبا يتفق مع االقتراحات املذكورة هنا وتطلب منها أن تبلغ اللجنـة الفرعيـة               
  .بالتقدم يف هذا اخلصوص

شريعات الواليـات جلعـل     وتوصي اللجنة الفرعية بتعديل التشريع االحتادي وت        -285
تعريف التعذيب متفقاً مع القواعد الدولية والسري على توصيات جلنة مناهضة التعذيب يف             

  .هذا اخلصوص

وتوصي اللجنة الفرعية، إىل جانب اإلصالح اجلاري لنظام العدالة اجلنائية، بوضع   -286
 اإلجـراءات   وتنفيذ عنصر التدريب وزيادة الوعي فيما خيص حق الدفاع والسري علـى           

القانونية السليمة كوسيلة للمنع والوقاية من التعذيب وسوء املعاملـة علـى املتـهمني              
  .واملدانني احملرومني من حريتهم

  اإلطار املؤسسىي  -2  

توصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ الدولة الطرف اخلطوات لإلسراع بعملية توفيق             -287
ري اجلديد وأن تعزز اعتماد القوانني احملليـة        قانون العقوبات االحتادي مع اإلطار الدستو     

  .ذات الصلة، ويشمل ذلك يف كل حالة تعيني قضاة لتنفيذ األحكام

وتوصي اللجنة الفرعية باعتماد برنامج حكومي لتقييم إدارة السجون وحـسن             -288
سريها واختاذ خطوات الستبعاد احلكم الذايت بني السجناء الذي حيـدث يف كـثري مـن               

كما توصي اللجنة   . الذي يزيد من خطر حدوث التعذيب واملعاملة الالإنسانية       السجون و 
  .الفرعية أيضاً بتقوية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجلان الواليات

ويف ضوء ما تقدم حتث اللجنة الفرعية املكسيك على إرغام مجيـع الـسلطات                -289
وصيات العامـة واخلاصـة الـيت       االحتادية وسلطات الواليات على االمتثال بالكامل للت      

أصدرهتا خمتلف جلان حقوق اإلنسان يف الواليات فيمـا يتعلـق بالـشكاوى الفرديـة               
وباألوضاع العامة اليت ميكن أن تؤدي إىل أعمال تعذيب أو إىل معاملة قاسية أو الإنسانية               

كيب أو مهينة وللتوصيات اليت هتدف إىل إهناء حاالت اإلفالت من العقاب من جانب مرت             
  .هذه األعمال
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وفيما يتعلق خبدمات الدفاع احلكومية توصي اللجنة الفرعية بالسري يف اخلطوات             -290
اليت تعجل هبذه العمليات حىت ميكن اإلسراع مبعاجلة وضع من ال دفاع هلم، وهو الوضع               

  .الذي يكون فيه معظم األشخاص الضعفاء من املتهمني

الدولة الطرف يف نظام الدفاع احلكومي لـديها        وتوصي اللجنة الفرعية أن تنظر        -291
وأن تزيل العوائق اليت تعوق عمل املدافعني احلكوميني حبيث تتـوافر للمحـرومني مـن               
حريتهم فرصة حقيقية الستشارة مدافع حكومي من حلظة القبض عليهم وملمارسة حقهم            

للجنة الفرعية  وتوصي ا . يف الدفاع مبا مينع أو يكشف أي حاالت تعذيب أو سوء معاملة           
بأن تعمل الدولة الطرف على حتسني الكمية والنوعية يف اخلدمات اليت يقدمها املدافعون             
احلكوميون، وعلى وجه اخلصوص أن تضمن هلم إمكان مزاولة عملـهم يف إطـار مـن                

كما أن اللجنة الفرعية توصي بتطوير قاعدة       . االستقالل وباعتبارهم مؤسسة قائمة بذاهتا    
 الدفاع احلكومي من أجل االحتفاظ بسجالت عن حاالت التعذيب وغريها           بيانات نظام 

من حاالت املعاملة الالإنسانية اليت أبلغ عنها موكلو املدافعني احلكوميني أو ذكروها هلـم       
  .بطريقة سرية

 24وينبغي اختاذ خطوات لضمان وجود عدد كاف من املدافعني احلكوميني ملدة              -292
بة بطريقة فعالة ومستقلة ويف الوقت املطلوب ولتقدمي املـساعدة          ساعة يف اليوم لالستجا   

  .القانونية ملن حيتاجون إليها منذ حلظة القبض عليهم أو وضعهم حتت يد النيابة العامة

  مكتب النائب العام وتطبيق بروتوكول اسطنبول  -3  

سطنبول حتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف، أوالً على توزيع حمتوى بروتوكول ا            -293
ومعلومات عن أفضل ممارسات لتطبيقه توزيعاً واسع النطاق بني املهنيني املسؤولني عـن             

وباإلضافة إىل ذلك حتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف علـى إعـادة            . أماكن االحتجاز 
النظر يف املمارسة احلالية وبرامج التدريب هبدف ضمان إصدار التقارير الطبية والنفسانية            

توكول اسطنبول ولألغراض املقصودة أصالً كما جاءت يف الربوتوكول نفـسه           وفقاً لربو 
وتوصـي اللجنـة    . وعدم استعماهلا كأساس للزعم بأن الضحايا قدموا بالغات كاذبـة         

الفرعية بتقوية تطبيق بروتوكول اسطنبول بضمان عمل حتقيقات مستقلة وسريعة ووافية           
بية ونفسانية ينتمون إىل معاهد الطب الشرعي       والتأكد من أن املهنيني الذين يبدون آراء ط       

ومستقلون بشكل واضح، والسماح بتقدمي شهادة اخلرباء املستقلة يف مراحل اإلجراءات           
  .القانونية ذات الصلة وفقاً ملعايري نظر القضاء يف املوضوع

  التدريب كآلية ملنع التعذيب  -4  

هودها يف تقـدمي تـدريب      حتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على مضاعفة ج         -294
كمـا أن   . وينبغي أن يكون تدريب الشرطة ذا اجتاه وقائي       . مناسب كآلية ملنع التعذيب   

اللجنة الفرعية حتث السلطات على إعادة النظر يف مجيع برامج ودورات تدريب الشرطة             
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على مجيع املستويات حىت تتفق مع مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان، وتضمن سريها علـى              
حقوق اإلنسان باستمرار، وخصوصاً أن تكون موجهة حنو منع التعذيب وغـريه            أسلوب  

  .من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

   احملرومني من حريتهماعوضأ  -جيم   

  اإلحصاءات والوضع الفعلي: شكاوى التعذيب  -1  

عة النطاق عـن    توصي اللجنة الفرعية أن تنظم الدولة الطرف محالت توعية واس           -295
منع التعذيب، لتقدمي املعلومات عن كيفية اإلبالغ عن احلاالت ومكان اإلبالغ عنها، وأن             
ختطو خطوات لتحسني تصنيف حاالت التعذيب وأن توفر التدريب على التحقيق فيهـا             

كما توصي اللجنة الفرعية . ويف غريها من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ع قاعدة بيانات على املستوى الوطين مع معلومات متقاطعة من أجل مجع معلومـات              بوض

بصفة منتظمة عن األعمال اليت تشري إىل التعذيب أو سوء املعاملـة وذلـك باسـتعمال                
املعلومات املباشرة املذكورة يف الشكاوى املقدمة إىل النيابة العامة وإىل وكـاالت إنفـاذ              

وهـذه  . ان يف الواليات ومن التقارير الطبيـة والنفـسانية   القوانني ورجال حقوق اإلنس   
التقارير األخرية جيب، حبسب التوصية التالية، أن تتضمن مساحة تبني مصدر اإلصـابات             

  .كما أبلغ عنها الشخص املعين، وجيب أن تعترب أساساً سليماً لتقدمي الشكوى

 وتقويتها ملنـع أعمـال      تشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على اختاذ التدابري         -296
وجيب أن تكون هذه التدابري جزءاً من       . التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

سياسة حكومية على املستوى الوطين، مع التوصية بوضع سجل مركزي للبالغات عـن             
مات حاالت التعذيب وغريها من حاالت املعاملة غري اإلنسانية يتضمن، على األقل، معلو           

عن التاريخ واملكان واألسلوب والطرق اليت اسُتخدمت يف ارتكـاب هـذه األعمـال              
  .املزعومة ومعلومات عن الضحايا واملتهمني بارتكاب هذه األعمال

  أماكن االحتجاز اليت زارهتا البعثة  -2  

توصي اللجنة الفرعية، من أجل استبعاد احتمال االحتجـاز غـري الـضروري               -297
سية أو الالإنسانية أو املهينة أن يكون احلرمان من احلرية هو آخـر حـل يف        واملعاملة القا 

  .حاالت العقوبات اإلدارية أو املخالفات البسيطة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنظر الدولة الطرف يف إمكان زيادة مرتبات رجـال               -298
اع مـن   الشرطة حبيث يستطيعون إعالة أنفسهم بكرامة، دون اللجوء إىل هـذه األنـو            

املمارسات، اليت تعترب تعسفاً واضحاً يف استعمال السلطة وتؤدي إىل احتمـال املعاملـة              
  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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وتطلب اللجنة الفرعية أن تقدم السلطات املكسيكية معلومات تفـصيلية عـن              -299
وحتث الدولـة  املمارسات اجلارية اليت تشجع على إلقاء القبض من جانب رجال الشرطة          

  .الطرف على إزالة هذه املمارسات إذا كانت ال تزال قائمة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعيد الدولة النظر يف املمارسة الواسـعة االنتـشار               -300
بعرض احملتجزين علناً على أجهزة اإلعالم قبل احلكم عليهم أو قبل إبالغهـم حبقـوقهم               

ملمارسة ألن هذا النوع من تعريض احملتجزين لـن         وتوفري خدمات حمام هلم، وإلغاء هذه ا      
  .يؤدي فحسب إىل التمييز ضدهم، بل يعترب أيضاً معاملة قاسية والإنسانية ومهينة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن ُتدِخل الدولة التدريب وزيادة الوعي مبنع التعـذيب              -301
لطة أثناء عملية إلقاء    لرجال الشرطة الذين حيتمل أن يرتكبوا أعمال إساءة استعمال الس         

كما أهنا توصي عندما يكون من الضروري السيطرة على أشخاص ذوي سـلوك     . القبض
عنيف باستخدام أدوات وأساليب تتجنب إحداث آثار عكسية على الـشخص وعـدم             
اللجوء إىل القوة إال بالقدر الالزم بالضبط ومبا تربره املبـادئ القانونيـة واالسـتعمال               

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تـدعم الدولـة        . حبسب ظروف كل حالة   املتناسب للقوة و  
الطرف تدابري الرقابة ملنع أي تعسف من جانب رجال الشرطة عند إلقاء القبض على أي               

كما أهنا حتث الدولة على اختاذ التدابري الضرورية حىت ال ُيضطر احملتجـزون إىل              . شخص
ب إخضاعهم الحتجاز غري ضـروري يف       دفع غرامات تعسفية لرجال إنفاذ القوانني لتجن      

  .مراكز الشرطة

وتوصي اللجنة الفرعية باختاذ التدابري التالية لتحسني أحوال اإليواء يف مرافـق              -302
  :االحتجاز لدى الشرطة ويف البلديات

جيب أن تكون مجيع الغرف يف مراكز الشرطة نظيفة وذات حجـم معقـول                ●
  ؛حبسب عدد األشخاص احملتجزين

  ؛ن تكون اإلنارة والتهوية كافيةجيب أ  ●

جيب تزويد احملتجزين حبشيات وأغطية عنـدما يقـضون الليـل يف مرفـق                ●
  ؛االحتجاز

  ؛جيب توفري مستلزمات النظافة الشخصية الضرورية للمحتجزين  ●

جيب أن يتاح ماء الشرب للمحتجزين مع إعطائهم قدراً كافياً من الطعام من               ●
  ؛نوعية مقبولة

 ساعة جيب أن تتاح هلم الفرصة للتريض ملدة ساعة          24 ألكثر من    احملتجزون  ●
  ؛كل يوم
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املسؤولون عن حراسة احملتجزين جيب أن يكونوا من الرجال ومـن النـساء               ●
  .وجيب ختصيص حارسات من النساء ألماكن احتجاز النساء

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتضمن سجالت اإلدخال إىل أماكن االحتجاز سبب             -303
لك؛ وساعة وصول احملتجز بالضبط إىل مكان االحتجاز، ومدة احلرمان مـن احلريـة؛              ذ

واجلهة اليت أمرت باحتجاز الشخص وأمساء املسؤولني عن تنفيذ ذلك، ومعلومات دقيقة            
عن مكان االحتجاز، وتاريخ مثول الشخص احملتجز ألول مرة أمام سلطة قضائية أو أي              

  15.سلطة أخرى

الفرعية بأن تضع النيابة العامة نظاماً لتوثيق خطـوات سلـسلة           وتوصي اللجنة     -304
احتجاز احملتجزين، على أن تكون السجالت موحدة إلدخال املعلومات الضرورية، فوراً           
وبصورة كاملة، عن احلرمان من حرية الشخص املعين وعن األشخاص املسؤولني عن هذا             

أن والسلطات املختـصة معرفـة      احملتجز يف مجيع األوقات، وبذلك يستطيع أصحاب الش       
وجيب توقيع أحد الضباط علـى      . مكان وجود احملتجزين ومعرفة السلطة املسؤولة عنهم      

مجيع القيود يف هذا السجل مع توقيع ضابط أعلى منه رتبة، وكذلك الطبيب املـسؤول               
  .عن اإلشهاد بالسالمة البدنية والعقلية للمحتجز

شر امللصقات وغريها من وسائل إذاعة املعلومات       وتوصي اللجنة الفرعية بزيادة ن      -305
. عن تلك الضمانات، مثل الكتيبات اليت تشرح حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم           
. وجيب أن تكون هذه الكتيبات معروضة بشكل واضح يف مجيـع أمـاكن االحتجـاز              

قـوقهم  وباإلضافة إىل ذلك توصي اللجنة الفرعية بتعريف مجيع احملرومني من حريتهم حب           
والسعي للحصول على مساعدة من مترمجني شفويني من اللغات األصـلية أو اللغـات              

  .األجنبية عندما يكون ذلك ضرورياً

وتوصي اللجنة الفرعية بإدخال احلق يف إبالغ األصدقاء أو أفراد العائلة يف النص               -306
يوقعـون علـى    الذي يبني حقوق احملرومني من حريتهم، مع إبالغهم هبذا احلق وجعلهم            

وتعتقد اللجنة الفرعية أن رجـال   . منوذج يبني الشخص الذي يريدون إبالغه باحتجازهم      
الشرطة جيب أن حيصلوا على تدريب يف كيفية إبالغ احملتجزين حبقوقهم وكيفية االمتثال             

ومن أجل جتنب املواقف اليت ينشأ عنها خطر التعذيب         . هلذا احلق بإبالغ الشخص املختار    
ملعاملة ترى اللجنة الفرعية أن من الضروري أن تضمن الدولة وجود حمـام أو              أو سوء ا  

  .مدافع حكومي يف احلاالت اليت ال يستطيع فيها احملتجزون أن يدفعوا مقابل خدمات حمام

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ الدولة اخلطوات الضرورية لضمان توافر عدد             -307
 ساعة يف اليوم من أجل تقدمي املساعدة القانونيـة          24 كاف من املدافعني احلكوميني ملدة    

__________ 
شكال االحتجـاز أو    جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أ             15

  .12السجن، املبدأ 
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الفعالة ويف الوقت املناسب ملن حيتاجون إليها، من وقت القبض عليهم وقبل احتجـازهم              
  .بواسطة النيابة العامة

وحتث اللجنة الفرعية السلطات املكسيكية على ضمان حيـاد عمـل املهنـيني               -308
وباإلضافة إىل ذلك فإهنا توصي بأن تضمن الدولة        . الطبيني املطلوب منهم تقدمي رأي خبري     

فـال ينبغـي أن     : الطرف إجراء الفحوص الطبية وفقاً ملبدأ السرية بني الطبيب واملريض         
ويف حاالت استثنائية، إذا    . يكون أي أحد حاضراً أثناء الفحص باستثناء املوظفني الطبيني        

دابري أمن خاصة مثل وجـود شـرطي        رأى الطبيب أن احملتجز يعترب خطرياً، ميكن اختاذ ت        
وباستثناء هذه األوضاع، ال ينبغي أن يكون هنـاك رجـال شـرطة             . بالقرب من املكان  

وتعتقد اللجنة الفرعية أن مجيع     . يستطيعون مساع أو رؤية ما يدور يف مكان الفحص الطيب         
  .احملتجزين بواسطة الشرطة جيب فحصهم بواسطة طبيب يف أقرب فرصة

) أ: (لجنة الفرعية بأن تشمل مجيع الفحوص الطبية للمحتجزين ما يلي         وتوصي ال   -309
سـجل  ) ب(السوابق الطبية ووصف أي أفعال عنف رمبا يكون قد خضع هلا املفحوص؛             

نتـائج الفحـص الطـيب،       )ج(باحلالة الصحية احلالية، مبا يف ذلك وجود أي أعراض؛          
 احملتجز قد خضع للفحص وخصوصاً وصف أي إصابات موجودة وبيان ما إذا كان جسم      

  .استنتاجات الطبيب بشأن تناسق العناصر الثالثة السابقة) د(بالكامل؛ 

وتوصي اللجنة الفرعية أن تزيد الدولة الطرف من تدابري مراقبة الشرطة للتأكد              -310
من أن يؤدي الضباط الكبار مهامهم اإلشرافية وأن ميسكوا سجالت عـن كيفيـة أداء               

  .ل الشرطة املكلفني بعمليات إلقاء القبضالعمل من جانب رجا

وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على أن تدعم، بسرعة وبـصفة منتظمـة،               -311
وجيب التعامل مع إساءة استعمال السلطة تعـامالً        . اإلشراف على سلوك رجال الشرطة    

  .صارماً

ص الطيب العادي وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتضمن االستمارة املستعملة يف الفح         -312
للسجناء اجلدد مساحة تبني تاريخ أي تعرض حديث للعنف وتضع تقييماً لتوافـق هـذا         

  .األعراض الصحية والنتائج املوضوعية للفحص/التاريخ مع احلالة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ الدولة خطوات لزيادة موظفي السجون بدرجة             -313
من املـوظفني حلفـظ النظـام يف الـسجون          كبرية حىت ميكن ضمان توافر عدد كاف        

  .واإلشراف إشرافاً فعاالً يف مجيع أحناء خمتلف املؤسسات

وجيـب  . وتوصي اللجنة الفرعية بوضع نظام موحد لتسجيل دخول الـسجناء           -314
مسك هذه السجالت جلميع السجناء يف الدولة الطرف وذلك يف دفاتر تسجيل جملـدة              

شخصية السجني، أسباب ادخالـه     :  السجل بوضوح  وجيب أن يبني  . مع ترقيم صفحاهتا  
وجيب تعليم موظفي الـسجن     . والسلطة املختصة، وتاريخ وساعة دخوله وإطالق سراحه      
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. كيفية استخدام هذه السجالت، وخصوصاً عدم ترك فراغات بـني خمتلـف القيـود             
بيـة  وباإلضافة إىل ذلك توصي اللجنة الفرعي بوضع نظام موحد لتسجيل األعمال التأدي           

 16.يبني شخصية املخالف واجلزاء التأدييب املفروض، ومدته، واسم املوظف الذي أمر بـه         
. وتوصي اللجنة الفرعية بتصميم استمارات لتسجيل مجيع الفحوص الطبيـة للـسجناء           

وجيب أن تتضمن هذه االستمارات مكاناً لوصف أي إصابات وتقييم الطبيب للتناسق بني             
. عراض، واالستنتاجات السريرية وتاريخ حـاالت التعـسف       احلالة الصحية اجلارية واأل   

وجيب أن تتضمن االستمارة أيضاً تسجيالً لتاريخ األمراض املعدية لدى السجني؛ وتاريخ            
وساعة الفحص؛ واسم السجني وعمره ورقم الغرفة؛ والتشخيص وغـري ذلـك مـن              

لطـرف اخلطـوات    كذلك توصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ الدولة ا       . املعلومات املفيدة 
لـدى  (وسجالت مركزية   ) يف كل سجن  (الالزمة لضمان وجود سجالت يف املؤسسات       

تبني حاالت الوفاة، واسم املتوىف وعمره، ومكـان        ) حكومة الوالية أو احلكومة االحتادية    
الوفاة وسببها، ونتائج الفحص بعد الوفاة ومعلومات عن ظروف الوفاة إذا مل تكن الوفاة              

ضافة إىل ذلك توصي اللجنة الفرعية بأن تزيد الدولة الطرف من ميزانيـة             وباإل. طبيعية
. السجون، مع ختصيص أموال كافية لتوفري املخدرات للسجناء الذين حيتـاجون إليهـا            

وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف دورات لألطباء الـذين يقـدمون              
ضوعات مثل األمراض املعدية، األوبئـة،      اخلدمات الطبية يف السجون، على أن تشمل مو       

. النظافة والطب الشرعي مبا يف ذلك توثيق اإلصابات، إىل جانب آداب مهنـة الطـب              
وجيب أن ُيطلب من األطباء االشتراك يف دورات متخصصة تشمل التدريب على سياسة             
حقوق اإلنسان بصفة عامة والتزامات املوظفني الصحيني يف أمـاكن االحتجـاز بـصفة              

  .اصةخ

وجيـب أن تتـضمن هـذه       . وتوصي اللجنة الفرعية بوضع سجالت إلكترونية       -315
السجالت مكاناً لقيد مصدر اإلصابات يف كل حالة، كما أن اللجنة الفرعيـة توصـي               

وجيب يف مجيع هذه الـسجالت      . بوضع سجالت حلاالت الوفاة وتاريخ األمراض املعدية      
ه ورقم الغرفة، والتشخيص أو أي معلومات       بيان التاريخ والساعة؛ واسم السجني وعمر     

  .أخرى ذات صلة

وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على تقدمي معلومات تفصيلية وحديثة عـن              -316
كما أهنا توصـي    . املمارسات اجلارية بشأن مكافأة رجال الشرطة وموظفي إنفاذ القوانني        

وحتث الدولة الطرف على    بوضع خطة ذات أهداف واضحة وحمددة ملعاجلة هذا املشكل          
تنظيم محالت توعية مباشرة على وجه السرعة هبدف منع هذا النوع من الـسلوك مـن                

  .جانب رجال الشرطة

__________ 
  .7القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة   16
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وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على حتسني التحقق من أعمار األشـخاص              -317
  .الذين يدخلون السجون للتأكد من عدم وضع القّصر مع البالغني أبداً

صي اللجنة الفرعية بتقليل مستوى شغل املساحات يف سجون النساء وبتوفري           وتو  -318
كما أن اللجنة الفرعيـة توصـي باختـاذ         . منتجات النظافة األساسية جلميع السجينات    

وتوصـي اللجنـة    . اخلطوات الضرورية لزيادة األنشطة الترفيهية والتروحيية للسجينات      
األحوال املادية، مبا يف ذلك برامج التجديـد،        الفرعية بإعادة النظر على وجه السرعة يف        

كما أهنا توصي بأن تتأكد الدولة من عمل الترتيبات املناسبة للسجينات الاليت برفقتـهن              
  .أطفال يف السجن وبذل اجلهود لتوظيف مزيد من املوظفني

وتوصي اللجنة الفرعية أن تضع الدولة الطرف مقترحات بسياسات هتـدف إىل              -319
وترى اللجنـة الفرعيـة أن      . ام بعمل ملعاجلة االحتياجات اخلاصة للسجينات     ضمان القي 

معاملة النساء يف السجن جيب أن تستهدي ال بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء             
اليت وضعتها األمم املتحدة وغري ذلك من اخلطوط التوجيهية اخلاصة بالسجون، بل أيضاً             

فإىل جانب القواعد الدولية جيب أيضاً أن       . ولية املنطبقة جبميع صكوك حقوق اإلنسان الد    
  .متتثل الدول للقواعد اإلقليمية ذات الصلة

وتوصي اللجنة الفرعية بأن توفر املكسيك خمصصات كافية يف امليزانية وأن تقدم              -320
التدريب وزيادة الوعي لتمكني حماكم تنفيذ األحكام من العمل بصورة فعالـة يف البلـد               

 من الدستور املكسيكي وهي املادة اليت أنشأت تلك         21ه مما سيكون تنفيذاً للمادة      بأكمل
كما أن اللجنة الفرعية توصي بالنظر يف إمكان ختويل هذه احملاكم تنفيذ إجـراء              . احملاكم

قانوين نظامي بشأن أحوال االحتجاز، ونقل السجناء، واستعراض اجلزاءات والعقوبـات           
  .اإلدارية ومددها

ونظراً ألن الدولة هي املسؤولة يف هناية األمر عن انتهاكات حقـوق اإلنـسان                -321
بواسطة أفراد عاديني يف أماكن االحتجاز فإن اللجنة الفرعية توصي باختاذ العمل الـالزم              
يف كل مكان لالحتجاز، بعد عمل تقييم للوضع ولألخطار وللفرص، من أجل اسـتبعاد              

ويف . عذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       األوضاع اليت قد ينشأ منها خطر ت      
ضوء ما تقدم من أجل الوقاية توصي اللجنة الفرعية باستعراض فوري بأحوال الـسجناء              

 وما مياثله من املساحات يف سجن سانتا ماريا إكسوتيل يف أواكـساكا        19يف القسم رقم    
  .حيث يوجد اكتظاظ شديد

ة بتوجيه اهتمام خاص ملشكل االكتظاظ واالزدحـام وأن         وتوصي اللجنة الفرعي    -322
وحتـث اللجنـة   . تبذل الدولة الطرف كل جهد لتحسني أحوال احملرومني من حريتـهم    

الفرعية الدولة الطرف على وضع خطة عمل وحتديد أولويات ختصيص موارد امليزانيـة             
  .لتحسني مرافق االحتجاز يف البلد بأكمله
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ية بزيادة عدد املوظفني يف أماكن االحتجاز من أجل ضمان          وتوصي اللجنة الفرع    -323
األمن بصفة عامة يف هذه األماكن ومن أجل محاية رجال السجون والسجناء من احتمال              

وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتلقى العاملون يف       . األعمال العنيفة من جانب سجناء آخرين     
ري الدولية الدنيا، وأن حيصلوا على تدريب       أماكن االحتجاز أجراً كافياً، مبا يتفق مع املعاي       

  .عام ومتخصص وأن ميروا باختبارات نظرية وعملية لتقييم قدرهتم على أداء واجباهتم

وتوصي اللجنة الفرعية بأن يكون يف مجيع مرافق االحتجاز لوائح تنظيمية تـنص             -324
التأديبيـة املفروضـة    طبيعة اجلزاءات   ) ب(األعمال اليت تعترب خمالفات تأديبية؛      ) أ(على  

  .اسم الشخص املرخص له يف فرض مثل هذه العقوبات) ج(ومدهتا؛ 

وتوصي اللجنة الفرعية بتقوية تطبيق بروتوكول اسطنبول وذلك بضمان عمـل             -325
حتقيقات مستقلة وسريعة ووافية والتأكد من أن املهنيني الذين يبدون آراًء طبية ونفسانية             

رعي ومستقلون بشكل واضح والسماح بتقـدمي شـهادة         ينتمون إىل معاهد الطب الش    
اخلرباء املستقلة يف مراحل اإلجراءات القانونية ذات الصلة وفقاً ملعايري نظر القـضاء يف              

  .املوضوع

وتوصي اللجنة الفرعية باختاذ العمل الالزم يف مجيع مرافق االحتجاز من أجـل               -326
يب أو املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو        استبعاد األوضاع اليت قد ينشأ منها خطر التعذ       

وبوجه خاص، توصي اللجنة الفرعية باستعراض فوري ألحوال السجناء يف القسم           . املهينة
 وما مياثله من املساحات يف سجن سانتا ماريا إكسوتيل يف أواكساكا حيث يوجد 19رقم 

  .اكتظاظ شديد

  .ت يف السجونوتوصي اللجنة الفرعية بتحسني نظم مسك السجال  -327

  :ومن أجل حتسني األحوال املادية يف السجون، توصي اللجنة الفرعية مبا يلي  -328

مجيع الغرف املعدة الستخدام السجناء جيب أن تكون هبا التهويـة والتدفئـة               ●
القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء،        (الكافية، بالطريقة املناسبة    

  ؛)10 القاعدة

لغرف املعدة الستخدام السجناء الـضوء الطبيعـي والتهويـة          توفر جلميع ا    ●
القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء،        (واإلضاءة الصناعية الكافية    

  ؛)11القاعدة 

القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة      (جيب أن تكون املراحيض كافية والئقة         ●
  ؛)12السجناء، القاعدة 

القواعـد  (الغتسال مبرشـة االسـتحمام      جيب توفري منشآت االستحمام وا      ●
  ؛)13النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة 
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القواعـد  (جيب أن حيصل السجناء على أدوات الصحة والنظافة الضرورية            ●
  ؛)15النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة 

يزود كل سجني بسرير فردي ولوازم هلذا السرير خمصـصة لـه وكافيـة                ●
  ؛)19قواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة ال(

جيب تزويد السجناء بالطعام من قيمة غذائية كافية جيدة النوعيـة وحـسنة               ●
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجناء،      (اإلعداد، مع ماء صاحل للشرب      

  .)20القاعدة 

 للسجون تكـون قويـة      وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضع الدولة الطرف سياسة         -329
كما أهنا حتث الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات لزيادة         . وشفافة هبدف مكافحة الفساد   

  .عدد املوظفني املشرفني على العاملني يف الشرطة ويف السجون

وتوصي اللجنة الفرعية بأن تدير سلطات السجون طريقـة ختـصيص الغـرف               -330
مكان الئق للنوم دون أن يضطر إىل دفـع         واألسرة مبا يضمن أن حيصل كل سجني على         

  .وينبغي أن تتحمل سلطات السجون املسؤولية عن إعمال هذا احلق. مقابل ذلك

أو يف  /وتوصي اللجنة الفرعية بأن تبني سلطات السجون يف سجالت املؤسسة و            -331
وينبغي . امللف الشخصي للسجني رقم احلجرة اليت ستخصص له وأسباب هذا التخصيص          

  .ن لكل مؤسسة معايري وقواعد شفافة ومكتوبة بشأن ختصيص الغرف للسجناءأن تكو

يف املالحظات األولية حث الوفد الدولة الطرف على إعادة هيكلة ملحق سجن              -332
وقد أخـذت اللجنـة     . زمياتالن فوراً مبا يضمن للمحتجزين هناك ظروف معيشية الئقة        

ظات األولية للوفد بشأن الزيارة وتطلب من الفرعية علماً بإجابة الدولة الطرف عن املالح
  .السلطات املختصة تقدمي معلومات تفصيلية عن الوضع احلايل هلؤالء األشخاص

  املفاهيم واملمارسات القانونية  -3  

توصي اللجنة الفرعية بأن تدعم حكومة املكسيك القدرة الضرورية للتحقيق يف             -333
ي وأن متتنع عن ممارسات االحتجاز غري الشرعية يف         اجلرائم على املستويني االحتادي واحملل    

احلاالت اليت ال ميكن وصفها بأهنا حالة تلبس من أجل التخلص من شرط صـدور أمـر                 
  .بالقبض يف حاالت التلبس

وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على إعادة النظر يف التوصيات اليت أُبديت              -334
من جانب خمتلف أجهزة األمم     ) أو قبل توجيه االهتام   االحتجاز للتحقيق    (arraigoمبناسبة  

واتفاقاً مع التوصيات اليت قُـدمت للدولـة الطـرف أثنـاء            . املتحدة اليت سبق ذكرها   
االستعراض الدوري الشامل واتفاقاً مع الطبيعة الوقائية لواليتها فإن اللجنـة الفرعيـة             
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ضاعاً خترج عن نطاق الرقابـة       الذي يولّد أو   arraigoتوصي أن تلغي الدولة الطرف نظام       
  .القضائية مما خيلق خطر التعذيب وسوء املعاملة

وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر السلطات املكسيكية بأن احملتجزين جيـب عنـد               -335
إدخاهلم إىل مكان االحتجاز إعالمهم بالكامل وشرح حقـوقهم وواجبـاهتم وشـروط             

  . حتترم كرامتهماحتجازهم، وجيب أن يعاملوا معاملة إنسانية

 قد تؤدي إىل تعذيب بـسبب نقـص         arraigoوترى اللجنة الفرعية أن ممارسة        -336
اإلشراف وبسبب ضعف احملتجزين مبوجب هذا النظام، ألن وضعهم القانوين غري واضح            

وتوصي اللجنـة الفرعيـة باعتمـاد       . وبالتايل تتأثر قدرهتم على ممارسة حقهم يف الدفاع       
 واإلدارية وأي تدابري أخرى ضرورية حىت ال تؤدي إىل خلق أوضاع قد             التدابري التشريعية 

  .تنتج عنها معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة

  أوضاع اجملموعات الضعيفة احملرومة من حريتها  -4  

تود اللجنة الفرعية أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لـدعم مركـز احتجـاز                -337
دامته وأن تتأكد أيضاً من أنه سيكون منوذجاً لبقية         األحداث يف أواكساكا حىت ميكن است     

  .أماكن احتجاز األحداث

وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على تكثيف جهود لضمان التطبيق الفعال             -338
  .للصكوك الدولية اخلاصة باألطفال واملراهقني اليت تكون املكسيك طرفاً فيها

ة الطرف، بأن القواعد الدولية تفرض إبالغ       وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر الدول       -339
اآلباء باحتجاز احلدث أو نقله إىل مكان آخر أو اإلفراج عنه أو مرضه أو حدوث حادث                

  17.له أو وفاته

وتوصي اللجنة الفرعية بقوة أن تتخذ الدولة الطرف اخلطوات اإلدارية فوراً وأن              -340
فاألحوال املاديـة يف    . ك املؤسسة متاماً  تضع تقييماً عاجالً للموقف هبدف إعادة هيكلة تل       

املركز وإدارة هذا املركز حتتاج إىل تغيري كامل، مع إدخال جمموعة واسعة من األنـشطة               
وإذا مل ميكن   . اليت جيب أن تكون موجودة من الناحية النظرية، ولكنها غري موجودة عمالً           

  .إعادة هيكلة هذه املؤسسة تقترح اللجنة الفرعية إغالقه

__________ 
؛ قواعد األمم املتحدة النموذجيـة      )ب (2، الفقرة   40واملادة  ) ج (37اتفاقية حقوق الطفل، املادة       17

عد النموذجيـة   ؛ القوا 5-26 و 1-10، القاعدة   )قواعد بيجني (الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      
؛ قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين مـن          44 و 37الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدتني     

  .57 و56حريتهم، القاعدتني 
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وتوصي اللجنة الفرعية بأن تدرج الدولة يف برامج تدريب موظفي إنفاذ القوانني              -341
استراتيجيات منع التعذيب واملعاملة القاسية أثناء عمليات الشرطة اليت يؤخـذ أثناءهـا             

  .أشخاص من أماكن عامة أو خاصة وينقلون حتت احلراسة إىل مراكز الشرطة

 من قواعد األمـم     24رف على مراعاة القاعدة     وحتث اللجنة الفرعية الدولة الط      -342
، اليت تنص علـى     )قواعد بيجني (املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        

ُتبذل جهود لتزويد األحداث، يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبا حيتاجون إليـه مـن              "أن  
 مساعدة أخرى، مفيدة    مساعدة مثل املسكن أو التعليم أو التدريب املهين أو العمل أو أية           

  ".أو عملية، بغية تيسري عملية إعادة تأهيلهم

وتوصي اللجنة الفرعية أن تتأكد الدولة املكسيكية من تقدمي التعلـيم وزيـادة               -343
الوعي والتدريب الالزم للموظفني املسؤولني عن التعامل مع أحداث يقعون حتت حراسة            

  .الدولة بأي شكل من األشكال

جنة الفرعية الدولة املكسيكية على أن تضمن إبالغ آبـاء األحـداث            وحتث الل   -344
  .احملتجزين حتت حراستها من خالل قنوات اتصال مناسبة بأماكن وجود أبنائهم

وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تبذل كل جهد ممكن لضمان مثـول               -345
 يف مرحلـة اإلجـراءات      أبناء الشعوب األصلية بطريقة تفاضلية أمام العدالة، خصوصاً       

القانونية اليت يتعرضون فيها ألكرب خطر من غياب الدفاع واإلضرار بسالمتهم البدنيـة             
  .والعقلية

 من إعـالن األمـم      13وتود اللجنة الفرعية أن تذكّر الدولة املكسيكية باملادة           -346
ضمان محاية  املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بأن على الدول أن تتخذ تدابري فعالة ل            

هذا احلق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب األصلية لإلجراءات السياسية والقانونية           
واإلدارية، وضمان تفّهم وضعهم يف هذه اإلجراءات حىت لو استلزم ذلك توفري الترمجـة              

  .الشفوية أو وسائل أخرى مالئمة

االت املوجـودة   وتوصي اللجنة الفرعية بأن تدعم الدولة الطرف وسائل االتص          -347
لألشخاص احملرومني من حريتهم من الشعوب األصلية، وأن توفر وسائل االتصال بواسطة 

وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من تطبيق       . مترمجني شفويني أو بأي وسيلة أخرى مناسبة      
أسلوب العمل اإلجيايب يف املؤسسات العقابية حىت يستطيع احملرومون من حريتـهم مـن              

ومن أجـل عـدم     . صلية االحتفاظ بعاداهتم وممارساهتم إىل أقصى حد ممكن       الشعوب األ 
مضاعفة خطر االقتالع من جذور أراضيهم األصلية وفصلهم عن عـائالهتم، الـذين ال              
تتوافر هلم وسائل لزيارهتم، يكون على الدولة أن تتأكد من إيداعهم أو إعادة إيداعهم يف               

  .أقرب سجن جملتمعاهتم األصلية
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ث اللجنة الفرعية سلطات الدولة الطرف على التحقيق يف مجيع إدعـاءات            وحت  -348
التعسف واملعاملة املهينة من جانب رجال الشرطة وتؤكد واجب الدولة الطرف لضمان            

  .عدم إفالت هذا السلوك من العقاب

وتوصي اللجنة الفرعية أن تنظر الدولة الطرف يف عمل تقييم حلاالت التعـسف               -349
. ن النساء كن يعانني منها كثرياً على أيدي رجال الشرطة عند القبض علـيهن             اليت قيل إ  

كما أهنا توصي بأن تتخذ الدولة املكسيكية تدابري األمن والرقابة املناسبة فيما يتعلق بزوار              
  .السجن، وخصوصاً النساء، مبا يضمن هلن الكرامة واخلصوصية

  ضحاياعدم التحقيق واإلفالت من العقاب وإنصاف ال  -5  

وحتث اللجنة الفرعية الدولة الطرف على إقامة آليات ووسائل رقابـة ملتابعـة               -350
إدعاءات حدوث تعذيب، ووضع برنامج مساعدة قومي لتقدمي اإلنصاف لضحايا وقائع           

  .التعذيب وتنظيم محلة وقاية هتدف إىل منع تكرار هذه األعمال
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  املرفق األول

  لبعثةأماكن االحتجاز اليت زارهتا ا  

  . مركز شرطة ووكاالت قضائية هبا مرافق احتجاز12زار الوفد  

  :يف مكسيكو سييت
  ؛ الوطينarraigoمركز احتجاز  •

Arraigo Nacional Federal (nacional arraigo detention centre) 

  ؛مركز االحتجاز االحتادي، شارع ليفربول •
Agencia de Separos Federales (federal detention centre, calle Liverpool) 

  .50الوكالة رقم  •
Agencia No. 50 (Agency No. 50) 

  :يف خاليسكو
  ؛مرفق االحتجاز التابع لوزارة األمن العام •

Separos de la Secretaría de Seguridad Pública (detention facility of the 

Ministry of Public Security) 

  ؛ع كروز دل سور شار2750 يف arraigoمرتل احتجاز  •
Arraigo 2750 Avenida Cruz del Sur (arraigo detention house at 2750 

Avenida Cruz del Sur) 

  ؛14مكتب النائب العام، شارع  •
Procuraduría General de Justicia del Estado (Office of the State Attorney-

General, Calle 14) 

  .ديةالسجن املركزي التابع لشرطة البل •
Separo principal de Policía Municipal (central jail operated by the 

Municipal Police) 

  :يف ليون اجلديدة
  ؛"غونزاليتو"وكالة حتقيقات الدولة، مكتب النائب العام املعروف باسم  •

Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia 

(Gonzalito) (State Investigations Agency, Office of the State Attorney-

General,  

  .شرطة بلدية آالمي •
Policía Municipal Alamey (Alamey Municipal Police) 
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  :يف أواكساكا
  ؛شرطة البلدية الوقائية •

Policía preventiva municipal (Municipal preventive police) 

  ؛ئب العامسجن تابع ملكتب النا •
Separo Procuraduría General de Justicia (jail maintained by the Office of 

the State Attorney-General) 

 . arraigoقوة الشرطة املمتازة، مرفق احتجاز  •
Fuerza Policial de Alto Rendimiento (arraigo) (High-Yield Police Force, 

arraigo detention facility) 

  .زار الوفد سبعة سجون  

  :يف مكسيكو سييت
  .سجن أورينيت •

Reclusorio Oriente (Oriente Prison) 

  :يف والية املكسيك
  .مركز مولينو فلوريس للوقاية وإعاد التأهيل االجتماعي •

Centro Preventivo y de Readaptación Social Molino Flores (Molino 

Flores Centre for Prevention and Social Rehabilitation) 

  :يف خاليسكو
  ؛مركز الوقاية وإعادة التأهيل للنساء •

Centro Preventivo y Readaptación Femenil (Prevention and Rehabilitation 

Centre for Women) 

  .سجن والية خاليسكو، بوينيت غراندي •
Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco (Puente Grande) (Jalisco 

State Prison, Puente Grande) 

  :يف أواكساكا
  ؛سجن سانتا ماريا إكسوتيل •

Santa María Ixcotel Prison 

  .سجن فاليس سنتراليس اإلقليمي •
Reclusorio Regional de Valles Centrales (Valles Centrales Regional 

Prison) 

  :زار الوفد سجناً حربياً واحداً
  . مكسيكو سييت يف1السجن احلريب رقم  •

Military Prison No. 1 in Mexico City 
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  زار الوفد مركزين الحتجاز األحداث
  ؛ني وإعادة تأهيلهمكز مونتريي الحتجاز األحداث اجلاحنمر •

Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores de 

Monterrey (Monterrey Detention and Rehabilitation Centre for 

Adolescent Offenders)  

  .مديرية خدمات األحداث وجملس الوصاية، أواكساكا •
Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Consejo de Tutela 

en Oaxaca (Directorate of Adolescent Services, Guardianship Council, 

Oaxaca) 

  .ت الصحة النفسية يف أواكساكازار الوفد اثنني من مستشفيا
  ؛ملحق سجن زمياتالن •

Anexo a prisión de Zimatlán (Zimatlán Prison Annex) 

  مستشفى كروز دل سور لألمراض النفسية •
Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur (Cruz del Sur Psychiatric Hospital) 
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  املرفق الثاين

  لتقاهم الوفداملسؤولون احلكوميون وغريهم ممن ا    

  السلطات االحتادية  -1  

  Alejandro Negrínوزارة اخلارجية، 
  وزارة الداخلية

  وزارة األمن العام
  وزارة الصحة

  مكتب النائب العام للجمهورية
  وزارة الدفاع

  معهد اهلجرة الوطين

  سلطات املنطقة االحتادية  -2  

José Ángel Ávila Pérezة، وزير الداخلية، املنطقة االحتادي  
Miguel Ángel Mancera Espinosaالنائب العام يف املنطقة االحتادية ،  

Antonio Hazael Ruiz Ortegaنائب أمني نظام السجون ،  
Gerardo Moisés Loyo Martínezاملدير التنفيذي يف القضاء املدين ،  

  سلطات البلديات يف ليون وخواناخواتو  -3  

Vicente Guerrero Reynosoعمدة ليون ،  
Álvaro Cabeza de Vaca Appendiniأمني أمن بلدية ليون ،  

Ricardo López Lópezمركز تدريب الشرطة ،  
Roberto Aldea Tafolkمكتب عمدة ليون ،  

  سلطات والية املكسيك  -4  

Víctor Humberto Benítez Treviñoوزير الداخلية ،  
Alberto Bazbaz Sacalالنائب العام يف املنطقة االحتادية ،  

Eric Sevilla Montes de Ocaاملدير العام للوقاية والضمان االجتماعي ،  
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  سلطات والية خاليسكو  -5  

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velascoوزير األمن العام ،  
José González Jiménezاملدير العام للوقاية وإعادة التأهيل االجتماعي ،  

Leopoldo García Rodriguez العام، مكتب النائب  
Daniel Ojeda Torresوزارة الصحة ،  

Francisco Alejandro Solorio Aréchigaاملدير العام لألمن العام ،  

  سلطات ليون اجلديدة  -6  

Rodrigo Medina de la Cruzوزير الداخلية ،  
Hugo Camposعضو النيابة العامة ،  

  سلطات أواكساكا  -7  

  :وزارة الداخلية    

Manuel García Corpus،وزير الداخلية   
Rosario Villalobos Ruedaمكتب نائب وزير شؤون حقوق اإلنسان ،  

Joaquín Rodríguez Palaciosمكتب نائب وزير الداخلية ،  

 مكتب النائب العام للوالية    

Evencio Nicolás Martínez Ramírezالنائب العام ،  
Netolin Chávez Gallegosفتيش، النائب العام املساعد لشؤون الت  

Héctor Humberto Vásquez Quevedoمدير حقوق اإلنسان ،  
Alan Loren Peña Arguetaوكالة حتقيقات الوالية ،  

  وزارة محاية املواطن    

Javier Rueda Velásquezوزير محاية املواطن ،  
Mayor Hermilo Aquino Díazمدير الوقاية وإعادة التأهيل االجتماعي ،  

Miguel Ángel López Hernándezمنسق الشؤون القانونية ،  
Cmte. Gonzalo Ríos Lópezمدير األمن العام ،  
Jorge A. González Illescasمدير خدمات األحداث ،  

  وزارة الصحة    

Lauro Rodolfo Carreño Armengolمدير مستشفى كروز دل سور لألمراض النفسية ،  
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  جملس بلدي أواكساكا دو خواريز    

Sergio Loyo Ortega ،منسق األمن العام والشؤون البلدية واملواصالت  

  اآللية الوقائية الوطنية  -8  

Andrés Calero Aguilarرئيس اآللية الوقائية الوطنية ،  

  جلنة حقوق اإلنسان يف املنطقة االحتادية  -9  

Emilio Alvarez Icazaالرئيس ،  

  جلنة حقوق اإلنسان يف والية خاليسكو  -10  

Felipe de Jesús Álvarez رئيس اللجنة ،  
César Alejandro Orozco Sánchezاملفتش العام ،  

  جلنة حقوق اإلنسان يف ليون اجلديدة  -11  

José Luis Mastreta 
Rafael Jiménez 

  جلنة حقوق اإلنسان يف أواكساكا  -12  

Heriberto Antonio García 

  االحتاد املكسيكي ألمناء املظامل  -13  

Carlos García Carranza, President  رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف ديرانغو ورئيس االحتـاد ،
  املكسيكي لوكاالت حقوق اإلنسان

Jorge Victoria Maldonado رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف يوكوتان وأمني االحتاد املكسيكي ،
  لوكاالت حقوق اإلنسان

Juan Manuel Ivan Geraldo Quirozان يف باخا كاليفورنيا ، املفتش العام للجنة حقوق اإلنس
  سور

Omar Williams López Ovalleرئيس جلنة حقوق اإلنسان يف اغواسكالينتس ،  
José Bruno del Río Cruzرئيس جلنة حقوق اإلنسان فيث تاموليباس ،  

José Fausto Gutiérrez Aragónرئيس جلنة حقوق اإلنسان يف موريلوس ،  
Jaime Almazán Delgadoاإلنسان يف والية املكسيك، رئيس جلنة حقوق   

Oscar Humberto Herrera Lópezرئيس جلنة حقوق اإلنسان يف نياريت ،  
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Andres Calero Aguilarرئيس التفتيش العام الثالث، اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،  
Jahyro Rodríguez Garcíaسكرتري رئيس دوارنغو ،  

  مكتب املدافع احلكومي  -14  

Magistrate César Esquinca 

  اجملتمع املدين  -15  

  مركز دراسات احلدود وتعزيز حقوق اإلنسان
Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos A.C. 

  مركز فيكتوريا حلقوق اإلنسان
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez 

  انمركز األخ بارتولومي دو الس كازاس حلقوق اإلنس
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 

  شبكة مجيع احلقوق جلميع الناس
Red Todos los Derechos para Todos 

  مركز ميغل أوغستني برو حلقوق اإلنسان
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

  جلنة األخ فرانثيسكو دو فيتوريا حلقوق اإلنسان
Comisión de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria 

  اللجنة املكسيكية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos 

  بال حدود
Sin Fronteras 

  التجمع املناهض للتعديب واإلفالت من العقاب
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad 

  عصبة حقوق اإلنسان املكسيكية
Liga Mexicana de Derechos Humanos 

  إعادة اإلندماج
Reintegra  

  مركز العدل والسالم والتنمية
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 

  اجلامعة اليسوعية يف غواداالخارا
ITESO 
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  مايو لتنسيق حقوق اإلنسان/ أيار28مركز 
C.D.H. Coordinadora 28 de Mayo A.C. 

  املواطنون من أجل حقوق اإلنسان
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos 

  شبكة حقوق اإلنسان يف أواكساكا
Red Oaxaqueña de Derechos Humanos 

  نوفمرب للتحرير/ تشرين الثاين25جلنة 
Comité de Liberación 25 de Noviembre 

  يمية حلقوق اإلنسانجلنة مهامتا غاندي اإلقل
Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi 

  مركز بارتولومي كاروسكو حلقوق اإلنسان
Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”  

        


